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Τριακοστό τέταρτο (34ο) 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, 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 τις νύφες και τους γαμπρούς, για τον κλείδωνα, για τις 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας που έγιναν στο Ακράσι το 
χειμώνα και την άνοιξη. 

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 το 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.

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. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Το άνοιγμα του Κλήδονα
και τα Κάψαλα στο Ακράσι

Μετά από πολλά χρόνια ο σύλλογος μας 
«ΑΚΡΑΣΙΩΝ» αναβίωσε τα δύο έθιμα (του 
Κλήδονα – τα Κάψαλα στο χωριό μας στο 
Ακράσι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 
24 Ιουνίου γιορτάζεται το γενέθλιο του Αγ. 
Ιωάννου τού Προδρόμου, ή αλλιώς, όπως 
είναι γνωστό εδώ στο Ακράσι και σε όλα τα 
χωριά της Λέσβου, είναι «Τ’ Αγιού Γιαννιού 
τ’ Ηλτρουπιού» (συμπίπτει με το θερινό 
ηλιοστάσιο όπου γίνεται η μετάβαση από την 
άνοιξη στο καλοκαίρι) ή «τ΄ Λαμπαδιστή» 
γιατί στην γιορτή του ο κόσμος ανάβει φωτιές, τα γνωστά μας «Κάψαλα» όπου ως εθιμικό προσάναμμα 
χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους του κάθε χωριού τα αποξηραμένα μαγιάτικα στεφάνια. 

Πριν από το έθιμο αυτό ανοίχτηκε ο  «Κλήδονας» στις 7.30 η ώρα στην πλατεία του χωριού μας, 
με πάρα πολύ κόσμο και ντόπιο και από την Μυτιλήνη. Την παραμονή 23 Ιουνίου (Κυριακή και ώρα 
12 π.μ.) ένα κορίτσι ή αγόρι συνήθως πρωτότοκο με τους δύο γονείς εν ζωή έφερε από την βρύση ή το 
πηγάδι τ΄ αμίλητο νερό (δεν πρέπει να μιλήσει σε κανένα σε όλη την διαδρομή) μέσα σε ένα πήλινο 
δοχείο. Μέσα στο δοχείο όλος ο κόσμος αλλά κυρίως οι νέες και οι νέοι έριχναν  ο καθένας από ένα 
μικροαντικείμενο (π.χ. κουμπί, δαχτυλίδι, σκουλαρίκι, κλπ) που το λένε ριζικάρι. Μετά σκεπάστηκε  το 
πήλινο αυτό δοχείο με κόκκινο πανί, λέγοντας:

Κλειδώνουμι του κλήδουνα
Μι τα΄ Αϊ Γιαννιού την χάρη
Και κάθε καλορίζικος/η
Κάθε καλό να πάρει

Μετά το πήλινο δοχείο το έβαζαν όλη την νύχτα έξω για να το βλέπουν τ΄ άστρα.
Ανήμερα ημέρα εορτής του Αγίου το απόγευμα (την Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος και ώρα 7 το 

απόγευμα) ανοίχτηκε ο Κλήδονας λέγοντας:
Ανοίξιτι του κλήδουνα
Μι τ΄ Αϊ Γιαννιού την χάρη
Κι όποιο ΄ναι καλορίζικο
Τώρα θε να προβάλει

Μετά  από το πήλινο δοχείο βγαίνουν ένα - ένα τα ριζικάρια. Ταυτόχρονα λέγονται για τον καθένα από 
ένα τετράστιχο επαινετικό ή πειραχτικό (για εκείνον που το ριζικάρι ήταν δικό του).  Από το συσχετισμό 
του αντικειμένου με το τετράστιχο βγαίνει η μαντεία.

Μετά το άνοιγμα του Κλείδωνα μαζεύτηκαν όλα τα αποξηραμένα μαγιάτικα στεφάνια με τα οποία 
ανάψαμε φωτιές και τις οποίες πηδούσαν μικροί και μεγάλοι επειδή πιστεύουν ότι η φωτιά διώχνει από 
πάνω τους τις αρρώστιες. Μιλάμε για το έθιμο ΚΑΨΑΛΑ. Λέγονται «ΚΑΨΑΛΑ» γιατί όταν πηδάς την 
φωτιά υπάρχει περίπτωση να «καψαλιαστής» δηλαδή να «νιώσεις» ότι η φωτιά ότι σε ακουμπά.

Στην πλατεία του χωριού μας το Ακράσι μαζεύτηκε πάρα πολύς κόσμος και μπορούμε να πούμε ότι 
ο κόσμος που παραβρέθηκε το διασκέδασε και οι ευχές έπαιρναν και έδιναν.

Ας θυμηθούμε τα γαμπρολογήματα του χθες που δεν έχουν καμιά ομοιότητα με τη σημερινή 
εποχή. Τότε ο έρωτας μεταξύ των νέων ήταν περιορισμένος και κρυφός. Τα αισθήματα εκδηλώνονταν 
από μακριά μόνο με τα μάτια. Υπήρχαν βέβαια και οι εξαιρέσεις, αλλά η κοπέλα που επεδίωκε 
συναντήσεις και κρυφοκουβεντιάσματα με νέους, έμπαινε στο στόμα των χωριανών ότι είναι ανήθικη 
και εξεφτελισμένη. Εκείνα τα χρόνια η κοπέλα δεν περνούσε μπροστά από τα καφενεία, δεν κάθιζαν 
όπως σήμερα, μέσα στην πλατεία. Οι νέοι φανέρωναν τα αισθήματά τους με δίστιχα τραγούδια κάτω 
από το παράθυρο της κοπέλας, τραγουδώντας τη νύχτα το παράπονο και τον πόνο του έρωτα. Έτσι 
λοιπόν μπορούμε να πούμε πως ο γάμος ήταν τσουβάλι ραμμένο εφόσον δεν γνώριζαν τα ελαττώματα, 
τις συνήθειες και τα αναπηρικά σωματικά αρρωστήματα, αν τυχόν είχαν. Το ραμμένο τσουβάλι καλό ή 
σκάρτο το υπέμεναν σε όλη τους τη ζωή. Οι χωρισμοί δεν ήταν εύκολη απόφαση εκείνη την εποχή, εν 
συγκρίσει με τη σημερινή, που παρόλο που γνωρίζονται εκ των προτέρων, οι χωρισμοί έχουν γίνει της 
μόδας. Έτσι λοιπόν για τα νυφογαμπρολογήματα ενδιαφερόταν οι προξενητάδες που υπήρχαν και είχαν 
το ταλέντο με παινέματα να πείθουν το νέο ή τη νέα ακόμα και τους γονείς οι οποίοι είχαν τον πρώτο 
λόγο. Όταν συμφωνούσαν όλοι έριχναν τουφεκιές. Πολλές φορές με μια φωτογραφία, χωρίς να δει ο 
ένας τον άλλον, τελείωνε το συνοικέσιο. Αν τα παινέματα του προξενητή ήταν πειστικά, του έκαναν 
ένα δώρο. Πολλοί γάμοι γίνονταν μετά τη Λαμπρή. Ανυπόμονες και ανασκουμπωμένες οι προξενήτρες 
προσπαθούσαν να τελειώσουν τα γαμπρολογήματα.

Κατά το έθιμο, η κοπέλα έστελνε στο σπίτι της πεθεράς της, τα λεγόμενα «πεσκέσια», δηλαδή 
μπακλαβά, δυο βάζα γλυκό κεράσι και φιστίκι, τσουρέκια «κλίτσα» και ένα δίσκο με κουφέτα. Αυτά τα 
συνόδευαν κορίτσια του χωριού. Ο γαμπρός έστελνε στη νύφη δυο καράφες με κονιάκ και ούζο. Αυτά σαν 
μια πρώτη γνωριμία. Τότε οι μπουμπουνιέρες δεν ήταν γνωστές όπως σήμερα, που το κάλεσμα γίνεται 
με αυτές. Είχαν το εξής έθιμο: μέσα σε μια μεγάλη καλογανομένη κατσαρόλα (καζανάκι) έβραζαν ρύζι 
το λεγόμενο ζερτέ, μαζί με νισιστέ και ζάχαρη. Υπήρχαν μαστόρισσες για αυτή τη δουλειά. Συνέχεια 
κοντά στην πυρουστιά με τη φωτιά ανακάτευε το ζερτέ να μην σβολιάσει. Γέμιζαν μεγάλες πιατέλες και 
πασπάλιζαν με ανθόνερο, κανέλα και τριμμένα αμύγδαλα. Έπρεπε ο ζερτές να είναι τόσο επιτυχημένος 
ώστε να ξεκολλά και να βγαίνει σαν ένα λουκούμι. Έστελναν πιατέλες σε γνωστούς και φίλους. Αυτό 
ήταν το κάλεσμα στο γάμο. Οι φίλοι επέστρεφαν τις πιατέλες με διάφορα δώρα κυρίως χρήσιμα, για 
το νέο ξεκίνημα του ζευγαριού. Το νυφοστόλι το έβλεπε όλο το χωριό. Εκεί άρχιζαν τα παινέματα της 
νύφης, καλοκαμότρα, χρυσοχέρα, νοικοκυρά και πολλά άλλα. Από την παραμονή πήγαιναν κοπέλες 
στον κ’να όπως ονόμαζαν και έστρωναν το νυφιάτικο κρεβάτι. Τα σεντόνια ήταν κεντημένα και στις 
δυο άκρες του κρεβατιού σχημάτιζαν μια κόκκινη κορδέλα το σχήμα του Σταυρού. Έριχναν πάνω ρύζι 
και κουφέτα. Τραγουδούσαν:

Νύφη μου που σι στόλισι
σ΄αυτό το νυφοστόλι
η παναγιά κι ο Χριστός
κι οι δώδεκα αποστόλοι

Επάνω στο κρεβάτι έβαζαν ένα αγοράκι ώστε το πρώτο παιδί να είναι αγόρι. Έριχναν και χρήματα 
πάνω στο κρεβάτι. Πήγαινε ο γαμπρός και έπαιρνε τη νύφη από το σπίτι της, συνοδεία με τη μουσική 
και κόσμο για την εκκλησία. Εκεί φιλούσαν τις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας, το χέρι των 
γονιών τους και άρχιζε το μυστήριο. Όλα αυτά ανήκουν στο χτες. Σήμερα ο γάμος γίνεται όπου τύχει 
πολιτικός ή δεν γίνεται και καθόλου. Συζούν χωρίς την ευλογία της εκκλησίας. Φίλοι μου επιμένω να 
γράφω για τα παραδοσιακά μας θησαυρίσματα και την ομορφιά του λαογραφικού μας πλούτου. Οι 
ηλικιωμένοι να θυμόμαστε και οι νέοι να τα μαθαίνουν.

Σας εύχομαι ένα δροσερό και χαρούμενο καλοκαίρι.

Τα Νυφογαμπρολογήματα και οι προξενήτρες
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Νύφη μου το φουστάνι σου
άγγελοι σου το ράψαν
τσι στου δεξί του το πλευρό
την ομορφιά σου γράψαν
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Μπορός Ακράσι - Τα καλοκαιρινά 
πανηγύρια και οι άνθρωποι

του Γ. Ξ. Βερβέρη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013
 ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ, Πλατεία χωριού, «Μανταλάκια στην απλώστρα … ρουχαλάκια στη 
σιδερώστρα».

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ, Πλατεία χωριού, Επίδειξη μαγειρικής
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ, Αυλή πρώην δημ. σχολείου, «Σαν  άλλοτε…» Μουσικοχορευτική – 

θεατρική παράσταση
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, Μεγάλος δρόμος υγείας (Αμπελικό – Ακράσι).
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, Περιπατητική εκδρομή για μικρούς και μεγάλους… (ανακαλύπτω 

τον τόπο μου) Ακράσι – Προφήτης Ηλίας (Πριόνας).
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ημέρα καθαριότητας του χωριού. (ΑΠΌΓΕΥΜΑ 7 Μ.Μ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Πλατεία χωριού, Παρουσίαση ταλέντων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Πλατεία χωριού, Γιορτή Τραχανά.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΠΡΩΪ: Μπαζάρ χειροποίητων καλλιτεχνικών δημιουργιών της 

Τίτσας Νικολιά και του Μιχάλη Χατζέλλη, Πλατεία χωριού
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΤΣ ΜΕ μεγάλους, Αυλή πρώην δημ. σχολείου
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Αυλή πρώην δημ. σχολείου, Μουσική εκδήλωση με Σαντούρια, 

με τον Δημήτρη Κοφτερό και μετά  νεανική μουσική ζωντανή.              (συνέχεια εκδηλ. σελ. 12)

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως τις λέμε σήμερα, και γενικά οι εκδηλώσεις των ανθρώπων, ιδιαίτερα 
στα χωριά μας παλιότερα είχαν έναν αυθορμητισμό και έναν πηγαίο ενθουσιασμό που δημιουργούσε μια 
έντονη και ζωντανή πραγματικότητα. Ο κόσμος ζούσε αυτή την εκδήλωση, είτε αυτή είχε θρησκευτικό 
ή κοινωνικό χαρακτήρα, με πάθος και χαρά και περίμενε να απολαύσει αυτή την ευτυχία με κάθε δυνατό 
τρόπο. Περίμενε πως και πώς να έρθουν αυτές οι περιπόθητες στιγμές χαλάρωσης για να ξεδώσει και 
από τις δυσκολίες της ζωής, την σωματική κούραση, αλλά και για να ανανεωθεί και να ξαναζωντανέψει 
συγχρόνως να ανακουφιστεί πνευματικά και ψυχικά.

  Σημαντικό πρέπει να θεωρηθεί και το 
γεγονός ότι σ ‘αυτές τις θρησκευτικές και 
κοινωνικές εξάρσεις λειτουργούσε με μια 
θαυμάσια επιτυχία η δημιουργία παράξενων 
συναισθημάτων και ευτυχισμένων στιγμών, 
που τις περισσότερες φορές οδηγούσε στο 
μεγάλο κοινωνικό αποτέλεσμα, στο γάμο, 
στη δημιουργία οικογένειας, που θεωρείται 
εξάλλου και ο πρωταρχικός σκοπός του 
ανθρώπου.

  Στα πανηγύρια λοιπόν και στις άλλες 
κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια 
ή άλλες απλές χαρές των ανθρώπων, 
παρουσίαζαν τα χωριά μας μια προετοιμασία 
καταπληκτική, σιωπηρή και ενδόμυχη, 
βγαλμένη από τον εσωτερικό ψυχισμό 
των ανθρώπων τους, χωρίς φανφάρες 
και’’ σημαιοστολισμούς επίδειξης’’ και 
μεγαλομανίας. Έτσι απλά με λιτότητα και ενθουσιασμό που προκαλούσε η θρησκευτική συνείδηση και 
το υψηλό κοινωνικό γεγονός.

  Συγκεκριμένα θα ήθελα να μιλήσω λίγο γι ‘αυτά τα πανηγύρια στα χωριά μας και ίσως, λέγω 
ίσως, να έπαιξαν κάποιο ρόλο στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωριών. Ανάμεσα στα δυο χωριά μας, στο 
Μπορό και το Ακράσι, χωρίς βέβαια να αποκλείσουμε και τα άλλα γειτονικά χωριά, υπήρχε και ευτυχώς 
υπάρχει ακόμα, μια αμοιβαία αλληλοεκτίμηση, μια αξιοπρεπής συμπεριφορά, μια φιλία και αντίστοιχα 
συνεργασία εποικοδομητική με αξιόλογα αποτελέσματα. Σαν απόδειξη αυτής της ενεργητικότητας 
και της αποτελεσματικής επισφράγισης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωριών είναι το γεγονός των 
πολυάριθμων γάμων που έχουν τελεσθεί μεταξύ των κατοίκων των δύο χωριών, είτε με προξενιά είτε 
με δημιουργία προσωπικών ερωτικών σχέσεων. Δεν αναφέρω αριθμό, πάντως οπωσδήποτε διψήφιο 
και αρκετά προχωρημένο, και με προτεραιότητα και ιδιαίτερης προτίμησης των γαμπρών του Μπορού, 
ανθρώπων καταξιωμένων και αξιοπρεπών, με επιτυχία επαγγελματική και οικονομική ευμάρεια, καθώς 
επίσης και αξιόλογων ανθρώπων του πνεύματος και επιστημόνων διακεκριμένων.

  Όπως είπαμε, ο αυθορμητισμός και’’ η έξω καρδιά’’ των συγχωριανών μας, χαρακτηριστικά και των 
δύο χωριών, εκδηλωνόταν στο κέφι και στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους στα πανηγύρια 
γενικά και στα άλλα γλέντια βέβαια που γίνονταν όπως ξέρουμε πολλές φορές ξαφνικά και χωρίς καμιά 
προετοιμασία. Σ ‘αυτές τις εκδηλώσεις και κάτω από την επήρεια του αλκοόλ, στο καλώς εννοούμενο’’ 
τσακίρ κέφι’’ έδειχναν χωρίς να το θέλουν τον καλό εαυτό τους, στοιχείο που μετρούσε γενικά θετικά, 

αλλά και τον κακό δυστυχώς, στοιχείο που δημιουργούσε επιφύλαξη και ενδοιασμό . Βέβαια γι ‘αυτό 
δεν θέλουμε να μιλάμε, δεν είναι του παρόντος, αν και έχει πολλές φορές διαπιστωθεί. Όμως δεν είναι 
κακό να σχολιάσουμε ότι, πάλι η καλή πρόθεση των κατοίκων του Ακρασίου, η καλή προαίρεση και 
η ενεργητικότητά τους, σταματούσαν αυτά τα γεγονότα και όλα γίνονταν’’ μέλι γάλα’’ και το γλέντι 
συνεχιζόταν μέχρι πρωίας!  

