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Οι μαθητές της  Γ’ 
τάξης του Γυμνα-
σίου Μανταμάδου 
τιμούν!!! 
τους εκτελεσμένους 
στις 1-5-1944 στο  
ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ της 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ στην 
Καισαριανή.
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Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος
«Συγχαρητήρια σ' όλους τους Μανταμαδιώτες των Αθηνών, που ξέρουν 
να τιμούν τον Προστάτη τους Ταξιάρχη και από μακριά. Οι Αρχάγγελοι να 
τους προστατεύουν με την κραταιά τους προστασία και να τους χαρίζουν 
την ψυχική και σωματική γαλήνη και προκοπή.

Ευχές»
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«Εμείς οι παρευρισκόμενοι στις 14-5-2017 στο Πανηγύρι Του Ταξιάρχη στο 
Σύλλογο Μανταμαδιωτών Λέσβου στην Αθήνα, στηρίζουμε τη συνέχιση του 
πατροπαράδοτου εθίμου μας της προσφοράς του ταύρου, στο Πανηγύρι 
του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο!»

Ακολουθούν 55 υπογραφές

ΨΗΦΙΣΜΑ
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Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!!
 Νάμαστε πάντα καλά και  κάθε χρόνο τέτοιες 

μέρες να γιορτάζουμε τον Άγιό μας και να τιμούμε 
το έθιμό μας.

Ένα έθιμο πολύ παλιό, βαθειά ριζωμένο στη 
συνείδησή μας, σημαντικό κομμάτι της λαϊκής μας 
παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Το έθιμο της προσφοράς του ταύρου για να 
φτιαχτούν τα φαγητά δεν μπορεί να τα ακουμπήσει 
κανείς. Πάντα θα γιορτάζεται με τον πατροπαρά-
δοτο τρόπο και έτσι θα μεταφέρεται από γενιά σε 
γενιά, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο, εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια οι Μανταμαδιώτες εκφράζουν την πίστη  και 
την ευγνωμοσύνη τους στον Άγιο

Με την προσφορά του ταύρου και το μοίρασμα 
του ζεστού φαγητού οι άνθρωποι θέλουν να ευχα-
ριστήσουν τον Άγιο, να εξιλεωθούν, να ζητήσουν 
συχώρεση, να διώξουν το κακό αλλά και να αναζη-
τήσουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο με υγεία, 
προκοπή, καλή σοδειά και πολλά μπερεκέτια.

Έτσι λοιπόν εξισορροπώντας ανάγκες και συναι-
σθήματα μέσα από το ιερό προσκύνημα και το με-
γάλο λαϊκό πανηγύρι, η τοπική κοινωνία είχε οφέλη 
ηθικά, υλικά, οικονομικά.

Γιατί η Κυριακή των Μυροφόρων ήταν πάντα με-
γάλη γιορτή. Ήταν το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι 
του χωριού μας.

Όλα γιορτινά. Τα σπίτια ανοιχτά, τα παιδιά μέσα 
στην καλή χαρά, μουσαφίρηδες, προσκυνητές, πε-
ραστικοί, πλημύριζαν τους δρόμους και τα σοκάκια 
που αντιλαλούσαν οι μουσικές και οι μερακλήδες 
χόρευαν με καμάρι και   λεβεντιά.

Γιατί εμείς οι Μανταμαδιώτες είμαστε φιλότιμοι, 
φιλόξενοι, γλεντζέδες, πανηγυρτζήδες και αγαπάμε 
τη ζωή και τους συνανθρώπους μας και κανείς δεν 
μπορεί να μας κατηγορήσει ότι κακομεταχειριζόμα-
στε τα ζώα.

Είναι ψέμα, συκοφαντία, κακοήθεια.
Εμείς αγαπάμε τα ζώα, τάχουμε κοντά μας και 

πάντα τα φροντίζουμε.
Και μακάρι αυτοί οι υπερευαίσθητοι συκοφάντες 

νάδειχναν ελάχιστη ευαισθησία σε αυτούς τους συ-
νανθρώπους μας που καθημερινά σκοτώνονται από 
τους πολέμους, τις βόμβες, τα χημικά, την προσφυ-
γιά, αυτούς που ζουν στο περιθώριο πεινασμένοι, 
εξαθλιωμένοι χωρίς ελπίδα για το αύριο.

Τότε ο κόσμος θα ήταν πραγματικά καλύτερος. 
Και όμορφος είναι ο κόσμος, όταν οι άνθρωποι τι-
μούν τα έθιμα και τις παραδόσεις. Σέβονται την πο-
λιτιστική τους κληρονομιά και προσπαθούν να δια-
φυλάξουν όλα αυτά που κληρονόμησαν από τους 
παλαιότερους και με αυτά να πορευτούν στην πα-
ραπέρα ζωή τους.

Γι αυτό κι εμείς καλούμε τα παιδιά, τους νε-
ώτερους και όλοι μαζί να δουλέψουμε σωστά κι 
οργανωμένα και μέσα από διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις να προβάλλουμε τα έθιμα και τις παρα-
δόσεις. Γιατί οι ηθικές και πολιτιστικές αξίες της λα-
ϊκής μας παράδοσης πάντα θα μας ενώνουν, θα μας 
κάνουν να αγαπάμε τον τόπο μας, θα μας διαπαιδα-
γωγούν και θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους.

Και πρέπει να συγχαρούμε τους συγχωριανούς 
μας που ενωμένοι και αποφασισμένοι και με την 
στήριξη του παπά-Στρατή, αντιστέκονται και παλεύ-
ουν για να σωθεί το έθιμο της προσφοράς του ταύ-
ρου. Και μακάρι έτσι όλοι μαζί μαχητικά και δυναμι-
κά πάντοτε να αγωνίζονται για όλα τα προβλήματα 
του τόπου.

Και για μας εδώ στο Σύλλογο η μέρα αυτή θα εί-
ναι πάντα ημέρα γιορτής και τιμής στον Άγιο και στο 
έθιμό μας και πάντα θα μαζευόμαστε για να γλεντά-
με όμορφα και παραδοσιακά.

Βέβαια οι καιροί είναι δύσκολοι. Τα οικονομι-
κά μας δύσκολα αλλά με την δική σας βοήθεια και 
την βοήθεια των συγχωριανών μας συνεχίζουμε τις 
δραστηριότητές μας και την έκδοση του περιοδι-
κού. Και σήμερα ξέρουμε ότι όποιος μπορεί θα ενι-
σχύσει το Σύλλογο. Και η μικρότερη βοήθεια θάνε 
για μας σημαντική.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΣΤΙΣ 14-5-2017, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.
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Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά 
μας και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνε-
χίσουμε.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους βοήθησαν, τις 
κυρίες του Συλλόγου μας που μαγείρεψαν και γέμι-
σαν τα αρνιά, την Αθηνά Βεμβέτσου, την Άννα Δε-
μερτζή - Βαμβουρέλλη, την Μαρίτσα Καρακωνστα-
ντή και την Μαρία Ζαφειρίου που το μαγείρεψε και 
το προσφέρει στη μνήμη των γονιών της.

Ευχαριστούμε τον Αποστόλη Πασπαλά που μας 
έστειλε από το χωριό έξη ρολά από κοτόπουλο και 
ευχαριστούμε πολύ τους Λημνιούς φίλους μας Σω-
τήρη και Νίκο Κωνσταντάρα – Καφετέρια Ίσαλος 
στη Λήμνο - που προσφέρουν 100 ευρώ για την ορ-
χήστρα του σημερινού πανηγυριού μας.

•	  Σήμερα όμως είναι και μέρα ξεχωριστή, για-
τί είναι η γιορτή της μητέρας. Η μάννα της 
αγάπης και προσφοράς, της θυσίας και της 
παρηγοριάς, η μάννα του μόχθου και της 
βιοπάλης, η μάννα της ειρήνης και του πο-
λέμου, η μάννα της προσφυγιάς και του ξε-
ριζώματος, η μάννα η δική μας όπου πάντα 
είναι μέσα μας και ζεσταίνει την ψυχή μας

•	 Τιμούμε επίσης τη μνήμη του αγωνιστή της 
ειρήνης και της δημοκρατίας Γρηγόρη Λα-
μπράκη, που δολοφονήθηκε από το παρα-
κράτος στις 27 Μαΐου το 1963 και σήμερα 
γίνεται προς τιμήν του η 37η Μαραθώνια 
Πορεία Ειρήνης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ.

Προς την κ. Κουρδουσά Μένη, εκδότη του περιοδικού «τα μανταμαδιωτκα» 
Αγαπητή φίλη.

Κάπως καθυστερημένα πήραμε στα χέρια μας το τεύχος 151  του περιοδικού σας, όπου -μεταξύ άλλων 
-υπάρχουν και οι «σκόρπιες αναμνήσεις» του κ. A.  Μαβίλη.  Διαβάζοντας αυτό το κείμενο αισθανθήκαμε   
δυσάρεστη έκπληξη.

Θεωρούμε πως οι αναφορές που γίνονται  σε ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ (Ζαχαριάδης, Μπελογιάννης, 
Πλουμπίδης) αλλά και στο σύνολο της ηγεσίας του στις 10ετίες ’40-’50, όχι απλά    δεν έχουν καμιά σχέση 
με την πραγματικότητα και την ιστορική αλήθεια, αλλά έχουν αντληθεί από τα πλέον αντικομμουνιστικά 
κιτάπια της  αντίδρασης.

Μάλιστα  ο συγγραφέας των «σκόρπιων αναμνήσεων» δηλώνει την πρόθεσή του να επανέλθει για τον 
Καραγιώργη αυτή τη φορά.   Αναλογιζόμαστε τι θα διαβάσουμε, αν αντλήσει τις «αναμνήσεις» του, από τα 
ίδια αντιδραστικά κιτάπια.

Δεν θεωρούμε αναγκαίο να απαντήσουμε - λέξη τη λέξη - στα όσα ανεκδιήγητα περιγράφονται στο εν 
λόγω κείμενο.

Ζητάμε, πάντως, αυτή μας η επιστολή να δημοσιευτεί σε επόμενο τεύχος του περιοδικού σας.  Σε περίπτω-
ση που δεν το κρίνετε σκόπιμο, διατηρούμε το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουμε αυτήν την  επιστολή, στα 
τοπικά και αθηναϊκά ΜΜΕ.   

Φιλικά 
 Η Τομεακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας δηλώνει ότι δεν λογοκρίνει κανένα κείμενο που αποστέλλεται προς δημοσίευση, εκτός αν περι-
έχει ρατσιστικές ή  φασιστικές απόψεις ή προσωπικές υβριστικές αναφορές. Στο πνεύμα αυτό δημοσιεύθηκε το άρθρο 
«σκόρπιες αναμνήσεις» του Α. Μαβίλη και η απάντηση της Τ.Ε. Λέσβου του Κ.Κ.Ε. Το θέμα για το περιοδικό μας θεωρείται 
λήξαν και δεν πρόκειται να επανέλθουμε.
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Η Γ’ τάξη του Γυμνασίου Μανταμάδου πραγ-
ματοποίησε, από 2 μέχρι και 5 Μάη 2017, 
εκδρομή στην Αθήνα, στην οποία συμμετεί-

χαν 19 μαθητές.
•	 Την πρώτη μέρα επισκέφθηκαν την Ακρόπολη κα-

θώς και τους γύρω ιστορικούς χώρους και περπα-
τώντας ξεναγήθηκαν στο Μοναστηράκι.

