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Τριακοστό έβδομο (37ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών.
Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. Γρά-
φει 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 ευχαρι-
στούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.
Διαβάσετε στο τεύχος αυτό για τα ορεινά χωριά του Πλωμαρίου, διαβάστε 
την συνεχεία από το προηγούμενο τεύχος για τον δάσκαλο Σίμο Γεωργίου 
Ξενιτέλλη για τον οποίο γράφει ο συγχωρεμένος  Γιάννης Κοντέλλης, Ακρα-
σιώτικο δροσερό καλοκαιρι και Ακρασιώτικο κουβεντολόγι 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 γίνο-
νται 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/forum, με πολλές έγχρωμες 
φωτογραφίες από το χωριό μας και να ακούσει παραδοσιακά τραγούδια. Όλα 
αυτά ανανεώνονται κάθε εξάμηνο.
Εκτός από την πληθώρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που οργανώνει και 
υλοποιεί ο Σύλλογος μας εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί και πολι-
τιστικές παρεμβάσεις – έργα υποδομής που ομορφαίνουν το χωριό μας το 
Ακράσι Μέσα στο Πάσχα Κατασκευάστηκε μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«Γιάννης Κοντέλλης» μια μεγάλη βιβλιοθήκη στην οποία θα τοποθετηθούν 
βιβλία και εγκυκλοπαίδειες ποικίλου περιεχομένου (λογοτεχνικά, πολιτιστικά, 
αγροτικά, κλπ). Η χρησιμότητα της βιβλιοθήκης αυτής είναι τεράστια γιατί 
θα αποτελέσει πηγή μόρφωσης και έρευνας της νεολαίας του χωριού μας (ιδι-
αίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες), όπως επί-
σης και των αγροτών 
του χωριού μας και των 
γύρω χωριών, με βι-
βλία χρήσιμα γι αυτούς 
(αγροτικά, γεωπονικά, 
κηπουρικής, κλπ).

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Τα ορεινά χωριά του Πλωμαρίου*
(τα παλιά χρόνια)

Θα εκθέσουμε αναλυτικά εδώ τις πληροφορίες που σταχυολογήσαμε απ’ τα παλιά αρχεία του παλιού 
και του σημερινού Πλωμαρίου για καθένα χωριστά χωριό της περιφέρειας. Η έρευνά μας στρέφεται και 
στα 19 χωριά του Πλωμαριού, που μνημονεύει ο Στ. Τάξης. Τις αρχειακές πληροφορίες συσχετίζουμε μ’ 
αυτές, που εξασφαλίζει η έρευνα για την αρχαιότητά τους.

Η διάταξη της ύλης γίνεται κατά ενότητες. Η κάθε ενότητα αναφέρεται και σ’ ένα χωριό. Στη διάταξη 
των ενοτήτων ακολουθούμε την αλφαβητική σειρά των ονομάτων του χωριού.

1. Το Ακράσι
Το σημερινό χωριό Ακράσι44 ήταν το 

πιο ακραίο της περιφέρειας Πλωμαριού.
Το όνομά του μνημονεύεται συχνά 

τον 19ο αιώνα από τα παλιά αρχεία της 
περιφέρειας.

Πολλοί από τους κατοίκους του παλιού 
Πλωμαριού είχαν ελαιοκτήματα στην 
περιοχή του Ακρασιού και μέσα στο χωριό 
«ανώγια». Σύμφωνα με μια αναγραφή του 
κώδικα της Μεταμορφώσεως (Παναγίας) 
π. Πλωμαριού (φυλ. 4) πουλήθηκε ένα από 
τα ανώγια αυτά το 1843 για 410 γρόσια.

Ένας ελαιόμυλος, που λειτουργούσε 
εκεί και ανήκε στον Δημητράκη Αγροτάρο (;) κάτοικο του π. Πλωμαριού, δωρήθηκε στην Παναγία 
Αγιάσου το 1816.45 Ένας άλλος ελαιόμυλος της Παναγίας Πλωμαρίου αναφέρεται στον 1ο κώδικα του 
Συνοδικού Ποταμού στα χρόνια 1835 και 1836. Ο κώδικας αυτός ανήκε στην Παναγία του π. Πλωμαριού 
και μεταφέρθηκε στο Συνοδικό άγνωστο πότε και πώς.

Κατά μια παράδοση το Ακράσι συνοικίστηκε στα νεότερα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από κατοίκους 
της Δρότας ή των «Σπιτιών» που ήταν απέναντί του, επάνω στο βουνό «Πριώνα».45α Γι’ αυτό είναι χτισμένο 
επάνω σε λόφο και σε μέρος εμφανές από τη θάλασσα.

Η μικρή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που χτίστηκε ίσως τότε, χρειάστηκε να ανοικοδομηθεί και 
να μεγαλώσει στα 186546, όταν αργότερα αυξήθηκε ο πληθυσμός του Ακρασιού.

Στους αρχαιολογικούς χάρτες σημειώνεται στην περιοχή του Ακρασιού ένας πανάρχαιος οικισμός, 
που διατηρήθηκε και στους χριστιανικούς χρόνους.47

*Από το βιβλίο Μνήμη και Παράδοση του Συνδέσμου Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος» Α’ τόμος, 
Αθήνα 1986.

44. Με την ετοιμολογία του ονόματος ασχολήθηκε ο Μητροπ. πρώην Παραμυθίας Αθηναγόρας («Πόθεν η 
ονομασία Πλωμάρι» περ. «Ο Ποιμήν» 6 (1938) παράρτ. σ. 232) και ο Γ. Γιαννουλέλλης (Πλωμάρι Λέσβου, σ. 
121).

45. Εμμ. Μυτιληναίου, «Το περισωθέν παλαιόν αρχείον της Παναγίας Αγιάσου», περ. Αγία Σιών, 1 (1937), σ. 
9.

45α. Σ. Ξενιτέλλη, «Κοινότης Ακρασίου», περ. Πλωμαρίτικοι Αντίλαλοι 5 (1981), σ. 243.
46. Περιγραφή της βλ. Κ. Καβαρνού, Αθανάτου ζωής, σ. 105 Ιακώβου Μητρ. Μυτιλήνης, Μ.S. τ.Β’, σ. 109.
47. Ι. Κοντή, Λέςσβος και η Μικρασιατική της περιοχή, εικ. 4-30.
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2. Η Δρότα
Το όνομα του πολύ μικρού χωριού της Δρότας που βρίσκεται Ν. του Ακρασιού, συναντούμε στα 

έγγραφα και τους κώδικες του Αγίου Ιωάννου του Πλωμαριού από το 1762 και του Συνοδικού Ποταμού 
στα 1863-1865.

Είναι στη βαθιά χαράδρα του ποταμού Πριώνα, 
ανάμεσα σε δυο απότομα βουνά, αθέατη από τη θάλασσα, 
από την οποία απέχει περίπου 1,5 χλμ. Η εκλογή αυτής της 
θέσεως δείχνει αναμφίβολα την προσπάθεια των οικιστών 
της να βρίσκονται σε κάποια απόσταση από τη θάλασσα 
και να μένουν αθέατοι απ’ αυτή.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, οι κάτοικοι της 
Δρότας ειδοποιούνταν για την εμφάνιση των πειρατικών 
πλοίων από τους βιγλάτορες των δυο παρατηρητηρίων που 
ήταν από τη μια και την άλλη μεριά του χωριού, δηλ. από 
τη βορειοανατολική Βίγλα του Πριώνα61 και τη βορειοδυτική των «Πηγαδιών».62

Οι κάτοικοι της τότε Δρότας κατέφευγαν από τη χαράδρα στην καλυμμένη θέση «Καλόγηρος» που 
απέχει 2,5 περίπου ώρες.

Η Δρότα ήταν παλαιότερα μεγαλύτερη, αν κρίνουμε από τις δυο εκκλησίες της, τον Άγιο Νικόλαο 
και την Αγία Παρασκευή. Η πρώτη είναι ενοριακός ναός σήμερα και ανοικοδομήθηκε το 1871.63 Η 
δεύτερη, που είναι μικρότερη, είναι παρεκκλήσι.64 Η μείωση του πληθυσμού της Δρότας οφείλεται στη 
μετεγκατάσταση των κατοίκων της κυρίως στο Ακράσι στα νεότερα χρόνια.

Η μεσαιωνική Δρότα, κατά μια παράδοση,65 συνοικίσθηκε από τους κατοίκους ενός πλησιόχωρου 
οικισμού, της «Γλυφιάς» που ήταν δυτικά της. Από τον οικισμό εκείνο σώζονται ελάχιστα λείψανα. Αυτά 
φαίνεται να ερεύνησε ο αρχαιολόγος Σ. Χαριτωνίδης, ο οποίος γράφει:66

Από ολόκληρον την περιοχήν Πλωμαρίου η μόνη ένδειξις παλαιοχριστιανικής εποχής, η οποία μου 
είναι γνωστή, εσημειώθη εις την παραλίαν της Δρότας, όπου τον Μάιον του 1960, εις εκσκαφήν παρά 
το εκεί εκκλησίδιον,67 απεκαλύφθη μονολιθικός αρράβδωτος κίων,68 συνδεόμενος προς τα, κατά την 
ακολουθήσασαν επίσκεψίν μου, παρατηρηθέντα, προς Δ. ιδία του σημερινού οικισμού της κοιλάδος, 
λείψανα οικισμού της υστέρας αρχαιότητος, πιθανώς παλαιοχριστιανικού.

Υπάρχει μια άλλη αξίσου αξιοπρόσεκτη παράδοση πως αρχικά η Δρότα ήταν χτισμένη στην παραλία 
και πως ο πληθυσμός της μεταφέρθηκε στη σημερινή θέση της εξαιτίας των επιδρομών. Η ύπαρξη 
παραλιακού οικισμού συχνά επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έρχονται τυχαίως στην 
επιφάνεια, όπως ο κίονας της παλαιοχριστιανικής εποχής, που κατά τον Σ. Χαριτωνίδη συνδέεται με τις 
αρχαιότητες της Γλυφιάς, τάφοι, θεμέλια αρχαίων οικοδομών κλπ.

Η Δρότα είναι ένας αρχαίος οικισμός. Ο Δημ. Μαντζουράνης συσχετίζει το όνομα της Δρότας με «ένα 
παραθαλάσσιο χωριό στη Λυδία» με το ίδιο όνομα, που το θεωρεί προελληνικό.69

Στη θέση της μεσογειακής Δρότας ή σε παραπλήσιο μέρος σημειώνεται και η αρχαία Δρότα στους 
αρχαιολογικούς χάρτες.70

61. Η θέση λέγεται «Τρία Μαρμάρια» (πληρ. συναδ. κ. Π. Καλδή).
62. Η θέση λέγεται «Αλώνια» (πληρ. συναδ. κ. Π. Καλδή).
63. Περιγραφή του βλ. Κ. Καβαρνού, Αθανάτου ζωής, σ. 94-95, Ιακώβου Μητρ. Μυτιλήνης, Μ.S. τ. Β’, σ. 

163-4.
64. Καβαρνού, ε.α., σ.95.
65. Μου την έκανε γνωστή ο συνάδ. κ. Π. Καλδής.
66. Παλαιοχριστιανική τοπογραφία της Λέσβου, Αθ. 1968, σ. 28.
67. Πρόκειται για το παραλιακό παρεκκλήσι του Αγίου Ισιδώρου. Περιγραφή του βλ. Κ. Καβαρνού, ε.α., σ.95.
68. Στις 4-7-1984, που επισκέφτηκα την παραλία της Δρότας, έλειπε ο κίονας.
69. Οι πρώτες εγκαταστάσεις των Ελλήνων στη Λέσβο, Μυτ. 1949, σ. 17, 29.
70. Κοντή, Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή, εικ. 4-30.
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3. Ο Πριώνας
Τον Πριώνα ή Πριγιώνα135 αναφέρει ο Στ. Τάξης στη δεύτερη έκδοση της «Συνοπτικής ιστορίας και 

τοπογραφίας της Λέσβου» (1909) μεταξύ των χωριών, που ερημώνονταν τότε. Στην πρώτη έκδοσή της 
(1874) δεν αναφέρει τον Πριώνα ανάμεσα στους οικισμούς της περιφέρειας Πλωμαριού. Ούτε και ο Γ. 
Αριστείδης (1863) τον μνημονεύει. Οι παραλείψεις αυτές νομίζαμε πως δεν ελέγχουν την πληροφορία 
του Στ. Τάξη για τον Πριώνα σαν αυθαίρετη. Εξηγούνται πιθανόν από το γεγονός πως  ο Πριώνας είχε 
ερημωθεί παλιότερα.

Τη λειτουργία ελαιόμυλου στον Πριώνα αναφέρει 
ένα δικαιοπρακτικό έγγραφο του Αγίου Ιωάννου του π. 
Πλωμαριού του έτους 1802.

Ο οικισμός του Πριώνα βρισκόταν στο βορεινό 
αντέρεισμα του δύσβατου βουνού Πριώνα απέναντι στο 
Ακράσι και μέσα στην αγροτική περιοχή του Παλιοχωριού, 
από το οποίο απέχει περίπου μια ώρα.

Ο Πριώνας ερημώθηκε τον 19ο αιώνα και οι κάτοικοί 
του μετοίκησαν στο Παλιοχώρι. Διατήρησαν όμως τα 
κτήματά τους στην έρημη περιοχή του. Οι απόγονοί τους, 
που έπρεπε να περπατούν μια ώρα τον ανηφορικό δρόμο για να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους με το 
τσουχτερό κρύο του Πριώνα, εκφράζουν παραστατικά με στίχους τον καημό τους. Τους παραθέτουμε, 
όπως τους λένε οι Παλιοχωριανοί:

«Κ’ ειν’ τάχα γω κι γύριβγα στουν έρμου τουν Πριγώνα
πούνι οι χαλατσιές πουλλές τσι ψόφσα απ’ του κρυγιώμα».137

Όπως είδαμε, μια παράδοση του Παλιοχωριού λέγει πως οι κάτοικοι του Πριώνα προήλθαν από την 
εγκατάσταση της Μελίντας και πως η μετοίκησή τους έγινε εξαιτίας του φόβου των πειρατών.

Η παράδοση φαίνεται πολύ πιθανή. Έχουμε τη γνώμη πως και η εγκατάσταση αυτή έγινε στα 
μεταγενέστερα μεσαιωνικά χρόνια, όπως και του Παλαιοχωριού.

135. Περιγραφή της θέσεως και ετυμολογία του ονόματος (από το πρίων, γεν. πρίονος = πριόνι) βλ. Γ. 
Γιαννουλέλλη, Πλωμάρι, σ. 109. Πιθανόν όμως να παράγεται από το πριών (γεν. πριώνος) = άρμενον να είναι 
ταυτόσημο με την παλιά ονομασία της Μελίντας «Άρμενον».

137. Τους δημοσίευσε ο Γιαν. Μαυραγάνης στο περιοδ. Πλωμαρίτικοι Αντίλαλοι 2 (1978), σ. 285 και στο περ. 
Τα Παλαιοχωριανά 1 (1981), σ. 10.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» προσκαλεί τα μέλη του 
Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 2 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή 
11.30 και στην πλατεία του χωριού, με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα παρακάτω:

1. Πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Πρόσθετα θέματα που θα προταθούν κατά την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση,.

Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών του συλλόγου η ΓΣ θα γίνει την 9 Αυγούστου 2014, 
ημέρα Κυριακή 11.30 και στην πλατεία του χωριού.

Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα στο 
Σύλλογο τακτικά μέλη, τα οποία, πριν την έναρξη της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης θα 
υποβάλλουν έγγραφη υποψηφιότητα.                                                        Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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Ακρασιώτικο δροσερό καλοκαιράκι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήλθατε στο πανέμορφο χωριό μας το Ακράσι, το χωριό του ήλιου, της 
ελιάς, της μυρτιάς, του πεύκου και της μοσχοβολιάς.

Θα ξεκουραστείτε, θα ηρεμήσετε, θα ξεχάσετε τη δύσκολη ζωή με τα προβλήματα και αγωνίες.
Ελάτε να σας γνωρίσουμε και να απολαύσουμε τα καφεδάκι, το ουζάκι κάτω από τα βαθύσκιωτα 

πλατάνια μας. Καθίστε στο μπαλκόνι, στον εξώστη όπως λέμε. Θα σας καλημερίσει ο Προφήτης Ηλίας 
που βρίσκεται στην πανύψηλη κορυφή του βουνού Πριόνα. Το βουνό που παίζει με τον ουρανό και τη 
θάλασσα.

Περιεργαστείτε το μυθικό Βιγλάτορα που είναι μαρμαρωμένος, παραπονεμένος γιατί του έκλεψαν οι 
πειρατές την όμορφη, αγαπημένη του Ακρασιωτοπούλα.

Κοιτάξτε το βραδάκι το ασημένιο φεγγάρι να λούζεται στη θάλασσα της Δρώτας. Θα σας μείνει 
αξέχαστο το ηλιοβασίλεμα, αφήνει κόκκινες ανταύγειες στον ορίζοντα. Και κατακουρασμένος ο ήλιος 
γέρνει πίσω από τα βουνά.

Επισκεφτείτε την Αγία-Κιβωτό, το μουσείο μας. Μπροστά μας ξετυλίγονται μνήμες παλιές μακρινές, 
θα δείτε πως όλα εκεί μέσα είναι χειροποίητα, χωρίς μηχανήματα. Θα θυμηθείτε τους προπαππούδες σας 
που τα χέρια τους ήταν πολυδουλεμένα και με τους ρόζους ζωγραφισμένα.

Διασκεδάστε, χορέψτε, χαρείτε τις γιορτές, τα πανηγύρια μας, την παραδοσιακή γιορτή του 
τραχανά.

Μαζέψτε Ακρασιώτικες μοσχοβολιές. Όπως ρίγανη, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, μάραθο, δυόσμο, 
χαμόμηλο, μέντα, μελισσόχορτο, αγριοτριαντάφυλλο, μολόχα, θυμάρι και τόσα άλλα μυρωδικά του 
χωριού μας.

Πράσινες και μπλε ομορφιές, κλειδώσετε στο μυαλό σας, από τούτο τον προικισμένο τόπο, φεύγοντας 
ανανεωμένοι, με ηρεμία, ξεκούραση και ψυχική αναζωογόνηση, συνεχίστε τη ζωή όσο σκληρή και αν 
είναι.

Σας εύχουμαι ολόψυχα ένα δροσερό Ακρασιώτικο καλοκαιράκι.

Το Ακράσι, το Ακράσι 
Το πιο όμορφο στη πλάση 
Με φιλότιμους ανθρώπους 
Γνωστικούς και φιλανθρώπους

Το χωριό τους αγαπάν
Την παράδοση κρατάν 
Και με σύμβολο εν τέλει 
Τον Γιάννη τον Κοντέλλη 
Που μιλώντας στάζει μέλι

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
(Μας το έστειλε ο Ξενοφώντας ο Ακρασιώτης)

ΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ
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Foreword
In the course of the six centuries history of the 

Ottoman Empire occasionally coins have been 
countermarked, state-issued and foreign coins 
as well. The reasons for countermarking were 
manifold. With this book an attempt was made 
to collect all these countermarks and to present 
them as faithfully as possible through the use 
of drawings and photographs. It was also tried 
to collect all literature on the subject published 
till the end of 1994, to examine it critically, to 
collect the knowledge transmitted orally, and to 
complement all this with the results of the author’s 
own research. Through his efforts the author hopes 
to have achieved the most complete collection of 
all these countermarks and especially the most 
comprehensive understanding of their significance.

