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Τριακοστό όγδοο (38ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών.
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δίνει μεγάλη σημασία και βάση στις 

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

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

χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Επίσης δεν λείπουν άρθρα 
θρησκευτικού, και πολιτιστικού προβληματισμού όπως του Στρατή Καλδή. 
Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και δεν παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν.  
Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.

Διαβάσετε σ αυτό το τεύχος για τα Χριστόψωμα, για τις Χριστουγενιάτικες 
αναμνήσεις της Ευστρατίας Ασωματιανού, για τον δάσκαλο Σίμο Γεωργίου 
Ξενιτέλλη για τον οποίο γράφει ο Γιάννης Κοντέλλης, και πολλά άλλα 
ενδιαφέροντα άρθρα.

Και φυσικά στο περιοδικό αυτό δεν χορταίνεις να βλέπεις φωτογραφίες 
έγχρωμες (στο «σαλόνι» και το εξώφυλλο του περιοδικού) και ασπρόμαυρες 
από το χθές και το σήμερα. Από τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας, από τις 
γιορτές και τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό μας .  Πολλές φωτογραφίες, 
πάρα πολλές, που μέσα από αυτές βλέπεις την ζωντάνια αυτού του χωριού 
ακόμα και τον χειμώνα.

Θέματα  που υπάρχουν και σε αυτό  το τεύχος μπορεί κανείς τα  «δεί» και να 
τα διαβάσει στην ιστοσελίδα του συλλόγου:  www.akrasi.gr , με πολλές έγχρωμες 
φωτογραφίες από το χωριό μας και να ακούσει παραδοσιακά τραγούδια. Όλα 
αυτά ανανεώνονται κάθε εξάμηνο. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ  ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  ΜΗΝΥΜΑΤΑΔΙΚΟ (FORUM) OΠOY KAΘE 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΠΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΚΑΙ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ (www.akrasi.gr/forum).

Τέλος και φέτος ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ, έχει εκδώσει 
ένα Ηλεκτρονικό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2016, αφιερωμένο σε όλους τους 
Ακρασιώτες και Ακρασιώτισσες και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους μας και 
είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους Ακρασιώτες και τους φίλους του χωριού μας.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΓΕΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

2

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

3

Θύμησες έρχουνται σαν κινηματογραφική ταινία από την παιδική μου ηλικία, που με κάνουν πολλές 
φορές να συγκινούμαι ή και να γελάω με την απλότητα του τότε κόσμου.

Πλησίαζαν Χριστούγεννα και ο κόσμος πηγαινοερχόταν μέσα στα σοκάκια και γειτονιές, να ετοιμαστούν 
για τη μεγάλη γιορτή. Κάθε σπίτι είχε και ένα αρνί. Είχαν συναγωνισμό ποιος θα έχει το καλύτερο 
καλοθρεμμένο αρνί για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Οι γυναίκες περπατούσαν από τα ξημερώματα με τα πόδια, μεγάλες αποστάσεις για το λιομάζωμα. 
Γυρνούσαν αργά τη νύχτα και παρόλη την κούραση, άναβαν φούρνους, ζύμωναν χριστουγεννιάτικο ψωμί 
και τα μελομακάρονα (φοινίκια) όπως λέμε. Μοσχοβολούσαν οι γειτονιές.

Εκείνες τις ημέρες ήλθε η θεία Λαμπρινή από τη Σμύρνη. Μαθεύτηκε πως ξέρει να ανοίγει φύλλο για την 
πλατσέτα. Έτσι με το ματσοβέργι στο χέρι γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι, άνοιγε τη ζύμη σαν τσιγαρόχαρτο. 
Ήταν δεξί χέρι και την τέχνη αυτή την είχε μάθει στη Σμύρνη. Άκουσε η θεία Μαριγώ πως όλες φτιάχνουν 
πλατσέτα και αποφάσισε να κάνει και αυτή το χριστουγεννιάτικο αντέτ (έθιμο) όπως λέμε και να μην είναι 
παραπονούμενη, αυτές τις χρονιάρες μέρες. Φύλλο όμως δεν ήξερε να ανοίξει, γι’ αυτό φώναξε τη Λαμπρινή 
η οποία άρχισε και άνοιγε το φύλλο για την πλατσέτα με μεγάλη επιδεξιότητα. Αφού τελείωσε είπε στη 
Μαριγώ να φέρει τα καρύδια. Άνοιξε η Μαριγώ την κασέλα και είδε πως τα ποντίκια τα είχαν αλέσει.

Περίλυπη είπε στη Λαμπρινή πως δεν έχει καρύδια. Τότε η Λαμπρινή είπε «Μωρή Μαριγώ, γίνεται 
γάμος χωρίς γαμπρό;». Συλλογισμένη η Μαριγώ ξαφνικά φώναξε χαρούμενη. Έχω, έχω κουτουρίδια 
(χαρούπια ξυλοκέρατα). Άρχισαν λοιπόν και κοπανούσαν τα κουτουρίδια μέσα στο γουδί. Η Μαριγώ έλεγε 
«Θα δεις μωρή Λαμπρινή, πως η δικιά μου θα είναι η καλύτερη μέσα στο Ακράσι».

Σε λίγο έφτασε ο Μήτρος από τη δουλειά. Ξάπλωσε δίπλα στο τζάκι, άνοιξε τον αργιλέ και είπε «φέρε 
μωρή Μαριγώ τίποτα να φάμε γιατί όλη μέρα στέγνωσε το λαρύγγι μου». «Ναι κουζούμ, ναι, θα σου φέρω 
ένα γλυκό που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου». Ο Μήτρος όπως ήταν ξενισκωμένος, δάγκωσε το κομμάτι 
με δυσκολία και είδε μέσα ένα δόντι. Στην αρχή δεν κατάλαβε τίποτα γι’ αυτό είπε: «Μαριγώ τι γλυκό είναι 
αυτό και έχει δόντια μέσα;» «Ω! ξαπουδώ κουζούμ, ιγώ έκανα την πλατσέτα μι τα κουτουρίδια. Η Λαμπρινή 
είπε πως τώρα είναι μόδα να φτιάχνουν την πλατσέτα μι τα κουτουρίδια. Τσάνουμ Μήτρου φάτου».

«Πάρικ-πάρικ απού προυστάμ γιατί θα ξιράσου». Αφού πασπάτιψι του στόματ’ είδε πως είχε μόνο ένα 
δόντι. «Αχ τι έπαθα καημένους. Δυο δόντια είχα ούλα τσ’ ούλα, τώρα΄εχω μόνου ένα. Χάστσι Μαριγώ να 
καν’ς δυο φνικέλια να είνι Ακρασιώτκα τσι οχ πλατσέτις Σμυρνιές. Αύριγιου να τοιμασκίς να’ρθείς στου 
χουράφ». 

«Γιατί κουζούμ;». 
«Για να δεις πους μι τα ίσα τσι μι τα μάϊνα αρχότι η κουμάτις τσι οχ μη Σμυρνιές κουτουρουπλατσέτις. 

Τώρα σκίληκ’ στη Σμύρν’ να τη φαν’ οι Σμυρνιοί που έχουν γυρά δόκια».

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΧριστουγεννιάτικες ενθυμήσεις

Η Μαριγώ και η πλατσέτα
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Ευχαριστήριο
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά και από καρδιάς δημόσια τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
Ακρασίου, τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ κ. Γεώργιο Βερβέρη, την Πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου Ακρασίου κα Πέμη Καρπέλη και τον Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπύρο Γαληνό, που συνέβαλαν στην 
υλοποίηση της εκδήλωσης της ονοματοδοσίας της κεντρικής οδού του χωριού μας με το όνομα του εκλιπόντος 
συζύγου και πατέρα μας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΡΥΤΣΙΑΝΟΥ», που τόσα προσέφερε στο χωριό μας. 

Με εκτίμηση
Βούλα Καρυτσιανού, Ανδρέας Καρυτσιανός, Μίνα Καρυτσιανού και Παναγιώτης Καρυτσιανός

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΑ
Τα «Χριστόψωμα», που τώρα τα Χριστούγεννα θα ζυμωθούν στις πιο πολλές από τις ελληνικές επαρχίες 

και που οι επιφάνειές τους θα γεμίσουν καλλιτεχνικά στολίσματα και παραστάσεις, είναι κι αυτά, σαν λαϊκά 
δημιουργήματα, μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες εκδηλώσεις της λαογραφικής μας τέχνης.

Συγκεντρώνουν τρία σημαντικά στοιχεία για τη λαογραφική τους αξιολόγηση: τη γιορταστική παρουσία 
τους κάθε Χριστούγεννα, τη συμβολική προσφορά και σκοπιμότητά τους, τη φροντισμένη τεχνική της 
λαϊκής κατασκευής και της διακόσμησής τους.

Το χριστόψωμο είναι ο βασικός «άρτος» της γιορτής των Χριστουγέννων, το ευλογημένο ψωμί του 
τραπεζιού και του σπιτιού, που θα στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και των σπιτικών του, ακόμα και των 
ζώων και της σοδειάς.

Είναι ένα μεγάλο, ειδικά ζυμωμένο για τη μεγάλη μέρα του Χριστού ψωμί, που το φτιάχνουν σαν 
προσφορά και το τρώνε σαν μετάδοση, το μεσημέρι στο τραπέζι τους ή και αποβραδίς στο δείπνο, οι 
Έλληνες αγρότες.

Ιερά ψωμιά έφτιαχναν και στην αρχαία Ελλάδα, σαν απαρχές στη Δήμητρα ή στον Απόλλωνα. Ήταν 
προσφορές με παραγωγική σκοπιμότητα και συντροφεύονταν συχνά κι από άλλους καρπούς της συγκομιδής. 
Μερικά απ’ αυτά τα έλεγαν και «ευετηρίες».

Παρόμοιο αγροτικό χαρακτήρα, γεμάτον ελπίδα κι ευχές για τη σπορά (που βρίσκεται τις μέρες εκείνες 
χωμένη στη γη) αλλά και συνδυασμένο με την πίστη για τη θεϊκή δύναμη του ψωμιού, παρουσιάζουν και 
τα νεοελληνικά χριστόψωμα.

Το φτιάξιμο του Χριστόψωμου (χριστουγεννόψωμου) ακολουθεί δύο τεχνικές, που τις καθορίζουν η 
ιερότητα και η συμβολική σκοπιμότητά του. Η πρώτη είναι η τεχνική του ζυμώματος με τα συμπληρωματικά 
υλικά, η δεύτερη είναι η φιλοτέχνηση της μορφής και της επιφάνειάς του.

1. Όπως όλα τα «γιορταστικά ψωμιά» στην Ελλάδα, τα Χριστόψωμα γίνονται με ακριβά και αγνά 
υλικά, που είτε περιορίζονται στο ψιλοκοσκινισμένο σιτάρι και το σησάμι (σαν τους «μεταξωτούς άρτους» 
των Βυζαντινών) είτε προχωρούν στην ανάμειξη μελιού και μπαχαρικών: γλυκάνισο, ζάχαρη, κανέλα, 
ροδόνερο, σταφίδα, γαρύφαλλο κλπ. Και η προσοχή την ώρα του ζυμώματος είναι σχεδόν ιεροτελεστική: 
«Το αλεύρι περνιέται από ψιλή κρησάρα και ρίχνεται για ζύμωνα σε λεκάνη λευκή. Το προζύμι δεν θα είναι 
από μαγιά αγορασμένη, αλλά παλιό, σπιτίσιο. Η νοικοκυρά θα κάμει το σταυρό της, θα ευχηθεί κάθε καλό 
στο σπίτι και θ’ αρχίσει το ζύμωμα» 

2. Ακολουθούν το στόλισμα και τα κεντίδια πάνω στην επιφάνεια του ψωμιού. Τη μορφή και το 
σχήμα του – κυκλικό, κουλουρόσχημο, αυγωτό, παραλληλόγραμμο ή ρομβικό – τα κανονίζουν η παράδοση 
και οι τοπικές συνήθειες. Η ίδια παράδοση καθορίζει και τα στολίδια. Ένας μεγάλος σταυρός στη μέση του 
ψωμιού είναι απαραίτητος. Τον κάνουν με πρόσθετη λουρίδα ζυμαριού, ή τον αποτυπώνουν με πραγματικόν 
ξύλινο του σπιτιού (συνήθως φερμένο από προσκύνημα). Μπορεί να τον αντικαταστήσουν και με σφραγίδα 
εκκλησιαστική ή άλλη ξυλόγλυπτη, από εκείνες που πουλούσαν παλαιότερα οι Αγιορείτες. Στις άκρες και 
στο κέντρο του σταυρού βάζουν άσπαστα μεγάλα καρύδια ή μύγδαλα. Και ύστερα κενούν με το πιρούνι ή 
με το μαχαίρι και το ψαλίδι, διάφορα σχέδια «με σημασία» πάνω στις ελεύθερες επιφάνειες.

Όλα αυτά τα σχέδια γίνονται όμορφα ή «χοντρά», ανάλογα με την πείρα και το «χέρι» της ζυμώτρας. 
Υπάρχουν «μερακλούδες», που βάζουν σ’ αυτό όλη την τέχνη τους και μπορούν να σχεδιάζουν πάνω στο 
χριστόψωμο έναν ζωντανό κόσμο από σπίτια, πρόβατα ή γεωργικές δουλειές.

Ανακατεύουν μέσα στα σχέδια και στοιχεία θρησκευτικά, σταυρουδάκια, τριάδες, τ’ άστρο της Βηθλεέμ, 
χέρια σταυρωτά ή και δάχτυλα, που λένε πως είναι από το χέρι του Χριστού, που κατέβηκε και ευλόγησε 
το ψωμί.

Και για να μην είναι μονόχρωμα όλα τούτα τα κεντίδια και οι γραμμές, ξεφλουδίζουν αμύγδαλα και τα 
«μπήγουν» εδώ κι εκεί πάνω στο ψωμί, μόνα τους ή σαν φύλλα λουλουδιού, βάζουν και κομμάτια ζάχαρη 
«καραμέλα» και αστράκια πολύχρωμα και «ζαφουράνα» και καρύδια σπασμένα και σουσάμι μπόλικο.

Ο νοικοκύρης είναι ο μεγάλος λειτουργός που θ’ αναλάβει το κόψιμο και το μοίρασμά του. Το μεσημέρι 
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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 Συλλόγου
Ευστάθιος Ασπρολούπος 5 €
Θρασύβουλος Ψωμάς 20€
Εμμ. Μαλαμάς 10€
Δημ. & Στεφ. Καλδής 15€
Ευστάθιος Κοντός 5€
Γεώργιος Τυροπώλης 20€
Τάκης Τυροπώλης 20€
Γαλαντσή Σιδέρη 10€
Ευστράτιος Λαγουτάρης 10€
Ειρήνη Παπαπέτρου 10€
Αφιοντζής Παν. 5€
Καμαρός Δημ. 20€
Φινδάνης Παρασκευάς 10€
Βαλάκος Βερβέρης 10€
Μαρία Λαγουτάρη 10€
Πέμη Βερβέρη Βαλάκου 10€
Περσεφόνη Κουραχάνη 10€
Δάλας Χαράλαμπος 10€
Αλληγιάννης Παν. 5€
Αθηνά Δουκάκη 20€
Φώζης Οικονόμου 10€
Κουνζούρη Μυρσίνη 20€
Χατζηδιαμάντη Μυρσίνη 20€
Αληγιάννη Μεταξά 10€
Καμπούρης Γιώργος 10€
Καρπώζης Εμμ. 10€
Ασβεστάς Γιώργος 10€
Σωτήρχου Μαρία 10€
Κοντός Δημ. 10€
Χατζηκυριάκος Ευστρ. 10€
Σωτήρχος Ξενοφών 10€
Σάπικας Ευστάθιος 10€
Βογιατζής Γεώργιος 30€
Γράμμης 5€
Καρούλη Κλεάνθη 10€
Παναγιώτης Λάσκαρης 10€
Γεώργιος Καρυτσιανός 10€
Καρπέλης Παν. 10€
Βερβέρη Γ. Μιχαήλ 10€
Αλβανός Γιώργος 10€
Γρηγόρης Μυροθαλασσίτης 10€
Λαγουμίδης Γ. Ευστράτιος 20€
Δημήτριος Χατζέλλης 5€
Μάκης Ξενιτέλλης 20€
Μανώλης Ασπρολούπος 10€
Δημήτριος Τυροπώλης 10€

