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Τεσσαρακοστό (40ο) 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.
Γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Επίσης δεν 
λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού προβληματισμού όπως του 
Στρατή Καλδή και του Παναγιώτη Χατζέλλη. Ανθρώπους που αγαπούν τον 
τόπο τους και δεν παύουν να γράφουν γι΄ αυτόν.  Τους ευχαριστούμε μέσα 
από τα βάθη της καρδιάς μας. Διαβάσετε το Σούπερ μάρκετ της Ευστρατίας 
Ασωματιανού, διαβάστε για τον μεγάλο σαντουριέρη Γεώργιο Χατζέλλη, για 
τον δάσκαλο Σίμο Γεωργίου Ξενιτέλλη για τον οποίο γράφει ο συγχωρεμένος 
Γιάννης Κοντέλλης, Ακρασιώτικες κουβεντούλες της Ευστρατίας Ασωματιανού, 
και πολλά άλλα ενδιαφέροντα άρθρα.

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

Μια αξιόλογη έκδοση κυκλοφορεί με το ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ του Γιάννη Κοντέλλη 
«Ενας Αιώνας Ακράσι», όπου μέσα από παλιά έγγραφα που ξεκινούν από το 
1834 βλέπουμε την κοινωνική και οικονομική ζωή του Ακρασίου. Ένα βιβλίο 
που πρέπει να έχει στο σπίτι του κάθε Ακρασιώτης και κάθε Ελληνας 
πολίτης. (παραγγελίες στο 6977033166 ή στο gexve@hotmail.com). Επίσης 
έχουμε εκδόση το νέο μας Ημερολόγιο τοίχου, οπου φαίνονται οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που γίνονται στο Ακράσι και το οποίο κοστίζει μόνο 5 ευρώ. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ  ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ www. akrasi.
gr (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).

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Οι Μάγοι, οι φτωχοί Ποιμένες και τα αγαθά ζώα 
ήταν η κοσμική αντιπροσωπεία την Άγια εκείνη νύχτα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. 

Ο Χριστός ήλθε για να κηρύξει την επανάσταση της αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους. Να πει ότι 
όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή φύλου είμαστε ίσοι και αδέλφια γιατί έχουμε τον ίδιο 
Πατέρα. 

Ήλθε για να αναβιβάσει την γυναίκα και να καθαγιάσει την οικογένεια. 
Ήλθε για να γιατρέψει όλες τις πληγές και τα πάθη του ανθρώπου. 
Ήλθε για να μας αφήσει την επί του Όρους Ομιλία, ένα υπέροχο θρησκευτικό κείμενο που γράφτηκε 

μια μοναδική φορά και ποτέ δεν θα ξαναγραφεί κάτι καλύτερο.
Ήλθε και μας άφησε την απαράμιλλη παραβολή του Ασώτου για την οποία έγραψαν: «Προτού λεχθεί, 

δεν ελέχθη κάτι καλύτερο. Ευλογημένη η ώρα που ελέχθη και ας την έχουμε ως ημέρα πανηγυρισμού». (Α. 
Τσιριντάνης).   

Ήλθε και μας έδωσε ένα πάρα πολύ απλό σύνταγμα για την ομαλή συμβίωσή μας, όταν είπε: «Πάντα 
ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς». Με άλλα λόγια, όπως 
θέλετε να φέρονται οι άλλοι σε σας, έτσι να φέρεσθε κι εσείς σ’ αυτούς. 

Μέσα στον ανάστατο και μπερδεμένο κόσμο μας η μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι να σκύψουμε ευλαβικά, 
να ακούσουμε το μήνυμά Του και να το εφαρμόζουμε.

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΧριστός γεννάται…

Αγαθοεργία

Ακρασιώτικα δρώμενα
και τελετουργίες του Δωδεκαημέρου

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Όταν πάμε στον ουρανό δεν θα ρωτηθούμε πόσες θρησκευτικές διαλέξεις παρακολουθήσαμε, πόσες 
μετάνοιες κάναμε στην προσευχή μας, πόσο αυστηρά νηστέψαμε. Αλλά θα ρωτηθούμε: Δώσαμε τροφή 
στους πεινασμένους, ρούχα στους γυμνούς, φροντίσαμε τους αρρώστους, επισκεφθήκαμε τους 
φυλακισμένους, ξεδιψάσαμε τους διψασμένους; Αυτά είναι όλα που θα ρωτηθούμε. Κι αν θέλουμε να 
συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες μας πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε τους άλλους ανθρώπους που 
μας έβλαψαν. Ο δρόμος προς τον Θεό βρίσκεται μέσα στην αγάπη για τους άλλους ανθρώπους και δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος. Όταν ο Πέτρος ρώτησε τον Χριστό: «Κύριε, πόσες φορές πρέπει να  συγχωρήσουμε 
τον αδελφό μας που μας έβλαψε, εφτά φορές φτάνει; Ο Χριστός του απάντησε, όχι μόνον εφτά αλλά 
εβδομήντα εφτά».

Η παραβολή με τα πρόβατα και τα ερίφια, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφ. 25/31 πρέπει να χαραχθεί 
βαθιά μέσα στις καρδιές μας!    

Επίκαιροι προβληματισμοί
 
Μέσα στη δίνη των καθημερινών μας μεριμνών και ενασχολήσεων ξεχνούμε ότι, εκτός από αυτόν 

τον κόσμο υπάρχει και ένας άλλος κόσμος πιο όμορφος στον ουρανό, όπου εκεί επικρατεί η αγάπη και 
δικαιοσύνη του Θεού.

Η απόκτηση, όμως, αυτού του όμορφου κόσμου εξαρτάται από την επίγεια διαδρομή και διαγωγή μας. 
Χρειάζεται θερμή πίστη δι’ αγάπης ενεργουμένη. Τότε μόνο θα ακούσουμε το «δεύτε οι ευλογημένοι 

του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, επείνασα γαρ, 
και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και εποτίσατέ με, ξένος ήμην, και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ 
με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με».

Στρατής Καλδής

Οι πρόγονοί μας πίστευαν και διατηρούσαν τις παραδόσεις και έθιμα γιατί πίστευαν σε αυτά ότι θα 
έχουν ευημερία στη ζωή τους. Δυστυχώς σήμερα όλα ξεχνιούνται και διαφοροποιούνται. Τη νηστεία των 
Χριστουγέννων την άρχιζαν από τις 15 Νοεμβρίου.

Το κάθε σπίτι μεγάλωνε ένα αρνί για την ημέρα των Χριστουγέννων. Επειδή τότε δεν υπήρχαν ψυγεία 
το τσιγάριζαν κι έφτιαχναν διάφορα φαγητά. Ήταν πεντανόστιμο. 

Έφτιαχναν λουκάνικα σπιτίσια, αματιές... Τα μαγκάλια ήταν έτοιμα όταν τελειώσει η λειτουργία των 
Χριστουγέννων να ψηθούν οι μπριζόλες. 

Από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ετοιμάζονταν για την καινούρια χρονιά. Στόλιζαν τις πόρτες με 
διάφορα μαγικά όπως κλαρί ελιάς, κισσό, αγριοκρεμμυδοβότανο. Αυτά όλα για το μάγιασμα. Τοποθετούσαν 
πίσω από την πόρτα του σπιτιού μια πέτρα με πρασινάδα (μαλιασμένη όπως την έλεγαν), έκαναν το 
ποδαρικό πολύ πρωί την Πρωτοχρονιά. Έσπαζαν ένα ρόδι μέσα στο σπίτι για να είναι γεμάτο το σπίτι, όπως 
το ρόδι. Πήγαιναν στη βρύση του χωριού πολλά φιλοδωρήματα για να καλοπιάσουν τους καλικάντζαρους. 
Θεωρούσαν ότι ήταν παμπόνηρα και ότι έκαναν κακό. Μέσα στο τζάμι τοποθετούσαν ένα χοντρό μεγάλο 
κούτσουρο να ανάβει όλες τις μέρες του δωδεκαημέρου για να μη μπορούν να κατέβουν από τον καπνοδόχο. 
Έριχναν στάχτη γύρω από το σπίτι για να τους εμποδίζουν. Πίστευαν πως με την αγιαστούρα του παπά 
θα έφευγαν στον κάτω κόσμο. Τον Αγιασμό των Φώτων τον έριχναν στα χωράφια, στα πηγάδια, για να 
αγιαστούν τα νερά. Δε λουζόταν μέχρι τα Φώτα για να μην θολώσουν τα νερά. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 
δεν δεχόταν επισκέψεις. Απόφευγαν το κακό μάτιασμα. Ετοίμαζαν ένα δίσκο με κονιάκ, μελομακάρονα για 
να έρθει ο Άγιος Βασίλης και να κεραστεί. Όλα αυτά είναι αναμνήσεις περασμένων εποχών. Στις μέρες μας 
όλα έχουν ξεχαστεί, όλα διαφοροποιούνται.

ΝΕΟ Βιβλίο του Γιάννη Κοντέλλη. Εδώ και ενα χρόνο έχουμε χάσει τον 
αγαπημένο μας συγχωριανό μας Γ. Κοντέλη. Τον Γιάννη Ι Κοντέλλη την ψυχή 
του χωριού μας, 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 1834 μ.χ. μέχρι σήμερα και από τα οποία τα σπουδαιότερα και αρχαιότερα 
τα εκδώσαμε σε ΒΙΒΛΙΟ. Βιβλίο που κυκλοφόρησε μέσα στον  Δεκέμβριο του 
2016. Αντιγράφουμε μέρος του προλογικού σημειώματος του εκλιπόντος Γιάννη 
Ι Κοντέλλη, ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΚΡΑΣΙ (1834-1934).

«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... 
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»
Το βιβλίο κοστίζει μόνο 10 ευρώ (δεν είναι μεσα τα ταχυδρομικά έξοδα ) και μπορείτε να το παραγγείλετε:  

με ένα τηλέφωνο σας (6977033166) ή και να μας στείλετε email: gexve@hotmail.com και φυσικά θα κοπεί 
η σχετική απόδειξη χρημάτων που θα μας καταβάλετε.

Το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ένας Αιώνας Ακράσι (1834- 1934)
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Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΓιώργος Χατζέλλης «Βέβα»
Ένας σπουδαίος Λέσβιος σαντουριέρης

του ΔΗΜΗΤΡΗ Β. ΚΟΦΤΕΡΟΥ

Αλήθεια πότε ήταν η τελευταία φορά που αφουγκράστηκες την ψυχή σου μέσα σε συχνότητες 
εκκωφαντικής σιωπής; Που σιγοψιθύρισες  ρεφραίν και κουπλέ από το τραγούδι της φύσης; Που αφέθηκες 
να νιώσεις αψεγάδιαστα σμιλεμένος με την απόλυτη αρμονία και γαλαντομία της  πλάσης. Και αν στη 
μάχη με το χρόνο επιθυμείς έστω και μία φορά να βγεις νικητής αναποδογύρισε την κλεψύδρα  και έλα να 
ακούσεις την ηχώ του νιώθοντας κυρίαρχος έτσι όπως θα ατενίσεις ένα άλλο κόσμο που αβίαστα αφοπλίζει 
κάθε αρνητισμό μίας παρωχημένης καθημερινότητας. Καλώς ήρθες στο Ακράσι, αυτό που λατρεύουν οι 
ντόπιοι, ερωτεύονται οι επισκέπτες και αναπολούν οι ξενιτεμένοι.

