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Τριακοστό πρώτο  (35ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών. Η 
θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. Μας 
ξεναγεί χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Δεν λείπουν άρθρα 
θρησκευτικού, και πολιτιστικού προβληματισμού όπως του Στρατή Καλδή, 
του Παναγιώτη Χατζέλλη και του  Μιχάλη Ασλάνη. Ανθρώπους που αγαπούν 
τον τόπο τους και δεν παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν.  Τους ευχαριστούμε μέσα 
από τα βάθη της καρδιάς μας.  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. 
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.
Εκτός από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνει 
και υλοποιεί ο Σύλλογος μας εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί και 
πολιτιστικές παρεμβάσεις – έργα υποδομής που ομορφαίνουν το χωριό μας 
το Ακράσι Μέσα στο Πάσχα Κατασκευάστηκε μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Γιάννης Κοντέλλης» μια μεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία θα τοποθετηθούν 
βιβλία και εγκυκλοπαίδειες ποικίλου περιεχομένου (λογοτεχνικά, πολιτιστικά, 
αγροτικά, κλπ). Η χρησιμότητα της βιβλιοθήκης αυτής είναι τεράστια γιατί 
θα αποτελέσει πηγή μόρφωσης και 
έρευνας της νεολαίας του χωριού μας 
(ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες), 
όπως επίσης και των αγροτών του 
χωριού μας και των γύρω χωριών, με 
βιβλία χρήσιμα γι αυτούς (αγροτικά, 
γεωπονικά, κηπουρικής, κλπ).

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Το Ακράσι

Ο οικισμός της Τζίγκλου ήταν αθέατος από τη θάλασσα για το φόβο των πειρατών και οι διάφορες 
οικογένειες που είχαν εγκατασταθεί εκεί και τον δημιούργησαν, είχαν προέλευση τα γειτονικά παλαιότερα 
χωριά και ιδιαίτερα το Αμπελικό, που είναι και το αρχαιότερο από τα πλησίον χωριά, όπως εκθέτω πιο 
κάτω και για τη Δρώτα. Ειδικότερα μνημονεύονται οι Σωτήρχοι και οι Βεγιάννηδες από το Αμπελικό, οι 
Σιταράδες από το Αμπελικό και τη Δρώτα. Μάλιστα για ένα κάτοικο της Τζίγκλου, το Νικόλα Σωτήρχο, 
μαρτυρείται το εξής:

Στον Παχύ Άμμο, τοποθεσία ανάμεσα στα σημερινά Βατερά και την παραλία του Σταυρού (Βούρκου 
άλλοτε) ήταν αγκυροβολημένα καϊκια τουρκικά, στα οποία επιτεθήκανε πειρατές. Στη συμπλοκή 
σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι και θέλησαν να επιστρατεύσουν Έλληνες, για να τους κρύψουν σε τάφους. 
Για το σκοπό αυτό ζαπτιέδες Τούρκοι ήλθαν και στην Τζίγκλου και ο Νικόλας Σωτήρχος, κάτοικος της 
Τζίγκλου, για να τους αποφύγει κρύφτηκε μέσα σε ένα θάμνο και έχει διατηρηθεί η φράση του, που 
χρησιμοποίησε όταν διηγόταν το περιστατικό, «Κατσίρξα τσι πιτάχκα μέσ’ του Πρίνου», δηλ. «διέφυγα 
και κρύφτηκα μέσα στον πρίνο».

Συνεχόμενη και προς τα δυτικά της Τζίγκλου ήταν η Κάτω Τζίγκλου. Αυτή δεν ήταν οικισμός, αλλά 
κατοικούσε μόνο μια οικογένεια, οι Κακαγιάννηδες. Η οικογένεια αυτή έκανε γαμπρό ένα Ταμκαλή από 
το Αμπελικό και έτσι σιγά σιγά ολόκληρη η Κάτω Τζίγκλου περιήλθε σε μια δωδεκαμελή οικογένεια, 
τους Ταμκαλήδες. Μάλιστα μια Κακαγιάννινα, για να αποκτήσει και η Κάτω Τζίγκλου εκκλησάκι, 
δημιούργησε θρύλο για μια θαυματουργή πλάκα, που βρισκόταν κοντά στη βρύση της Κάτω Τζίγκλου, 
και με το θρύλο αυτό κατάφερε να φτιάξει εκκλησάκι που υπάρχει, το εκκλησάκι των Ταξιαρχών, και που 
τότε το ονομάζανε Άγιου Στρατ’ (Άγιο Ευστράτιο).

Εδώ σημειώνω πως ο ναός των Αγίων Αποστόλων υπαγόταν στην ενορία Αμπελικού, αν και είναι 
πολύ μεμακρυσμένη από το χωριό, γιατί χτίστηκε, όταν δεν υπήρχε το Ακράσι και μόλις το 1930 περιήλθε 
στο Ακράσι. Σημειώνω ακόμη πως και πρόσφατα ο Νικόλαος Αληγιάννης του Παν. καλλιεργώντας ένα 
τεμάχιο για να φυτέψει 3-4 ελιές και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 10 μέτρα Β.Δ. του ναού, βρήκε 
πολλούς τάφους με σκελετούς.

Όταν έφυγε ο φόβος των πειρατών, όλες οι οικογένειες του οικισμού μετοικήσανε στο Ακράσι για 
τους λόγους που ανέφερα πιο πάνω και έτσι άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται το χωριό.

Από τους πρώτους κατοίκους του θεωρούνται και οι Χριστοφελλήδες ή Χατζέληδες, γι’ αυτό και τα 
γύρω κτήματα είχαν την ονομασία «Χατζηχριστοφέλλια». Δεν μπόρεσα να εξακριβώσω από πού ήλθαν. 
Μια πληροφορία λέγει πως ήλθαν από το Μπορό – Βορό, το σημερινό Νεοχώρι.

Υπάρχει ακόμα η πληροφορία πως ένας Χριστοφέλλης θέλησε να δεχθεί και το δεύτερο βάπτισμα, 
που γινόταν στα Ιεροσόλυμα, στον Ιορδάνη ποταμό, που λεγόταν «χατζηλίκι». Ο βαπτιζόμενος έπαιρνε 
την προσωνυμία «χατζής» (χατζηλίκι – χατζής). Ο Χριστοφέλλης αυτός από το βάπτισμα ονομάστηκε 
Χατζη-Χριστοφέλλης και κατά συγκοπή Χατζέλης.

Σιγά σιγά ο πληθυσμός του άρχισε να αυξάνει, γιατί ήλθαν να κατοικήσουν στο Ακράσι και άλλες 
οικογένειες από τα γειτονικά χωριά. Έτσι από το Αμπελικό ήλθαν οι Βερβέρηδες, οι Κοντέληδες, οι 
Καρύπηδες, οι Καστρινήδες, από τη Δρώτα οι Ασπρολούπηδες, οι Κουρτέληδες, οι Καπτανήδες, από 
το Βούρκο (Σταυρό) οι Λασκάρηδες, οι οικογένειες Σάπικα, από το Μπορό (Νεοχώρι) οι Καβαρνοί, οι 
Τυροπώληδες, από το Μεγαλοχώρι ιδιαίτερα μετά τον εμπρησμό του οι Αληγιάννηδες, οι Παλαιολόγοι, 
οι Αθανασέληδες, από το Αϊβαλί αργότερα οι Καλδήδες.

Υπάρχει ακόμα η πληροφορία, που δεν είναι βάσιμη, αλλά την αναφέρω, πως ήλθαν και από τον 

του †ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ
τ. Γεν. Επιθεωρητή(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
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οικισμό «Σπίτια». Ο οικισμός αυτός, του οποίου λείψανα σώζονται μέχρι σήμερα, ήταν χτισμένος στη 
βόρεια πλευρά, που βλέπει προς το Ακράσι, του ορεινού όγκου, που φέρνει την ονομασία «Πριόνας» 
και συγκεκριμένα στο σημείο που ονομάζεται «τ’ Βραχνού ο Μπαχτσές», από έναν κήπο που υπήρχε 
εκεί. Εκεί απομονώνονταν άρρωστοι, που είχαν μεταδοτικά νοσήματα, εκτός από εκείνους που είχαν 
προσβληθεί από τη «λώβη», που απομονώνονταν στο «Λωβοχώρι», ανάμεσα στο Μεγαλοχώρι – 
Παλαιοχώρι. Για τούτο έχει κάνει ιδιαίτερη πραγματεία ο τ. Γενικός Επιθεωρητής Γιάννης Μουτζούρης 
στα πρώτα χρόνια της συγγραφικής του δράσης. Ο οικισμός «Σπίτια» έφερνε και την ονομασία «Πριόνας» 
γιατί ήταν χτισμένος στο μέσο περίπου της βόρειας πλευράς του Πριόνα, όπως μνημόνευσα.

Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού εγκατασταθήκανε στο σημείο που σήμερα φέρνει το όνομα «Κάτω 
Βρύση», κοντά στην πηγή που μέχρι σήμερα αναβλύζει πηγαίο νερό. Μάλιστα στο σημείο αυτό φτιάξανε 
και 4 αλευρόμυλους για να αλέθουν. Τον ένα τον είχε στην κατοχή του ο Ευστράτιος Κοντέλλης, τον άλλο 
ένας Τυροπώλης, τους άλλους δε δύο ο Αθανασέλης. Στην Κάτω Βρύση υπήρχε και ρακαριό (κτίσμα που 
έκαναν ρακί), ένας δε Μαυροθαλασσίτης κάηκε από ένα δοχείο που πήρε φωτιά.

Το Ακράσι είναι το νεότερο 
χωριό της περιοχής Πλωμαρίου. 
Είναι το μόνο χωριό που φαίνεται 
από τη θάλασσα, γιατί είχε 
εκλείψει ο φόβος των πειρατών. 
Τούτο και μόνο είναι αρκετό, για 
να τεκμηριώσει τη γνώμη μου 
αυτή. Δεν έχει ούτε την αρχαιότητα 
του Αμπελικού, ούτε του 
Μπορού, ούτε της Δρώτας, ούτε 
του Μεγαλοχωριού (Μέρινας), 
ούτε του Παλαιοχωριού, ούτε 
του Βούρκου, που είναι τα πιο 
γειτονικά και που όλα είναι 
κρυμμένα και αθέατα από τη 
θάλασσα.

Το Αμπελικό π.χ. είναι πολύ παλιό χωριό και μάλιστα στα παλιά χρόνια ανήκε στην περιφέρεια 
Πολιχνίτου. Ένα παλιό μητρώο, που βρίσκεται στα αρχεία της Κοινότητας Αμπελικού, αρχίζει από το έτος 
1249 (τουρκ. έτος) και καταγράφει γεννηθέντας το έτος αυτό το Γρηγόριο Παν. Καστρινό και το Σιταρά, 
το 1254 το Χριστόφα Δεσποτέλ και ακολουθεί ολόκληρη σειρά. Και οι οικογένειες αυτές επιβιώνουν 
μέχρι σήμερα με τα ίδια ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα.

Αν και είναι το νεότερο χωριό, όμως αναμφίβολα χτίστηκε πριν από το 1830. Τούτο το στηρίζω 
ιδιαίτερα στις πληροφορίες των υπέργηρων ανθρώπων που ανέφερα, που το 1984 με διαβεβαίωσαν πως 
όταν βρίσκονταν στην παιδική ηλικία, το χωριό εκτεινόταν από την «Κάτω Βρύση» ως τη μικρή πλατεία, 
που σχεδόν συνορεύει με τη σημερινή κεντρική πλατεία του χωριού, σε μια έκταση όχι μεγαλύτερη από 
80 μέτρα σε μήκος και σε πλάτος όχι περισσότερο από 40 μέτρα. Με διαβεβαίωσαν ακόμα πως δεν 
υπήρχε ερειπωμένο σπίτι και πως το χωριό άρχισε να χτίζεται από την Κάτω Βρύση, και ειδικότερα από 
το σημείο που σήμερα είναι τα δώματα των Σωτήρχων, και να επεκτείνεται δυτικότερα. Για να πάρει 
συνεπώς την έκταση αυτή θα χρειάστηκαν τουλάχιστον 80-100 χρόνια, αν υπολογιστεί δε και η ηλικία 
των υπέργηρων που μου δώσανε την πληροφορία, βγαίνει το συμπέρασμα πως άρχισε να κτίζεται περίπου 
γύρω στην επανάσταση του 1821.

Το μητρώο που φυλάσσεται στην κοινότητα αρχίζει από το έτος 1844 και καταγράφει γεννηθέντας το 
έτος αυτό το Χριστοφέλλη Παναγιώτη του Εμμανουήλ και τον Τσαμουρά Δημήτριο του Ιωάννου.

Στο μέρος που σήμερα είναι χτισμένη η εκκλησία, υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, 
που εκκλησιάζονταν οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού, κάηκε όμως και οι Ακρασιώτες αποφάσισαν να χτίσουν 
καινούρια μεγάλη εκκλησία. Για το σκοπό αυτό οι Ακρασιώτες Λαγουμίδης Μανώλης και Βερβέρης 
Παναγιώτης πήραν το καμένο εικόνισμα της Αγίας Παρασκευής, που και σήμερα φυλάσσεται στο 
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εικονοστάσι της εκκλησίας, πήγαν στις παραδουνάβιες χώρες και στη Ρωσία και με εράνους μάζεψαν 
αρκετά χρήματα, από τα οποία χτίστηκε η σημερινή εκκλησία το 1865. Τη χτίσανε τεχνίτες από την Τήνο. 
Κατά μια παράδοση κάποιος Βεγιάννης οραματίστηκε την Αγία Παρασκευή, η οποία του υπέδειξε το 
χώρο και την έκταση στην οποία επιθυμούσε να χτιστεί ο ναός της.

Σιγά σιγά το χωριό άρχισε να αναπτύσσεται και ο πληθυσμός του έφθασε περίπου τους 700 κατοίκους. 
Η απογραφή του 1951 παρουσιάζει 632 κατοίκους. Σιγά σιγά όμως και ιδιαίτερα από το 1945, ο πληθυσμός 
του άρχισε να μειώνεται από τη μετανάστευση και σήμερα οι κάτοικοί του είναι γύρω στους 200. Οι νέοι 
είναι ελάχιστοι, συνεχώς φθίνει και μόνο τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός του αυξάνει αρκετά, γιατί 
καταφθάνουν τόσοι και τόσοι, που έχουν εγκατασταθεί στα διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίως για να 
διαθερίσουν.

Λυπούμαι, γιατί δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και όταν θα εκλείψει η παλιά γενιά δεν θα υπάρχουν 
κάτοικοι σ’ αυτό και μόνο σαν θέρετρο θα διατηρείται. Χαρακτηριστικό των όσων λέγω είναι τούτο: όταν 
ήμουν μαθητής του Δημοτικού σχολείου του (1921-1927) και είχα δασκάλους το Νικολαϊδη και αργότερα 
το θείο μου Μανώλη Χατζέλη, το σχολ. Έτος 1924-25 είχε 81 μαθητές και μαθήτριες και ήταν μονοτάξιο. 
Αργότερα επί υπουργού Παιδείας του Γ. Παπανδρέου έγινε διτάξιο και η δύναμή του το σχολ. Έτος 1944-
45 έφθασε τους 121 μαθητές. Από έλλειψη μαθητών όμως είναι μερικά χρόνια που έχει καταργηθεί!!!, 
εφέτος δε ένας μόνο μαθητής από το Ακράσι υπάρχει, που φοιτά στο σχολείο του Νεοχωρίου!!!

Πού είναι εκείνες οι ομορφιές, με τις κούνιες, τα τραγούδια, τις νέες που γέμιζαν τους δρόμους και τα 
τρίστρατα, πού είναι τα νεανικά γέλια, οι νεανικές χαρές, οι αγνοί, οι αθώοι έρωτες, οι γλάστρες με τους 
βασιλικούς και τα τριαντάφυλλα στα μπαλκόνια, οι βόλτες τις νύχτες μέσα στις γειτονιές, πού βουίζανε 
από τους αμανέδες των τραγουδιστάδων και από τα τραγούδια στον πλωμαρίτικο σκοπό, πού είναι οι 
ντόπιες μουσικές, που συνόδευαν τους γάμους και σχεδόν όλες τις κηδείες. Δυστυχώς όλα τα παίρνει 
στον αγύριστό του δρόμο ο χρόνος και όλα τα ισοπεδώνουν οι νέες απαιτήσεις της ζωής και η δίνη του 
σύγχρονου βίου.                                  Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1985

Την είχα την αγάπη της
σταυρό στην κεφαλή μου
καλύτερα απ’ τα μάτια μου
και τη γλυκιά ζωή μου.

