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Τριακοστό πρώτο (34ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών.
Ο πολιτιστικός μας σύλλογος δίνει μεγάλη σημασία και βάση στις 

παραδόσεις του τόπου μας και ιδιαίτερα του χωριού μας. Παράδοση είναι… 
το μελωδικό νανούρισμα της μάνας, οι θρύλοι του παππού, τα κάλαντα, 
τα χελιδονίσματα, τα έθιμα, τα πανηγύρια, οι χοροί και οι σκοποί που μας 
συντρόφευαν σε κάθε χαρά, οι ενδυμασίες, τα κεντήματα, τα δίστιχα, τα 
παιχνίδια και όσα άλλα είναι μέρος της ζωής του τόπου μας. Η διατήρηση του 
«θησαυρού» που λέγεται παράδοση, είναι αναγκαία όσο ποτέ στις μέρες μας, 
προκειμένου να συνεχίσουμε να ακούμε τους παλμούς του τόπου μας ολοζώντανα, 
χωρίς τον κίνδυνο να αφανιστεί στη χοάνη της παγκοσμιοποίησης.

Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα.
Μας γυρίζει στα παλιά ο Γιάννης Κοντέλλης, γράφει για το χθες και το 

σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού. Επίσης δεν λείπουν άρθρα θρησκευτικού, 
και πολιτιστικού προβληματισμού όπως του Στρατή Καλδή, 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. Αξίζει να 
διαβάστε σ΄ αυτό το τεύχος το άρθρο του συγχωρεμένου Παναγιώτη Καλδή 
για το Ακράσι, για τον Πριόνα γράφει ο αγαπητός Γιάννης Κοντέλλης, για τους 
μουσικάντες του Ακρασίου και του Μπορού γράφει ο Στρατής Παντελέλης και 
τέλος η Ευστρατία Ασωματιανού Κουτλή γράφει για τις γειτονιές του χωριού 
μας.

Και φυσικά στο περιοδικό αυτό δεν χορταίνεις να βλέπεις φωτογραφίες 
έγχρωμες (στο «σαλόνι» και το εξώφυλλο του περιοδικού) και ασπρόμαυρες 
από το χθές και το σήμερα. Από τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, από τις 
γιορτές και τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό μας . Πολλές φωτογραφίες, 
πάρα πολλές, που μέσα από αυτές βλέπεις την ζωντάνια αυτού του χωριού ακόμα 
και τον χειμώνα. Θέματα που υπάρχουν και σε αυτό το τεύχος μπορεί κανείς τα 
«δεί» και να τα διαβάσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου: www.akrasi.gr, με 
πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από το χωριό μας και να ακούσει παραδοσιακά 
τραγούδια. Όλα αυτά ανανεώνονται κάθε εξάμηνο.

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

Επίσης κυκλοφορεί το Φωτογραφικό Λεύκωμα του χωριού μας μια 
μοναδική έκδοση μέσα από το οποίο φαίνεται με φωτογραφίες και τον ανάλογο 
σχολιασμό, όλη η ομορφιά του χωριού μας από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι 
σήμερα (άνθρωποι, οικογένειες, και περιοχές του χωριού μας τόσο γνώριμες σε 
όλους τους Ακρασιώτες). Δουλειά πολλών ετών, του ακούραστου εργάτη της 
πένας Γιάννη Κοντέλλη, που για το χωριό όλων μας το Ακράσι δεν παύει να 
θυμάται και να γράφει. Του χρωστάμε πολλά.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων

Πρωτοχρονιά του έτους 1996!

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Αφήσαμε τελευταίο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί δεν είναι έθιμο ελληνικό. Μπορεί να θυμίζει 
την αρχαία ειρεσιώνη, όμως σαν δέντρο ολόκληρο μπήκε στο ελληνικό σπίτι από τα χρόνια του Όθωνα. 
Σήμερα μπορεί να πει κανείς πως έχει την κύρια θέση στα ελληνικά σπίτια τις μέρες των Χριστουγέννων 
κι είναι η μεγάλη λαχτάρα των παιδιών. Ανυπομονούν νάρθει η παραμονή ή και πιο πριν, να στήσουν το 
δέντρο – συνήθως ένα έλατο ή ενωμένα κλαδιά ελάτου, ακόμη κι ένα πλαστικό – και να το στολίσουν. 
Το μπαμπάκι αντικαθιστά το χιόνι, πολύχρωμα φωτάκια που αναβοσβήνουν, κεράκια χρωματιστά, 
καρύδια βαμμένα χρυσά ή ασημένια, κουδουνάκια και μικρά δώρα κρεμιούνται απ’ τα κλαριά του. Στη 
ρίζα του δέντρου όμορφα τυλιγμένα τα δώρα της οικογένειας και των προσκαλεσμένων, αν υπάρχουν. 
Γιατί πολλές οικογένειες συνηθίζουν να κάνουν ολονύχτια διασκέδαση, «ρεβεγιόν», την παραμονή με 
πλούσια φαγητά και δώρα για όλους.
Θα μπορούσε πολλά ακόμη να γράψει κανείς για τη γιορτή των Χριστουγέννων, αναφέραμε όμως τα 
κυριότερα, γιατί είναι αδύνατο να τα εξαντλήσουμε σ’ αυτό το χώρο.

Μολονότι η νηστεία πριν τα Χριστούγεννα είναι ελαφριά κι ελαστική, γι’ αυτούς που νηστεύουν είναι 
μια μέρα ξεχωριστής καλοφαγίας. Χοίρο σφάζουν συνήθως στα χωριά, όπου δε σφάζουν τα χοιρινά 
τους τις Αποκριές. Όπου δε σφάζουν χοίρο, σφάζουν όρνιθα ή πετεινό. Κι η γαλοπούλα; Αυτή μπήκε 
στο ελληνικό τραπέζι από τον ευρωπαϊκό χώρο μετά το 16ο αιώνα.
Τα χριστόψωμα και τα στολίδια τους
Απαραίτητα και τα «χριστόψωμα» ή οι «κουλούρες» των Χριστουγέννων με τα χίλια δυο στολίδια 
τους. Τα φτιάχνουν από ζυμάρι και τα σχέδια είναι ανάλογα με τις ασχολίες της κάθε οικογένειας. Κι 
οι γυναίκες των τσοπάνηδων, εκτός από το σταυρό και το δικέφαλο αετό, πού’ναι κοινά στολίδια σε 
όλους, θα πλουμίσουν το χριστόψωμό τους με το μαντρί και μέσα θα σκορπίσουν μπόλικα αρνάκια και 
κατσικάκια.
Γύρω απ’ το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Κι όλα είναι έτοιμα πια για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Θα συγκεντρώσει γύρω του παιδιά, εγγόνια, 
παππούδες και γονιούς, νύφες και πεθερές και ξενιτεμένους. «Μέρες πού’ναι» τους πιάνει το παράπονο 
κι η νοσταλγία για τον τόπο και τους δικούς, και τρέχουν να γιορτάσουν μαζί τους, στην αγκαλιά 
της οικογένειας και την ασφάλεια της πατρικής στέγης. Από την παραμονή στρωμένο το τραπέζι. Την 
πρώτη θέση κατέχει το χριστόψωμο, η βασική τροφή του Έλληνα κι ένα πιάτο μέλι. Γύρω τους σκόρπια 
φουντούκια, καρύδια, μύγδαλα ή φρούτα: πορτοκάλια, μήλα και σύκα ξερά. Η βασική τροφή κι η 
σκόρπια αφθονία! Πρώτα τρώνε μέλι κι ύστερα «υψώνουν το τραπέζι», δηλαδή σηκώνουν ψηλά το 
χριστόψωμο.
Οι φτωχοί και οι νεκροί
Μπορεί ο ελληνικός λαός ποτέ να μην υπήρξε πλούσιος σε αγαθά, είναι όμως πλούσιος σε αισθήματα. 
Πριν καλοκαθίσουν στο τραπέζι, αναλογίζονται τους φτωχότερους. Θα τους «αγγελίσουν», θα τους 
βοηθήσουν δηλαδή προσφέροντάς τους ένα καλό μερίδιο. Κι ούτε ζητιάνος θα παραπονεθεί κανείς μια 
τέτοια μέρα, γιατί η μερίδα του είναι καλά φτιαγμένη και πλούσια. Σκέφτονται ακόμη κι αυτούς που τα 
περασμένα χρόνια κάθονταν δίπλα ή αντίκρυ τους στο γιορτινό τραπέζι και τώρα βρίσκονται σ’ έναν 
άλλο κόσμο. Τους ετοιμάζουν τα πολυσπόρια τους, όσπρια και σπόρους, φασόλια και κολλυβοζούμι 
ή κι άλλα φαγητά. Τα διαβάζουν και τα μοιράζουν στην εκκλησιά, χωρίς να παραλείψουν να τους 
επισκεφτούν στο νεκροταφείο.
Για την ευτυχία του σπιτιού
Βέβαια, δε λείπουν και τα έθιμα που σκοπό τους έχουν την πλούσια σοδειά, την αφθονία, την ευτυχία του 
σπιτιού. Μια χαρακτηριστική ευχή είναι: «Καλή γεια, καλή χρονιά, καλό μπερεκέτ’». Αλλού θυμιάζουν 
μια πίτα, τα ζώα, το στάβλο, τα γεωργικά εργαλεία. αλλού μεταλαβαίνουν λίγο κρασί κι άλλοι βάζουν 
το υνί του αλετριού δίπλα στη φωτιά, στην οικογενειακή εστία. Και στη βρύση του χωριού κάνουν 
προσφορές, έπειτα κλέβουν νερό και λένε: «όπως τρέχει το νερό σου, βρυσούλα μου, έτσι να τρέχει το 
βιο μου».
Το καλό ποδαρικό
Θυμούνται και το καλό ποδαρικό για το σπίτι. Βάζουν ένα παιδί, πρώτο που θα χτυπήσει την πόρτα 
τους, να πει τα κάλαντα.
Ανοίγουν τα ουράνια
Η Γέννηση του Χριστού έχει κάτι το θαυμαστό για το λαό. Είναι το μεγάλο γεγονός, τέτοιο που την 
παραμονή κάνει τους ουρανούς ν’ ανοίγουν. Κι άμα δεις ν’ ανοίγουν τα ουράνια, ό,τι ευχή πεις θα 
πιάσει, ό,τι ζητήσεις θα γίνει, αρκεί να προφτάσεις, γιατί όλα γίνονται σαν αστραπή, τόσο γρήγορα, κι 
ούτε προφταίνεις καλά καλά να το καταλάβεις. Ωστόσο αυτή η πίστη κάνει πολλούς να ξαγρυπνάνε ως 
τα μεσάνυχτα, για να προφτάσουν τη θεϊκή λάμψη και να προσφέρουν την ευχή τους.

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

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

Καρπέλλης Εμμ. 50 ευρώ εις μνήμη 
Ιωάν. Θαλασέλλη
Παντελέλη Μυρσίνη 15 ευρώ
Καρά Γιασεμή 15 ευρώ
Αβαγιαν Γεωρ. και Τσιργιάννη Μυρσ. 
15 ευρώ
Πιταράς Κώστας 15 ευρώ
Ξενιτέλλης Δημ. 15 ευρώ

Βερβέρης Στράτος 23 ευρώ
Ασπρολούπος Μιχ. Ν. Ζηλανδία 25 
ευρώ
Παλαιολόγος Γεωρ. του Ευστρ. 25 
ευρώ
Μουτζούρη Άννα 25 ευρώ
Μελιγωνίτης Παναγ. 10 ευρώ
Αληγιάννη Παν. 10 ευρώ

Κοντός Ευστάθιος 10 ευρώ
Μοριανός Γρηγ. 10 ευρώ
Τσιριάννη Δημητ. 10 ευρώ
Σάπικας Ευστάθιος εις μνήμη Ευστ. 
Καρπέλη 10 ευρώ
Χριστοφέλλης Μανόλης 10 ευρώ
Παράσχος Θαλασσέλης 10 ευρώ
Ξενιτέλης Δημ. και Μυρσίνη 10 ευρώ

Αγαπητοί μου συγχωριανοί,
Πρωτοχρονιά του έτους 1996! Ο μεγάλος πολιτικός Αντενάουερ δήλωσε ότι η μέτρηση του χρόνου με 
αφετηρία τη γέννηση του Χριστού, αποδεικνύει ότι η γέννηση του θεανθρώπου αποτελεί το μεγαλύτερο 
κοσμοϊστορικό γεγονός. Και τούτο γιατί χωρίς τη γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού, θα ήμουν 
δυστυχής, ενώ τώρα είμαι ευτυχής, διότι πιστεύω ότι αφού αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθώ κι 
εγώ.
Αυτή την ώρα, οι σκέψεις μου τρέχουν σ’ όλους εκείνους που με πίστη, κόπο, μόχθο και ιδρώτα πότισαν 
τα χωράφια και τους ελαιώνες του χωριού μας.
Σ’ όλους εκείνους, τις μητέρες μας, τους πατεράδες μας και τους αδελφούς μας, που παρ’ όλα τα 
ελαττώματά τους, την άγνοια, την αμάθεια και τη φτώχεια, μπόρεσαν και οικοδόμησαν μία νέα, όμορφη, 
πλούσια, μορφωμένη και χαριτωμένη με όλα τα αγαθά του πολιτισμού μας γενιά, σαν τη δική σας.
Οι σκέψεις μου αυτή τη στιγμή επικοινωνούν με εκείνες τις άγιες μορφές των προγόνων και αδελφών μας, 
που με τη δύναμη της πίστης και των παραδόσεων μεταλαμπάδευσαν σε σας ένα πνεύμα δημιουργικό, 
ελεύθερο και ευγενούς άμιλλας, που μαζί με τις ευχές τους έχει καρποφορήσει. Προτερήματα αλλά και 
ελαττώματα, αποτελούσαν αυτή την όμορφη, τίμια, πιστή στο Θεό και στην Ορθοδοξία μας, πολιτεία 
του Ακρασιού. Σας ευχαριστώ όλους.

του †ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡ. ΒΕΡΒΕΡΗ
τ. Γυμνασιάρχη
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Το Ακράσι
Εισαγωγικά
Το χωριό που είναι δεμένο με τις παιδικές μου αναμνήσεις. Εκεί γεννήθηκα και ήμουνα μέλος μιας 

πολύτεκνης οικογένειας με οκτώ παιδιά, που τρώγαμε σταυροπόδι κάτω στο πάτωμα, από τρία μεγάλα 
χωματερά πιάτα και ψάχναμε να βρούμε ένα κομμάτι κρέας, γιατί, πού να βάλουν οι βρακάδες γονείς μου 
ολόκληρη μερίδα για τον καθένα. Όσο για το φρούτο, ο πατέρας μου έκοβε το καρπούζι σε μικρές στενές 
φέτες και ποθούσαμε τη χοντρότερη, για να την καταβροχθίσουμε λαίμαργα, ξύνοντάς τη ως το φλοιό με 
τα μπροστινά μας δόντια.

Κοιμόμαστε όλοι, αγόρια κορίτσια, ξαπλωμένοι στη σειρά, πάνω στο σανιδένιο πάτωμα σ’ ένα 
δωμάτιο, ενώ ψηλά και πάνω μας βρισκόταν κρεμασμένο και στερεωμένο με σχοινί από την οροφή ένα 
γερό σανίδι, το σανιδόψωμο, στο οποίο η μητέρα μου διατηρούσε βαλμένα στη σειρά καμιά δεκαριά 
μεγάλα ψωμιά σιταρένια, περί τις 3 οκάδες το καθένα. Και τούτο αναγκαζόταν να το κάνει, πρώτα για 
να μη ζυμώνει και φουρνίζει κάθε τόσο κι έπειτα για να ξηραίνονται και να μην εξαντλούνται γρήγορα. 
Υπήρχε και ένα δεύτερο δωμάτιο μεγάλο που το λέγαμε «νουντά», στο οποίο πλάγιαζαν οι γονείς μου και 
το χρησιμοποιούσαν και για σαλόνι.

Γλύκισμά μας μοναδικό ήταν ένα-δυο ξηρά σύκα, που μας τα έδινε η μητέρα μας για να μερώσουμε, 
σαν γκρινιάζαμε, βγάζοντάς τα από το ανασκούμπωμα της βράκας της. Όλο το καλοκαίρι ξυπόλυτοι. Κι αν 
παίζοντας χτυπούσαμε το μεγάλο μας δάκτυλο, το φάρμακο ήταν χώμα, που βάζανε επάνω στο χτύπημα 
για να σταματήσει το αίμα. Και στο Δημοτικό σχολειό πηγαίναμε φορώντας μια φτιαγμένη στον αργαλειό 
ποδιά, που έφθανε ως τις γάμπες μας, και χωρίς βρακί, για να μη το λερώσουμε. Για αποχωρητήριο 
χρησιμοποιούσαμε τους γύρω τόπους, όπου και καταφεύγαμε για τις σωματικές μας ανάγκες αραδιασμένοι 
στη σειρά, στο μοναδικό διάλειμμα. Τα κορίτσια για τον ίδιο σκοπό είχαν τους δικούς τους χώρους. Τα 
χειμωνιάτικα παπούτσια μας ήταν σολιασμένα με πυκνές σειρές σιδερένιες πρόκες. Καρφιά τα λέγαμε. 
Έτσι ζούσαν όλες σχεδόν οι οικογένειες στο χωριό, και οι ευκατάστατες ακόμα, που στο μεγαλύτερο 
βαθμό ήταν και πολύτεκνες.

Η ιστορία του
Κίνητρό μου μοναδικό για να παρουσιάσω την ιστορία του ήταν η σφοδρή μου επιθυμία, η ιστορία 

του να μη χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, αλλά να διοχετευθεί στις νέες γενιές, να βοηθήσει δε και τυχόν 
μελλοντικό ερευνητή στην πληρέστερη παρουσίασή της.

Στην προσπάθειά μου αυτή από καμιά γραπτή πηγή δεν βοηθήθηκα. Όσο κι αν προσπάθησα, δεν 
μπόρεσα να ανακαλύψω γραπτή μαρτυρία, γραπτό στοιχείο. Με βεβαιότητα υποστηρίζω πως δεν υπάρχει. 
Για το λόγο αυτό όσα γράφω στηρίζονται σε πληροφορίες που πολύ τις βασάνισα και τις διασταύρωσα 
για την ορθότητά των και τις θεωρώ εξαιρετικά αξιόπιστες. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι πληροφορίες 
που πήρα το 1984 από υπέργηρους κατοίκους του χωριού μου, που ζουν ακόμα και διατηρούν ζωηρή 
τη μνήμη, την κρίση, την αντίληψή των. Ανάμεσά των και ο μουσικός και τραγουδιστής Γρηγόρης 
Μαυροθαλασσίτης.