•	 Την δεύτερη μέρα επισκέφτηκαν το Πλανητάριο 
στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, μετά το Μουσείο της Ακρό-
πολης, αργότερα περπάτησαν στον χώρο το Ζάπ-
πειου και του Εθνικού Κήπου και το απόγευμα πα-
ρακολούθησαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά την 
Ροκ Όπερα «ΕΒΙΤΑ».

•	 Την Πέμπτη, Τρίτη μέρα της εκδρομής, επισκέφτη-
καν το Θυσιαστήριο της Λευτεριάς στην Καισαρια-
νή.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ξενάγηση 

στους χώρους του ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ 
καθώς και στο Μουσείο του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΕΠΟΝ. 

Τους έγινε ενημέρωση για τους 4 Μανταμαδιώτες 
που εκτελέστηκαν: ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
στις 8 - 4 -1944  και την πρωτομαγιά  του 1944 οι: 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΗΣ και 
ο 17χρονος μαθητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΟΥΣΑΣ.

Επίσης προσφέρθηκαν αναψυκτικά και πρόχειρο 
φαγητό από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ ΑΘΗ-
ΝΑΣ.

Ευχαριστούμε το Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και το ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ καθώς και το Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης 
και ΔΣΕ Καισαριανής για την ενημέρωση.

Επίσης παραβρέθηκαν ο αντιστασιακός ΝΙΚΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ, Μανταμαδιώτης από πατέρα, κάτοι-
κος Καισαριανής, ο Αποστόλης Κοπριτέλλης που ορ-
γάνωσε όλη την επίσκεψη εκ μέρους του Συλλόγου 
Μανταμαδιωτών καθώς και Δημήτρης Πανσεληνάς, 
Πολιχνιάτης, κάτοικος Καισαριανής.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο και 
το απόγευμα επισκέφτηκαν το Παναθηναϊκό Στάδιο 
και τη Βουλή των Ελλήνων και μετά περπάτησαν στα 
στενά της Πλάκας...
•	 Την Παρασκευή, λόγω του περιορισμένου χρό-

νου, μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, αναχώρησαν 
κατ’ ευθείαν για αεροδρόμιο και από εκεί....για 
Μυτιλήνη.
Συνοδοί καθηγητές: Η Διευθύντρια του Γυμνασίου  

ΦΙΛΙΩ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ και η ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ. Οι 
μαθητές ήταν όλοι άψογοι, με άριστη συμπεριφορά. 
Εύγε τους!!!

Η Εκδρομή μαθητών του Γυμνασίου Μανταμάδου στην Αθήνα

Ε
ίναι γνωστό ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα και 
κυρίως προς τα τέλη του αιώνα αυτού χιλιάδες 
Ελλήνων μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής για πολλούς λόγους, από τους οποίους ο 
πιο σημαντικός βέβαια δεν ήταν άλλος από την αναζήτηση 
καλύτερων συνθηκών διαβίωσης με άλλα λόγια καλύτερων 
οικονομικών όρων για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 
Το μεταναστευτικό ρεύμα έχει να επιδείξει μεγάλη ένταση 
κατά το διάστημα 1890-1917, όταν 450.000 περίπου συμπα-
τριώτες μας πέρασαν των ωκεανό και εγκαταστάθηκαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η συγκυρία των πολεμικών συγκρού-
σεων (Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897, Βαλκανικοί Πόλε-
μοι, Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος) στις οποίες είχε εμπλακεί η 
Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να διόγκωσαν το μεταναστευτικό 
ρεύμα προσθέτοντας και παράλληλες αιτίες μετανάστευ-
σης. 

Φυσικά ανάμεσα σε αυτούς τους μετανάστες βρέθηκαν 
και χιλιάδες Λέσβιοι και το γεγονός έχει αποτυπωθεί και 
στη βιβλιογραφία αλλά και στην καθημερινότητα των αν-
θρώπων, καθώς οι δεσμοί ανάμεσα στους απόδημους και 
στους γηγενείς παρέμειναν αδιατάρακτοι τις περισσότερες 
φορές. Πέρα από την πυκνή αλληλογραφία, τα δέματα, τα 
εμβάσματα, τις δωρεές για έργα ευποιίας στη γενέτειρα, 
τις προσκλήσεις συγγενών στους τόπους της νέας εγκατά-
στασης η υφιστάμενη ακόμα και σήμερα στενή συνάφεια 
με την πατρίδα από μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς 
επιβεβαιώνει το φαινόμενο.

Φυσικά στο μικρό αυτό μελέτημα που πρωτοδημοσιεύ-
τηκε στο Λεσβιακό Ημερολόγιο του 2015 δεν επιδιώκω να 
παραθέσω στοιχεία για τη μετανάστευση των Λεσβίων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τις συνέπειές της. Πρόθεσή μου 
είναι να επισημάνω ένα γεγονός, στο οποίο νομίζω ότι αξί-

Η ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΙΩΤΩΝ  ΣΤΟ ΧΑΒΕΡΧΙΛ 
ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ (1.1.1910).

Παναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη
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ζει να αφιερώσουμε λίγες γραμμές σε ένα έντυπο ευρείας 
κυκλοφορίας, όπως το Λεσβιακό Ημερολόγιο, το οποίο γε-
γονός τονίζει αυτή την έντονη συνάφεια και το ενδιαφέρον 
ανάμεσα σε μετανάστες και στον τόπο καταγωγής τους.

Την 1 Ιανουαρίου 1910, λοιπόν, Μανταμαδιώτες μετα-
νάστες συγκεντρώνονται στην πόλη Χάβερχιλ της Μασα-
χουσέτης για να ιδρύσουν ένα Σύλλογο, έναν Πατριωτικό 
Σύνδεσμο, όπως αναγράφεται στο σχετικό Καταστατικό 
(βλ. εδώ παρακάτω το πλήρες κείμενο, αλλά και φωτογρα-
φία της σελίδας-τίτλου). Στο έντυπο Καταστατικό αυτό, που 
βρισκόταν ανάμεσα στα έγγραφα του μικρού ιδιωτικού Αρ-
χείου του Μανταμαδιώτη Τριαντάφυλλου Βασιλέλλη, που 
μέσα από διάφορες συγκυρίες έπεσε στα χέρια μου, δεν 
αποτυπώνεται κανένα όνομα μετανάστη Μανταμαδιώτη, 
αλλά μόνο οι προθέσεις τους, ο σκοπός του Συλλόγου και 
οι διάφορες υποχρεώσεις των μελών του. 

Πέρα από τα διάφορα τυπικά στοιχεία, τα οποία, είτε 
αυτούσια είτε παραλλαγμένα περιλαμβάνουν παρόμοια 
έντυπα και τα οποία ίσως δεν έχουν και μεγάλη σημασία, 
εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι οι ξενιτεμένοι του 
χωριού μας, ιδρύουν ένα Σύλλογο προκειμένου, όπως ανα-
φέρεται στο Καταστατικό (βλ. εδώ Άρθρο 2), να συγκε-
ντρώσουν χρήματα και να ενισχύσουν την κατασκευή κα-
μπαναριού στον ναό του Ταξιάρχη του χωριού τους.

Αυτά, όπως είπαμε, γίνονται σε μια πόλη με το όνομα 
Χάβερχιλ (σήμερα έχει πληθυσμό περί τις 90.000 κατοί-
κους), που βρίσκεται στην γνωστή και ονομαστή πολιτεία 
της Μασαχουσέτης, της οποίας η πιο γνωστή πόλη είναι η 
Βοστόνη, στο βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Στην περιοχή αυτή παρουσιάζεται έντονη προσέλευ-
ση μεταναστών, επειδή υπήρχε στα τέλη του 19ου αιώνα 
και τις αρχές του 20ού μεγάλη ζήτηση εργατικών χεριών, 
προορισμένων για την βιοτεχνία και βιομηχανία που παρου-
σίαζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με αιχμή την βυρσο-
δεψία, την κατασκευή υποδημάτων, ενδυμάτων και άλλων 
προϊόντων.

Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με το Καταστατικό πρέπει να 
βρέθηκε ικανός αριθμός Μανταμαδιωτών, καθώς η συγκρό-
τηση ενός Συλλόγου προϋποθέτει πολλούς ανθρώπους, 
από τους οποίους – τους πιο δραστήριους- θα προέλθει η 
σχετική πρωτοβουλία. Έτσι θα ιδρύσουν τον Σύλλογο και, 
όπως είναι περίπου αναμενόμενο..., θα τον ονομάσουν Ταξι-
άρχη, του οποίου η πασίγνωστη φιγούρα θα αποτελέσει και 
το κεντρικό στοιχείο της σφραγίδας του Συλλόγου (βλ. εδώ 
σχετική φωτογραφία).

Είπαμε ότι τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το Κα-
ταστατικό του Συλλόγου των Μανταμαδιωτών δεν έχουν και 
τόσο μεγάλη σημασία όση το καθαυτό γεγονός της ίδρυ-
σης του Συλλόγου και οπωσδήποτε λίγα χρόνια μετά την 
άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή η σχετική πρά-
ξη συντελείται κιόλας το 1910.

Ο σκοπός πάντως της ίδρυσης του Συλλόγου, ο οποίος 
είναι μονοσήμαντος: η συγκέντρωση χρημάτων για την ανέ-
γερση καμπαναριού στον Ταξιάρχη, είναι ένα πρόβλημα, το 
οποίο χρειάζεται περαιτέρω συγκέντρωση στοιχείων από 
τις ιστορικές πηγές του χωριού. Το αναφέρω αυτό, επει-
δή, όπως γνωρίζω, καμπαναριό δεν είχε η άλλη εκκλησία 
του χωριού, ο Άγιος Βασίλειος (το υφιστάμενο καμπαναριό 
κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1930, όταν μητροπολί-
της Μηθύμνης ήταν ο σπουδαίος Διονύσιος Μηνάς, που το 
εγκαινίασε). Αντίθετα ο Ταξιάρχης είχε και έχει τον εντυπω-
σιακό πύργο στη βορειοδυτική πλευρά του περιβόλου του, 
στον οποίο υπάρχουν και οι καμπάνες.

Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε δύο πράγματα: α) είτε 
οι Μανταμαδιώτες –και μάλιστα πρώτης γενιάς- γράφουν 
λανθασμένα για καμπαναριό του Ταξιάρχη, πράγμα λίγο 
δύσκολο, επειδή προϋποθέτουμε ότι οι ξενιτεμένοι Μαντα-
μαδιώτες μπερδεύουν τις εκκλησίες του χωριού της β) είτε 
ότι την εποχή εκείνη οι καμπάνες του Ταξιάρχη δεν βρισκό-
ταν στον γνωστό πύργο και οι ιθύνοντες της εκκλησίας λο-
γάριαζαν να κατασκευάσουν εξαρχής άλλο καμπαναριό για 
την τοποθέτησή τους.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, καινούριο καμπανα-
ριό στον Ταξιάρχη δεν κατασκευάστηκε, οπότε μπορούμε 
να πιθανολογήσουμε και μια τρίτη ή και τέταρτη εκδοχή: τα 
χρήματα είτε να δόθηκαν αργότερα για το καμπαναριό του 
Αγίου Βασιλείου είτε με αυτά να ευπρεπίστηκε ο πύργος 
του Ταξιάρχη και να κατασκευάστηκε εσωτερικό κωδωνο-
στάσιο, ή ακόμα να δόθηκαν για να ενισχυθεί άλλο έργο στο 
χωριό (π.χ. την δεκαετία του 1930 κατασκευάστηκε με συν-
δρομές ομογενών λουτρός στο χωριό, όπου τα τελευταία 
χρόνια στεγάστηκε ο πρώην Δήμος Μανταμάδου). Υποθέ-
σεις που μια μικρή έρευνα στα χαρτιά του Ταξιάρχη ίσως 
μπορούσε να επιβεβαιώσει, μολονότι βρισκόμαστε ακόμα 
στην περίοδο της οθωμανικής κατοχής και λίγο πριν από 
την απελευθέρωση του νησιού. Άλλωστε, δεν είμαστε βέ-
βαιοι αν ο Σύλλογος κατάφερε τελικά να επιτύχει τον σκοπό 
του, να συγκεντρώσει δηλαδή τα απαιτούμενα χρήματα, αν 
με λίγα λόγια οι ξενιτεμένοι Μανταμαδιώτες ανταποκρίθη-
καν στις προσδοκίες όσων είχαν την σχετική πρωτοβουλία.