Όποιος αγάπη έχασε 
Το ξέρει εκείνος μόνος
Πονόμετρο δεν βρίσκεται
Για να μετρά τον πόνο.

Σαν που ’ναι ο Άδης σκοτεινός
είναι και η καρδιά μου
και σαν κεράκι λιώνουνε
μέσα στα σωθικά μου.

Κι αν οι καιροί περάσανε 
κι ασπρίσαν τα μαλλιά μου
θα σ΄αγαπώ αγάπη μου
σαν τότε τα παλιά μου.

Στίχοι αγάπης και πόνου
του Βασίλη Μαυροθαλασσίτη

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού
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www.akrasi.gr/forum
 Συνέντευξη του Τάκη Σωτηρχέλλη

Ολοι θα γνωρίζεται το Τάκη Σωτηρχέλλη με 
καταγωγή απο το Ακράσι, που έχει εξελιχθεί σε ένα 
μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Δεν θα ξεχάσουμε την 
συναυλία που έδωσε το καλοκαίρι που μας πέρασε 
στο Ακράσι. Ηταν μια μαγική μουσική βραδιά... 
Ο Τάκης κατέβηκε στην Κύπρο στην δεύτερη 
πατρίδα του και έδωσε μια συνέντευξη που νομίζω 
οτι αξίζει τον κόπο να την δείτε. Συνέντευξη του 
Τάκη Σωτηρχέλλη στην εκπομπή Εντέχνως της 
Αλεξίας Καρακάνα, στο ΡΙΚ - ΚΥΠΡΟΣ

h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = -
aTEWnxVXFw&feature=youtu.be

 ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Στο 0.38 λεπτό του παρακάτω βίντεο βλέπουμε 

την αξέχαστη Ακρασιώτικη μουσική κομπανία 
που έπαιζε στο Ακράσι και στις γύρω περιοχές 
Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, κλπ. 

Στο μέσον ο μαέστρος του σαντουριού Γιώργος 
Χατζέλλης, δεξιά και δίπλα του με το ακορντεόν ο 
Κων/νος Μαυροθαλασσίτης, πιο δεξιά ο Κουμπάς 
Νίκος με το βιολί και στην άκρη παίζει τύμπανο ο 
πατέρας του Κων. Μαυροθαλασσίτη Γρηγόρης. 

Από αριστερά του Χατζέλλη Γ. είναι ο Βαλάκος 
Βερβέρης βιολί και δίπλα του κλαρίνο ο Κώστας 
Μαυροθαλασσίτης.  Διακρίνονται παιδιά του 
χωριού μας: Το παιδι με τις τιραντες, απανω 
δεξια, ειναι ο Παναγιωτης Εμμ. Λουπος, κι αυτος 
πισω απο τον σαντουρτζη του Γ. Χατζέλλη ειναι 
ο Αρχοντελης Δημ. Ασπρολουπος, κι αυτος που 
ειναι πανω απο το κεφαλι του Κουμπα, βιολιτζης, 
ειναι ο Παναγιωτης Δ. Μανωλελης (σβανα).

(όποιος γνωρίζει τους υπολοιπους ας μας 

γράψει σχετικά).
Βίντεο «Τα ξύλα» ή Κιούρτικο, Οργανικός 

σκοπός, σε τετράσημο ρυθμό.
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Zb7PAOnioM0

 Πρωτοχρονιά στο Ακράσι
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Στο Ακράσι 

γιορτάστηκε και φετος η Πρωτοχρονιά. Μετά 
την εκκλησία ο κόσμος μαζεύτηκε στο Κοινοτικό 
κατάστημα  και αφού ο πάτερ Παναγιώτης 
ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικα πίτα ο πρόεδρος 
του Κοινοτικού Συμβουλίου Νίκος Καρπέλης 
την μοίρασε σε όλους τους παραβρισκόμενους 
συγχωριανούς μας. Το φλουρί έπεσε στον 
Παναγιώτη Αληγιάννη. Να ειναι πάντα γερός και 
τυχερός.…και του Χρόνου…

 Εκπαιδευτικοί του 2ου Επαγγελματικού 
Λυκείου στο Ακράσι

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου ομάδα 
εκπαιδευτικών του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου 
Μυτιλήνης επισκέφτηκαν το Ακράσι και μετά τον 
πρωινό καφέ στην πλατεία του χωριού ξεναγήθηκαν 
μέσα στο χωριό.  Η ηλιόλουστη ημέρα προσέφερε 
την δυνατότητα να περπατήσουν προς την φάρμα 
ελαφιών, με τα παγώνια  και τις πάπιες και το νεαρό 
μοσχάρι που υπήρχε εκεί. Η φύση είχε φορέσει τα 
γιορτινά της  και οι ανθισμένες αμυγδαλιές ήταν 
στο φόρτε τους. Ακολούθησε πλούσιο φαγοπότι 
και μετά επισκέφτηκαν  το Λαογραφικό Μουσείο 
του χωριού και τον ελαιουργικό συνεταιρισμό 
Ακρασίου όπου βρισκόταν σε λειτουργία. 
Κάτοικοι του χωριού και των γύρω χωριών άλεθαν 
τις τελευταίες τους ελιές και μάλιστα βιολογικές 
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και στην οξυμέτριση που έγιναν μπροστά τους το 
λάδι που βγήκε ήταν κάτω από άσσο, 6 δέκατα, 
παρθένο ελαιόλαδο βιολογικό. Ήταν μια πολύ 
ωραία εκδρομή στο γραφικό Ακράσι που θα τους 
μείνει αξέχαστη.  

Ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ θέλει να 
εκφράσει τις ευχαριστίες του στο Σύλλογο του 
2ου Επαγγελματικού Λυκείου  Μυτιλήνης που 
διάλεξαν ως εκδρομικό προορισμό το γραφικό μας 
χωριό το Ακράσι και πιστεύουμε ότι πέρασαν μια 
ωραία ημέρα αυτοί και τα παιδιά τους.

 Μιχάλης Ασλάνης, εξ Ακρασίου Χλωρός
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣΟΣ 

2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΧΛΩΡΟΣ 

http://www.youtube.com/watch?v=cxgDFcekj
Q&feature=youtu.be

 Παρουσίαση του βιβλίου «ΗΡΩΙΔΑ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ»

Την Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, ώρα 7 μ.μ. 
έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «ΗΡΩΙΔΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ» της συγγραφέως ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
ΤΖΑΝΝΗ από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΟΥ Γεώργιο Ξ. Βερβέρη 
– Εκπαιδευτικό στο Δημοτικό Θέατρο 
Μυτιλήνης.

Το βιβλίο αναφέρεται σε μια αληθινή ιστορία 

που ξεκινάει από το 1961 με τον ερχομό ενός 
κοριτσιού. Είχε την περιφρόνηση από τους ίδιους 
συγγενείς της, επειδή γεννήθηκε παχουλή. Με το 
πέρασμα του χρόνου, το ασχημόπαπο έγινε κύκνος. 
Η ομορφιά της ήταν το τίμημα της δυστυχίας της από 
τον γάμο της.Ένας γάμος με πολλά προβλήματα. 
Όμως η δύναμη της ψυχής της ήταν τόσο μεγάλη 
που μπόρεσε να επιζήσει και να ξαναβρεί το δρόμο 
της ευτυχίας ύστερα από 20 χρόνια.

 Δ’ Χαιρετισμοί στο Ακράσι 2014
Και πάλι φέτος ημέρα Παρασκευή ανηφορήσαμε 

για το Ακράσι για να παρακολουθήσουμε τους Δ΄ 
Χαιρετισμούς. Ο καιρός πολύ καλος, ηλιόλουστη 
ημέρα. Ο κόσμος στην πλατεία του χωριού 
περίμενε να χτυπήσει η καμπάνα. Ο πατήρ 
Ευστράτιος από το Αμπελικό μας έκανε την τιμή 
να έρθει και να μας ιερουργήσει και να ακούσουμε 
από τα χείλη του το «Άγγελος πτωτοστάτης…» 
Όπως πάντα μέσα στην εκκλησία νιώθεις μια 
θαλπωρή, μια ζεστασιά. Πολλά πράγματα όμως 
δεν μπορείς να τα εξηγήσεις με λόγια, αλλά μόνο 
να τα ζήσεις. Ακούσαμε το «Υπερμάχω», ειπαν 
το «Άσπιλε» και το «Δος ημίν Δέσποτα» τα 
αδέλφια Παναγιώτης Γ. Χατζέλλης και Μαρία 
Σοφιανού. Τέλος ακούστηκε το ανεπανάληπτο 
«Την Ωραιότητα της Παρθενίας Σου...». Και 
του Χρόνου…
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 Μ. Παρασκευή στο Ακράσι
     Μοιρολόι της Παναγίας

Όπως κάθε χρόνο το απόγευμα της Μ. 
Παρασκευής οι γυναίκες του χωριού μας (οι οποίες 
είναι άξιες συγχαρητηρίων)και φέτος στόλισαν τον 
Επιτάφιο. Κατά τις 5 μ.μ. άρχισε το Μοιρολόι της 
Παναγίας.

Είναι ένα πολύ παλιό έθιμο το οποίο είναι 
απαραίτητο να διατηρηθεί. Λέγεται σε ένα αργό 
ρυθμό, πένθιμο, 

και λέγεται συνήθως στα χωριά της περιοχής 
Πλωμαρίου Λέσβου. Ο Σύλλογος μας κάθε χρόνο 
καταγράφει αυτό το έθιμο για να διαδίδεται και να 
ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. 

 Εγκώμια Μ. Παρασκευής
Το βράδυ της Μ. Παρασκευής η εκκλησία ήταν 

γεμάτη από κόσμο. Κάθε Μ. Παρασκευή έρχεται 
πολύς κόσμος στο Ακράσι.Και μάλιστα πολύ 
νέος κόσμος. Μετά από την Θ΄ Ωδή ψάλλονται 
τα Εγκώμια ή ο Επιτάφιος Θρήνος από τα αγόρια 
και τα κορίτσια του χωριού μας. Όταν ψάλλεται το 
«έρρανον τον τάφον» ο παπά Παναγιώτης ραίνει 
τον Επιτάφιο και μετά όλον τον κόσμο. Μετά τα 
εγκώμια γίνεται η περιφορά του επιταφίου σε όλο 
το χωριό. Κατά την περιφορά του επιταφίου (σε 
όλο το χωριό) σχηματίζεται χορωδία από νέες και 
νέους του χωριού μας που ψάλλουν τα εγκώμια 
κατά την διάρκεια της περιφοράς. Τον Επιτάφιο 
σηκώνουν εναλλάξ αγόρια του χωριού μας. Στο 
τέλος ο Επιτάφιος καταλήγει στην εκκλησία όπου 
όλος ο κόσμος περνά από κάτω. 

 Κυριακή του ΠΑΣΧΑ  (ΔΕΥΤΕΡΑΝΑΣΤΑΣΗ) 
στο ΑΚΡΑΣΙ

Όπως κάθε χρόνο έτσι φέτος γιορτάστηκε η 
Αναστάσιμος ακολουθία του ΠΑΣΧΑ το πρωί στο 
Ακράσι. αφού χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες 
της εκκλησίας, ο κοσμος με τα καλα του και με 
ευλάβεια άναψε το κερί του και ο παπα Παναγιώτη 
με τους ψάλτες έψαλλαν το Χριστός Ανέστη. 

Τις Θεός Μέγας
Ένα από τα παλιά έθιμα κατά την διάρκεια της 

πασχαλιάτικης ακολουθίας είναι όταν ψάλλετε 
τρεις φορές το «τις Θεός μέγας» το εκκλησίασμα 
χτυπάει τα στασίδια πολλές φορές (για να διώξουν 
το κακό) και οι επίτροποι κουνάνε τα πολυέλεα της 
εκκλησίας.

 Το Ευαγγέλιο του Πάσχα 
Ένα ακόμη έθιμο που επικρατεί ακόμη στο 

χωριό μας το Ακράσι είναι το γεγονός ότι το 
Ευαγγέλιο την Κυριακή του Πάσχα λέγεται σε 
πολλές γλώσσες. 

Εφέτος ειπώθηκε το Ευαγγέλιο σε 4 γλώσσες: 
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Περιφορά της Αναστάσεως 
Μετά το Ευαγγέλιο γίνεται η περιφορά της 

αναστάσεως σε όλο το χωριό και φυσικά όπως κάθε 
χρόνο  ο παπα Παναγιώτης μας είπε το ανέκδοτο 
της ημέρας. 
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 ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ στο 
ΑΚΡΑΣΙ

Γιορτάστηκε και φέτος στο Ακράσι η Ζωοδόχος 
Πηγή. Ο κόσμος τίμησε με την παρουσία του την 
γιορτή αυτή. Αρκετοί ιερείς είχαν έλθει. Στo τέλος 
τελέστηκε και αρτοκλασία αφού έγινε η περιφορά 
της εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής.  Στο Πολιτιστικό 
κέντρο Ακρασίου «Γιάννης Κοντέλλης» είχαν 
αρχίσει από νωρίς οι προετοιμασίες για το μεγάλο 
δείπνο που παρέθεσε ο παπα Παναγιώτης και 
το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Αγίας μας 
Παρασκευήςσε όλο κόσμο που βρέθηκε αυτήν την 
ημέρα στο Ακράσι. Μετά το δείπνο ακολούθησε 
μεγάλο γλέντι με μουσική. Και του χρόνου με 
υγεία....

 Μην σκοτώνεται γάτες….
Πληροφορούμαστε ότι στο Ακράσι έχουν 

ρίξει για δεύτερη φορά φόλες (φαρμάκι) με 
αποτέλεσμα να πεθάνουν πολλές γάτες και μάλιστα 
εμβολιασμένες από τους κατοίκους του χωριού. Οι 
πράξεις αυτές είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ, δεν δείχνουν 
πολιτισμό, είναι πράξεις απάνθρωπες. 

Άλλωστε τι σου φταίνε οι γάτες. Αποτέλεσμα 
αυτού του γεγονότος (το να σκοτώνεις γάτες) στην 
Κάτω Πλατεία του χωριού ειναι να κυκλοφορούν 
οχιές, φίδια δηλητηριώδη και τα οποία οι γάτες 
έχουν την δυνατότητα να τα εξολοθρεύουν. Γι΄ 
αυτό είναι απαραίτητο όλοι μας να γνωρίζουμε 
ότι οι γάτες είναι ζώα χρήσιμα και στο κατω 
κάτω δεν ενοχλούν κανέναν…. Ελπίζουμε να 
μην ξανασυμβεί τέτοιο γεγονός…. Άλλωστε οι 
Ακρασιώτες κρατάμε σε υψηλό βαθμό επίπεδα 
πολιτισμού και ανθρωπιάς….

 Η Google στο ΑΚΡΑΣΙ
Η Google πέρασε με ειδικό αμάξι από το Ακράσι 

και τράβηξε φωτογραφίες. Παρακάτω στο Internet 
βλέπεις τις φωτογραφίες αυτές. Έχει καλύψει τη 
Λέσβο και την περισσότερη Ελλάδα.

https://www.google.com/maps/@39.026362,2
6.309083,3a,75y,294.21h,74.28t/data=!3m4!1e1!3
m2!1saW1iIhFokrHRk2ejw8FnGQ!2e0

 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ
Είχε πει ο πατήρ-Παναγιώτης ότι όταν είναι 

καλός ο καιρός θα λειτουργήσει στην Άγια Φωτεινή. 
Πήγαν οι κυρίες του χωριού και καθάρισαν το ναό 
μέσα-έξω Ήρθε πολύς κόσμος έκτος από τους 
μόνιμους κατοίκους άλλα και από τη Μυτιλήνη 
(λόγο του ψήφου). Έγινε η θεια λειτουργία και η 
αρτοκλασία. Γενικά περάσαμε πολύ καλά. Σ αυτό 
βοήθησε και ο καιρός βέβαια. Μπορεί να κρύωνε 
λιγάκι άλλα δεν έβρεξε να μας χαλάσει το πανηγύρι, 
διότι ο πολύς κόσμος ήταν έξω. Του ανταποκριτή 
μας από το Ακράσι Π.Γ Χ (απ’ τα χαρανιά)
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 Εορτή του Αγίου Ισίδωρου στην Δρώτα
Στις 14 Μαΐου, ήμερα της Μεσοπεντηκοστής,  

γιορτάσαμε στη Δρωτα τον Αγιο Ισίδωρο. 
Ήρθε πολύς κόσμος από τα γύρω χωριά, 

ιερέας από το Παλαιοχωρι, διάκονος από την 
μονή Πεντέλης, καθώς και ο ιεροκήρυκας 
Μανώλης Μελινος ο οποίος έκαμε κήρυγμα στους 
παρευρισκόμενους προσκυνητές. Έγινε η θεια 
λειτουργία καθώς και αρτοκλασία. Ο καιρός ήταν 
καλός και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Και ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ να αξιωθούμε να τιμήσουμε με την 
παρουσία μας τον Αγιο Ισίδωρο. Του ανταποκριτή 
μας από το Ακράσι Π.Γ Χ (απ’ τα χαρανιά)

 Νέο ΔΣ, Τα θερμά μας συγχαρητήρια
Τα θερμά μας συγχαρητήρια για την 

εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συλλόγου Απανταχού Ακρασιωτών «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ» και στο οποίο εκλέχτηκαν: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΝ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ, 
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΦΟΡΟΣ: 
ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο σύλλογος μας τους εύχεται πάντα επιτυχίες στο 
έργο τους. Πιστεύουμε επίσης ότι η από ΚΟΙΝΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των δύο Συλλόγων θα λύσει πολλά 
προβλήματα που έχουν σχέση με το χωριό μας το 
ΑΚΡΑΣΙ  και ΜΑΖΙ θα πραγματοποιήσουμε τις 
καλύτερες εκδηλώσεις το καλοκαίρι στο χωριό. 
Και πάλι τα ΘΕΡΜΑ μας ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ.