Δημ. Νικολάου Ασπρολούπος 10€
Παναγιώτης Γεωργ. Χατζέλλης 5€
Γεώργιος Παν. Χατζέλλης 5€
Σωτήρης Σωτηρχέλλης 10€
Ειρήνη Καλδή 10€
Δημήτρης Τσιριάνης 15€
Άρτεμη Καλδή 20€
Λούπος Παν. 5€
Σάπικας Αργύρης 10€
Κουτλής Χρήστος 15€
Κουτλής Παν. 10€
Ραφτέλης Φώτης 5€
Χατζάρας Μιχ. 5€
Θαλασσέλης Παν. 10€
Κακάμπουρας Δημ. 5€
Χατζέλης Παν. 5€
Βέτσικα Στέλλα 10€
Σωτήρχου Ρηνούλα 10€
Παλαιολόγος Παν. Γεώργιος 10€
Σοφιανός Εμμ. & Μαρία 10€
Βεγιάνη Ευστρατία 10€
Κοντός  Εμμ.  Παναγιώτης 10€
Πιζαράς Αντώνης 10€
Κοντός Γιάννης 10€
Κοντός Γρηγόρης 10€
Μοριανός Γρηγόρης 10€
Μοριανός Ιωάννης 10€
Ζουμπούλι (Ταβέρνα) 30€
Ψητοπωλείο Παράσχος 30€
Μίνι Μάρκετ Λάσκαρης Σάπικα 20€
Τυροπώλης Τάκης 30€
Βερβέρης Δημήτρης 20€
Μακαρώνη-Πατσατζή 20€
Δάλας Χαράλαμπος 20€
Καραφώτης Γιώργος 20€
Φαντάστικο 20€
Καρυτσιανού Γιασεμή 20€
Ιχθυοπωλοείο (Μακρύ Γιαλός) 20€
Κλάβα Κρεοπωλείο 20€
Γιαλούρης 20€
Ρεμπέτης 20€
Λάσκαρης Χρήστος 20€
Πιταράς Γιάννης 50€
Αγγελής Στράτος 10€
Μελιγωνίτης Παναγ. 10€
Κολτσίδα Γερασιμίνα 10€
Ξενιτέλη Βενετία 10€

Ασπρολούπος Θανάσης 10€
Αλληγιάννης Δημήτρης 15€
Αλληγιάννης Κώστας 10€
Κουτρής Περικλής 20€
Πέμη-Τέλης Ασπρολούπου 20€
Νίκος Κουραχάνης 10€
Πέμη Ασπρολούπου 20€
Τέλης Σωτήρχος 20€
Στέφανος Καλδής 20€
Ευδοκία Θαλασσέλλη 50€
Λαγουμίδης Ευστράτιος 45€
Νικόλια Μαρία 15€
Τσακίρης Δημ. 10€
Κουλπάνης Ιωάννης 20€
Αριστείδης Ασπρολούπος 50 δολάρια
Μαυροθαλασσίτης Βασίλης 10€
Κοντού Μαίρη 20€
Κοντού Τούλα 20€
Μουτζούρης Δημ. 50 δολάρια
Μαρία Ν. Αληγιάννη 20€
Ασωματιανού Ελευθερία 30€
Νικόλαος Καλδέλης 10€
Παλαιολόγος Ευστρ. Γεώργιος 20€
Κοντέλλης Ιωάννης 10€
Πωλίνα Σοφιανού 15€
Χατζέλη Μυρσίνη 10€
Πελαγία Αληγιάννη 20€
Ευγενία Χατζέλη 20€
Χατζέλη Νικ. Ειρήνη 10€
Έλλη Σάββα 10€
Αληγιάννης Γρηγόρης 20€
Εμμ. Σωτηρχέλλης 10€
Ξενιτέλης Δημ. Γεώργιος 15€
Θεόδωρος Χατζηκυριάκου 15€
Ειρήνη Ξενιτέλλη 15€
Σωτήρχου Παναγιώτα 50€
Μυρσίνη Κουντούρη 10€
Πέμη Καρπέλη εις μνήμην 30€
Πίτσα Καρπέλη εις μνήμη Παν. 
Ξεν. Σωτήρχου 20€, Οικογένεια 
Καριτσιανού 20€ εις μνήμη Ευστρ. 
Καριτσιανού
Βερβέρης Ευστράτιος 30€
Ο Φωτίου Δημήτρης εις μνημη Ειρήνη 
Καπτανή, Αργύρη & Βενετία Καπτανή 
& Ειρήνη Φωτίου 20€
Κακές Γεώργιος 30€

της γιορτής, σε όλους σχεδόν τους τύπους του χριστόψωμου, ο πατέρας θα το πρωτοσταυρώσει λέγοντας 
«Χρόνια πολλά» ή ψάλλοντας το: «Η γέννησίς σου…», θα το κόψει και θα μοιράσει στον καθένα την πρώτη 
φέτα. Μπορεί να έχει μέσα και νόμισμα, και να το κόψει σε κομμάτια.

Στην περίπτωση του Χριστόψωμου συναντήθηκαν, στα ελληνικά έθιμα, ο Χριστός και το ψωμί. Κι  
ήτανε φυσικό να τυπωθεί, πάνω στο χριστουγεννιάτικο ψωμί, το διπλό αυτό στοιχείο, όπως το σκέφτηκε 
συνδυασμένο ο λαός με τη φαντασία και την τέχνη του, μια τέχνη λαογραφική και λατρευτική.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΤο κουβεντολόγι

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Φίλοι μου ας κουβεντιάσουμε λίγο, να ξεχάσουμε τα σεκλέτια της δύσκολης ζωής.
	Τώρα το χωριό μας δεν έχει τη ζωντάνια που είχε το καλοκαίρι. Βρίσκεται σε χειμερινή νάρκη.
Εφέτος είχαμε πολύ ξένο κόσμο. Όλοι μαζί γιορτάσαμε τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις των συλλόγων, με 

φαγοπότι, με ζωντανή μουσική μέχρι τα ξημερώματα. Στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής έγινε τρικούβερτο 
γλέντι.

	Τώρα όλοι οι χωριανοί ετοιμάζονται για το λιομάζωμα. Καθαρίζουν, απλώνουν δίχτυα. Οι 
ηλικιωμένοι αγωνίζονται μόνοι γιατί οι νέοι δεν συμμετέχουν στη συλλογή της ελιάς. Τα παιδιά με τα πτυχία 
στο χέρι δεν βρίσκουν δουλειά και φεύγουν σε ξένες χώρες. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Προσφέρουν τα 
νιάτα και τις γνώσεις σε ξένα μέρη.

	Το ελαιοτριβείο μας άνοιξε και δίνει ζωή, κίνηση μέσα στο χωριό. Έχουν γίνει πολλά έργα και 
με τα σύγχρονα μηχανήματα είναι ένα από τα καλύτερα ελαιοτριβεία της Μυτιλήνης. Εφέτος η περιοχή 
Ακρασίου, έρχεται πρώτη στην παραγωγή της ελιάς, έχει πολύ μαξούλι. Να δούμε, θα γεμίσουν οι αποθήκες, 
θα ξεχειλίσουν οι στέρνες; Το αγιασμένο δένδρο η ελιά βλέπει την ανέχειά μας και δίνει το χρυσαφένιο της 
χυμό με απλοχεριά.

	Το καλοκαίρι έγιναν και τα εγκαίνια του ελαιοτριβείου με πολύ κόσμο από όλα τα γύρω χωριά. 
Παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, ο πρέσβης Δημήτριος Ξενιτέλλης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Χρύσανθος Αργυρίου, εκπρόσωποι συνεταιρισμών. Θαύμασαν τα μηχανήματα που 
είναι σύγχρονα, καθώς και την καθαριότητα. Υπήρχε βίντεο και έγινε δεξίωση με κεράσματα. Σε αυτά 
φρόντισε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χρήστος Κουτλής. Αυτό το ελαιοτριβείο είναι ένα κειμήλιο 
μέσα στο χωριό μας. Πριν πολλά χρόνια οι πρόγονοί μας με μεγάλη ανέχεια έκτισαν αυτό το εργοστάσιο. 
Πρωτοστάτης τότε ήταν ο Μανώλης Κουτλής μαζί με άλλους χωριανούς που τώρα δεν είναι στη ζωή. 
Σεβόμαστε τον αγώνα τους γι’ αυτό φροντίσαμε να ανακαινισθεί με καινούρια μηχανήματα. Καμαρώνουμε 
όπως καμαρώνουμε και για το Μουσείο που φρόντισε ο Γιάννης Κοντέλλης. Εκεί βρίσκεται όλη η ζωή των 
προγόνων μας. Είναι η ομορφιά του χωριού μας το ελαιοτριβείο και το Μουσείο. Στα εγκαίνια ακολούθησαν 
ομιλίες και έδωσαν συγχαρητήρια στον πρόεδρο Χρήστο Κουτλή.

	Αναθαρρέψαμε με τις εκλογές μήπως αλλάξει η κατάσταση, μα κάθε μέρα μεγαλώνει η αγωνία 
της χρεωσιάς. Οι αλλαγές της κυβέρνησης, μας καταπλακώνουν την ψυχή. Όλο δυσκολευόμαστε. Τι να 
πρωτοκοιτάξουμε, την εφορία, τις τράπεζες που δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας; Τις συντάξεις 
που όλο μειώνονται; Με ένα αγροτικό μισθό τι να πρωτοπληρώσεις, τον ηλεκτρισμό, το νερό, το ψωμί, την 
εφορία που είναι φόβος και τρόμος; Μας κόβει την ανάσα.

	Φίλοι μου ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά και ας προετοιμαστούμε για τον καινούριο χρόνο. 
Βρισκόμαστε στα πρόθυρα του 1016. Ας τον υποδεχτούμε με αγάπη. Θα φτιάξουμε τη βασιλόπιτα της 
αγάπης και ας ανοίξουμε την πόρτα μας και σε άλλους δυστυχισμένους όπως τους μετανάστες που κάθε 
μέρα θαλασσοπνίγονται μέσα στο Αιγαίο.

Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά με υγεία. Ας ελπίζουμε προς το καλύτερο.

Συγχαρητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑ ΣΙΩΝ συγχαίρει τον Ξετρίχη Νικόλαο γιο της 

Πέμης Καρίπη του Νικολάου, ο οποίος πήρε πτυχίο στις Αθλητικές Επιστήμες και ειδικότητα 
Καλαθοσφαίριση στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
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ήταν καθόλου καλές. Οι συνεχείς οχλήσεις του πεθερού του 
προς το Σίμο και τη γυναίκα του Μαρία, εξερέθισαν το Σίμο 
ο οποίος και προέβη σε αποδοκιμαστέα πράξη, για την οποία 
αργότερα μετάνιωσε. Αλλά και ο πεθερός του αναγνώρισε τα 
λάθη του και οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν.

Το Λαϊκό Δικαστήριο Ακρασίου παίρνει σαφή θέση 
υποστήριξης του δασκάλου Σίμου Ξενιτέλλη και αποδοκιμάζει 
την ενέργεια του πεθερού του. Το παραπάνω έγγραφο, επειδή 
περιέχει βαρύτατες κατηγορίες και χαρακτηρισμούς κατά 
του Παναγιώτη Εμμ. Κοντέλλη, του οποίου οι απόγονοι – 
θαυμάσιοι άνθρωποι – ίσως να θίγονταν, κρίνω σκόπιμο 
να μην το δημοσιεύσω, παρά μόνο τον πρόλογό του και τη 
σύνθεση του τότε Λαϊκού Δικαστηρίου, για ιστορικούς λόγους.

ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Στον κ. Επιθεωρητή Δημ. Σχολείων της Αης Περιφέρειας Λέσβου. Στη Μυτιλήνη
Πάνω στην αίτηση που μας έκανε ο Παναγιώτης Εμμ. Κοντέλλης και στο σημείωμά σας αριθμ. 

Πρωτ. 427, σας απαντούμε. Φοβούμενο το Δικαστήριο ενδεχόμενη παραπλάνησή σας, από μέρους του 
Παναγιώτη Κοντέλλη, απεφάσισε να σας εκθέσει την κατάσταση…

Ακράσι 11 του Οκτώβρη 1944
Ο Πρόεδρος Λαϊκού Δικαστηρίου
Νικόλαος Εμμ. Ασπρολούπος

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Ο Σίμος στρατεύτηκε κατά τα έτη 1946-1949, δηλ. επί τριετία, κατά τον εμφύλιο πόλεμο.
Η στράτευσή του υπήρξε ένα ορόσημο στη ζωή του γιατί γνώρισε και συνδέθηκε με φιλία με το 

Στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο, ο οποίος χρημάτισε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) 
και αργότερα Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Βελιγράδι. Τη φιλία αυτή διατηρούσαν και καλλιεργούσαν 
μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Ο στρατηγός έκανε και μία χρηματική δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Ακρασίου, όπου υπηρετούσε, ως 
Διευθυντής, ο φίλος του Σίμος.

Όταν διορίστηκε Πρεσβευτής της χώρας μας στο Βελιγράδι ο στρατηγός Τσακαλώτος, ζήτησε επίμονα 
να πάρει μαζί του ως ακόλουθο το Σίμο, αλλά τούτος, εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων (πήγαιναν τα 
παιδιά του στο σχολείο) δε θέλησε να τον ακολουθήσει. Το 1960 όταν ο παραπάνω στρατηγός εξέδωσε 
το βιβλίο του «40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1940-49»,  το 
δωρίζει στο Σίμο με την εξής ιδιόχειρη θερμή αφιέρωση, η οποία είναι 
ενδεικτική των σχέσεών τους. Το παραθέτουμε όπως γράφτηκε:

Κύριον
Σίμον Ξενιτέλλην
Δημοδιδάσκαλον και φλογερόν πατριώτην
Τον αγαπητόν συμπολεμιστήν, τον εξαιρετικόν στρατιώτην και 

άνθρωπον, τον ευγενικό βοηθό.
Σαν θύμημα ημερών σκληρών, αγωνίας και αγώνων για την επιβίωση 

του Έθνους μας.
Και με ευχαριστίες για την παραδειγματική και αξέχαστη αφοσίωσί 

του σε ημέρες ανυπόφορες.
11 Μαΐου 1960
Με αισθήματα αγάπης
Θρασύβουλος Τσακαλώτος

ΓΑΜΟΣ
Το 1943 ο Σίμος παντρεύεται τη Μαρία Παναγιώτη Κοντέλλη. Ο πατέρας της 

είχε πάει στην Αμερική και με τη δουλειά του απέκτησε αξιόλογη περιουσία σε 
ελαιοκτήματα. Στην περιοχή ήταν γνωστός ως «η Μπότα».

Είχε καφενείο στην είσοδο του χωριού (τώρα σπίτι του Αρχοντέλλη Παν. 
Σωτήρχου).

Το διπλανό οικόπεδο (τώρα σπίτι 
του Παναγιώτη Γεωργ. Παλαιολόγου) 
το είχε μετατρέψει σε αγροκήπιο με 

κληματαριές, δέντρα και παρτέρια με λουλούδια και ήταν μια 
όαση αυτά τα χρόνια στο Ακράσι. Αυτός μάλιστα είχε φέρει 
και το πρώτο γραμμόφωνο στο Ακράσι και μαζευόταν όλο το 
χωριό για ν’ ακούσει και να δει το «θάμα», πώς τραγουδούσε 
αυτό «του χουνί».

Μητέρα της Μαρίας ήταν η Ειρήνη Νικολάου Ταμκαλή, 
της οποίας οι γονείς είχαν αγροικία στην «Κάτω Τζίγκλου».

Σπίτι τους ήταν «του ντάμ(ι)» που σώζεται ακόμα κοντά στο εξωκλήσι του Ταξιάρχη. Λίγο πιο πέρα 
είναι η βρύση που ο προσεκτικός διαβάτης θα δει δίπλα, πάνω σε πέτρα, σκαλισμένη τη χρονολογία 
1880.

Ο πατέρας της Ειρήνης, Νικόλαος Ταμκαλής, γνωστός στην περιοχή ως «Κουτσκουδής», ήταν 
ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αναπτύξει κτηνοτροφία και απέκτησε σημαντική περιουσία. Αυτή είναι η 
καταγωγή της Μαρίας, η οποία ήταν από τις καλύτερες και ευκατάστατες κοπέλες του χωριού.

Ξεχωριστή για την ηθικότητα, τη νοικοκυροσύνη, την εργατικότητα και την καλοσύνη της. Πάντα 
στάθηκε στο πλευρό του άνδρα της με αφοσίωση και αγάπη.

Ο γάμος του Σίμου και της Μαρίας ήταν μεγάλο γεγονός για το χωριό. Έγινε με παραδοσιακό τρόπο 
και συνέβησαν εκείνη την ημέρα απρόβλεπτα γεγονότα.

«Η Μπότα», ο οποίος «είχε και τα νυχάκια του», βρισκόταν στα δικαστήρια πάνω από δέκα χρόνια με 
τα αδέλφια του, τα οποία ήταν ισχυροί παράγοντες του χωριού, για ένα ελαιόκτημα (στην περιοχή Άγιος 
Ευστάθιος) που το διεκδικούσαν όλοι και τελικά το πήρε αυτός.

Πάνω στο γλέντι του γάμου λοιπόν, ο Σίμος τα κατάφερε με τον τρόπο του και όχι μόνο τους αγάπησε, 
αλλά και έβαλε όλα τα αδέλφια και χόρεψαν μαζί αγαπημένα, μέσα σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα.