Ωστόσο, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία. 
Εκείνο που αναδεικνύεται ωστόσο είναι ότι ένα ρεύμα μετα-
ναστών κινείται κιόλας από τον Μανταμάδο προς τις Ηνω-
μένες Πολιτείες και μάλιστα αρκετά πυκνό, ώστε από αυτό 
να προέλθει η πρωτοβουλία της σύστασης Συλλόγου, του 
οποίου το Καταστατικό παραθέτω αμέσως για την ιστορική 
καταγραφή του γεγονότος.

Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης
Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών
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ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Συνελθόντες σήμερον την 1ην Ιανουαρίου 1910 εν μια 

των αιθουσών, οι εν Χέβερ Χιλ και εντός των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Βορείου Αμερικής παρεπιδημούντες και ορ-
μώμενοι εκ Μανδαμάδου της νήσου Λέσβου, απεφασίσαμεν 
εις κοινήν συνέλευσιν, όπως συστήσωμεν σύνδεσμον υπό 
την επωνυμίαν υπέρ Πατρίδος σύνδεσμος Μανδαμαδιωτών 
«ο Ταξιάρχης».

ΑΡΘΡΟΝ  2ον

Σκοπός του Συνδέσμου είναι προς ανοικοδόμησιν Κω-
δωνοστασίου του ναού «ο Ταξιάρχης», και διαφόρων άλλων 
έργων του ειρημένου ναού.

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

Λαβόντες υπ' όψιν ότι η πατρίς ημών τη πρωτοβουλία 
φιλοτίμων νέων απέκτησεν πλήρες Ελληνικόν σχολείον, ως 
εκ τούτου φιλοτιμούμενοι και ημείς, μακράν της φιλτάτης 
πατρίδος ευρισκόμενοι, απεφασίσαμεν όπως ιδρύσωμεν, 
τον ανωτέρω σύνδεσμόν μας «ο Ταξιάρχης».

ΑΡΘΡΟΝ  4ΟΝ

Μέλη του Συνδέσμου δύνανται να γίνωσιν οι εκ της 
κωμοπόλεως Μανδαμάδου και των περιχώρων αυτής κατα-
γόμενοι και δυνάμενοι να συντελέσωσι προς ευόδωσιν του 
σκοπού αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ  5ΟΝ

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχωνται εκ των συνδρο-
μών των φιλοπάτριδων ανδρών.

Η συνδρομή εκάστου μέλους αποτελείται εκ δύω δολ-
λαρίων καταβαλλομένων επί τη εγγραφή αυτού, και δέκα 
σεντς άτινα προσφέρει καθ' εκάστην Κυριακήν.

ΑΡΘΡΟΝ 6ΟΝ

Παν μέλος μη πληρώνων επί τέσσαρας κατά σειράν 
μήνας την συνδρομήν του άνευ λόγου, αφού ειδοποιηθή 
πρώτον διαγράφεται,  ουδένα δέχει λόγον, ή απαίτησίν 
τινα, και δεν δικαιούται της επιστροφής των συνδρομικών 
του καταθέσεων.

ΑΡΘΡΟΝ  7ΟΝ

Έκαστον μέλος δύναται εκτός της τακτικής του συν-
δρομής να προσφέρη κατ' ευχαρίστησιν.

ΑΡΘΡΟΝ 8ΟΝ

Εις τον προσφέροντα δέκα δολλάρια απονέμονται αι 
ευχαριστίαι του συλλόγου και καταχωρείται το όνομά του 
εν τοις βιβλίοις του συλλόγου ως δωρητής, εις τον προ-
σφέροντα είκοσι πέντε δολλάρια αποδίδεται ο τίτλος του 
ευεργέτου, ο προσφέρων άνω των είκοσι πέντε δολλάρια 
μέγας ευεργέτης.

ΑΡΘΡΟΝ 9ΟΝ

Το διευθύνον προσωπικόν του συνδέσμου αποτελείται 
εκ τεσσάρων ισοτίμων μελών, άτινα ωρίσθησαν ως εξής,

Α'. ΤΑΜΙΑΣ
Β'. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γ'. ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 10ΟΝ

Την υπηρεσίαν της ευκοσμίας διευθύνει ο Ταμίας. Κρα-
τεί κατάλογον των ονομάτων των μελών, και εισπράττει 
τας συνδρομάς και τας δωρεάς των βουλομένων, κρατεί 
πάντοτε διά την τρέχουσαν υπηρεσίαν του συνδέσμου πο-
σόν τι μέχρι 10 δολλαρίων, την δε όλην περιουσίαν του συν-
δέσμου καταθέτει μετά δύο άλλων εντίμων προσώπων επ´ 
ονόματιι του Συνδέσμου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΝΔΑΜΑΔΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
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ΑΡΘΡΟΝ  11ΟΝ

Ο γενικός Γραμματεύς φυλάττει το αρχείον και την 
σφραγίδα του συνδέσμου, εκτελεί την αλληλογραφίαν και 
υπογράφει παν έγγραφον εξερχόμενον του Συνδέσμου. Οι 
σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκωνται εις τας 
γενικάς και εκτάκτους συνεδριάσεις, κατά τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις μη παρευρεθείς άνευ αιτίας διαγράφεται.

ΑΡΘΡΟΝ  12ΟΝ

Αι συνεδριάσεις θα γίνωνται κάθε τριμηνίαν, εκτάκτως 
δε οπόταν παρουσιάζεται ανάγκη.

ΑΡΘΡΟΝ  13ΟΝ

Ο σύνδεσμος διαλύεται τότε μόνον, όταν τα μέλη του 
Συλλόγου αριθμούνται ολιγώτερα των 6, εν τοιαύτη δε πε-
ριπτώσει η περιουσία του εκκαθαριζομένη αποστέλλεται 
και κατατίθεται εις το ταμείον της εκκλησίας «Άγιος Ταξι-
άρχης».

ΑΡΘΡΟΝ  14ΟΝ

Εκ των μελών άτινα θα ευρίσκωνται εκτός της έδρας, ο 
ικανώτερος προσδιορίζεται ως αντιπρόσωπος, ούτος υπο-
χρεούται να εγγράφη μέλη και εισπράττη τας συνδρομάς 
και τας τυχόν δωρεάς αυτών, ούτος δ´επίσης θα τηρή ακρι-
βή λογαριασμόν και θα στέλλη τα συναχθησόμενα χρήματα 
κατά το τέλος εκάστου μηνός εις το ταμείον του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟΝ  15ΟΝ

Ο σύνδεσμος διοικείται υπό 4 μελών, άτινα εκλέγονται 
κατά την πρώτην Κυριακήν του μηνός Ιανουαρίου εκάστου 
έτους, η δε διάρκεια αυτών ισχύει δι’ εν έτος, εν περιπτώσει 
δε καθ´ην ήθελε παραιτηθή πριν της νέας εκλογής, διορίζε-
ται προσωρινόν τι μέχρι της γενικής συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ  16ΟΝ

Επέτειος ημέρα της εορτής του Συνδέσμου ωρίσθη η 
πρώτη Κυριακή μετά την εορτήν των Ταξιαρχών.

ΑΡΘΡΟΝ  17ΟΝ

Η Σφραγίς του συνδέσμου είνε κυκλοτερής. Έχει εν τω 
μέσω τον Ταξιάρχην, φέροντα την σπάθην, κύκλω δε την 
προσωνυμίαν «Υπέρ Πατρίδος Σύνδεσμος Μανδαμάδου» 
«Ο Ταξιάρχης».

ΑΡΘΡΟΝ  18ΟΝ

Παν ό,τι δεν προέβλεψεν ο παρών Κανονισμός, αφίει-
ται εις την κρίσιν του διοικητικού συμβουλίου, θεωρείται 
ως κατέχον την αυτήν ισχύν μετά των εν τω Καταστατικώ 
άρθρων.

(Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί και στο Λεσβιακό 
Ημερολόγιο του 2015, επιμ. Παναγ. Σκορδάς, Μυτιλήνη 
2014, σελ. 188-195).

Αποσπάσματα από το ανέκδοτο δαχτυλογραφημέ-
νο ημερολόγιο του πατέρα μου Λευτέρη (1900-1996) 
που το αφιερώνει στους Αχ. Κοντάρα, Χ. Γεωργούλα 
και Ν. Μαρμαρινό.

Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ

Γ
εννήθηκα το 1987, οπότε θα ζητήσω προκαταβολι-
κά συγγνώμη για την κακή μνήμη μου και γνώση μου 
σχετικά με τα ονόματα των Μανταμαδιωτών. Πάντα 

άκουγα συζητήσεις για τις συγγένειες του τάδε με τον τάδε 
και το σπίτι του τάδε, και ενώ πάντα κάπου στη μέση της 
κουβέντας σταματούσα να ακούω γιατί κουραζόμουν, εκεί-
νη ήταν και η στιγμή που αγαπούσα και πιο πολύ. Παρατη-
ρούσα όλη μου την οικογένεια να μιλάει και να γελάει και 
εγώ με τα ξαδέρφια μου τρώγαμε καρπούζι με φέτα.

Εν Μυτιλήνη σήμερον την 19 του μηνός Αυγούστου του 
1948 έτους ημέραν και ώραν 13ην η από του Ν.Δ. ως ετρο-
ποποιήθη δια του 4/5/46 ομοίου προβλεπομένη Επιτροπή 

αποτελούμενη εκ’ των Ι. Σγόντσου Νομάρχου Λέσβου ως 
Προέδρου, 2) Βασιλ. Κρεμμυδά Πρωτοδίκου ή αναπληρω-
τού του κωλυομένου, 3) Γ. Βασιλοπούλου Εισαγγελέως 
Πλημ. Μυτιλήνης ως μελών και 4) Μοιράρχου Στρογγυλού-
δη Νικολάου αναπληρωτού του κωλυομένου Δ/του Χωρ/
κής ως εισηγητού συνελθόντες προσκλήσει του Προέδρου 
αυτής εν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι συνεζήτησε και απε-
φάσισαν επί του κάτωθι ζητήματος δημοσίας ασφαλείας. 

Η Διεύθυνσις Χωρ/κης Λέσβου δια των υπ’ αριθ. 
80/7/20/ 80/6/8 αναφορών της υποβάλλει προτάσεις εκτο-
πίσεώς των….