 Ο Παρεδρος του χωριού μας Νίκος Καρπέλλης 
μας πληροφορεί ότι μέσα στο χειμωνα ειχαν 
σπάσει οι σωλήνες νερού και με εξοδα του Δήμου 
έκκλεισαν οι διαρροές με εργάτες που μετέφερε ο 
ίδιος με δικά του έξοδα. Επίσης έγινε καθαρισμός 
των πηγών με 3 συγχωριανούς μας Ακρασιώτες 
και τα χρήματα που χρειάστηκαν για την πληρωμή 

ενός επι πλέον εργάτη δόθηκαν από συγχωριανούς 
μας. 

 Ο Σύλλογος μας έστειλε δύο επιστολές στο 
Δήμαρχο Δημήτρη Βουνάτσο. Στην μια τον 
πληροφορεί για την κατασκευή βιβλιοθήκης μέσα 
στο πολιτιστικό κέντρο Ακρασίου με έξοδα του 
Συλλόγου μας και ελπίζουμε να μας στείλει κανένα 
βιβλίο. Με την δεύτερη επιστολή μας του ζητάμε 
δύο κάδους ανακύκλωσης. Πιστεύουμε ότι μέσα 
στον Ιούλιο ότι θα τους έχουμε παραλάβει.

 Η μουσική της Λέσβου
Ο Κώστας Καλδέλης από το Νεοχώρι 

Λέσβου (Mπορός) τραγούδησε στην Νέα 
Ελληνική Τηλεόραση μαζί με άλλους Μυτιληνιούς 
οργανοπαίκτες. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν 
το Ερυ Πάλε και που αφιερώνεται στην μνήμη 
του αγαπητού Στρατή Καριτσιανού που πάντα 
του άρεσε να το τραγουδά τις Απόκριες

https://www.youtube.com/watch?v=yZQS4LB
Zfes&feature=youtu.be 

 Εορτή των Αγίων Αποστόλων στο Ακράσι
Γιορτάστηκε και φέτος η εορτή των Αγίων 

Αποστόλων στο Ακράσι στην ομώνυμη τοποθεσία 
των Αγίων Αποστόλων. Το γραφικό εξωκλήσι 
στολισμένο και ασπρισμένο. Ο κόσμος όπως 
πάντα πολύς, χαρούμενος, με πολλά παιδιά, 
νέους και ηλικιωμένους. Φέτος είχαμε αφήξεις 
από συγχωριανούς μας από την Αυστραλία. 
Ευχαριστούμε τα κορίτσια του συλλόγου μας 
για το ψήσιμο του καφέ και για το μοίρασμα 
εδεσμάτων και ποτών. Φέτος οι προσφορά όλων 
των παραπάνω ήταν προσφορά της οικογένειας 
Λαγουτάρη εις μνήμην του Ιωάννη Λαγουτάρη. 
Να΄ναι καλά να τον θυμούνται με αγάπη. Επίσης 
στο τέλος της λειτουργίας έγινε η καθιερωμένη 
αρτοκλασία και το μοίρασμα του άρτου σε όλο το 
εκκλησίασμα. Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες.  
Και του χρόνου με υγεία. 
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Μέσα στην πλατεία του χωριού μας, πανύψηλα 
πλατάνια απλώνουν τις κλάρες τους σα να θέλουν 
να αγκαλιάσουν και να δροσίσουν όλους τους 
παρευρισκόμενους στο βαθύ ίσκιο τους.

Αν είχαν στόμα θα είχαν να μας πουν πολλά μυστικά. 
Κάτω  από τα πλατάνια βρίσκουν ξεκούραση, ξενοιασιά, 
κουβεντολόγι όλοι οι χωριανοί.

Εκεί μαθαίνουν όλα τα νέα (τα χαμπάρια), όπως 
λέμε. Τα πλατάνια μέσα στην πλατεία ήταν και είναι 
σημείο αναφοράς των Ακρασιωτών. Έχουν να μας πουν 
παλιές δόξες και ιστορίες. Εκεί γίνονται συμφωνίες, 
πλειστηριασμοί, εκεί λέγονται διάφορα χωρατά, 

μαθαίνουν όλα τα νέα του χωριού. Εκεί πουλιούνται διάφορα μπαχτσαβανικά. Από την πλατεία και τα 
πλατάνια περνούν οι αρραβωνιασμένοι, οι γάμοι, η μουσική. Αξέχαστα το καλοκαίρι μένουν τα γλέντια 
και τα πανηγύρια. 

Σας προσκαλούμε και σας καλωσορίζουμε στο όμορφο χωριό μας. Ελάτε να απολαύσετε το 
καφεδάκι, το ουζάκι κάτω από τα βαθύσκιωτα πλατάνια της πλατείας μας. 

Ελάτε να γνωρίσετε το χωριό του ήλιου, της ελιάς, της μυρτιάς, του πεύκου και της μοσχοβολιάς. 
Κάτω από τα πλατάνια μας σας εύχομαι να περάσετε ένα δροσερό Ακρασιώτικο καλοκαιράκι.

 Εορτές των  Αγίων Αναργύρων και των Αγίων 
της Λέσβου

Εκτός από την εορτή των Αγίων Αποστόλων 
γιορτάστηκαν και φέτος οι Άγιοι Ανάργυροι στην 
ομώνυμη τοποθεσία λίγο έξω από το χωριό (1 
Ιουλίου, εικόνα 1 & 2) και οι Άγιοι της Λέσβου 
(εικόνα 3), όπως βλέπεται στις παρακάτω  
φωτογραφίες.

Και του χρόνου….

Τα πλατάνια και η Ακρασιώτικη πλατεία
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ
Η οικογένεια του συγχωρεμένου Αργύρη Καπτανή

ευχαριστεί όλους τους Ακρασιώτες και ιδιαίτερα τις κυρίες του χωριού,
οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ πάρα πολύ στο μνημόσυνό του.

Εικ.2 Εικ.3

Εικ.1
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Ακρασιώτικα Νέα
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

 Μπήκαμε μέσα στην αγκαλιά της άνοιξης, ανοίξαμε πόρτες και παράθυρα, να περπατήσει και να 
μας ζεστάνει ο ζωοδότης ήλιος. Ο χειμώνας εφέτος ήταν ήπιος, δεν είχαμε πολλά κρύα.
 Το εργοστάσιό μας δούλεψε κανονικά, πολύ καλά εφέτος. Ευχαριστούμε όλους όσους τίμησαν 

το ελαιοτριβείο του χωριού μας. Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία.
 Με μεγάλη λαχτάρα περιμένουμε τη βροχή. Μέσα στο Φεβρουάριο ο Θεός μας έστειλε το 

κομφετί της βροχής και όλοι χαρήκαμε, είχαμε βροχή και το μήνα Μάιο. Είμαστε διστακτικοί στην 
κατανάλωση νερού, γιατί οι βροχές δεν επαρκούν. Οι πηγές δεν άνοιξαν. Έλλειψη νερού απαγορεύτηκαν 
τα μπαχτσιδέλια. Εφέτος το καλάθι του κηπουρού δε θα γεμίσει με δροσερά αγγουράκια, κολοκυθάκια και 
ντοματούλες. Αυτό μας στεναχώρησε. Είναι μια απασχόληση, ένα χόμπι, μια χαρά για τους ηλικιωμένους. 
Έτσι περνούν ευχάριστα την ώρα τους.
 Μέσα στην εκκλησία παρακολουθήσαμε τα κατανυκτικά τροπάρια του Πάσχα. Τα εγκώμια τα 

έψαλαν οι νέοι – νέες του χωριού μας. Είπαμε το μοιρολόγι της Παναγιάς μπροστά στον λουλουδιασμένο 
επιτάφιο, έγινε η περιφορά μέσα στο χωριό μας, καθώς και της Ανάστασης τα στασίδια χτυπήθηκαν 
αλύπητα όταν ο ιερέας έψαλε Ανάστα ο Θεός. Η καμπάνα χτυπούσε χαρούμενα. Είναι μια παράδοση. 
Έτσι νομίζουμε πως διώχνουμε τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Με το Χριστός Ανέστη 
φωτοβολίδες λάμπρυναν τον ουρανό, η καμπάνα χτυπούσε ασταμάτητα. Όλοι έψαλλαν, ακόμα και 
τα πλατάνια με το θρόισμά τους, οι λαγκαδιές, οι χαράδρες του απέναντι βουνού Πριόνα ξεβούιζαν, 
αντιλαλούσαν το Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Άρατε πύλες, άρατε και εισελεύσεται ο 
βασιλεύς της δόξης, βροντοφώναξε ο ιερέας στην κλειστή πόρτα της εκκλησίας. Τότε μπήκαμε όλοι 
μέσα να ψάλλουμε τα κατανυκτικά αναστάσιμα τροπάρια. Στο τέλος ο ιερέας μας πρόσφερε ένα 
κόκκινο αναστάσιμο αυγό. Με την αναστάσιμη λαμπάδα προσπαθώντας να μη σβήσει στο δρόμο κάναμε 
ένα σταυρό στην πόρτα του σπιτιού. Αναστήσαμε και ένα κουτάκι σπίρτα, με αυτό να ανάβουμε το 
καντηλάκι του σπιτιού. Το τραπέζι ήταν έτοιμο με το παραδοσιακό τουλουμοτύρι, τη μαγειρίτσα και 
λαμπριάτικες κουλούρες. Την επαύριο τη Δευτερανάσταση οι γειτονιές μοσχοβόλησαν με το γεμιστό 
παραδοσιακό Ακρασιώτικο αρνάκι.
 Προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση του χωριού μας να τη μεταδώσουμε στους νέους. Με 

τους 2 συλλόγους αναβιώνουμε τα έθιμα. 
 Την Πρωτομαγιά στο προαύλιο του πολιτιστικού κέντρου στήσαμε την παραδοσιακή κούνια 

στολισμένη με μαγιάτικα τριαντάφυλλα, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, ξεχάσαμε τα γηρατειά και ζήσαμε 
στιγμές νοσταλγικές, νεανικές. Πλήθος παραδοσιακά τραγούδια στο Λαμπριάτικο Ακρασιώτικο 
σκοπό, τραγουδήσαμε την κούνια.

Πάνω στην κούνια κάθεσαι
κι εγώ σε καμαρώνω
σαν το κεράκι της Λαμπρής
για σένα σιγολιώνω.

Το Μάη μήνα μια φορά
που κελαϊδούν τ’ αηδόνια 
τότε κι εγώ σε φίλησα
και το θυμάμαι ακόμα.

Πάνω στην κούνια κάθισαν
δυο περιστεράκια
ολόψυχα ευχόμαστε
να γίνουν ζευγαράκια.

Άσπρο τριαντάφυλλο
της Παναγιάς το βλέμμα
πότε θα γίνει η γνώμη σου
με τη δικιά μου ένα. 

Του Έρωτα



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

13

Αν είσαι και στην ξενιτιά
θαρρείς δε σε θυμούμαι
τα δάκρυα προσκέφαλο
τα βάζω και κοιμούμαι

Πρωί-πρωί σηκώνουμαι 
στο παραθύρι βγαίνω
με τα πουλάκια τ’ ουρανού
χαιρετισμούς σου στέλνω. 

Τραγουδήσαμε και την Ξενιτιά

Θα μας μείνει αξέχαστη η Πρωτομαγιά του 2012
 Αναβιώνουμε τον Κλήδονα τα λεγόμενα «Κάψαλα». Ανάβουμε φωτιές στις 24 Ιουνίου γιορτή 

του Αγίου Ιωάννου. Με τον Κλήδονα τα κορίτσια μαντεύουν το μέλλον τους, με ποιο παλικάρι θα 
παντρευτούν. Πηδάμε τις φωτιές τραγουδώντας, δεμένη η μέση με αλυγαριά και μ’ ένα σιδερένιο κλειδί 
στο κεφάλι, λέμε Αϊστρου-Πουγιάστρου σίδερο το κεφάλι.
 Πιστεύουμε πως μέσα από την παράδοση θα ζήσει το χωριό μας. Γιορτάζουμε τα πανηγύρια 

μας, της πολιούχου Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου. Γίνεται 
τρικούβερτο γλέντι στην όμορφη πλατεία μας με τα βαθύσκιωτα πλατάνια.
 Αυτά είναι τα νέα και οι διάφορες εκδηλώσεις του χωριού μας. 
Φίλοι μου έχουμε ανάγκη από ένα χαμόγελο, έπειτα από το χρέος και κρίση της πατρίδος μας, χρεωσιά, 

ανεργία, έχουν σακιρτίσει το μυαλό μας. Γι’ αυτό φίλοι μου ας χαμογελάμε και ας συνεχίσουμε τη ζωή 
όσο δύσκολη κι αν είναι.
 Ο Ιούνης μας μπήκε αγριεμένος με βροχή, αέρα και στο χέρι την ομπρέλα. Παρουσίασε πρόσωπο 

φθινοπωριάτικο.
 Στις 18 Μαϊου έγινε η ψηφοφορία στο χωριό μας. Νικήτρια βγήκε η Περσεφόνη Καρπέλη 

(Πέμη). Πρώτη φορά βγήκε γυναίκα για τα κοινοτικά στο χωριό μας. Είναι κοπέλα κοινωνική, 
εργατική, δημιουργική. Ελπίζουμε πως θα φροντίσει το χωριό μας για καλύτερες μέρες. Της ευχόμαστε 
συγχαρητήρια, καλή προκοπή στο έργο που ανάλαβε.

