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TO AΡXONTIKO TOY TZANNOY



Κυριακή 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016:  ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ. 
(Φωτογραφία  Απόστολου Καρατζούνη)

Κυριακή 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016:  ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ,  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΓΕΝΑΙΟΔΩΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΥΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

 Κυριακή 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015:  Εορτασμός προς τιμή  του Πολιούχου του χωριού μας 
Ταξιάρχη και της απελευθέρωσης του νησιού μας  από τον Τουρκικό ζυγό.
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Κυριακή 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015:  Εορτασμός προς τιμή  του Πολιούχου του χωριού μας Ταξιάρχη 
και της απελευθέρωσης του νησιού μας  από τον Τουρκικό ζυγό.

Π
αρά τις δυσκολίες των καιρών κατα-
φέραμε και φέτος να οργανώσουμε με  
επιτυχία τις δυο μεγάλες μας εκδηλώ-

σεις  στις 22/11/2015 για την απελευθέρωση του 
νησιού μας και τον Ταξιάρχη και στις 14/2/2016 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας! Πολλοί 
συγχωριανοί και φίλοι, το Προεδρείο της ΟΛΣΑ, 
Πρόεδροι και μέλη άλλων συντοπίτικων συλλό-
γων, μας τίμησαν με την παρουσία τους και στην 
φιλόξενη και κατάμεστη αίθουσα του συλλόγου 
μας, περάσαμε ευχάριστα, ζεστά, παραδοσιακά, 
τιμώντας την ιστορία μας, τις ρίζες, τις μνήμες 
και τα βιώματά μας.

Πάντα θέλουμε ο Σύλλογός μας νάναι μια 
ζεστή αγκαλιά για όλους! Να ανταμώνουμε, να 
περνάμε καλά για να θυμούνται οι παλιοί και να 
μαθαίνουν οι νεότεροι ότι τις παλιότερες εποχές 
η ανθρωπιά και το φιλότιμο καθόριζαν τις σχέ-
σεις  των ανθρώπων και μέσα απ' τα έθιμα και 
τις παραδόσεις, οι άνθρωποι έβρισκαν τις πραγ-
ματικές αξίες της ζωής για να πορευτούν στον 
καθημερινό τους αγώνα!

Φάγαμε εξαιρετικούς μεζέδες και χορέψαμε 
τους παραδοσιακούς σκοπούς και τα τραγούδια 
που μας έπαιξε μια καταπληκτική παρέα μουσι-
κών!!

Κυρίως όμως τιμήσαμε το χωριό και το νησί 
μας που για μια ακόμα φορά μας έκανε υπερή-
φανους, δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς κι αλλη-
λεγγύης, ανοίγοντας μια τεράστια αγκαλιά στις 
χιλιάδες προσφύγων που καταφέρνουν καθημε-
ρινά να φτάνουν στο νησί μας.

Και είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, οι αγώνες 
για την Εθνική Ανεξαρτησία, για την δημοκρα-
τία, για ιδέες, αξίες και κοινωνικά δικαιώματα.

Είναι ο αέρας της προσφυγιάς που μαζί με 
την φτώχεια και τον κατατρεγμό, έφεραν μια τε-
ράστια πολιτιστική κληρονομιά, ήθη, έθιμα, πα-
ραδόσεις, σκοπούς, τραγούδια και μια τεράστια 
και απίστευτη θέληση κι αγάπη για τη ζωή.

Είναι οι καημοί και τα βάσανα και οι χιλιάδες 
ξενιτεμένοι μας που ευαισθητοποίησαν τους συ-
μπατριώτες μας να στέκονται πάντα  στο πλευ-
ρό αυτών που έχουν την ανάγκη μας.

Όμως το προσφυγικό έχει αιτίες που είναι ο 
πόλεμος, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι βομ-
βαρδισμοί με στόχο τον εκφοβισμό των λαών 
για την εκμετάλλευση του ενεργειακού των 
πλούτου, του πετρελαίου και του φυσικού αε-
ρίου και εκεί πρέπει όλοι να στεκόμαστε και να 
αγωνιζόμαστε, για να έχουν όλοι το δικαίωμα να 
ζούνε ελεύθεροι στις πατρίδες τους και με τον 
δικό τους τρόπο να αγωνίζονταν για μια καλύτε-
ρη ζωή.

Ελπίζουμε ότι οι συναντήσεις μας αυτές νά-
ναι για όλους μας χαρά και ευχαρίστηση. Να δυ-
ναμώνουν τις αναμεταξύ μας σχέσεις, την αγά-
πη μας για το χωριό και να δίνουν στον σύλλογό 
μας την δυνατότητα νάναι πάντα πρωτοπόρος 
και δημιουργικός!!!

Μένη Κουρδουσά

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ο Σύλλογός μας προχώρησε στην κατασκευή Ιστοσελίδας στο Δια-
δίκτυο. Ήδη λειτουργεί δοκιμαστικά η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://madamadiotes.wordpress.com/

Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου μας και οι συνδρομητές του περιοδικού μας, μπορούν να στέλ-
νουν τις παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση της ιστοσελίδας με επιστολή τους στο Σύλλογό μας ή 
ηλεκτρονικά στο e-mail: meni.kurdusa@gmail.com



6 τα μανταμαδιωτκα 7τα μανταμαδιωτκα

Π
ηγαίνοντας εκδρομή 
στα Γιάννενα με το 
σύζυγό μου Στράτο 

Μουζουρέλλη, σταματήσαμε 
και στο Καλπάκι, όπου επισκε-
φθήκαμε και το μουσείο από 
τις ηρωικές μάχες του 1940. 
Στην είσοδο του μουσείου 
υπήρχε από ένα κανόνι δεξιά 
κι αριστερά της εποχής του 
Ελληνοϊταλικού πολέμου του 
1940-41.  Μπήκαμε με μεγάλη 

ευλάβεια μέσα στο μουσείο και ξαφνικά μια ανα-
τριχίλα διαπέρασε όλο το κορμί μου. Μέσα στο 
μουσείο υπήρχαν βιτρίνες με ομοιώματα στρα-
τιωτών με τις στολές του 40. Ένας αξιωματικός 
μας έδειξε στην οθόνη που υπήρχε στο μουσείο, 
διάφορες σκηνές από τον πόλεμο του 40. Φαντά-

ροι με τα όπλα να σκαρφαλώνουν στα χιονισμένα 
βουνά, γυναίκες με πολεμοφόδια στην πλάτη να 
προχωρούν σκοντάφτοντας στις πέτρες… Όλοι 
ήμασταν με τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη. Εγώ 
κοίταζα με δέος! Μου έρχονταν διάφορα στο νου 
μου, γιατί ένας από αυτούς τους φαντάρους μπο-
ρεί νάταν κι ο πατέρας μου που σκοτώθηκε στο 
Αλβανικό μέτωπο, αφήνοντας χήρα τη μητέρα μου 
28 χρονών και μένα ορφανή 3 χρονών. 

Ξαφνικά ένα χέρι μου έπιασε τον ώμο. Ήταν ο 
Στράτος, που μου λέει: «Έλα να δεις»! Πάω μαζί 
του και ο Στράτος μου δείχνει ένα πελώριο βιβλίο 
και μου δείχνει ένα σημείο να διαβάσω… Άρχισα να 
διαβάζω αφηρημένα κι όσο προχωρούσα το διάβα-
σμα, τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν, ενώ το χέρι 
που κρατούσε τη φωτογραφική μηχανή παρέλυσε 
κι ένιωσα ένα κόμπο στο στήθος. Ήταν τα στοιχεία 
του πατέρα μου, του Μιχαήλ Κοντάρα!  Ο Στράτος 

Μιχαήλ Προκοπίου Κοντάρας. Ένας δικός μας ήρωας…
Στρατούλας Κοντάρα Μουζουρέλλη.

μου λέει βγάλτο φωτογραφία, εγώ δεν μπόρεσα να 
κάνω τίποτα και ο οδηγός του πούλμαν που κατά-
λαβε τι γινόταν, μου πήρε τη μηχανή από το χέρι 
και φωτογράφησε το βιβλίο.

Ο Στράτος μ’ έβγαλε έξω για να πάρω αέρα και 
ένας φαντάρος μου έφερε ένα ποτήρι νερό. Τα 
πόδια μου δεν με κρατούσαν… Ο φαντάρος μου 
είπε ότι μπορεί και να υπάρχουν και τα οστά του 
πατέρα μου και μας έδωσε ένα τηλέφωνο για να 
επικοινωνήσουμε με το αρμόδιο γραφείο. Εμένα 
πια δεν με κρατούσαν τα πόδια μου και ο νους μου 
ήταν συνέχεια σε αυτό. 

Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, με έτρωγε αυτή η 
σκέψη. Αν ζούσε η μανούλα μου η Άννα, θα το έκα-
να χωρίς δισταγμό. Τώρα όμως τι; Ο νους μου στα-
ματάει εκεί και με βασανίζει συνέχεια…

Τον πατέρα μου δεν το γνώρισα ποτέ, μόνο από 
φωτογραφίες και από ότι μου έλεγαν οι συγγενείς. 
Θυμάμαι όταν ήμουνα παιδάκι, τα παιδιά στο σχο-
λείο όταν μαλώναμε παίζοντας μου έλεγαν: «Δεν 
έχεις μπαμπά» κι εγώ πήγαινα κλαίγοντας στη μα-
νούλα μου για παρηγοριά κι αυτή μούλεγε: «Όταν 
στο ξαναπούν, να τους πεις: Ο πατέρας μου ήταν 
ήρωας και σκοτώθηκε για την πατρίδα, για να είμα-
στε τώρα εμείς ελεύθεροι». 