5) Παρασκευαΐδης Ελευθέριος του Γεωργίου, 6) Τσακί-
ρη Ευστρατίου του Μιλτιάδου, 7) Γαλάνη Ευστρατίου του 
Γεωργίου, 8) Μπαλή Ευστρατίου του Γεωργίου 9) Παπαϊω-
άννου Ιωάννου του Νικολάου, 10) Φουντή Παρασκευά του 
Μιχαήλ, 11) Κοντάρα Μοδέστου του Προκοπίου, 12) Κίτσας 
Γεωργούλα του Ευστρατίου, 13) Αμπατζή Ευστρατία του 
Παναγιώτου, 14) Φουντή Ευστρατίου του Μιχαήλ και Μιχα-
ηλάρη Ελένη του Νικολάου. 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
ΕΞΟΡΙΑ

Του Γιώργου Παρασκευαΐδη
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Διότι άπαντες οι ανωτέρω παλαιά δυναμικά στελέχη του 
Κ.Κ.Ε. και Ε.Α.Μ. των χωριών των τυγχάνοντες, σημειώσα-
ντες και κτά το παρελθόν ανταθνικήν δράσιν εξακολουθούν 
και σήμερον συνομοτούντες καταχθονίως υπό ενιαίαν κομ-
μουνιστικής ηγεσίαν να κατευθύνουν την συμμοριακήν εν 
ταις περιοχές των χωρίων των δράσιν τροφοδοτούντες  και 
υποθάλποντες τους συμμορίτας παρέχοντες αυτοίς τρόφι-
μα και άλλα αγαθά και πλροφορίας περί των κινήσεων των 
καταδιωκτικών Αρχών ένεκεν των οποίων αποφεύγουσιν 
ούτοι την μετ’ αυτών επαφήν.  Πιστεύοντες εις την επικρά-
τησιν των συμμοριτών, ους αποκαλούσι Δημοκρατικό στρα-
τόν ενεργούσι μεταξύ των οπαδών των και των απλών κα-
τοίκων των περιφερειών των προπαγάνδαν διασπείροντες 
καταλλήλως ψευδείς ειδήσεις περί δήθεν επιτυχιών των 
συμμοριτών και απωλειών του Εθνικού στρατού, προκαλού-
σι την απαγοήτευσιν και τρομοκράτησιν των νομιμοφρόνων 
ή αμφιρεπόντων πολιτών ευρίσκοντες ούτω εύκολον πεδίον 
δράσεως προς επιτυχίαν του σκοπού των.

Η Επιτροπή διεξελθούσα της δικογραφίας και πεισθεί-
σα απολύτως εκ των προσκομισθέντων αυτή στοιχείων ότι 
οι ανωτέρω δια των εν γένει ενεργειών των κατέστησαν 
άκρως επικίνδυνοι εις την δημόσιαν τάξιν και ασφάλειαν 
της Νήσου 

Αποφασίζει Ομοφώνως
Την επί εν έτος εκτόπισιν εις Νήσον Λήμνον των… 5) 

Παρασκευαΐδου Ελευθερίου του Γεωργίου, 6) Τσακίρη Ευ-
στρατίου του Μιλτιάδου, 7) Γαλάνη Ευστρατίου του Γεωρ-
γίου,8) Μπαλή Ευστρατίου του Γεωργίου, 9) Παπαϊωάννου 
Ιωάννου του Νικολάου, 10) Φουντή Παρασκευά του Μιχαήλ 
και 11) Κοντάρα Μοδέστου του Προκοπίου. 

Κρίνει άπαντας λίαν επικινδύνους και υπόπτους απο-
δράσεως, ευπόρους και ικανούς προς εργασίαν. 

Ωσαύτως αποφασίζει η Επιτροπή την επί εν έτος εκτό-
πισιν εις Νήσον Χίον των 1) Κίτσας Γεωργούλα του Ευστρα-
τίου, 2) Αμπατζή Ευστρατίας του Παναγιώτου, 3) Φουντή 
Ευστρατίας του Μιχαήλ, 4) Μιχαηλάρη Ελένης του Νικο-
λάου, ας κρίνει ευπόρους και ανικάνους προς εργασίαν. 
Ωσαύτως η Επιτροπή έχουσα υπ’ όψη τη Σ.6 της 19/4/24 
και την υπ’ αριθ. 85/66/21 Β.Γ. Διαταγής του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως εγκρίνει την άμεσον μεταγωγήν των ως 
άνω εκτοπιζομένων εις τον τόπον εκτοπίσεως των προ της 
λήψεως απαντήσεως της Δευτεροβαθμίου Επιτροπής επί 
των τυχόν Εφέσεων κατά της αποφάσεως ταύτης των εκτο-
πιστέων. 

Εφ’ ω συνετάγη και υπογράφεται δεόντως.
Μυτιλήνη τη 3-9-48
Ο Γραμματεύς Υποδιοικήσεως
(Υπογραφή δυσανάγνωστος)
Ακριβές αντίγραφον
Μανδαμάδος τη 4/9/48
Ο Δ/τής του Σταθμού 
ΔΑΝΑΣ

4/9/48
Στο Κρατητήριο Μανταμάδου μεσημέρι.
 Αγαπητή μου Μαρία
 Είμαι κλεισμένος στο Κρατητήριο μαζί με εξ άλλους και 

τέσσερα κορίτσια στο διπλανό θάλαμο.
 Ο Δεσμοφύλακας μόλις αυτή τη στιγμή έκλεισε την 

πόρτα και τη διπλομαντάλωσε. 
Δεσμοφύλακας ένας Γελαγώτης…Μάυς για τα δίκαια 

του οποίου αγωνιζόμαστε. 
Προοριζόμαστε για ένα χρόνο εξορία στη Λήμνο. Με 

σημείωμα σου ζήτησα ορισμένα πράμματα που θα μου 
χρειαστούν για το αναπάντεχο ταξίδι. Μη στενοχωριέσαι. 

Έχε θάρρος και φρόντιζε για τα παιδιά. Θα προσπα-
θήσω να σε κρατώ ενήμερη της περιπέτειάς μου τούτης. 
Θα σου γράφω τακτικά και με το βράδυ μάλιστα θάχεις το 
πρώτο γράμμα μου.

Γεια – Χαρά.
Με αγάπη- Λευτέρης

 6/9/1948. Η Δευτέρα ξημέρωσε και πρωί πρωί ένα φορ-
τηγό αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από το Σταθμό. Ήταν για 
μας. Ετοιμάσαμε τα μπαγκάζια μας και περιμέναμε. Πλήθος 
πολύ μαζεύτηκε έξω στο δρόμο. Γυναικούλες και παιδιά, 
γριές και κοπέλες, γέροι και παλικάρια. Όλα τα στενοσόκα-
κα μπροστά ήταν γεμάτα κόσμο. Δόθηκε εντολή να μπούμε 
στα αυτοκίνητα και άρχισε ο αποχαιρετισμός. Αποχαιρέτη-
σα όλους τους δικούς μου ψύχραιμα, μα στους γέρους μου 
δεν συγκρατήθηκα. Δάκρυσαν τα μάτια μου. Ίσως να μην 
τους ξανάβλεπα. Έσφιξα τα χέρια τους δυνατά και τα φί-
λησα. Ο πατέρας κατάλαβε τη συγκίνησή μου και τη σκέψη 
μου και απαντά. Για σε βλέπω για δε σε ξαναβλέπω. Πήγα-
νε στην ευχή του θεού. Πήγαινε εκεί που πρέπει, ίσως και 
δείτε αργότερα καλύτερες μέρες. Η φουρτούνα θα φέρει 
γαλήνη, οπωσδήποτε να είσαι σίγουρος. Για εμάς, τη Μαρία 
και τα παιδιά σου να μη νοιάζεσαι, θα τα βολέψουμε όπως 
μπορέσουμε. Τελευταία πια αποχαιρέτησα τη Μαρία και τα 
παιδιά. Σας αφήνω γεια, με την ελπίδα ότι δε θα αργήσω 
να επιστρέψω με ψηλά το κεφάλι. Δεν σας ξεχνώ. Θα σας 
θυμάμαι πάντα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Είστε η 
η ζωή μου, η ύπαρξή μου. Ο Γιωργάκης χαμογέλασε φοβι-
σμένα. Του είπα ότι πηγαίνω εξοχή..

Μπήκαμε στο αυτοκίνητο που είχε και μερικά βαρέλια 
λάδι και ξεκινήσαμε. 

Επειδή οι χειροπέδες δε φτάνανε και για τους έντεκα 
δέσανε μονάχα δυο ζευγάρια. Όλη κείνη η κοσμοπλημμύρα 
μας αποχαιρετούσε την ώρα που ξεκίνησε το αυτοκίνητο. 

Διασχίζοντας το χωριό και μέχρι το Λινόχωμα μας απο-
χαιρετούσε το πλήθος που επίτηδες βγήκε στο δρόμο. Και 
έτσι ξεκινήσαμε για τη Μυτιλήνη.

Μόλις ανεβήκαμε στο Λινόχωμα και απομακρυνθήκα-
με απ’ τον μολυσμένο αέρα της φυλακής ξάνοιξε η καρδιά 
μου. Ανέπνεα καθαρόν αέρα και ένοιωθα τον εαυτόν μου 
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ελεύθερο. Μονάχα όταν γύρισα στα πλάγια μου και είδα 
τους συνοδούς χωροφύλακες τότε ήρθα στον εαυτό μου. 

Στο δρόμο μάς έψησε ο ήλιος και σουβαντιστήκαμε με 
τον ιδρώτα και τη σκόνη. Όταν στις 11 φτάσαμε στη Μυτιλή-
νη το αυτοκίνητο αφού διέσχισε τη μισή αγορά πέρασε στην 
Προκυμαία και από κει ανέβηκε στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα 
(πρώην Παράρτημα της Μ. Βρετανίας). Δηλαδή μας τριγύ-
ρισε απ’ όλη την αγορά, και εμείς ταλαιπωρημένοι από το 
Κρατητήριο του χωριού, ξαγρυπνισμένοι, ψυχικά καταβλη-
μένοι από τον αποχαιρετισμό των δικών μας και όλου του 
χωριού, κατασκονισμένοι από το ταξίδι και καταδιψασμένοι 
μοιάζαμε σαν αλήτες, κακούργοι…

 Μας ξεφόρτωσαν στο Τμήμα και αφού μας πήραν τα 
στοιχεία μας, μας έσπρωξαν μέσα σ’ ένα υπόγειο με μια τε-
τράγωνη τρυπίτσα στην πόρτα και δυο μικρά παραθυράκια 
που ήταν το Κρατητήριο του Τμήματος και μέσα στο οποίο 
προσωρινά θα φιλοξενούμαστε ώσπου να περάσει το πλοίο 
για τη Λήμνο..

Τα κορίτσια τα πήγανε στο Β’ Τμήμα. 
Το Κρατητήριο το δικό μας είναι ένα υπόγειο δωμάτιο δι-

αστάσεων 5 επί 3 μέτρα περίπου. Έχει δυο παραθυράκια με 
σίδηρα και μια τετράγωνη τρύπα στην πόρτα για να βλέπει 
μέσα ο δεσμοφύλακας και να μας μετρά.

Το Κρατητήριο αυτό ήταν γεμάτο υπόδικους. Ήταν μέσα 
δώδεκα. Όταν εμείς οι εφτά φρέσκοι μπουκάραμε μέσα μας 

δέχτηκαν πολύ ψυχρά στην αρχή. Ίσως να τους κάναμε 
κακή εντύπωση από τις άγριες φάτσες που είχαμε από το 
ταξίδι. Την ίδια εντύπωση έκανε και σε μας η φάτσα τους. 

Τη μέρα ήταν απελπισία, προ πάντων από τις 11 και 
ύστερα που μας ζεματούσε ο ήλιος. Αν και είμαστε όλοι μας 
μισόγυμνοι, δε μπορούσαμε να υποφέρουμε κείνη τη ζέστη. 
Με σειρά ο καθένας μας έκανε τον αεριστήρα με μια πετσέ-
τα που στριφογύριζε όρθιος μέσα στο υπόγειο αυτό. Μας 
ανακούφιζε λίγο.

