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ΣΤΙΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΑΣ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Δευτέρα 10 Αυγούστου, εκδήλωση με χορευτικά σχήματα από τον 
Σύλλογο Γυναικών Μανταμάδου στο Πολύκεντρο Μανταμάδου

«Η ΚΟΥΝΙΑ»



ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κων & Διδων Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝ & ΔΙΔΩΝ Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Από την επίσκεψη 
του συλλόγου Κων & 
Διδων η «ΟΜΟΝΟΙΑ» 
στο αρχαιολογικό 
μουσείο Μυτιλήνης. 
Στη φωτογραφία μέ-
ρος από το γκρουπ.



Σύλλογος Κων & Διδων η "ΟΜΟΝΟΙΑ"
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την 

Κυριακή 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 12 το πρωί, 

στην αίθουσα του Συλλόγου μας, για να τιμήσουμε τον πολιούχο του 

χωριού μας Ταξιάρχη και την απελευθέρωση του νησιού μας 

από τον Τουρκικό ζυγό.

Σας περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και φέτος με ούζο, μεζεδάκια και με 

παραδοσιακή μουσική, κυρίως όμως με την καλή παρέα των συγχωριανών μας. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΧΕΙ ΕΝΟΧΟ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ:
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ. 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Ό
ταν ήμουν μικρή έκανα χιλιάδες όνειρα για 
τη ζωή μου. Ήθελα να φύγω απ’ το χωριό 
μου, να σπουδάσω, να ανέβω ψηλά, όσο 

πιο ψηλά μπορώ, να φτάσω μέχρι τα αστέρια, αν γί-
νεται. Πίστευα πως όλα μπορούσα να τα καταφέρω 
στα χρόνια της νιότης μου με το πείσμα μου και τη 
δύναμη που φώλιαζε στα βάθη της ψυχής μου. Θα τα 
καταφέρω, έλεγα, δεν μπορεί, θα τα καταφέρω. Και 
δώστου διάβασμα, δώστου αγωνίες και άγχη που μου 
στέρησαν τη χαρά του παιχνιδιού και άφησαν τα ση-
μάδια τους στις παιδικές μου αναμνήσεις. Μια μέρα 
μου είπαν πως δε θα συνεχίσω τις σπουδές μου. Τότε 
έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια μου κι ο ουρανός σκο-
τείνιασε σα να έχασα το φως μου. Έβλεπα όλα μου τα 
όνειρα να γίνονται συντρίμμια. Να καταρρέουν στην 
πιο τρυφερή περίοδο της ζωής μου σαν τα σπιτάκια 
που φτιάχνουν τα παιδιά στην αμμουδιά. Σκούπισα τα 
δάκρυά μου, μάζεψα τα κομμάτια μου και έφυγα για 
την Αμερική.

29 Ιουνίου 2009. Έχει περάσει σχεδόν μισός αιώ-
νας από τότε που άφησα το χωριό μου. Σήμερα βρί-
σκομαι σε μια πανέμορφη ακρογιαλιά στον κόλπο του 
Μεξικού. Η αμμουδιά απλώνεται γύρω μου σα χιονι-
σμένη πεδιάδα. Κατακαλόκαιρο. Η ζέστη είναι αφόρη-
τη, τα νερά όμως είναι αρκετά κρύα και τ’ αφρισμένα 
κύματα φιλούν γλυκά τ’ ακρογιάλι. Γλάροι, αμέτρητοι 
γλάροι, πετούν κράζοντας στον  μουντό ουρανό και 
κάνουν χαριτωμένες ορμητικές βουτιές για να αρπά-
ξουν τη λεία τους.

Καμιά γαλήνη όμως δεν μου φέρνει το τοπίο. Οι 
σκέψεις μου πετούν μακριά, στην άλλη άκρη της γης, 
στη φτωχική αυλή του πατρικού μου σπιτιού στον Μα-
νταμάδο, στην πανέμορφη ιρικιά μας, που καταφορ-
τωμένη με τα ολόγλυκα ιρίκια φάνταζε σα νυφούλα 
που καμάρωνε τα βενετσιάνικα χρυσά φλουριά της. 
Στα κελαηδίσματα των πουλιών που μας ξυπνούσαν 
πριν καλά - καλά ξημερώσει. Στις γλάστρες με τα γα-
ρύφαλλα που κρέμονταν απ’ το πεζούλι της ταράτσας 
σε διάφορα μεγέθη και χρώματα. Στην κληματαριά τη 
φορτωμένη με σταφύλια που μέλισσες, σφήκες και 
μπάμπουρες τα γεύονταν πριν από μας. 

Θυμάμαι το τζάκι της αυλής μας μπροστά στο 
φούρνο που καθημερινά έκαιγε, αφού εκεί μαγείρευε 

η μανούλα μου τα καλοκαίρια.
Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες την ώρα 

του εσπερινού και οι ψαλμωδίες τα κυριακάτικα πρω-
ινά που σε μετέφεραν κάπου μακριά στο άπειρο, εκεί 
που μπορεί να βρεις την αιώνια γαλήνη και να αισθαν-
θείς την παρουσία του Θεού.

30 Ιουλίου 2009. Το πρωί ξύπνησα με τρομερό 
πονοκέφαλο. Μήνες τώρα υποφέρω από ημικρανίες. 
Αυτή τη φορά όμως ο πόνος είναι ανυπόφορος, εξου-
θενωτικός. Δεν τον αντέχω άλλο Θεέ μου. Ακόμα και 
τα νεύρα του λαιμού μου πονούν. Έφτιαξα το ελληνι-
κό καφεδάκι μου και προσπάθησα να διώξω τον πόνο 
που με βασάνιζε. 

11 Αυγούστου 2009. Ο πονοκέφαλος δεν θέλει 
να με εγκαταλείψει. Σήμερα πάλι το κεφάλι μου πάει 
να σπάσει. Προσπάθησα με κρύο νερό και καφέ να 
σταθώ στα πόδια μου. Κάτι δεν πάει καλά με μένα. 
Αρχίζω να φοβάμαι. Ο Θεός να με βοηθήσει. Τέτοιες 
στιγμές ξυπνούν μνήμες και εικόνες των παιδικών μου 
χρόνων. 

Θυμάμαι ήταν άνοιξη. Απρίλης μήνας. Ηλιόλου-
στη ημέρα, κανένα σύννεφο στον καταγάλανο ουρα-
νό του χωριού μου. Την απέραντη γαλήνη στην ψυχή 
και στη φύση δεν μπορούσαν να διαταράξουν τα χα-
ρούμενα κελαηδίσματα των χελιδονιών που ήδη είχαν 
φθάσει και πάσχιζαν να χτίσουν γρήγορα τις φωλιές 
τους στις στέγες των σπιτιών. Η μανούλα μου μαγεί-
ρευε έξω στην αυλή. Είχε ανάψει τη φωτιά μπροστά 
στο φούρνο και τηγάνιζε γκεζλεμέδες, όπως λέμε 
τα τυροπιτάκια στο χωριό. Τους έφτιαχνε με σπιτικό 
φύλλο. Με τι ευκολία το άνοιγε! Και πόσο τραγανό 
και νόστιμο ήταν! Το έκοβε σε μικρά κομμάτια, τα γέ-
μιζε με τυριά του χωριού μας, τα φημισμένα σε όλο 
το νησί και τα τηγάνιζε με αγνό ελαιόλαδο σε φωτιά 
από ξύλα. 

Η ιρικιά ήταν ολάνθιστη και κατάλευκη σα νυφού-
λα στολισμένη στη μέση της πλακόστρωτης αυλής 
μας. Μια πολύχρωμη κουρελού ήταν στρωμένη κατά-
χαμα, κάτω από την ιρικιά και επάνω της ένα υφα-
ντό κροσσωτό τραπεζομάντηλο. Η μανούλα τηγάνιζε 
τους γκιουζλεμέδες και εγώ καθισμένη σταυροπόδι 
απολάμβανα το μεσημεριανό μου φαγητό. Το αεράκι 
απαλά φύσαγε από το βουνό της Μαυριάς και με το 

Οι θύμησες των παιδικών μου χρόνων
Από το Ημερολόγιο της Στέλλας Παρασκευαΐδη – Ψωμά
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φύσημά του αμέτρητα λουλουδάκια έπεφταν και στό-
λιζαν το πιάτο μου. Κανείς άλλος δεν ήταν στο σπίτι. 
Μόνο εγώ και η μανούλα μου, που με τα μαγουλάκια 
της αναψοκοκκινισμένα από τη φωτιά, πηγαινοερχό-
ταν ακούραστη για να τα προλάβει όλα.

Αξέχαστη Μάνα! Πόσων χρονών να ’μουν άραγε… 
έξη, δέκα, δε θυμάμαι. Είναι όμως από τις πιο όμορ-
φες αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων. Αναμνή-
σεις όμορφες, αγνές που δε θα σβήσουν ποτέ από τη 
μνήμη μου. Θα πετάξουν μαζί μου στα ουράνια.

Οι σκέψεις μου συχνά τρέχουν στη γλυκιά μου 
μανούλα, παρόλο που δεν υπάρχει πια, μα πώς να 
φανταστώ πατρικό σπίτι χωρίς μανούλα. Γεννήθηκε, 
παντρεύτηκε, έζησε ενενήντα χρόνια και έκλεισε τα 
μάτια της για πάντα σ’ αυτό το σπίτι. 

Τίποτα δεν έχει μείνει από όσα αναπολώ. Η μανού-
λα μου έφυγε για πάντα από κοντά μας, η ιρικιά ξερά-

θηκε εδώ και χρόνια, μια μικρούλα ξεπετάχτηκε στο 
ίδιο μέρος και παλεύει να υψώσει το ανάστημά της, 
μάταια όμως. Ούτε γλάστρες, ούτε γαρύφαλλα υπάρ-
χουν, ούτε η πανύψηλη μουριά στο πίσω μέρος του 
σπιτιού μας. Τίποτα απ’ όλα αυτά. Μόνο αναμνήσεις, 
γλυκόπικρες αναμνήσεις που όσο ζω δεν πρόκειται 
να ξεθωριάσουν ποτέ.