Στο μέρος που είναι σήμερα χτισμένο το Ακράσι υπήρχαν αλώνια και σ’ αυτά αγρότες από παρακείμενα 
χωριά και οικισμούς έρχονταν για να αλωνίσουν. Και τούτο, γιατί ήταν ψήλωμα και τόπος κατάλληλος 
για λίχνισμα. Εκεί συγκέντρωναν και τα δέματα από τα στάχια. Και τα συγκέντρωναν για δυο λόγους. 
Πρώτα για να μπορέσουν να τα προφυλάξουν όλοι μαζί από τον εμπρησμό, που ήταν πιθανόν, αν τα 
άφηναν σκόρπια στα χωράφια, και έπειτα για να είναι εύκολη η φορολογία από τους Τούρκους, που είχε 
την ονομασία «απότριτος» και στην τουρκική «ουσούρ». Το φόρο αυτό τον εισπράττανε οι Τούρκοι με 
διορισμένο Τούρκο ή Έλληνα, πράγμα που συνέβαινε όπου υπήρχαν παραγωγικά μέρη.

Υπήρχε ακόμα στο μέρος που σήμερα είναι χτισμένη η εκκλησία και μάντρα για ποίμνια, που βόσκανε 
γύρω από τον τόπο, όπου σήμερα είναι χτισμένο το χωριό. Μνημονεύεται ιδιαίτερα η μάντρα κάποιου 

του †ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
τ. Γεν. Επιθεωρητή

Βέγιαννη και από το σημείο που σήμερα βρίσκεται η εκκλησία του χωριού, η Αγία Παρασκευή, που είναι 
και το υψηλότερο, παρακολουθούσαν τα πρόβατα που βοσκούσαν. Μάλιστα υπάρχει και η ετυμολογία 
ότι την ονομασία «Ακράσιον» την πήρε το χωριό από τη λέξη «ακροάσιον», δηλ. σημείο που άκουγαν 
τα κουδούνια των ποιμνίων των. Η ετυμολογία αυτή έχει σχέση με τα «ακροώμαι», «ακρόαμα» και 
τα νεότερα ακρουμάζομαι και ακουρμαίνομαι, που προήλθαν το μεν πρώτο κατά το λεξικό της κοινής 
Νεοελληνικής του Ανδριώτη από το «ακροάζομαι», το δε δεύτερο από μεταπλασμό του «ακρουμάζομαι» 
κατά το νεοελληνικό λεξικό, το ετυμολογικό και ερμηνευτικό του Αθανασίου Φλώρου.

Μια όμως και κάνω λόγο για την ετυμολογία της λέξης, παραθέτω και μια άλλη ετυμολογία, πως το 
Ακράσι πήρε αυτή την ονομασία, γιατί ήταν τόπος χωρίς αμπέλια (χωρίς κρασί) και σε αντίθεση προς την 
περιφέρεια Αμπελικού, που είχε αμπέλια, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και της Τζίγκλου, για την 
οποία θα μιλήσω πιο κάτω.

Υπάρχει και η ετυμολογία 
πως πήρε την ονομασία από τη 
λέξη «Άκρα», όνομα που δόθηκε 
σε πολλές πόλεις και ακροπόλεις 
που βρίσκονται σε ψηλές θέσεις 
και σε ακρωτήρια. Άκρα π.χ. 
ονομάζονταν και ο λόφος πάνω 
στον οποίο ήταν χτισμένη η 
Ιερουσαλήμ. Και κατά το λεξικό 
του Δημητράκου «Άκρα» σήμαινε 
το έσχατο και ύψιστο σημείο, το 
ύψωμα.

Ποια από τις τρεις 
ετυμολογίες ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα δεν μπορώ 

να υποστηρίξω με βεβαιότητα. Πιθανότερη μου φαίνεται η τρίτη, που την παραδέχεται και ο Γεώργιος 
Γιαννουλέλλης στο βιβλίο του «Πλωμάρι Λέσβου» που βραβεύτηκε και από την Ακαδημία.

Εδώ σημειώνω πως είναι πολύ παρακινδυνευμένη η ετυμολογία πως η ονομασία του έχει σχέση με 
το Άκρα-Σιών, δηλαδή η άκρη της περιοχής Σιών, που έχει σχέση με την ετυμολογία της Αγιάσου, όπως 
από μερικούς υποστηρίζεται.

Εδώ μπαίνει το ερώτημα: από πού έρχονταν οι αγρότες αυτοί για να αλωνίσουν ή να βοσκήσουν τα 
πρόβατά των;

Είναι βεβαιότατο πως οι περισσότεροι ήλθαν από ένα οικισμό, που ήταν και ο πλησιέστερος και 
σε απόσταση τέτοια, που ο πεζοπόρος μπορεί να τη διανύσει από μονοπάτι σε 15’ περίπου. Ο οικισμός 
αυτός, που σιγά σιγά ερημώθηκε, γιατί όλοι οι κάτοικοί του μετοικήσανε και εγκατασταθήκανε στο 
Ακράσι, φέρνει την ονομασία Τζίγκλου. Η ύπαρξή του διαπιστώνεται από χαρακτηριστικά λείψανα που 
σώζονται, από τα μνημεία που υπήρχαν γύρω από την εκκλησία του οικισμού, που φέρνει το όνομα 
«Άγιοι Απόστολοι» και από σκελετούς ανθρώπων, που βρέθηκαν μέσα στα μνημεία.

Οι κάτοικοι του οικισμού αυτού υδρεύονταν από την πλησίον πηγή, που μέχρι σήμερα φέρνει την 
ονομασία «Βρύση της Τζίγκλου» ή «Βρύση των Αγίων Αποστόλων». Πρόσφατα μάλιστα επειδή λιγόστεψε 
πολύ το νερό της, καλλιεργήθηκε από την κοινότητα και σε βάθος ενός μέτρου ανακαλύφθηκε ειδικό 
αυλάκι κατασκευασμένο με είδος πορσελάνης. Το αυλάκι αυτό ξενέριζε στο πλησίον αγρόκτημα για το 
πότισμα ζώων, μάλιστα δε σώζεται μέχρι σήμερα λαξευμένη ποτιστική πέτρινη γούρνα.

Στην εκκλησία του οικισμού ιερουργούσε και παπάς, που ήταν εγκατεστημένος εκεί, μέσα δε στο ναό 
υπήρχε και κολυμβήθρα λαξευμένη για τις βαπτίσεις, που καταστράφηκε με την ανακαίνιση του ναού. 
Την κολυμβήθρα και τα παλιά μνημεία τα θυμούμαι κι εγώ, γιατί τα έβλεπα, όταν πήγαινα μικρό παιδί 
στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, που γιορτάζεται στις 29 Ιουνίου. Το λέγαμε «Παναγύρ’ τ’ Αγι-
Αποστόλ’» στην πλωμαρίτικη διάλεκτο.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Όταν έρθει κανένας ξενόφερτος και θέλει να δει τα αξιοθέατα του Ακρασίου, πρώτα θα του δείξουμε 
την εκκλησία μας Αγία Παρασκευή, (Θιος σχουρές τους αγράμματους και φτωχούς προγόνους μας, που 
την έχτισαν γιατί οι σημερινοί πλουσιότεροι και γραμματισμένοι με το ζόρι ανταποκρινόμαστε στις 
επισκευαστικές της ανάγκες) και μετά το απέναντι βουνό, τον Πριόνα.

O Πριόνας για τους Ακρασιώτες, δεν είναι ένα άψυχο γεωγραφικό βουνό. Είναι ένας γίγαντας θεόρατος 
και αμετακίνητος προστάτης.

Οι ρίζες του αρχίζουν από τη Δρώτα και φτάνουν μέχρι το Νεοχώρι. Οι απότομες, σχεδόν κάθετες, 
πλαγιές του καταλήγουν στην ψηλότερη κορυφή του, τον Προφήτη Ηλία. Το «καταράχι» του, εκεί που 
ενώνονται οι δυο πλαγιές είναι στενός δρόμος και χρησιμεύει ως πρόσβαση για να πάμε στο εκκλησάκι. 
Αν κυλήσει κανένα μάρμαρο από το Ακράσι μεριά, θα φθάσει στο «κρημνάμιρο». Εδώ σχηματίζει το 
ποτάμι ένα μικρό καταρράχτη. Αν κυλήσει από την άλλη μεριά, θα φτάσει στην Παναγιά την Κρυφτή. 
Τόσο απότομες είναι οι πλαγιές του βουνού.

Κατάφυτος, δασωμένος και πελώριος υπήρξε καταφύγιο των φτωχών προγόνων μας. Μόνο εκεί 
έβρισκαν σιγουριά οι καταζητούμενοι από τους Τούρκους. Εκεί οι διωγμένοι για κάθε αιτία. Εκεί οι 
λιποτάχτες. Εκεί ήταν κρυμμένα παράνομα όπλα κατά τη γερμανική κατοχή.

Οι άκληροι παλιοί Ακρασιώτες, που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, άρχισαν να ξεχερσώνουν τα πλέον 
ομαλά μέρη στους πρόποδες του αδέσποτα Πριόνα, να μπολιάζουν τις αγριελιές, να βάζουν φυτευτές 
ελιές και έτσι αποκτούσαν κι αυτοί «ιδιοκτησία» και απέφευγαν το τρομερό ψεγάδι εκείνης της εποχής 
«δεν εχ’ μια πουλάδα να κρημάσ’ του τρουβά».

Γι’ αυτό βλέπουμε σήμερα ότι όσο ανηφορίζουμε, οι  ελιές είναι μικρότερες και νεότερες. Έτσι 
χτίστηκαν χιλιάδες πεζούλες και έγινε ένας απέραντος ελιώνας. Ανέβαζαν οι καημένοι το νερό στην πλάτη 
τους με τα τουλούμια (= ασκοί από δέρμα κατσίκας) από το ποτάμι χαμηλά για να τις ποτίσουν και να 
ριζώσουν.

Είναι γνωστό ότι ο Πριόνας είναι το ψηλότερο βουνό της περιοχής.
Όταν φυσά βοριάς το χειμώνα είναι αδύνατο να τον υποφέρεις. Παγώνουν τα πάντα. Γι’ αυτό ο κόσμος 

που μάζευε τις ελιές, έμπειρος καιροφυλακτούσε να φυσήξουν νοτιάδες για να παν εκεί να εργαστούν. Με 
το βοριά είναι τόσο το κρύο, που οι πρόγονοί μας το έκαναν παραστατικά τραγούδι.

Κι’ ειν τάχα γω κι γύριβγα στουν έρμου τουν Πριγιώνα,
πούνι οι χαλατσές πουλλές, τσι ψόφσα απ’ του κρυγιώμα.

Στις ρίζες του Πριόνα τρέχει ο ομώνυμος ποταμός, ο μεγαλύτερος της περιοχής, που το χειμώνα είναι 
αδιάβατος. Στις όχθες του ποταμού οι εργατικοί Ακρασιώτες, έχτισαν πεζούλια και έκαναν κηπάρια. Οι 
χειμωνιάτικες όμως πλημύρες πάντοτε τους τα κατέστρεφαν και άντε πάλι απ’ την αρχή, κάθε χρόνο. 
Μόνο μερικά θεόρατα λεύκα θυμίζουν αυτή την εποχή. Στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι ότι είχε και 
ψάρια και πηγαίναμε και ψαρεύαμε.

Το σπιτάκι που μένω είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το βουνό. Όλη μέρα θέλοντας και μη τον 
αγναντεύω. Έγινε σύντροφος απαραίτητος. Τον βλέπω να αλλάζει φόρεμα κάθε εποχή. Την άνοιξη οι 
κατακίτρινες ασπαρτιές τον ντύνουν με το κίτρινο χρώμα. Το καλοκαίρι καταπράσινος, μου θυμίζει 
παρθένο τοπίο. Το χειμώνα εκεί πέφτει το πρώτο χιόνι και ασπροφορεί. Τώρα όμως το φθινόπωρο είναι 
χάρμα η φορεσιά του. Οι συκιές, οι αμυγδαλιές, οι πετραμήθρες, οι αχλαδιές, οι βαλανιδιές, έχουν πάρει 
ένα πορτοκαλί ασύνηθες χρώμα και την πλουτίζουν με τέτοιο τρόπο, που μόνο η φύση ξέρει να στολίζει.

Με τα δυνατά κιάλια που έχω, τον ερευνώ συνέχεια. Τον φέρνω πολύ κοντά μου. Ξέρω που θα 
δω απιδιές, συκιές και στα χαμηλά κληματαριές πάνω στα δέντρα. Του προφήτη Ηλία βλέπω τους 
πανηγυριώτες να σκαρφαλώνουν στο δυσπρόσιτο εκκλησάκι. Στο διάβα τους ξεπετιούνται από τα πεύκα 

O Πριόνας
του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

πολύ μεγάλα γεράκια. Χρόνια τώρα τα παρακολουθώ. Είναι 2-3 ζεύγη που ενδημούν εκεί «στου Μησμέρι» 
(= μεσημέρι). Μησμέρ είναι μια βραχώδης οροσειρά, απάτητη κορυφή. Όταν φτάσει εκεί από πάνω ο 
ήλιος είναι μεσημέρι. Αυτό ήταν και είναι το πρώτο ηλιακό ρολόγι των Ακρασιωτών.

Τα γεράκια αυτά μου θυμίζουν μια άλλη εποχή. Είναι ντόπια πολύ μεγάλα και το κυρίαρχο χρώμα 
τους είναι μαυροκόκκινο. Άλλοτε υπήρχαν πολλά απ’ αυτό το είδος. Μιλώ για την εποχή 1940-45, κατά 
την οποία απαγορευόταν τα όπλα (γερμανική κατοχή) και είχαν πολλαπλασιαστεί.

Αυτό τον καιρό το «Σωθήρι» του Στάθη Καματερού Ασπρολούπου δεν ήταν περιφραγμένο και 
εκατοντάδες κότες «αλανιάρες» από τα γειτονικά «κμάσσα» (= κοτέτσια) έβοσκαν σ’ αυτό. Τα γεράκια 
που σας περιγράφω ορμούσαν κάθε λίγο από «του Μεσμέρ’» και άρπαζαν τις όρνιθες. Όταν λοιπόν οι 
γειτόνισσες τα έβλεπαν, άλλες πετούσαν πέτρες προσπαθώντας να τα φοβίσουν και φώναζαν μεγαλόφωνα 
μαζεμένες «αγιούου… αγιούου… αγιούου…», άλλες φώναζαν τις όρνιθές τους με το γνωστό στους 
παλαιότερους κάλεσμα «πρρρούκα… πρρρούκα… πρρρούκα…». Γινόταν κυριολεκτικά πανζουρλισμός. 
Και όταν καταλάγιαζαν τα πράγματα και γινόταν έλεγχος, θυμάμαι έντονα μια φτωχιά γειτόνισσά μου «τ’ 
Αμηρσούδ του Λουπούδ’». «Θιος σχουρέστην», που φώναζε με οδυρμό: «Για βάλι του πιτάμαυρου να 
αρπάξ’ κι πιο γιννήτηρια όρθαμ’…».

Σήμερα όλος ο Πριόνας τείνει να έρθει στην πρώτη 
του παρθενική μορφή. Κανένας δεν πηγαίνει πια εκεί. 
Όλα τα κτήματα σχεδόν έχουν εγκαταλειφθεί. Χρόνια 
τώρα ποτέ δεν είδα άνθρωπο να κυκλοφορεί ή να 
εργάζεται εκεί. Τα αγριόδεντρα έχουν καταπνίξει τον 
ελαιώνα. Οι πρίνοι που ιδιαίτερα ευδοκιμούν εκεί, 
ξεπέρασαν σε ύψος τα ελαιόδεντρα, που με τόσο κόπο 
τα ανέστησαν οι πρόγονοί μας.

Είχαν και οι γονείς μου ένα μικρό κτηματάκι εκεί. 
Πηγαίναμε και το μαζεύαμε. Είχα να πάω 50 χρόνια. 
Επιχείρησα πέρυσι το καλοκαίρι να το επισκεφτώ 
για συναισθηματικούς λόγους. Ήταν αδύνατο να 
το εντοπίσω. Επιστράτευσα το φίλο μου Δημήτρη 

Σωτήρχο, ισόβιο ξοχάρη – είναι ο μοναδικός πια που έμεινε στο χωριό γνώστης όλων των κτημάτων – και 
με οδήγησε εκεί. Τι να σας πω! Το κτήμα έχει αλλάξει μορφή. Οι κουτσίν (= αγριελιά, η λέξη είναι αρχαία, 
ο κότινος) ήταν μεγαλύτεροι από τις ήμερες ελιές, τις οποίες είχαν καταπνίξει. Μόλις ανέπνεαν κιτρινωπές 
και ετοιμοθάνατες. Πού’σαι παππού και γιαγιά να δείτε το καρπερό κτήμα σας, πο0υ το φυτέψατε με 
μόχθο και ιδρώτα, που το προικίσατε στην κόρη σας, τη μητέρα μου, που λέγατε «η Πριγιώνας μας» και 
έτρεχε μέλι από τα χείλη σας. Σαν να αποχαιρετούσα τον παππού και τη γιαγιά μου, τη μητέρα μου και 
την αδερφή μου, το αποχαιρέτησα ετοιμοθάνατο. Κανένας άλλος, μετά από μένα δεν πρόκειται να το 
ξαναεπισκεφτεί. Πόσα όνειρα έγιναν εκεί μέσα, πόσα τραγούδια λέγαμε με τη μητέρα μου και την αδερφή 
μου μέσα στις πεζούλες!!! Όλοι τους, έφυγαν απ’ τη ζωή. Κι έμεινα μόνος να θυμάμαι και να αναστενάζω. 
Φίλησα το μεγάλο βράχο, που ακουμπούσαμε και τρώγαμε το μεσημεριανό φτωχικό φαγητό μας από του 
«μισαλέλ» (= μικρή πετσέτα). Άθελά μου ήρθε στο νου το «Δεύτε τελευταίον ασπασμόν…».

Να γιατί γράφω στην αρχή ότι ο Πριόνας δεν είναι ένα άψυχο βουνό.
Ο Πριόνας έχει και ιστορική σημασία. Στη γνωστή τοποθεσία «Τρία Μάρμαρα» υπήρχε βίγλα για 

να αγναντεύουν τη θάλασσα για τυχόν εμφάνιση πειρατών. Μια άλλη βίγλα υπήρχε απ’ εδώ μεριά στα 
«Πγιάδια». Η ειδοποίηση γινόταν με φωτιές.

