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Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος δίνει μεγάλη σημασία και βάση στις παραδόσεις 
του τόπου μας και ιδιαίτερα του χωριού μας. Παράδοση είναι… το μελωδικό 
νανούρισμα της μάνας, οι θρύλοι του παππού, τα κάλαντα, τα χελιδονίσματα, 
τα έθιμα, τα πανηγύρια, οι χοροί και οι σκοποί που μας συντρόφευαν σε κάθε 
χαρά, οι ενδυμασίες, τα κεντήματα, τα δίστιχα, τα παιχνίδια και όσα άλλα 
είναι μέρος της ζωής του τόπου μας. Η διατήρηση του «θησαυρού» που 
λέγεται παράδοση, είναι αναγκαία όσο ποτέ στις μέρες μας, προκειμένου 
να συνεχίσουμε να ακούμε τους παλμούς του τόπου μας ολοζώντανα, χωρίς 
τον κίνδυνο να αφανιστεί στη χοάνη της παγκοσμιοποίησης.
Τριακοστό ένατο   (39ο) τεύχος του περιοδικού όλων των Ακρασιωτών.
Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. 
Γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Επίσης δεν 
λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού προβληματισμού όπως 
του Στρατή Καλδή, του Παναγιώτη Χατζέλλη και του  Μιχάλη Ασλάνη. 
Ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και δεν παύουν να γράφουν γι΄ 
αυτόν.  Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.
Διαβάστε σ αυτό το τεύχος για τα Κατοχικά Ενθυμήματα, το Ακρασιώτικο 
κουβεντολόϊ, τις Αφλουγιές, τις τοπικές Ακρασιώτικες ποικιλίες κρασιού, 
διαβάστε την συνεχεία από το προηγούμενο τεύχος για τον δάσκαλο 
Σίμο Γεωργίου Ξενιτέλλη, για τον οποίο γράφει συγχωρεμένος  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. 
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). 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 Φίλοι μου συνεχίζω να γράφω τις Ακρασιώτικες κουβεντούλες, να μαθαίνουμε τα νέα του χωριού 
μας και να ξεχνούμε τα διάφορα προβλήματα. Είναι αλήθεια πως είμαστε καβουρντισμένοι στο άγχος και 
στην αγωνία της εποχής.

 Οι Απριλομαγιάτικες μέρες, η ομορφιά της Άνοιξης έδιωξε τις σκιές του χειμώνα. Το Ακράσι 
φόρεσε το ανοιξιάτικο φωτοστέφανο και απολαύσαμε της φύσης το γιορτάσι.

 Εφέτος η παραδοσιακή κούνια έγινε μέσα στην πλατεία, στολισμένη με μαγιάτικα τριαντάφυλλα. 
Όλοι διασκέδασαν και χόρεψαν παραδοσιακούς σκοπούς. Έτσι ξεδίνουμε λίγο και ξεχνάμε το μεγάλο 
χρέος της πατρίδας μας. Πολλά έχουμε καταπιεί μέχρι τώρα: τα μνημόνια, τις τρόικες, τη σκαιότητα των 
δανειστών και την υπεροψία των μεγάλων ευρωπαϊκών αρχών.

 Είναι αλήθεια πως περνάμε μια εμπόλεμη κατάσταση χωρίς όπλα, αλλά ζούμε σε ένταση απελπισίας, 
αβεβαιότητας, ανασφάλειας και απόγνωσης στο μεγάλο χρέος. Δε μας φθάνουν όλα αυτά, αλλά πλήθος 
μεταναστών γέμισε η Μυτιλήνη. Θαλασσοδαρμένοι άνθρωποι, μικρά παιδιά ζητούν τη βοήθειά μας.

 Εφέτος η περιοχή μας είχε πολλές ελιές και αποδοτικές. Το σύγχρονο εργοστάσιό μας δούλευε 
νύχτα-μέρα. Το χρυσάφι της ελιάς έρεε άφθονο, μοσχοβολιστό, βιολογικό. Ευχόμαστε πολλά κέρδη στους 
ελαιοπαραγωγούς.

 Ο Σύλλογος των Αθηνών τσιμεντόστρωσε την πλατεία (Κθαριά).
 Ο Γιώργος Ξ. Βερβέρης μας ξάφνιασε την Πρωταπριλιά. Είπε πως άρχισε να γίνεται ο δρόμος της 

Δρώτας. Δυστυχώς όμως ήταν πρωταπριλιάτικο ψέμα. Και του χρόνου Γιώργο, να μας λες χαρούμενα 
ψέματα.

 Λέγε λέγε το κοπέλι, άρχισε να θέλει, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Εμείς θα το λέμε, ίσως γίνει και 
αλήθεια.

 Η Πρόεδρος του χωριού μας είπε πως υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι πως θα μπει σε πρόγραμμα και θα 
γίνει ο δρόμος της Δρώτας. Αμάν και πότε! Είναι ένα όνειρο και ζητούμενο αίτημα χρόνων.

 Αισιοδοξούμε πως το καλοκαιράκι θα παραμερίσει τη μοναξιά και θα έχουμε πολλούς παραθεριστές. 
Τα πλατάνια έχουν φουντώσει, απλώνουν τις δροσερές κλάρες σαν να θέλουν να αγκαλιάσουν και να 
δροσίσουν όλους τους παρευρισκόμενους. Μοσχοβολά το ουζάκι μαζί με κουκιά και την Καλλονιάτικη 
σαρδέλα παστή. Η γιαγιά μου Περμαθιά έλεγε πως τα κουκιά έχουν κάποια τέχνη στο βράσιμο για να 
είναι σαν χαλβάς ραντισμένα με ελαιόλαδο Ακρασιώτικο. Επίσης κολοκυθολούλουδα γεμιστά, μπουκιά 
και συγχώριο. Ας πάει και το παλιάμπελο. Τα γηρατειά θέλουν καλοπέραση.

 Εγώ φρόντισα και κάλεσα το κ. Βαρουφάκη. Του έστειλα μήνυμα να ρθει στο Ακράσι με το ιστορικό 
κασκόλ που το ερωτεύτηκαν παντρεμένες κι ανύπαντρες. Μου απάντησε πως θα ρθει να απολαύσει το 
Ακρασιώτικο μυρωδάτο καφέ, να ξεκουραστεί και να γαληνέψει.

 Επίσης έστειλα τη συνταγή στη σιδηρά κυρία της Ευρώπης, Μερκελίνα, κολοκυθολούλουδα 
γεμιστά. Τα δοκίμασε και έχει ξετρελαθεί με τη νοστιμιά. Τι να κάνω, τους καλοπιάνω. Μόνο το Σόιμπλερ 
δεν μπορώ να καταφέρω. Φοβάμαι το χιτλερικό, βλοσυρό γερμανικό ύφος. Το έζησα το σαρανταένα και 
έμεινε στη μνήμη μου.

 Το χωριό μας έχει ορφανέψει από νιάτα. Τα παιδιά ξενιτεύονται να βρουν την τύχη τους σε ξένα 
μέρη αφιλόξενα. Η ζωή της ξενιτειάς είναι φαρμακερή! Παρακαλούμε τους νέους να μην ξεχνούν το 
χωριό τους, να έρχονται να γνωρίσουν την παράδοση, τα ήθη, έθιμα, τους καημούς, τους πόθους, τις 
χαρές, τις λύπες, τους σκοπούς των τραγουδιών, την ντοπιολαλιά, τα πανηγύρια, τις γεύσεις και μυρωδιές 
του χωριού μας.

 Νέοι είστε το μέλλον, η προοπτική, η συνέχεια της γενιάς του χωριού μας. Πρέπει να κρατήσετε 

την παράδοση γιατί μέσα σ’ αυτή κρύβεται το χωριό μας. Έτσι θα ζήσει το χωριό μας.
 Συχνά έρχονται παιδιά με τους δασκάλους στο χωριό μας. Μένουν ενθουσιασμένοι με τις ομορφιές 

και με το Μουσείο μας.
 Φροντίζουμε προτού γίνει ο ραντισμός του δάκου της ελιάς, να μαζέψουμε Ακρασιώτικες 

μοσχοβολιές. Όπως ρίγανη, χαμόμηλο, δεντρολίβανο, μέντα, φασκόμηλο, δυόσμο, μάραθο, σαλέπι, 
μελισσόχορτο, μολόχα και άλλα από το μυροβόλο χωριό μας. Μοσχοβολιές και χειμωνιάτικα ροφήματα.

 Πολλά ευχαριστώ στις κοπέλες που φροντίζουν τα εξωκκλήσια και είναι πεντακάθαρα.
 Φίλοι μου, αυτή είναι η εικόνα του χωριού μας, πιστεύω πως και οι ξενιτεμένοι μας θέλουν να 

μαθαίνουν. Τους θυμόμαστε, δεν τους ξεχνάμε.
 Σας προσκαλούμε στο χωριό μας, να απολαύσετε τα ηλιοβασιλέματα, τα φεγγαρογνεψίματα και 

όλες τις ομορφιές που μας χάρισε ο Θεός.
Εύχομαι χαρούμενο, δροσερό καλοκαίρι.

Ακρασιώτικο Κουβεντολόγι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Έψαχνα να σε βρω
και σε βρήκα.
Διαμαντόπετρα να λάμπεις
στο Αιγαίο
και είπα.
Το Ακράσι είναι αυτό
το Αιγαιοπελαγίτικο χωριό.

Έψαχνα να σε βρω
και σε βρήκα.
Στα χρυσάφια της ελιάς νάσαι
κρυμμένο
και είπα.
Το Ακράσι είναι αυτό
το πολύχρωμο χωριό.

Έψαχνα να σε βρω
και σε βρήκα.
Να λούζεσαι με τα αρώματα
του Μύρτου, του Σπάρτου, του Σκίνου
και είπα.
Το Ακράσι είναι αυτό
το μυροβόλο το χωριό.

Έψαχνα να σε βρω
και σε βρήκα.
Να υψώνεσαι να φθάσεις τον ήλιο
και είπα.
Το Ακράσι είναι αυτό
το ηλιόλουστο χωριό.

Έψαχνα να σε βρω
και σε βρήκα.
Να καλημερίζεις το αντικρινό
πανύψηλο βουνό
και είπα.
Το Ακράσι είναι αυτό
το ομορφότερο χωριό!

Χωριό μου έψαχνα να σε βρω

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

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.
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣβΟυ*

Η ΠΡΟΣΕυΧΗ 
Ένα πολύ σπουδαίο δώρο τού Θεού προς τον άνθρωπο είναι η προσευχή. Να μπορούμε δηλαδή να 

συνομιλούμε με τον Θεό. Να κάνουμε τις αιτήσεις μας και να περιμένουμε τη βοήθειά του. 
Με την προσευχή ανεβαίνει η μικρή καρδιά του ανθρώπου στον Θεό και κατεβαίνει ο μεγάλος 

Θεός στη μικρή καρδιά του ανθρώπου. 
«Σαν έναν φίλο που μιλάει με τον φίλο του, μιλάει και ο άνθρωπος με τον Θεό και πλησιάζοντας 

μ’ εμπιστοσύνη στέκεται μπροστά στο πρόσωπο του Ενός, που κατοικεί απρόσιτος μέσα στο φως» 
γράφει ένας Άγιος. 

«Ας μην σκεφθούμε ποτέ ότι ο Θεός δεν μας ακούει όταν προσευχόμαστε σ’ Εκείνον. Ακούει 
τις σκέψεις μας, έτσι ακριβώς όπως εμείς ακούμε τις φωνές και τα λόγια ο ένας του άλλου. Και αν 
Εκείνος δεν απαντά αμέσως στις προσευχές μας είναι, είτε γιατί δεν προσευχόμαστε όπως αρμόζει, 
είτε γιατί Του ζητάμε κάτι που θα μπορούσε να μας βλάψει ή επειδή Εκείνος, μέσα στην πάνσοφη 
Πρόνοιά Του, καθυστερεί την εκπλήρωση του αιτήματός μας μέχρι την κατάλληλη στιγμή. Όπως με 
το τηλέφωνο επικοινωνούμε με πρόσωπα που βρίσκονται μακριά μας έτσι και με την προσευχή μας 
επικοινωνούμε με τον Θεό, με τους αγγέλους και με τους Αγίους» γράφει ένας άλλος Άγιος. 

Είναι μεγάλη η δύναμη της προσευχής και η απάντηση του Θεού στις προσευχές μας είναι: Ναι – 
Όχι – Περίμενε. 

Ας δούμε τώρα την απάντηση του Θεού στην προσευχή ενός φαρμακοποιού: Ένα μικρό αγοράκι 
πήγε να πάρει φάρμακο για την άρρωστη χήρα μάνα του. Ο φαρμακοποιός τού έδωσε κατά λάθος 
δραστικό δηλητήριο. Όταν έφυγε ο μικρός ο φαρμακοποιός κατάλαβε το λάθος του και γονάτισε σε 
θερμή προσευχή στον Θεό για να μην πάρει η άρρωστη το δηλητήριο. Ύστερα από λίγο γύρισε ο 
μικρός και του είπε πως του έπεσε το φιαλίδιο και έσπασε και χύθηκε το φάρμακο και ζητούσε άλλο 
αλλά δεν είχε χρήματα να το πληρώσει. Γονατιστός ακόμη ο φαρμακοποιός τον αγκάλιασε, του έδωσε 
το σωστό φάρμακο και δόξασε τον Θεό που άκουσε την προσευχή του. 

Αυτό ήταν το Ναι του Θεού. 
Ο Αβραάμ περίμενε 25 χρόνια για να αποκτήσει τον Ισαάκ.
 Αυτό ήταν το Περίμενε του Θεού. 
Επίσης οι προσευχές της Μόνικας  (μητέρας του θείου Αυγουστίνου) ύστερα από πολλά χρόνια 

εισακούστηκαν και σώθηκαν και ο άνδρας της και ο αμαρτωλός γιος της Αυγουστίνος που έγινε 
Άγιος.

 Αυτό ήταν επίσης το Περίμενε του Θεού στις πολλές προσευχές της Μόνικας. 
Στην Αμερική, όπου όλοι σχεδόν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό, έχουν καθιερώσει μία ημέρα 

του χρόνου, που την ονομάζουν ημέρα των Ευχαριστιών. Εκείνη την ημέρα όπου και να είναι 
διασκορπισμένα τα μέλη των οικογενειών συγκεντρώνονται στο σπίτι των γονέων ή σε ένα άλλο 
συγγενικό σπίτι όπου γίνεται το γεύμα και όλοι μαζί ευχαριστούν τον Θεό για τα αγαθά που τους 
παρέχει, για τα προϊόντα της γης και για τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού. Λένε πως εμπνευστής 
αυτής της ωραίας ιδέας είναι ο ιδρυτής του Αμερικανικού Έθνους  Γεώργιος Ουάσινγκτον .

Σήμερα τέλος που επικρατεί κρίση οικονομική και ηθική στην πατρίδα μας και σ’ όλους μας έχουμε 
όλοι ανάγκη τη βοήθεια του Θεού. Ας προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τον Ιησού με τις προσευχές 
μας για να είναι πιο εύκολος  ο ανηφορικός δρόμος μας!                   

Στρατής Καλδής

Της Τσίγγου Ραλλού, Γεωπόνου Msc Περιβαλλοντολόγου

Η ανάθεση της καταγραφής και συλλογής τοπικών ποικιλιών της νήσου Λέσβου (και της σύνταξης 
μιας τελικής έκθεσης με τα αποτελέσματα έγινε στα πλαίσια της πιλοτικής δράησς «Τοπικές ποικιλίες της 
Λέσβου».

