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 ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η κ. ΝΙΚΗ ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΚΟΝΤΟΥΛΗ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2014 –ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η κ. ΝΙΚΗ ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

Η κ. Άννα Δεμερτζή διαβάζει κείμενα της κ. Νίκης 
Βακιρτζή Κοντούλη                

 Η κ. Μαρίτσα Καρακωσταντή τραγουδάει δύο 
τραγούδια προς τιμήν της κ. Νίκης

Ο γιατρός κ. Παρασκευάς Τζάννος αναφέρεται στη 
ζωή και στη δράση της κ. Νίκης  Βακιρτζή Κοντούλη

Το χορευτικό των νέων του Συλλόγου μας χορεύει 
παραδοσιακούς χορούς  προς τιμήν
 της κ. Νίκης  Βακιρτζή Κοντούλη

Ο  Αλέκος Σαμαράς με τον Στράτο Δούκα χορεύουν 
παραδοσιακούς χορούς

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιώργος Λεβεντός 
με το Μιχάλη Γαβριήλ.
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Ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης, ο Αντιπρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Νεκτάριος 
Βακάλης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σκαμνιωτών Αθήνας κ. Γεώργιος Ευαγγέλου και η Πρόεδρος 

του Συλλόγου μας  Μένη Κουρδουσά με την κ. Νίκη.

  Η κ. Νίκη με την Πρόεδρο του Συλλόγου μας Μένη Κουρδουσά, 
με την κ. Ελένη Βέη και τον κ. Παναγιώτη Αβραμίδη 
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ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» 2014  
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Λ.Σ.Α. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» 2014  
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Λ.Σ.Α. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» 2014
ΑΠΟΤΗΝ Ο.Λ.Σ.Α. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2014

Ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης και η Πρόεδρος του Συλλόγου μας Μένη Κουρδουσά 
με τα μέλη του χορευτικού του Συλλόγου μας, Νίκο Γαβριήλ, Βασίλη Ελ. Βεμβέτσο, Μαρία Σουλογάνη, 

Άννα Καραβερβέρη, Μάγδα Καρατζούνη και Βασίλη Δημ. Βεμβέτσο  
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
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Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

ΣΕ ΑΥΤΗ ΘΑ ΤΙΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ  κ. ΝΙΚΗ ΒΑΚΙΡΤΖΗ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ  

Σε μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση,που έγινε στη κατάμεστη από συγχωριανούς αίθουσα 
του Συλλόγου μας, για να τιμηθεί Ο Πολιούχος του χωριού μας Ταξιάρχης και  Η Απελευ-
θέρωση του νησιού μας από τους Τούρκους, ο Σύλλογός μας τίμησε την  κ.  Νίκη Βακιρτζή 
Κοντούλη για την πολυετή προσφορά της.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης, 

ο Αντιπρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Νεκτάριος Βακάλης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Σκαμνιωτών  Αθήνας  κ. Γεώργιος Ευαγγέλου.
Τονίζοντας τη μεγάλη προσφορά της κ. Νίκης στο Σύλλογό μας, η Πρόεδρος του Συλ-

λόγου μας Μένη Κουρδουσά, μεταξύ των άλλων ανέφερε:
«Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλες
Αλλά και εμείς εδώ σήμερα τιμούμε έναν δικό μας άνθρωπο, την κα. Νίκη Βακιρτζή 

Κοντούλη για τη μεγάλη της προσφορά στο Σύλλογό μας.
Η κ. Νίκη Κοντούλη γνωστή και σε όλους αγαπητή, με το ήθος και την εργατικότητά 

της, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Συλλόγου μας και λάμπρυνε με την 
παρουσία της για αρκετά χρόνια το Δ.Σ.
Η δική μας κ. Νίκη, ακούραστη, δυναμική, πρωτοπόρα και γενναιόδωρη, είναι από 

τους παλιούς μεγάλους που με την πολιτιστική και κοινωνική τους δράση  ανέδειξαν 
το Σύλλογό μας πρωτοπόρο στους αγώνες, για την διάσωση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και της κοινωνικής προσφοράς.
Στην κ. Νίκη Βακιρτζή Κοντούλη, μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας 

Συνέλευσης, απονέμουμε τιμητική πλακέτα σαν μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, για 
την ηθική και υλική προσφορά της στο Σύλλογό μας.
Κυρία Νίκη σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να είσαι φωτεινό παράδειγμα σε 

όλους τους νεότερους»!!

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν στην κ. Νίκη Βακιρτζή Κοντούλη ο κ. Τζάννος Παρασκευάς 
και ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης, οι οποίοι και εξήραν την προ-
σφορά της.
Η κ. Άννα Δεμερτζή διάβασε ένα χειρόγραφο από τα πολλά που μας έχει δώσει η κ. Νίκη 

και η κ. Μαρίτσα Καρακωσταντή τραγούδησε δύο τραγούδια προς τιμή της κ. Νίκης.
Στο τέλος οι νέοι που αποτελούν το  χορευτικό του Συλλόγου μας χόρεψαν παραδοσια-

κούς σκοπούς του χωριού μας και ακολούθησε μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούς μεζέδες 
και χορούς.
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ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  
ΣΤΙΣ  5 ΜΑΪΟΥ 2014ΣΤΙΣ  5 ΜΑΪΟΥ 2014
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   ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ  
   Απόστολου Καρανικόλα

«Οι ευτράπελες ιστορίες των παππούδων μας»«Οι ευτράπελες ιστορίες των παππούδων μας»
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του Απόστολου Καρανικόλα «Οι ευτράπελες ιστορίες των παπ-

πούδων μας». Την έκδοσή του ανέλαβε και έφερε σε πέρας με επιτυχία ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου, 
ο οποίος, όπως μας κατατοπίζει στο προλογικό του σημείωμα, «παρότρυνε και ενθάρρυνε το συγγραφέα να 
εκδώσει το παρόν βιβλίο γιατί πίστεψε ότι τα μικρά και ευρηματικά κείμενα από τις προσωπικές του μνήμες, 
αν έρθουν στο φως της δημοσιότητας, θα αποτελέσουν φιλική συντροφιά για κάθε αναγνώστη». Το πορ-
τραίτο του Απόστολου Καρανικόλα φιλοτέχνησε αφιλοκερδώς, ο ζωγράφος Κώστας Ζιαμπάρας τον οποίο 
ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου ευχαριστεί για την προσφορά του.
Το προσεγμένο και ιδιαίτερα καλαίσθητο βιβλίο του Απόστολου Καρανικόλα «Οι ευτράπελες ιστορίες των 

παππούδων μας» περιέχει 96 ιστορίες μιας εποχής που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, αλλά μένει, έστω και 
ξεθωριασμένη, βαθιά χαραγμένη στη σκέψη και τη μνήμη των παλιών ανθρώπων. 

«Αυτές τις ευτράπελες διηγήσεις», γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο  καταξιωμένος συγγραφέας και ιστο-
ρικός της Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, «ο Απόστολος Καρανικόλας αποφάσισε να τις εκδώσει και τις 
δώσει στη χάρτινη αθανασία ενός βιβλίου, γιατί λίγο ή πολύ ατονούν, ξεχνιούνται, παύουν να κυκλοφορούν 
και να ψυχαγωγούν, γιατί και στα χωριά και στις πόλεις νέα μέσα ψυχαγωγίας τις εκτοπίζουν στέλνοντάς 
τες στη γραπτή λαογραφία». 
Η ζωντάνια των διαλόγων, η χάρη της γραφής, ο πλούτος της έμπνευσης, ο στρωτός και λιτός λόγος, είναι 

μερικά από τα χαρακτηριστικά των ιστοριών που καταγράφονται στο εν λόγω βιβλίο. 
Πολλές από αυτές δείχνουν την εύθυμη διάθεση, τη θυμοσοφία, το σπιρτόζο πνεύμα του λαού μας, την 

ευστροφία του, το ετοιμόλογο, την επινοητικότητά του, τον ερωτισμό του, μα και τις αδυναμίες του, τα 
ελαττώματά του, τις ιδιοτροπίες του, την αφέλεια, την «ευήθεια», την επιπολαιότητά του.
Παμπόνηροι και απλοϊκοί, τετραπέρατοι και μπουνταλάδες, εργατικοί και φυγόπονοι, πλούσιοι και φου-