Όταν οι Σαρακηνοί πειρατές καταρήμαζαν με τις κουρσάρικες επιδρομές τους τα παράλια της Λέσβου, 
οι κάτοικοι της Δρώτας και της Μελίντας κατέφυγαν στον απρόσιτο Πριόνα στην τοποθεσία που είναι 
αθέατη από τη θάλασσα και λέγεται σήμερα «τ’ Βραχνού η παχτσές», κοντά στην πηγή. Η ίδια τοποθεσία 
λεγόταν και «Σπίτια». Εκεί ίδρυσαν οικισμό, τα ερείπια του οποίου υπάρχουν. Ακόμα υπάρχουν και 
μυλόπετρες από παλιό ελαιόμυλο.

Τη λειτουργία του ελαιόμυλου στον Πριόνα αναφέρει ένα έγγραφο του Αγίου Ιωάννου του παλαιού 
Πλωμαριού του έτους 1802. Ο οικισμός αυτός ερημώθηκε τον 19ο αιώνα και οι κάτοικοί του κατέφυγαν 
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στο Παλαιοχώρι και το Ακράσι.
Τον Πριόνα αναφέρει ο ιστορικός Στ. Τάξης στην «Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου» 

(1909) μεταξύ των χωριών, που ερημώνονταν τότε. Τις πιο σημαντικές όμως πληροφορίες μας τις δίνει ο 
ιστορικός ερευνητής Ιωάννης Μουτζούρης στη μελέτη του «Τα Πλουμάρια. Οικισμοί του μεσαίωνα και 
της τουρκοκρατίας» (Μνήμη και Παράδοση, Αθήνα 1986).

Η ετυμολογία της λέξης Πριόνας, κατά τον Γ. Γιαννουλέλλη προέρχεται από το πρίων, γεν. πρίονος 
= πριόνι (Πλωμάρι, σελ. 109). Ίσως επειδή οι κορυφές του Πριόνα μοιάζουν με την κόψη (δόντια) του 
πριονιού. Κατ’ εμέ προέρχεται από τη λέξη πρίνος, όλο το βουνό είναι καλυμμένο από πρίνους, που 
ευδοκιμούν ιδιαίτερα σ’ αυτό. Δηλ. το μέρος όπου φύονται οι πρίνοι ονομάστηκε Πρινόνας – Πριόνας.

Για τον οικισμό Πριόνα επίσης μας δίνει πληροφορίες ο Γιάννης Π. Μαυραγάνης στο βιβλίο του 
«Παλαιοχώρι» σελ. 40.

Θα μπορούμε λοιπόν να επισκεφτούμε τα ερείπια του οικισμού, να τα μελετήσουμε καλύτερα και να 
τα φωτογραφήσουμε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Νίκος γιός της Μαρίας Πιπεράκη, με καταγωγή από το Ακράσι (κόρη της Νούλας Σάπικα που 

κατοικεί στο Ακράσι), είναι ένα 16 χρονο νεαρό παιδί, που πάσχει από µια σπάνια ασθένεια (μυϊκή 
ατροφία) και χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων μας. Ζητάει την βοήθεια μας. 

Ο σύλλογος μας μετά από ενέργειες του 
φρόντισε με την βοήθεια του Μεικτού  Κέντρου 
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. 
«ΚΥΨΕΛΗ»να αποστείλει ηλεκτροκίνητο αμαξιδίο 
στο 16 χρονο Νίκο. Επίσης με την βοήθεια πολλών 
ανθρώπων με ευαισθησία και ανθρωπιά μαζέψαμε 
ένα σημαντικό ποσό που θα αποσταλεί στον Νίκο 
για να καλύψει ανάγκες που έχουν σχέση με 
γιατρούς, φάρμακα, κλπ.

Ο πολιτιστικός Σύλλογος μας εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες σε όλους τους υπεύθυνους του 
Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «ΚΥΨΕΛΗ» και ιδιαίτερα στον 
κύριο Γρηγόρη. Η ενέργεια αυτή δείχνει για μια άλλη φορά το ανθρώπινο πρόσωπο του Κέντρου 
ΚΥΨΕΛΗ, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα 
μας.

Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους μας έδωσαν χρήματα για να καλύψουμε πολλές ανάγκες του 
Νίκου (ιατρικές, φάρμακα, κλπ.).                                          ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Επίσης η οικογένεια Πιπεράκη Μαίρης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους 
υπεύθυνους του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. «ΚΥΨΕΛΗ» και 
ιδιαίτερα στον κύριο Γρηγόρη, όπως επίσης σε όλους όσους έδωσαν χρήματα για να καλυφθούν 
πολλές ανάγκες του Νίκου (ιατρικές, φάρμακα, κλπ.).

Για το Νίκο πρόσφεραν τα παρακάτω χρηματικά ποσά:
Πανταζοπούλου Παυλίνα 50 ευρώ, Κοντέλλη Ιωάννα 50 ευρώ, Κοντέλλης Ιωάννης 100 ευρώ
Καλδής Ελευθέριος 800 ευρώ, Προβέντζα Αναστασία 20 ευρώ, Ανώνυμος 150 ευρώ, 
Δημοτικό Σχολείο Λουτρών 60 ευρώ, Πολιτ. Σύλλογος Απαντ. Ακρασιωτών 100 ευρώ
Μαυροθαλασσίτη Πελαγία 50 ευρώ, Δημήτριος Βαλ. Βερβέρης 50 ευρώ,
Καλδής Ευστράτιος 100 ευρώ, Ανώνυμος 55 ευρώ, Παντέμης Γρηγόριος 50 ευρώ,
Ανώνυμος 110 ευρώ

Θύμησες, εικόνες και στιγμές της γειτονιάς μου

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Κλείνω τα μάτια μου και έρχονται στο μυαλό μου σκηνές από το παρελθόν της παιδικής μου ηλικίας. 
Είναι μια ζωή που άφησε άσβεστα τα σημάδια και κάθε τόσο ξυπνά τις μνήμες μου.

Τι να πρωτοθυμηθώ; Όταν ξημέρωνε όλη η γειτονιά ήταν στο πόδι. Η Περμαθιά άναβε το καζάνι για 
την μπουγάδα. Θυμάμαι που μέχρι δέκα τσουκαλάκια με κουκιά έβρισκαν ευκαιρία να βράσουν κοντά 
στο πυρομάχι. Η Μαριγώ καβούρντιζε το ρεβυθοκριθαρένιο καφέ στη χόβολη. Καθημερινά άναβε το 
φουρνάκι να ψηθούν πολλά ψωμιά. Μεγάλη χαρά είχαμε όταν μας πρόσφεραν ζεστή πίτα με βούτυρο 
και ζάχαρη. Θυμάμαι το μπάρμπα-Χρήστο που έφευγε πρωί-πρωί για το χωράφι. Γύριζε με τα τσουβάλια 
γεμάτα σιτάρι. Τι μοσχοβολιά ήταν αυτή όταν η θεία Παραδείση το έπλυνε μέσα σε ξύλινες σκάφες και το 
άπλωνε πάνω στο δώμα της Λαμπρινής να στεγνώσει. Δεν ξεχνώ που μας τρατάριζε σιταρένια λαδόπιτα 
ραντισμένη με βράσμα.

Η Μαριγώ μας φίλευε τραχανά ζεστό σερβιρισμένο μέσα σε κληματόφυλλο. Θυμάμαι τη Ρηνιώ που 
από τη χαράματα ξεσήκωνε τη γειτονιά με το κτύπο της κρεβατής «αργαλειό», ύφαινε σιγοτραγουδώντας 
τα προικιά της για κείνο το παλικάρι. Το παλικάρι που συχνοπερνούσε και κρυφά έριχνε φρέσκα συκαλάκια 
στο πανέρι της μασουρίστρας για τη Ρηνιώ. Η θεία μ’ του Αμερσούδ’ που ήταν πάντα νευριασμένη με τις 
δουλειές, έλεγε «σα πουλύ Γιουργή πυροδιαβέν’ς απού κι γειτουνιά μας. Ποια είνι η λιγάμιν». Εκείνος 
χαμογελώντας έλεγε «θα σε βάλω θεια Αμυρσούδ’ προξενήτρα». Η μάνα μου με έβαζε μέσα στο κοφίνι να 
πατήσω τα ζεματισμένα σύκα, να γεμίσουμε το κασόνι για τη σαρακοστή της νήστειας. Τι να πρωτοθυμηθώ, 
που η θειά του Αμυρσούδ «Γιουργαλάδ» όταν φώναξαν συναγερμό πως έρχονται Γερμανοί, από το φόβο 
της κλείστηκε μέσα στο κατώγι και δεν έβγαινε. Μόνο όταν σπάσαμε την πόρτα τη βρήκαμε μέσα στον 
αχυρώνα σκεπασμένη με το άχυρο. Γεγονότα διασκεδαστικά αλλά πολλές φορές και δυσάρεστα. Θυμάμαι 
τη χαρά που έκανα όταν η κατσίκα μας η Μαλτέζα γεννούσε και έκανε διουμιλιάρκα κατσκαδέλια. Τα 
έβαζα κάτω από το κουφίνι κοντά στο τζάκι να ζεσταθούν και το ονομάτισα το ένα Χριστουγεννάκι και 
το άλλο Βασιλάκη μια που είχαν γεννηθεί παραμονές Χριστουγέννων.

Η γλυκιά μου μάνα, παρ’ όλο τις πολλές δουλειές που είχε, κοντά στο τζάκι έψηνε στη χόβολη της 
φωτιάς, κάστανα και κυδώνια. Μας έλεγε πως η γιαγιά, Χριστούγεννα θαλθεί στο σπίτι μας. Θα ανέβει 
έλεγε από το Αλωνέλ και θα κατέβει από την καπνοδόχο για να μας αναγγείλει τη γέννηση του Χριστού. 
Πράγματι τα ξημερώματα άκουγα τη φωνή της γιαγιάς Χριστουγέννας! Ήταν η φωνή της μάνας μου. Αχ 
μάνα μου, που έκανες αληθινές τις γιορτές, έδινες χαρά στην παιδική μου ψυχή. Ετοίμαζα ένα δίσκο με 
μελομακάρονα, κονιάκ και τα τοποθετούσα στο τραπέζι γιατί θα ερχόταν ο Άγιος Βασίλης να κεραστεί. 
Έριχνα στάχτη γύρω από το σπίτι μας για να μην μπουν οι καλλικάντζαροι.

Όλα στα παιδικά μου μάτια ήταν αληθινά, πιστευτά, όμορφα χρόνια, παραμυθένια, είστε γραμμένα 
μέσα στην ψυχή μου.

Φίλοι μου σας εύχομαι καλά χριστούγεννα, χαρούμενη κι ευλογημένη χρονιά.

Πόσο μου λείπει το καλοκαιράκι
στου χωριού μου το περιβολάκι 
τρελαίνομαι εκεί πέρα 
και ας έχει και αέρα.

Το Ακράσι
Ανυπομονώ να ξαναπάω 
τέλεια πάντα να περνάω 
με τις εκδηλώσεις τις πολλές 
δεν έχουμε καθόλου βροχές.

Στην πλατεία τη μεγάλη 
το φεγγαράκι μας προβάλει 
και μας εύχεται καλή χρονιά
 για το σχολείο και όλα αυτά.

Μεταξία Κοντού
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Μπορός Ακράσι - Τα καλοκαιρινά 
πανηγύρια και οι άνθρωποι

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.

του Ευστρ. Παντελέλλη

Συγχαρητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» συγχαίρει τους παρακάτω:
1) Τον Εμμ. Καλδής του Δημ. που απέκτησε Δίπλωμα PhD σε πληροφοριακά συστήματα 
(University of Manchester).
2) Την Βασιλική Μπάκα (σύζυγος του Εμμ. Καλδή) που απέκτησε Δίπλωμα PhD σε 
πληροφοριακά συστήματα (The London School of Economies at Political Science).

Ευχαριστήριο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ 
ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ (ΤΡΑΧΑΝΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ, ΒΡΑΣΜΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΙΣΘΑΝΘΩ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ.                                 ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού
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	ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» σε 

συνεργασία και με την βοήθεια της ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ (κόρη της Πελαγίας Αληγιάννη) 
και του πατέρα της ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ έγινε 
ο καλλωπισμός των 2 μεγάλων ΠΛΑΤΑΝΩΝ 
της πλατείας του χωριού μας. Συγκεκριμένα ο 
πρόεδρος του χωριού μας Νίκος Καρπέλης αφού 
ξερίζωσε ότι δενδράκια υπήρχαν άναρχα μέσα 
στο χώρο των 2 πλατάνων και την τοποθέτηση 
χώματος από τα Πηγάδια, μπήκαν διάφορα 
φυτά καλλωπιστικά και λάστιχα για το πότισμα. 
Μελλοντικά θα μπει κυκλικό μικρό κιγκλίδωμα. Ο 
σύλλογος μας ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν 
στο καλλωπισμό των 2 πλατάνων.

	ΕΡΙΞΑΝ ΦΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΔΡΩΤΑ
Μας πληροφορούν ότι στην  Δρώτα «άνθρωποι» 

έριxναν φόλες αρχες καλοκαιριου και ψόφησαν 
πολλά σκυλιά. Γεγονός εντελώς απαράδεκτο. 
Καλό είναι οι λουόμενοι να προσέχουν τα σκυλιά 
τους.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Στις 21 Ιουλίου πέθανε η αγαπητή μας 

ΑΦΡΟΥΛΑ ΚΑΛΔΗ σε ηλικία 54 ετών. Ηταν 
κόρη του Ακρασιώτη δασκάλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΛΔΗ. Ο Σύλλογος μας 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην 
μητέρα και αδελφή της και στους λοιπούς συγγενής 
και φίλους της. Να είναι ελαφρύ τα χώμα που την 
σκεπάζει.

	ΑΝΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΑΣΙ 

Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε και φέτος η ιερά 
πανήγυρης της εορτής της Αγίας Παρασκευής. 
Πολύς κόσμος άρχισε σιγά - σιγά να έρχεται στο 
Ακράσι. Κατά την θεία λειτουργία μας τίμησαν με 
την παρουσία τους και έψαλαν μεγάλη βυζαντινή 
χορωδία από την Μυτιλήνη με πολύ αξιόλογους 
ψάλτες και τους οποίους ευχαριστούμε για τα 
πολύ ωραία βυζαντινά ακούσματα. Επίσης μαζί 
με τον ιερέα μας Παναγιώτη συλλειτούργησε 
ο πατήρ Γαβριήλ (εξ Ακρασίου) και ο ιερέας 
του ιερού ναού Ακλειδιού Μυτιλήνης Τραγάκης 
Παναγιώτης. Επίσης έλαβαν την Θεία Κοινωνία 
πάνω από 50 παιδιά και έφηβοι, γεγονός 
αξιοθαυσμαστο σε ένα μικρό χωριό όπως είναι 
το Ακράσι. Κατά το τέλος της θειας λειτουργίας 
ακολούθησε αρτοκλασία.  Και μετά καφές κάτω 
από τα πλατάνια στην πλατεία του χωριού μας. 
Ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διένειμε και το 
εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ».

Το παραδοσιακό καλάθι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Μια που ασχολούμαι και γράφω για τις παραδόσεις του χωριού μας, θα είναι παράλειψή μου να 
μην αναφέρω και το παραδοσιακό καλάθι. Το καλάθι που προτού βγουν ακόμα οι νάιλον σακούλες, 
βρισκόταν σε καθημερινή χρήση. Ήταν σαν να πούμε το καρότσι της λαϊκής.

Επαγγελματίες καλαθάδες έφτιαχναν καλάθια καλοπλεγμένα σε διάφορα μεγέθη. Το καλάθι δεν 
έλειπε από το χέρι της νοικοκυράς, όπως σήμερα χρησιμοποιούμε τις νάιλον σακούλες.

Μέσα στο καλάθι βάζαμε πάνινα σακουλάκια «σοφράδες», όπως τα ονομάζαμε. Πηγαίναμε στον 
μπακάλη και ψωνίζαμε ρύζι, ζάχαρη, φασόλια, διάφορα φαγώσιμα, όλα τα μεταφέραμε με το καλάθι. 
Με το καλάθι μαζεύαμε μία-μία την ελιά. Επειδή υπήρχε συναγωνισμός ποια μαζεύτρα είναι καλύτερη, 
το αφεντικό αγόραζε ομοιόμορφα καλάθια και παρακολουθούσε ποια μαζεύτρα θα γεμίσει πρώτη το 
καλάθι με ελιές.

Η μάνα συμβούλευε την κόρη της. Μάθε γράμματα να μην σηκώνεις το καλάθι σε όλη σου τη ζωή. 
Πηγαίναμε στα χωριά και γεμίζαμε το καλάθι με ραδίκια, όπως λουλουδιές, ζωχούς, βζούσις, κουτσνάδις, 
καφκαλίθρες, διάφορα χόρτα Ακρασιώτικης γης. Το καθένα με τη δική του φαρμακευτική ιδιότητα, 
γεύση και νοστιμιά. Ακόμα γεμίζαμε το καλάθι με ολοκόκκινα μανιτάρια από την Πέρα-Πλάτη.

Τι να πω και για κείνο το καλαθάκι το στολισμένο με θαλασσιές χάντρες. Το έπαιρνα στα ξωκλήσια 
και πανηγύρια, γεμάτο με διάφορα φαγητά και λιχουδιές. Χαρούμενοι μαζεύαμε και γεμίζαμε το καλάθι 
με μαργαρίτες, ανεμώνες, μυρτζίδια. Γεμάτο με μτσουρτέλια, με ζαχαράπδα, κυδώνια, μούσμουλα, 
ροδάκινα.

Με το καλάθι έστελνα διάφορα φιλοδωρήματα σε φίλους, ραμμένο από πάνω με ένα άσπρο πανί 
και τη διεύθυνση γραμμένη. Τι δε κουβαλούσε το καλάθι. Ελιές, τυριά, παξιμάδια, σύκα, ακόμα και 
φρούτα. Ταξίδευε μέχρι και την Αθήνα. Πώς να ξεχάσω και εκείνα τα καλάθια της θείας Περμαθιάς 
γεμάτο με αυγόσυκα μελωμένα, τσιγκλιότικα. Περνούσε πρωί-πρωί και φώναζε «έλα ανεψιά να σε 
κεράσω σύκα».

Τώρα το καλάθι πάει να ξεχαστεί όπως όλα τα παραδοσιακά ξεχνιούνται. Μένει όμως αξέχαστο το 
καλάθι και μας θυμίζει όμορφες στιγμές από το αγαπημένο μου χωριό το Ακράσι.

