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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μανταμαδιωτών Αθήνας 

«Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» εύχεται σε όλα τα μέλη και φίλους 

του Συλλόγου μας και σε όλους τους Μανταμαδιώτες, 

καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά και ο νέος χρόνος 

να φέρει σε όλους υγεία και ευτυχία και  κοινωνική δικαιοσύνη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 26 Γενάρη 2014 στα γραφεία του Συλλόγου μας, 3ης Σεπτεμβρίου 39 και ώρα 12 το πρωί, θα 

γίνει η γιορτή της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας. Την ημέρα αυτή θα γίνει και 
η βράβευση των μαθητών που πέρασαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Στη συνέχεια θα γίνει εκλογοαπολογιστική συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα μέχρι και την ημέρα των εκλογών, μέχρι και πριν 

την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.
Το ιδιαίτερο σε αυτές τις εκλογές είναι η εκλογή μελών στο Δ.Σ. από τη Νεολαία του Συλλόγου Μα-

νταμαδιωτών Λέσβου, οι οποίοι με την δραστηριότητα και ωριμότητα που επέδειξαν αποτελούν τη 
φυσική συνέχεια στο Σύλλογό μας.
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου μας και ιδιαίτερα οι νέοι μας, να προσέλθουν μαζικά τόσο για την 

κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όσο και για τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Συλλόγου 
μας, έγινε την Κυριακή 10 Νοέμβρη η γιορτή 
για τον Πολιούχο του χωριού μας Ταξιάρχη 
και για την απελευθέρωση του νησιού μας 
απότον Τουρκικό ζυγό. Προσφέρθηκαν 
άφθονοι μεζέδες που παρασκεύασαν όπως 
πάντα οι γυναίκες του Συλλόγου μας  και 
ούζο. Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ Χρι-
στόδουλος Τσακιρέλλης, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Σκαμνιωτών Γιώργος Ευαγγέλου, 
ο ταμίας του Συλλόγου Σκαλοχωριτών 
Γιώργος Βατός και φίλοι του Συλλόγου μας 
από Αγιάσο (Χρήστος Γλεζέλλης) και Κλειού 
(Διαμαντής Σκαμνιωτέλλης). Η πρόεδρος 
του Συλλόγου μας Μένη Κουρδουσά εκ-
φώνησε τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, 
όπου μεταξύ άλλων επεσήμανε και τα εξής: 

« Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του 
Συλλόγου μας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, 
σας ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα 
κοντά μας για να γιορτάσουμε τον Ταξιάρχη 
μας και να τιμήσουμε την απελευθέρωση 
του νησιού μας το 1912 από τους Τούρκους.
Χαιρόμαστε γιατί και φέτος μέσα στη 

σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε, 
συναντηθήκαμε σήμερα μέρα γιορτινή για 
να περάσουμε κάποιες ευχάριστες ώρες. 
Είναι όμως αλήθεια ότι μέσα από αυτές 
τις συναντήσεις μας μπορούμε να περνάμε 
καλά.
Γιατί είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια 

και  κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτά που 
μας ενώνουν, δηλαδή τη κοινή καταγωγή, 
τις συγγένειες, τις μνήμες, τα βιώματα, τις 
παραδόσεις και την αγάπη και τη νοσταλ-
γία για το  χωριό μας. 
Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα όμορφο 

τόπο καταγωγής, με ιστορία, με πολιτισμό, 

Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
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ΣΠΕΤΣΕΣ: ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

Στις Σπέτσες και την 15.09.2013 στην  κατάμεστη από κόσμο Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών, πραγ-
ματοποιήθηκε λαμπρή εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκε ο φίλος μου και συγχωριανός μας, φιλό-
λογος καθηγητής Παύλος Παρασκευαΐδης, για την πλούσια και πολύτροπη προσφορά του στο νησί 
των Σπετσών.
Η βραδιά αυτή ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη βράβευση του Παύλου Παρασκευαΐδη και έγινε με 

πρωτοβουλία της Ένωσης Σπετσιωτών Πειραιά για την πλούσια δράση του και τη συνολική προσφορά 
του στην εκπαίδευση και την μόρφωση των μαθητών, τη ψυχαγωγία και την πνευματική ζωή του τόπου.
Συγκεκριμένα: ο Παύλος Παρασκευαΐδης υπηρέτησε σε όλη την εκπαιδευτική του θητεία ως καθη-

γητής και Διευθυντής του Λυκείου στο νησί.
Έγραψε (και γράφει) πολλά βιβλία θεατρικά και ιστορικά (πολλά αναφέρονται στην ιστορία του 

νησιού).
Διακρίθηκε και ως σκηνοθέτης. Πολλά θεατρικά έργα παρουσιάστηκαν στην κοινωνία του νησιού 

με την καθοδήγησή του.
Όλα τα ανωτέρω αναφέρθηκαν από τους ομιλητές στην εκδήλωση οι οποίοι παράλληλα τόνισαν 

την σωστή και ήρεμη οικογενειακή του ζωή, το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ανιδιοτέλειά του.
Η συγκίνηση για μας, που παρευρεθήκαμε στην εκδήλωση, ήταν πολύ μεγάλη.
Συγχαίρουμε τον συγχωριανό μας για την μεγάλη τιμή που του έγινε.

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

με παραδόσεις και πάντα πρωτοπόρο σ’ 
όλους τους κοινωνικούς αγώνες.
Η επαφή μας με το χωριό μας γεμίζει με 

χαρά και δύναμη, γιατί εκεί ακόμα υπάρ-
χουν άνθρωποι ζυμωμένοι με τη δουλειά 
στα χωράφια, στα ζώα και στο γιαλό, που 
μας μαθαίνουν πράγματα και με το φιλό-
τιμο, την περηφάνια  και το μεράκι τους, 
μας δίνουν μαθήματα ζωής.
Αυτές οι αξίες και οι αρετές που πάντα 

χαρακτηρίζουν τους Μανταμαδιώτες είναι 
σίγουρο ότι θα διαπαιδαγωγήσουν και τα 
παιδιά μας που όλο και περισσότερο δέ-
νονται με το νησί μας σε μια αγωνιστική 
στάση ζωής, με ήθος και αξιοπρέπεια.
Εμείς σας καλούμε να έρθετε πιο κοντά 

στο Σύλλογο και να στηρίζετε τις εκδηλώ-
σεις γιατί σας χρειαζόμαστε. Ο Σύλλογός 
μας είναι ανοιχτός για όλους και θέλουμε 
τη βοήθειά σας, γιατί πραγματικά χρειά-
ζεται μεγάλη προσπάθεια όχι μόνο για  να 
εκδώσουμε το περιοδικό αλλά και για να 
οργανώσουμε και τις υπόλοιπες εκδηλώ-
σεις μας. Οι παλιότεροι με τους νέους που 
δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο, 
μπορούμε όχι μόνο το Σύλλογό μας να 
κρατήσουμε ζωντανό αλλά και όλοι μαζί 

ν’ αγωνιστούμε για ν’ αλλάξουμε την κοι-
νωνική και οικονομική κατάσταση της 
πατρίδας μας σε άλλη κατεύθυνση για μια 
ζωή όπως μας αξίζει.
Είμαστε αισιόδοξοι και ξέρουμε ότι θα 

σταθείτε δίπλα μας και ηθικά και οικονο-
μικά όπως κάνατε τόσα χρόνια.
Εμείς σας ευχαριστούμε κι ευχόμαστε να 

περάσετε καλά και του χρόνου θάμαστε 
καλύτερα μόνο αν σηκώσουμε το κεφάλι 
ψηλά για να ανατρέψουμε τη σημερινή 
τραγική πραγματικότητα.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τα παιδιά 

που πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 
και κατάφεραν να ξεπεράσουν τις όσες 
δυσκολίες, γιατί σήμερα η μόρφωση και οι 
σπουδές γίνονται όλο και πιο πολύ ταξικό 
προνόμιο των λίγων. Και έχει μεγαλύτερη 
αξία η επιτυχία των παιδιών του χωριού 
μας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ γιατί αγωνίστηκαν σε 
πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τα παι-
διά των αστικών κέντρων. Να τους ευχη-
θούμε ολόψυχα καλές σπουδές και καλούς 
αγώνες για να είναι πραγματικά χρήσιμοι 
στην κοινωνία.