 Τι ειρωνεία! Εγώ που τόσο ήθελα να φύγω απ’ το 
χωριό μου, κατά βάθος δεν έφυγα ποτέ, γιατί μπορεί 
μια μοίρα σκληρή να με ξερίζωσε από τον τόπο μου 
αλλά η καρδιά μου έμεινε πίσω στο σπίτι που μεγάλω-
σα και ένιωσα την πιο μεγάλη και αληθινή αγάπη της 
ζωής μου, την αγάπη της Μάνας.

Από το Ημερολόγιο της 
Στέλλας Παρασκευαΐδη – Ψωμά

46 χρόνια πριν...

Μανταμάδος 1969.

Η
χούντα των συνταγματαρχών για καλά γα-
ντζωμένη στο σβέρκο μας. Είχε κλείσει ήδη 
ένα  χρόνο, κόντευε να κλείσει και το δεύτε-

ρο και πολλοί χωριανοί μας ακόμα πάλευαν στα Γιού-
ρα και στον Αη Στράτη. Κάποιοι  άλλοι πάλι,  πάλευαν 
να ξεφύγουν από την αναθεματισμένη την ανέχεια, 
την καταραμένη φτώχεια και την ανασφάλεια του 
«χαρακτηρισμένου», που δε μπορούσε μήτε δουλειά 
να βρει μήτε άλλο τίποτα να κάνει στη ζωή του αυτός 
και τα παιδιά του.

Στη δεύτερη αυτή κατηγορία, ένας απλός  άνθρω-
πος του χωριού, οικογενειάρχης καλός, ήσυχος, δου-
λευτής σε δουλειές της γης της Μανταμαδιώτισσας,  
γεωργός, κτηνοτρόφος, καλλιεργητής, ο Στράτος 
Παπακηρύκου. Ένας άνθρωπος κοντούλης, αδύνα-
τος, καθόταν στην ψάθινη καρέκλα του μαγαζιού μας 
και έβαζε το ένα πόδι του στο μπροστινό ξύλο της κα-
ρέκλας και με το άλλο έκανε «σταυροπόδι» από πάνω  
και γινόταν ένα «κβαρδέλ’» τόσο μικροκαμωμένο τον 
θυμάμαι, παιδί της έκτης του Δημοτικού, της πρώτης 
του Γυμνασίου τότε, εγώ.

Τον θυμάμαι να λέει ιστορίες από τον πόλεμο, να 
διηγείται γεγονότα που έζησε και πώς επέζησε από 
μάχες και κακουχίες. Είχε καλή άρθρωση και ο λόγος 
του έβγαινε αβίαστος από το στόμα του, φαινόταν 
πως κατείχε καλά αυτό που έλεγε, πως είχε βιώσει 
αυτά τα γεγονότα. 

Κι οι άλλοι πελάτες συμμετείχαν στη συζήτηση, ο 
μπάρμπα Νικόλας ο Κρίμας, ο Γιώργος  ο Κουτσός , ο 
Πατσέλας, ο Πατέρας μου, όταν δεν είχε κάτι να κάνει 
κείνη την ώρα...

Χειμώνας ήταν αρχές του 69, εμείς,  η τάξη  που 
είχαμε γεννηθεί το 1956, μεγάλη τάξη, πολλά παιδιά 
τότε , πηγαίναμε στο Γυμνάσιο που στεγαζόταν στα 
κελιά του Ταξιάρχη, μέχρι να τελειώσει το ακαλαί-
σθητο αυτό κτίριο που χρηματοδότησε ο Λούης Γε-
ροντέλλης και  αντικατέστησε το «πάνω το Σχολειό», 
το αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα,  που κάποιοι  
ιθύνοντες της εποχής θέλησαν και κατάφεραν να το 
γκρεμίσουν. Για να στεγάσει το Δημοτικό και να πάει  
το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο στο κάτω το Σχολειό, που 
στέκει ερειπωμένο και μισοκαμμένο σήμερα στο έμπα 
του χωριού.  

Πηγαίναμε λοιπόν στην Πρώτη τάξη του Γυμνασί-
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ου Μανταμάδου, εξήντα πέντε παιδιά από το χωριό 
μας αλλά και τα γύρω τα χωριά, από την Κάπη μέ-
χρι τη Στύψη και από την Κλειού μέχρι την Άργενο. 
Ανάμεσα στα παιδιά και η Ελένη, η κόρη του Στράτου 
Παπακηρύκου, ένα κοριτσάκι κοντούλικο και στρου-
μπουλό, που όσο μπόι της έλειπε τόσο μυαλό είχε. Η 
καλύτερη μαθήτρια της τάξης   ήταν η Ελένη, ας με 
συγχωρήσουν οι άλλες συμμαθήτριες και οι συμμα-
θητές, αν κάποιος άλλος διεκδικεί την πρωτιά, θυμά-
μαι την Ελένη από το Δημοτικό ακόμα,  πόσο λαμπερό 
μυαλό είχε! Κάποια άλλη στιγμή, αν  το επιτρέπει ακό-
μα η μνήμη μου μπορεί να αναφερθώ στην τάξη αυτή 
και στους συμμαθητές μας! Μα τούτη τη στιγμή που 
μου έρχονται στο νου, θάθελα να θυμηθώ και να θυ-
μίσω σε σας, τους πρώτους δυο  από μας, που έφυ-
γαν στο μεγάλο ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Το Νίκο 
Μαρμαρινό πριν πολλά χρόνια και τον παπά Θόδωρο 
Σάββα που έφυγε μόλις εφέτος. Ας είναι αναπαμένοι 
εκεί πάνω που βρίσκονται...

Ας γυρίσουμε όμως σ αυτά που μαρτυράμε, στους 
ανθρώπους που αναφέραμε και στις τύχες που δέθη-
καν μαζί τους. Μαζί τους και με τον τόπο μας. Με τον 
τόπο που τους δέχτηκε  και τη μοίρα τους. 

Ήταν χειμώνας του 69, ίσα που έμπαινε η άνοι-
ξη,  που πήρε τη μεγάλη απόφαση και ξεσηκώθηκε  ο 
Στράτος Παπακηρύκου και τα κατάφερε μέσα σ αυτό 
το άδικο και το παράλογο της εποχής, να ξενιτευτεί , 
παίρνοντας μαζί του τη γυναίκα του την Αριάδνη και 
τα τρία του παιδιά. Την Ελένη που ήταν η μεγαλύτερη 
και συμμαθήτριά μου, τη Μαρία τρία  χρόνια μικρότε-
ρη και το μικρό Νικολάκη που ήταν πολύ μικρότερος.

Πήραν λοιπόν το δρόμο της μεγάλης φυγής, δρό-

μο  γνωστό  για πολλούς συγχωριανούς μας εκείνη 
την εποχή και έφτασαν στη Μεγάλη Γη των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, στην όμορφη πόλη της  Βο-
στόνης, που τους περίμενε ο αδελφός του πατέρα, ο 
Παναγιώτης Παπακηρύκου, που δούλευε σε κάποιο 
ρέστοραν,  δουλειά που προτιμούσαν και έκαναν πολ-
λοί ξενιτεμένοι Έλληνες εκείνη την εποχή.

Μα  πώς να τα καταφέρουν δυο άνθρωποι αγράμ-
ματοι, με τρία μικρά παιδιά, σχεδόν στην αγκαλιά, 
όσοι κι αν είναι οι συγγενείς και οι γνωστοί, αλλιώς 
είναι να ξέρεις τη γλώσσα και να μπορείς ο ίδιος να 
μιλήσεις και να λύσεις απορίες και προβλήματα! Εδώ 
λοιπόν έλαμψε το άστρο της Ελένης, η εξυπνάδα και 
η οξυδέρκειά της  και τα λίγα Αγγλικά που μαθαίναμε 
τότε στο χωριό στο φροντιστήριο του Στρατηγάκη. 
Ανέλαβε λοιπόν και ξελάσπωσε την οικογένεια με τις 
διαδικασίες και τα απαιτούμενα από τις αρχές, έδωσε 
στον  πατέρα και στη μάνα    τη δυνατότητα να ανα-
σάνουν και να νιώσουν δυνατοί εκεί στον ξένο τόπο.

Και τα κατάφεραν. Ο πατέρας έπιασε δουλειά σε 
εργοστάσιο όπως και η μάνα και τα παιδιά πήγαν στο 
σχολειό. Μονάχα τους μάθανε τα γράμματα, και τα 
αμερικάνικα και τα ελληνικά και κατά πως το περίμε-
να, πήγαν καλά και όπως φαίνεται κι έμαθα, σπούδα-
σαν σε μεγάλα Πανεπιστήμια και τώρα έχουν καλές 
δουλειές και τα παιδιά τους επίσης  είναι με καλές 
σπουδές και δουλειές.

46 μέρες  πριν...
Στο λογαριασμό μου στο Internet, πήρα ένα μήνυ-

μα, που το παραθέτω όπως ήρθε: Καλημέρα Μιχάλη. 
Θα έρθω στην Μυτιλήνη τέλος Ιουλίου με τον σύζυγό 
μου και θα ήθελα να ανταμώσουμε για έναν καφέ. Θα 
ήμαστε εκεί περίπου 2 εβδομάδες. Γράψε μου το τηλέ-
φωνο σου να σε πάρω τηλέφωνο για να συναντηθούμε 
ύστερα από τόσα χρόνια. – Helen Papakyrikos Mastro.

  
Ήταν η Ελένη η συμμαθήτριά μου... Μετά από  

46 χρόνια! Σκέφτηκα πόσο περίεργη είναι η ζωή και 
πόσο περίπλοκη την κάνουμε καμιά φορά εμείς οι 
άνθρωποι! Μα και τα παιχνίδια που παίζει μαζί μας ο 
χρόνος και η συγκυρία. Τώρα τελευταία βέβαια η νέα 
τεχνολογία που μπήκε στη ζωή μας, δημιουργεί ανα-
τροπές και νέα δεδομένα, φέρνει κοντά ανθρώπους 
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ξεχασμένους και σμίγει γενιές που αλλιώς, ποτέ δε 
θα βρίσκονταν.