Τα φορέματά μας ήταν μέρα νύχτα βρεμένα από τον 
ιδρώτα. Μονάχα στις 10 το πρωί και στις έξη το απόγεμα 
μας επέτρεπαν να βγούμε στην αυλή για τον καμπινέ, να 
πλυθούμε και να αναπνεύσουμε λίγο καθαρόν αέρα, αλλά 
για δέκα  λεφτά μονάχα. Ήταν κυριολεκτικό μαρτύριο.

Κατά τις ολιγόλεφτες αυτές εξόδους στην αυλή του 
Αστυνομικού Σταθμού γνωρίσαμε κι’ άλλους φίλους συ-
ναδέλφους Καλλονιάτες που ήταν κλεισμένοι στο διπλανό 
Κρατητήριο. Ήταν 22. Και αυτοί προορισμένοι, εξορία για 
τη ΛΗΜΝΟ.

Κατά το διάστημα αυτών των τριών ημερών μάς επισκέ-
φτηκαν η αδελφή μου Άννα, η Αμερσούδα, η Καίτη Φουντή, 
ο Χαράλαμπος Ανουσάς και άλλοι φίλοι και φίλες μάς φέρ-
νανε ταχτικά φαγητά και φρούτα. 

Την πρώτη μέρα ήρθε στο Κρατητήριο ο Δικηγόρος 
Αλατζάς, αποσταλμένος από το Βουλευτή Βιτούλια και να 

Από δεξιά: Λευτέρης Παρασκευαΐδης, Στρατής Γαλάνης, Στρατής Φουντής, Γιάννης Παπαγιάννης
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μας ρωτήσει αν κανείς από μας θέλει να κάνει έφεση κατά 
της απόφασης. Εγώ από περιέργεια τον ρωτώ να μάθω τι 
μπορεί να χρειαστεί γι’ αυτή την ενέργεια, μου λέει ότι «θα 
χρειαστούν δυο μάρτυρες εθνικόφρονες που έχουν ψηφί-
σει Βασιλιά στο Δημοψήφισμα και 100 χιλιάδες δραχμές (20 
οκάδες λάδι) για τα δικηγορικά για τον καθένα». Και μ’ αυτό 
τελειώνει η δουλειά; Τον ερωτώ. «Θα περάσει αρκετός χρό-
νος ώσπου να απελευθερωθείτε. Εξαρτάται από το πότε θα 
συνεδριάσει το Δικαστήριο. Κι επιπλέον είναι απαραίτητη 
και η σχετική δήλωση αποκήρυξης που υποχρεωτικά θα 
πρέπει να πληρώσετε επιπλέον 30 χιλιάδες δραχμές για τη 
δημοσίεψη στην εφημερίδα…» Για φαντασθείτε λοιπόν τι 
γίνεται. Οργανωμένη σπείρα εκμετάλλεψης. «Δεν πρόκειται 
κύριε Αλατζά να γίνει τίποτα και μπορείτε να φύγετε» του 
απαντώ.

«Μα κύριοι, εγώ χασομέρησα απ’ τη δουλειά μου για να 
σας εξυπηρετήσω». «Ήρθατε απρόσκλητος και κατά συνέ-
πεια δεν πρέπει να περιμένετε τίποτα από δω» του απαντώ. 
«Να με συγχωρείτε, σας χαιρετώ…» και έφυγε.

9/9/1948. 
Το πλοίο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ήρθε το βράδυ, την Τετάρτη (8-9-

48) και κατά τις δέκα το πρωί της Πέμπτης μας ειδοποίησαν 
να ετοιμαστούμε όλοι εμείς οι Καλλονιάτες με δυο Πλωμα-
ρίτες για το ταξίδι της Λήμνου.

Η χαρά μας ήταν μεγάλη που θα φεύγαμε επιτέλους 
από την κόλαση αυτής της φυλακής μας. Ντυθήκαμε και 
μπήκαμε στη σειρά έξω στην αυλή. Αφού μας έκαναν προ-
σκλητήριο μας έδεσαν ύστερα με χειροπέδες δυο-δυο και 
έτσι δεμένοι μπήκαμε μέσα σ’ ένα φορτηγό αυτοκίνητο που 
περίμενε έξω στο δρόμο. Εγώ ήμουν δεμένος με τον Π. Κα-
ρέτα από το Βουρό του Πλωμαρίου.

Το αυτοκίνητο ξεκίνησε προς την προκυμαία και από κει 
φτάσαμε στο πλοίο που ήταν φουνταρισμένο μπροστά στο 
Ταχυδρομείο. ΔΥΟ-ΔΥΟ δεμένοι πηδούσαμε από το αυτο-
κίνητο από τη σκάλα ανεβαίναμε στο πλοίο. Φορτηγό πλοίο 
βρώμικο και γλιτζιασμένο με λίγες θέσεις για επιβάτες. 
Μέσα στο πλοίο στοιβαγμένοι στην πλώρη 110 συνάδελφοι 
από το Μεταγωγών Πειραιά περίμεναν.

Δυο ώρες μείναμε δεμένοι όρθιοι πάνω στο κατάστρω-
μα ώσπου να ετοιμαστεί το πλοίο για αναχώρηση.

 
10/9/1948. 
Στο Μούντρο βρήκαμε άλλους 1400 και τώρα γίναμε 

1550.
Τακτοποιηθήκαμε κάτω από ένα υπόστεγο διαστάσεων 

μέτρων 8 επί 18. Μένουμε εκεί πενήντα. Φάτσα μας έχουμε 
το χωριό και δίπλα μας περνά ο δρόμο προς την αποβάθρα 
που τα βράδια περνούν οι Μουντριώτες και οι Μουντριώτι-
σες για περίπατο προς τα εξοχικά κέντρα και την αποβάθρα. 

Η πρώτη βδομάδα έτσι πέρασε. Προμηθευτήκαμε διά-
φορα χρειώδη για την ομαδούλα μας (ένα τέστο, δυο κού-
πες, μια κουτάλα, ένα κουβά, εφτά πιάτα και κουταλοπή-

ρουνα κτρ.) Το μέρος που είναι το Στρατόπεδο μας είναι 
δυτικά στο χωριό, ακριβώς πάνω από την αποβάθρα. Είναι 
μια έκταση δυο περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων μέχρι 
την παραλία και το εκκλησάκι Άγιος Παύλος. 

Η έκταση αυτή περιλαμβάνει διάφορα κτίρια χτισμένα 
επί Γερμανικής κατοχής και κατά τον πρώτο πόλεμο (1914 
από τους Άγγλους),

Μένουν καμιά πεντακοσαριά εξόριστοι. Οι υπόλοιποι 
μένουν στο ύπαιθρο κάτω από τις αμυγδαλιές που βρίσκο-
νται μέσα στο Στρατόπεδο.

21-12-48. Χριστούγεννα στην εξορία. Ο καιρός και κάθε 
μέρα αγριεύει. Μεγάλη παγωνιά και χιόνια. Πριν λίγες μέ-
ρες άσπρισε όλο χωριό από τα χιόνια. Μονάχα η θάλασσα 
ήταν μαύρη. Οι βάρκες και τα καΐκια ξεχώριζαν από μακριά 
από την ασπράδα μέσα στη θάλασσα. Σήμερα πάλι χιονίζει. 
Νομίζεις πως ο Δεκέμβρης βάλθηκε και καλά να μας ξεκά-
νει. Έχει μεγάλη παγωνιά.

Σήμερα κηδέψαμε και δεύτερο συνάδελφο, τον Λ. Λια-
ράκο, από την Πελοπόννησο. Είναι πολλοί που δεν έχουν 
σκεπάσματα. Άλλος μια παλιά χλαίνη, άλλος μια καρπέτα. 
Τους άρπαξαν ξαφνικά από το δρόμο και τους κουβάλησαν 
στα κέντρα Μεταγωγών για την εξορία.

Όταν συγκεντρωθούμε για προσκλητήριο μέσα σε κεί-
νη την παγωνιά, όλοι μας τουρτουρίζουμε ως που να έρθει 
η σειρά μας για το παρών. Και βλέπεις άλλους με πετσέτες 
για κασκόλ καλά τυλιγμένους, άλλους καρπέτες τυλιγμέ-
νος, άλλους με καμπαρτίνα μονάχα και καλοκαιρινό παντε-
λόνι.

Ο μπάρμπα Νιόνιος που τον έβλεπα τακτικά με μια καρ-
πέτα καφέ τυλιγμένο με κοκκινοπράσινες βίτσες δεν φαίνε-
ται πια. Μήπως πλαγιάζει; Δεν έμαθα. Αν και είναι 87 χρο-
νών όμως το καλοκαίρι ήταν αρκετά ζωηρός και κεφάτος, 
τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Το δωμάτιο μας δεν είναι και τόσο 
ζεστό και όταν δεν κινείται κανένας τότε μουδιάζει το κορμί 
γιατί δεν έχουμε θέρμανση λόγω οικονομίας.

Μονάχα τα βράδια χρησιμοποιούμε την γκαζιέρα για 
θέρμανση και έτσι θερμαίνεται λίγο το δωμάτιο. Όταν 
κρυώνω πολύ και δεν έχω δουλειά ντύνομαι και τρέχω στο 
Στρατόπεδο. Ο ξηρός αέρας μας ξυρίζει το πρόσωπο.

Πηγαίνω στα μαγειρεία και αν έχει διαθέσιμο κανένα 
τσεκούρι, κόφτω ξύλα και ζεσταίνομαι καλά. Αν τα τσεκού-
ρια τα έχουν άλλοι και κάνουν την ίδια δουλειά τότε τρέχω 
στα αποχωρητήρια, παίρνω δυο κουβάδες και κουβαλώ 
από τη θάλασσα νερό. Στη τρίτη στράτα είμαι τόσο ζεστός 
που πρέπει να βγάλω το αδιάβροχο. Έτσι βραδιάζουν οι 
άσκημες τούτες μέρες και είμαστε ακόμα στο Δεκέμβρη.

26-12-48. Χτες Χριστούγεννα. Η μέρα ξημέρωσε πολύ 
άγρια. Κρύο και χιονόνερο. Εμείς όμως είμαστε κεφλήδες 
και θέλουμε να περάσουμε τη μέρα αυτή ευχάριστα μια που 
μας έχει προσκαλέσει ο 6ος θάλαμος να φάμε μαζί…

26-2-50   Στη Μακρόνησο.
…Ύστερα από πολύωρη σκέψη αποφασίσαμε να ακο-
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λουθήσαμε τους πολλούς. Μας τοποθέτησαν μέσα σε μια 
σκηνή, που μόλις την είχαν στήσει και το έδαφος από κάτω 
ήταν υγρό από τη βροχή. Ευτυχώς που είχα το ράντζο και 
δεν πλάγιασα κατά γης.

Ο καταυλισμός απείχε από τη θάλασσα 300 μέτρα πε-
ρίπου. Τα αποχωρητήρια είναι στη θάλασσα και είμαστε 
υποχρεωμένοι μέρα και νύχτα να πηγαίνουμε εκεί. Τη νύχτα 
μάλιστα με τις πιτζάμες ή με τα εσώρουχα. Όχι ντυμένοι.