καράδες, πρωταγωνιστούν στις ευτράπελες ιστορίες του Απόστολου Καρανικόλα. Όλοι οι ήρωες, ακόμα 
κι αν είναι εξαθλιωμένοι χωρικοί, αγράμματοι κληρικοί, ανήμποροι και μοναχικοί άνθρωποι, γέροντες και 
γερόντισσες,  επιστρατεύουν τη φαντασία τους και την πονηριά τους, για να ξεφύγουν από την αποπνικτική 
καθημερινότητά τους και είναι ικανοί να δώσουν την πιο έξυπνη και, καμιά φορά, την πιο απρόβλεπτη λύση 
στο πρόβλημα που τους απασχολεί. Η ευρηματικότητά τους ξεπερνά κάθε φαντασία. Ακόμα και οι διάβολοι 
παρακολουθούν ενεοί τις πονηριές που σκαρφίζονται και «μαθαίνουν» απ’ αυτές. Όταν, για παράδειγμα, ένας 
από αυτούς παρακολουθούσε με ποιον τρόπο ο καλόγερος έψηνε το αυγό του στη φλόγα του καντηλιού, 
αναγκάζεται να ομολογήσει: «Εγώ αυτή τη διαβολεμένη τέχνη δεν την ήξερα και καθόμουν και τον κοίταζα 
για να την μάθω».
Στο βιβλίο αυτό, που είναι καρπός μιας πολύχρονης και ακάματης προσπάθειας του συγγραφέα, μπορούμε 

να απολαύσουμε φανταστικές ιστορίες, σπαρταριστά περιστατικά, ντόπια ανέκδοτα. Κάποιες από τις ιστο-
ρίες αυτές μας είναι γνωστές από τους μύθους του Αισώπου ή τις περιπέτειες του Ναστραντίν Χότζα ή από 
ανέκδοτα που κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα. Είναι όμως παραλλαγές τους γραμμένες με τον ξεχωριστό 
τρόπο που ξέρει να γράφει ο Απόστολος Καρανικόλας. Πολλές από αυτές είναι διδακτικές και ηθικοπλαστικές. 
Άλλες προσπαθούν να εξηγήσουν νοοτροπίες αιώνων. Μερικές είναι παλιά μανταμαδιώτικα παραμύθια, ξεχα-
σμένα απ’ τους νεότερους με το πέρασμα του χρόνου. Οι περισσότερες είναι διασκεδαστικές και προκαλούν 
αυθόρμητο γέλιο. Όλες τους όμως είναι ενδιαφέρουσες, απολαυστικές, χαριτωμένες. 
Μέσα από τις ιστορίες αυτές ξεδιπλώνονται γνήσια ήθη και έθιμα των κατοίκων του χωριού μας, η γλώσσα 

τους, η νοοτροπία τους, ο ψυχισμός τους και παρελαύνουν πάμπολλα λαογραφικά στοιχεία: για τις καθημε-
ρινές ασχολίες και ανησυχίες τους, τον τρόπο ζωής τους, τη φορεσιά, τη διατροφή, την ψυχαγωγία, για και 
την καρτερία τους σε δύσκολες γι’ αυτούς ώρες. Έχει λοιπόν το βιβλίο αυτό και λαογραφική αξία και από 
αυτή την άποψη είναι ένα έργο πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο σε μας τους Μανταμαδιώτες, αλλά και σε κάθε 
φιλομαθή και πνευματικό άνθρωπο. 

Παύλος Στεφάνου Παρασκευαῒδης
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Παράλληλα στο βιβλίο απεικονίζεται η φιλοσοφική θεώρηση της ζωής από τους κατοίκους του χωριού μας. 
Μέσα στις ιστορίες ο συγγραφέας μας περιγράφει πώς ο λαός μας βίωνε τις λαχτάρες του και τους καημούς 
του, πώς καυτηρίαζε την πανουργία, την απληστία, την τεμπελιά, πώς ασκούσε κριτική στους αμαθείς, στους 
ανήθικους, στους κουτοπόνηρους, στους δολοπλόκους. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε διαβάζοντας το 
βιβλίο αυτό είναι πως ο λαός μας, κυρίως στη διάρκεια του περασμένου αιώνα, πάλευε να ξεφύγει από τη 
μιζέρια της καθημερινής ζωής και να επιβιώσει, με όπλα τα τραγούδια, τα πειράγματα, τα αστεία, τις θύμησές 
του, τον έρωτα, τη δηκτική σάτιρα, το γέλιο. 
Ο συγγραφέας στις αφηγήσεις του αποφεύγει το χυδαίο, όχι όμως και τα σεξουαλικά υπονοούμενα, αυτά 

που ο λαός μας αποκαλεί «αδιάντροπα». Ήταν ωστόσο αδύνατο να τα αποφύγει γιατί αν το επιχειρούσε, 
από σεμνοτυφία και μόνο, δε θα αποτύπωνε το χιούμορ των Μανταμαδιωτών σε όλες του τις εκφάνσεις και 
θα αλλοίωνε έτσι το χαρακτήρα της παραδοσιακής ζωής «των παππούδων μας». 
Η πλοκή των «ευτράπελων ιστοριών» είναι καλοδουλεμένη, αριστοτεχνική. Η γλώσσα τους είναι αυθόρ-

μητη και ζωντανή. Ταιριάζει απόλυτα με το περιεχόμενο και τα πρόσωπα των αφηγήσεών του. Ο Απόστολος 
Καρανικόλας γράφει όπως ακριβώς μιλάει. Σε κάποιους διαλόγους χρησιμοποιεί το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. 
Ο λόγος του είναι απλός, εύληπτος και καθαρός, παρά τους πολλούς ιδιωματισμούς, τις επαναλήψεις λέξε-
ων και εκφράσεων και τα κάποια συντακτικά ολισθήματα που είναι φυσικό να υπάρχουν, αφού ουσιαστικά 
πρόκειται για μεταφορά στο χαρτί του προφορικού λόγου. Η αφήγησή του διανθίζεται συχνά από παροιμίες, 
γνωμικά, αναφορές σε κοινωνικές συνήθειες και έθιμα, αλλά και άφθονες κωμικές καταστάσεις και διασκε-
δαστικά απρόοπτα. Οι διάλογοί του φυσικότατοι, σκιαγραφούν ανάγλυφα τους χαρακτήρες των προσώπων 
και δίνουν το ήθος της εποχής τους.
Ο συγγραφέαςξέρει να σμιλεύει σπαρταριστούς ανθρώπινους χαρακτήρες, να φτιάχνει ιστορίες και να τις 

διηγείταιμε παραστατικό τρόπο ή να τις μεταφέρει στο χαρτί με εντελώς προσωπικό ύφος. Προικισμένος με 
λαϊκή θυμοσοφία έχει την ικανότητα να δημιουργεί ολοζώντανες εικόνες και ήρωες που συνήθως γίνονται 
παραδείγματα προς μίμηση ή προς αποφυγή. Διδάσκει με τις ενέργειες, τα λόγια, τα παθήματα ή τη γελοιο-
ποίηση των ηρώων του, χωρίς να καταφεύγει σε διδακτισμό. Έτσι οι δάσκαλοι μαθαίνουν «τι παθαίνιν άμα 
δεν είνι προυσικτικοί», οι γυναίκες τι μπορεί να πάθουν όταν προσποιούνται ότι «είνι στα πατρίδια τους» 
(έχουν τα νεύρα τους) για να αποφύγουν να επωμιστούν τα οικογενειακά βάρη που τους αναλογούν και, 
τέλος, ο κάθε γονιός πληροφορείται «τι παθαίν’ όποιους δεν προυβλέπ’ κάτ’ να κρατεί για τα γηρατειά τ’». 
Η θητεία του Απόστολου Καρανικόλα ως ιεροψάλτη από τα χρόνια της νιότης του μέχρι σήμερα και η 

μακρόχρονη επαφή του με τα βιβλία και τους ανθρώπους της εκκλησίας τον επηρέασαν ουσιαστικά. Αυτός 
είναι ο λόγος που στις ιστορίες του γίνεται συχνή αναφορά σε πρόσωπα, έννοιες, αξίες  και καταστάσεις 
που σχετίζονται με την εκκλησία και τη θρησκεία μας. Ακόμα και οι λίγες λόγιες λέξεις που χρησιμοποιεί 
οφείλονται στη θητεία του αυτή. 
Το βιβλίο αυτό είναι τερπνό, ενδιαφέρον και ευχάριστο ανάγνωσμα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει πλατιά απή-