Όπως και τούτη εδώ, τη φίλη από τα παλιά, τη 
συμμαθήτριά μας, που βρήκε πληροφορίες για ένα 
βιβλίο που έγραψα για το χωριό μας, τα μαγαζιά που 
υπήρχαν τότε που ήμασταν παιδιά, σαράντα με πενή-
ντα χρόνια πριν και το αναζήτησε στο Διαδίκτυο και 
πίσω απ αυτό βρήκε κι εμένα. Αν και απ ότι έμαθα 
κρατούσε επαφή με το χωριό και μάλιστα με ένα συμ-
μαθητή μας το Στράτο το Σταγόνα που έχει παντρευ-
τεί την ξαδέρφη της. την κόρη του Γιάννη Μακρυγιαν-
νάκη. 

Έτσι λοιπόν κι έγινε! Κι ανταμώσαμε με την Ελένη 
σαράντα έξι χρόνια μετά, ένα βράδυ στη Θερμή, όπου 
τη φιλοξενούσε η ξαδέρφη της η κόρη της αδερφής 
της μάνας της. Και θυμηθήκαμε πράγματα παλιά και 
ξεχασμένα... Την πρώτη μας εκδρομή στο Σίγρι και 
το Απολιθωμένο δάσος, με το λεωφορείο του μπάρ-
μπα Στέλιου τ’  Μπούμπα, το ξύλο που κουβαλούσαμε 
κάθε μέρα το χειμώνα για τη σόμπα, τα θέατρα που 
παίζαμε στη μικρή σκηνή του κάτω του Σχολειού, ή 
στην πρόχειρη που έστηναν οι δάσκαλοι, από πίσω, 
στην αυλή και πως μια μέρα έσπασε ένα σανίδι την 
ώρα της παράστασης και μπήκε μέσα το πόδι του δά-
σκαλου του Κυδωνιάτη, θυμήθηκε η Ελένη το πόσο 
ζωηρός και πειραχτήρι ήμουν... Νάσαι καλά βρε «Λι-
νέλ»! 

Πήραμε μια βόλτα ότι θυμόταν κι εκείνη, από μι-
κρούς κι από μεγάλους και   δέσαμε το τότε με το σή-
μερα με τη θύμηση του πατέρα της που δε «σακίντζι» 
και κάπνιζε μανιωδώς μέχρι το τέλος και το παγωτό 
που έφτιαχνε ο δικός μου... τη μάνα της που την έχα-

σε από τροχαίο ατύχημα ενώ ακόμα ήταν  γερή και 
δημιουργική. 

Κι εκείνη συνεχώς αναπολούσε τη Λαγκάδα τους  
και το εξοχικό τους στο κατάγυαλο και δεν κρατιόταν 
να ρθει η μέρα που θα πήγαιναν... να ξαναδεί  τον 
τόπο που μεγάλωσε και τους ανθρώπους που δέθη-
καν μαζί της  και με το κομμάτι αυτό της θάλασσας 
της χωριανής μας...

Κι είπαμε για τις δουλειές τις δικές μας και των 
παιδιών μας! Είναι η Ελένη Διαιτολόγος-Διαβητολό-
γος και υπεύθυνη για τους γιατρούς 11 κλινικών που 
έχουν ασθενείς διαβητικούς !  Στο Μπόστον, στο Μα-
σατσιούσετσς...Κι όταν της είπα για τα λεφτά που 
παίρνω στο χρόνο με δυο πτυχία κι ένα μεταπτυχιακό 
και 30 χρόνια δουλειάς... γέλασε!!! 

Ήταν μαζί της κι ο Φρανκ ο άντρας της, με μεγάλη 
θέση  κι αυτός με  πολλά λεφτά με ειδικότητα στους 
υπολογιστές  κι ένα ζευγάρι, κουμπάροι τους, που η 
μητέρα της Νίκι  έχει καταγωγή από το χωριό μας με 
επώνυμο Τσακίρη. Περισσότερες πληροφορίες δεν 
μπόρεσα να μάθω. 

Ανταμώσαμε ακόμα μια μέρα, το φίλεμα έπρεπε 
να γίνει σωστό και τους έκανα το τραπέζι σε ένα μα-
γαζί στη Μυτιλήνη με θέα το λιμάνι της πόλης και τους 
πρόσφυγες... κι όλο ήθελαν να μάθουν οι ξενιτεμένοι, 
τα δικά μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Κι έβγαινε αβία-
στο το συμπέρασμα πόσο οι δικοί μας άνθρωποι την 
αγαπάνε την Ελλάδα και ο νησί και το χωριό μας κι 
ενώ μπορούσαν να πάνε σε όποιο μέρος της γης ήθε-
λαν, αυτοί ήρθαν στον  τόπο τους,  τα χρήματά τους 
να μείνουν εδώ... στον τόπο μας. 

Κλείνω, Ελένη, το σημείωμα τούτο, με την υπενθύ-
μιση της υπόσχεσής σου να ρθείτε πάλι με τον Φρανκ, 
όσο πιο γρήγορα μπορείτε και της δικής μου, να μα-
ζευτούμε όσο πιο πολλοί συμμαθητές  μπορούμε!  

Μυτιλήνη 29 Αυγούστου             Μιχάλης Καπιωτάς 
(Τ’ Αϊ Γιαννιού στα Πλατάνια)            (Ένας Μανταμαδιώτης)
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ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΐΔΗ: 

«ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ, ΕΝΑΣ 
ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ 
ΠΟΙΗΤΗΣ»

ΙΓΝΑΤΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Π
ριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε ένα και-

νούργιο βιβλίο (το 6ο από αυτά που έχει 

εκδώσει): «Γιάννης Περγιαλίτης, ένας λη-

σμονημένος ποιητής», του συμπατριώτη μας  συγ-

γραφέα, φιλολόγου και ιστορικού Παύλου Παρασκευ-

αΐδη. 

Πρόκειται για ένα έργο μνήμης και τιμής για έναν 

υπηρέτη της παιδείας και της τέχνης. Ο Γιάννης Περ-

γιαλίτης υπήρξε ένας Σπετσιώτης θαλασσινός ποιη-

τής ευαίσθητος, ερωτικός, με λεπτότητα και ήθος, 

που λάτρευε το νησάκι που ζούσε.

Το έργο που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη 

για μας και τις επερχόμενες γενιές, διαθέτει επιστη-

μονικό χαρακτήρα και εγκυρότητα. Βοηθά να συντη-

ρήσουμε στη μνήμη μας όσους συνέλαβαν στη δημι-

ουργία του πνευματικού μας πολιτισμού.

Μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για γονείς και 

εκπαιδευτικούς και γενικά για όσους ασχολούνται 

με οποιοδήποτε τρόπο με τη διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών. Παράλληλα όμως είναι προσιτό και στον 

οποιοδήποτε αναγνώστη. Ο  Παύλος Παρασκευαΐδης 

παραθέτει βιβλιογραφικές παραπομπές για όλα όσα 

γράφει.

Έχει προχωρήσει επίσης στην πλήρη καταγραφή 

και ταξινόμηση ανά συλλογή και θεματική ενότητα 

και περιλαμβάνει πολύ κατατοπιστικές εισαγωγές. 

Επίσης αναλύει τα σημαντικότερα έργα του ποιητή 

και την απήχηση που αυτά είχαν. Έχει περιλάβει στο 

βιβλίο του το σύνολο του πολύπλευρου έργου του 

Περγιαλίτη, αλλά και τις θετικές και αρνητικές γνώ-

μες για αυτόν.

Το βιβλίο προήλθε ύστερα από δύσκολη και επί-

μονη προσπάθεια. Η μελέτη και η έρευνα για τον ποι-

ητή κράτησε δύο χρόνια περίπου.

Συγχαρητήρια στο συγγραφέα για το όμορφο κα 

πολύ σημαντικό βιβλίο που μας έδωσε. 

Π
αρ

ου
σί

ασ
η 

Βι
βλ

ίο
υ



11τα μανταμαδιωτκα

Ο  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Παύλος Σ. Παρασκευαΐδης γεννήθηκε στο Μα-

νταμάδο Λέσβου το 1947 όπου τελείωσε τις γυμνασι-

ακές του σπουδές. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δίδαξε σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπηρέτησε ως Δι-

ευθυντής στο Γενικό Λύκειο των Σπετσών επί πολλά 

έτη και μέχρι το 2009, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Ασχολήθηκε με το θέατρο. Σκηνοθέτησε και σκη-

νοθετεί πολλά θεατρικά έργα.