  Ειδικά στο Ακράσι με τα καλοκαιρινά πανηγύρια, αναφέρω ενδεικτικά της Αγίας Παρασκευής 
και των Αγίων Αποστόλων, ο κόσμος και των δύο χωριών συμμετείχαν και γλεντούσαν με πάθος και 
ειλικρινή διάθεση. Σιωπηλά γίνονταν όλες οι προετοιμασίες και στην εκκλησία και στα καφενεία και 
στις μουσικές και όλοι στο τέλος έμεναν ευχαριστημένοι, γιατί ζούσαν, όπως λέμε, βίωναν εσωτερικά 
τη γιορτή και τη διασκέδαση.Εξάλλου άλλη διέξοδος για χαρά και ευτυχία δεν υπήρχε. Γι ‘αυτό σήμερα 
όλοι θυμούνται αυτά τα πανηγύρια και αναπολούν με νοσταλγία το παρελθόν και προσπαθούν να τα 
αναβιώσουν και να τα παραδώσουν στους νεώτερους.

  Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να αναφερθώ σε πάρα πολλά γεγονότα που με συνδέουν με τους 
ανθρώπους του Ακρασίου. Θα αναφέρω μόνο λίγα που έχουν σχέση με τον πατέρα μου, που λόγω του 
επαγγέλματός του, του μουσικού, είχε πολλούς φίλους αδελφικούς, καλούς και εξαίρετους ντόπιους 
μουσικούς, που συνεργαζόταν αρκετά χρόνια. Εγώ που παρακολουθούσα την πορεία του πατέρα μου, αφ 
‘ενός, αλλά και προσωπικά έχω πολλές και καλές αναμνήσεις από αυτό το χωριό, που για μας τότε που 
ήμασταν νέοι, ήταν’’ ένα τσιγάρο δρόμος’’. Δεν το είχαμε τίποτα να σηκωθούμε, με τα πόδια φυσικά, και 
πολλές φορές αργά τη νύχτα, να πάμε στο Ακράσι. Το γλέντι άρχιζε αμέσως με τα τραγούδια μας και τα 
αστεία μέχρι την αυγή. Η ίδια τακτική αλλά με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, σχεδόν ακολουθείται 
μέχρι σήμερα. Βέβαια έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης και σχέσεις των ανθρώπων σε οικονομικό 
και πνευματικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη γενικά. Οι άνθρωποι προόδευσαν επαγγελματικά 
και οικονομικά, επέστρεψαν από το εξωτερικό καταξιωμένοι και επιτυχημένοι, προσπαθούν να ζήσουν 
όσα δεν πρόλαβαν, οι άλλοι πάλι που ακολούθησαν το πνευματικό επίπεδο και την επιστημονική τους 
καριέρα, πάλι προσφέρουν και απολαμβάνουν ανάλογα.

  Όλα αυτά έχουν επηρεάσει θετικά την κοινωνία των χωριών μας, τους ανθρώπους τους και μπορούμε 
σήμερα να μιλάμε για ευτυχισμένους ανθρώπους, για ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας, που σκοπό έχουν 
την ανάπτυξη του τόπου τους και την ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων που προσφέρουν και 
δημιουργούν.

Διακρίνονται, από δεξιά Παντελής Σκυβαλάκης 
ακορντεόν, Παντελής Παντελέλης σαντούρι, Νικ. Κουμπάς 

τύμπανο, Κων/νος Μαυροθαλασσίτης ακορντεόν, 
Κων/νος Μαυροθαλασσίτης κλαρίνο.

Στο βάθος φαίνεται ο Αμερικάνος (το επώνυμό του μου 
διαφεύγει) που πήρε τη Μυρσινιώ Κουμπά από το χωριό μας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
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www.akrasi.gr/forumΟ Μήτρος και τα φάρμακα
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Καθισμένος  στην αυλή του σπιτιού του, 
κρατούσε δυο τσάντες που τις κοιτούσε 
απελπισμένος, η μία ήταν γεμάτη από ιατρικά 
χαρτιά και η άλλη ήταν γεμάτη φάρμακα.

Πέρασε ο Γιώργος ο φίλος του και είπε: «Βρε 
Μήτρου τι έγινες; Χάθηκες, ούτε στο καφενείο 
δεν έρχεσαι.» Κι να κάνου βρε Γιουργή. Άστα 
τσι βράστα. Ένας πόνους μη ανάγκασι να 
πηνουβγαίνου απού γιατρείου σι γιατρείου. Πού 
να τα λεγ’ Γιουργή, μι ένα σουρό μαραφέτια 
αφκριγιόταν όλου του σώμαμ’ ου γιατρός. Μένα 
να μη σφάζ’ η πόνους ου κερατάς, τσι φτος μη ένα 
σφυρί χτυπούσι τα γόναταμ, τσ’ πατούσις, να ζλα 
τα απουτσίλιαμ, να τριλένουμιε από του πόνου.

Τι έχου γιατρέ; Μη ανηκάζισει, μ’ είπε. Πρώτα 
θα πας για εξετάσεις. Κι είμι γιατρέ μαθητούδ’ τσι 
θα δώσου εξετάσεις; Θα κάνεις αναλύσεις, μου 
είπε. Θα πας στουν ακτινατσή, στου καρδιουλόγου, 
στου νιφρουλόγου, θα δώσεις τα κάτουρα στου 
μικρουβιουλόγου, θα πας στου πνευμονολόγο, 
θα κάνεις αξονική και μαγνητική. Κι λεγς γιατρέ 
πρωκ’ φουρά τα ακούγου τούτα. Κίλουγια θα τα 
ξιπιρδέψου. Τότι γιατρέ ούλα είνι σκάρτα κίπουτα 
δεν είνι γυρό, είπα απηλπισμένος. Κι να κάνου 
όμους σφάχτης ου κερατάς δε μ’ αφήν να συχάσου. 
Επί ένα μήνα μπηνουβγαίνου απού γιατρείου 
συ γιατρείου, ο κάθε γιατρός έδινε τα δκατ’ τα 
φάρμακα. Αφού έκανα ούλις τσι εξετάσεις πήγα να 
πάρου τα απουτιλέσματα.

Ταλυπουρίθκα Γιουργή πουλύ. Απάτηχουμ’ 
πάνου που ήρχουτ’ η σειράμ’ κδούνζει έφτου του 
ρμαδ’ του τηλέφουνου τ’ γιατρού. Απάτηχουμ’ άντι 
πάλι ξουνουπίρι του τηλέφουνου. Επιτέλους ήρτι 
η σειράμ’. Μη βάλαν Γιουργή ση μιγάλ’ δίαιτα. 
Όχι αλμυρά, οχ καβουρμαδιαστά, όχ κγανστά, οχ 
χουρταρικά, οχ ζυμαρικά. Κι θα τρώγου γιατρέ; 
Θα σου δώσουμε εμείς φαγητά μου είπε. Όπους 
βλέπς Γιουργή γέμσα μια τσάντα φάρμακα. 
Παράδις ξόδιψα μη του τσβαλ’. Τούκ’ η τσάντα 
που βλεπς κουστίζ’ σα να αγόραζα ένα κτήμα στα 
Αλγαρύδια.

Μη τα πουλιουλουγώ, πήγα στου σπίκ’ τσι 
είπα σκη γναίκα. Παλουγού μη μαγερεύς ιγώ έχου 
φαγιά, δε μια τσάντα μ’ δώσαν οι γιατροί.

Η Παλουγού άνξει τα μάτια τσι είπι: «ούλα 
εισί θα τα πάρς Μήτρου; Άμα θέλς έλα να τα 
μοιραστούμι». Θα παίρνου του πουρνό του καφαλτί 
του μισμέρ’ του απόγημα άλλα τα μισάνυχτα. Θα 
γίνου σα του σγουρ παχύς.

Άρχισα λοιπόν τη δίετα για να γιάνου. Σι καπόσις 
μέρις δεν πόργουμ’ να σύρου τα πουδάργιαμ’. 
Απού κ’ ζαλάδα έπιφτα κάτου. Θαπώσαν τα 
μάτιαμ’. Απιλπισμένους, στιναχουρημένους, 
ξινησκουμένους καθώς κάθουμ μια μέρα μι 
φάντσι πους πέρασι ένα παλκάρ’ καβάλα πάνου 
σι ένα μαύρου άλουγου. Μου χαμουγέλασι τσι 
είπι: «ήρτα να σι πάρου». Κάτσι είπα να κάνς ένα 
τσιγάρου. «Όχ μ’ λέγ’ δε προυφτένου, έχου να 
πάρου πολλούς». Άντι είπα πάνι να τσ’ πάρς, τσι 
μένα μπουρί να μη ξιχάσ’(εις).

Πλησιάζαν οι απουκριές. Ούλ’ πίναν τσι 
τρώγαν. Σκέφκα λοιπόν τσι είπα: «μένα ουλ’ μη 
έχουν απουφασίς. Γιακί να φύγου νυσκός τσι όχ’ 
χουρτάτους; Τριχάτους λοιπόν σαλτέρνου μέσα 
στου σταυρουδρόμ’. Διατάζου ένα μπουκάλ’ ρατσί. 
Φέρει Νικουλέλ’ σουβλάκια μυρουδάτα, φέρει 
όρθις σουβλισμένις, ξιρουψμένις, φέρει λουκάνκα. 
Σήμερα θα παλέψου μη του χάρου». Του Νκουλέλ’ 
σαν άκση χάρου έτριχι  τσι δεν έφτανι. Μήτι του 
σαρανταένα δεν είχα τόσου μιγάλ’ πείνα. Αφού 
άδειασα του μπουκάλ’ του ρατσί, τα σκουνάκια 
τα είχα παρ’ για καλά. Αρχίζου του τραγούδ’ «ου 
χάρους βγήκε παγανιά μεσ’ τη δική μου γειτονιά, κι 
απ’ το πολύ συλλογισμό έχασει του λουγαριασμό». 
Ανέβκα τσι στου Κάμπου καμάρουσα τα πλατάνια. 
Προυσύνσα σκ’ Αγιά Παρασκευή, είπα καλμέρα 
στουν Άγιου Λια, τσι στου Πριόνα. Παράδεισος 
είπα είνι η Ακρασέλα. Πέταξα τσ’ σακούλις μέσα 
στου σκουπιδουτενεκέ, πήγα στου σπίτ τσι είπα 
στη γναίκα: «Παλουγού μαγείριψι μια φασουλάδα 
καβουρμά. Κάνει κανένα πταρέλ να μουσκουβουλίς 
του σκόκιμ’». Η Παλουγού τρουμουκρατημέν’ μι 
κοίταζει τσι έλιγι: «Μήτρου σάλιψι του μυαλόσ’. 
Δεν είσι καλά Μήτρου». «Είμι πουλύ καλά 
Παλουγού. Όσου ζήσουμι, όσου πάμι, όσου είνι 
του γραφτό μας. Όσου βαστάξουμι Παλουγού να 
φύγουμι χουρτάκ, τσι χαρούμιν’»

Ακρασιώτικη ντοπιολαλιά

 Αποκλεισμός ανθρώπων από τις βροχές 
στη Δρώτα…

Σε δηλώσεις του συγχωριανού μας Μανώλη 
Καρπέλλη στην Τηλεόραση Μυτιλήνης μας 
πληροφορεί ότι ο δρόμος της Δρώτας έχει 
καταστραφεί από τις καταρρακτώδης βροχές και 
όσοι μένουν αυτό τον καιρό στην Δρώτα για να 
μαζέψουν τις ελιές τους έχουν αποκλειστεί και δεν 
μπορούν να φύγουν με αυτοκίνητο γιατί ο δρόμος 
Δρώτας Ακρασίου είναι κατεστραμμένος. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να πάνε μηχανήματα από τους 
υπεύθυνους φορείς του τόπου για να ανοίξουν το 
δρόμο… Ζημίες και στο δρόμο μέσα στο τσαμλικ 
και στο Αμπελικό από την θεομηνία από τις πολλές 
και έντονες βροχές

 Δεν υπάρχει πια ο δρόμος Ακράσι – 
Δρώτα.

Η βροχή ήταν καταρρακτώδης που παρέσυρε 
τα πάντα. Χώματα, πέτρες, τσιμέντα, πατωμένες 
στις στροφές, δεν υπάρχουν δίοδος για να περνάς 
απέναντι από την Πάνω Δρώτα στην Κάτω Δρώτα. 
Ολοκληρωτική καταστροφή. Για του λόγου του 
αληθές δες φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες είναι 
του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Νίκου 
Καρπέλη. https://skydrive.live.com/redir?resid=9 
... FBEA1!2395

 Υποσχέσεις;
Βρέθηκαν στα χωριά μας αυτές τις μέρες 

αρμόδιοι, υπουργοί, δήμαρχοι άκουσαν τον 
κόσμο για τα προβλήματα που δημιούργησε η 
θεομηνία, υποσχέθηκαν, περιμένουμε ενέργειες…. 
ουσίας. Είδωμεν… http://www.youtube.com/
watch?v=3lNqy3WR ... e=youtu.be

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Και οι νοικοκυραίοι του συλλόγου χίλια χρονιά 

να ζήσουν!!!!!!!!!!!!! Άνοιξαν οι νοικοκυρές του 
χωριού τα σπίτια τους στα παιδιά του συλλόγου 
να ακούσουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα . Και 
μείς εδω από την άλλη άκρη της γης ανοίξαμε 
τους υπολογιστές και μπήκαμε μαζί σας στα ζεστά 
σπίτια που με χαρά άνοιγαν οι νοικοκυρές του 
χωριού μας. Νοερά βρεθήκαμε στο αγαπημένο 
μας χωριό ντυμένο με τα χειμωνιάτικα τους με 
μεγάλη συγκίνηση ζήσαμε ξανά αναμνήσεις 
ωραίες νοσταλγικές ξαναντικρήσαμε γνωστά και 
αγαπημένα πρόσωπα.!! Από τα βάθη της καρδίας 
μου εύχομαι χρονιά πολλά σε όλους ΥΓΕΙΑ 
ΠΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ!!!!!!!!!! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ν’ΑΣΤΕ ΟΛΟΙ 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΚΑΛΗ - ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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 ΧΙΟΝΙΣΜΈΝΟ ΑΚΡΑΣΙ
https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 

611F7!2595 Οι φωτογραφίες είναι της κυρίας 
Ευστρατίας Χατζέλλη – Ταμκαλή.

 Δρώτα
40 ολόκληρες ημέρες μετά τον εφιάλτη 

της θεομηνίας που έζησαν οι 8 κάτοικοι στην 
ακριτική Δρώτα δεν έχουν νερό και πίνουν από 
το ποτάμι της περιοχής τους. Στη Δρώτα όπως 
δηλώνουν αποκλειστικά στο LesvosNews.gr 
ζούν το χειμώνα 12 κάτοικοι κυρίως ηλικιωμένοι. 
Οι 4 από αυτούς εγκατέλειψαν το χωριό αφού 
μέχρι τώρα δεν είχε αποκατασταθεί το δίκτυο 
ύδρευσης και δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς 
νερό. Οι υπόλοιποι 8 που έμειναν αναγκάζονται να 
πίνουν νερό από το ποτάμι της περιοχής τους με 
ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό για τη ζωή τους. 
Οι ίδιοι καταγγέλλουν την αδιαφορία όλων των 
κρατικών φορέων και τη Δημοτική Αρχή Λέσβου 
αφού έμειναν περισσότερες από 10 ημέρες 
αποκλεισμένοι χωρίς νερό, ρεύμα, φάρμακα και 
τηλέφωνο αφού ήταν κλειστός ο δρόμος. Όπως 
μάλιστα καταγγέλλει με παράπονο ο κ. Γιώργος, ο 
ΟΤΕ έκοψε τα τρία τηλέφωνα που έχει στο χωριό 
για οφειλή 74 ευρώ αφού δεν μπορούσαν επειδή 
ήταν αποκλεισμένοι να πάνε να πληρώσουν.

Δείτε στο βίντεο τις συγκλονιστικές μαρτυρίες 
των κατοίκων της Δρώτας. http://www.newsbomb.
gr/koinwnia/story/2 ... z2Ha3HeDs5

 Ραδιοφωνική εκπομπή
Η Μυρσίνη Μαυραντώνη, κόρη της Μαρίας Δ. 