Αυτό που κάθε καλοκαίρι κάνω όταν πάω στο 
Μανταμάδο, είναι να πηγαίνω ένα λουλούδι στο 
μνημείο των ηρώων του χωριού, όπου είναι γραμ-
μένο το όνομα του πατέρα μου: 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΣ 
 Στρατούλα Κοντάρα Μουζουρέλλη  

Ο
Δημήτριος Βασιλείου Βεμβέτσος, γεννή-
θηκε στο Μανταμάδο της Λέσβου στις 26 
Δεκεμβρίου του 1943. Ο άγιος, του οποίου 

το όνομα φέρει, προσομοιάζει με έναν από τους δύο 
αγίους της θρησκευτικής μας παράδοσης, των οποί-
ων η απεικόνιση δανείζεται στοιχεία από τον κύκλο 
του Δρακοντοκτόνου ήρωα, ο άγιος Δημήτριος εμ-
φανίζεται ως ήρωας καβαλάρης να σκοτώνει τον άπι-
στο Λυαίο. Αυτός ο συμβολισμός, δανεισμένος από 
το μύθο του ήρωα που παλεύει για το όραμά του, θα 
οδηγήσει τα βήματά του, θα διαπεράσει τη ζωή του. 

Ήταν γιος του Βασιλείου και της Βασιλικής Βεμ-
βέτσου, το γένος Πασπαλά, το τρίτο παιδί της οι-
κογένειας. Τα άλλα δυο παιδιά, ο Ελευθέριος και η 
Αναστασία, υποδέχτηκαν το στερνοπούλι με χαρά και 
απορία για το διαφορετικό του ταπεραμέντο του, ο 
«μπαμπάκος» καθώς τον έλεγαν, γιατί ως μωρό ήταν 
κατάξανθος σαν βαμβάκι. Οι δυο τους ήταν και πα-
ραμένουν πιο σοβαροί και μετρημένοι, με καλή δια-
χείριση της λογικής, του μέτρου και της υπευθυνό-
τητας, το στερνοπούλι όμως, ήταν πιο αυθόρμητο, 
παρορμητικό, με ορμή και πάθος, ο χαϊδεμένος της 
κυρά Βασιλικής, για εκείνη ήταν το αγαπημένο της  
Μητρέλ’.

Κοινωνικός, της παρέας και του γλεντιού, με χιού-
μορ και καλή καρδιά, λάτρης της παράδοσης και της 
αυθεντικής, λαϊκής ψυχής. Από μικρός λάτρευε τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, ήταν αυτός που παρακινούσε 

τους άλλους δυο να φτιάξουν τις βατακαριές για το 
τραγούδι των Βαΐων, ώστε να πάρουν τα σοκάκια να 
πουν το «τραγδέλ’ να πάριν του μπαχτσίς». Πρώτος 
παναγυράς, αγαπούσε τα πανηγύρια και την καλή 
παρέα, με ευκολία έστηνε ένα τσιμπούσι, ήξερε να 
περνάει καλά! 

Δίπλα στον πατέρα του, τον μπαρμπά Βασίλη, στο 
κρεοπωλείο του τον «Κρίνο», μάθαινε την τέχνη του 
χασάπη. Εκεί άκουγε τα μακρόσυρτα παραμύθια που 
λέγανε οι μεγάλοι γύρω από τη φωτιά τις κρύες μέ-
ρες του χειμώνα όταν δεν είχαν δουλειά, εκεί που μα-
ζεύονταν και «κρίναν»  και μεγάλωνε σιγά-σιγά μαζί με 
τα όνειρά του. Άραγε ο κρίνος, το όνομα του κρεοπω-
λείου, σήμαινε το λουλούδι που αρχικά είχε σκεφτεί 
ο μπαρμπά Βασίλης ή την κοινωνική διαδικασία της 
αφλουγής και της αφήγησης, ψήνοντας τα γλυκάδια 
και τα κοψίδια από το σφαχτό της εβδομάδας;

Αγαπούσε τον τόπο του, τη φύση και τους ανθρώ-
πους της, μα ως παρορμητικός και ασυγκράτητος 
ταυτόχρονα δεν τον χωρούσε ο τόπος του, ήθελε να 
πετάξει, να γνωρίσει νέους τόπους και ανθρώπους, 
να δημιουργήσει, να αναπτυχθεί. Ακολούθησε τον  
μεγάλο του αδελφό στην Αθήνα, ο μπαρμπα-Βασίλης 
έφυγε νωρίς από κοντά τους, ενώ ο μεγάλος γιος ξε-
νιτεύτηκε στη Γερμανία, δύσκολοι καιροί. Γρήγορα η 
κυρά Βασιλική με όλα της τα παιδιά βρέθηκαν στην 
Αθήνα και άρχισαν να χτίζουν τη ζωή τους ξανά, με 
δουλειά, κόπο, επιτυχίες και ατυχίες. 

Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι κουβαλάει τον τόπο 
του μέσα του και πάντα επιδίωκε με κάθε ευκαιρία να 
βρίσκεται με συμπατριώτες του. Συμμετείχε ενεργά 
στις δραστηριότητες του Συλλόγου Μανταμαδιωτών, 
ευκαιρία για να θυμάται, ευκαιρία για να αναβιώνει ο 
τόπος του στην καρδιά και την ψυχή του. Το μυαλό 
του γύριζε πάντα πίσω.

Παντρεύτηκε την Αθηνά Στεργίου και έκανε δυο 
παιδιά, τη Βασιλική και το Βασίλη, έβαλε τα ονόμα-
τα και των δυο γονιών του, όσο μοντέρνος και ανα-
τρεπτικός ήταν τόσο αυστηρός και παραδοσιακός 
μπορούσε να γίνει, ποτέ στην ισορροπία, πάντα στα 

Δημήτριος Βασιλείου Βεμβέτσος

Φωτογραφία από εκδήλωση στο Σύλλογό μας
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άκρα. Η Αθηνά στάθηκε δίπλα του βράχος ακλόνητος 
σε όλες τις στιγμές του, στις λύπες και τις χαρές του, 
ήταν εκεί σταθερά και καρτερικά, δυναμική, εργατική 
και ισχυρή τόσο όσο για να νιώθει εκείνος ασφαλής 
και να προχωρά.

Η παρορμητικότητα του Δημητράκη, όπως τον 
φώναζαν χαϊδευτικά, πάντα στα όρια της χαράς και 
της λύπης μα πάντα με καλή διάθεση και θετική ενέρ-
γεια, με τον καλό λόγο, το συμπονετικό χαμόγελο 
και την ελπίδα στο μυαλό, οδηγούσε τα βήματά του. 

Ακούραστος, μαχητής, με φρέσκιες ιδέες και τόλμη, 
εγωιστής και περήφανος, εχθρός του μέτρου και του 
μετρίου, τόσο που μπορούσε να αγγίζει τα όρια της 
αυτοκαταστροφής.

Η ζωή οδήγησε τα βήματά του τη δεκαετία του 
‘80 και πάλι στο Μανταμάδο, εκεί από όπου ξεκίνη-
σε, έκανε μια νέα αρχή. Η σύζυγός του, αν και γνή-
σια στεριανή, τον ακολούθησε στο νησί του και πίσω 
από εκείνο το «Μήτσο μου» κρυβόταν η παράκληση 
να ξανασκεφτεί πάλι αυτό το νέο παράτολμο βήμα 

που επιχειρούσε, ενώ πίσω από  εκείνο το «Δημητρά-
κη μου» έκρυβε όλη την αγάπη της. Έφερε νέο αέρα 
στο χωριό, μου λένε οι πιτσιρικάδες της εποχής και 
ταυτόχρονα προσπάθησε να αναβιώσει παλιά πανη-
γύρια, όπως εκείνο του Αγιού Γιαννιού στα Πλατάνια. 
Δοτικός με ιδέες και ό,τι μέσα ή υλικά διέθετε, με τις 
γνωριμίες του και το ασταμάτητο κουράγιο του. 

Έκανε εύκολα φιλίες, είχε ενσυναίσθηση, νοιαζό-
ταν τον άλλο, τον σκεφτόταν, προσπαθούσε να βοη-
θήσει όσο μπορούσε και αυτό το νοιάξιμο ήταν μια 
από τις σημαντικότερες αρετές του. Ήταν αγαπητός 
πολύ μα ήταν και καβγατζής και ως γνήσια παρορμη-
τικός άνθρωπος γρήγορα ξέχναγε τη μανιά του αλλά 
και ως γνήσια πεισματάρης αν κάτι ο ίδιος το βίωνε 
ως μεγάλη αδικία το κράταγε μανιάτικο… είναι αυτός 
όμως που πρoέτρεπε τον εαυτό του και τους άλλους 
να προχωρούν στη ζωή… «πορπάτγι» έλεγε και η προ-
στακτική του αυτή είχε το νοιάξιμο της προτροπής 
να βγεις νικητής από αυτή τη ζωή. Επαγγελματίας, 

πρωτοπόρος, έκανε μεγάλα σάλτα έλεγαν, που τον 
οδηγούσαν στην κορφή και πάλι τον λύγιζαν.