χηση στο αναγνωστικό κοινό και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους μελετητές της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 
Χρόνια ολόκληρα ο Απόστολος Καρανικόλας, συγκεντρώνει με συστηματικό τρόπο ιστορίες, παραμύθια, 

τραγούδια και οτιδήποτε σχετίζεται με την ιστορία, την παράδοση και τη λαογραφία του τόπου μας. Ο ίδιος 
σημειώνει στο βιογραφικό του σημείωμα που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Η σκέψη να μαζεύω 
και να γράφω διάφορες ιστορίες του χωριού μου ξεκίνησε το 1982. Η προσπάθεια συλλογής, πέρα από τις 
ιστορίες, επεκτάθηκε και σε παραμύθια των παππούδων μας, σε τραγούδια παραδοσιακά - όπως των Χρι-
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, της Αποκριάς, αδιάντροπα της Καθαρής Δευτέρας, του Βαγιό, 
των Αγίων Αποστόλων, νανουρίσματα μικρών παιδιών και ό,τι άλλο «έπεφτε» στα χέρια μου».
Καρπός της προσπάθειάς του αυτής είναι το βιβλίο αυτό καθώς και το πρώτο του βιβλίο «Ογδόντα χρό-

νια Μανταμαδιώτης» που κυκλοφόρησε το 2009 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Καλό θα ήταν ο αγαπητός 
Απόστολος να φροντίσει για την ταξινόμηση και έκδοση και του υπόλοιπου λαογραφικού υλικού που έχει 
συγκεντρώσει, για να διασωθεί ένα μέρος της λαϊκής παράδοσης του χωριού μας. Διαφορετικά θα χαθεί για 
πάντα μαζί με τους ανθρώπους που το δημιούργησαν. 

Παύλος Στεφάνου Παρασκευαῒδης
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Χαράλαμπος Ματζουράνης του Σταύρου
Μηνά Βαξεβάνη

            «τα ξυπουλταρέλια»

Βλέποντας μια παλιά φωτογραφία μου ήρθαν στο 
μυαλό μου θύμησες πολλές από τα παλιά.
Όπως βλέπουμε την φωτογραφία αριστερά είμαι εγώ 

και δεξιά ο Χαράλαμπος Ματζουράνης του Σταύρου, 
γεννημένοι το 1947.
Είμαστε από πιτσιρίκια φίλοι και παραμένουμε ακόμη 

και τώρα φίλοι. Βέβαια αυτός έφυγε περίπου το 1972 
στην Αθήνα και έκανε εκεί οικογένεια όμως η φιλία μας 
δεν σβήνει ποτέ και όταν έρθει στο χωριό θυμόμαστε όλα 
τα παλιά. Παρόλο που δεν είμαστε σε μια γειτονιά όμως 
είμαστε πολύ δεμένοι, όλες τις παιδικές μας δραστηριότη-
τες τις κάναμε μαζί. Αυτός ήταν από την Μπαμπατσιά και 
εγώ από την Κατουρλού, (παλιές ονομασίες σε γειτονιές 
του χωριού μας που σώζονται μέχρι σήμερα).
Θυμάμαι που κάναμε βάγια μαζί με τον Χαράλαμπο και 

η αμοιβή που μας έδιναν οι γυναίκες ήταν ένα αυγό και 
σύκα και στο τέλος πηγαίναμε την βάγια στη καλογριά 
Αναστασία στον Ταξιάρχη και μας έδινε δύο δραχμές. 
Βέβαια είχε και πολλοί που μας έδιναν λίγα κέρματα και 
θυμάμαι μια φορά μαζέψαμε από 37 δραχμές μεγάλο 
ποσό για την εποχή εκείνη.
Ο φίλος μου Χαράλαμπος (Μπάμπης) ήταν ορφανός 

από πατέρα σε ηλικία δύο (2) χρονών. Ο πατέρας του 
έχασε τη ζωή του στον εμφύλιο πόλεμο όταν υπηρετούσε 
την θητεία στη Φλώρινα ως φαντάρος. Ακόμη σώζεται ο 
τάφος του στο στρατιωτικό νεκροταφείο της Φλώρινας. 

Μεγάλη δυσκολία ήταν για την μάνα του Μαρία η οποία μεγάλωσε αυτόν και την αδελφή του Ελευθερία. 
Όμως και αυτή δεν πρόλαβε να τους καμαρώσει για πολύ πέθανε στα 62 χρόνια της.
Η φωτογραφία είναι στον Ασπροπόταμο που πήγαμε εκδρομή με το σχολείο, με τα πόδια από το χωριό 

και βλέπετε είμαστε και ξυπόλυτοι. Είναι στο κτήμα του Ευάγγελου Πατσού (δεν ξέρω βέβαια αν είναι αυτό 
το επίθετό του).
Καθόμαστε κάτω από τα πεύκα με το φαγητό που έβαζε η μητέρα μας από το σπίτι. Συνήθως μέσα στο 

τσιμπίλι αυγό και πατατοκεφτέδες.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον καιρό που φεύγαμε φαντάροι. Αποβραδίς που θέλαμε να φύγουμε κάνανε καντά-

δα στο χωριό. Αυτός έκλαιγε γιατί από τη μια έχασε τη παρέα του (γιατί τότε οι προστάτες δεν πήγαιναν 
φαντάροι) έμεινε στο χωριό ως προστάτης της οικογένειας του και από την άλλη θυμόταν τον πατέρα του.
Το τραγούδι που λέγαμε ήταν «θα φύγω και έχε γεια γοργά κυλά ο χρόνος και μένει τώρα πια του χω-

ρισμού ο πόνος».
Αυτές είναι Αναμνήσεις και Φιλίες που δεν σβήνουν ποτέ με το πέρασμα του χρόνου.

Μηνάς Βαξεβάνης
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Ασβεστοκάμινο στην περιοχή 
 «Τρούπια-Σκοτεινά»

ΤΑ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΑ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ 

Έν’ από τα επαγγέλματα που έσβησαν, είναι κι αυτό του ασβεστά. Αλλά κι απ’ το χωριό μας ο τελευταίος  
πωλητής ασβέστη ήταν ο Γρηγόρης Προδρόμου (Ψιλικού), που με το θάνατό του έκλεισε και το μαγαζί 
(μπακάλικο), που είχε και άσβεστον ασβέστη σε κομμάτια-πέτρες μέσα σε ξύλινο βαρέλι ή σφίδα, καλά 
σκεπασμένη από πάνω για να μη μπαίνει αέρας ή υγρασία. Παλιότερα στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι, 
αγοράζαμε τέτοιο ασβέστη από την υπέργηρη Άννα Μυστάκου που το παμπάλαιο σπίτι της (με μια πε-
λώρια ξύλινη σκάλα που από την εσωτερική αυλή σε ανέβαζε πάνω στο αξάγητο) βρισκόταν «πίσ’ απ’ το 
Μύλο», στον Άγιο Βασίλη, που τότε υπήρχε και χαζανές με γούρνα και βρύση, όπου έπιναν τα ζα νερό, 
όταν γύριζαν απ’ τα χωράφια.
Ας έρθουμε όμως στα καμίνια που τα περισσότερα ήταν χτισμένα κυκλοτερώς με ξεροτράχαλη πέτρα 

σε μάθος 1-1,5 μ μέσα στη γη, σαν τα πηγάδια και με διάμετρο όχι πάνω από 2μ. Ένα στόμιο άφηναν από 
κάτω, που το έδαφος ήταν επικλινές σαν τους φούρνους των τσ’καλαριών, προφανώς για να τροφοδο-
τούν με φωτιά. Εκείνο όμως που σου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το κάτω χείλος του πετρόχτιστου 
λάκκου, που από τη δυνατή φωτιά έχει λιώσει η πέτρα κι έχει πάρει το σχήμα της πορσελάνης, όπως είναι 
τα’ αλειφωτά αγγεία.
Ένα τέτοιο ασβεστοκάμινο, που μου υπέδειξε ο Παναγιώτης Αβαγιανός, βρίσκεται στο κτήμα του Χαρά-

λαμπου Ηλία (Σαμπουκαλή) στα «Ρουμάνια» Πεδής, μέσα στο τσαμλίκι. Ένα άλλο υπερυψωμένο απ’ τη γη 
βρίσκεται στην Πλάτη-Μερά, κι αυτό μέσα στο τσαμλίκι του «Βρωμόνερου», πάνω απ΄ το Ασπροποτάμι. 
Κι ένα τρίτο επίσης υπερυψωμένο ξεροτρόχαλο χτιστό, βρίσκεται παραδίπλα απ΄ το δικό μας χτήμα στα 
«Τρούπια», στην πλάτη με τα σποραδικά πεύκα, δίπλα στα «Σκουτ’νά».