Ασπρολούπου εξ Ακρασίουαυτή την στιγμή κάνει 
εκπομπή στο Radio-Nowhere-s στη Θεσσαλονίκη 
και κάθε Τετάρτη 8-10 

Μπράβο στην Μυρσίνη. 
 Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Χθές το βράδι 18 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 

10.00 το βράδυ στην Τηλεόραση Μυτιλήνης 
ΤVM στη εκπομπή ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ με παρουσιαστή 
τον κύριο Σαλαβό ως θέμα συζήτησης ήταν: «Ο 
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, πρόληψη – 
διάγνωση». Στην συζήτηση – ενημέρωση μίλησε ο 
αγαπητός μας Πέτρος Μαχαίρας, ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ 
- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ,  
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής 
Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης 
«Βοστάνειο». Μαζί με τον πολύ αγαπητό στους 
Ακρασιώτες γιατρό του Νοσοκομείο Μυτιλήνης 
Πέτρο Μαχαίρα (από τους λίγους ανθρώπους 
που αν και δεν έχει καταγωγή από το Ακράσι 
αγάπησε το Ακράσι τόσο πολύ) πήρε μέρος στη 
συζήτηση και η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου 
Καρκινοπαθών Λέσβου Ακρασιώτισσα Ρηνούλα 
Σωτηρχέλλη μαζί με την Πρόεδρο τους.

 Βράβευση μαθητών από το Ακράσι στο 
Μαθηματικό διαγωνισμό

 Στις 23 του Φλεβάρι 2013 στο Δημοτικό θέατρο 
Μυτιλήνης έγινε η βράβευση των μαθητών των 
δημοτικών σχολείων της Λέσβου στα Μαθηματικά 
από την Ελληνική Μαθηματική εταιρία. Βραβείο 
πήραν και οι παρακάτω μαθητές και μαθήτριες από 
το Ακράσι (με αλφαβητική σειρά): 

Αγγελής Παναγιώτης, γιός της Άρτεμις Καρίπη
Ασπρολούπου Μυρσίνη του Χρήστου
Βερβέρη Μερόπη του Γεωργίου Ξεν. Βερβέρη
Βερβέρη Πανδώρα του Γεωργίου Μιχ. 

Βερβέρη 
Ο σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ συγχαίρει τους 

παραπάνω μαθητές και τους εύχεται καλή πρόοδο 
και πάντα να έχουν στην ζωή τους επιτυχίες. https://
skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 611F7!2636

 «Καταρράκτης» στο Ακράσι
Φέτος έκανε πάρα πολλά νερά στο Ακράσι και 

πολλές καταστροφές έγιναν από τα πολλά νερά. 
Μια άλλη εικόνα θετική των νερών είναι στην 

θέση Αληγαρίδια που τα νερά έκαναν ένα μικρό 
ξεροπόταμο να μοιάζει με νερά ενός μικρού 
καταρράκτη. Πριν 3 βδομάδες περίπου τα νερά 
ήταν πιο πολλά και ορμητικά στο σημείο αυτό.

https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 
611F7!2656

 ΕΦΥΓΕΣ ΝΩΡΙΣ
Αισθάνομαι την ανάγκη να πω δυο λόγια για 

το Νίκο. Γνωρίζω εκ των προτέρων πως τόσο η 
εφημερίδα όσο και το περιοδικό θα φιλοξενήσουν 
πολλά άρθρα για εκείνον. ΄Ενας τόπος –όποιος κ 
να είναι αυτός- πέρα από το φυσικό κάλλος που 
διαθέτει σημαδεύεται από τους ανθρώπους που 
φιλοξενεί. Εμάς μας ενδιαφέρει ο δικός μας τόπος 
αυτή τη χρονική στιγμή. Η προσωπική μας ιστορία 
δηλαδή. Το δικό μου τόπο τον έχω συνδέσει με 
κάποιους ανθρώπους. Και είμαι συγκλονισμένη 
γιατί ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν κ ο 
Νίκος. Δεν θα περιγράψω το Νίκο. Τον γνωρίζατε 

όλοι. Πονάω χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστορικό 
χρόνο. Δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. 
Δεν μπορώ να πιστέψω πως φέτος το καλοκαίρι 
αλλά κ κανένα άλλο καλοκαίρι πια, θα πάω στο 
χωριό μου κ εκείνος θα είναι απών. Τον θεωρούσα 
φίλο. 

Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Δεν μπορώ να 
μην γράψω λίγα λόγια για εκείνον. Ο Νίκος διέθετε 
πολλά φυσικά προσόντα. Ένα από αυτά ήταν η 
φωνή του. Έχω την τύχη και την ατυχία μαζί το 
σπίτι μου να βρίσκεται στην πλατεία του χωριού. 
Από παιδούλα λοιπόν με νανούριζε η θεσπέσια 
φωνή του. Ποιο τραγούδι να πρωτοθυμηθώ; Ήταν 
όμορφα τραγούδια εκείνα. Και η φωνή του Νίκου 
τα έκανε ακόμα πιο όμορφα. Γιατί έβαζε την ψυχή 
του και το μεράκι του σε αυτά. Η χορευτική του 
κίνηση –η γλώσσα του σώματος μας δηλαδή- 
αποτυπωνόταν ακόμα και στο βάδισμά του. 
Χορέψαμε πολλές φορές μαζί. Και όσοι από 
εσάς έχετε την ίδια περίπου ηλικία θα θυμάστε 
με νοσταλγία την πρώτη εκείνη χοροεσπερίδα να 
την πω (δεν ξέρω κ τι όνομα να της δώσω) που 
οργανώσαμε στο κάτω καφενείο η τότε νεολαία 
του χωριού. Δεν θα αναφερθώ στην εξωτερική 
του εμφάνιση. Γιατί θεωρώ πως για εκείνον ήταν 
καταδίκη. Γνωρίζω πολλά κοριτσόπουλα της 
γενιάς μου που σφάζονταν για εκείνον. Μα πάνω 
απ΄όλα ήταν μπεσαλής. Και αυτό έχει μεγάλη αξία 
για μένα γιατί θεωρώ πως δεν είμαι η κλασική 
γυναικεία φιγούρα κ έχω τα δικά μου ιδιαίτερα 
μέτρα και σταθμά. . 

Πολλά βράδια πριν πάω για ύπνο κ πηγαίνοντας 
προς το σπίτι μου με φώναζε για να πιούμε μαζί 
το τελευταίο ούζο. Και τελικά αυτό το τελευταίο 
ούζο έπαιρνε ώρες πολλές. Μοιραστήκαμε πολλά 
μυστικά οι δυο μας μη ανακοινώσιμα. Και άλλα 
που μου έλεγε κ όταν του ζητούσα διευκρινίσεις 
σιωπούσε. Θυμάμαι που μου έλεγε πολλές φορές 
γυναίκες σαν την Πελαγία δεν υπάρχουν. Την 
Πελαγία – την αδερφή του- την εκτιμώ, αλλά όταν 
τον ρωτούσα τι έχει δηλ ρε Νίκο η Πελαγία που 
δεν έχουν οι άλλες γυναίκες εκείνος σιωπούσε. Εκ 
των υστέρων σκέφτομαι πως η αδερφή του ίσως 
υπήρξε μέτρο σύγκρισης. Και θα συμφωνήσω 
με το φίλο μου τώρα. Γυναίκες σαν την Πελαγία 
σήμερα δεν υπάρχουν. Ο Νίκος είχε τον τρόπο 
του να προστατεύει τα άτομα που ήταν κοντά του. 
Αισθανόσουν ασφαλής μαζί του Δεν είχε κακίες 
κ δεν έκανε μπαμπεσιές. Γι΄αυτό κ είχε φίλους 
πολλούς. Χαιρόμουν τόσο όταν μου έλεγε πως 
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είμαι Νικολιάς. Ένα βράδυ μου είπε πως είμαστε 
κ ξαδέρφια κ προσπαθούσε να μου εξηγήσει κ τα 
σόγια. Μου ανέφερε μάλιστα πως ο μπαμπάς του 
προσφωνούσε τον δικό μου ξάδερφο. Ειλικρινά 
δεν έδωσα σημασία. Γιατί τους συγγενείς δεν τους 
επιλέγουμε. Βεβαίως αν τυχαίνει οι συγγενείς να 
είναι κ φίλοι είναι ο καλύτερος συνδυασμός. 

Αυτό που σκέφτομαι την περασμένη τούτη ώρα 
είναι πως Νίκο μου έφυγες νωρίς. Αλλά γλίτωσες. 
Θυμάμαι τη συζήτηση που κάναμε στην πλατεία 
ένα μεσημέρι το καλοκαίρι περί οικονομικής 
κρίσης. Και εύχομαι και εγώ να φύγω όπως και εσύ. 
Γιατί δεν φοβάμαι το θάνατο. Ας φύγω και τώρα. 
Είμαι έτοιμη. Αυτό που φοβάμαι είναι ο πόνος, η 
μετάβαση δηλαδή προς το θάνατο. Το πέρασμα. 
Και εσύ έφυγες όρθιος. Και βέβαια αναλογίζομαι 
και τον πόνο των φίλων σου και των δικών σου 
ανθρώπων.  Αντίο φίλε Νίκο

 Τα θερμά μας Συλλυπητήρια
Σήμερα στις 13 μ.μ. στο Ακράσι τελέστηκε η 

νεκρώσιμος ακολουθία του αγαπητού Ακρασιώτη 
ΝΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΛΗΓΙΑΝΗ, ετών 58. 
Πολύς ο κόσμος που παραβρέθηκε στην τελετή, 
όπως επίσης παραβρέθηκε και τριμελές επιτελείο 
της Πολεμικής μας Αεροπορίας,το οποίο στο 
τέλος παρέδωσε στην αδελφή του εκλιπόντος 
Πελαγία, την Ελληνική Σημαία, η οποία κάλυπτε 
τον νεκρό κατά την διάρκεια της τελετής.  Το ΔΣ 
του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα ΘΕΡΜΑ 
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ στην οικογένεια του πρόωρα 
εκλιπόντος. Ο σύλλογος μας αντί στεφάνου έδωσε 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου. Επίσης αποφάσισε 
να ακυρώσει την αποκριάτικη εκδήλωση που θα 
γινόταν  στις 17 Μαρτίου στο Πολιτιστικό κέντρο 
Ακρασίου (πρώην Δημοτικό σχολείο).

 Δ’ Χαιρετισμοί στο Ακράσι
Και πάλι φέτος ημέρα Παρασκευή ανηφορήσαμε 

για το Ακράσι για να παρακολουθήσουμε τους Δ΄ 
Χαιρετισμούς. Ο καιρός πολύ καλος, ηλιόλουστη 
ημέρα. Ο κόσμος στην πλατεία του χωριού 
περίμενε να χτυπήσει η καμπάνα. Στην εκκλησία 
πολύ λίγος κόσμος στην αρχή, αλλά μετά από 
λίγο χρονικό διάστημα γέμισε σχεδόν η εκκλησία.  
Όπως πάντα μέσα στην εκκλησία νιώθεις μια 
θαλπωρή, μια ζεστασιά. Πολλά πράγματα όμως δεν 
μπορείς να τα εξηγήσεις με λόγια, αλλά μόνο να τα 
ζήσεις. Ακούσαμε το «Υπερμάχω», το «Άσπιλε» 
από την Ειρήνη Σωτηρχέλη - Αφιοντζή, το 
«Δος ημίν Δέσποτα» από τον Γρηγόρη Κων. 
Μαυροθαλασσίτη και το ανεπανάληπτο «Την 
Ωραιότητα της Παρθενίας Σου...».

Βίντεο 1ο 
http://www.youtube.com/watch?v=io6Wd4zD 

... e=youtu.be
Βίντεο 2ο 
http://www.youtube.com/watch?v=S_wWd04k 

... e=youtu.be
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... 

FBEA1!2803

 Γιώργος Ν. Σάπικας
Ο Γιώργος Ν. Σάπικας είναι από τους 

συγχωριανούς μας που αγαπάει πάρα πολύ το 
Ακράσι και την εκκλησία μας Αγία Παρασκευή 
όπου ήταν ο βοηθός του παπα Παναγιώτη. 
Στερήθηκε για αρκετό καιρό το Ακράσι γιατι είχε 
ένα σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του, αλλά τώρα 
είναι σε πολύ καλό δρόμο. Κοντά του άγρυπνος 
φρουρός βοηθός και συμπαραστάτης ο αδελφός 
του Αργύρης. Αναρρώνει και πιστεύω ότι θα γίνει 
πολύ καλά, όπως ήταν πριν. Μετά από πολύ καιρό 
λοιπόν βρέθηκε στο Ακράσι ημέρα Κυριακή 31 
Μαρτίου και η πρώτη του έννοια ήταν να βρεθεί 
στη εκκλησία μας όπου γινόταν η θεία λειτουργία. 

Και όταν είπε το Πιστεύω και το Πάτερ ημών ο 
κόσμος που ήταν μέσα στην εκκλησία συγκινήθηκε 
και χάρηκε πολύ που είδαν και άκουσαν το Γιώργο 
να μετέχει στην Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία 
Λειτουργία βρεθήκαμε κάτω από τον πλάτανο και 
ο Γιώργος ήταν πολύ χαρούμενος που βρισκόταν 
ανάμεσα στους συγχωριανούς του.

http://www.youtube.com/watch?v=Fd6tj8md ... 
e=youtu.be

Φωτογρφιες
https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 

611F7!2679

 Οι δρόμοι πότε θα φτιαχτούν;
O Μανώλης Χριστοφέλλης μέλος του 

Συμβουλίου Ακρασίου αναρωτιέται: «Πέντε 
μήνες από τότε που έγινε η μεγάλη θεομηνία στο 
Ακρασι λίγα πράγματα έχουν διορθωθεί. Οι δρόμοι 
παραμένουν ακόμη απροσπέραστοι με πολύ 
μεγάλο κίνδυνο να κινδυνεύουν από ατυχήματα 
ανθρώπινες ζωές. Αυτοκίνητα να παθαίνουν 
σοβαρότατες ζημιές και να ξοδεύονται χρήματα 

για να επισκευαστούν, λες και μας περισσεύουν 
χρήματα με τέτοια οικονομική κρίση. Η ζημιά που 
έπαθα χθες σε ένα αγροτικό δρόμο είναι πάνω από 
τετρακόσια ευρώ. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. 
Ελεοκτήματα αμάζευτα, κτηνοτρόφοι με τα 

χίλια ζόρια πηγαίνουν στα ζώα τους. Παρά 
τις επανειλημμένες τηλεφωνικές και γραπτές 
αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου στη δημοτική 
αρχή στο Πλωμάρι και στη Μυτιλήνη μας έχουν 
γραμμένους για πολλοστή φορά στα παλιά τους 
τα παπούτσια. Ακούει κανείς; Σαν σύμβουλος 
θα ντρέπομαι να πάω στο χωριό. Σκέπτομαι να 
προτείνω την παραίτηση του συμβουλίου εάν 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

 Ζωγραφίζοντας το Ακράσι
Στη σχολή οδηγών του Στέφανου Καλδή (γιός 

του συγχωρεμένου γυμνασιάρχη αείμνηστου 
Παναγιώτη Καλδή) υπάρχει ένας πίνακας 
ζωγραφικής που έχει ζωγραφίσει ο ξάδελφος του 
Καλδής Στέφανος του Γεωργίου. Να ένας ακόμη 
Ακρασιώτης καλλιτέχνης.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια για τον πολύ ωραίο 
αυτό πίνακα ζωγραφικής αγαπητέ Στέφανε. https://
skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 611F7!2660

 Υιοθετήστε μια εικόνα της πολιούχου 
Αγίας Παρασκευής

Πάνω από το τέμπλο της πολιούχου Αγίας 
Παρασκευής του χωριού μας βρίσκονται 25 
εικόνες ξύλινες σε πολύ άσχημη κατάσταση. 
Εάν μείνουν έτσι ο χρόνος θα τις φθείρει και θα 
καταστραφούν εντελώς. Μάλιστα υπάρχει εικόνα 
από 1835. Ο παπάς μας Παναγιώτης και το υπόλοιπο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο αποφάσισαν ότι οι 
εικόνες αυτές είναι απαραίτητο  να συντηρηθούν 
και να καλλωπιστούν. Δηλαδή με μια ειδική 
τεχνική που κάνουν οι τεχνίτες έργων ζωγραφικής 
οι εικόνες ξαναβρίσκουν την «ζωντάνια» τους όπως 
ήταν παλιά και ταυτόχρονα συντηρούνται από το 
σκόρο και το χρόνο με αποτέλεσμα να φαίνονται 
σαν καινούργιες. Σας δείχνουμε δύο εικόνες 
που έχουν ήδη συντηρηθεί και καλλωπιστεί από 
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σ υ ν τ η ρ ή τ ρ ι α 
έ ρ γ ω ν 
ζωγραφικήςμε 
εντολή του 
εκκλησιαστικού 
συμβούλιου της 
εκκλησίας μας. 
Μιλάμε για την 
Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η 
Του ΧΡΙΣΤΟΥ 
και την 
Γ Ε Ν Ν Η Σ Η 
Του. Η Φώτο 
1 και Φώτο 4 
δείχνουν σε 
πια κατάσταση 

βρισκόταν οι εικόνες πριν συντηρηθούν , η Φώτο 
2 και Φώτο 5 φαίνεται μέρος της αποκατάστασής 
των και η Φώτο 3 και Φώτο 6 η τελική μορφή της 
εικόνας καλλωπισμένη και συντηρημένη. https://
skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 611F7!2686

Επειδή το κόστος της κάθε εικόνας είναι 
εβδομήντα (70) ευρώ καλούνται όλοι οι 
συγχωριανοί μας και φίλοι του χωριού μαςκαι 
της Αγίας μας Παρασκευής να ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ 
μια εικόνα, δηλαδή να αναλάβουν το κόστος της 

συντήρησης και αποκατάστασής της.  Υπάρχει 
η δυνατότητα να δώσουν και ένα μικρότερο 
χρηματικό ποσό. ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ έκαστος.  Γι’ 
αυτό το λόγο ας επικοινωνήσουν απευθείας με τον 
ταμία του εκκλησιαστικού συμβουλίου της Αγίας 
Παρασκευής Ακρασίου κύριο Γιώργο Δ. Τυροπώλη 
στο τηλέφωνο 6932663233.