Την πρώτη βραδιά δεν κοιμηθήκαμε καθόλου καλά. 
Μόλις άρχισε να με θολώνει ο ύπνος, κατά τη μία μετά τα 
μεσάνυχτα ξυπνήσαμε όλοι μας τρομαγμένοι από σπαρα-
χτικές φωνές που νόμιζες πως βρίσκεσαι στην κόλαση. Τσι-
ρίδες, γογγυσμοί, κλάματα ανακατωμένα με φωνές. «Ωχ! 
Μανούλα μου! Φτάνει πια!» Μέσα σ’ αυτή τη χλαγοή ξεχω-
ρίζεις και μερικές βλαστήμιες πολύ τολμηρές… «σκότωσέ 
με κερατά! να σου δώσουν το παράσημο!» Άλλος πάλι να 
φωνάζει… «Χτύπα παλιοτόμαρο! Που θα μου πας!»

Αυτό βάσταξε κοντά μια ώρα. Ύστερα σταμάτησαν οι 
βουρδουλιές και οι τσιρίδες και ακουότανε μονάχα απομα-
κρυσμένοι γογγυσμοί, ώσπου ήρθε πάλι η ησυχία.

Το πρωί μάθαμε τα νέα. Σε κάθε νέα αποστολή γίνονται 
μαθήματα αναμορφωτικά σε όσους δεν αλλάξουν μυαλά! 
Βαφτίζονται στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ!... Ανάμεσα σ’ 
αυτούς είναι και ο Παναγ. Φουντής, ο Παπαγγέλου και ο 
Γαβριηλίδης (αρχηγός του Αγροτικού Κόμματος)

 
Τους βρήκα πλαγιασμένους μέσα σε μια σκηνή. Ο 

Παπαγγέλου και ο Γαβριηλίδης είναι σε αφασία και σκε-
πασμένοι στα πρόσωπα. Ο Φουντής μιλούσε λίγο αλλά δε 
μπορούσε να μετακινηθεί. Μου είπε πως ύστερα από τις 
βουρδουλιές που του έδωσαν οι βασανιστές, τον έριξαν 
μπρούμυτα και πηδούσαν πάνω στην πλάτη του για να του 
σπάσουν τη σπονδυλική στήλη.

Οι σκοποί που τους φύλαγαν με έδιωξαν και δε μπόρε-
σα να τους ξαναδώ. Το μέρος που γινόταν τα βασανιστήρια 
ήταν κοντά στον καταυλισμό μας, στην πλατεία του υπαί-
θριου θεάτρου. Παράπλευρα σ’ αυτό ήταν το εκκλησάκι του 
στρατοπέδου και δίπλα το σπιτάκι του παπά! Βλέπετε, όλοι 
αυτοί, το προσωπικό της Μακρόνησος. Διοικητές, βασανι-
στές, κ.τ.ρ. δε μπορούν χωρίς την εκκλησία τους!!!

 Την ώρα που γινόταν τα βασανιστήρια ο αντιπρόσωπος 
του Θεού καθόταν στον εξώστη του ατάραχος και… βλο-
γούσε φαίνεται το θεάρεστο έργο των βασανιστών. Παρα-
καλούσε το Χριστό να φωτίσει τους παραπλανημένους να 
βρουν τον ίσιο δρόμο. Να επιστρέψουν στην αγκαλιά της 
πατρίδας…

Γιώργος Παρασκευαΐδης

Όρθιοι: Τρίτος από δεξιά Φουντής Παρασκευάς, πέμπτος από αριστερά Γιάννης Παπαγιάννης Καθιστοί: Από δεξιά: 
Μόδεστος Κοντάρας, Μπαλής Στράτος, τέταρτος Στρατής Γαλάνης, Λευτέρης Παρασκευαΐδης, έβδομος Στράτος Τσακί-
ρης.
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Π
ερίπου στις 10 Φεβρουάριου έγιναν πάνω 
από 10 σεισμοί μικροί και μεγάλοι στο 
Νησί μας. Αυτό με έκανε να θυμηθώ τους 

σεισμούς που έγιναν το 1954. Τότε έγιναν μεγάλες 
ζημιές. Ο κόσμος όλος είχε πανικοβληθεί και κοι-
μόταν έξω από τα σπίτια.

Βγαίνοντας στο καφενείο «Το Κέντρο» κάθισα 
παρέα με τον κ. Νίκο Κουρού. Πίνοντας το καφεδά-
κι μας, και ξέροντας ότι γράφω στο περιοδικό του 
Συλλόγου Μανταμαδιωτών της Αθήνας «τα Μαντα-
μαδιωτκα», μου έβαλε την ιδέα να γράψω, για τα 
σεισμόπληκτα σπίτια, που έγιναν την εποχή εκείνη, 
δίνοντας και αυτός διάφορα στοιχεία.

Την χρονιά εκείνη Πρόεδρος της Κοινότητας 
ήταν ο κ. Ευριπίδης Γαλάνης. Παραχώρησε οικό-
πεδα στον κόσμο και βοήθησε να δώσει το κράτος 
διάφορα δάνεια, ανάλογα με την περιουσία του 
καθενός. Έκανε πάρα πολλά έργα στο χωριό μας.

Έτυχε να έχω δασκάλα την γυναίκα του, την 
κυρία Ανθίππη.

Όμως επειδή το χωριό μας ήταν αριστερό τον 
απείλησαν ότι θα στείλουν την γυναίκα του στον 
Έβρο και έτσι φοβήθηκε και δεν ξαναέβαλε υπο-
ψηφιότητα.

Μετά ανέλαβε Πρόεδρος ο κ. Σταύρος Ζερβός 
για πολλά χρόνια.

Με δυσκόλεψε πολύ να βρω τα ονόματα των 
ιδιοκτητών των σεισμόπληκτων σπιτιών (επειδή 
μαζί με το σχολείο κάηκε και το αρχείο) και στο 
χωριό μας οι πολλοί είχαν παρατσούκλια. 

Τα παρακάτω σεισμόπληκτα σπίτια που έγιναν 
την εποχή εκείνη είναι τα εξής :

1. Χαράλαμπου Χριστοδούλου                
2. Δημητρίου Καραθεοδώρου
3. Ιωάννη Ψωμά
4. Ευαγγέλου Αποίκου

ΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Μηνά Βαξεβάνη

Οικία Παναγιώτη Βόλια. Το έδωσε προίκα στην αδελφή του τη παπαδιά.
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5. Τριαντάφυλλου Ψωμά
6. Ελευθερίου Γεωργέλλη
7. Χρήστου Αναστασίου
8. Ευάγγελου Καραβασίλη
9. Μιχαήλ Καραντάνη
10. Μάρκου Λινάρδου
11. Νικολάου Χριστόφα (Αθανάσαρος)
12. Παρασκευά Γεωργούλα
13. Νικολάου Σωτηρίου
14. Βασιλείου Βαχτσαβάνη
15. Γεωργίου Γιαννή
16. Ευστρατίου Καραμιχαήλ (ράφτης)
17. Στεφάνου Ελευθεριάδη
18. Απόστολου Αναστασίου
19. Κωνσταντίνου Δούκα
20. Γρηγορίου Χατζηδημητρίου
21. Σαράντου Γιαννή
22. Γεωργίου Γ ιαννή
23. Γεωργίου Πασπαλά
24. Ηλία Στρατήγα
25. Παναγιώτη Μαρμαρινού
26. Σταύρου Μπουμέλη

27. Ευστρατίου Ψωμά
28. Ευστρατίου Γιοσμά
29. Ηλία Σελίμη
30. Νικολάου Καραβερβέρη (Θωμά)
31. Αδελφών Καπουσούζη
32. Παναγιώτη Βόλια
33. Ευστρατίου Ματζουράνη
34. Παναγιώτη Μιχαηλάρη
35. Αποστόλου Θεοδοσίου
36. Δημητρίου Ζαφειρίου
37. Μαρίας Τσακίρη
38. Αποστόλου Σαμαρά
39. Κυριάκου Πανά
40. Ευστρατίου Καμπούρη
41. Ευαγγέλου Γιαννή
42. Χαραλάμπου Ψαρρού
43. Ευστρατίου Μουτάφη
44. Ρόζας Βακιρτζή
Οι χτίστες που τα έχτισαν την εποχή εκείνη από 

ότι θυμάμαι και με την βοήθεια του Νίκου Κουρού 
ήταν οι παρακάτω :

Ο κ. Γεώργιος Μπαλής με τον γιο του κ. Πανα-

Οικία Δημήτρη Καραθεοδώρου. Το αγόρασε από Πιπίτσα Μακρυγιαννάκη - Φιλιππίδου
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γιώτη Μπαλή, ο κ. Σαράντος Μαρμαρινός με τους 
γιους του κ. Ιωάννη Μαρμαρινό και κ. Ευστράτιο 
Μαρμαρινό, ο κ. Σπόρος Τσιπρός, ο κ. Τσιπρός 
Στέφανος, ο κ. Απόστολος Θεοδοσίου, ο κ. Στέλιος 
Θεοδοσίου, ο κ. Γεώργιος Καρανικολής, ο κ. Χρή-
στος Αναστασάς, ο κ. Στέλιος Προσμητρέλλης, 
ο κ. Δημήτριος Προσμητρέλλης, ο κ. Σαράντος 
Γιαννής, ο κ. Αντρέας Στέκας, ο κ. Αρβανιτάκης 
Ευστράτιος με τον γιο του κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, 
ο κ. Χρήστος Λημναίος, ο κ. Ευάγγελος Συριτέλης, 
ο κ. Δημήτριος Μαντζουράνης, ο κ. Παναγιώτης 
Γιαννής, ο κ. Χαράλαμπος Τζιγκός, ο κ. Γεώργιος 
Χασάπης (Σανίκος), ο κ. Μιχαήλ Αβαγιανός του 
Αποστόλου, ο κ. Χαράλαμπος Βατζάκης, ο κ. Πα-
ναγιώτης Φωτιάδης, ο κ. Γεώργιος Αλβανός με τον 
γιο του κ. Παναγιώτη Αλβανό, ο κ. Θεοφάνης Μα-
ρίνος, ο κ. Νικόλαος Σωτηρίου, εργολάβος ήταν κ. 
Οδυσσέας Αψώκαρδος.

Εντύπωση μεγάλη μου έκανε όταν θεμελίωναν 
ένα σπίτι έσφαζαν ένα πετεινό μέσα στα θεμέλια 
του σπιτιού για να τρέξει αίμα.

Αν και ήμουν επτά (7) χρονών τα θυμάμαι σαν 
όνειρο.

Σοβατζήδες ήταν :
Ο κ. Κομνηνός Κουρός με τους γιούς του κ. Νι-

κόλαο Κουρό, κ. Μιχάλη Κουρό, και κ. Χαράλαμπο 
Κουρό ο κ. Χαράλαμπος Κουβδής με τον γιο του κ. 
Ευστράτιο Κουβδή, βοηθούς είχε τον κ. Δημήτριο 
Μυστακέλλη, τον κ. Δημήτριο Ελευθεριάδη, τον κ. 
Στέλιο Τοπαντζή, ο κ. Ελευθέριος Αψώκαρδος και 
ο γιος του κ. Ευάγγελος Αψώκαρδος και ο κ. Μιχα-
ήλ Αψώκαρδος.

Μαθητές είχαν τον κ. Παναγιώτη Γροσομανίδη, 
τον κ. Ευστράτιο Αρβανιτάκη και τον κ. Νικόλαο 
Αρβανιτάκη, και τον κ. Ιγνάτιο Δουκέλη.

