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Έ
να ανθρώπινο, φιλότιμο και φιλό-
ξενο έθιμο αγάπης του Μανταμά-
δου, είναι το έθιμο των φαγητών 

της πανήγυρης των Μυροφόρων.
Έχει την αρχή του και είναι συνδεδεμένο 

με τα εγκαίνια του Ναού το 1888, 8 Μαΐου, 
που έγιναν από τον Μητροπολίτη Μηθύμνης 
Κυρό Νικηφόρο Γλυκά.

Η επέτειος των εγκαινίων του Ναού, που 
συνέπεσε με την Κυριακή των Μυροφόρων, 
έγινε η μεγαλύτερη από τις δυο πανηγύρεις 
του Ναού.

Η πρώτη, 8 Νοεμβρίου, η σύναξη των Αρ-
χαγγέλων και Αγγέλων είναι χειμερινή και 
δε προσελκύει πολύ κόσμο ξένο. Είναι επο-
χή της ελαιοσυγκομιδής και ο κόσμος είναι 
απασχολημένος με τη συλλογή της ελιάς- 
έτσι επικράτησε η «καλοκαιρινή» πανήγυρη 
των Μυροφόρων, όπως λέγεται από την 
ονομασία της Κυριακής των Μυροφόρων».

Από παλιά ο Λεσβιακός λαός, εκτιμά και 
λατρεύει τους Αρχαγγέλους και ιδιαίτερα 
σέβεται τη θαυμαστή και ανάγλυφη εικόνα 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Στις παραμονές, 

λοιπόν, της πανήγυρης των Μυροφόρων, 
από κάθε γωνιά του όμορφου Νησιού μας 
ξεκινούσαν παρέες-παρέες οι πιστοί, που 
με κάθε τρόπο και μέσον, ερχόταν στο Προ-
σκύνημα να πανηγυρίσουν και να προσκυ-
νήσουν την θαυμαστή εικόνα του Ταξιάρχη, 
όπως γίνεται και σήμερα. Τα γύρω χωράφια, 
της Εκκλησίας, αλλά και τα ιδιωτικά παρέ-
μειναν, τότε «ατάιστα», για να υπάρχει χορ-
τοτροφή στα υποζύγια των προσκυνητών, 
που τα δεχόταν και καθώς ήταν στολισμένα 
τα σαμάρια τους με τα πολύχρωμα χαλιά 
και κουβέρτες, φαίνονταν από μακριά σαν 
τεράστιοι αφηρημένοι πίνακες ζωγραφικής. 
Ήταν το στολίδι, πράγματι, της Πανήγυρης. 
Όμως δεν έλειπαν και τα καΐκια, που ερ-
χόταν φορτωμένα από απέναντι, τη Μικρά 
Ασία και άραζαν στον απήνεμο Ασπροπότα-
μο. Όλοι αυτοί έμειναν στον Μανταμάδο.

Τα φιλόξενα σπίτια των Μανταμαδιωτών 
γέμιζαν από μουσαφίρηδες γνωστούς και 
άγνωστους, μα το πλήθος των προσκυνη-
τών αμέτρητο. Εκατοντάδες έμειναν στην 
ύπαιθρο, παρέες-παρέες, σκεπασμένοι με 

ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Αρχιπρεσβύτερου Στρατή Δήσσου
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τις κουβέρτες που έφερναν μαζί τους. Όλοι 
είχαν πάρει προμήθειες από τα σπίτια τους.
αυγά βραστά, τυριά, παξιμάδια, ξυροί καρ-
ποί (σύκα - καρύδια). δηλαδή ξηροφαγία για 
αρκετές μέρες, πορείας και διαμονής, στον 
χώρο του Ταξιάρχη. Και τότε, η φιλοξενία, η 
φιλανθρωπία και το Μανταμαδιώτικο φιλό-
τιμο γέννησαν τα φαγητά της Πανήγυρης!

Οι Μανταμαδιώτες, βλέποντας τους 
Νησιώτες και Μικρασιάτες να τιμούν τόσο 
πολύ τον Άγιό τους, ώστε να αφήνουν επί 
μέρες τις δουλειές και τις ενασχολήσεις 
τους και να έρχονται στο Προσκύνημα, σκέ-
φτηκαν: «Να τους κάνουμε ένα φαγητό ζε-
στό να τους φιλοξενήσουμε στη γιορτή του 
Αγίου μας, να "ψυχοπιάσουν πριν ξεκινή-
σουν για τα χωριά τους πάλι». Και εδώ φαί-
νεται και το μερακλήδικο «αρχοντιλίκι» και 
η μεγαλοκαρδία του Μανταμαδιώτη: Κάθε 
χρόνο ένας αναλάμβανε όλη τη δαπάνη της 
παρασκευής των δύο φαγητών κες-κες και 
κρέας με ρεβίθια! Και αυτό ισχύει μέχρι σή-
μερα. Αυτό και μόνο. να διαθέτει κάποιος 
7.000 Ευρώ (τόσο στοιχίζουν τα φαγητά σή-
μερα), για να κάνει το έθιμο. πόσο αλήθεια 
είναι βαθιά ριζωμένο στις συνειδήσεις των 
πιστών, το έθιμο αυτό!!! Πώς τολμάς εσύ, 
ξενόφερτε, να το σαμποτάρεις;

Τα φαγητά γίνονται στον ιδικό αύλειο 
χώρο του Ναού- τα έξοδα όμως και την 
ευθύνη όλης της παρασκευής την αναλαμ-
βάνει ένας, που το έχει κάνει τάμα! Και την 
ημέρα της Εορτής, μετά την θεία Λειτουρ-
γία και κατά την περιφορά της εικόνας του 
Αρχαγγέλου, ευλογούσε ο Δεσπότης τα 
έτοιμα και αχνιστά αυτά φαγητά αγάπης και 

εν συνεχεία τα μοίραζαν σ’ όλους τους προ-
σκυνητές από δυο πιάτα, κες-κες και κρέας 
με ρεβίθια, που έτρωγαν το ένα στη Γιορτή 
και το άλλο το φύλαγαν για το δρόμο της 
επιστροφής.

Δεν γίνεται καμιά θυσία ταύρου, όπως 
μας κατηγορούν για ειδωλοθυσίες. ΟΧΙ

Ο ταύρος είναι μέσον για να παρασκευα-
στεί το φαγητό, μαζί με τα άλλα υλικά

Το φαγητό πήγαινε και πηγαίνει μέχρι 
σήμερα, όλο στους προσκυνητές δωρεάν. 

Αυτή την έννοια έχει το σφάξιμο του ταύ-
ρου και η Παρασκευή των φαγητών της Πα-
νήγυρής μας. Είναι άρωμα Αγάπης, φιλοτι-
μίας, αρχοντιάς ανθρωπιάς και φιλοξενίας.

Ε, αυτό, λοιπόν, το έθιμο των 130 και 
πάνω χρόνων, έθιμο χριστιανικό πέρα για 
πέρα, θέλησαν οι «ζωόφιλοι» να Μας το νο-
θέψουν. Να σφάζεται, λένε ο ταύρος στο 
σφαγείο και να μεταφέρονται έπειτα τα 
κρέατα στο τόπο παρασκευής των φαγη-
τών. Δηλαδή; Τι τους πειράζει; Ο τόπος ή 
η σφαγή; Γιατί τη σφαγή του Ταύρου την 
κάνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του σφαγείου, 
με τις ίδιες λεύκες ενδυμασίες τους και με 
τα ίδια εργαλεία του Σφαγείου και με την 
παρουσία Κτηνίατρου. Σφάζεται δε, σε ιδι-
κό και κατάλληλο χώρο στο πίσω προαύλιο 
του Ναού! Ποια η διαφορά λοιπόν; Λένε για 
να μη βλέπει ο κόσμος τη σφαγή. Μα οποί-
ος την βλέπει, θέλει και τη βλέπει. όποιος 
δε θέλει δεν έρχεται. Δε γίνεται η σφαγή σε 
κεντρικό μέρος της αυλής, που υπάρχουν 
προσκυνητές, αλλά γίνεται σε ιδικό, ξέχω-
ρο χώρο και εκεί βρίσκονται όσοι θέλουν να 
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βρίσκονται. Λοιπόν, τι τους καίει; Λένε, ότι 
δεν θέλουν να καταργήσουμε τα φαγητά, 
αλλά να σφάζεται μόνο ο ταύρος στο Σφα-
γείο Αυτή όμως η λεπτομέρεια, χαλάει το 
έθιμο. Κάθε τόπος έχει τα έθιμά του, που 
για τους κατοίκους του τόπου αυτού είναι 
η ζωή τους, η ιστορία τους. Ένας ξένος, 
ίσως, να μην αρέσει ένα έθιμο του τόπου 
αυτού, γιατί δεν το έχει ζήσει δεν έχει ζυμω-
θεί μ’ αυτό. Δεν έπεται όμως ότι επειδή δεν 
του αρέσει σε κείνον ο τόπος αυτός πρέπει 
να το καταργήσει! Αν μη τι άλλο, αυτό είναι 
παράλογο και ο Μανταμάδος δεν πρόκειται 
να το ανεχθεί, όσα μέσα, νόμους και τρικλο-
ποδιές και αν μεταχειριστούν. Έπειτα ας 
προσέξουν! Πολλοί τα έχουν βάλει με τον 
Ταξιάρχη και το μετάνιωσαν! Ας γνωρίζουν 
ότι ο δικός μας Άγιος δεν κρατά σταυρό, 
αλλά σπαθί. Τούτο προς «γνώσιν και συμ-
μόρφωσιν».