Απορίας άξιον είναι ότι τα περισσότερα βρίσκονται σε τσαμλίκια. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα, ας 
μας γράψει στο περιοδικό. 
Υποθέτω ότι θα υπάρχουν διάσπαρτα δεκάδες τέτοια ασβεστοκάμινα σε όλες τις αγροτικές περιοχές του 

χωριού μας, να μας θυμίζουν αλλοτινές εποχές, που δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ πια.
Σας εύχομαι χαρούμενες γιορτές κι ευτυχισμένη την καινούργια χρονιά όσο γίνεται, στην κατάσταση που 

μας έφεραν οι «εθνοσωτήρες» μας …!
Γιώργος Παρασκευαΐδης
Άνω Περαία Θεσσαλονίκης

Ασβεστοκάμινο 
στην περιοχή  
«Ρουμάνια» Πεδής
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Γιάννης Μυστακέλλης
από τη Θέλξη Βογιατζή

Ο Γιάννης γεννήθηκε στον Μανταμάδο τον Ιούνιο του 1973. Η γέννηση του ήταν 
μεγάλη χαρά  πρώτα για τους γονείς του, τον Στράτο Μυστακέλλη και την Ελισάβετ 
Δεμερτζή  οι οποίοι παντρεύτηκαν σε μεγάλη ηλικία, αλλά και για αυτούς που τους 
αγαπούσαν.  Από μικρή ηλικία  ο πατέρας του τον μύησε στα μυστικά του γάλακτος 
και της τυροκομικής  μέσα από την οικογενειακή επιχείρηση.  
Από το ξημέρωμα ως αργά το βράδυ, καθημερινές και αργίες  το σπίτι της 

οικογένειας ήταν το Τυροκομείο 
στην είσοδο του χωριού μας. Στο  
τυροκομείο  περνάνε το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ημέρας  προκειμένου 

να  τυροκομηθεί το γάλα σε τυρί,  μυζήθρα, να γίνει η κρέμα 
βούτυρος,  να πλυθούν και να αλατιστούν  τα τυριά, να κα-
θαριστούν τα τυρβόλια, να μαζευτεί το γάλα για την επόμενη 
μέρα. Άλλωστε όπως λένε οι παλιοί, «όσ’ ασπρίλα εχ’ το γάλα 
τόσ’ βρωμιά έχ’». 
Σε ηλικία 17 χρονών ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα του  

αλλάζει τα σχέδια του για το μέλλον. Ο Γιάννης βρίσκεται 
στο τιμόνι του Τυροκομείου και προσπαθεί να διατηρήσει 
την επιχείρηση και να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και τις 
τρικλοποδιές που προκύπτουν.  Καταφέρνει να σταθεί και 
να μεγαλώσει την φήμη του Τυροκομείου και της ποιότητας 
των προϊόντων του, όχι μόνο στην αγορά της Μυτιλήνης και 
ανάμεσα στους Μυτιληνιούς αλλά και εκτός των συνόρων 
του νησιού μας.  
Δυστυχώς η ζωή δεν στέκεται και πάλι «εύκολη» μαζί του 

και χάνει την μητέρα του η οποία ήταν αρωγός και στήριγ-
μα του όλα αυτά τα χρόνια.  Συνεχίζει να δουλεύει σκληρά, 
κοιτάζει ξανά με αισιοδοξία το μέλλον και προσπαθεί να 
εκσυγχρονίσει το Τυροκομείο για να ανταποκριθεί στις νέες 
συνθήκες. Το γιαούρτι Μυστακέλλη βραβεύεται το 2012 από 
το περιοδικό «Βήμα Gourmet» ως ένα από τα καλύτερα 100 
Ελληνικά προϊόντα.  Το λαδοτύρι, η γραβιέρα, η φέτα και ο 
βούτυρος συνεχίζουν να γίνονται ανάρπαστα.
Μαθημένος από τις δυσκολίες δεν παραπονιέται εύκολα. Στις αρχές Σεπτέμβρη μια ξαφνική κρίση στομάχου 

τον οδηγεί στο νοσοκομείο και μετά από μεγάλη μάχη καταλήγει την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη.
Πολλές οι μνήμες και οι μυρωδιές στο μυαλό και στην καρδιά, μεγάλο το κενό και η θλίψη για τον χαμό του. 

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Γροσομανίδης
από το Δημήτρη Καρατζιτζή

«Έφυγε» τόσο πρόωρα από κοντά μας, στα 54 του χρόνια, ο Μπάμπης Γρο-
σομανίδης. Γεννημένος το 1960 στο Μανταμάδο, από αγροτική οικογένεια με 
μεγάλη αγωνιστική προσφορά στο εργατοαγροτικό κίνημα και στο ΚΚΕ. Στο χωριό 
τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο, αλλά αυτό που περισσότερο τον «γέμιζε» 
ήταν η σκληρή αγροτική ζωή γι’ αυτό και από μικρός προτίμησε να γίνει αγρότης. 
Μαθητής ακόμα, οργανώθηκε από τους πρώτους στην Κομμουνιστική Νεο-

λαία-ΚΝΕ και μαζί με άλλους νεολαίους του χωριού βοήθησε πολύπλευρα στις 
πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της οργάνωσης στο χωριό, αλλά και 
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στο δυνάμωμα της νεολαιίστικης οργάνωσης της ΚΝΕ στα πρώτα της βήματα στην περιοχή.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου και μέλος της Ομοσπονδίας Αγρο-

τικών Συλλόγων Λέσβου. Συμμετείχε ενεργά στους αγώνες της αγροτιάς και μέχρι και τις ημέρες που ήταν 
άρρωστος συνέχισε με αμείωτο ενδιαφέρον να γράφει και να στηρίζει τα αιτήματα της εργαζόμενης μικρο-
μεσαίας αγροτιάς
Μάθημα ήθους και συνέπειας θα παραμείνει, για παράδειγμα, η πρωτοπόρα συμμετοχή του στους αγώνες 

των αγροτών κατά την περίοδο 1994-95 (αφθώδης πυρετός). 
Ανυποχώρητος αγωνιστής, άνθρωπος ζωντανός, περήφανος, ανοιχτοχέρης, ανιδιοτελής και με ευθύτητα 

στις σχέσεις του, αλλά προπαντός σταθερός στην πάλη για τα δίκια του εργαζόμενου λαού. 
Συμμετείχε ενεργά στα δρώμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης και διετέλεσε  κοινοτικός σύμβουλος (1991-

1994), αλλά και βοηθούσε με πολλούς τρόπους τις εκάστοτε εκλογικές αναμετρήσεις. 
Σταθερός στο κόμμα βοηθούσε με όλες του τις δυνάμεις στην άνοδο και ενδυνάμωση των γραμμών του 

ΚΚΕ. Πίστευε ότι ο οργανωμένος αγώνας με καθοδηγητή το ΚΚΕ είναι ο μόνος δρόμος που μπορούν να δουν 
άσπρη μέρα οι εργαζόμενοι. Γι’ αυτό και καμάρωνε τους νέους που εντασσόταν στις γραμμές του και χαιρόταν 
που τα παιδιά του ακολουθούσαν το δικό του δρόμο.
Ποτέ δεν αρνήθηκε όταν του ζητούσαμε βοήθεια, πάντα με χαμόγελο, αλλά και με την απαραίτητη συμ-

βουλή, που αν δεν τον ήξερες … πίστευες ότι σε μάλωνε. 
Αγαπημένε μου φίλε
Εμείς που μείναμε θα σε θυμούμαστε και θα συνεχίσουμε και με αυτούς που έρχονται, όλοι μαζί, τον ωραίο 

αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια. 
Άλλωστε αυτή θα ήταν και η επιθυμία σου, είμαι σίγουρος  γι’ αυτό. 