Μπορεί η μία εκδοχή της προέλευσης του ονόματος του να είναι η έλλειψη αμπελιών επομένως 
και κρασιού ωστόσο η διαδρομή για να προσεγγίσει κανείς το Ακράσι είναι το λιγότερο μεθυστική. 54 
χιλιόμετρα με περάσματα από ελαιώνες και πευκοδάση με συνοδοιπόρο το άρωμα του ρετσινιού και την 
δροσερή υφή της βουνίσιας αύρας.

Φτάνοντας στο χωριό τα καλωσορίσματα των 
κατοίκων σε παρακινούν αβίαστα να νιώσεις σαν 
στο σπίτι σου. Ο καφενές γίνεται καταφύγιο και εσύ 
απολαμβάνεις καφέ στη χόβολη, γνήσια ντόπια γκαζόζα, 
ροφήματα από βότανα μαζεμένα από τα γύρω βουνά και 
φυσικά τις διηγήσεις των γηραιότερων για τον τόπο και 
τους ανθρώπους του.

Ανηφορίζοντας μένεις έκθαμβος από την αγάπη που 
αποπνέουν οι κάτοικοι για τον τόπο τους. Μάρτυρας η 
πάστρα σε κάθε γωνιά, τα μερακλίδικα παραδοσιακά 
σπίτια με τις περιποιημένες αυλίτσες και φυσικά η διάθεση για καθαριότητα και δη αρχοντιά να μην 
εξαντλείται σε ατομικό επίπεδο. Η αξιοσύνη των Ακρασιωτών αποκαλύπτεται και από τα περιποιημένα 
μποστάνια με κάθε λογής λαχανικά και φρούτα να αποτελούν τη σοδειά που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες 
τους. Το λιομάζωμα είναι η βασική ενασχόληση τους και αυτό μαρτυρά η υπόσταση του ελαιοτριβείου του 
χωριού. Κέντρο η πλατεία με το στοιβαρό έστω και γέρο πλάτανο και  τους παραδοσιακούς καφενέδες που 
σε κάνουν να μουδιάζεις χάρη στην αφθονία των μεζέδων και την μυρωδιά του ούζου που ρέει αφειδώς. 
Πρωτίστως όμως σε μαγνητίζει ο πετρόχτιστος ναός της Αγίας Παρασκευής με την παράδοση να θέλει μέχρι 
και στη Ρωσία να έχουν απευθυνθεί κάτοικοι του χωριού για εύρεση πόρων όσον αφορά στην ανέγερση 
του που τοποθετείται γύρω στο 1865. Προχωρώντας στην άλλη άκρη της πλατείας ο καμβάς της φύσης 
αναμένει τις πινελιές ψυχής του κάθε επισκέπτη που θέλει να τις εμπιστευτεί τα απόκρυφα του με θέα τους 
ορεινούς όγκους Πριώνα και Πριοβούνι να αγκαλιάζουν στοργικά την καταπράσινη κοιλάδα. Και στο βάθος 
6 μόλις χιλιόμετρα μακριά η μυστηριώδης παραλία της Δρώτας προκαλεί για περαιτέρω ανακαλύψεις. Μία 
εξ αυτών καθοδόν για Δρώτα είναι το λεγόμενο «Ελαφοχώρι», έκταση πολλών στρεμμάτων ιδιοκτησίας του 
κ. Παναγιώτη Λ. εντός της οποίας ζουν και αναπτύσσονται οικόσιτα και μη ζώα όπως φασιανοί, παγώνια, 
κουνέλια με κυρίαρχους «φιλοξενούμενους» μία οικογένεια από περήφανα ελάφια.

Ο τόπος κουβαλά τη δική του ιστορία η οποία ζει και αναπνέει στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού 
Κέντρου και Μουσείου στο κτίριο όπου κάποτε στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο. Εκεί ανακαλύπτει κανείς 
θησαυρούς συνυφασμένους με έργα και ημέρες από την αλλοτινή καθημερινότητα και ροή ζωής των 
Ακρασιωτών. Σε αυτήν την προσπάθεια βασικός πρωταγωνιστής υπήρξε ο εκπαιδευτικός Γιάννης Κοντέλλης  
ο οποίος με στωικότητα εξασφάλισε πόρτα πόρτα αντικείμενα και ιστορικές μαρτυρίες ξετυλίγοντας το μίτο 
της ιστορίας του χωριού.

Επιστροφή στις ρίζες για τους Ακρασιώτες δεν υφίσταται γιατί απλά κανείς δεν εγκαταλείπει έστω και 
νοερά τον λατρεμένο τούτο τόπο. Και όσοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα καλοβαλμένα σοκάκια και τις 
κουπαστές βεράντες με τα χρωματιστά λουλούδια και τους περήφανους βασιλικούς και να βιώσουν την 
ξενιτειά επιστρέφουν για ανεφοδιασμό με άρωμα πατρίδας κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τότε που 
κάθε στιγμή φαντάζει γιορτή. Όπως και κάθε άλλη που σε φέρνει αυθόρμητα σε τούτο τον τόπο.

ΑKΡΑΣΙ: Συναπάντημα φύσης και εκλεκτών ανθρώπων

Μαρία Λημναίου

Βιογραφικό
«Εμείς οι Χατζέλληδες1, καταγόμαστε από το Αϊβαλί… Ένας ιερέας, Χατζέλλης στο επίθετο, είχε πολλά 

παιδιά. Αυτός άφησε το Αϊβαλί και ήρθε στο Πλωμάρι και εγκαταστάθηκε. Τα παιδιά του ξαπλώθηκαν σ’ 
όλη τη Λέσβο.

Ο παππούς μου Χριστόφας (Χαχίνα) παντρεύτηκε στο Ακράσι, την Περμαθιά Κοντέλλη και απόκτησαν 
εννέα παιδιά. Πρωτότοκος γιος του παππού μου ήταν ο θείος μου Μανώλης, ο οποίος παντρεύτηκε στα 
Πάμφιλα. Αυτός έπαιζε βιολί και σαντούρι. Δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης ο οποίος έπαιζε κλαρίνο και έφυγε 
στην Αμερική για πάντα. Τρίτος ο Παντελής και τέταρτος ο πατέρας μου Γιώργος (Βέβα)…».

Ο Γιώργος Χατζέλλης, «Βέβα»2 ή «Χαχίνα»,3 γεννήθηκε στο Ακράσι 
Πλωμαρίου Λέσβου το 1894.4 Τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα έρχονται απ’ την 
κομπανία του χωριού που την αποτελούσαν οι μουσικοί: Ευάγγελός Κίτελης – 
βιολί, Μιχαήλ (Μιχαηλάς) Βερβέρης – σαντούρι, Γιάννης Σάπικας – τρόμπα, 
Παναγιώτης Βερβέρης – βιολί, Ιωάννης Βερβέρης – βιολί, Βαλάκος Ιωάννου 
Βερβέρης μπάσα – βιόλα. Το σαντούρι τράβηξε την προσοχή του Γιώργου 
Χατζέλλη και μόλις τελείωσε την τρίτη δημοτικού, ο πατέρας του τον έστειλε 
στη Βρίσα για να μάθει σαντούρι. Κατόπιν, τον έστειλε στο μεγάλο του γιο τον 
Μανώλη στα Πάμφιλα που έπαιζε βιολί, για να εξασκηθεί και να δουλέψει. 
Εκείνος, τον έστελνε απέναντι στα Μοσχονήσια για να συμπληρώσει τις γνώσεις 
του, να μάθει μουσική ανάγνωση και γραφή αλλά και να φέρνει σκοπούς και 
τραγούδια που κυκλοφορούσαν στα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας.

Το 1915, σε ηλικία 21 ετών, έφυγε μαζί με τον αδελφό του Παναγιώτη Χ. 
Χατζέλλη, κλαρίνο, και με τον εξάδελφό του Δημήτριο Π. Χατζέλλη (Γιαπράκα) 
για την Αμερική.

Ellis island
Η ιστορία της νεοελληνικής μετανάστευσης στην Αμερικανική Ήπειρο, ξεκίνησε στα τέλη του 19ου 

αιώνα και κορυφώθηκε την εικοσαετία 1900-1920. Οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων της εποχής και ιδιαίτερα 
της αγροτιάς, ήταν άθλιες. Περίπου 25.000 άνθρωποι ετησίως εγκατέλειπαν την Ελλάδα και ξεκινούσαν για 
τη «γη της επαγγελίας» που υποσχόταν πλούτη, ευημερία και πολλές ευκαιρίες.

Οι Έλληνες που μετανάστευσαν για την Αμερική, έφθαναν στον Πειραιά και με υπερωκεάνια πλοία 
ταξίδευαν για τον τόπο προορισμού. Οι συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν «φρικτές», 