Την ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος για την Ελλάδα, έχει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 
συντονίστρια τη γεωπόνο κα Ραλλού Τσίγγου. Μεταξύ των άλλων δράσεων το πρόγραμμα προέβλεπε τη 
συλλογή γενετικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών με κύριο στόχο τις τοπικές ποικιλίες της Λέσβου.

Για το σκοπό της συλλογής έγινε προκαταρκτικός σχεδιασμός με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες 
για υφιστάμενη καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών στις περιοχές αυτές καθώς και για διενέργεια τυχόν 
παλιότερων συλλογών από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού ή άλλο φορέα.

Μετέπειτα η κα Ρ. Τσίγγου συνέλεξε γενετικό υλικό από τρία χωριά. Συνολικά έγιναν επισκέψεις 
σε 40 χωριά (καφενεία, αγρούς, κήπους κλπ.), έγιναν συζητήσεις, επαφές με περισσότερους από 144 
ανθρώπους του νησιού που είχαν ή έχουν άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ποικιλίες σαν ερασιτέχνες 
ή επαγγελματίες καλλιεργητές. Συνολικά 64 δωρητές – κάτοικοι του νησιού έδωσαν για τη συλλογή 
307 δείγματα ποικιλιών από 32 είδη κυρίως κηπευτικών, σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών. Επίσης 
καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούσαν ποικιλίες καλλιεργειών στο αμπέλι, δενδρώδη, κηπευτικά, 
αροτραίες ποικιλίες και καλλιέργειες που έχουν εξαφανιστεί πια, όπως και γνώσεις παραδοσιακής 
γεωργίας και χρήσης των ποικιλιών αυτών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δείγματα που συλλέχτηκαν σε κάθε χωριό στο οποίο έγινε 
επίσκεψη. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι στη συλλογή γενετικού υλικού υπεισέρχεται εκτός των σταθερών 
παραγόντων (π.χ. καλλιεργητική παράδοση, δημογραφική κατάσταση) και ο παράγοντας τυχαιότητα που 
σχετίζεται με ποια πρόσωπα θα συναντήσει ο συλλέκτης κάθε φορά και τι υλικό διαθέτουν.

Ερευνητές της ΤΓΥ επισκέφτηκαν και συνέλεξαν δυο φορές γενετικό υλικό από τη Λέσβο. Η πρώτη 
φορά ήταν το 1983 σε λίγα χωριά. Η δεύτερη φορά ήταν το 2006 που έγινε εκτεταμένη συλλογή σε 24 
χωριά της Λέσβου και συλλέχτηκαν 187 δείγματα (Π. Ράλλη).

Ενδεικτικός πίνακας
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα συλλογής δειγμάτων κατά χωριό

 Χωριό Αριθμός

 Αγιάσος 20
 Ακράσι 15
 Αμπελικό 2
 Βασιλικά 4
 Βατερά 10
 Βρίσα 6

Τα δείγματα των σπόρων παραδόθηκαν στο ΓΠΑ στις 14 Μαρτίου 2011 και το ηχογραφημένο υλικό 
των συνεντεύξεων στη γεωπόνο κ. Ραλλού Τσίγγου με την ολοκλήρωση της έρευνας. Στη συνέχεια 
απεστάλησαν δείγματα στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού στη Θεσσαλονίκη που έχει και την αρμοδιότητα 
διατήρησης, αναπολλαπλασιασμού και διάθεσης των συλλογών.

Οι ποικιλίες αμπέλου που καταγράφηκαν στο Ακράσι κατά την εξερευνητική αποστολή του 2011
Άσπρο, Βάψα, Βοδόματο, Γκντούρα, Ερικαρά, Ρικαράς, Μπεγλέρι, Μπιγλέρι, Μυρωδάτο, 

Ντελεσμάνης, Νυχάκι, Πετρόρογα, Σιδερίτης.
Ευχαριστίες
Θερμά ευχαριστούμε όλους τους αγρότες και καλλιεργητές που συναντήσαμε και μας έδωσαν τους 

πολύτιμους σπόρους τους και σημαντικές πληροφορίες. Ειδικότερα από το Ακράσι, τις ευχαριστίες μας 
στους Φώτιο Ραφτέλλη, Παναγιώτη Κοντέλλη και Απόστολο Χρυσάφη.

*Από το βιβλίο «Τοπικές ποικιλίες Λέσβου. Παρόν… ή και μέλλον;» Έκδοση Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.
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Φίλοι μου, ζωηρές μνήμες της μαρτυρικής γενιάς μας από τους φτωχούς χρόνους της Κατοχής και του 
αδελφοκτόνου πολέμου, άγγιξαν την πιο τρυφερή μας ηλικία.

Είμαστε η γενιά της κακουχίας και της στέρησης. Μια αποφράδα ημέρα, η χιτλερική μπότα πάτησε το 
νησί μας. Το διαμάντι του Ανατολικού Αιγαίου βρέθηκε στη διάθεση του Γερμανού κατακτητή. Βαρύς ο 
ζυγός της σκλαβιάς. Πρέπει τότε να ήμουν έξι χρονών παιδί. Οι ενθυμήσεις όμως είναι βαθιά χαραγμένες 
μέσα στην ψυχή μου.

Βρισκόμαστε στη μεγάλη δοκιμασία του 41 (σαράντα ένα). Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να 
επιβιώσει όπως μπορούσε. Τρόφιμα δεν υπήρχαν. Όλα είχαν εξαφανιστεί. Ακόμα μέσα στο στόμα μου 
μένει η πικρίλα του βαλανόψωμου και του ασπορδιλόψωμου. Μαζεύαμε βελανίδια και ασπόρδιλους. Ο 
ασπόρδιλος είναι ένα φυτό που στη ρίζα του μέσα στη γη κάνει μια πατάτα. Αυτά τα ξεραίναμε και αφού 
τα αλέθαμε, φτιάχναμε το καρβέλι μαζί με λίγο κριθαρένιο αλεύρι, αν υπήρχε. Τι να σας πω όμως… Δεν 
τρωγόταν. Ήταν πικρό φαρμάκι.

Μεγάλος ο αγώνας της επιβίωσης. Ο κόσμος σκελετωμένος πέθαινε κάθε μέρα μέσα στους δρόμους. 
Εμείς στα χωριά, κρατηθήκαμε στη ζωή, τρώγοντας χόρτα, λάδι και γάλα. Το λάδι, θυμάμαι, ερχόταν ο 
Γερμανός και έπαιρνε το πολύ μέσα από το σπίτι. Πού να γραφούν όλα.

Η Γερμανική μπότα ήταν σκληρή, άγρια, απάνθρωπη.
Κόσμος στεναχωρημένος, πεινασμένος, κατακουρασμένος, νωρίς-νωρίς κλεινόταν μέσα στα σπίτια. 

Σιωπή, απόγνωση, απελπισία. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν μόνιμη συντροφιά. Πολεμούσαν τα παλικάρια 
μας σαν λιοντάρια. Ο πόλεμος όμως ήταν άνισος μπροστά στη μεγάλη γερμανική αυτοκρατορία. Φίλοι 
μου, θα μου πείτε, γιατί τα γράφω όλα αυτά. Πολλές φορές διερωτώμαι γιατί πάλι μπλέξαμε με τους 
Γερμανούς, που είχαν κάνει την Ελλάδα μας ερείπιο; Ζητάμε τώρα βοήθεια στη χρεωσιά μας. Περνάμε 
νομίζω έναν αμίλητο πόλεμο χωρίς όπλα, αλλά με την ψυχή γεμάτη άγχος και αγωνία.

Το χρέος είναι βαρύ, μας είπε η κ. Μερκελίνα. Σφίξετε το ζωνάρι σας είπε, τέρμα τα φαγοπότια. Ο 
Σόιμπλε είναι σκληρός. Ζυγιάζει το αυγό με δίχως κροκό. Δεν παραβλέπει, παρά μας κοιτάζει με αυτό το 
βλοσυρό βλέμμα. Αυτή τη μορφή την έζησα και μου θυμίζει την άγρια χιτλερική αυταρχική μορφή.

Τώρα δεν μπορούμε να ανορθωθούμε. Δεν ξέρουμε πώς να κρατηθούμε. Κουρεύουν, κουρεύουν τις 
συντάξεις, έκοψαν τα δώρα των εορτών, η εφορία μας έκοψε την ανάσα, συνέχεια αλλάζουν νόμους. 
Μήπως φταίμε και εμείς; Γιατί αφ’ ότου γεννήθηκα δεν θυμάμαι να είμαστε ελεύθεροι. Χρόνια οι πρόγονοί 
μας, ήταν υπόδουλοι στην Τουρκία (μετά ο γερμανικός πόλεμος, ο αδελφοπόλεμος, η χούντα) τώρα το 
μεγάλο χρέος. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, να ζήσουμε χωρίς αγωνία και άγχος.

Με συγχωρείτε, ίσως σας κούρασα.
Επιτρέψτε μου να γράψω ένα δικό μου ποιηματάκι:

Οικονομική κρίση

Βαλανόψωμο – Ασπορδιλόψωμο
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Κατοχικά Ενθυμήματα

Δείτε πως μας κατάντησαν
αυτοί οι κερδοσκόποι
βοήθεια να γυρεύουμε
απ’ όλη την Ευρώπη.

Μας πούλησαν μας έκλεψαν
αυτά τα χαμολόγια
αυτοί οι ασυνείδητοι
προδότες και λαμόγια.

Χρόνια πολλά ατέλειωτα
ζούσαμε στην απάτη
και κάθε μέρα φόρτωναν
τα χρεωσιά στην πλάτη.

Πούλησαν την πατρίδα μας
ζούμε μέσα στη φτώχεια
κρίμα που τους πιστέψαμε
τους κλέφτες και τα όρνια.

Με υποσχέσεις ψεύτικες
χρόνια μας ξεγελούσαν
αυτοί σε ξένες τράπεζες
τρέχαν και τ’ ακουμπούσαν.

Αυτοί που μας κατάκλεψαν
θέλουνε καρμανιόλα
πρέπει να τους προσφέρουμε
να φάνε βρωμοφόλα.

Δείτε πού καταντήσαμε
ξένοι να κυβερνάνε
εμείς να υπακούωμε
να μην αντιμιλάμε.

Η Γερμανία κυβερνά
αυτή μας κουμαντάρει
πρέπει να περπατήσουμε
όπως αυτή γουστάρει.

Και κάθε μέρα μας ζητά
λαγούς με πετραχήλια
να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε
απ’ τα σκληρά της νύχια.

Κουρεύουνε, κουρεύουνε
δεν ξέρουν τι γυρεύουν
ακόμα και το αίμα μας
να το ρουφήξουν θέλουν.

Κουρεύουν τις συντάξεις μας
πνιγήκαμε στους φόρους
και άνθρωποι χωρίς δουλειά
γυρίζουν μέσ’ τους δρόμους.

Έρανοι και συσσίτια
μοιράζονται ολοένα
και φαίνεται σα νάχουμε
πάλι Σαρανταένα.

Έχουμε προηγούμενα
με τους Γερμαναράδες
δείτε που πάλι μπλέξαμε
μέσα σε συμπληγάδες.

Τώρα ζητάμε δανεικά
λίγο ψωμί να φάμε
ας όψονται οι αίτιοι
αυτοί που μας πουλάνε.

Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου
κράτα να νταγιαντίσεις
γιατί το θέλει ο Θεός
να ζήσεις και θα ζήσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις του 2015 τα πιο κάτω παιδιά του χωριού μας 
πέτυχαν σε Ανώτατες και Ανώτερες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Σύλλογός μας τους 
συγχαίρει και τους εύχεται καλές σπουδές και να πετυχαίνουν πάντα τους υψηλούς στόχους 
στη ζωή τους.
1.  Μαυραντώνης Δημήτρης Ψυχολογίας Πανεπ. Κρήτης (Ρέθυμνο)
2 Χριστοφέλλη Δέσποινα Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπ. Κρήτης (Ρέθυμνο)
3 Κοντού Παρασκευή Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπ/
4 Οικονομου Μελίνα Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπ. Ιωαννίνων
5. Αντωνόπουλος Χαράλαμπος Αυτοματισμού - ΤΕΙ Χαλκιδικής
6. Χριστοφελλης Δημήτριος Το 2016 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα
  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήμα Πολιτισμικής
  Τεχνολογίας & Επικοινωνίας. 

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟυ (Ι)
Όπως θα δούμε, η δράση την οποία ανέπτυξε ο Σίμος υπήρξε πολύ αξιόλογη 

και πολύπλευρη.
Πρωτοδιορίστηκε στο Βούρκο (τώρα Σταυρός) την 3-5-1943, δηλ. την εποχή 

της Γερμανικής Κατοχής. Μετά την απελευθέρωση, απολύθηκαν τυπικά όλοι οι 
διορισθέντες Δ.Υ. τον καιρό της Γερμανοκρατίας και επαναδιορίστηκαν αμέσως, 
εκτός από τους δοσίλογους, από την Ελληνική Κυβέρνηση. Αλλά χρειάσθηκε ένα 
διάστημα τεσσάρων μηνών περίπου για να γίνουν αυτές οι διαδικασίες.

Ο Σίμος δεμένος ψυχικά με τα φτωχά παιδιά του χωριού δε θέλησε να τα 
εγκαταλείψει και συνέχισε, αν και απολυμένος και χωρίς αμοιβή, να διδάσκει αυτό το τετράμηνο διάστημα 
τους μαθητές του.

Αυτό διαπιστώνεται από το παρακάτω πιστοποιητικό, το οποίο παραθέτουμε:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κοινότης Βούρκου
Αριθ. Πρωτ. 55

Πιστοποιητικόν
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Βούρκου ως και η Σχολική Εφορεία Βούρκου, πιστοποιούν ότι ο δημ/

λος Ξενιτέλλης Σίμος του Γεωργίου δε διέκοψεν την υπηρεσίαν του εις το 1/τάξιον Δημοτικόν Σχολείον 
Βούρκου κατά το διάστημα της απολύσεώς του, κατόπιν της υπ’ αριθ. 59 Συντακτικής Πράξεως, αλλά 
ειργάσθη αμισθί εν αυτώ και καθ’ όλον το διάστημα, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 1945 μέχρι της 20ης 
Ιανουαρίου 1946, καθ ην επαναδιωρίσθη.

Το παρόν χορηγείται τη αιτήσει του όπως του χρησιμεύση όπου δει.
Εν Βούρκω τη 30 Ιανουαρίου 1946

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος
Τ.Σ. Γρ. Λάσκαρης
Η Σχολική Εφορία

Ο Πρόεδρος            Ο Ταμίας
Θ. Σουλακέλλης      Γρηγ. Λάσκαρης

Όπως είναι γνωστό, τα χρόνια αυτά, κυρίως τα κατοχικά (1941-1944), πολλοί γονείς αντί να στέλνουν 
τα παιδιά τους στο σχολείο προτιμούσαν να τα παίρνουν μαζί έξω στα κτήματα, είτε για να βόσκουν ζώα, 
είτε να καλλιεργούν τη γη, είτε να ασχολούνται με τις ελιές. Έτσι μερικά παιδιά έμειναν αναλφάβητα ή 
είχαν ατελέστατη μόρφωση. Ο Σίμος φρόντισε και γι’ αυτά.

Τις νύχτες μ’ ένα λουξ (δεν υπήρχε τότε ηλεκτρικό ρεύμα στα χωριά) έκανε μάθημα χωρίς αμοιβή σ’ 
όλα αυτά τα παιδιά προσπαθώντας να μην υπάρξει ούτε ένα από το Αμπελικό ή το Ακράσι, που να μην 
ξέρει να βάλει την υπογραφή του.