Ο Σίμος και η Μαρία απέκτησαν δύο παιδιά, το Γιώργο που ζει στην Αθήνα αλλά σκέπτεται και 
επισκέπτεται πάντα τον τόπο των προγόνων του και τη Ρηνούλα, η οποία ζει και αυτή στην Αθήνα αλλά 
έρχεται στο πατρικό της σπίτι κάθε καλοκαίρι. Η Μαρία πέθανε το 1988.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Μέσα στον υπηρεσιακό φάκελο του Σίμου, βρήκα ένα ιστορικό έγγραφο του Λαϊκού Δικαστηρίου 

Ακρασίου.
Τούτο το έγγραφο είναι το μοναδικό που σώζεται από τη λειτουργία του παραπάνω δικαστηρίου, το 

οποίο άρχισε να λειτουργεί στο Ακράσι αμέσως μόλις έφυγαν οι Γερμανοί (Σεπτέμβριος 1944).
Αφορά τον Παναγιώτη Εμμ. Κοντέλλη, πεθερό του Σίμου, ο οποίος με αναφορά του, στον τότε 

Επιθεωρητή, ζητούσε την απομάκρυνση του γαμπρού του Σίμου από το Ακράσι.
Πρέπει εδώ να προσθέσω ότι οι σχέσεις του Σίμου με τον πεθερό του, αμέσως μετά το γάμο του, δεν 

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

Ο Σίμος με τη σύζηγό του Μαρία, νεόνυμφοι

Ο πεθερός και η πεθερά του Σίμου,
Παναγιώτης Εμμ. Κοντέλλης (Μπότα)

και Ειρήνη Νικολάου Ταμκαλή

5 Απριλίου 1948 Ο Σίμος φαντά-
ρος μαζί με το νονό του Μιχαήλ 

Εμμ. Ασπρολούπο Κασάν(ι)

Οι ένορκοι
Ιωάννης Βαλ. Βερβέρης
Ευστράτιος Παν. Αβαγιάννης
Ιωάννης Μιλτ. Καλδής
Δημήτριος Γεωργ. Νικολάου

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
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χωριού μας . ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Το Δ.Σ του συλλόγου  Απανταχού Ακρασιωτών 

<Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ>  έδρα : ΑΘΗΝΑ

	Φτιάχνοντας χάχλες τραχανά
Για μια άλλη χρονια στο σπίτι της Πέμης 

Καρπέλη μαζεύτηκαν γυναικες του χωριού για την 
παρασκευή χάχλας από τραχανά…

	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Στις 16 Αυγούστου έγιναν τα εγκαίνια 
ανακαίνισης εργοστασίου – τυποποίησης 
ελαιολάδου του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού 
Ακρασίου. Παραβρέθηκε πάρα πολύ κόσμος και 
από τα διπλανά χωριά όπως επίσης και επίσημοι 
(Περιφέρεια, βουλευτές, πρόεδροι κοινοτήτων, 
κλπ). Μετά τις ομιλίες (όπου τονίστηκαν οι 

τροποι προώθησης 
του ελαιολάδου στις 
εγχώριες και χώρες 
του εξωτερικού μέσα 
από την τυποποίηση 
του) οι υπεύθυνοι 
έδειξαν βιντεο από την 
χειμερινή λειτουργία 
του εργοστασίου, 
ξενάγησαν τον κόσμο 
στους χώρους του 
εργοστασίου και τέλος 
κέρασαν όλο τον 
κόσμο με παραδοσιακά 
εδέσματα.

Πιστεύομε ότι ήταν μια άκρως χρήσιμη ενέργεια 
η ενημέρωση του κόσμου και των επισήμων για την 
τυποποίηση του λαδιού και την προώθηση του στις 
αγορές) και το μόνο που μένει είναι η υλοποίηση 
όλων των παραπάνω.

	 ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ από ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

Στα εγκαίνια που έγιναν στο εργοστάσιο 
του ελαιουργικού συνεταιρισμού Ακρασίου 
αποδεικνύεται ότι δεν μετράει η ποσότητα των 
ανθρώπων σ’ ένα χωριό αλλά η ποιότητα αυτών. Οι 
πρόγονοί μας οι οποίοι ίδρυσαν τον συνεταιρισμό 
πριν από πολλά χρόνια ‘’βλέποντας’’ αυτή την 
πρόοδο θα μένουν ήσυχοι …. Ευχόμαστε να 
υλοποιηθεί ο στόχος του Δ.Σ του συνεταιρισμού 
, της τυποποίησης του ελαιολάδου . Γι’ αυτό 
πρέπει όλοι οι Ακρασιώτες και οι ιδιοκτήτες και 
οι ενοικιαστές ελαιοκτημάτων να στηρίξουμε 
τον συνεταιρισμό πηγαίνοντας τις ελιές στο 
εργοστάσιο του χωριού μας . Συγχαίρουμε το Δ.Σ 
και ιδιαιτέρως τον πρόεδρο Χρήστο Κουτλή για τις 
πολυετή προσπάθειές του οι οποίες διακατέχονται 
από εργατικότητα και τιμιότητα .

	Περιοδικό το ΑΚΡΑΣΙ, τευχος 37o
Κυκλοφόρησε και σε ηλεκτρονική μορφή το 

νέο τεύχος (Νο 37) το περιοδικό ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ,του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ,  με πλούσια 
ύλη και πολλές Φώτο έγχρωμες και ασπρόμαυρες 
σχετικές με την ζωή αυτού του γραφικού ορεινού 
χωριού.  Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος 
πλούσια στο χθες και στο σήμερα. Μας για το χθες 
και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Δεν 
λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού 

	Παραμονή και ανήμερα ΕΟΡΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο ΑΚΡΑΣΙ

Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε και φέτος η ιερά 
πανήγυρης της εορτής της Αγίας Παρασκευής στο 
ΑΚΡΑΣΙ. Την παραμονή ο Μέγας Εσπερινός, η 
περιφορά της πολιούχου εικόνας και η καθιερωμένη 
αρτοκλασία…Την επόμενη μέρα το πρωί πολύς 
κόσμος άρχισε σιγά - σιγά να έρχεται στο Ακράσι. 
Κατά την θεία λειτουργία μας τίμησαν με την 
παρουσία τους και έψαλαν ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΦΟΡΆ 
ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ από μεγάλη βυζαντινή χορωδία από 
την Μυτιλήνη με πολύ αξιόλογους ψάλτες και τους 
οποίους ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία βυζαντινά 
ακούσματα. Και φέτος μας τίμησε με την παρουσία 
του ο Μητροπολίτης μας κ.κ.Ιάκωβος και ο οποίος 
συλλειτούργησε με άλλους 2 ιερείς και 1 διάκονο. 
Το Πιστεύω και το Πάτερ Υμών είπε ο αγαπητός 
φίλος Γιώργος Σάπικας. Επίσης έλαβαν την Θεία 
Κοινωνία πάνω από 30 παιδιά και έφηβοι, γεγονός 
αξιοθαύμαστο σε ένα μικρό χωριό όπως είναι το 
Ακράσι. Κατά το τέλος της Θειας Λειτουργίας 
ακολούθησε αρτοκλασία.  Και μετά καφές κάτω 
από τα πλατάνια στην γραφική πλατεία του χωριού 
μας.  Τέλος ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διένειμε 
το εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ».

	Εκλογές του Πολιτιστικού μας Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ έγινε 2 
Αυγούστου 2015, ημέρα Κυριακή 11.30 στην 
πλατεία του Ακρασίου Γενική Συνέλευση των 
μελών του, με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 
τα παρακάτω: 1. Πεπραγμένα του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου Εκλέχτηκε από την 
Γενική συνέλευση εφορευτική επιτροπή η οποία 
συντόνισε την ολη διαδικασία. Αφού έγινε ο 
απολογισμός των έργων του παλαιού ΔΣ και ο 
οικονομικός απολογισμός των προηγούμενων 
2 ετών, το σώμα προέβει στην εκλογή νέου Δ.Σ. 
Εκλέχθηκαν παμψηφεί κατά αλφαβητική σειρά: 
1. Αληγιάννη Μεταξία, 2. Ασπρολούπου Πέμη 
του Εμμανουήλ, 3. Ασλάνη Στέλλα, 4. Βερβέρης 
Γεώργιος, 5. Καρυδάκη – Δελβερούδη Έλενα.  
Αναπληρωματικό μέλος ο Μανώλης Λασκαρης.  
Επίσης η Γ.Σ εξέλεξε ως ελεγκτική επιτροπή τους: 
Τυροπώλη Γεώργιο και την Ειρήνη Σωτηρχέλλη. 
Ευχόμαστε στο νέο ΔΣ του Συλλόγου καλή θητεία 
και παραγωγικότητα.

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
Ευχόμαστε στο νεοεκλεγέν Δ.Σ του αδελφού 

συλλόγου <ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ> μία δημιουργική 
και παραγωγική διετή θητεία. Η προσφορά 
των συγχωριανών μας που συμμετείχαν στα 
προηγούμενα Δ.Σ του συλλόγου ήταν τεράστια για 
το χωριό μας. Πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, ότι ο 
σύλλογος <ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ> αποτελεί έναν από τους 
πέντε πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την ύπαρξη του 

www.akrasi.gr/forum
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προβληματισμού όπως του Στρατή Καλδή, του 
Παναγιώτη Χατζέλλη και του Μιχάλη Ασλάνη. 

Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και δεν 
παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν. Τους ευχαριστούμε 
μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και φυσικά 
στο περιοδικό αυτό δεν χορταίνεις να βλέπεις 
φωτογραφίες έγχρωμες (στο «σαλόνι» και το 
εξώφυλλο του περιοδικού) και ασπρόμαυρες από 
το χθές και το σήμερα. Από τις εκδηλώσεις του 
συλλόγου μας, από τις γιορτές και τα πανηγύρια 
που γίνονται στο χωριό μας . Πολλές φωτογραφίες, 
πάρα πολλές, που μέσα από αυτές βλέπεις την 
ζωντάνια αυτού του χωριού ακόμα και τον χειμώνα.  
Ευχαριστούμε ολους όσους ενισχύουν οικονομικά 
την έκδοση του περιοδικού

	Ευχαριστήριο προσφορές
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους 

όσοι συμπαραστάθηκαν, με οποιονδήποτε 
τρόπο, στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 
Κωνσταντίνου Βαλάκη. Η οικογένεια: Ράνια και 
Μερόπη Βαλάκη, Γιώργος και Μερόπη Βερβέρη. 
Η οικογένεια Ράνιας Βαλάκη και Γεωργίου 
Βερβέρη. Εις μνήμη του πατέρα τους Κωνσταντίνου 
Βαλάκη προσφέρουν χρηματικά ποσά στους Ιερούς 
Ναούς Αγίου Προκοπίου Ιππείου Λέσβου και Αγίας 
Παρασκευής Ακρασίου Λέσβου

	Θυρανοίξια Αγίου Χριστοφόρου Ακράσι 
Λέσβου

Την παραμονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14-
8-15) στην περιοχή Τσιλισμένη αγροτική περιοχή 
Ακρασίου πηγαίνοντας προς την Δρώτα έγιναν τα 
Θυρανοίξια του εξωκλησιού Αγίου Χριστοφόρου.  
Το εκκλησάκι έχτισε ο Παναγιώτης Γεωργίου 
Χατζέλης και της Παραδείσης εις μνήμη του 
αδελφού του Χριστοφόρου. Πιστεύομε ότι ήταν 
μια θεάρεστος πράξη του Παναγιώτη Χατζέλη και 
της οικογενειας του και μάλιστα έδειξε την μεγάλη 

του αγάπη  στην μνήμη του αδελφού του. Τα θερμά 
μας συγχαρητήρια. Ένα πολύ όμορφο εξωκλήσι που 
βλέπει τον Πριόνα και την Δρώτα. Μάλιστα φαίνεται 
και από την Εξέδρα του Ακρασίου. Πολύς κόσμος 
παραβρέθηκε κατά την τελετή των Θυρανοιξίων, 
όπου μετά ακολουθησε η Θεία Λειτουργία και 
αρτοκλασία.  Μετά ο κόσμος που ειχε παραβρεθεί 
κεράστηκε καφέ και διαφορα εδέσματα. Ο Αγιος 
Χριστόφορος γιορτάζετε 9 Μαΐου όπου και τέτοια 
μέρα θα πηγαίνει ο κοσμος να προσκυνήσει στην 
χάρη του. Και του χρόνου….

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια….
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς  της εκλιπούσας συγχωριανή μας 
ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ , μητέρα του αγαπητού 
μας Αρχοντέλη (Τέλη) Σωτήρχου.  Στην μνήμη 
της ο Σύλλογος μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία της 
η μνήμη…. To ΔΣ του Πολιτιστικου Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ο σύλλογος μας <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> βρίσκεται 

στην δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσει 
τον θάνατο της αγαπητής μας ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΣΑΣ 
και συγχωριανή μας ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

μητέρα του αγαπητού μας Αρχοντέλη (Τέλη) 
Σωτήρχου. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπόντος. 
Εις μνήμη της ο Σύλλογος μας προσφέρει αντί 
στεφάνου χρηματικό ποσό  στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  
Αιωνία της η μνήμη….

To ΔΣ του Συλλόγου <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ>

	ΝΕΟ ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Στην πρώτη συνεδρίαση του που έγινε στο 
Ακράσι την 9/8/15 ημέρα Κυριακή στο Ακράσι το 
ΝΕΟ ΔΣ του Συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ  και μετά 
από διαλογική συζήτηση, εξέλεξε: 1. Ως Πρόεδρο 
τον Γεώργιο Ξ. Βερβέρη, 2. Αντιπρόεδρο την 
Ελενα Δελβερούδη – Καρυδάκη,  3. Γραμματέα 
την Στέλλα Ασλάνη, 4. Ταμία την Ασπρολούπου 
Πέμη του Εμμανουήλ και 5. Ως μέλος την 
Αληγιάννη Μεταξία. Ευχόμαστε στο νέο ΔΣ του 
Συλλόγου καλή θητεία και παραγωγικότητα.

	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 
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 ΠΟΛΛΑ 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.

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ενημερώνουμε τους συγχωριανούς μας την 

δημιουργία από τον σύλλογο μας ιστότοπο(link) 
εντός της ιστοσελίδας(site) http://www.akrasi.gr 
με την ονομασία http://www.akrasi.gr/platanos. 
O ιστότοπος θα είναι δίγλωσσος(ελληνικά και 
αγγλικά) θα περιέχει 5 θεματικές ενότητες, το 
facebook και email του συλλόγου μας και θα 
αποτελεί το επίσημο μέσο ενημέρωσης με τους 
απανταχού ανά γης Ακρασιώτες. Ευχαριστούμε 
θερμά, τον Γιώργο Παν. Χατζέλη με τις ειδικές 
γνώσεις του, δημιούργησε τον ιστότοπο .Το Δ.Σ 
έχει ορίσει ομόφωνα υπεύθυνο διαχειριστή τον 
Αργύρη Παπαπέτρου . Επίσης , ομόφωνα έχουν 
οριστεί: - H Τίτσα Νικητάκου υπεύθυνη για την 
επιμέλεια της ενότητας «ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 
(εφημερίδα σε ηλεκτρονική μορφή). - Η Μαίρη 
Κοντού υπεύθυνη για την επιμέλεια της ενότητας  
«Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ» και για το δίγλωσσο. 
Ζητάμε την συμμετοχή και την βοήθεια και άλλων 
συγχωριανών μας για να λειτουργήσει βήμα - βήμα 
ο ιστότοπος του συλλόγου μας σε πλήρης σύνθεση.
Το Δ.Σ του συλλόγου απανταχού Ακρασιωτών <Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ >

	Αποφάσεις του Νέου ΔΣ του 
Πολιτιστικου Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ του 
Πολιτιστικου Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ που έγινε την 
26/8/2015 πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις: 1. 
Δημιουργία ομάδας αιμοδοτών οι οποίοι κάθε 
εξάμηνο για λογαριασμό του συλλόγου μας θα 
δίνουν αίμα,  ώστε σε πρώτη ζήτηση συγχωριανών 
μας να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε δίνοντας 
σε όποιο συγχωριανό μας έχει αναγκη με φιάλες 
αίματος. 2. Δόθηκαν στην μεν πρώην κοινότητα 
Ακρασίου 500 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών 
της, και 500 ευρώ στην Εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής για τον κίονα που θέλει επισκευή. 3. 
Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων 
μελη και των δυο Πολιτιστικών Συλλόγων μεταξύ 
των πολλών θεματων που συζητήθηκαν ήταν και 
η συγχώνευση των δύο συλλόγων σε ένα. Το νέο 
ΔΣ του Συλλόγου μας λαμβάνοντας υπ΄όψιν  τις 
συζητήσεις αυτές, αλλα και έχοντας υπ όψιν και τις 
γνώμες παρα πολλών συγχωριανών μας, πιστεύει 
ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο η συγχώνευση 
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των 2 συλλόγων σε ένα. Σχετική πρόταση 
έχει σταλεί στο ΔΣ του Συλλόγου Απανταχού 
Ακρασιωτών Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ. Το ΔΣ του Συλλόγου 
μας.

	Ενας μικρος εθελοντης στο Ακράσι
Όπως θα γνωριζετε ο εθελοντισμος στο Ακρασι 

είναι κανονας…σε πολλες εκδηλωσεις ο κοσμος 
βοηθά…ο καθενας με τον τροπο του…Επισης φετος 
στο χωριό μας η ανακύκλωση σκουπιδιων εγινε…
με 4 μεγαλους μπλε καδους που μας έδωσε ο Δήμος 
Λέσβου (ένα μεγαλο ευχαριστώ στον Αντιδημαρχο 
καθαριοτητας Λέσβου κ. Γιώργο Κατζανό…)  
Ενας από αυτους τους εθελοντες λεγεται Στρατής 
Ξενοφώντα Σάπικας ο οποιος μόνος του χωρις 
να του πει κανενας  τίποτα βαλθηκε μια μερα με 
μια σκουπα και μια μεγαλη σακουλα και μαζευε 
κουτια ανακύκλωσης…εμεις το μόνο που έχουμε 
να πουμε είναι ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Στρατή 
και να ευχηθούμε να γινει παραδειγμα μίμησης σε 
ολους μας….

	ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έχουμε όλοι μας την υποχρέωση να 

αναγνωρίσουμε ότι φέτος το χωριό μας  δεν 
αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα έλλειψης νερού. 
Η ενεργοποίηση των γεωτρήσεων (περιοχή 
Χλιάβρυση), η συντήρηση του δικτύου υδροδότησης  
και κυρίως ο έλεγχος από την αλόγιστη κατάχρηση 
νερού των προηγούμενων ετών ήταν οι λόγοι  της 
επίλυσης του προβλήματος. Όλα αυτά οφείλονται 
στις αδιάκοπες προσπάθειες της προέδρου του 
χωριού μας Πέμη Καρπέλη και του συζύγου της 
Παναγιώτη και τους ευχαριστούμε ολόψυχα. 
Η επίλυση του προβλήματος αυτού αποτελεί 
απόδειξη ότι αν υπάρχει η βούληση θα βρεθούν 
λύσεις και για άλλα χρονίζοντα προβλήματα που 
ταλανίζουν το χωριό μας. Για το Δ.Σ του συλλόγου 
<Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> Τίτσα Νικητάκου – Νικολιά 
υπεύθυνη επιμέλειας «ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

	Κρασί «Απεργούσα»
Ο αγαπητός φίλος Παναγιώτης Χρήστου 

Λάσκαρης μας είχε άλλη μια έκπληξη. Εκτός από 
την φάρμα ελαφιών που συντηρεί, έχει μια ακόμη 
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα: παραγωγός κρασιού 
(μαζί με τον συμπέθερο του) και το όνομα του 
εμφιαλωμένου βιολογικού κρασιού που φτιάχνει 
(τι άλλο) ΑΠΕΡΓΟΥΣΑ. Από το κτήμα που έχει  
στην Απεργούσα (ανάμεσα στην Δρώτα Λέσβου 
και τα Βατερά) συντηρεί και παράγει σταφύλια, και 
από αυτά βγάζει ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ, σε διάφορες 
ποικιλίες.  Εμείς και πάλι θέλουμε να συγχαρούμε 
τον συγχωριανό μας Παναγιώτη για την 
δραστηριότητα του αυτή και ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ….

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
ΠΡΟΣ : 1ον) ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ( κον Γαληνό 

Σπύρο - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ) ( κον Τζιμή Ευστράτιο 
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ) 2ον) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ( κα Καλογήρου Χριστιάννα – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ )  ( κον Βαλσαμίδη Θεόδωρο 
- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ) ΚΟΙΝ : κον Αθανασίου 
Χαράλαμπο ( ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ )

ΑΙΤΗΜΑ  Εκ μέρους των κατοίκων και των 
δημοτών Ακρασίου – Νεοχωρίου και Αμπελικού 
, σχετικά με τον δρόμο Ακρασίου – παραλία 
Δρώτας ( 6 χιλιόμετρα ) να προταθεί η λύση της 
τσιμεντόστρωσης στον ήδη υπάρχον δρόμο , με 
την κατασκευή ενός χιλιομέτρου ανά έτος . Αίτημα 
όλων μας , είναι εντός του 2015 να ολοκληρωθεί 
το πρώτο χιλιόμετρο . Θα επιθυμούσαμε και οι δύο 
φορείς Δήμος (φορέας υλοποίησης) και Περιφέρεια 
να κάνουν από κοινού τις δέουσες ενέργειες για την 
εξεύρεση χρηματικού κονδυλίου για το ξεκίνημα της 
υλοποίησης του έργου . Αθήνα , 24 / 08 / 2015 ΜΕ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ Καρπέλη Περσεφόνη, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟY ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ 
( έδρα Αθήνα ) Χριστόφορος Τσιργιάννης 

	Για το δρόμο Ακράσι – Δρώτα Λεσβου
Ενημερώνουμε όλους τους Ακρασιώτες 

και τους φίλους του χωριού μας ότι για τον 
δρόμο Ακράσι Δρώτα πριν 1 χρονο οι ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ Ακρασίου , Νεωχωρίου και Αμπελικού 
και η πρόεδρος του Ακρασίου Πεμη Καρπέλλη 
ενδιαφέρθηκαν και πήγαν στον Δήμαρχο Λέσβου ο 
οποίος είναι ο μόνος αρμόδιος για την ασφάλτωση 
του δρόμου. Μετά από συζήτηση ο Δήμαρχος 
μας είπε ότι η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι κατ αρχάς η 
επικαιροποίηση της μελέτης του δρόμου Ακράσι 
– Δρώτας.  Και αφου γίνει αυτό θα εντάξει την 
μελέτη σε προγραμμα ΕΣΠΑ. Όλες οι άλλες λύσεις 
που ακούστηκαν (τσιμέντο, κλπ) είναι ανέφικτες 
και ποιο ακριβές. Πήγαμε και στην Περιφέρεια 
Β. Αιγαίου όπου δήλωσαν αναρμοδιότητα, αλλα 
μας υποσχεθηκαν  ότι θα κανουν ότι μπορουν να 
βοηθησουν τον δήμαρχο για να γινει ο δρόμος 
άσφλατος. Το ΔΣ του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ με 
έδρα το ΑΚΡΑΣΙ

	Διηγήσεις παλιών Ακρασιωτών …για το 
παρελθόν στο Ακρασι Λέσβου

Ιστορικά ντοκουμέντα
Βίντεο 1ο  περι εμφυλίου
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=WWDK6gxq4Co
Βίντεο 6ο 
https://www.youtube.com/watch?v=CaJIlx-

yxuY
Βίντεο 2ο  Γιατι εφευγε η πρωτη γενιά 

Ακρασιώτες από το Ακράσι στην Αυστραλία
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=idYjDWbtb3E
Βίντεο 3ο  Περι Αυστραλίας ζωή των 

Ακρασιωτών
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=wa6pLl4S-9w
Βίντεο 4ο 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=MDpL7E8U9jU
Βίντεο 5ο Η δευτερη γενιά Ακρασιωτών στην 

Νέα Ζηλανδία 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=M6kcUm0PUgQ
 Βίντεο 7ο 
Περι εθελοντών στρατιωτών Ακρασιωτών
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=pfp5TLJluSs
ευχαριστούμε ολους για την πολυ ωραία 

κουβέντα που είχαμε....

	Δημοσιεύσεις....
Πληροφορούμε για μια ακόμη φορά όλους τους 

συγχωριανούς μας και τους φίλους του χωριού 
μας ότι ο πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
είναι ΕΞΩ από κομματικές παρατάξεις γιατί 
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ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟΥ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ, μαζί 
με την απελευθέρωση της Λέσβου. Ο δρόμος 
από το Ακράσι προς το εξωκλήσι ήταν σε πολύ 
καλή κατάσταση, μετά από ενεργειες της άξιας 
προέδρου του χωριού μας Πέμης Καρπέλλη.  Πάρα 
πολύ ωράια ημέρα, καλοκαιρινή. Από το πρωι 
στο ομώνυμο γραφικό εξωκλήσι των Ταξιαρχών  
περιφέρειας Ακρασίου Λέσβου. Προσήλθε παρα 
πολύς κόσμος (και από πολλά άλλα χωριά, και από 
Μυτιλήνη) πάνω από 100 άτομα, οπου τελέστηκε 
η θεια λειτουργία. και η καθιερωμένη αρτοκλασία 
από τον π. Παναγιώτη. Μετά προσφέρθηκε καφές 
και κουλουρακια (προσφορά του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ ΑΚΡΑΣΙΩΝ), σε ολο τον κόσμο μέσω των 
εθελοντών γυναικών του Συλλόγου μας. Επίσης ο 
πατερ Παναγιώτης και το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
πρόσφεραν στο κόσμο φαγητό που έβραζε για ώρες 

μεσα σε ένα μεγαλο καζανι.  Αρχιμάγειρες φέτος 
η Εφη Χατζέλη και ο Γεώργιος Καριτσιανός. 
Το αποτελεσμα ήταν καταπληκτικό, δεν έμεινε 
τίποτα… Και του χρόνου.. Χρόνια πολλά στους 
εορτάζοντες και στις εορτάζουσες …

	ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΩΝ από 
Αβαγιάννης Σταύρος 

Με βάση την υπ’αρθ.804/30-10-15 απόφαση 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα 
την 29η Οκτωβρίου , ενεκρίθη η υδροδότηση των 
Εξωκκλησιών Αγίου Νεκταρίου, Αγίας Τριάδος 
και Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, και 
των εν Λέσβω Αγίων. Τα ανωτέρω Εξωκκλήσια 
υδροδοτούνταν επί πολλά έτη για τις Λειτουργικές 
τους ανάγκες μέχρι που αιφνιδίως και περιέργως 
διεκόπη η υδροδότησή τους την άνοιξη του 2015. 
Εντός των ημερών κατατίθεται και η σχετική αίτηση 
σε συνέχεια της αποφάσεως του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου προς την ΔΕΥΑΛ προκειμένου η 
τελευταία να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές 
ενέργειες για την υδροδότηση των Εξωκκλησιών 
του Ακρασίου το συντομότερον .

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Στο site του συλλόγου μας http://www.

akrasi.gr/platanos ξεκίνησε η ενότητα “Η 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ» με παλαιές φωτογραφίες του 
χωριού μας και Ακρασιωτών . Ευχαριστούμε 
θερμά την συγχωριανή μας Μαίρη Κοντού για την 
επιμέλεια και την ευθύνη της ενότητας αυτής.  Για 
όσους επιθυμούν να αποστείλουν το φωτογραφικό 
τους υλικό με τις αντίστοιχες λεζάντες, το οποίο 
βέβαια θα τους επιστραφεί , να επικοινωνήσουν με 
τα μέλη του Δ.Σ ή στο email : sullogos.akrasiou.
oplatanos@gmail.com .

	Κατασκευή γεφυριού στην πάνω Δρώτα, 
επίνειο του Ακρασίου

Μετά από εντολή του Δημάρχου μας Σπύρου 

πιστεύουμε  ότι όλες οι παραπάνω παρατάξεις 
χωρίζουν τον κόσμο, δημιουργούν εχθρότητες και 
έριδες.  Αντίθετα ο Σύλλογος μας έχει ως σκοπό 
να ΕΝΩΝΕΙ τον κόσμο μέσα από ενέργειες 
πολιτισμού και αλληλεγγύης. Γι αυτό το ΔΣ 
του Συλλόγου με παλιά ομόφωνη απόφαση του 
παρακαλεί όλους τους συγχωριανούς μας και 
φίλους του Συλλόγου, όπως επίσης και άλλους 
συλλόγους ή σωματεία να μην γράφουν και να μην 
επισυνάπτουν κείμενα σχετικά με κόμματα ή και 
από βουλευτές τους, ιδιαίτερα σε προεκλογική 
περίοδο.  Σε περίπτωση όμως που οποιοσδήποτε 
δημοσιεύει κείμενα με το παραπάνω σκεπτικό, τα 
κείμενα αυτά θα διαγράφονται.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. Το ΔΣ 
του Συλλόγου μας

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Από αύριο νέος γύρος προσπαθειών θα ξεκινήσει 

, με σκοπό την ταχεία προώθηση από τον Δήμο 
Λέσβου , της οριστικής επίλυση του ζητήματος 
του δρόμου Ακρασίου – παραλίας Δρώτας . Οι 
κοινές προσπάθειες με την πρόεδρο του Ακρασίου 
Πέμη Καρπέλη και με τον πρόεδρο του αδελφού 
συλλόγου Γιώργο Ξ. Βερβέρη, με πίστη και ενότητα 
θα οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα. Καταλήγω 
, ότι οι προσπάθειες επί του ζητήματος αυτού θα 
λήξουν με την οριστική επίλυσή του .

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΟΠΟΙΣ ΚΤΩΝΤΑΙ . 

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
1oν) κον ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΜΑΝΩΛΗ 

Αντιδήμαρχος Γεωγραφικής ενότητας Πλωμαρίου
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  2oν) κον ΚΑΝΤΖΑΝΟ 

ΓΙΩΡΓΟ  Αντιδήμαρχος Δ/νση καθαριότητας 
& ανακύκλωσης ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3ον) κα 
ΚΑΡΠΕΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ πρόεδρος κοινότητας 
ΑκρασίουΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ Στην κοινότητα Ακρασίου ανήκει 
ο οικισμός της άνω Δρώτας και ο παραθαλάσσιος 
οικισμός της κάτω Δρώτας . Οι κάτοικοι και 
οι παραθεριστές ( από Ακράσι και Νεοχώρι ) 
του  οικισμού πληρώνουν δημοτικούς φόρους – 
ύδρευση – ΔΕΗ και ΕΝΦΙΑ για τις  οικίες τους 
και ζητούν να μεταβεί συνεργείο καθαρισμού 
από τον δήμο Λέσβου . Ιδιαιτέρως στην άνω 
Δρώτα οι δρόμοι έχουν κλείσει από τα βάτα και 
τις λυγαριές  με σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς .  
Παρακαλούμε , όπως μεριμνήσετε στην επίλυση 
του αιτήματός μας και συνάμα  θα επιθυμούσαμε 

να συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό σας για 
την σταθερή και μόνιμη καθαριότητα του οικισμού 
της Δρώτας Αθήνα , 23/09/ 2015 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Για το Δ.Σ του , Για το Δ.Σ του 
συλλόγου Νεοχωρίου , συλλόγου Ακρασίου έδρα 
Αθήνα , έδρα Αθήνα, ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , 
ΒΕΡΒΕΡΗΣ Ξ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Για το Δ.Σ του τοπικού 
συλλόγου Νεοχωρίου , συλλόγου Ακρασίου έδρα 
Νεοχώρι , έδρα Ακράσι

	Εκδρομές στα παραδοσιακά ορεινά 
χωριά Ακράσι, Αμπελικό, Νεοχωρίου.

Εκδρομές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους 
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου της 
Λέσβου  προσφέρει ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ στα παραδοσιακά ορεινά χωριά 
Ακράσι, Αμπελικό, Νεοχώρι

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ο Σύλλογός μας έχει τυπώσει επιτοίχια 

ημερολόγια για το 2016 με τιμή 10 ευρώ. Για 
την πραγματοποίησή του συνέβαλαν η Μαίρη 
Κοντού και ο Στάθης Σάπικας με την επιλογή του 
φωτογραφικού υλικού, ο φωτογράφος Κώστας 
Σταματέλλης με την παραχώρηση της φωτογραφίας 
του εξώφυλλου και οι Παναγιώτης και Ευστρατία 
Χατζέλλη με το γράψιμο του εορτολογίου.  Τους 
ευχαριστούμε όλους θερμά. Tα έσοδα από την 
πώλησή του θα διατεθούν σε έργα στο χωριό μας 
. Υπεύθυνος διαχείρισης των ημερολογίων και 
πληροφορίες Κουραχάνης Νικόλαος

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Tον άλλο μήνα ξεκινάει ουσιαστικά η 

φετινή ελαιοπαραγωγική περίοδος και στο χωριό 
μας. Όλοι μας, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές των 
ελαιοκτημάτων, έχουμε την ηθική υποχρέωση να 
στηρίξουμε το εργοστάσιο του χωριού μας που με 
κόπο δημιούργησαν οι παππούδες μας . Μόνο έτσι , 
θα μπορέσει ο πρόεδρος και το Δ.Σ του ελαιουργικού 
συνεταιρισμού Ακρασίου να υλοποιήσει τους 
στόχους που έχουν βάλει. Ευχόμαστε σε όλους 
τους συγχωριανούς μας ελαιοπαραγωγούς μία 
πλούσια σοδειά. Το Δ.Σ του συλλόγου Ακρασίου 
<Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> 

	ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟΥ – ΑΚΡΑΣΙ

Και φέτος γιορταστήκαν οι Ταξιάρχες στην 
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Γαληνού για ικανοποίηση του αιτήματος της 
Προέδρου Ακρασίου κυρίας Πέμης Καρπέλη για 
κατασκευή γεφυριού στον οικισμό Δρώτα που 
παρασύρθηκε από τον χείματο τον Νοέμβριο του 
2012 και με συντονισμό του Αντιδημάρχου Γέρας-
Ευεργέτουλα κ. Νίκου Ψωμά, κατασκευάστηκε από 
εθελοντές συνεργάτες το γεφύρι  που συνδέει τον 
οικισμό με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο 
Σύλλογος μας εκφράζει τα συγχαρητήρια του στον 
Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο Γέρας στην πρόεδρο 
του χωριού μας  και όλους τους εθελοντές για την 
κατασκευή του γεφυριού. Πάντα τέτοια. Επίσης 
πληροφορούμαστε ότι έγινε Αντικατάσταση 
σωλήνων τμήματος αποχέτευσης ομβρίων σε 
αργοτικό δρόμο Ακρασίου από συνεργείο της 
Δημοτικής Ενότητας Γέρας και τους οποίους 

ευχαριστούμε.
	Τα θερμά μας συλλυπητήρια….
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντος συγχωριανού 
μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟΥ του Ξενοφώντος 
. H εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την  22/11/15 
στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλλούσης 
Μυτιλήνης. Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί, 
αντί στεφάνου, τα χρήματα να διατεθούν στον Ιερό 
Ναό Αγία Παρασκευής Ακρασίου. Στην 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

	ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
με έδρα το ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ, έχει εκδώσει 
ένα Ηλεκτρονικό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2016, 
αφιερωμένο σε όλους τους Ακρασιώτες και 
Ακρασιώτισσες και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους 
μας. Το Ημερολογιο αυτό μας γυρνάει στα παλια 
χρόνια (από το 1920 και ύστερα) όπου θα δείτε 
ότι στον κάθε μήνα έχουν μπει φωτογραφίες 
ασπρόμαυρες από την ζωή των προγόνων μας και 
μάλιστα οι φωτογραφίες αυτές μας ξεναγούν στην 
κοινωνική, οικογενειακή, και στην επαγγελματική 
ζωή των παλιών Ακρασιωτών. Βλέπουμε τις 
μουσικές κομπανίες του Ακρασίου, γάμοι, 
επαγγελματίες (κουρέας, γεωργός, πεταλωτής, 
κλπ), όπως επίσης στιγμές από την καθημερινή 
ζωή των παλιών Ακρασιωτών. Οι φωτογραφίες του 
Ημερολογίου αυτού είναι επεξεργασμένες από την 
Ακρασιώτισσα Μαίρη Κόντος και το ημερολόγιο 
το έφτιαξε ο Γρηγόρης Μοριανός,, τους 
οποίους το ΔΣ του Συλλόγου μας ευχαριστεί. Το 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ αυτό είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους 
Ακρασιώτες και τους φίλους του χωριού μας και 
το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να το κατεβάσετε στον 
Η/Υ και να το εκτυπώσετε. 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΑΚΡΑΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΣΙΟΥ. 
Το  ΔΣ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ακρασίου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

Α. ΠΛΗΘΥΜΟΣ
Τα πληθυσμιακά στοιχεία, που δίνουν οι πηγές μας και που παραθέτουμε πιο κάτω, δεν είναι πλήρη 

ούτε πάντα εξακριβωμένα. Μια συγκριτική όμως θεώρηση και συσχέτισή τους νομίζουμε πως μπορούν 
να δώσουν μια αρκετά καλή εικόνα της δημογραφικής καταστάσεως της περιφέρειας.