Ο σύλλογος μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» πρωτεργάτης 
σε τέτοιες προσπάθειες ανέλαβε την αποκατάσταση 
της εικόνας σχετικής με την ΑΝΑΣΤΑΣΗ Του 
ΧΡΙΣΤΟΥ. Τέλος συγχαίρουμε το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής του χωριού μας 
που παίρνει τόσο σημαντικές πρωτοβουλίες.  Γιατί 
η αποκατάσταση πολύ παλαιών εικόνων είναι 
έργο που μας κρατά πάντα κοντά στην παράδοση 
και στον πολιτισμό και ο κάθε ένας μας έχει την 
ευλογία του Θεού, της Αγίας μας Παρασκευής και 
των αγίων που εικονίζονται στις εικόνες αυτές.

 Ακρασιώτικο λάδι εμφιαλωμένο και 
ελιές

Υπάρχουν και στο Ακράσι ελαιοκτηματίες που 
βλέπουν μπροστά. Σήμερα σας παρουσιάζω την 
οικογένεια ΛΑΣΚΑΡΗ τρία αδέλφια (ΜΑΝΩΛΗΣ, 
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ) που συσκευάζουν 
λάδι με δική τους ετικέτα. Επίσης συσκευάζουν 

τσακιστές ελιές 
σε άλμη. Μπράβο 
στην οικογένεια 
Λ Α Σ Κ Α Ρ Η . 
Προς αυτήν την 
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η 
, δηλαδή της 
σ υ σ κ ε υ α σ ί α ς 
λαδιού βρίσκεται 
και ο Ελαιουργικός 
Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ς 
Ακρασίου. Το 
μόνο που μένει 

πιστεύω εγώ πέρα από την συσκευασία του λαδιού 
είναι να βρεθούν αγορές για την πώληση του λαδιού 
και ελιών. https://skydrive.live.com/redir?resid=6 
... 611F7!2649

 Επικίνδυνος ο δρόμος της Δρώτας
Ο δρόμος της Δρώτας σε δυο σημεία έχει γίνει 

φοβερά επικίνδυνος. Τώρα το καλοκαίρι κατεβαίνει 
κόσμος στη θάλασσα .Είναι θέμα χρόνου να 
συμβεί κανένα ατύχημα. Οι αρμόδιοι αδιαφορούν. 
Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Κύριοι 
του Δήμου είσαστε υπεύθυνοι για ότι συμβεί. Σας 
βαρεθήκαμε. Μανώλης Χριστοφέλλης

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

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

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΕΡΒΕΡΗ – 
ΚΑΡΔΑΤΟΥ 10
ΕΙΡΗΝΗ – ΠΑΝ. ΑΦΙΟΝΤΖΗ 10
ΙΩΑΝ. – ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ 10
ΜΠΕΤΗ ΧΛΕΤΖΟΥ 20
ΑΝΝΑ ΧΛΕΤΖΟΥ – ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ 20
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ 20
ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 20
ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ 10
ΤΑΚΗΣ ΖΑΛΟΥΜΗΣ 10
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ 10
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 10
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΛΑΣ 10
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 10

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 10
ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ (ΑΦΡΙΚΗ) 50
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ 25
ΤΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 25
ΜΕΛΠΩ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗ 10
ΟΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ εις 
μνήμη ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 50
ΟΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ εις 
μνήμη ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ 50
ΟΙΚ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ εις 
μνήμη ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 40
ΟΙΚ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑ εις 
μνήμη ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ 40
ΟΙΚ. ΒΕΓΙΑΝΝΗ εις μνήμη ΙΩΑΝΝΗ 
ΒΕΓΙΑΝΝΗ 50

ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΛΑΣΚΑΡΗ εις μνήμη 
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ 100
ΟΙΚ. ΕΜ. ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΗ εις μνήμη 
ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 40
ΟΙΚ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΛΑΣΚΑΡΗ εις 
μνήμη ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 40
ΟΙΚ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ 
εις μνήμη συζ. ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ 20
ΟΙΚ. ΕΜ. ΕΥΣΤΡ. ΚΑΡΠΕΛΛΗ εις 
μνήμη ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΙΟΝΤΖΗ 20
ΟΙΚ. ΔΗΜ. & ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ 
εις μνήμη ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 50
ΟΙΚ. ΠΑΝ. & ΠΕΜΗΛΑ ΚΑΡΠΕΛΗ 
εις μνήμη ΙΩΑΝΝΗ ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ 30

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 Μεταξία Χατζηκυριάκου, Ειρήνη 
Κουτρουλή (κόρη της Πελαγίας Αληγιάννη), Ταξιαρχούλα Λινάρδου, Κατερίνα 
Αληγιάννη, Ευστρατία Χατζέλη και τους κυρίους Γιάννη Κουτρουλή, Χρήστο Δ. 
Ασπρολούπο, Δημήτρη Φωτίου, Νικόλαο Καρίπη και Γεώργιο Μ. Βερβέρη.
Ευχαριστούμε επίσης την εταιρεία ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την ευγενική 
δωρεά προς το σύλλογό μας για το σκίαστρο – σκέπαστρο της πέργκολας στην 
εξέδρα του χωριού μας.
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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013
 ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Από Πλωμάρι με δικά μας αυτοκίνητα. Βαρκάδα με καΐκι από 
Πλωμάρι – Κρυφτή – Δρώτα – Βατερά (φαγητό –καφέ) και επιστροφή Πλωμάρι.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Αυλή πρώην δημ. σχολείου. Καλοκαιρινός χορός συλλόγων
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Πλατεία χωριού. Γήπεδο Αμπελικού 5χ5
ΠΡΩΪ: Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών μια Κυριακή πρωι π.χ. πινόκ, τάβλι, σκάκι. στην 

πλατεία του χωριού.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: Αγώνας ποδοσφαίρου 5χ5 παλαιμάχων – νέων μόνο για Ακρασιώτες 

(παλαίμαχοι ηλικίας πάνω από 35 ετών).
ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Αυλή πρώην δημ. σχολείου. Συναυλία με τον Τάκη Σωτηρχέλλη και 

με το συγκρότημα ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Αιμοδοσία

Επί πλέον δραστηριότητες
Ανακύκλωση μέσω δήμου Μυτιλήνης
Καλλιτεχνικές δημιουργίες. Η Μαρία Νικολιά θα δείξει την τεχνική του ντεκαπάζ σε κερί.
Ζύμωμα ψωμιού
Προσκύνημα στην Παναγιά με τα πόδια στην Αγιάσο μια μέρα τον 15αυγουστο.
Ζωγραφική για παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ                                                   (συνέχεια από σελ. 5)
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Εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών
Προς τους
Συλλόγους Διδασκόντων Σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΟΙΝ.: 1. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
             2. Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μυτιλήνη, Μάρτιος 2013
ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ακράσι και Αμπελικό Λέσβου» 

Στα πλαίσια των πολιτιστικών μας δράσεων θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα να γνωρίσουν 
οι μαθητές των σχολείων της Λέσβου τα ορεινά χωριά (Ακράσι και Αμπελικό) τα οποία πέρα από την 
φυσική τους ομορφιά  παρουσιάζουν πολιτιστικό ενδιαφέρον. Για να καλύψουμε τις μορφωτικές και 
πολιτιστικές ανάγκες των μαθητών της Λέσβου στείλαμε σε όλα τα σχολεία της Λέσβου την παρακάτω 
επιστολή:

Το Ακράσι και το Αμπελικό Λέσβου είναι δύο από το ορεινά χωριά του πρώην δήμου Πλωμαρίου. 
Οι δύο Σύλλογοι και ο πατήρ Ευστράτιος (αιδεσιμότατος Αμπελικού) με τις ενέργειες τους έχουν 
μετατρέψει τα δύο αυτά ορεινά χωριά σε κέντρα εκπαιδευτικής μάθησης και πληροφόρησης. Γι΄ αυτό 
το λόγο δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνάσιων και Λυκείων της 
Λέσβου να διοργανώσουν εκπαιδευτικές εκδρομές και να ξεναγηθούν (μέσα από τα παρακάτω βίντεο 
και φωτογραφίες μπορείτε να ξεναγηθείτε εικονικά):

1. Στο λαογραφικό μουσείο Ακρασίου 
Βίντεο 1ο 
http://www.youtube.com/watch?v=I9sFONGr ... e=youtu.be
Βίντεο 4ο 
http://www.youtube.com/watch?v=axXhO4q7 ... e=youtu.be
Περισσότερες πληροφορίες για το μουσείο 
Ιστορικό του Μουσείου
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2284
Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρασίου
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2280
Εντυπώσεις από το Μουσείο Ακρασίου
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2287
2. Μουσείο Ρητίνης, Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό μουσείο Αμπελικού
http://www.ampeliko.gr/to-mouseio-mas/t ... io-mas.htm
3. Φάρμα με Ελάφια στο Ακράσι. 
Φωτογραφίες
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2121
Βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=Ud5KxigS ... e=youtu.be
4. Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας: Φωτοβολταϊκά – ηλιακά κάτοπτρα στο Ακράσι
Φωτογραφίες
https://skydrive.live.com/redir?resid=9 ... FBEA1!2252

Οι σύλλογοι του χωριού μας
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Στα νότια αιγαιοπελαγίτικα ακρογιάλια βρίσκεται το πανέμορφο ξεχωριστό χωριουδάκι το Ακράσι. Παρόλο 
που είναι τόσο μικρό χωριό, έχουμε δυο συλλόγους. Έναν στην Αθήνα με την ονομασία «ο Πλάτανος» και ένα 
στη Μυτιλήνη «Άκρα-Σιών». Οι δυο σύλλογοι φροντίζουν, αγωνίζονται ώστε το χωριό μας να κρατηθεί ζωντανό 
και να διώξουν μακριά τη μοναξιά. Μοναξιά που κληρονομήσαμε από τη μετανάστευση και τα ερείπια που άφησε 
ο εμφύλιος πόλεμος. Το χωριό μας άλλωστε είχε μεγάλη ακμή. Σκοπός των συλλόγων είναι να κρατηθούν οι 
παραδόσεις και τα έθιμα του χωριού μας. Όλοι προσπαθούμε να γράφουμε και στο περιοδικό και σε εφημερίδα 
ό,τι γνωρίζουμε από τα παλιά μακρινά χρόνια των προπαππούδων μας.

Φροντίζουμε όλοι μαζί με τους συλλόγους να διατηρήσουμε την παραδοσιακή ταυτότητα του χωριού μας. Οι 
σύλλογοι διοργανώνουν διάφορες γιορτές. Το καλοκαίρι έρχονται πολλοί παραθεριστές. Το Ακράσι είναι χωριό 
της ξενοιασιάς, της ηρεμίας, της δροσιάς και της ξεκούρασης. Οι σύλλογοι  διοργανώνουν διάφορα παιχνίδια για 
τα παιδιά και διάφορες γιορτές. Όπως το παραδοσιακό έθιμο του τραχανά γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Ξέφρενα 
γλέντια γίνονται και στα πανηγύρια μας όπως της Αγίας Παρασκευής. Με τη μελωδία ζωντανής μουσικής 
ξεχνιόμαστε κάτω από τα πλατάνια της όμορφης πλατείας. Όλοι αγκαλιασμένοι χορεύουμε, γλεντάμε μέχρι τα 
ξημερώματα.

Όλα αυτά είναι μια γλυκιά ανάπαυλα στη μοναξιά μας. Έχουμε κληρονομήσει δυο ιερά κειμήλια από τους 
γονείς μας. Το Μουσείο που εκεί βρίσκεται όλη η ζωή μακρινών ανθρώπων και είναι έργο του συγχωριανού μας 
Γιάννη Κοντέλλη. Κληρονομήσαμε το ελαιοτριβείο που το έχτισαν οι γονείς μας με μεγάλο αγώνα και ανέχεια 
εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Δίνει κίνηση και ζωντάνια μέσα στο χωριό μας.

Με τη βοήθεια των δυο συλλόγων θα φυλάξουμε αυτή την άγια κιβωτό, την παράδοσή μας με σεβασμό. Θα 
την παραδόσουμε στην καινούρια γενιά για να χαίρεται και να θαυμάζει το όμορφο χωριό μας.

Η περίοδος που περνάμε είναι μια δύσκολη δοκιμασία για πολλούς ανθρώπους. Είναι η εποχή της λιτότητας την 
οποία ζούμε σήμερα και που δυστυχώς δεν την περίμενε κανείς. Μοιάζει με τις ισχνές αγελάδες που αναφέρεται 
στη Βίβλο όπου από την αφθονία υλικών μέσων και άνετης ζωής πέσαμε στην έλλειψη μέσων βιοπορισμού. Όσοι 
έχανε προβλέψει και κάνανε λιτότητα προτού έλθει η κρίση, αυτοί, δεν θα υποφέρουν τόσο όσο μερικούς άλλους 
που απερίσκεπτα σκιρτάγανε τα χρήματα τους εδώ κι εκεί χωρίς να προβλέψουν για το... αύριο.!! Μερικοί λένε 
ότι ο μισθός θα πάει στα 560 ευρώ και η σύνταξη στα 360 ευρώ. Γι΄ αυτό μάγκες να βάλουμε  νερό στο κρασί 
μας γιατί μας βλέπω να υποφέρουμε. Εγώ θα βλέπω τα ραδίκια ανάσκελα σε λίγο καιρό, αλλά εσείς που θα 
μείνετε κανονίστε την πορεία σας αν δεν θέλετε να υποφέρετε. Τα παγωτά, τα σκάφη, οι ταβέρνες, οι καφετέριες, 
θα γίνουν μια ωραία ανάμνηση. Προφήτης δεν είμαι αλλά απ’ ότι ακούω...κρίνω. Την περίοδο του ..1950.. μια 
γιαγιά κοίταζε τα παιδιά και το ανδρόγυνο πήγαινε στις ελιές. Ξέρετε ότι τα μάλωνε όταν  τρώγανε ολόκληρη 
την ελιά; Μισή μισή, τους έλεγε. Δεν βλέπετε που οι γονείς σας που τρέχουν απ’ τα χαράματα για να μαζέψουν 
αυτές τις ελιές και σεις τις τρώτε ολόκληρες; Στην κατοχή, θυμάμαι που οι γυναίκες πλέκανε κάλτσες. Τώρα 
όταν τρυπήσει η κάλτσα σου την μπαλώνεις; Αν το πεις αυτό στα σημερινά παιδιά θα σε πάρουν στα γιούχα. Και 
έτσι είναι διότι καλομάθανε στην ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ. Κάποτε γερνάγαμε ξυπόλυτοι, μετά βάλαμε τσόκαρα και μετά 
βάλαμε παπούτσια. Ξεχνιούνται αυτά;;;;; Όμως οι νέοι δεν τα ξέρουν, κι ούτε θέλουμε να τα περάσουν. Το, ότι 
εμείς περάσαμε πιο δύσκολες καταστάσεις, είναι αλήθεια. Μα, θα μου πει κάποιος ότι τότε ήταν ΚΑΤΟΧΗ! Ναι 
ήταν, και τι διάφορα κάνει; Δεν περάσαμε δύσκολα χρόνια;  Κι όμως επιβιώσαμε. Και πάλι θα επιβιώσουμε διότι 
είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι, και επίσης ξέρουμε ότι ο χριστιανός συμπαραστέκεται στον πλησίον του όπως 
ακούτε και βλέπετε. Δεν αναφέρομαι στα συσσίτια, όχι. Αλλά και σ΄αυτά μέσα υπάρχει η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ. 

Δυσκολοι καιροι
του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟΥ...

Χρήσιμες συμβουλές

Βίντεο 
http://www.youtube.com/watch?v=jFP36Yyx ... e=youtu.be
5. Γήπεδο 5χ5 στο Αμπελικό
Για την άψογη διεξαγωγή των παραπάνω επισκέψεων και την ξενάγησή σας παρακαλείσθε όπως 

πριν 5 με 4 ημέρες το λιγότερο επικοινωνήστε τηλεφωνικά και με τους δύο:
Α. Καρπέλη Νίκο, πρόεδρο Συμβουλίου Ακρασίου (τηλ…….) και 
Β. Πατήρ - Ευστράτιος, αιδεσιμότατος Αμπελικού (τηλ. …….)
Κλείνοντας την επιστολή αυτή σημειώνουμε :
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί πριν την επίσκεψή σας στους παραπάνω επισκέψιμους 

χώρους μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (Γ. Βερβέρης, πρόεδρος Συλλόγου, τηλ. ……..).
Αφού σας ευχηθούμε καλή εκπαιδευτική εκδρομή, σας βεβαιώνουμε ότι αξίζει τον κόπο να 

επισκεφτείτε τα δύο ορεινά χωριά μας, γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις στους παραπάνω χώρους οι 
μαθητές σας θα ωφεληθούν μαθησιακά ποικιλοτρόπως.

Ο πολιτιστικός μας σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ έστειλε επιστολές προς όλους τους τοπικούς φορείς που 
έχουν την ευθύνη (άμεση και έμμεση) για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων του χωριού μας, 
όπως επίσης παρόμοια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας για να δει τα χάλια μας….