 
Μένη Κουρδουσά
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8 ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ       
Ο  ήλιος του Ιούνη από νωρίς το 

πρωί  παίρνει όλη την υγρασία 
της νύχτας και αφήνει μια ζεστή 

ρόδινη αίσθηση στην ατμόσφαιρα…Aπό 
το ανατολικό παράθυρο του διώροφου 
πέτρινου σπιτιού, μακριά, στον ορίζοντα 
φαίνεται ότι η ιεροτελεστία της γέννησης 
του ήλιου από τα βουνά της ανατολής εδώ 
και ώρα έχει δώσει τόπο στην ηλιόλουστη 
καλοκαιρινή μέρα...

   Ο πελαργός στη καμινάδα του ελαιοτρι-
βείου, ακόμη δεν πέταξε για να βρει τροφή  
στα νεογέννητά του, εικόνα ξεχωριστή το 
πετούμενο στην καλοκαιριάτικη ατμόσφαι-
ρα  στη γειτονιά μας, στα κατζιλέλια.

   Η συκιά της θείας  Αφροδής στο χωρα-
φέλι με τον ξεροτρόχαλο τοίχο,  αναδεικνύει 
σε όλο της το μεγαλείο την φυλλωσιά της 
και  προσφέρει απλόχερα τον ίσκιο της.

    Έφτασε η ώρα που πρέπει να  ξεκινήσου-
νε  για την εξοχή, την Λαγκάδα. Ο πατέρας 
καταπιάνεται μετά τη σοδειά, με τη θάλασ-
σα. Ο τόπος στη Λαγκάδα, τα βιώματα του 
από παιδί  στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, 
που η εύφορη  αυτή λαγκαδιά τους προ-
στάτεψε  και τους τάισε, δεν τον αφήνουν 
να απογαλακτιστεί από εκεί. Μάλλον από 
αγάπη το έκανε και όχι από ανάγκη! Στις 
κουβέντες πάντα που κάνουμε λέει: Av δεν 
ήταν η Λαγκάδα δεν ξέρω αν θα τα κατα-
φέρναμε! Στη κατοχή  έσπερναν τον τόπο 
στάρι, και είχαν να ψευτοπεράσουν, ο τόπος 
είχε και χόρτα πολλά για να βράσει η γιαγιά 
Κατιρίν  και να χορτάσουν την πείνα τους.

   Προίκα της γιαγιάς  ο τόπος,  Σινάγκικα, 
τα είχαν αγοράσει, από τους Τούρκους πριν 
την ανταλλαγή των πληθυσμών.

H μάνα έχει ετοιμάσει τους μπόγους με 
όλο τον απαραίτητο ρουχισμό που χρει-
αζόταν μια τετραμελής οικογένεια για να 
περάσει τους καλοκαιρινούς μήνες σε ένα 
ντάμ δίπλα στη θάλασσα. Kεραμιδαριό λέει 
ο πατέρας ήταν το ντάμ πριν το σεισμό 
του…1945. Πέτρινο με ένα μεγάλο σοφά, ο 
οποίος δεν έπιανε όλο το κτίσμα και άφηνε 
μπροστά  ελεύθερο χώρο για να αυλίζονται  
και να το χρησιμοποιούν από κάτω για απο-
θήκη. Έξω στα δεξιά υπήρχε ένας μεγάλος 

φούρνος που ψηνόταν τα κεραμίδια. Πη-
γαινοέρχονταν τα καΐκια στην Ανατολή να 
μεταφέρουν τα εμπορεύματα. Τότε που το 
νησί ήκμαζε! Μετά το σεισμό  δεν υπήρχαν 
λεφτά για να ξαναγίνει  όπως ήταν πριν, μ’ 
όλα του τα κουλάγια.

O ήλιος έχει ανέβει   πάνω από το λόφο 
του Μαχαιρά, τα πλακόστρωτα, έχουν πια 
ζεστάνει!

     Τα γαϊδούρια  είναι έτοιμα σαμαρωμένα, 
για να ξεκινήσουν, ακούραστοι και μοναδι-
κοί  αγωγιάτες για εκείνες τις διαδρομές. 
Είναι  πεταλωμένα λίγες μέρες πριν για να 
αντεπεξέλθουν τους καλοκαιρινούς μήνες. 
O παππούς ο Γιώργος εκείνη την εποχή είχε  
μανάβικο στην πλατεία του χωριού και με 
γαϊδουράκι φορτωμένο με τα μαναβικά 
του διαλαλούσε  την πραμάτεια του στις 
γειτονιές του χωριού. Εκείνα τα κασόνια 
που χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει  τα 
μαναβικά του, μας ήταν χρήσιμα εκείνες  τις 
μέρες της περιπλάνησής μας! Τοποθετημένα 
περίτεχνα αριστερά και δεξιά από το σα-
μάρι  θα μεταφέρανε εμάς τα μικρά παιδιά 
μέχρι την Λαγκάδα. Το μεγαλείο αυτής της 
μεταφοράς μου στη εξοχή  δεν μπορεί να 
συγκριθεί με καμιά μετέπειτα διαδρομή μου 
με όλα τα σύγχρονα μεταφορικά μέσα. Στο 
πάτο του κασονιού  η μητέρα τοποθετούσε  
ένα μαξιλάρι  και με ένα ψαθάκι στο κεφάλι    
θα μας μετέφεραν στην εξοχή…

Aφήνοντας το σπίτι, η πρώτη στάση ήταν 
στις γούρνες, εκεί έπιναν τα ζα  νερό  για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στο δρόμο  
τους, τώρα έμεινε πίσω, το τελευταίο σπίτι 
της γειτονιάς αλλά και του χωριού, της θείας 
Χρυσούλας της μεγάλης αδελφής της μητέ-
ρας. Από  την απέναντι μεριά του ποταμού, 
η γιαγιά μας η Ζωή από το σπίτι της πάνω 
στο βράχο μας κουνάει το χέρι, εμείς αντα-
ποδίδουμε με φωνές,τώρα πλησιάζαμε πιο 
κοντά στο πελαργό που μας εντυπωσίαζε 
με τη μεγαλοπρέπειά του στα παιδικά μας 
μάτια. Ο  ήχος από τις οπλές των γαιδά-
ρων  πάνω στο ντουσιμέ μας συντρόφευε 
ρυθμικά, στον πρίναρο  όλο και κάποιος 
χωριανός θα απόσταζε στην  ποδόμη και 
θα μας μακάριζε που θα περνούσαμε  τις 

 της  Αικατερίνης   Ευστ.   Καραμανώλη
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9              της  Αικατερίνης   Ευστ.   Καραμανώλη

κάψες του καλοκαιριού στη θάλασσα. Η 
μάνα, πάντα μας έλεγε ότι εκεί θα  χτιζόταν 
το μοναστήρι του Ταξιάρχη, αλλά ένα πρωί 
οι μαστόροι βρήκαν τα κουλάγια τους στο 
τωρινό μέρος, έτσι ήταν το θέλημά Του, να 
μη χτιστεί στον πρίναρο ο τόπος λατρείας 
του αλλά λίγο παρακάτω. Όσο να ναι όμως 
μια μυσταγωγία πλανιόταν στον αέρα!