Η πιστη μας βασιζεται επανω στην ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ και στην ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Την Αγια Γραφη ολοι την 
ξερετε, γιαυτο θα σας γραψω μερικες πληροφοριες για την Ιερα Παραδοση. Με τον ορο ΠΑΡΑΔΟΣΗ εν-
νοουμε την αδιασπαστη συνεχεια ΠΙΣΤΗΣ και ΖΩΗΣ. Μεσα στην παραδοση υπαρχει πολυς  λατρευτικος 
πλουτος τον οποιον ουτε κι εγω τον ξερω ΟΛΟΝ. Θα σας γραψω ομως μερικα για να δειτε οτι ουτε κι εσεις 
τα ξερετε ΟΛΑ. Πρωτα πρωτα ας πουμε για το κερι. Το αναμα του κεριου γινεται οχι γιατι αναβεις κερι 
αλλα γιατι εισαστε κατα χαριν σεσωσμένοι. Ας μην ξεχναμε οτι το κερι συμβολιζει το φως της πιστεως 
μας ... μας θερμαινει την  καρδια ...και η οποια λειώνει για τον Θεο. Μου ειπε καποτε ο μακαριστος παπα-
Ευστρατιος Βερβερης. «Ξερεις γιατι χτυπαμε τρεις φορες την καμπανα;;; νταν νταν νταν». Εγω του ειπα: 
«οτι συμβολιζει την Αγια Τριαδα». «Οχι μου είπε». Η καμπανα ειναι μεσον επικοινωνιας. Η λεξη ελατε εχει 
τρεις συλλαβές. Αντι να φωναζουμε τους πιστους πορτα-πορτα να ελθουν στην εκκλησια (οπως γινοταν επι 
Τουρκοκρατιας), τωρα χτυπαμε τρεις φορες την καμπανα οσες ειναι και οι συλλαβες της λεξεως ε-λα-τε. 
Ενας αλλος ιερεας με ρωτησε. «Ξέρεις γιατι οταν κανουμε το σταυρο μας κοιταζουμε προς την ανατολη;;;» 
«Ναι» του είπα,  «διότι προς ανατολάς ειναι τα Ιεροσόλυμα. Οι Αγιοι Τοποι οπου υπαρχει ο ναος της Ανα-
στασεως του Κυριου  μας». «Α! Αυτο το ξερεις» μου ειπε. Ας μην ξεχναμε τις ιερες υμνωδιες οι οποιες ειναι 
ωρες χαρας και ανατασης  οικογενειακης και κοινωνικης εμπειριας, μιας πλουσιας λαϊκης ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Παραδοση δεν ειναι η φωνη του... παρελθοντος αλλα η συνεχης παρουσια του Θεου στην εκκλησια Του. Ει-
ναι η φωνη της αιωνιότητος. Οσα ειδαν και εζησαν οι Αποστολοι κοντα  στο Χριστο. Ως μοναδικη εμπειρια 
παραδοθηκαν (παραδοση) στις επομενες γενιες. Επειδη η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ειναι πολυ μεγαλη, και επειδη δεν 
θελω να σας κουραζω αλλο γιαυτο θα σας πω να βρητε μονοι σας, ρωτώντας, για την κουρα των μοναχων, 
για την τελετη της ταφης, για την χειροτονια, για τον αγιασμο κλπ.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)
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2ο βραβείο για τον Γιώργο Ι. Κοντέλλη και τους μαθητές του

Υδρορομπότ: Μια καινοτομία στο τομέα της θαλάσσιας ρομποτικής

Επιστρέφουν νικητές από τη Νορβηγία οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης 
με τον καθηγητή τους Γιώργο Κοντέλλη, κρατώντας στα χέρια τους το δεύτερο βραβείο από την επιστημο-
νική επιτροπή του Διαγωνισμού “CanSat” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA). Ο σχεδιασμός 
όμως, η κατασκευή και η σύλληψη του πειράματος, απέσπασε τις καλύτερες κριτικές από επιστήμονες 
μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν παρά να απονείμουν βραβείο στο 3ο Γενικό Λύκειο Μυτι-
λήνης. «Η 10μελής ομάδα των μαθητών, αλλά και αρκετών άλλων μαθητών που έδειξαν ενδιαφέρον και 
συνεργάστηκαν μαζί τους, εργάστηκαν εξαντλητικά και σε βάρος του προσωπικού τους χρόνου ώστε μέσα 
στον ελάχιστο χρόνο που διέθεταν, να καταφέρουν να υποβάλουν ένα πλήρες σχέδιο αποστολής στην ESA”, 

αναφέρει ο κ. Κοντέλλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σχο-
λείο είναι ένα από τα 16 ευρωπαϊκά σχολεία ανάμεσα στα 
σχολεία των 18 χωρών μελών της ESA και τις τέσσερις 
συνεργαζόμενες με αυτήν χώρες που επελέγησαν για τον 
τελικό του 3ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “CanSat”. Ο 
διαγωνισμός προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για τους 
μαθητές να δοκιμάσουν το πρώτο πραγματικό διαστημικό 
πρόγραμμά τους. Οι 16 ομάδες που επιλέγησαν έπρεπε να 
συναρμολογήσουν το μικρό δορυφόρο τους με τις διαστά-

σεις αλουμινένιου κουτιού αναψυκτικού. Οι… νεαροί επιστήμονες του 3ου ΓΕΛ που δημιούργησαν τον 
«Αρίσταρχο», είναι οι: Μανώλης Πρωτούλης, ο Αντώνης Μυρσινιάς, ο Νέαρχος Προκοπίου, ο Παναγιώτης 
Κατζάνης, η Μαριλένα Μπουγουλιά, ο Γιάννης Αϊβαλιωτέλλης, η Μιχαέλλα Παπαχίου, ο Δημήτρης Σπα-
θάρης και ο Όθωνας Κοντός.

Το υδρορομπότ  είναι ένα υποβρύχιο στην ουσία το οποίο δημιουργήθη-
κε στα πλαίσια ενός προγράμματος θαλάσσιας ρομποτικής που επινόησε το 
πανεπιστήμιο MIT το 2003 και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδη ήρθε 
στα ελληνικά σχολεία.  Αποτελείται από απλά υλικά απ τα οποία τα περισσό-
τερα παρέχονται. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαι-
ρία στους μαθητές να ξεφύγουν από τη ρουτίνα των θρανίων και να έρθουν 
σε επαφή με τα εργαστήρια. Μέσα από αυτή τη κατασκευή οι μαθητές επω-
φελούνται καθώς αποκτάν γνώσεις της θαλάσσιας ρομποτικής και έρχονται 
αντιμέτωποι με την φυσική, την υδροδυναμική και με τη μηχανολογία  . Έτσι 

τους βάζει σε διαφορετική διαδικασία σκέψης, μελέτης και έρευνας διδάσκοντας τους επιστημονικές αρχές 
και τεχνολογικές εφαρμογές σχετικά με το υδάτινο στοιχείο. Το έργο που επιτελεί είναι οι διάφορες μετρή-
σεις που κάνει στο υποθαλάσσιο περιβάλλον (πίεση, θερμοκρασία, σύσταση νερού κ.λπ.) με τη βοήθεια κα-
τάλληλων αισθητήρων. Έτσι οι μαθητές δεν έρχονται μόνο σε επαφή με θεωρητικές γνώσεις αλλά μπαίνουν 
στη διαδικασία να κατανοήσουν στην πράξη αυτές τις μετρήσεις  έχοντας ως πηγή τη γνώση. Το πρόγραμμα 
πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η συναρμολόγηση του υποβρυχίου αυτού, ονομάζεται <<Sea perch>> και ο 
χειρισμός του στηρίζεται πάνω σε ένα τηλεχειριστήριο που φτιάχτηκε από εμάς τους ίδιους. H κατασκευή 
αυτή ήταν μια σημαντική εμπειρία γιατί βάλαμε τον εαυτό μας σε ένα διαφορετικό πεδίο γνώσης και σε 
μια διαφορετική νοοτροπία σκέψης. Ήταν μια σχετικά δύσκολη κατασκευή για εμάς, την άπειρη νεολαία. 
Χρειάστηκε να ξοδέψουμε αρκετό  προσωπικό μας χρόνο εκτός από τις σχολικές ώρες προκειμένου να 
ολοκληρώσουμε την συναρμολόγηση του τηλεχειριστηρίου και του μηχανικού κομματιού του. Άξιζε όμως 
τον κόπο γιατί συνεργαστήκαμε, πειραματιστήκαμε και το κυριότερο δημιουργήσαμε κάτι  που έχει μελλο-
ντικές προοπτικές!

του Δημ. Μαυραντώνη
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Από τη Λαμπρή μέχρι τον Ιούνιο και τον Αύγουστο έχουμε μια σειρά από σημαντικά δρώμενα, πανηγύ-
ρια, έθιμα και γιορτές γενικά που προσθέτουν μια αλλαγή στον τρόπο ζωής, μια ανάπαυλα και μια ανανέ-
ωση. 

Τον Ιούνιο, σημαντικό γεγονός θρησκευτικό και κοινωνικό, γιατί αυτά τα δυο στοιχεία είναι αλληλένδε-
τα, είναι ο κλήδονας. Δε νοείται θρησκευτική εκδήλωση που να μην εμπεριέχει και κοινωνικά στοιχεία ή 
άλλα δρώμενα, που πολλές φορές νομίζει κανείς πως δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, ενώ συμβαίνει 
ακριβώς το αντίθετο δηλ. συνδέονται πάρα πολύ.

Στις 24 Ιουνίου του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου (Γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόμου διαβάζουμε στο 
ημερολόγιο) γιορτάζει το ξωκλήσι του Αγίου απέναντι από το χωριό, στη θέση Τριψύχι ή Τερψύχη. Η τοπο-
θεσία θεωρείται από πολλούς πως πρωτοκατοικήθηκε από τους χωριανούς μας, με στοιχεία που μαρτυρούν 
το γεγονός. Αυτά είναι το θαυμάσιο νερό – πηγή που υπάρχει και μερικά απομεινάρια από παλιό πρόχειρο 
λιοτρίβι που πιθανόν χειροκίνητο ή με τη βοήθεια ζώου (γούρνα-τραπέτο για το ελαιόπανο, αγωγός για τα 
απόβλητα αμουρίστρια κ.τ.λ.).

Το πανηγύρι αυτό, λιτό και απέριττο, λειτουργία, 
καφεδάκι με κονιάκ και λουκουμάκι, λέγεται και του Α’ 
τουρ πγιού (Ηλιοτροπίου) σχετίζεται με το θερινό ηλι-
οτρόπιο, τις τροπές του ηλίου και με άλλα ειδωλολα-
τρικά στοιχεία για ανανέωση της φύσης και καθαρμό 
(φωτιές) καθώς και με θεραπευτικές ιδιότητες φυτών 
(ρίγανη και λυγαριά – ζώνουν τη μέση με λυγαριά για 
να μην τους πονάει). Μέσα σ’ όλα τούτα αναφέρου-
με και τα μαντέματα, δηλ. το ριζικό και την τύχη του 
καθενός. Σ’ αυτό το τελευταίο ανήκει και ο κλήδονας, 

έθιμο πανάρχαιο και πανελλαδικό, εύθυμο, διασκεδαστικό και χαρούμενο μαζί και μαντικό, αφού παρα-
σκευάζονται ή φαίνονται τα μελλούμενα.

Το έθιμο του Κλήδονα, γνωστό σε πολλά μέρη της Ελλάδος, γίνεται την παραμονή του Αγ. Ιωάννου. 
Μέσα σε ένα πήλινο δοχείο με «αμίλητο» νερό ρίχνουν οι κοπέλες προσωπικά αντικείμενα, δαχτυλίδι, 
καρφίτσα, χτενάκι ή οτιδήποτε σημαδιακό η κάθε μία, το σκεπάζουν με ένα κόκκινο πεσετάκι και την άλλη 
μέρα, το βράδυ το ανοίγουν. Παίρνουν από μέσα ένα αντικείμενο και καθώς το κρατούν κρυμμένο στο χέρι 
λένε με απαγγελία ένα τραγουδάκι ανάλογα πότε όμορφο (καλό στα λόγια – επαινετικό) και πότε άσκημο 
(με περιεχόμενο κοροϊδευτικό, κακόγουστο και καμιά φορά εκφράσεις σόκιν που προκαλούν τα γέλια, 
«αδιάντροπα»).

Ανοίξετε τον Κλήδονα
στ’ Αγιού Γιαννιού τη χάρη
και όποια είναι η τυχερή
να ’ρθεί για να το πάρει.

Σε όποιον τύχει το καλό ή το άσκημο το δέχεται με χαρά και γέλια χωρίς παρεξηγήσεις.
Παράλληλα με το έθιμο του Κλήδονα έχουμε και τις φωτιές, Κάψαλα ή όπως το λέμε εμείς στην ντο-

πιολαλιά μας «Αϊστρου Μπουγιάιστρου» έκφραση δυσνόητη και ακατανόητη ορισμένως, που επιδέχεται 
όποιες ερμηνείες κι αν ακουστούν σχετικά με άστρα ή ήλιους (ηλιοτρόπιο). Ανάβουμε σε κάθε γειτονιά στα 
τρίστρατα φωτιά με καύσιμο ύλη παλιά αντικείμενα, καλάθια, καρέκλες και ξύλα και πηδάμε από πάνω της 
για να τη νικήσουμε, να την υποδουλώσουμε και να διώξουμε το κακό, με διάφορους χαριεντισμούς και 
χάχανα.

Τα έθιμα αυτά έχουν τις ρίζες τους σε παλιά ειδωλολατρικά δρώμενα, που σιγά σιγά τα ενσωμάτωσε ο 

Κλήδονας

του Ευστρ. Παντελέλλη
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λαός και τα συνδύασε με τις χριστιανικές αντιλήψεις και γιορτές. Απηχούν δε και τον διακαή πόθο του αν-
θρώπου να γνωρίσει το μέλλον ή και να το προμαντεύσει παίρνοντας σημάδια από κάποια φυσικά στοιχεία 
και φαινόμενα πολλές φορές τυχαία και περιστασιακά. 

Μαντέματα και στοιχεία που αποβλέπουν στα μελλούμενα έχουμε και στον Κλήδονα. Οι ανύπαντρες 
κοπέλες τοποθετούν το βρετίκι τους που είχαν στον κλήδονα (κουμπί, δαχτυλήθρα κ.τ.λ.) στο μαξιλάρι τους 
και τη νύχτα ό,τι όνειρο δουν το συνδυάζουν και λένε οι γριές, οι ειδικές σαν άλλες Πυθίες, ποιον άνδρα θα 
παντρευτούν. Αυτό γίνεται είτε με το όνομα είτε με τίποτα άλλο σχετικό που θα δουν στο όνειρό τους π.χ. 
επάγγελμα κτλ.

Μια άλλη ιεροτελεστία μαντικής γίνεται ως εξής: Γεμίζουν ένα ποτήρι νερό που περιέχει και νερό του 
κλήδονα και μέσα ρίχνουν το ασπράδι του αυγού και καθώς πέφτει στο νερό σταθεροποιείται κάποιο σχή-
μα και ακατανόητα σχέδια, από τα οποία πάλι οι ειδικές γριές, σαν τις καφετζούδες, βγάζουν το πόρισμα, 
την τύχη της κοπέλας ποιον θα παντρευτεί. Κάτι ανάλογο γίνεται και με το λιωμένο καλάι που το ρίχνουν 
μέσα σε δοχείο με παγωμένο νερό. Τα σχέδια που θα παρουσιαστούν, θα διαβαστούν δεόντως και θα βγει 
το μέλλον της ενδιαφερόμενης.

Αγία μου Παρασκευή
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Αγία μου Παρασκευή
και πώς να σε υμνήσω
και πώς να βρω εγκώμιο
να σε δοξολογήσω; 

Το χέρι τρέμει στη γραφή
ο νους μου σταματάει
μπροστά στο μεγαλείο σου
την Αγιά σου χάρη. 

Αγνή μεγαλομάρτυρα
Αγία του χωριού μας
Μάνα μας είσαι και αδελφή
κι Αφέντρα του χωριού μας. 

Στα μάτια σε κοιτάζουμε
και συ μας κουβεντιάζεις
απλώνεις τα Άγια χέρια σου
και όλους μας αγκαλιάζεις. 

Στήριγμα και καμάρι μας
είσαι ο ιατρός μας
σε σένα μόνο ελπίζουμε
εσύ ’σαι βοηθός μας. 

Στεφάνι με μύρα πλέκουμε
στην Άγια Γιορτή σου
σε προσκυνάμε ευλαβικά
ζητούμε τη στοργή σου.

Αγία μου Παρασκευή
Έβγα και στην αυλή σου
Να δεις γλέντια που γίνουνται
Σήμερα στη γιορτή σου.

Να δεις πως όλοι οι χωριανοί
τιμούμε το όνομά σου
τιμούμε και τη μνήμη σου
και το προσκύνημά σου.

Πολλές φορές σε είδαμε
Παρθένα μου Αγία
να στέκεσαι στο πλάι μας
σαν φωτεινή ηλιαχτίδα. 

Γι’ αυτό σου λέμε ευχαριστώ 
χίλιες ευχαριστίες
και μέσα από την καρδιά
θερμές δοξολογίες.

Αφιερώνω το ποίημα αυτό στην πολιούχο του χωριού μας, που γιορτάζουμε την 26 Ιουλίου.

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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Περί  ανεργίας …
Κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού. Για λόγους οικονομικής ανάλυσης αυτός διακρί-

νεται σε “οικονομικά ενεργό” και “ οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό”. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα, τα οποία είναι ικανά προς 
εργασία και ταυτόχρονα επιθυμούν να εργαστούν. Τα άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα ή  ανεξαρ-
τήτως λόγου δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό και 
δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό της χώρας (π.χ.  τα παιδιά,  οι ηλικιωμένοι,  οι ασθενείς,  οι στρατιώτες, 
οι μαθητές, σπουδαστές κ.α.). Άνεργοι είναι τα άτομα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας, αλλά 
αδυνατούν να βρουν απασχόληση. 

Η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμι-
κών οργάνων και των κρατών-μελών της Ε.Ε. 

Κύριοι Άξονες των πολιτικών που εφαρμόζονται στοχεύουν στα παρακάτω :
• Προώθηση της Απασχόλησης
• Ενίσχυση της Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Στήριξη της Κοινωνικής ένταξης και Προστασίας
Γιατί είναι απαραίτητη η κάρτα ανεργίας
Η κάρτα ανεργίας στις μέρες μας είναι απαραίτητη σε όλους, όσοι είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι, διότι 

μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προγράμματα απασχόλησης, σε διαγωνισμούς πρό-
σληψης ανέργων, σε επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης, αλλά και  να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη  και συνταξιοδότηση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που διακόπτουν την άσκηση 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, έχουν την δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ανεργίας. Οι φοιτητές, 
οι οποίοι παράλληλα αναζητούν εργασία, δεν επιτρέπεται να κάνουν εγγραφή στον ΟΑΕΔ και να διατηρούν 
δελτίο ανεργίας εκτός εάν αιτηθούν επιδομάτων ανεργίας μετά από αποδεδειγμένη απασχόληση. Νομικό 
Πλαίσιο  που κατοχυρώνει την άρνηση παροχής αυτού του δικαιώματος αποτελούν ο Κανονισμός (ΕΚ) με 
αριθμό 1897/2000 και ο ν.1545/1985. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της 
απασχολησιμότητας, αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και τα άτομα, που συμμετέχουν 
σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργα-
σίας». Τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή των ανέργων στον ΟΑΕΔ, είναι τα ακόλουθα:

§ Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνερ-
γος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), 
υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας.

§ Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προ-
σόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος.

§ Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο 
ΟΑΕΔ / εξατομικευμένη προσέγγιση / κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του 
εγγεγραμμένου στο μητρώο ΟΑΕΔ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις / προγράμματα συμβουλευτικής, 
απασχόλησης ή κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ δε δημιουργεί θέσεις εργασίας. 

Αποστολή του είναι η ενεργός διαμεσολάβηση για μια επιτυχή σύζευξη των προσόντων των ανέργων με 
τις διαθέσιμες κενές θέσεις, η αναζήτηση περισσότερων κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίη-
ση του ανέργου για την αναζήτηση θέσεων που θα εξασφαλίσει την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά 
εργασίας. Σε κάθε περίπτωση προτείνονται ενέργειες :

- προώθησης στην απασχόληση, 
- ομάδες συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση των ανέργων, 
- εξεύρεσης της κατάλληλης θέσης και 
- ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Μετά την εγγραφή στον ΟΑΕΔ ο άνεργος απευθύνετε σε εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να πε-

ράσει από την διαδικασία της Εξατομικευμένης προσέγγισης. Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια 
διαδικασία, που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία, η οποία προέρχεται 
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από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, 
τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη 
του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές δράσεις, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου, 
ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις 
εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η 
συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, που παρακολουθεί τον άνεργο, αποτελεί βασική προϋπόθεση, 
ώστε να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ίδιο 
ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο 
οποίο  ο άνεργος απευθύνεται. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι: Ειδικά οι θέσεις εργα-
σίας, επιδοτούμενες ή μη, ανακύπτουν από τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και δεν είναι πάντα εφικτή η 
αντιστοίχιση της ειδικότητας του ανέργου με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, που γνωστοποιούνται 
στον ΟΑΕΔ. Η όλη η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση βασίζεται στην αρχή της ισότιμης πρόσβα-
σης στις παρερχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των εξυπηρετούμενων 
πολιτών. Άλλες δράσεις του ΟΑΕΔ: 

Ο ΟΑΕΔ εκτός από τον διαμεσολαβητικό ρόλο, που έχει σχετικά με την σύζευξη προσφοράς και 
ζήτησης εργασίας παρέχει και μια δέσμη ενισχυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

    1. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο την προ-
σωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι :

             -- δεν έχουν επιλέξει επάγγελμα /ειδικότητα και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.
             -- απέκτησαν κάποια ειδικότητα, που δεν ζητείται πλέον από την αγορά εργασίας.
             -- για κάποιους προσωπικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα.
     2. Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας είναι μια ομαδική, δυναμική διαδικασία, που έχει ως 

στόχο να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν τα ίδια και να επιτύχουν 
μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα. 

Καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν στο έπακρο, όλες οι δυνατότητες που προσφέρει ο ΟΑΕΔ, από όλους 
τους ανέργους. Οι συνθήκες της αγοράς εύρεσης εργασίας, έχουν διαφοροποιηθεί πολύ, με αποτέλεσμα να 
απαιτούνται νέες μέθοδοι προσέγγισης των ελεύθερων θέσεων εργασίας.

Απευθύνεται σε όλους/ες  τους/τις ανέργους/ες που :
            -- βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
            -- διαθέτουν τα προσόντα τα οποία τους ζητούνται από την αγορά εργασίας
            -- έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο (ένα ή δύο).
     3. Η Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την ενθάρρυνση και 

παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με βιώσιμες προοπτικές.
Απευθύνεται σε ανέργους, που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετα-

τρέψει προοδευτικά την ιδέα του, επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες 
προοπτικές βιωσιμότητας. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ονομάζονται Κέντρα Προώθησης Απα-
σχόλησης (Κ.Π.Α.). Σε κάθε Κ.Π.Α. ΟΑΕΔ λειτουργούν τα Γραφεία Απασχόλησης (τα οποία εφαρμόζουν 
τις Ενεργητικές πολιτικές με επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης) και τα Γραφεία Ασφάλισης (τα 
οποία  εφαρμόζουν Παθητικές πολιτικές και χορηγούν τα Επιδόματα και  Βοηθήματα ανεργίας) Στην ιστο-
σελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr αναρτώνται καθημερινά όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν ανέργους και επιχειρήσεις. Τέλος, με την λήψη κλειδάριθμου (ειδικού κωδικού) 
δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους και εργοδότες για εξειδικευμένες υπηρεσίες από τον προσωπικό τους 
χώρο χωρίς να απαιτείται η επιτόπια επίσκεψη σε Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., όπως η λήψη βεβαίωσης ανεργί-
ας, καταχώρηση αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα απασχόλησης κ.α., προσφορά εργασίας (κενές θέσεις 
εργασίας ανά περιοχή),  καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος, αναμένονται η ηλεκτρονική ενημέρωση 
για σύζευξη του βιογραφικού με υφιστάμενη θέση εργασίας ανάλογη των προσόντων, η ηλεκτρονική ανα-
νέωση του δελτίου ανεργίας κ.α.)

Αφιερωμένο στους νέους του χωριού μου, πιστεύοντας ότι συμβάλλω, κατά το ελάχιστο, στην ενη-
μέρωση τους για τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες και το ρόλο που προσφέρει ο σύγχρονος  Ο.Α.Ε.Δ. στον 
άνεργο.       Γιώργος Παλαιολόγος του Παναγιώτη
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ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Μ. ΒΔΟΜΑΔΑ - ΠΑΣΧΑ
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ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΙΣΗΔΟΡΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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 Χριστουγεννιάτικος στολισμός Ακρασίου 
Για μια ακόμη χρονιά στολίστηκε από μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑ- ΣΙΩΝ η πλατεία του 
Ακρασίου με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και με ένα 
τεράστιο Αγιο Βασίλη. 
Πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση του Συλλόγου μας 
αποσκοπεί στο να δώσει στους λίγους μόνιμους 
κατοίκους του χωριού μας μια ξεχωριστή και λαμπερή 
εικόνα των εορταστικών ημερών που μας έρχονται. 
Και του Χρόνου…

 ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ
Γιορτάσαμε και φέτος τα Φώτα στο Ακράσι με όλη την μεγαλοπρέπεια που απαιτεί η ημέρα. Τα 
Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια) είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική εορτή της ανάμνησης της Βάπτισης του 
Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το όνομα προκύπτει από την 
φανέρωση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας . Το πρωί μετά την Θεια Λειτουργία τελέστηκε ο 
Αγιασμός των υδάτων. Ο κόσμος με ευλάβεια παρακολουθούσε τελετή. Μάλιστα ο παπα Παναγιώτης 
όταν έψελναν οι ψάλτες το «καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς» άφησε 2 περιστέρια να πετάξουν μέσα 
στην εκκλησία, συμβολισμός που δηλώνει την ανάγκη και τον αγώνα του ανθρώπου να ανεβάσει τον 
πνευματικό του επίπεδο. Ήταν πολύ συγκινητικά. Στην εκκλησία ήταν και ο Γιώργος Σάπικας με τον 
αδελφό του Αργύρη. Ο Γιώργος μάλιστα είπε το Πιστεύω και το Πάτερ ημών. Στο τέλος του Αγιασμού 
όλοι οι συγχωριανοί μας πήραν αγιασμό, ο οποίος μπορει να κρατηθεί και στο σπίτι και μπορει να δωθεί 
σε μέλος της οικογενείας σε μια δύσκολη ώρα πχ αρρώστια.
Μετά ο κόσμος παραβρέθηκε στην κοπή της βασιλόπιτας των δύο συλλόγων του χωριού μας, όπου 
αφού ο πάτερ Παναγιώτης ευλόγησε και κόπηκε η βασιλόπιτα. 
Ακολούθησαν τα κάλαντα των Θεοφανείων, της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων από τα παιδιά 
του χωριού μας.  Ταυτόχρονα ο κόσμος κεράστηκε με καφέ, γλυκά, αλμυρά, ποτά, χυμούς για τα παιδιά, 
προσφορά των 2 συλλόγων. Επίσης κληρώθηκε δώρο από τους δύο συλλόγους και το οποίο κέρδισε ο 
Βασίλης Ν. Μαυροθαλασσίτης. Του ευχόμαστε να’ ναι πάντα τυχερός και γερός. Χρόνια πολλά σε 
όλους τους εορτάζοντες Φωτεινή, Φώτης(Φώτιος), Ουρανία, Ιορδάνης, Θεοφάνης και Θεοχάρης.

του Γ. Ξ. Βερβέρη

Εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
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 Οι Ακρασιώτις χουρεύουν....
Αγαπητοι φιλες και φιλοι του εγκατελημενου απο τις εκαστοτε εξουσιες ΑΚΡΑΣΙ.
Επειδη ειμεις κοντρα σ αυτους θελουμει να δειξουμει οτι του χουριω μας του Ακρας υπαρχει του 
Σαββατου  π μας ερχειτη κανουμει χουρο στου κεντρου ΛΑΣΙΑ.Ενα Δικαπηνταρ η προσκλης τζαμπα. 
Λατει μαζι μας ντημεν μουτσουνης να φατη να χουρεψητη να τραγδησουμει του ερι παλι να ξινασιτει  
τσα δε βαριεσει δα οκ βρεξ ας κατηβας.Οποιους θελ να τε ξειγησου τα γραφωμηναμ  ας παρ τηλεφουνου 
να τκρακησου προσκλης (6948….). Θα να παντεχου καντη γλυγουρα γιακι τηλιωνουν.
Μανώλης Χριστοφέλλης

 ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ αποκριάτικο ΓΛΕΝΤΙ – ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία έγινε ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» στο ξενοδοχείο 
ΛΑΣΙΑ. Με μια πολύ καλή λαϊκή ορχήστρα του Μεσοτόπου, με πάρα πολύ κέφι, ζωντάνια και με τα 
αποκριάτικα μας σκετς (με τους Μανώλη Χριστοφέλλη και την σύζυγο του Αθηνά). 
Τραγουδήσαμε και το ΕΡΥ ΠΑΛΕ, παλιός αποκριάτικος σκοπός των χωριών του Πλωμαρίου. Τέλος 
κληρώθηκαν πλούσια δώρα. ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΩΝ. Και χορός μέχρι πρωίας. Και 
του χρόνου να είμαστε γεροί να το γιορτάσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με 
την παρουσία τους.

 Tα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του πρόωρα θανόντος Εμμανουήλ Παν. Χατζέλη, ετών 64. 
Αντί στεφάνου ο Σύλλογος προσφέρει χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό της εκκλησίας του χωριού μας 
Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.
                                                                                                                          Το ΔΣ του Συλλόγου μας
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 Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ
Εκτός από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνει και υλοποιεί ο Σύλλογος μας 
εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί και πολιτιστικές παρεμβάσεις – έργα υποδομής που ομορφαίνουν 
το χωριό μας το Ακράσι (π.χ. τοποθέτηση πέτρας στην Εξέδρα, πέργκολα, τοποθέτηση καλλωπιστικών 
φυτών στην πλατεία του χωριού, κατασκευή θεατρικής και μουσικής σκηνής, κλπ).  Μέσα στο Πάσχα ο 
Σύλλογος μας υλοποίησε ένα άλλο επίσης πολιτιστικής σημασίας και πολιτισμού έργο.
Κατασκευάστηκε μέσα στο Πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Κοντέλλης» μια μεγάλη βιβλιοθήκη στην 
οποία θα τοποθετηθούν βιβλία και εγκυκλοπαίδειες ποικίλου περιεχομένου (λογοτεχνικά, πολιτιστικά, 
αγροτικά, κλπ). Μάλιστα ο αγαπητός συγχωριανός 
μας κύριος Γιάννης Κοντέλλης μας έχει υποσχεθεί 
ότι στο μέλλον θα διαθέσει ΟΛΑ τα βιβλία που 
έχουν οι 3 βιβλιοθήκες του σπιτιού του και τα 
οποία θα τοποθετηθούν μέσα στην βιβλιοθήκη 
αυτή. Ο Σύλλογος μας τον ευχαριστεί γι αυτή την 
γενναιόδωρη ενέργεια του.  Επίσης θα ήταν πολύ 
χρήσιμο να σας πούμε ότι κάθε συγχωριανός 
μας ή και φίλος του χωριού μας μπορεί να 
διαθέσει βιβλία ή και εγκυκλοπαίδειες για τον 
εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Συλλόγου 
μας. 
Τα βιβλία αυτά μπορούν να σταλούν: Γ. Βερβέρης, Ακαδημίας 41, 81100 Μυτιλήνη με το ταχυδρομείο 
ή να δοθούν το καλοκαίρι στο χωριό μας το Ακράσι. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Η 
χρησιμότητα της βιβλιοθήκης αυτής είναι τεράστια γιατί θα αποτελέσει πηγή μόρφωσης και έρευνας 
της νεολαίας του χωριού μας (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες), όπως επίσης και των αγροτών του 
χωριού μας και των γύρω χωριών, με βιβλία χρήσιμα γι αυτούς (αγροτικά, γεωπονικά, κηπουρικής, 
κλπ).
Ευχαριστούμε τους παρακάτω για τα πρώτα βιβλία που μας δόθηκαν για τον εμπλουτισμό της 
βιβλιοθήκης του Πολιτιστικού μας Συλλόγου:
Μαρία Βεγιάνη, Ευστράτιο Καλδή, Σαπουνίδου Βάσω, Μερόπη Κεχαγιά – Συροπούλου, Μερόπη Ξ. 
Βερβέρη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα ΔΩΣΕ ΠΑΡΕ και στην Μαρία Γ. Νικολιά η οποία  
συντόνισε μάζεψε και απέστειλε στο Σύλλογο μας 17 κούτες βιβλία της ομάδας ΔΩΣΕ – ΠΑΡΕ που 
εδρεύει στην Αθήνα. 