Στην τελευταία του στροφή, όταν λύγισε η υγεία 
του, που χρόνια με πείσμα αντιπάλευε, πείσμωσε με 
αυτήν την αυτοκαταστροφική του τάση που πάντα 
τον χαρακτήριζε, δεν κατάφερε να τα βάλει με το θη-
ρίο που πάντα τα έβαζε για να πετύχει το σκοπό του, 
λύγισε και πέταξε μακριά.

Δημήτριος, Μητρέλ’, Δημητράκης, Μήτσος, Μή-
τρος, για εμένα θα είναι πάντα ο θείος Μίμης, ο αγα-
πημένος, ο χαμογελαστός, ο αυθόρμητος, ο αδελφός 
της μαμάς, ο αγαπημένος της γιαγιάς, η ψυχή της πα-
ρέας, η χαρά της ζωής. Τώρα που έκλεισε τρία χρόνια 
σε αυτό το νέο του ταξίδι, στη νέα του εξερεύνηση 
είναι καιρός να του πούμε αυτό το γλυκό αντίο, αυτό 
το έχε γεια αγαπημένε, το ξέρουμε πως πάντα θα εί-
σαι κει..

Βάσια Καραμανώλη
κόρη του Ιγνάτιου και της Αναστασίας Καραμανώλη, 

το γένος Βεμβέτσου

Από τη δραστηριότητά μας

Σ τις 11 Απρίλη, Δευτέρα του Πάσχα, έγιναν 
στο Μανταμάδο τα εγκαίνια της βιβλιοθή-
κης της κοινότητας που Ιδρύθηκε με πρω-

τοβουλία της Λεσβιακής Ένωσης Σπουδαστών 
και του Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο 
Ταξιάρχης» και τη συνεργασία όλων των ντόπιων 
συλλόγων και συνεταιρισμών.

Στα εγκαίνια και στην εκδήλωση που ακολού-
θησε πα¬ραβρέθηκαν πλήθος πνευματικοί άν-
θρωποι και παράγοντες τού τόπου μας, μέλη του 
συλλόγου μας που για το σκοπό τούτο διοργά-
νωσε εκδρομή απ’ την Μυτιλήνη και την Αγιάσσο 
και όλοι οι Μανταμαδιώτες.

Ανάμεσα στους προσκαλεσμένους που πα-
ραβρέθηκαν ήταν: Ο κ. Βιγιέλης, βουλευτής 
Λέσβου, ο κ. Πάλλης, νομαρχιακός σύμβουλος 
του νομού Λέσβου, ο κ. Αποστόλου, δήμαρχος 
Μυτιλήνης, ο κ. Παρασκευαΐδης, πρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου Μυτιλήνης, ο κ. Αναγνώ-
στης πρόεδρος της κοινότητας Αγ. Παρασκευής, 
ο κ. Ελευθεριάδης, με τη σύζυγό του, πρόεδρος 
της κοινότητας Πέ τρας, ο πρόεδρος της κοινό-
τητας Κάπης, οι λογοτέχνες κ.  X'' Αναγνώστου 
με τη σύζυγό του και ο κ. Καρίπης Στρατής, ο 
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λέσβου κ. Παρασκευαΐδης, 
ο καθηγητής και πρώην γυμνασιάρχης γυμνα-
σίου Μανταμάδου κ. Παρασκευαΐδης Σταύρος, 
εκπρόσωπος της εφημερίδας «Εμπρός» της Μυ-
τιλήνης, κ.λπ..

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Μανταμάδου, ο Κτηνοτροφικός Συνεται-
ρισμός, ο Σύλλογος Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο 
Ταξιάρχης», ο πρόεδρος της κοινότητας Μαντα-
μάδου κ. Ζερβός, ο δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Απο-
στόλου, και μίλησε ο πρόεδρος της Λ.Ε.Σ. Νίκος 
Θεολόγου.

Απ’ την ομιλία τού προέδρου μας πού αποτε-
λεί και τις θέσεις τού συλλόγου μας στο καυτό 
τούτο ζήτημα πού καταπιαστήκαμε, δημοσιεύου-
με παρακάτω αποσπάσματα.

«…Η Λέσβος είχε πάντα μεγάλο μερίδιο στην 
πνευ ματική ζωή της χώρας μας, ήταν πάντα 
σημαντικό κομμάτι της πνευματικής ’Ελλάδας. 
Η πολιτιστική ζωή του τό που μας ήταν πάντα 
πρωτοπόρα και δημιουργική. Έτσι έχουμε βα-
θιά πνευματική κληρονομιά την όποια θα πρέπει 
να συνεχίσουμε και να αξιοποιήσουμε. Σήμερα 
η πολιτι στική τούτη κίνηση, πού παλιά ανθούσε, 
έχει μαραζώ σει. Είναι και τούτο αποτέλεσμα τού 
γενικότερου μαρα σμού τού τόπου μας και κύρια 
τού οικονομικού μαρασμού. Ο πνευματικός το-
μέας της ζωής ενός τόπου είναι αδιάρρηκτα δε-
μένος με το βιοτικό επίπεδο τού τόπου αυτού...»

Παρακάτω τόνισε:
"Παρακάτω τόνισε:
...«Έτσι αναλάβαμε μια πρωτοβουλία για 

να καλύ-ψουμε το κενό τούτο της πολιτιστικής 
ζωής, κενό πού θάπρεπε να είναι στη μέριμνα 
τού επίσημου κράτους, πού θάπρεπε να δημι-
ουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της πνευματικής ζωής.

Η φοιτητική νεολαία έχει άρρηκτους δεσμούς 
με τον τόπο της, δεσμούς πού θα την φέρουν 

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Από τα «Λεσβιακά Νιάτα» φύλλο 19-20 Ιούνης 1977

Η Άννα Δεμερτζή με τον Βασίλη Βαμβουρέλλη κρεμούν 
το πανό στην βιβλιοθήκη Μανταμάδου
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πάντα συμπαραστά τη σε κάθε αναπτυξιακή προ-
σπάθεια. Δεσμούς πού θα την βάλουν να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες για την πρόοδο τού τόπου 
της.

Μέσα λοιπόν σε τούτα τα πλαίσια, της βοή-
θειάς μας στην επαρχία, ξεκινήσαμε και μείς την 
προσπάθεια τούτη. Με μεγάλες δυσκολίες και 
πρώτα και κύρια την κακή οικονομική κατάσταση 
τού συλλόγου μας πού είναι άμεση συνέπεια της 
οικονομικής κατάστασης των μελών μας, των 
φοιτητών.

Σε τούτη εδώ την προσπάθεια έκτος από στό-
χους βάλαμε και προϋποθέσεις, με πρώτη και 
κύρια τούτη: Να αγαπήσουν οι ντόπιοι, ή κοινό-
τητα, οι συνεταιρισμοί, οι σύλλογοι, οι αγρότες, 
οι νέοι, οι νέες, όλος ο κόσμος, τη δουλειά τούτη 
και να την προωθήσουν, να βοηθήσουν για να 
γίνουν πράξη οι στόχοι πού μπήκαν. Να γίνουν 

οι ίδιοι πρωτεργάτες της κίνησης ταύτης, να πά-
ρουν οι ίδιοι στα χέρια τους την πρωτοβουλία»...

Και τελειώνοντας:
...«Ο σύλλογός μας καλεί όλους όσοι δούλε-

ψαν για τη βιβλιοθήκη ταύτη και μαζί μ’ αυτούς 
όσους έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν με 
οποιοδήποτε τρόπο να βρεθούν στρατευμένοι 
στη δουλειά για την επόμενη βιβλιοθήκη σε άλλο 
χωριό.

ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ανεβάσουμε το πνευματικό επί-
πεδο του τόπου μας.

ΝΑ φθάσει το βιβλίο και στο πιο μικρό χωριό 
του νησιού μας.

ΝΑ αξιοποιήσουμε τις πολιτιστικές παραδό-
σεις της ΛΕΣΒΟΥ».

Το υλικό μας το έστειλε
ο Δημήτρης Ι. Μπουρνούς

«Φωτογραφία από τα εγκαίνια της κοινοτικής βιβλιοθήκης Μανταμάδου»

Τ
ην Κυριακή 6 Μάρτη στο Μανταμάδο, στη 
«Μηχανή τ’ Αγιού» (Πολύκεντρο), πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλο-

γος Γυναικών Μανταμάδου-μέλος της ΟΓΕ- 
Τιμώντας την  Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας
Η εκδήλωση περιλάμβανε ομιλία από την πρόεδρο 

του Συλλόγου Μαρία Γροσομανίδη – Χηροπαίδη που 
χαρακτηριστικά τόνισε: «... Δεν υπάρχει κανένα επίπε-
δο στη ζωή των Γυναικών που να μην έχει τσακιστεί. 
Στην κλίνη του Προκρούστη μπαίνει κάθε κατάκτηση 
του εργατικού και του λαϊκού κινήματος. Καμιά γυ-
ναίκα δεν είναι σίγουρη για το τι μισθό, τι σύνταξη, τι 
επίδομα θα πάρει τον επόμενο μήνα, αν θα συνεχίσει 
να έχει δουλειά, αν θα κάνει οικογένεια, αν θα μπορεί 
να σπουδάσει, αν θα μπορεί να ταΐσει το παιδί της. 
Και συνέχεια έρχονται και άλλα, σπίτια χωρίς νερό, 
χωρίς ηλεκτρικό, σπίτια σε πλειστηριασμούς, δεσμεύ-
σεις περιουσιών. Η Ανεργία χτυπάει κόκκινο, οι άθλιοι 
όροι και συνθήκες δουλειάς, η μερική απασχόληση, 
οι μειωμένες αποδοχές, η κατάργηση των συλλογι-
κών συμβάσεων, η αύξηση των ηλικιακών ορίων συ-
νταξιοδότησης, η ιδιωτικοποίηση και οι φραγμοί στην 
μόρφωση, στην υγεία και πρόνοια, καθιστούν το ρόλο 
της γυναίκας δυσκολότερο και διπλά εκμεταλλευτικό. 
Ότι έχει μείνει όρθιο από την κοινωνική ασφάλεια 
κατεδαφίζεται. Η κοινωνική ασφάλιση που δεν είναι 
μόνο η σύνταξη, αλλά είναι και  η υγεία, η ασφάλεια 
στη εργασία και η κοινωνική πρόνοια, είναι κοινωνικό 
αγαθό και κατάκτηση της εργατικής τάξης και  πρέπει 
να παραμείνει να διασωθεί και να διευρυνθεί...»