1. Επιστολή που μου έστειλε ο Παναγιώτης Γ. Χατζέλλης, τον Ιούνιο του 2008.
2.(α) «Αν τον ονόμαζες κύριο Γιώργο Χριστοφόρου Χατζέλλη τον μείωνες. Μόνο αν τον έλεγες «Η Βέβα» τότε τον αποκαθι-
στούσες στο ύψος που του άξιζε…» Γ. Κοντέλλης «Το Ακράσι Λέσβου Β’».
(β) επειδή «ο νουνός στις συνομιλίες του επαναλάμβανε τη λέξη «βέβαια», γι’ αυτό και τον έλεγαν Βέβα», Παναγιώτης Γ. 
Χατζέλλης.
3.«Χάχλια» ήταν το «παρανόμι» του πατέρα του, Χριστόφα Χατζέλλη. Γ. Κοντέλλης «Το Ακράσι Λέσβου Β’».
4.Στο περιοδικό της ΟΛΣΑ «Η Λέσβος μας», τεύχος 56/2007, αναφέρω ως χρονολογία γέννησης 1892 ή 1895. Η πρώτη 
(1892) προκύπτει απ’ τα στοιχεία που βρήκα στην ιστοσελίδα του Ellis island. Η δεύτερη χρονολογία αναφέρεται στο βιβλίο 
του Γ. Κοντέλλη «Το Ακράσι Λέσβου Β’». Σε επιστολή που μου έστειλε τον Ιούνιο του 2008 ο γιος του Γεωργίου Χατζέλ-
λη, Παναγιώτης, μεταξύ άλλων γράφει: «Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1894. Το 1912 που κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος, ο πατέρας μου ήταν δεκαοκτώ (18) χρονών. Επειδή είχε πρόωρη ανάπτυξη, δήλωσε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ για να βοηθήσει 
την πατρίδα, όπως μου έλεγε. Τότε δεν υπήρχαν μητρώα. Τα μητρώα έγιναν το 1916. Γι’ αυτό ότι ήθελε ο καθένας δήλωνε. Ο 
πατέρας μου φεύγοντας στην Αμερική το 1915, δήλωσε ότι γεννήθηκε το 1892 για να φαίνεται μεγάλος ώστε να του επιτρέ-
ψουν να δουλέψει στην Αμερική. Το ότι το διαβατήριό του γράφει ότι το 1915 ήταν είκοσι τριών (23) ετών, αυτό δεν είναι 
αληθές. Αυτό δήλωσε, αυτό γράψανε».
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αφού οι μετανάστες θεωρούνταν «φορτίο». Η διάρκεια του ταξιδιού ήταν 25 με 28 ημέρες. Καθώς το πλοίο 
αγκυροβολούσε κοντά στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, στο Ellis island, το νησί των ελπίδων και της αγωνίας, 
της ολοκλήρωσης των πόθων και της ματαίωσης των ονείρων, η ταλαιπωρία των μεταναστών συνεχιζόταν 
μέχρι να τελειώσει ο έλεγχος και η καταγραφή τους. Στη συνέχεια, τους μετέφεραν με πλοίο στο λιμάνι 
της Νέας Υόρκης για να περάσουν από τελωνειακό έλεγχο για να φύγει ο καθένας για τον τελικό του 
προορισμό.

Τη «γη της επαγγελίας» ονειρεύτηκαν κάτοικοι απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, στεριανής και νησιωτικής. 
Αγρότες οι περισσότεροι, ανειδίκευτοι εργάτες, αλλά και τεχνίτες. Μεταξύ αυτών και μουσικοί, πρακτικοί 
και του ωδείου. Ο Γεώργιος Χατζέλλης, ήταν ένας απ’ τους Λέσβιους μετανάστες που ταξίδεψε με το πλοίο 
«Βασιλεύς Κωνσταντίνος» στη μακρινή Αμερική για να πραγματοποιήσει όνειρα και επιθυμίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.ellisisland, τα στοιχεία του επιβάτη 
– μετανάστη Γιώργου Χατζέλλη είναι:

First Name: Georges
Όνομα: Γεώργιος
Last name: Chatzelis
Επώνυμο: Χατζέλλης
Ethnicity: Greek
Εθνικότητα: Ελληνική
Last Place of Residence: Mitilini, Greece
Τελευταία κατοικία: Μυτιλήνη-Ελλάδα
Date of Arrival: Aug. 24, 1915
Ημέρα άφιξης: 24 Αυγούστου 1915
Age of Arrival: 23y
Ετών κατά την άφιξη: 23 ετών
Gender: M. Marital Status: S
Φύλλο: Άνδρας, Οικογενειακή κατάσταση: άγαμος
Ship of Travel: Vasilefs Constantinos
Πλοίο ταξιδιού: Βασιλεύς Κωνσταντίνος
Port of Departure: Piraeus
Λιμάνι αναχώρησης: Πειραιάς

Στην Αμερική σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία 
έφθασε στις 24 Αυγούστου 1915, σε ηλικία 23 χρόνων. 
Γνωρίσθηκε με τους μουσικούς παίζοντας σαντούρι και 
στη συνέχεια έμαθε τσίμπαλο5 για να μπορεί να παίζει 
το κλασικό6 ρεπερτόριο της εποχής. Δεξιοτέχνης καθώς 
ήταν, συμμετέχει σε συγκροτήματα Ρουμάνων, Ούγγρων, 
Σέρβων, Βουλγάρων και Ελλήνων μουσικών.

Στη Νέα Υόρκη, αντάμωσε το συγχωριανό του 
δάσκαλο Καλδή Γεωργίου Νικολιά και απεφάσισαν 
να έλθουν στο Ακράσι. Το 1925 επιστρέφει στο χωριό 
και παντρεύεται την Παραδείση Γεωργίου Νικολιά. Το 
1926 έφυγε πίσω στην Αμερική, εργάσθηκε και πάλι ως 
μουσικός (σαντούρι – τσίμπαλο) μέχρι το 1930.

5. Το τσίμπαλο ή cimbalom, ή kimbalom. Η ονομασία προέρχεται από την ελληνική λέξη κύμβαλο. Κατασκευάσθηκε το 
1875 από τους Ούγγρους N. I. Schunda και κουρδίζεται διατονικά.
6. Ο Sam Τσιάνης αναφέρει «ήθελα να μάθω Ελληνικά (τραγούδια με τον Σπύρο Στάμου, το δάσκαλό μου) δηλαδή καλα-
ματιανά, συρτά διάφορα αλλά λέει όχι πρέπει να μάθεις κλασικά (δηλαδή: Ουγγρικούς σκοπούς, χόρες, βαλς του Σοπέν 
κλπ.) γιατί αυτά έχουν ψωμί. Τότε όταν (ο Στάμου) ήταν με τον Γκρέτση, 1918-1920, τα ελληνικά τραγούδια είχαν πέραση. 
(Αδημοσίευτη συνέντευξη με τον Sam Τσιάνη 18-4-2004, Αθήνα).

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
Το παλιό σαντούρι του στα χέρια

της Μαρίας και Μένιου Σοφιανού.

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΣούπερ Μάρκετ Παλιάς Εποχής
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Εκείνα τα μακρινά χρόνια που στο χωριό μας δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, οι άνθρωποι προσπαθούσαν 
να συντηρήσουν και να φυλάξουν τις σοδειές τους, όπως μπορούσαν, εφ’ όσον δεν υπήρχαν ψυγεία. Η 
αποθήκη του παππού ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο με μεγάλα παραθυράκια. Ήταν το καλοκαίρι δροσερό και 
το χειμώνα ζεστό. Εκεί ο παππούς φύλαγε όλες τις σοδειές του. Δεν έλειπε τίποτα, όλα από το δικό του κόπο 
και ιδρώτα. 

Σιτάρι, κριθάρι, όσπρια, αμύγδαλα, καρύδια, σύκα, τυριά, μυτζήθρες. Ακόμα και πλιγούρι «κουρκούτι» 
για τραχανά.

Πάνω στα δοκάρια που στηριζόταν το πάτωμα του σπιτιού κρεμούσε ρόδια, κυδώνια, ντοματίνια, 
κληματόφυλλα, σκόρδα πλεγμένα σε αρμαθιές και κρεμμύδια.

Μέσα στην αποθήκη υπήρχαν κιούπια πήλινα. Εκεί αποθηκευόταν το λάδι, φαγώσιμες ελιές, το τυρί 
σκεπασμένο με λάδι για να διατηρείται. Μέσα σε τραμουτζάνα το κρασί, το πετιμέζι ακόμα και ο μυρωδάτος 
νόστιμος καβουρμάς (κρέας τσιγαρισμένο μέσα σε πήλινα κουμλιά για να μη χαλάει. 

Η γιαγιά έφτιαχνε ωραία φαγητά από αυτό το κρέας που ήταν από το αρνί που έθρεφε για τα Χριστούγεννα. 
Από αυτό έφτιαχναν πιλάφι, μακαρόνια με πατάτες, όλα εύγευστα, Μπουκιά και συχώριο.

Όλα από τον κόπο τους. Μέσα σε μια σεντούκα τοποθετούσαν τα φασόλια, κουκιά, ρεβίθια, σιτάρι και 
αλεύρι.

Για να διατηρηθούν και να μην ψειριάσουν έριχναν χοντρό αλάτι, ένα σίδερο και ρίγανη. Στο ταβάνι 
κρεμούσαν μια σανίδα και τοποθετούσε τα ψωμιά. Πολλά μεγάλα ψωμιά να ξεραίνονται λίγο και να μην 
φτουράνε. Η οικογένεια ήταν μεγάλη.

Παξιμάδια σιταρένια, κριθαρένια, ξεροψημένα, μοσχοβολούσε η αποθήκη.
Έτσι το χειμώνα δεν είχαν πρόβλημα, όλες οι σοδειές ήταν από τα χέρια τους. Έτσι διατηρούνταν και 

δεν χαλούσαν. 
Υπήρξαν εποχές που ο άνθρωπος δεν αγόραζε τίποτα από τα καταστήματα. Τα περισσότερα ήταν δικός 

τους μόχθος. Η μουτζουρωμένη κατσαρόλα έβραζε καθημερινά να χορτάσει τη μεγάλη οικογένεια.
Όλα έπρεπε να αποθηκευθούν στην κατάλληλη εποχή. Όλα ήθελαν τέχνη και κόπο, εφ’ όσον δεν 

υπήρχαν ψυκτικά μηχανήματα συντήρησης. Μόνο οι παραδοσιακές τεχνικές όπως η αποθήκη του παππού 
έλυνε το πρόβλημα και τη συντήρηση των τροφίμων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Κατά τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις του 2016 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. Παναγιώτης Ξενιτελλης του Σαραντου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΩΝ. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α !
2. Σταθης Λασκαρης του Ιωάννου, ΤΕΦΑΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
3. Μαριλια Γεωργ. Λάσκαρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
και Ιστορίας
4. Χαράλαμπος Αντωνόπουλος (γιός της Χαρίκλειας Παν. Χατζέλλη), Ανώτατη Σχολή Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Επιστήμης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Αθήνα
5. Ελένη Αληγιάννη του Δημητρίου, Βιολογίας Ηράκλειο ΑΕΙ
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ (ΙΙ)

Η φτώχεια του χωριού τότε (1953), αντανακλούσε υποχρεωτικά και στο 
Δημοτικό Σχολείο, το οποίο δεν είχε κανένα πόρο. Ορεινό, δύσβατο και 
απομονωμένο όπως ήταν το χωριό, απέφευγαν όλοι οι Επιθεωρητές να το 
επισκεφτούν. Σπάνια πήγαινε κανένας. Επομένως η λειτουργία του Σχολείου 
εξαρτιόταν αποκλειστικά από την ευσυνειδησία του Διευθυντή. Αυτός έπρεπε να 
φροντίσει για την καθαριότητα, για τη θέρμανση, για τη στέγη, για τα παράθυρα, 
εποπτικά μέσα, γραφική ύλη κτλ.