Με την πολύτιμη αυτή εργασία του ο Σίμος, αρχικά για μια τριετία (1949-52) στο Αμπελικό, και από 
το 1952 και μετά στο Ακράσι, επέτυχε άλλα παιδιά να πάρουν το Απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου, 
και άλλα, κυρίως μεγάλα, να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν.

Γι’ αυτή του την προσφορά, αλλά και για τη γενικότερη συμβολή του στην πολιτιστική προαγωγή των 
κατοίκων των χωριών πήρε δυο ευαρέσκειες από τον τότε Επιθεωρητή του, τις οποίες παραθέτουμε:

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ον ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Εν Μυτιλήνη τη 2α Ιουλίου 1952
Αριθ. Πρωτ. 48

Προς
τον Δημ/λον του 2/ταξίου Δημοτικού Σχολείου Αμπελικού

κ. Σίμον Ξενιτέλλην

Ευχαρίστως ανακοινούμεν υμίν, ότι το 1ον Εποπτικόν Συμβούλιον Στοιχ. Εκπαιδεύσεως του Νομού 
Λέσβου, διά της υπ’ αριθμ. 8/28-6-1952 πράξεώς του σας εξέφρασε την ευαρέσκειάν του διά την 
επιδεικνυομένην επιμέλειαν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων σας, την καταβληθείσαν αποτελεσματικήν 
προσπάθειαν μορφώσεως των αγραμμάτων εφήβων του χωριού διά της ιδρύσεως και αποδοτικής επί 
επτάμηνον λειτουργίας Νυκτερινής Σχολής αναλφαβήτων, ους μόνος και ανιδιοτελώς εδιδάξατε, διά την 
ίδρυσιν και επιμελή καλλιέργειαν σχολικού κήπου και τας φιλοτίμους εν γένεια προσπαθείας σας προς 
προαγωγήν του έργου σας και εξύψωσιν της πολιτιστικής στάθμης των κατοίκων.

Ο Πρόεδρος του 1ου Ε.Σ.Σ.Ε. Νομ. Λέσβου
Επιθεωρητής Δημοτ. Σχολείων Α’ Περ. Λέσβου

Μ.Α. Ματθαιάσος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Εν Μυτιλήνη τη 2 Αυγούστου 1956
Αριθ. Πρωτ. 1014

Προς
τον Δημ/λον του Δημοτ. Σχολείου Ακρασίου

κ. Σίμον Ξενιτέλλην

Ανακοινούμεν υμίν ευχαρίστως, ότι η Ν.Ε.Κ.Α. του Νομού Λέσβου, δι’ αποφάσεώς της 
περιλαμβανομένης εν τη υπ’ αρίθμ. 10/4-7-1956 πράξη της, εξέφρασεν υμίν την ευαρέσκειάν της, διά την 
πρόθυμον και άνευ ουσιαστικής αμοιβής λίαν ευδόκιμον υπηρεσίαν σας, ως Διευθυντού και διδασκάλου 
εις το Δημόσιον Νυχτερινόν Σχολείον Ακρασίου, κατά την περίοδον του σχολικού έτους 1955-1956.

Ο Επιθεωρητής
Μ.Α. Ματθαιάσος

Αξίζει να αναφερθεί εδώ και το παρακάτω αξιοσημείωτο γεγονός:
Ο οικισμός Δρώτα βρίσκεται 7 χιλιόμετρα μακριά από το Ακράσι μέσα σε χαράδρα, προς τη θάλασσα 

μερικά. Από εκεί ανέβαιναν με τα πόδια τον όρθιο ανήφορο, με βροχή, χιόνια ή λιοπύρι, κάθε μέρα 
δεκαπέντε περίπου μαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Ακρασίου. Τα παιδιά αυτά τα 
ακολουθούσε με πολύ κόπο και ένα πάμφτωχο κωφάλαλο παιδί, το οποίο ήταν ανάπηρο στο ένα πόδι.

Ο Σίμος, πονόψυχος και συναισθηματικός, αφοσιώθηκε σ’ αυτό το παιδί και προσπάθησε με όλη του 
την ψυχή να του μάθει ό,τι ήταν δυνατό. Σήμερα ο κωφάλαλος Ευστράτιος Βελούτσος, που είναι περίπου 
50 χρόνων και ζει στη Δρώτα, ξέρει τις τέσσερις πράξεις της Αριθμητικής πολύ καλά, καταλαβαίνει τις 
επιγραφές π.χ. ΚΟΥΡΕΙΟ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ κλπ. και γράφει αρκετές λέξεις π.χ. ΝΕΡΟ, ΨΩΜΙ κ.τ.λ.

Το ωραίο είναι, ότι γι’ αυτή του τη συμπεριφορά προς το κωφάλαλο και ανάπηρο παιδί, βρήκε τον 
μπελά του από κάποιον… επιθεωρητή που ζούσε στα σύννεφα.
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Ο Επιθεωρητής αυτός, ανάμεσα σε άλλα παιδιά σήκωσε στον πίνακα τυχαία και το κωφάλαλο. Ο 
Σίμος του εξήγησε την περίπτωση και το έβαλαν να κάνει αριθμητικές πράξεις. Το παιδί τα πήγε θαυμάσια 
και χαρούμενο κάθισε. Τότε ο Επιθεωρητής αγρίεψε και άρχισε να μαλώνει το Σίμο γιατί το δεχόταν στο 
σχολείο του κ.α. Ο Σίμος έβγαλε τα παιδιά για διάλειμμα, του διηγήθηκε την ιστορία του παιδιού, αλλά ο 
Επιθεωρητής ανάλγητος μπροστά σ’ αυτό το δράμα, επέμενε ότι το παιδί αυτό έπρεπε να απομακρυνθεί 
και μάλιστα αμέσως από το σχολείο. Τότε τον αρπάξει από τη γραβάτα, τον κολλά στον τοίχο, του λέει 
μερικές… όμορφες κουβεντούλες και τον διώχνει.

Ύστερα από ανακρίσεις, «εισέπραξε» βέβαια μια επίπληξη, αλλά όπως έλεγε, ήταν η ωραιότερη ηθική 
αμοιβή, για όσα πρόσφερε σ’ αυτό το παιδί. Οι μετέπειτα επιθεωρητές του τον δικαίωσαν πλήρως.

Όταν μετατέθηκε το 1952 από το Αμπελικό στο Ακράσι, η β’ σχολική αίθουσα ήταν ημιτελής. Ήταν 
λοιπόν ανάγκη, οπωσδήποτε να περατωθεί το συντομότερο, γιατί οι δύο δάσκαλοι με 85 παιδιά δεν ήταν 
δυνατό να εργάζονται ταυτόχρονα σε μια αίθουσα. Η κρατική επιχορήγηση δεν ήταν αρκετή. Τότε ανέλαβε 
αγώνα μεγάλο γράφοντας σε Ακρασιώτες του εξωτερικού προσωπικές επιστολές. Ζητούσε τη συνδρομή 
τους. Παράλληλα από τοπικούς πόρους (Ελαιουργικό Συνεταιρισμό, Κοινότητα, ιδιώτες) κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό και έτσι αποπερατώθηκε και η β’ αίθουσα.

Ο ίδιος γράφει σχετικά με το θέμα τούτο στα «ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», περιοδικό της Μυτιλήνης, 
τα παρακάτω:

ΛΕΣβΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟυ ΣΧΟΛΕΙΟυ ΑΚΡΑΣΙΟυ

«Στη Δυτική άκρη του Ακρασίου βρίσκεται ένα όμορφο παλατάκι, σωστό στολίδι του χωριού, το 
Διτάξιο Δημοτικό Σχολείο που στεγάζει 85 παιδιά.

Στέκεται επιβλητικό με τις δύο ευρύχωρες αίθουσές του. Το όμορφο προαύλιό του, ο σχολικός του 
κήπος, το κονικλοτροφείο και τα περιστέρια του ενθουσιάζουν τον επισκέπτη.

Η πρώτη αίθουσά του χτίστηκε το έτος 1929-30 με κρατική αρωγή 60.000 δρχ. και δωρεά 9.000 
δρχ. του αείμνηστου Βουνάτσου. Η νέα του αίθουσα ανεγέρθηκε το 1950 και περατώθηκε το 1953 με 
20.000.000 (σ.σ. η αξία του νομίσματος τότε ήταν διαφορετική) κρατική αρωγή και από τοπικούς πόρους 
35.000.000 περίπου δρχ.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν το ενδιαφέρον των κατοίκων για τη μόρφωση των παιδιών τους. Αν 
προσθέσουμε και την προσωπική εργασία όλων, εύκολα συμπεραίνουμε ότι οι Ακρασιώτες πιστεύουν 
καλά ότι δεν υπάρχει ανώτερο και μεγαλύτερο πράγμα από το ενδιαφέρον προς τα παιδιά τους. Δίκαια 
λοιπόν μπορούν να καυχιούνται για το Σχολείο τους και χωρίς υπερβολές να λένε ότι είναι ένα από τα πιο 
όμορφα Σχολεία της περιφέρειας Πλωμαρίου.

Δεν έχει διδακτικά μέσα – όργανα και άλλα εποπτικά μέσα – αλλά έχει μαθητές και μαθήτριες που το 
αγάπησαν, το πόνεσαν και όλο παρακινούν τους γονείς τους, ώστε σύντομα θα τα προμηθευτούν.

Η περιουσία του σχολείου μας είναι μόνο 68 ελαιόδενδρα που αποδίδουν ελάχιστα ανά διετία. Άρα η 
ύπαρξή του στηρίζεται στο ενδιαφέρον των κατοίκων της Κοινότητας και του Συνεταιρισμού.

Οι 85 μαθητές του σχολείου – και οι 14 απ’ αυτούς μαθητές των συνοικισμών Δρώτας και Πηγαδιών, 
που κάθε πρωί και βράδυ ανεβοκατεβαίνουν δρόμο μιάμιση ώρας – περιμένουν από το Σχολείο αυτό 
να τους δώσει τη δυνατότητα να διαβάζουν και λογαριάζουν για να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρήσιμοι 
στην κοινωνία και στην Πατρίδα μας. Είναι λοιπόν άξιοι κάθε τιμής και επαίνου όλοι όσοι φροντίζουν 
και ενδιαφέρονται για το Σχολείο αυτό που στεγάζει τέτοια παιδιά κουρασμένα, βρεγμένα, παγωμένα, 
φτωχά.

Η ευγνωμοσύνη των παιδιών αυτών και οι θερμές ευχαριστίες των γονέων τους και κατοίκων του 
χωριού προς όλους που επέδειξαν ενδιαφέρον για το Σχολείο μας, είναι έκδηλες τώρα και θα είναι και στο 
μέλλον αφού και άλλες γενιές παιδιών θα’ ρθουν να το βρουν για να τα μορφώσει και να τους εξευγενίσει 
την ψυχή. Μεγάλη τιμή στο Κοινοτικό μας Συμβούλιο με τον Πρόεδρό του. Επίσης στον Πρόεδρο και 
το Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μας, που στάθηκαν πάντα υποστηρικτές των σχολικών αναγκών και 
θεράπευσαν τότες εντός διετίας…           Σ.(ίμος) Ξ.(ενιτέλλης)

(συνεχίζεται στο επόμενο)

Για την οικονομία του Πλωμαριού, πριν από την περίοδο αυτή, δεν έχουμε γραφτά στοιχεία. Στα 
λίγα έγγραφα που σώζονται με χρονολογία πριν από το 1780 συναντάμε γεωργικές καλλιέργειες κυρίως 
αμπελιών και ελιών. Μάλιστα η συχνή εμφάνιση των αμπελιών μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η 
παραγωγή σταφυλιών και κρασιού έπαιζε αρχικά μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι τα μεταγενέστερα χρόνια. 
Άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες περιηγητών, που για την περίοδο πριν από το 1700 
περίπου αναφέρουν σαν κύρια προϊόντα του νησιού το σιτάρι (στην περιοχή Καλλονής) και το κρασί.1 

Μπορούμε λοιπόν να εκτιμήσουμε ότι η ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας βρίσκεται στις αρχές του 18ου 
αι.

Από τα ίδια έγγραφα συμπεραίνουμε επίσης ότι η δομή της κοινωνίας δεν ήταν κλειστή. Υπάρχουν 
επίθετα σαν το Σκαμνιώτης (1755), Αγρίτης (1775), Χιώτης (1777) κτλ. που δείχνουν πληθυσμιακές 
μετακινήσεις ενδολεσβιακές και αιγαιοπελαγίτικης φύσης. Παράλληλα η ύπαρξη επιθέτων με 
επαγγελματική προέλευση π.χ. Μαραγγός (1777), Λαγουμιτζής (1780), Σιδεράς (1782), Καπιτάνος (1788) 
δείχνει ότι η οικονομία του χωριού δεν ήταν μόνο αγροτική.

Τέλος, και από τα έγγραφα, αλλά και από την ιστορική παράδοση γνωρίζουμε ότι στην περιοχή 
δεν υπήρχαν μόνιμοι Τούρκοι κάτοικοι. Το γεγονός αυτό έχει καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη του 
εμποροναυτικού χαρακτήρα του Πλωμαριού.

Το λάδι αποτελούσε από τις αρχές του 17ου αι. ένα από βασικά προϊόντα εξαγωγής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Οι Βενετοί έδωσαν κίνητρο για τη δημιουργία ελαιοφυτειών, αρχικά στα Ιόνια2  και 
στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και Κρήτη. Έτσι σ’ αυτά τα μέρη πρωτοδημιουργήθηκε σημαντικό 
εμπόριο λαδιού. Προοδευτικά η καλλιέργεια εξαπλώθηκε και στα νησιά του Αιγαίου κάτω από την 
πίεση της μεγάλης ζήτησης αυτού του προϊόντος από τις βιομηχανίες της Β. Ευρώπης. Στη Λέσβο, όπως 
αναφέραμε, η ανάπτυξη ήρθε στο 18ο αι. Ο Σ. Τάξης στην πρώτη έκδοση της «Ιστορίας και τοπογραφίας 
της Λέσβου» το 1874 προσδιορίζει ότι η σοδειά του ελαίου «ανέρχεται πολλάκις εις 150.000 καντάρια». 
Σε μια μεταγενέστερη έκδοση του βιβλίου του (1909) σε σύνολο 244.000 στατήρων για τη Λέσβο, το 
Πλωμάρι παράγει 35.000 στατήρες, δηλαδή 14%3.

