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ΜΙΑ «ΑΛΛΗ» ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μαρία Αλ. Καραμανώλη

Κάθε νέα χρονιά η ίδια κλισέ ευχή: Καλή και δημιουργική χρονιά. 
Τόσα χρόνια λοιπόν, δημιουργούσαμε.
Δημιουργήσαμε σπίτια μεγάλα για να στεγάσουμε μέσα τον εγωισμό, την εγωπάθεια 

και την μοναξιά μας. Καταστρέψαμε την σχέση μας με τον γείτονα και τον συνάνθρωπο.
Δημιουργήσαμε μεγάλες επιχειρήσεις για να εδραιώσουμε μέσα τους την αδικία, την 

απανθρωπιά, την φιλαργυρία, καταστρέφοντας την ανθρώπινη επαφή.
Δημιουργήσαμε πόλεις τσιμεντένιες και ανοξείδωτες για να χάσουμε κάθε επαφή μας 

με την μάνα γη και καταστρέψαμε την φύση.
Θέλετε κι άλλες δημιουργίες; Υπάρχουν πολλές ακόμα.
Δημιουργήσαμε μια γενιά ανθρώπων επιθετικών και μοναχικών από τα γεννοφάσκια 

τους, αφού τους καταστρέψαμε κάθε επαφή με την κοινωνικότητα, την ομαδικότητα.
Δημιουργήσαμε τον αυτοματισμό παντού και έτσι χάσαμε την καθημερινή άσκηση και 

πλαδαρώσαμε.
Δημιουργήσαμε εργασίες προσοδοφόρες και χάσαμε την επαφή μας με την οικογένεια, 

τους φίλους και τον συνάνθρωπο.
Δημιουργήσαμε την κατανάλωση και καταστρέψαμε την απόλαυση.
Δημιουργήσαμε τροφή και καταστρέψαμε την υγεία μας.
Δημιουργήσαμε αποτελεσματικότερες ιατρικές μεθόδους, προσιτές όμως για τους λίγους.
Τόσα χρόνια δημιουργούσαμε και τελικά δείτε γύρω σας τι φτιάξαμε... Έναν κόσμο 

πονεμένο, πεινασμένο, κακοποιημένο, μοναχικό, καταθλιπτικό. Έναν κόσμο που κατα-
σπαράσσεται από τα δημιουργήματά του.
Όχι πια άλλη δημιουργία... φτάνει. Ήρθε η ώρα να καταστρέψουμε όσα δημιουργήσαμε.
Σε πείσμα λοιπόν όλων όσων εύχονται η νέα χρονιά να είναι δημιουργική, εύχομαι 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!
Μαρία Αλ. Καραμανώλη.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ –ΕΚΛΟΓΕΣ –ΝΕΟ Δ.Σ.
Στις 26  Ιανουαρίου 2014 στην κατάμεστη αίθουσα  του Συλλόγου μας κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα 

και βραβεύτηκαν οι Μανταμαδιώτες μαθητές  που πέτυχαν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Τα βραβεία τα έδωσαν ο Χριστό-
φορος Τζωάννος και η Πρόεδρος Μένη Κουρδουσά.
Στη συνέχεια έγινε ο απολογισμός δράσης και ο οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.  και τα μέλη 

του Συλλόγου ψήφισαν για το νέο Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους αντιπροσώπους στην Ο.Λ.Σ.Α.
Στο νέο Δ.Σ. συμμετέχουν για πρώτη φορά η Άννα Καραβερβέρη και η Σούλα Γεωργουλίδου, ενώ από τη 

νεολαία ο Βασίλης Ελ. Βεμβέτσος και ο Στράτος Στ. Χατζησοφιάς. Πιστός στην προσφορά του στο Σύλλογό 
μας ο πρόεδρος Γιώργος Λεβεντός, που συνεχίζει ακούραστος να προσφέρει στο Σύλλογό μας.
Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος:  Μένη Κουρδουσά
Αντιπρόεδρος:  Ιγνάτιος Γιαννακού
Γραμματέας:  Μαρία Ζαφειρίου
Ταμίας:  Κοπριτέλλης Απόστολος
Ειδικός Γραμματέας:  Βασίλης Ελευθ. Βεμβέτσος
Έφορος :  Άννα Καραβερβέρη
Υπεύθυνη Αίθουσας: Γεωργουλίδου Σούλα
Μέλη:  Λεβεντός  Γεώργιος, Χατζησοφιάς Στ. Στράτος                          
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4 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΕΙ

ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΙΛΙΑΝΘΗ (εγγονή ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ.  ΕΥΑ   (εγγονή ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)
  ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

MADAMADIOTKA_141.indd   4MADAMADIOTKA_141.indd   4 24/3/2014   10:29:04 πμ24/3/2014   10:29:04 πμ



ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (γιος ΜΑΡΙΑΣ ΤΖΑΝΝΗ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΤΖΩΑΝΝΟ
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Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη …
Ο κυρ Σιμιγδαλένιος1

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς 
και είχε μια θυγατέρα. Την γυρέψανε πολλοί για 
γυναίκα, αλλά εκείνη δεν ήθελε κανένα, γιατί 
κανένας δεν της άρεζε.
Έβαλε λοιπόν στο νου της να φτιάσει μοναχή 

της έναν άντρα.
Πήρε τρία κιλά αμύγδαλα, τρία κιλά ζάχαρη 

και τρία κιλά σιμιγδάλι, κοπάνισε τα αμύγδαλα 
και ζύμωσεν όλα μαζί, ζάχαρη, μύγδαλα και 
σιμιγδάλι και πιάνει και φκιάνει έναν άντρα και 
τον σταίνει μπροστά στον Άγιο του σπιτιού. 
Και αρχίζει τις μετάνοιες. Σαράντα μέρες και 
σαράντα νύχτες παρακαλούσε το Θεό κι απάνω 
στις σαράντα μέρες τον ανέστησε ο Θεός και 
τον είπαν τ΄ όνομά του κυρ Σιμιγδάλη και κυρ 
Σιμιγδαλένιο.
Ήταν πεντάμορφος και τ’ όνομά του ακού-

στηκε σε όλον τον κόσμο. 
Τον κυρ Σιμιγδάλη τον έμαθε και μια βασίλισσα 

από αλαργινό βασίλειο και θέλησε να πάει να 
τον πάρει. 
Φτιάνει λοιπόν μαλαματένιο κάτεργο με μα-

λαματένια κουπιά και πάει εκεί που ήταν ο κυρ 
Σιμιγδαλένιος.
Άμα έφτασεν εκεί, λέει στους ναύτες:
- Όποιος ξεχωρίζει στην ομορφιά να τον 

αρπάξετε και να μου τον φέρετε στο κάτεργο.
Όταν έμαθε ο κόσμος πως ήρθε μαλαματένιο 

κάτεργο, πήγαν όλοι να το δουν, πήγε κι ο κυρ 
Σιμιγδαλένιος. 
Σαν τον είδαν οι ναύτες, αμέσως τον εγνώρι-

σαν και μονομιάς τον αρπάζουν και μέσα στο 
κάτεργο!
Καρτερεί το βράδυ η βασιλοπούλα να πάει ο 

κυρ Σιμιγδαλένιος, καρτερεί … τίποτα! Ρωτάει 
τον ένα, ρωτάει τον άλλον, μαθαίνει πως τον 
άρπαξε μια βασίλισσα κι έφυγε.
Τι να γίνει, τι να κάνει;
Πάει και φτιάνει τρία ζευγάρια σιδερένια 

παπούτσια και παίρνει δρόμο όπου τον βρει. 
Τόπο παίρνει, τόπο αφήνει, αλάργεψε πολύ 

απ’ τον κόσμο και πάει και βρίσκει του φεγγα-
ριού τη μάνα.

- Ώρα καλή, σταυρομάνα.
- Καλώς την κοπέλα. Που, κοπέλα μου σε αυτά 

τα χώματα;
- Η τύχη μου μ’ έφερε. Να μην είδες πουθενά 

τον κυρ Σιμιγδάλη, τον κυρ Σιμιγδαλένιο;
- Που κορίτσι μου; Αυτό το όνομα πρώτη 

φορά τ’ ακούω. Κάτσε να ‘ρθει το παιδί μου το 
βράδυ, αυτό γυρίζει όλο τον κόσμο, μπορεί να 
τον είδε πουθενά. 
Το βράδυ που ήρθε το φεγγάρι, του είπε:

- Παιδί μου αυτή η κοπέλα σε παρακαλεί να 
της πεις μην είδες πουθενά τον κυρ Σιμιγδάλη, 
τον κυρ Σιμιγδαλένιο;
Που; δεν τον είδα κορίτσι μου. Αυτό το όνομα 

πρώτη φορά το ακούω. Να πας στον ήλιο. Εκεί-
νος μπορεί να τον είδε, γιατί γυρίζει πλειότερο 
κόσμο.
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκεν εκεί και το πρωί 

της έδωσαν ένα μύγδαλο και της είπαν: 
- Άμα λάβεις ανάγκη, να το τσακίσεις.
Πήρε η βασιλοπούλα το μύγδαλο κ’ έφυγε.
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, έλειωσε το 

ένα ζευγάρι τα παπούτσια, όταν έφτασε στου 
ήλιου τη μάνα.

- Ώρα καλή, σταυρομάνα.
- Καλώς την κοπέλα. Που, κοπέλα μου, σ’ αυτά 

τα χώματα;
- Η τύχη μου μ’ έφερε. Να μην είδες τον κυρ 

Σιμιγδάλη, τον κυρ Σιμιγδαλένιο;
- Που, κορίτσι μου; Δεν τον είδα. Μόνο κάτσε 

να ΄ρθει το παιδί μου το βράδυ, εκείνο μπορεί 
να τον είδε, γιατί γυρίζει πολύ κόσμο.
Πάει ο ήλιος το βράδυ, γονατίζει μπροστά του 

η βασιλοπούλα και του λέει:
- Ήλιο μου, κυρ ήλιο μου και κοσμογυριστή 

μου, μην είδες τον κυρ Σιμιγδάλη, τον κυρ Σι-
μιγδαλένιο;

- Που; δεν τον είδα. Μόνο να πας στ’ αστέρια, 
που είναι πολλά, μπορεί να τον είδε κανένα.
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκεν εκεί και το πρωί 

της έδωσαν ένα καρύδι και της είπαν:
- Άμα λάβεις ανάγκη, να το τσακίσεις.
Ύστερα της έδειξαν το δρόμο και τους αφήκε 

γεια και έφυγε.
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, έλειωσε και τ’ 

άλλο το ζευγάρι τα παπούτσια, όταν έφτασε 
στων αστεριών τη μάνα.

