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Γ
εννήθηκα στις 26 Ιουλίου 1926 στο εξοχικό 

σπιτάκι μας στον Άγιο Στέφανο Μανταμά-

δου.

Τον τοκετό έκανε ο θείος μου Μενέλαος (για-

τρός), αδελφός της μητέρας μου, Ιφιγένειας. Μόλις 

με έπιασε στα χέρια του είπε "το παιδί θα πεθάνει" 

και με αεροβάπτισε, δίνοντάς μου το όνομα Παρα-

σκευάς (το όνομα του πατέρα του). Είχα γεννηθεί 

με 42 πυρετό από τεταρταίο πυρετό (ελονοσία).

Η θεία Μαρία (αδελφή της Ιφιγένειας) με έβαλε 

αμέσως σε μια σκάφη με νερό και ο πυρετός έπεσε. 

Έτσι επέζησα και ζω έως σήμερα.

Στη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας και μέχρι 

12 ετών είχα αυτές τις 4ήμερες πυρετικές κρίσεις 

(χωρίς όμως να φτάνουν το 42), παρά τα ανθελονο-

σιακά φάρμακα που έπαιρνα. Το 1938 κυκλοφόρησε 

η Πλασμοκίνη, η οποία με απάλλαξε οριστικά από 

την ελονοσία.

Το Δημοτικό Σχολείο το τελείωσα στο Μανταμά-

δο. Στο χωριό τότε δεν υπήρχε Γυμνάσιο, έτσι φύ-

γαμε για τη Μυτιλήνη με τη μητέρα και τον αδελφό 

μου, ώστε να συνεχίσουμε την εκπαίδευσή μας.

Το 1940 μας βρήκε η Κατοχή, οπότε αναγκαστή-

καμε να γυρίσουμε στο χωριό. Κάθε χρόνο κάναμε 

περίπου για ένα μήνα μαθήματα, πηγαινοερχόμενοι 

στη Μυτιλήνη με τα πόδια ή με μουλάρια (35 χιλιό-

μετρα).

Το 1944 πήρα απολυτήριο Γυμνασίου.

Μεταξύ 1944 και 1947 εργάστηκα ως μεσίτης 

ελαιολάδου στο μαγαζί του Δημήτρη Αποστόλου, 

που ήταν τότε αντάρτης και δεν μπορούσε να δου-

λέψει.

Το 1948 μπήκα στο Πανεπιστήμιο και ξεκίνησα 

τις σπουδές μου στην Ιατρική Αθηνών.

Το 1949 με πήραν στρατιώτη (τότε δεν υπήρχαν 

αναβολές λόγω σπουδών).

Υπηρέτησα τη βασική εκπαίδευση στο Ηράκλειο 

της Κρήτης, μετά στην Πάτρα ως εκπαιδευτής νο-

σοκόμων και τραυματιοφορέων, μετά σε ορεινό χει-

ρουργείο στη Βέρροια και τελικά στο Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο Αθηνών, από όπου πήρα απολυτήριο.

Το1959 πήρα το πτυχίο της Ιατρικής και διορί-

στηκα Κοινοτικός Ιατρός στην Περιφέρεια Μαντα-

μάδου.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς παντρεύτηκα τη 

γιατρό Ευαγγελία Αξαρλή από την Αθήνα, στον ιερό 

ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου - τηρώ-

ντας όλα τα έθιμα ενός παραδοσιακού Μανταμα-

διώτικου γάμου.

Το 1960 γεννήθηκε η κόρη μου, Ιφιγένεια.

Το1962 διοριστήκαμε, εγώ και η σύζυγός μου, 

στο ΙΚΑ Μυτιλήνης ως θεραπευτές ιατροί. Έτσι με-

τακομίσαμε στην πρωτεύουσα και δημιουργήσαμε 

ένα νέο νοικοκυριό.

Το 1964 γεννήθηκε ο γιος μου, Ευστράτιος.

Το 1978 μπήκε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο, 

επίσης στην Ιατρική Αθηνών, οπότε εγκαταλείψαμε 

τη Μυτιλήνη και εγκατασταθήκαμε μονίμως πλέον 

στη Νέα Ιωνία Αττικής, στο πατρικό της γυναίκας 

μου, που είχαμε εν τω μεταξύ ανοικοδομήσει.

Διορίστηκα θεραπευτής ιατρός στο ΙΚΑ Νέας 

Ιωνίας και η γυναίκα μου στο ΙΚΑ Νέου Ηρακλείου.

Έχασα τη γυναίκα μου το 1988 από αιφνίδιο θά-

νατο.

Υπηρέτησα στο ΙΚΑ μέχρι το 1992, οπότε και συ-

νταξιοδοτήθηκα.

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΖΑΝΝΟΣ

Όπως ο ίδιος λιτά ανέφερε για τη ζωή του…
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Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι
Χρόνια πολλά

Κ
αλή χρονιά, με υγεία, δύναμη, κουράγιο, 
γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και ο αγώνας 
καθημερινός.

Τηρώντας τα έθιμα, συναντηθήκαμε κι εφέτος 
να κόψουμε την πίτα μας, να γιορτάσουμε τον και-
νούργιο χρόνο με κάλαντα, ευχές, παραδοσιακή 
μουσική και νόστιμα μεζεδάκια.

Γιατί οι μέρες αυτές είναι μέρες χαράς και μεις 
θέλουμε ο Σύλλογός μας νάναι μια ζεστή γωνιά και 
συγχωριανοί και φίλοι μονιασμένοι να τιμούμε το 
χωριό μας, τα έθιμα και τις παραδόσεις.

Και είναι αλήθεια ότι έχουμε καταφέρει οι ανα-
μεταξύ μας δεσμοί νάναι γεροί, γιατί και οι ρίζες 
μας είναι βαθιές και η κληρονομιά από τον τόπο μας 
πολύτιμη και βαριά.

Καταγόμαστε από ένα τόπο προοδευτικό, με 
μεγάλη ιστορία, πολιτισμό και λαϊκή παράδοση. Μα 
κι έναν τόπο που έχει δώσει ανθρώπους που έχουν 
σφραγίσει την ιστορία του, εξαίρετους επιστήμο-
νες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μα 
και ανθρώπους απλούς που με την κοινωνική τους 
δράση μας έχουν κάνει περήφανους.

Έτσι λοιπόν κι εμείς με μεγάλη μας χαρά στη 
σημερινή μας εκδήλωση, μετά από ομόφωνη από-
φαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τιμούμε δυο 
ξεχωριστούς συγχωριανούς μας, τον γιατρό  Παρα-
σκευά Τζάννο και τον  Χριστόφορο Τζωάννο, για το 
ήθος, την παιδεία, την ευγένεια μα κυρίως για την 
ανθρωπιά τους και την ανιδιοτελή προσφορά τους 
στην κοινωνία και στον Σύλλογό μας!

Δυστυχώς για λόγους υγείας ο Χριστόφορος 
Τζωάννος δεν είναι σήμερα κοντά μας.

Ο γιατρός Παρασκευάς Τζάννος είναι κοντά μας 
και θέλει να μας πει μετά λίγα λόγια!

Οι Μανταμαδιώτες Παρασκευάς Τζάννος και 

Χριστόφορος Τζωάννος, εξαίρετοι άνθρωποι και 
επιστήμονες, που με την παρουσία τους λαμπρύ-
νουν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, έμαθαν τα 
πρώτα τους γράμματα στον Μανταμάδο, μεγαλω-
μένοι δίπλα σε ανθρώπους που θεωρούσαν ότι τα 
γράμματα, η γνώση και η μόρφωση, είναι η μεγαλύ-
τερη δύναμη και το καλύτερο εφόδιο στη ζωή κάθε 
ανθρώπου.

Παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν στα Γυ-
μνασιακά τους χρόνια στην πόλη της Μυτιλήνης, 
γιατί βρεθήκαν μέσα στην δίνη του πόλεμου, της 
κατοχής, της πείνας, του εμφύλιου πολέμου και των 
πολιτικών διώξεων, κατάφεραν να κρατηθούν όρθι-
οι και σταθερά αταλάντευτοι στις αρχές και τις αξί-
ες τους. Ολοκλήρωσαν τις πανεπιστημιακές τους 
σπουδές, έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες και δημι-
ούργησαν όμορφες και ζεστές οικογένειες. Κυρίως 
όμως παραμείναν Μανταμαδιώτες και άνθρωποι!!!

Οι Μανταμαδιώτες Παρασκευάς Τζάννος και-
Χριστόφορος Τζωάννος, μπορεί να κατάγονταν από 
πλούσιες κι αρχοντικές οικογένειες, μα πάντα ήταν 
και είναι απλοί, καταδεχτικοί, ομιλητικοί με όλους, 
με μια λέξη γνήσια τέκνα του Μανταμάδου. Είναι 
εκπρόσωποι μιας γενιάς που αγωνίστηκε, αντιστά-
θηκε και μάτωσε. Με το παράδειγμα και τη στάση 
ζωής τους, έμαθε σ’ εμάς τι σημαίνει να αγωνίζεσαι 
γι αυτά που πιστεύεις και αγαπάς και για όλους μας 
και κυρίως για τους νεότερους αποτελούν φωτει-
νά παραδείγματα ήθους και αξιοπρεπούς στάσης 
ζωής.

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι γιατί είναι δικοί 
μας άνθρωποι και τους ευχαριστούμε για όσα μας 
έδωσαν και συνεχίζουν να μας δίνουν!

Στην Ιφιγενεια και στον Στράτο, παιδιά του Πα-
ρασκευά Τζάννου, στην κα Μήτσα Τζωάννου-σύζυ-
γο του Χριστόφορου- και στην κόρη του Κατερίνα, 
ευχόμαστε να είναι δίπλα τους και να χαίρονται αυ-
τούς τους υπέροχους ανθρώπους για πολλά-πολλά 
χρόνια!!!

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΤΖΑΝΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΤΖΩΑΝΝΟ
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Έ χουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ζει, 
με δική του επιλογή, απομονωμένος, μακριά 
από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Όλη του η ζωή υπήρξε μια αδιάκοπη προσπάθεια 
δημιουργίας και κατάκτησης των στόχων που, σε με-
γάλο ύψος για το ανάστημά του, τοποθετούσε πάντα.

Η ικανοποίηση του ήταν τεράστια κάθε φορά που 
και με την βοήθεια του Ταξιάρχη μας και του Θεού, 
τους κατακτούσε.

Τώρα, χωρίς κανένα παράπονο για τα αποτελέ-
σματα των προσπαθειών του, πλην της αχαριστίας 
που γεύτηκε στη ζωή του πλουσιοπάροχα, να ανα-
πολεί το παρελθόν, ενώ βρίσκεται πλέον στο ...άνθος 
της ηλικίας του (!!!).