Το μέγεθος αυτό μπορούμε να το παραβάλουμε με τα στοιχεία που αντλούμε από το Τιφτέρι των 
λαδάδων, 1825, που σώζεται στο αρχείο της Παναγίας. Είναι ένας κατάλογος των πωλήσεων των 
λαδάδων που έγιναν στην ελαιοκομική χρονιά 1825/6. Πρέπει να θυμίσουμε ότι τα χρόνια εκείνα το 
λάδι το διακινούμε μονοπωλιακά ο Ναζίρης του Νησιού Χατζή Μουσταφά Αγάς. «Σ’ όλα εκείνα που το 
πνεύμα του θησαυρισμού μπορεί να εφεύρει, ο Πασάς της Μυτιλήνης έχει προσθέσει το Μονοπώλιον και 
καυχάται πως έχει πάρει σαν παράδειγμα τον Πασά της Αιγύπτου. Κάθε χρόνο, αφού μαζέψει το δέκατο 
των ελιών, αγοράζει όλο το λάδι που παράγεται στον τόπο προς 3-4 γρόσια την οκά και το μεταπωλεί σε 

Πληροφορίες για την οικονομία του Πλωμαριού
(και του Ακρασιού) 1780-1840*

του Τάκη Παπουτσάνη

*Από το βιβλίο ΜΝΗΜΗ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ Συνδέσμου Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος», τόμος 1ος (1980)

1. Από τον Π. Παρασκευαϊδη, Οι περιηγητές για τη Λέσβο, Αθήνα 1983. Ο καθολικός επίσκοπος Sebastiani γράφει 
(σ.34): «Η Λέσβος παράγει εξαιρετικά κρασιά και θαυμάσια σύκα». Ο De Burgo το 1686 γράφει (σ.37): «… παράγει άφθονο 
σιτάρι, μπαμπάκι, μετάξι, σταφίδες και άλλα προϊόντα». Το 1687 ο B. Randolph αναφέρει (σ.39): «Την εκτιμούσαν (τη Λέσβο) 
σαν το μοναδικό σιτοβολώνα για την Κωνσταντινούπολη». Για πρώτη φορά το 1694 ο πολύ προσεκτικός Tournefort γράφει 
(σ.44): «Το νησί παράγει ωραίο σιτάρι, εξαίρετο λάδι, και τα κρασιά του δεν έχασαν τίποτα από την εκτίμηση που είχαν στην 
αρχαιότητα». Τέλος ο Μ. Fourmont γράφει το 1729 (σ.54): «Το πιο σπουδαίο προϊόν, το λάδι».

2. Ανδρέα Μάρμορα, Ιστορία της Νήσου Κερκύρας (Μετάφραση Σπ. Κατσαρού) σ. 239: «Το 1623 (η Βενετία) όρισε για 
κάθε 100 νεοφυτεμένα ελαιόδενδρα αμοιβή 42 τσεκινιών».

3. Οικονόμου Σ. Τάξη. Συνοπτική Ιστορία και  Τοπογραφία της Λέσβου, εν Καϊρω 1909, σ.66.
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περισσότερη από διπλή τιμή»4. Η υποχρεωτική λοιπόν πώληση των λαδιών στον Πασά, κάνει το τεφτέρι 
αυτό αρκετά αξιόπιστο. Στο Ναό της Παναγίας σώζεται το Τεφτέρι των Ουσουριών του 1832. Δυστυχώς 
είναι αρκετά κατεστραμμένο. Με όση ακρίβεια μας επιτρέπει η κατάσταση αυτού του τεφτεριού, 
συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα «ουσουριών» για τις διάφορες περιοχές του Πλωμαριού.

 ΤΟΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΣΕ ΛΑΓΗΝΙΑ
 Αμπελικό 98 ½
 Μέσα Βούρκος 27 ½
 Κάτω Βούρκος 47
 Ακράσι 136 ½
 Μπορός  137
 Μπορός και Τριψύχι  93 3/5
 Βαλανιάς  21 3/5
 Χωρίον Πλωμάρι  64 1/5
 Καλόγερος – Άμαξου  76 ½
 Παλιοχώρι  144 3/5
 Κορνέλλα  143 3/5
 Λεύρα  66 3/5
 Κάτω Χωρίον  120 1.5/5
 Προάστειο  57 ½
 Ποταμός  431
 Καρολιά – Μέσονα – Σιδούντα  467
 Μηλιές (πάνω από)  135 ½
 Σύνολον (πάνω από)  2622.5 λαγήνια

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
 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 3.480 γρόσια μέχρι 7.896 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 γρ. 90, δηλαδή 4,28 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.

4. Michaud – Poujoulat, «Αλληλογραφία από την Ανατολή», Παρίσι 1834. Στον Παρασκευαϊδη σ. 113.

	ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ από ΣυΛΛΟΓΟΣ 
Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ  

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη 
επιτυχία το αντάμωμα – γλέντι των δύο συλλόγων 
Ακρασίου < Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ > και Νεοχωρίου < Ο 
ΜΠΟΡΟΣ >.  Ευχαριστούμε θερμά το συγκρότημα 
< Δυτικά απ΄τα΄ Αϊβαλί > οι οποίοι αποτελούν 
πρεσβευτές των δύο μας χωριών, καθώς και το 
ξενοδοχείο < ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ > για την άψογη 
συνεργασία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια….

	Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσης 
συγχωριανής μας ΖΩΗΣ ΤΥΡΟΠΩΛΗ. H εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε 05/12/15 στον Ιερό Ναό 
Αγίας Παρασκευής Ακρασίου Λέσβου.  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.

	Ευχαριστήριο
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

ευχαριστεί τον συγχωριανό μας Γιάννη Πιτταρά 
και την εταιρία του ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΔΟΜΙΚΗ 
(τεχνική εταιρία μελετών και κατασκευών 
Δημοσίων και ιδιωτικών έργων, http://www.pittaras.
gr) για την ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση 15 ειδικών 
πολύ μεγάλων σάκων (για ανακυκλώσιμα υλικά – 
σκουπίδια) οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τους 
κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο χωριό μας 
το Ακράσι Λέσβου. Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους 
ενέργειες συμβάλουν στο να βλέπουμε το χωριό 
μας ποιο καθαρό και σε τροχιά ανάπτυξης.  Και 
πάλι τον ευχαριστούμε.

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια….
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντος συγχωριανού 
μας ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ευστρατίου. 
Αιωνία του η μνήμη. To ΔΣ του Πολιτιστικου 
Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	Κ ο π ή 
β α σ ι λ ό π ι τ α ς 
στο Ακράσι από 
την Πρόεδρο 
κ ο ι ν ό τ η τ α ς 
Α κ ρ α σ ί ο υ . 
Μετά την Θεία 
Λειτουργία την 
πρώτη ημέρα 
του έτους 2016 
στην Κοινότητα 
Ακρασίου κόπηκε 
η παραδοσιακή 
βασιλόπιτα από 
την άξια πρόεδρο 
του χωριού μας Πέμη Καρπέλη. Στην κοπή της 
πίτας βρισκόταν και ο Δημαρχικός σύμβουλος 
Νίκος Καρπέλης. Παράλληλα ειπώθηκαν από 
τους παραβρισκόμενους και τα πρωτοχρονιάτικα 
κάλαντα. Η πρόεδρος κέρασε τον κόσμο και 
τους ευχήθηκε Καλή χρονιά, και το φλουρί της 
Βασιλόπιτας έπεσε στην Ιωννα κόρη του πάτερ 
Παναγιώτη Βαζλαδελη. Να ειναι πάντα γερή και 
τυχερή.

	Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ακρασίου 
χθές και σήμερα….

Από τα πολύ παλιά χρόνια στο χωριό μας το 
Ακράσι οι κάτοικοι του «έβλεπαν» μπροστά…ήταν 
πάντα προοδευτικοί άνθρωποι με την οικονομική 
έννοια του όρου…συνεταιριστές και κοίταζαν και 
κοιτάζουν το καλο του χωριού….Αυτό φαίνεται και 
από παλιό δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκράτης 
όπου τον Ιανουάριο του 1969 έχει ως κυρίως 
τίτλο:«Υπερσύγχρονο ελαιουργικόν συγκρότημα 
εις το Ακράσι» Και υπότιτλο: «Νέα προοπτικήν εις 
την λεσβιακή ελαιουργίαν» Και από κάτω γράφει: 
«Εις το μικρό Ακράσι έγινε ένα μεγάλο έργο. 
Προοδευτικοί όσο και φιλόπονοι οι Ακρασιώτες 

www.akrasi.gr/forum (1)



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

14

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

15

κατενόησαν την ανάγκην συναγωνιστικότητας δια 
της βελτιώσεως των προιόντων του μόχθου των, 
εξόπλισαν το Συνεταιριστικόν των Ελαιουργείον με 
τα τελειότερα μηχανήματα, τα οποία έχει να επιδείξει 
η διεθνής εξέλιξις….Ο τοπικός Συνεταιρισμός 
Ακρασίου χάρις στα υπερσύγχρονα μηχανήματα της 
«Τοσκάνα – Ελλάς»επραγματοποίησε παραγωγήν 
300 τόνων περίπου ελαιολάδου οξύτητος 0,5 – 0,7 
δεκάτων.  Εις την εκλεκτήν ποιότητα του ελαιολάδου 
συντείνουν τα υπερσύγχρονα πλυντήρια τα οποία 
εισήχθησαν δια πρώτη φοράν εις την Ελλάδα….».  
Αφορά μηχανήματα της ιταλικής εταιρίας 
“Officine Meccaniche Toscane” και η αγορά των 
μηχαμημάτων αυτών στις ελαιοπαραγωγικές και 
αγροτικές περιοχές της Ελλάδας την εποχή εκείνη 
δημιούργησε μεγάλη αίσθηση και εντυπωσιασμό  
για την «βραδείαν άλεσιν εις τον μοντέρνον 
τρόπον, με αποτέλεσμα την μεγαλυτέραν απόδοσιν 
και ιδανική ποιότητα».

Φέτος 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), ο 
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χρήστος Κουτλής 
έδειξε βιντεο από την χειμερινή λειτουργία του 
εργοστασίου, ξενάγησε τον κόσμο στους χώρους 
του εργοστασίου και τέλος κέρασε όλο τον 
κόσμο με παραδοσιακά εδέσματα.  Δίπλα του ο 
Δημήτρης Φωτίου ο επιβλέπον και υπεύθυνος του 
ελαιοτριβείου. Αξίζουν πολλά μπράβο και στους 
δύο, δίνουν πολλά για το χωριό. 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.

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια…
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς της εκλιπούσης συγχωριανής 
μας ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗ - ΛΙΝΑΡΔΟΥ. H 
εξόδιος ακολουθία έγινε την   23/01/16 και ώρα 
3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Εφρέμ – Φανουρίου 
(οδός Ηλία Βενέζη). 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 
Σήμερα, 24/Ιανουαρίου/2016 στο ξενοδοχείο 

ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ πραγματοποιήθηκε : 1ον) H κοπή 
πίτα του συλλόγου μας για το 2016 . Ευχαριστούμε 
θερμά τον συγχωριανό μας Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ 
Ασπρολούπο για την ευλογία της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας και για τις ευχές του για το νέο έτος.  2ον) 
Η γενική συνέλευση με τον απολογισμό του 
έργου του απερχόμενου Δ.Σ για την διετία  2014 
– 2015. 3ον). Εκλογές νέου Δ.Σ. Στην πρώτη 
συνεδρίαση του νεοεκλεγέν Δ.Σ. του συλλόγου 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση σε σώμα 
ως εξής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ, κα ΤΙΤΣΑ ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ 
– ΝΙΚΟΛΙΑ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, κα ΜΑΡΙΑ 
ΒΕΓΙΑΝΝΗ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, κα ΠΟΛΙΝΑ 
ΣΟΦΙΑΝΟΥ, ΕΦΟΡΟΣ, κα ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΑΚΗ, 
ΤΑΜΙΑΣ, κος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ. 
Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια στους συγχωριανούς 
μας που μετείχαν στο απελθών Δ.Σ για το πλούσιο 
έργο το οποίο επιτέλεσαν στην διετία 2014 -2015. 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Στους απανταχού Ακρασιώτες 
το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου <Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ >

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ 
Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

	Τα θερμά μας συγχαρητήρια στις κυρίες 
Nικητάκου – Νικολιά Τίτσα, Βεγιάννη Μαρία, 
Σοφιανού Πολίνα, Ξενάκη Μαρία και στον κύριο 
Τσιργιάννη Χριστόφορο για την εκλογή τους στο 
νέο ΔΣ του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ. Το ΔΣ 
του πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ με έδρα 
το ΑΚΡΑΣΙ

	Φωτογραφικό υλικό – Το παλιο Ακράσι
Οι δύο πολιτιστικοί σύλλογοι «ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ» 

και «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» από κοινού διαμόρφωσαν 
φωτογραφικό υλικό  (με την βοήθεια της Μαίρης 
Κοντού) αξίας 192 ευρώ, με φωτογραφίες μεγέθους 
Α4 (βλέπε μέρος αυτού), σχετικές με την ιστορία 
του χωριού μας και οι οποίες θα διακοσμήσουν 
το Πολιτιστικό - Πνευματικό  κέντρο Ακρασίου 
« ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΟΝΤΕΛΛΗ» Υπάρχει σκέψη να 
εκτεθούν το καλοκαιρι στην πλατεία του χωριού.

Τα Δ.Σ των συλλόγων

	Έρχεται γιατρός…στο Ακράσι….
Με απόφαση του υπουργείου υγείας, που 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, 
προσλαμβάνονται αγροτικοί γιατροί σε διάφορα 
αγροτικά ιατρεία του νομού Λέσβου.Το ευχάριστο 
γεγονός είναι ότι έρχεται και στο χωριό μας 
το Ακράσι Λέσβου Γιατρός… Συγκεκριμένα 

προσλαμβάνονται οι παρακάτω: ...ΙΑΤΡΟΙ ΜΗ 
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ 
ΜΗΝΟΣ. 1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. – 
ΠΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ Α Π.Ε.Δ.Υ. – ΚΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟ 
Υ 2η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Νομός Λέσβου. Καλορίζικος…

	βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟυ ΛΕΣβΟυ

Κάθε συγχωριανός μας ή και φίλος του χωριού 
μας μπορεί να διαθέσει βιβλία ή και εγκυκλοπαίδειες  
για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Συλλόγου 
μας.  Τα βιβλία αυτά μπορούν να σταλούν: Γ. 
Βερβέρης, Ακαδημίας 41, 81100 Μυτιλήνη με το 
ταχυδρομείο ή να δοθούν το καλοκαίρι στο χωριό 
μας το Ακράσι. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των 
προτέρων. Η χρησιμότητα της βιβλιοθήκης αυτής 
είναι τεράστια γιατί θα αποτελέσει πηγή μόρφωσης 
και έρευνας της νεολαίας του χωριού μας (ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες), όπως επίσης και των 
αγροτών του χωριού μας και των γύρω χωριών, με 
βιβλία χρήσιμα γι αυτούς (αγροτικά, γεωπονικά, 
κηπουρικής, κλπ).

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια…
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντα συγχωριανού μας 
(καταγωγή από την ΔΡΩΤΑ) ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΕΤΑ, 
ετών 65. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός να 
«φεύγουν» τόσο νωρίς νέοι άνθρωποι. H εξόδιος 
ακολουθία έγινε την Τρίτη 16/02/16 και ώρα 3 
μ.μ. στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης, στην Αθήνα.  
Αιωνία του η μνήμη…. To ΔΣ του Πολιτιστικου 
Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	από ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗ 
ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΟΥ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 
ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΗΧΟ. ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΔΙΟ ΧΥΤΗΡΙΟ.