Κύριε Προθυπουργέ, Καλή Χρονιά και Χρόνια σας Πολλά.
Θα θέλαμε να σας απασολήσουμε και σας κλέψουμε λιγα λεπτά από  τον πολιτιμο χρόνος σας 

γιατί δυστυχώς χάσαμε κάθε ΕΛΠΙΔΑ από τους τοπικούς φορεις και το μόνο που μας μενει είναι να 
απευθυνθούμε στον Προθυπουργό της χώρας μας. ΕΙΣΤΕ η ΜΟΝΗ μας ΕΛΠΙΔΑ.

Το χωριό μας το Ακράσι Λέσβου, είναι ένα ορεινό παραμεθόριο αγροτικό χωριό και με την 
αποκλειστική εργαία των κατοικων  της το μάζεμα της ελιάς.  Ο Πολιτιστικός μας σύλλογος προσπαθει 
κατά την διαρκεια του έτους να κρατήσει τους κατοίκους του στην γνετειρά τους με πλήθος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αυτό μπορειτε να το διαπιστόσετε από το forum του συλλόγου 
μας (www. akrasi.gr/forum).  Επίσης θα θέλαμε να σας πληροφορείσουμε ότι ο σύλλογος μας είναι 
ενας από τους λιγοστους Συλλόγους μπορεί και ο μοναδικός πολιτιστικός συλλογος  της ελλαδος που 
δεν στηρίζεται τις κρατικές επιχορηγήσεις ή δωρεές, αλλά με την εθελοντική  εργασία των μελών του 
και την οικονομική τους βοήθεια (από το υστέρημα τους)  κάνει έργα που αναβαθμίζουν το χωριό μας 
(βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=7gKcKdzI ... e=youtu.be

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ https://skydrive.live.
com/redir?resid=9 ... FBEA1!2289

Το 2013 δεν ξεκίνησε καλά για τους 
κατοίκους του Ακρασίου και των γύρω 
χωριών. Στο τέλος του 2012, (πριν 1,5 μήνα) 
οι καταρακτώδεις βροχές (που ακόμη και 
οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού δεν 
θυμούνται) κατέστρεψε τους αγροτικούς 
δρόμους του Ακρασίου  και των γύρω 
χωριων. Τόση μεγάλη ήταν η καταστροφή 
που στο επίνοιο του χωριού μας που λέγεται 
Δρώτα τα ελαιοκτήματα δεν εχουν σύνορα 
και οι κατοικοι του δεν έχουν να πιουν 

πόσιμο νερό γιατί καταστράφηκαν όλες οι πηγές και οι υποδομές νερού που υοπήρχαν (Δείτε στο βίντεο 
τις συγκλονιστικές μαρτυρίες των κατοίκων της Δρώτας. http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/2 ... 
z2Ha3HeDs5).

Είναι απελπιστική και δυστυχώς δεν έχει γίνει εδώ και 1,5 μήνα  καμιά ουσιαστική ενέργεια για 
αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων. Ο αγροτικός κόσμος του Ακρασίου και των γύρω 
χωριών θέλει να μαζέψει τις ελιές του, και δεν μπορεί (ούτε αγροτικά αυτοκίνητα μπορούν να πάνε).  
Σε διαφορετική περίπτωση θα χαθεί όλος ο ελαιόκαρπος και μαζί με την σημερινή οικονομική κρίση 
ο αγροτικός κόσμος του Ακρασίου θα χάσει και το μοναδικό του έσοδο. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε 
μερικά σημεία οι αγροτικοί δρόμοι είναι άβατοι, επικίνδυνοι για σοβαρά ατύχημα. 

Παρακαλούμε και ζητούμε ΣΗΜΕΡΑ:
1. Να δώσετε εντολή στους αρμόδιους τοπικούς φορείς (Δήμος Μυτιλήνης) για την διάθεση 

μηχανημάτων  και χειριστών  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, για την επισκευή των αγροτικών 
δρόμων λόγω της προ μηνός θεομηνίας και την επισκευή όλων των υποδομών ύδρευσης στην Δρώτα 
Λέσβου για να μην αναγκάζονται οι κάτοικοι να αγοράζουν και το νερό.

2. Παρακαλούμε όπως φροντίσετε και να δώσετε εντολή στο αρμόδιο υπουργείο μέσω προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ, ή και άλλων προγραμμάτων για την αγορά μηχανήματος διάνοιξης αγροτικών δρόμων και εμείς 
θα φροντίσουμε να βρούμε άνθρωπο που να γνωρίζει τον χειρισμό του παραπάνω μηχανήματος. Την 
διάνοιξη θα την κάνουμε με δική μας ευθύνη και με δικούς μας ανθρώπους.

Αφού σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων παρακαλούμε για τις δικές ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για 
την υλοποίηση των ανωτέρω. Παρόμοιες επιστολες στείλαμε στον Περιφερειαρχη β αιγαίου κ Γιακαλή  
και στον Δήμαρχο λέσβου κ . Βουνάτσο.  Ακόμη περιμένουμε απάντηση  Σας απασχολούμε και σας 
κλέβουμε λιγα λεπτά από  τον πολύτιμο χρόνο σας γιατί δυστυχώς χάσαμε κάθε ΕΛΠΙΔΑ από τους 
τοπικούς φορεις και το μόνο που μας μενει είναι να απευθυνθούμε στον Πρωθυπουργό της χώρας μας.  

                                                                                            Το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Στο περιοδικό «Πάντα τα έθνη» διάβασα ένα άρθρο που νομίζω πως είναι χρήσιμο για όλους μας. 
Το παραθέτω: 

«Μικρές καθημερινές ιεραποστολές». 
«Μπορούμε να κάνουμε ιεραποστολή εδώ και τώρα. Τα εργαλεία που χρειάζονται είναι ελάχιστα, 

αλλά πολύ δυνατά. Είναι δοκιμασμένα εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια.
α) Το βλέμμα. 
Η πρώτη ιεραποστολή είναι το βλέμμα με το οποίο θα πρωταντικρύσουμε τον άλλο, φιλικά, 

ενθαρρυντικά. Θα τον αγκαλιάσουμε; Θα τον κατακεραυνώσουμε; Θα τον καλωσορίάσουμε; Θα τον 
παγώσουμε με το βλέμμα μας; Μια φιλική συνάντηση από το βλέμμα ξεκινάει. 

β) Το δάκρυ. 
Με την απαλή βροχή, όλα τ’ αγριολούλουδα και τα πιο ταπεινά, ευωδιάζουν αμέσως. Έτσι και η 

καρδιά του άλλου. Μόλις δει στα μάτια μας να ψιχαλίζει η βροχούλα της καρδιά μας, ανοίγεται και είναι 
έτοιμη να δεχθεί λόγο, όσο και βαρύς είναι. 

γ) Το χαμόγελο. 
Μετά τη βροχή βγαίνει το ουράνιο τόξο. Η ελπίδα, η υπόσχεση του Θεού. Έτσι και με το χαμόγελό 

μας βγαίνει το ουρνιο τόξο του Θεού, στον συννεφιασμένο ουρανό κάποιας καρδιάς. Επουλώνονται 
πληγές. Γλυκαίνονται πόνοι. Γίνονται ελαφρότεροι σταυροί βαρείς.

δ) Το άγγιγμα. 
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ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Η χειραψία. Οι χειραψίες της αδελφοσύνης. Της συμπάθειας. Το άγγιγμα της αδελφοσύνης είναι 

πάντα θεραπευτικό. Γιατί αγγίζει την καρδιά του άλλου. 
ε) Η επιείκεια. 
«Το επιεικές ημών γνωσθήτω πάσιν ανθρώποις» (Φιλιπ. δ΄ 5). Μας φαίνεται προβληματικός ο 

αδελφός μας; Παράξενος για τα γούστα μας; Μα να ξέρουμε, ότι και έτσι τον αγαπά ο Θεός. Εμείς ποιοι 
είμαστε να τον κεραυνοβολήσουμε; 

στ) Η φιλοξενία. 
Ας είμαστε εύκολοι να καλούμε τον αδελφό μας στο σπίτι μας. Να μοιραζόμαστε μαζί του ό,τι 

φαγητό μας βρίσκεται. Μην ψάχνουμε για προφάσεις: «Δεν έχω τίποτε να κεράσω… δεν πρόλαβα να 
μαγειρέψω… το σπίτι είναι άνω- κάτω…». Μη χάσουμε μια ευκαιρία ιεραποστολής! Μπορεί να μην 
ξαναρθεί ποτέ πια. 

ζ) Το τηλεφώνημα. 
Ένα τηλεφώνημα αγάπης στον πόνο του αδελφού μας, στην ασθένεια, στο πένθος, στη χαρά, στη 

γιορτή, προσφέρει ανακούφιση, αναψυχή. Χαροποιεί, αναπτερώνει την ψυχή, στηρίζει την ελπίδα, 
προλαμβάνει την απογοήτευση, ανοίγει νέους ορίζοντες. 

η) Το γράμμα. 
Η αλληλογραφία, η πνευματική είναι ο μοναδικός τρόπος για ιεραποστολή. Τόσοι και τόσοι άγιοι 

βοήθησαν, με τα εμπνευσμένα τους γράμματα χιλιάδες συνανθρώπους τους. 
θ) Το οικοδομικό βιβλίο και περιοδικό. 
Ένα πνευματικό βιβλίο, περιοδικό, ή και απλό έντυπο, γίνεται γέφυρα σωτηρίας για όποιον 

χρειάζεται στήριξη. 
ι) Η ομολογία. 
Ας μη ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον Χριστό. Εκατομμύρια μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους, γιατί 

ομολόγησαν τον Χριστό Κύριον και αληθινό Θεό!» 

Αγαπητέ αναγνώστη. Όλα αυτά που αναφέρει το παραπάνω άρθρο, είναι πράγματα που δε μας 
κοστίζουν τίποτα. Αντιθέτως μας γεμίζουν από χαρά γιατί κάναμε το καθήκον μας στον αδελφό μας. Η 
αλληλεγγύη, η συμπαράσταση και η φιλανθρωπία μεταξύ μας είναι απαραίτητες προπαντός σήμερα που 
η πατρίδα περνά μια δύσκολη δοκιμασία. 

Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Είσαι πτωχός, εξάπαντος υπάρχει και άλλος πτωχότερος από σένα. 
Δώσε αγάπη και αγόρασε τον παράδεισο». 

Και ο ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Αν βρεις έναν πτωχό στον δρόμο σου πάρτον στο σπίτι σου. 
Κάνεις το σπίτι σου εκκλησία. Μετά βάλτον στο τραπέζι μαζί σου να φάγει. Κάνεις το τραπέζι σου Αγία 
Τράπεζα και το ψωμί και κρασί σου Θεία Ευχαριστία». 

Τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα για όλους μας ας γίνουμε οι καλοί Σαμαρείτες!
Ευστράτιος Καλδής

Εκλογές νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Στις 4 Αυγούστου 2013 και ημέρα Κυριακή στην αίθουσα του πολιτιστικού κέ-
ντρου Ακρασίου (πρώην Σχολειό) θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ». Θα προηγηθεί ο απολογισμός του έργου 
του παλαιού Δ.Σ.  Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα διεξαχθούν την επόμενη 
Κυριακή (11 Αυγούστου 2013).
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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

του Τέλη Ασπρολούπου

 Ο χειμώνας που μας πέρασε είχε αρκετές ιδιαιτερότητες. Το φθινόπωρο δεν μας χάρισε, εκτός 
από ελάχιστες, τις απαραίτητες βροχές που χρειάζεται ο τόπος μας. Τη πρώτη μέρα του Δεκέμβρη 
όμως, λες και άνοιξαν στην κυριολεξία οι ουρανοί, και μια πρωτοφανής, στα χρονικά της περιοχής 
μας, κατακλυσμιαία νεροποντή προκάλεσε τέτοιες ζημιές τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και κατοικίες της 
περιοχής μας που ακόμα μέχρι και σήμερα οι περισσότερες δεν έχουν αποκατασταθεί. Η ολιγωρία και 
η ανικανότητα των κρατικών φορέων στο μεγαλείο τους. Πέρασαν πολλές μέρες μέχρι να μπορέσουν 
συγχωριανοί μας να πιουν καθαρό νερό και να εφοδιαστούν με φάρμακα και προμήθειες. Τι και αν 
επισκέφτηκαν τη περιοχή οι αρχές και όλοι υπόσχονταν την ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Έπρεπε 
να περάσει ο χειμώνας για να προχωρήσουν σε βασικές αποκαταστάσεις πρόσβασης των αγροτών στα 
χωράφια τους. Έτσι πολύς ελαιόκαρπος έμεινε «αμάζευτος» και σε πολλά αυτοκίνητα προκλήθηκαν 
μεγάλες ζημιές. Έχουν γραφεί πολλά πάνω στο θέμα και γι’ αυτό δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Από 
αυτή τη δοκιμασία που πέρασε η περιοχή μας ξεχώρισαν άνθρωποι με θέληση και δύναμη ψυχής που 
έτρεξαν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους που είχε ανάγκη και άλλοι που με την οικονομική τους 
προσφορά συνέβαλαν στην καλύτερη οργάνωση και εξοπλισμό με τεχνικά μέσα του τόπου τους και 
άλλοι που έλαμψαν δια της απουσίας τους από τον αγώνα. Συγχαρητήρια σ’ αυτούς που βλέπουν πέρα 
από τον εαυτό τους.

 Το Δ. Σ. του Πολιτιστικού μας Συλλόγου πραγματοποίησε και φέτος τον Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό της πλατείας του χωριού μας. Έτσι όταν «οι μέρες το καλούσαν» η συντροφιά από μικρούς 
και μεγάλους ήταν συνεπής στο ραντεβού της. «Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας Χριστού 
την θείαν Γέννησην …» έψαλλαν όλοι μεταδίδοντας το μήνυμα των ημερών που έρχονταν. Οι ευχές 
των ανθρώπων του τόπου μας που έμειναν στο χωριό αυτές τις άγιες μέρες, στηρίζουν με τον τρόπο τους 
το έργο που επιτελεί ο Σύλλογός μας. Τους ευχαριστούμε και τους υποσχόμαστε ότι και του χρόνου, 
υγεία να έχουμε, θα είμαστε πάλι εκεί. 

 Την Πρωτοχρονιά τελέστηκε η θεία λειτουργία, παρουσία λίγων πλέον συγχωριανών μας, ο 
πατήρ Παναγιώτης έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Ακρασίου όπου 
μαζεύτηκαν, αυτοί οι λιγοστοί συγχωριανοί μας που μένουν μόνιμα στο Ακράσι τις γιορτινές αυτές 
ημέρες, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα και είπαν τα κάλαντα τα παρευρισκόμενα παιδιά. 
Ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και πολλές αναμνήσεις από τις 
παλιές «καλές μέρες» του τόπου μας και των ανθρώπων του.. Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης 
πίττας έπεσε στον αγαπητό Αργύρη Καπτανή. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους να είναι γεροί και να 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ - ΚΑΨΑΛΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Μ. ΒΔΟΜΑΔΑ - ΠΑΣΧΑ
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γιορτάσουν και του χρόνου ακόμα περισσότεροι.
 Την ημέρα γιορτής των Θεοφανίων τα Δ.Σ και των δύο πολιτιστικών Συλλόγων του χωριού 
μας πραγματοποίησαν την κοπής της Πρωτοχρονιάτικης τους πίτας Παρακολουθήσαμε τη θεία 
λειτουργία και ακούσαμε το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε»  καθώς και τον αγιασμό των υδάτων 
στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής Ακρασίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας κατηφορίσαμε 
για την αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου όπου μας περίμενε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Τα τραπέζια 
ήταν στρωμένα με κάθε λογής ξηρούς καρπούς, χυμούς, αναψυκτικά, κονιάκ, μελομακάρονα και 
κουραμπιέδες. Απολαύσαμε το προσφερόμενο ζεστό καφεδάκι μας και σε λίγη ώρα βρεθήκαμε να 
ψάλουμε όλοι μαζί τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και να ανταλλάζουμε ευχές με αγαπημένους ανθρώπους. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ακρα-σιών», ο πατήρ Παναγιώτης, και ο πρόεδρος Ν. Καρπέλης ευχήθηκαν 
χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου. Ο 
πατήρ Παναγιώτης ευλόγησε τη πρωτοχρονιάτικη πίττα και σε λίγη ώρα όλοι απολάμβαναν το μερίδιό 
τους. Τυχερή της χρονιάς αναδείχτηκε η Μεταξία Χατζηκυριάκου. 

 Το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη το χωριό ντύθηκε, για δυο-τρεις μέρες, στα λευκά. Η 
ξαφνική χιονόπτωση μας βρήκε τελείως απροετοίμαστους και όσοι θέλησαν να μετακινηθούν αυτές τις 
μέρες χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή. Πέρα όμως από τα πρακτικά προβλήματα του χιονιού και του 
παγετού που ακολούθησε το τοπίο σε αποζημιώνει με τον τρόπο του. Στις αρχές του Φλεβάρη η δυνατοί 
άνεμοι που φύσαγαν με μανία έριξαν τον καρπό της ελιάς κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη τη συγκομιδή.