- Ώρα καλή σταυρομάνα.
- Καλώς την κοπέλα. Που κοπέλα μου σ’ αυτά 

τα χώματα;
- Η τύχη μου μ’ έφερε. Να μην είδες τον κυρ 

Σιμιγδάλη, τον κυρ Σιμιγδαλένιο;
- Που κορίτσι μου δεν τον είδα. Μόνο κάτσε 

να έρθουν το βράδυ τα παιδιά μου, μπορεί να 
τον είδε κανένα.
Πήγαν το βράδυ τα παιδιά της, και τα ρωτάει:
- Μην είδατε τον κυρ Σιμιγδάλη, τον κυρ 

Σιμιγδαλένιο;
- Όχι δεν τον είδαμε είπαν τ’ αστέρια .
Τότε πετιέται ένα μικρό και λέει:
- Τον είδα εγώ.
- Που τον είδες;
- Στ’ άσπρα σπίτια τα χάνια, το γέρανο που-

1 Μέγα, Γ. Α. (1990) Ελληνικά παραμύθια, Αθήνα, Ι.Δ. Κολλάρος: 115-125. 
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λάκι, εκεί τον έχει η βασίλισσα και τον φυλάει, να μην πάνε 
να της τον πάρουν. 
Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκεν εκεί. Το πρωί της δείχνουν 

το δρόμο, της έδωσαν ένα φουντούκι και της είπαν:
- Άμα λάβεις ανάγκη, να το τσακίσεις.
Ύστερα της έδειξαν το δρόμο και τους αφήκε γεια και 

έφυγε.
Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει εκεί που ήταν ο 

κυρ Σιμιγδάλης.
Πάει στο παλάτι σα ζητιάνα, είδε τον κυρ Σιμιγδάλι, μα 

δεν είπε τίποτα. 
Στο παλάτι είχαν πολλές χήνες. Πάει στις δούλες και 

τους λέει:
- Δε μ’ αφήνετε να καθήσω εκειδά πόχετε τις χήνες;
Οι δούλες πάνε στη βασίλισσα και της λένε:
- Κυρά βασίλισσα, όξω είναι μια ζητιάνα και γυρεύει να 

τη βάλουμε να καθήσει στις χήνες. Τι να κάνουμε;
- Βάλτε την, είπε η βασίλισσα.
Την έβαλαν. Εκεί κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. 
Το πρωί άμα σηκώθηκε, τσακίζει το μύδγαλο και βγαίνει 

μια ανέμη χρυσή με το μαγγάνι χρυσό κι έβγαζε μασούρια 
χρυσάφι. Την είδαν οι δούλες και τρέχοντας πάνε στη βα-
σίλισσα και της το λένε.
Σαν τ’ άκουσε η βασίλισσα, τους λέει:
- Δεν πάτε να της πείτε να μας τη δώσει εμάς; Τι την 

θέλει εκείνη;
Πάνε οι δούλες και της λένε:
- Είπε η κυρά βασίλισσα, δεν μα ς τη δίνεις εμάς τη χρυσή 

την ανέμη με το μαγγάνι; Τι την θέλεις εσύ;
- Σας τη δίνω, μόνο θα μου δώσετε για μια βραδιά τον 

κυρ Σιμιγδάλη.
Πάνε οι δούλες και το λένε στη βασίλισσα.
Και δεν της τον δίνουμε! Είπε η βασίλισσα. Τι θα πάθει;
Το βράδυ λοιπόν, άμα φάγανε, έδωκεν η βασίλισσα στον 

κυρ Σιμιγδάλη ένα πιοτό, κι αυτό το πιοτό είχε μέσα ύπνο. 
Μόλις το ήπιε, αποκοιμήθηκε και τον πήραν οι δούλες στα 
χέρια και τον πήγαν στη ζητιάνα, και πήραν τη χρυσή την 
ανέμη με το μαγγάνι.
Όταν έφυγαν οι δούλες, άρχισεν η βασιλοπούλα να λέει 

στον κυρ Σιμιγδάλη:
- Γιατί δεν ξυπνάς; Δεν είμαι γω που σ’ έφτιαξα; Που 

έλιωσα τα μύγδαλα, τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι και τα 
ζύμωσα; Που έλιωσα τρία ζευγάρια παπούτσια σιδερένια, 
για να ‘ρθω να σε βρω, κι εσύ τώρα δε μου μιλάς; Δε με 
λυπάσαι, μάτια μου και φως μου;
Αυτά έλεγε όλη νύχτα η βασιλοπούλα, μα που να ξυπνή-

σει ο Σιμιγδαλένιος!
Το πρωί πήγαν οι δούλες, πήραν τον κυρ Σιμιγδαλένιο, 

του έδωσεν η βασίλισσα άλλο ποτό και ξύπνησε. 
Σαν έφυγαν οι δούλες, τσάκισεν η βασιλοπούλα το 

καρύδι και βγαίνει απομέσα μια χρυσή κλώσσα με χρυσά 
πουλιά. Είδαν οι δούλες τη χρυσή κλώσσα με τα χρυσά 
πουλιά και τρέχοντας πήγαν στη βασίλισσα και της είπαν:
Τρεχάτε, είπεν η βασίλισσα, πέστε της να μας τη δώσει 

εμάς, τι την θέλει εκείνη! Και σα σας πει, να της δώσουμε 
τον κυρ Σιμιγδαλένιο, της τον δίνουμε. Τι θα πάθει; Τι έπαθε 
το βράδυ, που της τον δώσαμε;
Πάνε οι δούλες και της είπανε:

-Δε μας τη δίνεις εμάς τη χρυσή κλώσσα με τα χρυσά 
πουλιά; Τι την θές εσύ;

- Σα μου δίνετε τον κυρ Σιμιγδάλη άλλη μια βραδιά …
- Σου τον δίνουμε, είπαν οι δούλες.
Έδωσε πάλι η βασίλισσα ύπνο στον κυρ Σιμιγδάλη και 

μόλις αποκοιμήθηκε, τον πήραν στα χέρια οι δούλες και 
τον πήγαν στη ζητιάνα, πήραν τη χρυσή κλώσσα με τα 
χρυσά πουλιά κι έφυγαν.
Σαν έφυγαν, άρχισε πάλι η βασιλοπούλα να λέει ό,τι 

έλεγε την πρώτη βραδιά, αλλά που να ξυπνήσει ο κυρ 
Σιμιγδάλης! Και το πρωί πήγαν πάλι οι δούλες, πήραν τον 
κυρ Σιμιγδάλη κι έφυγαν.
Η ζητιάνα σπάζει τότε το φουντούκι και βγαίνει από 

μέσα μια γαρουφαλιά με τα χρυσά γαρούφαλα.
 Άμα οι δούλες είδαν τη χρυσή γαρουφαλιά με τα χρυσά 

γαρούφαλα, τρέχοντας πήγαν στη βασίλισσα και της το 
είπαν:

- Σύρτε, πέστε της να μας τη δώσει εμάς, τι την θέλει 
εκείνη; Κι αν θέλει πάλι τον κυρ Σιμιγδαλένιο, της τον 
δίνουμε, είπεν η βασίλισσα.
Πήγαν οι δούλες και της το είπαν.
Μα δίπλα, εκεί που καθόταν η ζητιάνα, καθόταν ένας 

ράφτης κι έραβε τη νύχτα κι άκουσε όλα τα λόγια που έλεγε 
η ζητιάνα. Βρίσκει λοιπόν τον κυρ Σιμιγδάλη και του λέει:

- Βασιλιά μου, με το μπαρντόν, θα σου κάμω ένα ερώ-
τημα.

- Να μου κάμεις, είπεν ο κυρ Σιμιγδάλης.
- Το βράδυ που κοιμάσαι;
- Γιατί με ρωτάς; Στο σπίτι μου! Που θα κοιμάμαι;
- Κυρ Σιμιγδάλη έχω δυο βραδιές να κλείσω μάτι από 

κείνη τη ζητιάνα που έχετε στις χήνες. Όλη νύχτα κάθεται 
και λέει: «Κυρ Σιμιγδάλη, γιατί δεν ξυπνάς; Εγώ έλειωσα 
τρία ζευγάρια σιδερένια παπούτσια για να ‘ρθω να σε βρω 
και συ τίποτα δε μου μιλάς;»
Ο κυρ Σιμιγδάλης το κατάλαβε, μα δεν είπε τίποτα. Πάει 

και σιάζει τ’ άλογό του και βάζει πάνω ένα δισάκκι φλουριά.
Το βράδυ του έδωκε πάλι η βασίλισσα το πιοτό, μα 

εκείνος δεν το ήπιε κ’ έκαμε πως αποκοιμήθηκε.
Μονομιάς τότε οι δούλες τον πήραν και τον πήγαν στη 

ζητιάνα και πήραν τη χρυσή γαρουφαλιά με τα χρυσά 
γαρούφαλα.
Σαν έφυγαν οι δούλες κι άρχισε πάλι η βασιλοπούλα να 

λέει τα βάσανά της, σηκώθηκε ο κυρ Σιμιγδαλένιος, την 
αγκάλιασε και στη στιγμή μπήκαν καβάλα στ’ άλογο και 
πήραν δρόμο.
Πάνε το πρωί οι δούλες να πάρουν τον κυρ Σιμιγδαλέ-

νιο, που να τον βρουν! Τρέχοντας με τα κλάματα πήγαν 
στη βασίλισσα και της το είπαν. Άρχισε τότε και εκείνη τα 
κλάματα, μα τι να κάνει; Τότε είπε:

- Θα φτιάσω κι εγώ έναν άντρα, και στη στιγμή βάζει 
τις δούλες και τσακίζουν κάμποσα μύγδαλα, τ’ ανακατεύει 
με ζάχαρη και σιμιγδάλι και φτιάνει έναν άνθρωπο κι 
αρχίζει τις μετάνοιες. Μα για προσευχή έλεγε βλαστήμιες, 
κι απάνω στις σαράντα μέρες μούχλιασε ο άνθρωπος και 
τον πέταξαν.
Η βασιλοπούλα με τον κυρ Σιμιγδαλένιο πήγαν στο 

βασίλειό τους κ’ έζησαν καλά κι όχι καλύτερα. Ψέματα κι 
αλήθεια έτσι είν’ τα παραμύθια…
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Στις 17 Φλεβάρη έγινε μεγάλη συγκέντρωση των αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου στον κόμβο της Λάρσου, 
στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή που ακολούθησε, πέρασε μέσα από την πόλη της Μυτιλήνης και κατέληξε 
στο ΙΚΑ και τέλος επιστρέψαν   στον κόμβο της Λάρσου όπου και παραμείναν για 2 μέρες έως την Τετάρτη 
19 Φλεβάρη. 
Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου έδειξαν αποφασισμένοι να αγωνιστούν για να εμποδίσουν τη σχεδι-

ασμένη καταστροφή και εξαφάνισή τους και για να πετύχουν καλύτερες συνθήκες  και για την παραγωγή 
τους και για τις οικογένειές τους.
Κι αυτό γιατί βαρύ είναι το τίμημα που έχει πληρώσει η μικρομεσαία αγροτιά από την έναρξη της οικονο-

μικής κρίσης μέχρι και σήμερα. Με την εκτίναξη του κόστους παραγωγής και ζωής, με τα χιλιάδες χαράτσια 
όπως αυτό για τα σπίτια, την νομιμοποίηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και των γεωτρήσεων, για την 
ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων, τις τεράστιες αυξήσεις στα ασφάλιστρα του ΟΓΑ και του ΕΛΓΑ, 
την μείωση Επιστροφής ΦΠΑ απο 11 σε 6%, με το πετσόκομμα των πενιχρών αγροτικών συντάξεων, με την 
συνεχή υποβάθμιση Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας.
Παράλληλα τα νέα μέτρα που προωθούνται όπως ο αποχαρακτηρισμός χιλιάδων στρεμμάτων βοσκήσιμης 

γης, το νέο χαράτσι για τα αγροτεμάχια, το κράτημα λογιστικών βιβλίων και η φορολόγηση των μικρομε-
σαίων αγροτών απο το πρώτο ευρώ. Οι νέοι περιορισμοί που θα επιφέρει η νέα ΚΑΠ στις επιδοτήσεις και 
στην αγροτική παραγωγή είναι βέβαιο ότι θα ξεκληρίσουν το σύνολο των μικρομεσαίων αγροτών και θα 
συγκεντρώσουν την γη και την παραγωγή σε λίγα χέρια.

Με τους αγώνες τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι Λέσβου διεκδικούνε:

• Να αποσυρθεί η εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης περί βοσκο-
τόπων που αποχαρακτηρίζει 
χιλιάδες στρέμματα βοσκήσιμης 
γης ως μη επιλέξιμα. 

• Να μην ισχύσει ο νέος τρόπος 
φορολόγησης των μικρών αγρο-
τών. Αφορολόγητο οικογενειακό 
εισόδημα 40.000 ευρώ και 5.000 
ευρώ για κάθε παιδί. 