Μαραγκοί στο χωριό ήταν :
Ο κ. Δημήτριος Στέκας με τον γιο του κ. Ευθύ-

μιο Στέκα, ο κ. Σταύρος Πρινάρης, ο κ. Ευστρά-
τιος Κούκος, ο κ. Κωνσταντίνος Αντώνας, ο κ. Νι-
κόλαος Αβαγιανός, ο κ. Ελευθέριος Αβαγιανός, ο 
κ. Στέφανος Κούκος, ο κ. Παρασκευάς Κολοκο-
τρώνης, ο κ. Μιχάλης Χατζέλης (Βουνάτσος) ο κ. 
Ευάγγελος Σαμαράς, ο κ. Αψώκαρδος Απόστολος 

με τους γιους του, κ. Ευστράτιο Αψώκαρδο και κ. 
Στέφανο Αψώκαρδο, ο κ. Ελευθέριος Μανούσος, 
ο κ. Απόστολος Αποστολέλλης και ο κ. Αθανάσιος 
Βακιρτζής, ο κ. Ραφαήλ Φράγγου ο μοναδικός που 
έβγαλε πολλούς μαθητές, αλλά κανείς δεν έμεινε 
στο χωριό,

Αυτοί που έκοβαν τη ξυλεία για τις σκεπές 
(φτέρνες) ήταν τα αδέλφια κ. Απόστολος Σαμαράς 
και ο κ. Ιγνάτιος Σαμαράς, τα αδέλφια κ. Απόστο-
λος Καρανικόλας και ο κ. Δημήτριος Καρανικόλας 
καθώς και ο κ. Δημήτριος Χατζηκωστής.

Όταν ήταν μεγάλες οι φτέρνες τις κουβαλού-
σαν με τα βόδια.

Μεταφορικά μέσα είχαν τα ζώα για να μεταφέ-
ρουν υλικά και πέτρες και εργάτες για την λάσπη 
ήταν αναμεταξύ τους.

Άμμο και χαλίκι κουβαλούσαν με τα ζώα τους 
από την Πεδή και Λαγκάδα.

Στο Γαλανό γεφύρι υπήρχε λατομείο και από 
εκεί έβγαζαν πέτρες ο κ. Σωκράτης Αγιασώτης 
μαζί με τον γαμπρό του κ. Παναγιώτη Χατζηκωστή

Αγωγιάτες ήταν ο κ. Βασίλης Σαρρής και ο κ. 
Ευστράτιος Μιχαηλάρης με τα μουλάρια τους, ο 
κ. Βασίλειος Παραδέλλης και ο κ. Δημήτριος Στα-
μάτης.

Κεραμίδια κατασκεύαζε ο κ. Ηλίας Στρατήγας 
και ο κ. Κωνσταντίνος Μπελαλής.

Τα σπίτια αυτά δεν είχαν φωτισμό. Με λάμπες 
πετρελαίου και λυχνάρια έκαναν την δουλειά τους.

Η Δ.Ε.Η. ήρθε στο χωριό το 1966.
Ήταν όμως η ηλεκτρομηχανή του κ. Αποστολέλ-

λη Γεωργίου με υπαλλήλους τον κ. Γεώργιο Γιαννή 
και τον κ. Ευστράτιο Καραμιχαήλ του Βασιλείου 
και μετά μπήκε ο κ. Δημήτριος Μακρυγιαννάκης 
και εισπράκτορας ήταν ο κ. Σταμάτης Τζελαϊδής.

Αυτές είναι οι θύμισες και η ιστορία του χωριού 
μας από τα παλιά.

      Με αγάπη
Μηνάς Βαξεβάνης
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«Εφυγε» για πάντα από κοντά μας, η αγωνίστρια Αννέτα 
Μπαλή, γεννημένη το 1933 στον Μανταμάδο από οικογέ-

νεια ναυτικών. Ήταν κόρη του Στρατή και της Μυρσίνης Δρακούλη 
και παντρεύτηκε τον αγωνιστή Παναγιώτη Μπαλή, μέλος του ΚΚΕ 
μέχρι το τέλος της ζωής του. Απέκτησαν δυο παιδιά την Καίτη και 
τον Γιώργο. Πιστή σ’ όλη της τη ζωή στο ΚΚΕ, συμμετείχε σε όλους 
τους αγώνες του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο. Η αγάπη της 
για τη ζωή, το πηγαίο χαμόγελό της, το χιούμορ της, η ανιδιοτέ-
λειά της, αλλά κύρια η αποφασιστικότητά της σε δύσκολες στιγμές 
σου έδιναν πάντα κουράγιο.  Πρωτοστάτησε μαζί με άλλες Μαντα-
μαδιώτισσες στην ίδρυση του Συλλόγου Γυναικών στο χωριό και 
συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του. Θα τη θυμόμαστε 
πάντα με αγάπη και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που τη 
σκέπασε, μακριά βέβαια από το χωριό της, αλλά μέσα στην αγάπη 
των παιδιών της, όπου και πέρασε τα τελευταία της χρόνια. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤζΙΤζΗΣ

Μπάμπης Καραντάνης - 
μας άφησε για πάντα. Αιωνία του η μνήμη!!!

Ο Μιχάλης Παπαγρηγορίου 
τον αποχαιρέτησε με τα παρακάτω λόγια:

Σήμερα το απόγευμα αποχαιρετήσαμε για πάντα έναν φίλο 
μας... φίλο του κάθε Μανταμαδιώτη και για πολλούς γραφι-

κό ή τρελό όπως τον έλεγαν....όπως και να ήταν πέρασε πολλές 
δυσκολίες και περιπέτειες στη ζωή του, όλους τους χαιρετούσε 
και με όλους μιλούσε. Πολλοί τον βοηθούσαν αλλά και πολλοί τον 
κορόιδευαν, όχι από κακία απλώς επειδή ήταν έτσι όπως ήταν. 
Ας θυμόμαστε όλοι το χαμόγελό του και την άκακη «τρέλα» του... 
Είπα να γράψω δυο λόγια για τον φίλο μας γιατί δεν είχε κάποιο 
για τον κλάψει ή να του δώσουμε συλλυπητήρια στην εκκλησία και 
αυτό με τάραξε...

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ...
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει φίλε ΜΠΑΜΠΗ ... ή 

καλύτερα, όπως σε ήξεραν όλοι «ΧΑΜΠΕΡ».....

ΑΝΝΑ (ΑΝΝΕΤΑ) ΜΠΑΛΗ (1933-2017) 

ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ



19τα μανταμαδιωτκα

Έ
νας χρόνος πέρασε (21 Μαΐου 2016) 
που  έφυγε από κοντά μας ο αγαπημέ-
νος μας καπετάνιος. Ένας ευγενικός 

άνθρωπος, αγαπητός σύζυγος της ακούραστης 
Γεωργίας, υποδειγματικός για το ήθος του και τη 
γενναιοδωρία του.

Η ζωή του πλούσια σε ταξίδια, ανθρώπους, τό-
πους κι εμπειρίες.

Γεννήθηκε στον Μανταμάδο από γονείς αγρό-
τες, τον Ευάγγελο και την Παρασκευή. Η μεγάλη 
του αγάπη όμως για τη θάλασσα  δεν άργησε να 
εμφανιστεί και να του καθορίσει όλη τη μετέπειτα 
ζωή του.

Από μικρός ζωγράφιζε καΐκια, ναύτες, λιμάνια, 
βαπόρια, μέχρι που έφτασε μια μέρα να γίνει το 
όνειρό του πραγματικότητα! Κατατάχθηκε στα 
υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού και συνέχισε 
σαν αξιωματικός στην Εμπορική Ναυτιλία.

Έγινε καπετάνιος και συνέχισε να εργάζεται σε 
Ελληνικές και ξένες ναυτιλιακές εταιρίες και τελευ-
ταία στη ΝΕΛ. Στο Σαπφώ εργάστηκε για πολλά 
χρονιά μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε.

Ο Σταύρος ήταν άνθρωπος ειλικρινής, ανεπι-
τήδευτος και βαθιά δημοκράτης, πράγμα που δεν 
άργησε να τον φέρει αντιμέτωπο με το καθεστώς 
μισαλλοδοξίας που επικράτησε στα μετεμφυλιακά 

χρόνια. Ποτέ του δεν υποχώρησε από τα πιστεύω 
του! Όταν τελικά κατάφερε να μπαρκάρει, σε κά-
ποιο ταξίδι προς την Αμερική βρέθηκε αντιμέτωπος 
με την κατηγορία της κομμουνιστικής προπαγάν-
δας και έχοντας να διαλέξει μεταξύ φυλάκισης και 
λαθραίας μετανάστευσης, προτίμησε το δεύτερο.

Έτσι στην Αμερική εργάστηκε σε διαφορές 
δουλειές αλλά κυρίως σε Ελληνικά εστιατόρια. 
Κάποια μέρα όμως συνελήφθη από το τμήμα αλ-
λοδαπών των ΗΠΑ και επέστρεψε στην Ελλάδα 
σιδηροδέσμιος.

Το 1967 παντρεύτηκε τη Γεωργία Δρακούλη, 
μαία στο επάγγελμα και έγινε πατέρας της Πα-
ρασκευής που είναι αρχιτέκτων μηχανικός, της 
Μυρσίνης που είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής 
και της Ευαγγελίας (Λίας) που είναι μουσικός πια-
νίστρια. 

Είχε χαρισματική προσωπικότητα και ιδιαίτερο 
ήθος και τον χαρακτήριζαν η καλοσύνη, η ανεπιτή-
δευτη ιδιοτέλειά του, η σεμνότητα  και το αίσθη-
μα αλληλεγγύης. Οι γνώσεις του ήταν σπάνιες και 
προέρχονταν όχι μόνο από τα βιβλία που διάβαζε 
αλλά και από τις βιωματικές του εμπειρίες από τα 
ταξίδια του σε όλο τον κόσμο.

Το πηγαίο χιούμορ του και ο ήρεμος χαρακτή-
ρας του ήταν στοιχεία που συνέθεταν έναν ολο-
κληρωμένο άνθρωπο.

 
Το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους και 

ήταν σαν ήρεμο και προστατευμένο λιμάνι για 
όλους.

Πόσο θα μου λείψει!  Τα καλοκαίρια στην Πεδή, 
δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια.

Εγώ και όλοι οι δικοί σου δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ Σταύρο!

Π. Χατζημιχάλης

ΒΑΣΙΛΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ



20 τα μανταμαδιωτκα20 τα μανταμαδιωτκα

Ο Ταξιάρχης για τους Μανταμαδιώτες και 
κυρίως για εμάς που ζούμε μακριά από 
το χωριό είναι ο φύλακας Άγγελός μας, 

ο προστάτης που μας συντροφεύει στη ζωή. Είναι 
σημείο αναφοράς μας, είναι το κίνητρο για συχνές 
επισκέψεις. Τα παιδικά, εφηβικά και τα πρώτα νε-
ανικά χρόνια μου τα έζησα στο χωριό. Κάθε χρόνο 
το επισκέπτομαι, τους δε θερινούς μήνες διαμένω 
εκεί. Επομένως έχω προσωπική άποψη για όσα 
γράφω παρακάτω:

Το σημερινό προσκύνημα των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Μανταμάδου είναι συνδεδεμένο με το 
έργο και την προσφορά του ακούραστου και αεικί-
νητου ιερέα Ευστράτιου Δήσσου που είναι η ψυχή 
της εκκλησίας, συνεπικουρούμενου από τον επί-
σης δραστήριο ιερέα Χρήστο Τσιτμηδέλλη και το 
εκάστοτε εκκλησιαστικό συμβούλιο.

Το ιερό προσκύνημα είναι γνωστό πλέον σε 
όλη την Ελλάδα και τους απανταχού Χριστιανούς. 
Επισκέψεις και εκδρομές για τη χάρη του γίνονται 
όλο το χρόνο. Περισσότεροι πιστοί όμως συρρέ-
ουν στην πανήγυρη (Κυριακή των Μυροφόρων) και 
τους θερινούς μήνες.