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

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

Χατζηχρήστου Ειρήνη 10 ευρώ
Καρίπη Άρτεμις 10 ευρώ
Μαυροθαλασσίτη Βασ. 10 ευρώ
Αληγιάννη Μαρία 10 ευρώ
Καρπέλη Παναγ. 10 ευρώ
Καρπέλη Θερ. και Δάλας Χ. 10 ευρώ
Μάλαμας Μανόλης 10 ευρώ
Ασλάνης Μιχαήλ 10 ευρώ
Τυροπώλης Γεώργιος 10 ευρώ
Μακαρώνης Γεώργιος 10 ευρώ
Καρίπης Νικόλαος 10 ευρώ
Ασπρολούπος Εμμ. 10 ευρώ
Τυροπώλης Δημ. 10 ευρώ
Ασπρολούπος Ευσταθ. 10 ευρώ
Χατζέλη Μ. Χ. 5 ευρώ
Βενετής Παναγιώτης 5 ευρώ

Βενετής Αντώνιος 5 ευρώ
Ασπρολούπος Ευστάθιος 5 ευρώ
Αλβανός Γεώργ. 5 ευρώ
Μαυροθαλασσίτης Γεώργ. 5 ευρώ
Χατζέλης Γεώργιος 5 ευρώ
Χατζέλης Δημήτριος 5 ευρώ
Λαγουτάρη-Γιακουμή Πέμη 10 ευρώ
Χατζέλη Ειρήνη 10 ευρώ
Χατζέλη Μυρσίνη 10 ευρώ
Μαυροθαλασσίτης Βασίλειος του Νικ. 
10 ευρώ
Παπαπέτρου Ειρήνη 10 ευρώ
Κουτλή Ευστρατία 10 ευρώ
Σουλούτζου Μαρία 10 ευρώ
Αφιοντζής Παν. 10 ευρώ
Νικολιάς Γεώργ. 10 ευρώ

Σωτήρχος Ξενοφών 10 ευρώ
Λούπος Παναγ. 10 ευρώ
Ασπρολούπος Δημ. 10 ευρώ
Ασπρολούπος Χρηστ. 10 ευρώ
Αληγιάννης Ιωάν. 10 ευρώ
Ασπρολούπος Αθαν. 10 ευρώ
Λαγουμίδης Στράτος 10 ευρώ
Παλαιολόγος Γεώργ. του Παναγ. 10 
ευρώ
Ξενιτέλλης Μάκης 10 ευρώ
Κοντός Γρηγ. 10 ευρώ
Κοντός Παναγ. 10 ευρώ
Μοριανός Ιωάν. 10 ευρώ
Παλαιολόγος Παν. 10 ευρώ
Κακάμπουρας Δημ. 10 ευρώ
Κουραχάνη Ειρήνη 10 ευρώ
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	O Εθελοντισμός στο Ακράσι
Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τίποτα δεν 

μπορεί να γίνει στο χωριό μας εάν δεν βοηθήσουν 
τα μέλη και των 2 συλλόγων. Και αυτό φάνηκε 
στην πράξη φέτος το καλοκαίρι όπου για να «βγει» 
σωστά ένα σωστό θεατρικό αποτέλεσμα  και να 
ευχαριστήσεις τον κόσμο, τους συγχωριανούς 
σου, υπήρξε μεγάλη προετοιμασία και τρέξιμο.  
Και μπορώ να πω ότι μετά από πολύ αγώνα τα 
καταφέραμε. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους 
όσους έτρεξαν και βοήθησαν στην προετοιμασία 
και στο στήσιμο της θεατρικής σκηνής και του 
αύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού σχολείου 
Ακρασίου και νυν Πολιτιστικού κέντρου Ακρασίου 
το οποίο ονομάζεται σε «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» από τώρα και 
μπρος με απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης (Στη 
φωτο βλέπουμε την εθελοντική-χορευτική 
ομάδα του συλλόγου μας).

	Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο Ακράσι
Την Παραμονή μετά το ζωή εν τάφω, έγινε 

η περιφορά του επιταφίου της Παναγίας στο 
χωριό και υπήρξε αρτοκλασία. Την επόμενη 
μέρα ανήμερα, όπως και κάθε χρόνο χορωδία 
από την Μυτιλήνη ήλθε στο χωριό και μας έψαλε 
βυζαντινούς ύμνους και τροπάρια.

	Γάμος στο Ακράσι
Μετά από πολλά χρόνια έγινε γάμος στο Ακράσι 

χθές (17 Αυγούστου) στον Ιερό Ναό της Αγίας 
μας Παρασκευής. Ο αγαπητός Ακρασιώτης 
Χρήστος Λάσκαρης του Παναγιώτη και της 
Μαρίας ήλθε εις «γάμον κοινωνία» με την 
συμπαθεστάτη Στρατούλα Καρούλη. Στο σπίτι 
του γαμπρου τα τραγούδια του γάμου έδιναν και 
έπαιρναν. Ο γαμπρός συνοδευόμενος με μουσικά 
όργαναέφτασε στην εκκλησία και με την άφιξη της 
νύφης άρχισε από τους 3 ιερείς η τελετή του γάμου. 
Οι γονείς των νεόνυμφων έλαμπαν από χαρά όπως 
και όλος ο κόσμος που παραβρέθηκε εκεί.  Η 
πλατεία του χωριού και η «Εξέδρα - Μπαλκόνι» 
βούλιαξαν από τον πολύ κόσμο.  Μετά τον γάμο 
οι νεόνυμφοι δεξιώθηκαν τους καλεσμένους τους 
στο ξενοδοχείο ΕΙΡΗΝΗ στα Βατερά. Ευχόμαστε 
στους νεόνυμφους κάθε ΕΥΤΥΧΙΑ και οι γονείς 
τους να τους χαίρονται.

	Ένας ερασιτέχνης μπουζουξής
στο Ακράσι
Ακρασιώτης έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια ο 

φίλος Δημήτρης Φωτίου (γαμπρός του Αργύρη 
Καπτανή) με μεγάλη προσφορά στο χωριό και στον 
εθελοντισμό. Είναι υπεύθυνος και εξυπηρετεί τους 
Ακρασιώτες σε ότι έχει σχέση με τον Ελαιουργικό 
συνεταιρισμό Ακρασίου  και τώρα τελευταία είναι 
ο δεξιός ιεροψάλτης της εκκλησίας μας στο χωριό 
της Αγίας Παρασκευής. Προσφέρει μεγάλο έργο 
στο χωριό και τον ευχαριστούμε.

Πέρα από αυτά έχει και ένα άλλο ταλέντο. Το 
μπουζούκι. Του αρέσει να κάθεται και να παίζει 
τραγούδια που του αρέσουν.  Δημήτρη είναι 
απαραίτητο νομίζω να μας χαρίζεις μια βραδιά 
παίζοντας για τους καλούς φίλους και που αλλού 
στο Ακράσι.

	Ακράσι βοήθεια για μια συγχωριανή 
μας (Γράφει ο Μανώλης Σωτηρχέλλης)

Όποιος μπορεί ας βοηθήσει τον Νίκο, γιό της 
Μαίρης Πιπεράκη (η καταγωγή της μάνας της είναι 
από το Ακράσι, είναι της Νουλας κόρη). Πρόκειται 
για μια αληθινή ιστορία, που έπεσε στην αντίληψη, 
την δίκη μου, και έγινε γνωστή μέσω του δικού 
μας δημοσιογράφου Γιάννη Σινάνη. Μπράβο σου 
φίλε Γιάννη, γα την αφιλοκερδή σου προσφορά. 
Μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομα 
τους. Παρακαλώ όποιος έχει την ευγενική διάθεση 
ας το γνωστοποίηση ευρέως η όπως μπορεί να 
βοηθήσει.

	Νέο ΔΣ ο πολιτιστικός μας σύλλογος 
«ΑΚΡΑΣΙΩΝ»

Στις 11 Αυγούστου στην πλατεία του χωρίου 
μας έγινε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του 
συλλόγου μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ».  Έγινε απολογισμός 
της προηγούμενης διετίας και μετά ακολούθησαν 
οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου ΔΣ 
του συλλόγου μας.  Πιστεύουμε ότι τα άτομα που  
μπήκαν στο νέο συμβούλιο έχουν πείρα, και όρεξη 
για δουλειά. Σε συνεδρίαση του την 19/8/2013 
συνήλθε το ΝΕΟ Δ.Σ. του πολιτιστικού Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ και εξέλεξε ως:

Πρόεδρο: Τον Γεώργιο Ξ. Βερβέρη
Αντιπρόεδρο: Την Μαρία Δ. Ασπρολούπου
Γενικό Γραμματέα: Την Ρεβέκα Ν. Καρίπη
Ταμία: Την Στέλλα Ασλάνη
Μέλος: Τον Εμμανουήλ Δ. Χριστοφέλλη
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυχία 

στο έργο του όπως επίσης να έχουν υπομονή, 
επιμονή και δημιουργικότητα.

	ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Εφέτος ο καιρός ήταν πολύ καλός και η ημέρα 

ηλιόλουστη. Πάνω από 100 άτομα Ακρασιώτες 
και φίλοι του χωριού μας γιορτάσαμε μαζί με την 
απελευθέρωση της Λέσβου και τους Ταξιάρχες.  
Κοσμοσυρροή στο μικρό εξωκλήσι του χωριού μας 
όπου έγινε η θεία λειτουργία και η καθιερωμένη 
αρτοκλασία. Ο σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
πρόσφερε σε όλους καφέ και κουλουράκια (ο καφές 
φέτος ήταν προσφορά της οικογένειας Δημολιάνη, 
εις μνήμην της κόρης τους Σοφίας Δημολιάνη, 
υποδιευθύντριας του 2ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ Μυτιλήνης και η οποία αγαπούσε πολύ 
το χωριό μας και τους ανθρώπους του). Ο παπα 
-  Παναγιώτης και το εκκλησιαστικό συμβούλιο, 
λόγω του ότι ήταν Παρασκευή πρόσφεραν στον 
κόσμο κοφτό μακαρονάκι με χταπόδι και μπόλικο 
κρασί.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν 
στην μεταφορά των υλικών, των τραπεζιών, κλπ. 
και στην παρασκευή του καφέ, όπως επίσης και 
στο κέρασμα του κόσμου. ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ στο χωριό μας. Τις ευχαριστούμε 
ΟΛΕΣ. Οι εορτάζονται πάρα πολλοί και οι ευχές 
έδιναν και έπαιρναν. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ 
ΟΛΟΥΣ και ιδιαίτερα στους ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ.
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	Θαύμα του Ταξιάρχη...
στην Τσίγκλου Ακρασίου
Ένας γέροντας ονόματι Μαμάκος από το 

Πλωμάρι έρχεται κάθε χρόνο στο πανηγύρι των 
Ταξιαρχών στην Τσίγκλου Ακρασίου. Στο βίντεο 
που ακολουθεί μιλάει για τον συγχωρεμένο αδελφό 
του ο οποίος προπολεμικά οι γιατροί του είχαν 
πει τότε ότι θα του κόψουν το χέρι από μεγάλο 
τραύμα που είχε τότε, αλλά σε όνειρο της μητέρας 
του είδε τον Ταξιάρχη στην Τσίγκλου Ακρασίου 
και… έσωσε τον χέρι του.
http://www.youtube.com/watch?v=cTY97wlO 
... e=youtu.be 

ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΧΕ Ο ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κος ΜΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΣΑΝΤΟΥΡΙ Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΚΟΝΤΕΛΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ 
(ΜΠΟΡΟ).  Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΕΠΑΙΞΕ ΣΟΛΟ ΣΑΝΤΟΥΡΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ LINK

http://www.youtube.com/watch?v=iIuSbsOa3bA

ΕΠΙΣΗΣ Η ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟ 2011 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ  ΕΛΑΒΕ 
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ PROJECT TOY OΠOIOY 
ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΙΓΜΑ 
ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ LINK ,

http://www.youtube.com/watch?v=lDOgZKMKFnY

Η Στρατουλα & το σαντουρι

Γράφουν για το Ακράσι...
	 Ακράσι: συναπάντημα φύσης και εκλεκτών ανθρώπων

Αλήθεια πότε ήταν η τελευταία φορά που αφουγκράστηκες την ψυχή σου μέσα σε συχνότητες 
εκκωφαντικής σιωπής; Που σιγοψιθύρισες ρεφραίν και κουπλέ από το τραγούδι της φύσης; Που 
αφέθηκες να νιώσεις αψεγάδιαστα σμιλεμένος με την απόλυτη αρμονία και γαλαντομία της πλάσης; 
Και αν στη μάχη με το χρόνο επιθυμείς έστω και μία φορά να βγεις νικητής, αναποδογύρισε την 
κλεψύδρα και έλα να ακούσεις την ηχώ 
του, νιώθοντας κυρίαρχος έτσι όπως 
θα ατενίσεις έναν άλλο κόσμο, που 
αβίαστα αφοπλίζει κάθε αρνητισμό μιας 
παρωχημένης καθημερινότητας. Καλώς 
ήρθες στο Ακράσι, αυτό που λατρεύουν 
οι ντόπιοι, ερωτεύονται οι επισκέπτες 
και αναπολούν οι ξενιτεμένοι.

Μπορεί η μία εκδοχή της προέλευσης 
του ονόματός του, να είναι η έλλειψη 
αμπελιών επομένως και κρασιού, ωστόσο η διαδρομή για να προσεγγίσει κανείς το Ακράσι, είναι το 
λιγότερο μεθυστική 54 χιλιόμετρα με περάσματα από ελαιώνες και πευκοδάση με συνοδοιπόρο το 
άρωμα του ρετσινιού και τη δροσερή υφή της βουνίσιας αύρας.

Φτάνοντας στο χωριό, τα καλωσορίσματα των κατοίκων σε παρακινούν αβίαστα να νιώσεις σαν στο 
σπίτι σου. Ο καφενές γίνεται καταφύγιο και εσύ απολαμβάνεις καφέ στη χόβολη, γνήσια ντόπια γκαζόζα, 
ροφήματα από βότανα μαζεμένα από τα γύρω βουνά και φυσικά τις διηγήσεις των γηραιότερων για τον 
τόπο και τους ανθρώπους του.

	 «… πέρασα απ’ του Ακράς τσι δεν ίκξα πιτνό να κραξ»…
Ο ανωτέρω στίχος είναι σατιρικός με τη ρεαλιστική εκδοχή του χωριού να το χρίζει ως τόπο έλξης 

ανθρώπων και αγαθών. Ανηφορίζοντας, μένεις έκθαμβος από την αγάπη που αποπνέουν οι κάτοικοι 
για τον τόπο τους. Μάρτυρας η πάστρα σε κάθε γωνιά, 
τα μερακλίδικα παραδοσιακά σπίτια με τις περιποιημένες 
αυλίτσες και φυσικά η διάθεση για καθαριότητα και δη 
αρχοντιά να μην εξαντλείται σε ατομικό επίπεδο. Η 
αξιοσύνη των Ακρασιωτών αποκαλύπτεται και από τα 
περιποιημένα μποστάνια με κάθε λογής λαχανικά και 
φρούτα να αποτελούν τη σοδειά που απολαμβάνουν οι 
ιδιοκτήτες τους. Το λιομάζωμα είναι η βασική ενασχόλησή 
τους και αυτό μαρτυρά η υπόσταση του ελαιοτριβείου 
του χωριού. Κέντρο η πλατεία με το στιβαρό έστω και 
γέρο πλάτανο και τους παραδοσιακούς καφενέδες, που σε 
κάνουν να μουδιάζεις χάρη στην αφθονία των μεζέδων και 
τη μυρωδιά του ούζου, που ρέει αφειδώς. Πρωτίστως όμως 
σε μαγνητίζει ο πετρόχτιστος ναός της Αγίας Παρασκευής 
με την παράδοση να θέλει μέχρι και στη Ρωσία να έχουν 
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απευθυνθεί κάτοικοι του χωριού για εύρεση πόρων όσον 
αφορά στην ανέγερσή του, που τοποθετείται γύρω στο 
1865. Προχωρώντας στην άλλη άκρη της πλατείας, ο 
καμβάς της φύσης αναμένει τις πινελιές ψυχής του κάθε 
επισκέπτη που θέλει να της εμπιστευτεί τα απόκρυφά 
του με θέα τους ορεινούς όγκους Πριώνα και Πριοβούνι 
να αγκαλιάζουν στοργικά την καταπράσινη κοιλάδα. Και 
στο βάθος έξι μόλις χιλιόμετρα μακριά η μυστηριώδης 
παραλία της Δρώτας προκαλεί για περαιτέρω 
ανακαλύψεις. Μία εξ αυτών καθοδόν για Δρώτα, είναι 
το λεγόμενο «Ελαφοχώρι», έκταση πολλών στρεμμάτων 
ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη Λ. εντός της οποίας ζουν 
και αναπτύσσονται οικόσιτα και μη ζώα όπως φασιανοί, 
παγώνια, κουνέλια με κυρίαρχους «φιλοξενούμενους» 
μία οικογένεια από περήφανα ελάφια.

Ο τόπος κουβαλά τη δική του ιστορία, η οποία ζει και 
αναπνέει στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου 
και Μουσείου στο κτίριο όπου κάποτε στεγαζόταν το 
δημοτικό σχολείο. Εκεί ανακαλύπτει κανείς θησαυρούς 
συνυφασμένους με έργα και ημέρες από την αλλοτινή 
καθημερινότητα και ροή ζωής των Ακρασιωτών. Σε αυτήν την προσπάθεια βασικός πρωταγωνιστής 
υπήρξε ο εκπαιδευτικός Γιάννης Κοντέλλης, ο οποίος με στωικότητα εξασφάλισε πόρτα πόρτα 
αντικείμενα και ιστορικές μαρτυρίες ξετυλίγοντας το μίτο της ιστορίας του χωριού.

Επιστροφή στις ρίζες για τους Ακρασιώτες δεν υφίσταται γιατί απλά κανείς δεν εγκαταλείπει έστω 
και νοερά το λατρεμένο τούτο τόπο. Και όσοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα καλοβαλμένα σοκάκια και 
τις κουπαστές βεράντες με τα χρωματιστά λουλούδια και τους περήφανους βασιλικούς και να βιώσουν 
την ξενιτειά, επιστρέφουν για ανεφοδιασμό με άρωμα πατρίδας κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τότε 
που κάθε στιγμή φαντάζει γιορτή. Όπως και κάθε άλλη που σε φέρνει αυθόρμητα σε τούτο τον τόπο.

	Γλυκό κυδώνι από το Ακράσι
Η φήμη των νοικοκυρών έχει ξεφύγει από τις παρυφές του χωριού. Τα χρυσά χέρια τους, κάνουν 

υλικά όπως το κυδώνι, να ταξιδεύουν τον ουρανίσκο των εραστών της παράδοσης και όχι μόνο. Τα 
λεγόμενα «μήλα της Αφροδίτης» πέρασαν από την κουζίνα της κυρίας Μεταξίας και έγιναν ο γλυκός 
επίλογος της βόλτας του Lesvoskitchen στο γραφικό Ακράσι.

Εκτέλεση: Σε 3 ποτήρια ψιλοκομμένο κυδώνι αντιστοιχούν 2 ποτήρια ζάχαρη. Θα χρειαστούμε και 
μισό λεμόνι και ασπρισμένα αμύγδαλα.