Οι γνωστοί του είναι πάρα πολλοί. Οι φίλοι του 
όμως, που έχει επιλέξει να πίνει καφέ μαζί τους, ελά-
χιστοι.

Ένας από αυτούς είναι και ο Κίμων, Αντιστράτη-
γος εν αποστρατεία του Εθνικού Στρατού.

Αρκετά ενωρίς σήμερα του τηλεφώνησε κεφάτος, 
λέγοντάς του: «Λεβεντόγερε, τι θα έλεγες για έναν 
καφέ σήμερα;»

Επειδή του αρέσει πάντα η παρέα του, έστω κι αν 
τις περισσότερες φορές τσακώνονται διότι διαφω-
νούν σε πολλά θέματα, δέχτηκε.

Τον άφησε μόνο να επιλέξει το σημείο στο οποίο 
θα πίνανε τον καφέ τους.

Και έτσι τον ερώτησε: «Πού θα ήθελες να συνα-
ντηθούμε; Στο Λαγονήσι ή στο Τουριστικό Περίπτερο 
του Σουνίου;» Και εκείνος του απάντησε αμέσως: «Η 
μέρα σήμερα δείχνει αρκετά καλή και θα προτιμούσα 
στο Σούνιο». «Εντάξει» του απαντά, «Θα σε περιμένω 
εκεί». 

Επειδή πράγματι η ημέρα ήταν αρκετά καλή, σχε-
δόν καλοκαιρινή, έστω κι αν τον ουρανό τον οργώ-
νανε σε μεγάλο ύψος αεροπλάνα που άφηναν πίσω 
τους λευκές ουρές, που σύντομα γίνονταν νέφη, 
έφτασε στο Σούνιο πρώτος αρκετά νωρίς. Κάθισε σε 
ένα κάθισμα και παράγγειλε τον καπουτσίνο του.

Οι τουρίστες, λόγω εποχής, ήταν λίγοι, πλην όμως 
στα γύρω καθίσματα ήταν «αρμαθιασμένες» και πανέ-
μορφες πέρδικες, σαν να περίμεναν να δώσουν ...την 
παραγγελία τους, άλλες δε, τριγύριζαν μέσα στα πό-
δια του, περιμένοντας να τους ρίξει τριμμένο μπισκό-
το, από αυτό που συνοδεύει τον καφέ.

Έβλεπε τα αεροπλάνα που οργώνουν τον ουρα-
νό και όπως πολλοί υποστηρίζουν (μεταξύ αυτών και 
ο Καμμένος) μας ψεκάζουν, πλην όμως κανένας δεν 
διαμαρτύρεται.

Το γιατί δεν το γνωρίζει.
Την μόνη εξήγηση που βρίσκει δικαιολογημένη, 

είναι ότι όλοι έχουμε αποβλακωθεί σε τέτοιο βαθμό 
που δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Αυτή η εξήγηση έρχεται να επιβεβαιωθεί και από 
ένα σωρό βλακώδεις επιλογές μας σε όλους τους το-
μείς της ζωής μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι τρώμε με βουλιμία τον σανό 
που μας προσφέρουν και πολλές φορές αμάσητο.

Μπροστά του απλώνεται το βαθύ γαλάζιο του πε-
λάγους, το οποίο στολίζουν τα ελάχιστα (λόγω επο-
χής) που ταξιδεύουν λευκά ιστιοπλοϊκά, σαν καμαρω-
τοί κύκνοι.

Αριστερά βρίσκεται το μαρτυρικό νησί Μακρόνη-
σος και δεξιά η Τζια, το νησί του ευτραφέστατου (μαζί 
τα φάγαμε) Πάγκαλου.

Στη Μακρόνησο ποτέ δεν βγήκε να περπατήσει, 
ούτε και τότε που βρισκόταν πολύ κοντά, ψαρεύο-
ντας.

Πάντα φοβόταν ότι βγαίνοντας, θα άκουγε κραυ-
γές απόγνωσης των νέων που βασανίστηκαν εκεί 
επειδή πίστευαν σε μια άλλη ιδεολογία, σε έναν κό-
σμο που δεν είχαν γνωρίσει και μόνο με την φαντα-
σία τους είχαν πλάσει, αλλά και επειδή δεν ήθελαν 
να συμμετάσχουν σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, 
αφού ήταν βέβαιο ότι θα σκότωναν αδελφούς και όχι 
εχθρούς.

Δεν ήταν δειλοί, αφού οι περισσότεροι από αυ-
τούς είχαν πολεμήσει τους εχθρούς Γερμανούς κατα-
κτητές στην Αντίσταση, ή στον ΕΛΑΣ, υπό την ηγεσία 
του Στέφανου Σαράφη.

Σαράφης... Άλλο μεγάλο θύμα. Υπήρξε απότακτος 
αξιωματικός του Εθνικού Στρατού και μετά από κοινή 
συμφωνία των προοδευτικών δυνάμεων είχε αναλάβει 
την ηγεσία του ΕΛΑΣ. Η τύχη του υπήρξε δραματική. 
Τον σκότωσε ένας Αμερικανός υπαξιωματικός με το 
αυτοκίνητό του έξω από το αεροδρόμιο και η δολο-
φονία του εμφανίστηκε ως ατύχημα. Ο δράστης ποτέ 
δεν τιμωρήθηκε διότι τον κάλυπτε η τότε ισχύουσα 
επαίσχυντη ετεροδικία...

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Του Α. Μαβίλη
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Όσο περιμένει τον Κίμωνα, κοιτάζει την Μακρόνη-
σο και φαντάζεται την εποχή που έφθασε εκεί, νέος 
Διοικητής, ο δικός μας Νικ. Σηφάκης, Συνταγματάρ-
χης Χωροφυλακής τότε.

Αμέσως έπνευσε άλλος άνεμος στο νησί. Απαγό-
ρευσε τα βασανιστήρια και η ζωή των κρατούμενων 
έγινε ανθρώπινη.

Και ενώ κάνει αυτές τις σκέψεις, καταφθάνει ο φί-
λος του ο Κίμωνας.

Προσγειώνεται, με το επιβλητικό του ύψος στη δι-
πλανή καρέκλα και αμέσως φωνάζει το γκαρσόν για 
παραγγελία, ενώ ρωτάει «εσύ τι πίνεις;» «καπουτσίνο» 
του λέει, «δεν βλέπεις;» 

- Θα πάρω κι εγώ καπουτσίνο με μπόλικη κρέμα, 
ζάχαρη και κανέλλα...

- Και το σάκχαρο που είσαι φορτωμένος δεν το 
υπολογίζεις;

- Έλα μωρέ... δεν είναι εδώ η γυναίκα μου για να 
γκρινιάζει. Δεν χρειάζεται να την αντικαθιστάς εσύ

Και συνεχίζει:
- Πού να με έβλεπες χθες βράδυ. Άνοιξε κοντά 

μας ένα μαγαζί που κάνει λουκουμάδες με μέλι. Δεν 
έχουν σάκχαρο. Χθες έφαγα δύο μερίδες.

- Σα δεν ντρέπεσαι λαίμαργε; Το ίδιο έκανε και ο 
μπάρμπα Σταύρος τ’ Αντών’ που είχε σάκχαρο και δεν 
μπορούσε να κάνει «ζαπ» τη λαιμαργία του και υπο-
στήριζε ότι το μέλι δεν βλάφτει το σάκχαρο.

- Και τί απέγινε; Ρωτάει ο Κίμων
- Έφυγε μια ώρα γρηγορότερα εκεί που θα πάμε 

όλοι...
- Ε, τα βλέπεις; Μόνος το λες... έφυγε εκεί που θα 

πάμε όλοι. Λοιπόν ας πάω γλυκός και μελωμένος
- Ναι, γλυκό χούφταλο.
Εκείνη τη στιγμή, φτάνει το γκαρσόνι και του δίνει 

την παραγγελία του για τον περιποιημένο καπουτσίνο.
Ο φίλος του δεν κρατήθηκε και την ματαιώνει, λέ-

γοντας στο γκαρσόνι να φέρει έναν διπλό σκέτο ελ-
ληνικό καφέ.

- Λοιπόν λέει ο Κίμων θαυμάζεις το αναμορφωτή-
ριο της Ελλάδος; (εννοώντας την Μακρόνησο).

- Τον κακό σου τον καιρό, του απαντά. Το μαρτυ-
ρικό νησί βλέπω και φαντάζομαι τα μαρτύρια που έζη-
σαν εκεί χιλιάδες νέοι άνθρωποι, που είχαν διαφορετι-
κή ιδεολογία από εσένα, παλιοφασιστόμουτρο...

- Γιατί; λέει, με το ζόρι τους πήγανε; Μόνοι τους 
διάλεξαν τη Μακρόνησο για να αποφύγουν το πόλε-
μο, τον οποίο στη συνέχεια χάσανε. Και το ότι χάσανε 
το πόλεμο, το χάρηκαν και ηγετικά τους στελέχη, τα 
οποία δήλωσαν επωνύμως, μετά την ήττα τους «ευτυ-
χώς ηττηθήκαμε σύντροφοι».

- Ναι, δηλώθηκε αυτό που αναφέρεις και άλλα πολ-
λά, από ικανά και με μόρφωση στελέχη του κόμματος, 
γιατί είχαν διαπιστώσει τα τεράστια λάθη που είχε κά-
νει η ηγεσία, που αποτελείτο από ανεκδιήγητα άτομα, 
χωρίς καμία παιδεία για να παίξουν ουσιαστικό ρόλο 
σαν αυτό που φιλοδοξούσαν να παίξουν. Και επέτυ-
χαν την αρπαγή της ηγεσίας, αφού προηγουμένως 
εξοστράκισαν τους ικανούς που ξεχώριζαν σε ύψος 
(και μόρφωση), όπως τα στάχυα που εξέχουν από τα 
άλλα μέσα σε ένα σπαρμένο με σιτάρι χωράφι. Και 
έγινε τούτο από κόμπλεξ και φόβο ότι θα παραγκωνί-
ζονταν οι ίδιοι εκ των πραγμάτων. Η τότε ηγεσία είχε 
διαβάσει φαίνεται αρκετά τους αρχαίους φιλοσόφους 
και ιδιαίτερα τον Θρασύβουλο

- Και τι σχέση έχουν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και δη ο 
Θρασύβουλος με τις ενέργειες της;

- Βέβαια δεν ξέρεις Κίμωνα, διότι κι εσύ ποτέ δεν 
τους διάβασες

- Μπορεί να μην τους διάβασα, επειδή εμένα με 
ενδιέφερε να περνάω τις τάξεις μου στο Γυμνάσιο και 
ποτέ δεν έμεινα στάσιμος. Εσύ όμως, λέει στο φίλο 
του, έμεινες στα Λατινικά, σε είχε κόψει ο Συκάς που 
σατίριζες  στην εφημερίδα ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ και εξαιτίας 
εκείνου του πράγματι άδικου νόμου του Σοφοκλή Βε-
νιζέλου, που ίσχυσε για έναν μόνο χρόνο, έχασες τη 
χρονιά σου, μένοντας στάσιμος από ένα και μόνο δευ-
τερεύον μάθημα... και όχι μόνο... σε σταμάτησαν και 
από το σχολείο και έχασες το τραίνο.