Οικογένεια Δημήτρη Π. Καρατζιτζή

ΣΤΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
 ΑΝΤΙΟ ΦΙΛΕ…

από τη Μαρία Τσακίρη-Τσεκούρα
Πάνε τώρα κάποιες μέρες που έμαθα τα τελευταία σου νέα. Ξεκίνησες λέει για εκείνο το στερνό ταξίδι 

που όλοι κάποια στιγμή θα κάνουμε, αλλά θέλουμε να’ ναι όσο το δυνατόν αργότερα. Ίσως από δειλία 
για το άγνωστο που μας περιμένει.
Εσύ, (σε ξέρω αρκετά θέλω να πιστεύω), δεν ήσουν ποτέ δειλός.
Ήσουν πάντα πρωτοπόρος.
Έτσι όπως ακριβώς λέγαμε παλιά στη νεολαία ότι πρέπει να είμαστε.
Πρώτοι στη δουλειά, πρώτοι στα γράμματα, πρώτοι στην ανθρωπιά, πρώτοι στον αγώνα για το κα-

λύτερο αύριο.
Μεγαλώσαμε μαζί, φίλοι αλλά κι αδέρφια μια που εγώ δεν είχα αδερφό και σ’ έβλεπα λίγο σαν το μι-

κρότερο αδερφό που ποτέ δεν απέχτησα. Πέρασαν τα χρόνια και τα Καλοκαίρια που ερχόμουν στο χωριό 
έδινες γέλιο και φως στη γειτονιά μας. Παρέμεινες αγνός και ονειροπόλος να ονειρεύεσαι την καλύτερη 
κοινωνία που φαντάστηκες από παιδί.
Παράλληλα όμως δούλεψες πολύ και έκανες και μια υπέροχη οικογένεια.
Ήσουν πρώτος και σ’ αυτό. Άριστος σύντροφος για τη Λενιώ σου, σωστός πατέρας για τους γιους σου 

και γρήγορα για την ηλικία σου έγινες και παππούς.
Φωνακλάς για το δίκιο, αλλά και χαρούμενος στο κυνήγι της ζωής.
Πέρναγες από την πόρτα μας και έβαζες εκείνη τη βροντερή σου φωνή:
« Έϊ, Θύμιο - Μαρία. Τι γίνεται ρε παιδιά;»
Αυτό θα αντιλαλεί στ’ αυτιά μου όσο ζω, να το ξέρεις.
Το τελευταίο Καλοκαίρι αγωνιζόσουν τον προσωπικό σου αγώνα. Δεν έδωσες σε κανένα το δικαίωμα να 

νοιώσει κάτι άλλο για σένα, εκτός από θαυμασμό. Εγώ πίστευα απόλυτα ότι θα ήσουν και σ’ αυτό νικητής.
Δεν έγινε έτσι, αλλά δεν ξέρω πιο είναι καλύτερο. Μέσα μου λέω ότι επειδή κουράστηκες πολύ στη ζωή 

σου, ίσως έτσι έπρεπε, να ξεκουραστείς γρήγορα.
Για μένα και την οικογένειά μου θά’ σαι πάντα ο δικός μας άνθρωπος.
Ο ντόμπρος, ο δίκαιος, ο Αληθινός.
Αντίο φίλε, να χαιρετίσεις εκεί που πας όσους αγαπήσαμε και δεν είναι πια εδώ μαζί μας.
        Μαρία Τσακίρη-Τσεκούρα 
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στον Μανταμάδο
Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Μανταμάδου 

που παρακολουθήσαμε και απολαύσαμε 
στην καρδιά του καλοκαιριού

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 
Κάθε καλοκαίρι ο Σύλλογος Γυναικών, συνεχίζοντας μια παράδοση πολλών χρόνων, ετοιμάζει και 

παρουσιάζει μια παραδοσιακή ασχολία με τη μορφή εκδήλωσης. Για φέτος, για το καλοκαίρι του 2014,  
την τιμητική του είχε το αλεύρι …. το ζυμάρι,  το φούρνισμα στενά δεμένα με συναισθήματα , ήθη και 
έθιμα και εν τέλει την τοπική παράδοση.
Την Τετάρτη 30 Ιούλη  στις 9.00 μ.μ στη Μηχανή τ΄ Αγιού (Πολύκεντρο Μανταμάδου) πραγματο-

ποιήθηκε μια πολλά υποσχόμενη εκδήλωση με τίτλο: Ζύμες και Ζυμώματα με παραδοσιακές συνταγές 
του Μανταμάδου.
Ήταν μια πλούσια, αξιόλογη και μια εκδήλωση αλλιώτικη από τις άλλες που κράτησε τις υποσχέσεις της  

όπου μικροί και μεγάλοι…ζυμώσαμε, να ανοίξαμε φύλλο, και πλάσαμε πίτες και φυσικά όλοι δοκι-
μάσαμε παραδοσιακά γλυκά και γευτήκαμε εδέσματα παρασκευασμένα όλα με πολλή φροντίδα!!!
Η βραδιά περιλάμβανε αφήγηση κειμένων για το στάρι, το αλεύρι, το ζυμάρι,  το φούρνισμα, το ψωμί. 

Για τη διαδικασία του ψησίματος του ψωμιού καθώς και τη σχετική ονοματολογία των αντικειμένων 
που χρησιμοποιούνται μια συμπυκνωμένη ιστορία παραδόσεων που ζυμωμένη με τη μνήμη παραμένει 
ζωντανό κομμάτι του τοπικού πολιτισμού μας. Η Βασιλική Γιαννίκα και η Κωνσταντίνα Μαντζουράνη 
πάντρεψαν με την παραστατική ανάγνωση των κειμένων τις εικόνες με τις αναμνήσεις και  τις νοσταλγίες 
ενώ ακουγόταν πειράγματα  με το «Πες αλεύρι …..»  από τη μικρή Στέλλα Αψωκάρδου.
Χάρηκαν όλοι, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και των γύρω χωριών, οι επισκέπτες του Μαντα-

μάδου και οι παραθεριστές στο νησί, μια μαγευτική βραδιά.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Βραδιά χορού με την συμμετοχή  όλων των παιδιών από το χορευτικό του Συλλόγου αλλά και της 
χορευτικής ομάδας των Γυναικών του Συλλόγου όπου χόρεψαν στους ήχους παραδοσιακής  και λαϊκής 
Μουσικής. 
Μέσα στις πολλές υποχρεώσεις του σχολείου τα παιδιά αλλά και οι μαμάδες τους βρήκαν το χρόνο 

να  αφιερώσουν και στα μαθήματα παραδοσιακού χορού. Έτσι τηνΔευτέρα11 Αυγούστου στις 9μ.μ-
σεεκδήλωση στο χώρο του Πολύκεντρου (Μηχανή τ΄ Αγιού) παρουσίασαν τη δουλειά που έκαναν όλο 
το χειμώνα και οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και να χειροκροτήσουν την προ-
σπάθεια των μικρών μας χορευτών αλλά και των μεγαλύτερων… .
Η βραδιά κύλησε χαρούμενα με τον κόσμο να χειροκροτεί  τα πολυπληθή χορευτικά τμήματα  τόσο 

των μικρών παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων και των ….μαμάδων τους
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Μανταμάδος 13/11/2014

Προς: 1. κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
           2. κ. Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Β. Αιγαίου και Περιφερειακό Συμβούλιο
           3. κ. Δήμαρχο Λέσβου και Δημοτικό Συμβούλιο
           4. κ. Διοικητή Νοσοκομείου Μυτιλήνης
Κοιν:   Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα : Διαμαρτυρία για την Υγεία
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοντομέα της Υγείας και της Πρόνοιας κάθε μέρα υποβαθμίζονται. Η υποβάθμιση 
είναι ραγδαία, βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη καιμας ανησυχεί όλους και δείχνει ότι δεν υπολογίζετε ούτε το 
στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα που είναι η υγεία. Πιο συγκεκριμένα:

 Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι) Μανταμάδου στερείται από το απολύτως αναγκαίο υγειονομικό 
προσωπικό του αφού λειτουργεί με ένα (1) μόνο γιατρό από δυο (2) που έπρεπε να έχει και 
χωρίς νοσοκόμα. Επίσης ο υπάρχων γιατρός εξυπηρετεί και τα γύρω χωριά (Κάπη, Πελόπη, 
Κλειού, Σκαμιά, Λεπέτυμνο) αφούτα αγροτικά ιατρεία της Κάπης – Κλειούς - Σκαμιάς  κανένα 
δεν έχει γιατρό, καθώς και με εφημερίες το Κέντρο Υγείας Καλλονής.