Αναφέρθηκε στη μητρότητα   «...που  βρίσκεται 

υπό διωγμό και θυσιάζεται στο βωμό του κέρδους και 
της ανταγωνιστικότητας και μάλιστα με μανδύα κοι-
νωνικής παροχής. Επιχειρηματικοί κολοσσοί επιδο-
τούν κρυοσυντήρηση των ωαρίων μετατρέποντας τη 
νέα γυναίκα σε ζόμπι των επιχειρήσεών τους. Μέσα 
από μια σειρά μέτρων, παίρνουν πίσω κατακτήσεις 
και δικαιώματα δεκαετιών. 

Η αγρότισσα ξεχασμένο κομμάτι της πολιτείας, 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη νέα πιο άγρια ληστρική 
πολιτική των τελευταίων χρόνων που στόχο έχει να 
οδηγήσει τον αγροτικό πληθυσμό, άμεσα και βίαια 
στην εξαθλίωση και το ξεκλήρισμα...».

 Επίσης αναφορά έγινε για τις τελευταίες εξελί-
ξεις, το προσφυγικό-μεταναστευτικό και τις συνέ-
πειές τους για τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, 
επισημαίνοντας ότι «...Καθημερινά χιλιάδες πρόσφυ-
γες είναι αντιμέτωποι με τις θάλασσες, τους φράχτες, 
τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, την καταστολή…

…Είμαστε αλληλέγγυες με τις γυναίκες όλου του 
κόσμου που παλεύουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό και 
τα σχέδιά του, που προσπαθούν να σωθούν από του 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις και να 
ζήσουν ελεύθερα στις δικές τους πατρίδες με αξιο-
πρέπεια και ισοτιμία...».  

«...Κρατάμε γερά τη σκυτάλη του αγώνα των γυ-
ναικών της χώρας μας. Και σφίγγουμε το χέρι της 
γυναίκας του καθημερινού μόχθου για να παλέψουμε 
μαζί για τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη».

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα που ακολούθησε η 
παραστατική ανάγνωση των κειμένων, τα τραγούδια, 
τα ποιήματα και τα βίντεο  συγκίνησαν  και ενθουσία-
σαν όλους τους παρευρισκόμενους.

Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου 

8 Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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Στράτο Τζάννο και αποκτούν δύο παιδιά, τον Παρα-
σκευά και τον Αντώνη. Η οικογένεια Τζάννου ανήκου-
σα στην αστική τάξη της εποχής ήταν πρωτοπόρα σε 
κοινωνικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Φιλομαθή 
και πολυταξιδεμένα τα άρρενα μέλη της οικογένει-
ας έφερναν αέρα ανανέωσης στο χωριό. Η Ιφιγένεια 
Τζάννου, γυναίκα η ίδια μορφωμένη και καλλιεργημέ-
νη, με τη δράση της πρωτοστάτησε σε δράσεις για τη 
βελτίωση της θέσης της γυναίκας.

Η οικογένεια Τζάννου, υπήρξε μια από τις «μεγά-
λες οικογένειες» του Μανταμάδου και ξεχώριζε τόσο 
για την οικονομική όσο και για την πνευματική της επι-
φάνεια. Παρόλο που η οικονομική της δύναμη ήταν 
περιορισμένη σε σχέση με τις αντίστοιχες «μεγάλες 
οικογένειες» της Λέσβου και άλλων περιοχών, ωστό-
σο, αποτελούσε μέρος της Μανταμαδιώτικης «αστι-
κής τάξης». Αυτό συνέβαινε γιατί οι δραστηριότητές 
της δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στην αύξηση της 
οικονομικής της δύναμης, αλλά αποσκοπούσαν και 
στην ενίσχυση της συμβολικής της εικόνας. Καθε-
μιά από τις «μεγάλες οικογένειες» του Μανταμάδου 
- κατ’ επέκταση και η οικογένεια Τζάννου- μπορούσε 

να υπερηφανεύεται για τον αριθμό των μορφωμέ-
νων ατόμων που διέθετε (Τα Μανταμαδιώτικα No 36, 
1987: 232-233). Οι μορφωμένοι νέοι λειτουργούσαν 
συμβολικά ως αποδεικτικά στοιχεία αναβάθμισης του 
κοινωνικού στάτους της οικογένειας και κατ' επέκτα-
ση της ευρύτερης συλλογικότητας. Μέσα σε αυτά 
τα πλαίσια οι δεξιώσεις (πάρτυ) που έδινε ο γιος της 
οικογένειας Παρασκευάς, για τον εορτασμό της ονο-
μαστικής του εορτής, ήταν μνημειώδεις.

Στη νησιωτική Ελλάδα το αμφιπλευρικό σύστημα 
συγγένειας μέσω της μητρογραμμικής καταγωγής 
και της νεοτοπικής εγκατάστασης (Handman 1983) 
(Konna 1976), (Panopoulos 2003) είναι δηλωτικό της 
γυναικείας υπόστασης και παρουσίας στο χώρο. Η 
μεταβίβαση λοιπόν του αρχοντικού στην δευτερότο-
κη κόρη Ιφιγένεια, εμπίπτει εν μέρει στα παραπάνω 
πλαίσια, αφού το βασικό στοιχείο που περιλαμβάνει 
η προίκα μιας κόρης είναι το σπίτι. Τα σπίτια περνούν 
από γενιά σε γενιά μέσω των θηλυκών απογόνων και 
προσδίδουν στη γυναίκα το αντίστοιχο συμβολικό κε-
φάλαιο. Η Ιφιγένεια Τζάννου στα 1917 πρωτοστατεί 
στην ίδρυση του Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων, 
"Ομόνοια”, ενισχύοντας το συμβολικό της κεφάλαιο, 
ενώ παράλληλα εντάσσει τον Μανταμάδο στη χορεία 
των γυναικείων συλλογικοτήτων του Μεσοπολέμου. 
Υπό την αρμοδιότητά της ως προέδρου του Συλλό-
γου, αλλά και ως σύζυγος του επιφανούς Ευστρατίου 
Τζάννου, φιλοξενεί στο αρχοντικό σημαίνουσες προ-
σωπικότητες της εποχής, ενώ κατά την περίοδο της 
κατοχής το αρχοντικό θα αποτελέσει κρησφύγετο για 
τους κυνηγημένους αντάρτες.

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, εξαιτίας της εσω-
τερικής μετανάστευσης το αρχοντικό περνά σε φάση 
παρακμής και εντέλει το 2004 το κτίσμα πωλείται 
στον τότε Καποδιστριακό Δήμο Μανταμάδου.

Έντεκα χρόνια μετά, και ενώ έχει υποστεί πολ-
λαπλές φθορές, οι εντόπιες συλλογικότητες «Φυσιο-
λατρικός - Ανθρωπιστικός Ηλιαχτίδα» και «Κυριών & 
Δεσποινίδων Ομόνοια» αποφάσισαν να αναδείξουν το 
χώρο έτσι, ώστε να καταστεί επισκέψιμος. Ελπίζουμε 
η προσπάθειά μας να τελεσφορήσει και ευελπιστού-
με σε μια αγαστή συνεργασία με τις Αρχές, τις λοιπές 
συλλογικότητες, αλλά και τους συντοπίτες μας.