Έχει γράψει: 

1) Το ιστορικό δράμα: «Λασκαρίνα Μπουμπουλί-

να»

2) Την ιστορική μελέτη: «Η ναυμαχία του Αργολι-

κού και η Άλωση του Ναυπλίου»

3) «Εθνικές μνήμες»

4) Ιστορία των Σπετσών μέχρι το 1822

5) Ιστορία των Σπετσών από το 1823 μέχρι το 1831

6) «Γιάννης Περγιαλίτης, ένας λησμονημένος ποι-

ητής»

ΙΓΝΑΤΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

ΚΟΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ)

ΚΟΥΜΠΑΣΑΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΚΡΑΛΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΠΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)  

ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΟΟΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)  

ΚΑΜΒΥΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)  

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)

ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΗ (ΚΟΡΗ ΚΟΠΡΙΤΕΛΗ) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΒΟΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  ΑΕΙ ΤΕΙ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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Ε
ίναι μερικά άτομα που φεύγοντας απ’ αυτή 
τη ζωή αφήνουν μια έντονη ανάμνηση, ένα 
έλλειμμα δυσαναπλήρωτο. Είναι η δεύτερη 

χρονιά φέτος που ο παραθεριστικός μας τόπος, τ’ 
Ασπροποτάμι, αισθάνεται την απουσία του μπάρμπα-
Βασίλη Βακιρτζή, ενός ταπεινού και καλοκάγαθου 
ανθρώπου, που κάθε απόγεμα έπινε ήσυχα την πορ-
τοκαλάδα του μπροστά στο «τελωνείο» και που με το 
φορτηγάκι του το αγροτικό, γύριζε καταμεσήμερο 
στα σπίτια μας για να μοιράσει τα ζεστά παρασκευ-
άσματα της δεξιοχέρας γυναίκας του από τα λίγα 
πρόβατα που διατηρούσε μέχρι τέλους της ζωής του 
στα «πλατάνια»: Μυζηθροχαλβάς, γκεσλεμεδάκια, 
διάφορα γλυκά και τόσα άλλα ήταν τα σπεσιαλιτέ της 
κυρά – Σιμόνης, που πάντα έφτιαχνε κάτι για να μας 
κεράσει, λες και είχε καμιά υποχρέωση. Το αίσθημα 
όμως της ικανοποίησης του να δίνουν αντί να παίρ-
νουν, το είχαν και οι δυο τους τόσο καλλιεργήσει, που 
ακόμα και στις βραδιές της «πανσέληνου» (που πριν 
λίγα χρόνια ο Σύλλογος Ασπροποτάμου διοργάνωνε 
με κιθάρα και φυσαρμόνικα στην περιβόητη «ποδό-
μη» που είχε κατασκευάσει με δικά του έξοδα μπρο-
στά από το ανοίκιαστο τότε τελωνείο), κάτι έφτιαχνε 
και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα, για να κεράσει τα 
20 και πλέον άτομα που μαζεύονταν γύρω από τη πο-
δόμη! Τώρα βέβαια ο Σύλλογος διαλύθηκε, η ποδόμη 

πήγε σε άλλα χέρια, επειδή κατασκευάστηκε σε κοι-
νοτικό χώρο όπου ανήκε και το πρώην τελωνείο, αλλά 
η κυρά- Σιμόνη εξακολουθεί να μοιράζει τα καλούδια 
της από τα πρόβατα του αείμνηστου συζύγου της, 
που τώρα τ’ ανάλαβε ο δεύτερός της γιος, ο Γιώρ-
γος (ακόμα και το μοίρασμα στα σπίτια) που μετά τον 
θάνατο του πατέρα του εγκαταστάθηκε μόνιμα στο 
χωριό.

Ίσως αυτές οι πράξεις θεωρούνται σαν μια υπο-
χρέωση άγραφου νόμου δηλ. εθίμου, που διασώζο-
νται ακόμα στο χωριό μας, όπως με το πετιμέζι (βρά-
σμα) που κάποια παραμονή της Πρωτομαγιάς μ’ ένα 
πινέλο και μ’ ένα κεσεδάκι γεμάτο πετιμέζι (που το 
φτιάχνει η ίδια) και κάνει σταυρούς στις πόρτες των 
σπιτιών για το καλό του χρόνου και για να …γλυκά-
νει ο Μάης!... (π.χ. Μαρία Χηροπαίδη-Λιόλιου και άλ-
λες…).

Όταν εκλείψουν και οι τελευταίοι αυτοί καλοπρο-
αίρετοι και ακούραστοι άνθρωποι, θα σβήσουν τα 
έθιμα και οι παραδόσεις του τόπου μας. Ο καθένας 
ανάλογα με τις πράξεις και τα φερσίματά του προ-
κειμένου να μορφύνει τη ζωή των συνανθρώπων του-
αφήνει κάτι σ’ αυτόν τον τόπο για να το θυμούνται 
οι επιζώντες σαν μια ωραία ανάμνηση αλλά και μια 
«ωραία εποχή».

Αυτοί που  «φεύγουν» μαζί με τα έθιμά τους.
Γιώργος Παρασκευαΐδης

Ο μπάρμπα-Βασίλης περιεργάζεται ένα αρχαίο χάλαντρο στα «πλατάνια», όπου με πήγε να το δω και να το φωτογραφίσω.
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Ή
ταν 17 Αυγούστου 2015 και ο Σύλλογος 
Μανταμαδιωτών της Αθήνας διοργάνω-
σε μία ωραία εκδήλωση με ζωντανή ορ-

χήστρα.
Σκοπός ήταν να συναντηθούν οι Μανταμαδιώτες 

του χωριού με τους Μανταμαδιώτες της Αθήνας.
Παραβρέθηκα στην εκδήλωση και με χαρά συνα-

ντήθηκα με την Πρόεδρο του Συλλόγου Μένη Κουρ-
δουσά. Είμαστε μία ηλικία. Καθίσαμε σ' ένα παγκάκι 
και αρχίσαμε να θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. 
Ότι δεν θυμόμουν εγώ ρωτούσα αυτή και ότι δεν θυ-
μόταν αυτή ρωτούσε εμένα.

Θυμηθήκαμε μεταξύ άλλων πως ήταν η πλατεία 
του Αγίου Βασιλείου τα παιδικά μας χρόνια.

Ας ξεκινήσουμε από τα μεταφορικά μέσα εκείνης 
της εποχής.

Το ταξί του χωριού μας το είχε ο Πασπαλάς Θεό-
δωρος και ο  Ευστράτιος Φράγγου, το οποίο αργότε-
ρα το αγόρασε από την Κάπη ο Ανδρέας Χριστοφής 
Το λεωφορείο το είχε ο Στέλιος Στρογγυλός, Εισπρά-
κτορας ήταν ο Γεώργιος Παπαγρηγορίου και αργό-
τερα το είχε ο Γεώργιος Στρογγυλός και ο Γεώργιος 
Παπαγρηγορίου με Εισπράκτορα τον  Δημήτριο Μα-
χαίρα.

Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών είχαν γραφείο στο 
χωριό με Γραμματέα τον Γιάννη Κουβδή.

Παλιοί φορτηγατζήδες ήταν: ο Θεόφιλος Μανώ-
λογλου ο Ραφαήλ Φράγγος, ο Ευάγγελος Φράγγου, 
ο  Στέφανος Μανούσος με τον γιο του Τάκη και συνο-
δηγό τον ανηψιό του Μιχαήλ Μυστεγνιώτη, ο Γαβριήλ 
Βεμβέτσος, ο Ελευθέριος Παπαελευθερίου, ο  Διογέ-
νης Καπουσούζης, ο Βασίλειος Αποστολέλλης με τον 
γιο του Στράτο (το αμάξι αυτό το έλεγαν μπουμπί).

Αργότερα φορτηγατζήδες ήταν ο γιος του Ραφα-
ήλ Φράγγου ο Ευστράτιος Φράγγου, ο Ευστράτιος 
Γελαγώτου, ο γιος του Γαβριήλ Βεμβέτσου ο Ελευθέ-
ριος Βεμβέτσος και ακόμα πιο ύστερα ο Ευστράτιος 

Τσουκαλάς, ο Σταύρος Καραντενιζλής.
Επίσης I.X. είχε και ο μπάρμα Κώστας ο Μπελά-

λης με οδηγό τον Ευστράτιο Αλβανό. Αργότερα το 
ανέλαβαν οι τρείς γιοί του.

Ακόμη την εποχή αυτή υπήρχαν και οι αραμπά-
δες. Με πρώτο και καλό του  Ηλία Τραγέλλη, του 
Αχιλλέα Τζωάννου, του Γεώργιου Μανούσου, του 
Απόστολου Αντώνα, του Κώστα Λημναίου, του Χρι-
στόφορου Ψωμά και του  Ελευθερίου Αμπελικιώτη.

Αγωγιάτες με τα ζώα ήταν ο  Ευστράτιος Τζελαϊ-
δης, ο Εμμανουήλ Αλεξάνδρου, ο Ευστράτιος Μιχα-
ηλάρης, ο Βασίλειος Σαρρής, ο Βασίλειος Παραδέλ-
λης, ο Δημήτριος Σταμάτης και οι αγωγιάτες με βόδια 
που κουβαλούσαν μακρυά ξύλα ήταν ο Παναγιώτης 
Στρογγυλός, ο Χαράλαμπος Τσακίρης, ο Μιχάλης 
Αψώκαρδος, ο Νίκος Καρούλης, ο Δημήτριος Κου-
τζαμπάσης του Παρασκευά, ο Γεώργιος Γροσομανί-
δης, και ο Δούκας Αλεξάνδρου αυτοί έρχονται στη 
μνήμη μου.

Την πλατεία ακόμη την στόλιζαν οι καστανάδες 
με τις φουφούδες τους.

Πρώτος και καλός ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου 
με τους γιους του, ο  Βασίλειος Μουτάφης με τους 
γιους του, ο  Βασίλειος Γαβριήλ, ο Στέφανος Κιορ-
πές, ο  Δημήτριος Κυριάκου, ο Παναγιώτης Αννου-
σάς, ο  Γεώργιος Βουγιούκας, ο οποίος μαζί με τον 
αδελφό του είχαν τον καταπληκτικό κοκαλένιο χαλβά 
και τα καραμελωμένα φιρίκια.

Το στολίδι της αγοράς ήταν και οι χαμάληδες, οι 
οποίοι έκαναν τα χουσμέτια (μικροδουλιές) των κα-
τοίκων του χωριού.

Όλοι αυτοί έπρεπε να πιούν ένα - δύο κονιάκ το 
πρωί για να ξεκινήσουν την δουλειά.

Ντελάληδες ήταν: ο Ευάγγελος Καπιωτάς, ο Από-
στολος Αντώνας, ο Δημήτριος Ανεστάγκας, ο Ανα-
στάσιος Χριστοδούλου, ο Γεώργιος Βέης.