 Τα υποβαθμισμένα και ανεπαρκή αγροτικά ιατρεία έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύει η 
πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής σε βασικές παροχές  υγείας, στη συνταγογράφηση 
και την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, 
ατυχήματα κ.α). 

 Η Κυβέρνηση με τις «κατευθυντήριες οδηγίες» μειώνει και αυτές τις ελάχιστες προληπτικές 
εξετάσεις που δικαιολογούν τα ταμεία π.χ για την πρόληψη καρκίνου του μαστού, το ΤΕΣΤ 
Παπανικολάου (ΠAΠ) και γενικά τις υπηρεσίες πρόληψης θεραπείας και αποκατάστασης 
της υγείας.

Επίσης οι κάτοικοι του χωριού μας που στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι έχουν  αυξημένες ανάγκες 
για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και κάθε καθυστέρηση ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών βάζει την 
υγεία και την ζωή τους σε κίνδυνο.  Δεν έχουμε κανένα περιθώριο για αναμονή και αυταπάτες. 
     Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την κατάσταση στην Υγεία και για την απαξίωση του Δημόσιου 
Συστήματος Υγείας που μας οδηγεί να στερούμαστε και τη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

Διεκδικούμε:

Ένα καθολικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο χώρο της υγείας.

Απαιτούμε
• Άμεση και πλήρη στελέχωση του αγροτικού ιατρείου Μανταμάδου με το απαραίτητο ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό καθώς επίσης την πλήρη κάλυψη των αγροτικών ιατρείων της περιοχής 
με γιατρούς. 

• Να καθιερωθεί εφημερεύων ιατρείο, για όλες τις ημέρες της βδομάδας και το Σαββατοκύριακο να 
εφημερεύει το Π.Ι Μανταμάδου

• Να καταργηθούν όλα τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί στον τομέα της υγείας.
• Να ιδρυθεί επιτέλους το Κέντρο Υγείας στον Μανταμάδο. Σύμφωνα με την  απόφαση του Υπουργείου 

Υγείας (ΦΕΚ 434/11 Μαρτίου 2009 τ. Β ).

Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Μαρία Γροσομανίδη – Χηροπαίδη
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Επιστολή Συλλόγου Κυριών & Δίδων  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

Ο καιρός περνά τόσο. Ήρθε πάλι το καλοκαίρι.   Εποχή που όλοι πρέπει, είναι ανάγκη, να ξεκουραστούμε από 
ένα δύσκολο, γεμάτο προβλήματα χειμώνα. Ο Σύλλογος μας, Κυριών και Δεσποινίδων «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», εκτός από 
το φιλανθρωπικό έργο, όντας φιλανθρωπικός σύλλογος από την ίδρυση του, φροντίζει πάντα να ευχαριστεί τα 
μέλη και τους πραγματικούς του φίλους. Βέβαια είναι κοντά στο Δήμο και πάντα βοηθάει σε ότι χρειάζεται. Συ-
νεργάζεται με τους άλλους συλλόγους όταν είναι ανάγκη και είναι πάντα στο πλευρό της εκκλησίας. 
Όμως για την ευχαρίστηση των μελών και φίλων του διοργανώνει διάφορες εκδρομές. Η πρώτη είναι ημε-

ρήσια στην αρχή του καλοκαιριού. Επισκεπτόμαστε διάφορες όμορφες περιοχές του νησιού μας και έτσι, φέτος 
επισκεφτήκαμε το Παλαιοχώρι, την Μονή Δαμανδρίου-Βατερά, όπως επίσης και τις ιαματικές πηγές Πολιχνίτου. 
Είναι περιοχές του νησιού μας με φυσική ομορφιά. Η δεύτερη εκδρομή ήταν θρησκευτική. Επισκεφτήκαμε την 
Αγιάσο, όπου παρακολουθήσαμε την παράκληση και την ολονύκτιο αγρυπνία της Παναγίας. Και τελευταία πραγ-
ματοποιήθηκε η οκταήμερη εκδρομή στο τέλος του καλοκαιριού. Επισκεφτήκαμε την Πάτρα-Ναύπακτο-Μεσο-
λόγγι-Πρέβεζα-Λευκάδα-Πάργα-Άρτα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μου έδωσε μεγάλη 
χαρά η παρουσία και νέων ανθρώπων, όπως επίσης και από άλλα μέρη και γειτονικά χωριά που άκουσαν καλά 
λόγια για τον Σύλλογο μας, μας αγάπησαν και μας τιμά η παρουσία τους κάθε χρόνο. 
Ευχόμαστε σε όλους καλό χειμώνα, και του χρόνου να είμαστε καλά να ακολουθήσουμε το επόμενο πρόγραμμα 

που έχουμε σχεδιάσει, με μια εκδρομή στις Σέρρες-Χαλκιδική-Βουλγαρία και κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος.
Παρέλειψα να σας πω, ότι είχαμε και μια ατυχία, διότι το καλοκαίρι είχαμε συμφωνήσει να φέρουμε ένα θίασο, 

όμως τα πράγματα πήγαν ανάποδα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην έρθουν. 
Ευχόμαστε του χρόνου να έρθουν τα πράγματα καλύτερα και σας ευχόμαστε και πάλι καλό χειμώνα με υγεία 

σε όλους σας.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου

Κατίνα Γελαγώτου

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ και ΤΕΙ

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΜΙΡΗ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΙΑΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΛΑΡΝΕΤΑΤΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΛΙΑΠΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 1951-1952.

Σε μια ωραία εκδήλωση που έγινε στο Ασπροποτάμι, συναντήθηκαν οι μαθητές του Δημοτικού σχολείου 
Μανταμάδου της Σχολικής Χρονιάς 1951-1952. Μέσα σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα φιλίας και νοσταλγίας, 
συζητήσανε αναπολώντας τα παλιά και ωραία χρόνια!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
        ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 1951-1952
Δάσκαλοι:              κα Ανθίππη Προκοπίου
                               κος Παναγιώτης Στυλιανίδης

1. Αντωνέλλη Ντούσα Γεωργ.
2. Αποστολέλλης Ιγνάτιος Κων.
3. Αναγνώστου Αικατερίνη Στ.
4. Αναστασά Γεωργία Απ.
5. Αψοκάρδου Ευαγγελία Απ.
6. Αμπατζής Σωκράτης Νικ.
7. Αλεξάνδρου Μαρία Εμ.
8. Αποίκος Γεώργιος Ευαγγ.
9. Βαξεβάνη Μαρία Αθ.
10. Βαξαβάνη Άννα Ιωάν.
11. Βέη Βασιλική Δημ.
12. Γελαγώτου Αθηνά Γαβρ.
13. Γεωργέλλης Ευστράτιος Π.
14. Γιαννής Ελευθέριος Βασ.
15. Γιαννής Ευστράτιος Γεωργ.
16. Γιαννή Σταυρίτσα Θεοφ.
17. Γιακουμή Ευαγγελία Γεωργ.
18. Δούκα Στρατούλα Κων.
19. Ηλίας Γεώργιος Μιχ.
20. Θεοδοσίου Αναστασία Γρηγ.
21. Θεοδοσίου Στέφανος Γρηγ.
22. Κολοκοτρώνης Στέφανος Μιχ.
23. Καπιωτά Μαρία Ιωάν.
24. Καρούλη Σταυρίτσα Γεωργ.