- Βρε γριά οχιά, βρήκες την ευκαιρία να χύσεις πάλι 
το φαρμάκι σου, αλλά θα πάρεις την απάντηση. Είναι 
αλήθεια ότι έμεινα στάσιμος, ότι με σταμάτησε η οικο-
γένειά μου από το σχολείο και φαινομενικά είχα χάσει 
το τραίνο. Εγώ όμως ποτέ δεν το έβαλα κάτω. Συνέχισα 
να κάνω σχέδια, επειδή από πολύ μικρός είχα πιστέψει 
ότι όταν υπάρχει το θέλω, ακολουθεί το μπορώ. Έτσι, 
ξεκίνησα μόνος μου με τα πόδια και πρόφθασα τρέ-
χοντας το τραίνο στο οποίο αναφέρθηκες, στο ...Λια-
νοκλάδι όπως έλεγα τότε, και σκαρφάλωσα επάνω και 
συνέχισα, έχοντας πάντοτε τη βοήθεια του Ταξιάρχη 
μας και του Θεού. Ενώ εσύ, αν δεν είχες τη βοήθεια 
της φασιστο-οικογένειάς σου, δεν ξέρω αν θα γινόσουν 
κάτι περισσότερο από έναν κομμουνιστοφάγο.

- Μου ανταπέδωσες το φαρμάκι, αλλά πρόσεξε μη 
μιλάς για Θεό και σε ακούσει ο Φίλης.

- Κατάλαβα, του λέει, πού το πας. Αλλά να ξέρεις 
ότι όλοι όσοι το παίζουν σήμερα άθεοι (και είναι πάρα 
πολλοί), όταν βρεθούνε στο Άγιο Όρος, ζητούν να 
τους αφήσουν για λίγο μόνους, συντροφιά με τη θαυ-
ματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί. Μόνο που 
δεν μας κοινολογούν και τους κατά μόνας μονολόγους 
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τους με την Παναγία. Τώρα για να καταλάβεις την τύχη 
που είχαν τα στελέχη του κόμματος που εξείχαν σαν 
τα στάχυα από τα άλλα τα αστοιχείωτα, σου αναφέρω 
μια επιστολή που είχε γράψει ο Θρασύβουλος στον 
Περίανδρο και έχει ως εξής: 

«Δεν απήντησα στον κήρυκά σου (σε ότι με ρώτη-
σε) αλλά τον πήρα και τον πήγα σ’ ένα χωράφι με σιτά-
ρι και χτυπώντας με το μπαστούνι μου, έκοβα τους πιο 
ψηλούς στάχεις. Ήταν δίπλα μου και θα σου πει ό,τι 
άκουσε και είδε. Το ίδιο να κάμεις κι εσύ, αν θέλεις να 
ισχυροποιήσεις την απολυταρχία σου. Να θανατώνεις 
τους εξέχοντας εκ των πολιτών, είναι δεν είναι εχθροί 
σου. Γιατί σε έναν απολυταρχικώς κυβερνώντα άνθρω-
πον, ακόμη κι ένας φίλος πρέπει να είναι ύποπτος»

Ένα από τα στάχυα που εξείχαν ήταν ο Νίκος Μπε-
λογιάννης. Ικανότατο στέλεχος, που έχαιρε μεγίστης 
εκτιμήσεως και είχε ξεχωρίσει ως Μέραρχος στον 
αγώνα του Δ.Σ.

Όταν μετά την ήττα ήλθε στη χώρα μας μέσω Γαλ-
λίας για να αναδιοργανώσει τον διαλυμένο παράνομο 
μηχανισμό του Κόμματος, συνελήφθη και καταδικά-
στηκε σε θάνατο μαζί με την σύντροφό του Έλλη Παπ-
πά, ως δήθεν υπεύθυνος του παράνομου μηχανισμού 
που με ασύρματο μετέδιδε πληροφορίες στην έδρα 
του Κόμματος που βρισκόταν τότε στο Βουκουρέστι.

Η κατηγορία δεν ήταν αληθής. Έπρεπε όμως να 
εκτελεστεί ο Μπελογιάννης επειδή κινδύνευε η θέση 
του τότε αρχηγού που ενεργούσε ως άλλος Θρασύ-
βουλος.

Οι αιτήσεις χάριτος που άσκησαν οι καταδικασθέ-
ντες απερρίφθησαν με απίστευτη ταχύτητα.

Το μόνο ένδικο μέσο που χωρούσε ήταν η αναψη-
λάφηση της δίκης. Για να ασκηθεί όμως, έπρεπε να 
βρεθούν νέα στοιχεία. Και τέτοια δεν υπήρχαν. Ανέλπι-
στα όμως φθάνει στην Γενική Ασφάλεια και στον Τύπο 
μια επιστολή του Νίκου Πλουμπίδη, ο οποίος βρισκό-
ταν στη παρανομία με το ψευδώνυμο «Μπάρμπας» και 
ήταν υπεύθυνος του παράνομου μηχανισμού.

Πέραν της υπογραφής του, ο Πλουμπίδης είχε 
βάλει και τα δακτυλικά του αποτυπώματα για να μην 
αμφισβητηθεί η γνησιότητα. Με την επιστολή του ομο-
λογούσε ότι αυτός ήταν υπεύθυνος και όχι ο Μπελο-
γιάννης και προσφερόταν να εμφανισθεί και παραδο-
θεί εφόσον δεν εκτελούσαν τον αθώο Μπελογιάννη.

Γεμάτοι χαρά οι κατάδικοι έμαθαν στις φυλακές 
Καλλιθέας το τόσο χαρμόσυνο νέο, αφού κάνοντας 
χρήση αυτής της επιστολής, η οποία δικονομικά απο-
τελούσε νέο στοιχείο, τουλάχιστον θα αναβαλλόταν 
την εκτέλεση.

Την επομένη και προτού ακόμη οι δικηγόροι των 

καταδικασθέντων κκ Ηλιού και Γαλέος συντάξουν το 
σχετικό δικόγραφο, επεμβαίνει ο «Θρασύβουλος» Ζα-
χαριάδης και μεταδίδει από το ραδιόφωνο ότι δήθεν 
η επιστολή είναι πλαστή και ότι ο Πλουμπίδης θερα-
πεύεται φυματικός σε σανατόριο της Ανατολικής Ευ-
ρώπης. Έτσι, καίει το νέο στοιχείο και ο Μπελογιάννης 
εκτελείται μία Κυριακή πρωί, όταν στην κυριολεξία τον 
απήγαγαν από τις φυλακές, ενώ ο πρωθυπουργός Νι-
κόλαος Πλαστήρας ήταν άρρωστος και είχε υποσχεθεί 
στη μάνα του ότι δεν θα γινόταν η εκτέλεση.

Αυτό ήταν το ένα μεγάλο στάχυ, ο Μπελογιάννης, 
που έπρεπε, κατά τον Θρασύβουλο, να κοπεί.

Υπήρξε όμως κι ακόμη ένα μεγάλο στάχυ, που 
άκουγε στο όνομα Κώστας Καραγιώργης. Ικανότα-
το στέλεχος με τεράστια μόρφωση και αποδοχή, το 
οποίο, αφού ταπείνωσε, φυλάκισε και βασάνισε ο 
«Θρασύβουλος», πέθανε το 1955 στις φυλακές Βου-
κουρεστίου.

Βέβαια το Κόμμα τον αποκατέστησε το 1956 μετά 
την καθαίρεση και παραγκωνισμό του «Θρασύβουλου», 
το στέλεχος όμως αυτό είχε χαθεί άδικα. Και εδώ 
ισχύει αυτό που λέει ο λαός «να σε κάψω Γιάννη να σε 
αλείψω λάδι...»

Αλλά για τον Καραγιώργη θα σου μιλήσω στην επό-
μενη συνάντησή μας και θα έχω μαζί μου και το βιβλίο 
της γυναίκας του, Μαρίας Καραγιώργη, να σου διαβά-
σω μερικές σελίδες να σηκωθεί η τρίχα σου.

Η ώρα όμως είχε περάσει, ήταν ήδη 2 μ.μ. και ο 
Κίμωνας δεν είχε άλλο ενδιαφέρον να μείνουν στο 
Σούνιο, αφού όπως δήλωσε διαφορετική ήταν η ατμό-
σφαιρα το καλοκαίρι.

«Πού την εντοπίζεις τη διαφορά από το καλοκαίρι;» 
τον ρωτά ο φίλος του. «Μήπως διότι δεν υπάρχουν 
«πέρδικες» με ξεφτισμένα σορτς”;

Αφήνοντας ένα πλατύ χαμόγελο επιβεβαίωσε την 
υποψία του φίλου του.

Έφυγαν ευχαριστημένοι για την συνάντηση τους, 
με την συμφωνία ότι πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούν 
και θα συνεχίσουν τη συζήτηση, που λόγω παρόδου 
της ώρας, διέκοψαν.

Ο Κίμωνας έφυγε πρώτος, αφού τακτοποίησε 
πρώτα ένα χρωματιστό φουλάρι που είχε στο λαιμό 
του και έριξε λίγες ματιές γύρω του για να βεβαιωθεί 
ότι τον έχουν προσέξει.

Ο φίλος του έφυγε με την ησυχία του και χωρίς να 
βιάζεται, με μικρή ταχύτητα εκινείτο στην παραλιακή, 
ρεμβάζοντας, ενώ από το ραδιόφωνο του αυτοκινή-
του του μεταδίδονταν αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες.

Κάποια στιγμή ακούγεται το τραγούδι το «τραμ το 
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τελευταίο». Αμέσως γύρισε πολλά χρόνια, πίσω στο 
χωριό. Το τραγούδι αυτό το είχε πρωτοακούσει ένα 
βράδυ από τον Αντώνη Μπελάλη και του είχε κάνει 
πολλή εντύπωση, ενώ δεν γνώριζε πού πήγαινε ούτε 
το πρώτο, ούτε το τελευταίο τραμ και ούτε είχε δει 
ποτέ τραμ.