Μέσα στην πλατεία ήταν ακόμα το μαγειρείο και 

Αναμνήσεις… ΜΗΝΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ
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το Πανδοχείο του  Νίκου Σάββα.
Ο Ανδρέας Αδαλής με το παραδοσιακό γιαούρτι 

από το 1952 ξεκίνησε να φτιάχνει και ο Ευάγγελος 
Καπιωτάς με την γυναίκα του Μαρία, ο οποίος εφεύ-
ρε τα τσουκάλια για να φτιάχνει γιαούρτι το 1965.

Το Πανηγύρι της 15ης Λαμπρής ερχόταν από τα 
χωριά οργανοπαίχτες πρώτος και καλός ο  Αριστής 
με τον ζουρνά του, το Τρανταφλέλ άλλοτε με το σα-
ντούρι του και άλλοτε με το βιολί του, ο Πρόδρομος 
από την Σκουτάρο

Την καθαριότητα της πλατείας, επειδή γύριζαν τα 
γίδια, φρόντιζε ο Κώστας Λημναίος.

Ο Γεώργιος Χατζηαναστασίου γύριζε στο χωριό 
και έβγαζε λοταρίες (συνήθως θαλασσινά) και θυμά-

μαι στα παιδικά μου χρόνια ότι κέρδισα ένα αστακό.
Το περίπτερο που υπήρχε έχει καταστραφεί σήμε-

ρα Από τότε που σκεπάστηκε ο ποταμός πήρε άλλη 
μορφή η αγορά.

Τα καφενεία άλλαξαν μορφή.
Λίγο πολύ αυτά θυμηθήκαμε αυτή την ωραία βρα-

διά. Όλα ήταν υπέροχα.
Η διασκέδαση ήταν μεγάλη.
Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε όλοι γεροί και 

ο Σύλλογος να διοργανώνει κάθε χρόνο μια τέτοια 
βραδιά.

ΜΗΝΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ

Μανταμάδος 29-7-2015

Προς κ Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Λέσβου

Θεματολογία: Δημοτικά Σφαγεία
Κύριοι, μετά από συνάντηση που είχαμε με τον 

Δήμαρχο Λέσβου επιβεβαιώθηκε ότι ό Δήμαρχος 
προτίθεται να ενοικιάσει τα Δημοτικά Σφαγεία που 
ανήκουν στον Δήμο Λέσβου.

Ο Αγροτικός-Αλιευτικός Σύλλογος Μανταμάδου 
καθώς και οι κτηνοτρόφοι του Μανταμάδου, μετά από 
συγκέντρωση που έγινε στον Μανταμάδο αντιδρούν 
σε αυτά τα σχέδια του Δημάρχου.

Τα Δημοτικά Σφαγεία είναι εργαλείο ανάπτυξης 
για την κτηνοτροφία της Λέσβου. Στο παρελθόν αφού 
εκσυγχρονιστικέ το σφαγείο της Καλλονής με εκα-
τοντάδες εκατομμύρια «ενοικιάστηκε για 2 χρόνια κ 
αφού απαξιώθηκε και λεηλατήθηκε έκλεισε οριστικά 
χάνοντας οι κτηνοτρόφοι το εργαλείο στην περιοχή 
τους. Αυτό θα συμβεί αν ενοικιασθούν και τα υπόλοι-
πα σφαγεία της Λέσβου.

Σαν να μην έφταναν τα νέα καταστροφικά μέτρα 

που πήρε η κυβέρνηση για τους αγρότες της χώρας 
μας αύξησε το ΦΠΑ ζωοτροφών (13% - 23% άχυρο 
- βαμβακόπιτα και άλλα υπολείμματα ζωοτροφών), 
αύξησε τη φορολόγηση των αγροτών, την ασφάλιση 
του ΟΓΑ αγροτών και σαν κερασάκι στην τούρτα και η 
απόφαση του Δημάρχου για τα σφαγεία που θα είναι 
το τελειωτικό χτύπημα για την κτηνοτροφία.

Καλούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
να μην προχωρήσει σε αυτή την εγκληματική για την 
κτηνοτροφία ενέργεια.

Καλούμε το Τοπικό Συμβούλιο του Μανταμάδου 
να αντισταθεί και να παλέψει μαζί με του άλλους φο-
ρείς στην ενοικίαση-κλείσιμο των δημοτικών σφαγεί-
ων.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να είναι σε 
επαγρύπνηση και εγρήγορση για να αντισταθούμε σε 
αυτή την καταστροφική ενέργεια.

Τα σφαγεία του Μανταμάδου λειτουργούν εδώ 
και 70 χρόνια και πρέπει να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν σαν δημοτικά για να συνεχίσει και η επιβίωση 
της κτηνοτροφίας του νησιού μας.

Αγροτικός-Αλιευτικός Σύλλογος Μανταμάδου

Ο γραμματέας
Στεφ. Χηροπαίδης

Ο Ταμίας
Νίκος Φ. Αψώκαρδος

Ο Πρόεδρος
Παν. Σταμάτης
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M
ια βολά κι ένα γ-καιρό ήτονε ένα αντρόυ-

νο και ‘εν είχενε κοπέλια. Μια ν-αργατινή 

γροικούνε κλάημα, ανοίγουνε τη μ-πόρτα 

και θωρούνε ένα γ-κοπέλι τυλιμένο με τσι φασκιές. 

Ξεσκεπάζουνέ ντο και ήτονε ένα αραπάκι. Το αραπά-

κι το αναθρέψανε κι εγίνηκε ολόκληρο ντελικανιδάκι. 

Στα αναθροφίκια (=στη διάρκεια της παιδικής του ηλ-

κίας) ντου, η γυναίκα επόμεινε βαρεμένη και κάνει το 

πρώτο κοπέλι αθηλυκό. Την αργατινή που εγεννήθη-

κε, το αραπάκι γροικά τσι μοίρες που είπανε πως, δα 

πάρει το βασιλόπουλο και δα γενεί βασίλισσα.

Έρχεται καιρός γεννά άλλο ένα αθηλυκό κοπέλι. 

Γροικά πάλι τσι μοίρες που λένε πως δα πάρει ένα 

μεγαλέμπορα. Και τελευταία γεννά το τρίτο αθηλυ-

κό και φρουκάται πάλι τσι μοίρες, που λένε πως δε α 

γνωρίσει μοίρα, μόνο δα πάει με το πατέρα τζης.

Το αραπάκι εμεγάλωσε κι εγίνηκε ολόκληρος 

άντρας. Ο άνθρωπος εφοβήθηκε μη γ-ξεμυαλίσει τσι 

θυγατέρες του και για να τονε ξεφορτωθεί του λέει:

- “Θέλω α πας α βρεις ανέ γράφουνται τα άγραφα, 

κι ανέ ξεγράφουνται τα γραμμένα“.

Είντα α κάμει το αραπάκι φεύγει!!!

Επήγαινε – επήγαινε και βρίσκει ένα νταβερνιάρη 

που τον αρωτά:

- “Πού πας;”.

- “Το αφεντικό μου με 'πεψε α πά “βρω ανέ ξεγρά-

φουνται τα γραμμένα κι ανέ γράφουνται τα άγραφα”.

- “Άμα πας ρώτηξε και για μένα είντα α κάμω α λι-

γάνουνε οι παράδες, γιατί ‘εν έχω είντα α τσι κάμω” .

Το μαγαζί είχενε δυο πόρτες, η μια ξάνοιγε στο 

δυσκό (=δυτικός άνεμος) και η άλλη στο βορρά. Φεύ-

γει, πορπατεί-πορπατεί και θωρεί ένα μ-ποταμό που 

στη μέση ήτονε ένας άθρωπος, που, μούδ’ εμπόργιε-

νε α βγει, μουδέ ο ποταμός τον ήπαιρνε. Ρωτά τονε 

«πού πας;» και του λέει το αραπάκι ετσέ κι ετσέ.

- “Ρώτηξε και για μένα είντα α γενώ”.

Φεύγει το αραπάκι, στράτα παίρνει, στράτα αφή-

νει και του παντήχνει ένας γέρος:

- “Πού πας παλικάρι;” .

- “Ετσέ κι ετσέ και με ‘πεψε ο αφεντικός μου α 

μάθω ανέ ξεγράφουνται τα γραμμένα και ανέ γρά-

φουνται τ’ άγραφα”.

- “Θωρείς κειονέ τον απλάτανο; Εκειά 'πό κάτω 

είναι μια βρύση και δα πας α γενείς ως σε γέννησε η 

μάνα σου δηλ. ολόγδυμνος και δα πλυθείς και ύστερα 

α δεις”.

Πάει τ’ αραπάκι γδύνεται, αμά ‘εν ήβγαλε τη 

ζώνη ντου από τη μέση ντου. Μος επλύθηκε εγίνη-

κε άσπρος και μόνο στη μέση που φόργιενε τη ζώνη 

επόμεινε μαύρος.

Θωρεί τονε ο γέρος και του λέει:

- “Εσύ δα παντρευτείς τη δεύτερη θυγατέρα του 

αφεντικού σου. Α του δείξεις το σημάδι απού τη 

ζωστήρα σου και α του πεις, πως τα γραμμένα ‘ ε 

γ-ξεγράφουνται και τ’ άγραφα ‘ε γράφουνται”.

- “Είντα α ‘πώ στον άθρωπο που ’ναι στη μέση του 

ποταμού;”.

- “Αυτή ‘ναι η μοίρα ντου, μουδέ ομπρός δα πάει, 

μουδέ οπίσω”.

- “Και ο νταβερνιάρης είντα δα κάμει τσι παρά-

δες;”.

- “Α του πεις α χτίσει τη μ-πόρτα που ξανοίγει στο 

δυσκό”.

Πάει, παντήχνει του ο άθρωπος που ’τονε στο 

μ-ποταμό και του λέει:

- “Ε καημέχαρε, μα ετά α να 'σαι ίσαμε α 'ποθά-

νεις' ετουτηνιά 'ναι η μοίρα σου”.