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια…
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στον αδελφό του 
Αργύρη Σάπικα (που τόσο του συμπαραστάθηκε) 
και τους συγγενείς του εκλιπόντα συγχωριανού μας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΠΙΚΑ, ετών 59. Ο αγαπητός μας 
φίλος Γιώργος ήταν ένα αξιοθαύμαστος άνθρωπος, 
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη.  H εξόδιος 
ακολουθία έγινε την  Παρασκευή 04/03/16 και ώρα 
12 το μεσημέρι στο Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευης 
Ακρασίου. Ο σύλλογος μας αντι στεφάνου θα 
καταθέσει χρηματικό ποσο στον Ιερό Ναό του 
χωριού μας.  Επίσης ο Σύλλογος μας ΑΚΥΡΩΝΕΙ 
την εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιήσει 
την Καθαρά Δευτέρα στο χωριό  Αιωνία του η 
μνήμη…. To ΔΣ του Πολιτιστικου Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	Από Πολιτιστικούς Συλλόγους 
Ακρασίου 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ακρασίου του 
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής ενοικίασε το 
κατάστημα - καφενείο που βρίσκεται στην πλατεία 
του χωριού μας , στην κα Δέσποινα Βενετή μετά 
από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό . Ολόψυχα 
ευχόμαστε στην ίδια και στην οικογένειά της 
ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !  Τα  Δ.Σ των 2 Συλλόγων

	από ΣυΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Επιστολή απέστειλαν οι σύλλογοι Ακρασίου 

και Νεοχωρίου στον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
της Γεωγραφικής Ενότητας Πλωμαρίου κο 
Αρμενάκα Μανώλη. Οι από κοινού προσπάθειες 
της προέδρου Ακρασίου κας Πέμη Καρπέλλη ,του 
πολιτικού μηχανικού κου Κακέ Γεωργίου και των 
συλλόγων συνεχίζονται... Η περίοδος μέχρι τον 
Ιούνιο είναι κρίσιμη για την χρηματοδότηση του 
1ου βήματος για τον δρόμο Ακρασίου – παραλίας 
Δρώτας.

	Ε’ Χαιρετισμοί στο Ακράσι
Μέλη του πολιτιστικού συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

και πάλι φέτος ημέρα Παρασκευή ανηφορίσαμε 
για το Ακράσι για να παρακολουθήσουμε τους 
Ε΄ Χαιρετισμούς. Από τον παπα Παναγιώτη 
ακούσουμε το «Άγγελος πρωτοστάτης…» και 
όλα τα άλλα τροπάρια και κοντάκια  Όπως πάντα 
μέσα στην εκκλησία νιώθεις μια θαλπωρή, μια 
ζεστασιά. Πολλά πράγματα όμως δεν μπορείς να 
τα εξηγήσεις με λόγια,αλλά μόνο να τα ζήσεις. 

Ακούσαμε το «Υπερμάχω», ειπαν το «Άσπιλε» και 
το «Δος ημίν Δέσποτα» η Ευστρατία Ασωματιανού 
– Κουτλή και ο Γ. Ξ. Βερβέρης.  Τέλος ακούστηκε 
το ανεπανάληπτο «Την Ωραιότητα της Παρθενίας 
Σου...».  Ενα ευχαριστο γεγονος ήταν ότι τελειωσαν 
οι εργασίες αποκατάστασης του κίονα που ειχε παθει 
ζημιά, όπως επίσης τελείωσαν και οι υπόλοιπες 
εργασίες στο δεξιό και αριστερό κλίτος του ναού 
της Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.  Μετά το τέλος 
των Χαιρετισμών τι άλλο; ούζο με μεζέ....

	ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Μετά την αποκαθήλωση του Χριστού από τον 

Σταυρό και τον ενταφιασμό του, οι γυναίκες του 
Ακρασίου στολίζουν το επιτάφιο.  Αυτό γίνεται σε 
όλη την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σε λίγα μέρη της 
Λέσβου εδώ και παρα πολλά χρονια στο Ακράσι  
είναι το ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Κατά τις 5 

το απογευμα μαζεύονται οι γυναικες του χωριού μας 
μοιρολογούν - θρηνούν  σε ένα μουσικό αργόσυρτο 
ρυθμό πένθιμο που συναντάται μονο στα χωριά 
του Πλωμαρίου Λέσβου. Το συναισθημα βρίσκεται 
σε υψηλό επίπεδο, ο θρήνος είναι αληθινός γιατι 
κάθε γυναικα - μάνα ταυτίζεται με την Παναγιά. Το 
θείο με το ανθρώπινο προσεγίζουν με συγκινητικό 
τρόπο. Ο καυμός της Παναγίας για το παιδί της  είναι 
καυμός της κάθε γυναίκας για τα δικά της παιδιά.  
Το άκουσμα αυτής της μελωδίας του θρήνου είναι 
μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

	Μ. ΠΑΡΑΣΚΕυΗ – ΕΓΚΩΜΙΑ
Μ. Παρασκευή το βράδυ από ομάδες αγοριών 

και κοριτσιών ψάλλονται τα ΕΓΚΩΜΙΑ. Το ΑΞΙΟΝ 
ΕΣΤΙ, Αι ΓΕΝΕΑΙ ΑΙ ΠΑΣΑΙ, κλπ.  Μετά γίνεται 
η περιφορά του ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ σε όλο το χωριό. Στο 
τελος εξω από την εκκλησία όλος ο κοσμος περnάει 
κάτω από τον επιτάφιο.

	Κυριακή του ΠΑΣΧΑ 
(ΔΕυΤΕΡΑΝΑΣΤΑΣΗ) στο ΑΚΡΑΣΙ

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

Τις Θεός Μέγας
Ένα από τα παλιά έθιμα κατά την διάρκεια 

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

Το Ευαγγέλιο του Πάσχα 
Ένα ακόμη έθιμο που επικρατεί ακόμη στο 

χωριό μας το Ακράσι είναι το γεγονός ότι το 
Ευαγγέλιο την Κυριακή του Πάσχα  λέγεται σε 
πολλές γλώσσες. Εφέτος ειπώθηκε το Ευαγγέλιο 
σε 4 γλώσσες: στη ΟΜΗΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ, στα 
Αγγλικά, Ουκρανικά και Ιταλικά.

Περιφορά της Αναστάσεως 
Μετά το Ευαγγέλιο γίνεται η περιφορά της 

Αναστάσεως σε όλο το χωριό και φυσικά όπως 
κάθε χρόνο ο παπα Παναγιώτης μας στο τέλος μεσα 
στην πλατεία του χωριού μας είπε το ανέκδοτο της 
ημέρας.
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	Πασχαλινο γλέντι στο Ακράσι
Μετά την Δευτερανάστασι το μεσημέρι μεγάλη 

παρέα Ακρασιωτών στην πλατεία του χωριού 
έστησε ένα Πασχαλιάτικο γλέντι…. Απο το πρωί 
οι αγαπητοί φίλοι Τάκης και Ξενοφών άρχισαν 
τις προετοιμασίες για το πασχαλινό αρνί  και τα 
σχετικά κοκορέτσια, κλπ. Τους ευχαριστούμε πολύ. 
Το γλέντι κρατησε μέχρι το βράδυ……

	ΑΜΑΝΕΣ του ΔΗΜ. ΤΑΜΚΑΛΗ
Ειχα να ακουσω αυθεντικό ΑΜΑΝΕ πάρα 

πολλά χρόνια. Την Κυριακή το Πάσχα το πρωί στο 
χωριό μας το ΑΚΡΑΣΙ  ο μεγαλύτερος σε ηλικία– 
αιωνόβιος Ακρασιώτης ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΑΜΚΑΛΗΣ 
μας τραγούδησε ένα αμανε αυθεντικό, αφου ειχε 
πιεί τα ρακιά (ΟΥΖΟ) του. Τον ευχαριστούμε πάρα 
πολύ, να΄ ναι πάντα γερός. Μουσικά, οι Αμανέδες 
έχουν δική τους τεχνοτροπία με υψηλόφωνη, 
βαριά και βαθιά μολπή (τραγουδιστική απόδοση) 
που σύρει επί μακρόν σε ένταση και ποικιλία τους 
ήχους των λέξεων προσδίδοντας έτσι ανατολίτικο 
πάθος απροσμέτρητης αισθηματικότητας (κοινώς 
«νταλκά»). Παρότι ο αμανές φαίνεται να έχει 
τουρκότροπο μουσικό χαρακτήρα, πλείστοι έγκυροι 
ανατολιστές και μουσικοκριτικοί υποστηρίζουν 
ότι, αν και καλλιεργήθηκε από τους Τούρκους και 
άλλους λαούς της Ανατολής, φέρεται να έχει την 
αρχή και την επίδραση της Βυζαντινής μουσικής 
και συγκεκριμένα του ήχου που λέγεται «βαρύς» 
και ανήκει στο εναρμόνιο γένος. Παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τους αμανέδες βρίσκουμε στους 
βαρείς και μακρόσυρτους επαναλαμβανόμενους 
ήχους όπως το χριστιανικό ψαλτικό «τεριρέμ».

	ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟυ ΠΗΓΗΣ στο 
ΑΚΡΑΣΙ

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

	Για το δρόμο Ακρασίου - Δρώτας
Σημερα το πρωί (17/5/16) έγινε ενημέρωση 

από την πρόεδρο του Ακρασίου κα Πέμη Καρπέλη, 
από τον πολιτικό μηχανικό κο Γιώργο Κακέ , 
τον Αντιδήμαρχι Πλωμαρίου κ. Αρμενάκα στον 
Δήμαρχο Λέσβου κ. Σπυρο Γαληνό στο Δημαρχείο 
Λέσβου για το δρόμο Δρώτας-Ακρασίου. Βρέθηκε 
στο γραφείο του πολύς κόσμος, σύλλογοι τοπικοί 
Ακρασίου , Νεοχωρίου, και κατοικοι Ακρασίου , 
Νεοχωρίου και Δρώτας. Αφου του εκτέθηκαν ολες 
οι αποψεις μας, κατατέθηκε και η μελετη του κ. 
Γιωργου Κακέ.... Ο Δήμαρχος μας ειπε ότι είναι 
έργο που απαιτεί χρονο....και χρήμα...και θα κανει 
τις απαραιτητες ενεργειες.... Ίδωμεν….

	Tα θερμά συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντα συγχωριανού μας 
και αγαπητού μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΛΑΝΗ του 
Ευστρ. ετών 62  Εφυγε πολύ νέος απο την ζωή. 
Αιωνία του η μνήμη. Ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
ακυρώνει την εκδήλωση για τα ΚΑΨΑΛΑ και τον 
ΚΛΉΔΟΝΑ που επρόκειτο να γίνουν στο Ακράσι, 
την 23 Ιουνίου 2016.   Το ΔΣ του Συλλόγου μας

 
	από ΣυΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια….
Ο σύλλογος μας βρίσκεται στην δυσάρεστη 

θέση να σας πληροφορήσει τον θάνατο του 
αγαπητού μας ΑΚΡΑΣΙΩΤΗ και συγχωριανό μας  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΛΑΝΗ του Ευστρ. Εκφράζουμε 
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους 
συγγενείς του εκλιπόντος. Αιωνία του η μνήμη…. 
To Δ.Σ

	Χάρτης προσανατολισμού για τους 
τουρίστες

Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
λαμβάνοντας την προτροπή του φίλου και 
συγχωριανού μας  εξ Αυστραλίας Αριστείδη 
και με την οικονομική του συνδρομή (τον 
οποίο ευχαριστούμε), φτιάξαμε ΧΑΡΤΗ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Με τον χάρτη αυτόν που 
θα τοποθετηθεί στο κάτω καφενείο θα μπορεί ένας 
ξένος – τουρίστας να πληροφορηθεί που ακριβώς 
βρίσκεται.  Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή 
ενέργεια χρήσιμης ουσιαστικής πληροφόρησης και 
βοήθειας προς τους τουρίστες .

	Επίσκεψη 7ου Δημοτικου Σχολείου 
Μυτιληνης στο Ακρασι

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 150 παιδιά και 
γονείς του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης 
πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή στο χωριό 

μας. Αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στο λαογραφικό 
μουσείο « Ιωάννης Κοντέλλης» στη συνέχεια η 
πλατεία μας γέμισε παιδικές φωνές.  Τα καφενεία 
του χωριού περιποιήθηκαν παιδιά και γονείς. Στην 
Αγία Παρασκευή άναψαν κερί και απόλαυσαν τη 
θέα από την εξέδρα. Δυστυχώς αν και ήθελαν να 
επισκεφτούν το κτήμα ‘’Π. Λάσκαρη» με τα ελάφια 
δεν μπόρεσαν , επειδή η πρόσβαση με πούλμαν 
είναι αδύνατη εξαιτίας του δρόμου.  Μανώλης 
Λάσκαρης

	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟυ 
ΛΕΣβΟυ

Ο πρώην διευθυντής της Οικονομικής 
υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου Ακρασιώτης 
ΓΡΗΓΟΡΗ Ι. ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ είναι ο νέος  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου Λέσβου μετά από αποφαση 
του Δημάρχου Σπύρου Γαληνού.  Μετά την 
συνταξιοδότηση του στο πόστο του Οικονομικού 
Διευθυντής ο συγχωριανός μας Γρηγόρης Ι 
Αληγιάννης του ανοιξε ο δρόμος για να αναλάβει 
την θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Λέσβου. 
Με την πολυετή εμπειρία του και την γνώση της 
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου ήταν ο 
μόνος  τον οποίο 
ε μ π ι σ τ ε ύ τ η κ ε 
την θέση αυτή 
ο Δήμαρχος 
Λέσβου. Ως 
αρμοδιότητες έχει 
τον συντονισμό 
των Δημοτικών 
υπηρεσιών σε 
συνεργασία με 
τους αρμόδιους 
Διευθυντές των 
υπηρεσιών του 
Δήμου ώστε να 
εξασφαλιζεται  η 
αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων 
και προγραμμάτων του Δήμου.  Πιστεύουμε ότι ως 
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ΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΑΚΡΑΣΙ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ακρασιώτης και από την νέα αυτή θέση του Γενικού 
Γραμματέα θα βοηθήσει και θα προωθήσει τις 
όποιες προσπάθειες γίνονται τωρα τελευταία για τον 
δρόμο Ακρασίου – Δρώτας, Εμείς ως Ακρασιώτες 
και ως Πολιτιστικός Σύλλογος του ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο σημαντικό και δύσκολο του έργο και 
πόστο που έχει αναλάβει.

	Τάκης Σωτηρχέλλης, ο Ακρασιώτης….
Εδώ και χρόνια μας ταξιδεύει με τη φωνή του 

σε δρόμους μαγικούς με το ‘Ταξίδι στη Βροχή’.  
Γουστάρει να δημιουργεί, αλλά και να συνεργάζεται 
με άτομα που έχουν ψυχή και γουστάρουν αυτό που 
κάνουν.  Υπέροχος συνεργάτης, χαμηλών τόνων, 
εργατικός, δημιουργικός, χάνεται στις μουσικές του, 
δίπλα σε ανθρώπους με θετική ενέργεια.  Πολλά τα 
τραγούδια που είναι ακόμη στα συρτάρια του και 
σίγουρα θέλουμε να ακούσουμε κι άλλα…

	από ΣυΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ολοκληρώθηκε το έργο στην περιοχή 

«ΚΘΑΡΙΑ» στο χωριό μας . Ευχαριστούμε θερμά   
τους 150 συγχωριανούς μας οι οποίοι εξάντλησαν 
όλη την παρτίδα των ημερολογίων 2016 αλλά 
και τους κάτωθι συγχωριανούς μας για την 
επιπλέον οικονομική ενίσχυση στον σύλλογό μας 
: - κα Καραγιάννη Μαρία ( Ζάμπια Αφρική ) - κα 
Ταμκαλή – Aspros Μαρία ( Αυστραλία) - κον Καλδή 
Ευστράτιο ( Αττική ) - κον Μανωλάκη Ευστράτιο 

( Αττική ). Το παρών Δ.Σ του συλλόγου συνεχίζει 
το παραγωγικό έργο, των προηγούμενων Δ.Σ , 
πάνω στην φιλοσοφία–στρατηγική να επενδύει 
όλο το οικονομικό πλεόνασμά του στο Ακράσι , 
πάντα σε συνεργασία με την πρόεδρο του χωριού 
μας κα Περσεφόνη Καρπέλη . Όλοι μας πρέπει 
να γνωρίζουμε ,ότι τα χρήματα πού δίνουμε στον 
σύλλογο είναι ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ .

	από ΣυΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Ραντεβού έδωσαν οι Ακρασιώτισσες (τες) και οι 

φίλοι του συλλόγου το μεσημέρι 12-6-16 στο ROOF 
GARDEN δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου 
ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ στην Γλυφάδα. Ευχαριστούμε 
θερμά την οικογένεια Αφων Καλδή ιδιοκτήτες 
του ξενοδοχείου “ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ” για την συνεχή 
συνεργασία με τον σύλλογό μας αλλά και το 
προσωπικό για την άψογη  εξυπηρέτησή μας σ’ένα 
εξαιρετικό περιβάλλον . Επίσης , ευχαριστούμε 
την συγχωριανή μας κα Μαρία Νικολιά για τη 
φωτογραφική κάλυψη  της εκδήλωσης , το πρόεδρο 
της ΟΛΣΑ κο Νεκτάριο Βακάλη για τη παρουσία 
του, το πρόεδρο  του συλλόγου Πλωμαριτών κο 
Χαλαυτή Δημήτριο για τη παρουσία του με τη 
σύζυγό του, τον κο Αντώνη Θαλασέλλη εκ μέρους 
των Μποριανών και όλους όσους παραβρέθηκαν 
και μας χάρισαν ένα καταπληκτικό απόγευμα . Το 
Δ.Σ του συλλόγου Ακρασίου <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ>

	Tα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς της εκλιπούσης συγχωριανής 
μας της Μαρίας Καλδή 90 ετών σύζυγο του 
Δημοσθένη Καλδή. Αιωνία της η μνήμη.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας

(συνέχεια στη σελ. 29)
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στο ΑΚΡΑΣΙ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ
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	ΧΡΙΣΤΟυΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ του Συλλογου μας
Για μια ακόμη χρονιά στολίστηκε από μέλη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑ- ΣΙΩΝ η πλατεία 
του Ακρασίου με χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια 
και με ένα μεγάλο πεύκο στολισμενο με φωτάκια 
και άλλα στολιδια. Πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση 
του Συλλόγου μας αποσκοπεί στο να δώσει στους 
λίγους μόνιμους κατοίκους του χωριού μας μια 
ξεχωριστή και λαμπερή εικόνα των εορταστικών 
ημερών που μας έρχονται. Και φυσικά μετά ούζο 
με μεζέ (η αγαπητή Δέσποινα μας περιποιήθηκε 
ιδιαιτερα με τα ωραία κεφτεδάκια της….και όχι 
μόνο….)

	Ο Νίκος Ιωαννου Κοντέλλης με την 
μητέρα του Μυρσίνη βρεθηκαν στο χωριό μας και 
εβαλαν νέα ταμπέλα για το πλάτανο που φύτεψε ο 
αείμνηστος συγχωριανός μας Γιάννης Κοντέλλης.

	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ», τεύχος 38ο
Κυκλοφορησε σε ηλεκτρονική μορφή το νέο τεύχος 
του περιοδικού του Συλλόγου μας 38ο τεύχος 
«ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ». Μπορείτε να το δείτε στο https://
dl.dropboxusercontent.com/u/47139500/t38.pdf. 
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 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. 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.

του Γ. Ξ. βερβέρη

Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού μας Συλλόγου

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ

ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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	Κάλαντα στο Ακράσι Λέσβου
Για μια ακόμη χρονιά μέλη του Συλλόγου 
μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ βρεθήκαμε ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ στην γενέτειρα μας το 
Ακράσι για να «πούμε» τα κάλαντα σε όλους 
τους συγχωριανούς μας.  Πράγματι ήταν πολύ 
συγκινητικές οι στιγμές το πόσο ζεστά μας δέχονταν 
όλοι όσους επισκεπτόμασταν στα σπίτια τους,  μας 
έβαζαν μέσα στα στολισμένα σπίτια τους και αφού 
άκουγαν τα πατροπαράδοτα χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα έβγαζαν το δίσκο για να μας κεράσουν 
κουραμπιέδες, μελομακάρονα και πολλά άλλα 
γλυκά. Το ποτό έρεε άφθονο μας ζέστανε όχι μόνο 
το σώμα μας αλλά και τις καρδίες όλων μας. 
Παράλληλα ο σύλλογος μας μοίρασε σε όλους το 
νέο τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου μας όπως 
επίσης και τρόφιμα σε συγκεκριμένες οικογενειες 
και ατομα. Ως Δ.Σ. θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τα μέλη του Συλλόγου μας που παραβρέθηκαν 
στα κάλαντα και έδωσαν μια πολύ όμορφη εικόνα 
Χριστουγεννιάτικη στο χωριό μας. ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ σε όλους και του ΧΡΟΝΟΥ με ΥΓΕΙΑ

	Κοπή βασιλόπιτας στο Ακράσι Λέσβου
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
σήμερα το πρωί ΚΥΡΙΑΚΗ 10/1/16 έκοψε την 
Πρωτοχρονιάτικη του πίτα μετά το τέλος της 
Θείας Λειτουργίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Γιάννης Κοντέλλης στο ΑΚΡΑΣΙ. Πολύς κόσμος 
παραβρέθηκε στην μικρή μας αυτή γιορτή. Μετά 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικη; Βασιλόπιτα μας, 
όλοι οι Ακρασιώτες και φίλοι του χωριού μαςπου 
παραβρέθηκαν (πάνω από 90 άτομα) μαζί με την 
νεολαία του χωριού μας είπαμε τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Όλος ο κόσμος που 
παραβρέθηκε στην γιορτή μας αυτή κεράστηκε 
με καφέ, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, ξηροί 
καρποί, κονιάκ, χυμούς για τα παιδιά κλπ.Όλα τα 
παραπάνω ήταν προσφορά του συλλόγου μας. 
Τέλος κληρώθηκε το πρωτοχρονιάτικο Δώρο 
και το οποίο κέρδισε η κυρία Ειρήνη Καβαρνού 
συζύγου Ιωάννη. Της ευχόμαστε καλή χρονιά και 
να ναι πάντα τυχερή στην ζωή της. Ευχαριστούμε 
όλους όσους παραβρέθηκαν στην γιορτή μας 
αυτή και ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με 
ΥΓΕΙΑ. Και του χρόνου…

	ΓΙΟΡΤΗ ΚΟυΝΙΑΣ στο ΑΚΡΑΣΙ
Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο σύλλογος μας 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ διοργάνωσε την Γιορτή της 
Κούνιας. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν 
ένα μέρος της γιορτής της κούνιας, που έγινε την 
Λαμπροδευτέρα στην πλατεία του χωριού μας 
το ΑΚΡΑΣΙ.  Δείτε στην στολισμένη κούνια με 
λουλουδια και το γαϊδουράκι που είχαμε για το 
παιδιά. Το κέφι, η όρεξη για χορό, τα ποτά που 
ήταν δωρεάν σε όλους τους παραβρισκόμενους 
Ακρασιώτες όπως επίσης και φίλους του χωριού 
μας. Οι ψησταριές που στήθηκαν από μέλη του 
συλλόγου, η ζωντάνια έδειξαν ότι η γιορτή της 
κούνιας είχε μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά. 
Επίσης αυτό που είχε μεγάλη επιτυχία και άξιζε 
τον κόπο ήταν πιστεύω τα τραγούδια της κούνιας  
που τραγουδήθηκαν στο παλιό σκοπό που το 
έλεγαν οι παλιοί Ακρασιώτες. Είπαμε τραγούδια 
της Λαμπρής, της Πρωτομαγιάς. του έρωτα και 
της αγάπης. Τα τραγούδια αυτά τραγουδήθηκαν 
από την αυτοσχέδια χορωδία που σχηματίστηκε 
εθελοντικά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ΟΛΟΥΣ 
όσους παραβρεθήκαν στην γιορτή μας αυτή
Και του χρόνου.



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

28

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

29

	από ΣυΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Τα θερμά μας συλλυπητήρια…. Ο σύλλογος 

μας βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο της Μαρίας Καλδή 90 
ετών σύζυγο του Δημοσθένη Καλδή. Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε 16 Ιουνίου ώρα 12 το μεσημέρι 
στον Ιερό ναό Αγίας Φιλοθέης στην Φιλοθέη 
Αττικής . Η σωρός θα μεταφερθεί στο ΑΚΡΑΣΙ 
στον οικογενειακό τάφο . Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στα παιδιά της (Στάθη – Τάκη – 
Μιράντα) και τους συγγενείς της εκλιπούσας 
.Αιωνία της η μνήμη.  To ΔΣ του Συλλόγου  
<Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> Εξ’αφορμής της άνωθεν 
ανακοίνωσης θα ήθελα να κάνω το σχόλιο :

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας έφυγαν 
από το Ακράσι , ένα από τα φτωχότερα χωριά της 
Λέσβου , ως οικονομικοί μετανάστες στα πέρατα 
της γης Ζάμπια, Αυστραλία , Μαρόκο , Αμερική 
για να δημιουργήσουν περιουσία αλλά και να 
μορφώσουν τα παιδιά τους . Πάντα ,όμως , είχαν 
στο νου τους το χωριό τους και εκεί ήθελαν να 
είναι η τελευταία τους “κατοικία” .  Άρα , εμείς οι 
νεότεροι πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ακράσι για 
εμάς δεν είναι ένας απλός παραθεριστικός τόπος 
αλλά είναι η ΡΙΖΑ μας .

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

 Εορτή των Αγίων Αποστόλων στο 
Ακράσι

Γιορτάστηκε και φέτος η εορτή των Αγίων 
Αποστόλων στο Ακράσι στην ομώνυμη τοποθεσία 
των Αγίων Αποστόλων.  Το γραφικό εξωκλήσι 
στολισμένο και ασπρισμένο. Η καμπάνα κρεμασμένη 
σε ένα μεγάλο δένδρο αιωνόβιο χτύπησε χαρμόσυνα 
(δώρο του αγαπητού μας Γιάννη Λαγουτάρη, που 
τόσο μας λείπει. Τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη.) Ο 
κόσμος όπως πάντα πολύς, χαρούμενος, με πολλά 
παιδιά, νέους και ηλικιωμένους. Ευχαριστούμε 
τα κορίτσια του συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ για 
το ψήσιμο του καφέ και για το μοίρασμα των 
εδεσμάτων και ποτών.  Επίσης στο τέλος της 
λειτουργίας έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία και 
το μοίρασμα του άρτου σε όλο το εκκλησίασμα.

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες.  Και του 
χρόνου με υγεία. 

 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓυΡΩΝ στο 
ΑΚΡΑΣΙ

Παρα πολύ κόσμο ειχε στο Ακράσι στους 
Αγίους Αναργύρους όπου εορτάστηκαν στο 
ομώνυμο εξωκλήσι οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός. 
Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε η καθιερωμένη 
αρτοκλασία, κόπηκαν φανουρόπιτες και επειδή 
ήταν 1 του μήνα έγινε και αγιασμός. Χρονια πολλά 
στους εορτάζοντες και του χρόνου…

www.akrasi.gr/forum (2)
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ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ

του Μιχάλη Ασλάνη

	Τζανουμ εμπουρω θα του πω. Η τεχνολογία είναι πάντοτε καλή, αλλά αυτά τα κινητά ρε παιδιά 
είναι το κάτι άλλο. Βαστάνε στα χεριά τους μια παντούφλα, νομίζεις σύναψη πως είναι, και αρχίζουν 
λαλαλα και δεν τελειώνουν……. τι έφαγες, τι έκανες, τι μαγείρεψες και πολλά αλλά, να μη τα πω και 
φανώ αγενής, εκεί λύνουν όλα τα ζητήματα τους.  Το ωραίο είναι που βάζουν στο αυτί ένα πράγμα σαν 
αμύγδαλο, προϊόν και αυτό της τεχνολογίας φοβούνται μην τους επηρεάσει η ραδιενέργεια και τους βρει 
κανάς καρκίνος (κιφλις τσι μουτζεις ναχουμι), περπατά στον δρόμο  και μιλά κουνά τα χεριά του θαρρείς 
καραγκιόζης είναι. Το άλλο που τραβάν φωτογραφίες και τις ανεβάζουν στο ιντερνέτ θαρρείς πως ο 
άλλος έχει την έννοια τους και τα κουρέματά τους, δεν μπορεί να σκύψει μια γυναίκα έτοιμος είναι ο 
ΓΚΑΝΓΚΑΛΗΣ να τραβά. Στο καφενείο κάθεται μια παρέα,  τα βγάζουν από τις τσέπες στους ένας- ένας 
και αρχίζουν τσακα τσουκα  και βλέπουν όλα τα κουτσομπολιά, δεν κοιτάζουν να πιουν το πενηνταράκι 
που φέρνουν οι καφετζήδες τόσο περιποιημένα. Πάντως όλοι κουτσοί στραβοί έχουν ένα τέτοιο μαραφέτι 
και συναγωνίζονται ποιος έχει και το ποιο καλό.

	Εμ τα αλλά τα μάθατε έχει και μερικούς που δίνουν και συμβουλές (βλέπεις προσέχουν και την 
υγεία μας) αν έχεις αυτό θα πάρεις αυτό το μπουκαλάκι με το σκεύασμα του που είναι για αυτήν την 
πάθηση ή την άλλη. Ας είναι καλά, που και γω την άκουσα και πήρα ένα και στα 5 τα χάπια τα πέταξα στα 
σκουπίδια, εγώ δεν την ξαναπατώ πια. Όχι τίποτα φύγαν και τα ευρώ, να κάθομαι να ακούω κλώσες όπως 
γίνεται και με την TV. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις σε παθολόγους όλοι αυτοί τα ξέρουν, έχεις το ταδε θα 
πάρεις το ταδε, και σε ένα λεπτό γίνεσαι φιλούρι. Ρε δούλεμα που μας ρίχνουν τελειώνει το σωληναρακι 
και δεν βλέπεις αποτέλεσμα και αυτοί οι ψευτούκες μόλις αλείφουν ή πιουν ένα χάπι, πηδάνε, χορεύουν, 
τρώνε και όλα καλά. Μέχρι και την δυσκοιλιότητα, πίνεις ένα χαπάκι και η γαργαλιστερια βάζει μπρος 
και ανακουφίζεσαι, Βρε βρε βρε και αυτός ο Φικιορης όλα τα γιατρεύει ρε παιδί μου ολόκληρο σόου δίνει 
για να μας πείσει.  Βρε δεν πας και εσύ να κάνεις κανά μπάνιο …. 

	Βλέπω στο δρόμο κάτι νεαρούς ξενέρωτους φοράνε κάτι παντελόνια που κρέμεται η σέλα τους 
νομίζεις πως είναι οι βράκεςοι παλιές που φορούσαν οι γιαγιάδες μας που είχαν ομορφιά και τσαχπινιά 
και τιμή. Άσε πια που είναι κατατρυπημένα και τα πουλανε έτσι και τα τρυπανε αυτοί νομίζεις πως είναι 
μαγκιά….