25. Καραβερβέρη Κυριακή Ευσ.
26. Κουβδή Ελένη Νικ.
27. Κούκος Νικόλαος Παρ.
28. Κοντάρας Αλέξανδρος Παν.
29. Καραβερβέρη Μερόπη Αργ.
30. Καραβερβέρη Ελένη Νικ.
31. Κιορπές Γεώργιος Στ.
32. Καμπούρης Μιχαήλ Δημ.
33. Λιόλιος Ευστράτιος Στυλ.
34. Λαζαρή Σταυρούλα Γεωργ.
35. Μπουμέλλης Σταύρος Κων.
36. Μαντζουράνη Ειρήνη Ευστρ.
37. Μπελάλη Ομορφούλα Κων.
38. Μιχαηλάρη Ιωάννα Παρ.
39. Μαρμαρινός Γεώργιος Παν.
40. Μαντζουράνης Ιωάννης Κων.
41. Μαντζουράνη Ελευθερία Στ.
42. Μουτάφης Κων/νος Δημ.
43. Μουτάφης Αντώνιος Βασ.
44. Παναγή Καλλιόπη Βασ.
45. Πανάς Γεώργιος Ιωάν.
46. Παπαϊωάννου Νικόλαος Ιωάν.
47. Προκοπίου Μαρία Δημ.
48. Στρογγυλού Ειρήνη Ευσ.

49. Προδρόμου Γρηγόριος Ιωάν.
50. Παπακηρύκου Δημήτριος Ευσ.
51. Σταύρου Άννα Ευστρ.
52. Βογιατζή Ευστρατία Ευστρ.
53. Βαξαβάνη Ευστρατία Ιωαν.
54. Στρογγυλού Δήμητρα Στεφ.
55. Σαρρή Μαρία Βασ.
56. Σωτηρίου Ευστρατία Νικ.
57. Σαμαράς Σταύρος Παν.
58. Σαμαράς Αλέξανδρος Χρ.
59. Στρογγυλός Παναγιώτης Στ.
60. Σαραντινός Νικόλαος Δημ.
61. Τραγέλλη Αικατερίνη Ηλ.
62. Τσακίρη Ουρανία Παν.
63. Χατζηνικολάου Ελένη Γεωργ.
64. Χατζηαναστασίου Αικατερίνη Π.
65. Χατζηαναστασίου Γεώργιος Π.
66. Χατζηνικολάου Αθανασία Νικ.
67. Χατζηδημητρίου Βαλεντίνη Θεοφ.
68. Χονδρέλλη Χαρίκλεια Γεωργ.
69. Χασάπης Ευστράτιος Δημ.
70. Χριστοδούλου Βασιλεία Χαρ.
71. Χριστοδούλου Χαράλαμπος
72. Μοσχόβης Παράσχος Δημ.
73. Τικοπούλου Ελισσάβετ Ηλία
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• Γεννήσεις

1. Μανούσου Αγγελική του Χαραλάμπους  έκανε κορίτσι
2. Πατσιλέλλη Αικατερίνη του Ευστρατίου έκανε κορίτσι
3. Κούκου Αρετή συζ. Δημητρίου Καραβατάκη έκανε κορίτσι
4. Τσιριγώτη Μαρία συζ. Κρυσταλλίδη Παλαιολόγου έκανε αγόρι
5. Καραβασίλη Αγγελική συζ. Σαμαρά Παναγιώτη έκανε κορίτσι 
6. Κουτρέλλη Μαγδαληνή συζ. Γιαννίκα Στυλιανού έκανε κορίτσι
7. Ειρήνη Βενάρδου σύζυγος Ιωακείμ Φρέντισον  έκανε κορίτσι
8. Κωνσταντίνα Ζώγα  συζ. Ανδρέας Στράτης  έκανε αγόρι
9. Μπουντούκη Ειρήνη σύζυγος Κωνσταντίνου Γεωργέλλη   έκανε κορίτσι
10. Καρυτινού Χριστίνα σύζυγος Δημητρίου Μουτάφη του Κων/νου έκανε αγόρι

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

• Βαπτίσεις

1. Χατζησοφιάς Στράτος -Γιαννακού Πέπη βάφτισαν το γιο τους και το όνομα αυτού Στυλιανός
2. Ψαρός Στέλιος -Δουκάκη Κωνσταντίνα  βάφτισαν την κόρη  τους και το όνομα αυτής Στυ-
λιανή.

• Πήραν πτυχίο

Σταύρος Αθανασ.  Μαλκάκης (εγγονός Γιώργου Σταγωνά) πήρε πτυχίο Μηχανολόγων Ηλεκτρο-
λόγων ΤΕΙ Καβάλας 

• Αρραβώνες

1. Ηλία Άννα του Θεοδώρου – Κρούγιος Ευστράτιος του Αλεξάνδρου
2. Μυσίκου Ευστρατία του Ευστρ.-Α λέξανδρος Κυρίτσης

• Γάμοι

1. Δεμερτζής Παναγιώτης του Γεωργίου – Βαρβαρέκου Μαρία του Δημητρίου
2. Κουτσαμπάσης Χαράλαμπος του Μιχαήλ – Αθηνέλλη Ειρήνη του Παράσχου
3. Χόφμαν Κάρολος του Πέτρου – Απελτσώτου Βασιλική του Ελευθερίου
4. Δελημιχαήλ Ιωάννης του Αριστείδη – Σαραντινού Αικατερίνη του Παναγιώτη
5. Παρασκευαΐδης Στέφανος του Γεωργίου – Ελευθερίου Ταξιαρχούλα του Θεόφιλου
6. Παπαμούστος Βασίλειος του Ευαγγέλου – Τζελαïδου Στέλλα του Στυλιανού
7. Ματζουράνης Ευστράτιος του Δημητρίου – Χαχάμη Σοφία του Βησσαρίων
8. Σαντίνος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη – Αποστόλου Μαρία του Ευστρατίου
9. Τρίχος  Αποστόλης του Εμμανουήλ - Μαρίνου Νίκη του Σπύρου
10. Βασίλης Ζέρβας -Θεοδώρα Βιόλαντζη (κόρη Κώστα Βιόλαντζη)
11. Μουτάφης Δημήτριος του Κωνσταντίνου  -   Καρυτινού Χριστίνα 
12. Βαρταλαμίδης Ευστράτιος του Στυλιανού - Αντώνη Μαρία του Κωνσταντίνου
13. Παπακηρύκου Άννα – Καραγιάννης Βασίλης

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

• Θάνατοι
1. Ματζουράνης Αντώνιος του Στυλιανού
2. Στυλιανίδου Αλίκη συζ. Παναγιώτη

3. Χηροπέδη Γαλάτεια του Ευστρατίου
4. Μαρίνου Ιωάννης του Εμμανουήλ



20

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

5. Ιερέας - Μουζουρέλλης Ευάγγελος του 
Γεωργίου

6. Μυστακέλλης Βασίλειος του Ιωάννη
7. Μυστακέλλης Ιωάννης του Ευστρατίου
8. Στρογγυλού Ιωάννης του Ιγνατίου
9. Θεοδοσίου Χαράλαμπος του Ευστρατίου
10. Χατζηευστρατίου Παναγιώτης του Ευ-

στρατίου
11. Προσμητρέλλης Ευάγγελος του Ευστρα-

τίου
12. Αρβανιτάκης Σταύρος του Χαράλαμπου

13. Μαρία Κουρού συζ. Νικολάου
14. Σωκράτης Παπαβασιλείου σύζυγος Σταυ-

ρούλας Πασπαλά (Μπόλκα)
15. Γροσομανίδης Χαράλαμπος
16. Μυστακέλλης Μιχάλης
17. Κούκος Παναγιώτης
18. Χατζηγεωργίου Μαρία
19. Τιτγάρη Νερατζάνθη
20. Κωσταντέλλης Ευάγγελος
21. Χατζηκωσταντής Δημήτριος
22. Παπαγρηγορίου Μαρία

• Θάνατοι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει προς τις οικογένειές των, τα θερμά του συλλυπητήρια.