• Να μην πληρώσουν οι φτωχοί 
αγρότες το νέο χαράτσι για τα 
αγροτεμάχια αλλά και κανένα 
άλλο χαράτσι που επιβάλει συ-

γκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Ε.Ε
• Να μην ισχύσουν οι νέες περικο-
πές στις επιδοτήσεις και οι περιο-
ρισμοί στην αγροτική παραγωγή 
που προβλέπει η νέα αναθεώρη-
ση της ΚΑΠ 2014-2020. 

• Άμεση αποζημίωση των ελαι-
οπαραγωγών για την ζημιά 
που υπέστη ο καρπός λόγο της 
καθυστερημένης έναρξης της 
δακοκτονίας. 

• Επιδότηση των ζωοτροφών και 
μέτρα ενίσχυσης για την αύξηση 
της κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Κατασκευή εργοστασίου γάλα-
κτος στο νησί. 

• Προστασία της εγχώριας παρα-
γωγής απο αθρόες εισαγωγές 
ομοειδών προϊόντων. 

• Σύνδεση των επιδοτήσεων με 
την παραγωγή , τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή τους και κα-
τάργηση όλων των νόμιμων και 
παράνομων παρακρατήσεων 

• Άτοκα δάνεια στους φτωχούς 
αγρότες, πάγωμα πληρωμής 
των αγροτικών χρεών για το 
ίδιο διάστημα. 

MADAMADIOTKA_141.indd   8MADAMADIOTKA_141.indd   8 24/3/2014   10:29:08 πμ24/3/2014   10:29:08 πμ



9

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές 
για τα αγροτικά προϊόντα που 
να καλύπτουν το κόστος πα-
ραγωγής και να εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικό εισόδημα. 

• Άμεση αποκατάσταση του κατε-
στραμμένου αγροτικού δικτύου.

• Απελευθέρωση ιπποδύναμης και 
χωρητικότητας στα αλιευτικά 
σκάφη παράκτιας και μέσης 
αλιείας. Αφορολόγητο και σε 

επάρκεια πετρέλαιο για όλους 
τους ψαράδες. 

• Κατάργηση των αυθαίρετων πε-
ριορισμών σε αλιευτικά εργαλεία. 
Θεσμοθέτηση αποζημιώσεων σε 
μηχανολογικό και αλιευτικό εξο-
πλισμό εξ αιτίας απρόβλεπτων 
φυσικών κινδύνων όπως έκτα-
κτα καιρικά φαινόμενα, επίθεση 
από θαλάσσια θηλαστικά κ.α 

• Αύξηση των πενιχρών αγροτι-

κών συντάξεων. Να δίνονται 
στα 60 στους άνδρες και στα 55 
στις γυναίκες και όχι στα 67 που 
δίνονται σήμερα. 

• Ενιαίο και καθολικά Δημόσιο 
Δωρεάν σύστημα Υγείας Πρό-
νοιας με την κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας. Κατάργηση των χαρατσιών 
σε νοσοκομεία και σε κέντρα 
υγείας. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ για τη ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
(υπάρχει …προστασία για τους ανθρώπους του μόχθου;)

Κύριοι,
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταγγείλουμε για πολλοστή φορά, προς κάθε αρμόδιο ένα ακόμη από τα 

δεκάδες περιστατικά που έχουν συμβεί από αδέσποτους σκύλους το τελευταίο διάστημα. Άλλωστε τέτοιες 

επώνυμες καταγγελίες έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν. Αποτέλεσμα, το πρόβλημα καθημερινά να λαμ-
βάνει διαστάσεις επιδημίας  αφού κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί.
Συγκεκριμένα και υπεύθυνα σας καταγγέλλουμε:
1. Στις 10 Μάρτη 2014 αγέλη σκύλων, προφανώς ορμώμενη από τον περίβολο του Ταξιάρχη, αφού η μά-

ντρα του κτηνοτρόφου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν, κατασπάραξαν 2 και στριμώχνοντας άλλα 
18 αρνιά μέσα στη μάντρα «έσκασαν» και άλλα 3 από δαγκώματα κουτσάθηκαν. Συνολικά ο κτηνοτρόφος 
Δημήτριος Ν. Αψώκαρδος είχε 23 απώλειες σε αποκομμένα αρνιά. Ποιος θα αποζημιώσει τον κτηνοτρόφο 
αλλά και όλους όσους υφίστανται ζημιές; Αλλά και ποια θα είναι η «πληρωμή» αν την άλλη φορά είναι άν-
θρωπος και όχι ζώα, όπως συνέβη στο Πλωμάρι;

2. Επίσης πολλοί κάτοικοι του Μανταμάδου που επισκέπτονται τον Ταξιάρχη να υφίστανται επιθέσεις από 
σκύλους. 
Κύριοι
Σας προειδοποιούμε για μία ακόμη φορά:

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;
Με αγανάκτηση 

                          Ο Πρόεδρος                                Ο Ταμίας                                        Ο Γραμματέας
                       Παν. Σταμάτης                        Νίκος Φ. Αψώκαρδος                         Στεφ. Χηροπαίδης
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  ΤΣ ΚΑΤΡΟΥΛΟΥΣ Η ΜΑΧΑΛΑΣ
Μαρία Τσακίρη Τσεκούρα

Τα καλοκαιρινά απογεύματα στον μαχαλά 
της Κατρουλούς θύμιζαν σκηνές από παλιά 
ασπρόμαυρη ελληνική ταινία.

Νωρίς-νωρίς αράδιαζαν τα σκαμνιά τους οι 
γιαγιάδες που δεν είχαν   και τόσο όρεξη για με-
σημεριανό ύπνο. Πρώτη τριάδα η κυρά Αναστασία 
Μυσίκου (Ντελήδαινα), η κυρά Λένη Μυστεγνιώτη 
(Κακάλαινα) και η κυρά Αθηνά Μυστακέλλη (Μα-
λαματένια). 
Μπούρου-μπούρου όλο το μεσημέρι. Κατεβαίνει 

ο πατέρας μου (Γιάνναρος) να φύγει για το χωρά-
φι, ανοίγει την πόρτα και λέει αστειευόμενος: «Βρε 
γναίτσις πάλι έ μ’ αφήσατι να σφαλίσου ματ. Τι 
λέγατι πια;»
Ετοιμόλογη η κυρά Αναστασία, του απαντάει: 

«Πέτα παλληκάριμ’, πέτα. Έφτου ίλιγα τσι γω τώρα. 
Μένα μη μ’τα λεγς. Γω τώρα ήρτα».
Παρακάτω στην αυλή της κυρά Κωσταντινιάς 

Χριστοδούλου άλλο πανηγύρι. Η Κωσταντινιά και 
η Αθηνά Πασπαλά από τον Αράχταρο, με τα πλε-
χτά τους πίνουν καφεδάκι και ψευτομαντεύουν 
στα φλυτζάνια. Ξαφνικά η Αθηνά λέει:«Παναγιά μ’ 
Κουσταντινιά! Ένας ουχτρός μες του φλυτζάν’σ». 
Πάρτου μάνι-μάνι τσι βγάλι του μάτι τ’ μι ντου 

βιλουνάκ’ς».
Κα-κα-κα στα γέλια εμείς οι νέες. Εγώ, η κόρη 

της Κωσταντινιάς Βαγγελιώ (σήμερα Κυριάκου), 
η Αννούλα η Καρατζιτζή, η Κατίνα η Ματζουράνη 
κι άλλες. Πότε στην αυλή, πότε έξω αραδιασμένες 
κεντούσαμε.
Στην πόρτα της Κατερίνης Τσακίρη (Κατσκαδούλα) 

υπήρχε άλλη γερουσία. Η Κατερίνη, η Παρισιάνθη 
Στρογγυλού, η Βαγγελιώ Μιχαηλάρη. Σοβαρές κι 
αφοσιωμένες στο «ξινόμισμα» της κάλτσας, δεν 
ξέφευγε όμως από το μάτι τους και ο περαστικός για 
λίγο κους-κους. «Μμμ!!! ντουν ίδης έφτουν; Ήνταν 
έφτους που πέρασι τσι προυχτές μι τα ψάρια, μες 
ντ’ φημιρίδα. Χουριανός εν-ίνι. Πας τσικάτισντου 
Ταξιάρχ; Για ίνι πουθενά μισαφίρς».
Εκεί ανάμεσα νάσου και τα αγόρια να τσουλάνε 

το γύρω τους (τσέρκι) ή κάποιο αυτοσχέδιο καρότσι 
φτιαγμένο από τους ίδιους.
Μόλις δρόσιζε λιγάκι ανέβαινε φρέσκος, κεφάτος, 

ευγενικός, ο κυρ Βαγγέλης ο φυστικάς από το συ-
νοικισμό. Με την καλαθούνα του γεμάτη φυστίκια 
τραβούσε για την αγορά. «Φρέσκο φυστικάκι» φώ-

ναζε κι εμείς αρχίζαμε να ξερογλειφόμαστε.
Η κυρά Βαγγελιώ η Μιχαηλάρη, που είχε αδυνα-

μία στα παιδιά τον μάλλωνε. «Ε! αμάν βρε Βασίλ» 
τι φουνάγς πια τσι ξησκώνς’ τα μουρά. Τι να κάνιν 
πια τσι γι μάννις. Που να τα βρίστιν κάθε μέρα τα 
μσέλια τσι τα φραγγέλια. Άγι πιο σιαπάνου».
Δεν προλάβαινε να φύγει  ο Βασίλης, κατέβαινε ο 

Ανδρέας Αδαλής με το τρίκυκλο ποδήλατο-ψυγείο 
του γεμάτο παγωτά. «Έεελα να πάρης παγωτό…
Κρέμα, σοκολάτα, πύραυλος»!
Ε! εκεί πια  έξαλλη η κυρά Βαγγελιώ, φώναζε: «Άγι 

πια κουλαστήρια. Τσ’ ύστιρα καλαντούν τα μουρά 
που γυρεύγειν πράματα. Εμ τα μουρά φτεύβγιν; Τσι 
γω που’ μι γριγιά θέλου γλυκίδια».
Τα Κυριακάτικα απογεύματα όμως ήταν τα κα-

λύτερα. Οι μεγάλες κοπέλλες πηγαίναν στη βόλτα 
(Κυριακάτικος περίπατος) και μετά σινεμά.
Μου άρεσε να τις χαζεύω πως φτιάχνανε τα μαλλιά 

τους, πως βοηθούσαν η μια την άλλη να γίνουν πιο 
όμορφες. Όταν βγαίναν να φύγουν παρέες-παρέες 
έλαμπε η γειτονιά μας.
Η Γεωργία η μοδίστρα με τη φίλη της την Ελένη.
Η Ρηνούλα της Παρισιάνθης.
Η Στρατούλα της Κατερίνης.
Η Κατινούλα του Ματζουράνη και όλες οι κοπελιές 

μας διαλεχτές και όμορφες.
Εμείς οι μικρότερες τις καμαρώναμε.
Όταν σουρούπωνε ερχόταν η γλυκιά στιγμή, για 

μας τους πιο μικρούς. Η θεια Μαρία Σωτηρίου, η 
μητέρα της Γεωργίας, άνοιγε την πάνινη πολυθρόνα 
της στην αυλή, θρονιαζόταν απάνου και άρχιζε τα 
παραμύθια.
Μαγικές ώρες που έσταζαν μέλι και όνειρα. Κρε-

μόμασταν όλοι από τα χείλη της. Μάγισσες, θεριά, 
νεράιδες και πρίγκηπες μπλέκονταν όλοι σ’ ένα 
όμορφο γαϊτανάκι που στροβιλιζόταν μπροστά 
μας πασπαλισμένο με χρυσόσκονη και μας κοίμιζε 
γλυκά.
Ένας ένας κουτούλαγε από τη νύστα, μέχρι που 

τον έπαιρνε η μάννα του να τον βάλη για ύπνο.
Σήμερα τα τότε παιδιά είναι παππούδες και για-