Sulzbach am Taunus (Germany), January 
1995, Hans Wilski

Countermarks on Ottoman Copper Coins
In the right column of the table the number 

of coins studied is mentioned. Of necessity 
abbreviations must be used. Their meaning is: 
pa: denomination of the coins in para. obv: the 
countermark occurs on the obverse of a coin, rev: 
the countermark occurs on the reverse of a coin, 
un: the countermarked side of the coin is unknown. 
– 

Εισαγωγή
Στην πορεία της έξι αιώνων ιστορίας της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά καιρούς έχουν 
χρησιμοποιηθεί νομίσματα, αντίσημα, κρατικά 
και ξένα επίσης. Οι λόγοι για τα αντίσημα ήταν 
πολυάριθμοι. Με αυτό το βιβλίο έγινε προσπάθεια 
να συλλεχθούν όλα αυτά τα αντίσημα και να 
παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο πιστά μέσω 
της χρήσης σχεδίων και φωτογραφιών. Επίσης 
επιχειρήθηκε να συλλεχθεί όλη η σχετική με 
το θέμα βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε μέχρι 
το τέλος του 1994, να εξεταστεί κριτικά, να 
συλλεχθεί η προφορικά μεταδιδόμενη γνώση και 
να συμπληρωθεί όλο αυτό με τα αποτελέσματα 
της προσωπικής έρευνας του συγγραφέα. Μέσω 
των προσπαθειών του ο συγγραφέας ελπίζει ότι 
έχει επιτύχει την πιο ολοκληρωμένη συλλογή 
όλων αυτών των αντισήμων και ιδιαίτερα την πιο 
περιεκτική κατανόηση της σπουδαιότητάς τους.

Sulzbach am Taunus (Γερμανία), Ιανουάριος 
1995, Hans Wilski

Αντίσημα σε Οθωμανικά χάλκινα νομίσματα 
Στη δεξιά στήλη του πίνακα αναφέρεται ο 

αριθμός των νομισμάτων που μελετήθηκαν. Είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες. 
Η σημασία τους είναι: pα: ονομασία των 
νομισμάτων σε παρά obv: το αντίσημο εμφανίζεται 
στην κύρια όψη ενός νομίσματος rev: το αντίσημο 
εμφανίζεται στην πίσω όψη ενός νομίσματος un: 
η πλευρά του νομίσματος με το αντίσημο είναι 
άγνωστη. 

COunTermarkS On OTTOman COinS
(in akraSi, LeSVOS)

(ΑΝΤΙΣΗΜΑ) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ (ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ)

Από το βιβλίο του HANS WILSKI “Countermarks on ottoman coins”, Εκδόσεις 1995, σελ. 158, 159

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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Literature for each countermark is found 
in chapter 7. “Bibliography”. Greek letters are 
arranged in the order of the Greek alphabet.

Lesbos – mytilene – midilli
The island of Lesbos is the largest island in 

the Aegean Sea and undoubtedly one of the most 
beautiful. The Turks called it “The garden of the 
Empire”. The second half of the 19th century 
was a time of prosperity for the island. Numerous 
buildings, still showing their former magnificence, 
bear testimony of this even today. The wealth 
was based on agricultural produce, commerce 
and industry. The mention of its 145 oilmills, 40 
soap factories and the large tannery of Perama will 
suffice of its past glory. There was also an active 
overseas trade, involving 4.000 ships per year. The 
population of the island at that time comprised 
110.000 Greeks and 10.000 Turks (Indicateur 
Orientale 1887).

Because of the island’s great commercial 
importance a large number of countermarked coins 
can be expected. And indeed, in the course of time 
more and more countermarks could be attributed to 
Lesbos. It would seem that many of the undecoded 
countermarks may belong to Lesbos. Their style 
and execution point to a Lesbos origin, but so far 
concrete evidence is lacking. Contemporary reports 
about countermarks of Lesbos are hardly available. 
Hasluck briefly mentions the easily readable 
Turkish contermarks of Plomari and Mytilene. 
Only recently old newspapers were discovered by 
Anagnostos which describe in detail the forgery of 
the countermarks of Mytilene, made immediately 
after their emission and that in the largest quantities. 
another document of the period was discovered 
by kofopoulos. Totally unexpected by any 
student of countermarked coins, it provides 
information about the countermark of akrasi. 
No other documents of the time have so far come to 
light. In most cases therefore, only the countermarks 
themselves can be used for explanations...

...From Lesbos countermarks are known using 
Greek language and letters and Ottoman Turkish 
language and Arabic letters; in addition some 
symbols have surfaced, The Ottoman Turkish 
countermarks are always written in full, they never 
consist of abbreviations. Two of them, from Plomari 
and Mytilene, are written in fine Arabic calligraphy. 

Η βιβλιογραφία για το κάθε αντίσημο βρίσκεται 
στο κεφάλαιο 7 «Βιβλιογραφία». Τα ελληνικά 
γράμματα είναι ταξινομημένα με τη σειρά του 
ελληνικού αλφαβήτου.

Λέσβος-Μυτιλήνη
Το νησί της Λέσβου είναι το μεγαλύτερο νησί 

του Αιγαίου και αναμφισβήτητα ένα από τα πιο 
όμορφα. Οι Τούρκοι το ονόμαζαν «Ο κήπος της 
Αυτοκρατορίας». Το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα υπήρξε περίοδος ευημερίας για το νησί. 
Πάρα πολλά κτίρια, που ακόμα επιδεικνύουν την 
προγενέστερη μεγαλοπρέπειά τους, το μαρτυρούν 
- πιστοποιούν ακόμα και σήμερα. Ο πλούτος 
βασιζόταν στην αγροτική παραγωγή, το εμπόριο και 
τη βιομηχανία. Η αναφορά των 145 ελαιοτριβείων, 
40 σαπωνοποιείων και του μεγάλου βυρσοδεψείου 
στο Πέραμα αρκεί σαν απόδειξη της παλιάς του 
δόξας. Επίσης ενεργό υπερπόντιο εμπόριο με 4.000 
πλοία ανά έτος. Ο πληθυσμός του νησιού εκείνη 
την εποχή περιελάμβανε 110.000 Έλληνες και 
10.000 Τούρκους (Indicateur Orientale 1887)

Λόγω της μεγάλης εμπορικής σημασίας του 
νησιού είναι φυσικό να αναμένεται μεγάλος 
αριθμός αντίσημων νομισμάτων. Και πράγματι, 
στην πορεία του χρόνου όλο και περισσότερα 
αντίσημα θα μπορούσαν να αποδοθούν στη Λέσβο. 
Πολλά από τα μη αποκρυπτογραφημένα αντίσημα  
θα μπορούσαν ίσως να ανήκουν στη Λέσβο. Το ύφος 
και η επικύρωσή τους παραπέμπουν σε λεσβιακή 
καταγωγή, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν 
βάσιμες αποδείξεις. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου 
σύγχρονες αναφορές σχετικά με τα αντίσημα της 
Λέσβου. Ο Hasluck αναφέρει σε συντομία τα 
ευανάγνωστα τουρκικά αντίσημα του Πλωμαρίου 
και της Μυτιλήνης. Μόνο πρόσφατα βρέθηκαν 
παλιές εφημερίδες από τον Αναγνώστου οι οποίες 
περιγράφουν λεπτομερώς την παραχάραξη των 
αντισήμων της Μυτιλήνης, που έγινε αμέσως μετά 
την κυκλοφορία τους και στις μέγιστες ποσότητες. 
Ένα άλλο έγγραφο αυτής της περιόδου βρέθηκε 
από τον Κωφόπουλο.  Εντελώς απρόσμενο 
από οποιονδήποτε μελετητή των αντισήμων 
νομισμάτων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
αντίσημο του Ακρασίου. Κανένα άλλο έγγραφο 
της εποχής δεν έχει έρθει στο φως μέχρι στιγμής. 
Γι’ αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο τα 
ίδια τα αντίσημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
διευκρινίσεις... 

...Από τη Λέσβο τα αντίσημα είναι γνωστό ότι 
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These were easily read. Both countermarks show 
unambiguously that the issuing entity was the 
municipality of the towns (Trk: belediye). At that 
time the Greek city administration was in the 
hands of the Council of Elders (Δημογεροντία). In 
Plomari this council had its own countermark: G4-
04 = Δημογεροντία Πλωμαρίου, Council of Elders 
of Plomari. All other countermarks in Ottoman 
Turkish are written rather awkwardly and vague; 
they are very difficult to read...

...In addition to the countermarked coins Turkish 
coins without countermarks and foreign coins 
were also used on Lesbos. It appears that German 
counters (without countermark) too, were current in 
some places as a kind of substitute coinage. Finally, 
emergency paper money (“card board tokens”, 
“bilieta”) is also known from the island, mostly 
issued by churches:

Agiasos 
akrasi 
Asomatos 
Loutra 
Pamfila 
Plakados 
Skopelos 
Perama factory in Gera (1885)
(oil factory of the English woman)...

χρησιμοποιούν ελληνική γλώσσα, γράμματα της 
Οθωμανικής Τουρκικής γλώσσας και Αραβικά 
γράμματα. Επιπλέον μερικά σύμβολα έχουν 
βγει στην επιφάνεια. Τα Οθωμανικά Τουρκικά 
αντίσημα είναι πάντα πλήρως γραμμένα, ποτέ 
δεν περιλαμβάνουν συντομογραφίες. Δυο απ’ 
αυτά, είναι το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη. Είναι 
γραμμένα σε ωραία Αραβική αλληλογραφία. Αυτά 
διαβάστηκαν εύκολα. Και τα δύο αντίσημα δείχνουν 
αναμφιβόλως ότι η εκδιδούσα αρχή ήταν ο δήμος 
των πόλεων. Εκείνη την εποχή η ελληνική διοίκηση 
των πόλεων ήταν στα χέρια της Δημογεροντίας. 

Στο Πλωμάρι αυτό το συμβούλιο είχε το δικό 
του αντίσημο: G4-04 Δημογεροντία Πλωμαρίου. 
Όλα τα άλλα αντίσημα σε Οθωμανικά και Τουρκικά 
είναι γραμμένα αδέξια και με ασάφεια, είναι πολύ 
δύσκολο να διαβαστούν...

...Μαζί με τα αντίσημα νομίσματα, στη Λέσβο 
επίσης χρησιμοποιούνται Τουρκικά νομίσματα 
χωρίς αντίσημα και ξένα νομίσματα. Φαίνεται 
επίσης ότι γερμανικές μάρκες χωρίς αντίσημα 
(είχαν πέραση) χρησιμοποιούνταν σε μερικά 
μέρη σαν υποκατάστατο νομίσματος. Τέλος 
χαρτονομίσματα έκτακτης ανάγκης, που κυρίως 
εκδίδονταν από εκκλησίες, είναι επίσης γνωστά 
απ’ το νησί:
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...akrasi, akrasion
It was Dr. kofopoulos who succeeded in the 

explanation of counterark G 1-69 ΑΠ. He kindly 
informed the author that he had found an important 
document in the archives of the church of Saint 
Paraskevi in akrasi. it is a promi8ssory note 
over 100 grossi (= piastres), signed at the end of 
the first paragraph.

Ακράσιον 1884 Μαϊου 14
akrasion 1884 may 14th

In the second paragraph a stamp is seen that 
coincides exactly with countermark G1-69 ΑΠ. 
There is no doubt that the abbreviation ΑΠ must 
be read

ΑΠ = Α(γία) Π(αρασκευή)
Saint Paraskevi
and that the rubber stamp as well as 

countermark G1-69 ΑΠ originate from the church 
in akrasi. (But it must be kept in mind that the date 
of the document (1884) gives no information about 
the time of use of the counterstamp). The Greek 
church Book confirms that Saint Paraskevi is the 
saint honored in Akrasi. akrasi is a tiny village in 
the far south of Lesbos island. It is situated about 5 
km due west of Megalohori.

Αγιάσος (χωρίς όνομα αγίου)
Ακράσι (Αγία Παρασκευή)
Λουτρά (Άγιος Γεώργιος), Πάμφιλα (Αγία 

Βαρβάρα), Πλακάδος (Άγιος Βλάσιος), Σκόπελος 
(Άγιος Γεώργιος), Εργοστάσιο Περάματος στη 
Γέρα (Ελαιοτριβείο της Αγγλίδας) 

...Ακράσι 
Ο Δρ. Κωφόπουλος ήταν αυτός που κατόρθωσε 

να εξηγήσει το αντίσημο G1-69ΑΠ. Είχε την 
ευγένεια να πληροφορήσει τον συγγραφέα ότι είχε 
βρει ένα σημαντικό έγγραφο στα αρχεία της 
εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής στο Ακράσι. 
Είναι ένα χρεωστικό γραμμάτιο για πάνω από 100 
γρόσια (πιάστρες), υπογεγραμμένο στο τέλος της 
πρώτης παραγράφου.

Ακράσιον 1884 Μαϊου 14
Στη δεύτερη παράγραφο φαίνεται μία 

σφραγίδα που συμπίπτει ακριβώς με το αντίσημο 
G1-69ΑΠ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 
συντομογραφία ΑΠ πρέπει να διαβαστεί:

ΑΠ = Α(γία) Π(αρασκευή)

Και ότι η σφραγίδα καθώς επίσης και το 
αντίσημο G1-69ΑΠ προέρχονται από την 
εκκλησία του Ακρασίου. (Αλλά πρέπει να ληφθεί 
υπ’όψη ότι η ημερομηνία του εγγράφου (1884) δεν 
δίνει καμία πληροφορία σχετικά με το χρόνο χρήσης 
της αντισφραγίδας). Το Ελληνικό Βιβλίο της 
Εκκλησίας επιβεβαιώνει ότι η Αγία Παρασκευή 
είναι η αγία που τιμάται στο Ακράσι. Το Ακράσι 
είναι ένα μικρό χωριό στο νότιο τμήμα της Λέσβου. 
Βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα δυτικά του 
Μεγαλοχωρίου.

Ευχαριστίες - Προσφορές
1) Το ΔΣ του Συλλόγου μας ευχαριστεί τον Αγριτέλλη Παναγιώτη για την δωρεάν φωτοτυπικού 

μηχανήματος στο Σύλλογο μας, εις μνήμην της μητέρας του Μαρίας.
2) Προσφορά για το αγροτικό ιατρείο Ακρασίου: Μαρία Νικολιά 20 ευρώ εις μνημην Ιωάννη 

Κοντέλλη, ο Μανώλης και η Βίκυ Καρπέλη 20 ευρώ, ο Χρήστος Δ. Ασπρολούπος 10 ευρώ και 
άγνωστος 20 ευρώ.                                                    Το ΔΣ του Συλλόγου μας τους ευχαριστεί.



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

10

Ακρασιώτικο Κουβεντολόγι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Φίλοι μου, έχουμε ανάγκη να επικοινωνούμε, να κουβεντιάζουμε, έστω και γραπτώς να μαθαίνουμε 
τα νέα του χωριού μας και να ξεχνάμε τις δυσκολίες της ζωής.

 Εφέτος ο χειμώνας ήταν πολύ κρύος με αέρα, βροχές και λίγο χιόνι. Το Φεβρουάριο έκανε 
τόσο κρύο με αποτέλεσμα να παγώσουν οι ελιές και να πέσουν όλες κάτω. Οι αγρότες τις μάζευαν με 
ρουφήχτρες και σκαντζόχοιρους. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα μηχανήματα γιατί χέρια πολλά δεν 
υπάρχουν. 
 Η Άνοιξη και αυτή μπήκε αγριεμένη, γι’ αυτό η γη άργησε να λουλουδίσει. Ακόμα και το Μάιο 

έβρεξε. Οι πρόγονοί μας έλεγαν «Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει». Εμείς ας ελπίσουμε πως 
η βροχή είναι ωφέλιμη και ευεργετική για τα λιόδεντρα. Είναι γεμάτα με ανθό, αλλά όπως λέμε «Μηδέν 
προτού το τέλος μακάριζε». Δεν ξέρουμε το πώς θα εξελιχθεί ο καρπός.
 Γιορτάσαμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και κόψαμε τις καθιερωμένες βασιλόπιτες, της 

εκκλησίας, της κοινότητας και των δύο συλλόγων. Οι δρόμοι και η πλατεία στολίστηκαν με χρωματιστά 
λαμπιόνια.
 Μέσα στην εκκλησία παρακολουθήσαμε και χαρήκαμε την αναστάσιμη βραδιά. Λένε πως 

εκείνοι που φεύγουν από τη ζωή, τη βραδιά της Αναστάσεως δεν περνούν από τα διόδια των κακών 
πνευμάτων.
 Φροντίζουμε το χωριό μας να είναι καθαρό. Ιδίως τώρα το καλοκαίρι. Καθαρίστηκαν και 

ασπρίστηκαν με ασβέστη οι δρόμοι. Το νεκροταφείο μας άλλαξε όψη. Περιφράχθηκε με κάγκελα και 
σοβατίστηκαν οι τοίχοι. Μέσα στην πλατεία έγινε το κλάδεμα των δέντρων. Επισκευάστηκε η γεώτρηση, 
και έγινε καθαρισμός των φρεατίων. Διορθώθηκε η παιδική χαρά στους Αγίους Αναργύρους. Σε όλα 
αυτά φροντίζει η Πρόεδρος του χωριού μας, μαζί με τους συλλόγους Μυτιλήνης – Αθηνών. Έμαθα 
πως ήλθε συνεργείο να φτιαχτεί ο δρόμος της Δρώτας, να τσιμεντωθεί. Αυτό θα είναι ευχής έργο. Είναι 
ένα όνειρο χρόνων να απολαύσουμε αυτή την όμορφη ακρογιαλιά. Περσεφόνη (Πέμη) μακάρι να τα 
καταφέρεις και να γίνει αυτό το έργο επί των ημερών σου σαν πρόεδρος. Θα σε ευγνωμονούμε. Είναι 
δύσκολο έργο αλλά αισιοδοξούμε, ελπίζουμε και προχωράμε.
 Στο ελαιοτριβείο μας έγιναν έργα με καινούριες εγκαταστάσεις. Εκείνα τα μακρινά χρόνια 

προστάτης του εργοστασίου ήταν ο Μανώλης Κουτλής ο οποίος έχει φύγει απ’ τη ζωή. Τώρα η φροντίδα 
του ελαιοτριβείου είναι στα χέρια του ανεψιού του Χρήστου Κουτλή.

Έχει γίνει ένα αξιοζήλευτο εργοστάσιο της ελιάς που δίνει ζωή και ομορφαίνει το χωριό μας.
 Φροντίζουμε όλοι, καθένας από τη μεριά του, να κρατηθεί η ομορφιά και η παράδοση του 

χωριού μας, όπως μας την παρέδωσαν οι πρόγονοί μας. Γιορτάσαμε την παραδοσιακή Κούνια την 
Πρωτομαγιά στους Αγίους Αναργύρους.
 Είναι άξιες επαίνου οι κοπέλες που φροντίζουν τα εξωκκλήσια και είναι πεντακάθαρα.
 Στις 26 Ιουλίου θα γιορτάσουμε την πολιούχο μας Αγία Παρασκευή. Σας προσκαλούμε να 

γιορτάσουμε όλοι μαζί και να τραγουδήσουμε.