   Μπροστά μας το τελευταίο  γεφύρι, 
από τα πολλά που ένωναν τα δυο μέρη 
του χωριού από το ποτάμι που  το διέσχιζε, 
αφάνταστα γραφικό με τα χωραφέλια αρι-
στερά και  δεξιά να αποτελούν προνόμιο 
για όσους τα είχαν, μέσα στους μαχαλάδες, 
σαν κρυμμένους θησαυρούς,αφού όλοι κάτι 
καλλιεργούσαν σε αυτά. Οι μυρωδιές από τις 
πικροδάφνες  και τις λυγαριές θα μείνουν 
στη θύμησή μας μέχρι την φθινοπωρινή 
επιστροφή μας.

   Αφήνουμε  το ποτάμι να συνεχίζει 
το δρόμο του προς τα Λιβάδια και τον 
Ξερόκαμπο εμείς θα προχωρήσουμε  και 
θα στρίψουμε δεξιά στο κάτω μέρος του 
Μυρμητζιάρη κοιτώντας  προς τα πάνω τον 
ανεμόμυλο του Γιαννακού και αφήνοντας  
αριστερά τον  ντουσιμέ που κατεβαίνει στον 
Ταξιάρχη.

    Ο ήλιος έχει αρχίσει να ψηλώνει και να 
μας χαδεύει ευεργετικά. Μπροστά  πάει  η 

μητέρα με το πιο μικρό γαϊδαράκι και πίσω 
ακολουθεί το μεγαλόσωμο γέρικο ζώο, 
που στα μεγάλα μελαγχολικά του μάτια 
καθρεφτιζόταν όλη η αφοσίωση αλλά και  
η σιγουριά ότι ανήκε στη οικογένεια και 
μπορούσε να κάνει ότι ήθελε, όπως και εμείς 
τα παιδιά. Έτσι όταν γινόταν τζαναμπέτης,   
λύγιζε τα πόδια του και κάθονταν καταγής 
σαμαρωμένος, παρόλη  την αγριάδα αλλά 
και τα παρακάλια  του πατέρα να συνεχίσει 
να κάνει αυτό που εμείς του παραγγέλνα-
με και όχι αυτό που εκείνος επιθυμούμε. 
Αριστερά  και δεξιά μέσα από τα κασόνια  
χαζεύουμε τη διαδρομή, στη μέση του σαμα-
ριού οι μπόγοι. Ακολουθεί   πεζός ο πατέρας, 
μας  έχει όλους στο οπτικό του πεδίο και 
νιώθουμε ότι μαζί του μπορούμε να πάμε 
στα πέρατα της γης. Αρχίζουμε να ανηφο-
ρίζουμε  προς τον Παλιό Αστράτηγο. Τα 
πουρνάρια γέρνουν στο ντουσιμέ. Στο μικρό 
πέτρινο εικονοστάσι  μας φέρνει η μητέρα 
συχνά, γεμίζει την ποδιά μας με βελανίδια,  
λέει μια προσευχή, αδειάζει την ποδιά μας 
και όλα τα κακά φεύγουν. Μα τι μπορεί και 
κάνει για μας αυτή η μητέρα, μπορεί να μας 
φροντίζει, να μας  αγαπάει αλλά και να μας 
προστατεύει,  παρακαλώντας τον Άγιο. Τι 
άλλο να ήθελε τότε η παιδική ψυχή μας!

    Κατηφορίζουμε προς το Αγίασμα, εδώ 
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πιο κοντά στη Χάρη του θα σταυροκοπηθούμε όλοι 
μας ,τα μικρά μας χεράκια θα κάνουν το σημείο του 
σταυρού μέσα από τα κασόνια, έτσι μας είχε μάθει η 
μητέρα!  Όμως σ’ αυτά τα μονοπάτια, η παρουσία 
Του πλανιέται  γύρω μας,  από τον πρινάρο μας 
ακλουθεί, η μητέρα είναι σίγουρη ότι η Χάρη Του μας 
προστατεύει!
Περνώντας το ρέμα πιο κάτω από το Αγίασμα, 

ανηφορίζουμε δίπλα από τα περβόλια του Λεσβάδου, 
λεύκες, μπαχτσέδες και  καντιφέδες αλλάζουν το ξερό 
τοπίο, τα  καστροπούλια  με το κελάιδημά τους κάνουν 
εισαγωγή στην πανδαισία που θα ακολουθήσει…

 Ανηφορίζοντας στο φαρδύ μονοπάτι, φτάνουμε  
στην κορυφή του Μαχαιρά.  Αχ! να τη  η Ανατολή με τα 
επιβλητικά βουνά της, τόσο κοντινή αλλά και τόσο μα-
κρινή συνάμα, κρύβει ιστορίες ανείπωτες και ειπωμένες 
από τα στόματα των  παππούδων μας.  Απαγορευμένα  
τα ταξίδια τότε σ’ αυτούς τους τόπους.  Ανάμεσα στους 
δυο τόπους  η  θάλασσα  που τους ενώνει, η θάλασσα 
που τους τρέφει! Από εκεί ψηλά τίποτα   δεν φαίνεται 
να  μας χωρίζει,ούτε χωρικά ύδατα, ούτε σύνορα, μια 
θάλασσα που τα ενώνει όλα!  Οι λεύκες  και οι ρεματιές 
καταλήγουν στο κάμπο με την αμμουδιά, τόσο απλά 
και τόσο όμορφα, που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν  
κάθε ζωγράφο, γατί  όλο αυτό το τοπίο θα  χωρούσε 
στην παλέτα του.  Η  χαρά  μας τώρα πιο έκδηλη ακόμη   
στα επιφωνήματά μας!

 Η κάψα του ήλιου  κάνει  πιο έντονη την λαχτάρα 
να φτάσουμε στην εξοχή, εξάλλου τώρα είναι εκεί και 
μας περιμένει! Kατηφορίζοντας   περνάμε το ρέμα 
αριστερά, η θέα απίστευτη, τα ράχτα επιβλητικά τα-
ξίδευαν τη παιδική μας φαντασία στα παραμύθια της 
γιαγιάς. Εκεί μάλλον ήταν η κρυψώνα της αλεπούς,  
που ερχόταν στο χωριό για να κάνει τις ζαβολιές της! 
Κάτω  απλώνεται ο ελαιώνας  μέχρι τη θάλασσα, ζερβά 
δεξιά οι ρεματιές με τις λεύκες και τα πλατάνια, μέσα 
στις πυκνές φυλλωσιές  τα τιτιβίσματα μαζί με τους 
ήχους των τζιτζικιών. Ο ντουσιμέςμας οδηγεί ακόμη 
καλοφτιαγμένος, ποιος να ξέρει ποιοί μαστόροι τόσο 
περίτεχνα, με τόση υπομονή εκείνα τα δύσκολα χρόνια, 
έφτιαξαν  πέτρα, πέτρα αυτό το μονοπάτι!   Ξαφνικά 
σαν όαση μπροστά μας, τρεχούμενα νερά,  κάτω από 
τις λεύκες η πέτρινη  γούρνα δίπλα στο ξωκλήσι  του  
Αι Δημήτρη. Κρυφτήκαμε από το συνοδοιπόρο μας ήλιο 
στις σκιές των δέντρων, η συντροφιά του είχε αρχίσει 
πια να κουράζει, δεν ήταν το ίδιο φιλικός μαζί μας!  Η 
ηρεμία του προστατευόμενου τοπίου είναι  δώρο θεού 
για ζώα και ανθρώπους. Κατηφορίζουμε δίπλα στο 