Αλλά για όλα αυτά χρειαζόταν χρήματα και χρήματα δεν υπήρχαν καθόλου. 
Τότε ο Σίμος τα κατάφερε με μοναδικό τρόπο.  Σκόπευσε στη φιλοτιμία των φτωχών 

συγχωριανών του. Σε μια Συνέλευση του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού, πήρε το λόγο και κατόρθωσε να 
συγκινήσει τους φτωχούς αλλά φιλότιμους Ακρασιώτες και να τους αποσπάσει πάγια επιχορήγηση για 
την αντιμετώπιση των εξόδων του Σχολικού Ταμείου. Καλύτερα όμως τα λέει η με αριθμ. 3/4-10-1953 
πράξη της Γενικής Συνέλευσης του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ακρασίου:

Πράξις 3η
Εν Ακρασίω σήμερον την τετάρτην του μηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννεακόσια πεντήκοντα 

τρία (1953) ημέραν Κυριακήν και ώραν 9.30 π.μ.
… Επί του εβδόμου θέματος: λαμβάνει τον λόγον ο Δημοδιδάσκαλος Σίμος Γ. Ξενιτέλλης, 

Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ακρασίου, όστις εκθέτει εις την Συνέλευσιν την δεινήν οικονομικήν 
κατάστασιν του Σχολικού Ταμείου, τας διαφόρους στοιχειώδεις ελλείψεις του διδακτηρίου και τας εξ 
αυτών προκυπτούσας δυσχερείας εις την μόρφωσιν των μαθητών, εισηγείται εις την Συνέλευσιν όπως 
εγκρίνη την ενίσχυσιν του Σχολικού Ταμείου παρά του Συνεταιρισμού διά της παραχωρήσεως κατ’ έτος 
τριών χιλιάδων (3000) δραχμών κατά εκθλιβόμενον μόδιον ή του ενός εικοστού πέμπτου(1/25) εκ των 
εισπράξεων των αλεστικών δικαιωμάτων. 

Μετά την εισήγησιν του Δημοδιδασκάλου κ. Σίμου Γ. Ξενιτέλλη το ζήτημα τίθεται εις ψηφοφορίαν 
και με το ερώτημα «ναι» ή «όχι». Εψήφισαν πεντήκοντα δύο και μετά την διαλογήν των ψηφοδελτίων 
ευρέθησαν ψηφοδέλτια πεντήκοντα δύο αναγράφοντα την λέξιν «ναι» και ουδέν «όχι».

Ήτοι παμψηφεί εγκρίνεται η ενίσχυσις του Σχολικού Ταμείου με την ως άνω πρότασιν του 
εισηγητού.

Η παρούσα αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα, υπογράφεται ως έπεται:
Ο Πρόεδρος

Ευστρ. Γεωρ. Κοντέλλης

Οι πρακτικογράφοι
Γρηγ. Κ. Μαυροθαλασσίτης
Γεώργιος Γρ. Κουρτέλλης

Ενθουσιασμένος ο Σίμος από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γιατί έλυνε το οικονομικό πρόβλημα του 
Σχολείου, γράφει στο περιοδικό «ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» την 1-3-1954, το παρακάτω σχετικό άρθρο:

«Μεγάλο στολίδι του Ακρασιού αλλά και αδιάψευστος μάρτυρας της συνεργασίας και προόδου 
των Ακρασιωτών, είναι ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός, που η σημερινή αξία του ανέρχεται στα δύο 

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

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

δισεκατομμύρια (σ.σ. τότε το χρήμα είχε άλλη αξία).
Είναι μεγάλο και τέλειο ελαιοτριβείο, χτισμένο στην είσοδο του χωριού, που δίνει τις καλύτερες 

εντυπώσεις για το χωριό στον ξένο και στέκεται επιβλητικό σαν τη δύναμη των 150 μελών του. Ιδρύθηκε 
το 1926 και τελειοποιήθηκε αργότερα.

Μεγάλη τιμή στους ιδρυτές ομοχώριούς μας και στο διοργανωτή κ. Βένο.
Παλαιότερα οι ελιές μας έδιναν το ευλογημένο τους λάδι κουτσά-στραβά σε μύλους, που τα πιεστήριά 

τους κινούσαν εργάτες ή σε κάποιο ιδιωτικό εργοστάσιο, που απέχει αρκετά από το χωριό. Στη δεύτερη 
αυτή περίπτωση φαντάζεται κανείς τη δυσκολία της μεταφοράς των ελιών και του λαδιού, τις κακές 
ημέρες του χειμώνα.

Τώρα αλέθονται τέλεια, με σύστημα, εδώ κοντά στα σπίτια μας. Τη χρονιά της σοδειάς, εργάζεται 
το ελαιοτριβείο μας με προσωπικό 40 άτομα με δύο βάρδιες και αλέθει περί τις δύο χιλιάδες μόδια δικά 
μας και ξένα. Περίπου το μισό χωριό ζει από το Συνεταιρισμό γιατί πληρώνει καλά μεροκάματα. Θέλει 
δουλειά γερή και έχει μεροκάματο καλό.

Έχει τρία μεγάλα πιεστήρια, που επεξεργάζονται την ημέρα 7.500 οκάδες ελιές.
Αναφέρουμε τις προόδους της τελευταίας μόνο διετίας για να φανεί η πρόοδος του Συνεταιρισμού. 

Χτίστηκαν αποθήκες ελιών (αμπάρια) και αρκετές και μεγάλες αποθήκες λαδιού.
Η καλής κατάστασης ατμομηχανή αντικαταστάθηκε με πετρελαιομηχανή, ως συμφερότερη, «ισχύος» 

55 ίππων και αγοράστηκαν τρία λαβάλ (ελαιοκαθαριστήρες).
Οι δαπάνες της διετίας ανέρχονται σε δρχ. 455.000.000. Δίκαια λοιπόν καυχιέται το Ακράσι ότι έχει 

το καλύτερο ελαιοτριβείο των γύρω χωριών, ένα από τα πιο εκσυγχρονισμένα του νησιού μας και ότι οι 
Ακρασιώτες δεν είναι πια εκμεταλλεύσιμο υλικό των ιδιοκτητο-εργοστασιαρχών.

Σύντομα, με δικά του κεφάλαια, θα έχει στη διάθεσή του όλη την παραγωγή των συνεταίρων και θα 
την διαθέτει από κοινού οπότε θα περιττεύουν οι μεσάζοντες και εμπορευόμενοι και το μοναδικό προϊόν 
μας θα πουλιέται σε καλή τιμή. Επίσης ελπίζουμε ότι θα δώσει στο χωριό μας και ηλεκτρικό ρεύμα.

Για να φανεί πιο πολύ πόσο προοδευτικοί και συνετοί είναι οι συνεταίροι, φέρνω ένα από τα πολλά 
παραδείγματα της δράσης τους.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του το φτωχό Σχολικό Ταμείο και να συμπληρωθούν οι ελλείψεις 
του Σχολείου, αποφασίστηκε «παμψηφεί» από τα μέλη του Συνεταιρισμού, η κατ’ έτος επιχορήγηση με 
ένα ποσό αρκετά σεβαστό.

Όταν αναπτύχθηκε το θέμα και ήρθε σε ψηφοφορία, όλοι γενικά έγραψαν «ναι». Ένας μάλιστα 
αγράμματος, παρακάλεσε να του γράψουν: «Όλα για το σχολείο μας, για τα παιδιά μας για να μη 
στραβωθούν όπως εγώ».

Τέτοιοι οργανισμοί σαν το Συνεταιρισμό μας, τιμούν τα χωριά, αλλάζουν την όψη τους, κάνουν 
θαύματα και έργα, που θα στέκουν να μαρτυρούν στους μεταγενέστερους, ότι «όπου υπάρχει ομόνοια 
χτίζονται παλάτια, όπου υπάρχει διχόνοια χαραμίζονται».

Σ(ίμος) Ξ.(ενιτέλλης)».

Το 1953 μεγάλοι σεισμοί προξένησαν καταστροφές στα Εφτάνησα. Η ψυχή του δασκάλου Σίμου 
ευαισθητοποιήθηκε. Αναλαμβάνει πρωτοβουλία για έρανο και την τόλμη να φιλοξενήσει δύο σεισμόπληκτα 
παιδιά μέχρι να αποφοιτήσουν από το Δημοτικό Σχολείο.

Έγραψε δικά του επίκαιρα κάλαντα για την 1-1-1954 και το προϊόν του εράνου το έστειλαν στην 
Επιθεώρηση Δημοτικών Σχολείων.

Γι’ αυτή του την πρωτοβουλία, πήρε το παρακάτω συγχαρητήριο έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ ΠΕΡΙΦ. ΛΕΣΒΟΥ
Εν Μυτιλήνη τη 18 Φεβρουαρίου 1954
Αριθ. πρωτ. 304 εγκ. 148

Οι ψηφοσυλλέκται
Σίμος Π. Ξενιτέλλης
Χριστόφας Δ. Τσιργιάννης
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Προς
τας Δ/νσεις των Σχολείων

Ευχαρίστως ανακοινούμεν ότι εκ του ενεργηθέντος εράνου μεταξύ των μαθητών των σχολείων της 
περιφερείας προς συλλογήν ειδών… υπέρ των σεισμόπληκτων μαθητών των Ιονίων Νήσων, συνελέγησαν 
εις σημαντικόν αριθμόν…

Παραλλήλως επετεύχθησαν και οι κάτωθι εις χρήμα εισφοραί προς τον αυτόν σκοπόν των μαθητών 
του Δημοτικού Σχολείου εκ καλάνδων…

δρχ. 840.000 Ακρασίου
300.000 Πολυχνίτου
250.000 Πλωμαρίου
130.000 Παλαιοχωρίου
25.000 Βορού

Ιδιαιτέρως όλως συγχαίρομεν και επαινούμεν τους μαθητάς Ακρασίου οίτινες καταλλήλως 
καθοδηγηθέντες υπό των διδασκάλων των εξασφάλισαν ποσόν δυσανάλογον προς τον περιορισμένον 
αριθμόν των και την οικονομικήν κατάστασιν του χωρίου των, εκφράσαντες άμα την επιθυμίαν συνεχούς 
ενισχύσεως δύο ορφανών σεισμοπλήκτων δι’ υιοθεσίας εκ μέρους του χωρίου των. Περαίνοντες 
συγχαίρομεν, προβάλλοντες την πράξιν ως παράδειγμα προς μίμησιν…

Ο Επιθεωρητής
Μ.Α. Ματθαιάσος

Τα παραπάνω τα περιγράφει και ο ίδιος στο περιοδικό «ΛΕΣΒΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» με το 
ψευδώνυμο «ΑΚΡΑΣΙΩΤΗΣ».

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

  Φίλοι μου μπήκαμε στην καρδιά του χειμώνα και θέλω πρώτα να ευχηθώ να τον αντιμετωπίσουμε 
με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. 