Αγία μου Παρασκευή Να δεις πως όλοι οι χωριανοί
έβγα και στην αυλή σου τιμούμε τη Γιορτή σου
να δεις γλέντια που γίνονται τιμούμε και τη Μνήμη σου
σήμερα στη Γιορτή σου. και το προσκύνημά σου.
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 Το άγχος και η αγωνία του χρέους της Πατρίδος μας, εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Ζούμε με 
ένα φόβο άραγε θα πληρωθούν οι συντάξεις; Χαρας τραγούδια ακούω να λένε πως ο κύριος Βαρουφάκης 
θα μας ξεχρεώσει. Ίσως… Ομορφόπαιδο είναι, τσαχπίνης και ο κ. Τσίπρας ίσως καταφέρουν τη σιδηρά 
κυρία της Ευρώπης Μερκελίνα. Πάντως εκείνο το κασκόλ του κ. Βαρουφάκη το ερωτεύτηκαν όλες 
οι παντρεμένες και ανύπαντρες. Κατηγόρησαν οι Ευρωπαίοι τον κ. Τσίπρα που παρουσιάζεται στο 
Γιουρογκρούπ χωρίς γραβάτα. Μάλιστα του πρόσφεραν μία, μήπως δεν έχει επειδή είναι πολύ φτωχός. 
Αυτός απάντησε «Γραβάτα θα βάλω όταν ξεχρεώσει η πατρίδα μου». Μπράβο Αλέξη. Όλοι μα όλοι θα 
φορέσουμε χρυσές γραβάτες, σαν ελευθερωθούμε απ’ αυτή τη χρεωσιά!

Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς είναι πολύ δύσκολοι, δεν θέλουν να δώσουν καμιά ώθηση, γιατί ο χορτάτος 
δεν νιώθει το νηστικό. Μα και αυτός ο Σόιμπλε ζυγιάζει το αυγό με δίχως κροκό. Αυτό το βλοσυρό 
χιτλερικό ύφος το έζησα όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι στην κατοχή, το σαράντα ένα. Μου έχει μείνει 
στη μνήμη μου αυτό το δικτατορικό ύφος.

Πάντως ο Βαρουφάκης δεν το βάζει κάτω. Αγωνίζεται, αλλά και δεν τους προσκυνά. Πότε παρουσιάζεται 
με αυτό το ιστορικό κασκόλ στο λαιμό και πότε με τα χέρια μέσα στις τσέπες. Βαρουφάκη αγάντα, θα 
τα καταφέρεις. Κουράστηκες, το καταλαβαίνω, γι’ αυτό σου έστειλα μήνυμα και σε παρακαλώ να έλθεις 
στο Ακράσι, και κάτω από τα δροσερά πλατάνια της πλατείας μας να απολαύσεις ένα μυρωδάτο καφέ. 
Θα ομολογήσεις πως σαν αυτόν τον Ακρασιώτικο καφέ δεν ξαναδοκίμασες.

Έλα να τραγουδήσουμε / να χορέψουμε, να κλάψουμε τη χρεωσιά μας
Θα σε κεράσω ξαχαράπδα δροσερά / να φύγουν τα φαρμάκια.

Εφέτος έχουμε πολλά ζαχαράπδα και δε θα πεινάσουμε.
Φίλοι μου η ζωή πρέπει να είναι ένα χαμόγελο. Ας προχωράμε μαζί με τα σκαμπανεβάσματά της και 

ας ελπίζουμε, ας ελπίζουμε προς το καλύτερο.
Σας εύχομαι ένα χαρούμενο, δροσερό καλοκαίρι.

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

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

Προσφορές στο Σύλλογο
Κοντού Ζαχαρούλα 10 ευρώ
Ασβεστάς Γιώργος 10 ευρώ
Κακάμπουρας Μανώλης (Αυστραλία) 
10 ευρώ
Σοφιανού Μαρία 10 ευρώ
Καρυτσιανός Γεώργιος 10 ευρώ
Τυροπώλης Δημ. του Ιωάν. 10 ευρώ
Ξενιτέλης Παν. του Γ. 10 ευρώ
Μαυροθαλασσίτης Βασ. του Παν. 10 
ευρώ. Σωτήρχος Μανώλης 5 ευρώ
Τσακίρης Δημ. 10 ευρώ
Θαλασέλης Παράσχος 30 ευρώ
Παπαπάντος 10 ευρώ

Σωτηρχέλης Τέλης 15 ευρώ
Καμαρός Δημ. 30 ευρώ
Ξενιτέλλη Βενετία εις μνήμην 
Παράσχου Κρητικού 20 ευρώ
Οικ. Καρπέλη Μανώλη εις μνήμην 
Βασιλικής Δημ. Καλδή Σκιαδοπούλου 
20 ευρώ. Οικ. Λάσκαρη εις μνήμην 
Καβαρνού Παναγ. 30 ευρώ. Καμαρός 
Δημήτριος 20 ευρώ. Χατζέλη Ειρήνη 
του Ιωάν. 20 ευρώ
Βαμβουράς Γεώργιος 20 ευρώ
Παπάλας Προκόπης εις μνήμην 
Κοντέλλη Ιωάννη 20 ευρώ
Κουρουπή Ειρήνη εις μνήμην 

Κοντέλλη Ιωάννη 100 ευρώ
Ασπρολούπος Χρήστος εις μνήμην 
Νικητάκου Δημ. γιατρού 10 ευρώ
Οικ. Καρπέλη Παναγ. εις μνήμην 
Παναγ. Καβαρνού 20 ευρώ

Πρόσφορες για το αγροτικό
ιατρείο Ακρασίου
Μαρία Νικολιά 20 ευρώ εις μνημην 
Ιωάννη Κοντέλλη, Μανώλης και 
Βίκυ Καρπέλη 20 ευρώ, Χρήστος Δ. 
Ασπρολούπος 10 ευρώ και άγνωστος 
20 ευρώ.

Ευχαριστίες
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρασίου ευχαριστεί θερμά τους πολιτιστικούς 
συλλόγους του χωριού μας για τη συνεργασία και τη συνεχή υποστήριξή τους στην 
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του χωριού μας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεισφορά τους στον εξοπλισμό του καινούριου γραφείου 
καθώς επίσης και στην οικονομική βοήθεια των έργων στο Κοιμητήριο του χωριού μας.

Η Πρόεδρος ΚΑΡΠΕΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
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Αγαπημένε μας πνευματικέ πατέρα, δάσκαλε, Ακρασιώτη…
Είσαι ο άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Άξιος, καλός, έξοχος εκπαιδευτικός. Η γλυκιά λαλιά σου συνάρπαζε 

τους μαθητές σου που σε αγαπούσαν και τους αγαπούσες. Δίδασκες όχι μόνο γνώσεις αλλά προπαντός 
ήθος.

Γεννήθηκες στο Ακράσι Λέσβου το 1927 από αγράμματους και φτωχούς γονείς, αλλά έντιμους και 
ηθικούς. Φοίτησες στο Δημοτικό σχολείο Ακρασίου και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου.

Σπούδασες κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη στρατιωτική σου θητεία την υπηρέτησες 
στο Ναυτικό. Διορίστηκες στο 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης το 1954. Υπηρέτησες ως καθηγητής, 
Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης σε σχολεία της Μυτιλήνης.

Το 1958 παντρεύτηκες την ομοχώριά σου Μυρσίνη Νικολ. Αληγιάννη, καθηγήτρια-θεολόγο και 
αποκτήσατε τρία θαυμάσια παιδιά, το Γιώργο, το Νίκο και το Στρατή.

Πάθος σου το Ακράσι, το παλιό Ακράσι των παιδικών σου χρόνων. Είχες εκδώσει πολλά βιβλία 
σχετικά με το Ακράσι και τους Ακρασιώτες.

Είχες δημοσιεύσει πολλές μελέτες τοπικής ιστορίας στην εφημερίδα ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και στα 
περιοδικά ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ, ΠΛΩΜΑΡΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΑΝΑ, Η ΛΕΣΒΟΣ ΜΑΣ κ.α.

Σε σένα οφείλεται η δημιουργία και η λειτουργία του Μουσείου Ακρασίου.
Είχες μεγάλη αγάπη στη γυναίκα σου Μυρσινούλα, καθηγήτρια θεολόγος. Της έλεγες:  «Είσαι μια 

αστείρευτη πηγή αγάπης».
Στην ανατροφή των τριών παιδιών σας, τους δίδασκες την αγάπη, την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, την 

ανθρωπιά και τη φιλευσπλαχνία.
…Σε αποχαιρετούμε πνευματικέ μας πατέρα… όλοι εμείς τα παιδιά σου… γιατί έτσι μιας ένιωθες… 

γιατί έτσι σε νιώθουμε… σε αποχαιρετούμε με πόνο ψυχής… και θέλουμε να γνωρίζεις ότι «Από σήμερα 
το χωριό μας είναι φτωχότερο χωρίς την παρουσία σου».

Καλό σου ταξίδι…                                                                                                           Μαρία Νικολιά

Γιάννης Κοντέλλης
Λείπει ένα πλάσμα μοναχά

κι ο κόσμος ερημώνει.

Κι είναι μια τέτοια περίπτωση η «φυγή» του Γιάννη Κοντέλλη, που για μας, που τον γνωρίσαμε και 
τον ζήσαμε από κοντά, θα νιώθουμε πως κάτι όμορφο, κάτι σωστό κι ακριβό χάθηκε και μας άφησε 
φτωχότερους.

Και δεν είναι η αγάπη που τούχαμε, για να θρηνούμε τον χαμό του, είναι η κατ’ αξίαν αποτίμηση 
και εκτίμηση, που τις κέρδισε με όλη του τη ζωή και τη συμπεριφορά του, γιατί δυστυχώς δεν συναντά 
κανείς πολλούς ανθρώπους σαν τον Γιάννη, που πράγματι τίμησαν με τη διαβίωση και προσφορά τους 
το δώρο της ζωής που τους έλαχε.

Αστήρ πριν έλαμπε εώος ενί ζωοίσι και τώρα θανών θα λάμπεις έσπερος όχι μόνον εν φθιμένοις, 
όπως λέει το αρχαίο επίγραμμα για τον εκλεκτό εκείνο νεκρό, για τον οποίο εγράφη, αλλά και για τους 
περιλειπούμενους, όλους εμάς, τουλάχιστον που ξέραμε. Ο λόγος του, τα έργα του, η «αύρα» που 
αφειδώλευτα σκόρπισε από τον πλούτο της ύπαρξής του, θα παραμείνει και θα καθοδηγεί και μετά τη 
σωματική του απουσία.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
Η ψυχή του Ακρασίου
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Δεν ήταν μόνο η καλοσύνη, ο καλός του πάντα λόγος, η χαρούμενη διάθεση, η κοινωνικότητα και ο 
ανοιχτός χαρακτήρας που τον ξεχώριζαν και τον έκαναν άξιο να του σφίγγει ο καθένας με εμπιστοσύνη 
το χέρι.

Δεν ήταν μόνο αυτά, που βέβαια δεν είναι λίγα και δεν τα βρίσκεις εύκολα.
Ήταν κι ο πνευματικός και διανοητικός του οπλισμός, που τον κατέτασσε και στους ξεχωριστούς 

δασκάλους και λειτουργούς της Εκπαίδευσης, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και αποδοτικότητα.
Καρποί της διάθεσής του για επί πλέον προσφορά στον περίγυρό του και την ευρύτερη κοινωνία 

είναι το δίτομο έργο του για τη γενέτειρά του, το Ακράσι, και το Λαογραφικό Μουσείο, που σ’ αυτή 
δημιούργησε.

Καλέ μου φίλε κι αγαπητέ συνάδελφε Γιάννη, δεν είναι τούτο το τέλος σου. Πολλά μας άφησες, που 
θα μας συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μας και το μετείκοισμά σου φωτεινό θα μένει στο Ακράσι, τη 
Μυτιλήνη και πιο πέρα ακόμα.

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης τέως Προϊστάμενος Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου

Μνημοσύνη Γιάννη Κοντέλλη
«Έχει ξαπλώσει νωρίς, ξεκουράζεται τώρα» μου είπαν οι δικοί του, όταν θέλησα να επικοινωνήσω 

πριν ένα μήνα περίπου με τον Γιάννη Κοντέλλη. Μετά, την περασμένη εβδομάδα, έγινε γνωστή η αιώνια 
αναχώρησή του. Αμέλησα εγώ να του τηλεφωνήσω πιο λογική ώρα, ίσως με αναζήτησε εκείνος κάποια 
άλλη στιγμή, έτσι τον αποχαιρετώ σήμερα με λίγες λέξεις.

Τους παλιούς δασκάλους, έστω κι αν δεν μας δίδαξαν, τους γνωρίζουμε, τους σεβόμαστε, τους τιμούμε. 
Η ονομαζόμενη φήμη τους φτάνει ως εμάς. Εξάλλου ότι έλεγε για τον γιο του και συμμαθητή μου 
Γιώργο, ίσχυε για όλους τους συνομήλικούς μας, για τα μακριά μαλλιά, την περίοδο της μεταπολίτευσης 
ή για τα μουσικά ακούσματά μας.

Γνωριστήκαμε το 1994, όταν νέος εγώ διευθυντής του ΤΕΛ Γέρας ζήτησα βιβλία για την βιβλιοθήκη 
του σχολείου. Μου τα χάρισε διπλά, για το σχολείο και για μένα. Από το 1998 άρχισα να του προσφέρω 
και εγώ τα δικά μου και να ακούω τον καλό του λόγο και τις παροτρύνσεις του.

«Πάθος μου το χωριό μου, το παλιό Ακράσι των παιδικών μου χρόνων» γράφει με αγάπη στα βιβλία του. 
Πραγματικά για το χωριό του αφιέρωσε πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο του, μετά τη συνταξιοδότησή 
του το 1985. Έτσι εξέδωσε δύο τόμους με τίτλο «Το Ακράσι Λέσβου», το 1991 τον πρώτο και το 1999 το 
δεύτερο. Παράλληλα εξερεύνησε και βρήκε υλικό για δύο σημαντικούς Ακρασιώτες, τον δημοσιογράφο 
και πολιτικό Γεώργιο Καλδή και τον δάσκαλο Σίμο Ξενιτέλλη. Έτσι τυπώθηκαν αντίστοιχα δύο βιβλία, 
το 1994 για τον πρώτο και το 1995 για τον δεύτερο. Με αυτές τις εκδόσεις έγινε γνωστή η ζωή και 
κυρίως το έργο τους. Επιμελήθηκε επίσης το λεύκωμα «Το Ακράσι Λέσβου» που εξέδωσε ο σύλλογος 
Ακρασίου «Άκρα Σιών» το 2007. Ο ίδιος σύλλογος έχει έτοιμο για έκδοση το υλικό με ιστορικά έγγραφα 
του χωριού που είχε συγκεντρώσει ο Γιάννης Κοντέλλης και δεν συμπεριέλαβε στο βιβλίο του.

Νωρίς το καλοκαίρι, τέτοιες μέρες, αναχωρούσε για το ορεινό Ακράσιον, όπου διέμεινε μέχρι 
το προχωρημένο φθινόπωρο. Εκεί συγκέντρωνε και περιέσωσε κάθε μορφής υλικό. Φωτογραφίες, 
χειρόγραφα, κιτάπια, λαογραφικό υλικό, ό,τι έβρισκε. Ήταν ένας ακάματος πνευματικός εργάτης και 
τώρα που βλέπω συγκεντρωτικά το υλικό των βιβλίων, θαυμάζω την προσπάθειά του. Θυμάται συνεχώς 
το Ακράσι των παλαιότερων χρόνων, τότε που «ήταν γεμάτο ζωή, είχε πολύ κόσμο και ζούσαν με το 
δικό τους ξεχωριστό τρόπο». Πονά για την ερήμωση του χωριού, αλλά εύχεται «το χωριό μου να μην 
ερημωθεί και ερειπωθεί». Σ’ αυτό συνέβαλλε με τη δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Ακρασίου 
που στεγάστηκε στο κτήριο του Δημοτικού σχολείου, το οποίο φέρει το όνομά του: «Πολιτιστικό Κέντρο 
Γιάννης Κοντέλλης». Ύψιστη τιμή για κάθε δάσκαλο, να δοθεί το όνομά του στο σχολειό της γενέτειράς 
του, έστω και αν αυτό έχει άλλη χρήση σήμερα. Θα σε θυμόμαστε δάσκαλε, Γιάννη Κοντέλλη και είθε 
οι νέοι του Ακρασίου να πορεύονται στο δρόμο που τους έδειξες με τη στάση ολόκληρης της ζωής σου. 
Καλό κατευόδιο.                                                                                         Αριστείδης Καλάργαλης

Περιφερ. Δ/ντης Εκπ/σης Β. Αιγαίου



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

14

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΚΟΝΤΕΛΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΚΡΑΣΙ

του †Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

Α’ ΕΡΓΑ

1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ. Το 1990, έτος μεγάλης ξηρασίας, έγινε η πρώτη γεώτρηση στην περιοχή του Αγίου 
Αντωνίου, όπου και το πρώτο και μοναδικό πηγάδι του χωριού. Βρέθηκε άφθονο νερό. Τα χρήματα 
της νομαρχίας δεν έφταναν και με το δικηγόρο Παναγιώτη Κουτλή κάναμε έρανο και συγκεντρώσαμε 
αμέσως 250.000 δρχ. Έτσι ολοκληρώθηκε η γεώτρηση και ξεδίψασε το χωριό.

2. ΠΛΑΤΑΝΕΛ. Όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, στη θέση που υπάρχει σήμερα του Πλατανέλ, 
υπήρχε ένα καχεκτικό μικρό πεύκο, το οποίο σε ένα δυνατό αέρα κόπηκε σύρριζα. Κανείς δεν γνωρίζει 
πότε είχε φυτευτεί. Επί 2-3 χρόνια έβλεπα το κενό αυτό της πλατείας και έκρινα σκόπιμο να φυτεύσω, 
στη θέση του πεύκο, ένα πλάτανο. Σ’ όσους το κοινολόγησα, μου πρότειναν διάφορα άλλα καλλωπιστικά 
ξενόφερτα δέντρα (φοίνικα) με το αιτιολογικό «Πλάτανο έχουμε». Επέμενα στην άποψή μου. Έφερα 
ένα μπουλτοζιέρη και με την τσάπα έβγαλε τη ρίζα του παλιού πεύκου (κτσούρα) και άνοιξε μεγαλύτερο 
λάκκο. Γύρισα πολλά λαγκάδια για να βρω τον κατάλληλο πλάτανο. Τον βρήκα στα Αλγαρίδια. 
Παρακάλεσα το Βαλάκο Βερβέρη να με βοηθήσει (πάντα πρόθυμος). Το ξεριζώσαμε και το μεταφέραμε 
στην πλατεία όπου το φυτέψαμε το 1990 μέσα στο λάκκο. Από τότε μέχρι σήμερα το φροντίζω, το ποτίζω 
και του βάζω κάθε χρόνο λίπασμα. Τώρα στολίζει και αυτό την πλατεία μας «του Κάμπου». Εύχομαι να 
μην του κάνει κακό ανθρώπινο χέρι.

3. ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Τελευταία χρήση του ήταν κρεοπωλείο (Ν. 
Κουτσουραδής). Μετά εγκαταλείφτηκε για χρόνια. Από τη στέγη έμεινε η μισή. Φύτρωσαν στους τοίχους 
αγριοσυκιές. Ανέλαβα την πρωτοβουλία, έγραψα προσωπικές επιστολές κυρίως σε φίλους στο εξωτερικό 
και σ’ όλη την Ελλάδα, όπου υπήρχαν Ακρασιώτες. Συγκέντρωσα δυόμισι εκατομμύρια δραχμές και με 
αυτεπιστασία έγινε το σημερινό καφενείο, το οποίο εξυπηρετεί τους Ακρασιώτες, κυρίως το καλοκαίρι 
και παίρνει και η εκκλησία ένα ενοίκιο. Άξιο βοηθό είχα τον Δημήτρη Παρ. Λάσκαρη, τότε πρόεδρο του 
Συνεταιρισμού. Η αξία του καφενείου αυτού είναι πολύ μεγάλη από άποψη εξυπηρέτησης κοινωνικών 
εκδηλώσεων (πανηγύρια) ιδίως μετά το φημολογούμενο κλείσιμο του καφενείου του Στάθη Σωτήρχου, 
μετά τη Χρυσάνθη, θα είναι το μοναδικό. Σημειωτέο ότι στα παιδικά μου χρόνια υπήρχαν στου Κάμπου 
δέκα (!) λειτουργούντα καφενεία.

4. Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Κατασκευασμένη το 1865, σάπισε από 
την πολυκαιρία. Τα νερά της βροχής που έμπαιναν απ’ αυτή άρχισαν να καταστρέφουν τις τοιχογραφίες 
και εικόνες της οροφής. Ξεσήκωσα το χωριό και μέσα σ’ ένα μήνα μάζεψα περίπου δύο εκατομμύρια δρχ. 
Ξηλώθηκε όλη η στέγη και βάλαμε καινούρια από γερό ξύλο, καστανιές χοντρές πάχους 5 εκ. περίπου. 
Κεραμίδι βάλαμε το καλύτερο και έτσι εξασφαλίστηκε η εκκλησία μας για πολλά – πολλά χρόνια.

5. ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στο Κάψαλο, αγνώστου χρόνου κατασκευής, είχε γύρει 
και ήταν ετοιμόρροπο. Μερικώς οι τοίχοι είχαν πέσει. Σκέφτηκα την αναπαλαίωση. Δεν γινόταν με 
κανένα τρόπο, όπως με διαβεβαίωσαν εμπειροτεχνίτες. Άρχισα τις εκκλήσεις μέσω της εφημερίδας 
«Ακρασιώτικα Νέα» και προσωπικά μάζεψα περίπου τρία εκατομμύρια. Έτσι έγινε εκ θεμελίων 
καινούριο με τα καλύτερα υλικά. Ξύλινο αξιόλογο τέμπλο, παγκάρι, πόρτα, παράθυρα. Εξωραϊστηκε 
και ο περιβάλλων χώρος, καθαρίστηκε η υπάρχουσα μοναδική λάρνακα σε πέτρινο σταθερό βράχο κλπ. 
Στο έργο με βοήθησαν Παναγ. Ευστρ. Ξενιτέλλης, Ευστρ. Ασλάνης, Δημήτρης Ασπρολούπος, Βαλάκος 
Βερβέρης, Ευστρ. Αβαγιάννης, Στάθης Ασπρολούπος, Φώτης Ραφτέλλης κ.α. Από το ανωτέρω έργο 
περίσσεψαν 146.000 δρχ. και τις παρέδωσα στους επιτρόπους Αφιοντζή Παν. και Κουτλή Σπύρο, οι 
οποίοι τις χρησιμοποίησαν για επισκευές της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής.

6. ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ του νεκροταφείου ήταν σε άθλια κατάσταση αρκετά χρόνια. Είχε 
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γίνει καταφύγιο φιδιών και τρωκτικών που ροκάνιζαν τα οστά μέσα στις οστεοθήκες. Αρκετές παλιές 
οστεοθήκες είχαν διαλυθεί και τα οστά κείτονταν ανακατωμένα στο πάτωμα το οποίο είχε να σκουπιστεί 
από τον καιρό που έγινε. Ήταν δύσκολο να βρει κανείς οστεοθήκη συγγενούς. Άρχισα πάλι τις εκκλήσεις 
μέσω της εφημερίδας «Ακρασιώτικα Νέα». Η προσφορά σε χρήμα ήταν συγκινητική. Αναλάβαμε μαζί 
με τον Ξενοφώντα Ευστρ. Σάπικα την ανακαίνισή του. Ο Ξενοφών έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
και συνέβαλε πολύ στη συγκέντρωση χρημάτων. Μαζέψαμε περίπου ενάμιση εκατομμύριο. Έγιναν, 
καινούρια πόρτα, παράθυρα, αντικαταστάθηκε όλη η στέγη, δάπεδο καινούριο με πλακόστρωση, αγορά 
DEXION για τις οστεοθήκες οι οποίες καθαρίστηκαν όλες από τα χέρια μας. Σχεδόν σε όλες υπήρχαν 
μέσα φωλιές ποντικών. Τώρα οι οστεοθήκες έχουν μπει σε αλφαβητική σειρά και είναι προσιτές στο 
κάθε συγγενή. Γενικά έχει γίνει καινούριο.

7. ΜΟΥΣΕΙΟ. Προσωπικό όραμα. Προσπάθεια δεκαετιών, αφού διορίστηκα καθηγητής. Μάζεψα 
περίπου 300 αντικείμενα και ακόμα μαζεύω. Έσωσα όλο το ιστορικό και λαογραφικό υλικό του 
Ακρασίου, το οποίο βρίσκεται ταξινομημένο σε βιτρίνες και προθήκες. Εκεί μέσα βρίσκεται όλη η 
πολιτιστική κληρονομιά του χωριού. Όλο το παρελθόν του, αφότου ιδρύθηκε. Εκεί μέσα είναι οι ρίζες 
μας, οι πρόγονοί μας, το χτες. Η γραπτή ιστορία του χωριού με έγγραφα, τεφτέρια, ημερολόγια, βιβλία 
και όλο το λαογραφικό υλικό. Επιθυμία μου να ονομαστεί «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ». Με βοήθησαν ο από το Ακράσι καταγόμενος δικηγόρος Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΚΑΛΔΗΣ, με ποσό τριών εκατομμυρίων και ο Δήμαρχος Πλωμαρίου κ.  Μαμάκος Μιχαήλ τους οποίους 
και υπερευχαριστώ. Αισθάνομαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτό το έργο μου. Με πίκραναν όμως και άνθρωποι 
από τους οποίους δεν το περίμενα, και μάλιστα επιστήμονες, που έπρεπε να πρωτοστατούν. Από το 
Τοπικό (κοινοτικό) συμβούλιο συνάντησα αντίδραση και άρνηση.

Β’ ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΡΑΣΙΩΤΕΣ

8. Το 1991 έβγαλα το βιβλίο μου «ΑΚΡΑΣΙ – Λέσβου τόμος Α’», προσπάθεια 10 ετών να μελετήσω, 
να συγκεντρώσω, να ταξινομήσω και να καταγράψω πρωτογενές υλικό. Καταγράφεται όλη η ιστορία του 
χωριού. Εκδόθηκε με δικές μου δαπάνες.

9. Το 1994 εξέδωσα το δεύτερο βιβλίο μου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΛΔΗΣ (1875-1963) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ». Ο ΓΕΚ γνήσιος Ακρασιώτης αυτοδημιούργητος 
(πάμφτωχη οικογένεια) δάσκαλος, δικηγόρος, εκδότης και Διευθυντής της μεγάλης ημερήσιας 
Λεσβιακής εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» εκλέχτηκε ο πρώτος βουλευτής της Λέσβου, μετά την 
απελευθέρωσή τους από τους Τούρκους το 1912. Υπήρξε μια λαμπρή προσωπικότητα, η πιο εξέχουσα 
μέχρι σήμερα του χωριού μας. Το βιβλίο εκδόθηκε με δαπάνες του γιου του Δημητρίου Γεωργ. Καλδή.

10. Το 1995 έβγαλα το βιβλίο μου «ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ, ο Δάσκαλος». Ο ΣΓΞ ήταν 
γνήσιος Ακρασιώτης και αναπτύσσω ποια ήταν η προσφορά του, ως δάσκαλος και ως άνθρωπος, ο οποίος 
με τα συχνά δημοσιεύματά του στο Λεσβιακό τύπο, πρόβαλλε με δηκτικό τρόπο τα προβλήματα των 
φτωχών τότε Ακρασιωτών και του Ακρασίου. Ένας άξιος δάσκαλος που μόρφωσε γενιές Ακρασιωτών, 
που τίμησε τη δασκαλική έδρα και το χωριό του. Το βιβλίο εκδόθηκε με δαπάνες του γιου του Γεωργίου 
Σίμου Ξενιτέλλη.

11. Το 1999 έβγαλα το βιβλίο μου «ΑΚΡΑΣΙ – Λέσβου τόμος Β’, ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ – 
ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ». Ογκώδες βιβλίο 448 σελίδων. Προσπάθεια και εργασία δεκαετιών για να συγκεντρώσω 
όλο το ιστορικό και λαογραφικό υλικό του χωριού. Με ενθυμήματα και πολλές φωτογραφίες, μοναδικές 
και σπάνιες που περισώζουν όλο το παλιό Ακράσι, το οποίο ασφαλώς θα χανόταν. Περιλαμβάνει και 
το κτηματολόγιο του 1980 από το οποίο βγαίνουν μοναδικά ιστορικά ντοκουμέντα. Ποιες οικογένειες 
ζούσαν στο χωριό τότε, τα μέλη τους, την περιουσία τους. Τοποθεσίες, οικοτεχνίες, επαγγελματίες κλπ. 
Το βιβλίο εκδόθηκε με δικές μου δαπάνες.

12. Tο Ακράσι Λέσβου, φωτογραφικό λεύκωμα, Μυτιλήνη 2007. Φωτογραφίες από το Ακράσι, 
εξωκλήσια, ασπρόμαυρες φωτογραφίες Ακρασιωτών με τις οικογένειες τους. Έκδοση του Πολιτιστικού 
Συλλόγου ΑΚΡΑ ΣΙΩΝ.
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Γ’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

13. Έχω δημοσιεύσει στην εφημερίδα «ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και το περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ» 
εκατοντάδες άρθρα, μελέτες ιστορικές, ηθογραφικές και λαογραφικές, που αφορούν αποκλειστικά το 
Ακράσι.

14. Έχω δημοσιεύσει διάφορα άρθρα που αφορούν το Ακράσι στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» 
και στα περιοδικά «Πλωμαρίτικοι Αντίλαλοι», «Παλαιοχωριανά», «Η Λέσβος μας» κ.α.

15. Για το ΑΚΡΑΣΙ και το συγγραφικό μου έργο έγραψαν οι Αθηναϊκές εφημερίδες 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΝΕΑ». Επίσης και Αθηναϊκά περιοδικά.

16. Σ’ όλα τα ανωτέρω, ιδιαίτερα στην έκδοση των βιβλίων μου και μελετών μου, αλλά και στο 
Μουσείο με βοήθησε η σύζυγός μου καθηγήτρια Μυρσίνη Αληγιάννη. Χωρίς αυτή δεν θα έβγαινε 
τίποτα.

17. Με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζω μέχρι στιγμής να γράφω πάντα για το ΑΚΡΑΣΙ. Ίσως εκδώσω, 
αν έχω υγεία, και το 5ο βιβλίο μου «Ιστορικά έγγραφα του Ακρασίου». Έχω κάνει την προεργασία.

Απρίλης 2003, Γιάννης Γεωργ. Κοντέλλης

Τούτα τα σμιρνά τα χρόνια
Χούγια καζαντίσαμι
Απί πάνι τα’ απί έλα
Τσι ψηφτιά μπουκτίσαμι.

Πάνι τσ’ έλα κάθι μέρα
Για του μιρουκάματου
Λες τσι του κουρμί μας είνι
Σίδιρου τσ’ ακάματου.

Σαν δεν φταν’ η τυραννίδα
Πρεπ’ να συνηθήσουμι
Να μην ψάχνουμι τν’ αλήθεια
Μεσ’ τ’ ψιφτιά να ζήσουμι.

Ψέματα λέν γι Ιργουδότις
Ψέματα τσι οι ιμπόρ’
Ψέματα οι καταδότις
Μα τσι οι κουμπιναδόρ.

Η ζουή μας παραστράτσι
Έχασι πια τ’ λουγική
Τα προυτεία για του ψέμα
Τ’ άχιν οι Πουλιτικοί.

Τα τραγδέλιαμ να τα λέτι
Ή δημουσιεύτητα
Μα να γράφτιτι στ’ ν’ Ατζίδα
Πους γραφτήκαν πιο μπρουστά.

Χάλασι η ανθουπότης
Μον του ψέμα κυβιρνά
Άμα ξερς σουστή μια υπόθισ’
Αλλιώς θα τν’ ακούις ξανά.

Είσι υπουχριουμένους
Θελ’ς μπουρείς ή δεν μπουρείς
Να ξιχνάς κουμάτ’ τν’ αλήθεια
Τσι τ’ ψιφτιά να νταγιαντείς.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

17

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

του †Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

ΓΕΝΝΗΣΗ – ΜΟΡΦΩΣΗ
Ο Σίμος Γεωργίου Ξενιτέλλης γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1920 στο Ακράσι. Ο πατέρας του ήταν 

φτωχός και δούλευε ως εργάτης, αγωγιάτης και γενικά όπου μπορούσε, για να τα φέρει βόλτα. Είχε τρία 
παιδιά να θρέψει, αλλά και τη φροντίδα και επίβλεψη των δύο παιδιών του, Ροδόλφου και Μεταξίας από 
τον πρώτο του γάμο, που ζούσαν και αυτά στο Ακράσι. 

Ο πατέρας του δασκάλου Σίμου, Γεώργιος 
Σίμου Ξενιτέλλης, μεγάλος πια και η μητέρα του 
Ασπασία που τον κρατά από το μπράτσο, έξω από το 
πατρικό του σπίτι. Καθισμένες, η Βενετία Σταύρου 
Ραφτέλλη και Σουλτάνα Ευστρ. Χατζηγιάννη. Όλοι 
τους έχουν πεθάνει. Τα κορίτσια είναι η Μαρία και 
Βενετία Γεωργ. Αβαγιάννη με μόλις διακρινόμενη 
τη μητέρα τους Μεταξία.

Φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο Ακρασίου και 
είχε δάσκαλο τον Εμμανουήλ Παναγ. Χατζέλλη. Ο 
δάσκαλος τούτος ήταν ήρωας γιατί είχε στο σχολείο 
του 120 παιδιά σε έξι τάξεις, εντελώς μόνος του.

Ο Σίμος διακρίθηκε από την πρώτη στιγμή και 
διακρινόταν σ’όλες τις τάξεις, για την ευφυϊα του. 
Στις απολυτήριες αποχαιρετιστήριες εξετάσεις, 
ο δάσκαλος Χατζέλλης έδωσε σ’αυτόν το πρώτο 
βραβείο που ήταν τότε ένας κουμπαράς. Τον 
επαίνεσε δημόσια και δήλωσε ότι «το παιδί αυτό πρέπει να σπουδάσει». Οι φτωχοί γονείς του προτιμούσαν 
να τον κρατήσουν κοντά τους για να τους βοηθά στις αγροτικές δουλειές και αργότερα, αν είχε τύχη, θα 
τον έστελναν στο εξωτερικό, κατά τη συνήθεια του χωριού.

 Ο μικρός Σίμος με τα ειλικρινή κλάματά του έκαμψε την άρνηση των γονέων του και δοκιμαστικά 
τον έστειλαν στο πλησιέστερο Γυμνάσιο Πλωμαρίου, δεκαέξι χιλιόμετρα μακριά από το Ακράσι. Επειδή 
και στο Γυμνάσιο διακρινόταν ως μαθητής, οι γονείς του συγκατένευσαν να τελειώσει και το Γυμνάσιο 
και «μετά βλέπουμε». 

Ο Σίμος γεροδεμένο παιδί, ανεβοκατέβαινε αυτά τα δεκαέξι χιλιόμετρα, τις περισσότερες φορές 
ξυπόλυτος και εξακολουθούσε να διαβάζει με στόχο να πάρει το Απολυτήριο.

Το 1938 τελειώνει το Γυμνάσιο και με δική του πρωτοβουλία δίνει εξετάσεις στη Μαράσλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία, στην οποία και εισάγεται. Η φοίτησή του στην Ακαδημία ήταν μεγάλος 
αγώνας.

Δουλεύει εργάτης στο εργοστάσιο-καλυκοποιείο Μαλτσινιώτη-Μποδοσάκη, νυχτερινή βάρδια και 
την ημέρα φοιτά στη σχολή του, στην οποία η φοίτηση ήταν υποχρεωτική.

Βρήκε αποκούμπι σε κάποιους χωριανούς του φτωχότερους απ’αυτόν και μέσα σε ταλαιπωρίες 
τελειώνει το πρώτο έτος με επιτυχία. Το δεύτερο έτος (1939-1940) κηρύσσεται ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, 
η Μαράσλειος Ακαδημία αποδιοργανώνεται και εγκλωβίζεται στην Αθήνα αυτές τις δυσκολότατες 
ημέρες. 

Το 1941 επιστρατεύεται αλλά «…αναβάλλεται η προσέλευσις του μέχρι νεωτέρας διαταγής, ως 

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

Ο πατέρας του δασκάλου Σίμου, Γεώργιος Σίμου Ξενιτέλ-
λης, μεγάλος πια και η μητέρα του Ασπασία, που τον κρατά 
από το μπράτσο, έξω από το πατρικό του σπίτι. Καθισμένες, 
η Βενετία Σταύρου Ραφτέλλη και Σουλτάνα Ευστρ. Χατζη-
γιάννη. Όλοι τους έχουν πεθάνει. Τα κορίτσια είναι η Μαρία 
και Βενετία Γεωργ. Αβαγιάννη με μόλις διακρινόμενη τη 
μητέρα τους Μεταξία. 
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εργαζόμενος εις την Ελληνικήν Εταιρείαν Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου…».
(Απόσπασμα από Στρατολογικό του Πιστοποιητικό). 
Όπως γράφει ο ίδιος: «…ηργαζόμην επί 12ωρον καθ’ημέραν εις το Οβιδουργείον Μαλτσινιώτη-

Μποδοσάκη ελέγχων χιλιάδας, διαφόρων τύπων, βλημάτων Ελληνικού και συμμαχικού στρατού…».
Έζησε την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς και ήταν παρών σε δραματικότατο γεγονός, 

όταν οι Γερμανοί κατέβασαν την Ελληνική Σημαία από τα Παλαιά Ανάκτορα (Βουλή) και ανέβασαν τη 
δική τους. Προπαντός όμως έζησε τις φρικαλέες ημέρες της πείνας του 1941.

Φυτοζωούσε κυριολεκτικά. Αυτή τη δυσκολότατη περίοδο πήρε το πτυχίο του και παραφυλάγοντας 
στον Πειραιά βρήκε μια μεγάλη βάρκα, που έφευγε για τη Μυτιλήνη και επιτέλους γύρισε στο χωριό του, 
πεινασμένος, ρακένδυτος και ταλαιπωρημένος αφάνταστα, αλλά είχε και το πτυχίο μέσα στην τσέπη του. 
Το όνειρό του είχε πραγματοποιηθεί. Σπούδασε διδάσκαλος.

Στο Ακράσι αυτόν τον καιρό η ζωή δεν ήταν ειδυλλιακή. Εξαιτίας της Γερμανικής Κατοχής «όλα τα 
‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Η πείνα είχε και σ’ αυτό το χωριό τις συνέπειές της, με 
μερικά θύματα. Αλλά χάρη στο ευλογημένο λάδι, ο πολύς ο κόσμος επιβίωσε. Από το 1943 η κατάσταση 
αρχίζει να βελτιώνεται. Σ’ αυτό συνετέλεσε σημαντικά, το εμπόριο που αναπτύχθηκε μεταξύ Λέσβου 
και Μακεδονίας. 

Μέσα στο προσωπικό αρχείο του Σίμου βρέθηκε ένα έγγραφο, που με προβλημάτισε πολύ, γιατί δεν 
είχα ακούσει τίποτα σχετικό με τα αναφερόμενα σ’ αυτό. 

Πρόκειται για ένα ευχαριστήριο έγγραφο του Στρατηγού Αλεξάντερ, Ανώτατου Διοικητή των 
Συμμαχικών Δυνάμεων της Μεσογείου (το παραθέτουμε παρακάτω σε φωτοτυπία και μετάφραση), προς 
το Σίμο Γεωργ. Ξενιτέλλη, για συμμετοχή του σε επικίνδυνη αποστολή στο συμμαχικό αγώνα. 