Καθαρίζουμε καλά απ’ έξω το κυδώνι από το χνούδι. Αφαιρούμε από το εσωτερικό, κουκούτσι και 
κοτσάνι και το κόβουμε φέτες. Εν συνεχεία το τεμαχίζουμε σε 
λωρίδες και το ψιλοκόβουμε. Το βάζουμε σε μία λεκάνη με τη 
ζάχαρη και το αφήνουμε όλη νύχτα στο ψυγείο. Αυτή η μέθοδος 
κάνει το γλυκό μας πιο τραγανό. Την επόμενη μέρα το ρίχνουμε 
σε νερό για να βράσει. Έχουμε ήδη προσθέσει στην κατσαρόλα 
δεμένα μέσα σε τούλι, αρμπαρόριζα, βασιλικό και κανέλα. 
Αφού δέσει καλά το σιρόπι μετά από βράσιμο μιάμιση ώρας, 
προσθέτουμε και τα ασπρισμένα αμύγδαλα.

(από το περιοδικό VIEW της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ).

	Ακρασιώτικα μουστοκούλουρα της Περσεφόνης
Τα μουστοκούλουρα τα απολαμβάνουμε ψημένα στο φούρνο. Βραστά όμως 

τα έχετε δοκιμάσει; Οι νοικοκυρές στο Ακράσι αγαπούν την παράδοση του 
τόπου τους και μας επιφυλάσουν γευστικές εκπλήξεις φτιαγμένες με μπόλικη 
αγάπη. Μία από τις χρυσοχέρες του χωριού η Περσεφόνη μας άνοιξε το σπίτι 
της και μας έβαλε στα άδυτα της κουζίνας της τη στιγμή που έφτιαχνε βραστά 
μουστοκούλουρα μέσα σε βράσμα σύκων κατευθείαν από τα χεράκια της.

ΥΛΙΚΑ:
2 ποτήρια ζωμός από σύκα
1 ποτήρι λάδι
γαρίφαλο, μοσχοκάρυδο, πιπερόριζα, κανέλλα
καρύδια
αλεύρι όσο σηκώσει

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Ζυμώνουμε τα υλικά μας και αφού τα πλάσουμε δίνοντας κυκλικό σχήμα τα ρίχνουμε σε κατσαρόλα 

με βράσμα. Βράζουν για 15 λεπτά και αφού τα βγάλουμε τα σερβίρουμε σε πιατέλα πασπαλίζοντας τα 
με κανέλα και τριμμένο καρύδι.

Αφροδίτη Σταυράκη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις του 2013 τα πιο κάτω παιδιά του χωριού μας πέτυχαν
σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Σύλλογός μας τους συγχαίρει
και τους εύχεται καλές σπουδές και να πετυχαίνουν πάντα τους υψηλούς στόχους στη ζωή τους.

1. Αγγελίδης Αγησίλαος του Κων/νου (εγγονός Παναγ. Ξ. Σωτήρχου) Διοίκηση Επιχ/σεων στο Αγρίνιο.
2. Αθηνιώτης Ιωάννης του Κων/νου και της Ειρήνης Ν. Χατζέλλη) Νομική στη Κομοτηνή.
3. Αθηνιώτης Νικόλαος του Κων/νου και της Ειρήνης Ν. Χατζέλλη) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών στο ΕΜΠ.
4. Αληγιάννης Παναγιώτης του Δημητρίου και της Ειρήνης Τμήμα Δημοτικής Εκπ/σης στην Αλεξανδρούπολη.
5. Δεμέτζος Νικόλαος (εγγονός Περικλή Αποστολέλλη) Μεταλλειολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.
6. Καρπέλη Πελαγία του Νικολάου Διοίκηση Επιχ/σεων στη Πάτρα.
7. Καρπούζη Ραφαηλία (εγγονή Ιωάννη Ασωματιανού) Χημικών Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης.
8. Κοντός Γρηγόριος του Εμμανουήλ Σχολή Ευελπίδων.
9. Κυριαζής Εμμανουήλ (γιος της Πελαγίας Μαυροθαλασσίτη) Μηχανολόγων Μηχανικών στη Κοζάνη.
10. Μανέτας Γεώργιος του Παράσχου Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας στη Μυτιλήνη.
11. Μιχαλέλλης Ισίδωρος του Χρήστου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στη Πάτρα.
12. Παντέμη Μυρσίνη το Γρηγορίου Φυσικοθεραπείας στη Λαμία.
13. Πιταρά Σπυριδούλα του Αντωνίου Μαιευτική Αθηνών.
14. Σωτηρχέλλης Αρχοντέλης-Ραφαήλ του Παναγιώτη Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών.
15. Σωτήρχου Μαριέλα του Ξενοφώντα Φιλολογίας Πατρών.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝΟι τρεις μεγάλοι Ιεράρχες
Όταν πέθανε ο Μέγας Αθανάσιος, ο βράχος αυτός της Ορθοδοξίας πάνω στον οποίο επί χρόνια πολλά 

έσπαζαν όλα τα κύματα των αιρέσεων, ο Θεός δεν άφησε ορφανή την Εκκλησία του. Έστειλε τους δύο 
Καππαδόκες, Μέγα Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο και αργότερα τον Ιερό Χρυσόστομο, τους μεγάλους 
αυτούς θεολόγους που πολέμησαν τις αιρέσεις και που διασαφήνισαν και διατράνωσαν την αλήθεια της 
Ορθοδοξίας. Πρέπει να πούμε ότι η Ορθοδοξία καταρχήν πολεμήθηκε πολύ σκληρά απ’ τους ειδωλολάτρες. 
Άλλο τόσο σκληρά πολεμήθηκε, όμως, εκ των έσω. Δηλαδή από χριστιανούς, οι οποίοι, όμως, δεν είχαν 
το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και έπεσαν σε αιρέσεις. Γνωστοί αιρετικοί ήταν ο Άρειος, ο Ευνόμιος, 
ο Σαβέλλιος, ο Απολλινάριος κ.α., οι οποίοι έπεσαν σε κακοδοξίες. Ο καθένας από υπερηφάνεια και 
εγωισμό δημιουργούσε τον κύκλο του, παρέσυρε τους Χριστιανούς και έκανε την αίρεσή του. Έτσι, η 
αλήθεια του Χριστού διαμελίστηκε σε ομάδες αιρετικών και κινδύνευε να αφανιστεί. Πολύ περισσότερο 
γιατί  οι αιρετικοί είχαν και τις πλάτες του Αυτοκράτορα. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πως την εποχή εκείνη 
είχαμε το πολίτευμα του Καισαροπαπισμού, δηλαδή ο Αυτοκράτορας ανακατευόταν στα πράγματα της 
Εκκλησίας και ανέβαζε και κατέβαζε επισκόπους. Υπήρξε εποχή που στην Κωνσταντινούπολη με 250.000 
Χριστιανούς δεν υπήρχε ούτε ένας Ορθόδοξος ναός για να λειτουργηθούν. Και τούτο γιατί όλες τις 
Εκκλησίες τις είχαν καταλάβει οι αρειανόφρονες και είχαν διώξει ή εξορίσει όλους τους Ορθοδόξους με τις 
πλάτες, βέβαια, του αυτοκράτορα Ουάλη, ο οποίος ήταν οπαδός του Αρείου. Σ’ αυτήν τη δύσκολη εποχή 
φάνηκαν στον ορίζοντα οι τρεις Μεγάλοι Ιεράρχες. Έτρεξαν σε όλη την ανατολή και με το φωτισμό του 
Αγίου Πνεύματος διαλάλησαν την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Με τις γνώσεις τους, την ασκητική ζωή τους, 
τη φώτισή τους και τη μεγάλη θεολογική τους μόρφωση ανέτρεψαν όλα τα επιχειρήματα των αιρετικών. 
Αντιτάχτηκαν στους αρειανίζοντες αυτοκράτορες και δίδαξαν την αλήθεια της Ορθοδοξίας, όπως αυτή 
είναι διατυπωμένη στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση. Είναι αλήθεια ότι η αρχαία Ελλάδα 
ανέδειξε ένα μεγάλο πνευματικό πολιτισμό με τον Όμηρο, το Σωκράτη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, 
τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη κ.α. Ο πολιτισμός, όμως, αυτός όσο μεγάλος και να ήταν δεν 
ήταν τέλειος, γιατί ήταν ανθρώπινος. Είχε ανάγκη συμπλήρωσης. Και αυτήν τη συμπλήρωση την έκαναν ο 
Βασίλειος, ο Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος, οι οποίοι συνδύασαν την Ελληνική σοφία με τον Ευαγγελικό 
λόγο και έτσι επήλθε η σύζευξη του Ελληνικού Πνεύματος με τη Χριστιανική διδασκαλία. Και οι Τρεις 
Ιεράρχες θεωρούν την κλασικήν παιδεία ως απαραίτητη για την κατανόηση της χριστιανικής αλήθειας. 
Ο Γρηγόριος ο θεολόγος θα πει πως κάθε συνετός άνθρωπος θα πρέπει να έχει και την έξωθεν παιδεία. 
Ο Μέγας Βασίλειος με την πραγματεία του «Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων» 
θα σταματήσει την προκατάληψη που είχαν οι χριστιανοί κατά του Ελληνισμού. Και ο Ι. Χρυσόστομος 
θα πει: «Εμείς πάντα θα τιμούμε τα Ελληνικά Γράμματα. Μπορεί βέβαια να μη βρούμε μέσα σ’ αυτά την 
απόλυτη Αλήθεια, που είναι ο Χριστός. Θα βρούμε όμως στοιχεία συγγενικά προς την Αλήθεια, που είναι 
χρήσιμο να τα γνωρίζουμε». Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πως το ότι υπήρξαν μεγάλοι ο Βασίλειος, ο 
Γρηγόριος και ο Χρυσόστομος το χρεωστούν πρώτον στη φώτιση και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και 
κατά δεύτερον λόγο στις άγιες Μητέρες τους Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα, οι οποίες από τη νηπιακή 
ηλικία τους πότισαν με τα θεία νάματα του χριστιανισμού και τους κατηύθυναν στο σωστό δρόμο. Από την 
αρχή ενστερνίστηκαν την αλήθεια της Ορθοδοξίας και κατάλαβαν πως ο χριστιανός πρέπει να είναι φως 
και να φωτίζει με το λόγο και τη ζωή του. Και έτσι έγιναν φως και φώτισαν και φωτίζουν μέχρι σήμερα 
με τα συγγράμματά τους όλη την ανθρωπότητα. Ας προσευχηθούμε στους Τρεις Μεγάλους Ιεράρχες και 
ας διαβάσουμε μαζί το ωραίο απολυτίκιό τους: «Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος, 
τους την οικουμένην ακτίσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους 
την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον Μέγαν, και τον θεολόγον Γρηγόριον, 
συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες 
ύμνοις τιμήσωμεν, αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν».

Στρατής Καλδής
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΧΕΛΗ
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πολιτιστικεσ εκδηλωσεισ

	Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν, κατά κοινή ομολογία, πολύ πλούσιο σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, κοινές και από τους δύο  Πολιτιστικούς Συλλόγους του χωριού  μας τόσο για τους 
μικρούς όσο και για τους μεγάλους.  Ο προγραμματισμός έγινε από πολύ νωρίς αφού υπήρχε η διάθεση 
και από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια για κοινό προγραμματισμό και πραγματοποίηση πλούσιων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τους καλοκαιρινού μήνες στο χωριό μας και ο οποίος περιελάμβανε, 
θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές, επιτραπέζια παιχνίδια, επίδειξη δεξιοτήτων, 
συναυλία, ποδόσφαιρο 5χ5, κλπ.

	ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ – FREE Wi-Fi 
στο ΑΚΡΑΣΙ Με ενέργειες των 2 συλλόγων του 
χωριού μας και σε συνεργασία με τα 2 καφενεία 
της πλατείας του χωριού μας  στο Ακράσι από 
χθες έχει μπει ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ – FREE 
Wi-Fi για την νεολαία του χωριού και φυσικά 
για όλους τους χωριανούς μας. Φυσικά αυτό το 
εγχείρημα έγινε πολύ εύκολο με τις ενέργειες και 
την δωρεάν παραχώρηση όλων των απαραίτητων 
καλωδίων, κεραίας , κλπ και δωρεάν εργασιών 
του συγχωριανού μας ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΛΑΣΚΑΡΗ. Στην τοποθέτηση του FREE Wi-Fi στην πλατεία 
του χωριού βοήθησαν και οι ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ και ΠΙΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. Οι 2 σύλλογοι 
ευχαριστούν όλους τους παραπάνω συγχωριανούς μας όπως επίσης και τους ιδιοκτήτες των καφενείων 
της πλατείας του χωριού μας.

	Επίδειξη μαγειρικής και Μανταλάκια στην απλώστρα …
Μεγάλη επιτυχία είχαν οι 2 εκδηλώσεις των συλλόγων του χωριού μας που έγιναν στην πλατεία του 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ
1. Επίδειξη μαγειρικής. Στην πλατεία του χωριού την Κυριακή 21 Ιουλίου οι μικροί μας φίλοι αγόρια 
και κορίτσια από το Ακράσι έφτιαξαν φρουτοσαλάτες και όχι μόνο. Έβαλαν την τέχνη της μαμας… και 
την φαντασία τους και δημιούργησαν σαν μεγάλοι σεφ… Μπράβο παιδιά… Και του Χρόνου… 
2. Μανταλάκια στην απλώστρα … ρουχαλάκια στη σιδερώστρα. Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση 
των δύο συλλόγων του χωριού μας που έγινε στην πλατεία του χωριού μας την  Κυριακή 14 Ιουλίου 
«Μανταλάκια στην απλώστρα … ρουχαλάκια στη σιδερώστρα». 

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

του Γ. Ξ. Βερβέρη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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	Παιδικό μουσικοχορευτικό θεατρικό στο Ακράσι, «Σαν άλλοτε…»
Τι να πει κανείς για τους μικρούς μας ηθοποιούς Ακρασιώτες οι οποίοι κατέχουν και από μουσική και 
ηθοποιία. Με την βοήθεια της συζύγου του Στάθη Σάπικα Χριστίνας, μας ταξίδεψαν την Κυριακή 28 
Ιουλίου στο πρώην Δημοτικό σχολείο (πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας) στο παρελθόν και θυμηθήκαμε 
τόσα πολλά αλλά και οι μικροί μας φίλοι έμαθαν τόσα πολλά μέσα από αυτό το «ταξίδι». Πολλά ευχαριστώ 
στην Χριστίνα και στο σύζυγο της Στάθη. Σας ευχαριστούμε παιδιά που μας ταξιδέψατε σε ένα πλούσιο 
μουσικό παρελθόν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς όλους, όπως επίσης και 
όλους τους εθελοντές Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ πίσω από 
την σκηνή.Ο κόσμος πάρα πολύς αλλά και υπήρξε μεγάλη συγκίνηση γιατί καλεσμένοι ήταν δύο παλιοί 
δάσκαλοι (συνταξιούχοι πια) του πρώην Δημοτικού σχολείου Ακρασίου, κύριοι Βαρουτέλης και Ψαρρός 
και τους οποίους ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκαναν να παραβρεθούν στην εκδήλωση αυτή. Την 
εκδήλωση προλόγισαν ο δάσκαλος Σάπικας Στάθης και η γυναίκα του Χριστίνα.  Παρουσιάστρια 
της θεατρικής – μουσικής παράστασης ήταν η Μελίνα Οικονόμου & τους οποίους ευχαριστούμε.

	Περιπατητική εκδρομή Ακράσι – Προφήτης Ηλίας (Πριόνας)
Το πρωί της 30 Ιουλίου, ξεκινήσαμε για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στον Πριόνα. Το πρωινό 
περπάτημα, η ξενοιασιά, η καλή παρέα, η θέα που βλέπεις από το εκκλησάκι, ο καφές, και το κέικ 
έκαναν το θαύμα τους. Όλοι ευχαριστηθήκαμε τον περίπατο αυτόν γιατί άξιζε τον κόπο. Και του χρόνου 
παιδιά με υγεία.

	Παρουσίαση ταλέντων (χορός, μουσική κλπ.)
Η Παρουσίαση ταλέντων (χορός, τραγούδι, γνώσεις ...) …από τους μικρούς μας φίλους, Ακρασιώτες 
και Ακρασιώτισσες έγινε την Παρασκευή 02 Αυγούστου. Την εκδήλωση επιμελήθηκε ο Σάπικας 
Στάθης και τον οποίο ευχαριστούμε.