 Ο μήνας Οκτώβριος ήταν ήπιος σαν ανοιξιάτικος. Νοέμβρης μήνας και ακόμα δεν άνοιξαν οι 
ουρανοί για βροχή. Η γη περήφανη με ανοιχτό το στόμα να ρουφήξει και την τελευταία σταγόνα. Τα 
φθινοπωρινά κυκλάμινα βιάστηκαν και ξεπετάχτηκαν δροσάτα. Είναι η ομορφιά του φθινοπώρου. Τα 
σαλιγκαράκια αργοκινούνται και αυτά καθώς και τα μανιταράκια ετοιμάζονται με την πρώτη βροχούλα 
να προβάλουν τις ομπρελίτσες τους.

 Λόγω ανομβρίας οι ελιές έχουν μείνει ψιλές. Το εργαστήριο άνοιξε τις πόρτες. Στην περιοχή 
μας φέτος δεν έχουμε πολύ καρπό. Έτσι ο κόσμος δε θα ασχοληθεί πολύ καιρό με το λιομάζωμα. Δεν 
είναι αποδοτικές φέτος γιατί ο δάκος έφαγε το λάδι. Το χωριό μας βρίσκεται σε χειμερία νάρκη τώρα 
το χειμώνα. Έχουμε μεγάλη μοναξιά. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία γιατί η μοντέρνα 
αρρώστια Αλτσχάιμερ εισχωρεί ύπουλα στη ζωή μας.

 Το καλοκαίρι μας εμψύχωσε με διασκεδάσεις, με τα πανηγύρια και τα προγράμματα των 
συλλόγων. Ξεχάσαμε το άγχος και το χρέος της πατρίδας μας. Γλεντήσαμε με μουσική κομπανία μέχρι 
τα ξημερώματα.

 Σε διάφορα σημεία φτιάχνονται οι δρόμοι του χωριού μας, διορθώνεται και το γραφείο της 
κοινότητας.

Ακρασιώτικο Κουβεντολόγι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

 Στην τοποθεσία Τσίγκλου γιορτάσαμε τους φτερωτούς Αγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ στις οκτώ 
Νοεμβρίου. Στις 28 Οκτωβρίου κάναμε τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων, καταθέσαμε στεφάνι, 
κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή και ψάλλαμε τον εθνικό ύμνο για τα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους για 
την πατρίδα μας.

 Αναπάντεχα και ξαφνικά έφυγαν από τη ζωή τρεις χωριανοί μας. Ο Βασίλης Μαυροθαλασίτης, ο 
Ευστράτιος Σάπικας και ο Βαλάκος Βερβέρης. Άνθρωποι νοικοκυρεμένοι και αγαπημένοι. Τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

 Αιτία της σύγχρονης κρίσης που έπληξε την πατρίδα μας είναι το φαινόμενο της μετανάστευσης 
των παιδιών μας. Επειδή στον τόπο μας δεν μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά αναγκάζονται 
να αποζητούν λύση σε ξένες χώρες. Το ψωμί της ξενιτιάς όσο χορταστικό και να ‘ναι είναι πικρό. Η 
ξενιτιά είναι εξορία.

 Παιδιά δεν θέλαμε να σας φορτώσουμε αυτή τη χρεωσιά. Ας όψονται οι κερδοσκόποι που πρόδωσαν 
την πατρίδα μας. 

 Πριν πολλά χρόνια ήλθε από την Αυστραλία κάποιος χωριανός μας κι έφερε τις οικονομίες που είχε 
μαζέψει. Τότε η Αθήνα ήταν μόνο χαμόσπιτα. Ο ξάδελφός του του πρότεινε να αγοράσει ένα λαχανόκηπο 
στην Καλλιθέα στην οδό Κρέμου. Εκείνος είπε όχι θα πάω στο χωριό μου να αγοράσω λιόδενδρα. Τα 
λιόδενδρα αν δεν μπορείς ο ίδιος να τα φροντίσεις, τα μεροκάματα είναι ακριβά και δεν συμφέρει. 

 Τώρα αυτοί οι λαχανόκηποι, έχουν γίνει κτίρια, μαγαζιά, υπηρεσίες. Αν αγόραζε ένα μεγάλο 
λαχανόκηπο θα σωζόταν. Οι παλιοί έλεγαν, αν σου γελάσει η τύχη, «άρπα την απ’ τα μαλλιά». Τώρα ποιό 
είναι το σωστό και το επικερδές, σας αφήνω στην κρίση σας. 

 Συγχαρητήρια στα παιδιά που αγωνίστηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
 Φίλοι μου βρισκόμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι του 2016. Ας προϋπαντήσουμε τον καινούριο 

με αγάπη, χαρά και αισιοδοξία. Θα φτιάξουμε τη βασιλόπιτα της αγάπης και όλοι μαζί ας ψάλλουμε το 
Ωσαννά Ωσαννά.

Βασιλόπιτα «Η χαρά»
1 κιλό απλή καρδιά
2 κιλά ήσυχη συνείδηση
1/2 φαιδρό πρόσωπο
700 γραμμάρια αγάπη
2 φλυτζάνια γέλιο
2 κουταλάκια εξοχή
Εκτέλεση
Ρίχνουμε στην κατσαρόλα του εσωτερικού μας κόσμου την ήσυχη συνείδηση, την απλή καρδιά και τα 

δουλεύουμε καλά μέχρι να ασπρίσουν και να γεμίσουν την κατσαρόλα.
Προσθέτουμε την αγάπη και το γλυκό παίρνει ένα ρόδινο χρώμα. Προσέχουμε όμως πολύ στο δούλεμα 

γιατί ένα κατσούφιασμα μπορεί να κόψει το γλυκό. Αν έχουμε λίγη εξοχή βάζουμε 2 κουταλάκια. Τέλος 
ρίχνουμε τη βασιλόπιτα στο ταψί και την ψήνουμε στο φούρνο της υπομονής. Τη σερβίρουμε με την 
εμπιστοσύνη στο Θεό.

Όσοι έφαγαν τη βασιλόπιτα ομολογούν ότι το κύριο χαρακτηριστικό της γεύσης της είναι η ψυχική 
γαλήνη.                                                                               Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή χρονιά.

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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	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 

στην σύζυγό του Αικατερίνη , στα παιδιά του 
Δημήτριο – Αντώνιο – Μεταξία και τους συγγενείς 
του εκλιπόντος ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΔΗΜ. 85 ετών. Εις μνήμη του ο Σύλλογός 
μας προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό 
στην εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του η μνήμη….

To ΔΣ του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ
	 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 

οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ ο οποίος σε 
ηλικία πάνω από 90 ετών πεθανε την 12-7-16 και 
κηδευτηκε στην Αθήνα.  Εις μνήμη του ο Σύλλογός 
μας προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό 
στην εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του η μνήμη….

To ΔΣ του Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ
	 Μια ΚΥΡΙΑΚΗ στο ΑΚΡΑΣΙ (24-7-16)
Αρχισαν να έρχονται οι Ακρασιώτες στο 

χωριό τους το ΑΚΡΑΣΙ…Από όλα τα μέρη του 
κόσμου. Αυστραλία, Αφρική, Αθήνα, Σάμο, 
Μυτιλήνη κλπ…. και όπως καταλαβαίνετε το 
Ακρασι ομορφαίνει ιδιαιτερα όταν βλέπουμε την 
νεολαία μας κάτω από τον πλάτανο. Αυτή την 
Κυριακή…η μέρα ξεκινάει με τον εκκλησιασμό 
όλων των Ακρασιωτών…μεγάλων και μικρών με 
τα καλα τους, με το κάλεσμα της καμπάνας. Αυτή 

την Κυριακή ειχαμε την τιμή να συλλειτουργήσει 
στη εκκλησία μας την Αγία Παρασκευή μαζί με 

τον παπα Παναγιώτη και ο Μητροπολίτης μας κ.κ. 
Ιάκωβος μαζί με τον διάκονο του. Αυτό που μας 
εντυπωσιάζει είναι ότι κατά την Θεία Μετάληψη 
κοινωνούν πάρα πολλά παιδιά και νέοι.  Μετά τον 
εκκλησιασμό όλων των Ακρασιωτών τι άλλο…..
καφέ και αναψυκτικά κάτω από τον πλάτανο….
γέμισε η πλατεία του χωριού..

	Παραμονη ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο ΑΚΡΑΣΙ

Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε και φέτος η ιερά 
πανήγυρης της εορτής της Αγίας Παρασκευής στο 
ΑΚΡΑΣΙ. Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε και 
μάλιστα από άλλα χωριά. Την παραμονή ο Μέγας 
Εσπερινός, η περιφορά της εικόνας της πολιουχου 
και η καθιερωμενη αρτοκλασία… Φέτος μαζί με 
άλλους ιερείς που ήρθαν στον Εσπερινό από το 
Αμπελικό, Παλαιοχώρι, κλπ, παραβρέθηκε και ο 
Ακρασιώτης Ιερέας Απόστολος Αποστολέλλης.  
Από ότι μαθαίνουμε μετά τον Εσπερινό έφυγε στην 
Μυτιλήνη, αλλα για λογους που δεν γνωρίζουμε 

www.akrasi.gr/forum
ΕΚΟΙΜΗΘΗ σε ηλικία 85 ετών…εντελώς 
ξαφνικά…Άγνωστες οι βουλές του Κυρίου…. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος 
ιερέως. Εις μνήμη του ο Σύλλογός μας προσφέρει 
αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας  Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.

Αιωνία του η μνήμη…. To ΔΣ του Συλλόγου 
ΑΚΡΑΣΙΩΝ

	Ανήμερα της εορτής της Αγίας 
Παρασκευής στο Ακρασι Λέσβου

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.  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».

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο του συγχωριανού μας 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 65 ετών .Η 
εξόδιος ακολουθία έγινε 05 Αυγούστου ώρα 5 μμ 
το απόγευμα στον Ιερό ναό Αγίας Παρασκευής στο 
Ακράσι . Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην 
σύζυγό του, στα παιδιά του και τους συγγενείς του 
εκλιπόντος . Υπήρξε ένας αεικίνητος άνθρωπος, της 
προσφοράς και της αγάπης προς τον συνανθρωπό 
του. Του άρεσαν πολύ και τα τραγούδια. Ένα από 
αυτά είναι το  «Ο μερακλής ο άνθρωπος». Εις μνήμη 
του ο Σύλλογός μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.

Αιωνία του η μνήμη….