	Άκουσων ακουσων τραβηξε ο ανθρωπος για τα αιωνιας μονας, του τεστην μακαριτης , αφησε 
την συνταξη του στην αγαπουλα του την γυναικα του. Αυτή σε εξι μηνες του μακαρη του πηρε την πρωτη 
συνταξη. Γι΄ αυτό, άμα μας πηγαινουνε για το ραχατ μπαχτσε μολις παρουμε την στροφη στο καφενείο 
λεμε «έχετε γεια βρυσουλες», αυτές ξετιναζοντε σαν το πετεινο που κτυπα τα φτερα του και φωναζει 
«κικιρίκου», έτσι και αυτές λένε από μεσα τους:  «γλύτουσα μουρι γλύτουσα απ  του ντερτ». Να πουμε 
και του στραβου το δίκιο όχι για ολες να της παρει η μπαλα.  Αλλα βρε παιδι μου γιατι εμεις οι αντρες μας 
βαζουν μπροστα και μας στελνουν πρωτους; (Φαινεται δεν τις αντεχουμε και αφηνουμε χέρια). Μια, πριν 
πεθάνει ο αντρας της κάνανε διαθήκες και μοιράζανε τα υπαρχοντα του, όταν κατεληξε  και τον πηγαίνανε 
στην εκκλησια…. φωναζε (για το θεαθηνε): «που μη αφηνς τση φεγς ομορφα ματιαμ» και πολλα αλλα . 
Μουρή δεν αφηνεις τα σαπια που ουτε δακρι δεν εβγαλες, διπρόσωπη κλωσσα .

	 Ενας όμως την είχε στείλει και στο δρομο ελεγε συχνα συχνα «αλλα μη χειρότηρα», όταν την 
κατεβαζαν στο ταφο. Αυτος το βιολί του, ο φίλος του δεν βασταξε ποια και λεει: «βρε δεν βλεπτς την 
γυναικα σου που την παραχωνουν και εσυ το βιολί σου»,  οπότε απαντα: «για πες να ημ ηγω σθέσητς».

	 Τωρα πας να ψουνησεις στα μαγαζια ρουχα ειτε σε καλα καταστηματα, ειτε σε κινεζους.  Παίρνεις 
π .χ  σλιπακια αμα θελης να αεριστής…. ο εξερχομενος βγαίνει σε κινεζικο στυλ  και ακούς ένα    (πιν πιν) 
συχρονίζεται  και αυτος με το κινεζικο εσωρουχο. Καημενη Ελλαδίτσα τι θα παθεις ακομα… Γι΄αυτο θα 
πουμε το τραγουδι.

Σκεπτομαι πως καταντησα
Και μαυρα αναστεναζω 
Ακομα και στον υπνο μου
Μανουλα μου φωναζω .  

	Να μου ζήσεις Τσίπρα με τους λεβεντες σου και αυτοί που σε ψήφησαν ….. και εσυ μαζόχα 
Έλληνα.

Εδώ και ενα χρόνο έχουμε χάσει τον αγαπημένο μας συγχωριανό μας Γ. Κοντέλη. Τον Γιάννη Ι 
Κοντέλλη την ψυχή του χωριού μας, το ΑΚΡΑΣΙ, θα τον γνωρίζετε για την αγάπη του για το χωριό μας 
και τα πολλά βιβλία που έχει γράψει γι΄ αυτό. Έχει επίσης διασώσει πάρα πολλά έγγραφα από το 1800 
μ.χ. μέχρι σήμερα και τα οποία θα γινουν  βιβλίο. Βιβλίο που θα κυκλοφορήσει αυτόν τον Αύγουστο του 
2016. Διαβάστε ένα  μέρος του προλογικού σημειώματος του εκλιπόντος Γιάννη Ι Κοντέλλη,

«ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΚΡΑΣΙ….Το  καλοκαίρι του 1990 βρήκα σκόρπια και σε κακή κατάσταση, σε 
διάφορα μέρη μέσα στην εκκλησία, έγγραφα περιόδου 1832-1927, με διάφορο περιεχόμενο. Όλα τα 
ανωτέρω έγγραφα είναι αξιόλογα, γιατί μας δίνουν άγνωστες πληροφορίες για την ιδιωτική και κοινωνική 
ζωή και γενικά για την ιστορία του χωριού. Αφού τα αρίθμησα κατά χρονολογική σειρά, τα κατέγραψα 
με ειδικούς σχολιασμούς και υπομνήσεις . Στάθηκα με θρησκευτική ευλάβεια μπροστά σ’αυτά τα εκατό 
πενήντα δύο έγγραφα και ΠΑΡΑΚΑΛΩ το μελλοντικό ερευνητή το ίδιο να κάνει.  Καταβάλλω συνεχείς 
προσπάθειες να βρεθούν και άλλα παλιά έγγραφα, γιατί ασφαλώς υπάρχουν σε χέρια ιδιωτών. Αν βρεθούν 
τέτοια έγγραφα θα φωτοτυπούνται και θα εγγράφονται στο παρόν τετράδιο στο τέλος, κατά την ίδια τάξη 
των προηγουμένων.

Ακράσι 2 Μαϊου 1991
Γιάννης  Γεωργίου Κοντέλλης, τ. Λυκειάρχης»
Μαζί με το εξωφυλλο του ΝΕΟΥ βιβλίου «ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΚΡΑΣΙ» , σας προβάλουμε και  ένα 

δείγμα από τα έγγραφα αυτά. Εγγραφο του 1909 (επί τουρκοκρατίας στο Ακράσι Λέσβου)
Εάν θέλετε να βοηθήσετε σ αυτήν μας την προσπάθεια (διάδοση του βιβλίου), μπορείτε να μας 

βοηθήσετε οικονομικά αγοράζοντας το βιβλίο αυτό.  Κοστίζει μόνο 10 ευρώ (δεν είναι μεσα τα ταχυδρομικά 
έξοδα)  Μην διστάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο (6977033166) ή και να μας στείλεται email: gexve@
hotmail.com και εμείς θα σας το στείλουμε.

Ένας Αιώνας Ακράσι
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ΓΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ
του ΡΑΦΑΗΛ Ε. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ

Αδυναμία
Άμα είσι αδύνατους τσι θελ’ς να δυναμώγ’ς θα παρ’ς κίνα, σίδηρου, κουκουλέ, τα’ άλλα πουλλά 

ματζούνια τσι θα τα ρίξ’ς μεσ’ στου κρασί, που θα’νι παλιό τσ’ ούλα αυτά θα τα βάλ’ς μέσ’ σι μια γυάλα. 
Άμα πιράσιν κάμπουσις μέρις, θα πίν’ς τρίγια πουτηρέλια τ’ μέρα, ένα προυί, ένα μισ’μέρ’, τσ’ ένα βράδ’ 
μετά του φαγί.

βήχας
Βράζουμι καλά σκουπιδόχουρτου κι κάθα προυί πίνουμι ένα φλυτζάν’ τσαγιού.
Άμα έχ’ς βήχα, θα πας να βρεις απιράθα κι θα τ’ βράγ’ς τσι θα πγεις τσι θα σι πιράσ’.
Ζάχαρ’
Όταν έχ’ς ζάχαρ’, τρως κάθι μέρα απού ένα ριπάν’, ή τρίβ’ς μια ουμή πατάτα, τ’ σουρών’ς τσι τ’ 

πίν’ς.
Ζιμάτ΄σμα
Άμα ζιματ΄στείς βάγ’ς πουλύ αλάτ’ τσι του δεν’ς.
Κέντρουμα
Άμα σι κιντρώσ’ του ψαρ’ σκουρπγιός, κουπανίγ’ς ζόχου, πού’νι ένα χόρτου κι του βάν’ς πάνου στου 

μέρους που τσιντρώθ’κις τσι πίν’ς τσι ρατσί.
Άμα σι τσιντρώσ’ μέλ’σσα, κόβ’ς φύλλου σ’κιάς τσι του γάλα του βάγ’ς πάνου. Άμα δεν έχ’ φύλλα η 

σ’κιά, κόβ’ς φλούδα τσι του τ’λίγ’ς.
Άμα σι δαγκάσ’ μέλ’σσα, βάγ’ς απάνου ντουμάτα, πιτρέλιου.
Όταν μας κιντρώσ’ η μέλ’σσα βάνουμι ντουμάτα, κρουμμύδια ή κι αμμουνία υγρή.
Μέσ’
Άμα είνι πιασμέν’ η μέγ’ς τσι θέλ’ς να βάλ’ς μπλάστρ’, βρέχ’ς μι του ρατσί τ’ μέγ’ς, κ’τσίγ’ς μαστίχ’ 

κουπαν’σμέν’, λιβάν’ τ’ αυγό ασπράδ’ τσι βάγ’ς ένα χαρτί απού πάνου τσι του δεν’ς.
Πέτρα
Όταν έχ’ς πέτρα στα νιφρά σ’, βράγ’ς αγριγιάδατσι τσ’ πίν’ς.
Πίισ’ (πίεση)
Άμα νέχ’ς πουλλές πιέσεις, πρέπ’ να πίν’ς κάθα προυί ένα πουτήρ’ φασκουμ’λιά δίχους ζάχαρ’.
Πουνόδουντους
Όταν σι πουνάν τα δόντια σ’, βράζιν μάλαθρου τσι κάνιν γαργάρα. Όταν σι πρηστούν, πυρώνιν ένα 

τ’γάν’ τσι του δείχτιν. Αυτό λέγιτιανιμουπύρουμα.
Βράζουμι ξύδ’, αλάτ’, μέλ’ κι κάνουμι γαργάρα.
Άμα πουνεί του δόντ’μας, θα βάλουμι ρίγαν’ ρακί τσι ασπιρίν’ για να μας πιράσ’.
Στραμπούλ’μα
Στο στραμπούλ’μα κόβιν αψιφιά ψ’λή ψ’λή, τ’ βάζιν σ’ ένα κατσαρόλ’ μι λάδ’, ξύδ’ κι πίτυρα κι στ’ 

φουτιά. Μιτά του βάζιν σι πανί κι αυτό στου στραμπουλ’μένου μέρους.
Άμα στραμπουλήξ’ς του πουδάρ’ σ’ πρέπ’ να κουπανίγ’ς κρουμμύδια τσ’ αψιφιά τσι να του 

μπαγλαρώγ’ς τσι να του δέγ’ς σφιχτά.
Τρουμάρα
Μόλις καμιά τρουμάξ’, γυρεύιν’ αλεύρ’ απού τρεις Μαρίγις, του κάνιν χλό τσι του πίνιν.
Βάλει… Αγριγιάδα:
Για του νιφρί.
Αγριουβασιλ’κός τσι τσιγκνήθρα: Είνι για του πρίξ’μου.
Αμάραντους: Για τ’ στουματίτιδα.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Αναζητηση των παιδικων μου εικόνων

Απιράθια: Τα βράγ’ς μι του λάδ’ τσι σα πουνούν τα πουδάρια σ’, τα κάν’ς ιντριβές. Ή τα βράγ’ς τσι 
τα κάν’ς γαργάρις άμα πουνί η λιμός σ’ για τα δόντια σ’, ή άμα έχ’ς πρήξ’μου κάν’ς κουμπρέσις.

Διντρουλίβανου: Για του πρήξ’μου.
Η καπνός: Θρέβ’ τ’ πληγή.
Καρότα: Τα βράγ’ς καλά, τσ’ ύστιρα τ’ αφήν’ς μι λίγου νιρό. Ρίχν’ς τσι λιμόν’ τσι τα τρως άμα σι 

παγαίν’ τσ’λιακό.
Κινίνου: Τα μ’κρά άμα γιννιόνταν τα τρίβαν μι του κινίνου στ’ς μασχάλις τσι στα πουδάρια για να 

γίνιν γιρά.
Μαντανός: Τουν κουπανίγ’ς τσι ρίχν’ς ρακί τσι τουν βάγ’ς μέσα στου τλουπάν’ στα μουρά που έχιν 

ψύλλ’ στ’ αχαμνά τουν.
Ματζουράνα: Για του στουμάχ’.
Μιλόχα: Τραβά απ’ του σπυρί τ’ν’ ακαθαρσία.
Τραντάφ’λλα: Βράγ’ς τα τραντάφ’λλα, τα θετ’ς πάνου σ’ ένα ντουλάπ’ τσι τα βάγ’ς απάνου στα 

μάτια άμα είνι κότσ’ να τσι σι τρών’.
Φασκουμ’λιά: Τ’ βράζουμι κι του ζ’μί του πίνουμι. Είνι καλό για τ’ς πόν’ κι του κρύου.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Μυτιλήνη 2000

του ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ  

«Πηγαίνω σε τόπους που μου θυμίζουν μια 
παιδική μου ζωγραφιά» συνέχεια.. Από τα καθαρά 
βλέμματα, τη φιλοξενία και το καλωσόρισμα, μέχρι 
την αναζήτηση των παιδικών μας εικόνων.. Έτσι, 
σουλάτσο στα χαμογελαστά ηλιόλουστα σοκάκια 
με τις «εφτά» μυρωδιές έως τις ξέγνοιαστες βόλτες 
στα χρωματιστά ξωκλήσια που δείχνουν το δρόμο 
προς την παραλία της Δρώτας.. Μέσα στην κάσα του 
αγροτικού, τη γλυκιά γεύση της σκόνης και τον απαλό 
καλοκαιρινό ήλιο... Σαν τότε.. Ακόμα θυμάμαι εκείνη 
την άσπρη βέσπα του μπαμπά, που μας φόρτωνε όλη 
την οικογένεια για το μεσημεριανό μας μπανάκι. Η 
πορεία γνωστή. Από το χωματόδρομο του χωριού 
μέσα από τις αχλαδιές και τις συχνές στάσεις για 
γευσιγνωσία προς τη θάλασσα των ονείρων μας! Και 
αν μας έκλεινε καμιά φορά το μάτι η νύστα, άπλωμα 
της κουρελούς κάτω από το δέντρο και ύπνος βαρύς! 
Κάτι τέτοιο μου θύμισε η σημερινή μας βόλτα.. 
Ευχαριστώ θερμά τους καλούς μου φίλους για την 

υποδοχή με την πιο μεγάλη αγκαλιά στο χωριό τους. Η συνέχεια στις 01 Αυγούστου στη Γιορτή του 
Τραχανά σε μια ανέκδοτη έκθεση φωτογραφιών όπως αυτές μπόρεσα να αποτυπώσω σήμερα!

Οδοιπορικο στο Ακρασι, με φωτο μια υπεροχη 
Ακρασιωτισα γιαγια 

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

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

Περσεφόνη Μακαρόνι, λιχνίζοντας τις ελιές.
Δημήτρης Χατζέλλης στο μαγαζί του (Μπέριγκαν 

Αυστραλίας), αρχές δεκαετίας του 60.

Τα δυο αδέλφια (Μαρία και Στάθης 
Βεγιάννη) μαζί με την ξαδέλφη τους 
Πωλίνα Σοφιανού στην παιδική τους 
ηλικία.

Αρχές της δεκαετίας του ’50 περίοδος 
συγκομιδής αχλαδιών

στο Ακράσι από αριστερά :
Ειρήνη Τσιργιάννη – Παναγίτσα, 

Ασπρολούπου του Σπύρου – 
Καλλιόπη Λάσκαρη του Χρήστου 

– Μυρσίνα Λάσκαρη του Χρήστου 
– Μαυροθαλασίτη Μυρσίνη του 

Παναγιώτη – Περμαθειά Ασπρολούπου 
του Νικολάου – Χρήστος Θαλασέλλης – 

Σωτήρχος Δημήτριος του Αρχοντ. 

Γιώργος Νικολιάς, Περσεφώνη Κοντέλλη, 
Γιώργος Λαγουμίδης, Στρατής Λαγουμίδη, Ελένη 

και η μαμά της Βασιλική

Το καφενείο του χωριού, από αριστερά, Μιχάλης Ασλάνης 
του Νικολάου Δημήτρης Βερβέρης του Βαλάκου, 

Σπύρος Κουτλής του Περικλή, Ευστάθιος Καβαρνός του 
Παναγιώτη, Δημήτρης Σωτηρχέλλης του Αρχοντελλη, 

Αντώνης Αλληγιάννης, από Αμερική παιδί στο παράθυρο, 
Γρηγόρης Μαυροθαλασσίτης του Κώστα.