ρέμα με τα πλατάνια, η διαδρομή  μας ανταμείβει με 
τις συνεχείς εναλλαγές να ξεκουράζουν από την κάψα 
του καλοκαιρού όλες τις αισθήσεις.  Όπως  συνεχίζουμε  
τον δρόμο μας και άλλη γούρνα με τρεχούμενα νερά  
δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγιάς. Αλήθεια αυτά τα 
εξωκλήσια δίπλα στα τρεχούμενα νερά στο  παλιό μο-
νοπάτι , να ’τανε δείγμα ευγνωμοσύνης των χωριανών, 
γι αυτό το  θειο δώρο, στους Αγίους;  Εδώ λέει η  θεία 
Μαρία, ότι ο θείος της ο Στράτος Πατλάκας κάθε φορά 
που περνούσε ένα άρωμα αναδυόταν ξανά και ξανά, 
έτσι αποφάσισε να σκάψει τον  τόπο  και σκάβοντας 
βρήκε την εικόνα  της Παναγιάς! Έχτισε το ξωκλήσι 
και κάθε 9 του Σεπτέμβρη, είχαμε το πανηγύρι, με τους 
πανηγυριώτες συγγενείς και φίλους να κατηφορίζουν 
στη  Λαγκάδα, μετά την απόλυση της λειτουργίας  για 
ξεκούραση και τέρψη ψυχής στη σκιά της τσαντίρας  
μας και στη δροσιά της θάλασσας .
Συνεχίζουμε δίπλα στο ξερό ποτάμι που βγάζει στη 

θάλασσα, στα αριστερά μας φαντάζει επιβλητικό το 
βουνό της Σωτήρας, απίστευτος ελαιώνας μέχρι την 
κορφή της με το ομώνυμο ξωκλήσι, άλλη πανηγυ-
ριώτικη μάζωξη και αυτή στις 6 του Αυγούστου! Το 
πέτρινο γεφύρι ενώνει τα λιοχώραφα με το μονοπάτι 
που βγάζει στο κάμπο.
Το ταξίδι φτάνει στο τέλος του! Ο κάμπος φιλικός 

με τις ελιές φορτωμένες να μας καλωσορίζουν προ-
μηνύοντας και τις καλές μέρες  του μαξουλιού που θα 
ακολουθήσουν .
Ο ήλιος τώρα παίζει μαζί μας μέσα  στο ελαιώνα, το 

πέρασμα μας  στο κάμπο από τον Πύργο της Λαγκάδας, 
πανηγυρικό, να μας αποκαλύπτει την καλοκαιριάτικη 
ατμόσφαιρα, το φως άπλετο καθαρό  ακτινοβόλο σε 
όλη αυτή την απλωσιά και ο φλοίσβος των κυμάτων 
να μας καλεί από μακριά  Mέσα από το στενό πια 
μονοπάτι τo καραβάνι μας  προχωράει ανάμεσα από  
μπαχτσεδάκια, τριφύλλια και αμπέλια. Τώρα αρχίζει 
να μυρίζει και η θάλασσα, το νιώθουμε, μας καλεί, 
αρχίζει η ανυπομονησία. Τα γαϊδουράκια  μόνα τους 
μας  οδηγούν  στην αμμουδιά,  οι καλαμιές, μας την  
κρύβουν, μόνο που τώρα την ακούμε έντονα. Φτάσα-
με πια στα ντάμια, εκεί δίπλα στο κύμα, μια τζιτζιφιά 
σκεπάζει το καθένα, χωρίς χωρίσματα, κάγκελα και 
φράχτες με την αμμουδιά για πελώρια αυλή τους! 
Έτσι ήταν τότε. Το νταμέλλ της θειας Αριάδνης, το 
νταμ του μπάρμπα Στέλιου και το δικό μας. Εκεί θα 
περνούσαμε όλοι μαζί το  κοινό μας καλοκαίρι.  Έτσι 
τελειώνει το ταξίδι μας, μοναδικό ταξίδι   των παιδι-
κών μας χρόνων…..   Αικατερίνη Ευστρ. Καραμανώλη
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ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΣΚΑΛΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μηνά Βαξεβάνη

Μου αρέσει πολύ να θυμάμαι για την παλιά 
ζωή στο χωριό μου. Σήμερα μου πέρασε 
από το μυαλό πως ήταν τα παλιά τσκα-

λαριά και πως ήταν οι αγωγιάτες τους.
Πρώτα ξεκινώ από το καμίνι του Μιχάλη Αρμε-

νάκη που σώζεται ακόμα και σήμερα. Στην «ΚΑΥ-
ΚΑΡΑ» ήταν του Δημητρίου Λεβεντού με τους γιους 
του. Απ’ την άλλη μεριά της «ΚΑΥΚΑΡΑΣ» ήταν του 

Στράτου Σαρρή και απέναντι  του Στράτου Τιτιγάρη 
που σήμερα λειτουργεί από τον γιο του, αλλά σε 
καινούρια τεχνολογία. Στη στροφή πιο πάνω που 
σήμερα λειτουργεί το μηχάνημα της τράπεζας, ήταν 

το καμίνι το Στράτου Κουβδή (πεθερός του Θεοφί-
λου Μανόλογλου). Στον κεντρικό δρόμο πιο πάνω 
ήταν του Ευστρατίου Σταμάτη. Σήμερα λειτουργεί  
με καινούρια τεχνολογία μέσα στο χωριό από τον 
γιο του Στέλιο Σταμάτη. Πιο πάνω βρίσκεται του 
Δημητρίου Σταμάτη που πλέον λειτουργεί και αυτό 
με καινούρια τεχνολογία από τον γιο του Παναγιώτη 
και τον εγγονό του Δημήτρη.

Ακόμη σαν όνειρο θυμάμαι τα τρία αδέλφια Στα-
μάτη (Στράτος-Δημήτρης-Προκόπιος) που έκαναν 
«φρίτζα» στον Ταξιάρχη εκεί που σήμερα βρίσκεται 
το αεροπλάνο, να πουλάνε τα πήλινά τους. Και επει-

.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιώργος Λεβεντός 
στο τσκαλαριό του πατέρα του Δημητρίου Λεβεντού.

