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Τριακοστό δεύτερο  (32ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών. 
Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. 
Μας γυρίζει στα παλιά η Ευστρατία Ασωματιανού, μας ξεναγεί στο σήμερα 
ο Τέλης Ασπρολούπος και γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία 
Ασωματιανού.  Επίσης δεν λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού 
προβληματισμού όπως του Στρατή Καλδή, και του Παναγιώτη Χατζέλλη 
και του  Μιχάλη Ασλάνη. Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και δεν 
παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν.  Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της 
καρδιάς μας.

Διαβάσετε σ΄ αυτό τα άρθρα της κυρίας Ευστρατίας Ασωματιανού, 
ιδιαίτερα για τους καλικάτζαρους, του Τέλη Ασπρολούπου για τις 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις των Συλλόγων που έγιναν το καλοκαίρι στο 
Ακράσι και του Γ. Ξ. Βερβέρη για την Συνεταιριστική ανάπτυξη.

Και φυσικά στο περιοδικό αυτό δεν χορταίνεις να βλέπεις φωτογραφίες 
έγχρωμες (στο «σαλόνι» και το εξώφυλλο του περιοδικού) και ασπρόμαυρες 
από το χθές και το σήμερα. Από τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, από 
τις γιορτές και τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό μας .  Πολλές 
φωτογραφίες, πάρα πολλές, που μέσα από αυτές βλέπεις την ζωντάνια 
αυτού του χωριού ακόμα και τον χειμώνα. 

Θέματα  που υπάρχουν και σε αυτό  το τεύχος μπορεί κανείς τα  «δεί» και 
να τα διαβάσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου:  www.akrasi.gr, με πολλές 
έγχρωμες φωτογραφίες από το χωριό μας και να ακούσει παραδοσιακά 
τραγούδια. Όλα αυτά ανανεώνονται κάθε εξάμηνο..

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ  ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  ΜΗΝΥΜΑΤΑΔΙΚΟ (FORUM) OΠOY KAΘE 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ (www.akrasi.gr/forum).

Επίσης κυκλοφορεί το Φωτογραφικό Λεύκωμα του χωριού μας μια 
μοναδική έκδοση μέσα από το οποίο φαίνεται με φωτογραφίες και τον 
ανάλογο σχολιασμό, όλη η ομορφιά του χωριού μας από τα πολύ παλιά 
χρόνια  μέχρι σήμερα (άνθρωποι, οικογένειες, και περιοχές του χωριού 
μας τόσο γνώριμες σε όλους τους Ακρασιώτες).  Δουλειά πολλών ετών, 
του ακούραστου εργάτη της πένας Γιάννη Κοντέλλη, που για το χωριό  
όλων μας το Ακράσι δεν παύει να θυμάται και να γράφει. Του χρωστάμε 
πολλά.    Επίσης ο κύριος Γιάννης μας έχει δώσει παλαιό έγγραφο υλικό 
που αναφέρεται στο Ακράσι και το οποίο οι δύο σύλλογοι του χωριού μας 
σκεφτόμαστε να το δημοσιεύσουμε  (να γίνει βιβλίο – λεύκωμα). 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2013

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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ΠΑΛΙΑ... ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
βουτάει λιβάνι και χαρτί, 
χαρτί και καλαμάρι. 
Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλει:
«Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις;»
«Από της μάνας μου έρχομαι και στο σχολειό διαβαίνω».
«Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις».
«Τραγούδια δεν ηξέρω εγώ, μόν’ γράμματα μαθαίνω».
«Σαν είν’ και ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα». 
Και το ραβδάκι του ακουμπά, την αλφαβήτα βγαίνει,
κι απάνω στσοί χλωροί βλαστοί, πέρδικες κελαηδούσαν 
και κατεβαίναν πέρδικες και βρέχαν τα φτερά τους
και βρέχαν τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο. 
«Εσένα πρέπει, αφέντη μου, καρέκλα να κοιμάσαι,
χρυσό πάπλωμα να σκεπάζεσαι, να μην κρυολογάσαι.
Πολλά είπαμε τ’ αφεντικού, ας πούμε και της κυράς μας:
Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή, κυρά καμαροφρύδα,
που ’χεις και κόρη όμορφη, ας βγει να μας κεράσει, 
να την αξιώσει ο Θεός να ζήσει να γεράσει!»

Σ’όλη τη γη τα δίχτυα του έχει απλωμένα ο πόνος
αλίμονο στον άρρωστο που υποφέρει μόνος.
Στου πόνου το προσκέφαλο τρέξε για να καθίσεις
κι αν χρειαστεί στον ασθενή πλάι να ξενυχτίσεις
Στάσου μπροστά του χαρωπός με το χαμόγελο στα χείλη
Στον πόνο πάντα φαίνουνται οι γνήσιοι οι φίλοι.
Ακόμα κι απ’το αίμα σου δώσε του για να ζήσει
Του συνανθρώπου σου η ζωή τον κίνδυνο να σβήσεις.

Η θεία Περμαθιά ήταν πρόσχαρη γυναίκα 
χαρούμενη, χαμογελαστή. Το σπίτι της ήταν 
νηπιαγωγείο. Όλες οι μάνες που έφευγαν 
στις ελιές εκεί ακουμπούσαν τα παιδιά τους. 
Δεν μπορούσε η καημένη να απολαύσει ούτε 
έναν καφέ. Ρεβυθοκριθαρένιο καφέ γέμιζε 
τη φλυτζάνα για να βουτήξουμε το ψωμάκι 
μας. Τελευταία εκείνη έπινε τα κατακάθια 
του καφέ. Όταν όμως πλησίαζαν οι μέρες του 
δωδεκαημέρου των Χριστουγέννων η μορφή 
της γινόταν διαφορετική, ανησύχησα σα να 
την απασχολούσε κάτι. Εγώ στεναχωριόμουνα 
που την έβλεπα, έτσι και μια μέρα τη ρώτησα 
γιατί άλλαξε η συμπεριφορά της. Κούνησε 
το κεφάλι της, κοίταξε δεξιά αριστερά και 
είπε: «Είμαι παιδάκι μου θυμωμένη γι’αυτούς 
τους αχαήρευτους, τους ζιρζιβούλ’δις, οι 
μαγαρ’σμέν». Είναι οι μέρες τους να λθουν αυτά τα αερικά δαιμόνια. Ποια είναι αυτά θεία ρώτησα με 
αγωνία. «Είνι κόρημ οι Καλ’κατζάρ. Ούλου του χρόνου καθούτι στου κάτου κόσμου τσι ρουκανίζουν 
μέρα και νύχτα τρεις κολόνες που κρατάνε τον απάνω κόσμο. Μόνο όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα 
βγαίνουν να ξανασάνουν στον απάνω κόσμο. Θα κάθουνται δώδεκα μέρες, είναι λιγδάρηδες, ζηλιάρικα 
πλάσματα δαιμονισμένοι, ζιλζιβούλ’δις, μαγαρσμέν’, διαβουλεμέν. Έχουν νύχια σουβλερά, τα μαλλιά 
τους ξέμπλεκα, τρέχουν γυμνοί, φοράνε σιδερένια τσαρούχια. Όπου βρεθούν κάνουν μόνο κακό. 
Τρυπώνουν μέσα στα σπίτια από τις καμινάδες από τις κλειδαρόπορτες απ’ όπου βρουν. Σπάζουν 
ό,τι βρουν σταμιά για να μην έχουν οι άνθρωποι να πιούνε νερό. Σκορπίζουν τα σιτάρια, τα αλεύρια, 
κατουράνε και σβήνουν τη φωτιά, σκορπάνε τη στάχτη μέσα στο σπίτι, ακόμα μαγαρίζουν το φαγητό, 
τρομάζουν τους ανθρώπους, τα ζώα, τον κόσμο κάνουν άνω κάτω». 
Εγώ τους είδα παιδάκι μου όταν πήγα στη βρύση την Πρωτοχρονιά να κάνω ποδαρικό, με έριξαν κάτω 
και άρπαξαν τα γλυκά προτού προλάβω να κεράσω τη βρύση. Εγώ κατατρομαγμένη ρώτησα «τι θα 
κάνουμε θεία τώρα;» «Μη στεναχωριέσαι Στρακγέλ’» έτσι με αποκαλούσε, μου είπε: «Ξέρω εγώ». 
Σηκώθηκε άναψε ένα κερί, έκανε σταυρούς σ’ όλο το σπίτι. Οι καταραμένοι φοβούνται το σταυρό και 
την αγιαστούρα του παπά. 
Έλα να με βοηθήσεις είπε να βάλουμε στο τζάκι χοντρά κούτσουρα. Να καίει η φωτιά κάθε μέρα. Οι 
διαβολεμένοι φοβούνται τη φωτιά, θα ρίξουμε στάχτη γύρω-γύρω στο σπίτι. Έλα μου λέει να φράξουμε 
όλες τις τρύπες τις κλειδαρόπορτες. Θα πάμε κάτω στο κατώγι και θα φράξουμε τα κιούπια, τη λαγήνα 
με μαλλιά και αγκάθια ώστε να φοβούνται να μπουν μέσα στα λάδια και στα κρασιά. 
Όλα θα τα σφραγίσουμε. Αφού είπε όλα αυτά η θεία Περμαθιά, άρπαξε μια χούφτα αλάτι χοντρό, ένα 
παπούτσι και το έριξε στη φωτιά. Θα κάνει πάταγο το αλάτι, το παπούτσι θα μυρίσει άσχημα και θα 
φύγουν οι κουτσοπόδαροι στον αγύριστο οι τρισκατάρατοι. Θα τους διώξει και ο παπάς την ημέρα των 
Φώτων με τη βρεχτούρα και την Αγιαστούρα του, θα τσακιστούν και θα πάνε πάλι στον κάτω κόσμο να 
ροκανίζουν τις τρεις κολόνες που κρατάνε τη γη.
Αυτά είπε και σηκώθηκε, έβαλε κάρβουνα στο θυμιατήρι πολύ λιβάνι να καπνίζει όλη μέρα και νύχτα.

Πλάι στο πόνο

Οι Καλ’κατζάρ

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού
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Παλαιά έγγραφα
με μεγάλη αξία….

Το πρώτο (εικόνα 1η) είναι ένα πιστοποιητικό με το οποίο σου δινόταν το δικαίωμα να πας 
να εργαστείς στο εξωτερικό.  Τότε μεγάλη φτώχια στο Ακράσι και σε όλα τα χωριά.  Πολλά 
παιδιά σε κάθε οικογένεια, πολλά στόματα έπρεπε να τραφούν.  Η μόνη διέξοδος το εξωτερικό 
(Αμερική, Αυστραλία, κλπ). Με το πιστοποιητικό αυτό με το οποίο κάποια αρχή (είτε η 
Αστυνομία, είτε η εκκλησία) βεβαίωνε ότι ήταν νομοταγής πολίτης, καλός χαρακτήρας και 
πολίτης.  Και ήταν μόνο 16 έτών…. Έτος 1955.

Το  δεύτερο (εικόνα 2η) είναι ένας πίνακας μαθητών στο Δημοτικό σχολείο Ακρασίου το 
1955.  Αναφέρονται μόνο οι τέσσερις τελευταίες τάξεις, όπου οι μαθητές παρακολουθούσαν 
μαθήματα κατηχητικού στο σχολείο. Σύνολο μαθητών 50. Αν προσθέσουμε κατ΄ αναλογία και 
τις δύο πρώτες τάξεις το 1955 οι μαθητές ξεπερνούσαν τους εβδομήντα (70).

 Το  τρίτο (εικόνα 3η) είναι ένα ενημερωτικό σημείωμα από ένα ιδιωτικό κολλέγιο «ΛΕΣΒΙΟΝ» 
που ιδρύθηκε στην Μυτιλήνη το 1955 και με το οποίο ενημερώνονται οι Ακρασιώτες για την 
ίδρυση και την λειτουργία του.  Θα μου πείτε ποιος θα μπορούσε να πάει να φοιτήσει στο 
κολέγιο όπου τα δίδακτρα απαιτούσαν πολλά…. βαλάντια.  Στην Μυτιλήνη και Ιδιωτικό 
Κολλέγιο….

του Γ. Ξ. Βερβέρη

εικόνα 1 εικόνα 2 εικόνα 3

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum

Αναδρομή στο παρελθόν
της 28ης Οκτωβρίου 1940

του †Στάθη  Καβαρνού(συνέχεια από προηγούμενο τεύχος)
Είχαμε και τους απαλλαγέντας δυο αγροφύλακες και δυο τρεις από προβλήματα υγείας. 

Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμε. Μας προστάτευε η Αγία Παρασκευή γιατί ο μακαρίτης ο 
παπά Στρατής, γνήσιος λευίτης, καθημερινά ορθός μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και 
της Αγίας Παρασκευής έκανε παρακλήσεις και όλες οι μανάδες και οι γυναίκες των παλικαριών 
που ήτανε στον πόλεμο γονατιστές με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσαν για το γυρισμό των 
δικών του. Θα αναφέρω ακόμη δυο περιστατικά που συνέβησαν σε εμάς τους Ακρασιώτες 
εκτός από αυτά που ανέφερα πιο πάνω για τα οποία είχαμε πιστέψει πως μας προστάτευε η 
θεία χάρις:

1. Μια μέρα έρχεται στο αμπρί μας ο Δημήτρης Βερβέρης με αίματα στο αριστερό χέρι και 
όπως μας είπε είχε κτυπηθεί με βλήμα Ιταλικού όπλου. Ήτανε λέει μέσα στο χαράκωμα, είχε 
τα χέρια πάνω στο ανάχωμα και έβαζε απέναντι στους Ιταλούς για παρενόχληση το ίδιο έκαναν 
και αυτοί. Καθώς κρατούσε το όπλο με το αριστερό χέρι έρχεται ένα βλήμα τον βρίσκει στο 
χέρι, που κρατούσε το όπλο, ανάμεσα στα δυο μεγάλα δάχτυλα, έξυσε λίγο το κοντάκι του 
όπλου και έφυγε πλάι από το αριστερό του αυτί. 

2. Ο Παναγιώτης Ασπρολούπος πήγαινε σε υπηρεσία τη μέρα, τον επισημαίνουν οι Ιταλοί, 
βάζουν μια ριπή οπλοπολυβόλα, τον βρίσκει στα πόδια κάτω από τα γόνατα, έκανε αρκετές 
τρύπες στη χλαίνη αλλά κανένα πόδι δεν έπαθε τίποτα. Η χλαίνη βρίσκεται στο σπίτι του στο 
Ακράσι, όπως μου είπε ο γιος του ο Νικόλας για ενθύμιο. Εμείς που τα ζήσαμε πιστέψαμε σε 
ανώτερη δύναμη, εσείς κάνετε τις κρίσεις σας. Ο χειμώνας πέρασε, ερχότανε η άνοιξη και 
περιμέναμε να λιώσουν τα χιόνια να αρχίσουμε τις εχθροπραξίες. 