γιάδες. Οι δε γιαγιάδες έχουν φύγει για το μεγάλο 
ταξίδι. Όταν όμως πηγαίνω στο χωριό ξαναγεννιέ-
μαι βλέποντας μια νέα φουρνιά από πιτσιρίκια να 
κάνουν ποδήλατο στα δρομάκια που περπάτησα.
Μαρία Τσακίρη Τσεκούρα (Θεσπρωτικό - Πρέβεζα)
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Του  τάμα τσ’  κυρά-Αγγέλας
(μια  πρόταση για αποκριάτικη σάτιρα) 

Δημήτρης Τζαννής

-Χουριανοί τσι χουριανές γεια σας τσι χαρά σας τσι 
αγέρα στα μηριά σας! Μαζουχτήκαμι σήμερα να κα-
λουσουρίσουμι στου χουριό μας, ντ’ κυρά Αγγέλα ντ’ 
κόρ’ τ’ Μέργκερ. Εύτουν, ντε που ήνταν ξαδέρφια μι 
τουν παλαβό ντου Χίτλερ. 
Η χαρά μας είνι τόσου μιγαλ’ που μέχρι τσι τα βρα-

τσά μας είνι κατουρμένα Να, ιγώ είμι η πρόιδρους τ’ 
χουριού, τσι μαζί μι ούλα τ’ αλλά τα σκατά που ΄χου 
αναλάβ’ εξιτίας τ’ Βουνάτσου, μι βάλαν να υπουδιχτώ 
τσι τούτου του πράμα. Είχι λεγ’ τάμα στου Ταξιάρχ’ τσι 
επ’ ευκαιρίας έκατσι τσι στ(ν) αγουρά μας να πιει τσ’ 
ένα ισπρισάκ’, (που να τσ’ κατσ’ στου λιμό!), ποιος ξερ’ 
τι θελ’ τσι μας πιριτριγυρίζ΄… 
Καλούς όρσις κυρ-Αγγέλα, μι τ’ βουδουτσλιά σ’ που’ 

νι σα σαμπρέλα. 
-Ντάρλιν, τσι νταρλίνις, αφι ντερζαν 
Λίγου θα κάτσου τσι θα φύγου, αλλά πρώτα θα σας 

πω δυο λόγια τσι να τα τυπώστι καλά! 
-Τυπουμέν’ σ’ έχουμι στα…………,τσι δε σι φουβού-

μαστι πια. Σπίτια, χουράφια, παράδις, ιξουχές, ζα, μι-
τουχές, τσι ουμόλουγα ούλα μας τα πήρις. Βρε μουρά 
τέτοια γναίκα φαταούλας τσι ζλιάρα δεν έχου ξαναδεί! 
Μεις φταίμι μουρή βρώμα που γινθούκαμι στν’ Ελλά-
δα!; Ζούλιψις ντουν ήλιου, τα νησά τσι τσ’ θάλασσές 
μα; γιατί; Για να κάν’ς ξιβρακουτίνα σ’ χρυσή άμμου; 
Ε ντρέπισι μουρή παλιόγριγια να δείχνς τσ’ πατσές να 
τα βλέπ’ (γ)ι κόσμους; 

-Συ πρέπ’ πρόιδρι να ντρέπισι που μλας εδ(γ)ιτς. Γω 
πότι σας ζούλιψα; Γω σας λάτριβα! Τότι που ήμνα μκρή 
τσι πάγηνα σκουλιό, είδα στου βιβλίου ντουν αρχαίουν 
ένα άγαλμα τ’ θιού τ΄ Πάνα, εύτνου μι τ΄ σκουμεν΄ τ΄ 
ψ …. Απί τότι τσιμάμι νιώνου, ελληνικές σκουμένις…. 
βλέπου. 

-Δούτι βρε μουρά τι προυβλήματα έχ΄ ι κόσμους! 
Μείς πέφτουμι να τσιμιθούμι τσι όλου σκιφτόμαστι τα 
χαράτσια, τσ΄ δλιές, του πιτρέλιου που δεν έχουμι να 
βάλουμι για να ζισταθούμι. Γκντά τσι (γ)η γναίκα ότι 
θέλ’, αλλά τίπταααα! (που λιγι τσι του Βουβό). Πάντα η 
ψ….μ’ σκόνουνταν στου πιτς φιτιλ’ τώρα ντουν έχασα, 
παγ’, πέταξι του πλι. Συ τα φταις ούλα σχαμέν’ γναίκα! 
Γι’ αυτό πιέ του καφιδέλ’ σ’ τσι πάγινι, γιατί έδιου θα 
βρεις ντου μπιλά σ’. 

-Άμα λες αλήθιες, βρήσκ’σ’ ντου μπιλά σ’; 
Απ’ του προυί κάθουμι έδιου στν’ αγουρά σας τσι 

σας παρακουλουθώ. Είπατι σαχλαμάρις κβάρα, τσι μι 
κατηγουρήσατι πους γω σας κατάντσα έδ(γ)ις! 
Θμούστι που σας έδινα επιδουτήσεις κβάρα, για να 

ιξιλιχτούτι τσι να σάστι τα χουράφγια τσι τα ζά σας; 
Καμπόσιν απι σας ιξυπνουπούλια μ’ τα κάνατι 4Χ4 τσι 
κουζινάκια! Τώρα αρμέγτι μες ντ’ βρουχή! Γω φταίβγου; 
Μεις άμα αδειάσ’ του ψυγείου παγαίνουμι στου lidl 

τσι παίρνουμι δυό πουρτουκάλια, δυο μήλα, μια φέτα 
καρπούζ’, ενώ ισείς καρότσια! Πιο μπρουστά έδιου 
ήνταν ένα αυτουκίνητου τσι πούλει πουρτουκάλια απ’ 
τ’ Θιρμή. Σεις δυό –δυό κβανούσατι τσ’ σακούλις. Είδα 
ούλ’ οι μκροί τσι μκρές που πιρνούσαν να βαστούν 
smartphon, tablet, laptop, τσ’ άλλα! Αλήθεια πως γίντι 
του ψυγείου σας να ΄νι αδειανό τσι τα μουρά σας να’ 
χειν τόσου ακριβά μηχανήματα; Εύτα τα μουρά πα-
γαίνειν σκουλειό; 

-Συ τι λες να μη παγαίνειν; απ’ ούλα τα σκουλειά 
έχουμι τσ’ έδιου πέρα. Μη νοιάζισι. Μουνάχα ένα 
σμάζουμα κατάφιρι τσι υπουβίβασι του Δημουτικό 
μας. Γι’ αυτό πρέπ’ ιμείς οι Μανταμαδιώτις να πδούμι 
για να γιμώσιν τα σκουλιά μας μουρά. Τ’ ακούσατι τι 
σας λέγου; 

-Έχου πα σι πουλλές χώρις, στσι πιο πουλλές τα μου-
ρά που παγαίνειν σκουλειό φουρούν στουλές. Έδιου 
είδα πουλά κουρτσέλια που μοιάζειν μι τ’ Στικούδ’! 
Έδ(γ)ις’ μαθαίνι’ν γράμματα; τ’ αγουρέλια πάλι 

καβάλα στα μηχανάκια! Οι παππούδις σας είχαν γαϊ-
δουρέλια, σεις ακόμα δεν ήβγατι απ’ τ’ αβγό σας θέλτι 
παπάκια. 

-Ε!! μουρά είνι! Να’ νταν κατσίτσις να τα λιμπτζώ-
σουμι! 

-Είδα, τσι οι γναίτσι σας, στ’ τρίχα! Ματ’, φρύδ’, τσι 
καραμπουγιά! Άμα τσι ξιβρακώσουμι ούλις απού κάτου 
θα φουρούν κυλότα τσι σουτιέν πριτι πρα! Νάτην ! Νά-
την! Κυρά-Άννα γιατί κρύβ(γ)ς του χέρς; Μη δούμι που 
φουρείς του ρουλό(γ)ι που δίνειν δώρου τα πρίτι πρα; 

-Σι δε φουρείς πριτι πρα; 
-Γω μουνάχα του καλσόν πήρα γιατί πριζόντιν τα 

πουδάρια μ’! ειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι! Τι είνι τούτα που πάτσα; 
Σλουκούραδα; Είπαμι να αγαπούμι τα ζα, αλλά έδιου 
άλλους αγαπά τσ’ στσύλ’, κι’ άλλους τα πρόβατα. Γι’ 
αυτά που γινόντιν σεις φταίτι κι’ οχ’ τα ζα! Γι’ αυτό 
τώρα θα βάλου τσι φόρου στς στσιλ’ τσι πρόστιμου 
σ’ όποιουν (γ)ι σκύλους χεζ’ μες στσς δρόμ’. 

-Ε!ε! ηρέμσι. Όχι άλλ’ φόρ’! που θα βρούμι παράδις 
να πληρώνουμι; Μεις είμασταν συνηθισμέν’ να πίνουμι 
κανα ρακέλ’…. Τώρα μι τσ’ φόρ’ του κόψαμι τσ’ εύτου. 
Οι καφινέδις ειν’ αδειανοί θα κλείσιν τσ’ εύτιν’, στου 
πι κι φι. 

-Καλά είνι τα ρακιά τσι τα πανηγύρια αλλά έχτι τσ’ 
συνέχεια στη σελίδα 14

MADAMADIOTKA_141.indd   11MADAMADIOTKA_141.indd   11 24/3/2014   10:29:09 πμ24/3/2014   10:29:09 πμ



12ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ

ΑΒΑΓΙΑΝΝΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΚΟΣ

MADAMADIOTKA_141.indd   12MADAMADIOTKA_141.indd   12 24/3/2014   10:29:09 πμ24/3/2014   10:29:09 πμ



13
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άλλ’ δλειά πιο σουβαρή να κάντι. Καθώς ανέβηνα στν’ 
αγουρά σας είδα ένα καμένου κτήριου. Έμαθα ότι 
ήνταν του παλιό Σκουλιό σας. Εύτου οι παλιοί μάθατι 
γράμματα, αναμνήσεις κβάρα, τώρα καθούστι τσι του 
βλέπτι! Καλά, σεις δεν είστι του κόκκινου χουριό; Η 
μκρή η Μόσχα; Οι αγουνιστές; Τώρα τι πάθατι; Νιώστι! 
Σκουθούτι απάνου! Να πάτι τσι να πιάστι όμηρου ντου 
Βουνάτσου τσι να μη τ’ δίντι να πιει ουίσκι μέχρι να 
σας’ του σκουλειό! Ακούσατι τι σας είπα; Ξισκουθούτι 
πια! Θέλτι να σταματήσου ή να πω τσι ένα ιξάμψαλμου 
τσι για τσ’ πουλιτικοί σας; 

-Ιμάς μας έχισις απ’ ντ’ κουρφή ως τα νύχια. Άντι, 
χέσει τσι κανενας άλλουν. Για ντου Προυθυπουργό μας, 
ντου Σαμαρά τι εχ’σ’ να πεις; 

-(γ)ι Σαμαράς, του όνειρου που ίχι απί μουρό, ήνταν 
να γιν’ προυθυπουργός. Του πήγι, του’ φιρει, τα κατά-
φιρει. Αλλά βρε μουρά, τα μούτρα τ’ είνι πάντα ξνισμέ-
να. Σα να’νι δισκίλιους; Σα να εχ’ χιστεί; Ας πα ρε πιδί 
κάποιους να ντουν αλλάξ’, πάτσι γιλάσιν τα μούτρατ’. 
Εύτους δεν ήνταν παλιά, υπουργός ιξουτιρικών, τσι 
άνοιξει τα σύνορα; Εύτους φτέβγ’ που ήρταν οι ξέν’ 
τσι σας πήραν τσ’ δλειές! 