Με τη μετοίκηση μεγάλου μέρους των κατοίκων του π. Πλωμαριού ο πληθυσμός της περιφέρειας στο 
σύνολό του δεν άλλαξε. Άλλαξε όμως ο πληθυσμός του π. Πλωμαριού και όλων των χωριών.

Ο Γ. Αριστείδης παραθέτει ένα πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία μιας απογραφής του πληθυσμού 
της Λέσβου, που έγινε το 1843.164 Σύμφωνα με την απογραφή αυτή η «κοινότητα» Πλωμαριού είχε 1403 
χριστιανικές οικογένειες μέσα στις οποίες οι 3480 ήταν άρρενες. Δεν είχε Οθωμανούς. Είχε επίσης 12-13 
ιερείς, 5 δημοτικά σχολεία και 1 ελληνικό με 2 δασκάλους.165

Τα πληθυσμιακά όμως στοιχεία της απογραφής γενικά δεν είναι ακριβή για λόγους ευνόητους. Και ο 
Γ. Αριστείδης δέχεται πως η απογραφή «ήττον ακριβής».166

Η ανακρίβεια των στατιστικών στοιχείων για τον πληθυσμό της περιφέρειας Πλωμαριού φαίνεται και 
από τις πληροφορίες που δίνουν ο Στ. Τάξης και οι κώδικες του αρχείου του Συνοδικού Ποταμού.

Ο Στ. Τάξης έγραφε το 1874 ότι η «κοινότητα Πλωμαριού» (το Πλωμάρι και τα χωριά του) είχε τότε 
2715 χριστιανικές οικογένειες και κανένα Οθωμανό.167

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά στοιχεία της πληθυσμιακής καταστάσεως των μεγαλύτερων οικισμών 
του Πλωμαριού.

Σε ένα δημογεροντικό κώδικα, που ήταν στο Συνοδικό Ποταμού και καταστράφηκε κι αυτός μαζί με 
τους άλλους, υπήρχε καταχωρημένη μια σειρά εγγράφων του έτους 1891, με τα οποία η δημογεροντία 
Ποταμού ανακοίνωνε στον Τούρκο διοικητή του Νησιού και στα χωριά την απόφασή της ν’ αναλάβουν 
την συντήρηση των 25 λωβών του Λωβοχωρίου οι κάτοικοι του Ποταμού και των χωριών.168 Το ποσό της 
δαπάνης που υπολογίστηκε σε 20.000 γρόσια ετησίως, έπρεπε να καταβάλλεται από τον Ποταμό (13.000 
γρόσια) και από τα χωριά (7.000 γρ.). Ο καταμερισμός του ποσού των 7.000 γροσίων στα χωριά έγινε με 
βάση τον αριθμό των «χανέδων» δηλ. των κατοικουμένων σπιτιών, των οικογενειών που είχε το καθένα, 
και με εξαίρεση τις φτωχές οικογένειες. Έτσι πληροφορούμαστε τον αριθμό των «χανέδων» που είχε κάθε 
χωριό.

1. Η Πλαγιά επί 330 οικογενειών θα πλήρωνε1900 γρόσια.
2. Ο Τρίγωνας επί 149 οικογενειών 860 γρόσια.
3. Οι Μηλιές επί 32 οικογ. 193 γρόσια.
4. Το Μέγα Χωρίον επί 220 οικογ. 1273 γρόσια.
5. Το Παλαιόν Χωρίον επί 220 οικογ. 1273 γρόσια.
6. Το Κάτω Χωρίον επί 40 οικογ. 232 γρόσια.
7. Η Κουρνέλλα επί 40 οικογ. 232 γρόσια.
8. Ο Βορός επί 110 οικογενειών 633 γρόσια.
9. Το Ακράσιον επί 70 οικογ. 405 γρόσια.

164. Οι στατιστικοί πίνακες των οικισμών της Λέσβου, που παραθέτει το 1863 είναι κατά την προ 20 
περίπου ετών γενομένην επίσημον απογραφήν (Τετραλογία πανηγ., σ. 161).

165. Γ. Αριστείδη, ε.α. σ. 165.
166. Ε.α. σ. 161.
167. Συν. Ιστορία (1874) σ. 39.
168. Βλ. Ι. Μουτζούρη «Η λώβη και το Λωβοχώρι Πλωμαρίου» σ. 13-17.

Ο πληθυσμός και οι ελαιόμυλοι μετά το 1843
στα χωριά του Πλωμαρίου
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Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού.

Στην τραπεζα EUROBANK μπορεις να βάλεις χρήματα.
Αριθμ. λογαριασμου 0026-0766-33-0100020404,

ή GR 8302607660000330100020404,
με πρώτο όνομα Γεωργιος Βερβέρης.

Από έναν άλλο δημογεροντικό κώδικα του Συνοδικού, που κι αυτός έχει καταστραφεί,169 
πληροφορούμαστε πως από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης ζητήθηκαν πληροφορίες πόσες χριστιανικές 
και μη οικογένειες υπήρχαν στην περιφέρεια και η δημογεροντία απάντησε στις 20 Μαρτίου 1902 πως 
υπήρχαν:

1) στον Ποταμό οικογένειες ορθοδόξων 2000 και ένας Αρμένιος πρόεδρος Πρωτοδικών.
2) στην Πλαγιά 400
3) στον Τρίγωνα 180
4) στο Μ. Χωρίο 225
5) στο Κάτω Χωρίο 40
6) στις Μηλιές 25
7) στην Κουρνέλλα 38
8) στο Παλιοχώρι 238
9) στο Μπορό 95
10) στο Ακράσι 65
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες αυτές κατοικούσαν συνολικά 3306 ορθόδοξες οικογένειες.
Τέλος ο Στ. Τάξης το 1909170 αναφέρει τα εξής πληθυσμιακά στοιχεία:
1) ο Ποταμός είχε περί τις 2100 οικογένειες.
2) η Πλαγιά περί τις 430 οικ.
3) ο Τρίγωνας περί τις 226 οικ.
4) το Κάτω Χωριό άνω των 100 οικ.
5) το Παλιοχώρι περί τις 180 οικ.
6) η Κουρνέλλα περί τις 60 οικ.
7) το Ακράσι περί τις 80 οικ.
8) ο Βορός περί τις 130 οικ.
9) το Μέγα Χωρίον περί τις 260 οικ.
10) η Δρότα είχε 15-20 οικ.
11) η Μέσουνα είχε 15-20 οικ.
12) το Λωβοχώρι είχε 6-7 ασθενείς

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά οι οικογένειες των παραπάνω οικισμών στις αρχές του 20ου αιώνα 
ήταν περισσότερες των 3690.

Ο Στ. Τάξης έγραφε επίσης το 1909171 ότι εκτός των ανωτέρω υπάρχουν και άλλα τινά χωρία, η Λεύρα, 
το Λιμνί, η Μέσωνα, το Κουτρούλια, ο Βαλανιάς, το Άνω Χωριό, ο Πριώνας και η Δρώτα, αλλ’ έπαυσαν 
από τινων ετών τούτα να λογίζωνται κοινότητες, των κατοίκων αυτών συγκεντρουμένων βαθμηδόν εις τα 
μεγαλύτερα χωρία της περιφερείας και εις Ποταμόν.

Β. ΕΛΑΙΟΜΥΛΟΣ
Η ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας δημιούργησε την ανάγκη υπάρξεως ελαιομύλων για την έκθλιψη 

του καρπού. Οι πρώτοι αυτοί μύλοι είναι χειροκίνητοι ή κινούμενοι με υδραυλική ενέργεια. Κάθε περιοχή 
έχει το δικό της μύλο. Οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί, αλλά υπάρχουν και μερικοί που ανήκουν στις 
εκκλησίες που τους νοικιάζουν. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια εικόνα των τιμών.

1824 ½ τιμίνι ελαιόμυλο, στον Ποταμό γρ. 155
1836 1 τιμίνι ελαιόμυλο εις Κάτω Χωρίον γρ. 380
1837 ½ τιμίνι ελαιόμυλο γρ. 745
1838 Αγορά ελαιομύλου (πιθανόν 2 τιμίνια) γρ. 950
1840 1 τιμίνι ελαιόμυλος στο Ακράσι γρ. 290

169. Ο κώδικας είχε την επιγραφή: Βιβλίον συνεδριάσεων από 14 Μαρτίου 1902 μέχρι Ιουλίου 
1902 και από 2 Δεκεμβρίου 1907 μέχρι Ιουλίου 1909.

170. Συν. Ιστορία (1909) σ. 105-115.
171. Συν. Ιστορία (1909) σ. 115.

1841 1 τιμίνι ελαιόμυλος στο Μπορό γρ. 350
1842 3 τιμίνια ελαιόμυλος στο Κάτω Χωριό γρ. 900
1847 3 τιμίνια ελαιόμυλος στο Κάτω Χωριό γρ. 1975
1848 2 τιμίνια ελαιόμυλος στο Κάτω Χωριό γρ. 1100

Βλέπουμε ότι η τιμή από το 1824 μέχρι το 1842 κυμαίνεται μεταξύ 290 γρ. και 658 γρ. το τιμίνι 
(συνεταιριστική μονάδα ελαιομύλου ίση με το 1/12 του μύλου). Συνεπώς η συνολική αξία ενός μύλου 
κυμάνθηκε από 3480 γρόσια μέχρι 7896 γρόσια. Για τα «ελαιοπράματα», τις ελαιοφυτείες, δυστυχώς δεν 
έχουμε καθόλου στοιχεία. Παρόλο που συχνά βρίσκουμε έγγραφα με πωλήσεις κτημάτων, η αξιολόγησή 
τους είναι αδύνατη, μια και δεν γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό των δέντρων ούτε φυσικά άλλα ποιοτικά 
δεδομένα. Οι σποραδικές εγγραφές λίγο μας διαφωτίζουν. Έτσι σε έγγραφο του 1828 βρίσκουμε 21 ρίζες 
ελιές στο Παλιοχώρι για 90, δηλαδή 4.28 γρ. η ρίζα, ενώ σε εγγραφή στο κατάστιχο της Παναγίας το 1836, 
2 ρίζες ελιές στη Λεύρα στοιχίζουν 21 γρ. δηλαδή 10,5 γρ. η ρίζα.

Πηγή:  Μνήμη και Παράδοση, Σύνδεσμος Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος», τ. Α’, Αθήνα 
1986.

1. Οικ. Ευστρ.-Μεταξία Χατζηκυριάκου 
2. Οικ. Δημ.–Ζαχαρούλας Κοντού 
3. Οικ. Ευάγγελου Χρόνη
4. Κα Ελένη Χρόνη Αδριανού
5. Οικ. Ιερέα Κυριάκου Μυκονιάτη
6. Οικ. Νίκης Μυκονιάτη
7. Κα Ελευθερία Μυκονιάτη
8. Οικ. Ευστρ.-Ειρήνη Λαγουτάρη
9. κ. Σιδερής Γαλανατζής
10. Οικ. Εμμανουήλ Ειρήνη Σωτήρχου
11. Οικ. Βαλάκου-Ειρήνη Βερβέρη
12. Οικ. Ανδρέα Τριανταφύλλου
13. Οικ. Ευτυχίας Μπάμια
14. Οικ. Ξενοφών-Φαίη Σάπικα
15. Οικ. Γιωρ. Βιεννά-Μυρς. Ασπρολούπου
16. κ. Ευστρ. Τριανταφύλλου
17. Οικ. Γεωρ. Ξεν. Βερβέρη
18. Οικ. Νίκου Αληγιάννη
19. Οικ. Κώστα Αρχοντέλλη

20. Οικ. Δημ.-Μαρία Κακάμπουρα
21. κα Κλεοπάτρα Κοντέλλη
22. κα Περσεφόνη Κουραχάνη
23. Γρηγ.-Αρχ. Κοντού
24. Οικ. Δημ.-Μαρία Βερβέρη
25. Χρήστος Κουτλής 
26. Χρήστος Ασπρολούπος
27. Οικ. Άγγελου-Άννας Κουκέλλη
28. Οικ. Παν.-Ειρήνη Αφιοντζή
29. Οικ. Ξενοφώντα-Μίνας Σωτήρχου
30. Οικ. Κων/νου-Έφης Σωτήρχου
31. Μαραμπούτης Μιχάλης & Στέλλα
32. Πέμη Βαλάκου Βερβέρη
Έχουν αλλάξει τόσα πολλά από όταν
«έφυγες» από κοντά μας
και πήγες εκεί ψηλά.
Σε αγαπάμε και μας λείπεις.
Το ξέρουμε πως μας ακούς.
Η οικογένειά σου

Ευχαριστήριο
Εις μνήμη Παναγιώτη Ξεν. Σωτήρχου αντί στεφάνου δωρεές για το ναό Αγίας Παρασκευής 

Ακρασίου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου που έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου, η 
Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λέσβου κ. Ειρήνη Σωτηρχέλλη, μιλώντας στα «Νέα 
της Λέσβου» σε ένα ειδικό αφιέρωμα, αναφέρθηκε στην προσωπική της ιστορία και στη μάχη που έδωσε 
με τον καρκίνο στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ζωής.

«Έμαθα ότι έχω καρκίνο του μαστού τον Απρίλιο του 
2007 λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα σε προγραμματισμένη 
μαστογραφία. Συνήθιζα να κάνω κάθε δυο χρόνια 
μαστογραφία γιατί πάντα πίστευα ότι η πρόληψη είναι το 
σημαντικότερο όπλο. Ο γιατρός μου στην Αθήνα είδε κάτι 
που τον ανησύχησε και με προέτρεψε να κάνω υπέρηχο. 
Οι περαιτέρω εξετάσεις, «έδειξαν» τη νόσο».

-Η πρώτη σας αντίδραση;
«Στην αρχή δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα ή 

θορυβήθηκα όπως θα περίμενα και εγώ από τον εαυτό 
μου. Μπορώ να πω πως ο σύζυγος και τα παιδιά μου ήταν 
εκείνοι που το πήραν πιο σοβαρά. Στην πορεία βέβαια, 

όταν μπαίνεις στη διαδικασία των χημειοθεραπειών αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι μπορεί και να μη τα 
καταφέρεις.Υπήρξαν στιγμές που σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω όμως το πάλευα πάρα πολύ μέσα μου για 
να μη με κυριεύουν αυτές οι σκέψεις. Γενικά δεν ήθελα ούτε να κλαίνε, ούτε να με λυπούνται. Δεν μου 
άρεσε καθόλου αυτή η αντιμετώπιση».