Πέρυσι μας ξάφνιασαν και μας μπλόκα-
ραν οι «ζωόφιλοι» και η σφαγή του ταύρου 
έγινε στο Σφαγείο και όλη η διαδικασία του 
εθίμου ξεθώριασε. Τα κρέατα ερχόταν κου-
βαλητά μέσα στους δρόμους και ήταν πολύ 
χειρότερη η εικόνα από τη σφαγή. Εφέτος 
έγινε και πάλι όπως πρώτα, με δική μας ευ-
θύνη και τους ξαφνιάσαμε εμείς, γιατί το εί-
χαν σίγουρο ότι πέτυχαν την απαγόρευση 
του ταύρου. Μας κατήγγειλαν, μας απείλη-
σαν, προσπάθησαν πάλι να μας" φοβίσουν, 
αλλά ας γνωρίζουν, ότι τουλάχιστον επί των 
ημερών μας δε θα ανεχθούμε να καταργη-
θεί το έθιμο αυτό, ό,τι και να κάνουν. Ίσως 
το χαρακτηρίζουν λίγο άγριο, αλλά και η 
αγριότητα έχει την ομορφιά της! Δεν είναι 

δυνατόν ένα έθιμο αιώνος και πάνω, να έρ-
χεσαι σήμερα εσύ, ως τάχατες ευαίσθητος 
και ζωόφιλος και να λες δεν μου αρέσει, 
καταργήστε το, είναι τουλάχιστον ανάγωγο 
και δικτατορικό. έννοιες που τις απεχθά-
νεται ο Μανταμάδος! Δε σου αρέσει; Μην 
έρθεις. Έλα άλλη ημέρα να προσκυνήσεις 
τον Άγιο! Τα έθιμα τα στηρίζουν, τα φυλάνε 
δε τα καταργούν. Οι λαοί που ξεχνούν την 
ιστορία τους, τις ρίζες τους, τις παραδόσεις 
τους και τα ήθη και έθιμα τους χάνονται, 
σβήνουν, θα παρακαλέσουμε, λοιπόν, οι 
«ζωόφιλοι» να ασχολούνται με τα ζώα τους 
και ας αφήσουν εμάς ήσυχους, να ασχολού-
μαστε με τους ανθρώπους και τα έθιμά μας. 
Τα ζώα μας τα έδωσε ο θεός να μας υπηρε-
τούν και να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, 
ομορφότερη, ευχάριστη, δεν μας τα έδωσε 
να είναι πάνω από μας. Τα αγαπάμε, δίνου-
με σ’ αυτά την αρμόζουσα αγάπη και προ-
στασία, δεν τα κάνουμε, όμως, είδωλα και 
τυράννους. Κάποιος «ζωόφιλος» μας έλε-
γε, για να δικαιολογήσει την παρεξηγημένη 
αγάπη του στα αδέσποτα σκυλιά: «Γνώρισα 
τους ανθρώπους και αγάπησα τα ζώα». Ναι, 
αλλά δε ζεις με τα σκυλιά, με τους ανθρώ-
πους ζεις. και όταν θα μας κρίνει ο Χριστός, 
στη δικαία Του κρίση. δε θα μας ρωτήσει 
πόσα σκυλιά τάισες ή πόσα σκυλιά αγκά-
λιασες και φιλοξένησες, αλλά σε πόσους 
πεινασμένους ανθρώπους έδειξες ειλικρινή 
αγάπη και φιλοξενία! Και τέτοιοι, δυστυχώς 
στις ημέρες μας, υπάρχουν πολλοί!

Παπά-Στρατής
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μ ε μεγάλη επιτυχία, έγινε από το Σύλ-
λογό μας στις 19 Αυγούστου 2016, 
το γλέντι στην πλατεία του χωριού. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος ο 
οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό προς τους πα-
ρευρισκόμενους και ο πρόεδρος της Δημοτικής 
Κοινότητας Μανταμάδου Χαράλαμπος Τζελαϊ-
δής.

Στο χαιρετισμό της η πρόεδρος του Συλλό-
γου μας Μένη Κουρδουσά, μεταξύ άλλων είπε:
«Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι,

Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας αυτό 
το όμορφο Αυγουστιάτικο βράδυ, εδώ στην πλα-
τεία του χωριού μας τον Άη Βασίλη. 

Καθώς το καλοκαίρι τελειώνει, θελήσαμε να 
μαζευτούμε και σαν μια μεγάλη παρέα, να δια-
σκεδάσουμε, να χαρούμε, να θυμηθούμε τα πα-
λιά και γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις, ο καθένας 
να τραβήξει τον δρόμο της επιστροφής αφήνο-
ντας πίσω τον τόπο που γεννηθήκαμε και πάντα 
νοσταλγούμε. 

Οι συναντήσεις μας αυτές, δεν είναι μόνο γλέ-
ντι και χαρά, αλλά είναι δείγμα τιμής και αγάπης 
στο χωριό μας, τον φιλόξενο Μανταμάδο με την 
ιστορία, την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και 

τους κοινωνικούς αγώνες. Αυτήν την ιστορία και 
τον πολιτισμό, τα έθιμα και τις παραδόσεις προ-
σπαθούμε όλοι μας να προβάλλουμε μέσα από 
τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις και με τα σωστά 
μηνύματα να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους 
στις αρχές και τις ηθικές αξίες του λαϊκού μας 
πολιτισμού και της παράδοσης, γιατί αυτές θα 
είναι πάντα οι πραγματικές αλήθειες της ζωής. 

Στην Αθήνα βέβαια τα πράγματα είναι δύσκο-
λα. Παρ’ όλα αυτά προσπαθούμε σαν Σύλλογος 
να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, αλληλέγγυοι, 
να τιμάμε τα έθιμα και τις παραδόσεις και μέσα 
από το περιοδικό και τώρα τελευταία μέσω της 
Ιστοσελίδας του Συλλόγου μας προσπαθούμε να 
βρισκόμαστε σε επαφή και με τους απόδημους 
Έλληνες που εκεί στη μακρινή ξενιτειά έχουν 
ανάγκη και αποζητούν την επαφή με το χωριό και 
τους ανθρώπους του. 

Σας ευχόμαστε σ’ όποια μεριά της πλατείας 
και να ‘στε. να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε την 
νεολαία μας που στέκεται πλάι μας. Τον Βασίλη 
Πρίτση που θα παίξει και θα τραγουδήσει αφιλο-
κερδώς και όλους όσους μας βοήθησαν και εσάς 
που είστε σήμερα κοντά μας». 

Ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωΐας κάτω από 
τους ήχους της ορχήστρας του Βασίλη Πρίτση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Τώρα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεση μου, και επειδή η αγάπη μου για το χω-
ριό μου είναι μεγάλη σκέπτομαι διάφορα παλιά 
πράγματα. Και ξαφνικά πέρασε από το μυαλό 
μου κάτι για τα παλιά σπίτια που δεν ξέρω αν 
υπάρχει σε άλλα χωριά. Είναι τα δίδυμα σπίτια.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΣΠΙΤΙΑ;

Α
δελφικά σπίτια που τα ένωνε ένα ντουβάρι 
(τοίχος) και αυτό το έκαναν για να κερδίσουν 
χώρο. Συνήθως όσοι είχαν δύο κόρες τα έκα-

ναν έτσι για να είναι κοντά - κοντά οι αδελφές.
Είχα μια μέρα καιρό και γύρισα όλο το χωριό και 

έγραφα τέτοια σπίτια υπάρχουν μέχρι και σήμερα..
Πιο μεγάλη εντύπωση μου έκανε το δίδυμο σπίτι 

της κυρίας Σαπφώς Φωντή και του κ. Στυλιανού Βα-
σιλέλλη.