Πάει στον νταβερνιάρη λέει του α χτίσει τη δυτική 

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Κόκκινη κλωστή δεμένη…
Η Ελενίτσα1

2. Από τη συλλογή «Παραμύθια του Λιβισιού και της Μάκρης» της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπουγιούκου
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πόρτα. Αυτός για να τον ευχαριστήσει τονε φορτώνει 

χρυσά και παράδες.

Πάει σε μια μ-πολιτεία αγοράζει μαγαζί, εμπο-

ρεύματα και γίνεται μεγάλος έμπορας. Στολίζεται και 

σκώνεται και πάει στου αφεντικού ντου και του ζητά 

τη μεσιακή ντου θυγατέρα.

Η πρώτη ήτονε αρραβωνισμένη με το βασιλόπου-

λο. Ο αφεντικός του ‘εν τον εγρώνισε (=γνώρισε), 

αφού ήτονε γενομένος άσπρος, γροικά πως ήτονε 

μεγάλος έμπορας και λέει τση γυναίκας του:

- “Καλός μου φαίνεται, α του τη δώσομε πού α 

βρούμε καλύτερο;”.

Παντρεύγεται μα πριχού κοιμηθεί με τη γυναίκα 

ντου, γροικά που την επαρακάλιενε η πλια μική.

- “Άσε με α τονε κοιμηθώ εγώ πρώτα κι ύστερα α 

‘ρθεις εσύ”.

Αυτός όμως τση λέει:

- “Ελενίτσα, ετσά τη λέγανε, εσύ δε α γνωρίσεις 

μοίρα, μόνο είναι γραφτό σου, α πας με το μ-πατέρα 

σου”.

Αυτή μος το ‘κουσε ήβγανε τα μαλλιά τζης και βά-

νει ψωμί σ’ ένα σακκούλι και φεύγει.

Το αραπάκι πριχού κοιμηθεί τη γυναίκα ντου, τη 

μ-πέμπει α πα φωνιάξει το μ-πατέρα τζης. Έρχεται ο 

πατέρας τσης με καταπιομένη τη γλώσσα ντου:

- “Είντα θες εθοιανά ώρα;”.

- “Κάτσε α τα πούμε”.

Βγάνει τα ρούχα ντου και του δείχνει τη μαύρη 

ζωναρά.

- “Θωρείς τη μαύρη ζωναρά που 'χω; Εγώ 'μαι το 

αραπάκι που 'θελες α ξεφορτωθείς, γιατί φοβήθηκες 

πως ήθελα α ξεμυαλίσω κιαμιά σου θυγατέρα. Είδες 

όμως, πως τα γραμμένα 'ε ξεγράφουνται και τα άγρα-

φα ' ε γράφουνται”.

Είντα 'θελα α κάμει, φεύγει. Γυρεύγει την Ελενί-

τσα πάνω, γυρεύγει τηνε κάτω, πράμα.

Η Ελενίτσα ήφυγε κι επήενε σ’ ένα μ-περιθαλάσσιο 

ν-τόπο που ήτονε ένα μοναστήρι κι εγίνηκε καλογρά. 

Ο κακομοίρης ο πατέρας τσης, είχενε πιασμένα τα δι-

άπαντα (=τα πάντα), α τη γυρεύγει. Απού τα πολλά 

βρίσκεται στη Μονή που ήτονε η Ελενίτσα. Μος τον 

είδενε όμως, πάει και βρίσκει όλες τις καλογρές και 

τως ε λέει:

- “Αυτός είναι ο πατέρας μου, μα ‘ε θέλω α πείτε 

πως είμαι επαέ. Εγώ α χωστώ ίσαμε α φύγει”.

Έρχεται ο πατέρας τσης ρωτά, μα οι καλογρές 

του λένε πως 'εν τη γατέχουνε (=έχουνε).

Ετσά όμως που τρώγανε κι επίνανε ξεφεύγει μιας 

καλογράς και λέει:

- “’ς υγεία και τση Ελενίτσας”.

Ως το ‘κουσε ο πατέρας τσης, επογκαγκάρωσε 

(=πέθανε). Τονε θάφτουνε κοντά στο μοναστήρι. 

Εκειά που τον εθάψανε, εφύτρωσε μια γ-καρπουζά. 

Μος εφύτρωσε ήσυρνε κι ένα γ-καρπουζάκι. Σε μάκι 

γ-καιρό εγίνηκε μια μεγάλη καρπούζα κι εσυμφωνή-

σανε α τη γ-κόψουνε. Κόβγουντηνε και τρώνε όλες 

οι καλογρές. Ήφαε κ’ η Ελενίστα και ' πομένει βαρε-

μένη. Αυτή εστενοχωρούντανε, οι καλογρές εσυλλο-

γούντανε πως, κιανείς άντρας ' εν ήρθενε στο Μονα-

στήρι κι εκαταλάβαινε πως, πράμα άλλο ήτονε.

Γεννά το κοπέλι και το κάνει ασερνικό. Πάνε οι 

καλογρές και 'λείφουνε ένα γ-καλαθάκι με πίσσα, βά-

νουντο μέσα και ρίχνουντο στη θάλασσα. Το βρίσκει 

ένας ψαράς. Μεγαλώνει το κοπέλι και γίνεται κι αυτό 

ψαράς.

Μια ν-ημέρα παίρνει ψάργια και πάει στο μονα-

στήρι α τα πουλήσει. Μος είδενε την Ελενίτσα, την 

ερέχτηκε ντελόγο. Πάει και βρίσκει τσι καλογρές και 

λέει τως, πως θέλει α παντρευτεί την Ελενίτσα. Αυτή 

‘εν ήθελε, μα αφού επιμένανε οι καλογρές παντρευ-

γουνται. Τη μ-πρώτη αργατινή τση κάνει την ιστορία 

ντου πως τον ηβρήκε ένας ψαράς στη θάλασσα και 

τον ανέθρεψε και λέει ντου αυτή:

- “Εγώ 'μαι η μάνα σου” κι εγκαλιαστήκανε κι επο-

θάνανε και οι δυο ντως.

Έτσι, εβγήκεν αληθινά τα λόγια:

“Τα γραμμένα ‘ ε γ-ξεγράφουνται

και τ’ άγραφα ‘ε γράφουνται”.
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Ντούνια Γκιουζέλ2

Εκείνο τον καιρό και κείνο το ζαμάνι

Έκαμναν οι Τούρκοι ραμαζάνι

μες στο τρύπιο το καζάνι.

Ας αφήσουμε τα ψέματα, να πιάσουμε τ’ αλήθεια,

Τον ποντικό φορτώσανε εξήντα κολοκύθια

Και πάνω κατασάμαρα πέντε κιλά ρεβίθια.

Ε
κείνο τον καιρό είχε ένα βασιλιά και μια βα-

σίλισσα κι είχαν ένα παιδί κι απέθαναν και οι 

δύο κι απόμεινε το παιδί κι έγινε βασιλιάς. 

Αυτός ο βασιλιάς διάταξε να σβήνουν τα φώτα στις 

οκτώ το βράδυ.

Είχε στην πολιτεία τρεις αδελφάδες φτωχές κι ορ-

φανές και η δουλειά τους ήταν να κλώθουν μαλλιά. 

Και μπήκαν κρυφά στο αχούρι τους μέσα και κλείστη-

καν κι άναψαν λυχνάρι κι έκλωθαν και κουβεντιάζανε 

και οι τρεις, κι έλεγε η μεγάλη τους:

-Αν με πάρει εμένα του βασιλιά το παιδί, είμαι άξια 

με τις φανέλες και με τις κάλτσες που πλέκω να ντύ-

σω όλο το στράτεμα.

Η δεύτερη έλεγε:

-Αν με πάρει του βασιλιά το παιδί, είμαι άξια να 

φάνω χαλί και κιλίμια και να στρώσω όλο το παλάτι.

Έξω από το αχούρι τους γύριζαν αστυνόμοι κι από 

την τρύπα άκουσαν να λέγει η μικρή, η Τρίτη:

-Αν με πάρει του βασιλιά το παιδί, θα του κάμω 

μωρά που θα είναι ο  ήλιος και το φεγγάρι.

Ο αστυνόμος πήγε και το είπε του βασιλιά και κεί-

νος τον έστειλε να πάει να την φέρει στο παλάτι.

Όταν πήγε η κόρη στο παλάτι, της λέγει ο βασι-

λιάς:

-Εσύ είσαι εκείνη, που σαν θα σε πάρω γυναίκα 

μου, θα μου κάμεις τον ήλιο και το φεγγάρι;

-Ναι, το είπα. Εγώ είμαι.

Και αμέσως την παντρεύτηκε. Έμεινε ένα μήνα 

κοντά της κι έφυγε στον πόλεμο και την άφησε γκα-

στρωμένη. Ύστερα από έξι μήνες γέννησε κι έκαμεν 

ένα παιδάκι, που είχε τον ήλιο στο κούτελό του. Ήταν 

όμορφο σαν τον ήλιο. Οι αδερφάδες της, που πήγαν 

να την κοιτάξουνε, βούτηξαν το σφουγγάρι μέσα στο 

αίμα και θάμπωσαν τα μάτια της και της πήρανε το 

παιδί από δίπλα της κι έβαλαν ένα κουταβάκι.

Πήραν τον Ήλιο στο φτωχό τους το σπίτι και το 

έβαλαν στο αχούρι τους μέσα και το τρέφανε με της 

κατσίκας το γάλα. Κι όταν τελείωσε ο πόλεμος και γύ-

ρισε ο βασιλιάς, βρήκε τη γυναίκα με το κουταβάκι 

και της είπε:

-Εσύ μου είπες πως θα μ’ έκαμνες τον ήλιο και συ 

μου έκαμες το κουταβάκι.

Λοιπόν σκέφτηκε ο βασιλιάς κι ήθελε να τη σφά-

ξει, αλλά τη λυπήθηκε κι είπε μέσα του: «Να την αφή-

σω να δούμε και το άλλο παιδί που θα μου κάμει, τι 

θα είναι». 