Ευστράτιος Βαχτσαβάνης (Μοναχογιός) 
στο καμίνι του στο Κουλοστάσι.
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δή ήταν καλλίφωνος ο Προκόπης φώναζε «Ψυγεία 
Μανταμάδου».
Δίπλα ήταν του Ευστρατίου Αναγνώστου που 

πλέον σήμερα είναι αποθήκη.
Παλαιότερα έπαιρναν χώμα από το «ΛΙΝΟΧΩ-

ΜΑ-ΛΗΜΝΙΑ» και  πάνω 
από την πλάτη του χωριού. 
Το άπλωναν στο δρόμο και 
περνούσαν τα αυτοκίνητα 
και το έκαναν σκόνη. Κα-
θένας είχε και την δική του 
κοσκινίδα και το κουβα-
λούσε με τα γαϊδούρια στο 
καμίνι του. Μέλαγκα χώμα 
στου Σινάγκη στο γαλανό 
Γεφύρι. Ακόμα σώζεται το 
νταμάρι που έβγαζαν το 
χώμα δίπλα στην μάντρα με 
οικοδομικά υλικά του Θεμι-
στοκλή Ψευτέλη. Καθώς και 
ο λάκκος με τον μέλαγκα 
που βρίσκεται δίπλα στου 
Σινάγκη το κτήμα.
Κλαδί  για  τον  φούρνο  

για  να ψήσουν τα πήλινα έβγαζαν  από  την πλάτη  
του χωριού στη θέση «ΑΧΛΑΔΕΣ», ανεμόμυλο και 
πευκάρα.  Αν δεν προλάβαιναν να βγάλουν κλαδί 
και χώμα έπαιρναν εργάτες.
Τώρα θα αναφερθώ στους παλιούς αγωγιάτες. 

Ένας από τους παλιούς που λίγο θυμάμαι ήταν ο 
Ευστράτιος Φράγγος. Ο γείτονάς μου  Δημήτριος 

Γιάννος με την γυναίκα του Άννα με το γαϊδουράκι 
τους τον «αχλιώτη». Ο Γεώργιος Καρανικόλας με 
το  γάιδαρό του τον «καστανό». Ο Μιχάλης Καρα-
ντάνης με τον γάιδαρό του τον «Καραμποράνη» 
με την κοντή την ουρά  που μαζί του έπαιρνε και 

τον Γιώργο Σαρρή. Ο Ευστράτιος 
Μιχαηλάρης με το μουλάρι του 
το καστανό. Ο Γεώργιος Παπα-
κυρίκου με δυο μουλάρια κα-
στανά. Ήταν τόση η δεξιοτεχνία 
τους στο φόρτωμα που ήταν να 
απορείς πώς τα μετέφεραν. Διότι 
υπήρχε μια μύγα που έπιανε τα 
ζώα και ή έτρεχαν ή έπεφταν 
κάτω. Έβαζαν λοιπόν μπροστά 
στα ρουθούνια τους ένα μυ-
γιαστήρι σαν τουρβά και έτσι 
μετέφεραν το φορτίο τους άνετα. 
Τα χωριά που πήγαιναν να τα 
πουλήσουν ήταν η Νάπη, η Αγία 
Παρασκευή, η Αρίσβη, η Καλλονή, 
τα Δάφια και τα Παράκοιλα και 
από κει έφερναν άλλα εμπορεύ-
ματα. Ο δρόμος πέρναγε από τον 

Πλατύγωνα, Πλατιά Στράτα, Καριανή, Άγιο Παντε-
λεήμονα και Νάπη. Ήταν τόσο ανώμαλος ο δρόμος 
που ήταν να απορείς πως πήγαιναν. Μετέπειτα τα 
πήγαινε ο Στέφανος Βαρταλαμίδης με το μηχανάκι 
του το τρίκυκλο και ο Μιχάλης Καπουσούζης.

Μηνάς Βαξεβάνης

Το καμίνι του Δ. Κουβδή στον Άγιο Στέφανο

Μανταμάδος16-9-2013
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13ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
81104 – Μανταμάδος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Προς ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ για τη ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ

(υπάρχει …προστασίαγια τους ανθρώπους του μόχθου;)

Κύριοι,
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταγγείλουμε, για μία ακόμη φορά, προς κάθε αρμόδιο 

μερικά από τα δεκάδες περιστατικά που έχουν συμβεί από αδέσποτους σκύλους τον τε-
λευταίο καιρό, χωρίς να είναι και τα μοναδικά κρούσματα. Άλλωστε τέτοιες καταγγελίες 
έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν. Αποτέλεσμα, το πρόβλημα καθημερινά να λαμβάνει 
διαστάσεις επιδημίας  αφού κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί.
Συγκεκριμένα και υπεύθυνα μας πληροφόρησαν και σας καταγγέλλουμε:
1. Πριν λίγες μέρες κατασπάραξαν 2 κατσίκες ενός βιοπαλαιστή. 
2. Καθημερινά έχουμε καταγγελίες για επιθέσεις σε άτομα που επισκέπτονται το νεκρο-

ταφείο, τον Ταξιάρχη και τον παρακείμενο χώρο της εκκλησία από την αγέλη των 
σκύλων που εκτρέφεται εκεί, προκλητικότατα, από συγκεκριμένο «ζωόφιλο» ιερέα.

3. Σας καλούμε να κάνετε επιτόπια έρευνα, όχι μόνο σε συγκεκριμένο καφενείο της 
πλατείας, αλλά ρωτήστε ανοιχτά τους κατοίκους να σας πούνε υπεύθυνα, αν βέβαια 
έχετε αυτιά να ακούσετε και θέληση να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχουμε. 

Γι’ αυτό και υπεύθυνα σας δηλώνουμε ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι γιατί κανένα 
μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα για την προστασία της περιουσίας αλλά και της σω-
ματικής τους ακεραιότητας από τις επιθέσεις των αδέσποτων σκύλων, παρά τις συνεχείς 
καταγγελίες που έχουν γίνει. 
Κύριοι
Σας προειδοποιούμε:
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ 
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ; ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ;
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΙ και ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ

Με αγανάκτηση 
Ο Πρόεδρος                                                                                  
Παν. Σταμάτης
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ΟΧΙ στο χαράτσι 25€ για είσοδο 
στα δημόσια νοσοκομεία!

ΟΧΙ στην πολιτική συρρίκνωσης και 
εμπορευματοποίησης  της δημόσιας υγείας!

Με την  επιβολή ενός ακόμη  χαρατσιού στους ασφαλισμένους που  συναποφασί-
στηκε από το Υπουργείο Υγείας και τους εκπροσώπους  ΕΕ, ΔΝΤ, με ισχύ από 1/1/2014 η 
κυβέρνηση βάζει νέα εμπόδια στην υγεία και περίθαλψη του λαού και με αντιλαϊκά μέτρα 
μετατρέπει την Υγεία σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους 
μονοπωλιακούς ομίλους. Συγκεκριμένα, ορίζεται η καταβολή του ποσού των 25€ προ-
κειμένου να εισαχθούν σε «δημόσιο» Νοσοκομείο για νοσηλεία. 
Με το μέτρο αυτό, που προστίθεται στα εξοντωτικά χαράτσια, η κυβέρνηση θέτει και 

εκβιαστικά διλήμματα με τον ισχυρισμό ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε 
για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων. 
Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου απορρίπτει τους εκβιασμούς και καταγγέλλει τη 

πολιτική συρρίκνωσης και εμπορευματοποίησης της δημόσιας υγείας. Η υγεία, περίθαλ-
ψη και νοσηλεία είναι δικαίωμα όλου του λαού και το κράτος έχει την ευθύνη να την 
εξασφαλίζει δωρεάν και με υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες σε όλους.
Καλούμε τις γυναίκες και όλους τους εργαζόμενους να παλέψουμε  για αποκλειστικά 

δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους, εργαζόμενους, άνεργους, ανασφάλιστους και τις 
οικογένειές τους και να απαιτήσουμε:

•  ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ. ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ – 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

•  ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ και ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ! 

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
και  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ώστε αν έχεις, πληρώνεις
 και την απολαμβάνεις, αν όχι πεθαίνεις…..

Για μας η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
Μανταμάδος 26 -9-2013
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Φυσιολατρικός - Ανθρωπιστικός σύλλογος Μανταμάδου «Ηλιαχτίδα»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Το καλοκαίρι του 2013 έφτασε το τέλος του και ο Σύλλογός μας, θα ήθελε 
να ευχαριστήσει όλους τους φίλους, που πλαισίωσαν με ενθουσιασμό 
τις δράσεις του, ελπίζοντας να τις απόλαυσαν όσο εμείς.

Αρχές του καλοκαιριού λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κα-
θαρίσαμε την παραλία στο Κουλοστάσι και μετά από 2-3 βδομάδες πήγαμε 
ολοήμερη εκδρομή στη Σκαμιά και τον Μόλυβο για να ξεκουραστούμε..
Άμα ήρθε τ΄Αγιού Χαρλάμ, συνεργαστήκαμε με πολύ χαρά με την ομάδα 

Αναβίωσης Πανηγυριών (και του χωριού γενικώς...) και οργανώσαμε περιπα-
τητική διαδρομή ως τη Χαλίκα, για τον εσπερινό.
Αλλά η ομάδα Αναβίωσης είναι πολύ δυναμική και από κοντά και μεις, τη 

μέρα τ’ Αγιού Στιφάν, είπαμε να θυμηθούμε τα παλιά, που κάνανε βαρκάδες. Σε 
συνεργασία λοιπόν με τους βαρκάρηδες, Παναγιώτη Μανωλιά, Μάκη Πρίτση 
και Στράτο Ψαρρό, καταφέραμε με επιτυχία -νομίζουμε- να αναβιώσουμε το 
παλιό και τόσο ρομαντικό αυτό έθιμο. 
Και μιας και είχαμε αρχίσει να αναπολούμε, θυμηθήκαμε τότε -όχι πολύ πολύ 

παλιά – στα νιάτα μας, όμως, που πηγαίναμε στην Πέτρα τις παραμονές της 
Παναγίας με τα πόδια, και το ξανακάναμε!
Εκεί μέσα στον Αύγουστο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Κυριών και Δ/δων, 

φιλοξενήσαμε στο Πολύκεντρο τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μυτιλήνης, 
με την απολαυστική και αφυπνιστική κωμωδία «Οι Ηλίθιοι» του ΝιλΣάιμον, 
με πρωταγωνιστή το χωριανό μας, Γιώργο Τσαούση. Στα πλαίσια αυτής της 
πολιτισμικής «ώσμωσης» έγινε βέβαια και η εξαίρετη παρουσίαση βιβλίου του 
Κώστα Βαλέτα.
Μετά, ευτυχώς ο καιρός μας έκανε τη χάρη, χαρήκαμε όλοι μαζί την Πανσέ-

ληνο του Αυγούστου στον Άγιο Στέφανο και την ολοήμερη εκδρομή μας στα 
Τοκμάκια. 
Τέλος είχαμε προγραμματίσει τετραήμερη εκδρομή στη Χίο, η οποία ακυρώ-

θηκε και γι αυτό ζητάμε από τα μέλη και τους φίλους μας μια μεγάλη συγγνώμη, 
Ελπίζουμε να μας τιμήσουν του χρόνου. 
Τέλος, αν και καθυστερημένα και πιο «φτωχά», συμβάλαμε στη διοργάνωση 

της 18ης Παλλεσβιακής Έκθεσης Κεραμικής. 
Για όλα τα παραπάνω ευχαριστούμε τους φίλους και τα μέλη που μας τιμάν 

με τη συμμετοχή τους και τους Συλλόγους του χωριού για την καλή συνεργασία. 
Μακάρι ο χειμώνας που έρχεται να μην είναι πολύ «βαρύς»... Εμείς πάντως θα 
κάνουμε ό, τι μπορούμε για να περάσει και αυτός ευχάριστα.!!! 
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• • •

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Καλοκαίρι! Ο σύλλογός μας μπορεί να μην ασχολήθηκε πολύ με πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις ή με αναβιώσεις παλιών εθίμων, όμως ως καθαρά φιλανθρωπικός 
σύλλογος, (το φιλανθρωπικό του έργο φαίνεται από την ίδρυσή του και συνε-

χίζεται ως και σήμερα) βρέθηκε και φέτος κοντά 
στον πονεμένο συνάνθρωπό μας. Μάζεψε τρό-
φιμα και ρούχα για άπορες οικογένειες της Μυ-
τιλήνης, ακόμα βοήθησε πάσχουσες οικογένειες 
του χωριού μας. Όμως θέλησε να ευχαριστήσει 
τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου με τις δύο 
εκδρομές που πραγματοποίησε.
Η μια μονοήμερη εκδρομή έγινε σε διάφορες 

παραδοσιακές περιοχές του νησιού μας. Η βάση 
ήταν ο πανέμορφο παραδοσιακό χωριό, Αμπε-
λικό. Αξίζει τον κόπο να τον επισκέπτεται κανείς. 
Ακόμα, επισκεφτήκαμε και την αρχαία περιοχή 
των Μέσων.
Η δεύτερη ήταν η εννιαήμερη εκδρομή σε δι-

άφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Με βάση 
την Φλώρινα, επισκεφτήκαμε διάφορα μέρη 
(όπως Καστοριά-Βέροια-Έδεσσα-Κοζάνη-Λουτρά 
Πόζαρ-Αριδαία). Μεγάλη ήταν η προσέλευση του 
κόσμου και μεγάλη η ευχαρίστησή του.
Ο Σύλλογος μας με την σειρά του θέλει να τους 

ευχαριστήσει όλος και να τους ευχηθεί να είναι 
όλοι γεροί να πραγματοποιούν τέτοιου είδους 
εκδρομές. Ο Σύλλογός μας επίσης είχε την χαρά 
να πάρει και το πρώτο βραβείο- ξεπερνώντας και 
τον Σύλλογο Μικρασιατών Καλλονής- για τον πιο 
παλιό πρώτο Σύλλογο (ιδρύθηκε το 1917) και υπήρξε μεγάλο το φιλανθρωπικό του έργο 
στα χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής αλλά και έως σήμερα.
Ο Σύλλογος μας ευχαριστεί για την τιμή αυτή.

 Η Πρόεδρος
Κατίνα Γελαγώτου.

Το ημερολόγιο του Συλλόγου 

«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για το 2014

MADAMADIOTKA_140.indd   16MADAMADIOTKA_140.indd   16 19/12/2013   2:19:58 μμ19/12/2013   2:19:58 μμ



17

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ
                  Όνομα πατέρα    Όνομα μητέρας

ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ &ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥΛΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ εγγονός ΟΛΓΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΕΙΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΕΛΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ ΤΜΗΜΑ   ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ   ΤΕΙ 

ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΗ-ΣΙΚΕΡΙΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
κόρη της 
ΒΟΥΛΗΣ Ε. 
ΤΣΑΚΙΡΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ 

ΨΕΥΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)  (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)    ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)  
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

& ΘΡΑΚΗΣ
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Άννα και Ηρώ Αποστολέλλη 
στη μνήμη της γιαγιάς τους Άννας ......................................100€
Μαρικούλα Ψαρρού στη μνήμη 
του συζύγου της Ανδρέα .............................................................50€
Τσουκαλά Μαρία  στη μνήμη της αδελφής 
της Ντίνας Σαλτέλλη ...................................................................200€
Χαραλάμπους Μιχαήλ στη μνήμη του πατέρα 
του Στέφανου ...................................................................................60€
Κομίλης Λευτέρης στη μνήμη Άννας Αποστολέλλη .....30€
Ανώνυμος από Μυτιλήνη για ενίσχυση Συλλόγου ....200€
Ιγγλέζου Παρασκευή στη μνήμη της  αδελφικής μου 
φίλης Στρατούλας Γεωργοπούλου – Αποστολέλλη 
και της καλής μου γειτόνισσας Άννας Αποστολέλλη ....100€
Αποστολέλλη Κάτια ενίσχυση Συλλόγου ..........................50€
Χατζημιχάλης Περικλής και Άννα – Μαρία 
για τη μνήμη Στέφανου Γροσομανίδη ...................................20€
Κώστας Μπουμέλλης στη μνήμη του πατέρα 
του  Σταύρου ....................................................................................50€
Μηνάς Βαξεβάνης Μανταμάδος ...........................................20€
Μαρίκα Γιαννή Μανταμάδος ..................................................20€

Μαρκοπούλου Ελπινίκη στη μνήμη του συζύγου 
της Βασίλη Μαρκόπουλου και των γονέων 
της Ηρακλή και Άννας Αποστόλου .................................... 100 €
Βεμβέτσου Αθηνά στη μνήμη του συζύγου 
της Δημήτρη Βεμβέτσου .............................................................50 €
Ψαρρού Μαρίκα στη μνήμη του συζύγου
της Ανδρέα Ψαρρού.....................................................................50 €
Ειρηλένα & Κατερίνα Θεοδοσίου
στη μνήμη Γιώργου Θεοδοσίου ..............................................50 €
Στρατούλα Προσμητρέλλη – Αυστραλία .........................70 €
Ιγνάτιος Μαρμαρινός – Μανταμάδος...............................20 €
Γιώργος Σουλουγάνης – Μανταμάδος 
στη μνήμη των γονιών του Ιγνατίου και Ευαγγελίας 
 και του αδελφού του Νικολάου ..............................................50€
Οικογένεια Στράτου Τζανή– Μανταμάδος 
στη μνήμη της Άννας Αποστολέλλη ......................................20€
Στράτος Αντώνας – Μυτιλήνη ...............................................20€
Κατίνα Τραγέλλη – Μέτσικα – Αυστραλία .......................50€
Γιώργος Μ. Ηλίας – Μανταμάδος.........................................20€

Προσφορές για το Περιοδικό   

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μανταμαδιωτών Αθήνας «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια στο μέλος του Δ.Σ. Μαρία Ζαφειρίου για τον αδόκητο θάνατο της αγαπη-
μένης της  μητέρας Κωνσταντίνας Ζαφειρίου.

• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• ΜΕΜΑΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝΑ συζ. ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ  έκανε αγόρι
• ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΚΟΥΛΗ σύζ.   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ έκανε κορίτσι
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

• ΓΑΜΟΙ
• ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗ Παρασκευή του Νικολάου 
και της Μαρίας- ΚΟΣΜΑΤΟΣ Σταμάτης

• ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ Κωνσταντίνα του Ευστρατίου 
- ΧΡΗΣΤΟΥ Ευάγγελος του Γεωργίου

• ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ Κωνσταντίνα του Ιωάννη – 
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Αντώνιος του Γεωργίου

• ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ Στυλιανός του Ιωάννη – 
   ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ Μαγδαληνή του Ιωάννη
• ΗΛΙΑΣ Μιχαήλ - Χαράλαμπος του Γεωργίου 

– ΜΠΕΝΑ Φιλία του Γρηγορίου
• ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γαβριέλα του Αθανασίου 

   – ΜΑΝΩΛΗΣ Ευστράτιος του Στεφάνου
• ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης του Σταύρου 
   – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Αγγελική του Χρήστου
• ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αικατερίνη του Φίλιππα 

– ΚΑΠΙΩΤΕΛΛΗΣ Γαβριήλ του Ευστρατίου 
• ΧΑΤΣΗΣΟΦΙΑ  Ειρήνη του Στέλιου- ΣΟΥΡΑΣ 
Ν. Μάριος

• ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ Θεόφιλος –
   ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ Αμαλία
 Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

• ΘΑΝΑΤΟΙ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευστρατίου 

(Θεσσαλονίκη)
• ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ-ΜΟΥΖΟΥΡΕΛΛΗ ΑΥΡΑ 
του Εμμανουήλ (Ν. Αφρική)

• ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
• ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη
• ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Ελευθερίου

• ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ του Βα-
σιλείου

• ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
• ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ ΑΝΝΑ
• ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει προς τις 
οικογένειές των, τα θερμά του συλλυπητήρια.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» Δημήτριος Σ. Κουβδής

Άγιος Στέφανος Μανταμάδου 
Τηλ.: 22530 - 61536, Κιν.:6947279929


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
ΛΑΔΟΤΥΡΙ - ΓΡΑΒΙΕΡΑ - ΦΕΤΑ - ΓΡΑΒΙΕΡΙΤΣΑ - 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ - ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΓΝΟ
Τηλ.: 22530-61270 


ΚΡΕΑΤΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ
Μανταμάδος Λέσβου, τηλ.: 22530 61155, κιν.: 6937507708 
Υποκ/μα: Κλεοβούλου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα, τηλ.: 210 9023374 


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κωνσταντινουπόλεως & Νησίδων 1 
Τηλ.: 210 5743110, κιν.: 6972503992 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΚΑΣ 

Ειδικός Παθολόγος - Επιμελητής Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»
Χαλανδρίου 14, Αγ. Παρασκευή 153 43 
Τηλ.: 210 6004144, Κιν.: 6973536184 


ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ «ΝΤΑΛΙΑ»
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΗΛΙΔΗΣ

Αλκαμένους 118 Αγ. Παντελεήμονας Αχαρνών 
Τηλ.: 210 8826180 


ΣΤΕΛΙΟΣ Α. ΑΨΟΚΑΡΔΟΣ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Τρίτωνος 51 - 55, Παλαιό Φάληρο 
Τηλ.: 210 9829251 - 9835149 


ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Φορμίωνος 17, Παγκράτι, 161 21 (πλησίον Caravel) 
Τηλ.: 29770 285960, 210 7224574, 210 7294244 

Fax: 210 7224574, κιν.: 6977285960 


ΔΗΜ. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΔΗΜ. ΝΕΡΑΤΖΟΣ 
Ζυγοσταθμίσεις, Ηλεκτρ. ευθυγραμμίσεις, Αμορτισέρ, 

Τοποθέτηση/επισκευή, Αναρτήσεις - Ελατήρια - Χαμηλώματα
Αγησίλαου 34 - Τζιτζιφιές, τηλ.: 210 9418575


ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ.: 22510 46970 - 22530 93385, κιν.: 6944304845 


ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Π. ΤΖΑΝΝΟΥ 

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
28ης Οκτωβρίου 21 Ν. Ιωνία (έναντι Ionia Center)

Τηλ. Ιατρείου: 210 2716733 - Τηλ. Οικείας: 210 2772908


ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Τηλ.: 210 2312727 - 210 2318891 

APIKOS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ACCESS CONTROL - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - C.CTV 
ΑΠΟΙΚΟΥ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΧΡΟΜΟΒΙΤΟΥ 241, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ)

ΤΗΛ.: 210 4610690, ΚΙΝ.: 6944366735, ΟΙΚΙΑΣ: 210 4410847 
www.apikos-systems.gr 


ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τηλ.: 23730 22631,23071 


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND 
ΑΝΔΡΟΦΙΛΟΥ & ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Υμηττού 76 Παγκράτι, Τηλ.: 210 7017182 
Φιλολάου 64 Παγκράτι, Τηλ.: 210 7565505 


ART DIRECTOR 
ΕΛΕΝΑ ΜΥΣΙΚΟΥ 

Έντυπα - Αφίσες - Λογότυπα - Διαφημίσεις
Τηλ.: 210 4902871, κιν.: 6972290838 


ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΔ. ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 144, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ.: 210 4115375 - Τηλ. Οικίας: 210 4182269 


ΟΥΖΑ - ΤΥΡΙΑ - ΒΟΥΤΥΡΑ - ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΣΙΚΟΣ

Καισάρειας 189 Νίκαια, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4913698 


ΤΑΞΙ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ «Ο ΑΝΤΡΕΑΣ»
Τηλ.: 22530 93005 - Κιν.: 6945348308 


ΣΤΕΦΑΝΟΣ MIX. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ 

«ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Πιττακού 30 Μυτιλήνη, Τηλ.: 22510 45188 


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ
Τηλ.: 210 2615879 


Ν. ΤΣΑΪΡΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ
Τηλ.: 22530 93335


ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ, Τηλ.: 22530 61223


ΤΖΑΚΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΝΑΚ. ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 30, Δάφνη 

Τηλ.: 210 9716521 - Κιν.: 6945210237 


ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

Λ. Φυλής & Καματερού 1, Καματερό 
Τηλ.: 210 2687374 - Οικ.: 210 2685682 
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«ΦΩΤΟ ΝΙΚ»
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΑΧΤΣΑΒΑΝΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 

Μανταμάδος Λέσβου, Τηλ. 22530 61520, Κιν.:6945348307 


Δ. ΨΑΡΡΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Μανταμάδος Λέσβου, Τηλ.: 22530 61158 


ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΒΛΑΧΟΥ - ΠΑΝΑΓΗ (ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ) 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑ Γ. ΒΛΑΧΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ναυαρίνου 18-20 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3617844 - 210 3618392 


ΜΕΝΗ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δράμας 9-11, Καλλιθέα 

Τηλ.: 210 9586998 - 210 9326546 


ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΑΛΛΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Χαροκόπου 42, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9582789 


ΒΑΣΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
Ψυχολόγος (PhD) - Ψυχοθεραπεύτρια - Λέκτορας Ψυχολογίας 

Σ.Σ.Ε.
Κανάρη 39 Δάφνη (πλησίον μετρό)
Τηλ.: 210 9961066 - κιν.: 6977699988 


ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛ. ΒΕΜΒΕΤΣΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Μικράς Ασίας 141, Τερψιθέα, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 

Τηλ.: 210 9613460 


-SUPERCON- 
Η/Υ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

Αγ. Δημητρίου 140, Αγ. Δημήτριος 
Τηλ.: 210 9708209 - 10, fax: 210 9708211


ΚΡΕΑΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τηλ.: 22510 24930


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ

REMAX, Ανεξάρτητη Ιδιόκτητη Κτηματομεσιτική Επιχείρηση
Καβέτσου 3, 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 20920, 22510 20960 


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Χ. ΣΤΡΑΤΗΣ
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Βάκχου 24, Βάρη, Τηλ.: 210 9655831 - κιν.: 6944472954


ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Καλαμιώτου 12 - 105 60 Αθήνα, Τηλ.: 210 3221435

STUDIO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ VIDEO - ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Θ. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αγ. Δημητρίου 128, Τηλ.: 210 9754438 


ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΡ. ΤΖΑΝΝΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΧΡΗΣΙΣ LASER
Γρηγορίου Ε’ 49, Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 2797204 


ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Ασφαλιστικοί Πράκτορες

Υψηλάντου 117 Πειραιάς Τ.Κ. 18532 
Τηλ.: 210 4135815-6, Fax: 210 4135805, Κιν: 6973793595 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΠΑΝΟΣ 

«ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ» ΑΡΤΟΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
Δημάρχου Χρ. Μπέκα 97, Περιφ. οδός Σπάτων, Τηλ.: 210 6633545 


«EL VIAJE» MUSIC BAR AND COFFE MOMENTS 

Γιάννης Κωστόπουλος
Κολοκοτρώνη 45, Βύρωνας 

Τηλ.: 210 7666866 - Κιν.: 6977436963


Ουζερί - μεζεδοπωλείο «Η ΕΛΙΑ» 
Θεολόγου Καραβαρβέρη

Αγ. Αναργύρων 13 & Βαλτετσίου, Κορωπί 
Τηλ.: 2130 413384 - κιν.: 6950091204 


HELLO TRAVEL Ταξιδιωτικό γραφείο 
Τάσος & Δημήτρης Τσαλαπάτης

Σόλωνος 86, Αθήνα, Τηλ.: 210 3604450 - 210 3603580 


ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ

Αμφικτύονος 16 Θησείο, Τηλ./Fax: 210 3410440 


ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑ 
Μαθήματα Ισπανικών

Κιν.: 6973828228 e-mail: bizart81@yahoo.gr


ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΛΗΣ 
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ

Τηλ.: 6944608572 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘ. ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ
Γενικός Οικογενειακός Γιατρός

Βίαντος 18 & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 9320015


ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός

Λεωφ. Καραμανλή & Αγ. Ιωάννου Άρτεμις 
Τηλ. 22940 80056 - κιν.: 6973496594


«ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ» ΒΙΒΛΙΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αθήνα: Ιπποκράτους 34, Τηλ.: 210 3628852, Fax: 210 3626862
Θεσσαλονίκη: Αμύντα 7, Τηλ.: 2310 220476
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28η Οκτωβρίου 1940
το ΟΧΙ του ΛΑΟΥ στο ΦΑΣΙΣΜΟ

Εκδήλωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχο-
λείου και Νηπιαγωγείου Μανταμάδου αφιερωμένη στην ιστορική 
επέτειο πραγματοποιήθηκε  το βράδυ της 28ης Οκτώβρη στο φιλόξενο 
χώρο της «Μηχανής τ΄Αγιού» (Πολύκεντρο Μανταμάδου).
Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό εκ μέρους του Συλλόγου ο πρό-

εδρος Κώστας Ζιαμπάρας
Το χρονικό του ΟΧΙ  διάβασαν οι: Φανή Σαραντινού και Βαγγελιώ 

Καρούλη. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε σκετς και τραγούδια από τους μικρούς 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου καθώς και προβολή βίντεο.
Το κάλεσμα της εκδήλωσης φώτισε όλους τους δρόμους του χωριού 

που βροντοφώναξαν ξανά ΟΧΙ στο ΦΑΣΙΣΜΟ και θύμισαν σ’ όλους ότι 
στη χώρα μας όλοι οι δρόμοι έχουν πορεία μία και σταθερή ΕΝΑΝΤΙΑ 
στο φασισμό.
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Από την εκδρομή του Συλλόγου Κων & Διδων Μανταμάδου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» στη Φλώρινα

Από την εκδρομή του Συλλόγου Κων & Διδων Μανταμάδου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 
στο παραδοσιακό χωριό Αμπελικό περιοχής Πλωμαρίου.
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Από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού του Φυσιολατρικού - Ανθρωπιστικού 
Συλλόγου Μανταμάδου «Ηλιαχτίδα»
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Από την αναβίωση στον Αγ. Στέφανο, τη μέρα της γιορτής του στις 2 Αυγούστου, του εθίμου 
της βαρκάδας,  από τον  Φυσιολατρικό -  Ανθρωπιστικό Σύλλογο  Μανταμάδου «Ηλιαχτίδα»

Από την εκδρομή του Συλλόγου Κων & Διδων Μανταμάδου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»  στην Έδεσσα  
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