-Ήταν δύσκολη η  θεραπεία;
«Αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα ξεκίνησα τις χημειοθεραπείες. Οι πρώτες ήταν εξαιρετικά 

δυνατές και δύσκολες, με όλα τα επακόλουθα τις ναυτίες, τους εμετούς, το χάσιμο των μαλλιών. Έκανα 
επίσης ακτινοθεραπείες και ορμονοθεραπείες.  Έτσι πέρασε ένα σημαντικό διάστημα μέχρι να διαπιστωθεί 
ότι δεν υπήρχε πλέον ο καρκίνος και να ξεκινήσω πια  τον προληπτικό έλεγχο ο οποίος στην αρχή είναι 
πιο συχνός και μετά, μια φορά το χρόνο. Οχτώ χρόνια τώρα είμαι υγιής »

-Δοκιμάστηκαν οι αντοχές σας;
 « Πάρα πολύ. Και οι δικές μου και της οικογένειάς μου. Πολλές φορές τους έδινα εγώ κουράγιο ότι 

θα τα καταφέρω . Ήταν μια δύσκολη περίοδο για όλους.  Προσπάθησα να επιτρέψω το συντομότερο 
δυνατό στη δουλειά,  και δεν άφησα ούτε στιγμή τον εαυτό μου. Πολλές φορές διακωμωδούσα η ίδια την 
κατάστασή μου θέλοντας να παροτρύνω και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Θυμάμαι όταν πήγαινα στο 
γραφείο με την περούκα και το καλοκαίρι έκανε ζέστη, έβγαζα την περούκα  και αστειευόμουν λέγοντας 
ότι «κουνάω τα μαλλιά μου ενώ εσείς δεν μπορείτε». Το χιούμορ η άμυνά μου για να κρατηθώ δυνατή»

-Τι σας έμαθε ο καρκίνος;
«Σκέφτομαι διαφορετικά πλέον για τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητά μου. Έμαθα ότι δεν 

πρέπει να θυμώνω με τους άλλους για απλά πράγματα ούτε να στέκομαι στα μικρά καθημερινά ζητήματα 
και να με επηρεάζουν. Έμαθα ότι δεν έχουν αξία τα υλικά αγαθά όσο ο αέρας που αναπνέουμε. Έμαθα 
την αξία του να ξυπνάς να βλέπεις τον ήλιο και να χαίρεσαι που είσαι ζωντανή».

Η Ειρήνη Σωτηρχέλλη συγκινεί
με την προσωπική της ιστορία

Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ στο ΑΚΡΑΣΙ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο ΑΚΡΑΣΙ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις των Συλλόγων

	Παιγνίδι γνώσεων στο Ακρασι
Για μια ακόμη χρονιά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ διοργανώνουν πλήθος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων γι΄ αυτό το καλοκαίρι. -Οι εκδηλωσεις 
ξεκίνησαν ημερα Παρασκευή, με το ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ για παιδια Γυμνασίου και 
Δημοτικού. 
Στην πλατεία του χωριού … Tα παιδια χωρίστηκαν 
σε δυάδες και αναλογα με το επιπεδο γνωσεων 
διαγωνιστικαν στην κρεμάλα… συμμετείχαν πολλές 
ομάδες παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου…στο 
τέλος μιας και υπήρχε και ομάδα διαγωνισμού με 
λέξεις σχετικά με το ΑΚΡΑΣΙ…συμμετείχαν και 
ποιο μεγάλης ηλικίας Ακρασιώτες…. Πιστεύουμε 
ότι ήταν μια πολύ χαρουμενη και δημιουργική 
βραδυά και μικρους και μεγάλους…

	Ενημέρωση για την γυναίκα «ΠΡΟΛΗΨΗ 
του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΜΑΣΤΟΥ

Την 29 Ιούλιου ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ 
Μας το ΑΚΡΑΣΙ, οι 2 πολιτιστικοι σύλλογοι 
Ακρασίου διοργάνωσαν και υλοποίησαν 
εκδήλωση που αφορούσε την ΓΥΝΑΙΚΑ με 
θέμα: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ του ΚΑΡΚΙΝΟΥ του 
ΜΑΣΤΟΥ και του ΤΡΑΧΗΛΟΥ της ΜΗΤΡΑΣ».  
Μίλησε ο ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Χειρούργος - 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΑΚΡΑΣΙΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΠΑΡΤΥ στην ΔΡΩΤΑ

του Γ. Ξ. Βερβέρη
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Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών για τον ΜΑΣΤΟ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στο τέλος της ομιλιας έγινε μια πολύ ωραία και 
ενδιαφέρουσα συζήτηση και όλες οι γυναίκες 
έφυγαν ευχαριστημένες και ενημερωμένες από 
τις απαντήσεις του γιατρού Τα ΔΣ των Συλλόγων 
θέλουν να ευχαριστήσουν τον γιατρό ο οποίος 
ηρθε ειδικά από την Αθήνα και προσφέρθηκε να 
ενημερώσει το γυναικείο πληθυσμό του Ακρασίου 
και όλους όσους που παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση μας αυτή.
	Από το σταρι στο ψωμί
Μια πολύ ωραία εκδήλωση έγινε το πρωί στα 
πλαισια των πολιτιστικών εκδηλώσεων των 2 
συλλόγων, στο αγρόκτημα του Μανώλη Σωτήρχου 
οπου μικροι και μεγάλοι έζησαν την διαδικασία 
από το όργωμα του χωριαφιού, την σπορά, μέχρι το 
ψήσιμο του ψωμιού σε φούρνο που ήταν ετοιμος 
για  αυτή την δουλειά. Υπεύθυνος για ολη αυτή 
την διαδικασια ήταν ο Στάθης Σαπικας και τον 
οποίο ευχαριστούμε.  Ευχαριστούμε επίσης και 
τον Μανώλη Σωτήρχο , τον Μανώλη Σοφιανο 
για τον Παναγίώτη Λινάρδο που μας έδειξαν 
πως γινεται το οργωμα του χωραφιού. Επίσης την 
Μεταξία Χ#κυριάκου και την Εφη Χατζέλλη οι 
οποιες έπλασαν και έψησαν τα θεσπέσια ψωμιά…
που αφού ψήθηκαν αλήφτηκαν με λάδι και 
ρίγανη…μια από τις ποιο νόστιμες λιχουδιές των 
παιδκων μας χρόνων….

	ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ στο ΑΚΡΑΣΙ 
ΛΕΣΒΟΥ
Πολύ μεγάλη επιτυχία είχε η γιορτή του Τραχανά 
που έγινε στο Ακράσι από τους δύο πολιτιστικούς 
συλλόγους του χωριού. Πριν την έναρξη της 
γιορτής έγινε η ονοματοδοσία της κεντρικής οδού 
Ακρασίου σε ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΤΣΙΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗ, 
πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Ακρασίου, με 
μεγάλη προσφορά στο χωριό μας με απόφαση 
του Δημάρχου Λέσβου. Παραβρέθηκε ο ίδιος ο 
Δήμαρχος κύριος Γαληνός με αντιδημάρχους του 
Δήμου. Μίλησε για τον Στρατή Καρυτσιανό  και 
το έργο του η νυν Πρόεδρος του χωριού μας Πέμη 
Καρπέλη. «Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι

Κυρίες και Κύριοι,  Αγαπητοί  φίλοι  και  
συγχωριανοί. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να 
τιμήσουμε έναν ακούραστο συγχωριανό μας, 
τον Ευστράτιο Καρυτσιανό, που σιωπηλά και 
συστηματικά όταν βρέθηκε στις κατάλληλες 
θέσεις, βοήθησε τούτο το όμορφο χωριό. Ο 
Στρατής Καρυτσιανός έβαλε κι αυτός όπως κι 
άλλοι αξιόλογοι συγχωριανοί μας, το λιθαράκι 
του για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των 
ανθρώπων του χωριού μας.
Ο Ευστράτιος Καρυτσιανός γεννήθηκε στο 
Ακράσι Λέσβου στις 8-10-1946. Γιος του Ανδρέα 
και της Γιασεμής, είχε από μικρός έφεση στα 
γράμματα. Τέλειωσε το δημοτικό σχολείο στο 
Ακράσι και κατόπιν φοίτησε στο Γυμνάσιο 
Πλωμαρίου. Το 1965 πέτυχε την εισαγωγή του 
στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου απ’ όπου αποφοίτησε το 1970. Το 
1971 διορίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας στην 
Αθήνα και το 1972 μετατέθηκε στη Μυτιλήνη στο 
Γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας. Παράλληλα 
εισήχθη στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απ’ όπου 
αποφοίτησε το 1975. Διετέλεσε Προϊστάμενος της 

Επιθεώρησης Εργασίας από το 1972 κι έπειτα, 
και από το 1988 μέχρι το 2006 Περιφερειακός Δ/
ντής Κοιν/κής Επιθ/σης Βορείου Αιγαίου, οπότε 
και συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν παντρεμένος με 
τη Βούλα Κουτσκουδή και απέκτησαν 3 παιδιά, 
τη Μίνα, τον Αντρέα και τον Παναγιώτη. Πέρα 
από τα μικρά και αφανή έργα του, μπορούμε να 
αναφερθούμε συνοπτικά σε σημαντικά έργα τα 
οποία βελτίωσαν την ποιότητα ζωής όλων μας, 
όπως η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης του Ακρασίου και του 
οικισμού Κάτω Δρώτας. Παράλληλα διαμόρφωσε 
και πλακόστρωσε την κάτω πλατεία και τοποθέτησε 
φωτιστικά στην κεντρική πλατεία και μπροστά 
στον Ι. Ναό της Αγίας Παρασκευής. Επισκεύασε 
το κοινοτικό γραφείο. Αγόρασε από ιδιώτη, 
επισκεύασε και διαμόρφωσε το αγροτικό ιατρείο. 
Επίσης συνέταξε τη μελέτη δρόμου Ακρασίου – 
Δρώτας – Παραλία Δρώτας. Στο σημείο αυτό θα 
ήθελα και τη δική σας συνδρομή και προσπάθεια 
για να υλοποιηθεί ο συγκεκριμένος στόχος. 
Κατασκεύασε το γεφύρι της Δρώτας καθώς και 
τον περιφερειακό της δρόμο. Με ενέργειές του 
πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις στη θέση Χλιά 
Βρύση και Μπαϊλέι. Δική του ιδέα ήταν επίσης η 
αγορά του κάτω καφενείου ως δημοτικού καφενείου. 
Όταν ήταν διευθυντής Νομαρχίας συνέβαλε 
ενεργά για την αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης 
του δρόμου Μεγάλης Λίμνης – Ακρασίου. Εδώ δεν 
πρέπει να ξεχάσουμε την κατασκευή της δεύτερης 
υδροδεξαμενής Ακρασίου και οικισμού Δρώτας. Ο 
Στρατής διετέλεσε και πρόεδρος από το 1995 έως 
το 1999 και ακούραστα προσπαθούσε να λύσει τα 
καθημερινά προβλήματα των συντοπιτών του. Κι 
αν δεν με απατά η μνήμη μου, ακόμα κι ο ασύρματος 
που υπάρχει στο κοινοτικό γραφείο, με δική του 
ενέργεια αποκτήθηκε για έκτακτες ανάγκες, όπως 
ήταν η μεγάλη φωτιά στην περιφέρειά μας.
Μπορεί να μου διέφυγαν κάποια από τα έργα του. 
Δε μου διαφεύγει όμως το γνήσιο χαμόγελό του κι 
η σπιρτάδα που ανέδιδε όταν έπινες ένα ούζο μαζί 
του. Στρατή, το χωριό σου σε ευχαριστεί, δε σε 
ξεχνά και σαν ελάχιστη τιμή για όσα προσέφερες, 
πρότεινε η ονομασία του δρόμου κεντρικής 
πλατείας – κάτω καφενείου να ονομαστεί οδός 
ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΥΤΣΙΑΝΟΥ. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που σε σκεπάζει, το χώμα του χωριού που 
τόσο αγάπησες! Θα σε θυμόμαστε για πάντα.»
Παράλληλα λειτουργησαν 2 έκθεσεις: 1) 

Χειροποίητες καλλιτεχνικες δημιουργιες της 
Τίτσας Νικολιά και του Μιχάλη Χατζέλλη 
και 2) Εκθεση φωτογραφίας ΚΏΣΤΑ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ με θέμα το Ακράσι – Δρώτα. 
Τους ευχαριστούμε.
Χόρεψε παραδοσιακα τραγουδια η χορευτική 
ομάδα του Κώστα Αγκοπιαν οι οποιοι έδωσαν 
μεγάλο κέφι σε ολους. Τους ευχαριστούμε . Μετά το 
βράσιμο σε μεγάλο καζάνι του πρόβειου γάλακτος 
από την οικογένεια του Παναγιώτη και της Πέμης 
Καρπέλη  (τους οποίους ευχαριστούμε) το γάλα 
ανέβηκε στην πλατεία του χωριού. Ξεκίνησε 
η διαδικασία παρασκευής του τραχανά με την 
ανάμειξη του γάλατος με κουρκούτη (αλεσμένο 
σιτάρι). Η πλατεία γεμάτη από πάρα πολύ κόσμο 
και ντόπιο αλλά και από φίλους του χωριού μας. 
Καρφίτσα δεν έπεφτε.  Το κέφι μεγάλο. Αφού 
έγινε ο τραχανάς αφέθηκε για 10 περίπου λεπτά 
σκεπασμένος και μέχρι να μοιραστεί σε όλο τον 
κόσμο με το ανάλογο ξινόγαλο. Οι εθελοντές των 
2 συλλόγων μοίρασαν τον τραχανά σε όλο τον 
κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία του χωριού .  
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές 
που βοήθησαν στην διεξαγωγή της γιορτής του 
Τραχανά οι οποίοι με ζήλο,  με πολύ τρέξιμο, 
όρεξη για δουλειά έκαναν ότι ήταν δυνατό στο να 
έχει μεγάλη επιτυχία η Γιορτή του Τραχανά. 
Ακολούθησε μεγάλο γλέντι
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Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές 
και μαθήτριες που συμμετείχαν  στο ανέβασμα 
αυτών των θεατρικών και τους καθηγητές τους 
Στρατή Αλτιπαρμάκη και Γιώργο Ξενοφώντα 
Βερβέρη  οι οποίοι κόπιασαν για το ανεβασμα 
αυτών των θεατρικών σκετς.  Το πρώτο 

θεατρικό μονόπρακτο που θα δείτε έχει τίτλο 
ΤΟ ΣΚΕΤΣ, από την θεατρική ομάδα  του 2ου 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 
Έπαιξαν οι μαθητές κατά αλφαβητική σειρά: 
ΤΟΠΟΥΖΗ ΣΥΜΕΩΝΗ, ΠΑΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ, 
ΜΥΛΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ, ΤΟΠΟΥΖΗ 
ΡΑΦΑΕΛΑ, ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΝΩΝΕΥΤΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ. Το 2o ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΣΚΕΤΣ παρακολουθησαν οι Ακρασιώτες το 
θεατρικό μονόπρακτο –με τίτλο: «Από το κρυφό 
στο κουφό σχολειό». Έπαιξαν οι μαθητές: 
ΠΑΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΜΥΛΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ, 
ΤΟΠΟΥΖΗ ΡΑΦΑΕΛΑ. Το τριτο θεατρικο εχει 
τίτλο «Σόιμπλε μπνιδέλιμ…»….με τον Μιχάλη 
Ασλάνη, τον Ξενοφώντα Σάπικα
 Το 4o ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΚΕΤΣ παρακολούθησαν οι 
Ακρασιώτες την θεατρική μονόπρακτη – ΣΑΤΙΡΑ 
έχει τίτλο: «Το Ρεπορτάζ». Έπαιξαν οι μαθητές:  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ, ΜΕΛΙΚΙΑΝ 
ΛΙΑΝΑ, ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΛΛΗΣ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ. Το τελευταίο 
θεατρικο εχει τίτλο «οι Χίπηδες…»….με τον 
Μιχάλη Ασλάνη, τον Παναγιώτη Αγγελή, την 
Βανέσα Πέτροβα 
και την Γαλήνη Οικονόμου. Και αυτό το σκετς 
είναι γραμμένο από τον Μιχάλη Ασλάνη.
Μπράβο σε όλους. Και του χρόνου….