Τ
ο νεοκλασσικό αρχοντικό του Ευστρατίου και 
της Ιφιγένειας Τζάννου χτίστηκε στις αρχές 
του 20ου αιώνα (1902) από τον Αγά Απόστο-

λο Χατζηδημητρίου (μετά επικράτησε το παρατσού-
κλι Αποστολέλλης) για να δοθεί προίκα στην πρωτό-

τοκη κόρη του, Κατερίνη. Η Κατερίνη παντρεύτηκε 
τον γιατρό Παρασκευά Στυλιανίδη (εξού και το θειά 
γιατρούδαινα) και αποκτούν πέντε παιδιά: Δωροθέα, 
Ιφιγένεια, Μενέλαο, Ευστρατία, Μαρία. Το σπίτι θα 
δοθεί προίκα στην Ιφιγένεια που παντρεύτηκε τον 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"

Στις  δραστηριότητες του Συλλόγου «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» του 
χωριού μας, περιλαμβάνονται:

Η
Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κοινοτι-
κής βιβλιοθήκης, Βραδιά παραμυθιού, Το 
καλοκαιρινό αφιέρωμα στη ξενιτιά,  Εκδρο-

μή   στη Σκαμνιά-Πέτρα-Μόλυβο και Αϊβαλί-Σεϊτάν 

Σοφρά-Σαρίμ Σακλί, Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, 
Καθαρισμός των εισόδων του χωριού μας, Έκδοση 
Ενημερωτικού έντυπου, Έκδοση Ημερολόγιου  2016, 
Ανάδειξη της Οικίας Τζάννου ώστε να καταστεί επι-
σκέψιμος, Περιπατητικές διαδρομές, Κοπή βασιλόπι-
τας συλλόγου (φωτογραφία Οπισθόφυλλου

Ανάδειξη της Οικίας Τζάννου ώστε να καταστεί επισκέψιμος

 Στα δρώμενα της εκδήλωσης συμμετείχαν: 
Οι ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΑ, ΑΝΝΑ ΔΕΜΕΡΤΖΗ, ΦΑΝΗ 

ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΙΩ  ΚΑΡΟΥΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΓΙΑΝΑΡΕΛΛΗ,    Σημαντική ήταν η συμμετοχή από τις 
γλυκές παιδικές παρουσίες: ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΛΕ-
ΛΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΚΑΠΙΩΤΕΛΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΖΙΑΜΠΑ-
ΡΑ και ΝΕΦΕΛΗΣ ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ.

Ουσιαστική ήταν η μουσική παρέμβαση των ΚΩΣ-
ΤΑ ΖΙΑΜΠΑΡΑ και ΣΤΕΛΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ και  οι φωνές 
των, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΞΕΝΑΚΗ, ΕΛΕΝΗΣ ΜΕΙΜΑΡΗ, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑΣ και ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΝΟΡΑΣ 
ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ, ΓΑΒΡΙΕΛΛΑΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑ-

ΣΙΛΙΚΗΣ ΓΙΑΝΙΚΑ και ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ που 
ταξίδεψαν το νου και την καρδιά όλων των παρευρι-
σκόμενων.

Διαβάστηκε  ποίημα  της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΣΠΑΛΑ.
Επίσης με άψογο τρόπο συντόνισαν τα μηχανήμα-

τα ήχου και εικόνας - όλο το οπτικοακουστικό  υλικό 
- οι  ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  ΣΤΡΑΤΟΣ  ΨΑΡΡΟΣ 
και  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΗΡΟΠΑΙΔΗΣ. 

Την επιλογή και επιμέλεια των κειμένων και βίντεο 
καθώς και την επιμέλεια της εκδήλωσης την είχε η 
ΦΙΛΙΩ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ.
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όπλα και αυτά για τη φύλαξη του χωριού με σκοπιές. 
Η εντολή της νέας κυβέρνησης του νησιού μας ήταν 
να μην εκδηλω νόμαστε προκλητικά και να υπακούμε 
ακόμα στις τουρκικές Αρχές. Έλα ντε που μερικοί 
θερμόαιμοι- νταήδες του χωριού πρόλαβαν χωρίς την 
άδεια των προκρίτων και έφεραν από διάφορα μέρη 
της Μυ τιλήνης αντάρτες, «συμμαζέματα», όπως τους 
αποκαλεί ο παππούς, για να υπερασπιστούν δήθεν το 
χωριό σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης, ενώ στην 
ουσία ήταν θρασύδειλοι και επιδίδονταν σε πλιάτσι-
κα στα γειτονικά χωριά και ιδιαίτερα στα τουρκοχώ-
ρια, δημιουργώντας μάλιστα και θερμά επεισόδια. 
Αυτό υπέπεσε στην αντίληψη των τουρκικών αρχών 
με αποτέλεσμα ν’ αρχίσουν αντίποινα σε βάρος των 
ανυπεράσπιστων ελληνικών χωριών από τις κατά τό-
πους τουρκικές στρατιωτικές μονάδες. Ένα από τα 
θύματα ήταν και ο Μανταμαδιώτης δάσκαλος στην 
Σκαμιά, ένθερμος πατριώτης και αγωνιστής, λόγιος, 
Σπυρίδων Αναγνώστου, που πέθανε αργότερα από 
τραύμα ξυλοδαρμού στο στήθος από κοντακιά τούρ-
κου στρατιώτη που του ζητούσε να παραδώσει τις ελ-
ληνικές σημαίες που έκρυβε στο σπίτι του.

«... Την Τετάρτην λοιπόν 21 Νοεμβρίου μετά το 
μεσημέρι έρχεται μια άμαξα από Κάπην μέσα στην 
οποίαν ήσαν ο Γεώργιος Κυριαζής και ο Ευστράτιος 
Ψαρρός εκ Κάπης και ο Ιωάννης Π. Παρασκευάς και 
Αντώνιος Αλπάντης εκ Κλειού, και μας ειδοποιούν ότι 
είναι απεσταλμένοι εκ μέρους των αξιωματικών του 
στρατού να μας παρακαλέσουν να υπάγωμεν δυο - 
τρεις αντιπρόσωποι του χωριού εις Κάπην, διότι μας 
θέλουν να μας μιλήσουν. Τότε δα είναι που ήλθομεν 
εις την δυσκολωτάτην θέσιν. Συνήχθημεν λοιπόν μερι-
κοί εκ των προκρίτων εις την Δημαρχίαν και εσκεπτό-
μεθα τι πρέπει να κάμωμεν εις αυτήν την δεινήν πε-
ρίστασιν. Κατ’ αρχάς μεν εσκέφθημεν να γράψωμεν 
επιστολήν εις την οποίαν να δικαιολογούμεθα δια τα 
συμβαίνοντα αλλά αυτοί μας έδοσαν να εννοήσωμεν 
ότι με την επιστολήν δεν τελειώνει τίποτε, παρά πρέ-
πει να υπάγωμεν τουλάχιστον δύο αντιπρόσωποι του 
χωριού, ίσως ημπορέσωμεν και καταπραΐνωμεν αυ-
τούς, διότι είναι, λέγει, καταθυμωμένοι δια τον ερχο-
μόν των ανταρτών και δια την τόλμην μερικών οι οποί-
οι εζήτησαν να τους πα ραδώσουν τα όπλα, και άλλας 
αιτίας, ή πρέπει να λάβωμεν υπ’ όψιν μας ότι έχομεν 
να αντισταθώμεν με 800-1000 τακτικούς στρατιώτας. 
Τότε λοιπόν προσκαλέσαμεν τους οπλαρχηγούς και 
τους εζητήσαμεν εάν είμεθα εις θέσιν ν’ αντισταθώ-
μεν ή όχι. Άλλος λοιπόν από αυτούς έλεγεν ότι δεν 
εβασίζετο εις τα παλληκάρια του. Άλλος έλεγεν ότι η 
θέσις του χωριού είνε ακατάλληλος δι'  υπεράσπισιν 
και τα τοιούτα. Εννοήσαμεν λοιπόν ότι δεν είμεθα ικα-

νοί δι’ αντίστασιν, ώστε απεφασίσθη να υπάγουν δύο 
αντι πρόσωποι του χωριού και «ει το όνομα Κυρίου».

«... Εγώ όμως εννόησα ότι κανείς άλλος δεν θα 
τολμήσει να υπάγη και ένεκα τούτου το χωριό μας θα 
πάθη μεγάλην συμφοράν. Απεφάσισα λοι πόν να θυ-
σιάσω τον εαυτόν μου και να σώσω, αν ημπορέσω, 
το χωριό μου. Ώστε αφού πρώτον αντι κατέστησα το 
καπέλο δια του φεσιού, εμβήκαμε εις την άμαξαν μαζί 
με τον ιατρόν Εμμ. Μουζουρέλλην, και πήγαμεν εις 
την Κάπην κατά την μίαν της νυκτός τουρκιστί (δηλ. 
μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου) με χιλίας και δύο 
υποψίας εις τον νουν μας, το τι άραγε θα μας κάνουν. 
Μας επήραν δε εν συνοδεία και μας επήγαν εις το μέ-
ρος όπου έμειναν οι αξιωματικοί, δηλαδή εις το τζαμί, 
πλησίον όπου είναι μια κάμαρα, και εκαθίσαμεν εκεί 
έως ότου εσυνάχθησαν όλοι οι προύχοντες Οθωμα-
νοί, ο Χότζας και οι αξιωματικοί, και ήρχισαν να μας 
κάμνουν ανάκρισιν, διατί τάχα να επαναστατήσωμεν 
κατά της κυβερνήσεως και να συμμαζεύσωμεν μέσα 
εις το χωριό όλους τους κα κούργους και τους φονιά-
δες, οι οποίοι κανένα κα λόν δεν ημπορούν να κάμουν 
παρά κακουργήματα και ατιμίας, όπως έκαμαν και 
εις Μπαλτζίκι και εις άλλα μέρη (διότι, σημειώσατε, 
ότι οι αντάρται όπου ήλθον από Μυτιλήνην επέρασαν 
από το Μπαλτζίκι και ότι άφησαν και δεν το έκαναν οι 
Μυστιγνιώται, το συνεπλήρωσαν αυτοί. Έτσι τουλάχι-
στον εμάθαμεν). Και εις Μανταμάδον δε όπου ήλθον, 
δια καλόν σκοπόν δεν ήλθαν...».