-Γω πάντους δε ντουν ψήφσα! Για του μπουλουκελ’ 
τι εχ’ς να πεις; 

-Είπατι μένα βουδουτσίλ’. (Γ)ι Βενιζέλους τότι τι είνι; 
Του ξέρτι ότι ιμείς οι πουλιτικοί έχουμι σουματουφύ-
λακις; Εύτους ξέρτι τι έχ’; Υδραυλικοί! Οπ΄ τσι να πα 
απού πίσου οι υδραυλικοί για να ξιφράζειν οι καημνέν’, 
βόθρ, υπουνόμ’, τουαλέτις. Ρε μουρά τι κουράδις είνι 
ευτις που καν’! 

-Αι! σταμάτα! Μας καταβρώμσις μι τα σκατά! Για 
ντου Κουβέλ’ τι εχ’ς να πείς; 
Ε! τι να πείς για ένα γέρου άθριπου! Άμα ανοίξ’ του 

γηρουκουμείου στου Ταξιάρχ’ ας πιαστεί αλαμπρα-
τσέτα μι ντου Παπούλια, να παν να κάτσιν εύτου τσι 
να μας ξιζαλίζειν! 

-Σύριζα-Σύριζα, σ’ είδα τσι σιχτίρζα. Πάμι τώρα στουν 
Τσίπρα. 

-Δε ξέρου, αλλά ιγώ θα προτιμούσα να ντου δω στν’ 
ικμπουμπή τ’ Κουστόπουλου ή τ’ Λιάγκα, να μαγειρεύ’, 
να λέγ’ τ’ άστρα, να κάν’ μόδα. Δε μη κάν’ για πολιτικός. 
Για μουντέλου καλός είνι. 

-Άντι, πε τσι για του κόμμα του ισχυρό μες στου 
χουριό. Τσι πρόσιχι τι θα πεις γιατί θα γιαουρτωθείς. 

-Ντου τσινούριου ντου Κουτσούμπα ε ντου ξέρου 
ντουν άθριπου, είνι πάντους σουβαρός κύριους. 
Αλλά η φιλινάδα μ’ (γ)η Αλέκα μι έχ’ λείψ’. Ήβγινι στ΄ 

τηλιόρασ’ τσι χέρουσνα! Τι συνουλάκια μι συνδυασμοί 
χρουμάτουν, τι όμουρφα κουλιεδάκια, τι μαλλάκ’ πι-
ριποιημένου! Εύτιν ντ’ Αλέκα, ντ’ ζούλιβγα! Μ’ άρισει! 
Αι να δούμι τούτους τι θα κάν’; 

-Κυρά-Αγγέλα, ξέχασις τσι ντου τριλλό τσ’ Βουλής! 
Εύτνου του μάτ’ γιαλίζ’! λες τσ’ εχ’ βγει απ’ του Δαφνί! 
Τσιρίζ’ σα κώλους παγουμένους. Να μη μας λαχ’ τσι 
αρρουστήσουμι γιατί τα νουσουκουμεία τα’ χ’ καν’ 
σα τα μούτρα τ’! 

-Λες ντουν Άδουνη; Εύτουν που εχ’ τσι μια χαζή 
γναίκα; Μανουλίδου δε ντ’ λέν; 
Άντι πρόιδρι να πω τσι για του τάμα γιατί κουράσκα. 

Θα μάθατι ότι πήγα για σκι μαζί μι ντου Σουμάχερ τσι 
σαβουρντήχτκα κάτου. Τι τα ΄θελα τσι γω τα σκι; Γω 
είμι για ξισκί! Γι’ αυτό έκανα του τάμα! 

-Του ξανάπις εύτου του τάμα. Τι ινουείς; Τι μας ιτοι-
μάζς’ πάλι; Έχου αρχίσ’ να σι φουβάμι; 

-Άντι να πούμι τσι τούτι για να τιλειώνουμι, να πα ι 
καθένας σντη δλειά τ’! 
Μια μέρα που λέτι, πήγινα στου κοινουβούλιου. Σα 

που πουρπάτγουμ’ στν’ αυλή άκσα σαλαϊγμό. Κρύφκα 
πίσου απού ένα πρίνου για να δω. Τι ήνταν εύτα που 
είδαν τα ματέλια μ’ βρε μουρά. Ένας κούκλους να 
κατουρεί! Τι χαρ’! τι ψ………..όμουρφους ! τι πανδεσία! 
Ίδιους αρχαίους Θεός. Τι ήνταν τούτου πο’ παθα! 
Ανατρίχιασα! Έχασα ντου κόσμου! Πήγα μάνι-μάνι να 
μάθου ποιος είνι εύτους ι κούκλους 

-Κι ποιός ήνταν κυρά-Αγγέλα εύτους που σι ξιμυάλσι; 
τσι δε ξέρς πια τι σι γίνιτι; 

-Θκόσας είνι! Γι’ αυτό τσι τώρα είμι έδιου. Έκανα 
τάμα στουν άγιου σας ότι ή θα ντουν παντριφτώ ή 
θα γίνου καλουγριγιά. 

-Καλά, γριγιά γναίκα θες γάμου; Τσι γιατί δε μας λες 
ντου τυχιρό; 

-Γιατί μεις οι γριγιές δεν έχουμι ουρμές; Η Τζούλια μι 
τσ΄ δυό τσ΄ μαύρ’, πιο καλή είνι; Λοιπόν! Για να ησυχάσω 
τσι γω τσι σεις απί μένα, ντ’ τρόικα τσι τα μνημόνια 
πρέπ’ να μη παντρέψτει μη ντου κούκλου! 

-Ε! πε ποιος είνι να κάνουμι τα προυξινιά, να σου-
θούμι τσι μεις. Αι! μας έσκασες!

-Τούτου του κουκλί ντου Στουρνάρα αγαπώ. Εύτου 
ντου ψ…. θέλου. Σώστι μι αθρώπ’ για να σώσου τσι 
γω ισάς. 

-Αι βρι γναίκα! Γιατί δε του λές τόσιν ώρα; Για δόσιμου 
ντουν έχουμι! Πάρ΄ τουν Στουρνάρα, πάρ τσι ντου ψ….. 
τ’ τσι λίψτι απ’ του γδί μας… 
Άμα πια!

Του  τάμα τσ’  κυρά-Αγγέλας
(μια  πρόταση για αποκριάτικη σάτιρα) 

Δημήτρης Τζαννής
συνέχεια aπό τη σελίδα 11

MADAMADIOTKA_141.indd   14MADAMADIOTKA_141.indd   14 24/3/2014   10:29:12 πμ24/3/2014   10:29:12 πμ



15

Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου τίμησε 
την Παγκόσμια  Ημέρα της Γυναίκας

 

Ο  Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου – μέλος 
της Ο.Γ.Ε. - τίμησε την 8η Μάρτη «Παγκό-
σμια μέρα της Γυναίκας». Η Εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 
9 Μάρτη 2014 στη Μηχανή τ΄Αγιού (Πολύκεντρο 
Μανταμάδου), ήταν  πλούσια σε πολιτιστικό, 
ιστορικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.
Την εκδήλωση παρουσίασαν η Μαρία Γιαννίκα και 

η Σταυρούλα Γιανναρέλλη και μίλησε η πρόεδρος 
του συλλόγου Μαρία  Γροσομανίδη – Χηροπαίδη.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από προβολή βίντεο–

φωτογραφίας, με απαγγελίες ποιημάτων και  με 
την ανάγνωση κειμένων που αφορούσαν την 
ιστορία του γυναικείου εργατικού ριζοσπαστικού 
κινήματος, τους αγώνες και τις κατακτήσεις του.
Ακόμη με τη βοήθεια λογοτεχνικών κειμένων, 
έγινε αναφορά στην εξέλιξη της γυναικείας προ-
σωπικότητας στο πέρασμα του χρόνου και τον 
τιτάνιο αγώνα των Γυναικών για να κερδίσουν 
την αξιοπρέπειά τους μαζί με το σεβασμό στην 
τάξη και το φύλο τους μέσα σε ένα κόσμο στυγνής 
εκμετάλλευσης και καταπίεσης.
Στην προσπάθεια παρουσίασης συμμετείχαν οι φί-

λες του Συλλόγου: Γαβριέλλα Σουλουγάννη, Άννα 
Δεμερτζή, Χρύσα Καρούλη, Βαγγελιώ Καρούλη, 
Φανή Σαραντινού και Φιλιώ Μαυρομάτη.
Τον συντονισμό των μηχανημάτων ήχου και εικό-

νας είχε ο Μιχάλης Μυστακέλλης 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες 

από τους Μαζικούς φορείς του Μανταμάδου, όπως 
επίσης και αντιπροσωπεία του Συλλόγου Προοδευ-
τικών Γυναικών Μυτιλήνης μαζί και η υποψήφια 
Δήμαρχος Λέσβου Νίκη Τσιριγώτη.

  Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Γροσομανίδη 
– Χηροπαίδη αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμε-
νους και αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της ημέρας 
και στην καθιέρωση της να γιορτάζεται η 8η Μάρτη 
«Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας», στη συνέχεια μίλησε  
για τις σημερινές  καταστάσεις όπως βιώνονται από 
χιλιάδες γυναίκες του μόχθου, που αγωνιούν και 
αναζητούν λύση στα προβλήματά τους, αλλά και τη 
διέξοδο προς ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτές και για 
τα παιδιά τους:

«… Ζούμε σε μια άγρια και πολύπλοκη εποχή. Οι 
σύγχρονες ανάγκες των γυναικών που απαιτούσαν 
πρόσθετες κατακτήσεις θάφτηκαν μέσα σε αναδιαρ-

θρώσεις που συναποφάσισαν και συνυπέγραψαν οι 
πολιτικές ηγεσίες και η Ε.Ε. Κάθε κατάκτηση του εργα-
τικού και γυναικείου κινήματος ξεριζώνεται, η φτώ-
χεια και η εκμετάλλευση, οι άθλιοι όροι και συνθήκες 
εργασίας μεγαλώνουν. Η ανεργία, η φοροληστεία η 
ιδιωτικοποίηση και οι φραγμοί στη μόρφωση, στην 
υγεία πρόνοια καθιστούν το ρόλο της γυναίκας 
δυσκολότερο, διπλά εκμεταλλεύσιμο.
Διαμόρφωσαν στην αγορά εργασίας νέο μοντέλο 

εργαζομένων τους απασχολήσιμους  δηλαδή τους 
δούλους του 21ου αιώνα. Μερική απασχόληση, 
3ημερη ή 4ημερη εργασία, μειωμένες αποδοχές, 
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, απελευθέ-
ρωση των απολύσεων χωρίς αποζημίωση, δικαίωμα 
στον εργοδότη να δανείζει τον εργαζόμενο σε άλλη 
επιχείρηση, διευθέτηση του χρόνου εργασίας που 
τσακίζει τις γυναίκες και διαλύει την οικογένεια. 
Η μητρότητα κυριολεκτικά σε διωγμό με σαρω-

μένες τις κοινωνικές παροχές, τις παροχές Υγείας 
αφού και το πενιχρό επίδομα τοκετού καταργήθηκε. 
Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία συρρικνώνονται 
και η υγεία μετατρέπεται σε ακριβοπληρωμένο εμπό-
ρευμα, πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς 
ομίλους που αν έχεις πληρώνεις και το απολαμβά-
νεις αν όχι πεθαίνεις.
Από αυτή την επίθεση δεν μένει απέξω η αγροτιά. 