Στις 6 Απριλίου κήρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδας η Γερμανία. Ο διοικητής του τάγματός 
μας, μας συγκέντρωσε και έβγαλε λόγο για να μας εμψυχώσει και μεταξύ άλλων μας είπε 
πως η έκτη Απριλίου θα γιορτάζεται ως ημέρα νίκης γιατί δυο αυτοκρατορίες τα βάλανε με 
την Ελλάδα των οκτώ εκατομμυρίων. Σε δυο μέρες πήραμε εντολή να θάψουμε ότι πολεμικό 
υλικό είχαμε και δεν μπορούσαμε να το πάρουμε γιατί επρόκειτο να κάνουμε επίθεση –όπλα, 
οπλοπολυβόλα, πολυβόλα, λάφυρα ιταλικά – να τα θάψουμε, μήπως και δεν πετύχει η επίθεση 
και υποχωρήσουμε να μην τα βρουν οι Ιταλοί. Αρχίσαμε και σκάβαμε, κάναμε λάκκους, τα 
παραχώναμε, τα κάναμε σα μνημείο, βάζαμε ένα σταυρό και γράφαμε ένα όνομα δήθεν ότι είναι 
κάποιος σκοτωμένος, μην τυχόν και σκάψουν οι Ιταλοί και τα βρούνε. Οι αξιωματικοί όμως 
είχαμε την πληροφορία ότι μετά την επίθεση της Γερμανίας θα γινότανε οπισθοχώρηση και μας 
το είχε πει εμπιστευτικά ο Παναγιώτης ο οποίος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, δεν το ήθελε να 
οπισθοχωρήσουμε και έλεγε: Ήρθαμε μέχρι εδώ, υποφέραμε τόσο όλοι μας, σκοτωθήκανε τόσα 
παιδιά και τώρα τους αφήνουμε φύλακες στα Αλβανικά βουνά και φεύγουμε. Από τη στενοχώρια 
του έκλαιγε, δεν έτρωγε καθόλου, αρρώστησε και τον στείλανε πίσω στο αναρρωτήριο. Για να 
μην αντιληφθούν οι Ιταλοί ότι θα οπισθοχωρούσαμε άρχισε και έβαζε το πυροβολικό και οι 
όλμοι και εμείς με τα πολυβόλα κατά διαστήματα στις θέσεις των Ιταλών που είχαμε επισημάνει. 
Επίσης ο ένατος λόχος έκανε στις 10 Απριλίου επίθεση και κυριολεκτικά αποδεκατίστηκε. Όλα 
αυτά γίνανε για παραπλάνηση των Ιταλών, να μην αντιληφθούν έγκαιρα την οπισθοχώρησή 
μας. Στις 12 Απριλίου άρχισε η οπισθοχώρηση που γινότανε κανονικά. Ο κύριος όγκος του 
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στρατού υποχωρούσε συντεταγμένος ενώ μένανε ορισμένα τμήματα οπισθοφυλακές, για να 
απασχολούν τους Ιταλούς που τυχόν θα μας ακολουθούσαν. Πιο πάνω από την Καστοριά είδαμε 
τα Γερμανικά στούκας που βομβαρδίζανε κάτι υψώματα που όπως πληροφορηθήκαμε από τους 
ντόπιους τα υποστηρίζανε δικές μας δυνάμεις που είχανε προχωρήσει πιο μπροστά από εμάς. 
Ήτανε βράδυ. Ορισμένοι αξιωματικοί με στρατιώτες φύγανε προς τα κάτω στο Άργος Ορεστικό 
να πάνε να δώσουνε μάχη με τους Γερμανούς, άλλοι πάλι μείναμε εκεί να δούμε τι θα κάνουμε 
όταν θα ξημερώσει. Το πρωί μάθαμε πως ο Γερμανικός στρατός που κατέβαινε από τη Σερβία η 
οποία συνθηκολόγησε μόλις της επιτέθηκε η Γερμανία πέρασε την Καστοριά κι έφυγε προς τα 
κάτω. Ο Σίμος και ο Σάββας φύγανε με αυτούς, εγώ και ο Τσαμουράς μείναμε. Αποφασίστηκε 
από όλους μας που είχαμε συγκεντρωθεί εκεί να αφοπλιστούμε και να πάμε στην Καστοριά 
που την είχανε πάρει οι Γερμανοί. Πραγματικά πετούμε τα όπλα μας μέσα στους φράχτες με 
πόνο στην καρδιά αφού πρώτα τα φιλήσαμε και πήγαμε και παραδοθήκαμε στους Γερμανούς 
και όταν συγκεντρωθήκαμε περίπου δυο χιλιάδες κάνει καβάλα ένας Γερμανός πάνω σε ένα 
άλογο και ακολουθούσαμε σαν τα πρόβατα. Όταν περπατήσαμε ένα χιλιόμετρο περίπου ήτανε 
ένας στύλος με μια λευκή σημαία επάνω παραμέρισε και μας έδειξε το δρόμο ότι είμαστε πλέον 
ελεύθεροι. Από εκεί αρχίζει ο ποδαρόδρομος για τη Θεσσαλονίκη ζητιανεύοντας στα χωριά 
που περνούσαμε. Μέχρι εδώ ήτανε οι περιπέτειες του πολέμου και τα καζάντια (οι απολαύσεις) 
του. Εγώ λέω ανάθεμα τα αίτια και τρισανάθεμα σ’ αυτούς που τους προκαλούν και όποιος 
δεν συμφωνεί εύχομαι να τα απολαύσει. Από δω και πέρα αρχίζουν άλλες περιπέτειες μέχρι να 
’ρθούμε στα σπίτια μας στους δικούς μας…  Αυτά όλα σαν κινηματογραφική ταινία πέρασαν 
από μπροστά μου αυτές τις μέρες ενώ κάθομαι και παρακολουθώ στην τηλεόραση τις διάφορες 
εικόνες από τον πόλεμο, τις παρελάσεις και τις δηλώσεις των επισήμων σχετικά με την 28η 
Οκτωβρίου. Χθες σε ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος στη Θεσσαλονίκη για την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου είπε ότι «κάθε Έλληνας πρέπει να γονατίζει μπροστά στη μνήμη 
αυτών που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της πατρίδας για να είμαστε εμείς ελεύθεροι». 
Σήμερα εδώ στη Μυτιλήνη μετά το τέλος της παρέλασης ο Μητροπολίτης κ. Ιάκωβος σε δήλωση 
που έκανε μεταξύ άλλων είπε: «Σήμερα τιμούμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για εμάς». 
Στην τηλεόραση κάποιο κανάλι μεταξύ άλλων ιστορικών γεγονότων για την 28η Οκτωβρίου 
έδειξε ένα άγαλμα σε κάποιο χωριό που παριστά ένα στρατιώτη με εφ’ όπλου λόγχη σε στάση 
επίθεσης το οποίο όπως είπαν οι χωριανοί το είχε αφιερώσει το χωριό αυτό στη μνήμη κάποιου 
χωριανού τους στρατιώτη, που σκοτώθηκε για την πατρίδα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εμείς τι 
κάνουμε για τα δικά μας παλικάρια που δώσανε τη ζωή τους για την πατρίδα;

Το Ηρώον των πεσόντων που είναι γραμμένα τα ονόματά τους βρίσκεται στο κηπάριο της 
Αγίας Παρασκευής σε βάθρο ενός τετραγωνικού μέτρου κολλημένο στη γωνία του Κοινοτικού 
Γραφείου εντελώς αθέατο. Γι’αυτό προτείνω στους εκπροσώπους της Κοινότητός μας, στα 
Συμβούλια των δυο πολιτιστικών μας συλλόγων και σε κάθε δυνάμενον να βοηθήσει ώστε 
να μεταφερθεί το Ηρώον στη μικρή πλατεία μπροστά στο Αγροτικό ιατρείο να διαμορφωθεί 
κατάλληλα, να κλείσει με κάγκελα να μείνει μόνο ένας πεζόδρομος που να περνά μπροστά από το 
αγροτικό ιατρείο για την επίσκεψη των αρρώστων στο γιατρό. Οι φίλοι μας που χρησιμοποιούν 
το χωριό αυτό για πάρκινγκ ας κάνουν τον κόπο να πάνε να παρκάρουν 20-30 βήματα πιο πέρα. 
Το χωριό μας έχει τόσους χώρους για παρκάρισμα όσους δεν έχει κανένα χωριό της περιοχής 
μας ή μάλλον του νησιού μας. Έτσι εκπληρώνουμε ένα μεγάλο χρέος προς τους νεκρούς αυτούς 
και θα είναι ορατό στον κάθε επισκέπτη του χωριού μας και θα μας ζηλέψουν όλοι. Εμείς οι 
Ακρασιώτες είμαστε παντού πρωτοπόροι.

Συνεταιριστική ανάπτυξη…  στο Ακράσι 
Ήρθε και πάλι ο χειμώνας και οι συγχωριανοί μας στο Ακράσι άρχισαν σιγά σιγά να μαζεύουν τις 

ελιές.  Αποτέλεσμα αυτού είναι να αρχίσει να λειτουργεί και ο ελαιουργικός συνεταιρισμός Ακρασίου.  
Πανταχού παρών ο ακούραστος πρόεδρος και διευθυντής του Χρήστος Κουτλής με συνεργάτη τον 
Δημήτρη Φωτίου.  Άνθρωποι με όρεξη για δουλειά και χρήσιμοι για τους ελαιοκτηματίες όχι μόνο του 
χωριού μας αλλά και των διπλανών χωριών.  Έγινε το  Σάββατο (30/11) και ο καθιερωμένος αγιασμός να 
πάμε όλα κατ΄ ευχήν. Σιγά σιγά ο κόσμος μαζεύει τις πρώτες του ελιές και τις μεταφέρει στην «μηχανή» 
για άλεσμα.  Για να πιάσει ο κόπος του τόπο.   Βέβαια η τιμή του λαδιού έτσι όπως έχουν τα πράγματα 
σήμερα δεν είναι σε καλά επίπεδα και γι’  αυτό κάτι πρέπει να γίνει, είναι αυτό που λέμε ανάπτυξη.  

Για να υπάρξει όμως ανάπτυξη είναι απαραίτητο να γίνουν δυο βασικές κινήσεις (που πρέπει να 
γίνουν παράλληλα) και οι οποίες θα δώσουν μεγάλη χρηματική αξία στο ποιοτικό λάδι που παράγουν οι 
Ακρασιώτες:

1. Επειδή  η Ένωση Συνεταιρισμών τους το αγοράζει 
σε χαμηλές τιμές το ΔΣ του συνεταιρισμού πρέπει να 
βρουν νέες αγορές στο εσωτερικό (Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, και άλλες πόλεις της Ελλάδας) και στο εξωτερικό 
(Αμερική, Ευρώπη, Κίνα, κλπ).  Αυτό όμως δεν είναι 
εύκολο πράγμα, θέλει ψάξιμο, επιμονή, υπομονή, 
καλές δημόσιες σχέσεις.  Πρέπει να διαφημιστεί το 
Ακρασιώτικο λάδι μοιράζοντας δείγμα του μέσα σε 
μικρές γυάλινες συσκευασίες, ώστε ο πελάτης να πάρει 
μια μικρή γεύση της φρεσκάδας και της ποιότητας του 
λαδιού μας.  Και παράλληλα:

2. Να φτιαχθεί συσκευαστήριο λαδιού όπου το λάδι θα συσκευάζεται σε δοχεία κατά προτίμηση από 
γυαλί ή τενεκέ του 1, 2 και 5 λίτρων.

Πιστεύω ότι με αυτούς τους δύο υλοποιήσιμους στρατηγικούς στόχους θα μπορεί να προωθηθεί το 
Ακρασιώτικο λάδι σε άλλες αγορές όπου η τιμή του θα είναι πολύ καλύτερη από την σημερινή και θα 
μπορούν οι Ακρασιώτες να δουν στην τσέπη τους πέντε ευρώ παραπάνω.  Αυτό σημαίνει ανάπτυξη.

Γεώργιος Ξ. Βερβέρης

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Παραγωγή Ποιοτικού Ελαιόλαδου
Σύγχρονο - Πρότυπο Ελαιουργείο

όπου το λάδι θα συσκευάζεται σε δοχεία κατά προτίμηση από 

Τηλ.: 22520 91290
6972921746

όπου το λάδι θα συσκευάζεται σε δοχεία κατά προτίμηση από 

δύο υλοποιήσιμους στρατηγικούς στόχους θα μπορεί να προωθηθεί το 

όπου το λάδι θα συσκευάζεται σε δοχεία κατά προτίμηση από 

• Παραγωγή Λαδιού Προστατευόμενης
   Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
• Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρησης Ποιότητας     
   και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO)
• Παραγωγή Βιολογικού Λαδιού

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τους παρακάτω συγχωριανούς μας 

για την ευγενική τους προσφορά που αφορά την ενίσχυση του περιοδικού µας:

4 €
Γεώργιος Μακαρώνης

5 €
Μανώλης Λούπος
Δημήτριος Χατζέλλης
Δημήτριος Κακάμπουρας
Νίκος Αληγιάννης
Γεώργιος Χατζέλλης
Γεώργιος Αλβανός
Αργύρης Καπτανής

10 €
Ειρήνη Ιωαν. Χατζέλλη
Περικλής Κουτλής
Νίκος Καρίπης
Ειρήνη Δημ. Σωτήρχου
Γεώργιος Καρυτσιανός

Φώτης Ραφτέλλης
Ελένη Ευσταθ. Ασπρολούπου
Γρηγόρης Κοντός
Ειρήνη Νικ. Χατζέλλη
Βενετία Ασλάνη
Δημήτριος Γεωργαντέλλης
Μανώλης Χριστοφέλλης
Περσεφόνη Χριστοφέλλη-Κριπιντίρη
Παναγιώτης Λούπος
Μαρία Χατζέλλη (σύζ. Ιερέα Παναγ.)
Χαρίκλεια Μιχαλέλλη
Χρήστος Μιχαλέλλης 
Δημ. Ιωάν. Τυροπώλης
Παναγιώτης Αφιοντζής
Πελαγία Αληγιάννη-Κουτρουλή
Παναγιώτης Ξενιτέλλης
Βασ. Παν. Μαυροθαλασσίτης
Έλλη Μαυροθαλασσίτη-Σάββα

Νίτσα Πιτταρά 
Παναγ. Βενετής
Στάθης Κοντός
Γιάννης Μοριανός
Αθαν. Ασπρολούπος 
Παναγ. Θαλασέλλης
Γεωργ. Παναγ. Παλαιολόγος
Παναγ. Καβαρνός
Παναγ. Τραντάλης
Νίκος & Πέμη Γιακουμή
Ευστρ. Χατζηκυριάκος
Δημ. Ξενιτέλλης
Δημ. Λάσκαρης 
Εμμανουήλ Βασ. Μαλαμάς
Βαλάκος Βερβέρης
Γιάννης Λαγουτάρης
Μυρσίνη Χατζέλλη
Βασ. Νικ. Μαυροθαλασσίτης 
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Μια ζωή χωρίς αγωνία και άγχος
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Οι μνήμες της παιδικής μου ηλικίας είναι γραμμένες ανεξίτηλες μέσα στην ψυχή μου. Κάθε τόσο 
ξεπετάγονται από τη λούφα τους και με κάνουν να θυμάμαι εικόνες και στιγμές μακρινής εποχής. 

Πλησιάζουν τα εισόδεια της Θεοτόκου. Μου έρχονται στο νου εκείνα τα σουφραδάκια αραδιασμένα 
μέσα στην εκκλησία κάτω από την Παναγία και το Χριστό. Τότε δεν υπήρχαν οι νάιλον σακούλες όπως 
σήμερα. Έτσι λοιπόν μέσα σε πάνινα σακουλάκια (σουφραδάκια), όπως τα έλεγαν είχαν διάφορους 
σπόρους όπως σιτάρι, κουκιά, ρεβίθια, κριθάρι. Ήταν η εποχή της σποράς. Την τοποθετούσαν λοιπόν 
στην εκκλησία ώστε να λειτουργηθούν και να αγιασθούν και με τη βοήθεια του Άγιου Μόδεστου που 
είναι προστάτης των γεωργών, να ευδοκιμήσουν και να καρπίσουν. 

Θυμάμαι λοιπόν το γεωργό που ξυπνούσε πολύ πρωί, ετοίμαζε τα αγελάδια, έπαιρνε το τρίχινο 
τρουβά στον ώμο και ξεκινούσε για το χωράφι. Η μορφή του ήταν πάντα ξέγνοιαστη, χαμογελαστή και 
χαρούμενη.

Όταν έφθανε στο χωράφι, έπαιρνε από τον τρουβά ένα μπουκαλάκι με αγιασμό και ράντιζε τον τόπο 
που θα έριχνε το σπόρο. 

Έκανε το σταυρό του και κρατώντας με το ένα χέρι το αλέτρι, στο άλλο το βουκέντρι, ώστε να 
κεντρίζει τα ζώα να πηγαίνουν όπου εκείνος ήθελε, έριχνε το σπόρο στη γη.

Ακουγόταν η φωνή του που έλεγε «Άιντε κόκκινη, άιντε μαύρη» εννοούσε τις αγελάδες. Τραγουδούσε 
και ρωτούσε τον Άι Βασίλη: «Άγιε Βασίλη δέσποτα πόσα σπερνάκια σπέρνεις». Εκείνος του απαντούσε: 
«Σπέρνω σιτάρι, δώδεκα κριθάρι, δεκαπέντε σπέρνω και ρόμι δεκαοκτώ κάτω στο περιγιάλι». Έτσι 
ήταν ήσυχος πως ο σπόρος έπεσε σε αγαθή γη όπως ήταν και η ψυχή του. Ο σπόρος ρίζωνε, μεγάλωνε, 
πρασίνιζε και ομόρφαινε τη ζωή.

Με το χέρι του σκούπιζε τον ιδρώτα, άφηνε λίγο τα αγελάδια να ξεκουραστούν και εκείνος κάτω από 
μια πελώρια βελανιδιά έτρωγε λίγο ψωμοτύρι, έπινε και λίγο νεράκι από το παγούρι.

Αυτό το παγούρι ήταν ιστορικό. Το είχε κληρονομήσει από τον Αλβανικό πόλεμο. Κρατούσε το νερό,  
το χειμώνα ζεστό και το καλοκαίρι κρύο, το κρεμούσε στη ζωστήρα του πανταλονιού του και δεν το 
αποχωριζόταν. Το θεωρούσε ιερό, του θύμιζε τις σκουπιές μέσα χιόνια, τις ψείρες και όλες τις κακουχίες 
του πολέμου.

Υπερηφανευόταν κι έλεγε: «Πρόσφερα κι εγώ για την πατρίδα μου ό,τι μπορούσα». Αγνάντευε πέρα 
τα βουνά κι έκανε παρέα με τα κοτσίφια, τις τσίχλες, τα σπουργίτια που σκάλιζαν να του κλέψουν κανένα 
σποράκι. Όταν ο ήλιος έγερνε και χτυπούσε η καμπάνα του εσπερινού ξεκινούσε για το χωριό. Στο δρόμο 
τραγουδούσε «Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα χαράς εμένα τον ζευγά που ’χω στη 
γη σπαρμένα». 

Η μάνα του καθισμένη στο σκαλοπάτι του σπιτιού από μακριά άκουγε το τραγούδι του χαμογελαστή, 
σηκωνόταν, έκανε το σταυρό της, άναβε το τζάκι και περίμενε το μοναχογιό της.