 Δημήτρης Παν. Ξενιτέλλης, γνήσιο τέκνο του Ακρασίου. 
Είναι σε όλους γνωστή η επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία, στο 
διπλωματικό σώμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εφέτος 
σε αναγνώριση της αξιόλογης μέχρι τώρα πορείας του προήχθη σε 
Πρέσβη-Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄ (καταληκτικός βαθμός). Εμείς 
ως Ακρασιώτες τον συγχαίρουμε θερμά και πρέπει να νοιώθουμε 
υπερήφανοι γι΄ αυτή του τη προαγωγή. 

 Από νωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είχε φροντίσει να οργανώσει το 
χειμωνιάτικο γλέντι που θα γινόταν στη Μυτιλήνη. Όλα ήταν έτοιμα και έτσι στις 23 Φεβρουαρίου 
η αίθουσα του ξενοδοχείου στη Silver Bay ήταν γεμάτη από Ακρασιώτες αλλά και φίλους του τόπου 
μας. Η ορχήστρα φρόντισε, και το πέτυχε πολύ καλά, να ανεβάσει το κέφι γρήγορα και το γλέντι 
κράτησε σχεδόν μέχρι το πρωί. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς μας εξέπληξαν ευχάριστα οι Μανώλης 
Χριστοφέλλης, και Γιώργος Ξεν. Βερβέρης με τη επιτυχημένη παρουσίαση αποκριάτικου σκετς με 
επίκαιρο θέμα. Τα πλούσια και πολλά δώρα που κληρώθηκαν, η καλή εξυπηρέτηση από το κατάστημα, 
και γενικά όλη η οργάνωση συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Ευχόμαστε και του χρόνου 
ακόμα καλύτερα.

 Νίκος Εμμ. Αληγιάννης. Η είδηση ήταν συγκλονιστική. Ο αγαπητός σε όλους Νίκος δεν είναι πια 
ανάμεσά μας. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι δεν θα είναι πλέον, για εμάς που ήμασταν οι 
άνθρωποί του οι φίλοι του στο χωριό, όπως τα προηγούμενα 57 χρόνια. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι 
έφυγε από κοντά μας ένας λεβέντης στη ψυχή και στο σώμα, ένας μερακλής και γλεντζές άνθρωπος στη 
ζωή. Ο Σύλλογός χάνει έναν σημαντικό παραστάτη και βοηθό στις δραστηριότητες του που προσέφερε 
πάντα με χαμόγελο. Καλό ταξίδι αγαπητέ μας Νίκο. 

 Στις καρναβαλικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Αγιάσο στις 14 Μαρτίου με 
τον τίτλο «Χαβλέτ» συμμετείχαν και δυο συγχωριανοί μας ο Μιχάλης Ασλάνης και ο Μανώλης 
Χριστοφέλλης. Η επιτυχημένη παρουσία τους βάζει τις υποθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να 
συμβάλουν με το ταλέντο τους και σε άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα πέρα από τα όρια του χωριού μας.

 Όπως μας έμαθε εδώ και δύο χρόνια περίπου, ο ακούραστος πρόεδρος του Συλλόγου έτσι και 
φέτος συνέχισε και μας δίνει η δυνατότητα, σε όσους δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε στους Δ΄ 
χαιρετισμούς που ψάλλονται στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής Ακρασίου να παρακολουθούμε 
τους ψαλμούς καθώς και τον Ακάθιστο Ύμνο από το διαδίκτυο. Ο αγαπητός Γιώργος Ξεν. Βερβέρης 
φρόντισε να αναρτήσει όχι μόνο αυτούς αλλά και τις άλλες ακολουθίες που έγιναν στο χωριό μας 
μέχρι και τη Δευτερανάσταση. Έτσι όσοι συγχωριανοί μας είναι μακριά μας έχουν τη δυνατότητα 



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

26

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

27

να μεταφερθούν νοερά στο  Ακράσι και να δουν 
γνωστά και αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν 
εκεί.
 Αρχοντέλης Γεωργ. Σωτήρχος. Ο μέχρι 
πριν λίγο καιρό επιτυχημένος προπονητής βόλεϊ 
γυναικών κατάφερε, ύστερα από σκληρή δουλειά, 
αυτό που κανένας στο χώρο του δεν περίμενε. 
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, 
της οποίας κρατάει το τιμόνι, κατάφερε να 
κατακτήσει επάξια το νταμπλ (πρωταθλητής 
και κυπελλούχος Ελλάδος) για το 2013. Η 
ικανότητά του αποδείχθηκε για άλλη μια φορά 
στο πανελλήνιο και έκανε εμάς τους συγχωριανούς του να νοιώθουμε περήφανοι για κείνον. Δικαίως 
νωρίτερα είχε αναδειχθεί, σε πανελλαδική ψηφοφορία, ως ο καλύτερος έλληνας προπονητής βόλεϊ για 
το 2012. Τα θερμά μας συγχαρητήρια και του ευχόμαστε να καταφέρνει πάντα να κατακτά τους στόχους 
του.
 Το χωριό μας το φετινό Πάσχα, το επισκέφθηκαν λιγοστοί συγχωριανοί. Όπως έχει καθιερωθεί 
εδώ και χρόνια έτσι και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ακρα-σιών» και Σύλλογος των Απανταχού 
Ακρασιωτών «Ο Πλάτανος» ανέλαβαν τη δαπάνη του στολισμού του Επιταφίου ο οποίος έγινε, 
όπως κάθε χρόνο, από τις γυναίκες του χωριού μετά τα δώδεκα ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης. Νωρίς 
το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μπροστά στον επιτάφιο οι γυναίκες του χωριού ψάλλουν το 
μοιρολόι της Παναγίας. Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο του τόπου μας που με ευλάβεια τηρείται κάθε χρόνο 
τέτοια μέρα από τις γυναίκες του χωριού (γεροντότερες μαζί με τις νεότερες). Οι νεολαίοι του χωριού 
αναλαμβάνουν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής την περιφορά του επιταφίου, μετά τα εγκώμια, 
στα οποία και φέτος διακρίθηκαν οι νέες και οι νέοι του χωριού για την μεγάλη συμμετοχή.
Με την αναστάσιμη ακολουθία την Κυριακή του Πάσχα κατά την οποία είχαμε στο ψαλτήρι νέους από 
το Πλωμάρι και κατά την οποία το ευαγγέλιο ψάλθηκε σε επτά διαφορετικές γλώσσες, από ισάριθμες 
συγχωριανές και συγχωριανούς μας, καθώς και την περιφορά της εικόνας της Ανάστασης στο χωριό 
μας, ολοκληρώθηκαν για φέτος οι εορταστικές και θρησκευτικές τελετουργίες του Πάσχα με το ψητό 
αρνάκι στο παραδοσιακό φούρνο να είχε την τιμητική του συνοδευόμενο από κόκκινο κρασί.

 Ο γιορτασμός της φετινής Πρωτομαγιάς έγινε στις 6 Μαΐου όπως και πέρυσι στον αυλόγυρο 
των Αγίων Αναργύρων του χωριού μας. Όλα οργανώθηκαν όπως έπρεπε και η συμμετοχή όχι μόνο 
συγχωριανών μας αλλά και φίλων ήταν πάνω από τις προσδοκίες όλων μας.
Η κούνια ήταν στολισμένη με τριαντάφυλλα και γιασεμιά, αλλά και το γαϊδουράκι που υπήρχε, ιδιαίτερα 
για τα παιδιά, το κέφι, η όρεξη για χορό, τα κρασιά και τα ποτά που ήταν δωρεάν σε όλους τους 
παραβρισκόμενους Ακρασιώτες και μη, και οι ψησταριές που στήθηκαν από μέλη του συλλόγου, η 
ζωντάνια και η όρεξη για χορό έδειξαν ότι η γιορτή της κούνιας είχε μεγάλη επιτυχία.
Ακούστηκαν τραγούδια που έχουν σχέση με το χωριό μας όπως επίσης τραγούδια για τους ξενιτεμένους 
μας και τραγούδια της Λαμπρής. Στο τέλος ειπώθηκαν τραγούδια του έρωτα και της αγάπης. Εδώ πρέπει 
να επισημάνουμε ότι τη χορωδία αποτελούσαν νεότερες γυναίκες του χωριού μας με τη συμβολή της 
Πανδώρας Μιχ. Βερβέρη. Τους ευχαριστούμε όλους και τους ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία.
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 Έχει πλέον καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια και πραγματοποιείται, την ημέρα του εορτασμού 
της Ζοωδόχου Πηγής, η επέτειος των εγκαινίων του ναού της Αγίας Παρασκευής Ακρασίου. Το 
πρωί έγινε θεία λειτουργία και το βράδυ πανηγυρικός εσπερινός με τη συμμετοχή και άλλων εφημέριων 
από τα γειτονικά χωριά, με αρτοκλασία και περιφορά της εικόνας της πολιούχου του χωριού μας με τη 
συμμετοχή πιστών του χωριού μας. Μετά το τέλος της τελετής ακολούθησε η καθιερωμένη πλέον γιορτή 
όπου ο εφημέριος του χωριού μας προσέφερε και φέτος ορεκτικά και ψητά τα οποία σερβιρίστηκαν 
στους Ακρασιώτες που είχαν παρευρεθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας, μαζί 
με άλλους μεζέδες. 

 Ο Σύλλογός μας φέτος αναβίωσε μετά από πολλά χρόνια το έθιμο του «Κλήδωνα» και μαζί 
τα «Κάψαλα». Έτσι στις 23 Ιουνίου η νεαρή και πρωτότοκη Μεταξούλα Δημ. Κοντού αφού γέμισε τη 
κανάτα με το αμίλητο νερό περιφέρθηκε το χωριό και έριχναν μέσα σ΄ αυτήν, όσοι επιθυμούσαν, ένα 
μικροαντικείμενο προκειμένου την επομένη όταν ανοιχτεί ο κλήδωνας να ακουστούν τα τετράστιχα, 
επαινετικά ή πειραχτικά, όπως ορίζει το έθιμο. Την επομένη μέρα, του Αγίου Πνεύματος, στη πλατεία 
του χωριού μαζευτήκαμε όλοι και αναβιώσαμε το έθιμο με καλή διάθεση και ανάλογα πειράγματα. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και τους ευχαριστούμε γι΄ αυτό. Το απόγευμα της ίδιας μέρας μαζεύτηκαν 
από τις πόρτες των σπιτιών, τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς για να ανάψουν οι φωτιές στην είσοδο της 
πλατείας, με μικρούς και μεγάλους να περνούν πάνω από τις φωτιές με μια πέτρα στο κεφάλι για να 
είναι γεροί όπως η πέτρα, αναβιώνοντας κομμάτια από τη πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.

 Με φροντίδα και δαπάνη του πολιτιστικού μας συλλόγου στρώθηκε και η άλλη μισή 
«εξέδρα- μπαλκόνι» του χωριού μας με τη κατάλληλη λαξευμένη πέτρα από τα Μιστεγνά της Λέσβου 
και έτσι μπορούμε να πούμε ότι τώρα «έδειξε» μεγαλύτερη και ενιαία προς τέρψιν εκείνων που την 
απολαμβάνουν είτε ρεμβάζοντας είτε ρομαντζάροντας τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα που προσφέρει. 
Όπου ο Καλλικρατικός δήμος αδυνατεί εμείς προχωράμε συλλογικά και το αποδεικνύουμε. Επαινετές 
τέτοιες πρωτοβουλίες που ομορφαίνουν το τόπο μας και τη ζωή μας.

 Στην γιορτή των Αγίων Αποστόλων υπήρξε μεγάλη συμμετοχή πιστών. Όλοι οι Ακρασιώτες 
αλλά και από τα γύρω χωριά ήρθαν να τιμήσουν τη γιορτή  και να ανταλλάξουν ευχές με όλους. Ο 
Σύλλογός μας προσέφερε στους παρευρισκόμενους το καθιερωμένο καφεδάκι μαζί με τα σχετικά 
κουλουράκια, Και του χρόνου με υγεία. Το βράδυ δύο λαϊκές ορχήστρες (μια στη πλατεία και μια στο 
κάτω καφενείο) μας προσέφεραν ώρες ξενοιασιάς και διασκέδασης με ωραία λαϊκά και παραδοσιακά 
τραγούδια του τόπου μας.

 Η γιορτή των Αγίων Αναργύρων στο γραφικό ξωκλήσι του χωριού μας στην Πλάτη, έγινε φέτος 
με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ο Σύλλογός μας έδωσε πάλι το παρόν φροντίζοντας για το πρωινό καφεδάκι 
καθώς και για τα σχετικά κουλουράκια κ.λ.π. Η παιδική χαρά ζωντάνεψε από τις φωνές των παιδιών του 
χωριού μας που σιγά-σιγά άρχισαν και φέτος να δίνουν με τη ζωντάνια τους ένα διαφορετικό χρώμα από 
το γκρίζο. 

 Το καλοκαίρι έφτασε και το Ακράσι μας περιμένει να ζωντανέψει και πάλι, να ακουστούν 
οι χαρούμενες φωνές των παιδιών στους δρόμους και στις πλατείες, να στολιστεί η όμορφη πλατεία 
μας και από όλους εμάς που την νοσταλγούμε και να νοιώσουν οι μόνιμοι θαμώνες της ότι δεν τους 
εγκαταλείψαμε. Σας περιμένουμε να απολαύσουμε όλοι μαζί όλα όσα κάθε χρόνο μας προσφέρει 
ο τόπος μας και οι άνθρωποί του. Το φετινό πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι 
εξαιρετικά πλούσιο τόσο αριθμό όσο και σε περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι θα ευχαριστήσουμε όλες 
τις προτιμήσεις και επιθυμίες κάθε ηλικιακής ομάδας.
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«Η καλύτερη Πρωτομαγιά»
Την Πρωτομαγιά του 2004, την πέρασα στην εξοχή, στο χωριό μου το Ακράσι. Ανεβαίνοντας ένα 
χωματένιο και στενό δρομάκι έφτασα μαζί με τους γονείς μου στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων 
όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας, είχε οργανώσει ένα γλέντι. Όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί 
ήταν εκεί. Ο σύλλογος είχε φέρει τραπέζια και τραπεζομάντιλα για τον κόσμο.
Εκεί υπήρχαν αναμμένες ψησταριές στις οποίες ο καθένας μπορούσε να ψήσει ό,τι ήθελε. Οι μυρωδιές 
πλημμύριζαν τον αέρα. Μετά, άρχισε το έθιμο της κούνιας. Η κούνια ήταν στολισμένη με κόκκινα, ροζ 
και λευκά λουλούδια. Κάποια κορίτσια, με τη σειρά, κάθονταν εκεί και οι υπόλοιποι κουνούσαν την 
κούνια και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια. Στο τέλος, παιδιά, ακόμα και μεγάλοι, μπορούσαν να 
ανέβουν σ’ ένα χαριτωμένο γαϊδουράκι το οποίο το λυπήθηκα πολύ. Όταν μεσημέριασε, ο χρυσός ήλιος 
έκαιγε. Μπορούσες να δεις ένα φωτεινό χαμόγελο στο κάθε πρόσωπο.
Πόσο όμορφα και ξένοιαστα νιώθει κανείς κοντά στη φύση και πόσο πιο ανθρώπινη είναι η ζωή μακριά 
από το θόρυβο και το άγχος και το τσιμέντο της πόλης.