	Γιορτή τραχανά στο Ακράσι
Πολύ μεγάλη επιτυχία είχε η γιορτή του Τραχανά που έγινε στο Ακράσι από τους δύο πολιτιστικούς 
συλλόγους του χωριού.  Μετά το βράσιμο σε μεγάλο καζάνι του πρόβειου γάλακτος από την οικογένεια 
του Παναγιώτη και της Πέμης Καρπέλη  (τους οποίους ευχαριστούμε) το γάλα ανέβηκε στην πλατεία 
του χωριού με συνοδεία από βρακάδες και βρακούσες Ακρασιώτες και Ακρασιώτισσες. Ξεκίνησε η 
διαδικασία παρασκευής του τραχανά με την ανάμειξη του γάλατος  με κουρκούτη (αλεσμένο σιτάρι) , 
διαδικασία που κρατά αρκετή ώρα. Η πλατεία γεμάτη από πάρα πολύ κόσμο και ντόπιο αλλά και από 
φίλους του χωριού μας. Καρφίτσα δεν έπεφτε. Το κέφι μεγάλο. Αφού έγινε ο τραχανάς αφέθηκε για 
10 περίπου λεπτά σκεπασμένος και μέχρι να μοιραστεί σε όλο  τον κόσμο με το ανάλογο ξινόγαλο ο 
ο Στάθης Σάπικας μας μίλησε για τον τραχανά και ταυτόχρονα έμπυρες Ακρασιώτισσες μας έδειξαν 
πως φτιάχνονται οι χάχλες τις οποίες μετά ξηρένουμε στον ήλιο για τις χρησιμοποιήσουμε τον χειμώνα 
για την σούπα μας κλπ. Αφού μοιράστηκε ο τραχανάς σε όλο τον κόσμο από τους βρακοφόρους και 
τις βρακοφορούσες, έσυραν πρώτοι τον χορό με παραδοσιακά τοπικά τραγούδια και σκοπούς και 
μετά σήκωσαν τον κόσμο για να χορέψει.  Υπήρξε και λαχειοφόρος αγορά όπου κληρώθηκαν μια 
βιντεοκάμερα και 5 λευκώματα του αγαπητού μας Γιάννη Κοντέλλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους τους εθελοντές που βοήθησαν στην διεξαγωγή της γιορτής του Τραχανά οι οποίοι με ζήλο, 
με πολύ τρέξιμο, όρεξη για δουλειά έκαναν ότι ήταν δυνατό στο να έχει μεγάλη επιτυχία η Γιορτή του 
Τραχανά.  Ιδιαίτερα πολλά ευχαριστώ στους βρακοφόρους και βρακοφορούσες οι οποίοι χόρεψαν 
και μοίρασαν τον τραχανά σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία του χωριού και τις κυρίες 
που μας έδειξαν πως φτιάχνονται οι χάχλες. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι ταυτόχρονα λειτούργησε 
δίπλα στο καμπαναριό της εκκλησίας παρουσίαση καλλιτεχνικών δημιουργιών των Ακρασιωτών 
Μιχάλη Χατζέλλη και Τίτσας Νικολιά και όπου τα κέρδη από αυτές τις δημιουργίες δόθηκαν 
στους 2 συλλόγους. Σας ευχαριστούμε. Και του Χρόνου με υγεία
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	Το θέατρο στο Ακράσι
Ξανά και πάλι τα θεατρικά δρώμενα στο χωριό μας 
το Ακράσι με μια σπουδαία θεατρική ομάδα που με 
θυσίες σε χρόνο και κόπο κατόρθωσε να ανεβάσει 
και πάλι στο Ακράσι (Σαββάτο 4 Ιουλίου στο 
πρώην Δημοτικό σχολείο (στο πολιτιστικό κέντρο 
του χωριού μας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ) 
θεατρικά μονόπρακτα, σατιρικά, με χιούμορ και 
κριτική διάθεση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους Ακρασιώτες και Ακρασιώτισες 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ οι οποίοι βοήθησαν στο ανέβασμα αυτών των θεατρικών μονόπρακτων και 
ιδιαίτερα ΟΛΟΥΣ τους ηθοποιούς Ακρασιώτες οι οποίοι έκλεψαν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ από 
τον χρόνο τους για να μπορέσουν να σας παρουσιάσουν τα θεατρικά σκετς. Τους ευχαριστούμε πολύ. 
Θέλουμε επίσης να σας τονίσουμε την αξία του Εθελοντισμού στις δύσκολες μέρες που περνάμε 
αυτό τον καιρό για τι πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτή την 
κρίση, χέρι χέρι βοηθώντας ο ένας τον άλλο.  Ο ένας για τους πολλούς και οι πολλοί για τον έναν.
Το πρώτο θεατρικό μονόπρακτο που θα δείτε έχει τίτλο ΑΠΙΣΤΙΕΣ. Είναι μια κοινωνική σάτιρα 
που δείχνει πως η γυναίκα η κολόνα του σπιτιού φέρνει κοντά της τον άνδρα της. Έπαιξαν οι Ξενοφων 
Σάπικας , Ειρήνη Ν. Χατζέλλη, Μυρσίνη Εμμ. Λάσκαρη και Δημήτης Παν. Τυροπολης. 
Το δεύτερο θεατρικό μονόπρακτο που είναι γραμμ’ενο από τον Αντώνη Μηνά με τίτλος ΑΣΛΑΝΗΣ 
Ο ΜΟΔΙΣΤΡΟΣ και στο οποίο έπαιξε ποιος άλλος ο Ασλάνης Μιχάλης Το τρίτο θεατρικό 
μονόπρακτο για το οποίο δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτε άλλο εκτος από τον τίτλο που είναι ΤΟ 
ΠΟΥΛΑΚΙ ΤΣΙΟΥ – ΤΣΙΟΥ του Αντώνη Μηνά. Έπαιξαν με αλφαβητική σειρά οι Μιχάλης Ασλάνης 
και Μανώλης Χριστοφέλλης.  Το τέταρτο θεατρικό μονόπρακτο έχει τίτλο ΟΙ ΞΠΑΣΜΕΝΟΙΣ. Του 
Βαγγέλη Χατζημανώλη. Έπαιξαν με αλφαβητική σειρά οι: Μαρία Ασπρολούπου, Αρτεμις Καρίπη και 
Πίτσα Καρπέλλη. Το πέμπτο και τελευταίο θεατρικό μονόπρακτο έχει τίτλο ΠΑΓΗ ΤΟΥ ΣΟΥΘΗΡ, 
του Αντώνη Μηνά. Έπαιξαν οι Αθηνά Γρυμπορουνη – Χριστοφέλλη, Ζαχαρούλα Χ#Κυριακου – 
Κοντού, Γ. Τυροπόλης, Γρηγόρης Μαυροθαλασίτης, Μιχαλης Ασλάνης και ο Μαν Χριστοφέλλης. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

	Η τεχνική χαρτοπεσέτας σε κερί στο 
Ακράσι.
Η Μαρία Νικολιά άλλη μια εθελόντρια (την 
οποία ευχαριστούμε) ανέλαβε να μάθει σε 
Ακρασιώτισσες την τεχνική χαρτοπεσέτας σε κερί 
στις 2 Αυγούστου 2013. Μαζεύτηκαν αρκετές 
γυναίκες στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ και τους έδειξε την 
διαδικασία. Μετά οι ίδιες εξασκήθηκαν μόνες 
τους στην τεχνική αυτή.  Μέρος του προϊόντος 
αυτού πουλήθηκε και τα έσοδα πήγαν στους 2 
συλλόγους του χωριού μας. 

	Σαντούρια και νεανική μουσική στο Ακράσι
Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση που έγινε στο πολιτιστικό κέντρο Ακρασίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
και η οποία είχα δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ο μεγάλος μαέστρος στο σαντούρι Δημήτρης Κοφτερός 
από το Νεοχώρι έφερε την νεανική του κομπανία με κορίτσια τα οποία μας έπαιξαν με τα σαντούρια 
τους ελληνικούς παραδοσιακούς σκοπούς και οχι μόνο. Φυσικά και ο ίδιος ο μαέστρος δεν μπορούσε 
να μην παίξει για να μας δείξει το ταλέντο του και την αγάπη του για το σαντούρι.  Τους ευχαριστούμε 
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	Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών στο Ακράσι
Tο απόγευμα της Παρασκευής 9 Αυγούστου 2013 στην πλατεία του χωριού έγινε διαγωνισμός 
επιτραπέζιων παιχνιδιών στο πινόκ και στο τάβλι που διοργάνωσαν οι δύο πολιτιστικοί σύλλογοι 
Ακρασίου. Διεξήχθησαν μεγάλες μάχες και στα δύο επιτραπέζια παιχνίδια.  Στο μεν πινόκ πήραν μέρος 
22 άτομα, ενώ στο τάβλι 4. Η κλήρωση των παικτών ήταν τυχαία για να μην υπάρξει αδικία. Έγιναν 
πολλοί αγώνες, προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικοί. Μετά το τέλος δόθηκαν στους νικητές στον καθένα 
από ένα γραπτό έπαινο και το μεγάλο βραβείο όπως παλιά γινόταν ένα ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ (για όσους δεν 
γνωρίζουν υποβρύχιο εννοούμε ένα κουτάλι που περιέχει γλυκό βανίλιας σε ένα ποτίρι νερό μέσα). Για 
την ιστορία στο μεν Πινόκ νικήτρια τριάδα ήταν ο Παναγιώτης Θαλασσέλης, ο Γρηγόρης Κοντός 
και ο Γεώργιος Μ. Βερβέρης.  Στο δε τάβλι ο Ξετρίχης Νίκος (γιός της Πέμης και εγγονός του 
Νίκου Καρπέλλη). Και του χρόνου με υγεία σε όλους τους συμμετέχοντες.

	Καλοκαιρινός χορός των Συλλόγων
Έγινε το Σαββάτο, 10 Αυγούστου ο καλοκαιρινός χορός των Συλλόγων του χωριού μας στο πολιτιστικό 
κέντρο Ακρασίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Με την μουσική του Μεσότοπου και με το άριστο σέρβις 
των εδεσμάτων που έγινε με επιμέλεια από τα ΔΣ των συλλόγων (υπήρχε και νηστίσιμο πιάτο), το 
μεγάλο κέφι από μέρους όλων των παραβρισκόμενων και τα πολύ καλά δώρα που δόθηκαν η επιτυχία 
του χορού θεωρείτε δεδομένη. Η μεγάλη έκπληξη της βραδιά ήταν η Ελένη Μελιγωνίτη (εγγονή 
του Στάθη Ασπρολούπου) η οποία μας τραγούδησε και μάλιστα ένα τραγούδι της το αφιέρωσε στον 
παππού της. Και του Χρόνου…

πολύ όλους και ιδιαίτερα τον κύριο Κοφτερό. Οι δεσποινίδες που έπαιξαν σαντούρι ήταν:
1. Μαίρη Βουλαλά 2. Βασιλική Κακάμπουρα 3. Ειρήνη Καλαμποκά 4. Μαρία Καλδέλη 5. Στρατούλα 
Κοντέλη 6. Κατερίνα Παπαμιχάλη 7. Αγάπη Μουχτούρη. Το πολιτιστικό κέντρο ασφυκτικά γεμάτο 
από κόσμο, δεν είχε καρέκλα να καθίσεις.
Στο δεύτερο μέρος αφού ο αγαπητός φίλος και Ακρασιώτης Γεώργιος Μ. Βερβέρης πάντα πρόθυμος 
να βοηθήσει τους Συλλόγους ετοίμασε τις μεγαφωνικές και ότι τεχνικό χρειαζόταν, έδωσαν το 
μουσικό τους παρόν δύο νεαρά παιδιά τα οποία μας έπαιξαν και δικά τους τραγούδια και διάφορα άλλα. 
Ένα νεανικό συγκρότημα με πολύ ωραία μουσικά ακούσματα. Έπαιξαν κιθάρα ο Ακρασιώτης 
Δημήτρης Μαυραντώνης (γιος της Μαρίας Ασπρολούπου) και ηλεκτρική κιθάρα και τραγούδησε 
ο Νέστορας Κυρβουγιούκης και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηταν πράγματι μια πολύ 
ωραία μουσική βραδιά.

	Βαρκάδα με καΐκι
Μια αξέχαστη και γεμάτη χρώματα και αρώματα της θάλασσας εκδρομή με καΐκι διοργάνωσαν οι 
δυο πολιτιστικοί σύλλογοι του Ακρασίου. 40 περίπου Ακρασιώτες μικροί και μεγάλοι ξεκινήσαμε από 
το Πλωμάρι με καΐκι και βάλαμε πλώρη για την Παναγιά την Κρυφτή. Ένας άγιο μέρος άγριας ομορφιάς 
που αξίζει τον κόπο να πάει κανείς να το επισκεφτεί. Με το εκκλησάκι της Παναγιάς χτισμένο μέσα 
στο βράχο και τα άγρια βράχια και σπηλιές που κρύβουν τα δικά τους μυστικά και με νυχτερίδες να 
αιωρούνται. Αναβλύζουν και ιαματικά νερά και δεν μπορεί κανείς  να ξεχάσει τα γαλαζοπράσινα νερά 
της. Δεύτερος προορισμός η Δρώτα και η Απεργούσα (επίνοια του Ακρασίου).  Προορισμοί παρθένοι 
γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί (με πολύ λίγες εξαιρέσεις) και μια αμμουδιά που δεν υπάρχει πουθενά 
στο κόσμο. Τελικά ο καπετάνιος προσέγγισε το καΐκι στην Απεργούσα και από το καΐκι πάνω  από 20 
πήδηξαν στην θάλασσα για να δροσιστούν. Τα νερά ολοκάθαρα, δροσερά, πανέμορφα.  Αρκετοί μάλιστα 
κολύμπησαν και βγήκαν στην αμμουδιά της Απεργούσας. Από εκεί ο επόμενος προορισμός ήταν ο 
Άγιος Φωκάς και τα Βατερά.  Για φαγητό για καφέ, για μπάνιο και ότι άλλο ήθελε ο καθένας να κάνει. 
Κατά το απογευματάκι επιστροφή στο Πλωμάρι και από εκεί που άλλου στο χωριό μας στο Ακράσι 
γεμάτοι με τις καλύτερες αναμνήσεις της εκδρομής αυτής. Πιστεύω ότι ΟΛΟΙ έμειναν ευχαριστημένοι 
και ενθουσιασμένοι από την βαρκάδα αυτή με καΐκι, και αυτό φάνηκε από την μοναδική ερώτηση 
που μας έκαναν που θα πάμε του χρόνου βαρκάδα με το καΐκι. Κάντε υπομονή μέχρι του χρόνου γιατί 
υπάρχουν πάντα πολύ καλές ιδέες. Και του Χρόνου λοιπόν.
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Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς αυτής παρουσιάστηκαν στο κοινό οι άνθρωποι οι ανέλαβαν να μας 
ταξιδέψουν μουσικά (πάνω από 2 ώρες) με τα τραγούδια τους και την μουσική τους που δεν ήταν άλλοι 
από τους:
1) ΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗ, των μεγάλο Ακρασιώτη στιχουργό και συνθέτη και τον οποίο 
ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί αποφάσισε ο ίδιος να μας τραγουδήσει δικά του και άλλα έντεχνα 
τραγούδια που σε ταξιδεύουν σε προβληματίζουν σε ανεβάζουν πολιτιστικά. Τάκη σ΄ ευχαριστούμε 
πολύ.Μαζί του έπαιξαν και τραγούδησαν οι: 2) Μάκης Ψαραδέλλης (τραγούδι – κιθάρα) 3) Μάριος 
Λέλεκας (μπουζούκι και μαντολίνο), 4) Ελπιδοφόρος Λέλεκας (κρουστά), 5) Δήμητρα Βαλάκου 
(τραγούδι) και 5) ο μαέστρος Κώστας Γιαννάκης (πιάνο).  Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί 
αφιλοκερδώς ήλθατε σε ένα ορεινό χωριό να κάνετε συντροφιά τον Τάκη Σωτηρχέλλη και να μας 
ταξιδέψετε σε μεγάλα έντεχνα μουσικά μονοπάτια που άξιζε τον κόσμο κάποιος που βρισκόταν την 
χθεσινή βραδιά να διαβεί.   Και πάλι τους ευχαριστούμε.
Ο πολύς κόσμος που παραβρέθηκε στην συναυλία αυτή το καταευχαριστήθηκε και αυτό φάνηκε από το 
ζεστό και συχνό τους χειροκρότημα. Από την μεριά των 2 συλλόγων θέλουμε να ευχαριστήσουμε ΟΛΟ 
τον κόσμο Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου που παραβρέθηκαν στην μουσική αυτή εκδήλωση.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι ταυτόχρονα με την συναυλία λειτούργησε μέσα στο πολιτιστικό 
κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ παρουσίαση καλλιτεχνικών δημιουργιών των Ακρασιωτών 
Μιχάλη Χατζέλλη και Τίτσας Νικολιά και όπου τα κέρδη από αυτές τις δημιουργίες δόθηκαν 
στους 2 συλλόγους. Σας ευχαριστούμε. ΚΑΙ του Χρόνου….

	ΑΓΩΝΑΣ ΝΕΩΝ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ στο ΑΚΡΑΣΙ
Στις 11 Αυγούστου ημέρα Κυριακή 6.30 μ.μ διεξήχθη ο αγώνας ΝΕΩΝ – ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Ακρασίου. 
Η οργάνωση του αγώνα ήταν ενέργεια των 2 πολιτιστικών συλλόγων του χωριού μας . Ο αγώνας αυτός 
από μέρες κουβεντιαζόταν, με τα σχετικά πειράγματα και από τις 2 πλευρές… Και ήρθε η ώρα του αγώνα 
με τους μεν ΝΕΟΥΣ ετοιμοπόλεμους… τους δε ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ χωρίς καμιά προετοιμασία…. (στα 
ούζα και στα ποτά οι Παλαίμαχοι δεν παίζονται…). Μετά τη σχετική προθέρμανση και τις αναμνηστικές 
προετοιμασίες ο αγώνας ξεκίνησε. Η δυναμικότητα των δυο ομάδων λογω ηλικιών δεν μπορεί να 
συγκριθεί και το αποτέλεσμα  ήρθε φυσιολογικά υπέρ των ΝΕΩΝ με μεγάλη διαφορά (6-0).
Θέλουμε να συγχαρούμε τους ΝΕΟΥΣ που απέδειξαν ότι τα νιάτα άμα θέλουν μπορούνκαι τους 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ να τους συγχαρούμε για την προσπάθεια τους και του χρόνου να ευχηθούμε να είναι 
καλύτεροι και πιο αποδοτικοί ως προς το αποτέλεσμα…
Οι συνθέσεις των ομάδων
ΝΕΟΙ: ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ , ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ, 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΧΟΤΖΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΖΑΤΖΗΣ , ΝΙΚΟΣ ΞΕΤΡΙΧΗΣ, ΧΑΡΗΣ 
ΒΕΝΕΤΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΒΑΖΛΑΔΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΙΤΑΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ: ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

	Συναυλία με τον Τάκη Σωτηρχέλλη, Ακράσι 2013
Με μια μεγαλειώδη συναυλία που διοργάνωσαν οι 2 σύλλογοι του χωριού μας έκλεισαν την 13 
Αυγούστου 2013 οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ακράσι. Πριν την συναυλία με απόφαση του Δήμου 
Μυτιλήνης ονομάστηκε το πρωην Δημοτικό σχολεία Ακρασίου σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΑΣΙΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» όπου η επισκευή του έγινε το 
2003 επί Δημαρχίας Πλωμαρίου Μιχάλη Μαμάκου και του παρέδρου Ακρασίου Νίκου Καρπέλη. Μάλιστα 
έξω από το πολιτιστικό κέντρο έχει αναρτηθεί σχετική μαρμάρινη πινακίδα που το καταμαρτυρεί. 
Γι΄ αυτό το σκοπό παραβρέθηκε και ο νυν Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, και η οικογένεια 
του Γιάννη Κοντέλλη. Δυστυχώς ο αγαπητός μας Γιάννης Κοντέλλης δεν μπόρεσε να παραβρεθεί για 
λόγους υγείας. Επίσης έχει μπει καινούργια πόρτα στο μουσείο. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν για 
το μεγάλο του έργο που έχει προσφέρει στο χωριό μας το Ακράσι ο κύριος Γιάννης Κοντέλλης με 
την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και του συγγραφικού του τάλαντου τόσο στα βιβλία που 
έχει γράψει  για το Ακράσι και τους Ακρασιώτες όσο και στα 2 έντυπα των συλλόγων. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης  συγχωριανός μας πήρε τον λόγο και εξέφρασε τα παράπονα του στον Δήμαρχο 
για την μη υλοποίηση έργων και που αφορούν το Ακράσι.