Οι σημαντικές αλλαγές και τα έργα που έγι-
ναν στον Ταξιάρχη και σε όλες τις εκκλησίες του 
χωριού οφείλονται στην παρουσία και δράση του 
παπά-Στρατή στην ενορία μας από το 1970 μέχρι 
σήμερα. Τότε τα έσοδα της εκκλησίας ήταν μηδα-
μινά και δεν αρκούσαν για να καλυφθούν οι ανά-
γκες της.

Οι ενέργειες που έκανε για να αυξήσει τα έσο-
δα ήταν οι εξής:

1. Έστειλε επιστολή στους απανταχού Μυ-
τιληνιούς και όχι μόνο, με αίτημα την οικονομική 
ενίσχυση.

2. Διενήργησε λαχειοφόρο αγορά (έστειλε 
λαχεία σε όλο τον κόσμο).

3. Κυκλοφόρησε το περιοδικό «0 Ταξιάρχης» 
(εκδίδεται από το 1972). Το περιοδικό εκδίδεται σε 
5.200 αντίτυπα και είναι πηγή άντλησης πληροφο-
ριών για την ιστορία και το έργο του προσκυνήμα-
τος. Προσφέρει πολλά στη διάδοση της πίστης και 
διδάσκει τον άνθρωπο πώς να ζήσει καλύτερα και 
πώς να υποφέρει τις δυσκολίες της ζωής.

4. Εξέδωσε βιβλία και ημερολόγια με τα 
οποία έγινε το προσκύνημα γνωστό σε όλη την Ελ-
λάδα.

5. Συνέδεσε το ναό με τον τοπικό ραδιοφωνι-
κό σταθμό Μυτιλήνης και το διαδίκτυο για τη μετά-
δοση της θείας λειτουργίας και άλλων τελετών.

6. Έστησε το περίπτερο του ναού.
Συνέπεια όλων αυτών ήταν η κατακόρυφη αύξη-

ση των προσφορών, δωρεών και αφιερωμάτων και 
γενικότερα των εσόδων της εκκλησίας. Αυτό έδω-
σε τη δυνατότητα στη διάρκεια των 45 και πλέον 
ετών της παρουσίας του παπά- Στρατή να γίνουν 
πολλά έργα, ενέργειες και άλλες δραστηριότητες 
που έχουν σχέση με την πνευματική, πολιτισμική 
και κοινωνική ζωή του χωριού.

 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω σημαντι-

κά έργα:
1. Συντήρηση, επιδιόρθωση, ανακαίνιση, 

ανοικοδόμηση ναών και εξωκλησιών.
2. Δημιουργία μεγάλου χώρου στάθμευσης 

για τις ανάγκες του ναού, διαμόρφωση της αυλής, 
της κοίτης του κοντινού χειμάρρου, κτίσιμο του κα-
φενείου και ασφαλτόστρωση των δρόμων.

3. Διαμόρφωση των εξωτερικών κελιών του 
Ταξιάρχη σε οικοτροφείο το 1972. Έγινε με σκοπό 
να φιλοξενήσει μαθητές των γειτονικών χωριών. 
Έτσι βοήθησε στον μη υποβιβασμό του εξατάξι-
ου Γυμνασίου του χωριού σε ημιγυμνάσιο, αφού 
αυξήθηκαν οι μαθητές του. Το οικοτροφείο λει-
τούργησε για αρκετά χρόνια με έξοδα κυρίως της 
εκκλησίας.

4. Ίδρυση της «Στέγης Αγάπης», ίδρυμα που 
παρέχει τροφή καθημερινά σε 50 άτομα του Μα-
νταμάδου και περιχώρων που έχουν ανάγκη.

Ακόμη προγραμματίζεται να λειτουργήσει «Γη-
ροκομείο» 50 κλινών σε δωρηθέν οικόπεδο του Δή-
μου Μανταμάδου.

Όλα αυτά έγιναν με πολλή δουλειά, προσπά-
θεια και αγώνα του παπά-Στρατή. 

Ο Ταξιάρχης να τον έχει καλά για να συνεχίσει 
το μεγάλο του έργο.

Ιγνάτης Γιαννακού

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑ-ΣΤΡΑΤΗΣ
Του αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Ιγνάτη Γιαννακού



ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
•	 Ψαρός Ευστράτιος του Δημητρίου -  Χριστοφορίδου 

Μαρία.
•	 Γροσομανίδης Μιχαήλ του Χαραλάμπου -  Μουστάκα 

Μυρσίνη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους εύχε-

ται καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
•	 Πατσιλέλλης Ελισαίος του Ευστρατίου - Μυστακέλλη 

Άννα του Νικολάου
•	 Χατζηδημητρίου Άγγελος του Στυλιανού - Σφηναρολά-

κη Βασιλική του Ιωάννη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους εύχε-

ται να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Μαρία Σουλογάνη συζ. Βασίλη Ελ. Βεμβέτσου έκανε αγόρι
•	 Βασιλική Ελ. Βεμβέτσου έκανε αγόρι
•	 Ταξιαρχούλα Ελευθερίου συζ. Στέφανου Γ. Παρασκευαΐδη 

έκανε αγόρι
•	 Σφηναρολάκη Βασιλική συζ. Χατζηδημητρίου Αγγέλου έκα-

νε αγόρι.
•	 Τσακίρη Ελένη συζ. Στρογγυλού Εμμανουήλ έκανε κορίτσι.
•	 Βεμβέτσου Νικολέτα του Ελευθερίου συζ. Ραχιώτη Αθανα-

σίου έκανε αγόρι.
•	 Μανωλιά Μαρία του Βασιλείου συζ. Στρατηγού Δημητρίου 

έκανε αγόρι.
•	 Χατζηδημητρίου Ειρήνη του Στυλιανού συζ. Δρακούλη Νι-

κόδημου έκανε κορίτσι.
•	 Βασιλέλλη Άννα του Δημητρίου συζ, Θεοδωρέλλη Δημητρί-

ου έκανε αγόρι.
•	 Μαρία Σουλογάνη συζ. Βασίλη  Ελ. Βεμβέτσου έκανε αγόρι
•	 Βασιλική Ελ. Βεμβέτσου συζ.Αναστασίου Τσαμαδιά έκανε 

αγόρι

•	 Ταξιαρχούλα Ελευθερίου συζ. Στέφανου Γ. Παρασκευαΐ-
δη έκανε αγόρι

•	 Αμαλία Μακρυγιαννάκη συζ.Θεόφιλου Μανώλογλου 
έκανε αγόρι
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 

εύχεται να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Άννα Π. Παρασκευαΐδη –Παντελής Μακρυμανωλάκης 

βάπτισαν την κόρη τους και το όνομα αυτής Ευαγγελία
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 

εύχεται να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Τζάννος Αντώνης
•	 Καραβερβέρη Παρασκευή   
•	 Ψευτέλλη Ειρήνη 
•	 Ευαγγέλου Νίκη συζ. Ευστρατίου
•	 Γροσομανίδης  Ευστράτιος 
•	 Τερζής Παναγιώτης 
•	 Ηλίας Νικόλαος του Μιχαήλ
•	 Καραθεοδώρου - Καραντάνης Χαράλαμπος του Ευστρα-

τίου
•	 Βαρταλαμίδη Ειρήνη του Στεφάνου
•	 Ηλίας Βουλβούλης συζ. Ελένης Αντώνα

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει στους οικείους τους 
τα βαθειά του συλλυπητήρια.
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO

Κουτζαμπάση Άννα (Αυστραλία) στη μνήμη 

του συζύγου της Αλέκου Κουτζαμπάση 50 δολ. Αυστρ.

Γιαννακού Διονυσία στη μνήμη των γονιών 

της Βασίλη και Καλλιόπης Παπακηρύκου  50 €  

Ματζουράνης Δημήτρης στη μνήμη των γονιών 

του Μιχάλη και Ασημίνας και του αδελφού του Στέλιου 50 €  

Τάκης και Αναστασούλα Μανούσου στη μνήμη 

του αδελφού τους Ευστρατίου  Γροσομανίδη 50 €  

Άννα Δεμερτζή – Βαμβουρέλλη στη μνήμη του 

αγαπημένου της νονού Ευστρατίου Γροσομανίδη  50 €
Βασιλέλλη Γεωργία στη μνήμη του συζύγου της 

Σταύρου Βασιλέλλη, του Ορέστη Βασιλέλλη 

και της αδελφής της Αννέτας  Μπαλή 150 €
Μίχας Παύλος ενίσχυση 20 €
Γούλα Ροδοθέα ενίσχυση 20 €
Βεμβέτσου Αθηνά στη μνήμη του

συζύγου της Δημητρίου 50 €
Δημήτρης Κομίλης και Μέλπω Κομίλη 

στην μνήμη των Αντώνη Τζάννου 30 €
Δημήτρης Κομίλης και Μέλπω Κομίλη στην μνήμη 

Παναγιώτη Πρινάρη 30 €
Δημήτρης Κομίλης και Μέλπω Κομίλη στη μνήμη 

Αννέτας Μπαλή 30 €
Νίκος Καραβερβέρης, η σύζύγος του Μαρία και οι κόρες 

του Παρασκευή και Ειρήνη στη μνήμη της μητέρας του και 

γιαγιάς τους Παρασκευής Καραβερβέρη  50 €

Συνδρομές  Περιοδικού και Ενισχύσεις από Μανταμάδο 

και διάφορα μέρη της Ελλάδας

Δούκα Αικατερίνη (Μανταμάδος)  20 €  

Ανώνυμη (Μανταμάδος) 20 €  

Παρασκευαΐδης Γιώργος (Θεσ/νίκη) 20 €  

Μανούσος Τάκης (Μυτιλήνη)  20 € 

Παπαϊωάννου Αντωνία (Μανταμάδος) 20 €  

Xασάπης  Στράτος (Γαλλία) 30

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!

Για τον αδόκητο χαμό της Ειρήνης Βαρταλαμίδη εκφρά-
ζουμε στο σύζυγό της Θέμη, στην κόρη της Μαρία, στη 
μητέρα της Ελευθερία και σε όλη την οικογένειά της τα 
πιο θερμά μας συλληπητήρια.

Οι θείες της Μένη και Μαρίτσα Κουρδουσά

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  εκφράζει τα πιο βαθειά του 
συλλυπητήρια, στο μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου μας  
Άννα Καραβερβέρη καθώς και στο Νίκο Καραβερβέρη, 
για την απώλεια της μητέρας τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα τα θεμά του συγ-
χαρητήρια στο μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου μας Βασίλη Ελ. 
Βεμβέτσο και στη σύζυγό του Μαρία Σουλογάνη για την 
απόκτηση του υιού.



ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

(σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό)

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ: 
6977393961 - 69720123389

Περιοδικό Συλλόγου Μανταμαδιωτών Λέσβου «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», 
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 39, 3ος όροφος, 104 33 Αθήνα
FAX ΣΥΛΛΟΓΟΥ 210 9571105

ΤΕΥΧΟΣ 152, 39ος ΧΡΟΝΟΣ
Kυκλοφορεί κάθε τρίμηνο
ΓΕΝΑΡΗΣ - ΦΛΕΒΑΡΗΣ - ΜΑΡΤΗΣ 2017

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

ΥΛΗ - ΕΚΔΟΣΗ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

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

Παιδική Χορωδία Μανταμάδου (Συλλόγου Γονέων), 16/5/2017 Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης,  Ετήσια Συνάντηση Χορωδι-
ών Λέσβου. Μαέστρος Αθανάσιος ζήρος



ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 14-5-2017 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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