Αργότερα το ξανάκουσε από την μεγάλη και αξε-
πέραστη Σπεράντζα Βρανά, στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, 
που το ταμπεραμέντο της γέμιζε την τεράστια σκηνή.

Νοέμβριος 2016 
Α. Μαβίλης

21/11/2016

«Διάβασε για τα δίδυμα σπίτια… και το άλλο για τη 
μαμά του Βασίλη… και για το έθιμο της Κυριακής των 
Μυροφόρων…». Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας μου, 
ένα βράδυ Δευτέρας που έφτασε στο σπίτι το περιο-
δικό «Τα Μανταμαδιωτκα». Έτσι κάπως γεννήθηκε και 
η ανάγκη να γράψω λίγα λόγια για το χωριό μου. Το 
χωριό… μέσα από τα δικά μου μάτια. 

Γ εννήθηκα το 1987, οπό-
τε θα ζητήσω προκατα-
βολικά 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, εκείνη ήταν και η στιγμή που 
αγαπούσα και πιο πολύ. Παρατηρούσα όλη μου την οικο-
γένεια να μιλάει και να γελάει και εγώ με τα ξαδέρφια μου 
τρώγαμε καρπούζι με φέτα.

Ήταν τα Καλοκαίρια μας! Τα καλοκαίρια που περίμενα 
όλο το χρόνο! Στο χωριό πήγα πρώτη φορά όταν ήμουν 
έξι μηνών και από τότε κάθε Καλοκαίρι. Πέρασα τα παιδι-
κά και τα εφηβικά μου Καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς 
μου, Δέσποινας Δούκα, που ποτέ δεν γνώρισα, αλλά πάντα 
αγαπούσα και θαύμαζα, ίσως γιατί όλοι είχαν να πουν μόνο 
καλά λόγια για εκείνη. Τον παππού μου, Χρυσόστομο Κα-
λατζή, τον θυμάμαι λίγο, καθώς «έφυγε» όταν ήμουν τριών 
ετών. Ακόμα βέβαια θυμάμαι να κάθομαι στα πόδια του, στη 
Λαγκάδα, και να μου τραγουδάει μπροστά από τους κατιφέ-
δες του, το «σαν τη νύφη την αρμένα…»

Οι ώρες στο χωριό περνούσαν γρήγορα και οι μέρες 
ακόμα πιο γρήγορα. Μόλις φτάναμε από Αθήνα, αφήναμε 
τις βαλίτσες στο σπίτι και πηγαίναμε στον Ταξιάρχη να προ-
σκυνήσουμε που μας ευλόγησε να έρθουμε και πάλι στο 
νησί. Έπειτα, τρώγαμε το καθιερωμένο μας πρώτο πρωινό, 
Λουκουμάδες στου Πρινάρη! Και έτσι κάπως ξεκινούσαν οι 
διακοπές μας. Καθημερινό μπάνιο στη θάλασσα της Πεδή 
με τα ξαδέρφια μου, Πέτρο και Αυγουστίνα Γεωργιάδη, συ-
νοδευόμενο από φρούτα που πάντα έπαιρναν η μητέρα μου 
και η θεία μου, Μαρία Καλατζή. Έπειτα, μεσημεριανό με 
ντομάτες που μύριζαν αλλιώτικα από της Αθήνας και φέτα 
«δική μας», όπως έλεγε η μητέρα μου. Μα, η καλύτερη ώρα 

ήταν το απόγευμα! Τότε, πήγαινα στην απέναντι πόρτα από 
το σπίτι μας, στο σπίτι της θείας Κατερίνας Γιακουμή. Εκεί, 
αφού έβλεπα μαζί της όλες τις απογευματινές σειρές που 
παρακολουθούσε, έπαιρνα τη γκοφρέτα ΙΟΝ που πάντα 
μου έδινε και έβγαινα στο «μαχαλά» για παιχνίδι με τους 
φίλους μου, την Κατερίνα, την Αγγελική… Χανόμασταν στα 
στενά και δεν μας ένοιαζε γιατί ξέραμε ότι όλα βγάζουν κά-
που γνώριμα. Κι αν χανόμασταν, ρωτούσαμε όλες εκείνες 
τις γυναίκες που κάθονταν με τα μαξιλάρια τους έξω από τα 
σπίτια τους. Με ρωτούσαν «τίνος είσαι βρε μωρέλ’ μ’ εσύ;» 
και απαντούσα γεμάτη υπερηφάνεια «του Μιράτζου εγγό-
να». Έβρισκα πάντα το δρόμο για το σπίτι και έβλεπα από 
μακριά τη θεία Πανωραία να κάθεται στο σκαλοπάτι της, 
δίπλα στο βρυσάκι. 

Κάποια απογεύματα πηγαίναμε για ψάρεμα στον Πα-
ληό με τον θείο μου, Γιώργο Γεωργιάδη, και παρόλο που 
σπάνια γυρνούσαμε με γεμάτο κουβά και «καλή ψαριά», η 
μητέρα μου και η θεία μου όλο και κάτι θα μαγείρευαν με 
ό,τι φέρναμε!

Στις καθιερωμένες επισκέψεις πήγαινα… αλλά περισ-
σότερο απ’ όλες απολάμβανα εκείνη στο σπίτι της θείας 
Κατερίνας Δούκα, σύζυγο του Στέλιου Δούκα και μητέρα 
της αγαπημένης μου θείας, Μαρία Δούκα. Η αυλή της γε-
μάτη μυρωδιές και ομορφιά, τα κεράσματά της φτιαγμένα 
από εκείνη, αμυγδαλωτά, κουλούρια και τσουρέκι. Καφές 
για τους μεγάλους και χυμό για τους μικρούς. Εκεί περνού-
σαν οι ώρες νερό… Η Μαρία ήταν πάντα απολαυστική και 
σε έκανε να την παρακολουθείς σας να μην υπάρχει τίποτα 
άλλο γύρω σου. Ο λόγος της αργός και καθαρός, σαν να 
τα διάβαζε από βιβλίο. «Ζεστό» σπίτι, γεμάτο φιλοξενία και 
αγάπη. Φεύγοντας, μας γέμιζαν καλούδια και η θεία Κατε-

Τα καλοκαίρια της δεκαετίας του ’90 στο χωριό μου
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Γ
ια πολλούς εί-
ναι  άγνωστες 
οι δραστηριό-

τητές του, μέσα στο 
χωριό μας εδώ και 
50 χρόνια. Τα τε-
λευταία χρόνια η 
επιτροπή του Ενο-
ριακού Φιλοπτώχου 
Ταμείου Μανταμά-
δου, εκδίδει ένα απλό 
και λιτό ημερολόγιο 
για το καλό του νέου 
έτους, το οποίο διανέ-
μει δωρεάν σε όλα τα 

σπίτια της ενορίας μας και όχι μόνο. Αυτό είναι προσφορά 
του προέδρου του, πατρός Χρήστου Τσιτμηδέλλη.

Φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη των ιδρυτών του, 
αφού έχει συμπληρώσει 50 συναπτά έτη αδιάκοπης προ-
σφοράς, ευρισκόμενο στο πλευρό κάθε πονεμένου ενορίτη 
μας μέχρι σήμερα.

Εμπνευστής και ιδρυτής ήταν ο αείμνηστος πατήρ Χρυ-
σόστομος Παπαδόπουλος ο τότε αρχιερατικός επίτροπος 
Μανταμάδου και μετέπειτα Μητροπολίτης Καρθαγένης, 
μαζί με τις αείμνηστες κυρίες του Μανταμάδου Ιφιγένεια 
Τζάννου, Ερασμία Χατζηδημητρίου, Μαριάνθη Αψωκάρδου 
και Αικατερίνη Παρασκευαΐδου. Ακούραστα και φιλότιμα 
τηρούσαν το θεάρεστο έργο τους.

Σε κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν πολλοί συνάνθρω-
ποί μας οι οποίοι στερούνται βασικά αγαθά διαβίωσης, 
πολύ περισσότερο στις δύσκολες ημέρες μας.

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα τα πρώτα εκείνα χρόνια 
της ίδρυσης του Ταμείου, στο αρχοντικό σπίτι της Ιφιγένει-
ας Τζάννου, ετοίμαζαν τα τρόφιμα που μοίραζαν στις φτω-
χές οικογένειες του χωριού μας.

Στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης που πολλοί 
συνάνθρωποί μας υποφέρουν και δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους, στις βασικές ανάγκες τους 
και ακόμα περισσότερο στη προμήθεια των βασικών φαρ-
μάκων τους, το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο συνεχίζει να 
συμπαραστέκεται και να ανταποκρίνεται στο μέτρο του δυ-
νατού, βοηθώντας πολλούς ενορίτες μας και όχι μόνο. Έρ-
χεται αρωγός στα έκτακτα περιστατικά που εμφανίζονται.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει και η στέγη αγάπης 
του Ι. Ν. Ταξιαρχών Μανταμάδου η οποία διανέμει καθημε-
ρινά δωρεάν φαγητό σε φτωχούς ενορίτες μας και τον ιερό 
αυτό σκοπό ενισχύει οικονομικά με ικανοποιητικά χρηματι-
κά ποσά κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα το Ενοριακό Φιλό-
πτωχο Ταμείο Μανταμάδου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και από καρδιάς 
όλους τους ανώνυμους και επώνυμους συμπολίτες μας που 
βοηθούν από το υστέρημά τους, το Ταμείο μας.

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι η βοήθειά τους πιάνει 
τόπο όσο ποτέ άλλοτε. Ο Ταξιάρχης να χαρίζει υγεία και 
μακροημέρευση σ’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

Εμείς, η επιτροπή του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμεί-
ου Μανταμάδου, υποσχόμεθα στους αειμνήστους ιδρυτές 
του, ότι θα συνεχίσουμε παρά τις δυσκολίες, όπως εκείνοι, 
το αθόρυβο και πολύ σημαντικό έργο τους.

Να είναι αιωνία η μνήμη τους.
Η επιτροπή είναι διορισμένη από την Ι. Μ. Μηθύμνης και 

τον Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο από την ενθρόνισή του 
το 1984. Το Ταμείο έχει μοναδικό σκοπό και δέσμευση να 
βοηθάει τους ενορίτες μόνο.

Ενοριακο Φιλοπτωχο ταμΕιο της Ενοριας μανταμαδου

50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΜΑΣ 

ρίνα έκοβε και μου έδινε πάντα λίγο βασιλικό από το γλα-
στράκι που έχει στην εξώπορτα… και μερικά σοκολατάκια! 
«Καλή αντάμωση κόρη μου» έλεγε… και έτσι κάπως θα κλεί-
σω και εγώ αυτή την αναδρομή μου στο παρελθόν, όπως 
έκλειναν και τα Καλοκαίρια μου. 

Γιατί αυτό το «Καλή αντάμωση» πάντα έπιανε… αυτή 
η ευχή είναι καρδιάς ευχή και πάνω από κάθε άλλη ευχή. 
Κρύβει αγάπη, ανυπομονησία, στοργή, φροντίδα, νοιάξιμο 
και όλες τις εικόνες από το Χωριό μου! Το χωριό που δεν 
γεννήθηκα αλλά αγάπησα τόσο, που όταν με ρωτάνε από 
πού είμαι… απαντώ «Από τη Μυτιλήνη…»

Καλή Αντάμωση!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΛΕΜΟΝΗ

Κόρη Χαράς Καλατζή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
οικονόμος

πατήρ Χρήστος 
Τσιτμηδέλλης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ουρανία Αψωκάρδου

Λεσβία Παρασκευαΐδου
Στέλλα Σουλουγάνη

Βασιλική Χατζηαναγνώστου
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ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ή
ταν Αύγουστος. Μια ωραία βραδιά εγώ με 
τη γυναίκα μου βρεθήκαμε στον Ασπροπό-
ταμο, στο σπίτι της κ. Ρόζας Βακιρτζή. Το 

φεγγάρι ξεπρόβαλε κόκκινο απέναντι από τα νησιά. 
Αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα και 
η συζήτηση άρχισε γύρω από το ταπητουργείο (χαλιά) 
και η κ. Ρόζα άρχισε να εξιστορεί πως το έζησε εκείνη 
το Ταπητουργείο, γιατί έζησε μέσα σ' αυτό εφτά (7) 
ολόκληρα χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης που το ξεκίνησε λεγόταν κ. Χατζό-
γλου Ευστράτιος.

Η πρώτη δασκάλα ήταν η γυναίκα του κ. Κατίνα η 
οποία προερχόταν από την Μικρά Ασία.

Πρώτη μαθήτρια ήταν η κ. Στράτα Αμπατζή την 
οποία σιγά - σιγά την έκανε διευθύντρια.

Στην αρχή το ταπητουργείο στεγάστηκε στο επά-
νω σχολείο από την πτέρυγα του Ηρώου.

Το σχολείο αυτό ήταν κατασκευασμένο σε σχέ-
διο Π και στέγαζε δύο τάξεις Πέμπτη και Έκτη. Έτσι 
το θυμάμαι και εγώ. Οι τουαλέτες ήταν έξω σε άθλια 
κατάσταση δίπλα στα τουκάτια (σήμερα εκεί έχει κα-
τασκευαστεί το Νηπιαγωγείο) δεν υπήρχε νερό, μόνο 
ένα πηγάδι στην αυλή με νερό της βροχής.

Η λειτουργία του ταπητουργείου ξεκίνησε από το 

1935. Δεν υπήρχε θέρμανση και κάθε κρεβατί που 
αποτελείτο από τρείς κοπέλες, είχε και από ένα μα-
γκάλι για ζεστασιά, βέβαια ούτε και φωτισμός υπήρχε 
τα πρώτα χρόνια.

Οι πρώτες μαθήτριες ήταν η κ. Διονυσία (Νησού-
λα) Λινάρδου, η κ. Φανή Χιωτέλλη, η κ. Καλλιόπη Πα-
ταβού, η κ. Άννα Μαρμαρινού (Κολοκοτρώνη), η κ. 
Αναστασία Πασπαλαδέλλη, η κ. Καλλιόπη Πασπαλά, η 
κ. Μαρία Βαξεβάνη (Κουκουρέλη), η κ. Μαρία Ματζου-
ράνη του Στυλιανού  και η κ. Άννα Βακιρτζή.

Με τους πολέμους σταματούσε να λειτουργεί για 
κάποιο χρονικό διάστημα και μετά επαναλειτουργού-
σε.

Η φωτογραφία είναι της κ. Ρόζας Βακιρτζή το 1952. Επάνω και στο μέσο της φωτογραφίας φαίνονται και οι Προϊστάμενοι
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Η κ. Ρόζα Βακιρτζή πήγε το 1950. Προϊσταμένη 
τότε ήταν η κ. Κωστούλα Φωντούδα - Θεοδοσίου. 
Μετά από αυτήν ανέλαβε προϊσταμένη η κ. Ευαγγε-
λία Καπουσούζη - Χατζηαναγνώστου. Ήταν πολύ δε-
ξιοτέχνης και ενώ τις άλλες κοπέλες τις έβαζαν στο 
μέσον να μάθουν τον κόμπο, αυτή την έβαλαν κατευ-
θείαν στην ούγια (στην άκρη). Η θέση της προϊσταμέ-
νης ήταν πολύ υπεύθυνη. Ανελάμβανε να πληρώνει 
τις κοπέλες και γενικά όσους δούλευαν εκεί. Κάποια 
φορά κάποιος υπεύθυνος την ρώτησε «πως πληρώ-
νονται» και αυτή του απάντησε «με τον χιλιόκομπο». 
Τότε αυτός της είπε ότι «αυτό είναι άδικο» και ήθελε 
να την στείλει στην Αγία Παρασκευή πράγμα το οποίο 
η αναφερόμενη δεν δέχτηκε. Την σταμάτησε για λί-
γες μέρες μετά την ξαναπροσέλαβε και την έβαλε 
πάλι στο πόστο της.

Μετά ανέλαβε η κ. Μαρία Σινάγκη.
Μέχρι το 1963 ήταν 60 κοπέλες και από τότε το 

ταπητουργείο μετακόμισε και κατέβηκε στο πρώην 
καφενείο του κ. Χαραλάμπου Ψαρρού.

Ανέλαβε προϊσταμένη η κ. Ευαγγελία Ψευτέλη. 
Όλες οι κοπέλες ήταν ελεύθερες και όταν παντρευό-
ταν σταματούσαν, γιατί τότε ήταν ντροπή να δουλεύ-
ουν οι παντρεμένες. Κατά αυτόν τον τρόπο άρχισαν 
να λιγοστεύουν οι κοπέλες. Άλλες έφυγαν από το χω-
ριό και σιγά - σιγά έκλεισε.

Επίσης άλλος ένας λόγος που σταματούσαν οι 
κοπέλες ήταν, γιατί δεν είχαν ασφάλεια και η πληρω-
μή γινόταν με τον χιλιόκομπο. Έπρεπε να είσαι πολύ 
γρήγορη για να βγάλεις μεροκάματο.

Εντύπωση μου έκανε το βάρος που είχαν τα χα-
λιά, γιατί ήταν αγνό μαλλί και οι εργάτες το σήκωναν 
δύσκολα.

Οι πιο κατάλληλοι εργάτες ήταν ο κ. Ιωάννης Μα-
ρίνος (Κλιώτης) και ο κ. Αριστείδης Ρεϊζόπουλος (Κα-
ντρέλης).

Τα μόνα χαλιά που έμειναν στο χωριό ήταν του κ. 
Παναγιώτη Μανούσου και ένα χαλί που έκαναν όλες 
μαζί οι κοπέλες, δωρεά στον Ταξιάρχη. Καμιά κοπέλα 
δεν πήρε ούτε ένα διάδρομο στο σπίτι της, γιατί ήταν 
πολύ ακριβά. Τώρα τα βλέπουμε στην τηλεόραση στα 
καλύτερα σαλόνια.

Το ταπητουργείο ήταν μια από τις καλύτερες επι-
χειρήσεις για το χωριό μας, όμως έκλεισε τον Νοέμ-
βριο του 1979 με προϊσταμένη την κ. Αναστασία Ζα-
φειρίου, η οποία είχε υπηρεσία 19 χρόνια.

Στο τέλος είχαν μείνει τρία κορίτσια και συγκεκρι-
μένα η κ. Μαρίνα Φράγκου, η κ. Μαρία Πάγκου και η 
Προϊσταμένη.

Με θύμησες
ΜΗΝΑΣ ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ

Υ.Γ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρ-
διά μου την Κατίνα Γελαγώτου-Χη Αναγνώστου, που με 
βοηθάει ακούραστα στο γράψιμο των κειμένων. Την 
Άννα Στέκα-Συκά και τον ακούραστο φωτογράφο μας 
Στράτο Βαχτσαβάνη (Φωτο-Νικ) που φροντίζει για την 
αποστολή των κειμένων και των φωτογραφιών στο πε-
ριοδικό «τα μανταμαδιωτκα»

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Του Νίκου Στυλ. Ψαρρού

Κ
οντεύουν σαράντα χρόνια που έχω φύγει απ' 
το χωριό μας. Περιπλανώμενος δάσκαλος για 
αρκετά χρόνια, «έριξα άγκυρα»   στο γειτονι-

κό μας νησί τη Λήμνο.
Πάντα όμως γύριζα στο χωριό, στις ρίζες. Στην 

αρχή μόνος. Ύστερα με την οικογένεια, τη γυναίκα 
μου και το γιο μας.

Οι δικοί μου άνθρωποι, οι παιδικές αναμνήσεις, οι 
εικόνες και οι ήχοι του χωριού, ήταν πάντα δυνάμεις 
έλξης ισχυρές.

Νοσταλγίες βασανιστικές που κάθε τόσο ξυπνού-
σαν και γύρευαν δικαίωση.

Το σπίτι με τους γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι και 

γνωστοί, η γειτονιά, η πλατεία, οι εκκλησίες, τα χωρά-
φια, ο Παληός, όλα στον τόπο τους.

Εκείνο που αλλάζει πάντα είναι ο χρόνος.
Ο χρόνος που γεμάτος χαρές και λύπες γυρνά, 

προχωρά αδυσώπητος, χωρίς να λογαριάζει τις δι-
κές μας ανάγκες και αντοχές. Αλλάζει πρόσωπα και 
πράγματα. Φέρνοντας και παίρνοντας. Ένα συνεχές 
αλισβερίσι είναι ο χρόνος.

Εκείνο που έχει σημασία είναι, οι αλλαγές που 
έτσι κι αλλιώς φέρνει ο χρόνος, να μη στέκονται ικα-
νές να σταματούν τη νοσταλγία, όσο κι αν το ταξίδι 
του γυρισμού  είναι πάντα μελαγχολικό…

Νίκου Στυλ. Ψαρρός
ΛΗΜΝΟΣ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

«Με την ανακοίνωση …των επιτυχόντων στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  κλείνει και 
για φέτος ο κύκλος της προσπάθειας και της αγωνίας για τις εκατοντάδες των υποψηφίων, των 
γονιών και των καθηγητών τους. …Ανοίγει τώρα ένας νέος κύκλος, με καινούργιες αναζητήσεις, 
καινούργια καθήκοντα και υποχρεώσεις,  αλλά και δικαιώματα, τα δικαιώματα του «Ακαδημαϊκού πο-
λίτη», του πρώτου τίτλου που αποκτούν όσοι/όσες αποφοιτούν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η γνώση που αποκτήθηκε στα μαθητικά θρανία μαζί με την διαμόρφωση της προσωπικότητας 
των μαθητών, νέων φοιτητών πλέον, μέσα από τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία, ας είναι τα εφό-
δια που θα οδηγήσουν τα παιδιά αυτά μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε νέους κόσμους, 
με μεγαλύτερη αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον.