Δεκαετία του 80. Παλιό θεατρικό από την νεολαία 
του χωριού μας στην πλατεία του Ακρασίου.

Στα πολύ παλιά χρόνια παρέα φίλων (δεύτερος 
από δεξιά) ο Παναγιώτης Γεωργ. Χατζέλλης.

Τους άλλους τους γνωρίζετε;

Τρεις φίλοι. Γιάννης Κοντέλλης, Περικλής 
Σάπικας (δεν είναι πια κοντά μας)

και Αληγιάννης Νίκος.

Η Μαρία Νικολιά με τον αξέχαστο 
πατέρα της Γιώργο.
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27 Μαρτίου 2016 Luanshya ( Copperbelt.) 
-Zambia. Φωτοστιγμές από την εορτή 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της 
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, 
στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα ιστορικό 
πρώτο Ορθόδοξο Ναό της Ζάμπια, στην 
πόλη Luanshya της επαρχίας Copperbelt. 
Ιερούργησε με την ευλογία του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ζάμπιας 
και Μαλάουι κ.Ιωάννου , ο Πανοσιολ. 
Αρχιμανδρίτης κ.Δανιήλ Μπιάζης.
Παρόντες σύμπασα η ακμάζουσα και 
δραστήρια Ελληνική Κοινότητα Copperbelt, 
υπό την Πρόεδρό της κα.Μαίρη Σαμαρά 
και τους συνεργάτες της. 
Το πλούσιο γεύμα προσέφεραν οι 
οικογένειες Δημήτριου και Ελευθέριου 
Καλδή, οι οποίες διοργάνωσαν άψογα τα 
του εορτασμού. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!

Μαθητές του 5ου Δημοτικού 
Μυτιλήνης με τον δάσκαλο 
τους Μανώλη Λάσκαρη, από 
την επίσκεψή τους στο Ακρασι 
Λέσβου (εντός του Ναού της Αγίας 
Παρασκευής Ακρασίου - Λέσβου).

Φορώντας την παραδοσιακή επίσημη στολή
από το νησί του Αιγαίου Λέσβος,

ο Στεφανος Καλδής.

Τα δυο αδέλφια Μυρσίνη Σωτήρχου
και ο Γεώργιος Βογιατζής

(με την σύζυγο του Γιώτα).

Κατάθεση στεφάνου την 25η Μαρτίου στο 
μνημείο των πεσόντων στο Ακράσι, από την 

Πρόεδρο Ακρασίου Πέμη Καρπέλη.

Μαρία Σωτήρχου, κόρη του Στάθη 
Σωτήρχου από την Αδελαίδα της 

Αυστραλίας. Graduated on 12 August 2015 
with a Diploma in Medical Sonography.

Ελενη Μελιγωνίτη εγγονή του Στάθη Ασπρολούπου 
στην Αυστραλία τραγουδά για τον Σύλλογο 
Ηλιοτών στο Σύδνεϋ την γιορτή - ημέρα της 

γυναίκας 7 Μαίου 2016.

Απο το γάμο της Αργυρούλας Φωτίου
(κόρη της Πέρσας Καπτανή και του Δημή-

τρη) με τον σύζυγό της Κωνσταντίνο
και τους δυο γονείς της.
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Ημερα Παρασκευη 27 του Μάη 
ξεκινησα για το εξωκκλησι του Αγιου 
Θεράποντος που ειναι κοντα στο 
Αμπελικο. Ακομη δεν ειχε ζεστανει ο 
ηλιος οταν κατηφόριζα για να φθασω στον 
προορισμο μου. Επειδη το εξωκκλησι 
ειναι σε μια λαγκαδια ειπα να βγαλω 
δυο φωτογραφιες αλλα το εξωκκλησι 
δεν φαινότανε απο την πολλη βλάστηση. 
Ενα αηδόνι εκανε την πρωϊνη προσευχη 
του. Τελικα εφθασα στον προορισμό μου. 
Τοτε μου ηρθαν κατι εικονες απο τα παλια 
οταν αντικρυσα το μικρο παραθυρακι 
στο βορινο μερος του ναου. Ημουν πολυ 
μικρος αλλα το θυμαμαι σαν να ηταν χθες. 
Ειχα πυρετο ο οποιος δεν υποχωρουσε, 
γι΄αυτο οι γονεις μου με βαλανε επανω στο 
γαϊδουρακι και με πηγανε στη χαρη του 
Αγιου Θεραποντα για να με θεραπευσει. 
Η διαδικασια ηταν οτι επρεπε να με 
περασουν τρεις φορες μεσα απο αυτο το 
μικρο παραθυρακι, να μου βγαλουν ΟΛΑ 
τα ρουχα, τα οποια τα αφησαμε εκει, να 
μου βαλουν φρεσκοπλυμενα ρουχα και 
να μεινω κατω απο την εικονα του Αγιου 
μεχρις οτου τελειωσει η λειτουργια, οπερ και εγενετο. Σημερα ασπρομαλης πλέον ξαναπηγα στη χαρη του 
να τον ευχαριστησω και να αναψω ενα κερακι.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ
ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΛΕΣΒΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ
του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣυΛΛΟΓΟΙ ΑΚΡΑΣΙΟυ

Επί πλέον εκδηλώσεις - δραστηριότητες
1. ΤΟΥΡΝΟΥΑ  5Χ5  ΣΤΟ  ΑΜΠΕΛΙΚΟ 2. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΙΤΣΟΥ 3. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΓΚ - ΠΟΓΚ
4. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ  ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ  ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 5. Ανακύκλωση μέσω δήμου Μυτιλήνης  και της Προεδρου του χωριού μας Πέμη 
Καρπέλη                                                                                                                    Τα ΔΣ των Συλλογων

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου (Δημήτρη & Πέρσα) που με στηρίξανε
και με στηρίζουν. Χαίρομαι που έχω αυτούς τους δυο υπέροχους ανθρώπους

για γονείς μου και θέλω να γνωρίζουν ότι τους αγαπάω πάρα πολύ!!!
Αργυρούλα Φωτίου (εγγονή Αργύρη Καπτανή).

Εμμ. Σωτηρχέλλης 10€,
Γιώργος Βάμβουρας 20€,
Γκατζιρούλη Τσιργιάνη Μάρσια 10€,
Πλευριτάκης Γιώργος 30€,
Νικολιά Μαρία 20€,

Καπτανής Χριστόφορος 20€,
Χατζάρας Μιχ. 20€,
Καρούλης Κλεάνθης 5€,
Καλδής Ευστράτιος-Χρυσούλα 20€,
Χρήστος Λέκας 40€,

Μαίρη Βεγιάννη 20€,
Σανιδά Πέρσα 20€,
Αληγιάννη Πελαγία 10€,
Ειρήνη Ι. Χατζέλλη 20€,
Παντέμης Γρηγόρης 20€
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Εις μνήμην...
Γεώργιος - Δημήτρης Σάπικας

Αγαπητέ μας Γιώργο – Δημήτρη,
Με τον ερχομό στου στη ζωή μια ασυμβατότητα αίματος που τα τότε χρόνια 

δεν έτυχε, ενδεχόμενα, της έγκαιρης αντιμετώπισης, αποτέλεσε την αιτία και την 
αρχή αρκετών μετέπειτα δυσκολιών στη ζωή σου.

Όμως, παρ’ όλα αυτά, τη ζωή την αντιμετώπιζες πάντα αισιόδοξα και με χαμό-
γελο. Δεν έχανες ποτέ το κουράγιο για τη ζωή και για ό,τι καλύτερο.

Παρά τις δυσκολίες, ολοκλήρωσες τις γυμναστικές και λυκειακές σου σπου-
δές και το ενδιαφέρον σου για απόκτηση νέων γνώσεων, μέσω μάλιστα της σύγ-
χρονης τεχνολογίας των υπολογιστών, ήταν συνεχές κι έντονο.

Την βαθιά σου πίστη προς τον ύψιστον και τους αγίους του, την εκδήλωνες 
και την έκανες πράξη, στο βαθμό βέβαια που σε επέτρεπαν οι δυνατότητές σου, 
σε κάθε σου εκκλησίασμα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, απανωτές ατυχείς συγκυρίες, τρεις πτώσεις 
στο έδαφος και δυο σοβαρά χειρουργεία, δεν στάθηκαν ικανά όχι μόνο να βελτιώσουν τις κινητικές σου 
δυσκολίες αλλά στο τέλος έμελλε να μείνεις καθηλωμένος επί ένα περίπου τετράμηνο στο κρεβάτι του 
πόνου και χωρίς δυνατότητες επικοινωνίας με τους δικούς σου και με το περιβάλλον. Έτσι τα περιθώρια 
επανόδου σχεδόν είχαν εκλείψει και το τέλος ήταν αναπόφευκτο αλλά και λυτρωμός συνάμα.

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 9/11/2015 ο Ταξιάρχης Φωτίου (γιος της Πέρσας Καπτανή και του Δημήτρη) και η Στυλια-
νή Κοντούλη  παντρεύτηκαν στη Μυτιλήνη.
2. Στις 28/12/2015 η Αργυρούλα Φωτίου (κόρη της Πέρσας Καπτανή και του Δημήτρη) και ο 
Κωνσταντίνος Δεληγιάννης παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μιστεγνών.
3. Στις 27/02/2016 η Έφη Τζελαή (κόρη της Ειρήνης Κοντέλλη και του Κώστα) και ο Δουκάκης 
Αβδελέλλης παντρεύτηκαν στον Ι.Μ.Ν. Αγ. Αθανασίου Μυτιλήνης  
4. Στις 28/5/2016 η Κατερίνα Σάββα (κόρη του Γιώργου και της Φρόσως Κων/νου Καλδή μικρα-
νεψιά του Γιάννη Κοντέλη) και ο Αδάμ Πάπα παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καβούρι Βουλιαγ-
μένης.
5. Στις 09/07/2016 ο Παναγιώτης Κοντός (γιός του Γρηγόρη και της Αρχοντούλας) και η Μαρία 
Κουτελού παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας Αθήνα.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ

1. Στις 4/12/2015 απεβίωσε η Δέσποινα Κρητικού (κόρη Ευσταθ Τυροπώλη) στην Αυστραλία  όπου 
και κηδεύτηκε. 
2. Στις 23/01/2016 απεβίωσε η Καλλιόπη Λινάρδου (το γένος Λάσκαρη) στη Μυτιλήνη όπου και 
κηδεύτηκε.
3. Στις 15/2/2016 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νίκος Μανέτας (από Δρώτα) όπου και κηδεύτηκε.
4. Στις 03/03/2016 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Σάπικας Γεώργιος (του Νικολάου και της Δημητρού-
λας) και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
5. Απεβίωσε στην Αθήνα η Μαρία Καλδή, 90 ετών, σύζυγος του Δημοσθένη Καλδή και ετάφη στο 
Ακράσι.
6. Απεβίωσε στην Μυτιλήνη την 27/6/2016 η Άννα Μανέτα, από τη Δρώτα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. Ο Ευστάθιος Παπακωνσταντίνος και η σύζυγος του Παναγιώτα Κοντέλλη (κόρη του Χρήστου 
Κοντέλλη) στις 16/9/2015 στην Αθήνα έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
2. Ο Παναγιώτης Λάσκαρης (γιος της Μαίρης Ασπρολούπου και του Γιάννη) και η σύζυγος του 
Ελένη στις 15/10/2015 στην Θεσσαλονίκη έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
3. Ο Δημήτρης Στεφ. Καλδής και η Ειρήνη βασ. Μαυροθαλασίτη στις 16/12/2015 στη Μυτιλήνη 
έφεραν στο κόσμο ένα κοριτσάκι.
4. Η βάνα Γεωρ. Καρυτσιανού και ο Παναγιώτης Χατζησάββας στις 22/12/2015 στη Μυτιλήνη 
έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
5. Η Μαρία Παπαπέτρου (κόρη της Ειρήνης Σίμου Ξενιτέλλη) και ο Μιχάλης Αλούστρος στις 
15/01/2016 έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
6. Η Ανθούλα Αθανασίου (κόρη της Μαρίας Δημ. Ταμκαλή και του Χαρίλαου) και ο Γιάννης 
Αλοίμονος στις 10/12/2015 στην Καλαμάτα έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
7. Ο Αληγιάνης Αντώνης και η Σουλάντζου Δήμητρα στις 08/03/2016 στην Αθήνα έφεραν στο κό-
σμο ένα αγοράκι.
8. Η Αληγιάνη Μεταξία και ο Καμπούρης Γιώργος στις 27/02/2016 στη Μυτιλήνη έφεραν στο κό-
σμο ένα κοριτσάκι.
9. Η Αργυρούλα Φωτίου (κόρη της Πέρσας Καπτανή και του Δημήτρη) και ο Κωνσταντίνος Δε-
ληγιάννης στις 18/03/2016 στη Μυτιλήνη έφεραν στο κόσμο ένα κοριτσάκι. 
10. Ο Χιωτέλης Παναγιώτης (γιος της βούλας βερβέρη και του Στρατή) και η σύζυγος του Χρι-
στίνα τον Απρίλιο 2016 στη Μυτιλήνη έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.
11. Ο Ταξιάρχης Φωτίου (γιος της Πέρσας Καπτανή και του Δημήτρη)  και η Στυλιανή Κοντούλη 
στις 25/05/2016 έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.  
12. Η Μαρία Τυροπώλη και ο σύζυγός της Ευάγγελος την 20/6/2016 έφεραν στον κόσμο ένα αγράκι. 

Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

βΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Άγγελος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους  ο Ξενοφών και η Φαιναρέτη Σάπικα στις 
19/06/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Πέραμα Λέσβου.
2. Χαράλαμπος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η βάνα Γεωργ. Καριτσιανού και ο Πα-
ναγιώτης Χατζησάββας στις 12/06/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παμφίλων.
3. Γρηγόρης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Παναγιώτης Κοντός και η σύζυγος του 
Μαρία στις 09/07/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας Αθήνα.

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

ΑΡΡΑβΩΝΕΣ

Το καλοκαίρι του 2015 αρραβωνιάστηκε η Αφροδίτη Λινάρδου (του Κώστα και της Ταξιαρχούλας) και 
ο Νέστορας Μπούρος.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς Νέους Καλά Στέφανα

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

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

Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

ΚΛΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

ΕΡΜΟΥ 78 - MYTIΛHNH
THΛ. (22510) 28140

Αγαπητέ μας Γιώργο,
Είναι γνωστό ότι όλοι οι συγχωριανοί, αλλά και όλοι οι γνωστοί και φίλοι πάντοτε με αγάπη σε πε-

ριέβαλαν και το τελευταίο μάλιστα διάστημα καθημερινό ήταν το ενδιαφέρον τους για την πορεία της 
υγείας σου.

Συγκινητική ήταν η προσπάθεια του αδερφού σου Αργύρη να σε περιθάλπει όλο αυτό το διάστημα 
της ασθένειάς σου και των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζες. Καθημερινά, όλο το 24ωρο ήταν 
δίπλα σου όχι απλά ως αδερφός αλλά ως πραγματικός γονιός.

Ξάδερφε Γιώργο,
Νάναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει και ο Θεός της αγάπης ας αναπαύσει την ψυχή σου.

Χρήστος Κουτλής
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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