Μετά τις ομιλίες του νυν και πρώην Δημάρχου έγινε η απονομή πλακέτας (για την αναγνώριση της 
προσφοράς τους) σε 6 συγχωριανούς μας οι οποίοι έχουν προσφέρει και προσφέρουν συγγραφικό 
έργο με άρθρα τους στην εφημερίδα ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και στο περιοδικό ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ. (Είναι 
κοινοί συνεργάτες και στα δύο έντυπα). Αυτοί είναι ο Μιχάλης Ασλάνης, ο Παν. Γ. Χατζέλλης, 
Ευστρ. Καλδής η Ευστρατία Ασωματιανού – Κουτλή και ο συγχωρεμένος Στέφανος Αληγιάννης  
(την πλακέτα παρέλαβε η σύζυγος του). Ο πάρα πολύς κόσμος που παραβρέθηκε (πάνω από 300 άτομα) 
καταχειροκρότησε όλους τους τιμώμενους.  
Ο σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ στο άμεσο μέλλον πρόκειται να απομένει πλακέτες  (για την αναγνώριση 
της προσφοράς τους) σε 4 συγχωριανούς μας οι οποίοι έχουν προσφέρει συγγραφικό έργο με άρθρα 
τους στο περιοδικό ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ. Αυτοί είναι ο Τέλης Ασπρολούπος, ο Γεώργιος Μ. Βερβέρης, και 
οι εκλιπόντες Στάθης Καβαρνός και Γεώργιος Μάρκος.
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ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ, ΒΕΝΕΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ. Ξ. ΒΕΡΒΕΡΗΣ, 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους που συμμετείχαν και του Χρόνου…

Αναστενάζω – θλίβονται 
όσα πουλιά πετάνε.
Κλαίω και συμμαζεύονται 
και με παρηγοράνε.

Αχ είπα και εράγισε, 
το τζάμι της καρδιάς μου, 
μην το ελπίζεις πια ποτέ 
ναρθώ στα προτινά μου.

Πονόμετρο δεν βρίσκεται 
που να μετρά τον πόνο, 
ξέρουνε και τον εμετρούν 
όσοι τον έχουν μόνο.

Το αχ! το λένε μια φορά 
μα εγώ το δευτερώνω 
γιατί έχω πόνο στην καρδιά 
και δεν το φανερώνω.

Κλαίνε κρυφά τα μάτια μου 
μα φανερά γελάνε 
τον πόνο τους κλαίνε κρυφά 
και δεν το μαρτυράνε.

Μες σε λαγκάδι έκλαψα 
και μούπε ένα αηδονάκι, 
σώπα ρε μερακλή… μην κλαις 
κι έχω κι εγώ μεράκι.

Μένα καρδιά μου σαν καεί 
τη στάχτη θα μαζέψω 
για να την κάνω γιατρικό
 καρδιές να θεραπέψω.

Καρδιά μου μερακλήδισσα 
παρηγορείς ατί σου 
κι άλλες πολλές το πάθανε 
δεν είσαι μοναχή σου.

Ποιος έχει πόνο στην καρδιά 
να τον εμοιραστούμε 
να μην τον έχει μοναχός 
γιατί τον ελυπούμαι.

Τραγούδι του πόνου

Περσεφόνη Μακαρώνη

Η Λέσβος, ως το τρίτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, απαρτίζεται από μια πληθώρα γραφικών χωριών 
στα οποία οι κάτοικοι εξακολουθούν να ζουν με τις παραδόσεις και τα έθιμα του παρελθόντος.

Το δικό μου χωριό, το θυμάμαι από πάντα σαν μια απειροελάχιστη κουκίδα στην απεραντοσύνη 
του χάρτη της Μυτιλήνης. Το θυμάμαι για τα πανηγύρια του, τον τεράστιο Πλάτανο στη πλατεία και 
φυσικά τα σκισμένα μου γόνατα απ’ το ποδήλατο. Θυμάμαι να μην υπάρχει τηλέφωνο, οι ανακοινώσεις 
να γίνονται με ντουντούκα και φυσικά η τηλεόραση να παίζει μόνο ΕΡΤ (αλλά καλύτερα να μην θίξω 
αυτό το ζήτημα).

Το Ακράσι βρίσκεται 42 χλμ από την πόλη της Μυτιλήνης και 17,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του 
Πλωμαρίου. Είναι κτισμένο πάνω σ’ έναν μικρό λόφο. Η οικοδόμηση αρχίζει από τους πρόποδες 
και φθάνει μέχρι την κορυφή, όπου βρίσκεται µια αρκετά ευρύχωρη πλατεία µε την εκκλησία – το 
αρχαιότερο και ωραιότερο οικοδόμημα του χωριού - τα καφενεία ολόγυρα και το Κοινοτικό Γραφείο. 
Στο Ν.Δ άκρο του χωριού βρίσκονται το σχολείο, που σήµερα λειτουργεί ως Πολιτιστικό κέντρο και 
Μουσείο, και το μεγαλύτερο κτίριο του χωριού το εργοστάσιο – ελαιοτριβείο.

Μία εκδοχή για την ονομασία του χωριού είναι πως το Ακράσι ήταν χωριό χωρίς αμπέλια, σε σχέση με 
το γειτονικό του Αμπελικό, άρα και χωρίς κρασί. Άλλωστε, 
οι κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά µε τη καλλιέργεια 
της ελιάς, που είναι και το μοναδικό τους εισόδημα. Όλα 
εξαρτώνται από το «µαξούλι» (τουρκική λέξη mahsul, που 
σημαίνει σοδιά- συγκομιδή). Παράγει επίσης λίγα απίδια, 
σύκα, σταφύλια, όσπρια, κηπουρικά, που δεν φτάνουν ούτε 
για τις ανάγκες της οικογένειας.

Παρ’ όλα αυτά, μπορεί οι μόνιμοι κάτοικοι ειδικά τον 
χειμώνα να μην ξεπερνούν τους 50, αλλά το καλοκαίρι ο 

πληθυσμός διπλασιάζεται, καθώς οι «ξενιτεμένοι» Ακρασώτες φαίνεται να μην το ξεχνούν. Συνδυάζουν 
τις διακοπές τους με το εξαιρετικό κλίμα και την ηρεμία που σου προσφέρει η μαγευτική παραλία 
της Δρώτας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Άπειρες οι ομορφιές της φύσης γύρω, η ασύλληπτη 
αγριάδα των βουνών και το πράσινο. Καθαρός αέρας, νηνεμία αλλά και κουβεντούλα με τους λιγοστούς 
κατοίκους, θα σας χαλαρώσουν στα σίγουρα.

Φυσικά, επειδή οι καιροί αλλάζουν, εν έτει 2013 μια σημαντική πρωτοβουλία έλαβε χώρα στο 
Ακράσι. Με ενέργειες των δύο συλλόγων του χωριού και σε συνεργασία με τα δύο καφενεία της πλατείας, 
στο Ακράσι από χθες έχει μπει δωρεάν internet – free Wi-Fi για την νεολαία του χωριού, και φυσικά 
για όλους τους χωριανούς. Όπως επίσης οι δύο σύλλογοι, την Πέμπτη 8 Αυγούστου, διοργανώνουν 
Βαρκάδα με καΐκι που θα ξεκινάει από το Πλωμάρι, με προορισμούς την Παναγία Κρυφτή, τη Δρώτα 
και τα Βατερά.

Αν τυχόν βρίσκεστε ήδη στη Λέσβο, μη χάσετε τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής (26/07), τον 
μεγάλο Εσπερινό και το γλέντι που ακολουθεί.

Πρωτοβουλίες που μας κάνουν όλους ιδιαίτερα περήφανους και δίνουν ευκαιρίες σε τόπους που 
αξίζουν την προσοχή και την αγάπη μας.

 Αναδημοσίευση από το flust.gr

Στο Ακράσι της Λέσβου
της Μαριλένας Καραφώτη
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Αλλιώς θα πάς εκεί που κοιτάς…
της Μυρσίνης Μαυραντώνη

Η λογική και η συνέπεια μας, μας έφερε στην ενήλικη ζωή. Μεγάλο εύρος ετών και στάδιο αρκετά 
μπερδεμένο για τους κάποιους και εύκολο για τους υπόλοιπους. Παρ’ όλα αυτά επειδή μου αρέσει 
ο τίτλος της ερωτευμένης με τη ζωή και τους ανθρώπους, πάντα βρίσκω ομορφιά (εντάξει είναι κι 
αυτές οι μέρες που δε βλέπω χωρίς τα γυαλιά των φίλων μου ή της μαμάς μου- είμαι ‘’μαμάκιας’’ 
ιδιότητα δύσκολη για μένα αλλά απολαυστική για τη μαμά μου). Η αρχή με βρίσκει μακρυά από το 
χωριό, μακρυά από την πόλη της Μυτιλήνης αλλά όχι και τόσο μακρυά από τη Λέσβο αφού 15 ώρες 
για αυτούς που τους αρέσει το καράβι (ζόρι το ονομάζω εγώ σε απλά ελληνικά) ή 50 λεπτά για τους 
λάτρεις του αεροπλάνου (ελίτ λέγεται αυτό) είναι αρκετά για να σε φέρουν στη Θεσσαλονίκη. Δε θα 
πάρω θέση για τα μέσα μεταφοράς αλλά θα σταθώ σε ένα σημείο για να σας μεταφέρω μια εικόνα.. 
Πάω για διάλειμμα είπα, και αμέσως άκουσα μια φωνή που αποζητούσε να ακουστεί  ‘από πίσω να 
πας, ξέρεις.’ Ξέρω είπα, πήρα τα μπογαλάκια μου και πήγα στην πίσω παραλία. Εκεί έχει σκάλες, από 
αυτές που κάθεσαι, ανεβαίνεις αλλά και κατεβαίνεις και που το μάτι σου μόνο αν σηκώσεις το κεφάλι 
σου 180 μοίρες θα δει τον ουρανό, άλλοτε μπλε, άλλοτε γκρίζος κι αυτός, γιατί Θεσσαλονίκη είσαι συ 
και πρέπει να διατηρήσεις το όνομα σου. Στη σκάλα αυτή πάντα υπάρχουν κομμάτια κούτας, που χέρια 
έχουν βγάλει από έναν μπλε κάδο, γιατί είσαι Ελλάδα και ανακυκλώνεις ή τουλάχιστον προσπαθείς, 
με σκοπό να κάτσουν για 3-4 λεπτά (εξακριβωμένο και με μαθηματική ακρίβεια παρακαλώ). Τα άτομα 
που κάθονται εκεί είναι διαφόρων ηλικιών, η γκάμα ξεκινάει με τους 20άρηδες που έχουν έρθει εδώ για 
πρακτική και φτάνει μέχρι και τους 60άρηδες που αποζητούν την πολυπόθητη σύνταξη για να κάτσουν 
στους καναπέδες τους για πάνω από το σύνηθες 4λεπτο που τους δίδεται. Δε θα αναφέρω σε τι είδους 
επιχείρηση ή χώρο ανήκουν αυτές οι σκάλες γιατί οι αντιπαραθέσεις και κακεντρέχειες δεν είναι της 
ποιότητος μου. Κι αφού λοιπόν η περιγραφή τέλεψε και λογικά όλοι σας έχετε μια εικόνα σας παραθέτω 
για να ολοκληρώσω αυτό το κάδρο ότι η σκάλα όπως την κατεβαίνεις βλέπει σε μια πεδιάδα στο ύψος 
του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης.  Άν φοράς και σωστά τα γυαλιά σου βλέπεις τη θάλασσα στις 
πατούσες σου. Βγήκα λοιπόν να κάνω το διάλειμμα μου στο γνωστό ‘από πίσω’. Έτυχε εκείνη την 
ώρα να μην είναι κανένα από τους εργαζομένους έξω. Έτσι πήγα με λαχτάρα στο πιο υψηλό σκαλί που 
πάντα είναι κατειλημμένο από πιο προνομιούχα μάτια, αφού είχα πάρει το κομμάτι της κούτας, και 
έκατσα να πιω τη σουμάδα μου (πλάκα κάνω, δεν πίνω αλκοόλ). Έβαλα τα χέρια μου στο πρόσωπο 
μου και τα τοποθέτησα πάνω στα πόδια μου, σκέφτηκα της ζωής μου τα κουλά και τα παράλογα (η 
κούραση βλέπετε), χαμογέλασα. Έκλεισα μάτια, άνοιξα μάτια, έτσι για το εφέ και μήπως κάτι άλλαξε. 
Όπως κοίταξα κάτω, η θέα από τη σκάλα μέχρι την πολυπόθητη χρυσαφένια πεδιάδα έφτανε κάτω μέσα 
από ένα διάδρομο που αριστερά και δεξιά είχε μπλε και πράσινους κάδους (τους ανέφερα, μη γίνομαι 
και βαρετή). Χωρίς λεπτομέρειες, χωρίς αιτίες (τουλάχιστον συνειδητά), η σκέψη που μου γέμισε την 
κεφάλα μου από τότε και στο εξής ήταν: «Να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, αλλιώς θα πας εκεί που 
κοιτάς». Το εκεί που κοιτάς ανήκει στους κάδους.

Το εκεί που κοιτάς ανήκει στη μιζέρια και την καταχνιά που έχουν υποστεί νέοι και παλιοί.
Το εκεί που κοιτάς ανήκει στο γκρίζο της σκάλας που πάντα βρίσκεις να κάτσεις στα τελευταία σκαλιά
Το εκεί που κοιτάς ανήκει στις σκισμένες κούτες
Το εκεί που κοιτάς ανήκει στους μπλε και πράσινους κάδους.
Θα κρατήσω όσο περισσότερο μπορώ τη σκέψη αυτή γιατί μου έδωσε κίνητρα να συνεχίζω να 

φτιάχνω αυτό που θεωρώ ότι μου αξίζει και το όμορφο που δικαιούμαι.
Όμως η ώρα πέρασε και το 4λεπτο ήταν πλέον παρελθόν.

Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Δημήτρης Ταμκαλής. Ο μπάρμπα Δημήτρης 
είναι (95) ετών και έχει περιορισμένη όραση, 
κι όμως έχει κάνει πολλά έργα στην κάτω 
Τζίνκλο γύρο και κοντά στον Ταξιάρχη έχει 
αρκετό κουράγιο και θέλει να συνεχίσει να 
φτιάχνει. Αυτό νομίζω ότι τον κρατάει στη ζωή 
να είναι καλά...

Εδώ μάγειρας στη γιορτή των Ταξιαρχών στην 
Κάτω Τσίγκλου μαγείρεψε χταπόδι με μακαρονάκι 
και ήτανε να γλύφεις τα νύχια σου. Εξέφρασε και 
την επιθυμία του να γίνει και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου (φωτο Μιχάλη Ασλάνη).

Από τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του 
Δημοτικού σχολείου Ακρασίου (1994) 
βλέπουμε τους τελευταίους μαθητές που 
φοίτησαν σ΄ αυτό μαζί με την δασκάλα τους 
Νεκταρία. Από αριστερά: Δημήτρης Ευστρ. 
Ταμκαλής, Σταύρος Λινάρδος, Ευστράτιος 
Παν. Καρπέλης, Πίτσα Καρπέλη, από το 
Αμπελικό η Ρηνούλα Μπαρή και τα αδέλφια 
Χρυσάνθη και Ελευθερία Λινάρδου.

Γάμος στο Αμπελικό που έγινε 20-1- 2-13. Η 
νύφη από το Ακράσι η Μεταξία Αληγιάννη του 
Παναγιώτη και της Κατερίνας και ο γαμπρός 
από το Αμπελικό  ο Γεώργιος Καμπούρης του 
Σωκράτη και της Μυρσίνης. Ευτυχώς που 
υπάρχουν ακόμη νέοι που παντρεύονται στα χωριά 
μας. Μπράβο σας παιδιά. Κάθε ευτυχία.
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ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ!!!

του Μιχάλη Ασλάνη

	 Μας έφαγε ο δάκος τις ελιές μας. Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Εσείς οι 
κατέχοντες τις τύχες των αγροτών, ούτε ενδιαφέρεστε, ούτε σας ενδιαφέρει, καθόσαστε στις αναπαυτικές 
καρέκλες του γραφείου σας με τα κλιματιστικά σας, με τους παχυλούς μισθούς σας και «αλίς τον αλή». 
Αλίμονο στον αγρότη τον άμοιρο που έβλεπε με χαρά να έχει φέτος μερικές ελιές χονδρές από τα πολλά 
νερά και τώρα βλέπει ότι η σοδειά χάθηκε από το βασίλειο του δάκου. Αφού δεν είχατε σκοπό να βάλετε 
ράντισμα, γιατί δεν ειδοποιούσατε τους αγρότες να ραντίσουν αυτοί οι ίδιοι για να γλυτώσουν τον καρπό; 
Τώρα πια που εσείς βάλατε ράντισμα, ο δάκος έχει κάνει τρισέγγονα και μπήκε μέσα στο σπίτι μας σαν τα 
κουνούπια. Γιατί πληρώνουμε τη δακοκτονία και χρεωνόμαστε, να την καταργήστε αφού δεν είστε άξιοι και 
να παραιτηθείτε γιατί αυτό σας αξίζει, μας είστε άχρηστοι, τώρα ποιος θα μας αποζημιώσει, γιατί εκτός των 
άλλων πληρώνουμε και «ΕΛΓΑ» για τις θεομηνίες.
	 Περιοδικό. Να δώσω την εφημερίδα να διαβάσει κάποιος χωριανός μας που έχει κρύψει χρήματα, 
για να μην τα φάνε οι τράπεζες και μην πάθει και αυτός και κλειστεί μέσα και δεν τον ξαναδούμε τον 
ζαβαλή. Εγώ πάντως δεν στενοχωριέμαι γιατί πρόλαβε και τα έφαγε ο απατεώνας Ψωμιάδης. Ούτε και πού 
να βάλω τα φετινά λάδια αφού πρόλαβε ο δάκος και μας έφαγε τις μαυρομάτες, και έτσι δεν μας πιάνει η 
απληστία. Καλά τα λες Στράτο Καλδή αλλά εμείς έχουμε και τη νόσο της έπαρσης και της απληστίας. Ε!!! 
Νίκο Καρπέλη τα διάβασες γιατί και εσύ κτίζεις στο πίσω μέρος μια αποθήκη, καλού κακού βάλε μέσα έναν 
συναγερμό, μην φυσήξει ο αέρας και κλείσει η πόρτα και κλειστείς μέσα, να τον ακούσουμε και να έρθουμε 
να σε βγάλουμε.
	 Συμπέθερε Παναγιώτη όταν πεθάνει κάποιος, αφήνει τις τέμπλες, τα ραβδιστικά μηχανήματα, τις 
μπούρδες, τα πανιά, τα χρήματα να του τα ξεκοκαλίσουν οι άλλοι που με τόσο κόπο μάζεψε. Σε ένα κοντινό 
χωριό έχει συγγενείς που δεν ακολουθούν την κηδεία αλλά κάθονται και καπνίζουν αρειμανίως και πίνουν 
το καφεδάκι τους δηλαδή άμα πεθαίνουμε θα έχουμε και μεσίτες μαζί μας. Δεν ξέρουμε πόσα μεσιτικά 
παίρνουν, άστο θα ρωτήσουμε το Γιάννη το Μοριανό, αυτός έκανε μεσιτικά, εμ και η παπαδιά έδωσε το 
παλτό του παπά, που και αυτός το εκήρυττε στην εκκλησία και μόνο που δεν την σκότωσε.
	 Να το πω πάλι, στο δρόμο προς το Ακράσι, όταν κατεβαίνουμε την κατηφόρα, ο δρόμος που είναι 
απέναντι από το Αμπελικό και στο ύψος του Αγίου Νικολάου, έχει ανοίξει νεροφαγή που το χειμώνα 
με τις βροχές θα τον αποτελειώσει και ποιος θα είναι ο τυχερός που θα φύγει από κάτω και θα ακούσει 
το «τρυλαμπές». Επίσης στα Λιγαρηδιά το Γεφύρι είναι όλο από κάτω κούφιο, να δούμε ποιανού θα έχει 
τελειώσει το μελάνι του, ο Θεός να με βγάλει ψεύτη.
	 Την ασυδοσία με τους γύφτους, πώς μπορούνε και την ανέχονται αυτοί που κάθονται σε ανώτερες 
θέσεις και ζητάνε να είμαστε πάντα εμείς οι νόμιμοι. Περνάνε με κάτι σαράβαλα που όλα τους κρέμονται, 
ούτε διπλώματα, ούτε ασφάλειες, δεν έχουν που να αποδεικνύει ότι είναι νόμιμο και ασφαλές αυτοκίνητο. 
Να σε φυλά ο Θεός μην έχεις καμιά τράκα με αυτούς, τα μαγνητόφωνα πάντοτε στη διαπασών, άσε τα 
μικρά, κλεψίματα που κάνουν, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο και παίρνουν και επιδοτήσεις που εμείς οι 
Έλληνες δεν τις βλέπουμε στον ύπνο μας. Τους επιδοτούν και αγοράζουν και σπίτια, παίρνουν τον παρά και 
μην είδατε τον Παναή και εσύ φορολογούμενε Έλληνα που σε έχουν αφήσει σαν το αρνί το κουρεμένο που 
πηγαίνεις στην εταιρία Σάπικας-Λάσκαρης να ψωνίσεις κάτι τι και από εν αφθονία είναι απλησίαστα, βρε 
ουστ κλεφταράδες που καθίσατε πάνω στο πονεμένο σβέρκο μας και δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε. Κάθε 
μέρα ποιάνουν κλεφταράδες, αλλά και που τους πιάνουν, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ένα παράδειγμα, έφαγε 
τόσα λεπτά ο γουρουνομαντράχαλος Ψωμιάδης και εγγυητής ήταν η Τράπεζα Ελλάδος, πούναι τα χρήματα 
του αποτεθέντος Ελληνικού λαού, είδατε εσείς κανένας γουρούνι να γίνει μοδίστρα; Κόρακας κοράκου 
μάτι δεν βγάζει, για κόψτε κανένα χέρι, κανένα κεφάλι και στολίστε τα στη Βουλή απ’ έξω και όχι να τους 