Το ένα από τα δύο κατοικείται και το άλλο είναι 
ακατοίκητο.

Όλα τα σπίτια είχαν παραχούτι - γουνίδ (τζάκι). 
Είχαν χτιστό φούρνο για να φουρνίζουν χωριστά οι 
αδελφές, το κατώγι (αποθήκη για να τοποθετούν τις 

σοδιές τους και ντάμι (σταύλο) για να μένουν τα ζώα 
τους.

Κατά αφήγηση του κ. Σαράντου Μυστακέλλη 
(Σαμπουκαλή) έμαθα πως χτίστηκαν αυτά τα σπίτια 
γιατί ήταν εργάτης σε ένα από τα δίδυμα σπίτια και 
συγκεκριμένα στο προικώο σπίτι του Ελευθερίου Πα-
παελευθερίου και στο διπλανό του Τριαντάφυλλου 
Βασιλέλλη. Ήταν δύο αδελφές η Μαρία και η Κων-
σταντίνα. Το σπίτι της Κωνσταντίνας, σήμερα είναι το 
σπίτι του κ. Γεωργίου Καβακλή.

Μου έλεγε ότι είναι χτισμένο με χώμα - λάσπη και 
ήταν το καλύτερο από το Καμπέλι στον Άγιο Θωμά. 
Το σπίτι αυτό βρίσκεται στην Καυκάρα.

Πιο πέρα στην ίδια περιοχή ήταν το δίδυμο σπίτι 
δύο (2) αδελφών της κ. Ευαγγελίας Αλεξάνδρου και 
της Αικατερίνης Κιουρέλη, το κατασκεύασε ο γέρος 
Χατζής Ευστράτιος τον Μάρτιο του 1915.

Επίσης στην ίδια περιοχή ήταν το δίδυμο σπίτι του 
κ. Ευστρατίου Καμίτσου που το πήραν οι κόρες του 
κ. Άννα Δούκα και κ. Έλλη Κιορπέ, σήμερα όμως σ' 
αυτό κατοικούν διαφορετικές οικογένειες άλλο είναι 
αγορασμένο και άλλο είναι νοικιασμένο.

Πιο κάτω είναι το δίδυμο σπίτι της κ. Ελένης Λιόλι-

Τα δίδυμα σπίτια του χωριού μας
Μηνά Βαξεβάνη
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ου και της κ. Στέλλας Δούκα, σήμερα είναι τα σπίτια 
του κ. Χηροπαίδη Δημητρίου και αγορά της κ. Ειρήνης 
Χατζηδημητρίου αντίστοιχα, έχουν κτιστεί το 1915 
στην πινακίδα αναφέρεται το όνομα Ε. Βασιλέλλη.

 
        Στη θέση «Λίμνη» είναι το δίδυμο σπίτι 

της κ. Ελένης Χατζηδημητρίου και της κ. Μερόπης  
Σαρρή σήμερα είναι τα σπίτια του κ. Σταύρου Γεωρ-
γέλλη και της κ. Μπουσούλας Αντωνάκα (Μαρμαρι-
νού), αντίστοιχα.

          Πιο κάτω ήταν το δίδυμο σπίτι της κ. Μαρίας 
Κολοκοτρώνη και της κ. Ελισσάβετ Χατζηκωνσταντή, 
σήμερα τα σπίτια αυτά είναι ακατοίκητα.

Στην περιοχή «Μπαμπατσιά» το σπίτι της κ. Ελέ-
νης Στυλιανίδου και της κ. Παρασκευής Γιαννακίδου, 
σήμερα είναι τα σπίτια της κ. Κωνσταντίνας Ματζου-
ράνης και της κ. Άννας Δεμερτζή του Θεόφραστου 
αντίστοιχα, χτισμένα τον Αύγουστο του 1927.

Πιο πάνω είναι το δίδυμο σπίτι της κ. Ασπασίας 
Χατζηαναγνώστου και της κ. Βαρβάρας Πανά, σήμε-
ρα είναι τα σπίτια της κ. Μαρίας Βαρταλαμή και της 
κ. Άννας Χατζηκωσταντή, αντίστοιχα, με χρονολογία 
κατασκευής το έτος 1924.

Στην περιοχή «Κατζιλέλια» το δίδυμο σπίτι της κ. 
Χαρίκλειας Γροσομανίδου και της κ. Μαρίας Παπαϊω-

άννου, σήμερα είναι τα σπίτια του κ. Στεφάνου Γρο-
σομανίδη του Σαράντου και του κ. Θεοδώρου Ηλία 
του Χαραλάμπου, αντίστοιχα.

Απέναντι είναι το δίδυμο σπίτι της κ. Σιμώνης Βα-
κιρτζή και των εξαδέλφων της που βρίσκονται στην 
Γαλλία, με χρονολογία κατασκευής 1938.

Επίσης στην ίδια περιοχή διαφορετικό δίδυμο σπί-
τι είναι του κ. Λευτέρη Πανταβού μαζί με της κ. Χρυ-
σούλας Χριστοφαρεϊζη, σήμερα είναι τα σπίτια της κ. 
Ολυμπίας Αποίκου και του κ. Βασιλείου Χριστοφαρε-
ϊζη, αντίστοιχα.

Στο αλάνι είναι το δίδυμο σπίτι της κ. Δήμητρας 
Μαρμαρινού και της κ. Λεμονιάς Βεμβέτσου, σήμερα 
τα σπίτια του κ. Ευστρατίου Πασπαλά και της κ. Πα-
ρασκευής Χατζηδημητρίου αντίστοιχα. Υπάρχει πινα-
κίδα με τα αρχικά Μ. X. Β έτους 1955.

Μέσα στην πλατεία του χωριού υπάρχουν τα δί-
δυμα σπίτια της Θεοφανώς Σαραντινού που κατοικεί 
μέσα και το διπλανό ήταν της Ανδρονίκης Θεολόγου 
που κατοικεί η κόρη της Στρατούλα Χατζησσάββα

Στην ανηφόρα της παλιάς Αστυνομίας είναι το δί-
δυμο σπίτι της κ. Στρογγυλού και της κ. Ερατώς Τρα-
γέλλη σήμερα είναι τα σπίτια των παιδιών τους.

Πιο πάνω είναι το δίδυμο σπίτι της κ. Αντώνας Μα-
νούσου και του κ. Δημητρίου Αψώκαρδου κατασκευ-
ασμένα το έτος 1928.
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Άλλο δίδυμο σπίτι είναι το σημερινό σπίτι του κ. 
Ελευθερίου Παπαελευθερίου με της κ. Ελισσάβετ Μι-
χαηλάρη - Κεχαγιά σήμερα είναι το σπίτι της Μαρίας 
Κεχαγιά.

Απέναντι από το δίδυμο αυτό είναι το δίδυμο σπίτι 
της κ. Κλειώς Κωνσταντέλλη μαζί με το σπίτι του κ. 
Χαράλαμπου Ματζουράνη.

Στο δρόμο για τον Ταξιάρχη είναι το δίδυμο σπίτι 
του Γαλάνη. Το ένα σπίτι είναι ακατοίκητο και το άλλο 
είναι της κ. Ευανθίας Γροσομανίδου. Πίσω από της κ. 
Ευανθίας Γροσομανίδου είναι τα σπίτια του κ. Πανα-
γιώτη Μανούσου και του κ. Σταύρου Μαντζουράνη, 
με χρονολογία κατασκευής 01/05/1901 και απ' ότι 
βλέπω από τις πινακίδες είναι τα πιο παλιά.

Πέρα είναι το δίδυμο σπίτι του κ. Θεολόγου Τσου-
καλά που το πήραν οι αδελφές κ. Φιλίτσα Αβαγιανού 
και κ. Βασιλική Πλατανίδη. Σήμερα κατοικούν τα παι-
διά τους, κ. Ευστράτιος Αβαγιανός και κ. Μαρία συζ. 
Χαραλάμπου Βατζάκη με χρονολογία κατασκευής 
1929.