	 Περιοδικό το ΑΚΡΑΣΙ, τευχος 39o
Κυκλοφόρησε και σε ηλεκτρονική μορφή το 

νέο τεύχος (Νο 39) 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 
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. ….Ευχαριστούμε ολους όσους ενισχύουν 
οικονομικά την έκδοση του περιοδικού

	Το Μέλλον των Πολιτιστικών Συλλόγων 
Ακρασίου

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στην 
πλατεία του χωριού το πρωί και ώρα 11.30 έγινε 
Συνέλευση των μελών και των 2 συλλογων με 
θεμα: «Συγχώνευση των 2 συλλόγων». Πρόεδρος 
της συντονιστικής συνέλευσης ήταν ο δικηγόρος 
Παναγιώτης Κουτλής  και Γραμματέας η Πέμη 
Βαλάκου Βερβέρη. Αδικαιολόγητα έλειπαν από 
την συζήτηση αυτή η Πρόεδρος και ο Ταμίας  του 
Συλλόγου Απανταχού Ακρασιωτών ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
. Τον λόγο πήραν πολλά μέλη και των 2 συλλόγων 
όπου εξεφρασαν τις ανησυχίες τους για το μέλλον 
και των 2 συλλόγων, και τονίστηκε η αναγκη 
ενοποίησης και των 2 συλλόγων. Για να γίνει αυτό 
είναι απαραίτητο να συγκληθούν έκτακτες Γενικές 
Συνελευσης  και των 2 συλλογων με σκοπό και 
στοχο την ενοποίηση των 2 συλλόγων. Πρακτικό 
της συνελευσης αυτής θα δοθεί στα ΔΣ και των 
2 συλλόγων για την υλοποίηση του παραπάνω 
σκοπού.

	Παραμονή Κοιμήσεως της Παναγίας 
στο Ακράσι

Την Παραμονή μετά το «Ζωή εν Τάφω» που 
έψαλλαν τα κορίτσια του χωριού, έγινε η περιφορά 
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του επιταφίου της Παναγίας στο χωριό και ιδιαίτερα 
έγινε στάση στο Κοιμητήριο έξω απο το χωριό  και 
τέλος έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία.

Και του χρόνου.... 

 	Μποριανό ξεφάντωμα
Οι Πολιτιστικοί σύλλογοι Νεοχωρίου Λέσβου 

(Μπορός) έδωσαν το Καλοκαιρινό τους χορό 
την παραμονή της Παναγίας  στο χωριό τους με 
παραδοσιακα τραγούδια με μια πολύ καλή τοπική 
ορχήστρα «Δυτική από τ΄ Αϊβαλί» και τα σαντουρια 
του Δημήτρη Κοφτερού.Αν και εκανε κρύο ήταν 
μια υπέροχη βραδιά με πολύ χορό και κέφι…. Και 
του χρόνου….

	ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ολόψυχα ευχαριστούμε τους/τις συγχωριανούς/νες 
μας οι οποίοι και φέτος προσέφεραν εθελοντικά 
χρόνο και εργασία για την υλοποίηση του 
καλοκαιρινού προγράμματος των δύο συλλόγων 
<Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> και <ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ> ,αλλά 
και στην αιμοδοσία . Συγκεκριμένα οφείλουμε 
να αναφέρουμε τους : Στάθη Σάπικα , Χριστίνα 
Τσίρκα , Βερβέρη Μιχ. Γιώργο , Νικολιά Μαρία 
, Νίκο Κουραχάνη , Τέλη Σωτήρχο , Γιώργο Αρχ. 
Σωτήρχο, Μανώλη Κόντο ,  Πέμη Βαλ. Βερβέρη 
, Jimmy Βερβέρη , Παναγιώτη Κοντό , Jimmy 
Κοντό , Γρηγόρη Παντέμη , Τάκη Σωτηρχέλλη , 
Μαρία Ασπρολούπου , Χατζέλλη Παν. Γιώργο και 
όλοι την μικρή και μεγάλη νεολαία του χωριού .  
Επίσης , τα μέλη του Δ.Σ του αδελφού συλλόγου 
για τον συντονισμό και την άψογη συνεργασία 
. Τέλος , ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Λέσβου 
κο Γαληνό Σπ. και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Πολιτισμού κο Αστυρακάκη για την επιχορήγηση 
των δύο συλλόγων για την κάλυψη της δαπάνης 
(600 ευρώ) για το μουσικό συγκρότημα την 

ημέρα του τραχανά - χορού . H φετινή επιτυχία 
αποδεικνύει ότι και οι δύο σύλλογοι διαθέτουν και 
περιουσία και ουσία , τα οποία θα συνεχίζουν να 
τα προσφέρουν αφειδώς στο χωριό μας . Επίσης θα 
ήταν μεγάλη παράλειψή μας ,εάν δεν αναφέρουμε 
και την ανιδιοτελή προσφορά των κοντοχωριανών 
μας από τον σύλλογο του Νεοχωρίου “Ο Μπορός” 
, κους Kοφτερό Δημήτριο , Καλδέλη Κώστα , 
Παντελέλλη Παντελή και Θαλασσέλη Αντώνη  οι 
οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία δύο 
εκδηλώσεων :
- στο αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζέλη”BEBA” - στο 
party-γλέντι στην παραλία της Δρώτας.  Ο σύλλογος 
μας πιστεύει και θα επιδιώκει την συνεργασία με 
τους πολιτιστικούς συλλόγους «Ο ΜΠΟΡΟΣ» και 
«Η ΑΜΠΕΛΟΣ» των δύο όμορων χωριών μαςγια 
την διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς , και όχι μόνο , των τριών χωριών μας 
Ακρασίου – Νεοχωρίου και Αμπελικού . 

	 Ευχαριστίες για την προσφορά βιβλίων
Τις θερμές μας ευχαριστίες στην οικογένεια 

του αγαπημενου μας και αξεχαστου συγχωριανού 
μας Γιάννη Κοντέλλη (που τόσο μας λείπει), 
όπως επίσης και στην κυρία Νανα Παυλακελη, 
για την προσφορά βιβλίων για την βιβλιοθήκη 
του Πολιτιστικού Κέντρου Ακρασίου ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή 
βρει και άλλους μιμητές.

	 Γράφοντας την ιστορία του Ακρασίου
Ενας από τους παλαιότερους Ακρασιώτες του 

χωριού μας το Ακράσι Λέσβου, ο οποίος έμεινε τα 
περισσότερα χρόνια  στο χωριό (που τo αγαπάει) 
και ο οποίος ήταν Πρόεδρος κοινότητας του χωριού 
μας για πολλές τετραετίες μας, μιλά για το χωριό 
μας των παλαιών ετών. Είναι ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. 
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ και τον οποίο ευχαριστούμε  

από τα βάθη της καρδιάς μας που μας παραχώρησε 
αυτήν την συνέντευξη. Φυσικά τον ρωτήσαμε 
και για την προσωπική του ζωή, βιώματα που 
τον ακολούθησαν σε όλη του την ζωή. Μέσα από 
την διήγησή του βλέπουμε τα δύσκολα χρόνια 
της εφηβικής του ζωής, την ζωή των κατοίκων 
του Ακρασίου επί γερμανικής Κατοχής (1940 
-1944) και μετά από τον πόμεμο η Αμερικάνικη 
βοήθεια….ο εμφύλιος στην Ελλάδα… Η ζωή του 
στον Ελληνικό στρατό, και η οικογενειακή του ζωή 
…ο ξενιτεμος στην Αυσταλία …Κοινοτάρχης στο 
Ακράσι Λέσβου

	 Αγναντεύοντας την Απεργούσα
Μετά από παρα πολλά χρόνια κατηφορίσαμε 

με τον αγαπητό φίλο και Ακρασιώτη Παναγιώτη 
Λάσκαρη την Απεργούσα (επίνειο του Ακρασίου 
Λέσβου).  Πριν κατέβουμε στην παραλία της 
Απεργούσας κάναμε μια στάση στην τοποθεσία 
«Κουτράτς» από οπου θαυμασαμε από ψηλά 
(τρομερή θέα) την παραλία της Απεργούσας και 
στο βάθος τα Βατερά. Βέβαια ο δρόμος είναι σε 
αθλια κατάσταση και είναι απαραίτητο να γίνει 
κατι και σ αυτό το δρόμο.

	 Το κτήμα Παναγιώτη Λάσκαρη στην 
Απεργούσα

Ο Ακρασιώτης και φίλος Παναγιώτης 
Λάσκαρης, ένας ανθρωπος που αγαπαει τον τόπο 
του, έχει φτιάξει στην παραλία της Απεργούσας 
(το δευτερο επίνειο του χωριού μας του Ακρασίου 
Λέσβου, το πρώτο είναι η Δρώτα) ένα μεγάλο 
συγκρότημα και όλα τα καλα του Θεού….είναι 
αξιος συγχαρητηρίων…. Εφτασε στο σημειο 
μαζί με τον συμπεθερο του να παρασκευάζουν 
κρασί από τους αμπελώνες που έχουν στα χώματα 
της Απεργούσας… Μέχρι και εκκλησάκι έχει 
φτιάξει…οπου κατεβαίνουν πολλές φορές και 
άλλοι συγχωριανοί μας και λειτουργούνται….

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Οι δύο σύλλογοι του Ακρασίου (“Ο 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ“ και “ΑΚΡΑ-ΣΙΩΝ“) μαζί με την 
πρόεδρο του Ακρασίου Πέμη Καρπέλη ξεκίνησαν, 
ήδη από κοινού, νέες προσπάθειες για τον δρόμο 
Ακρασίου - παραλία Δρώτας. Οι προσπάθειες 
αυτές, εστιάζονται και στην Αθήνα (Υ.ΕΘ.Α) 
και στην Μυτιλήνη (Δήμο Λέσβου) με στόχο 
να προσδιοριστεί χρονικά η εγκατάσταση του 
συνεργείου της ΜΟΜΑ. Συγκεκριμένα, Α) Χτες 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση (Καρπέλη Πέμη – 
Βερβέρης Ξ. Γιώργο) με τον Γενικό Γραμματέα 
του Δήμου Λέσβου Αληγιάννη Γρηγόριο στο 
Δημαρχείο. Β) Απεστάλη (04/ Σεπτ.) επιστολή – 
υπόμνημα στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού 
Υ.ΕΘ.Α  Ευελπιστούμε σε θετικές εξελίξεις !

	 Δρόμος της Δρώτας….
Εχουν ξεκινήσει, νέες προσπάθειες για τον 

δρόμο Ακρασίου - παραλία Δρώτας , με πρωτεργάτη 
την Πρόεδρο του Ακρασίου Πέμη Καρπέλλη.

----- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ( 
Καρπέλη Πέμη – Βερβέρης Ξ. Γιώργο) με τον 
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Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λέσβου Αληγιάννη 
Γρηγόριο στο Δημαρχείο

----Εστάλει επιστολή στο ιδιαίτερο γραφείο 
του Υπουργού Υ.ΕΘ.Α 

Πιστεύουμε ότι κατι θετικό θα γίνει…
αναμένουμε εξελίξεις….