Κι έτσι οι ημέρες περνούσαν.. Και έτσι τα παιδιά μεγάλωναν, όχι εσωτερικά. Μεγάλωναν σήμαινε δεν 
έτρωγαν πια το ξυλάκι μπανάνα με τη χαμογελαστή φάτσα ή αυτό το κύπελλο με το δώρο έκπληξη από 
τα ψυγεία της ΕΒΓΑ αλλά τον πύραυλο με γεύση βανίλια και κομματάκια καραμέλας.
Σημαίνει δεν κάθονταν πια στην πλατεία ή την ταράτσα αλλά κρύβονταν κάπου στην κάτω πλατεία, 
και πιο κάτω ακόμη, ή σε κάποιο κοντινό ξωκλήσι, κι ας φοβόντουσαν κάποιες. Σημαίνει ότι πλέον στα 
πανηγύρια είχαν δικό τους τραπέζι με αλκοόλ επάνω του, ναι βεβαίως, κι όχι ένα καλαμάκι χοιρινό στο 
χέρι κι ξανά πίσω στην ταράτσα. Α, και μια φετούλα ψωμί, πάντα αυτή η φετούλα ψωμί με λεμόνι επάνω, 
που ποτέ δεν ήταν μόνο μία. Αχ αυτή (ές) η (οι) φετούλα (ες) ψωμί! Σημαίνει .. μεγάλωναν. Μαζί όμως 
με αυτό δε μεγάλωνε και η συνήθεια τους να μπλέκονται παντού, να πειράζουν ό,τι και όποιον μπορούν.. 
έτσι λοιπόν τα χρωματιστά παιδιά πήγαν λύκειο, κάποιοι βιάστηκαν και μας τους ζήτησαν γρήγορα στα 
εξωτερικά. Πήγαν. Και έδειξαν ότι αυτά τα παιδικά χρόνια, πόσο μάλλον οι κακές παιδικές συνήθειες, 
αλλά και το γονιδιακό περιεχόμενο που έπαιξε κι αυτό λίγο το ρόλο του, έδωσαν έναν όμορφο άνθρωπο 
με ένα ωραίο μυαλό και ένα δρόμο που είχε όμορφη θέα, όπου κι αν καταλήξει.. Κάποιοι προτίμησαν τη 
μεγάλη πόλη, ξέρεις αυτή την τρομακτική; Που όταν αλλάζεις περιοχή μεταφέρεσαι και σε άλλη πόλη 
συνάμα; Α γεια σου! Την Αθήνα λέω. Κάποιες κυρίες, εγώ αυτές υποστηρίζω πάντως αν με ρωτάτε, 
επέλεξαν δυο από τις πιο όμορφες πόλεις τούτης της παρανοϊκά γοητευτικής χώρας!! Πάτρα η μια , 
Θεσσαλονίκη η άλλη. Εγώ ανήκω στη δεύτερη. Αυτή έχει έναν πανέμορφο άσπρο, ψέματα λένε για το 
άσπρο, πύργο, μια μεγάλη θάλασσα που όμως πάντα μυρίζει άσχημα και πράσινο λίγο και αυτοκίνητα 
πολλά αλλά και ωραίους νέους ανθρώπους που το μυαλό τους είναι κουρντισμένο όσο λίγων. Έζησα 
εκεί έξι ολόκληρα χρόνια, τα 3 τελευταία όμως με έφεραν κοντά με μια μνήμη που ποτέ δεν πίστεψα 
ιδιαίτερα στη δύναμη της, μη σου πω με ενοχλούσε κιόλας. Έπρεπε να συμβιβαστώ με το χαμηλό του 
σπιτιού μου, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να συνηθίσω πως κάθε μέρα κάθε βδομάδας εκτός Δευτέρας, 
Τρίτης και αργιών θα άκουγα τη μπουζουκλερί από κάτω. Εγώ με τη μουσική αυτή δεν έχω πρόβλημα 
κανένα αλλά δε χρειάζεται να συγκατοικήσω μαζί της για τόσο χρειάζεται; Όπως και να έχει αυτή η 
πολύ κακή συνήθεια έγινε λατρεία γιατί μου θύμισε τα βράδια που μας έπαιρνε ο ύπνος σε ένα παγκάκι 
στο χωριό την ίδια ώρα που κάπου πιο δίπλα κάποιος τέσταρε την υπομονή ενός μουσικού οργάνου στα 
γνωστά σε όλους πανηγύρια. Ναι φυσικά οι περισσότεροι το διασκέδασαν αλλά υπήρξαμε κι εμείς που 
δεν το διασκεδάζαμε και τόσο. Έτσι λοιπόν κάποιες νύχτες αναρωτήθηκα τι φόβος ήταν αυτός όταν 
έπρεπε  να πάμε μόνοι μας σπίτι γιατί οι γονείς δεν ήθελαν να ακολουθήσουν και το σοκάκι γινόταν σαν 
τον χειρότερο εχθρό σου, και τα δέντρα σου μιλούσαν και τα μάτια σου είχαν γίνει 3 πλαίσια από το 
φόβο. Έτσι έκανε τον κύκλο της κι αυτή η σχέση μου με τα πανηγύρια και ήρθε να με βρει στη Σαλονίκη 
να μου υπενθυμίσει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, για τις άλλες δε ξέρω, και πως όλα 
έχουν το τίμημα τους. Το απέφυγες μία, δύο δε μπόρεσες αλλά κοίτα που στην τελική το αγκάλιασες σαν 
να του ‘λεγες συγγνώμη που σου γύρισα την πλάτη τότε. Δεν ήξερα, ήμουνα μικρή, τι δικαιολογία θεέ 
μου! Έτσι ή αλλιώς, οι μέρες περνούσαν.. Κι ας ήμασταν για κάποιο λόγο όλοι σε διαφορετικές πόλεις, 
κι ας βλεπόμασταν μόνο σε αυτό το χωριό, λίγο και στην πόλη εντάξει, οι μέρες περνούσαν.. Και τα 
παιδιά μεγάλωναν, κι ας έμεναν πάντα παιδιά..

Οι ημέρες περνούσαν... Μια εκδρομή στην εξοχή
της Μυρσίνης Μαυραντώνη της Mερόπης Βερβέρη

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum

ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ

του Μιχάλη Ασλάνη

 Ήταν αργά νύχτα και πήγαινα στο Ακράσι, όταν έφτασα και κατηφόριζα για τον Γλα και 
συγκεκριμένα στη στροφή που φεύγει ο δρόμος για τα Τσόνια, βλέπω μια μαυροφόρα γυναίκα. 
Σταμάτησα, αφού ήταν νύχτα και την ρώτησα πού πηγαίνει μόνη τέτοια ώρα, μου λέει είμαι η Αγία 
Παρασκευή. Εγώ ανατρίχιασα στο άκουσμα αυτής της λέξεως και μου λέει: «Πήρα τα βουνά να φύγω, 
δεν τους αντέχω άλλο να κάθονται και να μαλώνουν οι ψαλτάδες ποιον ήχο να δούνε για το τροπάριο, 
των καθιστών, των πλαγίων, τον δεύτερον, και άφησαν το στασίδι το κεντρικό άδειο και άλλος κοίταζε 
το ιερό και άλλος κοιτάζει την πόρτα, δεν τους αντέχω, τους βαρέθηκα. Έλα να σε πάρω να πάμε πίσω, 
μπες μέσα». Εντέλει την κατάφερα και μπήκε μέσα, μόλις πήγαμε στο δρόμο που πηγαίνει για τους 
Άγιους Ανάργυρους, της λέω, άιντε ήρθαμε, κάνω να δω το κάθισμα, άφαντη, πουθενά. Σταμάτησα, 
κοίταξα πίσω, κοίταξα το δρόμο αλλά πουθενά. Εγώ ταράχτηκα, είπα όντος η Αγία Παρασκευή ήταν 
θεϊκή δύναμη, έψαλλα το τροπάριό της και έφυγα, αλλά πού να πω τίποτα, θα με λέγανε ξλουμένου, 
αλλά τα γεγονότα όμως μέλουνε μονάχους.

 Ηνκάραιψαν αυτόν ίνα άρει τον σταυρό αυτού ονόματι Σύμονα τον Κυρηναίο. Έτσι κι εμείς, 
αυτοί οι κυβερνώντες, μας έχουνε αγγαρέψει να σηκώνουμε εμείς το σταυρό του μαρτυρίου και αυτοί 
να κλέβουν, να τρώνε και να πίνουν και έδωσε γομάρια πάνω στην πλάτη μας, οι συντάξεις, οι μισθοί 
όλο και πέφτουνε και όλα τα άλλα είδη να ανεβαίνουνε, να μου χαθείτε, όσο κρύο φάγαμε, τόσο χώμα 
να φάει ο κ......... σας.

 Προχθές πήγαινα στο χωριό, τη Μεγάλη Παρασκευή και από το Αμπελικό και μετά ο δρόμος ήταν 
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γεμάτος από τούρτες από τα ζώα. Τώρα που γυρίζουν ελεύθερα, ολίγον τι αντιαισθητικό αλλά ακόμα 
δεν έχουν κάνει τουαλέτες για τα ζώα και προσοχή γιατί άμα τις πατήσεις, τσαγκρίζουνε, είναι βλέπετε 
τα μπαχάρια.
 Όσα καλά ή κακά είναι ενωμένα με το σώμα θα σε συνοδεύουν μέχρι τον τάφο.
Όσα όμως είναι ενωμένα με την ψυχή θα αποτελούν την αιωνία πίκρα σου
Άβας Ισαάκ ο Σύρος!!
 Η αγάπη ρωτάει τη φιλία: «τι κάνεις εκεί ανόητη;». Και η φιλία της απαντά: «κάνω να γελούν 
αυτούς που εσύ κάνεις να δακρύζουν».
 Ο Ροβοάμ γιος και διάδοχος του Σολομώντα, ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Συχέμ. Αφού άκουσε 
τη γνώμη των αυλικών, δεν έκανε δεκτά τα αιτήματά τους και τους μίλησε με σκληρή γλώσσα και 
τους είπε «ο πατέρας μου έβαλε πάνω σας βαρύ φορτίο, εγώ όμως θα σας το κάνω ασήκωτο».  Και 
ξέσπασε μια σοβαρή κρίση. Όπως φαίνονται τα πράγματα για εκεί τραβάμε κι εμείς. Και περιμένω να 
επιβεβαιωθεί ένας χωρισμός στο χωριό μας, να αυτοκηρυχτώ ο όγδοος σοφός της Ελλάδος.
 Τώρα που θα έλθετε στο Ακράσι το καλοκαίρι, αγαπητοί μου φίλοι, θα δείτε στο δρόμο κάτι 
πινακίδες που γράφουν ότι πρέπει να προσέχουμε γιατί ο δρόμος είναι σε κάποια σημεία χαλασμένος. 
Εκεί θα δείτε την κρατική αδιαφορία. Αν πάτε στο γεφύρι του συγχωρεμένου Σίμου Ξενιτέλλη είναι 
όλα φαγωμένα από κάτω. Πότε θα φύγει κανένα βαρύ αυτοκίνητο και θα πούμε «Πάναγια μ’» και θα 
τρέχουμε. Η αδιαφορία είναι μεγάλη. Οι πινακίδες έχουν μείνει και τα πλέγματα και τα οποία απ’ ότι 
διαβάζουμε στις τοπικές εφημερίδες κοστίζουν 6.000 ευρώ.
Άφιριμ, τόση είναι η αξία των χωριών αυτών…
 Ο συγχωρεμένος Γιάννης Αληγιάννης, που παίζανε χαρτιά ΕΞΑΡΑ είχε κατοστάρικο επάνω του 
αλλά δεν είχε εικοσάρικο για να μιλήσει και βάσει του κανονισμού του παιχνιδιού δεν μπορούσε να 
ανεβάσει άλλα για να δώσει σύνθημα πως είχε πόντους, κι έλεγε και ξανάλεγε «θα σκάσω βρε αθρώπ». 
Ήταν το κόλπο ΧΑΧΝΙΣΗΚΟ, ήταν από τη θεία μου την Κλεάνθη που έλεγε ότι πολλές φορές και το 
ψέμα είναι ουρνός. Άμα τα πω θα με κυνηγάνε μέρες στο χωριό.
 ΕΠΗΛΘΕΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
Δε μας φτάνει Θέλιμ απ’ τους κλεφταράδες που δεν μας άφησαν τίποτα και ανάσκελα να μας γυρίσεις 
δεν θα πέσει κανένα απ’ αυτά τα ξεφτιλισμένα τα κόκκινα σεντσάκια του ευρώ. Έχουμε και σένα με τις 
θεομηνίες, τα έκανες όλα τάρνταγαν, δεν άφησες δρόμο, ποτάμια, γεφύρια, κτήματα, όλα γίνανε κακά, 
στραβά κι ανάποδα.
Όλοι εσείς όμως οι καρεκλάδες, παίρνετε τους μισθούς σας (εκεί έχει το κράτος). Έτρεχες και παρακάλαγες 
και έταζες, εγώ αυτό, εγώ το άλλο, μέχρι να αρπάξεις τους ψήφους και να κάθεσαι αραχτός να μαζεύεις 
τόσες συντάξεις και για τα άλλα να μεριμνάς και να τιρβάζεις. Το χωριό μας  σε έβγαλε δήμαρχο. Την 
Πίτσα τα μάθατε την διόρισε γραμματέα όπως έταζε στην μπατιρισμένη τράπεζα της κύπρου. Μπράβο 
Μητρέλ ό,τι λες το κάνεις, θέλεις μια κοπανίδα να μην ξέρεις πού να τρέχεις. Όλοι έχουμε πάθει ζημιές 
τόσο στη γη μας όσο και τα αυτοκίνητά μας, προς θεού δεν ρίχνουμε τις θεομηνίες πάνω σου, αλλά για 
την αποκατάστασή τους, το όμορφο χωριό μας και περήφανο αλλά τώρα λαβωμένο που δεν έτυχε μιας 
καλής αποκατάστασης των όλων γενικώς ζημιών. Εμείς Μητρέλ σ’ αγαπούμι για αυτό να μας αγαπάς 
τσι σι, ξέριτου τσι έχιτου μες του μυαλό σ΄.
Είπες μια φουρά τσι ένα τραγούδ:
Ο μερακλής διακρίνεται
από σαράντα μίλια
Έχει τα μάτια χαμηλά
και το κορμί του ίσια.

 Θέλεις να γίνεις καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, θέλεις να δεις το τέλος της ζωής σου, θέλεις να 
μετανοήσεις για τα πεπραγμένα σου, θέλεις να δεις πως είμαστε ένα μεγάλο μηδενικό, κακοί, άχρηστοι 
και ανάποδοι, θέλεις να βγάλεις αυτή τη νοοτροπία και να δεις τη ζωή κατάμουτρα, πήγαινε μια μέρα 

στον Άγιο Σάββα, εκεί που άμα πάς είναι και το τέλος της διαδρομής σου και κάτσε και σκέψου τη ζωή 
σου, αλλά θα είναι πια πολύ αργά για αυτό.

Άνθρωπε γλέντα τη ζωή
κι ότι μπορείς να κάνεις
Γιατί αργά ή γρήγορα
μια μέρα θα πεθάνεις!!!

 Για το φίλο μου το Νίκο!!!
Ο Νίκος ήταν αέρας στα βουνά, ελεύθερο πουλί, οι απάτητες κορυφές ήταν δικές του.
Στολίδι σου ο μοναχικός βίος, παρηγοριά το κρασί, η ντομπροσύνη σου το μεγάλο ατού σου.
Το χαμόγελό σου σε έκανε άρχοντα. Στιβαρό πάτημα στη ζωή, γλεντζές μέχρι που ο χάρος σε βρήκε με το 
ποτήρι στο χέρι να χαιρετάς τους φίλους σου, νόμιζες ότι δεν θα τους ξαναδείς, δεν θα ξανατσουγκρίσουν 
τα ποτήρια και να πιει στην υγειά μας.  Πράξη του χάρου, χωρίς μεσιτικά και με σπαθί κοφτερό και 
άπονο, άχαρο και αγέλαστο, σου κόβει το νήμα της ζωής και οι εναπομείναντες με τη λύπη και το 
παράπονο ότι δεν ήταν ακόμη γι’ αυτόν ο αγύριστος δρόμος.
Πήγα στα σαράντα και έβλεπα τη φωτογραφία του έτοιμη να σου μιλήσει και να απολογηθεί, γιατί τόσο 
νέο θεέ μου, αλλά τίποτα από όλα αυτά, έφυγες, έφυγες. Μετά στο τρισάγιο στο νεκροταφείο, πάλι η 
φωτογραφία με τη στολή της αεροπορίας και τα γαλόνια, και συ να έχεις μέσα στη σκέψη σου αυτόν 
τον άνθρωπο μέσα στο μνήμα το άχαρο και να φεύγεις με τη σκέψη ότι όλα τέλειωσαν, δεν υπάρχει πια 
επιστροφή. Η μνήμη σου φίλε Νικόλα θα μείνει μέσα στη σκέψη μας για πάντα. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ 
ΣΟΥ.                                             Ο θανατάς έψαχνε

το φίλο μας το Νίκο
για να του πάρει την ψυχή
χωρίς κανένα οίκτο.