Με τη νέα χρονιά οι κτηνοτρόφοι έρχονται αντιμέ-
τωποι με την πιο άγρια ληστρική πολιτική της Ε.Ε 
και της συγκυβέρνησης που στόχο έχουν να τους 
οδηγήσουν άμεσα και βίαια στην εξαθλίωση και 
το ξεκλήρισμα. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί η γη 
όσο γίνεται σε λιγότερα χέρια. Μπουχτίσαμε από 
μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις όλων αυτών που 
εναλλάσσονται στην εξουσία και που έπλεκαν και 
πλέκουν τα εγκώμια της Ε.Ε.
Η Ε.Ε δεν αλλάζει και ούτε φιλολαϊκή ούτε καλύτερη 

γίνεται.  Μόνο χειρότερα μπορείς να περιμένεις…».
Και κλείνοντας τόνισε: «…Η 8η του Μάρτη φωτίζει 

και τους  σημερινούς αγώνες μας,  είναι η φωνή που 
έρχεται από ένα μακρινό παρελθόν και κατευθύνεται 
σε ένα αισιόδοξο μέλλον, είναι η φωνή της εργατικής 
τάξης είναι η δική μας φωνή που λέει: χωρίς εσένα 
γρανάζι δεν γυρνά..
Μας εμπνέει και μας καθοδηγεί. Μας δείχνει το 

δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης όλων αυτών που 
μας ανήκουν και που μας στερούν».
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ΚΑΒΑΚΛΙ ΑΜΠΕΛΑ
Μηνά Βαξεβάνη

Διαβάζοντας για τους παλιούς τσουκαλάδες μου ήρθε 
στο μυαλό κάτι παλιό. Ένας παλιός οικισμός στη θέση 
«Καβακλί» που έχει χαθεί τώρα.
Δεν υπάρχει η ζωή που υπήρχε παλιά. Θέλω να 

γράψω πως γνώρισα τους παλιούς τσοπάνηδες. Ήταν 
ιδιόρρυθμοι γι’ αυτό θέλω να γράψω γι’ αυτούς. Αλλά 
και όλοι οι τσοπάνηδες της εποχής αυτής του χωριού 
μας ήταν μερακλήδες, και στη φορεσιά τους και στα 
ζώα τους. Τα είχαν σαν παιδιά τους.
Ας αρχίσουμε πρώτα από τα αδέλφια Μιχαηλάρη 

(Νταρατζίκη) Παρασκευάς, Ευστράτιος και Αθανάσιος 
που ήταν τυφλός. Επίσης και τα αδέλφια Φράγγου 
Ηρακλής, Ευστράτιος και Στέλιος. Ακόμη και ο Θρα-
σύβουλος και ο Στέφανος Καραντενιζλής. Αυτοί όλοι 
είχαν στην περιοχή αυτή τα κοπάδια πρόβατα. Επειδή 
μπερδευόταν μεταξύ τους τα πρόβατα, για να τα γνω-
ρίζουν χάραζαν το αυτί τους. Καθένας είχε την δική 
του χαραγή και έτσι τα γνώριζε ο καθένας πιο είναι. 
Επίσης αγόραζαν τα κουδούνια τους συνήθως από την 
Αγιάσο. Τα γκούζια (φθινόπωρο) έβαζαν άλλα και στο 
στέρφο έβαζαν το μεγαλύτερο κουδούνι. Το γάλα τους 
το πήγαιναν στον Μιχαήλ Στυλιανίδη (Μασώνο). Εκτός 
από τον Θρασύβουλο που το πήγαινε στον Ευάγγελο 
Καπιωτά.
Τα αρνιά τους τα έσφαζαν στον κρεοπώλη Ηλία 

Τραγέλη. Είχαν το περιβόλι τους εκεί γιατί είχε μπόλικο 
νερό και το καλοκαίρι ανέβαζαν την φαμίλια τους και 
έκαναν εξοχή.
Όλοι είχαν από μια ή δύο φοράδες και τις ζευγάρω-

ναν με γάιδαρο για να κάνουν συνήθως μουλάρια. Τα 
πήγαιναν στην Καλλονή και τα έπαιρναν οι Χιωτάδες.
Αν ήταν θηλυκό είχε περισσότερα χρήματα. Το έδιναν 

σε είδος με λίρες. Το αρσενικό είχε 9 λίρες το θηλυκό 
είχε 11 λίρες. Επιβήτορες είχαν ο Παπαδέλλης Ευστρά-
τιος και ο Κρίμας Νικόλαος. Οι φορεσιές ήταν γκιλότες 
που τις έκαναν στον Ιωάννη Καραντενιζή, Ευάγγελο 
Χατζηαναγνώστου, Ευστράτιο Μπαλή και Χαράλα-
μπο Γελαγώτη (Χαραμπάλια). Τα παπούτσια τους τα 
ονόμαζαν πατητά. Συνήθως τα έφτιαχνε ο Στράτος 
Μιχαηλάρης (Τσαπάνης) και ο Δημήτριος Ντομπαντζής 
και έβαζαν κάλτσες μάλλινες μαύρες που τις έπλεκαν 
οι γυναίκες τους, ζώνη άσπρη στη μέση τους πλεκτή 
και πουκάμισα υφαντά στην κρεβαταριά και υφαντά 
κικέτσια. Πάντα στη μέση τους είχαν ένα μαυρομάνικο 
μαχαίρι και στο κεφάλι μαντίλα σαρίκι. Τα ζώα τους 
τα πετάλωναν συνήθως στον Στέλιο Δούκα, Γεώργιο 
Πάγκο, στο Στέφανο Πανά και στο Δημήτριο Βέη. Τα 
σαμάρια τους τα έφτιαχναν οι αδελφοί Σαμαρά και 
επάνω έβαζαν μια προβιά πρόβια για να είναι ζεστά. 
Τυροκομούσαν στα μαντριά τους και έφτιαχναν τις 
σοδιές τους. Τα καζάνια τα γάνωναν στον Οδυσσέα 
Βακιρτζή και τους τενεκέδες για το γάλα τους έφτιαχνε 

ο Ευστράτιος Χατζηαναγνώστου.
Ο δρόμος από το χωριό για Καβακλί με τα ζώα είναι 

μιάμιση ώρα. Στο δρόμο αντάμωναν με άλλους τσο-
πάνηδες από άλλες περιοχές και έκαναν παρέα. Είχαν 
μεταξύ τους όλοι μεγάλη αλληλεγγύη. Κάθε βράδυ 
μετά την κούραση της ημέρας κάθιζαν στις ποδώμες 
της Αγίας Μαρίνας και απολάμβαναν την ωραία θέα. 
Χόρταινε το μάτι σου να βλέπεις θάλασσα και ουρανό 
και έτσι ξεχνούσαν την κούραση της ημέρας. Ακόμη 
και τώρα έχει την ωραιότερη θέα. Βοσκότοπο είχαν 
του Καβακλιού τον Μερά και ιδιωτικά βοσκοτόπια οι 
ονομασίες χωραφιών ήταν: Αμπέλα, Ψίλος, Στιβωτό, 
Χωράφα, Σκάφη, Λαιμός, Ιγύρο, Ρουμάνια, Μπουλάδια, 
Τζάφα, Μυλόπετρα, Ακρομλιά. Επίσης στο Μερά του 
Καβακλιού στα πέντε κμάσια κατέβαιναν γιδαροί με 
τα γίδια τους από τα Γέλια (Πελόπη) για να βγάλουν 
τον χειμώνα τους. Εκτός από τους τσοπάνηδες ήταν 
και αυτοί που έτρεφαν μοσχάρια, ο Δημήτριος Μιχα-
ηλάρης Αντωνέλλης μαζί με τη γυναίκα του Πόπη που 
τα είχε στον Ψίλο. Επίσης ο Νικόλαος Χριστόλης και 
ο Παρακευα…ΐδης Γεώργιος του Στεφάνου. Από την 
άλλη μεριά του βουνού του Καβακλιού (στην περιοχή 
Πλατομύλι και Κατερίνα ή Θοδωράδος ή Μύτακας 
ήταν οι παρακάτω τσοπάνηδες: Αδελφοί Αντωνέλλη 
(Βασίλης και Χαράλαμπος), Γεώργιος Μιχαηλάρης, τα 
αδέλφια Ιγνάτιος και Ευριπίδης Μιχαηλάρη, Αργύρης 
Καραβερβέρης, Ευστράτιος Γαβριήλ.
Μοσχάρια έθρεφαν ο Χαράλαμπος Αντωνέλλης που 

ήταν και ζευγάς, ο Δημήτριος Χατζηκωνσταντής που 
ήταν και αυτός ζευγάς, Ευάγγελος Βασιλέλλης, Αλέκος 
Σαμαράς μαζί με τον αδελφό του Χρήστο και ο Δημήτρι-
ος Μαντζουράνης. Τα παπούτσια τους ήταν τσιρβούλια 
από δέρμα χοιρινού.
Χόρτα πολλά δεν βγάζει η περιοχή αυτή αλλά βγάζει 

τα καλύτερα και περισσότερα λάδια.
Επίσης είχε πολλά απίδια (αχλάδια) τα έκοβαν τα 

ξέραιναν και τα είχαν τον χειμώνα Τα ονόμαζαν απ-
δοκόματα.
Τα κτήματα τα ανοιχτά (σταροχώραφα) τα έσπερναν 

και ακόμη σώζονται τα αλώνια που βρίσκονται στο 
κτήμα του Χαραλάμπου Αντωνέλλη (πλατάρα). Ακόμα 
και τα μέρη που έβαζαν το νερό για να είναι κρύο ή 
το τζάκι που άναβαν φωτιά σώζεται. Οι περισσότεροι 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο (από πληροφορίες που μου 
έλεγε ο πατέρας μου) στον εμφύλιο πόλεμο. Αγροφύ-
λακας στην περιοχή ήταν ο Ευστράτιος Σωτηρίου.
Αυτή ήταν η ζωή στο Καβακλί και έχει μείνει στη θύ-

μησή μου, αν και τώρα είναι εύκολο με τους δρόμους 
που έγιναν να επισκεφτεί κάποιος την περιοχή αυτή. 
Έχει τρείς δρόμους από Καράβα, από Καστέλια και από 
Καριανή.

Μηνάς Βαξεβάνης
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις  δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μάη του 2014, οι Μανταμαδιώτες όπως και όλοι οι κάτοικοι 

της Λέσβου, μπαίνουμε όλοι στο ερώτημα, τι να ψηφίσω;
Αντιστρέφουμε το ερώτημα και λέμε: 

ΤΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΟΥΜΕ;
• Η πιο επικρατούσα αντίληψη σήμερα είναι:
Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο για να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας δηλ. συλλογή 

σκουπιδιών, καθαριότητα, τουρισμός και καμία πολιτιστική εκδήλωση.                             

Ας δούμε που μας οδήγησε αυτή η αντίληψη, στην εποχή του Καλλικράτη:
• Αυξήθηκαν οι φόροι και η τοπική φορολογία. (χαράτσια, δημοτικά τέλη, πλειστηριασμοί)
• Μειώθηκαν  οι μισθοί και τις συντάξεις.
• Καταργήθηκε η μόνιμη και σταθερή δουλειά.
• Ενισχύθηκαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης (ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου).
• Έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν απολύσεις (δεκάδες απολύσεις στο Δήμο Λέσβου, εκατοντάδες στη Πε-
ριφέρεια Β. Αιγαίου και έρχονται κι άλλες πολύ περισσότερες). Χιλιάδες οι άνεργοι. 22% έφτασε η ανεργία 
στο Β. Αιγαίο.

• Κατάργησαν, συγχώνευσαν και υποβίβασαν σχολεία (Λισβορίου – Πελόπης – Μεσαγρού – Πολιχνίτου - 
Παππάδου – Μανταμάδου – Μεσοτόπου – Δαφίων – Παλαιόκηπου – Άντισας). Κατάργησαν Τομείς σε 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ  Μυτιλήνης και Γέρας,  με τη διαθεσιμότητα – απόλυση των εκπαιδευτικών  των αντίστοιχων 
Ειδικοτήτων. Για τους μαθητές της  Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ η συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και  
στις Απολυτήριες εξετάσεις φαντάζει αδύνατη καθώς δεν έχουν διδαχθεί ούτε μία ώρα μάθημα ειδικότητας.  

• Καμιά φροντίδα για την αποκατάσταση του ΚΑΜΜΕΝΟΥ «ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, 
που κάηκε ενώ στέγαζε υπηρεσίες του Δήμου.

• Καταργούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους κατοίκους του νησιού μας, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να 
μετακινούνται στη Μυτιλήνη και να υποβάλλονται σε ταλαιπωρία και έξοδα. Έτσι σχεδιάζεται η κατάργηση  
του παραρτήματος Ι.Κ.Α. Καλλονής και η υποβάθμισή του σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, η κατάργηση 
του Λιμενικού Σταθμού στη Σκάλα Πολιχνίτου  η κατάργηση των επτά υφιστάμενων αστυνομικών τμημά-
των σε Καλλονή, Άντισσα, Πολιχνίτο, Αγιάσο, Γέρα, Αγία Παρασκευή και Πλωμάρι, καθώς και των τριών 
Αστυνομικών Σταθμών Μήθυμνας, Μανταμάδου και Θερμής με άμεσο αποτέλεσμα υποβάθμιση στην 
αστυνόμευση και αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών. 

• Συγχώνευσαν Νοσοκομεία (Μυτιλήνης και Λήμνου).
• Ακρίβυναν τα φάρμακα.
• Καταργούν ή υπολειτουργούν Κέντρα Υγείας (Άντισσας, Πολιχνίτου).
• Παραδίδουν της πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας στους ιδιώτες   με το κλείσιμο των πολυιατρείων του 
ΕΟΠΥΥ. Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε έρχεται να διαλύσει ότι είχε απομείνει από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, 
«στέλνοντας» στη διαθεσιμότητα πολλούς εργαζόμενους, ενώ παράλληλα με το κλείσιμο των μονάδων 
του ΕΟΠΥΥ στη Λέσβο, στερούν από τους ασφαλισμένους το δικαίωμα στην υγεία.

• Οι    αγρότες και οι επαγγελματίες οδηγούνται στον εξαφανισμό.
• Άφησαν ανοχύρωτο τη Λέσβο από τις πλημμύρες. Λαγκάδια, χείμαρροι και κοίτες ποταμών ακαθάριστα 
από θάμνους ή μπάζα δημοσίων έργων, αποχετεύσεις όμβριων υδάτων βουλωμένες, πρανή επικίνδυνα 
απροστάτευτα, εθνικοί, επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι χωρίς τεχνικά, γενικότερα κακοτεχνίες και παντελής 
απουσία αντιπλημμυρικών έργων. Αποτέλεσμα  καταστροφικές πλημμύρες και εκτεταμένες καταστροφές.    

• Πλήρης εγκατάλειψη του οδικού δικτύου του νησιού και της αγροτικής οδοποιίας.  
• Άφησαν το νησί το χειμώνα  χωρίς καθημερινή σύνδεση με πλοίο για τουλάχιστον, πέντε μήνες. Από την 
άλλη μεριά οι αυξήσεις στα εισιτήρια των πλοίων είναι συνεχείς. 

συνέχεια στη σελίδα 22
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΙΜΗΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
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ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
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• Τα σκουπίδια έχουν πνίξει τα χωριά. 

Αυτό που θα πρέπει να αναδειχθεί σε αυτές τις εκλογές είναι:

•  Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι για να παλεύει μαζί με τους δημότες για την επίλυση όλων των προ-
βλημάτων που τους απασχολούν, δηλ. για το δικαίωμα στην εργασία, για την υγεία, για την παιδεία, 
για τις συγκοινωνίες, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό για τα προβλήματα των  αγροτών, των 
εμπόρων, των επαγγελματιών, για τα προβλήματα των γυναικών και της νεολαίας, για την αντιπλημ-
μυρική και αντισεισμική  προστασία του νησιού, για την παραγωγική ανάπτυξη του νησιού, για την 
καθαριότητα κ.λπ. 

Δηλ. θέλουμε Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχο, Περιφερειακούς και Δημοτικούς   συμ-
βούλους  που:

  Θα αγωνίζονται για πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου 
και της Περιφέρειας.

  Θα αγωνίζονται για την προστασία των ανέργων και των φτωχών οικογενειών, για τα δικαιώματα των 
νέων και τις ανάγκες των νέων ζευγαριών της Λέσβου.

  Θα πρωτοστατούν, για να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι και 
αγρότες της Λέσβου από φόρους και δάνεια που τους πνίγουν.

  Θα στηρίζουν την πάλη για σταθερή εργασία για όλους και όχι για την επέκταση της προσωρινής ελα-
στικής δουλειάς με μισθούς πείνας, τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.

  Θα διεκδικούν έργα και υποδομές για αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρικά και πυροπροστασίας.  Δεν 
θα παραδίδουν το νερό, τα δάση, τις παραλίες στην εκμετάλλευση και την καταστροφική δράση των 
επιχειρηματιών. 

  Θα αγωνίζονται για δημόσια δωρεάν παιδεία που θα μορφώνει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, για 
την δωρεά μεταφορά των μαθητών, για να έχουν όλα τα παιδιά θέση σε συγχρόνους παιδικούς σταθμούς 
με μόνιμους παιδαγωγούς και χωρίς τροφεία. 

  Θα παλεύουν για δωρεάν σύγχρονες παροχές υγείας, για δωρεάν και ασφαλές φάρμακο. Για να σταματήσει 
κάθε διαδικασία συγχώνευσης των νοσοκομείων Μυτιλήνης και Λήμνου.

  Θα παλεύουν για την παραγωγική ανάπτυξη του νησιού σε συνδυασμό και με την τουριστική ανάπτυξη, 
χωρίς υποβάθμιση του περιβάλλοντος (γιγάντιες ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στα βουνά, ιχθυο-
τροφεία).

  Θα παλεύουν για τη στήριξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, για τη χορήγηση δηλ. λιπασμάτων, 
ζωοτροφών και πετρελαίου κίνησης σε χαμηλές και επιδοτούμενες τιμές, για άμεση αποζημίωση των 
ελαιοπαραγωγών που η σοδειά τους συρρικνώθηκε δραματικά λόγω δάκου και άλλων αιτιών, για να 
προχωρήσουν τα έργα αγροτικής υποδομής με πλήρες σύγχρονο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, άρδευσης, 
ύδρευσης και ενέργειας και για την εξασφάλιση κατώτερων, εγγυημένων τιμών για τα αγροτοκτηνοτρο-
φικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα 
για αξιοπρεπή ζωή των παραγωγών.

  Θα παλεύουν για δημόσιο και Ενιαίο Φορέα παραγωγής και διανομής ενέργειας, για  την παροχή φθηνής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού, για τη λύση του ενεργειακού 
με τρόπους συμβατούς με το φυσικό περιβάλλον, για φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης.

  Θα παλεύουν για την καθημερινή σύνδεση με σύγχρονα, ασφαλή και με χαμηλό εισιτήριο πλοία και την 

συνέχεια aπό τη σελίδα 19

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
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δημιουργία δημόσιου φορέα ακτοπλοϊκών και αεροπορικών συγκοινωνιών. Για να παραμείνει το αερο-
δρόμιο και το λιμάνι της Μυτιλήνης στο Δημόσιο. Για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Βορείου τμήματος 
του νησιού με το Πειραιά.

  Θα παλεύουν για την εξασφάλιση των μορφωτικών και υλικών προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη 
πρόσβαση των κατοίκων της Λέσβου στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 
και λαϊκής ερασιτεχνικής δημιουργίας. 

  Θα παλεύουν για την οικονομική ενίσχυση όλων των πολιτιστικών φορέων του νησιού και των συντο-
πίτικων συλλόγων της Αθήνας. 

   Θα παλεύουν για την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού και θα διαμορφώνουν προϋ-
ποθέσεις άθλησης δωρεάν για όλους, ιδιαίτερα για τους νέους. 

  Θα παλεύουν για την καθαριότητα και την καθημερινή αποκομιδή των σκουπιδιών σε όλα τα χωριά του 
νησιού και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση αυτής, ενός σημαντικού δηλ. μέρους της δράσης της Τ.Α., ιδιωτι-
κοποίηση που θα οδηγήσει σε   συρρίκνωση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχομένων 
σήμερα υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.

Γιάννης Δεληγιαννίδης
Μέλος Δ.Σ. ΟΛΣΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 

Στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου η επιτροπή του ενοριακού φιλόπτωχου ταμείου Μα-
νταμάδου έκοψε για πρώτη φορά έπειτα από εξήντα περίπου χρόνια την πρωτοχρονιάτικη 
βασιλόπιτα. Το δε φλουρί έπεσε στην πάντα ακούραστη και την πιο αρχαία του συμβουλίου 
κ. Λεσβία Παρασκευαΐδου. 
Η επιτροπή αυτή έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια, πάντα με την έγκριση της ιεράς 

μητροπόλεως Μηθύμνης. Ιδρυτής αυτού του ταμείου ήταν ο αείμνηστος μητροπολίτης Καρ-
θαγένης κύριος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ο οποίος το 1960 ήταν στον Μανταμάδο αρχι-
ερατικός επίτροπος. Μέλη αυτής της επιτροπής ήταν η κ.  Ιφιγένεια Τζάνου,  η κ.  Μαριάνθη 
Αψόκαρδου,  η κ. Αικατερίνη Παρασκευαΐδου, η κ. Ερασμία Χατζηδημητρίου και η κ. Λεσβία 
Παρασκευαΐδου
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους αθόρυβα και ανώνυμα ενισχύουν το ταμείο μας το 

οποίο βρίσκεται στο προσκύνημα του Ταξιάρχη. Ειδικά τα δύσκολα χρόνια που διανύουμε να 
είστε σίγουροι ότι τα χρήματά σας πιάνουν τόπο βοηθώντας και εμείς με τον δικό μας τρόπο 
οικογένειες και άτομα τα οποία τα έχουν απόλυτη ανάγκη. 
Ο πρόεδρος πατήρ Χρήστος και το συμβούλιο, σας εύχεται καλή χρονιά με υγεία και αγάπη 

σε όλον τον κόσμο.   (Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας στο οπισθόφυλλο)
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΜΟΝΟΙΑ»  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

Προσφορές για το Περιοδικό και το Σύλλογο   

Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ  ΤΖΑΝΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
(ΑΣΚΤ)

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
(ΕΓΓΟΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ) 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΙΛΙΑΝΘΗ

NOTA (ΕΓΓΟΝΗ 
ΣΤΡΑΤΟΥΛΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΚΟΠΡΙΤΕΛΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ                                                  

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΟΦΙΛΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΓΤΚΣ)

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Χρήστος Μεγάλου στη μνήμη της νονάς του Αύρας 
Μουζουρέλλη – Χατζηκωσταντίνου  ..................................................100€
Σωτήρης και Νότα Γεωργοπούλου στη μνήμη 
της αγαπημένης μας θείας Άννας Αποστολέλλη ...........................80 €
Αγγέλα Θεοδοσίου Σπηλίδη ενίσχυση Συλλόγου  ......................30 €
Οικογένεια Μαρίας Στυλιανίδη στη μνήμη 
Μαρίας Πασπαλά-Παπαδημητρίου  ....................................................20 €
Αντώνης Ματζουράνης στη μνήμη 
Κωνσταντίνας Ζαφειρίου  ........................................................................20 €
Αντώνης Ματζουράνης στη μνήμη ΑσημίναςΜατζουράνη ..20 €
Αντώνης Ματζουράνης στη μνήμη Αλέξανδρου 
Στυλ. Αψόκαρδου  ........................................................................................20 €
Σταύρος Ματζουράνης στη μνήμη 
Κωνσταντίνας Ζαφειρίου  ........................................................................20 €
Σταύρος Ματζουράνης στη μνήμη Ασημίνας Ματζουράνη  .20 €
Αντώνης Ματζουράνης στη μνήμη Αλέξανδρου Στυλ. 
Αψόκαρδου  ...................................................................................................20 €
Μηνάς Βαξεβάνης στη μνήμη των γονέων του Αθανασίου 
και Σταματίας ................................................................................................30 €
Φρόσω Ν. Βαχτσαβάνη για τη μνήμη Ασημίνας 
Ματζουράνη αντί για στεφάνι  ...............................................................50€
Ευστράτιος Ν. Βαχτσαβάνης  για τη μνήμη Ασημίνας 
Ματζουράνη αντί για στεφάνι  ...............................................................50€
Στυλιανός Ν. Βαχτσαβάνης  για τη μνήμη Ασημίνας 
Ματζουράνη αντί για στεφάνι  ...............................................................50€
Βεμβέτσου Αθηνά στη μνήμη του συζύγου της Δημητρίου ....50€
Οικογένεια Δημητρίου Νικ. Αψωκάρδου 
αντί για στεφάνι στη μνήμη Αλέξανδρου Στ. Αψόκαρδου  ........50€
Οικογένεια Σαράντου Καρούλη στη μνήμη Αλέξανδρου 
Στ. Αψόκαρδου ...............................................................................................30€
Μιχαηλάρη Τούλα για τη μνήμη των γονιών της Έδισσων 
και Μαρίας και της θείας της Γιαννούλας Ζερβού  .......................100€
Στράτος Χατζηδημητρίου (Μυτιλήνη) για τη μνήμη 