Συγχαίρουμε τα παιδιά για την επιτυχία τους, τους ευχόμαστε καλή φοιτητική ζωή, στους γονείς 
ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις 
και τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς, που στήριξαν τον αγώνα των παιδιών, 
συμμερίστηκαν την αγωνία τους και τους βοήθησαν στον  δύσκολο αγώνα τους». 

Ο Δ/ντής της ΔΔΕ Λέσβου

 Μιχαήλ Ε. Καπιωτάς
Φυσικός, Περιβ. Χαρτογράφος- MSC.

Ονοματεπώνυμο Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΠΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΚΑΒΑΛΑ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΑΡΝΕΤΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΑΘΗΝΑ) 
ΓΚΡΕΤΑ ΛΟΚΚΕΝ ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΤ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  ΙΟΥΛΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
   (ΑΘΗΝΑ) 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΘΕΜΑ: ΦΕΤΑ CETA

Η ψήφιση της παραγωγής Φέτας από χώρες εκτός Ελλάδας (CETA), είναι ταφόπλακα στην 
αγροτική οικονομία των Νησιών μας και της Ελλάδος. Ζητάμε από τους βουλευτές του Ελλη-
νικού κοινοβουλίου να ψηφίσουν κατά αυτής της καταστροφικής πρότασης και ιδιαίτερα από 
τους τρεις Βουλευτές (Γιώργο Πάλλη, Χαράλαμπο Αθανασίου, Σταύρο Τάσσο) που εκπροσω-
πούν το νησί μας στην βουλή να πάρουν θέση και να επέμβουν άμεσα.

Ο Πρόεδρος

Στεφ. Χηροπαίδης

Ο Αντιπρόεδρος

Νικ. Φ. Αψώκαρδος

Ο Γραμματέας

Μιχ. Γροσομανίδης
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Π
έθανε στις 14 και κηδεύτηκε την επομένη 
15 Ιουνίου στον Μανταμάδο, ο Σταύρος Πα-
ναγ. Βαρβαράς σε ηλικία 82 ετών. Ο θειο-

Σταύρος υπήρξε το στερνοπαίδι (έβδομο) παιδί του 
Παναγιώτη Ευστρ. Βαρβαρά και της Ανδρονίκης Χα-
τζηνικολάου (η γιαγιά Ανδρονίκη πάντα έλεγε ότι είχε 

κάνει και 2-3 αποβολές, κατά συνέπεια ο θείος μπορεί 
να είταν και το δέκατο στη σειρά έμβρυο που η για-
γιά κυοφόρησε). Τα έξι αδέλφιά του είναι οι εν ζωή 
Ευστράτιος (Στράτος) και Μιχάλης Βαρβαράς και οι 
αποβιώσαντες: Καλλιόπη Βαρβαρά (Πόπη, σύζ. Δημ. 
Μιχαηλάρη-Αντωνέλλη) –η μάνα μου–, Ευστρατία 
Βαρβαρά (Στρατιάδα, σύζ. Τάκη Συριτέλλη), Στέλιος 
και Νίκος Βαρβαράς. Μια μεγάλη και εύρωστη μα-
νταμαδιώτικη οικογένεια, οι Βαρβαράδες, που έγινε 
ακόμα μεγαλύτερη με τους γάμους και τις γεννήσεις 
νέων μελών, που σήμερα ζουν σχεδόν όλα με το επώ-
νυμο αυτό, εκτός Μανταμάδου.

Έμαθα το άσχημο νέο το πρωί της 15ης Ιουνίου, 
όταν δεν προλάβαινα να τρέξω για να βρεθώ στο 
τελευταίο ταξίδι του θείου Σταύρου. Ωστόσο, όπως 
γίνεται τώρα όλο και πιο συχνά, έτσι και σήμερα πιο 

έντονα, με την αποδημία του, μου πέρασαν από το 
μυαλό κυρίως τα χρόνια που ζούσαμε/ζήσαμε μαζί, 
και μάλιστα τα καλοκαίρια στα πίσω Πλατάνια, όπου 
οι Βαρβαράδες αλλά, παλαιότερα και άλλες οικογέ-
νειες, συνήθιζαν, τηρώντας παλαιά χούγια, να περ-
νούν το θέρος, κάνοντας εξοχή, όπως το λέγαμε, 
αλλά στην ουσία για να είναι πιο κοντά στις αγροτικές 
ασχολίες τους, στα ζώα και στα χωράφια τους, καθώς 
τότε οι μετακινήσεις δεν είταν εύκολες και η ζέστη 
του καλοκαιριού τις δυσκόλευε ακόμα περισσότερο. 

Αυτά όλα όμως –όπως όλα τα πράγματα, άλλω-
στε- είχαν μια ημερομηνία λήξεως, που χονδρικά ας 
την θέσουμε λίγο πριν, λίγο μετά από την δικτατορία 
του 1967, όταν οι οικογένειες που παραδοσιακά έμει-
ναν στα Πλατάνια (στα πίσω και στα εμπρός), όπως 
και σε άλλα ημιορεινά σέμτια του χωριού μας (π.χ. 
στα Καβακλιά), άρχισαν να εγκαταλείπουν τις παλαι-
ές συνήθειες: νομίζω ότι το 1966 ή το 1967 έγινε για 
τελευταία φορά το πανηγύρι τ'Αγιού-Γιαννιού στα 
Πλατάνια (εννοώ πριν από την αναβίωσή του). Είχε 
φτάσει πια η εποχή της θάλασσας, της παραλίας, του 
τρανζίστορ, των ψυγείων, των έτοιμων ρούχων, λίγο 
αργότερα των αγροτικών αυτοκινήτων... Η ζωή άλλα-
ζε ορμητικά και η εξοχή στα αγροτικά περιβόλια είταν 
από τα πρώτα στοιχεία της αγροτο-κοινωνικής ζωής 
που πλήρωσαν την αλλαγή. Θα ακολουθούσαν και άλ-
λες, ίσως και πιο σημαδιακές μεταβολές.

Εμείς, όμως, θείε-Σταύρο (του Σταυρέλ της για-
γιάς Ανδρονίκης) προλάβαμε να ζήσουμε πολύ καιρό 
μαζί, και όταν τα θυμάμαι αυτά, τώρα πάλι εξαιτίας 
του θανάτου σου, δεν ξέρω από πού να αρχίσω και 
πού να τελειώσω. Άλλωστε, λογαριάζω, πως λίγοι πια 
είναι αυτοί που τους ενδιαφέρουν τέτοιες ιστορίες, 
εκτός από εμένα και εσένα, που κάποιες, λιγοστές 
στιγμές, τώρα τελευταία, τα λέγαμε, αρχίζοντας πά-
ντα με την επωδό: «Θμάσι, θείε... / θμάσι Παναγιώτ...», 
(και ακολουθούσε το επεισόδιο, που είτε ο ένας, είτε 
ο άλλος, είτε και οι δυο μαζί, προσπαθούσαμε να θυ-
μηθούμε, να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Και αυτά 
τα επεισόδια είταν τόσα πολλά... γιατί περάσαμε αρ-
κετά χρόνια μαζί, και μάλιστα τα πρώτα χρόνια, τα 
σημαδιακά της ζωής μας).

Την τελευταία φορά όμως (να είταν πέρσυ ή πρό-

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  (14. 9. 1934–14. 6. 2016)
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περσυ;) στην πλατεία του Άη-Βασίλη σου είπα ένα 
επεισόδιο και εσύ δεν το θυμήθηκες και αυτό μου 
έκανε μεγάλη εντύπωση. «Θμάσι, θείε, μια χρουνιά, 
παραμονές τΆγιού-Γιαννιού, που πήρες του τσιφτέ 
(δίκαννο) τσι μένα, μώρο, μαζί σ', τσι πήγαμε μέσ' τς 
Παρίσαινας του χουραφέλ, τσ' έτσι μέσα στα χουρτά-
ρια είχι του λαγούμ τ' ένας λαγός, τσι συ τού ήξιρις 
από μέρις, τς τέριξες μια ντουπλεδιά τσι του σκότου-
σις, τσι τουν άρπαξα γω απ' τ' φτιά τσι του πήγα στου 
νταμ τπάππου τΒαρβαρά, όπου είταν ούλου του σόγ 
μαζιμένου για του παναγύρ, τσι τουν μαγειρέψαν οι 
νύφες στιφάδου; Τσι είταν τς αθλυκός ι καημένους ι 
λαγός, τσι γενμένους, γιατί στάζαν τα βζιατ γάλα...».

Ένα επεισόδιο από εκατοντάδες άλλα που ζούσα-
με καθημερινά, σε μια απλή αλλά συνάμα και δύσκο-
λη αγροτική ζωή, με πολλές, πάρα πολλές δουλειές 
και παρέες τα βράδυα στα ντάμια, με ιστορίες για πιο 
παλιούς ανθρώπους, ή για αντάρτες και τέτοια διά-
φορα, που εγώ άκουγα με προσοχή χωρίς να γνωρί-
ζω τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί, εσύ ο θειο-Σταύρος 
περισσότερο αλλά και ο θειο-Νίκος ακόμα (φευγάτος 
κι αυτός από καιρό, για τον οποίο κάτι ήθελα να γρά-
ψω αλλά δεν ξέρω γιατί το αμέλησα), είσασταν οι δύο 
θείοι, με τους οποίους ηλικιακά είμουνα πιο κοντά και 
έτσι ταίριαζαν περισσότερο τα χνώτα μας, κάναμε, 
ας πούμε, παρέα μαζί, σας βοηθούσα στις δουλειές 
και εσείς κάνατε αστεία μαζί μου (οι μεγάλοι θείοι, ο 
Στράτος και ο Μιχάλης, είταν πάντα πιο σοβαροί, πιο 
διαβασμένοι, ίσως και πιο κουρασμένοι, αφού είχαν 
συσσωρεύσει κιόλας αγροτική εργασία και έγνοιες 
πολλών ετών).

