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Τριακοστό πρώτο (36ο) 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, του Παναγιώτη 
Χατζέλλη και του  Μιχάλη Ασλάνη. Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους 
και δεν παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν.  Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη 
της καρδιάς μας.

Διαβάσετε για τα παλιά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα του Ακρασίου που 
μας έστειλε ο  Γιώργος Σάπικας, διαβάστε για τον δάσκαλο Σίμο Γεωργίου 
Ξενιτέλλη για τον οποίο γράφει ο Γιάννης Κοντέλλης, γράφει για το Ακράσι 
η συγγραφέας Δέσποινα Τζανή, Ακρασιώτικες κουβεντούλες της Ευστρατίας 
Ασωματιανού και πολλά άλλα ενδιαφέροντα άρθρα.

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. 

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 (www.akrasi.gr/forum).

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ
& ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015
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Ακρασιώτικα
Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα

Αρχή μηνιά κι αρχή χρουνιά, στείλε μου δένδρου λιβανιά, κι αρχή – κι αρχή καλός μας χρόνους, 
εκκλησιά – εκκλησιά μη τ’ άγιους χρόνους. Κι εκεί που βγήκεν ο Χρηστός, σαν Άγιος και πνευματικός, 
στη γη – στη γη να περπατήσει, και να μας – και να μας καλοκαρδίσει. Στη γη που επερπάτησε, και μας 
εκαλοκάρδισε, ήταν – ήταν ο Άγιος Βασίλης, πουν’ του κόσμ – πουν’ του κόσμου ο νοικοκύρης. Άγιος 
Βασίλης έρχεται, και δεν μας καταδέχεται, από - από την Καισαρεία, κι σ’ αρχό – κι σ’ αρχόντισσα κυρία. 
Βαστάει εικόνα και χαρτί, ζαχαροπλάστης ζυμωτής, χαρτί – χαρτί και καλαμάρι δέσκεμαι – δέσκεμαι το 
παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, κι η μοίρα μου το έλεγε, και το – και το χαρτί ο Μίμης, άσπρε μου – άσπρε 
μου χρυσέ μου Ήλιε. Βασίλη πόθεν έρχεσαι, και δεν μας καταδέχεσαι, και πό – και πόθεν κατεβαίνεις, 
και δεν μας – και δεν μας συντηντηχαίνεις. Από την μάννα μου έρχομαι, και ΄γω σας καταδέχομαι, και 
στο – και στο σχολειό πηγαίνω, γράμματα – γράμματα για να μαθαίνω. Κι’ αφού μαθαίνεις γράμματα, 
πόσες φορές με κλάματα, πες’ μας – πες’ μας την Άλφα – Βήτα, να χεις το – να χεις το Θεό βοήθεια. 
Πας το ραβδί του ακούμπησε, όμορφα που τραγούδησε, είπε – είπε την Άλφα – Βήτα ως σαν Ά– ως σαν 
Άγιος που ήταν. Χλουρό ραβδί ξυρό ραβδί, πέτα στη πόρτα της να βγει, χλουρά – χλουρά βλαστάρια 
πέτα, ροδοκό – ροδοκόκκινη βιολέτα. Και πάνω στα βλαστάρια της, όμορφα πουν’ τα μάτια της, περδί – 
περδίκες κελαηδούσαν, μάτια μου – μάτια μου δεν τις κοιτούσαν. Δεν ήταν όλες πέρδικες, γαρουφαλλιές 
λεβέντικες, μόνο η – μόνο ήταν και περιστεράκια, μάτια μου – μάτια μου γλυκά μου μάτια. Άγιε Βασίλη 
δέσποτα, πόσα – πόσα σφηνάκια σπέρνεις, σπέρνω σιτάρι δώδεκα κριθα – κριθάρι δεκαπέντε, σπέρνω 
και ρόδι δεκοχτώ, κάτω – κάτω στο περιγιάλι μα κείνο μου το φάγανε, περδί – περδίκια και λαγούρια, 
παίρνω το τουφεκάκι μου, και πάω να τα σκοτώσω, ούτε περδίκια σκότωσα, ούτε – ούτε λαγούρια πιασα, 
μόνο θέρισα κι αλώνισα, όλα – όλα τα’ αποφαγούρια, εκεί που τα αλώνιζα, να κι ο να κι ο Χριστός και 
πέρνα, και στάθηκε και τα ευλόγησε, με το δεξί – με το δεξί του χέρι, με το δεξί με το ζερβί με το – με 
το μαλαματένιο, και βγάζει χίλια αμέτρητα και χίλια μετρημένα. Εκεί που στάθηκε ο Χριστός χρυσό 
– χρυσό δεντρί βγήκε, στην μέση ήταν η Παναγιά, στους κλώ – στους κλώνους τα ευαγγέλια , και στα 
περικλωνάρια του οι δω – οι δώδεκα Αποστόλοι, και κάτω στην ριζούλα του μια κρυ – μια κρυσταλλένια 
βρύση και κατεβαίναν πέρδικες και βρέχαν τα φτερά τους από την – από την απελπισιά τους. Και βρέχαν 
τον αφέντη μας, τον Ρήγα τον λεβέντη μας τον πο – τον πολυχρονισμένο, και στον κο – και στον κόσμο 
ξακουσμένο. Θε να σου πρέπει αφέντη μου καρέ – καρέκλα καρυδένια να ακουμπά η μέση σου η μα – η 
μαργαριταρένια, και πάλι ξαναπρέπει σου στα πευ – στα πεύκα να καθίσεις, το ένα χέρι να μετρά, και 
τα’ – και το άλλο να δανείζει, και πάλι ξαναπρέπει σου καρά - καράβι να αρματώσεις, και τα σχοινιά του 
καραβιού να τα – να τα μαλαματώσεις. 

Πολλά είπαμε τα’ αφέντη σας ας πούμε της κυρά σας. Κυρά λιγνή, κυρά ψιλή κυρά καμαροφρύδα, 
αν στολιστείς και λυγιστείς, και βά – και βάλεις τα καλά σου άσπρα λουλούδια πέφτουνε από – από την 
ομορφιά σου, βάζεις τον ήλιο πρόσωπο και το – και το φεγγάρι στήθος, και του κοράκιου το φτερό βά – 
βάζεις καμαροφρύδη. Πολλά είπαμε της κυράς σας ας πούμε και του γιού σας. Αν έχεις γιό στα γράμματα 
διαβα – διαβάζεις το ψαλτήρι, να δώσει Θεός και Παναγιά να βάλει πετραχήλι. Αν έχεις γιό στη ξενιτιά στα 
– στ’ άλογο καβαλάρης, που κυνηγά τις όμορφες, κι ό – κι όλες τις μαυρομάτες. Πολλά είπαμε του γιού 
σας, ας πούμε και της κόρης σας. Αν έχεις κόρη έμορφη, γραμματικός τη θέλει, αν είναι και γραμματικιά, 
πολλά – πολλά προικιά γυρεύει. Γυρεύει χίλια αμέτρητα, και χι – και χίλια μετρημένα, γυρεύει και την 
Βενετειά μ’ όλα της τα καράβια, γυρεύει και τον κυρ’ βοριά για να – για να τα’ αρμενίζει. Αν έχεις κόρη 
έμορφη, βγάλε – βγάλε την να κεράσει, βγάλε πανέρια κάστανα, πανε – πανέρια μοσχοκάρυδα, βγάλε κι’ 
ένα γλυκό κρασί να πιούν – να πιούν τα παλικάρια, να πιούνε να μεθύσουνε, στη κόρη να τραγδήσουνε. 
Πολλά είπαμε της κόρης σας ας πούμε του σπιτιού σας. Σ’ αυτό το σπίτι πούρθαμε πετρά – πετρά να 
μην ραΐσει, κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια – χίλια να ζήσει.

του Γεωργίου Σάπικα
Πλησίαζε η γιορτή των Χριστουγέννων και ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε να γνωρίσει τον κόσμο από 

κοντά. Περπάτησε σε χώρες μακρινές, πολιτείες, έφθασε και στην Αθήνα.
Είδε ένα πυκνό νέφος να τη σκεπάζει και ο κόσμος να τρέχει αμίλητος, σιωπηλός και να είναι 

ζωγραφισμένη η αγωνία, το άγχος στο πρόσωπό του. Φουρκισμένος, στενοχωρημένος, ο ένας έσπρωχνε 
τον άλλον μέσα στα λεωφορεία. Κανένας δεν γύριζε να δει τον διπλανό του να πει μια καλημέρα. Κάθισε 
ο Άγιος σε μια άκρη και περίμενε να τον καλημερίσουν. Κανένας όμως δεν τον πρόσεξε. Άρχισε τότε να 
μιλά μόνος του και να λέει καλημέρα. Κάποιος νέος τον πλησίασε και τον ρώτησε σε ποιον μιλά. Με τους 
αγγέλους απάντησε γιατί μόνο αυτοί έχουν ευκαιρία.

Χτύπησε πολλές πόρτες, οι περισσότεροι δεν άνοιξαν μα και αυτοί που άνοιξαν τον κοίταξαν με 
δυσπιστία και καχυποψία. Κανένας δεν τον δέχτηκε με χαμόγελο. Τους ρώτησε γιατί είναι τόσο φοβισμένοι 
στεναχωρημένοι και του απάντησαν: Τι βλέπουμε άνθρωπέ μου για να είμαστε χαρούμενοι; Εμείς χάσαμε 
τη δουλειά μας, πεινάμε, έχουμε προβλήματα υγείας. Κάθε μέρα γίνονται απεργίες, η πατρίδα μας βρίσκεται 
σε κακά χάλια. Μας έχουν τρελάνει οι δοσατσήδες της εφορίας, τα χαράτσια, η τρόικα που δεν χορταίνει, 
όλο πιο πολλά γυρεύει. Κουτσούρεψαν τις συντάξεις μας, γυρίζουμε μέσα στους δρόμους και κοιτάζουμε 
να χορτάσουμε από τα συσσίτια αλλιώς θα πεθαίνουμε μέσα στους δρόμους, όπως το σαρανταένα.

Κουρεύουν, κουρεύουν μα η πατρίδα δεν μπορεί να ανορθωθεί, υπογράφουμε, υπογράφουμε μνημόνια, 
χαράτσια, κάνουμε ό,τι διατάξει η τρόικα. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Προσκυνούμε τη Γερμανία σαν 
υπνωτισμένοι, δήθεν θα μας ξεχρεώσουν, μας έριξαν όμως σε μεγάλη φτώχεια. 

Πέσαμε σε χέρια της αρπαγής. Τώρα το χειμώνα με τα κρύα πώς να ζεσταθούμε. Το πετρέλαιο 
είναι ακριβό. Τα τζάκια απαγορεύεται να ανάβουν. Γίνεται λένε ρύπανση και αναπνέουμε μολυσμένο 
αέρα. Είμαστε άρρωστοι ψυχικά και σωματικά. Κανένας δεν είπε μια καλή κουβέντα. Τότε ο Άγιος τους 
συμβούλεψε να μην αφήνουν την απελπισία να νικήσει την ελπίδα. Ας έχουμε είπε ελπίδα στο Θεό.

Απογοητευμένος έφυγε ο Άγιος. Περπατούσε μα τον έπιασε στο δρόμο χιονοθύελλα. Όλα είχαν σκεπαστεί 
με χιόνια. Ξαφνικά βλέπει μακριά πάνω στην κορυφή του βουνού ένα φως. Αποφάσισε λοιπόν να φθάσει 
μέχρι εκεί. Καταχιονισμένος χτύπησε τη μικρή πορτούλα. Αμέσως άνοιξε η πόρτα και ένας χαμογελαστός 
άνθρωπος είπε: «Πώς βρέθηκες καλέ μου άνθρωπε με αυτόν τον καιρό εδώ, προσπαθούσε να ησυχάσει τα 
σκυλιά να μην κάνουν φασαρία. Με έκπληξη είδε πως τα σκυλιά έσκυψαν και έγλειψαν τα πόδια του Αγίου 
και τα καθάριζαν από τα χιόνια. «Έλα πέρασε ξένε μου μέσα να ζεσταθείς και να στεγνώσεις. Δόξα σοι ο 
Θεός που ήλθες στο φτωχικό μου». Μια καμαρούλα μικρή φωτιζόταν από τα κούτσουρα που άναβαν στο 
τζάκι. Σε μια άκρη κοιμόταν έξι παιδιά και στο υπόγειο φίλευε τα ζώα του προβατίνες και κατσίκια. Ο καλός 
άνθρωπος ήταν τσομπάνος. Έριξε πολλά κούτσουρα στη φωτιά, είπε: «δόξα σοι ο Θεός. Έλα ξένε μου να 
ζεσταθείς». Η γυναίκα του ετοίμασε ένα ζεστό τσάι του βουνού και χαμογελαστή το πρόσφερε στον ξένο. 
Αφού κάθισε ο Άγιος ρώτησε: 

«Πες μου καλέ μου άνθρωπε πώς τα περνάς εδώ πάνω στο βουνό».«Δόξα σοι ο Θεός» είπε ο καλοκάγαθος 
άνθρωπος. «Τι γνώμη έχεις για την κρίση που περνά η πατρίδα;» «Δεν ξέρω εγώ από αυτά ξένε μου είμαι 
πολύ αγραμμάτιστος». «Δεν έχεις κανένα παράπονο από τη ζωή;» «Εγώ ξένε μου ξέρω να λέω μόνο μια 
προσευχή. Δόξα σοι ο Θεός, όλα θα σιάξουν. Μια στεναχώρια ξένε μου έχω ότι η εκκλησία είναι πολύ 
μακριά και έχω χρόνια να εκκλησιαστώ. Αύριο ξημερώνει μεγάλη μέρα του Αγίου Βασιλείου. Μήπως 
ξέρεις ξένε μου να μου ψάλλεις κανένα τροπάρι;» Τότε ο Άγιος άρχισε να ψάλλει όλο τον όρθρο και να λέει 
προσευχές. 

Ο καλοκάγαθος άνθρωπος ακούγοντας τον ξένο να ψάλλει του φάνηκε πως βρισκόταν στα ουράνια. Η 
μελωδία του ξένου ήταν τόσο θεϊκή που ακόμα στη μικρή καμαρούλα ο καλοκάγαθος άνθρωπος έβλεπε ένα 
διάχυτο φως να φωτίζει το δωμάτιο. Αφού τελείωσε η λειτουργία είπε: «Ξένε μου φαίνεσαι πως είσαι πολύ 
γραμματιζούμενος. Δόξα σοι ο Θεός που σε έφερε στο φτωχικό μου. Θέλω να σε παρακαλέσω να μείνεις 
και αύριο που ξημερώνει μεγάλη γιορτή του Αγίου Βασιλείου να ξαναψάλλεις, να ακούσω πάλι αυτή τη 
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θεϊκή γλυκιά μελωδία». Είπε «δόξα σοι ο Θεός» και έστρωσε κοντά στη φωτιά κατάχαμα μια παχιά μάλλινη 
προβιά.

Και ξάπλωσε ο ξένος να ξεκουραστεί και του λέει: «Δόξα σοι ο Θεός, το μόνο που ήθελα ξένε μου 
είναι τα παιδιά μου να μάθουν γράμματα να μην είναι αγράμματα σαν εμένα, αλλά το σχολείο είναι πολύ 
μακριά». «Μη στεναχωριέσαι» του λέει ο Άγιος, «θα φροντίσω εγώ να μάθουν γράμματα». 

Είπε «δόξα σοι ο Θεός» και όλοι αποκοιμήθηκαν. Πολύ πρωί ξύπνησε ο καλοκάγαθος άνθρωπος, μα με 
λύπη του είδε πως ο ξένος είχε φύγει. Στεναχωρημένος είπε «δόξα σοι ο Θεός».

Μετά από λίγο καιρό ερχόταν αυτοκίνητο, έπαιρνε τα παιδιά για το σχολείο. Τα παιδιά προόδευσαν και 
όλα έγιναν επιστήμονες. Ο καλοκάγαθος άνθρωπος που δεν είχε κανένα παράπονο απ’ τη ζωή, έμεινε στο 
βουνό απλός με μια προσευχή «Δόξα σοι ο Θεός».