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ξεκίνησε στο χωριό μας η εξωτερική και 

εσωτερική ανακαίνιση του κτηρίου που στεγάζει 
το κοινοτικό γραφείο Ακρασίου . Στο έργο 
συμπεριλαμβάνεται και ο καλοπισμός της κεντρικής 
πλατείας του χωριού μας . Για το έργο αυτό έχει 
εγκριθεί από τον Δήμο Λέσβου το ποσό των 15.000 
€ . Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην αγαπητή 
μας πρόεδρο Πέμη Καρπέλη για τις συνεχείς  
προσπάθειές της στην επίλυση προβλημάτων του 
χωριού μας . Επίσης , θα δρομολογηθούν και άλλα 
έργα σε όλο το μήκος και πλάτος του χωριού μας .

Ιδιαιτέρως , ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο 
Γαληνό Σπύρο , τον Αντιδήμαρχο της επαρχίας  
Πλωμαρίου Αρμενάκα Μανώλη και όλη την 
Δημοτική Αρχή για την έγκριση του κονδυλίου και 
για την άριστη συνεργασία με την πρόεδρο και με 
τους δύο συλλόγους του Ακρασίου .

	 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – εκδρομή 
για τους μαθητές της Λέσβου

Με αφορμή τη έναρξη του νέου σχολικού έτους, 
o Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΟΥ, εύχεται 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
των σχολείων της Λέσβου καλή και δημιουργική 
χρονιά. Σε όλα τα σχολεία της Λέσβου εστάλει 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχετικό με τα ορεινα 
και παραδοσιακα χωρια ΑΚΡΑΣΙ –ΑΜΠΕΛΙΚΟ 
– ΝΕΟΧΩΡΙ. Είναι πρόγραμμα γνωριμίας των 
παραπάνω χωριών με τοποθεσίες που αξίζει να δει 
ο μαθητής.

 	Κοινοτικό Γραφείο Ακρασίου Λέσβου
Αρχίζουν οι εργασίες ανακαίνισης στο 

Κοινοτικό Γραφείο Ακρασίου Λέσβου. Αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στην ακούραστη πρόεδρο του 
χωριού μας Πέμη Καρπέλλη με την συνεργασία και 
βοηθεια του Δήμαρχου μας κυρίου Γαληνού.  Τους 
ευχαριστούμε θερμά …Καιρός είναι τώρα να δούμε 
και να βαλουμε μπρος….τον δρόμο της Δρώτας. 

	 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο του συγχωριανού μας 
ΣΑΠΙΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, 81 ετών .Η εξόδιος 
ακολουθία έγινε την  Δευτέρα 17/10/16 και ώρα 5 
μμ στον Iερό ναό Αγίας Παρασκευής στο Ακράσι 
.  Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά 
του και τους συγγενείς του εκλιπόντος .  Εις μνήμη 
του ο Σύλλογός μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.   Αιωνία του 
η μνήμη….

	από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Ο πολιτιστικός σύλλογος των απανταχού 

Ακρασιωτών <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> για τρίτη συνεχή 
χρονιά τυπώνει επιτοίχια ημερολόγια .  Τα 
ημερολόγια του 2017 περιέχουν φωτογραφίες 
από το Ακράσι και από  τα γειτονικά χωριά μας το 
Νεοχώρι και το Αμπελικό . Θερμά ευχαριστούμε 
την συγχωριανή μας Μαίρη Κοντού και τον 
συγχωριανό μας Στάθη Σάπικα για την επιμέλεια 
του φωτογραφικού υλικού . ΤΙΜΗ 10 ΕΥΡΩ 

	 Ευχαριστίες
Τις θερμές μας ευχαριστίες στον αγαπητό φίλο 

Αβαγιανό Παναγιώτη για την προσφορά βιβλίων 
για την βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ακρασίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Πιστεύουμε 
ότι η προσφορά αυτή βρει και άλλους μιμητές.

	 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο του συγχωριανού 
μας ΒΑΛΑΚΟΥ ΒΕΡΒΕΡΗ, 76 ετών .Η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε σήμερα έγινε την  ΠΕΜΠΤΗ 
20/10/16 και ώρα 5 μμ στον Iερό ναό Αγίας 
Παρασκευής στο Ακράσι. Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στην σύζυγο, στα παιδιά του 
και τους συγγενείς του εκλιπόντος . Στη μνήμη 
του ο Σύλλογός μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του 
η μνήμη….

	 Οι μουσικάντες του Ακρασίου χθες και 
σήμερα

Το τι μας επιφυλάσσει η ιδια η ζωή κανεις 
δεν μπορει κανεις δεν μπορει να το ξέρει… Μας 
έφυγε ο αγαπητός μας συγχωριανός ΒΑΛΑΚΟΣ 

ΒΕΡΒΕΡΗΣ, εντελώς ξαφνικά…. Και αυτό το λέω 
γιατί το καλοκαιρι που μας πέρασε έκατσε και μου 
διηγήθηκε για τις παλιές μουσικές κομπανίες του 
Ακρασίου,  του χωριού μας και μου μίλησε για τους 
παλιούς και τους νέους μουσικούς που γνωρίζει… 
Ελεγα στον εαυτό μου καιρός να βάλεις και να 
γράψεις αυτά που σου ειπε ο αγαπητός Βαλάκος… 
Οι δουλειές έτρεχαν και ολο και το ανεβαλα….Και 
ξαφνικά χθες μαθαμε για άδικο και αναπάντεχο 
τέλος του…. Αγαπητέ ξάδελφε Βαλάκο…όπου 
και να βρισκεσαι…. θέλω να με συγχωρήσεις που 
δεν προλαβα να βάλω τα παρακάτω βίντεο…αλλα 
άλλα μελετά ο ζευγάς…

Το καλοκαιρι λοιπόν του 2016 κάτσαμε με 
τον αγαπητό μας ξέδελφο Βαλάκο Βερβέρη και 
μου μίλησε για τις μουσικές κομπανίες του χωριού 
μας…Μου μίλησε για τα Μπαλακέλια…τον παππού 
του…και για την πρώτη μουσική κομπανία…..
Επίσης μου μίλησε για τον Γιώργο Χατζέλλη 
(Βέβα) για το μεγάλο αυτό σαντουριέρη…. 

Μου μίλησε επίσης για το νέο μουσικό αίμα στο 
σαντούρι Πέμη Βαλάκου Βερβέρη…. Γεγονότα 
εύθυμα… σχετικα με τις παραδοσιακές  μουσικές 
κομπανίες του Ακρασίου, η ζωή των μουσικών…. 
Η ζωή των μουσικών του Ακρασίου κατά την 
διαρκεια της κατοχής των Γερμανών το 1940…

	Εκπαιδευτική επίσκεψη Δημοτικών 
Σχολείων στο Ακράσι

Τέσσερα Δημοτικά σχολεια της Μυτιλήνης 
πήγαν φέτος στο χωριό μας εκπαιδευτική 
επίσκεψη... μπράβο στους δασκαλους τους.....

	 Ομάδα Νεων Πλωμαριου στο Ακράσι
Η Ομάδα Νέων Πλωμαρίου διοργάνωσαν 

εκδρομή στα ορεινά χωριά…του πρώην Δήμου 
Πλωμαρίου.  Μεσημεριανο στη Πλατεια Ακρασιου 
.. Χαιρόμαστε που ήρθαν και στον χωριό μας το 

Ακράσι….

	 Κατάθεση Στεφάνου στο Ακράσι…
Γιορτάστηκε και στο Ακράσι Λέσβου η 28 

Οκτωβρίου.  Μετά τον εκκλησιασμό και το τρισάγιο 
υπέρ πεσόντων Ακρασιωτών στον πόλεμο του 
1940  η Πρόεδρος του χωριού μας Πέμη Καρπέλη 
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώων των Πεσόντων…

 Και του χρόνου….

	 Αγώνας δρόμου – περπάτημα κατά του 
καρκινου μαστού

Στην Αθήνα έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση 
που ξεκινησε από το Ζαππειο στην Αθήνα και στην 
οποία συμμετείχαν και Ακρασιώτες.  Η εκδήλωση 
αυτή διοργάνωσε ο σύλλογος ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, o 
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο  ο 
οποίος προσκαλεσαι γυναίκες, άνδρες και παιδιά 
να τρέξουν ή να περπατήσουν στον αγώνα ενάντια 
στον καρκίνο του μαστού. Η εκδήλωση αυτή έχει 
ως στόχους -Να ενημερωσει για τον καρκίνο του 
μαστού κάθε γυναίκα, σε όποια γωνιά της Ελλάδας 
κι αν βρίσκεται -Να ακούσουν όλοι τη σημασία της 
πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης -Τη στήριξη 
των γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού και 
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των οικογενειών τους, κλπ.  Εγινε αγώνας δρόμου 
και περπάτημα όπου συμετείχαν πάνω από 30.000 
άνθρωποι όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων.  
Συμμετείχαν και αρκετοί Ακρασιώτες, όπως 
η Πόλα Βεγιάννη, ο Μανώλης Σοφιανός, ο 
Παναγιώτης Αφιοντζής, η Ειρήνη Σωτηρχέλλη 
και η Ειρήνη ψαρού (κόρη της Γιασεμής Κοντού) 
μαζί με τον σύζυγό της Λάμπρο. Πιστεύουμε ότι 
αυτού του είδους οι εκδηλώσεις είναι απαραίτητες 
και χρήσιμες και μπράβο σε όσους συμμετείχαν 
στην εκδήλωση αυτή.Και ο Σύλλογος μας ειχε  
πραγματοποιήσει παλαιότερα εκδήλωση για την 
γυναίκα και τον καρκίνο του μαστού.  Και του 
χρόνου….

	 Εκθεση Μιχάλη Χατζέλλη στο Παρίσι
 (Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, 25-10-16).  Σε 

συλλογική έκθεση ζωγραφικής με θέμα: 
«ΑΝΘΡΩΠΟΙ της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» με την αιγίδα 
της UNESCO, ο συμμετείχε Ακρασιώτης Μιχάλης 
Χατζέλλης στο ΠΑΡΙΣΙ όπου η έκθεση αυτή θα 
διαρκέσει από 31-10-16 μέχρι 5-11-16. Ο Μιχάλης 
συμμετείχε με τις καλλιτεχνικές του δημιουργίες σε 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό μας το ΑΚΡΑΣΙ 
ΛΕΣΒΟΥ  και όπως γνωρίζετε κατασκευάζει τα 
έργα του χρησιμοποιώντας υλικά που τα βρίσκει 
από την φύση (ξύλο, βότσαλα, γυαλιά, κοχύλια, 
κλπ). Οι συνθέσεις του έχουν σχέση με ακρογιαλιές, 
θάλασσες, ονειρικά τοπία, κλπ.

Τους ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.