Τον προβληματισμό μου έλυσε ο μικρότερος αδελφός του Σίμου, Παναγιώτης, συνταξιούχος της 
Εμπορικής Τράπεζας, που ζει σήμερα στην Αθήνα. 

Μου είπε τα εξής: 
«…το Σίμο τον βρήκε η Γερμανική Κατοχή στην Αθήνα. 
Τον πλησίασαν γνωστοί του και του ζήτησαν με άκρα μυστικότητα, να συστήσει στους γονείς του στη 

Μυτιλήνη δύο Άγγλους αεροπόρους, που είχαν ξεμείνει στην Αθήνα. Από τη Μυτιλήνη ήταν ευκολότερο 
να περάσουν απέναντι στην Τουρκία και από εκεί στη Μέση Ανατολή…».

Πραγματικά, οι δύο Άγγλοι, με σύνδεσμό τους, πήγαν στο Ακράσι στον πατέρα του Σίμου, ο οποίος 
τους φιλοξένησε μέσα στο σπίτι του μία εβδομάδα. 

Ο ίδιος ο Παναγιώτης μου είπε:
«…Εγώ μικρός και άμυαλος, τον έναν Άγγλο, που ήξερε λίγες ελληνικές λέξεις, τον έβγαλα στο 

καφενείο του θείου μου Περικλή Ξενιτέλλη, αλλά του είπα να μη μιλάει σε κανέναν. Τον σύστησα σαν 
Αυστραλέζο που δεν ξέρει Ελληνικά…».

Σημειωτέο ότι στο Ακράσι δεν πατούσε Γερμανός. Σ’όλο το διάστημα της Κατοχής ζήτημα αν ήρθε 
Γεμμανός δύο ή τρεις φορές. 

Μετά μία εβδομάδα έφυγαν από την Τουρκία. Φαίνεται ότι διασώθηκαν και έτσι ο Σϊμος έλαβε αυτό 
το έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής: 

(Μετάφραση)
Αυτό το πιστοποιητικό απονέμεται στο Σίμο Γεωργίου Ξενιτέλλη
Σαν δείγμα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, ως προς τη βοήθεια που δόθηκε στους ναύτες, 

στρατιώτες και αεροπόρους της Βρετανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών και η οποία κατέστησε 
δυνατή την απόδρασή τους ή την αποφυγή της σύλληψής τους από τον εχθρό. 

H.r. alexander, Ανώτατος Διοικητής Συμμάχων Μεσογειακών Δυνάμεων 
Ο ίδιος ο H.R. Alexander έχει στείλει στην Κοινότητα Ακρασίου ευχαριστήρια, παραπλήσια με την 

παραπάνω επιστολή για την περίθαλψη Άγγλων στρατιωτών τον καιρό της Γερμανικής Κατοχής. Το 
έγγραφο τούτο βρίσκεται σήμερα ανηρτημένο σε πινακίδα, μέσα στο Κοινοτικό Γραφείο του Ακρασίου. 
Οπωσδήποτε τα δύο αυτά έγγραφα έχουν κάποια σχέση. 

(η συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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	Το Δ.Σ του ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ < ΠΛΑΤΑΝΟΣ > ευχαριστεί 
θερμά τους συγχωριανούς μας:- ΣΩΤΗΡΧΟ 
ΤΕΛΗ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ - ΣΩΤΗΡΧΟ 
ΓΙΩΡΓΟ του ΑΡΧΟΝΤ. - ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΩΛΗ 
του ΓΡΗΓ. - ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ οι 
οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου 
για την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο 
νοσοκομείο <ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ> για τον εμπλουτισμό 
της τράπεζας αίματος που διαθέτει ο σύλλογός μας. 
Όσοι συγχωριανοί , για οποιονδήποτε λόγο δεν 
μπόρεσαν να έλθουν στην αιμοδοσία, μπορούν 
να δώσουν αίμα αυτοβούλως σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο δηλώνοντας για την τράπεζα αίματος του 
συλλόγου μας στο νοσοκομείο <ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ> 
και παράλληλα να ενημερώσουν τον υπεύθυνο της 
τράπεζας αίματος Τέλης Σωτήρχος *6972928986 * 
telisot@yahoo.com . 

Σας ενημερώνουμε ότι οι μονάδες αίματος θα 
είναι ονομαστικές στο όνομα των συγχωριανών 
μας που έδωσαν αίμα και όσοι χρειαστούν αίμα 
έχουν την ηθική υποχρέωση να αναπληρώσουν 
εντός δυο μηνών τις μονάδες αίματος που έλαβαν 
από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον .

	 Θεοφάνεια στο Ακράσι
Στο Ακράσι γιορτάστηκαν και φέτος τα 

Θεοφάνεια. Το πρωί μετα την Θεια Λειτουργία 
ακολουθησε ο Αγιασμός των Υδάτων και μαλιστα 
ο πατερ Παναγιώτης αφήσε ένα περιστέρι να 
πετάξει μεσα στην εκκλησία κατά την διάρκεια του 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΥ «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου 
Κύριε η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις …». 
Μετά ολος ο κοσμος πήρε και ήπιε αγιασμό που 
ευλόγησε ο πατερ Παναγιώτης. Ο Μέγας Αγιασμός 

συνδέεται άμεσα με το μυστήριο της Μετανοίας 
και την Εξομολόγηση, καθ’ ότι η αρχή του ανάγεται  
στο βάπτισμα μετανοίας του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου, το οποίο ενεργοποιήθηκε και 
ολοκληρώθηκε με την Παρουσία και την Βάπτιση 
του Κυρίου μας στον Ιορδάνη ποταμό.   Μετά 
την εκκλησία ο κόσμος μαζεύτηκε στο Κοινοτικό 
κατάστημα και αφού ο πάτερ Παναγιώτης ευλόγησε 
την πρωτοχρονιάτικα πίτα, η νέα πρόεδρος του 
Κοινοτικού Συμβουλίου Πέμη Καρπέλη την έκοψε 
και την μοίρασε σε όλους τους παραβρισκόμενους 
συγχωριανούς μας. Στην κοπή της πίτας βρισκόταν 
και ο Δημαρχικός σύμβουλος Νίκος Καρπέλης. Το 
φλουρί έπεσε στον Σοφιανό Μανώλη. Να ειναι 
πάντα γερός και τυχερός.

	 Η εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας 
της Παλλεσβιακής Ένωσης Θεσσαλονίκης.

Τον καινούριο χρόνο καλωσόρισαν με αγιασμό 
και κοπή Βασιλόπιτας την Κυριακή που μας 
πέρασε, μέλη και φίλοι της Παλλεσβιακής Ένωσης 
Θεσσαλονίκης. Κατάμεστη η ιδιόκτητη και 
ανακαινισμένη αίθουσα της Ένωσης αποδείχθηκε 
φιλόξενος χώρος το κυριακάτικο πρωινό για τους 
Λέσβιους και φίλους της Ένωσης σε μια συνάντηση 
χαράς. Την κοπή της Βασιλόπιτας ευλόγησε ο 
πατέρας Δημήτριος Θεοδώρου από Κεραμιά.  
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Δ. 
Κουτλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο καθοριστικό 
γεγονός της απόκτησης στέγης από το Σύλλογο, μια 
προσπάθεια που ξεκίνησε το 1996 ολοκληρώθηκε 
το 2008 και ανακαινίσθηκε το 2012. Ενός χώρου, 
ο οποίος ανήκει στο Σύλλογο, είναι μεγάλος, 
αξιοπρεπής και κατάλληλος για όλες τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται όλο το έτος και πάνω απ ‘ όλα 

www.akrasi.gr/forum (1)



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

20

ανάλογος της ιστορίας του Συλλόγου που κρατά 
από το 1924. Με ιδιαίτερη χαρά αναφέρθηκε στο 
γεγονός ότι τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας 
συγκεντρώνονται Λέσβιοι φοιτητές, σπουδαστές, 
εργαζόμενοι, μαθαίνοντας τους παραδοσιακούς μας 
χορούς και ακούσματα του νησιού μας, ανταλλάσουν 
απόψεις, γλεντούν και περνούν ευχάριστες βραδιές. 
Τόνισε ότι επιδίωξη του Συλλόγου είναι ο χώρος 
αυτός όχι μόνο να αποτελεί το χώρο συνάντησης 
όλων μας, αλλά και να αναθερμάνει τη νοσταλγία 
για το νησί μας, να ξυπνά τις μνήμες μας, να μας 
θυμίζει την καταγωγή μας. Αλλά και ένας χώρος 
προβολής και υποστήριξης της πλούσιας λεσβιακής 
πνευματικότητας και παράδοσης. Τέλος ο κ. 
Κουτλής κάλεσε τους Λέσβιους και τους φίλους 
της Ένωσης να συμμετάσχουν στον αποκριάτικο 
χορό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η 
Μαρτίου στις μία το μεσημέρι στο κοσμικό κέντρο 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» όπου θα γίνει, όπως κάθε χρόνο 
μεγάλο λεσβιακό γλέντι.

	 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το Δ.Σ του συλλόγου εκφράζει εκ μέρους των 

Απανταχού Ακρασιωτών τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια, για το πρόωρο θάνατο του 
αγαπητού μας συγχωριανού Παναγιώτη Γ. 
Καβαρνού (καθηγητή μέσης εκπαιδεύσεως).  Δ.Σ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ

 
	Κοπή πίτας συλλόγου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ»
Ο Σύλλογος Απανταχού Ακρασιωτών <Ο 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ> πραγματοποίησε την Κυριακή 
8 Φεβρουαρίου με επιτυχία την απολογιστική 
γενική συνέλευση – κοπή πίτας στο ξενοδοχείο 
<ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ>.  Για την κοπή της πίτας 
είχαμε την τιμή και την χαρά να παρευρίσκεται 
ο συγχωριανός μας αρχιμανδρίτης Γαβριήλ 
διαβάζοντας την ευχή για το νέο έτος . Στην γενική 
συνέλευση που ακολούθησε αναπτύχθηκαν τα 
κάτωθι θέματα από τους εξής ομιλητές :

- Νικόλαος Κουραχάνης (οικονομικός 
απολογισμός) - Αργύρης Παπαπέτρος ( 
Ηλεκτρονικές μορφές ενημέρωσεις των μελών )- 
Τίτσα Νικητάκου – Νικολιά ( απολογισμός των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων) - Τάκης Σωτηρχέλλης 
(για το παλλεσβιακό πνευματικό κέντρο Αττικής)

Το συντονισμό της συζήτησης είχε ο 
Χριστόφορος Τσιργιάννης. Το Δ.Σ εύχεται σε 
όλους τους Ακρασιώτες υγεία και ευτυχία. 
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΚΡΑΣΙΩΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ.

	ΕΡΓΑ στο Ακράσι Λέσβου
Ορεξάτη η νέα μας πρόεδρος του χωριου μας 

Πέμη Καρπέλη… Ενα από τα έργα που ξεκίνησε 
και έβαλε μπρος είναι το κλαδεμα των πλατανων 
στην πλατεία του χωριου….και έπεται συνεχεια… 
Τα συγχαρητήρια μας στην προεδρο του χωριου 
μας…πάντα τέτοια…και καλη συνεχεια…

	Στην κοπή της πίτας του συλλόγου «Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ» στο ξενοδοχείο ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ 
ξεκίνησε ο έρανος υπέρ της ολοκλήρωσης 
της ανέγερσης του κτιρίου του παλλεσβιακού 
πνευματικού κέντρου Αττικής. Συγκεκριμένα :- 
Παλαιολόγος Ευστρ. Γεώργιος, 10 ευρώ- Σοφιανού 
Πωλίνα, 10 ευρώ- Χατζέλη Ειρήνη, 4 ευρώ- 
Σωτήρχου Ειρήνη, 10 ευρώ- Σωτήρχου Ιωάννα, 
10 ευρώ- Κοντός Μανώλης , 4 ευρώ- Ξενάκης 
Χρήστος, 4 ευρώ - Κοντού Μαίρη , 6 ευρώ- 
Κοντού Τούλα, 4 ευρώ - Κοντός Γιάννης , 6 ευρώ- 
Πιτταρά Νίτσα , 4 ευρώ - Κοντός Γρ. Παναγιώτης , 
10 ευρώ- Κοντός Γρηγόριος , 10 ευρώ- Αληγιάννης 
Δημητριος , 10 ευρώ- Τσιργιάννης Χριστόφορος , 
10 ευρώ- Κοντός Εμμ. Παναγιώτης , 10 ευρώ- 
Σάπικας Ευστάθιος , 10 ευρώ - Αρχιμ. Γαβριήλ 
Ασπρολούπος , 10 ευρώ- Καλδής Ελευθέριος , 20 
ευρώ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΘΕΟΦΑΝΙΑ - ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στο ΑΚΡΑΣΙ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

24

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ

ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
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	Δώστε αίμα σώστε ζωές
Για μια ακόμη φορά oι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου απευθύνονται σε ΟΛΟΥΣ τους Ακρασιώτες και 
φίλους του Ακρασίου να πάνε στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης (όσοι διαμένουν στην Λέσβο, 
υπεύθυνο για την διαχείριση αίματος τον Σάπικα Ξενοφών (sapikasxen@gmail.com, 6978531381) για 
λογαριασμό των δύο Πολιτιστικών Συλλόγων Ακρασίου ή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» 
(όσοι διαμένουν στην Αθήνα, υπεύθυνο για την διαχείριση αίματος Σωτήρχο Τέλη(telisot@yahoo.com 
, 6972928986 για λογαριασμό του συλλόγου Ακρασίου «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ») για να δώσουν αίμα (ΟΣΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΝ). Πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί πηγή ΖΩΗΣ για τον συνάνθρωπο μας ο οποίος 
το έχει ανάγκη. Είναι εθελοντική ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ενέργεια. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟΥ 2015 (Ηλεκτρονικό)
Οι 2 Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου σας ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ με ΥΓΕΙΑ 
με το παρόν ηλεκτρονικό ημερολόγιο του 2015 και το οποίο σας ξεναγεί στο όμορφο Ακράσι. Το εξώφυλλο 
του είναι μια αεροφωτογραφία του χωριού μας όπου φαίνονται η εκκλησία της πολιούχου του χωριού 
μας Αγίας Παρασκευής, το καμπαναριό της εκκλησίας, η εξέδρα από 
οπου αγναντεύεις το βουνό Πριόνας και το επίνειο του χωριού μας που 
είναι η Δρώτα και γύρω γύρω σπίτια. Στον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ βλέπουμε 
την πίσω όψη του εργοστάσιου του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού 
Ακρασίου. Στον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ βλέπουμε το Πολιτιστικό Κέντρο 
Ακρασίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ με την χορευτική ομάδα των 
Πολιτιστικών μας Συλλόγων. Στον ΜΑΡΤΙΟ βλέπουμε στιγμές από 
τις αποκριάτικες εκδηλώσεις - σκετς που γίνονται στο χωριό μας. 
Στον ΑΠΡΙΛΙΟ βλέπουμε την παραλία της Δρώτας, το επίνειο του 
Ακρασίου. Στον ΜΑΙΟ βλέπουμε στιγμές από τις εκδηλώσεις της 
γιορτής της κούνιας, όπου όλοι μαζί οι Ακρασιώτες μικροί μεγάλοι 
τραγουδάνε τα παλιά στιχάκια που έλεγαν οι προγονοί μας με τον 
ερχομό της Άνοιξης,  μετά το Πάσχα (τα τραγούδια της κούνιας). 
Τον ΙΟΥΝΙΟ βλέπουμε στιγμές από τα ΚΑΨΑΛΑ και τον Κλύδωνα 
στο ΑΚΡΑΣΙ. Τον ΙΟΥΛΙΟ βλέπουμε στιγμές από τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις των συλλόγων (παιδικό θέατρο, ταλέντα, νεανική 
μουσική) Τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ βλέπουμε στιγμές από την γιορτή του 
Τραχανά. Τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ βλέπουμε στιγμές από τα ΘΕΑΤΡΙΚΑ 
ΣΚΕΤΣ που παίζονται στο ΑΚΡΑΣΙ. Τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ βλέπουμε την 
ΠΛΑΤΕΙΑ του ΧΩΡΙΟΥ μας, το κοινοτικό γραφείο και καφενείο.  
Τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ βλέπουμε ελάφια που ζουν στο Ακράσι (Φάρμα ελαφιών). Τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
βλέπουμε στιγμές από τα Κάλαντα Χριστουγέννων που λέγονται από μεγάλους και μικρούς  γυρνώντας 
όλα τα σπίτια του χωριού μας. Και στο οπισθόφυλλο του Ημερολογίου βλέπουμε το Ηρώων Πεσόντων, 
το καμπαναριό και μέρος της Εκκλησίας μας της Αγίας Παρασκευής.

	  Κάλαντα στο Ακράσι Λέσβου
Και φέτος μέλη του Συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ βρεθήκαμε για μια άλλη φορά ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ στην γενέτειρα μας το Ακράσι για να «πούμε» τα κάλαντα σε όλους τους 
συγχωριανούς μας. Πράγματι ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές το πόσο ζεστά μας δέχονταν όλοι 

του Γ. Ξ. Βερβέρη

Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού μας Συλλόγου
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όσους επισκεπτόμασταν στα σπίτια τους, μας 
έβαζαν μέσα στα στολισμένα σπίτια τους και αφού άκουγαν τα πατροπαράδοτα χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα έβγαζαν το δίσκο για να μας κεράσουν κουραμπιέδες, μελομακάρονα και πολλά άλλα γλυκά. 
Το ποτό έρεε άφθονο μας ζέστανε όχι μόνο το σώμα μας αλλά και τις καρδίες όλων μας. Παράλληλα 
ο σύλλογος μας μοίρασε σε όλους το νέο τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου μας. Ως Δ.Σ. θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Συλλόγου μας που παραβρέθηκαν στα κάλαντα και έδωσαν μια πολύ 
όμορφη εικόνα Χριστουγεννιάτικη στο χωριό μας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους και του ΧΡΟΝΟΥ με 
ΥΓΕΙΑ

	Περιοδικό ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ, τευχος 36, Ιανουάριος 2015
Εκδόθηκε το τριακοστό εκτο (36ο) τεύχος του περιοδικού όλων των 
Ακρασιωτών και το οποίο θα σταλεί αυτές τις ημέρες σε όλους τους 
Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου όπου και να βρισκονται αυτοί 
(Ελλάδα, Αυστραλία, Αμερική Αφρική , Ευρώπη). 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  δεν παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν. Τους ευχαριστούμε μέσα από τα 
βάθη της καρδιάς μας.Διαβάσετε  επίσης 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.
 