Τέλος μετά από πολλές ανακρίσεις και επιπλή ξεις 
τους έβαλαν να φάνε μαζί τους και τους άφη σαν (με 
συνοδεία βέβαια) να πάνε να κοιμηθούν, ο μεν για-
τρός Εμμαν. Μουζουρέλλης στο σπίτι του Περικλή Χα-
τζηγιάννη, ο δε παππούς στου Στέφανου Οδυσσέως. 
Την αυγή πριν καλά - καλά χαράξει, τους ξύπνησαν 
και τους είπαν ότι τους δίνουν μιάμιση ώρα διορία να 
πάνε στο χωριό και να ειδοποιήσουν να φύγουν όλοι 
οι ξένοι και να παραδώσουν τον οπλισμό τους.

Για αυτό θα κατέβουν αυτοί αργότερα με λίγους 
στρατιώτες να επιθεωρήσουν την τάξη και να μην 
φοβηθεί κανείς. Ο σκοπός τους βέβαια ήταν να δουν 
εάν υπάρχουν οπλισμένοι μέσα στο χωριό και αν θα 
βρουν καμία αντίσταση. Όταν βγήκαν απ’ την Κάπη 
με το κάρο, βρήκαν το στρατό στο δρόμο να βαδίζει 
για τον Μανταμάδο.

Σαν έφτασαν οι δυο τους στο χωριό, η πρώτη 
τους δουλειά ήταν να κατεβάσουν τις σημαίες και να 
ξαναφορέσουν τα φέσια. Μετά ειδοποίησαν όσους 
κρατούσαν όπλα, να φύγουν αμέσως γιατί ο στρα τός 
άρχισε να περικυκλώνει το χωριό. Μετά, καμία 10αριά 
τούρκοι στρατιώτες μπήκαν μέσα και υπο χρέωσαν 
του Δημογέροντες να πάνε όλοι μαζί στο κονάκι (που 

Την πρώτη Κυριακή μετά την παράδοση του Τούρκικου Στρατού και μετά τη δοξολογία στον Ταξιάρχη έγινε γλέντι στο 
αγρόκτημα «Πλίκ» του παππού μου (16-12-1912). Η φωτογραφία είναι του Πρόδρομου Τζωάννου, αδελφού του Στρατή 
και του Αχιλλέα)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Απ’ την 8η Νοέμβρη μέχρι την 8η Δεκέμβρη 1912
Γράφει ο Γιώργος Παρασκευαΐδης

Ε
πειδή επικρατεί ακόμα η αντίληψη ότι η απε-
λευθέρωση της πόλης Μυτιλήνης την 8η Νο-
εμβρίου 1912 σημαίνει και την απελευθέρωση 

ολόκληρης της Λέσβου, γι’ αυτό θα καταθέσω τα γε-
γονότα της  εποχής εκείνης που μεσολάβησαν μέ χρι 
την ολοκληρωτική απελευθέρωση του νησιού μας την 
8η Δεκεμβρίου 1912, έναν μήνα  ακριβώς μετά, και 
ιδιαίτερα της περιοχής Μανταμάδου απ’ το ημερολό-
γιο, του παππού μου Γεωργίου Ευστρ. Παρασκευαΐδη 
(1864-1948), που κάθε άλλο παρά ευχάριστα ήταν για 
τον δοκιμαζόμενα πληθυσμό της ενδοχώρας. (Μέρος 
του αξιόλογου αυτού ημερο λογίου συμπεριλαμβάνε-
ται στο βιβλίο ΜANTAΜΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΥ εκδ. 1987 με 
τίτλο «Μια νυξ εν Κλαπάδω» σελ. 187).

Επόμενο ήταν ο ασυγκράτητος ενθουσιασμός 
του κόσμου, απ’ τη μεγάλη απαντοχή για την έλευ-
ση της λευτεριάς με τον ελληνικό στόλο μπροστά 

στο λιμάνι της Μυτιλήνης να ξεσηκώσει τα πλήθη, να 
ξεδιπλώσει τις ελληνικές σημαίες που τόσα χρόνια 
φύλαγε κρυμμένες μέσα στα σεντούκια του, να πε-
τάξει φέσια απ’ τα κεφάλια του και με πα ραληρήματα 
χαράς να κατέβει στην προκυμαία να υποδεχθεί και 
ν’ αγκαλιάσει τους ελευθερωτές του.  Το ίδιο περί-
που συνέβη και στα χωριά μας με το άκουσμα της 
πολυπόθητης είδησης. Η νεολαία μάλιστα με τον 
ακράτητο ενθουσιασμό της πήγε και ύψωσε την ελ-
ληνική σημαία πρώτα στο Δημαρχείο και μετά στον 
πύργο του Ταξιάρχη. Ο παππούς μου σαν δήμαρχος 
της Κοινότητας (μέχρι και το 1917 που καταργήθηκε 
η Δημαρχία) ναύλωσαν μαζί μ’ έναν ακόμα δημογέρο-
ντα τον κ. Κομίλη και 6 παλληκάρια, δύο (2) αραμπά-
δες και πήγαν στη Μυτιλήνη στον νέο τώρα διοικητή 
κ. Μελά, να του ζητήσουν όπλα. Δυστυχώς μετά από 
πολλά παρακάλια κατόρθωσαν να πάρουν μόνο 20 
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σώζεται μέχρι σήμερα ένα δίπατο ετοι μόρροπο κτί-
ριο). Εκεί έβαλαν το γιατρό να μεταφρά ζει κάποιον 
στρατιώτη που διάβαζε έναν κατάλογο με τα ονόμα-
τα που είχαν όπλα στο χωριό. Ξαφνικά, μετά από ένα 
σάλπισμα, άρχισε πυρ ομαδόν, που διάρκεσε ένα τέ-
ταρτο περίπου. Οι Τούρκοι προφα σίζονταν ότι πυρο-
βολούν οι δικοί μας μέσα από τα σπίτια τους. Όμως 
συνέβαινε το αντίθετο!

Αποτέλεσμα: 3 νεκροί και 2 τραυματί ες! Τα τε-
λευταία θύματα της Τουρκοκρατίας στον Μανταμάδο 
ήταν: νεκροί ο Δημήτριος Σαραντινός και Γεώργιος 
Θεοδοσίου, τραυματί ες Δημήτριος Γ. Καφετιέρης, 
Μιχαήλος Αποστολέλλης και η μεγάλη κόρη του Χρι-
στόφα Αντωνέλλη.

Αφού και μετά το μακελειό δεν κατόρθω σαν να 
βρουν κανένα όπλο, τους παραχώρη σαν προθεσμία 
2 ημερών (που ζήτησαν οι δι κοί μας ) για να φροντί-
σουν να συνάξουν αυτά. «... Εδοξάζαμεν δε τον Θεόν 
και τον Ταξιάρχην όπου μας έσωσεν από την δεινήν 
αυτήν περίστασιν, διότι εμάθαμεν ότι είχαν σχέδιον 
να επιτεθούν κατά του χωριού την προηγούμενην νύ-
κτα χωρίς να μας ει δοποιήσουν διόλου. Αλλ’ επειδή 
την νύκτα εκείνην έβρεχε έως το πρωί, ως εκ τούτου 
ανέβαλαν την επίθεσιν δια την επομένην. Την άλλην 
ημέρα όμως εσκέφθησαν, φαίνεται, ωριμότερον το 
πράγμα, που απεφάσισαν να μας προσκαλέσουν 
πρώτον δια να καταλάβουν εάν εξακολουθώμεν να 
υποτασσόμεθα ή είμεθα επαναστατημένοι. Ώστε 
η βροχή της προη γούμενης νυκτός και η απόφασις 
όπου εκάμαμε να υπάγωμεν εις Κάπην, έσωσαν το 
χωριό μας. Διότι ο σκοπός αυτών ήτο να θύσουν και 
να απολέσουν αλλ’ η πολιτική όπου μετεχειρίσθημεν, 
τους κατεπράϊνε, και περιορίσθησαν μόνο στον πυ-
ροβολισμόν. Διότι, όπως εμάθαμεν, αυτοί είχαν φέρει 
μαζί των πετρέλαια και παλαιόπανα δια να πυρπολή-
σουν και καλά τον Μανταμάδον…»

 «... Μετά πέντε ημέρας λοιπόν από τις επιθέσεως 
κατά του χωριού, παρέλαβον οι τούρκοι στρατιώται 15 
όπλα, όπου είχαμεν συνάξει, μαζί δε με αυτά έδωσα κι 
εγώ το δικόν μου, καθώς και άλλοι δημογέροντες. Συ-
νάμα, δε, μας διέταξεν ο εν Κάπη διαμένων αξιωμα-
τικός Σιτκή εφέντης δι'  επιστολής του, να στείλωμεν 
χρήματα απέναντι του προς την κυβέρνησιν χρέους 
μας, καθώς και μερικά πρόβατα δια τροφήν του στρα-
τού. Ημείς λοιπόν θέλοντας και μη εστείλαμε την επο-
μένων ημέραν ολίγα χρήμα τα, καθώς και δέκα πρόβα-
τα. Μετά τρεις δε άλλας ημέρας, δηλαδή την πρώτην 
Δεκεμβρίου ημέραν Σάββατον, το πρωί όταν εβγήκα 
εις το καφενείον, μου δείχνει ο Κομίλης μιαν τουρκι-
κήν επιστολήν και μου λέγει ότι γράφει ο αξιωματικός 
από Κάπην να υπάγουν οι Δημογέροντες εκεί χωρίς 

άλλο, πριν μεσημέρι, διότι τους θέλει. Όμως κανείς 
εκ των Δημογερόντων δεν ευρίσκετο εδώ εκτός του 
Κομίλη και του Δημ. Χατζητεμιρτζή, διότι σημειώσα-
τε, άμα έγινεν η επίθεσις κατά του χωρίου, την άλλην 
ημέραν ήρχισεν ο κόσμος σωρηδόν να φεύγει εις Μυ-
τιλήνην......