μαντρίζετε στη φυλακή με όλες τις ανέσεις τους. Πάντως αν ανοίξεις την τηλεόραση, τέτοιους κλεφταράδες 
πιάνουν κάθε μέρα και εμείς τι άλλο θα πούμε, βάστα ταλαίπωρο κορμί.
	 Γιώργος Ευστρατίου Παλαιολόγος. Τέκνον του όμορφού μας χωριού, επιτέλους βρέθηκε ένας 
να υψώσει την αγανακτισμένη φωνή του ενάντια σε ένα Δήμαρχο που για μας είναι για τα πανηγύρια. Ο 
Γιώργος μαινόμενος από θυμό, το δίκιο να τον πνίγει που δεν είχαν αποκαταστήσει τίποτα από τη θεομηνία 
που μας είχε πλήξει, ορμάει σαν ταύρος εν υαλοπωλείω και με τσαμπουκά, ούτε σειρά κοίταζε, αρπάζει το 
μικρόφωνο και τα έψαλλε καταλλήλως ορθά με ντοκουμέντα. Το να κατέχει κανείς το δίκιο του δεν μπορεί 
να το αμφισβητήσει κανείς. Μπράβο Γιώργο, άργησες αλλά το έκανες, να σου πω την αλήθεια με εξέπληξες 
με το θάρρος σου γιατί σε είχα για πιο ήπιους τόνους, γι’ αυτό σε κατατάσσω από το εξής σε ένα δυναμικό 
στέλεχος του ένδοξου χωριού των προγόνων σου.
	 Στράτο Καλδή, συγκινητική η επιστολή σου, με πήγες χρόνια πίσω που δεν τα ήξερα, με πήγες σε 
ανθρώπους λεβέντες με ψυχή και θάρρος, σε ανθρώπους που τα λόγια τους ήταν συμβόλαια. Όταν γεράσει 
κάποιος για βοήθημα, κρατά ένα μπαστούνι και πορεύεται την υπόλοιπη ζωή του, εγώ έμεινα από δώδεκα 
χρονών χωρίς πατέρα, χωρίς τη στήριξή του, για μπαστούνι πήρα την εργατικότητα, την τιμιότητα και την 
αγάπη για το θεό που με συνοδεύει ακόμα στο δρόμο μου. Η ορφάνια από πατέρα είναι το πιο δύσκολο και 
κακόμπατο κομμάτι πάντοτε σου αφήνει ένα κενό αξεπέραστο.
	 Ο δάκος άφησε νηστικούς τους Αλβανούς. Ξεφτύλες οι διοικούντες, άσχετοι και ανίκανοι, αλλά 
μόνο για την καρέκλα τους νοιάζονται. Ένα προϊόν που έχουμε να συμπληρώνουμε το εισόδημά μας, να 
πληρώνουμε κανένα κερατιάτικο, και αυτό το άφησαν και πήγε χαμένο. Για παράδειγμα, ένα κτήμα που είχε 
δέκα μόλις ελιές μείνανε μόνο δύο, έχουν σωθεί κάτι ακλάδευτα που είχανε και μαξούλι εκεί ο πόνος είναι 
λίγο μετριασμένος και έχουν σωθεί λίγο παραπάνω. Το έχω πει πολλές φορές, τούτοι δεν τρώγονται μήτε 
ωμοί, μήτε ψημένοι… τους έχει πιάσει «ΤΣΙΡΟΣ».
	 Τώρα πρέπει να αναγράφουν τίτλους πάνω στην τηλεόραση «επισκέπται καναλιών» μα δεν 
γεμίζουν τις καρέκλες λογής λογής βουλευτές και υπουργοί που ο θεός να τους κάνει για ότι είναι, και να λεν 
τα ίδια και τα ίδια, βρε κερχανατζή εσύ αφού ήσουν γιατί δεν τα έκανες, μονάχα κάθεσαι τώρα και κάνεις 
υποδείξεις και ρητορεύεις και όλο για το λαό ενδιαφέρεστε αλλά η μπούρδα που κρατάτε έχει μέσα πέτρα 
και δώστου και όπου πέσει, δεν πάτε στον αγύριστο κόπροι, είχα δεν είχα συγχύστηκα πάλι, καλά που πήρα 
και το χαπάκι για την πίεση.
	 Λέει η παροιμία «αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα». Εμ έτσι είναι, κάναν το Υπουργείο Αιγαίου, 
βάλαν μέσα κόσμο να παίρνει τις ψήφους τους και πέρα βρέχει, σε τι χρειάζεται αυτό το υπουργείο – μόνο 
για να βολευτούν μερικοί, να πάρουν τις συντάξεις τους μικροί μικροί και να ζητάνε και καμιά δουλειά στα 
κρυφά, και άσε τους άλλους να ψάχνονται, να βγάζουν πανεπιστήμια, να ξοδεύονται οι γονείς τους και ας 
πάρει άλλος τη θέση με το Λύκειο μόνο και με το γλείψιμο και ας παίρνει δυο μηνιάτικα και να βλέπει ο 
άλλος το ψωμί σαν αλώνι.
	 Βλέπω στην τηλεόραση να βάζουν κάτι γενικούς γραμματείς διπλοθεσίτες και αφού πια η ηλικία 
τους είναι ξεπερασμένη, τι περιμένεις από αυτά τα ραμολιμέντα, ξεμωραμένος και κάνει δήθεν ότι διοικεί,  
ασχέτως τι λέει και τι κάνει, τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Έπρεπε να έχουμε κυβέρνηση της Σαουδικής 
Αραβίας – κόψιμο τα  χέρια τους και κρέμασμα. Τώρα κάθε μέρα βγάζουν κλέφτες και τους παραπέμπουν 
σε κακουργήματα αλλά στο τέλος την βγάζουν λαπάντη, εγώ όμως ο συνεπέστατος στα φορολογικά μου, 
δεν βλέπω κανέναν να τα δίνει πίσω τα κλεμμένα – καμία δραχμή και έτσι αγαπητοί φίλοι μου, μισθωτοί και 
συνταξιούχοι, εμείς πάντα βρίσκουμε τον μπελά μας και σε μας ξεθυμαίνουν αλλά κάνε και διαφορετικά. 
Λίγοι έχουν το σθένος να αντιδράσουν. Όταν πάνε πρωί-πρωί  στο υπουργείο τους, πριν καθίσουν στην 
καρέκλα τους, γονατίζουν σαν τους μουσουλμάνους και φωνάζουν Αλλάχ Αλλάχ!!!
ΔΙΑΒΟΛ’ ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑΔΕΣ.
	 Η μασκότ του χωριού μας ο Κούκις, γνωστός για το γάβγισμά του, έχει γεράσει πια και τον έχει 
πιάσει και αυτόν το μαράζι, να ενέσεις, να κορτιζόνες, ήτανε ένα λείψανο, τώρα που σταμάτησαν οι ενέσεις 
μοιάζει ότι ξαναζωντάνεψε, έγινε έφηβος, αλλά ο καημένος θα πεθάνει παρθένος.
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣ ΛΑΖΑΡΟΣ. Όλη μέρα ψωφά και αναστήνεται.
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Χριστουγεννιάτικα φαγητά - γλυκά
	Χοιρινό με σέλινο
1 ½ κιλό χοιρινό κομμένο σε κομμάτια, 2 κιλά σέλινο
½ φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ξυλάκι κανέλα, 4-5 γαρύφαλλα
1 κουτί συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, Χυμό από 4 λεμόνια
1 αβγό, Αλάτι, πιπέρι
Πλένουμε το κρέας, το σκουπίζουμε και του ρίχνουμε λίγο πιπέρι. Το βάζουμε στην κατσαρόλα με το λάδι 
και το σοτάρουμε ελαφρά, μέχρι το κρέας να πάρει ένα ξανθό όμορφο χρώμα. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το 
ψιλοκομμένο κρεμμύδι και λίγο νερό, κατά προτίμηση ζεστό. Το αφήνουμε να πάρει μία βράση. Στη συνέχεια 
προσθέτουμε την κανέλα, τα γαρύφαλλα και το χυμό ντομάτας και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει 
για μια ώρα. Εντωμεταξύ έχουμε πλύνει το σέλινο και το έχουμε κόψει σε κομμάτια 8-10 εκατοστών. Το 
βράζουμε σε μια κατσαρόλα μέχρι να μαλακώσει. Το σουρώνουμε και το τοποθετούμε μέσα στην κατσαρόλα 
με το κρέας. Αλατίζουμε το φαγητό και το αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει το κρέας. Μέσα 
σε ένα μπολ βάζουμε τον χυμό των τεσσάρων λεμονιών και προσθέτουμε σιγά σιγά ζωμό από το φαγητό. 
Χτυπάμε σε σφιχτή μαρέγκα το ασπράδι ενός αβγού και στο τέλος προσθέτουμε και τον κρόκο. Τα χτυπάμε 
όλα καλά και τα αναμειγνύουμε με το χυμό των λεμονιών και το ζουμί. Περιχύνουμε το φαγητό που το 
έχουμε αποσύρει από τη φωτιά και κουνάμε την κατσαρόλα να πάει η σάλτσα παντού. Αφήστε το φαγητό 
επάνω στη σβησμένη φωτιά για 10 λεπτά.

	Βασιλόπιτα
5 αυγά, 5 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 φλιτζάνι του τσαγιού βούτυρο, 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη
320 γραμμάρια γάλα, Χυμό από 1 πορτοκάλι
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
Χτυπάμε το βούτυρο με το μίξερ μέχρι να ασπρίσει. Ρίχνουμε μέσα τους κρόκους, τη ζάχαρη και το αλεύρι 
και τα δουλεύουμε όλα μαζί. Βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα υλικά και συνεχίζουμε να τα χτυπάμε. Σε ένα 
άλλο μπολ χτυπάμε χωριστά τα ασπράδια σε μαρέγκα και τα ανακατεύουμε με το μείγμα σιγά. Βάζουμε το 
μίγμα σε ταψί νούμερο 30 καλά βουτυρωμένο και αλευρωμένο και το ψήνουμε στους 200 βαθμούς περίπου, 
για μια ώρα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Στάθης Τυροπώλης και η σύζυγος του Νένα στις 09/08/2013 στην Αθήνα έφεραν στον κόσμο ένα 
αγοράκι.
2. Η Ειρήνη Πιταρά (του Αποστόλου και της Κατερίνας ) και ο σύζυγος της Νίκος Μανωλάς στις 
17/08/2013 στην Αθήνα έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1. Εμμανουήλ είναι το όνομα  που έδωσαν στο αγόρι τους ο Αρχοντέλλης Σωτήρχος (του Εμμανουήλ και 
της Ειρήνης) και η σύζυγος του Ευστρατία  στις 26/7/2013 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ. 
2. Ερμιόνη είναι το όνομα που έδωσαν στο κοριτσάκι τους ο Παναγιώτης Χατζέλλης (του Εμμανουήλ και 
της Ευγενίας) και η σύζυγος του Στέλλα στις 01/09/2013 στον Ιερό Ναό Αγίας Ερμιόνης Θυμιανά Χίου
3. Νίκη είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους ο Ραφαήλ Κουτσουραδής και η σύζυγος του Ειρήνη 
στις 04/08/2013 στο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Μυτιλήνη. 
4. Η Κων/να Καλδή, κόρη του Δημ. Καλδή και ο Ευάγγελος Φανουριάδης βάφτισαν το κοριτσάκι τους 
στον Αγ. Νικόλαο Αναβύσσου στις 11-5-2013. Νονός Θεοδ. και Κων/να Καββαδία.

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

1. Στις 17/8/2013 ο Χρήστος Λάσκαρης του Παναγιώτη και της Μαρίας και η Στρατούλα Καρούλη 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.    
2. Στις 30/6/2013 ο Παντελής Καζατζής του Γεωργίου και της Βάγιας (εγγονός της Κουκλίτσας) και η 
Μαρία Μέντη παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πάτημα Βριλησσίων.
3. Στις 20/10/2013 η Μεταξία Αληγιάννη του Παναγιώτη και της Κατερίνας και ο Γιώργος Καμπούρης 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελικού
4. Στις 27/10/2013 η Ελένη Σωτηρχέλη του Αρχοντέλη και της Ιωάννας και ο Τριαντάφυλλος Κορομη-
νάς παντρεύτηκαν σον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αλεξανδρούπολη.

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

1. Στις 21/7/2013 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Αφρούλα Καλδή και κηδεύτηκε στη Βρισά.
2. Στις 13/7/2013 απεβίωσε στην Αθήνα η Άρτεμη Αβαγιάννη όπου  και κηδεύτηκε.
3. Στις 27/10/2013 απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη ο Εμμανουήλ Ασπρολούπος όπου και κηδεύτηκε.
4. Τέλος Νοεμβρίου 2013 απεβίωσε στην Αυστραλία ο Παναγιώτης Τραντάλης όπου και κηδεύτηκε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

Εις μνήμην...
Αγαπημένη μας Αφρούλα
Έφυγες νωρίς από κοντά μας. Ο εχθρός σου (ΚΑΡΚΙΝΟΣ) σε χτύπησε ύπουλα. Τον ανακάλυψες μετά από 
δική σου επιμονή για περεταίρω εξετάσεις αφού όμως είχε προχωρήσει. Πάλεψες δυνατά μαζί του καταπλήτ-
τοντας τους θεράποντες γιατρούς σου. Αυτός όμως δεν σε άφηνε σε ησυχία. Μετά από κάθε νίκη σου μαζί 
του σε άφηνε για λίγο να ανασάνεις και έκανε ξανά την εμφάνιση του.
Είχες μεγάλη δύναμη μέσα σου και πίστη στη ζωή την οποία αντλούσες από την αγάπη για την μοναχοκόρη 
σου Άρτεμη και από την βαθειά πίστη σου στην θρησκεία. Πάλεψες πολύ με δύναμη και αξιοπρέπεια χωρίς 
μιζέριες και κλαψουρίσματα βαρύνοντας τους δικούς σου και τους λίγους μήνες που σου έδωσαν για ζωή 
αρχικά οι γιατροί σου του έκανες χρόνια. Ο εχθρός σου όμως ήταν περισσότερο δυνατός σαρκοφάγος σε 
εξάντλησε και τέλος σε νίκησε.
Στη σκέψη μας, στη καρδιά μας όμως είσαι η Αφρούλα η Δυνατή, η Αξιοπρεπής, η Αγωνίστρια.
Μπορεί να έφυγες αλλά για μας είσαι πάντα ανάμεσα μας σαν φωτεινό παράδειγμα.
                                                                                                                                                                  Ρ.Σ

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

Από αυτό το καλοκαίρι στο Ακράσι κυκλοφορεί και διανέμεται κάθε μήνα, δωρεάν, 4σέλιδο φυλλάδιο 
με τίτλο «Αγία Παρασκευή», έκδοση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής (υπεύθυνος ο πατήρ 
Παναγ. Βαζλαδέλλης). Συντάκτες οι καθηγητές θεολόγοι Σταύρος Αβαγιάννης (εξ Ακρασίου) και ο 
Παναγ. Τσαγκάρης.
Στο 5ο τεύχος (Νοέμβριος 2013) διαβάζουμε για τον Άγιο Νεκτάριο (σελ. 1), περί γνησιότητας Αγάπης 
και περί νηστείας (σελ. 2), προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ (σελ. 3) και οι Άγιοι Άγγελοι (σελ. 4).
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον πατέρα Παναγιώτη και στους συντάκτες αυτής της έκδοσης.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

ΚΛΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

ΕΡΜΟΥ 78 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 228140
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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

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Ι. ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΞΕΝ. ΣΑΠΙΚΑΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 12
ΤΗΛ.: 22510 40009