	Κοπή βασιλόπιτας στο Ακράσι
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ την ΚΥΡΙΑΚΗ 11/1/15 έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη του πίτα 
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γιάννης Κοντέλλης στο ΑΚΡΑΣΙ.  
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Πολύς κόσμος παραβρέθηκε στην μικρή μας αυτή γιορτή. Μαζί μας παραβρέθηκε και ο τέως υπουργός 
Δικαιοσύνης κύριος Αθανασίου και στον οποίον του εκφράσαμε τα παράπονα μας για την παραμέληση 
του χωριού μας και ιδιαίτερα για τον δρόμο της Δρώτας που χρόνια τώρα και μέχρι σήμερα είναι από 
τους λίγους χωματόδρομους που υπάρχουν ακόμη στην Λέσβο. Μας είπε ότι έχουν πέσει πολλά χρήματα 
στην Λέσβο και ότι μετά την ολοκλήρωση της μελέτης υλοποιείται το έργο που έχει σχέση με την 
ασφαλτόστρωση του δρόμου Αμπελικού – Σταυρού. Του επισημάναμε ότι ναι μεν έχουν πέσει πολλά 
χρήματα στην Λέσβο άλλα όχι στα ορεινά χωριά του Πλωμαρίου  και ιδιαίτερα στο χωριό μας το όποιο 
είναι εγκαταλελειμμένο από την πολιτεία. Μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι μπορεί. Μετά πήρε τον λόγο 
ο αντιπεριφεριαρχης Βορείου Αιγαίου κύριος Κύτελης  ο οποίος μας είπε ότι είναι «ανοιχτός» για κάθε 
βοήθεια… Μετά κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα μας, με την νεολαία του χωριού μας είπαμε 
τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Όλος ο κόσμος που παραβρέθηκε στην γιορτή μας αυτή 
κεράστηκε με καφέ, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, ξηροί καρποί, κονιάκ, χυμούς για τα παιδιά κλπ. 
Τέλος κληρώθηκε το πρωτοχρονιάτικο Δώρο και το οποίο κέρδισε ο Γεώργιος Μιχαήλ Βερβέρης. Όλα 
τα παραπάνω ήταν προσφορά του συλλόγου μας. Ευχαριστούμε όλους όσους παραβρέθηκαν στην 
γιορτή μας αυτή  και ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ. Και του χρόνου…

	Tα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του πρόωρα θανόντος Παναγιώτη Καβαρνού, ετών 68. Η εξόδιος τελέστηκε ημέρα Κυριακή στις 3 μ.μ. 
στον Ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Ακλειδιού στην Μυτιλήνη. Ο αγαπητός Παναγιώτης υπήρξε Καθηγητής 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου. Αντί στεφάνου ο Σύλλογος προσφέρει χρηματικό 
ποσό στον Ιερό Ναό της εκκλησίας του χωριού μας Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας
	Ε’ Χαιρετισμοί στο Ακράσι
Μέλη του πολιτιστικού συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
και πάλι φέτος ημέρα Παρασκευή ανηφορίσαμε 
για το Ακράσι για να παρακολουθήσουμε τους 
Ε΄ Χαιρετισμούς. Ο κόσμος αρκετός σε σχέση 
με τον συννεφιασμένο καιρο, και την εποχή 
που δεν ερχεται πολύς κόσμος στο χωριό. Από 
τον παπα Παναγιώτη ακούσουμε το «Άγγελος 
πρωτοστάτης…» και όλα τα άλλα τροπάρια και 
κοντάκια. Όπως πάντα μέσα στην εκκλησία νιώθεις 
μια θαλπωρή, μια ζεστασιά. Πολλά πράγματα όμως 
δεν μπορείς να τα εξηγήσεις με λόγια, αλλά μόνο 
να τα ζήσεις. Ακούσαμε το «Υπερμάχω», ειπαν το 
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«Άσπιλε» και το «Δος ημίν Δέσποτα» τα ξαδέλφια Ειρήνη Π. Σωτηρχέλλη και Γ. Ξ. Βερβέρης. Τέλος 
ακούστηκε το ανεπανάληπτο «Την Ωραιότητα της Παρθενίας Σου...». Μετά το τέλος των Χαιρετισμών 
τι άλλο; ούζο με μεζέ... και του χρονου...

	Αντί στεφάνου....εις μνήμη του γιατρού μας...
Ο Πολιτιστικός σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογενεια της 
Τίτσας Νικητακου - Νικολιά όπου ο σύζυγός της Δημήτρης μετά από άνιση μάχη με το θάνατο, 
έφυγε από κοντά μας. Ο αγαπητός Δημήτρης υπηρξε αγροτικος ιατρος του χωριού μας το Ακράσι. 
Το ΔΣ του συλλογου μας αντι στεφάνου καταθέτει χρηματικο ποσο για τις αναγκες του Αγροτικού 
Ιατρείου Ακρασίου. Όσοι Ακρασιώτες και φίλοι του χωριού μας θέλουν μπορουν να καταθέσουν 
όποιο χρηματικό ποσό επιθυμουν στο τραπεζικο λογαριασμό του συλλόγου μας (Eurobank Αριθμ. 
Λογαριασμού 0026-0766-33-0100020404), εις μνημην του αγαπητού μας Δημήτρη. Παρακαλούμε οσοι 
καταθέτουν χρηματικό ποσο στην παραπανω τραπεζα ας μας ενημερωνουν σχετικά (τηλ. 6977033166 
ή στο gexve@hotmail.com). Τους ευχαριστουμε εκ των προτερων

	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΑΣΙΩΝ. Με τον ερχομό της Ανοιξης… αποστείλαμε την παρακάτω 
επιστολή στους μαθητές των σχολείων με της Λέσβου  με πλούσιο εκπαιδευτικό - πολιτιστικό πρόγραμμα 
για εκπαιδευτικές – ημερήσιες εκδομές για τα παραδοσιακά ορεινά χωριά ΑΚΡΑΣΙ, ΑΜΠΕΛΙΚΟ, 
ΝΕΟΧΩΡΙ (λαογραφικά μουσεία, φαρμα ελαφιών, μικρο καταρράκτη, κλπ). Πιστεύουμε αξίζει τον 
κόπο να επισκεφτούν οι μαθητές της λέσβου τα τρία ορεινά χωριά μας,  γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις 
στους παραπάνω χώρους οι μαθητές θα ωφεληθούν μαθησιακά ποικιλοτρόπως. Το ΔΣ του Συλλόγου

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια…
Ο Πολιτιστικός σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
συγγενείς του αγαπητού μας συγχωριανού Δημητρίου Λάσκαρη, ετών 90. Εις μνήμη του ο Σύλλογος 
μας προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του η μνήμη….                                                        To ΔΣ του Συλλόγου

	Πασχαλιάτικος χορος του Συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ
Μεγάλο κέφι είχαν τα μελη του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ και οι φίλου του Συλλόγου και του χωριού μας 
στο Πασχαλιάτικο χορο που έγινε στις ΚΑΛΑΜΙΕΣ το Σαββάτο 18 Απριλίου. Ιδιαίτερα ο Μιχάλης 
Δήσσος με το κανονάκι του (βίντεο 5ο) ήταν το κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του 
Συλλόγου μας σε όλους όσους παραβρέθηκαν στον Πασχαλιάτικο αυτό χορό μας.!

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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	ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στο ΑΚΡΑΣΙ
Για τετάρτη συνεχή χρονιά ο σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διοργάνωσε την Γιορτή της κούνιας. Τα 
παρακάτω βίντεο δείχνουν ένα μέρος της γιορτής της κούνιας, που έγινε την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στους 
Αγίους Αναργύρους λίγο έξω από το χωριό μας μέσα στα πεύκα. Δείτε στην στολισμένη κούνια με 
λουλούδια και το γαϊδουράκι που είχαμε για το παιδιά. Το κέφι, η όρεξη για χορό, τα ποτά που ήταν 
δωρεάν σε όλους τους παραβρισκόμενους Ακρασιώτες (τους οποίους ευχαριστούμε) (ήρθαν επίσης 
και πολύ φίλοι του Ακρασίου – πάνω από 50 άτομα - τους οποίους ευχαριστούμε που τίμησαν την 
εκδήλωση μας αυτή), οι ψησταριές που στήθηκαν από μέλη του συλλόγου, η ζωντάνια έδειξαν ότι η 
γιορτή της κούνιας είχε μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά. Επίσης αυτό που είχε μεγάλη επιτυχία και 
άξιζε τον κόπο ήταν πιστεύω τα τραγούδια της κούνιας που τραγουδήθηκαν στο παλιό σκοπό που το 
έλεγαν οι παλιοί Ακρασιώτες. Ειπώθηκαν όμως φέτος και σε άλλους μελωδικούς μουσικούς σκοπούς. 
Είπαμε τραγούδια της Λαμπρής, της Πρωτομαγιάς. του έρωτα και της αγάπης. Τα τραγούδια αυτά 
τραγουδήθηκαν από την αυτοσχέδια χορωδία που σχηματίστηκε εθελοντικά. Αφού ευχαριστήσουμε 
ΟΛΟΥΣ όσους παραβρεθήκαν στην γιορτή μας αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συγχωριανός 
κύριο Νίκο Καρίπη ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε πάει και καθάρισε τον χώρο γύρω από το 
εξωκλήσι των Αγίων Αναργύρων και ήταν πεντακάθαρος, όπως επίσης και τον κύριο Δάλλα Χαράλαμπο 
που ειχε συντηρήσει τις κούνιες κλπ, που υπάρχουν στον χώρο αυτό. Και του χρόνου.
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	Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους 
συλλόγους μας Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, 
Πλωμαρίου, Ακρασίου, με την παρουσία σας στον 
χορό μας, με το κέφι σας και την καλή σας διάθεση. 
Είναι βέβαιο πως με την θετική ενέργεια όλων, 
την ανταπόκριση και τη συμμετοχή, μπορούμε να 
οργανώσουμε και να πετύχουμε πολλά και εδώ στην 
Αθήνα, αλλά και στα χωριά μας σε συνεργασία με 
τους τοπικούς αδερφούς συλλόγους, όπου μπορούν 
να υπάρξουν συμπράξεις. Στα κοινά, οι μοναχικοί 
δρόμοι είναι δύσκολοι και συνήθως αδιέξοδοι, σε 
αντίθεση με το καθαρό ΜΑΖΙ που κρύβει ενέργεια, 
κέφι και αποτελεσματικότητα. Εμείς γλεντήσαμε, 
το ευχαριστηθήκαμε, ταξιδέψαμε έστω και νοερά 
στον ευλογημένο τόπο και μας δόθηκε η ευκαιρία 
να κάνουμε όμορφες σκέψεις για όσα μπορούμε 
να πετύχουμε και για τα χωριά μας και για την 
περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, 
ευχαριστούμε το χορευτικό των Πολυχνιατών και 
τα μουσικά σχήματα «Οι Μυτιληνιοί» και «Δυτικά 
απ΄ τ΄ Αϊβαλί» που με την αγάπη τους γι αυτό 
που κάνουν, στήριξαν την κοινή μας προσπάθεια 
και συνεχίζουμε ! Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την 
κα Τίτσα Νικητάκου-Νικολία για τις αξιέπαινες 
προσπάθειές της για την άψογη οργάνωση της 
εκδήλωσης καθώς επίσης και τη Μαίρη Κοντού για 
την παραχώρηση του οπτικοαουστικού υλικού.

Το ΔΣ του συλλόγου Ακρασίου <Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ>

	Τα θερμά συλλυπητήρια στην αγαπητή 
μας συγχωριανή κα Τίτσα Νικητάκου - Νικολιά 
και στην οικογένειά της για το θάνατο μετά από 
άνιση μάχη του συζύγου της Δημητρίου Νικητάκου 
(ιατρός), ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν 
αγροτικός ιατρός στο χωριό μας. Το Δ.Σ του 
συλλόγου Ακρασίου <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ>

	Συλλυπητήρια. Αδερφή μου να ζήσεις 
να τον θυμάσαι. Ο Δημήτρης Νικητάκος ήταν ο 
πρώτος αγροτικός ιατρός του χωριού μας. Πιο πριν 
το Ακράσι δεν διέθετε αγροτικό ιατρείο. Μαρία 
Νικολιά

	ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

1) Τοποθέτηση 4 μεγαφώνων στο Ακράσι. 
2) Ενεργοποίηση της γεώτρησης στην περιοχή 
«ΧΛΙΑΒΡΥΣΗ». 3) Κλάδεμα των πλατάνων της 
κεντρικής πλατείας Ακρασίου. 4) Έγκριση από 
τον δήμο Λέσβου το ποσό των 6800 ευρώ για το 
νεκροταφείο Ακρασίου. 5) Έγκριση από το δήμο 
Λέσβου το ποσό των 11900 ευρώ για την ανακαίνιση 
του κοινοτικού γραφείου Ακρασίου. ΠΕΜΗ 
ΚΑΡΠΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ

	Τα θερμά συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των αγαπητών συγχωριανών μας 
Παράσχου, Γιάννη και Μανώλη Λάσκαρη για 
τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα τους, Δημητρίου 
Λάσκαρη. Ευχόμαστε καλό ταξίδι στον φιλήσυχο 
και νοικοκύρη μπάρμπα-Δημητρό. Το Δ.Σ του 
συλλόγου Ακρασίου <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ>

	Έργα στο κοιμητήριο του Ακρασιου
Η δραστήρια πρόεδρος του χωριού μας Πέμη 

Καρπέλη επί το έργον… Έργα και καλλωπισμός 
Κοιμητηρίου Ακρασίου Λέσβου. Μπράβο στην 
Πρόεδρο μας…

	Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ΑΚΡΑΣΙ 
ΛΕΣΒΟΥ - ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Μετά την αποκαθήλωση του Χριστού από τον 
Σταυρό και τον ενταφιασμό του, οι γυναίκες του 
Ακρασίου στολίζουν το επιτάφιο. Αυτό γίνεται σε 
όλη την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σε λίγα μέρη της 

www.akrasi.gr/forum (2)
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Λέσβουεδώ και παρα πολλά χρονια στο Ακράσι 
είναι το ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Κατά τις 5 το 
απογευμα μαζεύονται οι γυναικες του χωριού μας 
μοιρολογούν - θρηνούν  σε ένα μουσικό αργόσυρτο 
ρυθμό πένθιμο που συναντάται μονο στα χωριά 
του Πλωμαρίου Λέσβου. Το συναισθημα βρίσκεται 
σε υψηλό επίπεδο, ο θρήνος είναι αληθινός γιατι 
κάθε γυναικα - μάνα ταυτίζεται με την Παναγιά. Το 
θείο με το ανθρώπινο προσεγίζουν με συγκινητικό 
τρόπο. Ο καυμός της Παναγίας για το παιδί της είναι 
καυμός της κάθε γυναίκας για τα δικά της παιδιά.  
Το άκουσμα αυτής της μελωδίας του θρήνου είναι 
μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

	Κυριακή του ΠΑΣΧΑ 
(ΔΕΥΤΕΡΑΝΑΣΤΑΣΗ) στο ΑΚΡΑΣΙ. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι φέτος γιορτάστηκε η Αναστάσιμος 
ακολουθία του ΠΑΣΧΑ στο Ακράσι Λέσβου. Αφού 
χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας, 
ο κοσμος με τα καλα του και με ευλάβεια άναψε 
το κερί του και ο παπα Παναγιώτη με τους ψάλτες 
έψαλλαν το Χριστός Ανέστη.  Τις Θεός Μέγας 
Ένα από τα παλιά έθιμα κατά την διάρκεια της 
πασχαλιάτικης ακολουθίας είναι όταν ψάλλετε 
τρεις φορές το «τις Θεός μέγας» το εκκλησίασμα 
χτυπάει τα στασίδια πολλές φορές (για να διώξουν 
το κακό) και οι επίτροποι κουνάνε τα πολυέλεα 
της εκκλησίας.  Το Ευαγγέλιο του Πάσχα Ένα 

ακόμη έθιμο που επικρατεί ακόμη στο χωριό μας 
το Ακράσι είναι το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο την 
Κυριακή του Πάσχα λέγεται σε πολλές γλώσσες. 
Εφέτος ειπώθηκε το Ευαγγέλιο σε 4 γλώσσες: 
Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικα και Ιταλικά.

Περιφορά της Αναστάσεως 
Μετά το Ευαγγέλιο γίνεται η περιφορά της 

Αναστάσεως σε όλο το χωριό και φυσικά όπως 
κάθε χρόνο ο παπα Παναγιώτης μας στο τέλος μεσα 
στην πλατεία του χωριού μας είπε το ανέκδοτο της 
ημέρας.

	ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ στο 
ΑΚΡΑΣΙ

Γιορτάστηκε και φέτος στο Ακράσι η Ζωοδόχος 
Πηγή. Ο κόσμος τίμησε με την παρουσία του 
την γιορτή αυτή.  Αρκετοί ιερείς είχαν έλθει. 
Στo τέλος τελέστηκε και αρτοκλασία αφού έγινε 
η περιφορά της εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής. 
Παρά την κρίση που περνάμε ο παπα Παναγιώτης 
και το εκκλησιαστικό συμβούλιο της Αγίας μας 
Παρασκευής κέρασε τον κόσμο στην πλατεία του 
χωριού με σουβλάκια, τυρί και με ένα κόκκινο αυγό 
λόγο του Πάσχα. Και του χρόνου με υγεία....

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΟΝa ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ

Η εκκλησία μας Αγία Παρασκευή στο χωριο μας 
το Ακράσι έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και το οποίο 
πρεπει ΑΜΕΣΑ να λυθεί. Κάπου από την σκεπή 
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έβαλε νερό με 
α π ο τ έ λ ε σ μ α 
ένας κίονας του 
να σαπίσει και 
να χρειάζεται 
η άμεση 
αντικατάσταση 
του. Υπάρχει 
π ρ ό β λ η μ α 
στατικότατας. 
Τα χρήματα 
για την 
αποκατάσταση 
της ζημιάς είναι 
αρκετά και 
παρακαλούμε 

τους συγχωριανούς μας και τους φίλους του 
χωριού μας που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά 
μπορούν να βάλουν χρήματα στο λογαριασμό της 
Εθνικής τράπεζας του εκκλησιαστικού συμβουλίου 
του Ιερού Ναού Ακρασίου Λέσβου (415/970899-
56, ΙΒΑΝ: GR16011041500000415/97089956) με 
πρώτο όνομα στο βιβλιάριο του παπα Παναγιώτη 
Βαζλαδέλλη. Σας ευχαριστούμε εκ των προτερων

	ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ομόφωνα το Δ.Σ αποφάσισε να χορηγήσει 

τα εξής ποσά: 1ον . Στην κοινότητα Ακρασίου 
1000 ευρώ. 2ον. Στην εκκλησία Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου 1000 ευρώ. Ευχαριστούμε θερμά τους 
απανταχού συγχωριανούς μας για την στήριξη  
των προσπαθειών μας. το Δ.Σ του συλλόγου, 
έδρα: Αθήνα. ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΒΑΡΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΚΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ

	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). Τον τελευταίο καιρό βιβλία μας 
έστειλαν και οι: Διρχαλίδης Δημήτρης, Καλδή 
Άρτεμης, Μαρία Νικολιά, Χ#Ευστρατίου Όλγα 

και η Ζυθοποιία ΜΥΘΟΣ Α.Ε. και τους οποίους 
ευχαριστούμε θερμά.

 Επίσης θα ήταν μεγάλη μας χαρά εάν έχετε 
βιβλία (που δεν τα έχετε ανάγκη) και θέλετε να 
τα δωρίσετε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης 
του χωριού μας. Μεγάλη και περισσότερη αξία 
έχουν 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.

	Εις μνήμη Νικητάκου Δημήτρη
Η οικογένεια Εμμανουήλ και Βίκυς Καρπέλη 

εις μνήμην του πρώην ιατρού του χωριού μας 
Νικητάκου Δημήτρη και συζύγου της Τίτσας 
Νικολιά έδωσαν χρηματικό ποσό για το Αγροτικό 
ιατρείο του Ακρασίου Λέσβου. Ο Σύλλογος μας 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ ευχαριστεί την οικογένεια και πιστεύει 
ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη του χωριού μας.