Να μην τα πολυλογούμε, ο κλήρος έπεσε πάλι 
στον παππού και στον Κομίλη, που ο μεν πρώτος 
ήταν τότε μεσήλικας, ο δε άλλος μισόγερος. Απ’ το 
μεσημέρι που πήγαν στην Κάπη τους είχαν νηστι κούς 
και τους εξέταζαν μέχρι το απόγευμα και τελικά τους 
«πέταξαν» το παραμύθι ότι επειδή άργησαν να πάνε, 
ο Γκανής, ο ανώτερος αξιωματικός και αρχη γός του 
στρατού που τους περίμενε, αναγκάστηκε να φύγει 
στον Κλαπάδο, οπότε έπρεπε να πάνε εκεί, γιατί ήθε-
λε να τους μιλήσει αυτοπροσώπως (!). Τότε ήταν που 
τα «χρειάστηκαν» για καλά. Νηστικοί και ταλαιπω-
ρημένοι έφτασαν αργά το βράδυ στον Κλα πάδο και 
τους οδήγησαν σ’ ένα ερειπωμένο σπίτι δίχως πόρτες 
και παράθυρα, να διανυκτερεύσουν! Εκεί είχαν συνά-
ξει και άλλους δημογέροντες από άλλα χωριά του νη-
σιού και τους συμβούλεψαν να μην συμπαρασταθούν 
στον ελληνικό στρατό, πολύ δε χειρότερα να μην ξε-
σηκώσουν τον κόσμο ενάντια στον τουρκικό στρατό, 
γιατί όλη η ευθύνη θα ‘ναι δική τους. Να υπακούουν 
δε πιστά στην (τούρκικη) κυβέρνηση, γιατί σίγουρα 
θα είναι και η μελλοντική τουλάχιστον για τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου! Δηλαδή λογάριαζαν χωρίς 
τον... ξενοδόχο!

Το πρωί στις 2 Δεκέμβρη άρχισαν οι μάχες του 
στόλου και του Στρατού και στις 8 του μήνα έγινε 
η παράδοση κατά τα γνωστά. Στον Μανταμάδο «.... 
Την Κυριακήν 16-12-1912 συνήχθη όλος ο λαός εις 
την εκκλησίαν των Ταξιαρχών μικροί τε και με γάλοι. 
Εκεί δε εψάλλη δοξολογία, εξεφωνήθησαν λόγοι, 
επαιάνισεν η μουσική, εψάλλη ο ύμνος του Βασιλέως 
και ανυψώθη εις τον κωδωνοστάσιον η σημαία του Ε. 
Λαγίδου......

Η λαϊκή Μούσα του Μανταμάδου έφτιαξε τους πα-
ρακάτω στίχους για την αποφράδα ημέρα του χωριού 
(21-12-1912).

Ιφτά τ’ σαρανταμέρου ήρταν τα Τουρκιά
Ζώσαν τουν Μανταμάδου, να βάλουνι φουτιά.
Ο Μέγας Ταξιάρχης άρχισι βρουχή
Έκανι του Θάμα, μιγάλη ταραχή
Φύγαν στον Κλαπάδου να πουλημήσουνι
Πήγαν τα Ελληνάκια να τους νικήσουνι.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΙΩΤΑΣ
ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ.

O
συγχωριανός μας Μι-
χάλης Καπιωτάς έχει 
επιλεγεί εδώ και 2 μή-

νες περίπου ως προϊστάμενος της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Λέσβου.   

Είναι πτυχιούχος Φυσικών Επι-
στημών  του Αριστοτέλειου   Πα-
νεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.

Επίσης κατέχει  πτυχίο  στην  
Περιβαλλοντική Χαρτογραφία του  
Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα 
Περιβάλλοντος και μεταπτυχια-
κό δίπλωμα ειδίκευσης  στο ΠΜΣ  
Περιβαλλοντική Πολιτική και Δι-
αχείριση Τμήμα Περιβάλλοντος 
Παν. Αιγαίου.

Υπηρετεί  στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση από τα 1988. Ασχολή-
θηκε ιδιαίτερα με την Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση και άρθρο του 
για την εφαρμογή προγραμμάτων  
Π.Ε. για  άτομα με Ειδικές ανάγκες 
περιλαμβάνεται στην έκδοση του 
Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας 

Αγιάσου Λέσβου  «Η Θεομήτωρ»: 
«Ειδική αγωγή, Επαγγελματικός 
προσανατολισμός Ατόμων με 
αναπηρία και αποασυλοποίηση».

Η προσωπική του συγγραφι-
κή δραστηριότητα υλοποιήθηκε 
με την έκδοση από τον εκδοτικό 
οίκο ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ της Μυτιλήνης 
της αστυγραφίας: « Άνθρωποι και 
Επαγγέλματα χώροι και καταστή-
ματα του Μανταμάδου στις δεκα-
ετίες 50-60».

 Σε συνεργασία με άξιους 
συναδέλφους, κατόρθωσε να 
λειτουργήσει το Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέ-
τουλα, υπερπηδώντας  δυσκολίες 
στελέχωσής του και προσέλκυ-
σης μαθητικών ομάδων. Από την 
έναρξη λειτουργίας του και στη 
συνέχεια στο καινούργιο και πλή-
ρως εξοπλισμένο Κέντρο στον 
Ασώματο, διοργάνωσε πολλά σε-
μινάρια, εκπαιδεύοντας πολλούς 
συναδέλφους της Δευτεροβάθμι-

ας  και της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης  της Λέσβου και όχι μόνο, 
ευαισθητοποιώντας χιλιάδες μα-
θητές  από όλη την Ελλάδα, σχε-
τικά με την Π.Ε. και τον πολιτισμό, 
τις καινοτόμες δράσεις και τη δη-
μιουργική έκφραση.

Την τελευταία πενταετία,  ως  
Διευθυντής στο 3ο Γενικό Λύκειο 
Μυτιλήνης, με τη συνεργασία 
άξιων συναδέλφων και ιδιαίτερα 
προικισμένων μαθητών,  συμμε-
τείχε στη διοργάνωση καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
προγραμμάτων επιμόρφωσης εκ-
παιδευτικών.

 Αναλαμβάνοντας τη νέα του 
θέση, δήλωσε:

 «Θέλω να ευχαριστήσω όλους 
τους συναδέλφους, διευθυντές 
και υποδιευθυντές των σχολικών 
μονάδων που με στήριξαν. Θα 
έχουμε μαζί πολύ καλή συνεργα-
σία για να λύσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα ανακύψει στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση. Στόχος μου 
είναι να μπορέσουμε να πάμε την 
εκπαίδευση στον τόπο μας ένα 
βήμα παραπάνω».

Εμείς τον συγχαίρουμε και του 
ευχόμαστε επιτυχία, υπομονή και 
καλή δύναμη στο δύσκολο πόστο 
του προϊσταμένου της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου 
που ανέλαβε.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

•	 Η Όλγα Π. Παρασκευαΐδη, σύζυγος Ιωάννη Ιγν. 
Γιαννακού έκανε κορίτσι.

•	 Ειρήνη Στέλιου Χατζησοφιά συζ. Μάριου Σούρα 
έκανε κορίτσι.

•	 Άννα Π. Παρασκευαΐδη συζ. Παντελή Μακρυμα-
νωλάκη έκανε κορίτσι.

•	 Μασμανίδου Δέσποινα συζ. Στρογγυλού Κων-
σταντίνου (του Παναγιώτη) έκανε αγόρι

•	 Γροσομανίδου Χαρίκλεια συζ. Παναγιώτη Αργυ-
ρόπουλου έκανε αγόρι.

•	 Δρακούλη Ελένη συζ. Ευστρατίου Καραγιάννη 
έκανε κορίτσι.

•	 Παπαγγέλου Ελευθερία συζ. Ιωάννη Κυριακίδη 
(του Πέρη) έκανε κορίτσι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 
εύχεται να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
•	 Πατσιλέλλης Ελισσαίας του Ευστρατίου- Μυστα-

κέλλη  Άννα του Νικολάου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 
εύχεται καλά στέφανα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

•	 Σουλουγάνη Κική
•	 Βεμβέτσου Δωρίς του Ιγνατίου.
•	 Αποστόλου Καλλιόπη του Δημητρίου.
•	 Βεμβέτσου Στυλιανή του Ευστρατίου.
•	 Μιχαηλάρη Μαριάνθη του Γεωργίου.
•	 Καπιωτά Ευαγγελία του Δαυίδ.
•	 Βασιλέλλη Στέλλα

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  εκφράζει στους οικεί-
ους τους τα βαθειά του συλλυπητήρια.

Επίσης το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα βα-
θειά του συλλυπητήρια
•	 Στην Αγγέλα και Πόπη Θεοδοσίου για το θάνατο 

της μητέρας τους Άννας
•	 Στην Αιμιλία Χηροπαίδη Σοφικίτη για το θάνατο 

της συζύγου της Νικόλαου
•	 Στην οικογένεια του Νίκου Σουλουγάνη για το 

χαμό της αγαπημένης τους Κικής Σουλουγάνη.