Μόνο αυτόν είχε αφού έμεινε χήρα είκοσι χρονών. Αυτός ήταν η χαρά, η ελπίδα, η συντροφιά και το 
καμάρι της. Όταν έφθανε στο σπίτι χαιρετούσε: «Ώρα καλή Μάνα».

Κατακουρασμένος ξάπλωνε κατάχαμα δίπλα στο τζάκι και ξεκουραζόταν ξένοιαστος, ήρεμος. Δεν 
σκεπτόταν, δεν ανησυχούσε. Όλα ήταν ωραία έτσι όπως ήταν.

Το τσουκάλι ήταν έτοιμο με τα κουκιά από την παραγωγή του.  Όπως τα είχε βράσει η μάνα του ήταν 
σα χαλβάς, τα ράντιζε έτσι όπως ήταν ζεστά με λιόλαδο έσπαζε και ένα κρεμμύδι με το χέρι του, έτρωγε 
και ευχαριστούσε το Θεό. 

Δεν νοιαζόταν αν κάποιος είχε πολλά χρήματα, ή αν άλλος αγόραζε πολυκατοικίες. Αυτά του ήταν 
αδιάφορα, εκείνος ήξερε τους σπόρους και τα ζώα του. Όταν ο καιρός της συγκομιδής έφθανε μετακόμιζε 
στην εξοχή. Έφτιαχνε ένα πρόχειρο τσαντίρι «καρτσιλή» όπως το έλεγε και το σκέπαζε με κλάρες από τα 
δέντρα. Εκεί ξάπλωνε τη νύχτα. Για προσκέφαλο είχε ένα δεμάτι στάχια. 

Κοιτούσε τον ουρανό με τ’ αστέρια και αναρωτιόταν. Πώς είναι δυνατόν να φθάνουν εκεί πάνω 
άνθρωποι όπως άκουγε να λένε. Του έφεγγαν οι πηγολαμπίδες και του έκαναν παρέα τα τριζόνια. Είχε 
όμως παράπονο από τον Γκιώνη που με την μονότονη μελαγχολική φωνή τον ξύπναγε από τον ύπνο. Τότε 
έκανε χίλια όνειρα για την καινούρια σοδιά. 

Το πρωί με το πρώτο λάλημα του κότσυφα ξυπνούσε. Άρχιζε τότε το αλώνισμα για να χωρισθεί ο 
σπόρος από την καλαμιά. Με ένα ψάθινο καπέλο στο κεφάλι για να αποφεύγει τον ήλιο. Ανεβασμένος 
πάνω στο ντουγένι στριφογύριζε μαζί με τα αγελάδια του, μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Τα μυρμήγκια 
πηγαινοέρχονταν φορτωμένα με σπόρους. Έκαναν και αυτά τη σοδιά τους για το χειμώνα. 

Μόνο ο τζίτζικας σκαρφαλωμένος και κρυμμένος μέσα στα φυλλώματα των δένδρων, τραγουδούσε 
μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού. Δε ζήλευε τα μυρμηγκάκια που δούλευαν, εκείνος τραγουδούσε 
τη σοδιά του γεωργού. Αφού με ειδικό λυχνιστήρι ξεχώριζε ο σπόρος από την καλαμιά, τότε γέμιζε τα 
τσουβάλια με τον καρπό και τα πήγαινε στο σπίτι.

Από μακριά φώναζε χαρούμενος: «Έλα μάνα έφερα το χρυσάφι». Στο πρώτο ζήμωμα έφτιαχναν ένα 
πρόσφορο για την εκκλησία ώστε η σοδειά να είναι ευλογημένη και να έχουν υγεία. Έτσι συνεχίστηκε η 
ζωή αυτού του ανθρώπου. Ποτέ δεν αγωνιούσε, ποτέ δεν είχε άγχος. Όσα πάνε και όσα ρθούνε. Η φύση 
τον ζωντάνευε και τον ηρεμούσε. Δε ζητούσε πολλά από τη ζωή. Στην εποχή που ζούμε είμαστε άνθρωποι 
ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και το άγχος μας καταπλακώνει. Μακάρι να μπορούσαμε να μοιάσουμε, 
τον απλό και ήρεμο γεωργό.

Μη το άγχος. Μη! Μη σου πλακώνει την καρδιά. Άνοιξε τον ήλιο παραθύρι και στέγνωσε το δάκρυ 
απ’ τη ματιά. Γέμισε με γέλιο ένα ποτήρι, τσούγκρισε και πες βίβα. Βίβα βρε ζωή και στην υγειά.

10 €
Δημ. Τσιργιάννης
Βεν. Ξενιτέλλη
Δημ. Ασπρολούπος
Εμμ. Καρπέλλης
Αρχοντέλης Ασπρολούπος
Χρήστος Ασπρολούπος
Εμμ. Λάσκαρης
Πέμη Βαλάκου Βερβέρη
Γεώργιος Μ. Βερβέρης
Μαν. Ασπρολούπος
Μιχ. Ασλάνης
Περσεφόνη Καπτανή (εις μνήμην Ειρ. 
& Βεν. Καπτανή)
Περσεφόνη Κουραχάνη
Ειρήνη Κουραχάνη
Παναγ. Αβαγιάννης
Παναγ. Σωτήρχος
Ξενοφ. Σωτήρχος
Ευαγγελία Σωτηρχέλλη – Οικονόμου
Ειρήνη Κοντού
Μαρία Σωτήρχου
Παναγ. Τσιργιάννης
Ειρήνη Καμαρού 
Περσεφόνη Ασπρολούπου
Μαρία Δημ. Ασπρολούπου

15 €
Παναγιώτης Μελιγωνίτης
Γεώργιος Παντέμης
Βάγια Καζαντζή
Μιχάλης-Ειρήνη Χαρίτου
Δημήτριος Γιαλούρης

20 €
Κώστας Πιτταράς
Πίτσα Νικολιά 
Ευστρατία Κουτλή
Γεώργιος Ασβεστάς
Πελαγία Μαυροθαλασσίτη
Παν. & Πέμη Καρπέλλη (εις μνήμη 
Ευστρ. Καρπέλλη)
Ευστρατία Ασωματιανού
Χρήστος Κουτλής
Δημήτρης Αληγιάννης
Παναγιώτης Κοντός
Γεώργιος Αβαγιάννης
Παραδεισία Βεγιάννη-Λάκη
Μαίρη Ιγν. Κοντού
Στάθης Σάπικας
Δημ. & Ζαχαρούλα Κοντού
Σαράντης Ξενιτέλλης
Παναγιώτης Ξενιτέλλης
Μαρία Σοφιανού
Ευστρατία Βεγιάννη
Πωλίνα Σοφιανού
Παναγιώτης Λάσκαρης
Μυρσίνη Χατζηδιαμαντή
Άρτεμις Καλδή
Πάτερ Γαβριήλ
(κατά κόσμον Χρήστος Ασπρολούπος)
Αρχον. Σωτήρχος
Ρεβέκκα Καρίπη
Μαρία Σωτ. Σωτηρχέλλη
Ανώνυμος 
Πόπη Τζουρούτη
Μαρία Ξενάκη

Δημ. Τσακίρης
Εμμαν. Σωτήρχος
Ευστρ. Καλδής 

25 €
Αρχ. & Ιωάννα Σωτηρχέλλη
Μυρσίνη Ραφτέλλη
Eric Raftelis 
Άννα Μουτζούρη-Παλαιολόγου
Παναγιώτης Βαρουτέλης
30 € Παναγιώτης Κουτλής
Μαρία Ταμκαλή-Ασπρολούπου
Χαρίλαος Αθανασίου 

50 € Γεώργιος Βογιατζής
Μαίρη Βογιατζή
Στάθης Βογιατζής
Ευστάθιος Ιωαν. Σωτήρχος
Σταύρος Καρλαγάνης
Γεώργιος Ξενιτέλλης
Κέμης Λάσκαρης

70 €
Χριστίνα Σωτήρχου
100 €
Βασίλης Ραφτέλλης
60 δολ. Αυστραλίας
Ευαγγελία Σάββατο 
50 δολ. Αυστραλίας
Γεώργιος Θαλασέλλης
100 δολ. Αυστραλίας
Ευστάθιος Σωτήρχος
35 δολ. Αυστραλίας
Νίκος Ταμακλής

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
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Τα έργα στο χωρίο έχουν συνέχεια….

Σε συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ αφού έκανε τον απολογισμό των έργων που 
έγιναν το καλοκαίρι στο Ακράσι διαπίστωσε ότι ναι μεν έγιναν αρκετά έργα, αλλά υπάρχει ανάγκη να 
τελειώσουν κάποια έργα, αλλά και να γίνουν κάποια άλλα, που είναι απαραίτητα στο χωριό μας.

1) Να τελειώσει η θεατρική σκηνή η οποία λόγω 
του ότι έπρεπε να παιχτούν έργα το καλοκαίρι έμεινε 
μισοτελειωμένη.

2) Βάψιμο και το διπλανών εξωτερικών τοίχων της 
κοινότητάς μας με την βοήθεια των εθελοντών μας.

3) Να μπουν άλλα 25 τμ πέτρα δίπλα στην Εξέδρα για 
να ολοκληρωθεί το εκεί έργο.

4) Να μπουν κάγκελα και κομμάτια μάρμαρα στο 
Ηρώων Πεσόντων.

5) Να φτιαχτούν τα κεραμίδια του σχολείου 
(πολιτιστικού κέντρου) όπου χρειάζεται.  

6) Να βάλουμε εσωτερική  πόρτα στο μουσείο Ακρασίου 
μετά από σχετικό αίτημα του κυρίου Γιάννη Κοντέλη.

7) Δημιουργία ξύλινης βιβλιοθήκης μέσα στο 
πολιτιστικό κέντρο.

8) Να φτιαχτούν οι χώροι γύρω από τα πλατάνια στην 
πλατεία του χωριού

9) Να γίνει καθαρισμός από μπάζα κλπ. του 
νεκροταφείου.

10) Να γίνει επισκευή των παιχνιδιών της παιδικής χαράς 
στους Αγίους Αναργύρους.

Στο παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες βλέπουμε πριν 
γίνουν τα έργα (εκτός από την τοποθέτηση της πέτρας που 
είχε μπει τότε) τι κατάσταση υπήρχε στο χωριό.

ΒΊΝΤΕΟ
http://youtu.be/T6GGZ1p0C5M
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
https://skydrive.live.com/redir?resid=98E37490E50FBE

A1!1241
 Μετά το πέρας του καλοκαιριού ας δούμε στο παρακάτω 

βίντεο και φωτογραφίες  ποια έργα έγιναν και ποια άλλα θα 
ολοκληρωθούν:

Βίντεο 
h t tp : / /www.youtube .com/watch?v=7gKcKdzI-

_A&feature=youtu.be
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
https://skydrive.live.com/redir?resid=98E37490E50FBE

A1!2289

Επειδή τα έργα αυτά που θέλουμε να κάνουμε απαιτούν 
χρήματα και εθελοντική βοήθεια (βοήθεια από δημάρχους 
και από το κράτος μην περιμένετε στις μέρες μας) το μόνο 
που μας μένει είναι να στηριχτούμε στις δικές μας τις 
δυνάμεις ζητάμε από όλους τους Ακρασιώτες και από τον 
άλλο σύλλογο (στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθένα):

Α. Την εθελοντική βοήθεια ΟΛΩΝ των Ακρασιωτών για 
προσωπική εργασία (π.χ. Βαψίματα, κλπ).

Β. Την οικονομική ενίσχυση ΟΛΩΝ των Ακρασιωτών 
(ότι δύναται καθένας) με χρήματα τα οποία μπορούν να σταλούν 
με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ – 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΑΣΙΩΝ και στην διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 41, 
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ή οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση στο 
τηλέφωνο 6977033166

Εκ των προτέρων θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για 
την βοήθεια σας (που δόθηκε και πρόκειται να δοθεί στο μέλλον), 
γιατί πιστεύουμε ότι οι Ακρασιώτες ΠΑΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥΝ οπόταν τους 
ζητηθεί ΒΟΗΘΕΙΑ. Άλλωστε ΟΛΑ τα χρήματα που μαζεύονται από 
τους δύο Συλλόγους «πέφτουν» μέσα στο χωριό.

Δείτε που καταντήσαμε
Ξένοι να κυβερνούνε
Εμείς να υποκούμε
Να μην αντιμιλάμε.

Η Τρόικα μας κυβερνά
Αυτή μας κουμαντάρει
Πρέπει να περπατήσουμε
Όπως αυτή γουστάρει.

Μία ζωή ολόκληρη
ζούσαμε στην απάτη
Τρόικα σε παρακαλώ
παράβλεψε λιγάκι.

Τα μέτρα σου είναι σκληρά
δεν ξέρεις τι γυρεύεις
ακόμα και το αίμα μας
να το ρουφήξεις θέλεις.

Μην το τεντώνεις το σχοινί
να μη μας πιασ’ η τρέλα
και σου βροντοφωνάξουμε
ΑΕΡΑ! Και πάλι ΑΕΡΑ!!! 

Κουρεύεις τις συντάξεις μας
πνιγήκαμε στους φόρους
και άνθρωποι χωρίς δουλειά
γυρίζουν μέσα στους 
δρόμους.

Έρανοι και συσσίτια 
μοιράζονται ολοένα 
και φαίνεται σα νάχουμε
πάλι σαρανταένα. 

Έχουμε προηγούμενα
με τους Γερμαναράδες
δείτε που πάλι μπλέξαμε
μέσα σε συμπληγάδες.

Ας όψονται οι αίτιοι 
προδότες και λαμόγια
έτσι που μας κατάντησαν
να ζούμε μέσα στη φτώχεια.

Ελλάδα μου κι αν σε 
πούλησαν κράτα τα 
ταγιαντίσεις.

Γιατί το θέλουμε όλοι μας
εσύ να κυβερνήσεις
να ζήσεις και θα ζήσεις!

Η Τρώικα μας κυβερνά
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού
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www.akrasi.gr/forumΈνα παιδικό... Ακράσι
της Μυρσίνης* Μαυραντώνη

Ακράσι.. Ναι όταν το ακούω πάντα ξεμυτίζουν εικόνες,για κάποιο λόγο τα αρώματα ξεχυλίζουν 
αλλα και οι ήχοι φροντίζουν να μη χάνουν έδαφος. Στα αρώματα βάζω άνετα μυρωδιές από λιχουδιές 
και φαγητά που φτιάχνει το κάθε σπίτι. Βλέπεις για να φτάσεις στο δικό σου περνάς απο σοκάκια 
γεμάτα ζεστά σπίτια. Στους ήχους με διαφορά νικητής είναι το κάθε πετούμενο που φροντίζει για σένα, 
να κοιμηθείς γλυκά και να ξυπνήσεις ορεξάτα. Ε και καμιά φορά έχεις κι αυτούς τους ήχους της γιαγιάς 
από απέναντι που γκρινιάζει πάνω από την κατσαρόλα της. Επίσης όποιος δεν έχει κλέψει σύκο απο 
συκιά και δεν έχει ψήσει σε ξωκκλήσι δεν έχει ζήσει. Νομίζω,δε θα μπορούσα να έχω πιο όμορφα 
παιδικά χρόνια. Αυτή η αίσθηση ότι όλα κινούνται με πολύ σπρώξιμο αλλά ταυτόχορονα τόσο απλά με 
εξιτάριζε..τότε όχι, γιατι αδυνατούσα να το σκεφτώ,τώρα ναι.

    Χαρακτηριστικά θυμάμαι μπαίνωντας στο χωριό τη λαχτάρα μου,αυτή η στροφή στους Αγ. 
Ανάργυρους, Χριστέ μου πόση χαρά. Όση χωράει ένα παιδικό χαμόγελο,ΤΟΣΗ χαρά. Έπειτα, μέχρι  
να πας στο σπίτι περνάς από όλο το χωριό, οι άνθρωποι ψιθυρίζουν ‘’Καλώς την’’ αφού ξεκάθαρα 
αναγνωρίζουν την ανέμελη μπούγκλα της Μαρικούλας. Εντάξει αφού αφήσεις τα μπαγκάζια της 
υφηλίου στο σπίτι,ξεμυτίζεις και ακούς ‘’Τς Μαρικούλας ίσι συ;’’. Πόσο αστείο,όταν είσαι παιδί 
δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό μα παρόλα αυτά κουνάς το κεφάλι καταφατικά,κάτι θα ξέρουν 
λες,άλλωστε κερδίζεις και ένα χαμόγελο..

    Όπως και να έχει,εκει ό χρόνος  πάντα σταμάταγε,όσο κλασσικό κι αν ακούγεται αυτό. Διανοείται 
κανείς τώρα να μη δει τηλεόραση καθόλου όλη μέρα ή ακόμα πιο ‘βαρύ’ να μη του λείψει αυτός ο 
παραποιημένος κύβος; Σε αντίθεση με αυτό, εμείς μαζεύαμε κάπακια απο μπύρες,ρετσίνες και τα 
συναφή,πηγαίναμε σε λεία επιφάνεια,τα τριβαμε μεχρι να ασημίσουνε και τα πουλούσαμε. Ναι τα 
πουλουσαμε!  Στους μικρότερους. Μαζί με αυτά πουλούσαμε και παιδικά παλιά κόμιξ των γονιών μας 
. Πριν μας κακολογήσεις ότι εκμεταλλευόμασταν τους μικρότερους έχω να σου πω οτι αυτό γινόταν 
προκειμένου να μαζέψουμε τα λεφτά για έναν σκοπό. Τότε ήταν αόρατος,εμείς δεν τον γνωρίζαμε 
αυτό το σκοπό,εκείνος ήρθε και μας βρήκε. Εν τέλει  όσα μπορέσαμε να μαζέψουμε τα είχαμε δώσει 
στην εκκλησία. Εντάξει, δε καλύψαμε κάποιο τεράστιο κενό αλλά βλέποντας παιδιά στα 13-14 τους να 
κάνουν κάτι τέτοιο, εκτιμάς  και σέβεσαι το κεφάλι τους το στρογγυλό αφού φαντάζει παραγωγικό. 