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο του αγαπημένου μας 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΗ και συγχωριανού μας ΙΩΑΝΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΕΛΛΗ, ετών 87, τέως 
Λυκειάρχη και αξιαγάπητου ανθρώπου. Είναι από 
τους λίγους ΑΚΡΑΣΙΩΤΕΣ που αγάπησε με πάθος 
το χωριό μας το Ακράσι όταν ήταν καλα στην υγεία 
του έμενε για πολύ καιρό σ αυτό και έχει γράψει 
πολλά βιβλία για το χωριό μας. Είναι ο ιδρυτής 
και η ψυχή του Λαογραφικού Μουσείου Ακρασίου 
και γι αυτό ο Δήμος Μυτιλήνης ονόμασε το πρωην 
Δημοτικό Σχολείο Ακρασίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Εκφράζουμε 
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
συγγενείς του εκλιπόντος. Αιωνία του η μνήμη...
To ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ότι λόγια και να πεις είναι λίγα… ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Είναι ο Άνθρωπος σύμβολο για το 
Ακράσι ! Θα μείνει στη μνήμη μας για να φωτίζει 
τις καρδιές μας με την αγάπη του για το χωριό μας 
δείχνοντας μας ποια είναι η ρίζα μας. Αιωνία του η 
μνήμη. Τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του το Δ.Σ των απανταχού Ακρασιωτών < Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ>
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	Στη μνήμη του Γιάννη Κοντέλλη
Εις μνήμη του αγαπημένου μας Γιάννη Κοντέλλη 

οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου Λέσβου 
προσφέρουν αντί στεφάνου χρηματικό ποσό 
στην εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου. Τα Δ.Σ.των Συλλόγων.

 
	kaptanis
I was deeply saddened by the passing of mr 

giannis kontellis. He was a good friend to my 
family, the kaptanis(especially my Theo Argiri and 
Theo Christophoro) and a connection to my roots. 
He was the «Golden Olive» of Akrasi and will 
be deeply missed. He is one of the nicest, kindest 
and sweetest man I have ever met. My heartfelt 
condolences go out to his family and to all of Akrasi 
who loved him and will miss him very much. I feel 
like I lost a part of my own family.

	Πολυμηχάνημα – φαξ στην Κοινότητα 
Ακρασίου

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου κατόπιν 
αιτήματος της προέδρου Ακρασίου κας Καρπέλη 
Πέμη, αγόρασαν πολυμηχάνημα – φαξ για τις 
ανάγκες της πρώην κοινότητας Ακρασίου.

	ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΑΚΙΡΕΛΛΗ

Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε τι είναι προσφυγιά. 
Εμείς οι Ακρασιώτες ξέρουμε τι είναι ξενιτιά. Τώρα 
θα δείξουμε πόσο Χριστιανοί-Ανθρωπιστές είμαστε. 
Οι μετάνοιες, οι εξομολογήσεις, οι αρτοκλασίες και 
οι θεολογικές διαλέξεις δεν έχουν καμία αξία και 
νόημα εάν δεν υπάρχει μέσα μας το αίσθημα της 
προσφοράς. Ο ίδιος ο ΙΗΣΟΥΣ είπε για την αγάπη 
στον πλησίον μας αλλά και για την υποκρισία. Εξ’ 
αφορμή της επείγουσας ανάγκης για βοήθεια λόγω 
ότι κάθε μέρα καταφθάνουν στην Λέσβο πρόσφυγες 
από τις χώρες του πολέμου , το Δ.Σ του συλλόγου 
λαμβάνει την πρωτοβουλία και απευθύνεται στην 
αγάπη σας, στην ανθρωπιά σας για συλλογή γάλα, 
κρουασάν, κονσέρβες βοδινού, μπισκότα , πάνες 
για παιδιά, χυμούς, παστέλια και γενικά ξηρά 
τροφή. Ενημερώνουμε τους συγχωριανούς μας 
που επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια 
να συσκευάσουν τα τρόφιμα σε χαρτοκιβώτια και 
να αναγράψουν το όνομά τους και τον τίτλο του 
συλλόγου μας. Στην προσπάθεια θα συμμετέχουν 
και άλλοι σύλλογοι της ομοσπονδίας ΟΛΣΑ. Σε 
συνεννόηση με τον συγχωριανό μας Αρχιμανδρίτη 

Γαβριήλ Ασπρολούπο ορίστηκε , ως ένας από τους 
τόπους συγκέντρωσης είναι στην εκκλησία Αγία 
Αικατερίνη στο Ιλιον . Επίσης , ευχαριστούμε θερμά 
την μεταφορική εταιρεία του Γιώργου Μαρή , για 
την δωρεάν μεταφορά των χαρτοκιβωτίων στην 
Μυτιλήνη . Για περισσότερες πληροφορίες στο 
συγχωριανό μας Γιάννη Κοντό. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

 To Ακράσι του 1972
Δύο βίντεο πολύ μεγάλης αξίας που δείχνει 

το Ακράσι του 1972 με τους τότε Ακρασιώτες που 
δυστυχώς δεν είναι ποια κοντά μας. Τα βίντεο 
είναι του Στεφανου Γεωργιου Καλδη και τα 
οποία μου έδωσε η Μαίρη Αθαν. Ασπρολούπου..
τους οποίους ευχαριστούμε Επίσης μπορείτε να 
δείτε μικρά παιδάκια (Ακρασιωτάκια) που τώρα 
είναι πατεράδες και μητέρες. Ένα Ακράσι των 
παιδικών μου χρόνων που αξίζει τον κόπο να 
ξεναγηθείς….Δεν έχει ήχο δυστυχώς…. Επίσης 
μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες που έβγαλα 
από τα 2 βίντεο. https://onedrive.live.com/?cid=98
e37490e50fbea1&id=98e37490e50fbea1!7872&it
hint=folder,jpg&authkey=!ANXAWHrGDJJyCLY                          
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΒΕΡΒΕΡΗΣ

	Τοποθέτηση πινακίδας
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου τοποθέ-

τησαν πινακίδα  στην οποία αναγράφεται το γεγο-
νός ότι στην θέση που υπήρχε τα παλιά χρόνια μέσα 
στην πλατεία του χωριού μας πεύκο (το οποίο ξερά-
θηκε και έπεσε) φυτεύτηκε ΠΛΑΤΑΝΟΣ από τον 
εκλιπόντα αγαπητό συγχωριανός μας ΓΙΑΝΝΗ 
Γ. ΚΟ-
Ν Τ Ε Λ -
ΛΗ. Ο 
ε ρ α σ τ ή ς 
του Ακρα-
σίου Γιάν-
νης Κο-
ν τ έ λ λ η ς 
όχι μονο 
τον φύτε-
ψε αλλά 
φ ρ ό ν τ ι -
ζε να τον 
π ο τ ί ζ ε ι 
καθημερι-
νά και να 
τον βλέπει 
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χρόνο με τον χρόνο να μεγαλώνει. (Και) ο πλάτα-
νος αυτός θα μας θυμίζει την μεγάλη προσφορά 
του αγαπητού μας Γιάννη στο χωριό του. Αιωνία 
του η μνήμη.

	Εορτή των Αγίων Αποστόλων στο 
Ακράσι

Γιορτάστηκε και φέτος η εορτή των Αγίων 
Αποστόλων στο Ακράσι στην ομώνυμη τοποθε-
σία των Αγίων Αποστόλων. Το γραφικό εξωκλήσι 
στολισμένο και ασπρισμένο. Γυναίκες του χωριού 

μας είχαν πάει τις προηγούμενες ημέρες το σκούπι-
σαν και το καθάρισαν. με συντονιστή τον Βασίλη 
Μαυροθαλασσίτη. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο 
και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η καμπάνα κρε-
μασμένη σε ένα μεγάλο δένδρο αιωνόβιο χτύπησε 
χαρμόσυνα (δώρο του αγαπητού μας Γιάννη Λαγου-
τάρη, που τόσο μας λείπει. Τον θυμόμαστε με πολύ 
αγάπη.) Ο κόσμος όπως πάντα πολύς, χαρούμενος, 
με πολλά παιδιά, νέους και ηλικιωμένους. Και φέ-
τος είχαμε αφίξεις από συγχωριανούς μας από την 
Αυστραλία. Ευχαριστούμε τα κορίτσια του συλλό-
γου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ για το ψήσιμο του καφέ και 
για το μοίρασμα των εδεσμάτων και ποτών. Επί-
σης στο τέλος της λειτουργίας έγινε η καθιερωμένη 
αρτοκλασία και το μοίρασμα του άρτου σε όλο το 
εκκλησίασμα. Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες. 
Και του χρόνου με υγεία.

	ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
στο ΑΚΡΑΣΙ
Πάρα πολύ κόσμο είχε (πάνω από 100 άτομα) 

στο Ακράσι στους Αγίους Αναργύρους όπου 
εορτάστηκαν στο ομώνυμο εξωκλήσι οι Άγιοι 
Κοσμάς και Δαμιανός. Μετά την Θεία Λειτουργία 
έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία, κόπηκαν 
φανουρόπιτες και επειδή ήταν 1 του μήνα έγινε και 

αγιασμός. Καφέδες και κουλουράκια σέρβιρε το 
μέλος του Συλλόγου μας Μεταξία Χατζηκυριάκου 
και την οποία ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στους 
εορτάζοντες και του χρόνου…

	Θεία Λειτουργία στο Ιλιον
Όλοι οι συγχωριανοί , οι οποίοι παρακολούθησαν 

την θεία λειτουργία εντυπωσιάστηκαν από 
το ανθρωπιστικό έργο το οποίο επιτελεί στην 
ενορία του ο συγχωριανός μας πρωτοσύγκελος 
Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Ασπρολούπος. Με την 
αγάπη των ενοριτών του κατόρθωσε να φτιάξει μία 
εξαίρετη νεανική εστία στα 14 χρόνια ιεροσύνης 
του, στο ναό της Αγίας Αικατερίνης στο Ίλιον. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια οι γονείς του, 
Ευστάθιος και Ειρήνη Ασπρολούπου για το άξιο 
τέκνο τους, κάνοντας υπερήφανη την ιδιαίτερη 
πατρίδα του , την οποία πάντοτε μνημονεύει στον 
κυριακάτικο λόγω του. Επίσης, ευχαριστούμε 
θερμά τον συγχωριανό μας Νικόλαο Κουραχάνη για 
την οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης του 
συλλόγου μας.  Το Δ.Σ του συλλόγου απανταχού 
Ακρασιωτών < Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ >

 Στήριξη μεταναστών
Οι φορείς του Ακρασίου Λέσβου ( Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ακρασίου 
Πέμη Κσρπέλη) στηρίζουν την προσπάθεια της 
Ομοσπονδίας Λεσβιακων Σωματίων (ΟΛΣΑ) που 
αφορά την ανθρωπιστική στήριξη των προσφύγων 
που βρίσκονται στην Λέσβο. Η συμβολική αυτή 
κίνηση παράδοσης κιβωτίου τροφίμων στο 
παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού (κα Λειβαδίτου) 
ευχόμαστε να την ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 
φορείς – Σύλλογοι της Ομοσπονδίας. Τα ΔΣ των 
πολιτιστικών Συλλόγων Ακρασίου Λέσβου
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	Ευχαριστίες
Θέλω, εκ μέρους των Δ.Σ των συλλόγων 

Ακρασίου, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για 
την συμβολή του συγχωριανού μας Χρήστου 
Λάσκαρη του Παναγ. για τον προγραμματισμό, 
την σύνδεση και την ενημέρωση των χρήσεων του 
πολυμηχανήματος που αγόρασαν από κοινού οι δύο 

σύλλογοι για τις ανάγκες του κοινοτικού γραφείου 
Ακρασίου (fax – τηλ. 2252091250). Επίσης, θέλω 
να αναφέρω την πολύτιμη συμβολή του Χρήστου 
και σε θέματα Η/Υ στον ελαιουργικό συνεταιρισμό 
του χωριού μας.

Τον ευχαριστούμε θερμά. Χριστόφορος 
Τσιργιάννης 

Όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ως καλόν καγαθόν λέμε: αυτός ο άνθρωπος έχει 
την αρετή της ευγνωμοσύνης. Και είναι αλήθεια, ότι η αρετή της ευγνωμοσύνης συνοδεύει κάθε καλή κι 
ευγενική ψυχή.

Το αντίθετο της ευγνωμοσύνης είναι η αχαριστία. Η αχαριστία περιέχει μέσα της κάθε κακία που 
υπάρχει στον κόσμο. Ο αχάριστος άνθρωπος είναι το πιο αντιπαθητικό πλάσμα μέσα στην οικουμένη. 

Ο Ιησούς έζησε την αχαριστία στην πιο οξεία μορφή της. Τρία ολόκληρα χρόνια «διέρχεται ευργετών 
και ιώμενος τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου» (πράξ. Ι,38). Γεμίζει όλη την Παλαιστίνη με 
τα θαύματά του προς όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και εκείνοι του ανταποδίδουν την αχαριστία 
και το μίσος τους. 

Με ένα λόγο του θεραπεύει τους δέκα λεπρούς και ένας μόνο γυρίζει για να τον ευχαριστήσει. Οι 
υπόλοιποι εννέα ξέχασαν τον ευεργέτη τους. 

Αλλά περισσότερο από όλες τις αχαριστίες που δοκίμασε ξεχωρίζει η αχαριστία του μαθητού του 
Ιούδα του προδότη. Αλλά και τότε δεν εκάμφθη η Θεϊκή αγάπη του. 

Και ύστερα στις πιο τραγικές στιγμές του πάθους του πάνω στο Σταυρό, πού είναι τα πλήθη των 
ευργετημένων; Πού είναι οι τυφλοί που βρήκαν το φως, οι παράλυτοι που ανορθώθηκαν, οι άρρωστοι που 
θεραπεύθηκαν, οι δαιμονισμένοι που ελευθερώθηκαν, οι νεκροί που αναστήθηκαν; 

Ατενίζει ο Ιησούς πάνω από το Σταυρό και βλέπει ένα μανιασμένο όχλο να υψώνει τις γροθιές, να 
ουρλιάζει, να εμπαίζει να βλασφημεί και να εκδηλώνει με κάθε τρόπο την αχαριστία του. 

Και τι κάνει τότε ο Ιησούς; Μήπως τους καταράται, μήπως θυμώνει μαζί τους; Όχι! Νικάει για μια 
ακόμη φορά την αχαριστία τους. Και τι κάνει; Προσεύχεται στον Πατέρα του για τους σταυρωτές Του, για 
τους διώκτες Του! «Πάτερ άφες αυτοίς· ού γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ,34). 

Ε! αυτή η στιγμή είναι το μεγαλύτερο μεγαλείο θαυμασμού μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας! 
Είναι η στιγμή που συναντήθηκε η πιο μεγάλη αγάπη με την πιο αποκρουστική αχαριστία και νίκησε η 
Αγάπη!                                                                                                                          Στρατής Καλδής

Συγχαρητήρια 
1) Τα θερμα μας συγχαρητήρια στον Μάριο Γρηγορίου Μαυροθαλασσίτη ο όποιος εισήχθη στο 
τμήμα της Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών.                                                                                                Το Δ.Σ του Συλλόγου μας
2) Θερμά συγχαρητήρια στην ανιψιά και εξαδέλφη μας Μυρσίνη Ασπρολούπου του Νικολάου 
και της Ειρήνης για την απόκτηση του πτυχίου της στο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.                                 Παναγιώτης Ρηνούλα Άννα Ελένη Αφιοντζή
3) Θερμά συγχαρητήρια στον ανιψιό μας Παναγιώτη Σωτηρχέλη του Γεωργίου και της Μυρσί-
νης για την απόκτηση πτυχίου ΑΣΠΕΤΕ καθώς και του Καρπέλη Γρηγόρη του Μανώλη και της 
Βικτωρίας για απόκτηση πτυχίου ΑΣΠΕΤΕ                           Παναγιώτης Ρηνούλα Αφιοντζή

Η αγάπη νίκησε και την αχαριστία
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ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ

του Μιχάλη Ασλάνη

	Κράτος δικαίου ίσον μηδέν. Ήρθαν όλα τα γυφταριά, πήραν δάνεια, αγόρασαν σπίτια στα 
χωριά και μην είδατε τον Παναή. Πήραν οι αλλοεθνείς και αλλόθρησκοι τα βοηθήματα αλληλεγγύης 
και τώρα τους δώσανε και λαπ τοπ, κι εμείς σε όλα νόμιμοι δεν δικαιούμαστε γιατί την πεθερά μας την 
έχουμε φιλοξενούμενη, άκουσον άκουσον τα κοπρόσκυλα. Πώς μας κατάντησαν όλοι από σειρά ετών 
κυβερνώντες, φάγανε τον ελληνικό πλούτο και τώρα είμαστε έρμαια των δανειστών, δηλαδή ζητιανεύουμε  
χρήματα για να ζούμε και πότε θα ξεχρεώσουμε ένας θεός το ξέρει, τόσα χρόνια δεν τα βλέπανε; 

Ψεύτης τον ψεύτη αγαπά  / ψεύτης τον ψεύτη θέλει  / και η που.... την καχπέ  / λιέτε και γυρεύει.
	Στην προσπάθεια της Προέδρου μας για την καλή όψη του χωριού μας ήρθαν αντιδήμαρχοι 

και άλλα στελέχη του Δήμου, πήγαν στην πολύπαθη Δρώτα, είδαν κι αυτοί τα χάλια και είπαν να αρχίσει 
μια μελέτη, μήπως και σε μερικά χρόνια μπορέσει και ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα και αρχίσει η 
πολυπόθητος ασφαλτόστρωση. Αλλά ο καημένος ο πετεινός την έπαθε, δείτε τα συγχωριανά, θυσιάστηκε 
για να γίνει αυτός ο δρόμος, δεν θα ξανακακαρίσει, έγινε βορά στους κοιλιόδουλους και άμα γίνει κάτι 
θα πούμε η θυσία του Αβραάμ έπιασε. Αλλά η Πέμη πολλούς πετεινούς θα ταϊσει ακόμα γιατί έχει και 
φιλότιμο η Δημαρχίνα μας, κάτι γεμιστά λουλούδια, κάτι πτάρια κάτι γιαπράτσα, την κάνανε ταράτσα. 

	Τώρα στο χωριό μας έχουμε ένα προτέρημα, έχουμε στο επίνειο του χωριού μας τον τελευταίο 
κάτοικο του Βορειοανατολικού Αιγαίου τον Μιχάλη Βελούτσο (η κασιανή). Είναι σαν την Κυρά της Ρω, 
υποδέχεται τους λαθρομετανάστες. Μήπως πρέπει το κράτος να του δώσει μια σύνταξη να ζει κι αυτός ο 
Έλληνας ολίγον αξιοπρεπώς ή να υπάρχει και γι’αυτόν το μπακάλικο το κοινωνικό; 

	Αυτά τα κινητά ρε παιδί μου έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Μαθαίνεις τα πάντα μόνο τη 
νυχτερινή βάρδια δεν ανακοινώνουνε, αλλά έτσι που πάμε κι αυτό θα το καυχηθούνε;  Όταν πας στο 
καφενείο όλοι κρατούν από ένα τέτοιο μαραφέτι κι αρχίζουν τσάκα τσούκα και κάνουνε κάτι μορφασμούς, 
γελάνε, ψιθυρίζουν, πίνεις το πενηνταράκι και αυτοί εκεί το χαβά τους, βγάζουν φωτογραφίες και σε 
λίγο βλέπεις τη μούρη σου στο κινητό. Δεν παν να βρούνε κανένα φάρμακο να μη γερνούμε και να 
ξεκουραστεί λίγο ο Πέτρος. Άμα πας στο νοσοκομείο είναι κάποιος νεκροθάφτης που κάθεται απ’έξω, το 
ένα το μάτι του κοντεύει να κλείσει γιατί κάθεται και σημαδεύει τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα και 
τους υπολογίζει. Άμα πάω κρυφά κρυφά τρώει κάτι μούτζες, τις φραίνεται, έχω και κάτι παλάμες μεγάλες, 
τον πιάνει από πάνω μέχρι κάτω. 