Είταν λοιπόν μια ζωή για σας δύσκολη, αλλά και 
πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι βέβαια το βλέπω τώρα, που 
η μνήμη την αντιμετωπίζει από μακρυνή απόσταση, 
με συγκατάβαση και βέβαια αφαιρεί τα κακά, όπως 
συνηθίζει να κάνει, και φέρνει μπροστά μόνο τα καλά. 
Όμως, θείε-Σταύρο, δεν θυμάμαι και ποτέ να με μάλ-
λωσες ή να με αποπήρες στα σοβαρά. Και ξέρω ότι 
αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, η παιδική ψυχή θα το κρατού-
σε αποθηκευμένο και στα ύστερα χρόνια. Άλλωστε 
ήσουν ήπιος και δεν θύμωνες εύκολα, τουλάχιστον τα 
χρόνια που ζήσαμε μαζί. Κι αν θύμωνες, γρήγορα το 
έριχνες στο αστείο. Και δουλειές, πολλές δουλειές: 
περιβόλια, χαβούζες, ποτίσματα, πρόβατα, κουρέμα-
τα, τυροκομίσματα, κοπριές, ελιές κτλ., γιατί είσουν 
καλός αγρότης και ήθελες να τα κάνεις όλα σωστά 

και όμορφα και από πάνω υπήρχε το άγρυπνο μάτι 
του κέρβερου παππου-Παναγή Βαρβαρά, που έδινε 
διαταγές συνεχώς... έως που παντρευτήκατε όλοι και 
ξεχωρίσατε τις περιουσίες και τις ασχολίες σας.

Ακόμα σε θυμάμαι να μαγειρεύεις και τα κατά-
φερνες καλά. Και προσπαθούσες να μου μαθαίνεις 
και πράγματα της αγροτικής ζωής, αλλά εγώ, δεν 
έδινα και πολλή σημασία, επειδή φαίνεται ότι είχα 
κιόλας πάρει το δρόμο για άλλες ασχολίες. Θυμά-
μαι μια φορά, πόσο γέλασες κι εγώ πόσο ντράπη-
κα: μου είπες, ενώ τυροκομούσες: «Παναγιώτ', φέρι 
τουν τρίφτ» (εννοώντας εκείνο το ξύλινο σκεύος, με 
το οποίο ανακατεύουν το γάλα όταν τυροκομούν), κι 
εγώ σου έφερα τον τρίφτη, που τρίβουν τις ντομάτες, 
τα κρεμμύδια κτλ. στο μαγείρεμα... Μεγάλη πλάκα...

Όμως όλα αυτά, μαζί με πολλά άλλα συνέθεταν 
μια καθημερινότητα που τώρα πια φαντάζει με τη νο-
σταλγία του σήμερα, όμορφη, που μπορεί να είταν, 
ή να μην είταν. Είταν όμως η εμπειρία των παιδικών 
και των εφηβικών χρόνων για μένα, ενώ εσύ είσουν 
παλικάρι, 14 χρόνια πιο μεγάλος..., αλλά πολύ κοντά 
στη νοοτροπία με έναν έφηβο και πρώτο ανεψιό σου.

Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 1961-62 έφυγες και 
μας άφησες και το αισθανθήκαμε, εγώ τουλάχιστον, 
πολύ. Είταν τότε που έφυγες για να υπηρετήσεις την 
στρατιωτική θητεία σου, που τότε κρατούσε δύο και 
βάλε χρόνια. Αλλά και τότε θυμάμαι τη χαρά που μου 
έδωσε μια φωτογραφία σου, που έστειλες στη γιαγιά 
Ανδρονίκη: είσουν ένας σοβαρός δεκανέας και είχες 
και ένα περίστροφο κρεμασμένο στο πλάι σου. Κι εγώ 
καμάρωνα που είχα θείο υπαξιωματικό, οπλισμένο με 
πιστόλι και την έδειχνα στους φίλους.

Και μετά, θείε αγαπημένε, όλα άρχισαν να αλλά-
ζουν, επειδή έτσι είναι η ζωή: μια συνεχής αλλαγή. 
Γνώρισες τη θεία Σταυρίτσα, παντρεύτηκες, αποκτή-
σατε δυο αγόρια και έπειτα εγγόνια. Σιγά-σιγά κου-
ράστηκες κι εσύ από τα Πλατάνια με τη δύσκολη ζωή. 
Άρχισες να στρέφεσαι και σε άλλα σέμτια: Πεδή, Στσί-
δια, Άγιος Γιάννης ο πέρα. Μέχρι και βάρκα απέκτη-
σες έναν καιρό και πήγαμε, ένα καλοκαίρι, να ρίξουμε 
δίχτυα.  Και έπειτα δέθηκες με τον Ταξιάρχη. Πώς τα 
φέρνει η ζωή, θείε; Πλήρης αλλαγή σκηνικού... με ένα 
βασικό χαρακτηριστικό για σένα: δουλειά συνεχής, 
αδιάκοπη απασχόληση. Ίσως να είταν το μυστικό που 
σε έδενε σφιχτά με τη ζωή...

Άλλαξε όμως και η δική μου ζωή και μέσα σε αυ-
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Σ ε ηλικία 85 χρόνων «έφυγε» ο αγωνιστής Σάββας Τοπαντζής. 

Γεννημένος στον Μανταμάδο, έμαθε την τέχνη του τσαγκάρη 

κοντά στον πατέρα του Δημητρό, επάγγελμα που άσκησε μέχρι 

τη συνταξιοδότησή του. Στην Αθήνα που έζησε για πολλά χρόνια 

ήταν οργανωμένος στο σωματείο των Τσαγκαράδων και συμμετεί-

χε ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις και δραστηριότητες του κλά-

δου. Πιστός οπαδός του ΚΚΕ με το οποίο τον συνδέανε αγώνες 

για μια καλύτερη ζωή. Το κόμμα που τόσο αγαπούσε το βοηθούσε 

με όλες του τις δυνάμεις σ’ όλη του τη ζωή. Επίσης υπήρξε ένα 

από τα ιδρυτικά και ενεργά μέλη του Συλλόγου Μανταμαδιωτών 

Αθήνας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΤΖΗΣ

τήν το χωριό πια έγινε τόπος διακοπών και όχι διαμο-
νής. Χωρίσαμε, δηλαδή βλεπόμασταν αραιά τα καλο-
καίρια και λέγαμε κάποιες κουβέντες του τωρινού και 
κυρίως του παλαιού καιρού, σαν κι αυτές που έγραψα 
πιο πάνω. Από αυτήν την ύστερη ζωή, σου χρωστώ 
μερικές επισκέψεις στον πέρα Άη-Γιάννη, όπου μου 
γνώρισες έναν οικισμό που δεν ήξερα, άλλα χωράφια, 
άλλοι άνθρωποι, άλλες συνήθειες. Και στον Ταξιάρχη, 
όταν ερχόμουν, όταν ερχόμαστε οικογενειακώς, να 
μας γεμίζεις, εσύ και η θεία-Σταυρίτσα, με ένα σωρό 
από τα πράγματα που διέθετε το περίπτερο και να 
τα λέμε έστω και στο πόδι, στη διάρκεια που κρατά 
ένας καφές, με υποσχέσεις για άλλες συναντήσεις, 
που βέβαια δεν θα γινόταν ποτέ, καθώς η πίεση του 
χρόνου, δηλαδή η πίεση της ζωής είναι πάντα και για 
όλους μας αμείλικτη.

Την τελευταία φορά που μιλήσαμε στο τηλέφω-
νο είταν στις αρχές του φετεινού Φεβρουαρίου, όταν 
έγινα κι εγώ παππούς: ήθελα να στο πω, γιατί είχα 
μεγάλη χαρά και εσύ είσουν ο θείος ο πιο κοντινός 
κι αγαπημένος. Τότε μου είπες και για μια εγχείριση, 
δεν κατάλαβα καλά, αλλά σε άκουσα ζωηρό και δεν 
έδωσα σημασία., επειδή εσύ φαινόσουν ξένοιαστος 
και αισιόδοξος., ή τουλάχιστον, έτσι το κατάλαβα 
εγώ.

Ξέρεις, θείε, τώρα θυμήθηκα ότι εκεί στα Πλατά-
νια από παλικάρι που είσουν, είχες κάποιες ενοχλή-
σεις. Εγώ μικρός, δεν καταλάβαινα, αλλά θυμάμαι 
που έλεγες ότι άμα είσαι το τελευταίο από τα τόσα 
πολλά παιδιά, που έκαναν οι γονείς σου, είσαι και πιο 
ασθενικός και πιο ευαίσθητος. Δεν ξέρω τη σημασία 
είχε αυτή η διαπίστωση που έκανες τότε, στο πέρα-
σμά σου από αυτή τη ζωή. Πάντως πρόλαβες και τα 
έκανες όλα: παιδιά, εγγόνια, αγροτική και κοινωνική 
ζωή, περιουσία, με απίστευτη εργασία, θείε. Ό,τι μπο-
ρούσες να κάνεις το έκανες και πρέπει να μην είχες 
παράπονο, τουλάχιστον από την προσφορά σου στην 
οικογένειά σου και στην κοινωνία γενικότερα, όπως 
νομίζω ότι δεν θα έχει, δεν πρέπει να έχει και κανέ-
νας άλλος, του κοντινού και μακρυνού περιβάλλοντός 
σου, σοβαρό παράπονο από εσένα.

Άραγες, θείε, θα ξαναβρεθούμε κάποτε να τα συ-
ζητήσουμε όλα αυτά, από κοντά, με πιο πολλά και ζε-
στά λόγια ... 

Π.Δ.ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ

ΥΓ Σήμερα, 24 Ιουλίου 2016, έγινε το 40ήμερο 
μνημόσυνό σου, θείε, και είμασταν οι περισσότεροι 
εκεί να σε θυμηθούμε. Όμως εσύ έλειπες από έναν 
χώρο που τον γέμιζε η παρουσία σου τα τελευταία 
πολλά χρόνια. Ως άνθος μαραίνεται...

ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΠΑΝΤΖΗΣ (1932-2017)
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝ & Δ/ΔΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ150

1. Παναγιώτης και Μαρία Βαλούρδου 

 στη μνήμη της μητέρας τους Στέλλας Βασιλέλη 50 €
2. Στέλλα και Κώστας Βαλούρδος 

 στη μνήμη της γιαγιάς τους Στέλλας Βασιλέλη 50 €
3. Μηνάς Βαξεβάνης στη μνήμη 

 της νονάς του Μαρίας Αβαγιαννού του Δημητρίου 30 €
4. Λεβεντός Φώτης ενίσχυση Συλλόγου 50 €

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO

Θεοδοσίου Κώστας (2η δόση) ενίσχυση περιοδικού 

στη μνήμη των γονιών του Ευάγγελου και Ελένης,

του νονού του Χαράλαμπου Θεοδοσίου και

της θείας του Καλλιόπης Παπακηρύκου  1.000 €
Σαμαράς Νίκος Μυτιλήνη  100 €
Παρασκευαΐδου Λεσβία συνδρομή περιοδικού 20 €  

Μαρίκα Ψαρρού του Ανδρέα  συνδρομή περιοδικού 30 €  

Κουβδή Άννα (Άλιμος) συνδρομή περιοδικου 20 €
Κομίλης Δημήτρης στη μνήμη 

του πατέρα του Τάκη Κομίλη 100 €
Βασιλική και Ελένη Βέη στη μνήμη Ανέτας Μπαλή 50€
Γούλα Ροδοθέα στη μνήμη του άντρα της Κων/νου 

και του πατέρα της Ευστρατίου Χηροπέδη 30 €
Αιμιλία Σοφικίτου 

στη μνήμη του πατέρα της Ευστρατίου Χηροπέδη  20€
Τζωάννος Μίμης στη μνήμη του 

αξέχαστου φίλου του Σταύρου Βασιλέλλη 30 €
Κομίλης Λευτέρης στη μνήμη Σταύρου Βασιλέλλη  30 €
Αποστόλου Θεόδωρος (Γέρα) ενίσχυση του Συλλόγου 15 €
Τραγέλλη - Μέτσικα Κατίνα Αυστραλία  50 €
Ανδριόλα Δέσποινα Αμερική  45 €
Μιχάλης Χαραλάμπους 

στη μνήμη του πατέρα του Στέφανου  30 €
Μιχαηλάρη Τούλα στη μνήμη 

των γονιών της Έντισον και Μαρίας 

και της θείας της Γιαννούλας Ζερβού 100 € 

Παρασκευαΐδης Στράτος Αθήνα  70 €
Τζάννος Παρασκευάς ενίσχυση 100 €
Ανώνυμος φίλος του Συλλόγου ενίσχυση  10 €
Κουρσούνης Μάκης (Πάμφιλα) ενίσχυση  10 €
Ταξιαρχούλα Ανουσά – Σεκέρογλου Αμερική  50 €
Απόστολος και Ελισάβετ Κοπριτέλη 

στη μνήμη του πατέρα τους Ιγνάτιου 50 €
Νότα και Σωτήρης Γεωργόπουλος ενίσχυση Συλλόγου 50 €
Μαρκοπούλου Ελπινίκη 50 €
Λευτέρης Κομίλης στη μνήμη Αννέτας Μπαλή 30 €
Μπαλή Ευανθία και Λουκία στη μνήμη της 

θείας τους Αννέτας Μπαλή και της ξαδέλφης 

τους Θέλξης Ελευθερέλλη - Κούκου  50 €  

Ηλίας και Ελένη Αντώνα - Βουλβούλη προσφέρουν 

στη μνήμη του Στράτου Γροσομανίδη 30 €  

Συνδρομές Περιοδικού και Ενισχύσεις από Μανταμάδο 

και διάφορα μέρη της Ελλάδας

Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών 

Μανταμάδου ενίσχυση περιοδικού  300 €
Φιλόπτωχο Ταμείο Μανταμάδου 

ενίσχυση περιοδικού 100 €
Ουρανία Πρινάρη στη μνήμη 

του συζύγου της Παναγιώτη Πρινάρη 100 €
Οικογένεια Φώτη Χατζηδημητρίου 

στη μνήμη Θέλξης Ελευθερέλη – Κούκου 20 € 

Κουβδής Δημήτριος του Στέφανου ( Μανταμάδος) 50 €
Χατζηδημητρίου Φώτης (Μανταμάδος) 20 €
Βαξεβάνης Γιάννης (Μανταμάδος)  50 €
Βαρταλαμίδης Γιώργος (Μανταμάδος) 20 €
παπαδιά Ελένη Μουζουρέλλη (Μανταμάδος)  20 €
Χατζηδημητρίου Ευστράτιος (Μανταμάδος) 20 €
Αντώνας Στράτος συνδρομή περιοδικού 30 €
Ψαρρός Νίκος  στη μνήμη του πατέρα του Στέλλιου 50 €
Βεμβέτσου Αθηνά 

στη μνήμη του συζύγου της Δημητρού 30 €
Παπακηρύκου Β. Μαρίκα Μανταμάδος στη μνήμη της 

συννυφάδας της Μαίρης Παν. Παπακηρύκου (Αμερική) 30 €
Σταγωνά Βασιλεία Μανταμάδος συνδρομή περιοδικού 20 €
Αρμενάκης Ευστράτιος 

Μυτιλήνη  συνδρομή περιοδικού 20 €
Συριτέλλης Βασίλειος 

Μανταμάδος συνδρομή περιοδικού 20 €  

Αψώκαρδος Ευάγγελος 

Μυτιλήνη συνδρομή περιοδικού 20 €
Ελένη Αντώνα Βουλβούλη συνδρομή στο περιοδικό 20 €

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!

ΓραΦΕια κοινωνικης ΕΞυπηρΕτηςης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

(σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό)

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ: 
6977393961 - 69720123389



20 τα μανταμαδιωτκα20 τα μανταμαδιωτκα

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

ΤΕΥΧΟΣ 151, 38ος ΧΡΟΝΟΣ
Kυκλοφορεί κάθε τρίμηνο
ΟΚΤΩΒΡΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΗΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2016

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

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
•	 Πετράς Θεόδωρος του Νικολάου - Πρίτση Ευστρατία 

του Γερασίμου.
•	 Μιχαηλάρης Στυλιανός του Ιωάννη - Πρινάρη Νίκη του 

Ευαγγέλου.
•	 Στρογγυλός Μιχαήλ του Λεωνίδα - Αψωκάρδου Κων-

σταντίνα του Φωτίου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους εύχεται 
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 

εύχεται να ζήσουν ευτυχισμένοι!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Γιανναρέλλη Σταυρούλα του Ελευθερίου συζ. Βασιλέ-

λη Στυλιανού έκανε αγόρι.
•	 Μπαϊρακταρίδου Ειρήνη του Πολυχρόνη συζ. Δημη-

τρόπουλου Βασιλείου έκανε κορίτσι.
•	 Μαρίνου Άννα του Σπύρου συζ. Στεριανού Βασιλείου 

έκανε αγόρι.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 

εύχεται να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ

•	 Μιχαηλάρης Στυλιανός του Ιωάννη.

•	 Πρινάρης Παναγιώτης του Ευστρατίου.

•	 Κουτσαμπάσης Παναγιώτης του Μιχαήλ.

•	 Μαρίνου Ευγενία του Μιχαήλ.

•	 Λεοντής Γεώργιος του Αποστόλου.

•	 Ελευθερέλλη Θελξινόη του Παναγιώτου.

•	 Τοπαντζής Σάββας του Δημητρίου.

•	 Αρβανιτάκης Λάμπρος του Σταύρου.

•	 Ευαγγελία Κομβούτη αποβίωσε 2/7/2016

•	 Αννέτα Μπαλλή

•	 Σάββας Ακριτίδης συζ. Αθηνάς Κουρού

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  εκφράζει στους οικείους 

τους τα βαθειά του συλλυπητήρια.

Κ
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ΒιΒλια που λαΒαμΕ
Ευχαριστούμε τον Μανταμαδιώτη καθηγητή Παύλο Παρασκευαΐδη (Σπέτσες) και πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Σπετσών, για το ωραιότατο βιβλίο-λεύκωμα με τίτλο «30 Χρόνια Ερασιτεχνικού Θεάτρου στις 
Σπέτσες» ―έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπετσών― που έστειλε στο Σύλλογό μας, καθώς και για την 
εφημερίδα-περιοδικό του ιδίου Συλλόγου  «Αντίλαλος Σπετσιώτικος»



ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΟΠΑΙΔΗ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ

Φέτος η «Ηλιαχτίδα» Μανταμάδου άνοιξε το σεντούκι του χρόνου και έριξε κλεφτές ματιές σε στιγμές από το
παρελθόν. Χρησιμοποίησε όμως φρέσκα πρόσωπα, σημερινά για να χτίσει νοσταλγικές γέφυρες ανάμεσα στο
Παρόν και το Παρελθόν, προσπαθώντας να δείξει ότι μπορεί να αλλάζουν οι εποχές, τα χρώματα, οι συνθήκες,
όμως κάποιες συνήθειες, κάποια ήθη παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο….
Η καλλιτεχνική οπτική των ερασιτεχνών, Στέλλας Λιόλιου, Ιωάννη Πρινάρη και Δημήτρη Σάββα έδωσε πνοή σε
αυτήν την ιδέα και συνέθεσε ένα αξιολογότατο αποτέλεσμα.



ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΕΛΑΙΔΗΣ  ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΛΑΓΩΤΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ



Αφιερωμένο στο περιοδικό «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» είναι το ημερολόγιο του 2017 του Ενοριακού Ναού των ΠΑΜΜΕΓΙΣ-
ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ. Ψυχή του ημερολογίου ο πατήρ Ευστράτιος Δήσσος, ο οποίος φρόντισε για 
την εξαίρετη μορφή και περιεχόμενο του ημερολογίου. Από τον πρόλογο, παραθέτουμε  ορισμένα αποσπάσμα-
τα, σχετικά με την προσφορά του περιοδικού «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»:

«Σαράντα χρόνια ολόκληρα αφιερώθηκε σε ένα εντατικό αδιάλειπτο αγώνα & έδωσε μια ευγενική δημιουργική 
μάχη, χωρίς ψυχική κάμψη, με τη σφραγίδα της γνησιότητας & της αρτιότητας, της αρετής της αλήθειας, που 
αποτελούν φωτεινά μετέωρα ικανά να εμπνέουν και να εξαϋλώνουν τα άτομα. Με φιλοσοφική διάθεση, με αν-
θρωπισμό αγάπη για τον συνάνθρωπο, προσπάθησε να διαρρήξει τα αόρατα συρματοπλέγματα μιας ανούσιας 
υλιστικής και τυποποιημένης κοινωνίας, που απεμπολά μία προς μία τις ηθικές αξίες για χάρη του ευδαιμονισμού. 
Κατά καιρούς αναφέρθηκε σε αξιόλογα θέματα με δεοντολογία, πληρότητα, υπευθυνότητα & αυθορμητισμό & με 
ανησυχία για το «τι μέλλει γενέσθαι». Πολλές φορές έδωσε από τις στήλες του, αυτό το μικρό, απλό & απέριττο 
έντυπο, απαντήσεις στις ανησυχίες πολλών πιστών για το μέλλον, βοήθεια για την υπέρβαση των αντιξοοτήτων & 
των κινδύνων της σύγχρονης ζωής & του εθνικού μας βίου γενικότερα»…