 ΓΙΟΡΤΗ της ΚΟΥΝΙΑΣ – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στο ΑΚΡΑΣΙ

Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διοργάνωσε την Γιορτή της 
Κούνιας. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν ένα μέρος της γιορτής της Κούνιας, που έγινε τη 
Πρωτομαγιά  στο Πολιτιστικό κέντρο «Γιάννης Κοντέλλης». Δείτε στην στολισμένη κούνια με 
τριαντάφυλλα  και πολλά άλλα λουλούδια και το γαϊδουράκι που είχαμε για τα παιδιά για κάνουν 
τις βόλτες τους πάνω σ αυτό. Το κέφι, η όρεξη για χορό, τα κρασιά και τα ποτά που ήταν δωρεάν σε 
όλους τους παραβρισκόμενους Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου (τους οποίους ευχαριστούμε), οι 
ψησταριές που στήθηκαν για να ψήσουν όλοι οι παραβρισκόμενοι, έδειξαν ότι η γιορτή της κούνιας 
είχε μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά. Επίσης αυτό που είχε μεγάλη επιτυχία και άξιζε τον κόπο 
ήταν πιστεύω τα τραγούδια της κούνιας  που τραγουδήθηκαν στο παλιό σκοπό που το έλεγαν οι παλιοί 
Ακρασιώτες. Είπαμε τραγούδια της Πρωτομαγιάς, όπως επίσης τραγούδια για τους ξενιτεμένους μας 
και τα τραγούδια της Λαμπρής.  Τέλος ειπώθηκαν τραγούδια του έρωτα και της αγάπης. Τα τραγούδια 
αυτά τραγουδήθηκαν από όλο τον κόσμο.Πιστεύουμε όλος ο κόσμος που παραβρέθηκε στην 3η Γιορτή 
της Κούνιας, μικροί και μεγάλοι έμειναν ευχαριστημένοι και το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε είναι 
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ και του ΧΡΟΝΟΥ…..
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 Δημοσιεύσεις....
Πληροφορούμε όλους τους συγχωριανούς μας και τους φίλους του χωριού μας ότι ο πολιτιστικός 
μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ  είναι ΕΞΩ από κομματικές ή και δημαρχιακές ή και περιφερειακές 
παρατάξεις, γιατί πιστεύουμε ότι όλες οι παραπάνω παρατάξεις όσο και ανεξάρτητες να είναι, χωρίζουν 
τον κόσμο, δημιουργούν εχθρότητες και έριδες.
Αντίθετα ο Σύλλογος μας έχει ως σκοπό να ΕΝΩΝΕΙ τον κόσμο μέσα από ενέργειες πολιτισμού 
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και αλληλεγγύης. Γι αυτό το ΔΣ του Συλλόγου με ομόφωνη απόφαση του παρακαλεί όλους τους 
συγχωριανούς μας και φίλους του Συλλόγου να μην γράφουν κείμενα σχετικά με τις εν λόγω 
παρατάξεις ή και κόμματα ακόμη. Σε περίπτωση όμως που οποιοσδήποτε δημοσιεύει κείμενα με το 
παραπάνω σκεπτικό, τα κείμενα αυτά θα διαγράφονται. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας

 Tα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 
πρόωρα θανόντος Ευστρατίου Καρυτσιανού του Ανδρέα. Ο αγαπητός Στρατής υπήρξε και πρόεδρος 
του χωριού μας και η αγάπη του γι αυτό ήταν τόσο μεγάλη που επί προεδρίας του έγιναν πάρα πολλά 
έργα και μέσα στο χωριό και έξω από αυτό (π.χ. ασφαλτόδρομος Ακρασίου – διακλάδωση Μεγάλη 
Λίμνη). Αντί στεφάνου ο Σύλλογος προσφέρει χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό της εκκλησίας του 
χωριού μας Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.
Επίσης σας πληροφορούμε ότι η γιορτή του Κλήδονα και τα Κάψαλα δεν θα γίνουν στο Ακράσι την 
Κυριακή 22 Ιουνίου 2014.

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

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

Τσιργιάνη Μυρτώ 20€
Βουλαλάς Τρύφων 20€
Κουτρούλη Πελαγία 10€
Αφιοντζής Παναγιώτης 10€
Καρπέλης Παναγιώτης 10€
Καρπέλης Μανώλης 10€
Καρίπης Νικόλαος 20€
Καπτανή Περσεφόνη 10€
Κακάμπουρας Δημήτριος 10€
Κοντός Ευστάθιος 10€
Άρτεμης Καλδή 10€
Καρπέλης Νικόλαος 10€
Σάπικας Ξενοφών 10€
Λαγουτάρης Ευστράτιος 10€
Μαρουλάκη Φαίη 10€
Ασπρολούπος Ευστάθιος 5€
Κοντός Δημ. & Ζαχαρούλα 10€
Τσακίρης Δημήτριος 10€
Χατζηκυριάκος Ευστράτιος 10€
Θαλασσέλλης Παράσχος 50€

Βερβέρης Νίκος 20€
Ασπρολούπου Λένα 10€
Κουραχάνης Νικόλαος 20€
Παντέμης Γεώργιος 20€
Καρυτσιανός Γεώργιος 20€
Τυροπώλης Δημήτριος του Ιωάννη 10€
Καλδής Στέφανος 20€
Ασπρολούπος Δημήτριος του Ν. 10€
Καλδής Στέφανος (Αυστραλία) 25€
Βαρουτέλης Παναγιώτης (Δάσκ.) 20€
Πατερέλλης Θεολόγος 50€
Μαίρη Αθαν. Ασπρολούπου,
Μπέτυ Σωτήρχου  από 10 ευρώ
--Εις μνήμην Χατζέλη Εμμανουήλ
Οικ. Μιχαλέλης Χρήστος 30€,
Μιχαλέλη Χαρίκλεια 30€,
Αφιοντζής Παναγιώτης και Ειρήνη 15€
Οικ. Ασπρολούπου Αρχοντέλη 30€
Σωτηρχέλης Αρχοντέλης 20€ 

--Εις μνήμην
Λαγουτάρη Ιωάννη 
Οικ. Λαγουτάρη Ευστρατίου 50€
--Εις μνήμην Ευστρατίου Καριτσιανού 
ο Σιδερής Γαλαντζής και η οικ. 
Ευστρατίου Λαγουτάρη από 10 ευρώ
--Εις μνήμην του Μανώλη Παν. 
Χατζέλλη η μητέρα του Μαρία, η 
σύζυγος Ευγενία και τα παιδιά του 
Μαρία Δέσποινα και Παναγιώτης 
20 ευρώ. Επίσης εις μνήμη του 
έδωσε 10 ευρώ  και ο Χρήστος Δημ. 
Ασπρολουπος
--Τέλος  εις μνήμην του Μανώλη 
Παν. Χατζέλλη οι οικογένειες Ζωής, 
Γεωργίου και Παναγιώτη Τυροπόλη 
προσφέρουν το ποσό των 150 ευρώ 
στην εκκλησία του χωριού μας Αγία 
Παρασκευή.

Ευχαριστίες
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί τις κυρίες και κυρίους συγχωριανούς μας 
(που είναι και μέλη του Συλλόγου μας) που με την εθελοντική τους εργασία έχουν 
προσφέρει πάρα πολλά σε δράσεις του Συλλόγου μας  και έχουν προσφέρει έργο στο 
χωριό μας. Ιδιαίτερα την κυρία Μεταξία Χατζηκυριάκου, Ευστρατία Χατζέλη 
και τους κυρίους Χρήστο Δ. Ασπρολούπο, Δημήτρη Φωτίου, Νικόλαο Καρίπη 
και Γεώργιο Μ. Βερβέρη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας πιστεύει ότι κατά τη διάρκεια των δύσκολων ημερών 
που περνάμε η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ εργασία και υλική ΒΟΗΘΕΙΑ που προσφέρουν 
και θα προσφέρουν και άλλα μέλη του Συλλόγου μας αποτελούν τη βάση για την 
υλοποίηση έργων χρήσιμων για το χωριό μας.
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ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ

του Μιχάλη Ασλάνη

 Το μάζεμα της ελιάς άρχισε, αλλά η ποσότητά τους ήτανε πολύ λίγη, την έφαγε ο δάκος, το 
έχουμε διατυμπανίσει παντού γιατί η φωνή μας δεν ακουγεται, μόνο στον ψήφο θα μπορέσουμε να 
δικαιωθούμε, αλλά τι και μ’ αυτό ;

 Καθόμουν στο καφενείο, έπινα το καφεδάκι μου το παραδοσιακό και μες τα πολλά που άκουγα 
ήταν και το κολατσιό στις ελιές στο κτήμα. Τρώνε ένα τοστάκι και μόλις γυρίσουνε στο σπίτι τρώνε 
καλά, άρα τρώνε μια φορά, γιατί άμα φας στις δυο και τρεις το βράδυ δεν πεινάς, είναι και αυτό ένα 
μέτρο της λιτότητας. Είπα άιντε γυναίκα να δοκιμάσουμε και εμείς, όπερ και εγένετο…. Την άλλη 
μέρα φάγαμε κατά τις δέκα κάτι φρούτα και στις δώδεκα η ώρα το περίφημο τοστάκι που το είχα και 
ενισχυμένο….. Στα παλιά τα χρονιά στο εργοστάσιο–ελαιοτριβείο  είχανε μια τσαμπούνα (σφυρίχτρα) 
και στις δώδεκα η ώρα σφύριζε και όλοι πιάναμε τον τροβά και αρχίζαμε τις μάσες. Τώρα νέες 
εμπνεύσεις, νέες μεθόδους μας φέρανε το τοστ.  Πρώτη μέρα στην εφαρμογή του έβλεπα τις πέτρες 
για φρατζολάκια, το κοιλιακό σύστημα που έφτιαξε ο πάνσοφος ήτανε στα χάϊ του, κοίταξα το ρολόι κι 
έλεγα: « ε γναίκα τι θα γίνει, έχω βάλει τη ρεζέρβα, όλο ναι και ναι, αλλά τα πανιά όλο και σερνότανε 
και παραπέρα. Οπότε η «πενία τέχνες κατεργάζεται», κλείνω τη βενζίνα στο ραβδιστικό μηχανάκι κι 
άρχισε να κάνει κι αυτό ΤΣΑΤ ΠΑΤ μέχρι που έσβησε. Τότε ακούω τη συμβία μου να μου λέει: « να 
φέρω βενζίνα», «φέρε της λέω με παράπονο», αλλά εγώ δεν είχα πάρει το μπετόνι μαζί, αλλά πού να 
το βρει, άκουσα μερικά χαμογελώντας, αλλά εγώ τον σκοπό μου. Φόρτωνα τα πράγματα, τα τσουβάλια 
πρώην μπούρδες [τι να κάνουμε αναβαθμίστηκαν κι αυτές] και φουλ για το χωριό. «Πήγαινε εσύ να 
μαγειρέψεις κι εγώ πηγαίνω τις ελιές στο εργοστάσιο», της είπα. Γύρισα πίσω αλλά και η πυρήνα που 
μύριζε νόμιζες πως ήτανε ψητές πατάτες.  Ο οισοφάγος τον ένιωθα να κάνει κάτι παράξενα πράγματα, 
για δες να πάθουμε και τίποτα, οπόταν αφού ετοιμάστηκα, κάθισα, ήπια ένα μεγάλο καφέ, έτρωγα ό,τι 
έβρισκα στα ντουλάπια και ξεπορτίζω για το καφενείο.  Είχε ο Νικόλας κάτι μεγάλες σοκολάτες, κάτι 
κρουασάν γεμάτα με σοκολάτα, αλλά και αυτά μετά σου φέρνουν μια λιγούρα. Κουτσά στραβά το πήγα 
μέχρι τις έξι η ώρα,  η κατσαρόλα κατέβηκα από τη φωτιά, άρχισαν τα πιάτα να σερβίρονται (είπα ήρθε 
χαρά στο σπίτι μας), είχα και σιταρένιο ψωμί και άρχισε μετά βουλιμίας το χλαπάκιασμα και την έκανα 
ταράτσα. Την άλλη μέρα τι θα κάναμε τα ίδια; Δεν πάει. Έκανε κρέας κοκκινιστό, ήταν έτοιμο να πέσει 
μόνο η μανέστρα. Την άλλη μέρα πήραμε την κατσαρόλα στο κτήμα, το καμινέτο και κατά τις έντεκα το 
άναψα, το στερέωσα καλά σε έναν βράχο σε μια γωνιά, μη φύγει μπρούμτου τσι ανάσκιλου και πάθουμε 
αυτά που δεν πάθαινε άνθρωπος. Ρίξαμε τη μανεστρούλα και άρχισα να την ανεμίζω κατά διαστήματα 
μην και κολλήσει και η κυρία Στέλλα μάζευε τα πανιά για να τα καθαρίσουμε (γυμναστική πρώτης 
ταξεως). Πήρα ένα πιάτο και άρχισα να δοκιμάζω, αφού τα δεκατιανά τα φρούτα τα χώνεψα. Έβγαζα 
δυο κουταλιές, το φύσαγα και το καταβρόχθιζα και ούτω καθεξής μέχρις που έγινε η κατσαρόλα μισή, 
και αφού οι μαγειρευτικές μου γνώσεις το επέτρεπαν, το κατέβασα και το άφησα παρακαλώ να σκάσει, 
αλλά όλο το δοκίμαζα.  Η ώρα ήτανε παραπέντε, ήρθε και η γυναίκα μου, το είχα πια κατεβάσει από το 
καμινέτο, «έγινε μου λέει», «ναι της λέω», ανοίγει το καπάκι, ακούω να λέει «Χριστός και Απόστολος, 
τούτο είναι όλο», «τι να κάνω μέχρι να γίνει το δοκίμαζα, τι να κάνω να το κάψω;»  «Πάρε εσύ το πολύ» 
της είπα, ήταν όμως αρκετό και η μοιρασιά έγινε δίκαια, αφού τελειώσαμε, σηκωθήκαμε για ράβδισμα, 
αλλά όχι και για πολύ η συμφωνία μας ήτανε μέχρι μιάμισηκαι μετά (κασμάδες εις βόρον).  Αυτό ήτανε 
ένα σωστό πρόγραμμα, οπόταν μέχρι το βράδυ ήμουν ντεκλαρέ, ήπια και το δραμάκι μου και άντε στο 
τσαντίρι για τη βραδινή δόση.  Αυτό θα πει πρόγραμμα σωστής διατροφής. Πώς να πάρει ο οργανισμός 
τις σωστές θερμίδες και βιταμίνες.  Τώρα θα μου πείτε πόσες ελιές ραβδίζεις; Γι’ αυτό θα ρωτήσετε τον 
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Δημητράκη τον διευθυντή.

 Έφυγε από το χωριό μας το Ακράσι για το Αυστράλια που έλεγε και η συχωρεμένη Βασιλειάδου και 
μένει εκεί έξι μήνες περίπου.  Τον λένε Γιάννη Χάλακα, πρόκειται τον στιχουργό  με τα τραγούδια 
τα καλά και με τα σόκιν, ένας χαρακτήρας για μας ήσυχος, γλεντζές πότης χαρούμενος.  Κάθε βράδυ 
έβαζε την τουφέκα του στον ώμο του και τραβούσε για το πέρασμα στα κοτσύφια και τις τσίχλες. 
Πάντοτε πήγαινε με ενθουσιασμό, αλλά η επιστροφή ήταν μελαγχολική λόγω αποτυχιών. «Να το κλαδί 
με εμπόδιζε, να περνούσε μια ψηλά μια χαμηλά», να το ένα να το άλλο, πάντοτε γύριζε ή με έναν ή με 
δυο, δεν μπόρεσε να τριτώσει.  Φεύγοντας έκανε και γλεντάκι για τον αποχαιρετισμό, έφερε τον αδελφό 
του, με το αρμόνιο που είναι σπεσιαλίστας στο είδος του και περάσαμε μια βραδιά μετά ασμάτων πολύ 
ωραία, να πας στο καλό Γιάννη και θα σε περιμένουμε να ξανάλθεις με τη σύζυγό σου Χαρίκλεια που 
σου χάρισε το τραγούδι «πάρε το δακτυλίδι μου».  Εμείς συγκινημένοι την χειροκροτήσαμε για την 
αφοσίωσή της στο πρόσωπό σου. Πάντως φέτος Χαρίκλεια φράθκεις του χουρό,  αλλά εκεί θέλεις μια 
μικρή βελτίωση.

 ΑΓΑΠΗ είναι το τι αισθάνεσαι, να είναι δυνατή και όχι κούφια, να είναι αληθινή και όχι 
προσποιητή, να εκφράζεσαι και να βγαίνει από μέσα σου ότι λες,  να είναι αληθινό και όχι να μιλάς και 
από μέσα σου να χοχλακά το μίσος, η ζήλεια, ο φθόνος για το συνομιλητή σου και τον απέναντί σου. 
Ειδάλλως τι πας να κάνεις στην εκκλησία να δείξεις το φόρεμά σου και τα βαμμένα του μαλλιά.  Αλλά 
όλα φαινομενικά και κίβδηλα, υποκριτικά, «οι μύλοι του Θεού αλέθουν αργά αλλά καθαρά».