	Νερά φέτος μπόλικα, θα δεις κάτι ντομάτες σαν μουρίσια κεφάλια.
	Η πλατεία του χωριού μας έχει ομορφύνει, κούρεψαν τον πλάτανο, καινούρια τραπέζια και 

τραπεζομάντηλα, ελάτε να απολαύσετε... το Ακράσι.
	Ο Παναγιώτης Λάσκαρης επεκτείνει το ζωολογικό πάρκο. Αυτό φίλε μου να το φράξεις καλά 

μη βγει το λιοντάρι και μασήσει κανέναν, καλά είναι να βάλουμε όλη την κυβέρνηση μέσα μήπως και 
γλιτώσουμε. Μη φοβάσαι το λιοντάρι δεν θα πειράξει κανέναν γιατί βρωμάνε μπόχα. Και να θέλει από 
τη μυρωδιά που βγάζουν δεν τους κοντεύει γιατί φοβάται πως αν φάει κανέναν θα δηλητηριαστεί και θα 
ψοφήσει. 

	Αυτός ο Στρατούλης όταν μιλά δεν μπορείς να καταλάβεις, έχει δόντια, φορά μάσκα ή είναι 
τσιφούτης; Αν τον ξαναδώ και μιλάει θα είμαι εφοδιασμένος με ένα φακό που έχει και ακτίνες λέιζερ για 
να βεβαιωθεί το ρηθέν. 

	Η μικροφωνική στην εκκλησία μας έχει τα χάλια της, τον συμπέθερό μου τον Παναγιώτη τον 
έχουν γελάσει, έχει ένα μικρόφωνο που δεν αποδίδει, λέτε να φταίει η γραβάτα και να του σφίγγει τις 
φωνητικές χορδές. Μου είπαν ότι με εφτακόσια ευρώ μπορεί και γίνεται μια καλή διόρθωση. Λοιπόν 
αγάντα συγχωριανοί μου να ανασκουμπουθούμε κάτι να κάνουμε, όχι να μας ξεπερνούν οι Αμπελικιώτες 
που σε τέτοιες περιπτώσεις οι ξενιτεμένοι δίνουν το παρών τους.
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Το ζεύγος Γεώργιος Κουραχάνης και Περσεφώνη 
και στο μέσον η Θεραπεία Σάπικα την δεκαετία 
του 70.

Ένα από τα ποιο αγαπημένα παλιά  ζευγάρια του 
Ακρασίου πάντα με το χαμόγελο στα χείλη ο 
Γεώργιος και η Περσεφώνη Μακαρώνη. 

Δεκαετία του 1950. Από αριστερά ο Παναγιώτης Γ. 
Χατζέλλης, γιος του Γεωργίου Χριστοφ. Χατζέλλη 
(Βέβα), ο ανιψιός του Ευστρατίος Ξ. Βερβέρης και 
η Μαρία Σοφιανού κόρη του Γεωργίου Χριστοφ. 
Χατζέλλη (Βέβα)

Δεκαετία του 60. Η οικογένεια του Ξενοφώντα 
Σωτήρχου με την σύζυγο του Περμαθιά, (από 
δεξιά) τα παιδιά τους Μανώλης και Μεταξία και 
στα αριστερά το άλλο τους παιδί ο Δημήτρης (εξ 
Αμερικής), ο οποίος δεν ζει πια.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. Η Σωτηρχέλη Ουρανία και ο σύζυγος της Μαρτίνος Γκαζίνος στις  05/02/2015 στην Αλεξανδρούπολη 
έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
2. Ο Ιωάννης Αβαγιάννης και η σύζυγος του Σαμάνθα Δήμου στις 9/12/2014 στην Αθήνα έφεραν στον 
κόσμο ένα κοριτσάκι.
3. Η Ζωή Λάσκαρη και ο σύζυγος της Δημήτρης Βουτσάς στις 06/04/2015 στην Αθήνα έφεραν στον κό-
σμο ένα κοριτσάκι.
4. Ο Ξενοφών Σάπικας και η σύζυγος του Φαίη Μαρουλάκη στις 06/06/2015 στη Μυτιλήνη έφεραν στο 
κόσμο ένα αγοράκι.

Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Αθανάσιος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Ελένη Σωτηρχέλη και ο Τριαντάφυλλος Κο-
ρομηνάς στις 13/04/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Αλεξανδρούπολη.
2. Ευστράτιος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Ειρήνη Ξενιτέλλη  και ο Θεόδωρος Χατζη-
χρήστου στις 28/06/2015 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ στη Θερμή. Νονός ο Σίμος Ξενιτέλλης.
3. Νάταλυ-Αθανασία είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Ζωή Λάσκαρη και ο σύζυγος της 
Δημήτρης στις 05/07/2015 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μελίσσια Αθήνα

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

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ο Δημήτριος Αθανασίου του Χαριλάου και της Μαρίας και η Ρούλα Γεωρ. Μουτζούρη αρραβωνιάστη-
καν στο Πλωμάρι τον Μάρτιο 2015.   Κάθε ευτυχία και καλά στέφανα

ΓΑΜΟΙ
1. Η Παναγιώτα Χρήστου Κοντέλλη και ο Ευστάθιος Παπακωνσταντίνου παντρεύτηκαν την 12-9-2014 
στην εκκλησία του Ι.Ν. Παναγίας Χελιδόνας Κηφισιάς.
2. Στις 10/5/2014 ο Ξενοφών Σάπικας του Ευστρατίου και της Θεραπείας  και η Φαιναρέτη Μαρουλά-
κη παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Σκάλα Συκαμιάς.
3. Στις 08/12/2014 ο Ιωάννης Αβαγιάννης του Παναγιώτη και της Μαρίας και η Σαμάνθα Δήμου πα-
ντρεύτηκαν στο Χαλάνδρι Αθήνας. 
4. Ο Δημήτρης Καλδής του Στεφάνου και της Μαρίας και η Ειρήνη Μαυροθαλασσίτου του Βασιλείου 
και της Βουτίνας πρόκειται να παντρευτούν.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 25/12/2014 απεβίωσε ο Ευάγγελος Τυροπώλης στη Μυτιλήνη όπου και κηδεύτηκε. 
2. Στις 27/01/2015 απεβίωσε ο Παναγιώτης Κοντέλλης ( τσ’ Όλγας ) στη Μυτιλήνη και κηδεύτηκε στην 
Αγιάσο.
3. Στις 31/01/2015 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Παναγιώτης Καβαρνός όπου και κηδεύτηκε.
4. Στις 01/02/2015 απεβίωσε στην  Αυστραλία ο Κρητικός Παράσχος όπου και κηδεύτηκε.
5. Στις 06/03/2015 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Χατζέλλης Δημήτριος γιος του Μιχάλη και της Περσεφώνης 
(εγγονός του δάσκαλου Χατζέλλη) όπου και κηδεύτηκε.

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη
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Εις μνήμην...
Παναγιώτης Καβαρνός 

Εν κολποις Αβραάμ εν κολποις Ισαάκ ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται.
Πρόσχαρος , δίκαιος ,ανεκτίμητος και πολλά άλλα προτερήματα σε κάνανε άνθρωπο αγαπητό μέσα 

στην πρόσκαιρη ζωή που έζησες. Αφήνεις κενό ο χαμός σου μας λύπησες, θα μείνεις, πάντα στις καρδιές 
μας σαν ένας ανεκτίμητος θησαυρός. Αφήνεις οικογένεια (εν νουθεσία κυρίου) γι’αυτό ο Θεός να σε 
αναπαύσει, εν σκηνές δικαίων. Ήσουν πάντα ο αδελφικός μου φίλος και κουμπάρος.

Μιχάλης και Στέλλα Ασλάνη

Ευάγγελος Ευστάθιου Τυροπώλης
Σήμερα στο μνημόσυνο σου έκλαψαν οι καρδιές μας, ήρθες στην μνήμη μας, ήρθαν στο νου μας τα 

χαρούμενα σου λογία και τις περιπέτειες που είχες με τον πάππου μου Παναγιώτη Αλληγιάννη, ο πάντο-
τε χαρούμενος Ευάγγελος. Η μνήμη σου να είναι αιώνια στην προσκείμενη ζωή μας.

Μιχάλης και Στέλλα Ασλάνη

Δημήτριος Παράσχου Λάσκαρης
Πλάθουμε και χρωματίζουμε το πρόσωπό σου, την ομορφιά της ψυχής σου, παρέα με 

τα συναισθήματα της απουσίας. Ακόμα μια μέρα το ίδιο κουβάρι..., πώς να συμμαζευτεί 
η ψυχή;

...  και εσύ να νοιάζεσαι για όλους και για όλα, τις κλαδέψαμε τις τριανταφυλλιές 
και τις κληματαριές στη Δρώτα, τις ποτίσαμε τις πικροδάφνες; Είναι καλά δεμένη η 
βάρκα;

Δεν έχει όμως την ίδια γεύση το κρασί κι ας είναι το ίδιο που πίναμε στη μικρή βερα-
ντούλα, ούτε και η θάλασσα βάφτηκε με τα καλοκαιρινά χρώματα για να σε καλοδεχτεί. 
Αυτό το καλοκαίρι θα κυλίσει με θάλασσα χειμωνιάτικη...

Ο Λάσκαρης Δημήτρης γεννήθηκε το 1925, έζησε στη Δρώτα και το Ακράσι και για τρία χρόνια ερ-
γάστηκε στο Μαρόκο.

Ηταν μαζί με τη σύζυγό του, Ελένη, 65 χρόνια μαζί και απέκτησαν τρία παιδιά, το Γιάννη, το Μανώ-
λη και το μεγαλύτερο Παράσχο. 

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών, τον Απρίλιο του 2015.                                                 Τα παιδιά του

Έφυγε απ’ τη ζωή ο Δημήτρης Λάσκαρης.
Ήταν άνθρωπος νοικοκύρης, εργατικός, φιλήσυχος, αφοσιωμένος στην οικογένειά του.
Συλλυπούμαι τη γυναίκα του Ελένη και τα παιδιά του.
Αιωνία σου η μνήμη.                                                                           Ε. Κουτλή – Ασωματιανού

6. Στις 12/03/2015 απεβίωσε στην Αθήνα η Βασιλική Δημοσθ. Καλδή (Σκιαδοπούλου) όπου και κηδεύ-
τηκε 
7. Στις 25/03/2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Δημήτριος Νικητάκος (ιατρός σύζυγος της Τίτσας Νικολιά ) 
όπου και κηδεύτηκε.
8. Στις 06/04/2015 απεβίωσε στο Ακράσι ο Δημήτριος Λάσκαρης όπου και κηδεύτηκε.
9. Μέσα στον Απρίλιο απεβίωσε στην Αυστραλία η Βάσω Βεγιάννη σύζυγος του Ευστρατίου όπου και 
κηδεύτηκε.
10. Στις 16/05/2015 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Γιάννης Κοντέλης και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
11. Στις 13/06/2015 απεβίωσε στο Ακράσι ο Ευστάθιος Χατζέλλης όπου και κηδεύτηκε. 
12. Στις 11/07/2015 απεβίωσε ο Δημήτριος Νικ. Βελούτσος από την Δρώτα και κηδεύτηκε στο Πλωμάρι.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών
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Γιάννης Γ. Κοντέλλης
Αξέχαστε και αλησμόνητε, κύριε καθηγητά και Λυκειάρχη του χωριού μας, Γιάννη 

Κοντέλλη.
Μπορεί να έφυγες, αλλά για μας τους Ακρασιώτες, ζεις. Ζει η παρουσία σου που 

έμεινε ανεξίτηλη μέσα στο χωριό μας. Η προσφορά σου είναι μεγάλη γιατί αγαπούσες 
το Ακράσι. Ύμνησες τις ομορφιές του χωριού μας, την ιστορία, τις παραδόσεις, ήθη και 
έθιμα.

Μέσα στα βιβλία σου ξεδιπλώνεις μνήμες και μας θυμίζεις ανθρώπους μακρινούς, 
τους προγόνους μας. Μας μιλάς για τη ζωή, τις χαρές, τους καημούς, τη φτώχεια και τα 
τραγούδια της τότε εποχής.

Άνοιξες μακρινούς ορίζοντες ώστε να μαθευτεί και να ακουστεί το χωριό μας και σε άλλους μακρι-
νούς ανθρώπους, πέρα από τα σύνορά του. Αγωνίστηκες να μας παραδώσεις ένα ανεκτίμητο θησαυρό 
την Αγία Κιβωτό, το ΜΟΥΣΕΙΟ! Δίκαια ονομάστηκε ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ.

Ε. Κουτλή – Ασωματιανού

Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Άξιος, καλός, έξοχος εκπαιδευτικός. Η γλυκιά λαλιά του συ-
νάρπαζε τους μαθητές του που τον αγαπούσαν και τους αγαπούσε. Δίδασκε όχι μόνο γνώσεις αλλά 
προπαντός ήθος. 

Έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο Ακράσι που το υπεραγαπούσε. Από μικρός παπαδάκι 
ακόμη μέσα στο Ιερό της Αγίας Παρασκευής είχε την τύχη να ζήσει κάτω από τις ευλογίες του καλού 
εκείνου μακαριστού παπά Ευστρατίου Βερβέρη που τον γαλούχησε με τα νάματα της Ορθοδοξίας. Το 
Δημοτικό το πέρασε κάτω από τον άξιο δάσκαλο Εμμανουήλ Χατζέλλη που του έμαθε σωστά γράμμα-
τα. Στο ψαλτήρι κάτω από τους ψάλτες έψαλλε με τη γλυκιά φωνή του. Εφοίτησε στο Γυμνάσιο Πλω-
μαρίου κάτω από την επίβλεψη του γυμνασιάρχη Μαυραγάνη που τον αγαπούσε ιδιαίτερα. 

Υπηρέτησε στο Ναυτικό ως Υπαξιωματικός Διαχειριστής. Απολύθηκε και έδωσε εξετάσεις στη Φιλο-
σοφική Αθηνών. Πέρασε και φοίτησε  τέσσερα χρόνια. Μετά διορίστηκε στο Γυμνάσιο Μυτιλήνης ως 
καθηγητής φιλόλογος και έφθασε μέχρι τον βαθμό του Γυμνασιάρχη και Λυκειάρχη. Τραγούδησε τον 
Ακρασιώτικο σκοπό μέσα στους μαχαλάδες του Ακρασίου. Περπάτησε και χάρηκε τις φεγγαρόλουστες 
βραδιές στην Πλάτη στο Αλωνέλι. Πήγαινε στα περιβόλια για να κόψει συκάμινα από τη συκαμινιά.

Ο Γιάννης ήταν ακούραστος. Έγραψε πολλά βιβλία, το Λεύκωμα, πολλές δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
και το μεγάλο κατόρθωμά του είναι το Μουσείο Ακρασίου που πήρε και το όνομά του και που κουρά-
στηκε πολύ για να το φτιάξει. 

Ο Γιάννης ζούσε στην όμορφη Μυτιλήνη με την αγαπημένη του σύζυγο Μυρσινούλα που είναι ένας 
άγγελος αγάπης. Έζησε ευτυχισμένος στη Μυτιλήνη με παιδιά και εγγόνια. Ήταν άνθρωπος καλός, 
γεμάτος αγάπη και σκόρπιζε προς όλους αγάπη. 

Καλό σου ταξίδι αξέχαστε μας φίλε. 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.                                  Στράτος Χρυσούλα Καλδή

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 

σας πληροφορήσει τον θάνατο του αγαπητού μας ΑΚΡΑΣΙΩΤΗ και συγχωριανού 
μας ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΤΖΕΛΛΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ και αξιαγάπητου 
ανθρώπου. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς 
του εκλιπόντος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε ημέρα Σάββατο (13/6) στο χωριό μας 
το ΑΚΡΑΣΙ, και ώρα 4 μ.μ. Εις μνήμη του ο Σύλλογος μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό  στην εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  
Αιωνία του η μνήμη…. To ΔΣ του Πολιτιστικου Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Εις μνήμην...
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Εις μνήμην...
Δημήτρης Νικητάκος

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Νικητάκος. Ήρθε στο χωριό μας ως γιατρός το 1973 
από το χωριό του Λαγκάδια Πελοποννήσου. Παιδί ορφανό από γονείς, αυτοδημιούργη-
το. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια που δεν υπήρχε ούτε ΕΣΥ, ούτε καμιά άλλη πρωτοβάθμια 
υγειονομική περίθαλψη, ακουμπήσαμε κοντά του και τον θεωρούσαμε προστάτη στην 
κάθε δύσκολη αρρώστια. Οργάνωσε αγροτικό γιατρείο και προσέφερε τις υπηρεσίες του 
στους Ακρασιώτες και τα γύρω χωριά Πλωμαρίου, πολλά χρόνια. Ολιγόλογος, προθυ-
μότατος, σοβαρός, εξυπηρετούσε νύχτα-μέρα όλους τους Ακρασιώτες. Με την αξιόλο-
γη ιατρική κατάρτιση, κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων των γύρω χωριών. Βοήθησε πολύ 
κόσμο, πάντα αφιλοκερδώς.

Στο Ακράσι έκανε φίλους και η τύχη τον βοήθησε να γίνει Ακρασιώτης, μια και συνδέθηκε και πα-
ντρεύτηκε τη Τίτσα Νικολιά.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής. Συλλυπούμαστε τη σύζυγό του και τα δυο του παιδιά.
Αιωνία η μνήμη στον Ακρασιώτη γιατρό Δημήτρη Νικητάκο.

Παράσχου Κρητικού
Την 1 Φεβρουαρίου έφυγε από κοντά μας ο Παράσχος Κρητικός, που ζούσε στην 

Αυστραλία. Ήταν 87 χρονών. Ήταν καλός άνθρωπος και οικογενειάρχης. Ζήσαν στην 
Αυστραλία με τη γυναίκα του τη Δέσποινα Ευσταθίου. Παντρεύτηκαν στην Ελλάδα και 
μετά ξενιτευτήκανε. Ήταν πολύ καιρό ζευγάρι. Αγαπημένοι, δούλεψαν σκληρά μαζί. 
Απέκτησαν 5 παιδιά, τα πάντρεψαν και δεν θέλησαν να τα αφήσουν εκεί και να γυρί-
σουν. Ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα, τους άρεσε πολύ αλλά οι ρίζες ήταν βαθιές και 
τους κρατούσαν πίσω. Ήταν πολύ καλός, φιλότιμος. Όποιος περνούσε από το μαγαζί 
του, ήθελε να τον φιλοξενήσει. Κανείς δεν έφευγε νηστικός, ήθελε να τους προσφέρει τα 
καλύτερα και ακριβά φαγητά. Τώρα όμως και 4 χρόνια, τον βρήκε αυτή η αρρώστια, δεν θυμόταν.

Η γυναίκα του στάθηκε κολώνα δίπλα του.
Δέσποινά μου, σου ευχόμαστε τα θερμά συλλυπητήρια, να είναι ελαφρύ το χώμα της Αυστραλίας που 

τον σκεπάζει. Καλό σου ταξίδι Παράσχο.                                                           Βενετία Ξενιτέλλη

24 ΩΡΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

ΚΛΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

ΕΡΜΟΥ 78 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 28140
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KENTPO
ANTAΛΛAKTIKΩN

ΔHMHTPHΣ  BEPBEPHΣ

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

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Ι. ΛΑΣΚΑΡΗΣ - ΞΕΝ. ΣΑΠΙΚΑΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 12
ΤΗΛ.: 22510 40009

Π. Κουντουριώτη 19-21, Προκυμαία Μυτιλήνης
delivery: 22510 21001 / 21440

Παραδοσιακή στριφτή μπουγάτσα
& λουκουμάδες Μυτιλήνης