Πιο πέρα στα εξοχικά τρία δίδυμα τα προσφυγικά 
σπιτάκια του συνοικισμού.

Στον Άγιο Γιώργη στον Αράχταρο πίσω από τη 
γειτονιά της Κατρουλούς είναι το δίδυμο σπίτι του 
κ. Ιωάννη Στρογγυλού που το πήραν οι κόρες του 

κ. Ελισσάβετ Τσιπρού και Αικατερίνη Κουτσαμπάση, 
σήμερα είναι τα σπίτια της κ. Σταυρίτσας Κοπριτέλλη 
και αγορά κ. Ουρανίας Αψωκάρδου, χρονολογία κα-
τασκευής 01/05/1928.

Πιο πέρα είναι το δίδυμο σπίτι του κ. Σταύρου Βα-
σιλέλλη και της κ. Δέσποινας Αντριόλα με χρονολογία 
κατασκευής 01-07-1928 (Σαβαδέλλη Λισβόρι).

Οι πέτρες και τα αντιγόνια όσα είναι ασοβάτιστα 
είδα ότι είναι από το Νταμάρι (λατομείο) του Κούτρου. 
Οι μάστοροι που τα έφτιαξαν είναι να απορέσεις την 
δεξιοτεχνία τους και το μεράκι τους, αν και την εποχή 
εκείνη δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα.

Απ' ότι θυμάμαι τους πιο παλιούς που πρόφθασα 
ήταν ο κ. Οδυσσέας Αψώκαρδος, ο κ. Ευστράτιος Αρ-
βανιτέλλης με τον γιο του Γεώργιο και το γαμπρό του 
Γεώργιο και τώρα τελευταία τον κ. Ανδρέα Στέκα, και 
τον κ. Παναγιώτη Μπαλή.

Αυτά είναι τα δίδυμα σπίτια του Μανταμάδου που 
θυμάμαι.

Αν ξεχνώ και κανένα πιστεύω να με συγχωρέσετε.

Με αγάπη και θύμησες
ΜΗΝΑΣ ΒΑξΕΒΑΝΗΣ
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        Μανταμάδος 22-10-2016
Προς: 
1. κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
2. κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου
3. κ. Δήμαρχο Λέσβου
4. κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Λέσβου
Κοιν: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κυρίες και Κύριοι
Τις τελευταίες ημέρες οι κτηνοτρόφοι του Β.Α τμήματος του νησιού και πιο συγκεκριμένα από τα 

Μιστεγνά, την Αγία Παρασκευή μέχρι την Πέτρα και το Μόλυβο δέχθηκαν μια ανήκουστη επίθεση στην 
δραστηριότητά τους με το κλείσιμο του σφαγείου Μανταμάδου, μετά από επιλεκτική, προκλητική και 
στοχευμένη επιλογή ελέγχου από τις Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου με μοναδικό σκοπό το 
κλείσιμό του. 

Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή είναι κατ’ εξοχήν κτηνοτροφική και η μοναδική στο νησί στην εκτρο-
φή βοοειδών, αλλά και με μεγάλη προβατοτροφία, το κλείσιμο του σφαγείου θα έχει άμεσες και παρα-
πέρα επιπτώσεις στο εισόδημα των κτηνοτρόφων-έξοδα μεταφοράς ζώων, χάσιμο χρόνου κλπ- 

Επίσης, το σφαγείο, που λειτουργεί εδώ και 65 χρόνια στο χωριό, πρέπει να παραμείνει Δημοτικό 
γιατί η τυχόν ιδιωτικοποίησή του θα έχει ως συνέπεια την πλήρη και ασύδοτη λειτουργία του από τον 
εκμισθωτή, που κύριο σκοπό του θα έχει το κέρδος και αυτό θα αποβεί σε βάρος των παραγωγών.

Τέλος, το σφαγείο πρέπει να ανοίξει άμεσα, γιατί με την επικείμενη παραγωγή αρνιών και κατσικιών 
―σε ένα μήνα το αργότερο― η όλη παραγωγή θα περιέλθει στους εμπόρους σε εξευτελιστικές και με 
κατά κεφαλήν, κυρίως, τιμές.

Γι’ αυτό 
και

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Την ΑΜΕΣΗ επαναλειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου ως ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ με την παράλληλη 

βελτίωση των υποδομών του. 

Η πρότασή μας αυτή είναι ομόφωνη της συνέλευσης του συλλόγου μας στις 22 Οκτώβρη 2016 στον 
Μανταμάδο. 

Για το Δ.Σ.
            Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γραμματέας
                   Στέφανος Χηροπαίδης                                                              Μιχάλης Γροσομανίδης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
81104 – Μανταμάδος

Ουδεμία ευθύνη έχουν οι κτηνοτρόφοι μας για 
τη μεθόδευση κλεισίματος του σφαγείου. 

ΘΕλΕΤΕ νΑ κΑΤΑσΤρΑφΟΥν;
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Μ
ετά από έγγραφη αίτηση των Συλλόγων 
«Ηλιαχτίδα» & «Ομόνοια» η προηγούμενη 
διαχειριστική αρχή του τόπου μας παρέ-

δωσε τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του χωριού. Τα 
βιβλία με μέριμνα της τοπικής ενότητας είχαν μετα-
φερθεί από το χώρο του Πολύκεντρου και είχαν μερι-
κώς τοποθετηθεί στα ράφια.

Όταν λάβαμε την έγκριση για τη διαχείριση του 
χώρου, η πρόσβαση γινόταν μόνο τις ώρες λειτουρ-
γίας του ΚΕΠ, το οποίο εξ ανάγκης στεγάζεται στο 
ισόγειο. Πολλά από τα έπιπλα και τα ράφια είτε είχαν 
μετακινηθεί, είτε βρίσκονταν σε κακή κατάσταση. Ο 
μεγαλύτερος όγκος των βιβλίων βρισκόταν σε κιβώ-
τια και δεν υπήρχε κανένα έγγραφο παράδοσης – 
παραλαβής. Ο χώρος δεν είχε καθαριστεί ποτέ και ο 
φωτισμός ήταν ανεπαρκής. 

- Με την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους και 
των δύο Συλλόγων και τη συμμετοχή του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπι-
αγωγείου διενεργήθηκε λαχειοφόρος αγορά και συ-
γκεντρώθηκε ένα ποσό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
για τη δημιουργία εισόδου για πρόσβαση στο χώρο, 
από την πίσω μεριά. Τα ταμεία των Συλλόγων «Ηλι-
αχτίδα» και «Ομόνοια» συμπλήρωσαν το υπόλοιπο 
ποσό, που ανήλθε περίπου στις 2000 ευρώ.

-  Εθελοντικά, χωρίς πληρωμή ο Φώτης Μιχαηλά-
ρης έκλεισε το κενό της σκάλας με μοριοσανίδα και 
διαχωρίστηκε ο χώρος από το ΚΕΠ.

-  Εθελοντικά οι φιλόλογοι Σαραντινού Κατερίνα 
και Τσαούσης Γιώργος διαχώρισαν τα βιβλία και τα 
καταχώρισαν στα ράφια με βάση τη θεματική τους 
ενότητα.

-  Τα μέλη των δύο Συλλόγων βοήθησαν σε αυτό, 
αλλά και στον καθαρισμό του χώρου.

-  Οι τίτλοι όλων των βιβλίων καταγράφηκαν και 
κάθε βιβλίο πήρε μοναδικό αριθμό από τη Χριστίνα 
Φράγκου, με έξοδα από το ταμείο του Συλλόγου μας 
και εθελοντική εργασία.

-  Καθαρίστηκε, φωτίστηκε και καλλωπίστηκε ο 
αύλειος χώρος με εθελοντική δουλειά από μέλη και 
φίλους του Συλλόγου μας και έξοδα για φυτά και 
χρώματα από το ταμείο μας.  

-  Για δύο σχολικά έτη λειτούργησε ως δανειστική 
με έλεγχο και εποπτεία του Συλλόγου μας. 

-  Ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας παρήγγει-
λε και τοποθέτησε δύο ταμπέλες στην μπροστινή και 
πίσω είσοδο του κτηρίου.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες έγιναν για το καλό 
του τόπου και δεν θα θέλαμε οι προσπάθειές μας να 
χαθούν. Για αυτό το λόγο ζητούμε ακρόαση από το 
Τοπικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσουμε για 
τον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας, να παραδώσου-
με τα σχετικά αρχεία υπεύθυνα και επώνυμα και να 
παροτρύνουμε το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
αν θα μείνει η διαχείριση στην Κοινότητα ή θα δοθεί  
κάποιο Σύλλογο, και αν ο Σύλλογος αυτός είναι άλ-
λος από το δικό μας να μας αναλυθούν τα σχετικά 
επιχειρήματα.

Ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε 
σε μια καλή συνεργασία».

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"

«Ο Σύλλογος Ηλιαχτίδα έστειλε το παρόν κείμενο 
στην τοπική Κοινότητα, που πρωτοκολλήθηκε στις 18 
Ιουλίου, και έκτοτε αναμένει πρόσκληση για να παρα-
στεί σε σχετικό τοπικό Συμβούλιο. Ανάλογες ενέργει-

ες, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ομόνοια, γίνονται 
και για το Αρχοντικό Τζάννου, για την αξιοποίηση του 
οποίου επίσης ελπίζουμε σε μια καλή συνεργασία με 
όλους».

Θέμα: Ενημέρωση ΤΣ για ενέργειες σχετικές με τη κοινοτική βιβλιοθήκη
Προς: Πρόεδρο και τοπικό Συμβούλιο Δ.Ε. Μανταμάδου

Φυσιολατρικός – Ανθρωπιστικός  Σύλλογος «Ηλιαχτίδα»
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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σάββατο 2 Ιουλίου 

Θέλουμε να μεγαλώσουμε 
την Αλυσίδα της Ανθρωπιάς

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τις καλοκαιρινές μας 
δράσεις με Ενημερωτική Ομιλία από το Σύλλο-

γο Εθελοντών Αιμοδοτών Μυτιλήνης για τη συνεργα-
σία στην εθελοντική προσφορά αίματος από τον άν-
θρωπο προς άνθρωπο. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. 
Προετοιμάζουμε  να διενεργηθεί σύντομα μέσα στο 
φθινόπωρο μια μεγάλη αιμοδοσία για τους κατοίκους 
του χωριού, που τόσο πολύ το επιθυμούν και το έχουν 
ανάγκη. 

Θέλουμε να στηρίξουμε την προσπάθεια της εθε-
λοντικής αιμοδοσίας με το να συμμετέχουμε ενεργά, 
γιατί η βοήθεια στους συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη από αίμα είναι ανεκτίμητη και ξεκινάει από 
αξίες που ήδη έχουμε δηλαδή όπως  η αγάπη και  η 
αλληλεγγύη στον πάσχοντα συνάνθρωπο

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τετάρτη 29 Ιούνη 2016

«Κούνια» στον Πλάτανο 
στα «Γουρνέλια»

Κάθε χρόνο πάνω  από μια δεκαετία την παρα-
μονή των Αγίων Αποστόλων ξαναζωντανεύουμε 

το παλιό έθιμο της «κούνιας» και ξαναθυμόμαστε τα 
τραγούδια «της κούνιας», που κάποτε αντιλαλούσαν 
απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλο το χωριό, κεντρίζοντας έτσι 
την νοσταλγία με θύμησες αγαπημένες

Θέλου ν’ ανέβου στα ψηλά καλέ

θέλου ν’ ανέβου στα ψηλά καλέ,
στ’ Άγιου Γιουργιού του δώμα
στ’ Άγιου Γιουργιού του δώμα…

«Από το τραγούδι της “κούνιας”»

Παρασκευή 29  Ιουλίου 
...φτιάξαμε αμυγδαλωτά 
και καρυδάτα και μοιραστήκαμε 
την γλύκα τους

Συνεχίζοντας την παρουσίαση μιας παραδοσιακής 
ασχολίας με μορφή γιορτής, που κάθε χρόνο  με 

ενθουσιασμό αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία, για φέ-
τος  φτιάξαμε αμυγδαλωτά και καρυδάτα κεράσματα 
με Μανταμαδιώτικη συνταγή. 

Όσοι συμμετείχαν και παραβρέθηκαν στην εκδή-
λωση είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια άμεση 
εμπειρική επαφή με πράγματα της ζωής μας και της 
παράδοσης μας, με τη γλυκιά ομορφιά των εθίμων 
του τόπου μας, της ψυχής μας.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016
...Χορέψαμε και 
σας χαρίσαμε υπέροχες στιγμές 

Εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό μας κάθε καλο-
καίρι διοργανώνουμε μια αποκλειστικά χορευ-

τική βραδιά, με σκοπό να δώσουμε τη δυνατότητα 
στα μέλη όλων των χορευτικών ομάδων του συλλό-
γου μας  από όλες τις ηλικίες να χορέψουν σε εκ-
δήλωση και να  παρουσιάσουν την όλη προσπάθεια 
της εκμάθησης παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων 
χορών. Άλλωστε, η παρουσία και η συμμετοχή των 

Ο Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου μέλος 
της ΟΓΕ σας ενημερώνει…

Εκδηλώσεις που προγραμματίσαμε και διοργανώσαμε, το καλοκαίρι του 2016
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χορευτών μας ξεκίνησε  με μεράκι και συνεχίζει με 
πολύ χορό, κέφι, ζωντάνια, χαμόγελα και πολύ αγάπη 
που μας είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της πορεί-
ας του χορευτικού  στα παραδοσιακά δρώμενα του 
τόπου μας.

Λίγα λόγια για το χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών 
Μανταμάδου 

Χ ορεύουμε πάνω σε παλιά χνάρια. Ακολουθού-
με τα βήματα που χόρεψαν του καημούς και τις 

χαρές της ζωής από γενιά σε γενιά ,πριν από μας, 
σε τούτο τον ίδιο τόπο. Τους ρυθμούς τους έχουμε  
κιόλας μέσα μας.

Το χορευτικό του Συλλόγου Γυναικών λειτουργεί 

από το 1985 αδιάλειπτα, έχει τη δική του θέση και 
συμβολή στον πολιτισμό  του τόπου μας, με την προ-
βολή  της λαϊκής μας παράδοσης και την αναβίωση 
παλιών εθίμων. Οι πολυάριθμες χορευτικές Ομάδες 
αποτελούνται από μαθητές Δημοτικού -Γυμνασίου 
-Λυκείου και την ομάδα των  ενηλίκων  είναι ένα από 
τα ζωντανά κύτταρα του συλλόγου μας που εδώ και 
31 χρόνια. Σε τούτο τον ίδιο τόπο συνεχίζουμε… από 
γενιά σε γενιά μέσα από του χορού τα βήματα. 

Και κάπου εκεί στα μέσα του καλοκαιριού πήγαμε  
και την καθιερωμένη μας εκδρομή έτσι για την παρέα 
αλλά και γιατί είχαμε ανάγκη από λίγο ... τουρισμό.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜικτή Χορωδία Μανταμάδου η «Ομόνοια» 
δημιουργήθηκε το 1998 υπό τη διεύθυνση 

του κ. Απόστολου Καρανικόλα, ερμηνεύοντας 
ρεπερτόριο από παλιές καντάδες και τοπικά 
τραγούδια. Το 2003 υπό τη νέα διεύθυνση με το 
μουσικό διδάσκαλο Μιχαήλ Άνθιμο Δήσσο ερμή-
νευσαν τροπάρια και εγκώμια της Μ. Εβδομά-
δας και το 2004 παρουσίασαν ρεπερτόρια από 
τη Μ. Ασία με τίτλο «θύμισες από τις αλησμόνη-
τες πατρίδες».

Έκτοτε έχει ερμηνεύσει παραδοσιακά τρα-
γούδια απ' όλη την Ελλάδα σε πολλά μέρη 
εντός και εκτός Λέσβου όπως το Δημοτικό Θέ-
ατρο Μυτιλήνης, Δημοτικό Θέατρο Μόριας, το 
Δημοτικό Θέατρο Μύρινας  κ.α.

Φέτος η Χορωδία μας τραγούδησε στο Κά-
στρο Μυτιλήνης και  στο Κτήμα Οινοφόρου στον 
Καρά – Τεπέ όπου παρουσίασαν τραγούδια νε-
ότερων και σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, υπό 
τον τίτλο  «Τα λαϊκά των Ελλήνων». 

Στο χωριό καλεσμένη από τον Σύλλογο «Ηλι-
αχτίδα» και τέλος πάλι στο χωριό στη εκδήλωση 
του Συλλόγου «Ομόνοια».

Η μικτή Χορωδία   Διευθύνεται από τον  Μιχά-
λη Δήσσο και αποτελείται από τα Μέλη:

Ιωάννης Αντώνας, Ρόζα Βακιρτζή, Ευαγγελία 
Βαξεβάνη, Κατίνα Γελαγώτη, Ευανθία Γροσομα-
νίδη, Ελένη Καπιωτά, Μαίρη Καραβατάκη, Μαρι-
κούλα Κοντάρα, Μαρία Μανούσου, Τάκης Μα-
νούσος, Τασούλα Μανούσου, Άννα Δεμερτζή,  
Άννα Ματζουράνη, Ιωάννα Ματζουράνη, Ελένη 
Μυσίκου, Κατερίνα Ξενάκη, Λίτσα Ξενάκη, Μιχά-
λης Παπαγρηγορίου, Γιώργος Παπασκευαΐδης, 
Λεσβία Παρασκευαΐδη, Αθηνά Πασπαλαδέλη, 
Μαρικούλα Πατσέλα, Βασίλης Πρίτσης, Μαρία 
Σαρρή, Χρήστος Σεβαστός, Στέλλα Σουλουγά-
νη, Ειρήνη Σταμάτη, Θεοδώρα Στράτη, Μαριάν-
θη Στρογγυλού, Μαρία Φράγγου, Βούλα Χατζη-
δημητρίου, Σταυρούλα Χατζησσάβα και  Στέλιος 
Ψαρρός.

Σύλλογος Κυρίων και Δεσποινίδων «Η Ομόνοια»

ΜικτΗ Χορωδια Συλλογου



16 τα μανταμαδιωτκα

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Δημοτικού Σχολειού και Νηπιαγωγειού μαΝταμαΔού

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και 
Νηπιαγωγείου Μανταμάδου έχει δημιουργήσει 

τμήματα εκμάθησης μουσικών οργάνων για παιδιά 
και νέους ―βιολί, κιθάρα, μπουζούκι, σαντούρι κ.α― 
και κάθε τόσο διοργανώνει εκδηλώσεις παρουσίασης 
της δουλειάς των τμημάτων.

Στην προσπάθειά του αυτή, για τέταρτη χρονιά 
φέτος, διοργανώνει μαθήματα Μουσικών Οργάνων.

Λειτουργούν τμήματα για το βιολί (δάσκαλος Καρ-
πούζης Δημήτρης), την κιθάρα (Ζήρος Αθανάσιος), 
το μπουζούκι (Πρίτσης Βασίλης), το σαντούρι (Κα-
φούνης Αλέκος) και χορωδία (Ζήρος Αθανάσιος).

Τα μαθήματα παρακολουθούν, πάνω από 50 παι-
διά, από το Μανταμάδο και τα κοντινά χωριά, όπως 
και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Φέτος είχαμε την χαρά, δυο παιδιά από τα τμήμα-
τά μας, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μουσικό 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης (και άλλα μπορούσαν, αλλά προ-
τίμησαν να μείνουν στο χωριό).

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, ο Σύλ-
λογος διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις για την επι-
μόρφωση των παιδιών, όπου καλούνται ορχήστρες, 
χορωδίες και μπάντες από την Μυτιλήνη, για να πα-
ρουσιάσουν την δουλειά τους στο χωριό.

Επίσης στο τέλος της χρονιάς γίνεται η Ετήσια 
Εκδήλωση των Τμημάτων Μουσικής, όπου οι μαθη-
τές παρουσιάζουν την πρόοδο τους, στην Μηχανή τ'  
Αγιού.

Τέλος να θυμίσουμε ότι ο τελευταίος σαντουριέ-
ρης του Μανταμάδου, Βουγιούκας Γιώργος, έφυγε 
για την Αθήνα το 1972.

Μέσα από τα πρώην αμπάρια της Μηχανής, όπου 
γίνονται τα μαθήματα, φέτος ακούγονται ξανά, οι 
πρώτες μελωδίες στο σαντούρι, μετά από 44 χρόνια.

Η «Ομάδα  Αναβίωσης  Πανηγυριών Μανταμάδου» 
με τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που διοργανώ-

νει και την εθελοντική δουλειά των μελών της, προέβη 
σε ανακαίνιση του Ιατρείου του Μανταμάδου.
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Κ
άθε φορά που περνώ μπρο-
στά από την πόρτα της για-
γιάς μου, νιώθω συγκίνηση 

και νοσταλγία για τα χρόνια που πέρα-
σαν, για τους ανθρώπους που έφυγαν 
και για όλα όσα ζήσαμε σαν παιδιά σε 
τούτη τη γειτονιά, με τα παιχνίδια, τα 
τρεχαλητά και τα μαλώματα. Αλλά και 
τις όμορφες παρέες τα καλοκαίρια με 
τις γειτόνισσες καθισμένες μπροστά 
ή παραδίπλα από την πόρτα τους να 
κάνουν δουλειά στο χέρι ή να συζη-
τάμε. Και τι δεν λέγανε! Τη θάλασσα 
με την άμμο ανακατεύανε. Και εμείς 
ακούγαμε και δεν χορταίναμε, γιατί 
κάποιες από αυτές είχανε και το χάρι-
σμα να τα λένε σαν παραμύθια!

Πολλά σωστά πράγματα μάθαμε 
από εκείνες τις γυναίκες, που μας 
βοήθησαν στη ζωή και μας έκαναν να 
στεκόμαστε πιο γερά στα πόδια μας.     

Ανάμεσα σ’ αυτούς που πάντα θα 
θυμάμαι με συγκίνηση κι αγάπη, είναι 
η οικογένεια της θειας Μερόπης και 
του μπάρμπα Βασίλη Σαρρή, με τα 
κορίτσια τους την Μαρικούλα και την 
Σταυρίτσα.

Βλέπεις το σπίτι τους ήταν δίπλα 
στης γιαγιάς μου και το ντάμι τους 
ήταν κολλητό με το δικό μας σπίτι. 
Κατεβαίναμε από το παράθυρο, περ-
πατάγαμε πάνω στον τσίγκο της θειας 
Μερόπης και νάσου πάνω στην Ταρά-
τσα της γιαγιάς Στρατιάδας.

Μας ήταν ιδιαίτεροι αγαπητοί, 
γιατί ήταν γείτονες καλοί, νοικοκυραί-
οι, σοβαροί και μεγάλωναν τα κορί-
τσια τους με φροντίδα κι αγάπη.

Ο μπάρμπα Βασίλης μέχρι το 
1958 που έγινε νεωκόρος στον Ταξι-
άρχη, δούλευε στα χωράφια και τον 
χειμώνα στη μηχανή, κουβαλώντας 
ελιές με το μουλάρι τους, που μας 
φαινόταν πανύψηλο, τεράστιο και ο 
θόρυβος από τις οπλές των ποδιών 
που ακούγαμε τα βράδια, όταν καθό-
μασταν κοντά στο τζάκι, ειλικρινά μας 
τρόμαζε.

Όμως αυτό το ζώο ήταν εργαλείο 
για τον μπάρμπα Βασίλη και την οικο-
γένειά του.

Η θεια Μερόπη, εξαιρετική νοικο-
κυρά και καλή μοδίστρα, καθισμένη 
στο σκαμνάκι της μέσα από το κατώ-
φλι της εξώπορτας, πάντα κάτι έφτια-
χνε στο χέρι.

Η Μαρικούλα είναι λίγο μεγαλύτε-

ρη από εμένα, όμως η Σταυρίτσα ήταν 
συμμαθήτρια και η καλύτερη φιλενά-
δα της αδελφής μου της Μαρίτσας.

Μέχρι το 1960 που φύγαμε για 
την Αθήνα, πηγαίνανε μαζί σχολείο, 
κάνανε πολύ παρέα, μέχρι που κά-
ποιες φορές   και τις δύο μαζί  μάλωνε 
η δασκάλα!

Η Σταυρίτσα Σαρρή τελειώνοντας 
το Δημοτικό, έμαθε μοδιστρική κοντά 
στην Αντώνα Μανούσου Παπαιωάν-
νου και έζησε στον Ταξιάρχη από το 
1958 μέχρι τις αρχές του 1975 που 
παντρεύτηκε τον Χρήστο Τσιτμηδέλ-
λη από τα Ανεμώτια, που χειροτονή-
θηκε διάκονος της Σταυροπροσκυ-
νήσεως την ίδια χρονιά και ιερέας το 
Σεπτέμβριο του 1976. Η πρεσβυτέρα 
Σταυρίτσα Τσιτμηδέλλη, καλή, ευγε-
νική, χαμηλών τόνων, ήταν αγαπη-
τήστον κόσμο. Με τον παπά-Χρήστο 
αποκτήσανε τρία παιδιά. Την Μαρία, 
την Τριάδα και τον Βασίλη.

Γεμάτη καλοσύνη κι έχοντας μέσα 
της την αίσθηση δικαίου και την διά-
θεση για προσφορά, βοηθούσε όσο 
μπορούσε και όπου ένιωθε ότι είχαν 
ανάγκη.

Δυστυχώς όμως, ενώ θα μπορού-
σε να προσφέρει πολλά, νωρίς και 
χωρίς να προλάβει να χαρεί την οικο-
γένειά της, έφυγε πολλή νέα σε ηλικία 
44 χρόνων τον Ιούνιο του 1993 σε Νο-
σοκομείο της Αθήνας και η ταφή της 
έγινε στο χωριό μας.

Η μακαριστή πρεσβυτέρα + Σταυ-
ρίτσα Τσιτμηδέλλη, η συμμαθήτρια 
και η καλύτερη φιλενάδα της αδελ-
φής μου, έφυγε αφήνοντας ένα με-
γάλο κενό στην οικογένειά της, στην 
τοπική κοινωνία και σε μας που τη 
γνωρίζαμε και τη θυμόμαστε μόνο με 
καλές αναμνήσεις!

ΜΕΝΗ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ

+ Πρεσβυτέρα Σταυρίτσα Σαρρή Τσιτμηδέλλη γράφει η Μένη Κουρδουσά
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Σ
τις Δέκα 

Σ ε π τ ε μ -

β ρ ί ο υ 

έφυγε από κοντά 

μας πλήρης ημε-

ρών ο καλός μας 

γείτονας Στέλιος 

Ψαρρός. Γέννημα 

θρέμμα του Πα-

ληού, έζησε κοντά 

στη θάλασσα που 

τόσο αγαπούσε 

σχεδόν μέχρι το 

τέλος της ζωής 

του.

Όταν τα προ-

βλήματα υγείας 

τον ανάγκασαν να 

ανέβει στο χωριό, 

το γραφικό σπιτάκι στον Παληό έκλεισε, η ποδό-

μη άδειασε και η κυρά Βαγγελιώ δεν ήταν εκεί 

για να προσφέρει στους περαστικούς και στους 

μουσαφίρηδες καφεδάκι, γλυκό του κουταλιού 

και δροσερό νερό. Τότε θαρρείς πως ο Παληός 

άλλαξε, ορφάνεψε!

Ο Στέλιος Ψαρρός νοικοκύρης, εργατικός, 

καλομίλητος, αγαπητός στον κόσμο, πορεύτηκε 

σε όλη του τη ζωή με αξιοπρέπεια και περηφά-

νια και με τη σύντροφο της ζωής του Βαγγελιώ 

Χατζηαναστασίου 

πάντα στο πλευρό 

του, δημιούργη-

σαν μια όμορφη 

και ζεστή οικογέ-

νεια με τους γιους 

και τις νύφες, τα 

εγγόνια και τη μι-

κρή δισέγγονή 

του.

Στέλιο καλέ 

μας γείτονα, έφυ-

γες και μας λείπει 

το χαμογελαστό 

σου πρόσωπο, το 

καλοσυνάτο βλέμ-

μα σου,  οι καλη-

μέρες σου και οι 

καλές σου κουβέ-

ντες που μέχρι το τέλος της ζωής σου προσπα-

θούσες να μας πεις.

Έφυγες κι αρμενίζεις σε καλές θάλασσες 

γιατί και ήσουνα καλός και εμείς πάντα θα σε  

θυμόμαστε με συγκίνηση κι αγάπη.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην καλή μας 

Βαγγελιώ και σε όλη σου την οικογένεια.

Καλό σου ταξίδι στην απέραντη θάλασσα 

που τώρα αρμενίζεις!
ΜΕΝΗ ΚΟΥΡΔΟΥΣΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΡΟΣ γράφει η Μένη Κουρδουσά
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚO

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑξΙΑΡΧΩΝ 500 €
Πρωτοπρεσβύτερος  Ευστράτιος Δήσσος 300 €
Ανώνυμος φίλος του Συλλόγου (Μανταμάδος) 200 €
Κομίλης Λευτέρης στη μνήμη Δημητρίου Ευστρ. Παρα-
σκευαΐδη (ΗΠΑ) 30 €
Γαβριήλ Μιχάλης συνδρομή και ενίσχυση Συλλόγου 100 €
Τζάνος Παρασκευάς συνδρομές και ενίσχυση Συλλόγου 100 €
Σοφικίτου Αιμιλία στη μνήμη του συζύγου της Νικολάου 30 €
Στη μνήμη Τάκη Αποστολέλλη η σύζυγός του 100€
Τσουκαλάς Ιγνάτιος στη μνήμη της αδελφής του Αθηνάς 10 €
Μανούσου Μαρία (Αυστραλία) στη μνήμη του συζύγου της 
Ελευθερίου Μανούσου 100 δολ.
Βουγιούκα Στέλλα (Αυστραλία) ενίσχυση 100 δολ. 
Γωργουλίδης Ελισσαίος (Αυστραλία) στη μνήμη του γα-
μπρού του Παντελή Τομαρά 50 δολ.
Γιαννής Δημοσθένης (Αμερική) 50 €
Καραμανώλη Κατερίνα στη μνήμη της μητέρας της Σταυ-
ρίτσας 50 €
Παναγιώτης Βέης 100 € 
«ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ 1904» Καλαϊτζής Κωνσταντίνος 30€
«ART CAFE» Στρατηγός  Μελάς 20 €
«Το Τρίπορτο» Γεωργούλας 10 €
Μυσίκου Ελένη (Μανταμάδος) στη μνήμη Παναγιώτη 
Αβραμίδη 20 € 
Αναγνώστου Πάτροκλος (Μανταμάδος) στη μνήμη Γιάννη 
Μυστακέλλη 50 €
Μυστακέλλη Κατίνα (Μανταμάδος) στη μνήμη Ελπινίκης 
Στυλιανίδου 20 €
Πασπαλάς Ευστράτιος (Μανταμάδος) στη μνήμη των 
γονιών και των αδελφών του 50€
Συριτέλλης Γιώργος (Μανταμάδος) στη μνήμη του θείου 
του Σταύρου Βαρβαρά 30 €
Θεοδοσίου Στεφ. Χρυσούλα  (Μανταμάδος) στη μνήμη 
Παναγιώτη Αβαγιαννού 20 €
Τσοκάρου Ρούλα 50 €
Στράτος και Κατίνα αποστολέλλη (Ν. Αφρική)150 €
Βαλούρδος Παναγιώτης και Μαρία στη μνήμη της μητέ-
ρας τους Στέλλας Βασιλειάδη 50 €
Βαλούρδος Κώστας και Στέλλα στη μνήμη της γιαγιάς 
τους Στέλλας Βασιλειάδη 50 €
Καραγιώργης Αλέξανδρος (Κάπη)100 €

Ενίσχυση πανηγυριού Ταξιαρχών 
Μουζουλέλλης Ευστράτιος και Ευστρατία για τη μνήμη 
των γονιών τους Άννας και Μιχαήλ, Γεωργίου και Ανδρονί-
κης και των αδελφών Βήτας, Ευαγγέλου και Αθηνάς 30 €
Αλβανός Γεώργιος 30 €
Χατζησοφιάς Ευστράτιος 10 €
Γεωργουλίδου Σούλα στη μνήμη Παρασκευά Φωντή 15 €
Βέη Ελένη στη μνήμη των γονιών της Δημητρίου και Μαρί-
ας 20€
Ένας φίλος του Συλλόγου 20 €

Συνδρομές Περιοδικού και Ενισχύσεις από
Μανταμάδο και διάφορα μέρη της Ελλάδας

Κεκερίδου Μαρία 20 €
Μποσταντά Αννούλα (Μυτιλήνη) 60 €
Στυλιανίδου Κατερίνα (Μυτιλήνη) 20 €
Βερνάρδου Πατρίτσα (Μανταμάδος) 20 €
Γιαννή Μαρίκα (Μανταμάδος) 20 €

Ανώνυμη (Μανταμάδος) 20 € 
Συριτέλλης Γιώργος (Μανταμάδος) 20 €
Πρινάρη Ουρανία (Μανταμάδος) 20 €
Πρινάρη Άννα (Μανταμάδος) 50 €
Παρασκευαΐδης Γιώργος 20 €
Πατσέλας Ευστράτιος 20 €
Σταμάτης Παναγιώτης 20 €
Μαυρίδου Στρατούλα (Ορεστιάδα) 20 €
Μαρία Καραντενεζλή (Μανταμάδος) 20 €
Ευαγγελία Ψαρρού 20 €
Δημήτρης Ψαρρός 30 € 
Κουτζανίδης Δημήτριος 20 €
Δέσποινα Αλεξάνδρου Ανδριόλα 45 €

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί!

Προσφορές

Εις μνήμην Αναστασίας Ταξιάρχη
Γιάννης Θεολόγου (Γαλλία) 50 €
Κουτσαμπάση Άννα (Αυστραλία) 50$ Αυστραλίας
Αντωνέλλης Στράτος (Ελευσίνα) 20€

Εις μνήμη Θεοφανώς Σαραντινού
Αποστολέλλη-Παντελέλλη Στέλλα (Μυτιλήνη) 40 €
Πανά – Σαραντινού Ελένη (Μανταμάδος) 50 €

Εις μνήμη Στέλλας Βασιλέλλη
Γροσομανίδη Ευανθία (Μανταμάδος) 20 €
Τσουκαλάς Στράτος (Μανταμάδος) 20 €
Οικ. Αδαλή Νίκου (Μανταμάδος) 20 €

Εις μνήμη Παναγιώτη Αβραμίδη
Άννα Αβραμίδου στη μνήμη του συζύγου της 100 €

Εις μνήμη Γιώργου Θεοδοσίου
Κατερίνα και Ειρηλένα Θεοδοσίου 50 €

Προσφορές
Η Καρακωνσταντή Μαρίτσα προσέφερε 
στο Σύλλογό μας τα ασφάλιστρα της αίθουσας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ευχαριστεί όλους τους παρα-
πάνω που προσέφεραν ενίσχυση στο Σύλλογό μας και στο 
περιοδικό μας

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 150, 38ος ΧΡΟΝΟΣ
Kυκλοφορεί κάθε τρίμηνο
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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
•	 Πρίτσης Βασίλειος του Γερασίμου –Αναστασίου Μαρία 

του Μενελάου
•	 Αλεξάνδρου Δουκάκης του Ελευθερίου-Βαβλαδέλλη 

Δέσποινα του Μιχαήλ 
•	 Χιωτέλλης Σοφοκλής του Ιγνάτη- Σεβαστέλλη Ειρήνη 

του Γεωργιου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους εύχεται 
καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
•	 Γιαννακού  Ιωάννης του Ιγνατίου  -  Παρασκευαΐδη  

Όλγα του Παύλου  
•	 Ιωάννης Κοτσαύτης - Αγγελική Μπαρουκτσή-Ζαφειρί-

ου
•	 Πατσιλέλλης Ελισσαίας του Ευστρατίου   -  Μυστακέλ-

λη Άννα του Νικολάου
•	 Στεριανός Βασίλειος του Γεωργίου-Μαρίνου Άννα του 

Σπύρου
•	 Στρογγυλός Στυλιανός του Παναγιώτη - Τσιάρα Ιωάν-

να του Αντωνίου
•	 Δρακούλης Μάριος του Αγγελή - Αβράμπου Στυλιανή 

του Νικολάου
•	 Ξενάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ - Χαλικιώτη Ειρήνη 

του Γεωργίου 
•	 Κουλμανδάς Νικόλαος του Παναγιώτη - Γιαννίκα Αρι-

άδνη του Ιωάννη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους συγχαίρει και τους 

εύχεται να τους ζήσει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•	 Μαρίνου Αικατερίνη του Σπυρίδωνα συζ. Ευστρατίου 

Καυκαρίσιου  έκανε αγόρι.
•	 Μαρμαρινού Ελένη του Κομνηνού συζ. Καλαϊτζίδη 

Θεόδωρου έκανε κορίτσι.
•	 Χατζηπαναγιώτου Καλλιόπη του Ευστρατίου  συζ. 

Χατζηνικολάου Ευστρατίου έκανε κορίτσι.

•	 Πατσιλέλλη Αικατερίνη του Ευστρατίου  συζ. Βασιλεί-
ου Βορύλλα έκανε αγόρι

•	 Αβράμπου Στυλιανή του Νικολάου (κόρη της Μαρίας 
Πασπαλαδέλλη του Νικολάου) συζ. Δρακούλη Μάριου 
έκανε αγόρι.

•	 Γιανναρέλλη Σταυρούλα του Ελευθερίου συζ. Βασιλέ-
λη Στυλιανού έκανε κορίτσι.

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
•	 Γιαννακού  Ιωάννης του Ιγνατίου - Παρασκευαΐδη  

Όλγα του Παύλου βάφτισαν την κόρη τους και το 
όνομά της Διονυσία

•	 Χατζησοφιά Ειρήνη του Στέλιου -Μάριος Σούρας βά-
φτισαν την κόρη τους και το όνομά της Αριάδνη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους εύχεται να είναι  γερά 
και τυχερά σε όλη τους τη ζωή.

ΘΑΝΑΤΟΙ
•	 Σωτηρίου Μαρία του Εμμανουήλ
•	 Σαραντινού Θεοφανώ του Ευστρατίου
•	 Μυστιγνιώτου Τασίτσα του Μιχαήλ
•	 Παρασκευαΐδης Δημήτρης του Ευστρατίου
•	 Βασιλέλλης Σταύρος του Ευαγγέλου
•	 Σαμαρά Ελισσάβετ του Ιωάννη
•	 Βαρβαράς Σταύρος του Παναγιώτη
•	 Αψωκάρδου Μαρία του Γεωργίου
•	 Αβραμίδης Παναγιώτης του Βασιλείου
•	 Αβαγιανός Παναγιώτης του Βασιλείου
•	 Καραμανώλη Σταυρίτσα του Ελευθερίου
•	 Ψαρρός Στυλιανός του Δημητρίου
•	 Κουρκουτέλλη Μαρία του Κωνσταντίνου
•	 Σαρρής Παναγιώτης του Γαβριήλ
•	 Μιχαηλάρης Στυλιανός του Ιωάννου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  εκφράζει στους οικείους 
τους τα βαθειά του συλλυπητήρια.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

Κυριακή, 26-6-2016, 
1ος ποδηλατικός γύρος παραλίας Μανταμάδου.

Σάββατο, 13-8-2016,  Πολύκεντρο Μανταμάδου: 
«παιχνίδια, όπως τα παλιά».

Τρίτη, 26 Ιούλη στο Πολύ-
κεντρο Μανταμάδου: «Μια 
βραδιά με την Άλκη Ζέη» σε 
συνεργασία με το βιβλιοπω-
λείο Μαdamaδι.

  Τετάρτη 24 Αυγούστου:  Βραδιά ατμοσφαιρικής μουσικής στο αρχοντικό του Τζάννου



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ  Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»

Από την εκδρομή του συλλόγου "ΟΜΟΝΟΙΑ"
στον Αγ. Αντώνιο στο Τρίγωνα Πλωμαρίου

Ο τελευταίος καφές πριν το καλοκαίρι
στο σπίτι του συλλόγου "ΟΜΟΝΟΙΑ"

Η χορωδία στο κτήμα "ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ"
στη Μυτιλήνη 

Η χορωδία στο Πολύκεντρο στις 17-8--2016     

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Εκδήλωση των Τμημάτων Μουσικής



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016:
Χορευτική βραδιά,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΗ: Στη Μηχανή τ’ Αγιού (Πολύκεντρο) «αμυγδαλωτά» με Μανταμαδιώτικη συνταγή

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΗ 2016: Στον πλάτανο στα «Γουρνέλια»  : «Κούνια»