 Εικοσιπέντε Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην εκκλησιά του χωριού μας γιορτάζουμε τη γέννηση 
του Χριστού μας, είμαστε καμιά δεκαριά άνδρες και άλλες τόσες γυναίκες. Οι ιεροψάλτες να μοχθούν 
να δώσουν το καλύτερο, αλλά ως φαίνεται άμα βρουν κανένα στρωτό δώστου και το λένε….. Βγαίνοντας 
έξω πήγαμε στα καφενεία μέσα επικρατούσε η απόλυτη ησυχία, αφού όλοι είμαστε άνω τον ….ήντα, 
ποιος να ανοίξει το στόμα του να πει τα κάλαντα. Το δε χωριό μας  σκέτο νεκροταφείο, αφού δεν υπάρχει 
ψυχή εκτός από κάτι μουλαρογαδουροάλογα και γιδοπρόβατα κάνουν που και που την εμφάνισή τους. 
Που είναι ο συχωρεμένος ο Τίγρης που έλεγε ότι θα ’ρθουν μέσα στην πλατεία, βγήκαν τα λόγια του.   
Του  δε Μπουτέλ τσ΄ Βεβας έχει στην αυλή του αρκετά και ωραία λουλούδια, τα σκεπάζει μήπως και τα 
προφυλάξει τσι δε τα κάνουν γδουπ.
Το υψηλό κόστος της μετακίνησής μας έχει κάνει διστακτικούς να επισκεπτόμαστε το χωριό μας και 
λογικά επίκειται λίαν συντόμως ο βαλανιάς.  Εμ ποιος φταίει; Αυτοί οι αφουρσμέν’ οι διοικούντες τον 
τόπον που λέγεται Ελλάδα με λίγα λόγια «μπάτι σκύλι και αλέστε και αλεστικό μη δώστι»……

 Κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα ακούμε από την τηλεόραση πόσο φέτος θα στοιχίσει το 
εορταστικό τραπέζι (ενίχαμι άλλη εννιά) και αρχίζουν τόσο το ένα τόσο το άλλο και ασχολούνται οι 
αργόσχολοι με αυτά, γιατί άλλη μέρα δεν τρώμε καθόμαστε νηστικοί, λες και θα φάμε πρώτη φορά. 
Πώς βρίσκουν τον τρόπο και μας δουλεύουν.

 Εμ αυτές κάτι παλιογρούνις χρόνια και χρόνια να βγαίνουν να λένε τα ζώδιά μας, αφού μουρί τα 
ξέριτι ε τα λέτι στην κυβέρνηση δηλαδή να τς προμθέβγιτι. Και από τι λένε ποτές δεν βγήκε μέχρι τώρα 
δεν προβλέψανε το σεισμό στη Λευκάδα και τόσα άλλα επίκαιρα και το πιο πρόσφατο το αεροπλάνο 
που χάθηκε.  Για δές μωρέ κάτι ζωντόβολα που βρήκαν τον τρόπο και μας δουλέβουνε ψιλό γαζί.  
Βγαίνει και μια με ένα χαμόγελο που άμα σε τρατάρει γλυκό σε κανένα γάμο θα σου φύγει το κουταλάκι 
από τα χέρια σου, έχει κάτι μαγούλες νομίζεις από την Αγιάσο είναι. Να μπορούσα να σας  ρίξω μια 
με την καραμπίνα να το ευχαριστηθώ. Πηγαίνιτι να μαγειρέψιτι  και αμφιβάλλω άμα ξέριτι, εκτός από 
τηγανιτά αυγά…

 Παναγιώτης Εμμανουήλ Τραντάλης. Η ξενιτιά σε χαίρεται  λέει και ένα τραγούδι, έφυγες 
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από μικρός από το όμορφο χωριό σου και το αγαπημένο σου ΑΚΡΑΣΙ, εργάστηκες, αποκαταστάθηκες 
στην ξενιτιά και αφού πια ήτανε η ώρα να ξεκουραστείς ήρθε ο άπονος ο χάρος να σου κόψει το νήμα 
της ζωής σου και να μείνεις για πάντα στα έρημα τα ξένα. Η είδηση ήρθε και έπεσε σαν κεραυνός 
όταν κάποιος χωριανός, μας το είπε μέσα στο καφενείο, όλοι μείναμε άφωνοι μη μπορώντας να το 
συνειδητοποιήσουμε αυτό το άχαρο μαντάτο, που ήταν αναπάντεχο.  Ήσουν λουλούδι στη ζωή η καρδιά 
σου ήταν μπαχτσές, πάντα με το χαμόγελο με τα χωρατά σου. Θυμάμαι το ανέκδοτο που μου είχες πει με 
τον χότζα, αλλά ο Θεός δεν βγαίνει ποτέ από τη ρέγουλά του. Ο ξαφνικός σου θάνατος που το μάθαμε 
ένα κρύο πρωινό όλους μας πάγωσε περισσότερο, μείναμε άφωνοι κάνοντας διάφορες σκέψεις ότι δεν 
υπάρχει φοβερότερο τα του θανάτου μυστήριο. Αν υπάρχει ζωή και δεις ανθρώπους μας συγχωριανούς 
εκεί πάνω να τους πεις σε όλους χαιρετίσματα γιατί ποτές δεν έχουν φύγει από το μυαλό μας. Ο Θεός να 
σε αναπαύσει. Απεβίωσε την Τετάρτη δεκαοκτώ Δεκεμβρίου και την πεντηκοστή πρώτη εβδομάδα και 
έζησε τριακόσιες  πενήντα δύο ημέρες μέσα στο 2013. Τα μαύρα τα μαντάτα και σ΄ όλους μας γέμισαν 
δάκρυα στα μάτια. Θα είσαι αξέχαστος φίλε Παναγιώτη. Αιώνιά σου η μνήμη.

 Ο Άγιος Μάξιμος λέει αν θέλουμε να λυτρωθούμε από τον πονηρό και να μην μπούμε σε πειρασμό, 
ας πιστέψουμε στον Θεό και ας συγχωρέσουμε όσους μας έφταιξαν.
Τούτα τα λέει ο Μάξιμος, αλλά άμα ζούσε αυτή την εποχή τσι ση αγέλημ θα αλλάζεις ρότα. Τι να πεις  
για κάτι σκύβαλα, χάθκης τσι θα χάσεις την πίστη σου και από μάξιμος θα γίνεις βάξιμους.

 Ευστάθιος Σωτήρχος
Αγαπητό τέκνο του Ακρασίου, 
μετανάστευσε στην Αυστραλία,  έζησε 
και εργάστηκε τίμια και με ιδρώτα 
έβγαζε το ψωμί του για όλη την 
οικογένειά του. Καλός οικογενειάρχης, 
αγαθή ψυχή, μάθαμε πως άφησε την 
τελευταία του πνοή στην Αυστραλία.
Αι χειραις μου εποίησαν με και έπλασάν 
με. Κανείς δεν μπορεί να το αποφύγει. 
Κάθε καλοκαίρι οι μνήμες μας είναι σε 
σένα, νομίζουμε πως θα σε δούμε στην 
πλατεία του Ακρασίου να χορεύεις. Θα 
σε θυμόμαστε πάντα.  Αιωνία σου η 
μνήμη.
 
 Στρατής Καριτσιανός
Εις την συγκατάβασή σου κύριε όπου οι πάντες άγιοι σου αναπαύονται. 
Στον Στρατή τον πολέμιο και αγωνιστή, στον αναμορφωτή του χωριού μας. Πρόωρα και ξαφνικά μας 
άφησες Στράτο.  Η είδηση του θανάτου σου μας τράνταξε και μας λύπησε πολύ. Άλλαι αι βουλαί του 
Θεού. Ο Θεός να δώσει και το αντίδοτο στην οικογένειά σου, στην λατρευτή σου γυναίκα, στα καλώς 
αναθρεμμένα παιδιά σου και στον αγαπητό σου αδελφό Γιώργο. Εμείς οι φίλοι σου δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ, θα είσαι μια ακοίμητη κανδύλα μέσα στη μνήμη μας. 
Αιωνία σου η μνήμη. Αλησμόνητε Στράτο.

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, Κ. ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ. 
Η αδελφή του Βίκη του γράφει: «Συγχαρητήρια 
αδερφέ μου για το καινούριο σου μεταλλείο στο 
Μαραθώνα στην Αθήνα!! Μας κανεις όλους 
υπερήφανους. Το Ακρασι βγάζει αστέρια!»

Από το γάμο της Θεραπείας Καρπέλη του 
Παναγιώτη και της  Περσεφώνης και ο Χαράλαμπος 
Δάλας. Κουμπάρα η Ζωή Λαγουτάρη. 

Αύγουστος 2004. Ο Κώστας Παν. Λινάρδος επί 
το έργον ...

Ο Ευστάθιος Ν. Παλαιολόγος φοίτησε στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ετελείωσε τις σπουδές 
του στην Πληροφορική. Του ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία. Πήρε το πτυχίο του με άριστα. 
Είναι εγγονός του Μαυροθαλασσίτη Ν. Βασίλη. Ο 
παππούς και η γιαγιά του τον συγχαίρουν και του 
εύχονται καλή σταδιοδρομία.

Θεόδωρος Δημ. Βερβέρης και η σύζηγός του 
Κατερίνα με τα δύο τους παιδιά, Δαμιανή και 
Μαριλένα - Νικολέτα. Χαιρετισμούς από την 
Αφρική.

Ευστράτιος Εμμαν. Καρπέλλης
Μεταπτυχιακό στο τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπ. 
Αιγαίου. Τα θερμά μας συγχαρητήρια και καλή 
σταδιοδρομία.
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Ακρασιώτες γεμάτοι θύμισες και αναμνήσεις 
μέσα στον Κάμπο. Από αριστερά: Παναγιώτης 
Δημητρ. Χατζέλλης (Γιατρακέλ) απεβίωσε, 
Μαίρη Μπαλή, πολλά χρόνια πρόεδρος του 
Συλλόγου των απανταχού Ακρασιωτών, απεβίωσε 
και ο λεβέντης Γιώργος Χρ. Θαλασσέλλης που 
ζει στην Αυστραλία. Τι ωραίος άνθρωπος, είχε 
και έχει τούτο το χωριό!! (γράφει ο Γιάννης Γ. 
Κοντέλης)

Στην Κθαριά. Από δεξιά όρθιοι: Γεωργ. Κοντός, 
Παναγ. Σωτηρχέλης, Ελένη Σωτηρχέλη (κρατά 
αγκαλιά τον Γιώργο Σωτηρχέλη), Βασιλική 
Καλδή. Από δεξιά καθιστοί: Ειρ. Κοντού, 
Σουλτάνα Καλδή. Το παιδί κάτω είναι ο Αρχοντ. 
Σωτηρχέλης.

Τρία αδέλφια. Από αριστερά: Νίτσα, Περικλής 
και Θάλεια Ευσταθίου Σάπικα.

Από δεξιά: Η Ασπασούλα Νικολιά και πάνω της 
κάθεται η κόρη της Μαρία. Αριστερά η άλλη της 
κόρη Τίτσα.

Ο Δημήτριος Βερβέρης (καθιστός με το σαντούρι). 
Το 1920 όταν επιστρέφει από την Αμερική, ο 
ξακουστός σαντουριέρης Γεώργιος Χατζέλλης και 
πλαισιώνει την κομπανία στο Ακράσι, ασχολείται 
με το τρομπόνι. Εγγονή και μαθήτριά του είναι η 
καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης 
Πέμη Βερβέρη.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΕΛΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΣΩΤΗΡΧΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 
Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΑΤΖΕΛΗ. ΔΙΠΛΑ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ
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Χρονια πολλα από Αυστραλία σε όλους 
τους Ακρασιώτες. Από αριστερά Δημήτρης 
Μουτζουρης, Δήμος Γουγούλας, Φωτεινή 
Ταμκαλη, Άννα Μουτζουρη, Μαγδαληνη 
Γουγουλα, Ζωή Παλαιολογου, Μαρία 
Ασπρολούπου, Παναγιώτης Ταμκαλης, Γιώργος 
Ταμκαλης και Αριστείδης Ασπρολουπος. Στο 
σπίτι του Δήμου και Μαγδαληνης Γουγουλα.

Ακρασιώτες που διαμένουν στην Αυστραλία. Πάντα 
βρίσκουν καιρό να σμίγουν και να ξεφαντώνουν 
έχοντας πάντα στο νου τους το Ακράσι.

Οικογένεια Ευσταθίου Κ. Ασπρολούπου. Από 
αριστερά η μητέρα Ελένη, ο γιος Κώστας, η κόρη 
Βίκη, η εγγονή Ελένη και ο πατέρας Στάθης.

Ο Ελευθέριος Καλδής με την αριστεύσασα κόρη 
του. Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και ο πατέρας 
να χαίρεται την κόρη του.

Φωτογραφία της δεκαετίας του 1960. Διθέσιο 
Δημοτικό σχολείο Ακρασίου. Μαθητές του, που 
είναι όλοι διασκορπησμένοι σε όλο τον κόσμο. 

Οικογενειακές στιγμές. με: Μυρτώ 
Χατζηδιαμαντή, Νικόλα Χατζηδιαμαντή, Καίτη 
Δημητρίου, Ανδρέα Χατζηδιαμαντή (junior), 
Έυη Μανωλά, Γιάννη Χατζηδιαμαντή, Μυρσίνη 
Χατζηδιαμαντή, Ανδρέα Χατζηδιαμαντή 
(senior), Νίκο Δημητρίου, Στέλλα Δημητρίου, 
Ιγνάτιο Χατζηδιαμαντή. στην τοποθεσία 
ΚΕΡΑΤΕΑ.
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Η αδιαφορία είναι ένα μεγάλο ελάττωμα του ανθρώπου. Πολλοί λένε: δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, 
δεν αδίκησα και άλλα δεν…δεν… Και έτσι εφησυχάζοντας επάνω στην πλανεμένη αυτή αυτάρκειά 
τους, μένουν αδιάφοροι στον πόνο, τη θλίψη, στο πρόβλημα ή στη χαρά του συνανθρώπου τους. Όμως, 
δεν αρκεί το τι δεν έκανες αλλά το τι έκανες. Μήπως, «έδωσες φαγητό στον πεινασμένο, πότισες τον 
διψασμένο, περιμάζεψες στο σπίτι σου τον ξένο, έντυσες τον γυμνό, επισκέφτηκες τον άρρωστο, πήγες 
να δεις τον φυλακισμένο;»  Το πρόβλημα του γείτονα, του συνανθρώπου μας, του πλησίον μας μπορεί 
αύριο να γίνει και δικό μας πρόβλημα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι αλλά δημιουργικοί και 
συμπαραστάτες. Η μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά και η μοιρασμένη λύπη είναι μισή λύπη. 

Σ’ αυτή τη ζωή όσο ζούμε πρέπει να δημιουργούμε. Από κει και πέρα όταν έλθει ο θάνατος θα ξεκου-
ραζόμαστε αιώνια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ζωή αυτή χρειάζεται επενδυτές και οι καλύτεροι 
επενδυτές είναι οι δραστήριοι άνθρωποι της αρετής. Δεν πρέπει να φύγουμε απ’ αυτή τη ζωή άγνωστοι, 
αλλά να αφήσουμε τη συμβολή μας, το ίχνος μας πάνω στη γη για την καλυτέρευση της κοινωνίας μας.  
Εξάλλου η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι μόνο κατακόρυφη αλλά και οριζόντια, δηλαδή δεν μπορείς 
να σωθείς προσευχόμενος και αποτεινόμενος προς τα πάνω (τον Θεό) ενώ αδιαφορείς για τον πλησίον. 
Πρέπει πρώτα να πας οριζόντια να συμφιλιωθείς με τον πλησίον και μετά να προσευχηθείς στον Θεό. 
Το λέγει και η Αγία Γραφή. Με λίγα απλά λόγια: αν ξεκινήσεις να πας στην Εκκλησία να προσευχηθείς 
και στον δρόμο πηγαίνοντας θυμηθείς πως έχεις κάποιες διαφορές με τον πλησίον σου σταμάτησε εκεί 
και πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς μαζί του και μετά γύρισε να πας να προσευχηθείς στον Θεό. Τότε 
μόνο η προσευχή σου θα γίνει δεκτή. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα  για το κακό της αδιαφορίας και το καλό της συμπαράστασης. Θα 
περιγράψω ένα από μέσα από την Ιστορία όπως το διάβασα: «Ένας αγρότης πήγε με το γιο του στο 
αγρόκτημά του για να το καλλιεργήσει. Για μια στιγμή άκουσε μια παιδική φωνή να ζητά βοήθεια. 
Δεν αδιαφόρησε, αλλά έτρεξε αμέσως και βρήκε ένα παιδάκι να βουλιάζει στη λάσπη μιας λιμνούλας. 
Μπήκε μέσα στη λίμνη και το έσωσε. Την άλλη μέρα αντίκρισε μπροστά του έναν πλούσιο άνδρα με το 
άλογό του να τον ρωτά τι θέλει να του κάνει που έσωσε το παιδί του; Ο αγρότης του είπε ότι δεν θέλει 
τίποτα και ότι αυτό που έκανε ήταν υποχρέωσή του. Τότε ήρθε κοντά τους και ο γιος του αγρότη. Και 
τότε είπε ο πλούσιος: Αφού εσύ δεν θέλεις τίποτα άφησε τουλάχιστον να πάρω κοντά μου το γιο σου 
να τον σπουδάσω μαζί με το δικό μου παιδί. Αυτό γίνεται είπε ο αγρότης. Σπούδασε το αγροτόπαιδο 
και έγινε ο περίφημος Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Και η οποία έσωσε τόσο κόσμο και 
από βέβαιο θάνατο και έναν άλλον σπουδαίο άνθρωπο τον Τσώρτσιλ  (τον πατέρα της νίκης του 2ου 
παγκοσμίου πολέμου)». Εάν αδιαφορούσε ο αγρότης να δώσει βοήθεια ούτε Φλέμινγκ θα είχαμε, ούτε 
πενικιλίνη!                                                                                                                     Στρατής Καλδής

Η αδιαφορία

Όμορφη θαύμασέ την 
Ευκαιρία άρπαξέ την
Υπόσχεση τήρησέ την
Πίκρα ξεπέρασέ την 
Τραγωδία αντιμετώπισέ την
Ευλογία δέξου την
Αγάπη νιώσε την
Καθήκον ανάλαβέ το

Μυστήριο εξερεύνησέ το
Θησαυρός διαφύλαξέ τον
Ύμνος τραγούδησέ τον
Περιπέτεια πάρε ρίσκο
Παιχνίδι πάρε μέρος
Ευτυχία την αξίζεις 
Έτσι είναι η ζωή και πάλεψε γι’ αυτήν.