	Το θέατρο στο Ακράσι
Ξανά και πάλι τα θεατρικά δρώμενα στο χωριό μας 
το Ακράσι με μια σπουδαία θεατρική ομάδα που με 
θυσίες σε χρόνο και κόπο κατόρθωσε να ανεβάσει 
και πάλι στο Ακράσι (Κυριακή 2 Αυγούστου) στο 
πρώην Δημοτικό σχολείο (στο πολιτιστικό κέντρο 
του χωριού μας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ) 
θεατρικά μονόπρακτα, σατιρικά, με χιούμορ 
και κριτική διάθεση.
Παραβρέθηκε πολύς κόσμος πάνω από 250 
άτομα… Συμμετείχαν 2 θεατρικές ομάδες: 
1) Η θεατρική ομάδα των 2ου Επαγγελματικού 
Λυκείου Μυτιλήνης με τρία θεατρικά δρώμενα 
και 2) Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ με 2 θεατρικά σκέτσ με 
πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Ασλάνη.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 

Ακρασιώτες και Ακρασιώτισες ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
οι οποιοι βοήθησαν στο ανέβασμα αυτών των 
θεατρικών μονοπρακτων και ιδιαιτερα ΟΛΟΥΣ 
τους ηθοποιούς Ακρασιώτες και μαθητές του 
2ου Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι ήρθαν 
από την Μυτιλήνη και οι οποιοι έκλεψαν παρα 
πολύ, μα παρα πολύ από τον χρόνο τους  για να 
μπορεσουν να σας παρουσιασουν τα θεατρικα 
σκετς που θα δείτε. Τους ευχαριστουμε πολύ.  
Θέλουμε επίσης να σας τονίσουμε την αξία του 
Εθελοντισμού στις δύσκολες μερες που περνάμε 
αυτό τον καιρο  για τι πιστευουμε ότι μονο έτσι 
θα μπορεσουμε ολοι μαζί να ξεπεραουμε αυτή την 
κρίση, χερι χέρι βοηθώντας ο ενας τον άλλο.  Ο 
ενας για τους πολλούς και οι πολλοι για τον έναν. 
Γι’ αυτό τον σκοπό φέτος οι 2 σύλλογοι με την 
σύμφωνη γνώμη  της Προέδρου του χωριού μας 
Πέμης Καρπέλη βράβευσαν ένα συγχωριανό 
τους (τον ΚΑΡΙΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ) ο οποίος παρότι 
είναι μεγάλος σε ηλικία φροντίζει ολο τον καιρό 
το χωριό μας και από δικές τους πρωτοβουλίες 
προσφέρει έργο στο χωριό. Η Πρόεδρος του 
χωριού μίλησε γι αυτόν: «Σήμερα ξεχωρίζουμε τον 
εθελοντή και άνθρωπο Νικόλαο Καρίπη ο οποίος 
εδώ και πολλά χρόνια υπηρετεί πιστά τις αρχές 
του εθελοντισμού δίνοντας έτσι το παράδειγμα κι 
στις νεότερες γενιές να τον μιμηθούν. Κίνητρό 
του η αγάπη για το χωριό μας, αφιερώνοντας 
χρόνο και καταβάλλοντας κόπο αποτελεί πρότυπο 
ανθρωπιάς και προσφοράς.
Δικαίως χαιρόμαστε όλοι εμείς οι συγχωριανοί 
του αλλά πολύ περισσότερο η οικογένειά του.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι βραβεύουν το έργο του 
και παρακαλώ τον κύριο Νικόλαο Καρίπη να 
παραλάβει την τιμητική πλακέτα».
Οι 2 σύλλογοι αφού τον ευχαρίστησαν του 
πρόσφεραν αναμνηστική πλακέτα για το έργο 
του
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	ΤΟΥΡΝΟΥΑ Tichu ΑΚΡΑΣΙ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το τουρνουά Tichu 
στο ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου. Μετά τους προημιτελικούς, 
ημιτελικους και τον τελικό, νικητές αναδείχθηκαν 
οι: Ξετρίχης Νίκος και Λάσκαρης Δημήτρης 
του Ιωάννου. Μπράβο σε όλα τα παιδιά 
που συμμετείχαν στο τουρνουά αυτό. Οι 2 
Σύλλογοι του χωριού απόνειμαν στην πλατεία του 
χωριού σχετικό έπαινο στους νικητές και δώρο 
ανεκτίμητης αξίας αχλαδάκι γκυκό…που έδιναν 
και τα παλιά χρόνια στους νικητές παιχνιδιών στο 
Ακράσι ….και του χρόνου….

	ΓΙΟΡΤΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑ στο ΑΚΡΑΣΙ
Μεγάλη επιτυχια ειχε η γιορτή του Λουκουμά στο 
Ακράσι στην πλατεία του χωριού μας το ΑΚΡΑΣΙ 
(31-7-15), οπου τα Ακρασιωτάκια αγορια κοριτσια 
εφτιαξαν λουκουμαδες και κέρασαν ολο το 
κοσμο.

	ΒΑΡΚΑΔΑ ΜΕ ΚΑΪΚΙ 
Μια αξέχαστη και γεμάτη χρώματα και αρώματα 
της θάλασσας εκδρομή με καΐκι διοργάνωσαν οι 
δυο πολιτιστικοί σύλλογοι του Ακρασίου στις 6/8 
ημέρα ΠΈΜΠΤΗ. Ξεκινήσαμε από τα Βατερά 
με καΐκι και βάλαμε πλώρη για την Παναγιά την 
Κρυφτή. Ένας άγιο μέρος άγριας ομορφιάς που 
αξίζει τον κόπο να πάει κανείς να το επισκεφτεί. 
Με το εκκλησάκι της Παναγιάς χτισμένο μέσα 
στο βράχο και τα άγρια βράχια και σπηλιές που 
κρύβουν τα δικά τους μυστικά και με νυχτερίδες 
να αιωρούνται. Αναβλύζουν και ιαματικά νερά και 
δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τα γαλαζοπράσινα 
νερά της. Και φυσικά μπάνιο στα βαθιά νερά της 
Παναγιάς της Κρυφτής. Και από εκεί πλώρη Βατερά 
για μπάνιο, μεζαδάκια και ουζάκι Πλωμαρίου. 

	Kαλοκαιρινός χορός των Συλλόγων
To Σαββάτο, 8 Αυγούστου έγινε ο καλοκαιρινός 
χορός των Συλλόγων του χωριού μας στην γραφική 
πλατεία του χωριού μας. Με την μουσική του 
Μεσότοπου και με το άριστο σέρβις των εδεσμάτων 
που προσφέρθηκε (υπάρξε και νηστίσιμο πιάτο), το 
μεγάλο κέφι η επιτυχία του χορού ήταν δεδομένη. 
Οσοι παραβρέθηκαν στο χορό των συλλόγων 
Ακρασίου πέρασαν μια αξέχαστη μουσική βραδιά 
με παραδοσιακή μουσική και ένα γλέντι που 

έμεινε αξέχαστο κάτω από τα δροσερά πλατάνια 
του γραφικού χωριού μας. 

	Παρουσίαση ταλέντων στο Ακράσι 
Λέσβου
Για μια άλλη φορά η παρουσίαση ταλέντων (χορός, 
τραγούδι ...) …από τους μικρούς μας φίλους, 
Ακρασιώτες και Ακρασιώτισσες έγινε χθες την 
Παρασκευή 7 Αυγούστου. 
Την εκδήλωση επιμελήθηκε ο Σάπικας Στάθης 
και τον οποίο ευχαριστούμε

	ΣΥΝΑΥΛΙΑ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ
Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία που 
πραγματοποιήθηκε στο Ακράσι Λέσβου 
την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ η Μουσική εκδήλωση - συναυλία 
με: 1.το Μουσικό σχήμα «Δυτικά απ΄τ΄Αϊβαλί» 
(Κώστας Καλδέλλης, Παντελής Παντελέλλης, 
Μαρία Παπαπέτρου, Μιχάλης Μυτιλήνης, 
Τάκης Σωτηρχέλλης).  2. το Μουσικό σχήμα «Τα 
φώτα απέναντι» Μάκης Ψαραδέλλης, Μαριος 
Λέλεκας, 3 και τον Δημήτρη Κοφτερό με τους 
μαθητές του και τα σαντούρια τους. Πάρα πολύς 
κόσμος, μεγάλο κέφι. Η συναυλία κράτησε πάνω 
από 2,5 ώρες.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου θέλουν 
να ευχαριστήσουν όλα τα μουσικά σχήματα 
για τις μουσικές τους επιλογές που κράτησαν 
καθηλωμένο το κοινό του χωριού μας (πάνω από 
250 άτομα). Τέλος υπήρχαν και παρουσίασαν 
χειροποίητες καλλιτεχνικές δημιουργιες η Τίτσα 
Νικολιά και ο Μιχάλης Χατζέλλης,τα έσοδα των 
οποίων τροφοδοτούν τα ταμεια των συλλογων. 
Τους ευχαριστούμε…

	ΠΑΡΤΙ – ΓΛΕΝΤΙ στην ΔΡΩΤΑ Λέσβου
Μία σκέψη χρόνων έγινε πραγματικότητα για 
δεύτερη συνεχή χρονιά. Πάρτι στη Δρώτα την 
Κυριακή 16/8/2015, με τη δύση του ήλιου. 
Οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ Σύλλογοι Ακρασίου - 
Νεοχωρίου, οργάνωσαν πάρτη – γλέντι στη 
παραλία της Δρότας, ένα ακόμη διαμάντι της 
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περιφέρειας Πλωμαρίου. Φορώντας την καλή 
μας διάθεση, οπωσδήποτε το μαγιό μας χαρήκαμε 
την καλοκαιρινή βραδιά στην όμορφη παραλία 
του νησιού μας.  Μουσικό σχήμα Δυτική από το 
Αιβαλί και με την συμμετοχή του Ακρασιώτη Τάκη 
Σωτηρχέλλη έδωσαν τα αποθέματα της μουσικής 
τους αγάπης, έφτιαξαν το κέφι όσων βρέθηκαν 
κάτω στην παραλία της Δρώτας  και ιδιαίτερα της 
πολυπληθούς νεολαίας των 2 χωριών (Ακρασίου και 
Νεοχωρίου).  Τα ΔΣ των πολιτιστικών Συλλόγων 
των παραπάνω χωριών ευχαριστούν όλους όσους 
βρέθηκαν εκεί στο ραντεβού. Πιστεύουμε ότι 
με καλή διάθεση, θετική ενέργεια και με όνειρα, 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ζωγραφίσουμε και να 
δημιουργήσουμε πολλά πράγματα ωφέλημα στα 
ορεινά και γραφικά χωριά μας. Ραντεβού και του 
χρόνου με πολύ αγάπη.

	Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών 
στο Ακράσι
Tο πρωί της Κυριακής 9 Αυγούστου 2015 μετά 
την εκκλησία στην πλατεία του χωριού έγινε 
διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών στο πινόκ 
και στο τάβλι που διοργάνωσαν οι δύο πολιτιστικοί 
σύλλογοι Ακρασίου. Διεξήχθησαν μεγάλες μάχες 
και στα δύο επιτραπέζια παιχνίδια. Στο μεν πινόκ 
πήραν μέρος 18 άτομα, ενώ στο τάβλι 6. Έγιναν 
πολλοί αγώνες, προημιτελικοί, ημιτελικοί και 
τελικοί. Μετά το τέλος δόθηκαν στους νικητές 
στον καθένα από ένα γραπτό έπαινο και ένα 
παραδοσιακό γλυκό Μτζουρίτι (γκυκό αχλάδι) 
Για την ιστορία στο μεν Πινόκ νικήτρια τριάδα 
ήταν ο κύριος Τέλης Σωτήρχος, ο κύριος Τάκης 
Δελβερούδης και ο κύριος Ξενοφών Σάπικας. Στο 
δε τάβλι ο κύριος Ξετρίχης. Και του χρόνου με 
υγεία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Οικογένεια Χατζέλλη. Ο Ξτόφας με τη σύζυγό
του Περμαθιά και τα παιδιά τους Ειρήνη,

Κλεάνθη και Γεώργιο (Βέβα).
Μαρία Ε. Κουτλή, γεννηθείς το 1902 κόρη 

του Μαστρογιώργη Κοντέλη.
Στη φωτογραφία είναι 20 ετών.

Πέθανε το 1983.

Δημήτριος Χατζέλλης, στο μαγαζί του το 1962,
στο Μπέριγκαν της Αυστραλίας.

Ο Γεώργιος Μακαρόνης με τη σύζυγο του 
Περσεφώνη και την μητέρα τους Αμιρσούδα.
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Ο Ξενοφών Σάπικας με τη σύζυγο του Φαίη
σε μια από τις ποιό ευτυχισμένες στιγμές

της ζωή τους.

Οικογένεια Ασλάνη σε μια από τις ποιό
ευτυχισμένες στιγμές της ζωή τους.

Βικτώρια (Βλουτίνα) Αριστείδη Ξενιτέλη-
Σκουταριώτη. Ετος γενήσεως 1917.

Σημερινή κατάσταση 98 ετών.

Η Μυρσίνη Εμμ.  Λάσκαρη κατά την παραλαβή 
του πτυχίου της (δασκάλα). Της ευχόμαστε 

καλή σταδιοδρομία.

Ο Στέφανος Καλδής σε νεαρή ηλικία με την
γιαγιά του, τον παππού του και με άλλους

συγγενείς τη δεκαετία του 1970.

Από τον γάμο του Δημήτρη Αθανασίου
(γιος της Μαρίας Ταμκαλή) με του γονείς του

και η σύζυγός του Ρούλα Μουτζούρη.

Ο Παναγιώτης Γ. Χατζέλης (αριστερά)
σε νεαρή ηλικία στην Ακρόπολη με φίλο του.

Η Μαρία Γεωργ. Νικολιά
από την παιδική της ηλικία

της άρεσε ο χορός.

Η Ειρήνη Κουτρουλή (κόρη της Πελαγίας
Αληγιάννη και του Γιάννη) και ο σύζυγός της

Ευριπίδης Στραμπλάκης.

Η Παναγίτσα Ευστρ. Βερβέρη
σε νεαρή ηλικία.

Γράφει ο εικονιζόμενος σε νεαρή ηλικία
Παναγιώτης Νικολιάς από τη Θεσ/νίκη: «εις τους
σεβαστούς μου νουνόν και νουνάν προς ένδηξιν

ευγνωμοσύνης και αγάπης».

Η Σοφιανού Μαρία (Χατζέλη)
με τον πρωτότοκο γιο της Γιάννη,

την δεκαετία του 1960
στην Αυστραλία (Ντινέλικον).
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Μιχάλης Βελούτσος, ο μόνος μόνιμος
κάτοικος Δρώτας Ακρασίου Λέσβου.

Στο 30ο Πανελλ. Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου,
οι γιοι της Φίλιας Κοντού, Παναγιώτης

και Θανάσης κερδίζοντας τις πρώτες θέσεις.

Κατάθεση στεφάνου υπέρ πεσόντων
από την Πρόεδρο Ακρασίου Πέμη Καρπέλη,

την 28η Οκτωβρίου 2015.

Ακρασιώτικο μπουκέτο... ομορφιές. Η νεολαία
του χωριού μας σε ορειβατικές περιπέτειες.

Ο αγαπητός φίλος του Ακρασίου
και καταπληκτικός φωτογράφος

Κώστας Σταματέλλης πάνω σε αγροτικό,
αναζητώντας την τέλεια φωτογραφία.

Μανώλης και Μαρία Λούπου,
ένα άπο τα ζευγάρια με πολλά χρόνια μαζί

και χαμογελαστοί πάντα...

ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΠΩΣ ΤΑ ΠΛΕΝΟΥΜΕ
Κόβουμε το κάτω κομμάτι της ρίζας (φωτ.1) που έχει χώμα και το υπόλοιπο είτε το αφαιρούμε και αυτό 
και το κρατάμε στην άκρη είτε το χαράσσουμε σταυρωτά (φωτ.2) έτσι ώστε να μαγειρευτεί στον ίδιο χρόνο 
με τα φύλλα. Αν τα χόρτα είναι τραχιά και πολύ μακριά ή «μεγαλύτερης» ηλικίας, κόβουμε 1-2 εκ. από 
την κορυφή τους. Αν τα χόρτα είναι μαζεμένα από το βουνό, άγρια, στο πρώτο πλύσιμο βάζουμε μέσα σε 
μια λεκάνη μαζί με το νερό και 1 κουτ. γλυκού αλάτι, που οι παλιές νοικοκυρές λένε πως βοηθά στο να 
κατακάτσει το χώμα. Πλένουμε τα χόρτα πολύ καλά και στο τελευταίο νερό ρίχνουμε και αρκετό ξίδι, σαν 
ξέβγαλμα. Ένας άλλος τρόπος είναι να τα αφήσουμε να μουλιάσουν σε άφθονο νερό για 30 λεπτά, ώστε να 
κατακάτσουν τα χώματα. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να καθαρίσουν εντελώς. Στα περισσότερα δεν χρειάζεται 
να απομακρύνουμε τους μίσχους (τα κοτσανάκια). Ωστόσο αν είναι χοντροί, τους αφαιρούμε, αλλά δεν 
τους πετάμε. Τους χρησιμοποιούμε σε ζωμούς 
λαχανικών. Αν δεν πρόκειται να μαγειρέψουμε 
τα χόρτα τη μέρα της αγοράς, τα  τινάζουμε να 
απομακρυνθούν τα πολλά χώματα. Προσοχή δεν 
τα πλένουμε ούτε τα βρέχουμε. Τα φυλάσσουμε 
μέσα σε μια πάνινη τσάντα ή μαξιλαροθήκη 
στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου, ώστε να μην 
εκτίθενται σε μεγάλη ψύξη. Διατηρούνται για 
2-3 ημέρες.

ΠΩΣ ΤΑ ΒΡΑΖΟΥΜΕ;
1ος τρόπος – σε άφθονο νερό. Γεμίζουμε μια 
βαθιά ευρύχωρη κατσαρόλα με άφθονο νερό και 
1 κουτ. γλυκού αλάτι. Περιμένουμε να κοχλάσει 
το νερό. Βάζουμε τα καθαρισμένα χόρτα λίγα λίγα 
μέσα στην κατσαρόλα, για να μη σταματήσει ο 
βρασμός (φωτ.5). Δεν σκεπάζουμε. Για περίπου 
1 με 1,5 κιλό χόρτα (καθαρό βάρος) υπολογίζουμε 12 λεπτά βράσιμο. Τα χόρτα που είναι καλλιέργειας ή 
μαζεμένα από το κάμπο βράζουν πιο γρήγορα από τα άγρια ορεινά. Προσαρμόζουμε το χρόνο μαγειρέματος 
ανάλογο με το πόσο τραγανά μας αρέσουν.
2ος τρόπος – σε ελάχιστο νερό. Βάζουμε τα χόρτα σε μια μεγάλη κατσαρόλα με 1 φλ. του καφέ νερό, 
σκεπάζουμε και βράζουμε για περίπου 10-12 λεπτά. Έτσι διατηρούν πιο συμπυκνωμένη τη γεύση τους καθώς 
στην ουσία βράζουν μέσα στο ζουμί τους. Με αυτόν τον τρόπο τα χόρτα θα βγουν σκουροπράσινα.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ;
Οι σεφ μας εξηγούν ότι στις ρίζες κρύβεται μεγάλο μέρος της νοστιμιάς του χόρτου. Αφού κόψουμε το 
κάτω μέρος από τη ρίζα, κρατάμε τα υπόλοιπα κομμάτια, τα πλένουμε καλά και τα χρησιμοποιούμε στις 
μαγειρικές μας, π.χ. φτιάχνουμε ένα χορτόρυζο με μερικούς μόνο βλαστούς ή τις βάζουμε σε μαγειρευτά με 
μοσχαράκι ή αρνάκι.

ΠΟΣΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ;
Ένας γενικός κανόνας λέει πως τα χορτομαγειρέματα δεν χρειάζονται πολύ νερό, καθώς τα χορταράκια 
θα βγάλουν και τα δικά τους ζουμιά κατά το μαγείρεμα. Συνήθως δεν χρειάζεται παρά να προσθέσουμε 
ελάχιστο υγρό. Αν βάλουμε περισσότερο και δούμε πως το υγρό δεν απορροφάται, υπάρχουν μερικοί τρόποι 

        ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΓΙΑΓΙΑΣ

ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
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Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum

Διάβασα, -στο αξιόλογο βιβλίο του Χρήστου Κολλερού «Λαογραφικά της Λήμνου» που είναι γραμμένο 
στη ντοπιολαλιά,- ένα παραμύθι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το μεταφέρω και σε σας, αγαπητοί 
αναγνώστες, διασκευασμένο στα νέα ελληνικά, για να το μελετήσουμε και να βγάλουμε όλοι μαζί τα 
συμπεράσματά μας. 
Το παραμύθι έχει επικεφαλίδα: «Ου Κμπάρους» και έχει ως εξής: Μια φορά ένας χωρικός έτυχε να πιάσει 
κουβέντα και φιλίες και να κάνει κμπαριά (κουμπαριά) με το Χάρο. Μια μέρα στην κουβέντα επάνω λέγει 
στον κμπάρου τ΄. 
Χωρικός – Για δε, σαν έρθει εκείνη η ώρα η κακιά, μη ντραπείς, μη διστάξεις, μην κάνεις πίσω, έλα να με 
πάρεις, αλλά θα ήθελα από πιο μπροστά να μου δώσεις, κουμπάρε, χαμπάρι ώστε να προφθάσω να ετοιμαστώ 
να φέρω βόλτα τις αναγκαίες δουλειές μου για να μου λείπουν οι έγνοιες. Έγινε; 
Χάρος – Εντάξει! 
Έλα, έλα πέρασε ο καιρός και τον ξεγύρεψεν ο χάρος. 
Χάρος – Ώρα καλή! Τι κάνεις κμπάρε;
Χωρικός – Βρε καλώς τον! Πώς τέτοια ώρα, πού τρέχεις, πού γυρίζεις;
Χάρος – Να ήρθα να σε πάρω όπως τάχαμε πει.    
Ο χωρικός όμως διαφώνησε και παρεξηγήθηκε μαζί του και του λέγει:
Χωρικός- δεν είσαι καθόλου ιντάξ, κμπάρε! Καλά δεν είπαμε πως θα με ειδοποιήσεις πρωτύτερα ώστε να 
κάνω τα κουμάντα μου; 
Χάρος- άκουσε κμπάρε, μην τα ρίχνεις όλα τα βάρετα πάνω μου! Να ξέρεις πως κανείς άνθρωπος δεν έφυγε 
απ’ τη γη που έχει όλες τις δουλειές του και τις έννοιες τελειωμένες! Ως για το άλλο που λες, εγώ σου έστελνα 
κάθε τόσο τα χαμπάρια! Πότε το χέρι σου μούδιαζε και σε πονούσε, πότε τα δάχτυλα απ’ τα πουδάρια σου 
πιάνονταν, πότε στο κεφάλι είχες βουητά και ζαλάδα, πότε τ’ αυτιά σου σφυρίζαν! Αμ τι πίστεψες πως ήταν 
όλα τούτα; Όλα τούτα ήταν ειδοποιητήρια δικά μου, αλλά εσύ παρίστανες το χαζό και δεν τα έπιανες τοις 
μετρητοίς κάνοντας τον παλαβό. 
Εδώ τελειώνει το παραμύθι και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Αλλά εγώ ήθελα να το προεκτείνω 
και πιο πέρα. Είπε ο χωρικός ότι ήθελε πρώτα να ετοιμαστεί και να τελειώσει τις δουλειές του. Αλλά ποιες 
δουλειές; Μήπως μόνο τις υλικές δουλειές; Δηλαδή να σκάψει το αμπέλι, να οργώσει το χωράφι, να μαζέψει 
τα σκιόφλα; Όχι βέβαια. Υπάρχουν και πνευματικές δουλειές. Να φροντίσει να έχει ένα αξιοπρεπές τέλος, να 
συμφιλιωθεί με τον εχθρό του, να αποζημιώσει τυχόν ζημιά που έκανε στον πλησίον του, να συγχωρήσει και 
να συγχωρηθεί, να ζητήσει τις ευλογίες της εκκλησίας να έχει τέλη χριστιανικά να κοινωνήσει το Ποτήριο, 
να γράψει με λίγα λόγια μερικά ένσημα καλοκαγαθίας στο βιβλιάριο του ουρανού γιατί αυτά μονάχα θα τον 
συνοδεύσουν στο τελευταίο ταξίδι!
Μέσα στο όμορφο αυτό παλάτι που ζούμε δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Αλλά είμαστε φιλοξενούμενοι. Και 
ιδιοκτήτης είναι ο Δημιουργός. Όταν έλθει η ώρα θα μας καλέσει ο Οικοδεσπότης να αφήσουμε αυτό το 
επίγειο παλάτι για να πάμε στο επουράνιο. Για να μπούμε, όμως, στο επουράνιο χρειάζεται να έχουμε πίστη 
δι΄ αγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, θερμή πίστη που να συνοδεύεται με έργα αγαθά. Μονάχα η πίστη δεν 
φθάνει. Γιατί και τα δαιμόνια έχουν πίστη, αλλά ποια, όμως, είναι τα έργα τους; Το κύριο γνώρισμα του 
χριστιανού είναι αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον, η οποία να συνοδεύεται με έργα αγαθά! 

Ου  Κμπάρους
του Στρατή Καλδή

για να το ρυθμίσουμε: Μετά το τέλος του μαγειρέματος βάζουμε στην κατσαρόλα ένα μεγάλο παξιμάδι 
που θα τραβήξει τα παραπανίσια υγρά. Βγάζουμε το ζουμί με μια βαθιά κουτάλα από την κατσαρόλα και 
φτιάχνουμε μια πιο δεμένη σάλτσα σε ένα κατσαρολάκι. Συμπυκνώνουμε το ζωμό βράζοντάς τον και αν 
θέλουμε προσθέτουμε ½ κουταλάκι γλυκού κορν φλάουρ, που έχουμε αραιώσει σε ένα φλιτζάνι κρύο νερό. 
Μόλις δέσει επαναφέρουμε το ζωμό στην κατσαρόλα. Αν το φαγητό έχει μέσα κι άλλα λαχανικά π.χ. καρότα, 
πατάτες, μπορούμε να βάλουμε στο μπλέντερ μερικά από αυτά τα λαχανικά μαζί με 1-2 κουτάλες από το 
υγρό και να το πολτοποιήσουμε. Ρίχνουμε τον πολτό στην κατσαρόλα, σείουμε και αποσύρουμε.
Χορτόπιτα χωρίς φύλλο
ΥΛΙΚΑ (για στρογγυλό ταψί, διαμέτρου 38 εκ.)
1,5 κιλό (καθαρό βάρος περίπου 1700 γρ. ακαθάριστα) χόρτα.
Ψιλοκομμένο το λευκό και τρυφερό πράσινο μέρος από 2 πράσα
500 γρ. φέτα κατά προτίμηση σκληρή χοντροθρυμματισμένη
800 γρ. καλαμποκάλευρο
500 ml ελαιόλαδο και επιπλέον λίγο για το άλειμμα
½ κουτ. γλυκού αλάτι
Για το αλατόνερο
600 ml νερό
1 κουτ. σούπας αλάτι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180οC και λαδώνουμε καλά το ταψί.
Σε ένα βαθύ μπολ βάζουμε τα χόρτα και το πράσο, το ½ κουτ. γλυκού αλάτι και 100 ml από το ελαιόλαδο 
και τα ανακατεύουμε, τρίβοντάς τα ελαφρά με τα χέρια μας, μέχρι να μειωθεί ελαφρώς ο όγκος τους και να 
μαραθούν. Προσθέτουμε τα 400 γρ. από τη φέτα και ανακατεύουμε ώστε να πάει παντού.
Αλατόνερο και πίτα: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα το αλάτι με το νερό μέχρι να διαλυθεί το 
αλάτι. Σκορπίζουμε τα 500 γρ. από το αλεύρι στο ταψί ώστε να σχηματιστεί ένα στρώμα πάχους περίπου 
1 εκ. Με ένα κουτάλι της σούπας ρίχνουμε σε διάφορα σημεία τη μισή ποσότητα από το αλατόνερο, μέχρι 
να το μουσκέψουμε παντού. Περιχύνουμε με 200 ml από το υπόλοιπο λάδι. Αδειάζουμε τα χόρτα στο ταψί, 
τα στρώνουμε ομοιόμορφα και τα περιχύνουμε με 200 ml νερό (όχι το αλατόνερο). Πασπαλίζουμε με το 
υπόλοιπο καλαμποκάλευρο και περιχύνουμε κυκλικά με το υπόλοιπο αλατισμένο νερό και το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο. Σκορπίζουμε ομοιόμορφα την υπόλοιπη φέτα και ψήνουμε σε χαμηλό ράφι για περίπου 1 ώρα 
και 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια της πίτας αλλά να ψηθεί και από κάτω.

Εδώ γελάμε...

ΣΕ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ, Ο ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Ο 
ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΡΑΝΙΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ. ΕΙΝΑΙ Ο MICHAEL 
ASLANOVICH KAI O PIT HATZELIK. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΜΕ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ... Ο ΕΝΑΣ ΤΡΩΕΙ ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΑΥΓΑ ΒΡΑΣΤΑ. Ο ΑΓΩΝΑΣ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ μέσα στον ΑΥΓΟΥΣΤΟ στο Πολιτιστικό κέντρο Ακρασίου. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!!!!
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Η συνταγή για τη βασιλόπιτα
(σε στιλ τσουρέκι)

ΥΛΙΚΑ
Δυο φλιτζάνια ζάχαρη, δυο φλιτζάνια γάλα , 250 γραμ βούτυρο 
Ένα φλυτζάνι γάλα και 150 γραμ νωπή μαγιά 
Αυγά ( 8 ) μαχλέπι και δυο κιλά αλεύρι σκληρό και λίγη μαστίχα 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζεστενουμε το γάλα τόσο για να λιώσουμε τη ζάχαρη και το βούτυρο 
στο άλλο γάλα χλιαρό διαλύουμε τη μαγιά και λίγο αλεύρι χτυπάμε 
λίγο τα αυγά σε θερμοκρασία δωματίου αφού κάνη φουσκάλες η μαγιά 
και το γάλα με τη ζάχαρη και το βούτυρο έιναι χλιαρό ανακατεύουμε 
τα υγρά σε μια λεκάνη το μαχλέπι τη μαστίχα και το αλεύρι τα ζυμώνουμε ολα μαζί αν χρειαστεί αλεύρι 
βάζουμε λίγο ακόμα για μαλάκια ζύμη μετά περνούμε τη ζύμη και την πετάμε στο πάγκο ξανά και ξανά Τρις 
τέσσερις φορές μετά τη σκεπάζουμε σε ζεστό μέρος να φουσκώσει τη ξανά ζυμώνουμε να φουσκώσει και 
μετά τη πλάθουμε όπως θέλουμε αφού φουσκώσει τα αλείφουμε με αυγό και αμύγδαλα ασπρισμένα και τα 
ψήνουμε σε θερμοκρασία 180 βαθμούς για 20 με 30 λεπτά. Καλή επιτυχία!!!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. Ο Παναγιώτης Κοντός και η σύζυγος του Μαρία Κούτελου στις 22/9/2015 στην Αθήνα έφεραν στον 
κόσμο ένα αγοράκι.
2. Ο Νίκος Ασλάνης και η σύζυγος του Μαρία την 02-10-1015 έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.
3. Ο Γαβριήλ Χιωτέλλης και η σύζυγος του Ιωάννα Κουνιάκη μέσα στο Νοέμβριο του 2015 στη Μυτιλή-
νη έφεραν στο κόσμο ένα κοριτσάκι.

Να σας ζήσει και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Ιωάννα είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Ράνια Σωτηρχέλη και ο Μαρτίνος Γκαζίνος στις 
30/08/2015 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην Αλεξανδρούπολη.
2. Ειρήνη είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Θεραπεία  Καρπέλη  και ο Χαράλαμπος Δάλας 
στις 09/08/2015 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ στη Θερμή.

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

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 30/08/2015 ο Κώστας Δανιήλ (γιος της Ντόλης Σωτηρχέλη) και η Βίκη Παναγιωτίδη  παντρεύ-
τηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Μυτιλήνη.
2. Στις 05/09/2015 η Ειρήνη Κουτρουλή (κόρη της Πελαγίας Αληγιάννη και του Γιάννη) και ο Ευριπί-
δης Στραμπλάκης  παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μυτιλήνης.
3. Στις 27/09/2015 ο Δημήτρης Αθανασίου (γιος της Μαρίας Ταμκαλή) και η Ζαχαρώ (Ρούλα) Μουτζού-
ρη παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πλωμαρίου Κουμπάρος ο Γιώργος Βογιατζής.
4. Στις 03/10/2015 η Μαρία Τυροπώλη του Γεωργίου και της Πέμης και ο Βαγγέλης Πήλιος παντρεύτη-
καν στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.  

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 21/08/2015 απεβίωσε ο Βαλάκης Κων/νος (πατέρας της Ράνιας Βαλάκη-Βερβέρη) στη Μυτιλήνη 
όπου και κηδεύτηκε. 
2. Στις 27/08/2015 απεβίωσε η Σωτήρχου Μυρσίνη  στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε.
3. Μέσα στον Σεπτέμβριο απεβίωσε η Μελπομένη Κων/νου Κοντού και κηδεύτηκε στο Παλαιοχώρι. 
4. Στις 21/11/2015 απεβίωσε ο Σωτήρχος Ξ. Παναγιώτης στη Μυτιλήνη όπου και κηδεύτηκε.
5. Στις 5/12/2015 απεβίωσε η Ζωή Τυροπώλη στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε.

Κοινωνικά
(Όσα  φτάνουν στ’ αυτιά μας...) της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού.

Στην τραπεζα EUROBANK μπορεις να βάλεις χρήματα.
Αριθμ. λογαριασμου 0026-0766-33-0100020404,

ή GR 8302607660000330100020404,
με πρώτο όνομα Γεωργιος Βερβέρης.

της Έφης Χατζέλλη

Ευχαριστήριο
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ ευχαριστεί:
1. Την οικογένεια Καραμπάση για την δωρεά μιας κούνιας η οποία θα τοποθετηθεί στους 

Αγίους Αναργύρους.
2. Για την προσφορά βιβλίων στην μεγάλη Βιβλιοθήκη του πολιτιστικού μας κέντρου 

την οικογένεια Γιάννη Κοντέλλη,  την οικογένεια Ασωματιανού και την καθηγήτρια Βάσω 
Σαπουνίδου.

3. Τον Παναγιώτη Αντωνόπουλο γιο της Χαρίκλειας Χατζέλη για την κωδικοποίηση των 
βιβλίων της βιβλιοθήκης του Συλλόγου μας.

4. Τα δισέγγονα Παναγιώτης και Κλεοπάτρα Κοντέλλη για την προσφορά δύο παλιών 
μαχαιριών, τα οποία θα τοποθετηθούν στο μουσείο Ακρασίου.

Εις μνήμην...

Μια νύχτα του καλοκαιριού
έφυγες μακριά μας,
ταξίδι για τον ουρανό
κοντά στους Αγγέλους.

Αθόρυβος ο βίος σου
ήρεμη η ψυχή σου,
αβάσταχτος ο πόνος σου
φωλιάζει στην ψυχή μας.

Όλη η ζωή σου ήτανε
το λατρεμένο παιδί σου,
γι’ αυτό κι αυτό σου χάρισε
την αφοσίωσή του.

Ήξερες να προσπερνάς
όλες τις δυσκολίες
με θάρρος και με σύνεση
να πορεύεσαι στη ζωή σου.

Χαρακτηριστική ήτανε
η εργατικότητά σου,
καθώς και η αξιοπρέπεια
δείγμα καταγωγής σου.

Ας είναι αιώνια η μνήμη σου
παντοτινή η θύμησή σου
λαφρύ το χώμα σου,
γαλήνη στη ψυχή σου.

Με σεβασμό και αγάπη
η εξαδέλφη σου Μ.Σ.
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Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

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

Παραδοσιακή στριφτή μπουγάτσα
& λουκουμάδες Μυτιλήνης
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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

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

ΚΛΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

ΕΡΜΟΥ 78 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 228140