Εκτύπωση

Ι. Γκαντήραγας Α.Ε.
Γερανίου 7, Αθήνα 105 52
Τηλ.- Fax: 210-5244309

email: info@eldialogos.gr

Επιμέλεια - Σελιδοποίηση
Εύη Γκαντήραγα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
• Ζαφειρίου Μαρία 
• Κοπριτέλλης Αποστόλης 
• Κουρδουσά Μένη

• Κουβδή Μέλπω
• Γιαννακού Ιγνάτιος
• Παπαϊωάννου Νίκος

Συνδρομές: 
Εσωτερικού 20 ευρώ - Εξωτερικού 50 $ Η.Π.Α.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

Σας παρακαλούμε να μην τα στέλνετε στο όνομα 
του Συλλόγου, αλλά στις παρακάτω διευθύνσεις:

Γεώργιος Λεβεντός
Κοραλλίων 20, Περιστέρι 121 37 
Τηλ.: 210 5013433 - 5028054

Απόστολος Κοπριτέλλης
Μοσχονησίων 25-27, Καισαριανή Τ.Κ. 16121 

Τηλ.: 210 7251847
Στράτος Μουζουρέλλης
Πρεβέζης 29, Κ. Πεύκη, 151 21 

Τηλ.: 210 8027555

Περιοδικό Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου

«Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
Τηλ./fax: 210 52.26.907 

Γ’ Σεπτεμβρίου 39 - 3ος όροφος 
104 33 Αθήνα

Κυκλοφορεί κάθε τρίμηνο 
Τεύχος 143 - Χρόνος 36ος 

OKΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Σύλλογος Μανταμαδιωτών Λέσβου 

«Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»

ΕΚΔΟΤΗΣ
Κουρδουσά Μένη 

Δράμας 9 -11, Καλλιθέα 
Τηλ.: 210 9586998

Ύλη - Έκδοση: 
Συντακτική Επιτροπή

To fax του συλλόγου μας είναι το 210-9571105

Τα κείμενα να αποστέλλονται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

   meni.kurdusa@gmail.com
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Νο 141

Αντώνης Ματζουράνης στη μνήμη Κωνσταντίνας Ζαφειρίου 20 €
Αντώνης  Ματζουράνης στη μνήμη Ασημίνας Ματζουράνη 20 €
Αντώνης  Ματζουράνης στη μνήμη Αλέξανδρου Στυλ. Αψόκαρδου 20 €
Σταύρος  Ματζουράνης στη μνήμη Κωνσταντίνας Ζαφειρίου 20 €
Σταύρος  Ματζουράνης στη μνήμη Ασημίνας Ματζουράνη 20 €
Σταύρος  Ματζουράνης στη μνήμη Αλέξανδρου Στυλ. Αψόκαρδου 20 €

Συνδρομές  Περιοδικού και Ενισχύσεις από Μανταμάδο και διάφορα μέρη της Ελλάδας
Στυλιανίδου Αικατερίνη Μυτιλήνη 40 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Νο 143
Στη μνήμη Γιάννη Μυστακέλλη συγγενείς και φίλοι 350 €

Στη μνήμη του αξέχαστου Γιώργου Θεοδοσίου η κόρη του Ειρηλένα και η σύζυγός 
του Κατερίνα Θεοδοσίου 50 €

Ειρηλένα και Κατερίνα Θεοδοσίου στη μνήμη Χαράλαμπου Θεοδοσίου 40 €

Για τα πέντε χρόνια μνήμης από το θάνατο Ευαγγελίας Βαρβαρά η οικογένειά της 
προσφέρει 100 €

Άννα Κουτσαμπάση στη μνήμη του συζύγου της Αλέκου Κουτσαμπάση 50 δολ. 
Αυστραλίας

Ζαφειρίου Μαρία στη μνήμη Αντώνη Ματζουράνη 30 €

Μυστεγνιώτης Μιχάλης ( Μυτιλήνη) στη μνήμη της συζύγου του Ελένης, 
της αδελφής του Ισμήνης και των γονιών του Κώστα και Στέλλας 50 €

Χαραλάμπους Ευαγγελία (Μανταμάδος) στη μνήμη του συζύγου της Στέφανου 50 €

Οικογένεια Μιχάλη Χαραλάμπους στη μνήμη του πατέρα τους και παππού Στέφανου 50 €

Τζάνος Παρασκευάς Ενίσχυση 100 €

Μουζουρέλλης Ευστράτιος στη μνήμη των γονιών μου Γεωργίου και Ανδρονίκης και της 
αδελφής μου Βήτας 20 €

Βασίλειος Φίλιππας ενίσχυση περιοδικού 50 €

Κομίλης Ελευθέριος στη μνήμη του ξαδέλφου του Ελευθερίου Ελευθεριάδη 30 €

Στυλιανίδου Ελπινίκη στη μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ και των γονέων της Κοσμά 
και Ανδρονίκης Σαμίου 200 €

Παναγή Μαρία 50 €

Οικογένεια Στράτου Σουλουγάνη στη μνήμη Βασιλείου Βακιρτζή 20 €

Βερνάρδου Πατρίτσια Σουηδία 20 €

Αντωνέλλης Αντώνης Αυστραλία 100 €

Θεολόγου Γιάννης Γαλλία 50 €
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Νο 143
Στράτος και Κατίνα Αποστολέλλη Ν. Αφρική στη μνήμη της μητέρας τους 
Γαλάτειας Χηροπαίδη 100 €

Μαριάνθη, Βασίλης και Γαλάτεια Αποστολέλλη Ν. Αφρική στη μνήμη 
της γιαγιάς τους Γαλάτειας Χηροπαίδη 100 €

Ψαρρός Στέλιος Ελβετία 50 €

Κώστας Αποστόλου (Αποστόλας) Αυστραλία 100 €

Λεσβία Παρασκευαΐδη στη μνήμη της αδελφής της Μαρίας και του αδελφού της 
Στέλιου 100 €

Από την Καλοκαιριάτικη  συνάντηση της τάξης Δημοτικού Σχολείου 1951-1952
(γεννηθέντες 1944-1945) 95 €

Συνδρομές  Περιοδικού και Ενισχύσεις από Μανταμάδο 
και διάφορα μέρη της Ελλάδας

Στυλιανίδου Αικατερίνη Μυτιλήνη 40 €

Σταμάτης Παναγιώτης Μανταμάδος 50 €

Νέστορα Μαρία Βόλος 20 €

Πανά Βαρβάρα Καρδίτσα 40 €

Κολοκοτρώνη Μαρία Λιβαδειά 20 €

Πασπαλάς Ευστράτιος Μανταμάδος 20 €

Συριτέλλης Γεώργιος  Μυτιλήνη 40 €

Γιαννή Μαρίκα  Μανταμάδος 20 €

Βαξεβάνης Μηνάς Μανταμάδος 30 €

Πρινάρης Παναγιώτης Μανταμάδος 20 €

Χατζηδημήτρης Μιχάλης Μανταμάδος 20 €

Τσουκαλάς Στράτος Μανταμάδος 20 €

Καραντενεζλή Μαρία Μανταμάδος 100 €

Χατζηδημητρίου Φώτης Μανταμάδος 40 €

Ψαρρός Δημήτρης Μανταμάδος 30 €

Καραντενεζλή Νίκη Βέροια 20 €

Φωντή Ζωή Μανταμάδος 20 €

Πανάς Στέφανος του Νικολάου 20 €

Πατσέλας Στράτος 20 €

Πανάς Γιώργος (Αυστραλία) 50 €

Παρασκευαΐδης Στράτος 120 €
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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

Tηλ.: 2251041961 - 6978270494


ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Μ.Π

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
Αθηνάς  23  Μελίσσια 15127

κιν. 6980 200528 - e-mail: e.tzoannou@gmail.com


ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Ε.Μ.Π

MSc. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Μελέτες, Κατασκευές, Ανακαινήσεις και 
Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων, Τοπογραφικά

Τηλ. Μανταμάδου: 22530 61255 
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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 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΖΕΛΑΪΔΗ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΜΕ ΤΟΝ   ΠΑΠΑ ΣΤΡΑΤΗ
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΦΛΟΥΡΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«Η ΟΜΟΝΟΙΑ» ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΚΑ-ΒΑΤΕΡΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΒΟΤΑ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Το ζευγάρι, Παναγιώτη και Ουρανίας Πρινάρη, 
(από τα πιο παλιά μέλη και συνεργάτες του 
Συλλόγου Κυριών & Δίδων «Η ΟΜΟΝΟΙΑ») 
χορεύουν στη βεράντα του ξενοδοχείου, 

κατά τη διάρκεια της εκδρομής του Συλλόγου, 
έναν από τους ωραιότερους χορούς 

όλων των εποχών που ποτέ δεν ξεχνιέται.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ   
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ:  «ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ»
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ  
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ:  «ΤΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ»
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 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2014 ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ  
 ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΤΟΥ 2014  ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
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Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 1951-1952 
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ   ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014:  ΓΛΕΝΤΙ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ