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ….

Λ. Γεννάδιος
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου Φινεού 
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Αυτό το καλοκαίρι είναι τόσο άνετο με το αλκοόλ, με τις μεγάλες παρέες, με τις σκηνές που μέσα 
τους μένεις κάποια βράδια, με τις μουσικές που χαρίζουν νοσταλγία, χαρά που δε χωρά και με λιγότερο 
φαγητό, γιατί χορταίνεις από το συναίσθημα, που δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω. Θα φταίει 
μάλλον που ο χρόνος και μια συνθήκη που όνομα δεν της δίνω, χωρίζει τις ανθρώπινες στιγμές, τις 
εκρήξεις γέλιου και τις θέλει να εκτονώνονται από κινητά και μακριά από τα ίδια ακίνητα. Πάντως 
οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η κατάσταση σε αφήνει μετέωρο και ταυτόχρονα μπροστά σε μια 
όμορφη αλήθεια που αν την αξιοποιήσεις σωστά και τη ντύσεις ζεστά υπόσχεται ομορφιά. Αυτή είναι η 
βαρύτητα της στιγμής. Σκέψου, σκέψου πόσες στιγμές ήταν οι τελευταίες και δεν στο δήλωσαν εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή που οριζόταν η τελευταιότητα τους. Σκέψου πόσες στιγμές ήταν όμορφες μόνο για 
εκείνη την ώρα που κράτησαν, που σε παγίδευαν στη μοναδικότητα τους, πόσες στιγμές ήταν δύσκολες 
αλλά μόνο για εκείνη τη μη μετρήσιμη ποσότητα του χρόνου, πόσες στιγμές ήταν γλυκές μα και το 
γλυκό αν το αφήσεις απέξω χαλάει. Πόσο βάρβαρη και δυνατή και συνάμα λυτρωτική είναι μια στιγμή. 
Είναι μόνο μία. Η επόμενη είναι άλλη, φίλη ή γνωστή της δε με αφορά, δε μου συστήνεται αλλά είναι 
σα να με γνωρίζει από πριν και μου φέρεται αντίστοιχα, χωρίς να προειδοποιεί. Είναι εκεί σε κάθε σου 
βήμα, σε κάθε ανάσα, σε κάθε ήχο που θα φέρει μια σκέψη, σε κάθε εικόνα που θα γεμίσει χαμόγελο ή 
απορία, σε κάθε μυρωδιά που θα αποδοκιμάσει τις χιλιάδες γκριμάτσες της μούτσκας σου, είναι πριν 
καλά καλά εμφανιστεί η σκιά σου. Είναι πριν από σένα, για σένα. Καταλαβαίνεις φίλε μου τι είναι η 
στιγμή; Είναι η βαρβαρότητα, η ομορφιά, η λύπη, η αδιαχείρηστη χαρά, η λύτρωση και τόσα άλλα 
πράγματα. Είναι όλα και τίποτα γιατί μορφή δεν έχει και  όταν κάτι δεν το βλέπει κανείς πάει να πει 
πως δεν υπάρχει μου ‘χε πει μια ηθοποιός σε μια σειρά. Μεταξύ μας ήμασταν, μου το εκμυστηρεύτηκε, 
είναι αλήθεια. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό γιατί στο πετσί μου η τρίχα μου είναι μόνιμα σε 
εγρήγορση για το επόμενο συναίσθημα, για την επόμενη αγκαλιά, για την επόμενη βραδιά αλλά κυρίως 
για το επόμενο πρωί , για την επόμενη μουσική που θα με κάνει να έρθω πάλι εδώ να σου μιλήσω, για 
το επόμενο πλαίσιο που θα με πετάξει να νοσταλγήσω, για όλα για το τίποτα. Για όλα αυτά που ζήσαμε 
τόσα χρόνια, για όλα αυτά που αποκτήθηκαν χωρίς κόπο απλά με κουβέντα, για τις μουσικές που έχουν 
ιδιοκτήτες πλέον  και όχι ενοικιαστές, για εμάς, για την αγάπη και την εκτίμηση που έχω στα πρόσωπα 
σας και για μια ευχή. Η συνέχεια να μας βρει μαζί.

Αυτό το καλοκαίρι...
της Μυρσίνης Μαυραντώνη

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ?
Οριζόντια

7. ΠΕΣΕΤΑ
8. ΕΚΑΝΑ ΜΠΑΝΙΟ
9. ΠΗΓΑΙΝΕ
11. ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ
13. ΨΗΛΟΣ
14. ΖΩΟ

Κάθετα

1. ΑΚΟΥΣΑ
2. ΣΟΥ ΕΙΠΑ
3. ΚΟΥΜΠΩΝΩ
4. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ
5. ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΣ
6. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
10. ΔΙΚΟ ΜΟΥ
12. ΚΑΡΒΟΥΝΑ
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Εμμανουήλ Παν. Κοντός και η σύζυγος του Ανναλίζα στις  11/10/2013 στην Αθήνα έφεραν στον 
κόσμο ένα αγοράκι.
2. Ο Παντελής Καζατζής (γιος της Βάγιας και του Γιώργου) και η σύζυγος του Μαρία στις 8/12/2013 
στην Αθήνα έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι. 
3. Ο Παναγιώτης Βενετής και η Ελευθερία Λινάρδου στις 2/2/2014 στη Μυτιλήνη έφεραν στο κόσμο 
ένα αγοράκι.
4. Η Ειρήνη Καβαρνού του Παναγιώτη και ο Κων/νος Τσαντήλας στις 13/2/2014 στη Πάτρα έφεραν 
στο κόσμο ένα αγοράκι.
5. Η Θεραπεία Καρπέλη και ο Χαράλαμπος Δάλας στις 02/06/2014 στη Μυτιλήνη έφεραν στον κόσμο 
ένα κοριτσάκι.
6. Η Ειρήνη Δημ. Ξενιτέλλη και ο Θεόδωρος Χ#Χρήστου στις 28/6/2014 έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.

Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ο Παναγιώτης Κοντός του Γρηγορίου και της Αρχοντούλας και η Μαρία Κουτέλου αρραβωνιάστηκαν 
στην Αθήνα στις 31/05/2014

Κάθε ευτυχία και καλά στέφανα

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Δημήτρης και Απόστολος είναι τα ονόματα που έδωσαν στα παιδιά τους ο Ιωάννης Πιτταράς το γένος 
Θαλασσέλη και η Μαίρη Μαρκοπούλου την 6-7-2014 στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Ψυχικό.

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

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 1/3/2014 η Θεραπεία Καρπέλη του Παναγιώτη και της Περσεφώνης  και ο Χαράλαμπος Δάλας 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλλούσας, Κουμπάρα η Ζωή Λαγουτάρη. 
2. Στις 3/5/2014 η  Δήμητρα Μάρκου του Γεωργίου και της Έφης και ο Άλκης Κόκοτος παντρεύτηκαν 
στον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης Αθήνα. 
3. Στις 4/7/2014 0 Ιωάννης Σωτήρχος του Ευσταθίου και της Ελένης και η Γεωργία Καβαρνού του 
Ιωάννη και της Ειρήνης παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου κτήμα AQUA DREAM 18ο χλμ Λ. 
Πάρνηθας

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 19/12/2013 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Ιωάννης Λαγουτάρης και κηδεύτηκε  στο Ακράσι.
2. Στις 12/1/2014 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Αργύρης Καπτανής και κηδεύτηκε  στο Ακράσι.
3. Στις 2/12/2013 απεβίωσε στην Αυστραλία ο Σωτήρχος Ευστάθιος όπου και κηδεύτηκε.
4. Στις 16/4/2014 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Χατζέλλης Εμμανουήλ και κηδεύτηκε στη Χίο.
5. Στις 17/6/2014 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Καρυτσιανός Ευστράτιος όπου και κηδεύτηκε.
6. Στις 16/6/2014 απεβίωσε στην Αγγλία η Κουρτέλλη Μυρσίνη (Μέρσα) και κηδεύτηκε στη Μυτιλήνη 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη
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Εις μνήμην...

Στρατή μου,  Όλοι οι συγχωριανοί, συγγενείς και φίλοι σου ευχόμαστε καλό σου ταξίδι. 
Αίφνης και σε προχωρημένη ώρα πληροφορηθήκαμε το θάνατό σου από κοινωνικό μέσο 
δικτύωσης . Και παγώσαμε και συγκλονιστήκαμε όλοι. Έφυγες νωρίς. Οι γονείς σου έφυ-
γαν σε ώριμη ηλικία . Και η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα από εσένα να φύγεις τόσο 
γρήγορα. Όπως φαίνεται όμως σε αυτή τη ζωή κουβαλάμε τα γονίδια πολλών γενεών 
από τους προγόνους μας. Σπούδασες σε καιρούς δύσκολους , εργάστηκες επί σειρά ετών 
στην Επιθεώρηση Εργασίας, παντρεύτηκες ένα αξιόλογο άτομο κ απέκτησες απογόνους. Πίστεψες στο 
σοσιαλισμό κ υπήρξες ένα από τα κορυφαία στελέχη του. Φρόντισες όμως ως πρόεδρος του χωριού 
μας αυτή την ιδιότητά σου να την εκμεταλλευτείς για το χωριό μας. Επί των ημερών σου πραγματοποι-
ήθηκαν πάρα πολλά έργα όπως ο ασφαλτόδρομος Ακρασίου – διακλάδωση Μεγάλη Λίμνη που τόσο 
μας ταλαιπωρούσε. Χάρη σε εσένα αποκτήσαμε ένα δρόμο κόσμημα, ένα δρόμο από τους καλύτερους 
δρόμους της Μυτιλήνης. Είσαι πρώτος ξάδερφος του μπαμπά μου. Κάποτε που οι γυναίκες δεν είχαν τη 
δυνατότητα να χορέψουν μόνες τους όπως γίνεται σήμερα παρά μόνο εάν συνοδεύονταν από έναν με-
γαλύτερο αδερφό, εσύ κ ο αδερφός σου μαζί με τα πρώτα ξαδέρφια της μαμάς μου που είναι φίλοι σου, 
μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Βλέπεις δεν είχα μεγαλύτερο αδερφό. Δεν το ξεχνώ κι ας ήμουν μικρό 
κοριτσάκι τότε. Μαζί σας έμαθα να χορεύω. Τους αγαπημένους χορούς της πατρίδας μας: τα απτάλικα. 
Έφυγες νωρίς κ πάλι σε δύσκολους καιρούς. Αλλά έφυγες όρθιος. Μακάρι να έχουμε όλοι αυτή την «τύχη». 
Η χώρα και ο λαός της περνούν δύσκολες ώρες. Σε αποχαιρετούμε λοιπόν με το αγαπημένο σου τραγούδι το 
«Ερυ πάλε»  https://www.youtube.com/watch?v=yZQS4LBZfes&feature=youtu.be Αντίο Στρατή μου

ΜΑΡΙΑ Γ. ΝΙΚΟΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΜΑΝΩΛΗ  Τέτοιες ώρες, τα λόγια αδυνατούν να εκφράσουν 
τα κάθε λογής συναισθήματα που πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων μας, και κυρίως των πιο 
δικών σου ανθρώπων. Η απώλειά σου μας γεμίζει θλίψη, πόνο και ατέλειωτα γιατί. Ό,τι 
και να ειπωθεί δεν μπορεί να μας δώσει τη παραμικρή αίσθηση παρηγοριάς για τον άδικο 
χαμό σου. Για περισσότερα από δέκα χρόνια υπέμενες στωικά τα χαστούκια της μοίρας 
που σε χτυπούσαν το ένα μετά το άλλο. Και δεν το μαρτυρούσες ούτε παραπονιόσουν γι’ 
αυτά. Μόνο οι δικοί σου άνθρωποι μπορούσαν να δουν στα ζωηρά γαλανά σου μάτια, κάποιες φορές, 
μια θλίψη και ένα κρυφό παράπονο. Η μεγάλη σου παρηγοριά και δύναμη ήταν η σφιχτοδεμένη οικο-
γένειά σου με τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου που σε περιτριγύριζαν και ήταν και ο μοναδικός ήλιος 
της δύσκολης καθημερινότητάς σου. Η στοργική σου μάνα, που μόνο εσένα είχε, έβλεπε στα μάτια σου 
λόγο για να συνεχίσει να ζει και να προσφέρει στην οικογένειά σου, ό,τι και όσο μπορεί. Η αγαπημένη 
σου σύζυγος, η Ευγενία, ζούσε μαζί σου το δράμα που βίωνες καθημερινά, όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, 
πάντα με το χαμόγελο, φροντίζοντας να μη σου λείψει τίποτα. Τους τελευταίους δυο μήνες σχεδόν, της 
ζωής σου, τους έζησες στην εντατική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης. Για αρκετό διάστημα πίστευα ότι 
επέστρεψες στη γενέτειρα σου, μετά από ένα ατυχές συμβάν, για να σωθείς. Αλλά ο κριτής των πάντων 
είχε τελικά διαφορετική άποψη. Προτίμησε να σε πάρει πλάι του και να στερήσει έτσι από όλους εμάς, 
τη ζωντανή σου παρουσία. Για πάρα πολλά χρόνια πρόσφερες ακούραστα τις καλές σου υπηρεσίες τόσο 
στον εργασιακό σου χώρο, όσο και σε πολλούς ναούς, γιατί το ήθελες και γιατί ήσουν, πλην των άλλων, 
και γεννημένος εξαιρετικός ιεροψάλτης. Η μελωδικότητα του βυζαντινού τόνου της φωνής σου κέρδιζε 
και τον πιο δύσκολο κριτή. Το Ακράσι είχε το προνόμιο να σε απολαμβάνει κάθε χρόνο που ερχόσουν 
από τη Χίο. Για μένα, μια γνωριμία, που ξεκίνησε πριν από τριανταδυό χρόνια, ήσουν σαν άλλος αδελ-
φός. Μιλούσαμε συχνά για όλα και καταλαβαινόμασταν και όταν ακόμα δεν μιλούσαμε. Η απουσία σου 
θα σημαδεύει τα καλοκαίρια μου αλλά και τη σχέση μου με το τόπο που έζησες και δημιούργησες. Γιατί 
ήσουν καλόκαρδος, δημιουργικός, ταπεινός, ευαίσθητος, συναισθηματικός, δίκαιος, έντιμος, πιστός και 
πολλά άλλα από τα χαρίσματα των «εν Χριστώ» ανθρώπων. Γι΄ αυτό ήσουν πολύ αγαπητός σε όσους 
σε γνώριζαν πραγματικά. Καλό σου ταξίδι αγαπητέ φίλε Μανώλη, να είναι ελαφρύ το χώμα της Χίου 
που σε σκεπάζει και η μνήμη σου αιώνια.                           ΑΡΧΟΝΤΕΛΗΣ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ
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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