    Κι αυτές οι στιγμές της απόλυτης βαρεμάρας δεν έλειπαν. Συγγνώμη μα ήμασταν 2 κορίτσια οι 
βασικές και οι υπόλοιποι αγόρια. Με πρόχειρους υπολογισμούς αυτοί έπαιζαν κάτι αγορίστικο κι εμείς 
κοιτούσαμε. Τώρα τους βλέπεις να διαπρέπουν και λες αυτά τα αγορίστικα παιχνίδια είχαν κάτι μαγικό 
μήπως; Ε σε επιβεβαιώνει (ίσως και προβληματίζει το γεγονός) ότι έπαιζαν ένα παιχνίδι με όνομα magic 
cards (μαγικές κάρτες δηλαδής).

    Σε αυτο το σημείο θέλω να μοιραστώ κάτι. Να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από την κυρία που 
μένει πίσω από το σχολείο (ναι νωρίς το θυμήθηκα 8 χρόνια μετά) για τα βράδυα που ανεβαίναμε στην 
ταράτσα του σπιτιού της χωρίς να τη ρωτήσουμε κρυφά με μόνο στόχο να πετάξουμε πετραδάκια στους 
‘’μεγάλους’’ που βρίσκονταν στο σχολείο. 

   Πωπω δεν έχουν τέλος όλα αυτά, να τα κορνιζάρω δε μπορώ αφού οι τοίχοι δε φτάνουν, να τα 
τραγουδήσω δε γίνεται αφού τα αυτιά δεν είναι τόσα πολλά για να τα ακούσουν όλα, να τα μιλήσω πώς; 
Αφού οι μέρες είναι μόνο 365. Να τα γράψω όμως μπορώ γιατί τα γράμματα είναι 24 και το μελάνι των 
παιδικών μου χρόνων είναι πολύχρωμο και ανεξίτυλο.

* Η Μυρσίνη Μαυραντώνη είναι κόρη της Μαρίας Δημ. Ασπρολούπου.

	Θεατρικά και άλλα 
από Γ.Ξ.ΒΕΡΒΕΡΗΣ 
Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τίποτα δεν μπορεί 

να γίνει στο χωριό μας εάν δεν βοηθήσουν τα μέλη και 
των 2 συλλόγων. Και αυτό φαίνεται στην πράξη στο 
παρακάτω βίντεο όπου για να «βγει» σωστά ένα σωστό 
θεατρικό αποτέλεσμα, και να ευχαριστήσεις τον κόσμο, 
τους συγχωριανούς σου θέλει μεγάλη προετοιμασία και 
τρέξιμο. Και μπορώ να πω ότι μετά από πολύ αγώνα τα 
καταφέραμε. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους 
έτρεξαν και βοήθησαν στην προετοιμασία και στο 
στήσιμο της θεατρικής σκηνής και του αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού σχολείου Ακρασίου και 
νυν πολιτιστικού κέντρου Ακρασίου. http://www.youtube.com/watch?v=Sfg1P8tU ... e=youtu.be

	Το ελαφοχώρι Ακράσι
Ο αγαπητός συγχωριανός μας Παναγιώτης Χρ. 

Λάσκαρης άνθρωπος μερακλής και που αγαπάει το ωραίο 
και θέλοντας να δώσει μια άλλη επί πλέον εικόνα ωραία 
στο χωριό μας το Ακράσι με κόπο και μεράκι έφτιαξε πέρα 
στην Πέρα Πλάτη (πηγαίνοντας για την Δρώτα {η ταμπέλα 
γράφει ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ 
(ΣΑΓΛΗ) Περιφέρειας Μιλάτζ}) ένα μεγάλο χώρο μέσα 
στον οποίο έβαλε ΕΛΑΦΙΑ, χήνες πάπιες, πέρδικες, και 
παγώνια (να με συγχωρέσει αν ξέχασα κάποιο είδος). Αξίζει 
τον κόπο να πας να τα δεις και να τα χαζέψεις. Επίσης σκέφτεται να αγοράσει και στρουθοκαμήλους.  
Αγναντεύοντας την Δρώτα έχει φτιάξει ένα κυκλικό παρατηρητήριο στο οποίο μπορεί κάποιος να κάτσει 
να ξεκουραστεί και να παρατηρήσει τον Πριόνα , την Δρώτα και την Απεργούσα.

Αγαπητέ Παναγιώτη τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Φωτογραφίες  https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2121
Βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=Ud5KxigS ... e=youtu.be

	Χάχλες τραχανά στο Ακράσι    
Όλοι μάθαμε για τον τραχανά από την εκδήλωση που 

πραγματοποίησαν οι 2 σύλλογοι του χωριού μας (γιορτή 
του τραχανά). Επίσης όλοι γευτήκαμε τον φρέσκο ζεστό 
τραχανά με το ανάλογο ξινόγαλο κατά την διάρκεια της 
γιορτής αυτής.

Ίσως δεν γνωρίζεται ότι ο τραχανάς μετά την 
παρασκευή του «πλάθεται» και παίρνει το σχήμα ενός 
μικρού  πολύ μικρού κυπέλου παγωτού, η λεγόμενη χάχλα, 
και τιs χάχλες τις βάζουνε μετά στον ήλιο για να ξεραθούν  
και τις παγωμένες μέρες του χειμώνα γίνονται μια πολύ δυναμωτική και ζεστή σούπα (μαζί με βραστά 
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ψάρια ή με κυνήγι είναι το κάτι άλλο). Στο σπίτι της αγαπητής φίλης Πέμης Καρπέλη στο Ακράσι 
μαζεύονται πολλές Ακρασιώτισσες και βοηθάνε στο να γίνει ο τραχανάς χάχλες. Από εκεί είναι το 
παρακάτω βίντεο και οι φωτογραφίες. 

Βίντεο  http://www.youtube.com/watch?v=3k4s4WFu ... e=youtu.be
Φωτογραφίες https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2197

	 Ακράσι  από τον Σαραντη Ξενιτελλη
Καλησπέρα πατρίδα.  Καλησπέρα πρόεδρε. Επιτέλους έκανα λογαριασμό. Τώρα ξέρεις τι μπορεί 

να συμβεί...!!!Δυστυχώς πέρασε πια το καλοκαίρι. Η σκληρή πραγματικότητα του χειμώνα, ξεκίνησε 
να μου δείχνει το σκληρό πρόσωπο της από την πρώτη μέρα της επιστροφής μου. Όμως οι μπαταρίες 
φορτωθήκαν για άλλη μια χρονιά ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!!! Αυτός ο γεροπλατανος (κι ας έχει κουτσουλιες),με 
το που θα φυσήξει λίγο σε κάνει και ξαναγίνεσαι νέος. ΝΕΟΣ σαν κάποια παιδεία φέτος που εκεί 
που τελείωνε το θεατρικό τους φώναξαν ΟΛΑ ΜΑΖΙ Α Κ Ρ Α Σ Ι Ι Ι,και κάποιοι από το Αμπελικο 
έψαχναν να δουν γιατί τρανταζόταν το βουνό!!! ΝΕΟΣ σαν κάποια παιδεία που δεν καταλαβαίνουν 
από δυσκολίες και αποστασεις,και κάνουν τις αποστάσεις να μοιάζουν σαν να πηγαίνουν από τον 
κάμπο στο κάτω καφενείο για παγωτά η αναψυκτικά. Που κάνουν την απόσταση ΑΚΡΑΣΙ-ΑΓΙΑΣΟ 
απογευματινή βολτα.ΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ.  Φυσικά δεν 
πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και αυτούς που κάθονται γύρω του και βοηθάμε με τον τρόπο τους στο έργο 
του...!!!Ευχαριστούμε ΓΙΩΡΓΟ. Ευχαριστούμε ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝA.   ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ. ΜΑΣ ΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΥΠΕΡΟΧΑ.  ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΟΥΛΕΨΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ.  ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ.. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ 
ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ.

	Τραχανάς με ορτύκια και όχι μόνο
Τώρα που στο Ακράσι είναι κυνηγητική περίοδος 

αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πουλί πετούμενο(τα παλιά 
χρόνια υπήρχε πολύ κυνήγι) τα ορτύκια είναι και θα είναι 
ένας πολύ καλός μεζές. Αν τον συνδυάσετε και με τραχανά 
Ακρασιώτικο που έχετε εφοδιαστεί από το καλοκαίρι 
τότε τις κρύες μέρες του χειμώνα είναι ότι πρέπει φαγητό 
δυναμωτικό και γευστικό. Σας έχω λοιπόν μια πολύ καλή 
συνταγή μαγειρέματος του τραχανά με ορτύκια.  Αν δεν 
έχετε ορτύκια και το κοτόπουλο καλό είναι (φτάνει να είναι 
κόκορας αλανιάρης και Ακρασιώτης, η τέλεια συνταγή) 
Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. 
Συνταγή  https://skydrive.live.com/?cid=98e37490 ... 9&app=Word

 	Ορτύκια και φόρουμ Συλλόγου
Η Μαρία Ταμκαλή – Ασπρολούπου που μόλις γύρισε στην Αυστραλία από το Ακράσι διαβάζοντας 

την συνταγή για το τραχανά με τα ορτύκια μου έγραψε τα παρακάτω:
«Πολύ καλή η συνταγή τραχανά Γιώργο μας άνοιξε την όρεξη όμως πες μου που θα βρούμε εμείς 

όλοι οι Ακρασιώτες που βρισκόμαστε εδώ στην ξενιτιά τον Ακρασιώτικο τραχανά με τα νόστιμα ορτύκια 
???????????  Πολύ μου άρεσε το άρθρο του Σαράντη συμφωνώ μαζί του και τον συγχαίρω .

Δώσε τους χαιρετισμούς μας.!!!!!!!!!!»

	Καλλιτέχνες Ακρασιώτες
Το Ακράσι πράγματι βγάζει μουσικά ταλέντα όχι μόνο μικρά σε ηλικία αλλά σε σε πιο μεγάλη 

ηλικία και καλό είναι να γνωρίζουμε την δουλειά τους πάνω στην μουσική:
1. Η Ελένη (κόρη της Βίκυς Ασπρολούπου και εγγονή του Στάθη και της Ελένης Ασπρολούπου) 

που μένει στο SYDNEY της Αυστραλίας της αρέσει πολύ το τραγούδι. Παλιά σας είχαμε βάλει να 
ακούσετε να τραγουδάει το:  http://www.facebook.com/photo.php?v=10150398606442098 

Η Ελένη ξανατραγούδησε το WE FOUND LOVE της RIHANNA, σε μια μουσική βραδιά που 
βρέθηκε με τους συμμαθητές της και τους καθηγητές της μουσικής. Μια πολύ ωραία μπαλάντα.

Μπράβο Ελένη…. http://www.facebook.com/photo.php?v=4351124812143
ΥΓ Πρέπει να είσαι στο facebook για να τα ακούσεις
2. Σε μουσική Τάκη Σωτηρχέλλη (τον Τάκη τον γνωρίζετε όλοι) ακούστε το νέο τραγούδι που 

κυκλοφορεί   http://www.youtube.com/watch_popup?v=1s ... =medium#t=

	Τι έγραψαν για το Ακράσι
1. Στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τους τοπικούς συλλόγους
http://www.emprosnet.gr/article/35927-k ... mment-form

2. Επίσης κάποια κυρία ονόματι Λαμπρινή Θεοδωσίου, άγνωστη σε μας, σχολίασε:
«Τι να πώ. Μένω συγκλονισμένη! Από αυτές τις απίθανες ωραίες και παιδαγωγικές εκδηλώσεις 

θά΄πρεπε να παραδειγματιστούν και άλλες περιοχές/χωριά για να αναβαθμίσουμε πρώτα τον εαυτό 
μας και μετά τον τόπο μας και το περιβάλλον που ζούμε! Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και 
πολλά εύγε!!»

3.Στην Ιστοσελιδα Lesvos kitchen (www. Lesvoskitchen.gr) η Μαρία Λημναίου γράφει για το 
Ακράσι (το άρθρο της θα το βρείτε στην αριστερή στήλη ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ αριστερά κάτω το 
δεύτερο θέμα με τίτλο: Άκρα-Σιών ή αλλιώς Ακράσι) και την οποία ευχαριστούμε. 

	Ποδόσφαιρο 5x5
Σε πρόσκληση του παπα – Στρατή από το Αμπελικό έγιναν ποδοσφαιρικές συναντήσεις μεταξύ 

χωριών στο 5χ5 ποδοσφαιρικό αθλητικό κέντρο Αμπελικού. Έλαβε μέρος και το χωριό μας με τους 
παρακάτω: Γιωργος Τσιαδης , Χαραλαμπος Αντονοπουλος , Σταθης Λασκαρης , Παναγιωτης Αληγιαννης 
, Παναγιωτης Ξενιτελλης Χαρης Βενετης , Γιαννης Γιαλουντζης . Παίξαμε για να βοηθήσουμε την 
ομάδα εγώ με τον Αντώνη Βενετή τον πατέρα του Χάρη. Έχουμε την γνώμη ότι οι αγώνες πρέπει να 
γίνονται αρχές Αυγούστου και όχι μετά την 15 Αυγούστου γιατί ο κόσμος από τα χωριά φεύγει μετά την 
15/8, για να μπορούν ΟΛΑ τα χωριά να παρουσιάζουν αξιόλογα σύνολα.

Από τους αγώνες αυτούς σας δείχνουμε σήμερα τα παρακάτω βίντεο:  Βίντεο 1ο 
http://www.youtube.com/watch?v=2121j8_h ... e=youtu.be

	Στιγμές από Ακράσι
1. Αμανές. Το μικρό σε χρόνο βίντεο που θα δείτε είναι από την πλατεία του χωριού το καλοκαίρι, 

μεσημέρι, ζέστη πολλή, η νεολαία που δεν φαίνεται στο βίντεο με την ζωντάνια της (γι΄ αυτό και δεν 
ακούγεται καλά) ο πατέρας της Δέσποινας (του Παναγιώτη Βενετή ο παππούς) στα μεράκια του να 
τον ακούς σε ένα αμανέ παραπονιάρικο. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τραβήξω περισσότερο βίντεο, οι 
νεολαία παρα δίπλα χάλαγε τον κόσμο.

http://www.youtube.com/watch?v=IYM_Af9E ... e=youtu.be
2. Στην τοποθεσία Βόθρος (Άγιος Νεκτάριος) υπάρχει ένα εκκλησάκι που έφτιαξαν η οικογένεια 
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Καλδή, με μεγάλο μεράκι και αγάπη για το Ακράσι. Ένα πάρα πολύ ωραίο εξωκλήσι 
Μάλιστα την περιποίηση του εξωκλησιού του Αγίου Νεκταρίου έχει αναλάβει ο αγαπητός 

Ακρασιώτης Φώτης Ραφτέλλης.  Και όμως κάποιοι «νεοέλληνες» «φρόντισαν» να το ασχημύνουν με 
τις απαράδεκτες ενέργειες τους. Τι τους έφταιξαν τα πιθάρια… 

3. Μελιτζάνα γίγας. Ο αγαπητός Ακρασιώτης 
Μανώλης Σωτήρχος  με το δημιούργημα του. Τον 
βλέπουμε σε 2 απο τις παρακάτω φωτογραφίες να 
καμαρώνει την μελιτζάνα γίγας που έβγαλε από τον 
μπαχτσέ του. Πάντα τέτοια αγαπητέ Μανώλη…. 

Φωτογραφίες https://skydrive.live.com/redir?resid=9 
... FBEA1!2237

	Στιγμές από Δρώτα… (τα παλιά χρόνια)
Άνθρωποι απλοί, με το χαμόγελο στα χείλη…Βίντεο 

μικρής διάρκειας, αλλά μεγάλης αξίας…Μας «γυρίζει» 
πίσω στα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια(παραγωγή του φίλου και συγχωριανού μας Αριστείδη εξ 
Αυστραλίας και τον οποίο ευχαριστούμε)

http://www.youtube.com/watch?v=KjeaEm68 ... e=youtu.be

	Η Μπαρτσελόνα Ακρασίου.
Αγαπητοί Ακρασιώτες. Ήρθε η ώρα της μπάλας. 

Μιλάμε για καλό ποδόσφαιρο. 
Υπήρξε μια ομάδα παιδιών τότε την δεκαετία του 90 

(τώρα γύρω στα 50) που έκαναν περήφανο το χωριό με την 
ομάδα που κατέβαζε το καλοκαίρι και έπαιζε στα γήπεδα 
του Πλωμαρίου και της Αγιάσουμε τις τότε επαγγελματικές 
ομάδες των ομώνυμων κωμοπόλεων, όπως επίσης και με 
τις ομάδες του Μεγαλοχωρίου και Παλαιοχωρίου.

Για να μην σας γράφω πολλά διαβάστε το παρακάτω 
άρθρο.

1. Άρθρο του συγχωρεμένου Γιώργου Μάρκου 
(Περιοδικό ΑΚΡΑΣΙ Νο 2, 1998)  https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2242

2. Και για την αλήθεια των παραπάνω δες τε το παρακάτω βίντεο (ευχαριστούμε τον φίλο Αριστείδη 
εξ Αυστραλίας που μας το έδωσε).  Ο αγώνας είναι μεταξύ του Ακρασίου και του Παλαιοχωρίου. Το 
σκόρ 2-2. Τον αγώνα αν δεν με γελούν τα αφτιά μου τον μετέδιδε ο Δημοσθένης Ξενιτέλλης.   http://
www.youtube.com/watch?v=9JFw-T1J ... e=youtu.be

	Εορτή 28η Οκτωβρίου 2012 στο Ακράσι

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος εορτάστηκε η 28η 
Οκτωβρίου 1940 στο χωριό μας το Ακράσι, κρατώντας 
όπως πάντα τις πατροπαράδοτες παραδόσεις, μετά την 
θεία λειτουργία και την Δοξολογίαο πάτερ Παναγιώτης 
μετέβη με όλο το εκκλησίασμα στο Ηρώων Πεσόντων, 
όπου έγιναν οι καθιερωμένες δεήσεις (τρισάγιο) υπέρ 
των πεσόντων Ακρασιωτών στο βουνά της Ηπείρου και 

της Αλβανίας. Στεφάνι κατέθεσε στο Ηρώων Πεσόντων για τους Ήρωες Ακρασιώτες του ΄40 η Πέμη 
Καρπέλλη (απόντος του παρέδρου Νίκου Καρπέλλη). Μετά όλοι μαζί οι παραβρισκόμενοι έψαλαν τον 
Εθνικό Ύμνο. Φωτογραφίες  https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2261

	Μιχάλης ο αξιοπρεπής και ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ… ΝΙΚΑ      από Γ.Ξ.ΒΕΡΒΕΡΗ.
Εδώ και ένα χρόνο που μπήκα στο Δ.Σ. του Συλλόγου μπορώ να πώ ότι προσπάθησα μαζί με τα άλλα 

μέλη του Συμβουλίου, άλλα και με το άλλο ΔΣ του Συλλόγου Απανταχού Ακρασιωτών να κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν για να υπάρξει ζωή στο χωριό, να γίνουν έργα και πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Μετά από αυτά και στην πορεία του χρόνου είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί Ακρασιώτες και ιδιαίτερα 
φίλοι του Ακρασίου μας έδιναν κουράγιο να συνεχίσουμε.

Από την άλλη υπήρχαν και κάποιοι άλλοι (ευτυχώς πολύ λίγοι) οι λεγόμενοι από μένα «οι 
εξ’ αποστάσεως κρίνοντες» που το μόνο που ήξεραν και ξέρουν καλά να κάνουν είναι να κρίνουν 
με κακοήθεια από μακριά και όταν καμιά φορά τους έλεγα ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε 
καλύτερο μαζί…. σφύριζαν κλέφτικα… άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και από πίσω σου, έλεγαν τα 
δικά τους… Αρκετές φορές σε στιγμές έντασης και κούρασης έλεγα στο εαυτό μου: «δεν φτάνει που 
γινόμαστε κομμάτια ακούς το κοντό και το μακρινό κάποιων, που το μόνο που κάνουν είναι να λένε, 
να λένε…. Τους έλεγε ο συγχωρεμένος πατέρας μου «τενεκέδες ξεγάνωτους». Και σε πιάνει τέτοιες 
στιγμές το παράπονο τι να κάνεις και καμιά φορά η κούραση και η αχαριστία των λίγων σε οδηγεί σε 
ΛΑΘΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: «αξίζει το κόπο να συνεχίσω», «μήπως πρέπει να παραιτηθώ» και άλλες πολλές 
τέτοιες αρνητικές σκέψεις...

Αλλά μετά από ΚΑΘΑΡΗ και ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ λέω στον εαυτό μου είναι δυνατόν για ένα δυό 
ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος «οι εξ’ αποστάσεως κρίνοντες» , «τενεκέδες 
ξεγάνωτους» να παραιτηθώ, όταν βλέπω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι Ακρασιώτες με στηρίζουν και 
με παροτρύνουν να συνεχίσω εγώ και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου μας το πολιτιστικό 
έργο μας. ΔΕΝ θα κάνω την χάρη στους πολύ λίγους να πάει στράφι όλη η δουλειά που έχει γίνει μέχρι 
τώρα και αυτά που σκεφτόμαστε να κάνουμε στο μέλλον. Οι πολύ λίγοι αυτό θέλουν να παραιτηθούμε 
από το έργο μας και να γελάνε μετά εις βάρος μας ότι δεν τα καταφέραμε. ΟΧΙ δεν θα τους κάνουμε το 
χατίρι.

Γι αυτό αγαπητέ φίλε και πρώην πρόεδρε του Συλλόγου μας Μιχάλη εμείς ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ που 
νοιαζόμαστε για το χωριό πραγματικά, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ το ΕΡΓΟ μας και άσε τους ΛΙΓΟΥΣ να 
«κουρεύονται» και να συνεχίσουν να είναι «τενεκέδες ξεγάνωτοι». ΕΜΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ και την ΠΡΟΣΦΟΡΑ μας στο ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ που τόσο αγαπάμε και προσπαθούμε γι 
αυτό. Το σύνθημά μας είναι ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ… ΝΙΚΑ.

	Ακράσι από MARIATAMKALI-ASPROS 
Τα καταφέρατε πάλι να μας συγκινήσετε και να 

μας φέρετε κοντά στα αγαπημένα μας (λημέρια) να μας 
γεμίσετε με νοσταλγία και χαρά.!! Κοιτάζοντας αυτό το 
video ρουφώντας με το βλέμμα σπιθαμή προς σπιθαμή το 
τοπίο και τους προσκυνητές νοερά βρισκόμουν ανάμεσα 
σε γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα. Βλέποντας τη βροχή 
που έπεφτε αισθανόμουνα τη μυρουδιά από το βρεμένο 
χώμα .Πόσες αναμνήσεις ξύπνησαν και πάλι από τα παιδικά 
μου χρόνια.!! Χαίρουμε που συνεχίζετε να κρατάτε τη 
ζωντανά στο χωριό μας. Να είστε όλοι σας πάντα καλά Η 
Χάρης των ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ να είναι μαζί σας να σας δίνει 
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ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΒΡΙΣΚΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ                  ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΝ

δύναμη και κουράγιο.! Πάντα τέτοια.!!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ. Τους 
χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας σε όλους.!!!!!!!!!!!

	Κουβεντούλα με τον Γιάννη Κοντέλη

Το Ακράσι και οι Ακρασιώτες έχουν να δουν εδώ και 
πάρα πολύ καιρό τον εραστή του Ακρασίου,τον άνθρωπο 
που αγαπά το Ακράσι όσο κανένας άλλος. Λόγοι υγείας 
δεν επέτρεψαν στον αγαπητό κύριο Γιάννη να έλθει στο 
Ακράσι και να μένει το καλοκαίρι που μας έφυγε με την 
αγαπημένη του σύζυγο Μυρσινούλα Αληγιάννη.  Για το 
ίδιο ήταν μεγάλη στεναχώρια αλλά και για όλους τους 
Ακρασιώτες το ίδιο που δεν τον είχαν ανάμεσα τους. Η 
αλήθεια είναι ότι μας έλειπε πολύ, αλλά και στον ίδιο 
έλειπε η πλατεία του χωριού με τους φίλους του, η εξάρα, 
το βράδυ με το ουζο και τέλος η Εξέδρα όπου καθόταν 
με τις ώρες και αγνάντευε τον Πριόνα, την Δρώτα, την Πέρα Πλάτη. Γι αυτό εδώ και πολύ καιρό σε 
τηλεφωνικές μας επικοινωνίες που είχαμε, του έλεγα:   «Κύριε Γιάννη νομίζω ότι είναι απαραίτητο να 
κάτσουμε να πούμε δυο κουβέντες για το Ακράσι, για τους Ακρασιώτες,για το μουσείο και για τους 
δύο συλλόγους». Του είπα επίσης ότι πολλοί Ακρασιώτες θα ήθελαν να τον ξαναέβλεπαν (έστω και 
στο βίντεο), να ακούσουν και να μάθουν πολλά.Και ο κύριος Γιάννης δεν μου χάλασε το χατίρι. Την 
προηγούμενη βδομάδα κάτσαμε και κουβεντιάσαμε τα πάντα  για το χωριό μας το Ακράσι και όχι 
μόνο. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά μου που μου αφιέρωσε μέρος του χρόνου του για να 
μου μιλήσει για πολύ σημαντικά πράγματα σχετικά με το Ακράσι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τελειώνοντας 
την κουβέντας μας, που μου είπε:  «Γιώργο το μόνο που θέλω πια στην ζωή μου είναι να με αξιώσει ο 
Θεός να ζήσω άλλο ένα καλοκαίρι στο Ακράσι». Εμείς τι άλλο να του ευχηθούμε: όχι μόνο ένα αλλά 
πάνω από ένα καλοκαίρι να ζήσει στο Ακράσι που τόσο αγαπά.  Βιντεο1  http://www.youtube.com/
watch?v=yLm1psNHeas

Φωτογραφίες https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2386

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί τις κυρίες και κυρίους συγχωριανούς μας 
(που είναι και μέλη του Συλλόγου μας) που με την εθελοντική τους εργασία έχουν 
προσφέρει πάρα πολλά σε δράσεις του Συλλόγου μας  και έχουν προσφέρει έργο στο 
χωριό μας. Ιδιαίτερα την κυρία Λινάρδου Ταξιαρχούλα η οποία αμισθί προσέφερε 
εργασία καθαριότητας στο Πολιτιστικό μας κέντρο (Δημοτικό Σχολείο   Ακρασίου)  
κατά τη γιορτή της Αποκριάς που έγινε στο χωριό μας. Επίσης ευχαριστούμε και 
τον κύριο Γιώργο Δ. Τυροπώλη που προσέφερε δωρεάν σαλάμια και τυριά στην 
εκδήλωση αυτή.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια των δύσκολων ημερών 
που περνάμε η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ εργασία και υλική ΒΟΗΘΕΙΑ που προσφέρουν 
και θα προσφέρουν και άλλα μέλη του Συλλόγου μας αποτελούν τη βάση για την 
υλοποίηση έργων χρήσιμων για το χωριό μας.
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ

∆ΡΟΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

του Τέλη Ασπρολούπου

	Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν, κατά κοινή ομολογία, πολύ πλούσιο σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, κοινές και από τους δύο  Πολιτιστικούς Συλλόγους του χωριού  μας τόσο για τους 
μικρούς όσο και για τους μεγάλους.  Ο προγραμματισμός έγινε από πολύ νωρίς αφού υπήρχε η διάθεση 
και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια για κοινό προγραμματισμό και πραγματοποίηση πλούσιων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τους καλοκαιρινού μήνες στο χωριό μας και ο οποίος περιελάμβανε, 
θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές, αιμοδοσία, επιτραπέζια παιχνίδια, επίδειξη 
δεξιοτήτων κ.α.
	Ο σύλλογός μας, προσπάθησε, με παραστάσεις στο Δήμαρχο Λέσβου να εξασφαλίσει κάποια 
πίστωση προκειμένου να γίνουν κάποια μικρής έκτασης έργα στο χωριό μας. Αφού διαπιστώθηκε ότι 
δεν θα δινόταν τελικά καμιά πίστωση φρόντισε με δικά του οικονομικά μέσα και με τη βοήθεια 
εθελοντών τους οποίους και ευχαριστούμε να προχωρήσει: α) στη πλακόστρωση του υπόλοιπου μισού 
της εξέδρας με πέτρα Μιστεγνών, β) στη κατασκευή της μόνιμης θεατρικής σκηνής στην αυλή του 
Πολιτιστικού μας Κέντρου, γ) στην ανακαίνιση του μνημείου των πεσόντων τέκνων του Ακρασίου 
στο μέτωπο καθώς και δ) στο βάψιμο της πρόσοψης του πρώην Κοινοτικού καταστήματος του χωριού 
μας.
	Στις 14 Ιουλίου άρχισαν οι εκδηλώσεις με τους μικρούς Ακρασιώτες να δοκιμάζουν την αντίληψή 
τους μαντεύοντας τα διάφορα, καθημερινής χρήσης, αντικείμενα που έπιαναν στα χέρια τους, με 
δεμένα βέβαια τα μάτια. Στη συνέχεια δοκίμασαν και εγκυκλοπαιδικές τους γνώσεις σε ένα παιχνίδι 
γνώσεων που διηύθυναν η Μαρία Ξενιτέλλη και η Βάγια Καζατζή. Η ανταμοιβή τους ήταν καραμέλες 
προσφορά από τον Αριστείδη Ασπρολούπο.

	Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή της Αγίας Παρασκευής η οποία 
περιελάμβανε πανηγυρικό εσπερινό, με τη συμμετοχή και άλλων εφημέριων καθώς και του ομοχώριού 
μας αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Ασπρολούπου, αρτοκλασία και λιτάνευση της ιερής εικόνας της πολιούχου 
του χωριού μας Αγίας Παρασκευής, με μεγάλη συμμετοχή πιστών. Μετά το τέλος της τελετής άρχισε 
το καθιερωμένο πια γλέντι αφού πολύς κόσμος είχε γεμίσει την όμορφη πλατεία του χωριού μας αλλά 
και το καφενείο στην είσοδο του χωριού μας. Ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, στις 26 Ιουλίου, το πρωί 
έγινε θεία λειτουργία. Στη θέση του δεξιού ψαλτηρίου δεν καθόταν πλέον ο γνωστός και αγαπητός μας 
Ακρασιώτης ιεροψάλτης Κώστας Γρηγ. Μαυροθαλασσίτης αλλά πολυμελής εκκλησιαστική χορωδία 
του Πολύδωρα Αμπατζή από τη Μυτιλήνη. Τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα. Από τη μια η θλίψη για 
την οριστική απώλεια της μελωδικής φωνής του δικού μας ανθρώπου και ψάλτη, που ήταν παρούσα σε 
όλες τα εκκλησιαστικά μυστήρια στο χωριό αλλά και στη παραδοσιακή ορχήστρα, που δεν θα ακουστεί 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ

ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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πλέον και από την άλλη η βυζαντινή χορωδία που μας πρόσφερε ότι καλλίτερο μπορούσε. Μετά το 
πέρας της θείας λειτουργίας, όλοι μικροί και μεγάλοι ανταλλάξαμε ευχές και απολαύσαμε το καφεδάκι 
ή το αναψυκτικό μας κάτω από τη σκέπη των υπέροχων πλατάνων της πλατείας μας. Ευχόμαστε και 
του χρόνου με υγεία σε όλους που παρευρέθηκαν. 

	Το Σαββάτο 28 Ιουλίου στη μόνιμη πλέον σκηνή του Συλλόγου μας στον αυλόγυρο του 
Πολιτιστικού μας Κέντρου η θεατρική μας ομάδα, μας πρόσφερε άφθονο γέλιο και συγκίνηση στα 
θεατρικά δρώμενα που μας παρουσίασαν. 1. Το «Μέντιουμ» του Μιχάλη Ασλάνη με τον ίδιο, τον 
Γρηγόρη Καρπέλη και τη μικρή Νικολέτα-Βανέσα Πέτροβα. 2. «Του Αυγούστου τα πηδήματα» του 
Θύμιου Βασίλογλου με τον Ξενοφών Σάπικα, Μαρία Ασπρολούπου και την Άρτεμη Καρίπη. 3.  
Τον «Φωτογράφο» του Αντώνη Μηνά με τους Γιώργο Τυροπώλη, Μανώλη Καρπέλη και Ρηνούλα 
Σωτηρχέλλη. 4. Το «Χαράτσι» του Αντώνη Μηνά με τους Μιχάλη Ασλάνη Άρτεμη Καρίπη, 
Ειρήνη Κουτρουλή και Ξενοφών Σάπικα. 5. Τα «Φακελώματα» του Βαγγέλη Χατζημανώλη με τη 
Ζαχαρούλα Κοντού και Γιώργο Ξ. Βερβέρη 6. Το «Πάμε πακέτο» του Μιχάλη Ασλάνη με τον 
ίδιο, τη Πίτσα Καρπέλη, Ειρήνη Χατζέλλη, Μυρσίνη Εμμ. Λάσκαρη και τα παιδιά Αρχοντούλα 
Κοντού και Μανώλης Γιαλούρης και τέλος το «Chao Ακράσι» του Αντώνη Μηνά με τους Μανώλη 
και Αθηνά Χριστοφέλλη καθώς και ομάδα παιδιών. Τους ευχαριστούμε όλους για το χρόνο και τη 
προσφορά τους και τους ευχόμαστε να μας χαρίζουν πάντα το γέλιο μέσα από τα δρώμενά τους.

   	Στις 29 Ιουλίου στη αυλή του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας παρουσιάστηκε ένα 
μοναδικό θέαμα. Με την επιμέλεια της Χριστίνας Τσίρκα (συζ. Στάθη Σάπικα) πλήθος από μικρούς 
Ακρασιώτες πρωταγωνιστές, με το ταλέντο τους, τα υπέροχα κοστούμια, τη μουσική, το χορό, και τους 
χιουμοριστικούς τους διάλογους μας ταξίδεψαν στο χρόνο μετά μουσικής. Η εκδήλωση άρχισε με 
βαλς και κατέληξε με τους ξέφρενους ρυθμούς του Σάκη Ρουβά. Ήταν μια αξιοθαύμαστη εκδήλωση την 
οποία θα ζήλευαν πολλοί άλλοι χορευτικοί σύλλογοι πανελλαδικά. Ομολογουμένως δεν είχαμε ζήσει 
στο χωριό τέτοιας έκτασης παιδική συμμετοχή αλλά και ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός έργου. Η 
παρουσία όλων των παιδιών κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη και παρά το μικρό χρόνο προετοιμασίας που 
υπήρχε στη διάθεσή τους το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Μας εντυπωσίασαν όλα τα παιδιά, 
το καθένα στο ρόλο που υπηρετούσε, καθώς και το σύνολο της παράστασης. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων 
όλοι όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή παρουσίαση αυτής της μουσικοθεατρικής παράστασης με παιδιά. 
Τους ευχαριστούμε θερμά και θα περιμένουμε να απολαύσουμε το ταλέντο τους μεγαλώνοντας και σε 
διαφορετικές παραστάσεις.
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   	Τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου οι μικροί πρωταγωνιστές του Ακρασίου δοκίμασαν τη 
μαγειρική τους δεξιοτεχνία σε περιβάλλον υπαίθριας κουζίνας στη πλατεία του χωριού μας. Η 
παρουσίαση περιελάμβανε από ενδυμασία μάγειρα , προετοιμασία υλικών, παρασκευή ομελέτας με 
διάφορα υλικά της επιλογής του καθενός μέχρι και προσφορά σε προσφιλές τους πρόσωπο που ήταν 
παρόν. Η άνεσή τους και η μεθοδικότητά τους ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και έδειξε ότι μπορούν να 
κάνουν πολλά πράγματα παρά το μικρό της ηλικίας τους. Τους αξίζουν συγχαρητήρια.  

   	Ο Ιούλιος μας αποχαιρέτησε με αγωνιστικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνα 
ταχύτητας από μικρούς και μεγάλους νεολαίους του χωριού μας από τη διασταύρωση για Νεοχώρι 
μέχρι το Ακράσι. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (δεκαεπτά παρακαλώ) και όλοι τους τερμάτισαν κανονικά 
με νικητή τον μικρό Βαλάκο Δημ. Βερβέρη. Στον άλλο δρόμο υγείας με αφετηρία τη διασταύρωση από 
Αμπελικό προς Άγιο Ευστάθιο μέχρι Ακράσι που συμμετείχαν λιγότεροι δρομείς αναδείχθηκε νικητής 
και πάλι ο μικρός Βαλάκος Δημ. Βερβέρης. Φαίνεται ότι στο Ακράσι εκκολάπτεται ένας αυριανός 
πρωταθλητής αγώνα δρόμου.   

   	Στις 29 Ιουλίου στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ακρασίου οι νέοι του χωριού μας απόλαυσαν 
την ωραιότερη πανσέληνο του χρόνου με υπέροχη μουσική από τον Μιχάλη Ευσταθ. Χατζέλλη και 
ποτά σε ένα πάρτι γεμάτο ρομαντισμό και καλοκαιρινή ξενοιασιά. Τους ευχόμαστε και του χρόνου να 
είναι ακόμα περισσότεροι ενώ εκείνοι έδωσαν ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι. 
   	Η ανατολή του Αυγούστου βρήκε τους μικρούς φίλους του χωριού μας να ενημερώνονται 
έμπρακτα για το παραδοσιακό τρόπο παρασκευής σαπουνιού από τη Μαρία Νικολιά καθώς και για 
τη χρησιμότητα της ελιάς και των διάφορων προϊόντων που μας χαρίζει. Μετά το τέλος της ενημέρωσης, 
ως ενθύμιο πήρε το κάθε παιδί από ένα σαπούνι που έφτιαξαν όλοι μαζί. Αξιέπαινη και χρήσιμη η 
προσπάθεια ενημέρωσης της νεολαίας για τη παραδοσιακή οικιακή οικονομία. Μπράβο στη Μαρία 
Νικολιά και σε όλους τους συμμετέχοντες.

   	Στις 2 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε περιπατητική εκδρομή στη εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία 
στον Πριόνα. Φθάνοντας στο προορισμό τους οι συμμετέχοντες, αποζημιώθηκαν από την υπέροχη θέα 
που αντίκρισαν, από τη μια το απέραντο γαλάζιο και τη παραλία των Βατερών μέχρι τη βουνοκορφή του 
Ολύμπου και τη περιοχή του οικισμού του χωριού μας. Ο τόπος αυτός τα παλιά χρόνια λέγεται ότι ήταν 
σημείο διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Ακρασίου.

   	Τη Παρασκευή το βράδυ στις 3 Αυγούστου στη πλατεία του χωριού μας και πάλι οι μικροί μαθητές 
των απανταχού Ακρασιωτών ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στο χορό, τη μουσική, το τραγούδι και στις 
πολεμικές τέχνες. 

   	Στις 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε φέτος ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός των δύο συλλόγων, 
μια και φέτος τα συμβούλια αποφάσισαν να τη ξεχωριστή τέλεσή του από τη γιορτή του τραχανά. 
Οι δυο πρόεδροι αφού προλόγισαν και ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους 
άνοιξαν το χορό και η ορχήστρα του Μεσοτόπου μας πρόσφερε υπέροχα εκτελεσμένα, τραγούδια και 
παραδοσιακούς σκοπούς του τόπου μας. Τυχεροί της βραδιάς αναδείχτηκαν, ύστερα από κλήρωση, οι 
Γιώργος Ευστρ. Παλαιολόγος, Ρένα Σουρλίγκα, Ευστάθιος Ι. Σωτήρχος και Παναγιώτης Κουτλής. 
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   	Ήταν Κυριακή 5 Αυγούστου όταν μετά τη θεία λειτουργία και το καθιερωμένο καφεδάκι στη 
πλατεία, κάτω από τον πλάτανο, ο πρόεδρος του συλλόγου μας ανήγγειλε την έναρξη του διαγωνισμού 
επιτραπέζιων παιχνιδιών, τάβλι και πινόκ (εξάρα). Η συμμετοχή και στα δύο παιχνίδια ήταν πολύ 
μεγάλη και η πλατεία γέμισε από τραπέζια διαγωνιζομένων. Νικητές αναδείχθηκαν στο μεν τάβλι ο 
Πρόδρομος Μελέτογλου (γαμπρός του Γιωργ. Ασβεστά) στο δε πινόκ (εξάρα) οι Μανώλης Χριστοφέλλης, 
Φώτης Ραφτέλλης και Ευστάθιος Κ. Σωτήρχος. Η ανταμοιβή τους ήταν το παραδοσιακό λουκούμι και 
ο σχετικός έπαινος. 

     	 Στις 6 Αυγούστου η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη πλατεία είχε θέμα ζωγραφίζω το 
χωριό μου. Η Πωλίν Σοφιανού που είχε τη πρωτοβουλία δίδαξε στα παιδιά τη τέχνη της ζωγραφικής 
με κηρομπογιά. Στο τέλος όλοι απολαύσαμε τα έργα τους που αναρτήθηκαν στο τοίχο της εκκλησίας. 

   	Στις 8 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε καλοκαιρινή εκδρομή με πούλμαν στην οποία υπήρξε 
συμμετοχή αρκετών συγχωριανών μας με προορισμό το προσκύνημα στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ 
καθώς και στο γραφικό ξοκλήσι του Αγίου Ερμογένη στην ομώνυμη περιοχή των Λουτρών. Ήταν μια 
περιηγητικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου εκδρομή αλλά ταυτόχρονα και μια ευχάριστη φυγή από 
τη καθημερινότητα.

   	Στις 11 Αυγούστου το Ακράσι πλημμύρισε από κόσμο, ντόπιους και ξένους, ιδιαίτερη κομπανία 
και πολύ διάθεση. Από νωρίς το καζάνι με το γάλα σιγόβραζε  ώσπου να έρθει η ώρα για την έναρξη 
της εκδήλωσης παρασκευής του παραδοσιακού τραχανά. Η ορχήστρα πήρε τη θέση της στη πλατεία 
καθώς και το καζάνι με το βρασμένο γάλα. Τα μέλη του Συλλόγου μας, με εμπειρία στο ανακάτεμα του 
τραχανά, άρχισαν το δύσκολο έργο τους (το ανακάτεμα του τραχανά) και αφού ετοιμάστηκε μοιράστηκε 
σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ο Μιχάλης Ασλάνης και ο Ξενοφών Σάπικας μας παρουσίασαν 
ένα μικρό σκετς με τον επίκαιρο τίτλο «Μας τα φάγανε» και στο τέλος της παρουσίασης χόρεψαν 
έναν παραδοσιακό χορό του χωριού μας. Η υπέροχη μουσική κομπανία από το Μεσότοπο γέμιζε με 
μελωδικούς ήχους την ατμόσφαιρα ενώ έκαναν την εμφάνισή τους στη πλατεία  μέλη των συλλόγων μας 
με τις παραδοσιακές τους στολές που χόρεψαν διάφορους ντόπιους σκοπούς. Το χορό δεν άργησαν ν΄ 
ανοίξουν τα μέλη των Δ. Σ. των δύο συλλόγων και στη συνέχεια οι όλοι οι παρευρισκόμενοι απολαύσαμε 
τη βραδιά με καλό φαγητό καθώς και με πολύ καλή μουσική ορχήστρα. Αξίζουν συγχαρητήρια τόσο 
στα μέλη μας που με τις φορεσιές τους έδωσαν το κατάλληλο χρώμα στην εκδήλωση όσο και στα δύο 
συμβούλια για την άρτια οργάνωση καθώς και σε όλους εσάς που με τη παρουσία σας ομορφύνατε αυτή 
την εκδήλωση.   

   	Τελέστηκε και φέτος ο γιορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου καθώς και περιφορά του 
Επιταφίου από τους νεώτερους του χωριού 
μας. Μεγάλο πλήθος συγχωριανών μας τέτοιες 
μέρες ανταμώνει με άλλους συγχωριανούς μας, 
που διαμένουν σε άλλα μέρη, και οι αναμνήσεις 
πλημμυρίζουν τις κουβέντες τους και τις καρδιές 
τους. Οι δυο σύλλογοι προσέφεραν τα λουλούδια 
για τον στολισμό του. Η συμμετοχή των 
Ακρασιωτών καθώς και άλλων φίλων του χωριού 
μας ήταν πολύ μεγάλη. Το βράδυ ακολούθησε 
παραδοσιακό γλέντι στη πλατεία κάτω από τον 
πλάτανο. Ευχόμαστε σε όλους και του χρόνου. 
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από αυτό, τα πράγματα αλλάζουν και πιστεύουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εξιχνιάσει σύντομα 
τους δράστες και θα επανέλθει η ηρεμία στους κατοίκους. 

   	Την 1 του Δεκέμβρη είχαμε στο χωριό μας αλλά και γενικότερα στη Λέσβο έντονα καιρικά 
φαινόμενα με δυνατές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο 
και στις καλλιέργειες. Η ένταση της θεομηνίας ήταν πολύ ισχυρή και η διακοπή του ηλεκτρικού για 
πάνω από μία ώρα έκανε τη κατάσταση ακόμη χειρότερη. Τα διπλανά μας χωριά λόγω της εδαφολογικής 
τους θέσης είχαν περισσότερες ζημιές ακόμα και σε σπίτια. Οι υποδομές και τα πάσης φύσεως δίκτυα 
δοκιμάστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις οι ζημιές που προκλήθηκαν θα απαιτήσουν χρόνο και χρήμα 
για να αποκατασταθούν.
   	Τέλος θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους συγχωριανούς και φίλους του χωριού μας 
έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης μπορούν να ενημερώνονται από το πλούσιο 
οπτικοακουστικό υλικό που ο ακούραστος πρόεδρος Γιώργος Ξεν, Βερβέρης φροντίζει να εμπλουτίζει 
συνεχώς στη γνωστή ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.akrasi.gr/forum).

   	Χωρίς αμφιβολία το καλοκαίρι που μας πέρασε οι δύο σύλλογοι φρόντισαν να μας γεμίσουν 
με πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους αλλά και με περιεχόμενο διαφορετικό από το 
συνηθισμένο. Πιστεύουμε ότι όλοι έμειναν ικανοποιημένοι και οι όμορφες αναμνήσεις του θα μας 
συντροφεύουν για πολύ καιρό, μέχρι να προγραμματίσουμε πάλι τις εκδηλώσεις για την επόμενη 
χρονιά. Η συνεργασία απέδωσε τους καρπούς της και ευχή όλων είναι να έχει διάρκεια για το καλό 
του τόπου μας και των ανθρώπων του.

   	Το μήνα Σεπτέμβριο στο ελαιόκτημα του 
συγχωριανού μας Νικολάου Χατζέλλη έγινε 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου (βλέπε 
φωτο). 
   	Οι βροχές άργησαν πολύ να κάνουν την 
εμφάνισή τους στον τόπο μας με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τη ευλογημένη ελιά. Η 
καρποφορία στη περιοχή μας αλλά και σε όλο 
το νησί είναι μεγάλη αλλά η παρατεταμένη 
ανομβρία κυρίως στα χωριά της περιοχής μας είχε 
ως αποτέλεσμα ο καρπός να παραμείνει μικρός και 

πιθανότατα οι αποδόσεις λαδιού περιορισμένες. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι να διαβάζονται αυτά τα σχόλια 
οι βροχές που θα έχουν ποτίσει τον διψασμένο ορεινό μας όγκο να μας έχουν αποζημιώσει έστω και 
καθυστερημένα. 
   	Στις 8 Νοεμβρίου στη ξεχωριστή περιοχή της Κάτω Τζίγκλου στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών 
πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός των Αρχαγγέλων Γαβριήλ και Μιχαήλ. Αν και ο καιρός 
αγρίεψε ξαφνικά με δυνατό αέρα και ψιλοβρόχι εντούτοις η προσέλευση των προσκυνητών ήταν μεγάλη. 
Ο σύλλογός μας φρόντισε να σερβίρει στους πολυάριθμους προσκυνητές, τα απαραίτητο καφεδάκι, 
αλλά και διάφορα αναψυκτικά με τα σχετικά κουλουράκια αλλά και κόκκινο κρασί συνοδευτικό του 
φαγητού που προσφέρθηκε από την εκκλησία. Το καλομαγειρεμένο φαγητό που σερβιρίστηκε μετά 
το τέλος της θείας λειτουργίας αλλά και τα διάφορα γλυκά και ο άρτος που προσφέρθηκαν από τους 
εορτάζοντες φρόντισαν να για την ευχαρίστηση των παρευρισκομένων. Τους ευχαριστούμε όλους 
αυτούς που πρόσφεραν αλλά και αυτούς που συμμετείχαν. Αξιοσημείωτο είναι ότι στη περιοχή 
αυτή ο υπερήλικας και συγχωριανός μας Δημήτριος Ταμκαλής συνεχίζει, με δική του δαπάνη, την 
περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου.

   	Το Νοέμβριο που μας πέρασε είχαμε στο χωριό μας τρία κρούσματα κλοπών σε αντίστοιχες 
κατοικίες συγχωριανών μας. Το φαινόμενο είναι πρωτοφανές για τον τόπο μας και δικαιολογημένα 
δημιουργεί έντονη ανησυχία σε όλους μας. Οι Ακρασιώτες ήταν πάντοτε φιλήσυχοι άνθρωποι και τα 
κλειδιά των σπιτιών τους τα είχαν συνήθως πάνω στη πόρτα. Βέβαια τη τελευταία περίοδο τέτοια 
κρούσματα κλοπών έχουν γίνει συχνό φαινόμενο πανελλαδικά και λόγω της οικονομικής κρίσης. Μετά 

 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1 ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ

2 ΚΑΡΥΤΣΙΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

3 ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

4 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΥΡΟΥ

5 ΜΟΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΥΠΟΛΟΓ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

6 ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

7 ΧΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

8 ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

8 ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Ε Μ Π

9 ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΙ - ΒΟΛΟΣ

10 ΚΑΖΑΤΖΗ ΒΑΓΙΑ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

11 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ ΑΘΗΝΑΣ

12 ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΑΣΟΛ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ
Ο σύλλογός μας συγχαίρει τους παρακάτω συγχωριανούς μας

οι οποίοι πέρασαν μετά από πολύ αγώνα στις παρακάτω σχολές:
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Για όσους επιµένουν να θυµούνται
και όσους θέλουν να µαθαίνουν

Από πολύ μικρός ο Κωνσταντίνος Γρηγ.  
Μαυροθαλασσίτης κοντά στον πρωτοψάλτη 
στην Παναγιά της Αγιάσου άρχισε να μαθαίνει 
βυζαντινή μουσική και αργότερα ανέλαβε τη θέση 
του ιεροψάλτη στην Αγ. Παρασκευή.

Σε μικρή ηλικία η μεγάλη αδελφή Βασιλική 
Βερβέρη (αποθανούσα) και η μικρότερη  σε 
ηλικία Ευστρατία Βεγιάννη (του Γεωργίου και 
της Παραδείσης Χατζέλλη).

3 λεβέντες του χωριού μας χορεύουν!!!
Ο Μανώλης Χριστοφέλης σε τσακίρ κέφι λέει: 
«Όλα τα λεφτά στην πίστα», ο αδεξιμιός του 
Ξενοφώντας λέει: «Πού είναι νονέ;»και ο τρίτος 
(αίνιγμα ποιος είναι) λέει: «Εδώ, εδώ είναι παιδιά 
και σκύβει να τα μαζέψει».

Η  Χριστίνα Κ. Σωτήρχου με τον πατέρα της 
στην Αυστραλία σε ένα γάμο συγγενών τους 
χορεύουν τον «Ανεγκασκό».

O Χριστόφορος Τσιργιάννης και η Χριστίνα 
Νικολάου στις 04/11/2012 στον Ι.Ν. Αγίου 
Αθανασίου Πολυδρόσου Χαλανδρίου βάπτισαν 
την κόρη τους και της έθεσαν το όνομα 
Δέσποινα. Άξιοι και οι νονές της Μυρσίνη 
Τσιργιάννη-Αβαγιάννη με την κόρη της 
Δέσποινα Αβαγιάννη.

Τα πέντε αδέλφια (του Γεωργίου και της 
Παραδείσης Χατζέλλη), Μαρία Σοφιανού, 
Χριστόφορος Χατζέλλης (αποθανών), Ευστρατία 
Βεγιάννη, Βασιλική Βερβέρη (αποθανούσα) και 
Παναγιώτης Χατζέλλης.

Ο Γρηγόρης Ι. Αληγιάννης (Γρηγόρα) με τη 
σύζυγό του Κλεάνθη και τον Εγγονό του Γρηγόρη 
(γιό του Χριστόφορου).

Δεκαετία του 60. δύο φίλες από τα παλιά. Μαρία 
Σοφιανού – Χατζέλλη και Μαρία Καπτανή – 
Ασβεστά.  Οι ζακέτες και οι μπούζες που φορούν 
είναι μπλεγμένες στο χέρι από τις ίδιες.  Εποχή 
που δεν αγόραζες σχεδόν τίποτε και δεν πετούσες 
τίποτα.
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	 Η Μέρκελ ήρθε στην Ελλάδα να μας λύσει τα προβλήματά μας, φόραγε και μια μπλουζάρα (τη 
θυμόσαστε) την φόραγε στη Γερμανία στο γήπεδο που έπαιζε ποδόσφαιρο η Εθνική τους με τη δική μας. 
Μια φορά μας είχαν καταντήσει δια πολέμου, τώρα ειρηνικά, αναίμακτα μας κάτσαν πάλι στο σβέρκο και 
μας κάνουν κουμάντο σήκω πάνω, κάτσε κάτω, άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πάντως πίσω τα έχει το 
γουρούνι.  Εκείνη την ημέρα που πηγαίναν στο Μαξίμου με τον Σαμαρά και περπατούσαν, είδατε τη μαγκιά 
έβαλε ο Σαμαράς στο περπάτημά του πάνω στις μύτες του παπουτσιού του σαν μαριονέτα, πήγαινε πέρα 
δώθε σαν μεθυσμένος κι αυτό το κοστούμι δεν το αποχωρίζεται ρε παιδί, φαίνεται το έχει για γούρι, ήταν και 
κοντό κι έλεγα τι ομορφιές και ζαριφιές που έχει το παγόνι, εμ το άλλο, τα ευζωνάκια τα καημένα ανά πέντε 
μέτρα παραπεταγμένα τι ήταν αυτό νόμιζες πως έβλεπες τα τουρκικά τα έργα. Αυτή μωρέ η Μέρκελ που 
άμα τη δεις και τρως σου κόβεται η όρεξη, είδατε και τα χείλια της άμα μιλά νομίζεις πως ταΐζει ένα λιγδέλ’ 
(μωρό) που χορταίνει και βγάζει τα φαγητά έξω έτσι κάνουν και τα δικά της χείλη.

	 Χήρεψε ο άνθρωπος, άραγες τι ήτανε άτυχος ή τυχερός, όπως και να τα κάνεις μαύρα, φεύγει από το 
καφενείο με βαριά βήματα, πηγαίνει στο σπίτι βάζει το κλειδί κι ανοίγει την πόρτα, το πρώτο που συναντά 
είναι η βουβαμάρα ποιος να μιλήσει αφού το έτερον ήμισυ ανελήφθη στους ουρανούς, βγάζει τα παπούτσια 
του αμίλητος, άραγες μέσα στο μυαλό του τι σκέψη κάνει. Τα πηγαίνει μπροστά, τα φέρνει πίσω, η απάντηση 
είναι ένα δάκρυ στα μάτια, τι να κάνει να καθίσει αμίλητος, να φάει το φαγητό που του πηγαίνει η κόρη του, 
με τι όρεξη να ανοίξει το στόμα του αφού πάντοτε είχες και θυμάσαι τη γυναίκα σου που τόσα χρόνια πέρασες 
μαζί της. Ησυχία, βασανιστικές σκέψεις και μόνο παρήγορο  να πας να κοιμηθείς να ξεχάσεις τα πάντα, να 
ξυπνήσεις και να αρχίσει πάλι το μυαλό σου σαν το ρολόι, τα ίδια και τα ίδια. Και η ζωή να συνεχίζεται με 
ένα παράπονο (γιατί;). Γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει το τραγούδι (άνθρωπε γλέντα τη ζωή και 
ό,τι μπορείς να κάνεις γιατί αργά ή γρήγορα μια μέρα θα πεθάνεις).

	 Το κράτος κοιμάται, εμείς καλά κάνουμε αφού δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε την ελιά από την 
βηρβηλιά γιατί ποτέ δεν μαζεύαμε ελιές, παίρναμε τις πρόωρες συντάξεις, τα φάρμακά μας, κάτι ενέσεις 
πανάκριβες και πολλά άλλα. Γι’ αυτό να τα κατάντια μας, που μαζί με τους κλέφτες πιάσαμε τον πάτο, 
μέχρι και τα θαφτικά πληρώνει το κράτος, στα φάρμακα μόνο τη συμμετοχή. Ε καλά να έκανες κάτι και να 
πλήρωνες για τον ΟΓΑ, ΕΛΓΑ που οι πιο πολλοί δεν έχουν δώσει μια κι απολαμβάνουν τα αγαθά των αγαθών 
του ρεμουλιασμένου κράτους, με άλλα λόγια (μπάτε στσιλ αλέσετε τσι αλεστικά μη δώσετε) καλά πια εμείς 
έχουμε φάει τα ψωμιά μας αλλά τα παιδιά μας τι φταίνε που θα λένε το ψωμί ψωμάκι, σε λίγο θα τελειώσουν 
οι φέτες οι χάσκες με βούτυρο, με μαρμελάδα και μερέντα, θα τρώνε αχλαδιές. Ανακάλυψα μια μέρα στο 
κτήμα στο χώμα μια αχλαδιά ήμερη θαρρείς πως ήτανε σαν μήλα φιρίκια. Εγώ πάντως την περιποιήθηκα, 
την κλάδεψα για το επόμενο δύσκολο μέλλον.

	 Παναγιώτη Κουτλή δικηγόρε της Θες/νίκης τα έμαθες τα νέα; Το καλοκαίρι δεν έχει νερό στο χωριό 
και μένεις με τους αφρούς όταν κάνεις μπάνιο. Κυκλοφόρησε στο χωριό σαν έκτακτο παράρτημα εφημερίδος. 
Άλλος έβαζε νερό στα πρόβατά του, άλλος έβαζε το λάστιχο μέσα σε ένα πρίνο κι έτρεχε μέρα νύχτα, άμα 
δεις κάτι βαλανίδια νομίζεις πως είναι κρητικά κάστανα. Θα τα φέρουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να πας 
του χρόνου να τα δεις. Άλλος λένε πως το έχει μες το χωράφι του και τρέχει όλη νύχτα. 
Αυτά είναι φίλε μου Παναγιώτη τα νέα της Αλεξάνδρας. Φέτος το καλοκαίρι σε απολαύσαμε πάλι στο Κάτω 
το καφενείο να δίνεις ρεσιτάλ χορού, αυτός ο Χρήστος ο αδελφός σου πολύ ανεβασμένος, μήπως είχε πάει 
σε καμιά σχολή χορού γιατί εκτός από ισορροπία μας έκανε και κάτι βηματισμούς που ήτανε τρέλα. Ακόμη 
και αυτός ο πρέσβης κάπου κάπου έπαιρνε φόρα κι έλεγες για δες θα φύγει από μέσα στη δεξαμενή του 
Παναγιώτη Καλδέλλη. Είχατε μεγάλο ανταγωνισμό φέτος με το Μανώλη Καρπέλη.  Αλλά στο τέλος όταν 

καθίσατε κάτω, ξαπλώσατε στις καρέκλες, ταράχ μαράχ.

	 Βάλανε τον κόσμο σε ένα βαθύ λούκι που είναι σαν κινούμενη άμμο όσο πας να βγεις τόσο πιο 
μέσα μπαίνεις, να δάνεια, πάρτε σπίτια, πάρτε εορτοδάνεια, πάρτε το ένα, πάρτε το άλλο, όμως οι άνθρωποι 
λογάριαζαν τώρα παίρνω τόσα θα δίνω τόσα και θα μου περίσσευαν και να τρώω. Εμ έλα ντε που τα πράγματα 
ήρθαν άνω-κάτω, κόψε από δω, κόψε από κει, έγινε το πανηγύρι. Όλοι τώρα που είχανε παρμένα δάνεια 
τραβάνε τα μαλλιά τους, μας έχουν πάρει χαμπάρι πως είμαστε πατσές και ξύνουν και ξύνουν και στο τέλος 
θα φάνε τα πετσιά μας. Είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα: «Ε ρε έρμε τώρα σε έμαθα να μην τρως ψόφησες». 
Να πούμε τώρα και στα δικά μας. Πώς τα κατάφεραν οι μπαγαμπόντηδες και μας φέρανε σε αυτό το μαύρο 
χάλι, αλλά λέω ότι η ανηφόρα φέρνει και κατηφόρα.  Σε πόσο καιρό θα παχύνουν οι ισχνές αγελάδες γιατί η 
συνήθεια είναι η δεύτερη φύση και αυτοί όπως πήρανε τον αμανέ τον Πλωμαρίτικο δε θα σταματήσουν ποτέ.  
Εγώ στους ψήφους τους φρένομαι γιατί αυτοί όλοι οι κουπριές δεν κάνουν ούτε για το χωράφι να τους ρίξεις 
γιατί είναι τα εξ’ όλης και προ όλης. Φτάνει πια Μιχαλάκη γιατί πολύ συγχύστηκες, έχεις και πίεση...

	 Πέφτω να κοιμηθώ λέω άραγες θα σηκωθώ το πρωί να βάλω πάλι τα ρούχα μου ή θα μείνω ξερός, 
γιατί καθώς ακούω ότι κάποιος έμεινε εκεί που κοιμότανε και άμα σηκωθώ το πρωί λέω: «Α!!! ξύπνησα πάλι 
μια μέρα μπροστά μου», κάθομαι και τραβάω δυο-τρεις ρουφιξιές καφέ και ξαναλέω: «Αυτά είναι όλα τα 
ρέστα, απολαμβάνω τη φύση που μας έδωσε άπλετα ο Θεός». 

	 Κύριε Στράτο Καλδή παλιά ερχόσουν πολύ στο χωριό μας και τώρα τελευταία μας εγκατέλειψες και 
μόνο μέσω περιοδικού επικοινωνούμε. Έλα ένα καλοκαίρι στη γενέτειρά σου γη που μεγάλωσαν κι έζησαν οι 
γονείς σου θα το ξέρεις ότι ο πατέρας σου είχε βαφτίσει τον πατέρα μου.  Ήθελα τώρα χρόνια να το γράψω 
Και θέλω να ξέρεις ότι φέτος το καλοκαίρι στο μικρό και όμορφο χωριό μας έγινε το έλα και να δεις. Άλλο 
όμως να το δεις και να το ζήσεις κι άλλο να το ακούς ή να το διαβάζεις. 

	 Στίβ Σάπικα  συγχαρητήρια για την όμορφη παρουσίαση που έκανες μαζί με την σύζυγό σου Χριστίνα 
και με τους μικρούς λιλιπούτειους.  Εύχομαι να σε μιμηθούν και άλλοι, κι ας αφήσουν τα πικρόχολα σχόλια. 
Είσαι νέος και έχεις και αντοχές και πάλι τα συγχαρητήριά μου. Όλοι θυμόμαστε τον Καραμπάση, φώναζε 
από χαμηλά στον κήπο ο Ντίνος: «Μπαμπά δε βρίσκω το αξηνάρι» και φώναζε ο πατέρας του από το 
μπαλκόνι: «Παιδί μου Ντίνος αντί να φωνάζεις ψάχνε, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι να μην κρίνουμε για να 
πάει το μικρό χωριό μας μπροστά».

	 Ήθελε και η μούρη να πιει και κοκτέιλ (sex on the beach).  Το έπινε και στο χωριό του; Είδε την 
γκαρσόνα ρωτά τι πιοτό είναι αυτό, και της λέει μετά «κοπελιά φέρε μου και μένα ένα». Εμ δώκαν στη 
γριά αυγό ηθέλετο και ροφτό. Βρε δεν πάτε να δείτε τι θα γίνετε, κερνάς έναν και λέει: «μια μπύρα με μεζέ 
παρακαλώ» που μετατρέπεται σε δέκα ευρώ, κερνάς άλλον λέει: «ένα κονιάκ έξι αστέρων», κερνάς άλλον 
πίνει μπύρα και άλλος παγωτό και αναρωτιέσαι: «βρε πού με βρίσκουν;». Τώρα έμαθα κι εγώ, όποιος κι 
ας είναι, εγώ μηλιά. Ένας όμως το έκανε καλά, είπε: «βάλε έναν καφέ π.χ. στο Μιχάλη», και ο Μιχάλης 
παραγγέλνει μια φραπεδιά με γάλα (άραγες είθε πρόβειο ή ελαφρύ κατσικίσιο, μην τον πειράξει στο στομάχι 
του). Έρχεται ο καφετζής να πληρωθεί βγάζει αυτός ένα ευρώ και λέει σ΄ αυτόν που κέρασε:  «Τα υπόλοιπα 
βάλτα εσύ αφού ήθελες φραπεδιά!!!».  Καλά τον έκανε, το παράκανε….ο «μάγκας».

	 Νάτα νάτα κοντεύουμε να κάνουμε κι εμείς την γαλλική επανάσταση που έγινε το 1789. 
Ξεσηκώθηκαν όλοι οι καταπιεσμένοι, ο λαουτζίκος άνοιξε τις φυλακές και τους έβγαλε από μέσα όλους. 
Πήγανε στο παλάτι και πιάσανε αυτή τη βασίλισσα τη γρούνα την Αντουανέτα και το βασιλιά τον Λουδοβίκο 
τον 16ο και τους πέρασαν από την λαιμητόμο. Είχαν χρεώσει το γαλλικό κράτος με σπατάλες, τρώγανε 
αλόγιστα το γαλλικό λαό. Να δούμε πότε θα γίνει και σε μας αλλά επειδή εμείς έχουμε πολλούς κλέφτες, 
δεν θα προλάβαινουν να τους καθαρίζουν, είναι τόσοι πολλοί που πέφτουν σαν τα ορθίκια. Ε ρε ταλαίπωρε 
Ελληνικέ λαέ, πίναμε ένα πενηνταράκι, τώρα τα κατεβάσαμε στο δραμέλι και σε λίγο θα το κάνουμε διπλό 
το ούζο, ύστερα θα γίνει μονό και στο τέλος θα γράφουμε πάνω στην πλάκα. Έχουμε λίγα ψωμιά ακόμα να 
φάμε, κάποτε όλα τελειώνουν. Άλλη φορά έβαζες λεμόνι και το ζουλούσες με το χέρι σου στο φαγητό, τώρα 

ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ!!!

του Μιχάλη Ασλάνη
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βγήκαν μηχανήματα που στύβουν και δεν υπάρχει ούτε σταγόνα επάνω τους, έτσι μας κάνουν κι εμάς. Που 
να τους χορτάσουμε, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, ένα κόβεις, δυο πετιούνται.

	 Ξενοφών Ξενοφώντα δεν με ακούς εγώ είμαι το άλλο ήμισύ σου «ο άχαζος». Δε λες βρε Ξενοφών 
που μας είπανε άχαζους και ήταν σαν να μας ρίχνανε μια τουφεκιά, γιατί άμα μας λέγανε και ανάλατους 
θα τρώγαμε τουμπλεδιά.  Φαίνεται ότι ο τύπος που μας απεκάλεσε έτσι, φαλτσάρισε πάνω στη στροφή και 
η φυγόκεντρος δύναμη και το άβουλο μυαλό του τον βοήθησε ώστε να ξεστομίσει (ας μου επιτραπεί αυτή 
η λέξη) μιά «κοτσάνα».  Μήπως μερικοί κακόβουλοι κριτές ανίκανοι να βοηθήσουν κι αυτοί το χωριό μας 
(που πάει κι αυτό να σβήσει), δε βλέπουν τα άλλα τα χωριά τα γύρω μας και να παραδειγματιστούν από την 
απραξία τους. Συνεχώς βυθίζονται στη δίνη των καιρών.  Εγώ πάντως λυπάμαι και λέω αν είναι ηλικιωμένος 
μπορεί να επηρεάζεται από το Αλτσχάιμερ και δικαιολογείται, αν είναι όμως νέος μεγάλη ντροπή. 

Χαμόβολα μας κάνετε
Λέσια καλουκατσμένα
Διαβόλ’ αναπριστά μυαλά 
Με τα μυαλά βλαμένα

Η καμπάνα είναι η φωνή του Θεού που μας καλεί να παραβρεθούμε στη λειτουργία. Η Εκκλησία μέσα στην 
οποία γίνεται η Θεία Ευχαριστία απεικονίζει τον τόπο που γεννήθηκε, έπαθε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η 
Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον Γολγοθά και η άλλη Τράπεζα αριστερά όπου γίνεται η Προσκομιδή συμβολίζει 
τη Βηθλεέμ. 
Όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, ο ουράνιος κόσμος μάς περιμένει για να τελέσουμε όλοι μαζί το μυστήριο 
της Θείας Ευχαριστίας. Ο ιερέας είναι αγωγός της Θείας Χάρης. Όταν ο ιερέας μας θυμιατίζει, μας χαιρετά 
και μας καλωσορίζει όλους που είμαστε καλεσμένοι στο Μυστικό Δείπνο. Ο ιερέας θυμιατίζει επίσης και 
χαιρετά τις εικόνες των Αγίων, γιατί και αυτοί θα λάβουν μέρος στην πνευματική χαρά της λειτουργίας. 
Με την προσκύνηση των εικόνων «η της εικόνος τιμή προς το πρωτότυπον διαβαίνει» δηλαδή προς τον 
εικονιζόμενο Άγιο. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, υπερασπιζόμενος τις εικόνες, λέγει ότι «οι εικόνες είναι τα 
βιβλία των αγραμμάτων». 
Η μικρή είσοδος με το Ευαγγέλιο, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο και το κήρυγμά Του. Η 
προπορευόμενη λαμπάδα συμβολίζει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που προπορεύτηκε του Χριστού. Στο 
μέσον του ναού ο ιερέας υψώνει το Ευαγγέλιο και λέγει «Σοφία, Ορθοί» δηλαδή ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι 
η μόνη ορθή και αληθινή Σοφία.
Με τη μεγάλη είσοδο μεταφέρεται το Άγιο Ποτήριο με τον άρτο και τον οίνο που συμβολίζουν το Σώμα και 
το Αίμα του Χριστού, στην Αγία Τράπεζα για να γίνει το Μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.  
«Με την προσευχή ανεβαίνει η μικρή καρδιά του ανθρώπου στο Θεό και κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός στη 
μικρή καρδιά του ανθρώπου. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό, σαν ένα φίλο που μιλάει στον φίλο 
του. Μη σκεφθείτε ποτέ ότι ο Θεός δεν σας ακούει όταν προσεύχεσθε σ’ Εκείνον. Ακούει τις σκέψεις μας 
έτσι ακριβώς όπως κι εμείς ακούμε τις φωνές και τα λόγια ο ένας του άλλου. Και αν Εκείνος δεν απαντά 
αμέσως στις προσευχές μας, είναι γιατί δεν προσευχόμαστε όπως αρμόζει, είτε γιατί Του ζητάμε κάτι που θα 
μας βλάψει, ή επειδή Εκείνος, μέσα στην πάνσοφη Πρόνοιά Του, καθυστερεί την εκπλήρωση του αιτήματός 
μας μέχρι την κατάλληλη στιγμή. Ο Αβραάμ περίμενε 25 χρόνια για ν’ αποκτήσει τον Ισαάκ. Αυτό είναι το 
περίμενε του Θεού. Η απάντηση του Θεού στην προσευχή μας είναι: Ναι- Όχι- Περίμενε» λέγει ένας άγιος. 
«Η Εκκλησία είναι μια μάντρα, εάν είσαι μέσα ο λύκος δεν μπορεί να εισέλθει. Αν, όμως, φύγεις απ’ αυτήν 
τα θηρία θα σε αρπάξουν. Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει τίποτε ισχυρότερο από την 
Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ελπίδα μας. Η Εκκλησία είναι η σωτηρία μας. Η Εκκλησία είναι απ’ τους 
ουρανούς υψηλότερη. Η Εκκλησία είναι από τη γη πλατύτερη. Η Εκκλησία ποτέ δε γερνάει, αλλά πάντοτε 
ανανεώνεται» λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. 
«Ο κόσμος χωρίς τον ήλιο, η νύχτα χωρίς αστέρια, το σώμα χωρίς ψυχή, ο ταξιδιώτης χωρίς σκοπό, μια 
καρδιά χωρίς ευτυχία, να τι είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεό» γράφει ο Μάξιμος ο Ομολογητής. 
Όταν αρρωσταίνουμε πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για ανάρρωση και για να πάρουμε δύναμη. Έτσι και η 
εκκλησία είναι το νοσοκομείο των ψυχών. Από εκεί θα πάρουμε δύναμη, ειρήνη και τη χάρη του Θεού. Εκεί 
μέσα στην εκκλησία βρίσκεται ο Χριστός ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. 
Όπως υπάρχουν τα λιμάνια για τα καράβια που ταξιδεύουν, έτσι υπάρχουν και οι ιεροί ναοί στις πόλεις και 
τα χωριά για να γίνεται η Θεία λατρεία και να ξεκουράζονται οι χριστιανοί από τις βιοτικές μέριμνες και να 
παίρνουν την ευλογία, βοήθεια και τη χάρη του Θεού. 
Η ζωή μας είναι ένα δώρο του Θεού σε μας. Ο τρόπος που ζούμε τη ζωή μας είναι το δικό μας δώρο στο Θεό. 
Ας το κάνουμε το δώρο αυτό υπέροχο συμμετέχοντας στην Ορθόδοξη Θεία λατρεία!

Ευστράτιος Καλδής

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το ότι η ΕΙΡΗΝΗ δεν φέρνει τη γαλήνη; Ποιος μπορεί να πει ότι η ΕΙΡΗΝΗ 
δεν διώχνει το άγχος; Κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο για τα θετικά αποτελέσματα της ΕΙΡΗΝΗΣ. 
Δικαίως λοιπόν η εκκλησία καθιέρωσε τα ... ΕΙΡΗΝΙΚΑ... τα όποια λέει ο ιερέας απόντος του διακόνου. 
Πρώτα πρώτα ο λειτουργός του Υψίστου ζητεί την ΕΙΡΗΝΗ η οποία να προέρχεται από ψηλά. (Υπέρ της 
άνωθεν ειρήνης). Μετά ζητα  την ΕΙΡΗΝΗ για όλον τον κόσμο..(υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου) 
και έπειτα λεπτομερώς για όλους και για όλα...υπέρ...υπέρ ...υπέρ...κλπ. Η ΕΙΡΗΝΗ είναι δωρεά του Θεού 
και είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο θυμώδης, ο οργίλος, ο εύθικτος, ο καχύποπτος, ο φθονερός, ο 
ζηλόφθονος, ο εγωιστής, ο συκοφάντης κλπ βοηθούν στην απώλεια της ...ειρήνης. Οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν πάντοτε την ηρεμία τους και την ησυχία τους. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την ΕΙΡΗΝΗ. Στο κατά 
Λουκά ευαγγέλιο κεφάλαιο ΚΔ’ παραγρ. 36 ο ευαγγελιστής γράφει. (Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο 
Ιησούς εστί εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς. ειρήνη υμίν). Γιατί τους είπε –ειρήνη υμίν; Διότι μονό η ΕΙΡΗΝΗ 
ηρεμει, ησυχαζει και ευχαριστεί τον άνθρωπο. Πως θα ηρεμήσει ο θυμώδης; Πως θα ηρεμήσει ο συκοφάντης 
αφού προσπαθεί να βρει αιτία να συκοφαντήσει τον πλησίον του; Πως θα αντέξει ο εγωιστής να αποκτήσει 
την ηρεμία του όταν νομίζει ότι γύρω του θίγουν τον εγωισμό του; Πως θα ηρεμήσει ο ζηλόφθονος όταν 
βλέπει τους άλλους να προοδεύουν; Πως θα ηρεμήσει ο καχύποπτος όταν στο μυαλό του έχει μπει η υποψία 
ότι κάτι συμβαίνει αλλά δεν μπορεί να το εντοπίσει; Όλα αυτά και αλλά πολλά παθαίνει όποιος δεν έχει 
ΕΙΡΗΝΗ. Κάπου διάβασα ότι το θείον και ιερόν Ευαγγέλιο ενώνει τους πάντας και φέρνει την ΕΙΡΗΝΗ.

Η ΕΙΡΗΝΗ......την ελευθερία
η ελευθερία.....την δικαιοσύνη
η δικαιοσύνη...την αλήθεια
και η αλήθεια..την αγάπη 
η οποία είναι ΔΥΝΑΜΙΣ.

Εν ΕΙΡΗΝΗ του Κυριου δεηθωμεν

Η Ορθόδοξη Θεία λατρεία 

του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού

Συγχαρητήρια
Ο σύλλογος μας συγχαίρει τον Γρηγόρη Εμμαν. Καρπέλη

ο οποίος έγινε πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
και του ευχόμαστε καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
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Εις µνήµην...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Χριστόφορος Τσιργιάνης και η Χριστίνα Νικολάου στις 17/8/2012 στην Αθήνα έφεραν στον κόσμο 
ένα κοριτσάκι. 
2. Ο Αρχοντέλλης Σωτήρχος του Μανώλη και της Ειρήνης και η Ευστρατία Μυρογιάννη στις 11/9/2012 
στην Ελβετία έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.  
3. Η Βάνα Καριτσιανού του Γεωργίου και της Δήμητρας και ο Παναγιώτης Χατζησσάβας στις 21/9/2012 
έφεραν στο κόσμο ένα κοριτσάκι.
4. Η Μαρία Παπαπέτρου (κόρη της Ειρήνης Ξενιτέλλη) και ο Μιχάλης Σαλούστρος στις 6/9/2012 στην 
Αθήνα έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.
5. Ο Αργύρης Παπαπέτρου (γιος της Ειρήνης Ξενιτέλλη) και η Μαρία Γιαννουλάτου στις 27/11/2012 
στην Αθήνα έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι. 
6. Η Γιασεμή Ασπρολούπου (κόρη του Αριστείδη και της Μαρίας) και ο Χρήστος Κακαβάς στις 18/9/2012 
στην Αυστραλία έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.         Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1. Γεώργιος είναι το όνομα  που έδωσαν στο αγόρι τους η Μίνα Καριτσιανού του Ευστρατίου και της 
Βούλας και ο Ιωάννης Κουπλάνης στις 12/8/2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Μανταμάδου.
2. Παναγιώτης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Αντώνης Αληγιάννης και η Δήμητρα Σουλά-
ντζου στις 26/8/2012 στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγιάσου.  
 3. Παναγιώτης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Γιασεμή Καρρά (κόρη της Περσεφώνης Χα-
τζέλλη) και ο Ευστράτιος Αντωνίου στις 26/8/2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης Νονός ο 
Γιάννης Σωτήρχος του Ευσταθίου.  
4. Παναγιώτης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Γεώργιος Χατζέλλης και η Γεωργία Ντζόιδου 
στις 26/8/2012 στον Ιερό Ναό Παναγίας Αγιάσου

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να χαίρονται τα παιδιά τους και οι  κουμπάροι πάντα άξιοι
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

1. Στις 3/9/2012 αρραβωνιάστηκε η Ειρήνη Κουτρουλή κόρη του Γιάννη και της Πελαγίας με τον Ευρι-
πίδη Στραμπλάκη.                             Κάθε ευτυχία και καλά στέφανα

ΓΑΜΟΙ
1. Η Γιασεμή Καρρά (κόρη της Περσεφώνης Χατζέλλη) και ο Ευστράτιος  Αντωνίου παντρεύτηκαν στις 
26/8/2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης. Κουμπάρος ο Γιάννης Σωτήρχος του Ευσταθίου.  
2. Η Ειρήνη Ξενιτέλλη του Δημητρίου και της Μυρσίνης και ο Θεόδωρος Χατζηχρήστου παντρεύτηκαν 
στις 27/10/2012  στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.
3. Η Βενετία Κρητικού (κόρη της Μαρίας Ραφτέλλη) και ο Ευστράτιος Διαμαντής Παντρεύτηκαν στις 
19/8/2012 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Θερμής 
4. Ο Βασίλειος Ζαλούμης του Δημητρίου και της Ειρήνης και η Πηνελόπη Κλειδαρά παντρεύτηκαν τον 
Οκτώβριο.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους νεόνυμφους και οι γονείς τους να τους χαίρονται
ΘΑΝΑΤΟΙ

1. Στις 27/7/2012 απεβίωσε ο Ευστράτιος Βαζλαδέλλης (πατέρας του ιερέα μας Παναγιώτη) και κηδεύ-
τηκε στο Πλωμάρι. 
2. Στις 10/9/2012 απεβίωσε ο Δημήτριος Σωτήρχος στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε.
3.Στις 26/11/2012 απεβίωσε ο Παναγιώτης Ξενιτέλλης (ο τελευταίος Σαγλής) στην Αθήνα όπου και κη-
δεύτηκε.
4.Στις 30/11/2012 απεβίωσε η Περσεφώνη Κοντέλη στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε.
5.Στις 30/11/2012 απεβίωσε ο Ιωάννης Βεγιάννης στην Μυτιλήνη όπου και κηδεύτηκε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

Κοινωνικά
(Όσα  φτάνουν στ’ αυτιά μας...)

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

   

Κωνσταντίνος Γρ. Μαυροθαλασσίτης, ένα πρόσωπο που ήταν συνδεδεμένο με τις χαρές και τις λύπες των 
συγχωριανών μας. Γεννήθηκε το 1924, παντρεμένος με την Μαριάνθη απέκτησαν τρία παιδία (ένα αγόρι 
και δύο κορίτσια) και εννέα εγγόνια. Από πολύ μικρός κοντά στον πρωτοψάλτη στην Παναγιά της Αγιάσου 
άρχισε να μαθαίνει βυζαντινή μουσική και αργότερα ανέλαβε τη θέση του ιεροψάλτη στην Αγ. Παρασκευή. 
Στην κομπανία της (Βέβας) μαζί με τον πατέρα του Γρηγόρη Μαυροθαλασσίτη διασκέδαζαν τους συγχω-
ριανούς μας και τα γύρω χωριά στα πανηγύρια και σε εύθυμες στιγμές τους με διάφορα όργανα (κλαρίνο, 
κιθάρα) και τελευταία με το ακορντεόν του, το οποίο και χάρισε στο μουσείο του χωριού. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η καλλιτεχνική του πλευρά δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική αλλά επεκτάθηκε και στον καλλωπισμό 
των ανδρικών κεφαλιών μιας και ήταν ένας από τους κουρείς του Χωριού. Στα 88 του χρόνια γεμάτος από 
τις χαρές και λύπες της  ζωής και της οικογενειακής ευτυχίας ήρεμα και γαλήνια μας αποχαιρέτησε στις                     
21 Ιουνίου 1912.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΥ
Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 1 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ. 22510 22091

ΛΟΤΤΟ - ΤΖΟΚΕΡ
ΚΙΝΟ - ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

ΑΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ 48 - 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ./FAX: 22510 37377 • ΚΙΝ.: 697 4054861

Σας  προτείνουμε...  για τις αγορές σας

?????Μαρία
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KENTPO
ANTAΛΛAKTIKΩN

ΔHMHTPHΣ  BEPBEPHΣ

AEP. ΓIANNAPEΛΛH 36 - MYTIΛHNH
THΛ. & FAX: 22510 46.170

ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.

EΠEΞEPΓAΣIA - TYΠOΠOIHΣH
ΦPOYTΩN & ΛAXANIKΩN

KAPA TEΠEΣ  (ΠPOΣ ΠANAΓIOY∆A)
THΛ. 22510 40655

ΛOΓIΣT. THΛ./FAX: 22510 40705

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Ι. ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΞΕΝ. ΣΑΠΙΚΑΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 12
ΤΗΛ.: 22510 40009

KAPAΦΩTHΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΣIΔHPIKA - EPΓAΛEIA
EIΔH EΠIΠΛOΠOIΪAΣ

ZΩOΔOXOY ΠHΓHΣ 8 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 27.370 - 24.425 - FAX 24.425

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Ι. ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΞΕΝ. ΣΑΠΙΚΑΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 12

ÊÁÂÁ ÐÏÔÙÍ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ