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

για την ευγενική τους προσφορά που αφορά την ενίσχυση του περιοδικού μας:
Κατζαντζής Γεώργιος 10€
Ασπρολούπος Ευσταθ. Κων. 10€
Άγνωστος 20€
Θαλασσέλλης Γεώργιος-Σοφία 100 
δολάρια 
Ραφτέλης Δημήτριος 100 δολάρια
Σωτηρχέλλης Παναγ. 50€
Σωτήρχου Ευαγγελία-Σάββα 50 
δολάρια
Σωτήρχου Τούλα του Ευσταθίου 100€
Ασπρολούπου Μαρία του Αριστ. 50 
δολάρια
Ασπρολούπου Ειρ. του Ευσταθίου 10€
Μουτζούρης Δημ. -Παλαιολόγου Άννα 
50€
Σωτήρχου Αρχοντ. του Ευσταθ. 50€
Σωτήρχου Αικατερίνη του Ευσταθ. 50€
Μαυροθαλασσίτης Βασίλειος 10€
Κόμβου Χριστίνα 50€
Σωτήρχος Ευσταθ. του Ιωάν. 50€
Καρλαγάνη Ευδοκία 50€
Παλαιολόγος Γεώργιος του Ευστρ. 20€
Πιταράς Κων/νος 10€
Πιταρά Αικατερίνη 5€
Σάπικας Ευστάθιος 20€
Μαυροθαλασσίτης Γρηγόριος 10€
Σανιδά Πέρσα 10€
Λούπος Παναγιώτης 10€
Βενετής Παναγιώτης 10€
Σοφιανού Μαρία 10€
Ασβεστάς Γεώργιος 10€
Βεγιάννης Ευστράτιος 20€
Βερβέρης Γεώργιος του Μιχ. 20€
Ασβεστάς Γιάννης του Γεωρ. 10€
Ξενιτέλη Βενετία 5€
Τυροπώλης Δημ. του Ιωάννη 10€
Ασπρολούπος Δημ. του Νικ. 10€
Χατζέλης Γεώργιος του Παν. 5€
Λινάρδου Αφροδίτη 5€
Ασπρολούπου Μαίρη του Αθ. 10€
Σωτήρχου Μπέτυ 10€
Τσιργιάννης Δημ. 20€
Σωτηρχέλλη Ειρήνη 5€
Κουτλής Χρήστος 20€
Τσακίρη Μαρία (Αϊβαλιώτου) 20€

Σαπικάς Αργύρης 20€
Αληγιάννης Παναγιώτης 10€
Σωτήρχου Μαρία 10€
Αληγιάννης Ιωάννης 20€
Ξενιτέλλης Δημοσθένης 10€
Αληγιάννης Νικόλαος 10€
Κακάμπουρας Δημ. 10€
Βογιατζής Γεώργιος 40€
Βογιατζής Ευστάθιος 40€
Βογιατζή Μαίρη 40€
Σωτήρχου Ειρήνη του Δημ. 10€
Μοριανός Γρηγόριος 10€
Μοριανός Ιωάννης 10€
Ασπρολούπος Αθανάσιος 10€
Κοντός Γρηγόριος 10€
Κοντός Ευστάθιος 10€
Κουτλής Περικλής 10€
Χατζέλλης Παναγιώτης 5€
Αληγιάννης Δημήτριος 15€
Ξενιτέλης Παναγιώτης 15€
Καμαρού Ειρήνη 5€
Κουτλής Ιωάννης & Μαίρη 20€
Κοντού Μαίρη του Ιγνατίου 20€
Σαβέλλη Γρηγορία 10€
Κρητικού-Ραφτέλη Μαρία 10€
Μαυροθαλασσίτου Μαρία 10€ 
Μαυροθαλασσίτου Πελαγία 20€
Καλδή Ειρήνη 20€
Σωτήρχου Τούλα 25€
Σωτήρχος Γεώργιος 25€
Βερβέρης Λάκης 25€
Βερβέρης Στράτος 25€
Κουραχάνη Περσεφόνη 
Κουραχάνη Ειρήνη 10€
Κουραχάνης Νίκος 10€
Παντέμης Γρηγόριος 20€
Ξενιτέλης  Μάκης 20€
Ασπρολούπος Εμμανουήλ 10€
Γαλαντζής Σιδερής 5€
Λάσκαρης Δημήτριος 10€
Παντέμης Γεώργιος 10€
Καζνταϊ Στέλιος 5€
Χατζηκυριάκος Ευστράτιος 10€
Καρπέλης Λευτέρης 5€
Ξενιτέλλης Παναγιώτης 10€

Σωτήρχου Μαίρη 20€
Πατερέλλης Ιωάννης 2€
Καρπέλης Παναγιώτης 20€
Τυροπώλης Γεώργιος 10€
Τυροπώλη Ζωή 10€
Μαλαμάς Εμμανουήλ 10€
Καρπέλης Εμμανουήλ 10€
Χατζέλλης Δημήτριος 5€
Βαλάκου Περσεφόνη 5€
Βαλάκος Βερβέρης 10€
Σωτήρχος Παναγιώτης 10€
Λαγουτάρη Μαρία 10€
Καρούλης Κλεάνθης 5€
Γιαννακή Πέμη 5€
Μαυροθαλασσίτης Βασίλ. του Ν. 10€
Λάσκαρης Παναγιώτης 10€
Λαγουτάρη Περσεφόνη 10€
Κοντός Δημήτριος 10€
Παλαιολόγος Γεώργ. του Ευστρ. 10€
Ξενιτέλης Μάκης 10€
Ξενιτέλης Δημήτριος 15€
Χατζηχρήστος Θεόδ. (γαμπρός) 10€
Καλδή Άρτεμη 20€
Καρυτέλης Λευτέρης 15€
Τσακίρης Δημ. 10€
Μυρσίνη Μουτζούρη (Ζάμπια) 50 
δολάρια
Λάσκαρης Παναγιώτης του Χρ. 25€
Κοντέλης Γιάννης 20€
Κοντέλης Ευστράτιος (Γαλιά) 20€
Ραφτέλης Βασίλειος 50€
Σωτηρχέλλης Μανώλης 5€
Κακάμπουρα Άννα (Αυστραλ.) 50 δολ.
Χριστοφέλης Παναγ. (Αυστραλία) 50 
δολ.
Θαλασσέλλης Παράσχος 30€
Χριστοφέλης Παναγ. (Αυστρ.) 50 δολ.
Θαλασσέλλης Παράσχος 30€
Αληγιάννη Μαρία (Αθήνα) 10€
Αποστολέλλης (ιερέας Αυστραλίας.) 
20€
Χατζηπαναγιώτου Μαρία 10€
Δάλας Χαράλαμπος-Πίτσα 10€
Γερακούδη Διονυσία 20€
Θαλασσέλλη Μέρσα 20€

Γιατί βάζουμε φλουρί στη βασιλόπιτα;

Το τραπέζι κάθε σπιτιού την Πρωτοχρονιά είναι γεμάτο καλούδια, φαγητά και γλυκά. Πρωτοχρονιά 
χωρίς βασιλόπιτα δεν γίνεται καθώς έχει την «τιμητική της» τη μέρα αυτή. Γνωρίζουμε όμως γιατί βάζουμε 
φλουρί στη βασιλόπιτα;

Υπάρχουν δύο παραδόσεις για το έθιμο αυτό. Η πρώτη λέει ότι ο ίδιος ο Άγιος Βασίλειος σκέφτηκε 
το τέχνασμα αυτό, θέλοντας να προσφέρει χαρά χωρίς να ακούει ούτε ένα ευχαριστώ. Ήθελε να βλέπει 
τα πρόσωπα των ανθρώπων να φωτίζονται από χαρά. Τι έκανε λοιπόν; Έπαιρνε λίρες, τις έβαζε μέσα 
στις πίτες και τις μοίραζε στους φτωχούς. Έπειτα καθώς έτρωγαν τις πίτες, έβρισκαν το δώρο του Αγίου 
Βασιλείου και περνούσαν όμορφα τις γιορτές. Έτσι διατηρήθηκε η παράδοση να βάζουμε και εμείς φλουρί 
για να τιμήσουμε τον Άγιο Βασίλειο και προς τιμήν του ονομάσαμε την πίτα, βασιλόπιτα.

Η δεύτερη παράδοση έχει να κάνει με μία ιστορία 
που έλαβε χώρα πριν 1500 χρόνια περίπου στην πόλη 
Καισάρεια της Καππαδοκίας, στην Μικρά Ασία. Ο 
Μέγας Βασίλειος ήταν δεσπότης της Καισάρειας και 
ζούσε βοηθώντας κάθε φτωχό και ανήμπορο. Κάποια 
μέρα ένας στρατηγός-τύραννος της περιοχής ζήτησε 
να του δοθούν όλοι οι θησαυροί της πόλης αλλιώς θα 
την πολιορκούσε και θα την κατακτούσε. Ο Μέγας 
Βασίλειος προσευχόταν όλο το βράδι για να σώσει 
ο Θεός την πόλη. Την επόμενη μέρα ο στρατηγός 
περικύκλωσε με το στρατό του την Καισάρεια και 
εισέβαλε απαιτώντας να δει τον δεσπότη ο οποίος 

εκείνη την ώρα προσευχόταν στο ναό, διατάσσοντας να του δοθεί αμέσως όλο το χρυσάφι της πόλης.
Ο Μέγας Βασίλειος απάντησε ότι οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν τίποτα το αξιόλογο να του δώσουν. 

Ο στρατηγός θύμωσε τόσο πολύ που απέιλησε ότι θα εξορίσει τον δεσπότη, λέγοντας ότι μπορεί και να 
τον σκοτώσει αν δεν ικανοποιηθούν οι απιτήσεις του.

Οι χριστιανοί της Καισάρειας όμως αγαπούσαν τόσο πολύ τον δεσπότη τους που έσπευσαν να τον 
βοηθήσουν. Τι έκαναν λοιπόν; Μάζεψαν ό,τι χρυσαφικά είχαν και τα παρέδωσαν στον στρατηγό…Αυτός 
όμως ήταν τόσο εξοργισμένος που διέταξε τον στρατό του να επιτεθεί στην πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος για 
να προστατέψει την πόλη προσευχήθηκε και έδωσε στον στρατηγό ένα σεντούκι με ό,τι χρυσαφικά είχαν 
μαζευτεί.

Όταν όμως ο στρατηγός πήγε ν’ ανοίξει το σεντούκι έγινε ένα θαύμα! Όσοι ήταν εκεί αντίκρισαν 
μία λάμψη και αμέσως μετά έναν λαμπρό καβαλάρη να επιτίθεται με δέος πάνω στον στρατηγό και τους 
δικούς του. Αμέσως εξαφανίστηκαν τόσο ο στρατηγός όσο και ο στρατός του. Ο καβαλάρης ήταν ο άγιος 
Μερκούριος και οι στρατιώτες του ήταν οι άγγελοι.

Αφού όμως σώθηκε η πόλη, ο Μέγας Βασίλειος βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα…Θα 
έπρεπε να μοιράσει τα χρυσαφικά στους κατοίκους και η μοιρασιά θα έπρεπε να είναι απόλυτα δίκαιη. 
Προσευχήθηκε λοιπόν πάλι για να τον φωτίσει ο Θεός τι να κάνει. Και η λύση βρέθηκε!

Κάλεσε τους βοηθούς του και τους είπε να ζυμώσουν ψωμάκια, όπου μέσα στο κάθε ψωμάκι θα 
έβαζαν και λίγα χρυσαφικά και τα μοίρασε σαν ευλογία στους πιστούς. Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν 
αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν κάθε οικογένεια έκοβε το ψωμί και έβρισκε μέσα τα χρυσαφικά 
της. Αυτό το ψωμάκι ήταν η βασιλόπιτα, η οποία έφερνε χαρά και ευλογία στους ανθρώπους. Έκτοτε 
φτιάχνουμε και εμείς βασιλόπιτα βάζοντας ένα φλουρί μέσα την πρώτη μέρα του χρόνου, την ημέρα του 
Αγίου Βασιλείου.
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ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Ο Σίμος Γεωργίου Ξενιτέλλης ήταν γέννημα θρέμμα του Ακρασίου 

Λέσβου. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια, αλλά ιστορική για το χωριό 
μας και ήταν αυτοδημιούργητος. Ο ομώνυμος παππούς του, Σίμος 
Ξενιτέλλης, χασάπης το επάγγελμα, διετέλεσε δημογέροντας του χωριού 
και Εκκλησιαστικός Επίτροπος αρκετά χρόνια. 

Είχε σύζυγο την Περσεφόνη Καλδή, αδελφή του Μανόλη Γεωργ. 
Καλδή, γενάρχη των Ακρασιωτών Καλδήδων και θεία του Ακρασιώτη 
βουλευτή Γεωργίου Εμμ. Καλδή (σ.σ. βλέπε το βιβλίο μου «Γεώργιος Εμμ. 
Καλδής, Πολιτικοί – Κοινωνικοί – Δημοσιογραφικοί αγώνες»). Παιδιά 
τους ήταν ο Περικλής, ο Γεώργιος, ο Ιωάννης και ο Αριστείδης. Από τους 

παραπάνω, ο Γεώργιος (1883-1965) ήταν ο πατέρας του δασκάλου Σίμου. 
Φτωχός άνθρωπος, έκανε όλες τις δουλειές για να ζήσει. Εργάτης, αγωγιάτης κ.ά. Παντρεύτηκε την 

Περσεφόνη Καβαρνού, αδελφή των Παναγιώτη και Γεωργίου Καβαρνού (ο τελευταίος διετέλεσε πολλά 
χρόνια Πρόεδρος της Κοινότητας), με την οποία έκαναν τέσσερα παιδιά. Το Ροδόλφο (απεβίωσε), τη  
Ζαχαρούλα (απεβίωσε), τη Μεταξία, τώρα σύζυγο Γεωργίου Παν. Αβαγιάννη και ένα κοριτσάκι ανάπηρο. 
Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) μια γαλλική φιλανθρωπική οργάνωση πήρε αυτό το 
ανάπηρο και φτωχό παιδί στη Γαλλία. Από τότε αγνοείται η τύχη του.

Επειδή πέθανε η γυναίκα του νέα, ήλθε σε δεύτερο γάμο με την Ασπασία Γεωργ. Βεγιάννη (Γιουργαλά) 
με την οποία έκανε τρεις γιους. Το δάσκαλο Σίμο, τον Παναγιώτη, σήμερα συνταξιούχο υπάλληλο της 
Εμπορικής Τράπεζας και το Νικόλαο, συνταξιούχο οδηγό λεωφορείου.

Η μητέρα του δασκάλου Ασπασία, όπως προείπαμε, ήταν κόρη 
του Γεωργίου Βεγιάννη του Ανδρέα (έτσι γράφεται στα Μητρώα 
Ακρασίου) γνωστού ως Γιουργαλά (έτος γέννησής του το 1855). 
Τούτος ο Γιουργαλάς ήταν από τις ιστορικές οικογένειες του Ακρασίου. 
Ήταν πολύ ψηλός και γεροδεμένος, γι’ αυτό τον έβγαλαν Γιουργαλά 
(στη Λεσβιακή διάλεκτο είναι μεγεθυντικό του Γιώργος, το αντίθετο 
του Γιουργέλ(ι) και νέος ασχολιόταν με το μικροεμπόριο. Έφερνε με 
βάρκες από την Ανατολή στη Δρώτα τρόφιμα, κυρίως όσπρια. Είχε 
βγάλει καλό όνομα στο χωριό και του προξένεψαν μια καλή νύφη τη 
Ζαχαρούλα, το γένος Τυροπώλη.

Ο πατέρας της νύφης είχε το ευφορότερο και ωραιότερο κτήμα 
της περιοχής τη «Μιλάτζ». Προξενητής ήταν ο γέρο-Παλαιολόγος, 
ο οποίος κλείδωσε (δηλ. έκρυψε) μέσα στο σπίτι το Γιουργαλά και 
ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις. Όταν ο Τυροπώλης έταξε στο γαμπρό 
τη «Μιλάτζ». Προξενητής ήταν ο γέρο-Παλαιολόγος, ο οποίος 
κλείδωσε (δηλ. έκρυψε) μέσα στο σπίτι το Γιουργαλά και ανέλαβε 
τις διαπραγματεύσεις. Όταν ο Τυροπώλης έταξε στο γαμπρό τη 
«Μιλάτζ», τότε ξεκλείδωσαν το Γιουργαλά και τους αρραβώνιασαν 
(τότε οι αρραβώνες γίνονταν με διαπραγματεύσεις). 

Έτσι παντρεύτηκαν «η Γιουργαλάς μι του Ζαχαρούλ(ι) και 
έκαναν τρία παιδιά. Την Ασπασία μητέρα του δασκάλου Σίμου, την 

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΤο ΑκρΑσι Λέσβου
της Δέσποινας Τζαννή

Από το βιβλίο μου «Λέσβος, η βασίλισσα του Αιγαίου», ο αναγνώστης ξεναγείται στα χωριά της 
Λέσβου. Ένα από αυτά είναι το Ακράσι.

Είναι χτισμένο πάνω σ’ έναν μικρό λόφο.
Η οικοδόμηση αρχίζει από 

τους πρόποδες και φθάνει μέχρι 
την κορυφή. Έχει υψόμετρο 
340μ. Το κλίμα είναι εύκρατο 
και υγιεινό. Υγρασία έχει που 
βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Το έδαφος είναι πετρώδες, 
ανώμαλο με απότομες πλαγιές και 
χαράδρες. Δεν υπάρχει καθόλου 
πεδινό ούτε χέρσο μέρος εκτός 
από την Περιφέρεια Τζίγκλου, 
όπου κι αυτή είναι περιορισμένης 
έκτασης. Βουνά έχει τον θεόρατο 
Πριώνα με τον ομώνυμο ποταμό 

και το Πρινοβούνι. Το Ακράσι χρονολογείται από το 1816. Υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία για παλαιότερο 
οικισμό και ίχνη ενός ελαιόμυλου. Οι μυλόπετρες  που άλεθαν τις ελιές βρίσκονται ακόμα εκεί (περιοχή  
Πριόνας).

Πρωτοκατοικήθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από την οικογένεια Σωτήρχου. Λέγεται ότι έχει 
πάρει το όνομά του από τη φράση Άκρα Σιών που σημαίνει απόλυτη σιωπή, χαρακτηριστικό της 
περιοχής όπου έχει χτιστεί. Επειδή είναι ύψωμα, πηγές δεν έχει πολλές. Η μεγαλύτερη πηγή είναι η 
Κάτω-Βρύση, η οποία υπήρξε και αφορμή να ιδρυθεί το χωριό εκεί.

Στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν τρεις βρύσες. Στη Χλιάβρυση, στο Ασκάμηνα και στον Ταξιάρχη 
στην Κάτω-Τζίγκλου. Υπήρχαν ακόμα βρύσες στους Αγίους Αποστόλους της Τζίγκλου. 

Τα Πηγάδια, που πριν αρκετά χρόνια έχουν ξεραθεί και τα δύο. Είναι φημισμένο το κρασί που 
παρήγαγε το Ακράσι. Σήμερα σώζεται στους Αγίους Αποστόλους το μισό πέτρινο πατητήρι κρασιού. 
Στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου υπάρχουν αρχαία ευρήματα. Τα παλιά σπίτια από τα λίγα παλιά που 
υπάρχουν στο χωριό τα οποία στη σκεπή τους δεν έχουν κεραμίδια αλλά άσπρο χώμα.

Επίσης υπάρχουν «νταμάρια» από γκρίζα πέτρα και από ασβεστόλιθο, καθώς επίσης και για το 
λατομείο στο χώμα, που είναι από τα ωραιότερα της Λέσβου.

Όλη η περιοχή του Ακρασίου στην πρώτη της μορφή ήταν καλυμμένη από πυκνά δάση, τα οποία 
οι φιλόπονοι κάτοικοι τα ξερίζωσαν και στη θέση τους φύτεψαν ελιές. Οι μόνιμοι κάτοικοί του είναι 
περίπου 250. 

Ο πληθυσμός πριν 60-70 χρόνια την γύρω περιοχή αποψίλωσαν οι κάτοικοι και επειδή είναι πεδινό 
μέρος το έσπερναν αρκετά χρόνια σιτάρι ή κριθάρι. Εδώ και τριάντα χρόνια έχει εγκαταλειφθεί, η σπορά  
επανήλθε στην πρώτη φυσική της μορφή η περιοχή.

Οι κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά με τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς. Παράγει επίσης λίγα απίδια, 
σύκα, σταφύλια, όσπρια, κηπουρικά, που φτάνουν μόνο για τις ανάγκες της οικογένειας. Κτηνοτροφία 
έχει ελάχιστη γιατί δεν υπάρχουν πολλοί βοσκότοποι.

Οι ωραιότερες τοποθεσίες είναι η Τζίγκλου και τα Πηγάδια. Πετρώματα έχει αξιόλογα. Το 1988 
ανακαλύφθηκαν σπάνια απολιθωμένα δέντρα (φοίνικες). 

Ως επίνειο έχει την παραλία της Δρότας. 

σιΜοσ ΓέΩρΓ. ΞέΝιΤέΛΛΗσ
ο ΔΑσκΑΛοσ

του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

Ο Γεώργιος Σίμ. Ξενιτέλλης
(Σαγλής) πατέρας

του δάσκαλου Σίμου
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Ακρασιώτικες κουβεντούλες

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Λένε πως το κουβεντολόγι κι η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι μια φυγή, μια εκτόνωση από τη 
μοναξιά και καθημερινά προβλήματα της δύσκολης ζωής.

Στις μέρες μας έχει θεριέψει η άνοια, η κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να οργιάζει η μοντέρνα αρρώστια 
Αλτσχάιμερ, όπως ονομάζεται σήμερα. Γι’ αυτό φίλοι μου ας κουβεντιάσουμε και ας αφλουγιέψουμε με 
την καλή έννοια. 

	Αποχαιρετίσαμε το ζεστό καλοκαιράκι με όλες τις ομορφιές, χαρές και πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Μέσα στην πλατεία μας και κάτω από τα πλατύφυλλα δροσερά πλατάνια, γιορτάσαμε τα 
πανηγύρια μας. Χαρήκαμε, πήραμε μια ανάσα και ξεχάσαμε τα σκαμπανεβάσματα, σεκλέτια και ντέρτια 
της δύσκολης ζωής.

	Μπήκαμε στο φθινόπωρο με τα ολόγλυκα φρούτα και η γη στολίστηκε με ένα κιτρινωπό χρώμα. 
Το χωριό μας τώρα βρίσκεται σε χειμερινή νάρκη. Έφυγαν οι επισκέψεις, πήραν μαζί τους την ξεκούραση, 
ηρεμία, ψυχική αναζωογόνηση και ανανεωμένοι θα συνεχίσουμε τη ζωή. Μόνο τα σπουργίτια τραγουδούν 
πάνω στα πλατάνια. Ο κάμπος γέμισε από πλατανόφυλλα, τρομαγμένα τρέχουν  να κρυφτούν και 
σιγομουρμουρίζουν, με παράπονο. Αέρα γιατί μας πέταξες στην άκρη εδώ πέρα; Εμείς δροσιά χαρίζουμε 
και ίσκιο κάθε μέρα.

	Η γη διψασμένη ζητά το μάννα του ουρανού, το ευλογημένο νεράκι να δροσιστεί. Μέσα στο 
Σεπτέμβρη και Οκτώβρη άνοιξαν οι πηγές του ουρανού κι έριξε την ευλογημένη βροχούλα. Λαίμαργα 
η γη τον ρούφηξε, ξεπλυθήκαμε και δροσιστήκαμε.

Μονομιάς τα κυκλάμινα ξεπετάχτηκαν δροσάτα, μοσχοβολιά γεμάτα, είναι η ομορφιά του φθινοπώρου. 
Τα σαλιγκαράκια ξεπρόβαλαν δειλά-δειλά και τα καλωσορίζουμε. Θα πλουτίσουν το τραπέζι μας με το 
νόστιμο στιφάδο. Επίσης τα βιολογικά Ακρασιώτικα μανιταράκια της Πέρα-Πλάτης σαν ομπρελίτσες, 
ολοκόκκινα δροσερά γεμάτα οξυγόνο, μας προσκαλούν να τα απολαύσουμε, τηγανιτά με σκορδαλιά και 
με φαρμακευτικές λουλουδιές. Βλέπετε πως και το φθινόπωρο μας φέρνει πολλά καλούδια. 

	Οι κυνηγοί απόλαυσαν το κυνήγι με ορτύκια, συχλιρούς, τριγώνια και τα νόστιμα κοτσύφια. 
	Το ελαιοτριβείο μας άνοιξε. Το μαξούλι εφέτος δεν είναι γενικό. Αλλού είναι πολλές και σε άλλα 

μέρη λιγοστές. Έμειναν ψιλές γιατί οι βροχές δεν ήταν αρκετές.
	Στις πέντε του Οκτώβρη κάναμε αγιασμό για την καινούρια πάρεδρο μέσα στο κοινοτικό 

γραφείο. Ευχηθήκαμε καλή προκοπή και ό,τι καλύτερο για το χωριό μας. 
	Στις 28 Οκτωβρίου κάναμε τρισάγιο μπροστά στο μνημείο των Ηρώων. Κρατήσαμε ενός λεπτού 

σιγή, ψάλαμε τον εθνικό ύμνο και η πάρεδρος Περσεφόνη Καρπέλη κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους όλων 
των Ακρασιωτών.

	Είναι πολλοί οι συγχωριανοί που προσφέρουν εθελοντικά αμίλητη δουλειά μέσα στο χωριό 
μας. Τους ευχαριστούμε. 

	Με παρέμβαση της παρέδρου προς τον Αντιδήμαρχο Πλωμαρίου κ. Μ. Αρμενάκα διορθώθηκαν 
τα μεγάφωνα, ώστε να ακούγονται σε όλο το χωριό. Επίσης έγινε καθαρισμός του κοινοτικού γραφείου, 
με καινούριες κουρτίνες και τώρα πρόκειται να γίνει το βάψιμο. Επίσης έγινε και η βαφή του ιατρείου 
με προσφορά εξόδων του ιατρού Μαιευτήρα Πέτρου Μαχαίρα. Πολλά ευχαριστώ στο γιατρό που δεν 
ξεχνά το χωριό μας.

	Πάλι με εθελοντισμό καθαρίστηκε το νεκροταφείο και θα περιφραχθεί με κάγκελα. Όλοι 
αξίζουν συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες. 

	Συγχαρητήρια στα παιδιά που αγωνίστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και πέτυχαν σε 
διάφορες σχολές. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή σταδιοδρομία.

	Η αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου του χωριού μας συμπληρώθηκε με μια πολύ μεγάλη 

Αμερισούδα και τον Παναγιώτη, ο οποίος 
σκοτώθηκε στο Μικρασιατικό Πόλεμο.

Ο Γιουργαλάς επιδόθηκε με επιτυχία στη 
γεωργία καλλιεργώντας το μεγάλο κτήμα του 
«Μιλάτζ». Είχε βόδια για όργωμα, πράγμα 
σημαντικό για την εποχή του και άλλα ζώα 
για μεταφορές. Έτσι τον θεωρούσαν μεγάλο 
νοικοκύρη του χωριού. Σύμφωνα δε με 
πληροφορίες, ο παπάς την ώρα της Ανάστασης 
δεν έλεγε το «Χριστός Ανέστη», αν δεν ήταν 
παρών και ο Γιουργαλάς. 

Υπάρχει επίσης και κάποια πληροφορία 
ότι ο Γιουργαλάς οπτασιάστηκε στην Αγία 
Παρασκευή, η οποία του υπέδειξε τον τόπο 
στον οποίο έπρεπε να χτιστεί η ομώνυμη 
εκκλησία. Έχω όμως επιφυλάξεις ως προς την 
πληροφορία τούτη, γιατί το 1865 – έτος που άρχισε να χτίζεται η εκκλησία του Ακρασίου – ο Γιουργαλάς 
έπρεπε να ήταν δέκα ετών.

Στα Μητρώα της Κοινότητας Ακρασίου φέρεται ότι γεννήθηκε το 1855. Γεγονός πάντως είναι ότι 
τα Μητρώα της παραπάνω Κοινότητας συντάχτηκαν μετά την απελευθέρωση του 1912 και δεν είναι 
ακριβή, γιατί ο καθένας δήλωνε το έτος γέννησης που του συνέφερε. Ίσως λοιπόν το 1865 να ήταν πολύ 
μεγαλύτερος. Πέθανε 105 χρόνων, αφού τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του τα πέρασε τελείως τυφλός, 
αλλά φιλοσοφώντας με αμείωτη μνήμη, κρίση και ευφυϊα. 

Η μία κόρη του, η Αμερισούδα, γνωστή ως «Γιουργαλάδ», παντρεύτηκε έναν ωραίο άντρα, τον 
Ευστράτιο, ο οποίος είχε αραμπάδες. Τούτος ο Ευστράτιος, ήταν γιος του παπα-Παναγιώτη Σταύρου 

από τη Βρίσα, ο οποίος ιεράτευσε στο Ακράσι 42 χρόνια 
κατά το τέλος του περασμένου αιώνα. (Περισσότερες 
πληροφορίες για τούτον βλέπε στο βιβλίο μου «ΤΟ 
ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ»).

Είχε την καλύτερη και ωραιότερη καρότσα της 
περιοχής, με τέσσερα άλογα και έκανε δρομολόγια 
με επιβάτες του Ακρασίου και των γύρω χωριών με 
Μυτιλήνη, μέσω Πλωμαρίου. Επειδή οδηγούσε αυτή 
την εντυπωσιακή και μοναδική καρότσα, ονομάστηκε 
«Καροτσιανός-Καριτσιανός» 

Ήταν ομορφάνθρωπος και αγαπούσε το ποτό. 
Νεότατος, σε ατύχημα, καταπλακώθηκε απ’ αυτή την 
καρότσα και σκοτώθηκε. Άφησε πίσω του εκτός από 
τη νεότατη γυναίκα του Αμερισούδα – η οποία δεν 
ξαναπαντρεύτηκε – και ένα γιο, τον Ανδρέα (απεβίωσε), 
του οποίου παιδιά είναι ο Ευστράτιος, σήμερα Επόπτης 
Εργασίας Λέσβου και δραστήριος Πρόεδρος της 
Κοινότητας Ακρασίου και ο Γεώργιος, ευκατάστατος 
μετανάστης στη Ζάμπια.

Για την άλλη κόρη του Γιουργαλά, την Ασπασία, 
γράφουμε παραπάνω. Ήταν μια χαμογελαστή, 
καλόκαρδη, αγράμματη γυναίκα, που δεν πίκρανε ποτέ 
συνάνθρωπό της.

(η συνέχεια στο άλλο τεύχος)

Η Γιουργαλάς μι του Ζαχαρούλ’ 

Από αριστερά η μητέρα του δασκάλου Σίμου 
Ασπασία με την αδελφή της Αμερισούδα, κόρες 

του Γιουργαλά (Γιουργαλάδια), χέρι - χέρι.



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

10

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

11

βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία που πρόσφεραν οι διάφοροι δωρηταί.
Καθημερινά επισκέπτες έρχονται στο μουσείο και μένουν ενθουσιασμένοι από τα παραδοσιακά 

παλιού καιρού εκθέματα, που σε αυτά αγωνίστηκε να τα περιμαζέψει ο συγχωριανός μας καθηγητής 
Γιάννης Κοντέλης. Το όνομά του θα μείνει αξέχαστο.

	Στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στολίστηκε το προαύλιο της εκκλησίας με έργα ζωγραφικής 
και χειροποίητα καλλιτεχνήματα από την δεξιοτέχνη Τίτσα Νικητάκου.

	Έμαθα πως η τρόικα μπαινοβγαίνει μέσα στο Χίλτον και βαρέθηκε να τρώει αστικούς, 
σιναγρίδες, μπαρμπούνια και φιλέτα. 

Τώρα λένε πως αναζητά κάτι παραδοσιακό. Σκέφτηκα και είπα να τους κάνω ένα τραπέζι βιολογικό 
Ακρασιώτικο. Η φασουλάδα γιαχνί με κόκκινη καυτερή πιπεριά, χαβίτσα με πιφτσίτις (μανιτάρια) από 
την Πέρα-Πλάτη και Ακρασιώτικους σαλιάκους στιφάδο. 

Να τους γλυκάνω με ρυτσέλι-βρασματερά κουλουράκια αφτουράδες (τηγανίτες) με βράσμα και ένα 
κυδωνόπαστο για καλή χώνεψη. Τι λέτε συμφωνείτε;

Έτσι να τους κάνω φίλους, μήπως και παραβλέψουν τη χρεωσιά. Να στείλω και στη Μερκελίνα τη 
συνταγή κολοκυθολούλουδα γεμιστά, γιατί τα δοκίμασε λένε και ακόμα γλείφει τα δάχτυλά της.

	Γεννήθηκα μέσα στην κατοχή, στερήθηκε η παιδική μου ηλικία ακόμα και το ψωμί. Μετά από 
τα ερείπια αυτού του πολέμου ακολούθησε ο αδελφοπόλεμος (εμφύλιος). Μετά η δικτατορία με φυλακές, 
εξορίες και μ’ένα λουκέτο στο στόμα να μη μιλούμε. Τούτο όμως το σεκλέτι, το ντέρτι της χρεωσιάς δεν 
το περίμενα. 

Ας όψονται οι αίτιοι
αυτά τα χαμολόγια
έτσι που μας κατάντησαν
προδότες και λαμόγια.

Δεν θέλω να τα θυμούμαι γιατί έχω στενάχωρη καρδιά, σεκλέτια δεν χωρούνε.
	Οι πρόγονοί μας έλεγαν: «Όπως τον εύρω τον καιρό έτσι τον αρμενίζω». Γι’αυτό φίλοι μου 

ας αρμενίσουμε κι εμείς το καράβι αυτής της κρίσης, με την ελπίδα πως ίσως έρθουν καλύτερες μέρες
Σας εύχομαι ένα ζεστό χειμώνα και χαρούμενες ευλογημένες γιορτές.

Στη Νεολαία μας

Πανελλήνιες εξετάσεις
Ο κόπος πολύς, ο αγώνας, το άγχος, ο λυγμός της αποτυχίας για όσους πάλεψαν αλλά απέτυχαν.  

Παιδιά που θέλατε το κάτι παραπάνω μην το βάλετε κάτω. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας και ξεκινήστε. 
Ανανέωσε τις δυνάμεις σου, φουλάρισε τις μηχανές σου και νιώσε τη χαρά της επιτυχίας στο νέο στίβο 
που θα ριχτείς. 

Πιστέψτε πως κανένας δεν χάνεται. Όλοι εσείς που ξέρετε να αγωνίζεστε, συνεχίστε τον αγώνα της 
ζωής.

Κι αν έρθουν στιγμές που νιώσατε να σας κατακλύζει η απογοήτευση της αποτυχίας, πάλι ανορθωθείτε, 
μην απελπίζεστε. Η ζωή έχει πολλά μονοπάτια.

Ποτέ δεν είναι αργά για προσπάθεια και επιτυχία. Η ζωή δίνει πολλές ευκαιρίες, αρκεί να θελήσεις 
να πολεμήσεις γι’ αυτές.

Έτσι θα πάρετε στα χέρια σας την επιτυχία της ζωής και μια νίκη για εσάς και την κοινωνία σας.

Ε. Κουτλή-Ασωματιανού

	ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Θέλω ολόψυχα να ευχαριστήσω τούς 

συγχωριανούς μου πού παρευρέθησαν στην Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου των Αθηνών, η οποία 
έγινε στο ξενοδοχείο ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ, οι οποίοι 
με την παρουσία τους στήριξαν τον σύλλογο για 
την εκλογή νέου Δ.Σ. Στα 27 χρόνια ζωής του, o 
σύλλογος απέδειξε ότι έχει βαθιές ρίζες και έχει 
ακόμη πολλά να προσφέρει στο χωριό μας. Οι 
Ακρασιώτες της Αθήνας αλλά και απανταχού 
γνωρίζουν το πλούσιο έργο που άφησε στα χρόνια 
αυτά και δεν θα αφήσουν ποτέ να διαλυθεί γιατί 
ο πρωταρχικός του σκοπός είναι διαφυλάξει τους 
δεσμούς των Ακρασιωτών μεταλαμπαδεύοντας την 
αγάπη για το χωριό στις νεότερες γενιές. Πέρασε 
μια κρίσιμη καμπή η οποία οφείλετε στην μετάβαση 
από την ιδρυτική γενιά στην νεότερη γενιά.Θα 
συνεχίσει και φέτος κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
με τον αδελφό σύλλογο της Μυτιλήνης αλλά και 
κοινές δράσεις σε ζητήματα που αφορούν το χωριό 
μας, σε συνεργασία με την νεοεκλεγέντα πρόεδρο 
του Ακρασίου κα Πέμη Καρπέλη και τον δημοτικό 
σύμβουλο κο Νίκο Καρπέλη. Θέλω ιδιαιτέρως να 
ευχαριστήσω τον Δημήτρη Αληγιάννη ο οποίος 
για 17 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος και μέλος του 
Δ.Σ του συλλόγου με υπομονή και πίστη. Λόγω 
της οικονομικής κρίσης, με ομόφωνη απόφαση το 
νέο Δ.Σ αναστέλλει την έκδοση της εφημερίδας 
«ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και βρίσκεται σε 
διαβούλευσει με τον σύλλογο της Μυτιλήνης για 
την έκδοση κοινού εντύπου.

Επίσης, όσοι συγχωριανοί έχουν κάποια ιδέα 
– πρόταση για τον σύλλογο ή για το χωριό μας 
να την καταθέσουν προς συζήτηση στο νέο Δ.Σ :- 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗ xtsirgiannis@gmail.
com - ΚΟΝΤΟ ΓΙΑΝΝΗ, kontos_ioannis@yahoo.
gr - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΓΥΡΗ papapetros.a@
gmail.com- ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, kavarnoug@
hotmail.com - ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΝΙΚΟ, nickrasi@
yahoo.com

Εν κατακλείδι, θέλω να τονίσω ότι ο σύλλογος 
των απανταχού Ακρασιωτών «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» με 
έδρα την Αθήνα έχει ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΩΝ και 
ΜΕΛΛΟΝ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

	ΑΝΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο ΑΚΡΑΣΙ

Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε και φέτος η ιερά 
πανήγυρης της εορτής της Αγίας Παρασκευής στο 
ΑΚΡΑΣΙ. Πολύς κόσμος άρχισε σιγά - σιγά να 
έρχεται στο Ακράσι. Κατά την θεία λειτουργία μας 
τίμησαν με την παρουσία τους και έψαλαν ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΦΟΡΆ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ από μεγάλη 
βυζαντινή χορωδία από την Μυτιλήνη με πολύ 
αξιόλογους ψάλτες και τους οποίους ευχαριστούμε 
για τα πολύ ωραία βυζαντινά ακούσματα. Φέτος μας 
τίμησε με την παρουσία τουκαι ο Μητροπολίτης 
μας κ.κ. Ιάκωβος και ο οποίος συλλειτούργησε 
με άλλους 2 ιερείς και 1 διάκονο. Επίσης έλαβαν 
την Θεία Κοινωνία πάνω από 25 παιδιά και 
έφηβοι, γεγονός αξιοθαύμαστο σε ένα μικρό χωριό 
όπως είναι το Ακράσι. Κατά το τέλος της Θειας 
Λειτουργίας ακολούθησε αρτοκλασία. Και μετά 
καφές κάτω από τα πλατάνια στην γραφική πλατεία 
του χωριού μας. Τέλος ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
διένειμε το εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ».

Και του Χρόνου…

	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Το ΦΟΝΙΚΟ»
Η Ακρασιώτισα ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΝΙΔΑ (εγγονή 

του ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
το ΒΙΒΛΙΟ – ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ που έχει γράψει 
με τίτλο «Το ΦΟΝΙΚΟ» στη Λέσχη Πλωμαρίου 
Λέσβου «Ο Βενιαμίν ο Λέσβιος» την ΔΕΥΤΕΡΑ 
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Το Βιβλίο αυτό αξίζει να το 
διαβάσετε γιατί σε γυρνά πίσω σε παλιές εποχές 
και δείχνει το παιχνίδι της μοίρας που παίζει πολλά 
παιχνίδια στην ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα 
στις σχέσεις τους.

www.akrasi.gr/forum



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

12

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

13

	Παραμονή εορτής Αγίας Παρασκευής 
Ακρασίου

Με μεγάλη κατάνυξη την παραμονή της εορτής 
της Αγίας Παρασκευής έγινε ο μέγας Εσπερινός 
της πολιούχου του χωριού μας, όπου παραβρέθηκε 
πάρα πόλις κόσμος. Έγινε η περιφορά της Αγίας και 
η καθιερωμένη αρτοκλασία. Ακολουθησε μεγάλο 
γλέντι στην πλατεία του χωριού και σε άλλα 
καφενεία.

	Γλέντια και καντάδες στο ΑΚΡΑΣΙ
Αυτό που έγινε φέτος έκτακτα γίνεται κάθε 

40 χρόνια. Ένα απρογραμμάτιστο γλέντι από 
Ακρασιώτες φωνάζοντας τον Χρήστο Τυροπόλη 
(από τον Νεοχώρι ή Μπορό) με το ακορντεόν του, 
στο να γίνει ένα γλέντι διαφορετικό με πολύ κέφι 
και που εξελίχτηκε σε καντάδα σε όλα το χωριό. Ο 
κόσμος που από την ομορφιά αυτής της καντάδας 
πολύ λίγοι κοιμήθηκαν αλλά το ευχαριστήθηκαν 
αφού από πολλά σπίτια έβγαιναν νοικοκυραίοι και 
γυναίκες του χωριού και κέρναγαν…την παρέα του 
Χρήστου με το ακορντεόν…Φτάνοντας στο σημείο 
η καντάδα αυτή να κρατήσει μέχρι το ξημέρωμα…
και στην οποία να συμμετέχει την πρωινές ώρες και 
οι νεολαία του χωριού με τραγούδια και χορούς….
Να σαι καλά φίλε Χρήστο ξενύχτησες όλο το χωριό 
ευχάριστα, μέσα από τα τραγούδια σου και το 
μελωδικό σου ακορντεόν….Πάντα τέτοια….

	Αρχοντέλης (Τέλης) Σωτήρχος
Την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 υλοποιήθηκε 

απόφαση του παλαιού ΔΣ του Πολιτιστικού μας 
Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ, και με μια σεμνή τελετή 
στην πλατεία του χωριού μας το Ακράσι, ο Σύλλογος 
μας βράβευσε με μια αναμνηστική πλακέτα τον 
Τέλη Σωτήρχο για την μεγάλη του προσφορά 
στον αθλητισμό. Τα θερμά μας συγχαρητήρια 
αγαπητέ μας Τέλη, κάνεις περήφανο το χωριό 
μας.

	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Δ.Σ του Συλλόγου των Απανταχού 

Ακρασιωτών «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ « ευχαριστεί θερμά 
τρίανέα παιδιά από το χωριό μας και συγκεκριμένα 
τους: ΓΙΩΡΓΟ ΣΩΤΗΡΧΟ του ΑΡΧΟΝΤΕΛΗ, 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΑΣΚΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ και 
ΡΑΦΑΗΛ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ οι 
οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του συλλόγου 
και πρόσφεραν αίμα για την τράπεζα αίματος του 
Ακρασίου στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, 
για τυχόν μελλοντικές ανάγκες συγχωριανών μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ίδιους αλλά 
και στούς γονείς τους για την πράξη αγάπης, 
αλληλεγγύης διότι αποτελεί απόδειξη κοινωνικής 
ευαισθησίας. Για την εθελοντική αιμοδοσία θέλω 
να τονίσω δύο λόγια. Η χορήγηση αίματος είναι μία 
απλή, ανώδυνη και ασφαλή διαδικασία. Άλλωστε η 
ποσότητα αίματος που λαμβάνεται είναι μικρή και 
κάθε άνθρωπος μεταξύ 18 και 65 ετών μπορεί να 
γίνει αιμοδότης. Η αιμοδοσία είναι μία ευχάριστη 
πράξη αφού δίνει την ικανοποίηση της προσφοράς 
και ωφελεί τον οργανισμό. Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
φοβάστε να δώσετε αίμα. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι Ακρασίου απευθύνονται σε ΟΛΟΥΣ 
τους Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου 
να πάνε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της 
Μυτιλήνης (όσοι διαμένουν στην Λέσβο, 
υπεύθυνος για την διαχείριση αίματος ο Σάπικας 

Ξενοφών  (sapikasxen@gmail.com, 6978531381) 
για λογαριασμό των δύο Πολιτιστικών 
Συλλόγων Ακρασίου  ή   στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» όσοι διαμένουν στην Αθήνα, 
(υπεύθυνος για την διαχείριση αίματος Σωτήρχο 
Τέλη (telisot@yahoo.com, 6972928986) για 
λογαριασμό του συλλόγου Ακρασίου «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ») για να δώσουν αίμα (ΟΣΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΝ).

	 Χάχλες τραχανά στο Ακράσι
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φετος πολλές 

γυναίκες του χωριου μας μαζεύτηκαν και εφτιαξαν 
χάχλες τραχανά. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία 
γιατί βρίσκονται ολες μαζι και βοηθα η μια 
την άλλη για την τελικη παρασκευή του ξηρου 
τραχανα,  απαραιτητο και θρεπτικό φαγητό του 
χειμωνα. Φυσικα τα γελια και οι κουβεντες…περί 
παντός επιστητού δινουν και παίρνουν…Και του 
χρονου….

	  Παραμονή Κοιμήσεως της Παναγίας 
στο Ακράσι

Την Παραμονή μετά το «ζωή εν τάφω», έγινε η 
περιφορά του επιταφίου της Παναγίας στο χωριό και 
ιδιαίτερα έγινε στάση στο κοιμητήριο έξω απο το 
χωριό και τέλος έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία. 
Και του χρόνου...

	 Χορός Συλλόγων Νεοχωρίου Λέσβου 
(Μπορός)

Μεγάλη επιτυχία είχε ο καλοκαιρινός χορός των 
πολιτιστικών Συλλόγων Νεοχοριτών (Μποριανών) 
Λέσβου που έγινε την ημέρα της Παναγιας στο 
Νεοχώρι, 15/8/2014. Αξιοσημείωτα γεγονότα ήταν 
το ότι έπαιξαν σαντούρι οι μαθήτριες του μεγάλου 
δάσκαλου σαντουριού (από το Μπορό) Δημήτρη 
Κοφτερού και τραγούδησε ο μουσικοσυνθέτης 
Ακρασιώτης Τάκης Σωτηρχέλλης. Τα θερμά 
μας συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και του 
χρόνου…

	 Βάπτιση στο Ακράσι
Με ένα πολύ ωραίο βίντεο καταγράφηκε 

η βάφτιση του γιου του Παναγιώτη και της 
Ελευθερίας που έγινε στο Ακράσι και μάλιστα στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Νονά η Ευδοκία 
Θαλασσέλη. Να το χαίρονται οι γονείς του, καλή 
ανατροφή και άξια η νονά του μικρού.

	 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
Από τον ΣΥΛΛΟΓΟ « Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» 
Η ακρασιώτικη παρέα συναντήθηκε μετά τις 

καλοκαιρινές διακοπές στο Σούνιο. Συγκεκριμένα 
το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 ξανάσμιξαν οι 
φιλίες του χωριού δίνοντάς τους την ευκαιρία να 
θυμηθούν τις όμορφες στιγμές των διακοπών. Οι 
εκδρομείς είχαν την τη δυνατότητα να επισκεφθούν 
τον ναό του Ποσειδώνα και οι μικροί φίλοι να 
διηγηθούν τον μύθο που είναι συνδεδεμένος με 
τον τόπο αυτό. Η συνέχεια περιλάμβανε μπάνιο 
σε πεντακάθαρα νερά δίπλα από τον αρχαιολογικό 
χώρο και φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής. Τα 
παιδιά ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι και τη θάλασσα. 
Αργά το απόγευμα αποχωρίστηκαν κι έδωσαν την 
υπόσχεση για μία άλλη συνάντηση πολύ σύντομα.

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 
μαθητές της Λέσβου

«Τρία πράγματα χρειάζονται για την 
εκπαίδευση: Η φύση, η μάθηση και η άσκηση». 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Παραφράζοντας το νόημα της 
παραπάνω ρήσης μπορούμε να πούμε ότι ως φύση 
και καθαρός αέρας υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο 
ΑΚΡΑΣΙ, στο ΑΜΠΕΛΙΚΟ και στο ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΛΕΣΒΟΥ, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προσφέρουμε στους μαθητές της Λέσβου περιέχει 
και την μάθηση και την άσκηση του νου. Ο σύλλογος 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ έστειλε επιστολή προς τους μαθητές 
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των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπ/σης της Λέσβου με πλούσιο εκπαιδευτικό - 
πολιτιστικό πρόγραμμα σχετικό με το τι μπορούν 
να δουν οι μαθητές στα παραπάνω ορεινά χωριά. 

	ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Εξαιρετική η πρωτοβουλία του Δ.Σ του 
συλλόγου Ακρασίου της Μυτιλήνης να απευθείνει 
επιστολή, για εκπαιδευτικές επισκέψεις, στους 
συλλόγους διδασκόντων της Λέσβου. Η επιτυχία 
αυτής της πρωτοβουλίας θα συμβάλει τα μέγιστα 
στην τόνωση του χωριού μας αλλά και των διπλανών 
χωριών. Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι συγχωριανοί 
εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων να στηρίξουν 
με όλες τους τις δυνάμεις την πρωτοβουλία του 
Δ.Σ του συλλόγου Ακρασίου της Μυτιλήνης. Με 
τέτοιες πρωτοβουλίες το χωριό μας έχει μέλλον. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

	 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τις μεγάλες και πολλές ευχαριστίες μου 

στο Σύλλογο ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ 
Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ για την προσφορά 2 φιαλών 
αίματος που είχα ανάγκη. Οι ενέργειες αυτές 
δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπο του συλλόγου 
σας και την αλληλεγγύη που είναι απαραίτητο 
να υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και πολύ 
περισσότερο μεταξύ των Ακρασιωτών, όπου και 
αυτοί βρίσκονται. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη 
φορά.

Επίσης τώρα που είμαι πολύ καλυτέρα στην 
υγεία μου αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
δημόσια τον νυν Επιμελητή της Β΄ Γυναικολογικής 
και Μαιευτικής κλινικής του Βοστάνιου 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης ΠΕΤΡΟ ΜΑΧΑΙΡΑ, 
εξαίρετο επιστήμονα και υπέροχο άνθρωπο, ο 
οποίος κατά την διάρκεια της νοσηλείας μου στο 
νοσοκομείο μου στάθηκε όχι μόνο σαν Γιατρός 
άλλα και ως ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Από την πρώτη στιγμή το 
ενδιαφέρον και η προσοχή που δέχθηκα από αυτόν 
με έκανε να νοιώσω σιγουριά και ασφάλεια για 
την ομαλή εξέλιξη της υγείας μου. Με την συνεχή 
παρακολούθηση και φροντίδα του πολύ γρήγορα 
βρήκα τον εαυτό μου και η υγεία μου είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ 
από καρδιάς τον υποδειγματικό αυτόν Λειτουργό 
της Υγείας και Άνθρωπο, συγχαίρω θερμά τον 
λαμπρό αυτό επιστήμονα και του εύχομαι πάντα 
να είναι καλά και να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο το 

θεάρεστο ιατρικό έργο που επιτελεί.
Με εκτίμηση ΒΟΥΛΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 

ΒΕΡΒΕΡΗ

 Προσφορά δωρεάν Η/Υ στον Σύλλογο 
μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Ο Πολιτιστικός ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
ευχαριστεί την Μαρία Νικολιά για την προσφορά 
προς τον Σύλλογο μας, ενός φορητού υπολογιστή 
και για τον κόπο της να τον εμπλουτίσει με δωρεάν 
ηλεκτρονικά βιβλία. Ο φορητός Η/Υ θα τοποθετηθεί 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Γιαννης 
Κοντέλλης», στο χωριό μας το ΑΚΡΑΣΙ.

	 Έργα πολιτιστικά και όχι μόνο…
1. Μέσα στο καλοκαίρι ο σύλλογος μας φρόνησε 

να ικανοποίηση και τις κινηματογραφικές ανάγκες 
της νεολαίας του χωριού μας παραχωρώντας τους 
βιντεο προβολέα του Συλλόγου μας για να βλέπουν 
ταινίες και κινηματογραφικά έργα στο χώρο του 
πολιτιστικού κέντρου του χωριού μας «Γιάννης 
Κοντέλλης». 

2. Ο σύλλογος μας συνεχίζοντας έκτος από 
το πολιτιστικό του έργο και έργα συντήρησης 
και υποδομών μέσα στο Ακράσι, υλοποίησε έργο 
σχετικό με την συντήρηση της εξώπορτας του 
Πολιτιστικού Κέντρου του χωριού μας «Γιάννης 
Κοντέλλης». 

3. Οι 2 πολιτιστικοί σύλλογοι μετά από 
πρόταση της Παρέδρου Ακρασίου Πέμης Καρπέλη 
για λογαριασμό της Κοινότητας Ακρασίου 
αγόρασαν καινούργια μεγάφωνα ώστε οι όποιες 
ανακοινώσεις που αφορούν τους κατοίκους του 
χωριού να ακούγονται σε ΟΛΟ το χωριό.

	Καλή αρχή με αγιασμό στο Ακράσι
Με μια σεμνή τελετή έγινε ο αγιασμός για 

την έναρξη των εργασιών και για την εκλογή της  
ως η νέα Πρόεδρος Ακρασίου (για πρώτη φορά 
γυναίκα) στο γραφείο της Κοινότητας Ακρασίου. 
Όλα άστραφταν στο κοινοτικό κατάστημα, με τα 
απαραίτητα κεράσματα στο τέλος του αγιασμού. 
Στον αγιασμό παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος 
Πλωμαρίου κ. Αρμενάκας, ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Νίκος Καρπέλης, ο πάρεδρος Αμπελικού και πολύς 
κόσμος.Στην εναρκτήρια ομιλίας της η πάρεδρος 
Πέμη Καρπέλλη αφού ευχαρίστησε τον κόσμο 
που την ανέδειξε ως πάρεδρο Ακρασίου, μίλησε 
για τα προβλήματα που έχει ως προτεραιότητα να 
λύσει (το θέμα της ύδρευσης, της καθαριότητας 
του χωριού, οι αγροτικοί δρόμοι και ο χωρος 
του νεκροταφείου που θέλει καθάρισμα). Τέλος 
ευχαρίστησε του 2 συλλόγους του χωριού για την 
αγορά των μεγαφώνων και ζήτησε την συνεργασία 
με την εκκλησία και τους 2 συλλόγους και των 
Ακρασιωτών για την επίλυση των παραπανω 
προβλημάτων του Aκρασίου.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου εύχονται 
στην νέα πάρεδρο του χωριού μας καλή δύναμη και 
θελουμε να γνωριζει ότι και οι 2 σύλλογοι θα είναι 
πάντα κοντά της. Αυτές τις ημέρες θα της σταλεί 
και επίσημα Συγχαρητήρια επιστολή. Επίσης θα 
θέλαμε να συγχαρούμε για την εκλογή του και 
το Δημοτικό σύμβουλο Νίκο Καρπέλη και του 
ευχόμαστε μέσα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού 
συμβουλίου του Δήμου Λέσβου να δίνει μάχες για 
τα συμφέροντα του χωριού μας. 

	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Με την επίβλεψη του Δημοτικού μας Σύμβουλου 

Νίκου Καρπέλη ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση μέσα 
και έξω του αγροτικού ιατρείου του χωριού μας. 
Χρηματοδότης αυτού του έργου είναι ο πρώην 
αγροτικός γιατρός Ακρασίου και νυν Επιμελητής 
Β΄ Γυναικολογικής και Μαιευτικής κλινικής 
του Βοστάνιου Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ. Μέρος του χρηματικού 
ποσού δόθηκε από τον ιερέα του Αμπελικού πατήρ 
Ευστράτιο. Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά 
τους αλλά ιδιαίτερα τον Πέτρο Μαχαίρα ο οποίος 
πάντα δείχνει την αγάπη του για το Ακράσι και 
τους Ακρασιώτες. 

	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2015
Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που λαμβάνει 

το Δ.Σ του συλλόγου των Απανταχού Ακρασιωτών 
«Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» τύπωσε ημερολόγιο τοίχου 
για το έτος 2015 με πανέμορφες φωτογραφίες 
του χωριού μας το ΑΚΡΑΣΙ. Το Δ.Σ θα διαθέσει 
όλα τα καθαρά έσοδα από τα ημερολόγια, κατόπιν 
συνεννόησης με την πρόεδρο του Ακρασίου 
κα Καρπέλη Πέμη, για την ενεργοποίηση της 
γεώτρησης στην περιοχή ΧΛΙΑΒΡΥΣΗ, ώστε να 
επιλυθεί το πρόβλημα της ύδρευσης του χωριού 
μας. Ευχαριστούμε θερμά την συγχωριανή μας 
Μαίρη Κοντού για το φωτογραφικό υλικό που 
μας παραχώρησε. Υπεύθυνος – συντονιστής για 
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την κεντρική διάθεση των ημερολογίων είναι ο 
Κουραχάνης Νικόλαος (nickrasi@yahoo.com, 
6974917696, 2114028859).

	Καθαρισμός Νεκροταφείου Ακρασίου
– Ευχαριστίες
Με πρωτοβουλία της Προέδρου Ακρασίου 

Πέμης Καρπέλη και την βοήθεια του συζύγου 
της Παναγιώτη έγινε ο καθαρισμός του 
Νεκροταφείου Ακρασίου από μπάζα, μάρμαρα και 
σκουπίδια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρέδρο 
του Αμπελικού Ραφαήλ Μελιγωνίτη και στην 
ομάδα εθελοντισμού «ΑΜΠΕΛΟΣ» οι οποioι 
με 1 φορτωτή και με 1 φορτηγό που διέθεσαν 
και με προσωπική τους εργασία βοήθησαν στον 
παραπάνω καθαρισμό. Μάλιστα πληροφορηθήκαμε 
ότι χρειάστηκε να μεταφερθούν 12 φορτιγά μπάζα, 
κλπ. Μπράβο στην Πρόεδρο μας την Πέμη και στον 
σύζυγο της, μπράβο στον Πρόεδρο του Αμπελικού 
και την ομάδα εθελοντισμού «ΑΜΠΕΛΟΣ», 
μπράβο και σε όσους άλλους βοήθησαν. Τους 
ευχαριστούμε από καρδιάς για την μεγάλη αυτή 
βοήθεια που πρόσφεραν στο χωριό μας. Πιστεύουμε 
ότι η αλληλοβοήθεια μεταξύ των κατοίκων των 
χωριών είναι ένα τεράστιο βήμα πολιτισμού και 
αλληλεγγύης και είναι το ζητούμενο στην Ελληνική 
κοινωνία στις ημέρες που ζούμε.

	Η Ακρασιώτισσα Τίτσα Νικητάκου – 
Νικολιά: μια χρυσοχέρα Ελληνίδα

Η γυναίκα που μετατρέπει τα σκουπίδια σε 
κεριά, σαπούνια, κοσμήματα, τσάντες και ότι βάλει 
ο νους της. Η Παναγιώτα Νικητάκου βλέποντας την 
οικονομική κρίση να χτυπά και τη δική της πόρτα, 
δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια αντιθέτως, άνοιξε 
παράθυρα δημιουργίας και απέδειξε τόσο στον 
εαυτό της όσο και στους άλλους ότι ως άνθρωποι 
μπορούμε το μαύρο να το μετατρέψουμε σε διάφορα 
ωραία χρώματα και αντικείμενα. Σας παραθέτουμε 
την επιστολή που μας έστειλε όπως και κάποιες 

ενδεικτικές φωτογραφίες των δημιουργιών της ( 
περισσότερα μπορείτε να δείτε στη σελίδα της στο 
facebook (https://www.facebook.com/titsa.nikis)

	ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Με επιτυχία και πολύ κέφι πραγματοποιήθηκε 

το αντάμωμα Ακρασιωτών και Μποριανών το 
οποίο συνδιοργάνωσαν οι σύλλογοι Ακρασίου «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ» και Νεοχωρίου «Ο ΜΠΟΡΟΣ» που 
εδρεύουν στην Αθήνα στις 19 του Οκτώβρη. Το ΔΣ 
του συλλόγου ευχαριστεί θερμά το μουσικό σχήμα 
«Δυτικά του Αϊβαλί» που συγκρότησαν τα μέλη 
των συλλόγων μας: Τάκηs Σωτηρχέλληs, κιθάρα-
τραγούδι, Κώστας Καλδέλλης, μπουζούκι-τζουρά-
τραγούδι Παντελής Παντελέλλης, πλήκτρα-ούτι, 
Μιχάλης Μυτιλήνης, κιθάρα-τραγούδι, Αντώνης 
Θαλασσέλης, κρουστά, οι οποίοι αφιλοκερδός 
πρόσφεραν την μουσική συντροφιά τους στους 
συγχωριανούς μας. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον 
Τάκη Σωτηρχέλλη και τον Κώστα Καλδέλλη για 
τον άψογο συντονισμό της εκδήλωσης

Το Δ.Σ του Συλλόγου Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ

	Ενημέρωση για την γυναίκα «ΠΡΟΛΗΨΗ 
του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΜΑΣΤΟΥ

Την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 
18.30 στο ξενοδοχείο ΛΑΣΙΑ, ο Πολιτιστικός μας 
Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ Ακρασίου διοργάνωσε 
και υλοποίησε εκδήλωση που αφορούσε την 

ΓΥΝΑΙΚΑ με θέμα: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ 
του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΜΑΣΤΟΥ και του 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ της ΜΗΤΡΑΣ». Πάρα πολλές 
γυναίκες παραβρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή γιατί 
και οι 2 ομιλίες ήταν ενδιαφέρουσες. Μίλησαν: 
1. Ο ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Χειρούργος - 
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τον ΜΑΣΤΟ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ, και για 
την πρόληψη του καρκίνου του γυναικείου μαστού 
και ο 2. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ, Μαιευτήρας – 
Γυναικολόγος, Επιμελητής Β΄ Βοστάνειου Γεν. 
Νοσοκομείου Μυτιλήνης για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μητρας και πως τον προλαμβάνουμε. 
Στο τέλος των ομιλιών έγινε μια πολύ ωραία και 
ενδιαφέρουσα συζήτηση και όλες οι γυναίκες 
έφυγαν ευχαριστημένες και ενημερωμένες από 
τις απαντήσεις και των 2 γιατρών. Μάλιστα είχαν 
κατέβει και από το Ακράσι αρκετές γυναίκες.

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ήταν προσφορά του Συλλόγου 
μας στην ΓΥΝΑΙΚΑ, λόγω του ότι ο μήνας 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ είναι μήνας ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
στην ΠΡΟΛΗΨΗ του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΜΑΣΤΟΥ 
και σύνθημα του είναι: ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ / 
ΠΡΟΣΕΧΩ / ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ /ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Το ΔΣ του Συλλόγου μας 
θέλει να ευχαριστήσει και τους δυο γιατρούς οι 
οποίοι προσφέρθηκαν να ενημερώσουν το γυναικείο 
πληθυσμό του Ακρασίου και της Μυτιλήνης και 
όλους όσους που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση 
μας αυτή. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί 
και το καλοκαίρι στο Ακράσι.

	ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συγχαρητήρια στο Δ.Σ του αδελφού συλλόγου 

Ακρασίου «ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ» για την εξαιρετική και 
χρήσιμη εκδήλωση που διοργάνωσε στην Μυτιλήνη 
σχετικά με την «ΠΡΟΛΗΨΗ του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του 
ΜΑΣΤΟΥ και του ΤΡΑΧΗΛΟΥ της ΜΗΤΡΑΣ» 

Τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις προάγουν το 
αίσθημα ωριμότητας και υπευθυνότητας. Το Δ.Σ 
του συλλόγου Ακρασίου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» ΕΔΡΑ: 
AΘΗΝΑ

	ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ στο 
ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ

Και φέτος γιορτάστηκαν οι Ταξιάρχες στην 
ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟΥ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ, μαζί 
με την απελευθέρωση της Λέσβου. Από το πρωι 
στο ομώνυμο γραφικό εξωκλήσι των Ταξιαρχών 
περιφέρειας Ακρασίου Λέσβου προσήλθε παρα 
πολύς κόσμος (και από πολλά άλλα χωριά, Αμπελικό, 
Μπορός, Μεγαλοχώρι, Πλωμάρι, Παλαιοχώρι 
και από Μυτιλήνη) πάνω από 100 άτομα, οπου 
τελέστηκε η θεια λειτουργία. και η καθιερωμένη 
αρτοκλασία από τους π. Παναγιώτη και τον π. 
Αργύρη. Μετά προσφέρθηκε καφές (προσφορά 
του εκ Θερμής κουρεα Κόμβου Στρατή), που μαζί 
με τα κουλουράκια που προσφερε ο Σύλλογος μας 
σε ολο τον κόσμο μέσω των εθελοντών γυναικών 
του Συλλόγου μας. Επίσης ο πατερ Παναγιώτης 
και το εκκλησιαστικό συμβούλιο πρόσφεραν στο 
κόσμο φαγητό που έβραζε για ώρεςμεσα σε ένα 
μεγάλο καζάνι. Αρχιμάγειρες φέτος ο Μανώλης 
Σοφιανός και η Εφη Χατζέλη. Το αποτελεσμα 
ήταν καταπληκτικό, δεν έμεινε τίποτα… Και του 
χρόνου.. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις του 2014 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. ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου και της Ελισάβετ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα) 
2. ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Εμμανουήλ και της Μεταξούλας στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νικης 
3. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ του Δημοσθένη και της Βαρβάρας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νικης 
4. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ και της Δέσποινας στο ΤΕΙ Πληροφορικής στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ.
5. ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ, εγγονή του Ιωάννη και της Ευστρατίας Ασωματιανού στην Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης.
6. ΤΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ γιός της Πωλίνας Σοφιανού στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής στην Πάτρα.
          Τέλης Ασπρολούπος

	Ταξίδι στο κέντρο της Αθήνας.
Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 ο Σύλλογος 

Απανταχού Ακρασιωτών «ο Πλάτανος» 
διοργάνωσε περίπατο στο κέντρο της Αθήνας. 
Η βόλτα μας ξεκίνησε στις 10.30 έξω από το 
μετρό της Ακρόπολης και περιλάμβανε ένα ταξίδι 
στην Αθήνα καλύπτοντας τις περιόδους της από 
την αρχαία Ελλάδα στη ρωμαϊκή, βυζαντινή, 
οθωμανική και τέλος στην Αθήνα του 19ου αιώνα. 
Ο περίπατος μας περιλάμβανε και στάση για φαγητό 
στο ψητοπωλείο «Ο Θανάσης» στο Μοναστηράκι.

	Ανέκδοτο... πραγματικό
Στην αγορά της Μυτιληνης ειδα 2 ανθρωπους 

που μιλουσαν λιγο ποιο δυνατά από το κανονικό… 
Ο ένας από την προφορά ήταν από το Πλωμάρι 
και ο άλλος από τα Πάμφιλα…. Θα πρεπει να 
γνωρίζονταν… Ακολουθησε ο παρακατω διαλογος: 
Πλωμαρίκς: «Ε κμπάρι από οκ΄ ακούγ΄, στα 
Πάφλα έχτιτι καλο νιρό».

Ο Παφλιόκς (επειδή κατάλαβε που το πήγαινε 
ο άλλος), απάντησε: «Ιμείς μπορεί να έχουμι καλό 
νιρό, αλλα δε του πίνουμι ρακί Πλουμαρίτκου….» 
Πληρωμένη απάντηση….

	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟΥ 
2015

https://onedrive.
live.com/redir?resid
=98E37490E50FBE
A1!7177&authkey=
!AFALV4dZoa4tqb0
&ithint=file%2cpps. 
Οδηγία: Εάν θέλετε 
να το απολαύσετε 
με μουσική τον 
παραδοσιακό σκοπό 
τα Ξύλα πρέπει να 
κάνετε τα παρακάτω 
βήματα:

ΑΡΧΕΙΟ → Αποθήκευση ως → Λήψη…..
Όταν κατέβει το αρχείο  → Άνοιγμα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟΥ 2015 https://onedrive.
live.com/view.aspx?cid=98E37490E50FBEA1&re
sid=98E37490E50FBEA1%217173&app=WordPd
f&authkey=%21ADrlObJDoS2sQ-E. Οδηγία: Σε 
αυτή την μορφή μπορείτε να το εκτυπώσετε.

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού

Είδατι οι πουλιτικοί
τίλιγια τα κατουρθώνιν
στ’ν’ εφορία δηλαδή
όσα θέλιν αυτοί δηλώνιν.

Έχιν σπίτια ιξουχικά
τσ’ άλλα σ’ πουλικατοικίις
τσ’ ύστιρα ακούς να λεν
δεν υπάρχιν αδικίις.

Έχιν σκαφ’ ταχύπλουα
που τα κρύβγιν τσι τα χώνιν
στ’ ν’ Εφορία άμα παν
φουρτηγά να τα δηλώνιν

Δλειά έχου γι αθρώπ’ πουλύ 
τσ’ ε μπουρούν να τα προυκάνιν 
τα τιφτέρια σ’ τράπιζις 
στ’ δήλουσή ντουν τα ξιχάνιν.

Έχιν βίλις μεσ’ τα δασ’
Που ξιφτρώνιν σα μαν’τάρια
ιμείς τα’ψηφίζουμι αυτνούς
Τόσα χρόνια σαν τα μλάρια.

Γι’ αυτό έχου αραθμήσ’ 
δεν θα τσ’ ξαναδώσου ψήφου
δε τσ’ βλέπου που λέει η θεία Λέν’
να παγένου τοίχου τοίχου…

Τα πόδιαμ έχιν πρόβλημα
Τσ’ έπριπι να τ’ασκήσου
Να πάρου δρόμου δηλαδή
Πουλύ να πουρπατίσου.

Ξιτσίν’σα πουδαρόδρουμου
χιλιόμιτρα να κάνου
να πάγου μέχρι βρυακή
λίγου πιο παραπάνου. 

Στου δρόμου καθώς πάγινα
Κάπου ξικατουρήθκα
Πισ’απι μια χουντρή ιλιά
Να κατουρήσου κρύφκα.

Δίπλα μέσα σ’ ένα χουράφ’
ένα ζιβγάρ’αρχιώνταν
μι είδαν ότι τα’ήβλιπα
αλλά δενι ντριπώνταν.

Δένι κατούρσα απί ντρουπή
ουτ’είδα τι θα κάνιν
έφγα τσι τσ’ άφσα μουναχοί
τα μάτια ντουν να βγάνιν.

Φουρουφυγάδις

Αναπάντιχου

Ένα νέο project ετοιμάζουν οι μαθητές του 3ου 
Λυκείου Μυτιλήνης με την κατασκευή ενός 3D 
Computer Game περιπέτειας το οποίο θα βασίζεται 
σε ιστορικά, λογοτεχνικά ή μυθικά πρόσωπα 
ηρώων.

Ο «δαιμόνιος» καθηγητής από το Ακράσι 
Λέσβου Γιώργος Κοντέλλης μετά την επιτυχία 
του CanSat, ετοιμάζει  τώρα ένα νέο φιλόδοξο 
πρόγραμμα.  Με την ομάδα των μαθητών του 
σχολείου  επιλέγησαν από το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών  (ΙΚΥ) για να συμμετέχουν στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και εξασφάλισαν 
τη χρηματοδότηση για να θέσουν σε εφαρμογή την ιδέα τους.

Οι ίδιοι οι μαθητές, θα δημιουργήσουν και θα αναδείξουν, τους ήρωες του παιχνιδιού μαθαίνοντας 
ταυτόχρονα μέσα από αυτό. Το σχέδιο αυτό προβλέπει τη συνεργασία του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης  
ως συντονιστή του προγράμματος  με  ένα Σχολείο της Ισπανίας και ένα της Λιθουανίας οι οποίοι θα 
συμμετάσχουν ως εταίροι.

Οι μαθητές του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης
ετοιμάζουν ένα 3D Computer game
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σε κάποιο γηροκομείο
Στην άκρη σε ένα παγκάκι
Καθόταν ολομόναχο, θλιμμένο
Και σκεπτικό ένα γεροντάκι.

Τι έχεις του λέω γέροντα
και είσαι μαραζωμένος
σε βλέπω τόσο σκεπτικό
σα να είσαι ξεριζωμένος.

Με δυο λόγια μου ιστόρισε
Πως περασε η ζωή του
Πως για τα παιδια του 
Έδωσε και την ζωή του

Αυτός και η γυναίκα του
δουλεύαν στα χωράφια
ήθελαν τα παιδιά τους
και τα εγγόνια τους να ζήσουνε καλά. 

Κουράγιο, έλεγε στη γυναίκα του,
ώσπου να μεγαλώσουν.
Θα δεις άμα γεράσουμε
θα μας το ανταποδώσουν. 

Τα δυο παιδιά τους σπούδασαν 
και πήγαν Γερμανία
κάνανε πλούτη και οικογένεια
και ήταν καλά στην οικονομία. 
Από τη στεναχώρια την πολύ
πριν κλείσει ένας χρόνος
πέθανε η γυναίκα του
και μένει τώρα μόνος. 

Ζητά απ’ το αγόρι του 
να πάει Γερμανία
και ο γιος του του απάντησε
σε μια πικρία.

Πατέρα πολλά μας έκανες
όταν ήμασταν νέοι 
μα τώρα όπως βλέπεις
έχει αλλάξει η ζωή.

Για ό,τι κάνατε για μας 
σας υπέρ ευχαριστούμε
μα είναι δύσκολο εδώ
με γέροντα να ζούμε.

Ο γέρος του απάντησε
να έχεις την ευχή μου
και γω θα βρω μια γωνιά
στο άλλο το παιδί μου.
Μα όταν το ανέφερε
στην κόρη του μια μέρα
εκείνη του απάντησε
αυτό δεν γίνεται πατέρα.

Σπίτι μεγάλο έχουμε
που μοιάζει σαν ωδείο
αλλά το σπίτι μου εγώ
δεν το ’χω γηροκομείο.

Πόσο λαχταρούσε ο γέροντας
να πάει στα παιδιά του
για να χορεύει τα εγγόνια του
πάνω στα γόνατά του.

Αυτά μου είπε ο γέροντας
και έγειρε στο παγκάκι.
Την άλλη μέρα έμαθα
πως πέθανε το γεροντάκι.
Κάνε παιδιά να δεις καλό.

Ένα γεροντάκι στο γηροκομείο
του Βασίλη Μαυροθαλασσίτη

Ευχαριστίες και εθελοντισμός
Είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στο χωριό μας εάν δεν βοηθήσουν τα μέλη και των 
2 συλλόγων. Και αυτό φαίνεται στην πράξη την ημέρα καθαριότητας του χωριού μας το καλοκαίρι για να είναι 
καθαρό και γι  αυτό κάθε επισκέπτης του χωριού μας μόνο καλά λόγια έχει να πει για το χωριό μας. Την ήμερα 
της καθαριότητας του χωριού μας βοήθησαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας όπως ο Καρίπης Νίκος και ο Σοφιανός 
Μανώλης, μεσήλικες όπως ο Χρήστος Δ. Ασπρολούπος και Δημήτρης Μουτζούρης, φοιτητές όπως ο Γιώργος 
Τσιαδής γιός της Πωλίνας Σοφιανού και ο Παναγιώτης Δημ. Αληγιάννης και παιδιά – έφηβοι όπως η Μεταξία 
Κοντού, Μερόπη Βερβέρη,  Θεοδώρα Ρεπετσά.
Επίσης μεγάλη βοήθεια πρόσφεραν στις εκδηλώσεις των Συλλόγων ο Γιώργος Μ. Bερβέρης και ο Παναγιώτης 
Αβαγιάννης, όπως επίσης στο ξεκίνημα διαλογής των βιβλίων της βιβλιοθήκης ΑΚΡΑΣΙΟΥ  την Πέμη 
Κακάμπουρα, Μαίρη Θαλασσέλη, Ζαχαρούλα Κοντού, Μαρία Αβαγιάννη, Μαρία Νικολιά, Ειρήνη Π. Κοντού 
- Αληγιάννη, Μάκη Ξενιτέλλη και η Ράνια Βαλάκη. Τέλος την Λινάρδου Ταξιαρχούλα η οποία πολλές φορές 
άμισθη βοηθά στο καθαρισμό του πολιτιστικού μας κέντρου και του WC του γραφείου της κοινότητας.
Τις θερμές μας ευχαριστίες και τα πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους έτρεξαν και βοήθησαν. Ο εθελοντισμός 

στο μεγαλείο του.  Μπράβο σε όλους.

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις των Συλλόγων

	Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν, κατά 
κοινή ομολογία, πολύ πλούσιο σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, κοινές και από τους δύο  
Πολιτιστικούς Συλλόγους του χωριού  μας
	ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΓΑΝΗΤΑΣ στο Ακράσι
Μεγάλη επιτυχία είχε η πρωτη εκδηλώση των 
συλλόγων του χωριού μας που έγινε στην πλατεία 
του ΑΚΡΑΣΙΟΥ. Στην πλατεία του χωριού την 
Κυριακή 27 Ιουλίου οι μικροί μας φίλοι αγόρια 
και κορίτσια από το Ακράσι έφτιαξαν τηγανίτες με 
πολλούς τρόπους. Έβαλαν την τέχνη της μαμας… 
και την φαντασία τους και δημιούργησαν σαν 
μεγάλοι σεφ…  Στο τέλος αφού κερασαν ολο το 
κόσμο χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της Μ. 
Ασίας
Μπράβο παιδιά… Και του Χρόνου… 

	Ημέρα καθαριότητας του χωριού και 
προστάτης
Εθελοντές κάθε ηλικίας ανέλαβαν τον καθαρίσουν 
από σκουπίδια και να καλλωπίσουν το χωριό 
μας το ΑΚΡΑΣΙ ενόψει της άφιξης πάρα πολλών 
ανθρώπων στη ΓΙΟΡΤΗ του Τραχανά. Από ηλικία 
80 και άνω ετών, μεσήλικες μέχρι νεαρούς και 
νεαρές δημοτικού, γυμνασίου και φοιτητές. ΕΝΑ 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ σε όλους τους εθελοντές 
που ανέλαβαν και έκαναν έργο την καθαρή όψη 
του χωριού μας. Την ήμερα της καθαριότητας του 
χωριού μας βοήθησαν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας 
όπως ο Καρίπης Νίκος και ο Σοφιανός Μανώλης, 
μεσήλικες όπως ο Χρήστος Δ. Ασπρολούπος και 
Δημήτρης Μουτζούρης, φοιτητές όπως ο Γιώργος 

Τσιαδής γιός της Πωλίνας Σοφιανού και ο 
Παναγιώτης Δημ. Αληγιάννηςκαι παιδιά – έφηβοι 
όπως η Μεταξία Κοντού, Μερόπη Βερβέρη,  
Θεοδώρα Ρεπετσά. Ένα πολύ ωραίο ευτράπελο 
ήταν το γεγονός ότι ο φίλος Τζίμης βάζοντας τα 
γάντια για να καθαρίσουμε το χωριό έκανε το 
γιατρό και προσκάλεσε τους ηλικιωμένους που 
έπαιζαν χαρτιά στην πλατεία του χωριού για μια 
δωρεάν εξέταση προστάτη. Έπεσε το γέλιο της 
αρκούδας….
	Παρουσίαση ταλέντων (χορός, μουσική 
...)
Για μια άλλη φορά η παρουσίαση ταλέντων 
(χορός, τραγούδι, γνώσεις ...) …από τους μικρούς 
μας φίλους, Ακρασιώτες και Ακρασιώτισσες έγινε 
την Παρασκευή 01 Αυγούστου. Την εκδήλωση 
επιμελήθηκε ο Σάπικας Στάθης και τον οποίο 
ευχαριστούμε.

	Παρασκευή κηραλοιφής - φυτικής 
σκόνης πλυντηρίου......και άλατα μπάνιου για 
χαλάρωση
Το απόγευμα 1 Αυγούστου στο Πολιτιστικό κέντρο 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ έγιναν 3 παρουσιάσεις 
– σεμινάρια από τις αδελφές Νικολιά. Το πρώτο 
είχε σχέση με την παρασκευή σκόνης πλυντηρίου 
το δεύτερο με την παρασκευή αλάτων μπάνιου 
με αιθέρια έλαια και τα οποία παρουσίασε η Μαρία 
Νικολιά. Το τρίτο παρουσίασε η αδελφή της 
Τίτσα και αφορούσε την Παρασκευή κηραλοιφής. 
Και οι 3 παρουσιάσεις όπως θα δείτε παρακάτω 
είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τις 

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

του Γ. Ξ. Βερβέρη
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αδελφές Νικολιά για τις παρουσιάσεις αυτές.

	ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ
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 μικρών σε 
ηλικία παιδιών ντυμένοι βρακάδες και βρακούσες 
Ακρασιώτες και Ακρασιώτισσες. Ξεκίνησε η 
διαδικασία παρασκευής του τραχανά με την 
ανάμειξη του γάλατος με κουρκούτη (αλεσμένο 
σιτάρι). 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 
κόσμομε το ανάλογο ξινόγαλο. Η Πέμη Καρπέλη 
μας μίλησε για τον τραχανά (την διαδικασία από 
την στιγμή συλλογής του γάλακτος μέχρι που 
γίνεται ο τραχανάς χάχλες). Επίσης εθελοντές 
μοίρασαν τον τραχανά σε όλο τον κόσμο που 
βρισκόταν στην πλατεία του χωριού .
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 τους μικρούς βρακοφόρους και 
βρακοφορούσες οι οποίοι χόρεψαν παραδοσιακους 
σκοπούς. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι 
ταυτόχρονα λειτούργησε δίπλα στο καμπαναριό 
της εκκλησίας παρουσίαση καλλιτεχνικών 
δημιουργιών της Ακρασσιώτισας Τίτσας 
Νικολιά όπου τα κέρδη από αυτές δόθηκαν στους 
Συλλόγους του χωριού μας.

	Παιδικό θεατρικό αφιερωμένο στον παλιο 
Ελληνικό κινηματογράφο
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 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Αυγούστου στο πρώην Δημοτικό 
σχολείο (πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας) 
στο παρελθόν και ξαναζήσαμε στιγμές από 

τον παλιό Ελληνικό κινηματογράφο. Πολλά 
ευχαριστώ στην Χριστίνα και στο σύζυγο της 
Στάθη. Ευχαριστούμε τα παιδιά του χωριού 
μας που μας ταξίδεψαν μέσα από το θέατρο στο 
παλιό Ελληνικό κινηματογράφο. Επίσης 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. 
Την εκδήλωση προλόγισε η Χριστίνα Τσίρκα. 
Παρουσιάστριες της θεατρικής παράστασης  
ήταν η Ασπρολούπου Μυρσίνη και η Μανώλα 
Μυρσίνη. Και του χρόνου παιδιά…

	Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών 
στο Ακράσι
Tο πρωί της Κυριακής 3 Αυγούστου 2014 μετά 
την εκκλησία 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 18 άτομα, ενώ στο 
τάβλι 6. 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 κύριος Ραφτέλλης Φώτης, ο κύριος Τάκης 
Δελβερούδης και ο κύριος Κακάμπουρας.  Στο 
δε τάβλι ο Φώτης Οικονόμου. Και του χρόνου 
με υγεία σε όλους τους συμμετέχοντες.

	Βαρκάδα με καΐκι
Μια αξέχαστη και γεμάτη χρώματα και αρώματα 
της θάλασσας εκδρομή με καΐκι διοργάνωσαν οι 
δυο πολιτιστικοί σύλλογοι του Ακρασίου στις 5/8 
ημέρα Τρίτη. 50 περίπου Ακρασιώτες και όχι μονό 
(75 άτομα ζήτησαν να έλθουν), 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 
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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. Και 
από εκεί πλώρη για Τάρτη για μπάνιο, μεζαδάκια 
και ουζάκι Πλωμαρίου. 

	ΠΑΡΤΙ – ΓΛΕΝΤΙ στην ΔΡOΤΑ Λέσβου.
Μία σκέψη χρόνων έγινε πραγματικότητα με τον πιο 
γλυκό τρόπο. Πάρτι στη Δρότα με την Πανσέληνο 
του Αυγούστου, την Κυριακή 10/8/2014, με τη 
δύση του ήλιου. Οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ σύλλογοι 
Ακρασίου - Νεοχωρίου, οργάνωσαν πάρτη 
– γλέντι στη παραλία της Δρότας, ένα ακόμη 
διαμάντι της περιφέρειας Πλωμαρίου. Φορώντας 
την καλή μας διάθεση, οπωσδήποτε το μαγιό 
μας χαρήκαμε την πανσέληνο απ’ την όμορφη 
παραλία του νησιού μας.  Μουσικό σχήμα από 
το Νεοχώρι Λέσβου και με την συμμετοχή 
του Ακρασιώτη Τάκη Σωτηρχέλλη έδωσαν τα 
αποθέματα της μουσικής τους αγάπης, έφτιαξαν 
το κέφι όσων βρέθηκαν κάτω στην παραλία της 
Δρώτας  και ιδιαίτερα της πολυπληθούς νεολαίας 
των 2 χωριών (Ακρασίου και Νεοχωρίου).  Τα 
ΔΣ των πολιτιστικών Συλλόγων των παραπάνω 
χωριών ευχαριστούν όλους όσους βρέθηκαν εκεί 
στο ραντεβού με μουσικές και με την Πανσέληνο 
του Αυγούστου και υποσχόμαστε στο μέλλον 

ανάλογες συναντήσεις.  Πιστεύουμε ότι με καλή 
διάθεση, θετική ενέργεια και με όνειρα, ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ μπορούμε να ζωγραφίσουμε  και να 
δημιουργήσουμε πολλά πράγματα ωφέλημα στα 
ορεινά και γραφικά χωριά μας. Ραντεβού του 
χρόνου με πολύ αγάπη.
	Καλοκαιρινός χορός των Συλλόγων 
Ακρασίου Λέσβου
To Σαββάτο, 9 Αυγούστου έγινε ο καλοκαιρινός 
χορός των Συλλόγων του χωριού μας στην γραφική 
πλατεία του χωριού μας. Με την μουσική του 
Μεσότοπου και με το άριστο σέρβις των εδεσμάτων 
που προσφέρθηκε (υπάρξε και νηστίσιμο πιάτο), το 
μεγάλο κέφι η επιτυχία του χορού ήταν δεδομένη. 
Μεγάλο δώρα ήταν τα βιβλία του Ακρασιωτη 
συγγραφέα και τέως Λυκειάρχη ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΟΝΤΕΛΛΗ.  Όσοι παραβρέθηκαν στο χορό 
των συλλόγων Ακρασίου πέρασαν μια αξέχαστη 
μουσική βραδιά με παραδοσιακή μουσική και ένα 
γλέντι που έμεινε αξέχαστο κάτω από τα δροσερά 
πλατάνια του γραφικού χωριού μας. 

	Εκδήλωση για το Ακράσι των παλαιών 
χρόνων
Οι 2 σύλλογοι του χωριού φρόντισαν να γινει μια 
πολύ ωραία εκδήλωση την Τετάρτη 13 Αύγουστου 
στο πολιτιστικό κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
στο Ακράσι. Προβλήθηκαν βίντεο σχετικά με το 

παλιό Ακράσι, από το 1957 μέχρι και τέλους του 
1990.Βίντεο που ξύπνησαν θύμισες, γιατί είδαμε 
τους προγόνους μας , είδαμε το και τους εαυτούς 
μας στα νεανικά μας και παιδικά μας χρόνια. 
Θύμισες από θρησκευτικές γιορτές, εκδηλώσεις 
των Συλλόγων και στιγμιότυπα από παλιά γλέντια. 
Στο τέλος προβλήθηκε ένα παλιό θεατρικό που 
είχε παιχτεί το 2002 με τίτλο «η Σουφιρίνα». 
Ετσι φύγαμε όλοι γεμάτοι συναισθηματικά και 
ξεκαρδισμένοι από το γέλια λόγω του θεατρικού.
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...

	Ποδοσφαιρικό κύπελλο ήθους στο 
Ακράσι

Μπορεί η 
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ή 
ομάδα του χωριού 
μας να μην τα 
κατάφερε να 
προκριθεί στα τελικά 
του Τουρνουά 
π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ 
χωριών Λέσβου 
που έγινε στο 
Αμπελικό 9-17 
Αυγούστου 2014 
στο 5χ5 γήπεδο του 

Αμπελικού Λέσβου, αλλά πήρε το ΚΥΠΕΛΟ 
ΗΘΟΥΣ. Αυτό που αποδεικνύει την ποιότητα 
των παιδιών του χωριού μας. Οι Σύλλογοι του 
χωριού μας ευχαριστούν πάνω από όλα τα παιδιά 
του χωριού μας για την συμμετοχή τους σ αυτό 
του τουρνουά,  και τους ευχόμαστε του χρόνου να 
προπονηθούν καλύτερα για να φέρουν καλύτερα 
αποτελέσματα. Τέλος να ευχαριστήσουμε τον 
διοργανωτή του τουρνουά αυτού τον παπα – 
Στρατή για την άψογη διεξαγωγή όλων των 
αγώνων. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

	Δρόμοι Ακρασίου – Δρώτας , Αμπελικού – 
Σταυρού/Βατερών
Οι τελευταίοι χωματένιοι Δρόμοι στη Λέσβο. 
Ξεκίνησε μια μεγάλη πρωτοβουλία από τους φορείς 
του Ακρασίου, Νεοχωρίου και Αμπελικού σχετικά 
με τους δρόμους : 1oν) ΑΚΡΑΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΔΡΩΤΑΣ 2ον) ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ - ΣΤΑΥΡΟΥ οι 
οποίοι ακόμη είναι σε άθλια κατάσταση και 
απαιτείτε η επίστρωση τους με άσφαλτο. Είναι οι 
τελευταίοι χωματένιοι δρόμοι που υπάρχουν στην 
Λέσβο  και οι οποίοι έχουν πάει πίσω σε θέματα 
τουρισμού και επισκεψιμότητας και τα 3 ορεινά 
χωριά το Ακράσι,  το Αμπελικό και το Νεοχώρι και 
οι προσβαση των κατοικων των παραπάνω χωριών 
και των τουριστων στις ονειρεμένες παραλίες της 
Δρώτας και των Βατερών ειναι προβληματική και 
λογω της ασχημης καταστασης των παραπανω 
δρόμων αποφεύγει ο κοσμος να παει στις παραλίες 
αυτές. Επίσης πολλοί αγρότες των χωριών 
αυτών δεν εχουν προσβαση στα κτηματα τους, 
οι διαδρομές είναι πολύ ωραίες και ευχάριστες, 
ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ 
και τέλος θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία τα 
χωριά μας. Ιδιαίτερα για ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΟΥΡΊΣΤΑ, 
ΑΓΡΌΤΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ο δρόμος 
ΣΤΑΥΡΟΥ - ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ προς τα ΒΑΤΕΡΑ 
είναι λιγότερα χιλιόμετρα (30 χλμ. πήγαινε- έλα), 
από το να παει κάποιος απο τον Πολυχνίτο προς τα 
Βατερα. Καταλύτης αυτής της πρωτοβουλίας είναι 
οι δύο σύλλογοι του Ακρασίου της Μυτίληνης και 
της Αθήνας. .Συνέταξαν δύο υπομνήματα προς το 
Δήμαρχο Λέσβου και στην περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου και τα οποία υπογράφουν και άλλοι φορείς 
των 3 χωριών. Για την επιτυχία της πρωτοβουλίας 
είναι απαραίτητο να επιστρατευτούν όλες οι 
δυνάμεις των τριών χωριών,  για να δοθεί οριστική 
λύση στο χρονίζων πρόβλημα σχετικού με τους 
παραπάνω δρόμους.
	ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΟΙ 2 Πολιτιστικοί Συλλόγοι Ακρασίου με κοινή 
επιστολή συγχαίρουν για την εκλογή τους:
1) Την Πέμη Καρπέλλη την νέα Πρόεδρο 
Ακρασίου 2) Τον Νίκο Καρπέλη, νέο Δημοτικό 
Σύμβουλο Δήμου Λέσβου 3) Τον Σπύρο Γαληνό, 
νέο Δήμαρχο Λέσβου και 4) Την Χριστιάνα 
Καλογήρου, νέα Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και 
στους οποίους/ες εύχονται η θητεία τους να είναι η 
απ΄ αρχή  για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων 
του χωριού μας, το ΑΚΡΑΣΙ.
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Παναγιώτης Σωτηρχέλης
του Αρχοντέλη στα νιάτα του.

Ακράσι 1956, Αμύρισα Εμμανουήλ Κοντέλλη 
(πεθερά του Γιώργου Μακαρώνη) με τα δυο 
εγγόνια της Στράτο και Μυρσίνη Μακαρώνη. 
Εγγόνια που είναι πλέον παντρεμένα και με 
θαυμάσιες οικογένειες και με αξιόλογα παιδιά.

Παλιές νοικοκυρές μπροστά στο σπίτι του Παναγ. 
Δ. Αληγιάννη. Δίπλα φαίνεται ένα από τα πρώτα 
καφενεία του χωριού με δώμα από πάνω (του 
Παναγιώτη Βερβέρη). Λειτουργούσε πριν από 
100 χρόνια. Σήμερα στη θέση του έχει χτιστεί 
το σπίτι του Δημητρίου Εμμ. Χριστοφέλλη. 
Εικονίζονται από αριστερά Παραδείσ’ τ’ Καλδή 
(σύζυγος της Βέβας, Γεωργ. Γρ. Χατζέλλη), 
του Σουλτάν τσ’ Όλγας (σύζυγος Χρήστου Ι. 
Λάσκαρη), η Πιρμαθειά τσ’ Σαμφούς (σύζυγος 
Κων/νου Εμμ. Ασπρολούπου) και του Ρηνιώ 
τη Σπύρ’(σύζυγος Σπύρου Περ. Κουτλή). 
Όλες είναι πεθαμένες.

Σε πανηγύρι στην πλατεία του χωριού μας το 
Ακράσι από δεξιά ο Στάθης Καβαρνός, η 
Μαρία και Περικλής Σάπικας, ο Γιώργος 
Αβαγιάνης με την σύζυγο του και πολλοί άλλοι 
που δεν διακρίνονται καλά...

Κωσταντίνα Αρχοντέλη Σωτήρχου

Στο κέντρο ο Γεώργιος Παν. Χατζέλλης (Βέβα) 
στην Αμερική όπου έπαιζε σαντούρι με πολλές 
και διάφορες ορχήστρες κι ο αδελφός του 
Παναγιώτης με την οικογένειά του. Ο γαμπρός 
του Εμμανουήλ Σοφιανός αφηγείται: «Το 1974 
στην πλατεία Σαπφούς είχε καφενείο ο Περικλής 
Σάπικας. Βλέπει την Βέβα ένας Αμερικάνος και 
του λέει: «Μοιάζεις πάρα πολύ με έναν πολύ ωραίο 
άνδρα τότε που έπαιζε πάρα πολύ ωραία σαντούρι 
σε κέντρο διασκέδασης στην Αμερική. Μήπως 
είσαι εσύ;» Ο Γιώργος Χατζέλλης του απαντά: 
«Λάθος κάνεις». Όταν έφυγε ο Αμερικάνος ο 
Περικλής Σάπικας του λέει γιατί του είπες ψέματα 
και η Βέβα του απαντά: «Ας τον να με θυμάται 
όπως ήμουν τότε».

Φωτογραφία στη Δρώτα(;) Από αριστερά: 
Ψαρέλλης (απεβίωσε), Χρονία Παναρέτου, 
Γιασεμή Ευσταθ. Καλδή, κάποια κύπελλα από το 
Βούρκο, Ευστάθιος Δημ. Τυροπώλης (απεβίωσε), 
πίσω του Γεωργία σύζυγος Φωτίου Ραφτέλλη, 
η Γιάννς του Μπαμέλ (απεβίωσε), Κώστας 
Ευσταθ. Καλδής, γαμπρός μου (απεβίωσε) και 
Σταύρος Αρχ. Σωτήρχος (απεβίωσε).

Από αριστερά: Θαλασσέλλης Γιάννης, Κουτλής 
Σπύρος, Θαλασσέλλης Σάββας, Σωτηρχέλλης 
Παναγ., Φιλομένη Τυροπώλη του Δημ., 
Ασπρολούπος Δημήτρης, ελάχιστα φαίνεται ο 
Σωτηρχέλλης Γιώργος του Παν. Επάνω είναι τα 
παιδιά του Δημήτρης Τυροπώλης (Δεσπότης), 
από δεξιά η Μαρία, ο Στάθης.
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Από δεξιά ο Παναγιώτης Γ. Χατζέλλης
σε ταξίδι του στην Αυστραλία μαζί με τους Στάθη 

Βεγιάννη, Μαρία και Γιώργο Ταμκαλή.

Ένα μπουκέτο Ακρασιώτες
που διαμένουν στην Αυστραλία

Πέντε αδέλφια (2 αγόρια και τρία κορίτσια 
παιδιά του Γεωργίου Χατζέλλη και της 

Παραδείσης. Από αριστερά η Μαρία Σοφιανού,  
ο Παναγιώτης Χατζέλλης, η Βασιλική Βερβέρη 

(αποβιώσασα), Ευστρατία Βεγιάννη και ο 
Χριστόφορος Χατζέλλης (αποβιώσας). 

Πολύ παλιά φωτογραφία. Από αριστερά
η μεγαλύτερη κόρη του Γ. Χατζέλη και της 

Παραδείσης Βασιλική Βερβέρη σαν δεύτερη 
μάνα δίπλα στα 3 από 4 αδέλφια της, μικρά 

τότε παιδάκια: Μαρία Σοφιανού, Ευστρατία 
Βεγιάννη και ο Χριστόφορος Χατζέλλης. 

Ακρασιώτες και όχι μονο διασκεδάζουν
στην μακρινή Αυστραλία.

Τελειόφοιτοι μαθητές του Β΄ Γυμνασίου 
Αρρένων, σχολικό έτος 1954 - 1955 στα 

κεντρικά λύκεια Μυτιλήνης. Στην πρώτη σειρά 
από αριστερά διακρίνεται (4ος) ο θεολόγος 

καθηγητής Μιχάλης Ευστρ. Βερβέρης γιός
του παπα Στρατή Βερβέρη.

Ο δρόμος που ονομάστηκε Ακράσιον στη δυτική 
Αυστραλία.! Ακράσι Λέσβου παντού υπάρχεις...

στις καρδιές μας... και σε μέρη μακρινά...

Η Νούλα Σάπικα μικρό παιδί τότε στην 
πλατεία του χωριού μας σε εκδήλωση του 
Δημοτικού σχολείου Ακρασίου. Πίσω της 

διακρίνονται πάρα πολλά κορίτσια, τότε που το 
Ακράσι ήταν γεμάτο κόσμο.

Ο Βασίλης Ραφτέλης και η σύζυγος του 
GILLIAN στο νέο τους σπιτικό (λίγο ποιο 
κάτω από τα δώδεκα Πουτρέλια) και το οποίο 
έφτιαξαν μετά από 15 χρόνια. Το σπίτι αυτό 
ανήκε στην Αρχοντούλα και Νίκο Ασλάνη 
(Κασιάν΄ς).

Μανώλης Σωτηρχέλης το 1964 στο Ακράσι 
παιδί του Σωτήρχου Σωτηρχέλλη .
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Είναι το ενδεικτικό του Σωτήρχου Σωτήρχελη 
όταν ήταν 11 ετών και είχε προβιβαστεί από 
την Τέταρτη στην Πέμπτη το 1927 -1928. Με 
τις τότε υπάρχουσες συνθήκες και την μεγάλη 
φτώχια τότε ήταν μεγάλο πράγμα να βγάλεις 
έστω το Δημοτικό.

Παναγιώτης Λάσκαρης ο μερακλής 
Ακρασιώτης που φροντίζει το χωριό μας να 
είναι πάντα όμορφο και καθαρό. Μετά την 
φάρμα ελαφιών που έχει στην Πέρα Πλάτη που 
είναι το στολίδι του χωριού μας και που μαζεύει 
κόσμο από όλη την Λέσβο τώρα αγόρασε και 
ανακαίνισε χώρο απέναντι από το καφενείο του 
Νίκου Καρπέλη (μόλις μπαίνεις στο χωριό.).

Ακράσι, σχολικό έτος 1970 - 1971 μαθητές 
Δημοτικού σχολείου Ακρασίου. Τα αδέλφια 
Γεώργιος Ξ. Βερβέρης και Παρασκευή 
Βερβέρη. 

Οι αδελφές Νικολιά Μαρία και η μεγαλύτερη 
σε ηλικία Τίτσα ντυμένες με τις παραδοσιακές 

Ακρασιώτικες βράκες

Ο ψυχή της Γιορτής του Τραχανά, κατά την 
διαδικασία της παρασκευής του τραχανά,

η πρόεδρος του χωριού μας Πέμη Καρπέλη.

Πολύ παλιά φωτογραφία. Ο Στάθης Σωτήρχος 
με την γυναίκα του Τούλα και με την παρέα 

τους σε στιγμές ευθυμίας.

Από την φετινή Γιορτή Τραχανά το παιδικό 
χορευτικό των δυο πολιτιστικών συλλόγων 

του χωριού μας στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ακρασίου.

Ο Κώστας Μαυροθαλασσίτης (αποβίωσε) με 
την σύζυγο του Μαριάνθη, με συγγενείς και 

φίλους έξω από το σπίτι του στο Ακράσι.

Μικρά παιδιά τότε, σε εκδήλωση μέσα στην 
πλατεία του χωριού μας ο Γιάννης Σωτήρχος 

και η αδελφή του Κατερίνα.

Κλεάνθη και Γρηγόρης Αληγιάννης με τον 
εγγονό Γρηγόρη, νυν προϊστάμενο οικονομικής 

υπηρεσίας Δήμου Λέσβου. 
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	Το καλοκαίρι που θα ρθείτε στο χωριό μας θα δείτε αλλαγές τόσο στο νεκροταφείο όσο και στο γραφείο 
της κοινότητας. Στο νεκροταφείο πρέπει να μνημονεύσουμε τον παπά του Αμπελικού με το φορτωτάκι και 
το φορτηγό του, καθώς και τον πρόεδρό τους και μπράβο τους για τη βοήθειά τους.
	Επίσης την πρωτοβουλία της προέδρου μας Περσεφόνης (Πέμης) που στο γραφείο της κοινότητας 
έχει δώσει άλλη όψη. 
	Μην ξεχνάτε να διαδίδετε ότι το μικρό χωριό μας το Ακράσι έχει και μουσείο για να έρχονται να το 
επισκέπτονται. 
	Τι θα πει Ακράσι; Τόπος λατρείας , ξεγνοιασιάς, φυσικού κάλλους και περίτρανης ομορφιάς. Πού θα πας 
να βρεις αυτήν την πλατεία με τους δυο πλατάνους και την εξέδρα με θέα τα ψηλά βουνά, το πέλαγος, καθώς 
και τον [βιγλάτορα] που αντέχει και κρατά τόσα χρόνια. Πού θα πας να τα βρεις όλα αυτά, να διπλασιάζεις 
το χρόνο σου και να μην τρέχει σαν νερό;
Όλοι μας μακαρίζουν για τις ομορφιές του χωριού μας. Κάποιος έκανε μια σύγκριση λέγοντας ότι εκτός από 
τον Ψηλορίτη τέτοιο τοπίο ούτε στην Κρήτη δεν το βρίσκεις. 
	Τώρα βλέπω να γίνονται έργα στο καμάρι μας τον συνεταιρισμό μας, να δούμε τι μας ετοιμάζει ο 
πάντα ενεργητικός πρόεδρος (Χρήστος Κουτλής).
	Σταυροδρόμι ονομάζεται το Κάτω Καφενείο, τίτλος επίσημος, μαζί με την ανακαίνιση του χώρου 
απέναντι που αγόρασε συγχωριανός μας και έδωσε άλλη όψη και αίγλη στην είσοδο του χωριού μας.
	Για πρώτη φορά το χωριό μας έχει γυναίκα πρόεδρο, όπως και το νησί μας έχει ομάδα στην πρώτη 
εθνική. Αγάντα Περσεφόνη, μη τυχόν και πεις (τι τα θέλεις μουρί Νικολιού τα έρμα τα κισίμια); 
	Ε Μανώλ’ έμαθα ότι πικράθηκες μετά τις εκλογές με το αποτέλεσμα και απαρνήθηκες το χωριό (κι 
άλλοι πολλοί το πάθανε δεν είσαι μοναχός σου).
Κάθισε και εμβάθυνε αυτό το ρητό, πήγαινε πίσω και θα δεις ότι έχω δίκιο. Πήγαινε με τα καλάμια σου και 
ψάρευε να ξεδίνει ο νους σου γιατί δεν αξίζει ο κόπος να ασχολείσαι με τα κοινά. 
	Παρήγορο και φέτος το πολύ μουρουλάς στο χωριό, μέχρι και νέους ψαλτάδες φέραμε (το μήλο κάτω 
απ’ τη μηλιά). Ίσως να είναι οι μελλοντικοί άνθρωποι που θα αντισταθούν στη φθορά του χρόνου. Αγάντα 
λεβέντες μου. 
	Χοροί, τραγούδια, θέατρα, διαγωνισμοί το χωριό μας στο ζενίθ. Το ζεύγος Σάπικα έδωσε ακόμα 
ένα δείγμα καλής προσπάθειας και εργατικότητας. Μας κράτησαν για ώρες σε εγρήγορση.  Εμείς οι μεγάλοι 
παρακολουθούσαμε τα πιτσιρίκια να αποδίδουν τα μέγιστα. Από όλους ένα μεγάλο χειροκρότημα και μπράβο 
στους δασκάλους τους. 
	Στη ζωή ετούτη έχουμε να διανύσουμε ένα μέτρο ζωής, εμείς έχουμε διανύσει τους ογδόντα πόντους 
και μας μένουν είκοσι πόντοι. Από αυτούς όμως πόσους θα διανύσουμε (άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου).
Εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα δεινά, πότε το ένα, πότε το άλλο, εκεί που φτιάχνουμε το ένα χαλάει το άλλο και 
τράβα κορδέλα μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα για να μεταναστεύσουμε.
Λένε τούτους θα ακούσ’ το τριλαμπέλ’ αλλά έλα ντε που δεν ακούς και δε βλέπεις τίποτα. 
Έχεις όμως και τους παπάδες που άμα είναι τρεις ή τέσσερις και το αρχίσουνε δε χάνουμε τρίχα, νομίζεις ότι 
έχουν κάνει προπόνηση. 
	Ένα επίδομα δώσαμε για τους φτωχούς και αυτό στα μέτρα τους, το φτιάξανε, το πήρανε όλοι οι 
ομοεθνείς και οι άνθρωποι που έπρεπε να το πάρουν το χάσανε επειδή ήταν φιλοξενούμενοι. Ήθελε να ’ξερα 
ποιος το σκέφτηκε που θα μείνουν οι γονείς που δεν έχουν σπίτι και μένουν με τα παιδιά τους; Πρέπει να 
τους πετάξουμε στο δρόμο; Πώς θα ζήσει ένας συνταξιούχος των 362€ όταν θα πρέπει να νοικιάσει σπίτι θα 

ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ!!!

του Μιχάλη Ασλάνη

ζητιανεύει;
Άκουγα για τον Αϊ Φανούριο ότι κάνουν φανουρόπιτες και φανερώνει ό,τι θέλεις. Ήτανε η γιορτή του 
και η γυναίκα μου έκανε την πίτα του, οπότε εγώ γράφω έξι αριθμούς του ΛΟΤΤΟ και τους βάζω κάτω από 
τη φανουρόπιτα και τη σκεπάζω, ούτε γάτα, ούτε ζημιά, ούτε μιλιά.
Όταν γυρίσαμε από την εκκλησία, ψάχνω για το χαρτάκι, πουθενά. Αναγκάστηκα να ρωτήσω τη γυναίκα 
μου, μου λέει δεν βρήκα τίποτα. Λες να το πήρε ο παπάς για να τους γράψει; 
Αναγκάστηκα να παρακολουθώ τον παπά για ένα μήνα, μήπως δω καμιά αλλαγή ξαφνικά αλλά τίποτα. 
Γύρισε η χρονιά και ξαναεπιχειρώ το ίδιο με τη φανουρόπιτα, γράφω τους αριθμούς, τους ευλογεί ο παπάς 
και κατ’ευθείαν τρέχω στο πρακτορείο και στέλνω το δελτίο.
Περιμένω με λαχτάρα ότι θα κερδίσω, το βάζω στο μηχάνημα αλλά δεν είχα πιάσει ούτε έναν αριθμό. Έξησα 
το κεφάλι μου και είπα μέσα μου: «Ο Άι Φανούρης έλειπε, θα είχε πάει για κυνήγι στα ορτύκια», οπότε 
ξαναλέω:

Αν έχεις τύχη διάβαινε
και ριζικό περπάτα
αν δεν τα έχεις και τα δυο
μην προχωράς, σταμάτα.

	Τα μάθητη ο Κούκης απεβίωσε… τέρμα η μασκότ του χωριού μας.

Δωρίστε ΒΙΒΛΙΑ - Ευχαριστίες
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος  ΑΚΡΑΣΙΩΝ  ευχαριστεί 
όλους όσους έδωσαν δωρεάν βιβλία για τον εμπλουτισμό 
της βιβλιοθήκης του χωριού μας. 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).
Μέχρι σήμερα πάρα πολλοί ήταν αυτοί (και Ακρασιώτες και 
φίλοι του χωριού μας) που έστειλαν βιβλία για την βιβλιοθήκη 
του συλλόγου μας, τους οποίους θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
για την προσφορά τους αυτή. Και είναι οι παρακάτω: Καλδής Ευστράτιος, , Ευστρατία και Γιάννης 
Ασωματιανός, Καλδή Αρτεμις, Ειρήνη Παπαπέτρου, Στέλλα Βέτσικα, Τριάδα Καλπάκα, Γεωργούλας 
Στρατής, Προκόπης Παπάλας, Τζίλας Παναγιώτης, Γιώργος Παρασκευαϊδης, Οικογένεια Ανδριώτη, 
Γεωργούλας Στράτος, Προκόπης Παπάλας, Αυγερινόπουλος Μιχάλης, Δημήτρη Βηρχαλίδη, ανώνυμη 
κυρία. Τέλος θερμές ευχαριστίες στους Ξενοφών Σάπικα, Γιάννη Λάσκαρη και Φωτίου Δημήτρη για την 
δωρεάν μεταφορά βιβλίων από την Μυτιλήνη στο Πολιτιστικό κέντρο Ακρασίου όπου και βρίσκεται 

η μεγάλη μας βιβλιοθήκη. Ζητάμε συγνώμην αν ξεχάσαμε κανέναν. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα μέλη του Δώσε Πάρε και 
την Μαρία Νικολιά η οποια μαζεψε και έστειλε 17 κούτες βιβλίων και 
για την αποστολή στο μέλλον και άλλων βιβλίων.
Επίσης  θα ήταν μεγάλη μας χαρά εάν έχετε βιβλία που δεν τα έχετε 
ανάγκη να τα δωρίσετε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του 
χωριού μας. Μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε για βιβλία σχετικά με τον 
αγρότη, τον κήπο και γενικά για την φύση. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 
6977033166 για να τα παραλάβουμε από το σπίτι σας. Σας ευχαριστούμε 
πολύ εκ των πρότερων.
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Χριστός γεννάται... Συμβουλές...
του Στρατή Καλδή

του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ?
Η λύση από το προηγούμενο τεύχος

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

Ο επιμένων νικά

Αυτό πρέπει να το ξέρει κάθε νέος της σημερινής εποχής και να μην καταθέτει τα όπλα μπροστά στο 
παραμικρό εμπόδιο που θα του βρεθεί στο δρόμο προς την επιτυχία του. Κανείς δεν γεννήθηκε με μια 
επιτυχία, με μια επιχείρηση στα χέρια του. Όλοι γεννιούνται με τα ίδια δικαιώματα, αλλά όλοι αγωνίζονται, 
επιμένουν και αντιδρούν στις πρώτες δυσκολίες των και στέφονται με τη δάφνη της επιτυχίας, άλλοι δεν 
υποχωρούν στο πρώτο εμπόδιο και δεν φθάνουν στο νήμα της νίκης, γίνονται δε τα λεγόμενα κλωτσοσκούφια 
της κοινωνίας.
Ποιος επιστήμων, ποιος τεχνίτης, ποιος επιχειρηματίας έφθασε στο τέρμα χωρίς κόπους, χωρίς απογοητεύσεις, 
χωρίς αποτυχίες;;; Αλλά έχοντας μέσα τους αναμμένη τη δάδα της επιτυχίας του ιδανικού τους, έφθασαν στο 
λαμπρό τέρμα της νίκης. Ο επιμένων νικά. Αυτό πρέπει να το γράψει ο κάθε νέος στη σημαία που θα τον 
οδηγήσει στον αγώνα της ζωής και θα τον βοηθήσει να βγει νικητής πραγματοποιώντας το ιδανικό για το 
οποίο ξεκίνησε….

Προσοχή στους ανθρώπους

Αποφεύγετε τους ανθρώπους με το φανταχτερό παρουσιαστικό. Είναι τόσο άδειοι ψυχικά ώστε δεν έχουν να 
σας προσφέρουν …τίποτα. Ούτε καν μια ευχάριστη συντροφιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την καλή 
τους και την κακή τους πλευρά. Εσείς δείχνετε πάντοτε στους άλλους την καλή σας πλευρά, βλέποντάς τους 
κι εκείνους συγχρόνως μόνο από την καλή τους πλευρά, αδιαφορώντας για την κακή τους.
Έτσι, εσείς μεν θα εξαφανίσετε τα ελαττώματά σας και θα αναγκάσετε τους άλλους να σας φέρονται με 
ευγένεια και καλοσύνη για να μη χάσουν την εκτίμησή σας, εκτός βέβαια εάν πρόκειται για αδιόρθωτα 
κακούς ανθρώπους, οπότε όμως δεν υπάρχει λόγος να τους συναναστρέφεστε. 

Κουίζ

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Μάγοι, οι φτωχοί Ποιμένες και τα αγαθά ζώα ήταν 
η κοσμική αντιπροσωπεία την Άγια εκείνη νύχτα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. 
Ο Χριστός ήλθε για να κηρύξει την επανάσταση της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Να πει ότι όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή φύλου είμαστε ίσοι και αδέλφια γιατί έχουμε τον ίδιο Πατέρα. 
Ήλθε για να αναβιβάσει την γυναίκα και να καθαγιάσει την οικογένεια. 
Ήλθε για να γιατρέψει όλες τις πληγές και τα πάθη του ανθρώπου. 
Ήλθε για να μας αφήσει την επί του Όρους Ομιλία, ένα υπέροχο θρησκευτικό κείμενο που γράφτηκε μια 
μοναδική φορά και ποτέ δεν θα ξαναγραφεί κάτι καλύτερο.
Ήλθε και μας άφησε την απαράμιλλη παραβολή του Ασώτου για την οποία έγραψαν: «Προτού λεχθεί, δεν 
ελέχθη κάτι καλύτερο. Ευλογημένη η ώρα που ελέχθη και ας την έχουμε ως ημέρα πανηγυρισμού». (Α. 
Τσιριντάνης).   
Ήλθε και μας έδωσε ένα πάρα πολύ απλό σύνταγμα για την ομαλή συμβίωσή μας, όταν είπε: «Πάντα ουν 
όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς». Με άλλα λόγια, όπως θέλετε 
να φέρονται οι άλλοι σε σας, έτσι να φέρεσθε κι εσείς σ’ αυτούς. 
Μέσα στον ανάστατο και μπερδεμένο κόσμο μας η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι να σκύψουμε ευλαβικά, να 
ακούσουμε το μήνυμά Του και να το εφαρμόζουμε.

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

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

Ενίσχυση περιοδικού
Ταβέρνα Ρεμπέτης 20€
Ψητοπωλείο Παράσχος 40€
Ταβέρνα Ζουμπούλι 40€
Φαντάστικο 20€
Καραφώτης Γεώργιος 20€
Βαλάς Χαράλαμπος 20€

Φρουτεμπορική 20€
Πατσατζής-Μακαρώνης 20€
Βερβέρης Δημήτριος 20€
Ασλάνης Νίκος 20€
Λάσκαρης Σάπικας 20€
Λάσκαρης Χρήστος 40€
Κομμώσεις Έλενα 20€

Γιαλούρης Δημήτριος 20€
Κλάβας Αριστείδης 20€
Ιχθυοπωλείο Μακρύς-Γιαλός 20€
Καρυτσιανού Γιασεμή 20€
Πιταράς Γιάννης 50€

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συγγενείς, συγχωριανούς,

φίλους και τον κ. Κοντόπουλο Δημήτρη οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους και όσοι 
προσέφεραν χρηματικό ποσό αντί στεφάνου, στη μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας,

Ελένης Σωτηρχέλη, στην Αγ. Παρασκευή, και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών.
Με εκτίμηση Τα παιδιά της

Δεκαετία του ΄60. Δυό αδέλφια, ο πιο μικρός είναι 
γύρω στα 5. Όποιος βρει ποιά είναι τα δυό αδέλφια 
και τηλεφωνήσει πρώτος (στον Γιώργο Ξ. Βερβέρη, 
6977 033166) θα κερδίσει ένα μπουκάλι κρασί και μια 
σοκολάτα.
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Σελινάτο Χριστουγεννιάτικο

Ακρασιώτικη Xαβίτσα

Όπου σταθείς και όπου βρεθείς στο Ακράσι η παρουσία του τα 
Χριστούγεννα είναι φανερή, μοσχομυρίζει όλο το χωριό. Φλερτάρεις 
μαζί του οπτικά δίνοντας έμφαση στο χρώμα αλλά και στο άρωμα 
του. Το δένεις άψογα με ντόπιο Ακρασιώτικο χοιρινό και γαρνίρεις 
με φρεσκοχτυπημένο αυγολέμονο. Οι ευχές δίνουν και παίρνουν, τα 
ποτήρια τσουγκρίζουν και το πιάτο ευχόμαστε να μην αδειάσει ποτέ. 
Πινελιές παράδοσης αποτυπωμένες σε ένα αχνιστό πιάτο γεμάτο 
σελινάτο, το σήμα κατατεθέν του Χριστουγεννιάτικου Ακρασιώτικου 
εορταστικού τραπεζιού...
ΥΛΙΚΑ:
2 κιλά σέλινο και σέλερι αν θέλετε, 1 κιλό χοιρινό, αλατοπίπερο, ελαιόλαδο, 2 αυγά, 1 λεμόνι, κρασί
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Καλοπλένουμε και ψιλοκόβουμε τα χόρτα. Τα νεροβράζουμε μία φορά και τα αφήνουμε στην άκρη. 
Αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει και μία δύο ημέρες πριν και να τα φυλάξουμε στο ψυγείο. Σωτάρουμε 
το κρέας και το κρεμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Το σβήνουμε με ένα ποτηράκι λευκό κρασί, ρίχνουμε αλάτι, 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και δύο ποτήρια νερό. Όταν βράσει το χοιρινό αποσύρουμε και στο ζωμό ρίχνουμε 
τα σέλινα. Τα γυρίζουμε αρκετές φορές για να βράσουν ομοιόμορφα. Δοκιμάζουμε και αφού έχουν βράσει 
καλά, προσθέτουμε το κρέας και ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Μη βλέπετε το ζουμάκι και σας φαίνεται πολύ. 
Φροντίστε να είναι μπόλικο.

Υλικά: Λάδια απο τηγανητά ψάρια, 1 φλυτζάνα αλεύρι, 1 κρεμμυδάκι 
ξερό ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
Παίρνουμε το λάδι από τηγανισμένα ψάρια, Ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι 
το αλεύρι, τα κρεμμύδια, αλάτι , πιπέρι, Aνακατεύουμε καλά  σε σιγανή 
φωτιά, ώσπου να πήξουν(ένα τέταρτο περίπου).
Η χαβίτσα σερβίρεται σαν συνοδευτικό για τα τηγανητά μας ψάρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Σωτηρχέλη Ελένη και ο σύζυγος της Τριαντάφυλλος  Κορομηνάς στις 29/9/2014 στην Αλεξανδρούπο-
λη έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.

Να σας ζήσει και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Ραφαήλ είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Ελευθερία Λινάρδου και ο Παναγιώτης Βενετής 
στις 24/08/2014 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.
2. Αλεξία- Ραφαηλία είναι το όνομα που έδωσαν ο Παναγιώτης Ευστρατίου  Βερβέρης και η σύζυγος 
του (γιος του Ευστρατίου Π. Βερβέρη εξ Αφρικής) στον Άγιο Ραφαήλ Θερμής την 30/7/14. 

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

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 20/9/2014 η Χριστίνα Ασπρολούπου του Νικολάου και της Ειρήνης  και ο Απόστολος Καθιώτης 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Επάνω Σκάλα. Κουμπάροι η Μαρία Τυροπώλη και ο 
Νικόλαος Δουλουμπέκης.
2. Στις 26/10/2014 η Παναγιώτα Καβαρνού  του Παναγιώτη και της Ελισάβετ και ο Στέλιος Μακροδη-
μήτρης παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνη.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ

1. Στις 09/09/2014 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Ασπασία Κουτσουραδή και κηδεύτηκε  στο Αμπελικό.
2. Στις 15/11/2014 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Ελένη Σωτηρχέλη και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
3. Απεβίωσε στην Αυστραλία ο Στρατής Στυψιανός.
4. Κηδεύτηκε στο Νεοχώρι Λέσβου την 11/12/2014 η Ειρήνη Γιαλούρη (πεθερά της Ρεβέκας Καρίπη), ετών 
68.

Εις μνήμην...
Ήσουν λουλούδι στη ζωή η καρδιά σου ήταν μπαχτσές, πάντα με το χαμόγελο με 
τα χωρατά σου. Φίλε μου Γιάννη Ευστρ. Λαγουτάρη 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 περισ-
σότερο, μείναμε άφωνοι κανόντας διάφορες σκέψεις ότι δεν υπάρχει φοβερότερο 
τα του θανάτου μυστήριο. Αν υπάρχει ζωή και δεις ανθρώπους μας συγχωριανούς 
να τους πεις σε όλους χαιρετίσματα γιατί ποτές δεν έχουν φύγει από το μυαλό μας. 
Ο Θεός να σε αναπαύσει. Απεβίωσε την τετάρτη δεκαοχτώ Δεκεμβρίου 2013.
                                                                                             Μιχάλης Ασλάνης

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

Περιοδική έκδοση Αγίας Παρασκευής Ακρασίου 

Στην περιοδική έκδοση του Ιερού Ναού μας Ακρασίου Αγίας Παρασκευής Νο…… ή μηνός…… που 
διανεμεται δωρεάν στου χωριανούς μας και όχι μόνο και της οποίας υπεύθυνος είναι ο πατήρ Παναγιώτης 
Βαζλαδέλλης διαβάζουμε τα παρακάτω άρθρα: 
1. Γιατί προσκυνούμε τον Τίμιο  Σταυρό, 2. Θαύμα το τίμιου Ξύλου. 3. Δόξα του Σαυρού. 4. «Εν τούτω 
νίκα». Συντάκτες οι θεολόγοι Αβαγιάννης Σταύρος εξ Ακρασίου και ο Τσαγκάρης Παναγιώτης. 
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Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας
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KENTPO
ANTAΛΛAKTIKΩN

ΔHMHTPHΣ  BEPBEPHΣ

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

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
ι. ΛΑσκΑρΗσ - ΞέΝ. σΑΠικΑσ

Θ. ΧΑΤΖΗΜιΧΑΗΛ 12
ΤΗΛ.: 22510 40009

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

ΚΛΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

ΕΡΜΟΥ 78 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 228140