Κ
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Χρυσούλα Θεοδοσίου στη μνήμη Σουλουγάνη Κικής 
20 €
Οικογένεια Πάτροκλου Γιαννή στη μνήμη Σουλουγά-
νη Κικής 20 €
Οικογένεια Γιώργου Σουλογάνη στη μνήμη Σουλου-
γάνη Κικής 30€
Οικογένεια Στέλιου Λαζαρή στη μνήμη Σουλουγάνη 
Κικής 50 €
Οικογένεια Ηλία Γιαννακόπουλου –Αθηνάς Σου-
λουγάνη στη μνήμη Σουλουγάνη Κικής 50 €
Οικογένεια Στράτου Σουλουγάνη στη μνήμη Σου-
λουγάνη Κικής 30 €
Καρακωνσταντή Μαρίτσα στη μνήμη Αγγελικής Ν. 
Σουλουγάνη 20 €
 Οικογένεια Φώτη Μιχαηλάρη στη μνήμη Μαριάν-
θης Μιχαηλάρη 30 €
Καραβερβέρη Άννα για τη μνήμη Μαριάνθης Μιχα-
ηλάρη 30 €
Θεοδοσίου Κώστας Αμερική για τη μνήμη των γο-
νιών του Ευάγγελου και Ελένης και του αδελφού του 
Γιώργου 1.000 δολ. Αμερικής
Ματζουράνης Δημήτριος στη μνήμη των γονιών του 
Μιχαήλ και Ασημίνας 50 €
Ελευθέριος Κομίλης στη μνήμη Ελπινίκης Στυλιανί-
δη 30 €
Παπαδόπουλος Γεώργιος στη μνήμη Παρασκευά 
Γεωργούλα και Παναγιώτας Πρασίνου 20 €
Αλεξάνδρου Λίτσα στη μνήμη των θείων της Χαρά-

λαμπου Ψαραδέλλη και Αικατερίνης Βασιλέλλη – 
Ψαραδέλλη 30 €
Βεμβέτσου Αθηνά στη μνήμη του συζύγου της 
Δημητρίου 20 €
Κομίλης Λευτέρης στη μνήμη 
Ελπινίκης Στυλιανίδου 30 €
Κομίλης Λευτέρης στη μνήμη Δημητρίου Ευστ. 
Παρασκευαΐδη (ΗΠΑ)  30 €
Η γυναίκα και τα παιδιά του Μπάμπη Γροσομανίδη 
στη μνήμη του 150 €
Αρχοντία Στ. Γιαννίκα Μυτιλήνη 50 €
Γιαννή Μαρίκα Μανταμάδος 20 €
Ζωή και Άννα Φωντή Μανταμάδος 50 €
Ανώνυμη από Μανταμάδο στη μνήμη Μαρίας Ν. 
Κουρού 20 €

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τζωάνος Πέτρος ενίσχυση Συλλόγου 30 €
Τζωάνος Δημήτριος ενίσχυση Συλλόγου 30 € 
Ευανθία Παπακηρύκου Καρτσαγκούλη ενίσχυση 
Συλλόγου 100 δολ. Αμερικής
Κατερίνα και Ειρηνέλα Θεοδοσίου στη μνήμη του 
συζύγου και πατέρα Γιώργου Θεοδοσίου 50 €
Κουρσούνης Μάκης από Πάμφιλα Αντιπρόεδρος 
ΟΛΣΑ 20 €
Αβαγιαννός Ευστράτιος Γαλλία ενίσχυση Συλλόγου 
50 €
Παρασκευαΐδου – Ψωμά Στέλλα Αμερική ενίσχυση 
Συλλόγου 50 €

Ο Σύλλογός μας έλαβε ημερολόγια, από:

•	 την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης και επιστολή του 

Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιακώβου Γ' με ευχές 

προς τα μέλη του Συλλόγου μας

•	 τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου 

και επιστολή του Πρωτ. Ευστρατίου Δήσσου  με 

ευχές προς τα μέλη του Συλλόγου μας

•	 το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Μανταμάδου με 

ευχές προς τα μέλη του Συλλόγου μας τόσο της 

Επιτροπής όσο και του προέδρου αυτής  π. Χρήστου 

Τσιτμηδέλλη.

•	  το Σύλλογο «Ηλιαχτίδα»

•	  το Σύλλογο «Ομόνοια»

τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Ο φιλόλογος κ. Στέφανος Παύλου Παρασκευ-

αΐδης αναγορεύτηκε με άριστα διδάκτωρ του 

Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοι-

νωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας για τη διδακτορική διατριβή του 

με θέμα: «Από το χάρισμα στη γνώση: Η ίαση 

του σώματος και της ψυχής στον κόσμο των 

μοναχών του 4ου αιώνοςΤο Δ.Σ. του Συλλόγου 

μας τον συγχαίρει και του εύχεται καλή σταδι-

οδρομία!!!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950.ΔΙΑΚΡΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η ΑΓΓΕΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΩΜΑ, Η ΚΑΤΙΝΑ ΜΕΤΣΙΚΑ - ΤΡΑΓΕΛΛΗ, Η ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ 
-ΤΡΑΓΕΛΛΗ, Η ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΝΗ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ, ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. 
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Περιοδικό Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», 
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 39, 3ος όροφος, 104 33 Αθήνα
FAX ΣΥΛΛΟΓΟΥ 210 9571105

ΤΕΥΧΟΣ 147, 37ος ΧΡΟΝΟΣ
Kυκλοφορεί κάθε τρίμηνο
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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

Κυριακή 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2016:  ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝΕυαγγελία Χαραλάμπους Μανταμάδος για τη μνήμη 
του συζύγου της Στέφανου 25 € 
Οικογένεια Μιχάλη Χαραλάμπους για τη μνήμη του 
πατέρα του Στέφανου 25 €
Καραβερβέρη Άννα για τη μνήμη Στέλλας Βασιλέλ-
λη 30 €
Οικογένεια Δημητρίου Βασιλέλλη Μανταμάδος για 
τη μνήμη Στέλλας Βασιλέλλη 50 €
Μπαλή Λουκία ενίσχυση Συλλόγου 60 €
Κωστοπούλου Βασιλική για τη μνήμη Στέλλας Βασι-
λέλλη 20 €
Μαρία Στυλιανίδη στη μνήμη του συζύγου της 
Γιώργου Στυλιανίδη και των γονιών της Θανάση και 
Σταματίας Βαξεβάνη 20 €
Ανώνυμη ενίσχυση στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης Πίτας (14-2-2016) 10 €
Ανώνυμος ενίσχυση την ημέρα των Ταξιαρχών (22-
11-2015) 10 € 
Κούκου Θέλξη Μανταμάδος για τη μνήμη του συζύ-
γου της Παναγιώτη 20 €
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!

Συνδρομές Περιοδικού και Ενισχύσεις από 
Μανταμάδο και διάφορα μέρη της Ελλάδας
Γροσομανίδου Μαρία Μανταμάδος 50 €
Παρασκευαΐδης Παύλος Σπέτσες 20 €
Παρασκευαΐδης Γιώργος Θεσσαλονίκη 20 €
Τερζής Παναγιώτης Σπέτσες 20 €
Βαχτσαβάνης Γιάννης Μανταμάδος 20 €
Παρασκευαΐδου Λεσβία Μανταμάδος 20€

Παπακηρύκου Μαρία Μανταμάδος 20€
Κουβδή Άννα Μανταμάδος 20 €
Σταγωνά Βασιλεία Μανταμάδος 20 €
Βακιρτζή Ρόζα Μανταμάδος 30 €
Παπαδέλλη Στρατούλα Μανταμάδος 20 €
Δούκα Αικατερίνη Μανταμάδος 20 €
Τσεκούρα Μαρία Θεσπρωτικό Πρέβεζας 30 €
Παπαϊωάννου Αντωνία Μανταμάδος 20 €
Μανούσος  Τάκης Μυτιλήνη 20 €
Μανωλιάς Ιγνάτιος Λήμνος 60 €
Χατζηδημητρίου Ευστράτιος Μανταμάδος 20 €
Μουζουρέλλη Ελένη Μανταμάδος 20 €
Στρογγυλού Ελένη Μανταμάδος 20 €

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Η Καρακωνσταντή Μαρίτσα προσέφερε στο Σύλλο-
γό μας τα ασφάλιστρα της αίθουσας στη μνήμη του 
συ ζύγου της Τάσου
Ο καθηγητής Παρασκευαΐδης Παύλος προσέφερε 
στο Σύλλογό μας 12 βιβλία του «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙ-
ΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ» για τη βρά-
βευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
Ο Βασίλης Δημ. Βεμβέτσος πρόσφερε κρέας στη 
μνήμη του πατέρα του Δημητρού για την γιορτή των 
Ταξιαρχών που έγινε στο Σύλλογό μας την Κυριακή 
22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!



ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Κυριακή 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015:  Εορτασμός προς τιμή  του Πολιούχου του χωριού μας Ταξιάρχη 
και της απελευθέρωσης του νησιού μας  από τον Τουρκικό ζυγό.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΑΙΟΔΩΡΗ ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΥΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙ-
ΚΗΣ ΠΙΤΑΣ



    ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»