Μετά δύο μήνες έμεινε πάλι γκαστρωμένη, κι 

έφυγε πάλι στον πόλεμο. Ήρθαν οι εννέα μήνες και 

γέννησε κι έκαμε ένα κοριτσάκι κι ήταν το φεγγάρι. 

Οι αδελφές της πάλι από τη ζήλεια τους το πήραν το 

κοριτσάκι κι έβαλαν το κουταβάκι. Πήραν το Φεγγάρι 

και το έβαλαν στο αχούρι μαζί με τον Ήλιο και τα τρέ-

φανε με το γάλα της κατσίκας.

Όταν γλίτωσε τον πόλεμο κι ήρθε ο βασιλιάς, 

βρήκε πάλι τη γυναίκα του με το κουταβάκι. Λοιπόν 

ο βασιλιάς λυπήθηκε να την σφάξει και διάταξε τους 

αστυνομικούς να σκάψουν ένα λάκκο στο τρίδρομο 

και να της χώσουν μέχρι το λαιμό. Και έκαμε διάγ-

γελμα, όποιος περάσει, μικρός, μεγάλος να τη φτύνει. 

Και διάταξε να της δίνουν την ημέρα τρεις φορές από 

μια κουταλιά φακή, πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

Όταν πέρασαν χρόνια και ήταν ακόμα στο λάκκο 

και την έφτυναν μικροί και μεγάλοι, τα δυο της μωρά 

μεγαλώσανε και πηγαίνανε στο σχολείο και κάθε 

φορά  

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

1. Μελισσουργάκη-Αρφαρά, Μ. (1989). Λαϊκά παραμύθια της Κρήτης, σελ. 27-29.
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ΓΑΜΟΙ

•	 Παττακός Πέτρος του Ιωσήφ
 Μανούσου Αγγελική του Χαραλάμπου.
•	 Γελαγώτου Νικόλαος του Ευστρατίου
 Τέγα Σπυριδούλα του Μιχαήλ.
•	 Στρατηγός Δημήτριος του Ευστρατίου
 Μανωλιά Μαρία – Ιωάννα του Βασιλείου.
•	 Αργυρόπουλος Παναγιώτης του Συμεών
 Γροσομανίδου Χαρίκλεια του Στεφάνου.
•	 Βορύλλας Βασίλειος του Ανδρέα
 Πατσιλέλλη Αικατερίνη του Ευστρατίου. 
•	 Ψαρρός Ευάγγελος του Ευστρατίου
 Τσακίρη Μαρία του Παναγιώτη.
•	 Νικόλαος Ευστρατίου Γελαγώτου 
 Σπυριδούλα Τέγα
•	 Γαβριέλα Αθ. Φιλίππου-Ευστράτιος Μανώλης

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

•	 Ζώγα Κωνσταντίνα συζ. Ανδρέα Στράτη έκανε 
αγόρι.

•	 Λοϊζίδου Χρυστάλλω συζ. Ευστρατίου Σταμάτη 
έκανε κορίτσι.  

•	 Καφετζέλη Καλιρρόη συζ. Κωνσταντίνου Χατζη-
δημητρίου έκανε κορίτσι.

•	 Τέγα Σπυριδούλα συζ. Νικολάου Γελαγώτου 
έκανε αγόρι.

•	 Μαρίνα Αντώνη συζ. Ευστρατίου Βαρταλαμίδη 
έκανε αγόρι.

•	 Δύρλα Αικατερίνη συζ. Στυλιανού Φιλίππου 
έκανε αγόρι.

•	 Χατζηνικολάου Αικατερίνη συζ. Γαβριήλ Καπιω-
τέλλη έκανε αγόρι.

•	 Στυλιανίδη Γαλάτεια συζ. Γεωργίου Ξενάκη 
έκανε κορίτσι.

•	 Βαρβαρέκου Μαρία συζ. Παναγιώτη Δεμερτζή 
έκανε κορίτσι.

•	 Σαραντινού Αικατερίνη συζ. Ιωάννη Δελημιχαήλ 
έκανε αγόρι.

•	 Βεμβέτσου Νικολέτα συζ. Γεωργίου Ραχιώτη 
έκανε κορίτσι.

•	 Κουβδή Γεωργία συζ. Στυλιανού Ματζουράνη 
έκανε κορίτσι.

•	 Μανωλιά Μαρία συζ. Στρατηγού Δημητρίου 
έκανε κορίτσι.

•	 Μπενά Φιλία συζ. Ηλία  Μιχαήλ-Χαράλαμπου του 
Γεωργίου έκανε  αγόρι.

•	 Κούκου Αρετή συζ. Καραβατάκη  Δημήτρη   απέ-
κτησε  κορίτσι.

•	 Φραγγούλη Ελπινίκη συζ. Γεωργίου Δρέλια 
απέκτησε κορίτσι

•	 Καπουσούζη Αναστασία συζ. Μάκη Κόκκαλη 
απέκτησε  αγόρι.

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Πατσιλέλλη Ευστρ. Αικατερίνη βάφτισε την κόρη 

της και το όνομα αυτής Μαριάνθη
•	 Βακιρτζής Ανδρέας   βάφτισε τον γιο του  και το 

όνομα αυτού Χαράλαμπος
•	 Μανούσου  Χαρ. Αγγελική    βάφτισε την κόρη 

της και το όνομα αυτής Μαρίλια
•	 Βαρταλαμίδης Ευστράτιος βάφτισε τον γιο του  

και το όνομα αυτού Στυλιανός
•	 Γελαγώτου  Νικόλαος βάφτισε τον γιο του  και 

το όνομα αυτού Ευστράτιος Μιχαήλ

Τους ευχόμαστε να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ

•	 Προσμητρέλλης Στυλιανός του Ευστρατίου. 
•	 Προσμητρέλλη Ευστρατία του Δημητρίου.
•	 Χατζηευστρατίου Παναγιώτης του Ευστρατίου.
•	 Κοπριτέλλη Αναστασία του Γρηγορίου.
•	 Βαρβαράς Παναγιώτης του Μιχαήλ.
•	 Μιχαηλάρη Ποσούλα του Ευστρατίου.
•	 Αψώκαρδος Γεώργιος του Φωτίου.
•	 Καραντεδνιζλής Παναγιώτης του Σταύρου.
•	 Στυλιανίδης Παναγιώτης του Ευστρατίου.
•	 Μακρογιαννάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ.
•	 Χατζηκωσταντή Αύρα του Εμμανουήλ.
•	 Πάγκος Ιωακείμ του Εμμανουήλ.
•	 Μακρή Αγνή του Εμμανουήλ.
•	 Βασιλέλλης Ορέστης του Ευαγγέλου. 
•	 Μακρογιαννάκη Ελισσάβετ του Ευστρατίου. 
•	 Χιλές Νίκος
•	 Στυλιανίδου Ελπινίκη
•	 Μαρία Μυστεγνιώτη συζ. Νικολάου

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

τα θερμά του συλλυπητήρια.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚO Νο 146

Παπαδέλλης Στέφανος στη μνήμη του πατέρα 

του Μιχάλη και για συνδρομές στο περιοδικό 

150 €

Σαμαράς Στράτος στη μνήμη του εξαδέλφου 

του Γιάννη Μυστακέλλη 100 €

Βουλίκας Παντελής στη μνήμη Γιάννη Μυστα-

κέλλη 30 €

Τσοκάρου Ρούλα Μανταμάδος  στη μνήμη της 

μητέρας της Φανής Τσοκάρου 50 € 

Βουλβούλη Αντώνα Ελένη (Ένη) στη μνήμη 

της νονάς της Ελπινίκης Στυλιανίδου 30 € 

Οικ. Βασιλικής Χιλέ αντί για στεφάνι στο αγα-

πητό  τους θείο Νίκο Χιλέ 20 €

Θεοδοσίου Χρυσούλα Μανταμάδος στη μνήμη 

της Ειρήνης Σκούφη 20 €

Τραγέλλη – Μέτσικα Κατίνα Αυστραλία 50 €

Βερνάρδου Πατρίτσια Σουηδία 20 €

Γεωργέλλης Παναγιώτης Αυστραλία 50 €

Μιχαηλάρης Στράτος Ελευσίνα 20 €

Πασπαλά Δήμητρα Αθήνα 20 € 

Προκοπίου – Ντίβη  Μαρία 40 €

Κατίνα Παν. Μυστακέλλη για τη μνήμη του 

άντρα της Παναγιώτη Μυστακέλλη, των γονιών 

της και των αδελφών της 30 €

Μυστακέλλη Χριστίνα στη μνήμη του αδελφού 

της Μιχάλη 100 €

Χαρίκλεια Προσμητρέλλη (Αυστραλία) στη 

μνήμη των γονιών της Στέλιου και Στρατούλας 

100 €

Στρατής και Κατίνα Αποστολέλλη (Νότια Αφρι-

κή) ενίσχυση Συλλόγου και περιοδικού 100 €

Βαξεβάνης Μηνάς στη μνήμη των πεθερικών 

του Μιχάλη και Μαρίας Κολοκοτρώνη 25 €

Συνδρομές Περιοδικού και Ενισχύσεις από Μαντα-

μάδο και διάφορα μέρη της Ελλάδας

Βουλβούλη Αντώνα Ελένη (Ένη) Συνδρομή 

στο περιοδικό 20 €

Σταμάτης Παναγιώτης Μανταμάδος 20 €

Γιαννίκας Γιάννης Μανταμάδος 20 €

Μυσίκου Ελένη Μανταμάδος στη μνήμη Μαυ-

ρομάτη Παρθένας 15 €

Τσουκαλάς Στράτος Μανταμάδος 20 €

Γροσομανίδη Ευανθία Μανταμάδος 20 €

Πασπαλάς Στράτος Μανταμάδος 20 €

Αντώνας Στράτος Μυτιλήνη 20 €

Μανούσου – Παττακού Αγγέλα Χανιά 20 €

Ανώνυμη Μανταμάδος 20 €

Στρογγυλού Μαρικούλα Μυτιλήνη 40 €

Ουρανία Πρινάρη Μανταμάδος 20 €

Άννα Πρινάρη Μανταμάδος 50 €

Παρασκευαΐδης Γιώργος 30 €

«Το Κέντρο» Καλαϊτζής Κώστας 20 € 

Καραβερβέρης Πρόδρομος Μανταμάδος 30€

Στυλιανός Ψαρρός και Βαγγελιώ Ψαρρού 

Μανταμάδος 30 €

Δημήτρης Στυλ. Ψαρρός  Μανταμάδος 40 €

Στυλιανός Δημ. Ψαρρός Μανταμάδος 30 €
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Περιοδικό Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», 
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 39, 3ος όροφος, 104 33 Αθήνα
FAX ΣΥΛΛΟΓΟΥ 210 9571105

ΤΕΥΧΟΣ 146, 37ος ΧΡΟΝΟΣ
Kυκλοφορεί κάθε τρίμηνο
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Ιδιοκτήτης Σύλλογος Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
ΕΚΔΟΤΗΣ: Κουρδουσά Μένη
Δράμας 9-11, Καλλιθέα, τηλ. 210 9586 998

ΥΛΗ - ΕΚΔΟΣΗ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Γιαννακού Ιγνάτιος, Ζαφειρίου Μαρία,
Κοπριτέλλης Αποστόλης, Κουβδή Μέλπω,
Κουρδουσά Μένη, Παπαϊωάννου Νίκος

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΕΛ. Ι ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΝΙΚΑΙΑΣ 10, 104 34 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210 8826392
peritechnon@yahoo.gr

μανταμαδιωτκα
τα

Τα κείμενα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
meni.kurdusa@gmail.com

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ:
Σας παρακαλούμε να μην τα στέλνετε στο όνομα του Συλ-
λόγου, αλλά στις παρακάτω διευθύνσεις: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΟΣ
Κοραλλίων 20, Περιστέρι 121 37
Τηλ.:  210 5013433, 210 5028054

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΠΡΙΤΕΛΛΗΣ
Μοσχονησίων 25-27, Καισαριανή 161 21
Τηλ.: 210 7251 847

ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗΣ
Πρεβέζης 29, Κ. Πεύκη 151 21
Τηλ.: 210 8027555

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:  
Εσωτερικού 20 € - Εξωτερικού 50 δολ.ΗΠΑ

Ζητάμε συγνώμη, αλλά λόγω πληθώρας ύλης οι διαφημίσεις θα μπουν στο επόμενο τεύχος

Ο Πεντεκλημάτης

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα πολύ φτωχό παλικά-
ρι, που ζούσε στο δάσος μέσα σε μια μικρή καλύβα μαζί 
μ’ ένα άλογο, που ήταν η μόνη του περιουσία. Αυτό κι 
ένα μικρό, πολύ μικρό χωραφάκι με πέντε μόνο κλήματα.

Όταν ήρθε το καλοκαίρι και πήγε να μαζέψει τα στα-
φύλια είδε ότι δεν είχε κανένα και είπε ότι του τα έφαγε 
η αλεπού, όπως κάθε χρόνο, γι’ αυτό έβαλε αλεποσίδερο 
και την έπιασε. Εκεί που ήταν έτοιμος να τη σκοτώσει, 
του λέει εκείνη: «Να χαρείς παλικάρι μου, χάρισέ μου τη 
ζωή κι εγώ θα σου δώσω του βασιλιά την κόρη. Θα δεις.»

Το παλικάρι δεν τη σκότωσε και την άφησε ελεύθερη. 
Εκείνη η πονηρή πήγε και γύρισε όλα τα κτήματα και τα 
χωράφια και είπε στα αφεντικά τους ότι, όταν περάσει ο 
βασιλιάς να του λένε ότι είναι του Πεντεκλημάτη, γιατί 
αλλιώς θα τους έτρωγε όλες τις κότες. Τα αφεντικά φο-
βήθηκαν και συμφώνησαν μαζί της. Ύστερα πηγαίνει και 
ζητά από το βασιλιά το κάρτο, που μετρούνε τα φλουριά 
και τις λίρες. Ο βασιλιάς σκέφτηκε πως ο Πεντεκλημάτης 
θα ήταν πολύ πιο πλούσιος απ’ αυτόν. Και που να’ ξερε 
ότι ήταν πάμφτωχος! Τον κάλεσε λοιπόν στο παλάτι του.

Τώρα η αλεπού σκεφτόταν πως θα παρουσίαζε στο 
βασιλιά τον Πεντεκλημάτη, που δεν είχε ρούχα. Και τι 
νομίζετε πως σκέφτηκε η παμπόνηρη αλεπού; Πήγε και 
είπε στο βασιλιά: «Πολυχρονεμένε μου άρχοντα, ο αφέ-
ντης μου ερχόταν με τα χρυσάφια του και τα άλογά του 
και τον βρήκαν στο δρόμο ληστές, τον πέταξαν μέσα στο 

ποτάμι και του πήραν τα χρυσάφια και τα άλογα και τώρα 
ντρέπεται να παρουσιαστεί μπροστά σου. Δώσε μου γι’ 
αυτόν την πιο καλή σου φορεσιά και την άμαξα να ντυ-
θεί και να’ ρθει». Ο βασιλιάς τα πίστεψε και έκανε όπως 
τα είπε η αλεπού. Έτσι παρουσιάστηκε ο Πεντεκλημάτης 
και σιγά – σιγά έγινε και γαμπρός παίρνοντας την κόρη 
του βασιλιά για γυναίκα του.

Η αλεπού μετά από λίγο καιρό είπε στον Πεντεκλη-
μάτη: «Τώρα που έγινες βασιλιάς κι έχεις πολλά πλούτη 
και πύργους και ό,τι θες, πρέπει να μου κάνεις χρυσά 
κόλυβα». Μια μέρα λοιπόν η αλεπού έκανε τάχα πως είχε 
πεθάνει, για να δει η πονηρή, αν θα της έκανε χρυσά 
κόλυβα. Λέει τότε ο Πεντεκλημάτης στους υπηρέτες να 
βράσουν ένα δοχείο με νερό, να της το ρίξουν πάνω της 
και λέει κρυφά στον Πεντεκλημάτη: «Θα μαρτυρήσω στο 
βασιλιά πως δεν είσαι πλούσιος και πως τον πύργο που 
έχεις τον έχω πάρει εγώ από τους κλέφτες, όταν τους 
είπα ότι ερχόταν με όπλα να τους σκοτώσει». Ο Πεντε-
κλημάτης φοβήθηκε και είπε στην αλεπού ότι θα της έκα-
νε τα κόλυβα την άλλη φορά που θα πέθαινε στ’ αλήθεια.

Πέρασε πολύς καιρός και η αλεπού έκανε πάλι πως 
πέθανε στ’ αλήθεια και τότε ο Πεντεκλημάτης γνέφει 
στους υπηρέτες για να μην τον ακούσει η αλεπού όπως 
την άλλη φορά να της χύσουν καυτό νερό και να την ξε-
φορτωθούνε. Έτσι κι έγινε κι αλεπού ψόφησε με το καυ-
τό νερό που της ρίξανε. Το ψέμα πολλοί ηγάπησαν, τον 
ψεύτη κανείς.

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
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Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΕ ΣΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙ-
ΑΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΠΡΙΤ-
ΣΗ, ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΡΑΛΛΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΥΡΟ ΓΙΩΡΓΟ.

ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ
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Κ
οντεύουν 5 χρόνια από την καταστροφική 
φωτιά που λαμπάδιασε το «Κάτω Σχολειό» 
και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, θλίψη, 

αλλά και πολύ αγανάκτηση μας πλημμυρίζουν κάθε 
φορά που αντικρίζουμε αυτό το εξαιρετικής αρχιτε-
κτονικής και ιστορικής σημασίας πετρόκτιστο κτί-
ριο. Το «Κάτω Σχολειό» λαβωμένο στοιχειώνει τις 
μέρες μας και «βροντοφωνάζει» την αδιαφορία και 
την αναλγησία των υπευθύνων.

Κυρίες και Κύριοι,
Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά για να επι-

σημάνουμε ότι το «Κάτω Σχολειό» αποτελεί για τους 
κατοίκους του Μανταμάδου σημείο αναφοράς της 
πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αλλά και ταυτόχρο-
να μοναδικό μνημείο - σύμβολο που έχει ταυτιστεί 
με τη νεότερη ιστορία του χωριού μας.

Επιπροσθέτως υπενθυμίζουμε ότι από τις 24 Γε-
νάρη 2011 μέχρι και σήμερα δεν παρατηρήθηκε κα-
μιά ουσιαστική κίνηση ενδιαφέροντος για το θέμα, 
ούτε δρομολογήθηκαν, όπως θα έπρεπε, ανάλογες 
ενέργειες για την αποκατάσταση του ιστορικού  αυ-
τού κτιρίου. Αντιθέτως τις «ηχηρές» δηλώσεις των 
αρμοδίων τη «μοιραία» εκείνη νύχτα, αλλά και τις 
υποσχέσεις που δίνουν κατά καιρούς στις επισκέ-
ψεις τους στο χωριό, ακολουθεί πολύχρονη βαθιά 
σιωπή.

Για τους λόγους αυτούς σας ρωτάμε να μας 
απαντήσετε ποιες αναγκαίες ενέργειες έχετε κάνει 
για την αποκατάσταση του «Κάτω Σχολειού»;

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

 Μαρία Γροσομανίδη

Προς
1. Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου
2. Δήμαρχο Λέσβου και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γενικό Γραμματέα Aιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
4. Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικής Κοινότητας Μανταμάδου
5. Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μανταμάδου
Κοιν:    1.  Βουλευτές Ν. Λέσβου
            2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

«ΤΟ ΚΑΜΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Μανταμάδος 15-10-2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 
Μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας – ΟΓΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ Για την αποκατάσταση του «Κάτω Σχολειού»