Για τη στήλη «Αφλουγιές»
Απάντηση στο Μιχάλη

Μιχάλη σε χαιρετώ εύχομαι σε σένα και όλη την οικογένειά σου υγεία και ευτυχία. 
1. Όσον αφορά που δεν έρχομαι στο χωριό. Δος μου τα πόδια σου και θα έρχομαι κάθε καλοκαίρι. Τα 
καημένα τα ποδαρέλια, που ήταν στο Γυμνάσιο πρώτα στο τρέξιμο, πρώτα στο πήδημα απλούν και 
τριπλούν, κουράστηκαν πια και δεν τραβάνε. Έχουμε πιάσει και τα 86 δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνεις 
λοιπόν τώρα γιατί αποφεύγουμε τα ψηλά και προτιμούμε τα καμπίσια και τα αμμώδη.
Το κουρασμένο το πουλί στα χαμηλά καθίζει,
Βλέπει τα άλλα να πετούν μα δεν κακοκαρδίζει.
 Εκεί έχουμε ένα σπιτάκι κοντά στη θάλασσα «παρά θιν’ αλός» όπως γράφει και ο Όμηρος. Εκεί την 
αράζουμε απολαμβάνοντας τα δώρα του Θεού, ήλιο, θάλασσα, γη, ουρανό, άστρα και προπαντός 
γαλήνη. Επίσης αχλάδια, σύκα, σταφύλια, τυρί μελίπαστο, κρασί και το ωραίο τσίπουρο της Λήμνου. 
2. Το αγαπώ το χωριό μου και είναι πάντα μέσα στο μυαλό μου για τον καλό κόσμο που είχε και έχει, για 
την Αγία Παρασκευή και τις ομορφιές που έχει. Περνώ καμιά φορά για μια-δυο μέρες το Φθινόπωρο, 
τότε που τα δένδρα και οι θάμνοι έχουν φορέσει τις πιο όμορφες φορεσιές τους. Μ’ αρέσει να πάω μια 
βόλτα στο Αλωνέλι μέχρι το Χάλακα και να απολαύσω από κει τις Χορταρούδες, τον Πριόνα και το 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Μ’ αρέσει το ηλιοβασίλεμα απ’ το μπαλκόνι του Ακρασίου. Στα νιάτα 
μου ερχόμουνα το χειμώνα για μάζεμα της ελιάς, το κλάδος κ.τ.λ.
3. Όσον αφορά τα γλέντια στο χωριό τα έχουμε χορτάσει. Έχουμε περπατήσει με τον Κοντέλλη κάθε 
πέτρα του Ακρασιού, κάθε σοκάκι, κάθε μαχαλά, κάθε δρόμο και δρομάκι. Τραγουδήσαμε κάτω από 
κάθε μπαλκόνι τις όμορφες Ακρασιωτοπούλες και χορέψαμε όλους τους χορούς της υφηλίου κάτω 
απ’ τους ήχους της περίφημης κομπανίας του Ακρασίου. Εξάλλου όλες τις εκδηλώσεις και τα γλέντια,  

Ας πω ακόμα ένα γιατί είναι και της ηλικίας μας
Τα νιάτα μου διαβαίνουνε
και άσπρισαν τα μαλλιά μου
Και άρχισα να σκέπτομαι
τα μαύρα γηρατειά μου
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τον τραχανά, την κοπή της βασιλόπιτας, τα Άγια Θεοφάνεια κ.τ.λ. μας τα σερβίρει το ακούραστο 
αυτό παλικάρι ο Γιώργος Βερβέρης στα βίντεο που μας στέλνει. Ας αφήσουμε τις μουρμούρες και ας 
βοηθήσουμε όλοι αυτό το παλικάρι που προσφέρει πολύτιμο έργο. 
4. Το ήξερα ότι ο πατέρας μου είχε βαφτίσει τον πατέρα σου και τον είχε σαν το ένατο παιδί του. Αλλά 
και ο πατέρας σου σεβόταν πολύ τον νουνό του. Εμείς όλα τα αδέρφια τον πατέρα σου τον είχαμε σαν 
αδελφό μας. Κάθε μέρα ήθελε να περάσει από το σπίτι μας και να καθίσει στο πεζούλι ή στον καναπέ 
του ραφτάδικου του συγχωρεμένου γαμπρού μου Σταύρου Σωτήρχου και του αδελφού του Παναγιώτη 
Σωτηρχέλλη (τον γραμματέα του χωριού) και να αρχίσουν τη συζήτηση, τα αστεία, τις αφλουγιές και 
τα κουτσομπολιά του χωριού με γέλια και χαρές. Τώρα εδώ που έφθασα δεν μπορώ να μην πω και 
δυο λόγια για τον Παναγιώτη Σωτηρχέλλη τον ακούραστο γραμματέα του χωριού, που δούλευε χωρίς 
ωράριο και όποτε τον χρειαζόσουν, μεσάνυχτα, τρεις η ώρα τη νύχτα, και του χτυπούσες την πόρτα 
ήθελε να σηκωθεί, να έλθει στο γραφείο και να σε εξυπηρετήσει. Δεν πέρασε άλλος γραμματέας τόσο 
εξυπηρετικός κρίμα, όμως, που έφυγε πικραμένος από την αχαριστία μερικών… 
5. Τον πατέρα σου Νικόλαο Ασλάνη και τον Παναγιώτη Σωτηρχέλλη τους κάλεσαν στο στρατό τότε στο 
αντάρτικο. Δεν ήθελαν καθόλου να πάνε αλλά τι να κάνουν έπρεπε να παρουσιαστούν στη Μυτιλήνη. 
Προτού, όμως, αποχαιρετίσουν το Ακράσι έδωσαν υπόσχεση οι δυο τους μεταξύ τους, ή θα γύριζαν 
στο Ακράσι και οι δυο ζωντανοί ή και οι δυο πεθαμένοι. Ευτυχώς γύρισαν και οι δυο ζωντανοί. Αυτό 
τον όρκο, όπως διαβάζω στην ιστορία, τον έδιναν και οι Σπαρτιάτες και γι’ αυτό νικούσαν πάντα. 
Παρατεταγμένοι στη γραμμή πριν από τη μάχη έδιναν όρκο δυο- δυο ή νικητές ή πεθαμένοι. 
6. Ο πατέρας σου είχε και πιστόλι και όταν πήγαινε στο Χώμα έκανε σκοποβολή στους κορμούς των 
δένδρων. 
7. Ο πατέρας σου ήταν ακόμη ακράδαντος υποστηρικτής του δίκιου. Αν δύο φιλονικούσαν για κάτι και ο 
ένας ήταν συγγενής του πατέρα σου, αν το δίκιο ήταν με το μέρος του άλλου δεν δίσταζε να υποστηρίξει 
τον άλλον. Δεν ήταν προσωπολάτρης. 
8. Θυμάμαι μικρός τότε ήμουνα στον αρραβώνα του πατέρα σου, που έγινε στο παλιό σπίτι που κάθεται 
τώρα η Ελένη και δε θα ξεχάσω τα ρόδια που έφαγα. Τα ρόδια, σύμβολα ευτυχίας, τα καθάριζαν οι 
κοπέλες και τα έβαζαν σε πιατάκια και εγώ μωρό τότες σιγά- σιγά άδειαζα όλα τα πιατάκια. 
9. Ο πατέρας σου δε γλεντούσε συχνά ούτε χόρευε. Μια φορά μονάχα τον είδα να χορεύει. Τι λεβεντιά 
ήταν αυτή! Άνοιγαν τα παράθυρα για να δουν και να καμαρώσουν το ψηλό λεβέντικο, λιγνό παλικάρι. 
10. Είναι κρίμα και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό γιατί όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι του Ακρασιού, που 
ανέφερα παραπάνω, έφυγαν πολύ νωρίς από κοντά μας,. Ανεξερεύνητες οι βουλές του Υψίστου. 
11. Ξετύλιξα την ανέμη των αναμνήσεων και θυμήθηκα όλα τα παλιά. Και αυτό είναι καλό να γίνεται 
για να θυμόμαστε τους παλιούς και την ιστορία του χωριού μας.

 Με αγάπη Ε. Καλδής 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
1. Ολοκληρώθηκε η επανεξέταση των υποψήφιων 
προπονητών μέσα στο χειμώνα, και  εννιά άτομα πήραν 
το δίπλωμα UEFA Β΄ μετά την επανεξέταση στην 70ή 
Σχολή Προπονητών που έγινε στη Μυτιλήνη. Μέσα 
στους επιτυχόντες είναι και ο Δημήτρης Λάσκαρης, γιος 
του Παράσχου Λάσκαρη και της Εύης Γιωργαντά.
Τα συγχαρητήρια μας. Μπράβο σου Δημήτρη.
Να σε  χαίρεται η οικογένεια σου (βλέπε φωτο).

2. Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε τον Μανώλη Καλδή 
για την επίτευξη του διδακτορικού του. Μπράβο του! 
Κάνει τους γονείς του περήφανους και φυσικά όλη την 
οικογένεια Καλδή.

Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Ο Στάθης Κων. Σωτήρχος στην Αυστραλία, 
αγκαλιάζει την εγγονή του Μαρία με τρία 
πανεπιστημιακά διπλώματα. Δίπλα η κόρη του 
Στάθη, Ειρήνη και αμέσως η σύζυγος του Στάθη, 
Τούλα.

Πριν από 20 περίπου χρόνια. Ακράσι Λέσβου. 
Δουλεύοντας με τον «Αρχηγό» και νεαρούς 
τότε Ακρασιώτες έφτιαξαν στο χώρο του πρώην 
Δημοτικού Σχολείου Ακρασίου γήπεδο μπάσκετ. 
Τους γνωρίζετε;

Από αριστερά,Πέμιλα Καρίπη Αθηνά Δουκάκη 
Περσεφόνη Χατζέλη Μανώλης Σωτηρχέλλης. 
Αργύρης Σάπικας.  ΙΟΥΝΙΟΣ 1971. Θεατρικό λίγο 
πριν πάρουν τα ενδεικτικά για την ΣΤ τάξη.

«Οι Τσιγκλιώτις», όλοι Σωτήρχος. Δεξιά Ευστάθιος 
Κων. Σωτήρχος, αριστερά Ευστάθιος Ιωάννου 
Σωτήρχος, επάνω ο Γιάννης Ευσταθ. Σωτήρχος ο 
οποίος αγκαλιάζει με μεγάλη αγάπη το σόι του και 
το παιδί του.

Σχολικό έτος 1971 -1972. Διθέσιο  Δημοτικό 
σχολείο Ακρασίου. Μαθητές και μαθήτριες του 
χωριού μας. Τότε που υπήρχαν μαθητές στο χωριό 
μας. Τότε που υπήρχε ζωή.

Οικογένεια Ευριπίδη Ταμκαλή. Τα έξι αδέλφια.
Μόνο η Ευστρατία κατοικεί στην Ελλάδα. 
Τα υπόλοιπα πέντε, ζούν και εργάζονται στην 
Αυστραλία.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Παναγιώτης Χατζέλλης του Εμμανουήλ και της Ευγενίας και η σύζυγος του Στέλλα στις 5/3/2013 
στη Χίο έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
2. Ο Γιάννης Πιταράς και η σύζυγος του Μαίρη αρχές Ιουνίου του 2013 έφεραν στον κόσμο ένα αγορά-

κι.  Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Στις 2/1/2013 αρραβωνιάστηκε η Ελένη Σωτηρχέλη κόρη του Αρχοντέλλη και της Ιωάννας με τον Τρια-
ντάφυλλο Κορομηνά στην Αλεξανδρούπολη. 

Κάθε ευτυχία και καλά στέφανα

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1. Δήμητρα-Ραφαηλία είναι το όνομα  που έδωσαν στο κορίτσι τους η Βάνα Καρυτσιανού του Γεωργίου 
και της Δήμητρας και ο Παναγιώτης  Χατζησάββας στις 26/5/2013 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ. Νονά 
έγινε η θεία της Γιασεμή Καρυτσιανού.
2. Ιωάννης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους και Ειρήνη - Μαρία είναι το όνομα που έδωσαν στο 
κορίτσι τους ο Αβαγιάνης Σταύρος και η Καίτη Καβαρνού τον Μάιο του 2013 στην Αθήνα.
3. Ιωάννης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Μαρία Παπαπέτρου, κόρη της Ειρήνης Σίμου 
Ξενιτέλλη και ο Μιχάλης Αλούστρος που βάπτισαν την 16-6-2013 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
στην Παναγίτσα Κυπριάδου Αθήνα.
4. Ισίδωρος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Αργύρης Παπαπέτρου, γιός της Ειρήνης Σίμου 
Ξενιτέλλη και η Μαρία Γιανουλάτου που βάπτισαν την 7-7-2-13 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην 
Εκάλη.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 5/2/2013 απεβίωσε η Βενετία Θαλασσέλλη στην Αθήνα όπου και κηδεύτηκε.
2. Στις 14/2/2013 απεβίωσε η Μυρσίνη Λάσκαρη και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
3. Στις 27/2/2013 απεβίωσε στο Βόλο ο Νικόλαος Αληγιάννης και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
4. Στις 1/3/2013 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Γιάννης Δανιήλ (σύζυγος της Αρχοντούλας Σωτηρχέλλη) όπου 
και κηδεύτηκε.
5. Στις 31/3/2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ιωάννης Θαλασσέλλης όπου και κηδεύτηκε.
6. Στις 24/3/2013 απεβίωσε η Μαρία Ξενιτέλλη (σύζυγος του Παναγιώτη) στην Αθήνα όπου και κηδεύ-
τηκε.
7. Στις 10/4/2013 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Γεώργιος Αφιοντζής πατέρας του Παναγιώτη (πεθερός της 
Ρηνούλας Σωτηρχέλη) όπου  και κηδεύτηκε.
8. Στις 6/7/2013 απεβίωσε η Χρυσάνθη Λινάρδου στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

Εις μνήμην...
Από την επικήδειο ομιλία Αξιωματικού του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκ-
φωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.
Με βαθιά θλίψη, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για να αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά τον εκλε-
κτό συνάδελφο Επγό (ΤΜΑ) Αληγιάννη Νικόλαο, ο οποίος γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το έτος 1955. 
Κατατάχθηκε στη ΣΤΥΑ το έτος 1973, ονομάσθηκε Σμίας το 1975 και αποστρατεύθηκε το 2002 με το 
βαθμό του Επγού.

Επιστολή ξενιτεμένου... από την Αυστραλία

Καλή ημέρα σε όλη την παροικία. Ελπίζω να είχατε καλά Χριστούγεννα και σας εύχομαι ο 
καινούριος χρόνος 2013 να είναι χαρούμενος σε όλο τον κόσμο. Λυπάμαι που δεν προσπάθησα να έρθω 
σε επικοινωνία μαζί σας μέχρι σήμερα, εύχομαι τουλάχιστον πως είστε καλά. Αλλά με την ιδανική και 
συνεχή επικοινωνία στο facebook και emails, μας ενημερώνετε συχνά με τα νέα του χωριού μας.

Λοιπόν σήμερα βρήκα την αφορμή να διαθέσω λίγα λεπτά στον υπολογιστή διότι τυχαία έψαχνα για 
κάτι χαρτιά στο ντουλάπι και βρήκα κάτι φωτογραφικές αναμνήσεις.

Στις δυο πρώτες παλιές 
φωτογραφίες είναι ο πατέρας 
μου Ευριπίδης στον πόλεμο 
Αλβανίας. Ημερομηνίες δεν 
γνωρίζω, αλλά θυμάμαι σε μια 
ιστορία του που μας διηγήθηκε, 
όπου είχανε προχωρήσει στα 
Αλβανικά εδάφη. Στη μία είναι 
μόνος στην καρέκλα και στην 
άλλη που στέκεται αριστερά 
μαζί με δυο άλλους στρατιώτες.

Η τρίτη φωτογραφία είναι 
τραβηγμένη στο μαγαζί του 
Παναγιώτη Χατζέλλη στο 
Βάραμ (Νότια Ουαλία), 

χρονολογία 1973 με 1976. Από το 1960 μέχρι το 1985 
περίπου, υπήρχαν πολλοί Μυτιληνιοί στα χωριά της 
Βικτώριας και Νέας Νότιο Ουαλίας και όλοι είχαν μαγαζιά 
από Cafes fruit shops και restaurants τα οποία δουλεύανε 
7 ημέρες, 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ και στις μέρες που 
ήταν ησυχία δηλ. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ή την Κυριακή 
όπου κλείνανε λίγο πιο νωρίς διότι  οι μπυραρίες δεν 
ανοίγανε την Κυριακή αλλά τις άλλες μέρες καθόντουσαν 
ανοιχτά μέχρι τις 10.15 μ.μ. και αφού περιμέναμε να 

βγουν οι μεθυσμένοι και να πάρουν φαγητό πριν φύγουν σπίτι τους. Έτσι λοιπόν και μεις βρίσκαμε 
την ευκαιρία όταν κλείναμε το μαγαζί να πάρουμε το αυτοκίνητο και να ταξιδέψουμε από 50 έως 
100 χιλιόμετρα επισκεπτόμενοι συγγενείς ή και φίλους να πούμε τα δικά μας ή και να ακούσουμε 
καμιά ταινία τραγούδια ελληνικά. Έτσι λοιπόν στη φωτογραφία φαίνεται ένα γλέντι στην κουζίνα του 
Παναγιώτη Χατζέλλη και το γλεντάμε. Εγώ χορεύω μαζί με τον Παναγιώτη.

Στη τελευταία φωτογραφία, είμαι πάλι εγώ στο 
πρώτο μαγαζί που είχα αγοράσει στο ΧΑΥ, ετοιμάζω να 
φουρνίσω pies δηλ. ας τις πούμε πίτες, είναι ένα πολύ 
συνηθισμένο φαγητό στους Αυστραλούς (fast food), το 
προτιμούν το χειμώνα. Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε 
για μια διαφήμιση παραγωγής μας, σε τοπική εφημερίδα. 
Ο διπλανός είναι ο Θεόφραστος Χάνος από το Πλωμάρι. 
Πολλοί Ελληνο-Αυστραλοί τον γνωρίζουν. Αυτά και σας 
ευχαριστώ.                                Γεώργιος Ταμκαλής
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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 ΠANAΓIOYΔA)
THΛ. 22510 40655

ΛOΓIΣT. THΛ./FAX: 22510 40705

KAPAΦΩTHΣ ΓEΩPΓIOΣ

ΣIΔHPIKA - EPΓAΛEIA
EIΔH EΠIΠΛOΠOIΪAΣ

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

ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

Σας  προτείνουμε...  για τις αγορές σας

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε ευδόκιμα στις παρακάτω Μονάδες: ,112 Πτέρυγα 
Μάχης, 111 Πτέρυγα Μάχης.
Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του η Πολεμική Αεροπορία του απένειμε τα παρακάτω Μετάλλια – Πα-
ράσημα:
Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας Α’ Τάξεως
Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ’ Τάξεως
Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα

Η Πολεμική Αεροπορία τιμώντας την προσφορά του τον κατευοδώνει στην τελευταία του κατοικία. Ας 
είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ας αναπαύεται εν ειρήνη. Ο Πανάγαθος Θεός ας απαλύ-
νει τον πόνο των οικείων του και ας τους δώσει κουράγιο, υπομονή και παρηγοριά.
Αιωνία του η μνήμη.
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