της αγαπημένης συντρόφου του Ζήνας  ..........................................100€
Μαρίτσα Καρακωνσταντή ενίσχυση  ...............................................20€
Μπαλή Λουκία ενίσχυση  ........................................................................60€
Μυστακέλλη Χριστίνα  ενίσχυση  .......................................................30€
Αβραμίδης Ευάγγελος ενίσχυση  .........................................................10€
Σπανού Μαρία  Σπάτα  .............................................................................40€
Ελευθεριάδη Αλίκη  (Αμερική) 
στη μνήμη του αδελφού της  ..................................................50$ (35,65€)
Αβαγιανός Ευστράτιος (Γαλλία )  ..................................................47,50€
Κώστας Βιόλαντζης στη  μνήμη των γονιών του Αλίκης 
και Μανώλη  ..................................................................................................300€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βαρταλαμίδης Γιώργος Μανταμάδος  ...........................................20€
Παρασκευαΐδου  Λεσβία Μανταμάδος  ........................................20€
Φιλίππου Στέλλα Μανταμάδος ........................................................20€
Αψώκαρδος  Ευάγγελος Μυτιλήνη  ................................................20€
Παπαδέλλη Στρατούλα Μανταμάδος  ...........................................20€
Μποσταντά Αννούλα  Μυτιλήνη  ....................................................50€   
Στυλιανίδου Αναστασία Μυτιλήνη  ................................................40€
Παρασκευαΐδης Γεώργιος Θεσ/νίκη  ..............................................20€
Χατζηδημητρίου Ευστράτιος Μανταμάδος ..............................20€
π. Μουζουρέλλης Ευάγγελος  Μανταμάδος  .............................20€
Μανούσος Τάκης Μυτιλήνη  ...............................................................20€
Παπαϊωάννου Αντωνία Μανταμάδος  ..........................................20€
Μπαλή Ανέτα Μανταμάδος  ...............................................................20€
Δούκα Αικατερίνη Μανταμάδος  .....................................................20€
Μαυρίδου Στρατούλα Ορεστιάδα  ..................................................20€

Μαρίτσα Καρακωνσταντή : Προσφορά  τα ετήσια ασφάλιστρα 
της αίθουσας του Συλλόγου μας  στη μνήμη του συζύγου της 
Τάσου Καρακωνσταντή
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• Καλλιόπη Ιγν. Γιαννακού – Στράτος Στ. Χατζησοφιάς απέκτησαν αγόρι
• Νάσος Γεωργαλής ( γιος Τασούλας Ευαγγ. Καπιωτά) – Άννα  Παπαϊωάννου  απέκτησαν 

αγόρι  
• Αντωνέλλη  Κωνσταντίνα και έκανε κορίτσι
• Πηλού Φωτεινή (εγγονή παπά Στρατή Δήσου) και έκανε κορίτσι
• Δουκάκη Κωνσταντίνα σύζυγος Στυλιανού Ψαρού και έκανε κορίτσι

Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσει!!!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται στον ευτυχή πατέρα και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας Στράτο Στ. Χατζησοφιά που απέκτησε αγόρι και στον ευτυχή παππού και Αντιπρό-
εδρο του Συλλόγου μας Ιγνάτιο Γιαννακού να τους ζήσει!!!

• ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

• Αικατερίνη Μαρίνου - Νίκος Τρίχος
• Άννα Παπακηρύκου – Βασίλειος Καραγιάννης
• Απόστολος Γιαναρέλλης – Ελένη Σακκά

και γρήγορα καλά στέφανα!!!

• ΓΑΜΟΙ

• Ιωάννης Ιγν. Γιαννακού- Όλγα Παύλου Παρασκευαΐδου
• Αικατερίνη Πατσιλέλλη – Βασίλειος Βορύλλας
Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συγχαίρει στον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας Ιγνάτιο 
Γιαννακού για το γάμο του γιου του Ιωάννη και του ευχόμαστε και γρήγορα εγγόνια!!!

• ΘΑΝΑΤΟΙ

• Αλέξανδρος Στέλ.  Αψόκαρδος
• Αβαγιανός Μιχαήλ
• Πασπαλά Παπαδημητρίου Μαρία
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει προς τους οικείους των θανόντων τα βαθειά του 

συλλυπητήρια.

Πέθανε στο Πέραμα του Πειραιά η Μαρία Πασπαλά-Παπαδημητρίου. Όταν έφυγαν 
από το χωριό για την Αθήνα, παντρεύτηκε και έκανε δική της οικογένεια και απέκτησε 
δύο παιδιά. Δυστυχώς πέθανε ο άνδρας της και έμεινε χήρα με δυο παιδιά. Δεν το έβαλε 
όμως κάτω, αγωνίστηκε  και κατάφερε να τα βγάλει πέρα δουλεύοντας σκληρά. Ήταν 
καλή και όλοι την αγαπούσαν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει.
Στη μνήμη της η οικογένεια Μαρίας Στυλιανίδη προσφέρει 20 € για την ενίσχυση του 

περιοδικού του Συλλόγου μας.        

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ,ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΑΡΥ ΜΑΣ ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ 
ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΛΙΚΗΣ ΒΙΟΛΑΝΤΖΗ

                                                Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ                                                    Στρατούλα Μουζουρέλλη

ΓΛΥΚΟ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
1/2 κιλό φύλλο κρούστας
1 ποτήρι του νερού λάδι
1 ποτήρι του νερού ζάχαρη
1½ κεσεδάκι γιαούρτι κλασσικό
3 κουταλάκια του γλυκού Μπέικιν Πάουντερ
2 βανίλιες
6 αυγά
Για το σιρόπι
2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη
2 φλιτζάνια του τσαγιού νερό
2 ξύλα κανέλλας (κρύο το γλυκό)
Εκτέλεση
Χτυπάμε τα’ αυγά με τη ζάχαρη και μετά 

ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά και τα ανακα-
τεύουμε όλα μαζί. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 
μακρόστενο διαστάσεων 30εκ. Χ 40 εκ. πε-
ρίπου. Παίρνουμε ένα-ένα τα φύλλα και τα 
σουρώνουμε σαν βεντάλια, τα βάζουμε στο 
ταψί κοντά-κοντά από το στενό μέρος του 
ταψιού και από πάνω ρίχνουμε το μίγμα αφού 
τα έχουμε χτυπήσει όλα μαζί να ενωθούν καλά. 
Κουνάμε λίγο το ταψί να πάει παντού το μίγμα. 
Το ψήνουμε στους 200ο βαθμούς για 30 λεπτά 
μέχρι να ροδίσει. Όταν κρυώσει ρίχνουμε το 
σιρόπι ζεστό και κανέλλα. 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΥΚΟ ΠΛΙΣΣΕ
1/2  κιλό φύλλο κρούστας
4 αυγά
1 ποτήρι του νερού λάδι
1 ποτήρι του νερού ζάχαρη 
½ χυμό πορτοκάλι και το τρίψιμο
1 φακελάκιΜπέικιν Πάουντερ
Για το σιρόπι
2 ποτήρια του νερού ζάχαρη
3 ποτήρια του νερού νερό
Λίγο λεμόνι
Εκτέλεση
Βγάζουμε το φύλλο από το ψυγείο και το 

αφήνουμε να ξεπαγώσει και να ξεραθεί. Ετοι-
μάζουμε το μίγμα σε μια λεκανίτσα, βάζουμε 
το λάδι, το πορτοκάλι, τη ζάχαρη, το τρίψιμο 
πορτοκαλιού, το Μπέικιν Πάουντερ, χτυπάμε 
λίγο τα αυγά να ενωθούν όλα μαζί. Παίρνουμε 
ένα ταψάκι μέτριο και το λαδώνουμε ελαφρά.
Κατόπιν παίρνουμε τα φύλλα ένα - ένα και τα 
θρυμματίζουμε όλα τα βάζουμε στο ταψάκι 
κοντά - κοντάαφού τα βάλουμε όλα ρίχνουμε 
από πάνω το μίγμα να πάει παντού. Το κου-
νάμε λίγο και το ψήνουμε στους 200ο βαθμούς 
για 30 λεπτά πάνω κάτω. Ετοιμάζουμε το 
σιρόπι να δέσει και όταν κρυώσει το γλυκό το 
ρίχνουμε από πάνω.

«Αδελφή Στρατιώτου»
ΛΕΦΤΕΡΗ   Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Ο  καλός φίλος του Συλλόγου μας και συγχωριανός μας Γιώργος Λευτ. Παρασκευαΐδης, που διαμένει 
μόνιμα  στη Θεσσαλονίκη, είχε την ευγενή καλοσύνη να μας στείλει το βιβλίο του πατέρα του Λεφτέρη   
Γ. Παρασκευαΐδη  « Αδελφή Στρατιώτου», όπου συμμετέχοντας ο ίδιος στη Μικρασιατική Εκστρατεία, 
με μοναδική τέχνη περιγράφει στις σημειώσεις που κρατούσε στο ημερολόγιό  του, όλη την πορεία 
της   Μικρασιατικής Εκστρατείας, από την δόξα μέχρι την ανείπωτη καταστροφή.
Ο Γιώργος Παρασκευαΐδης, που με πολύ αγάπη και μεράκι επιμελήθηκε την έκδοση σε βιβλίο, συ-

μπαραθέτει και φωτογραφίες, καθώς και γράμματα, που έλαβε ο πατέρας του από την «αδελφή του 
στρατιώτη», μια από τις Σμυρνιές που εθελοντικά αλληλογραφούσαν με τους φαντάρους, για να 
τονώσουν το ηθικό τους.
Στο επόμενο τεύχος θα παραθέσουμε αποσπάσματα από το βιβλίο,το οποίο  συστήνουμε !!! ανε-

πιφύλακτα σαν ένα πολύτιμο ντοκουμέντο για την Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή.
Το βιβλίο διατίθεται στη «Στοά του βιβλίου» αντί 15€ ή από το Γιώργο Παρασκευαΐδη (6976748490) 

στην ίδια τιμή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΔΑΛΑ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ. 

MSc. Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών Ε.Μ.Π. 
Ενεργειακή Επιθεωρήτρια

           Στατικές Μελέτες - Άδειες - Κατασκευές Ενισχύσεις - 
Επισκευές • Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων 

Βεβαιώσεις Μηχανικού
marikard@hotmail.gr


ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΑΝΝΟΥ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Μ.Π
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Αθηνάς  23  Μελίσσια 15127
κιν. 6980 200528e-mail: e.tzoannou@gmail.com


ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Μ.Π
MSc. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Μελέτες, Κατασκευές, Τοπογραφικά, Έργα Πολιτικού Μηχανικού
κιν. 6936983846   e-mail: vtheofrastos@yahoo.com


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
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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 

«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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ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΦΛΟΥΡΙ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗΝ κ. ΛΕΣΒΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
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