	 Ημερολόγιο 2017
Κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος 

μας βγάζει και σας προσφέρει εντελώς δωρεάν το 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του.  Φέτος το 
ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου μας αποφάσισε να 
εκδώσει σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 
2017 με θέματα τις ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
που γίνονται στο χωριό μας το ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου,  
όπως επίσης και άλλες καθημερινές στιγμές – 
εικόνες του χωριού μας το Καλοκαίρι στο Ακράσι. 
Πιστεύουμε ότι η έντυπη αυτή έκδοση αυτή θα 
σας αρέσει πάρα πολύ και αξιζει να στολίσετε 
το σπίτι σας με ένα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ γεμάτο 
ΑΚΡΑΣΙ.  Αξίζει να αναφερθεί η θεματολογία 
του φετινού Ημερολογίου 2017: 1. Εξώφυλλο: 
Γιορτή Τραχανά, πλάθοντας χάχλες τραχανά 
από τις ΑΞΙΕΣ ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΣΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. 
2. Μήνας Ιανουάριος: Παιδικά Θεατρική σκέτς 
3. Μήνας Φεβρουάριος: Παρακολούθηση 
Πολιτιστικών εκδηλώσεων από πλήθος κόσμου 
στο Πολιτιστικό κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ  
4. Μήνας Μάρτιος: Παιδικά Θεατρική σκέτς 5. 
Μήνας Απρίλιος: Παιδικά Θεατρική σκέτς 6. 
Μήνας Μάιος: Ταλέντα …στο χορό 7. Μήνας 
Ιούνιος: Ταλέντα …στο χορό  8. Μήνας Ιούλιος: 
Καλοκαιρινά παιχνίδια των παιδιών στο Χωριό 
μας 9. Μήνας Αύγουστος: Γιορτή Τραχανά 10. 
Μήνας Σεπτέμβριος: Καλιτεχνικές… δημιουργίες 
11. Μήνας Οκτώβριος: Συναυλία στο Ακράσι 12. 
Μήνας Νοέμβριος: Πανυγήρια στο ακράσι… με 
λουκουμάδες 13. Μήνας Δεκέμβριος: Πλάθοντας 
χάχλες τραχανά 14. Οπισθόφυλλο: Από την 
Γιορτή του Τραχανά Ακρασιώτες χορευτές με τις 
παραδοσιακές τοπικές στολές. Το ημερολόγιο αυτό 
είναι προς πώληση σε όποιον θέλει να το αγοράσει 
και κοστίζει μόνο 5 ευρώ. 

	 Δημητρης Τσακίρης
 «Ο άνθρωπος που ήρθε στο σχολείο μου πριν 

15 χρόνια,με πήρε απ’το χέρι και με έβαλε στο 
μεγαλύτερο γήπεδο της ζωής μου…»  Αυτά γράφει 
η Ραφαέλα Ευστάθιου, μεγάλη τενίστρια πριν από 
10 χρόνια , απογείωσε τον όμιλο αντισφαίρισης 
Λέσβου.  Συμμετοχές με την Εθνική ομάδα σε 
διεθνείς διοργανώσεις,Τρίτη πανελληνιονΊκης , 
πρώτη στο πανελλήνιο σχολικό Λυκείων.  Όταν 
γράφει τέτοια πράγματα ένα νέο κορίτσι για 
τον συγχωριανό μας ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΙΡΗ, 
προπονητή του τένις εδώ και πολλά χρόνια, εμεις 
το μόνο που έχουμε να του πούμε είναι ένα μεγάλο 
μπράβο….Δημήτρη εισαι άξιος συγχαρητηρίων… 
μπράβο σου για το έργο σου στον Αθλητισμό… 
στο τένις…

	 Γεώργιος Παναγιώτου Παλαιολόγος
Διαβάζουμε στην εφημερίδα ΝΕΑ της Λέσβου:  

«Αποτελεσματικά έδρασε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ως Προιστάμενος του ΟΑΕΔ 
Μυτιλήνης, ο οποίος με δικές του αποτελεσματικες 
ενεργειες δώθηκαν αμμεσα τα δεδουλευμένα των 
εργαζομένων της Κοινωφελούς Εργασίας….δεν 
είναι πρώτη φορά που ο Προιστάμενος του ΟΑΕΔ 
σε τοπικό επίπεδο έχει δώσει λύση σε προβλήματα 
που απασχολούν ανέργους… δείχνοντας τον δρόμο 
και σε συναδέλφους του από άλλες περιοχές.» 
Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ένα 
μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον συγχωριανό μας Γιώργο ο 
οποίος γνωρίζει και κάνει πολύ καλα  την δουλειά 
του και μαλιστα σε ένα τομέα που έχει σχέση με 
την ΑΝΕΡΓΙΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό 
το καλοκαίρι  με δικές του ενεργειες διοργάνωσε 
για την νεολαία του χωριού μας ενημερωτική 
εκδήλωση από στελέχοι του ΟΑΕΔ Μυτιληνης 
σχετική με θέματα ΑΝΕΡΓΙΑΣ, σύγχρονων 
μεθόδων αναζήτησης εργασίας και ο νέος ρόλος 
του ΟΑΕΔ. Και πάλι μπράβο και τα συγχαρητήρια 
μας στον φίλο και Ακρασιώτη Γιώργο.

	 Ευχαριστήριο από την οικογένεια 
Σωτήρχου Γεωργίου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρασίου Άκρασιων, για τη 
συμπαράστασή του στην απώλεια του πατέρα μας, 
καθώς και για την ευγενική οικονομική προσφορά 
του, στην εκκλησία του χωριού μας, αντί στεφάνου 
στη μνήμη του.  Οι κόρες του, Μαρία, Ντόρθυ, 
Τούλα Σωτήρχου

	 Δέσποινας Χριστοφελλη, το πρώτο 
βραβείο συγγραφικής δράσης

Το πρώτο επίσημο βραβείο για το συγγραφικό 
της έργο (ΙΝΤΡΙΓΚΕΣ Και ΠΑΘΗ) της Δέσποινας 
Χριστοφελλη , κόρη του Μανώλη Χριστοφέλλη 
από το χωριό μας το Ακράσι λέσβου. Κατηγορία: 
Εθιστικά αναγνώσματα.  Μπράβο στην Δέσποινα 
και της ευχόμαστε να συνεχίσει να γράφει…και 
της ευχόμαστε καλές επιτυχίες και στο μέλλον…..
Εισαγωγικά…από το βιβλίο της ΝΤΡΙΓΚΕΣ Και 
ΠΑΘΗ. «Για εκείνη ήταν μια απλή δημοπρασία. 
Το μόνο που έπρεπε να κάνει, ήταν να φορέσει 
ένα ακριβό φόρεμα και να χαθεί μέσα στο πλήθος 
των εύπορων γυναικών. Ο οίκος μόδας Ριντέλ θα 
αναδεικνυόταν ως ο καλύτερος οίκος μόδας της 
Νέας Υόρκης, αν εκείνη ακολουθούσε κατά γράμμα 
τις υποδείξεις του αφεντικού της.

«Θα χρησιμοποιήσεις ψεύτικη ταυτότητα 
και θα διεκδικήσεις τα καλύτερα κομμάτια του 
ανταγωνιστή». Μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε 
να επιτύχει...αν δεν έπεφτε θύμα απαγωγής. Η ζωή 
της Νοέλια Σαβιόνε αλλάζει ριζικά, όταν γίνεται 
«παιχνίδι» στα χέρια ενός σκληρού άντρα, που 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΔΙ

...ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

την κατηγορεί για κλοπή. Εγκλωβισμένη σε ένα 
άγνωστο μέρος, θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να 
αποδείξει την αθωότητα της.  Θα καταφέρει άραγε 
να ξεσκεπάσει εκείνους που κρύβονται πίσω από 
όλες τις δολοπλοκίες και να πάρει πίσω τη ζωή 
της;Ή μήπως ο έρωτας θα την κάνει να αποδεχθεί 
τη μοίρα της;  Όταν όλη σου η ζωή μετατρέπεται σε 
ένα τεράστιο ψέμα, εσύ θα πρέπει να ανακαλύψεις 
την αλήθεια.»

	 ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ στο 
ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ (ΤΖΙΓΚΛΟΥ)

Και φέτος γιορταστηκαν οι Ταξιάρχες στην 
ΚΑΤΩ ΤΣΙΓΚΛΟΥ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ, μαζί με 
την απελευθέρωση της Λέσβου. 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),  οπου τελέστηκε η 
θεια λειτουργία. και η καθιερωμένη αρτοκλασία 
από τον π. Παναγιώτη και τον π. Ανάργυρο. 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 ο Γεώργιος 
Καριτσιανός και η Εφη Χατζέλη. Το αποτελεσμα 
ήταν καταπληκτικό … Και του χρόνου.. Χρόνια 
πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες …

	 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ 

βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει τον θάνατο του συγχωριανού μας 
ΛΟΥΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 95 ετών . Η εξόδιος 
ακολουθία τελέστηκε σήμερα ημέρα Πέμπτη 
10/11/16 και ώρα 3 μμ στον Iερό Nαό Αγίας 
Παρασκευής στο Ακράσι. Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στην οικογενεια του και τους 
λοιπούς συγγενείς του εκλιπόντος .  Εις μνήμη 
του ο Σύλλογός μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του η 
μνήμη….

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΚΕΤΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ ΠΑΡΤΥ στην ΔΡΩΤΑ
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Ακράσι

	Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών 
στο Ακράσι
Tο πρωί της Κυριακής 30 Ιουλίου 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. Έγιναν πολλοί 
αγώνες, προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικοί. 
Μετά το τέλος δόθηκαν στους νικητές στον καθένα 
από ένα γραπτό έπαινο και ένα παραδοσιακό 
γλυκό υποβρύχιο  Για την ιστορία στο μεν Πινόκ 
νικήτρια τριάδα ήταν ο κύριος Ευστάθιος Ιων. 
Σωτήρχος, ο κύριος Γεώργιος Δημ. Τυροπώλης 
και ο κύριος Παναγιώτης Βενετής. Στο δε τάβλι 
ο κύριος Παναγιώτης Γεωργ. Χατζέλλης. Και του 
χρόνου με υγεία σε όλους τους συμμετέχοντες.

	  Από την Ελιά στο Λάδι Ακράσι Λέσβου
Μια πολύ ωραία εκδήλωση έγινε το βράδι της 

5/8/16 στα πλαισια των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
των 2 συλλόγων, στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό 
Ακρασίου. Υπεύθυνοι για την όλη εκδήλωση ήταν 
ο Στάθης Σαπικας και η σύζυγος του Χριστίνα 
Τσίρκα και τους οποίους ευχαριστούμε. Στην 
αρχή της εκδήλωση ξεγαγησε στο υπερσύγχρονο 
εργαστάσιο τους νεους ο Πρόεδρος του 
Συνεταιρισμου Χρήστος Κουτλής και τους 
εξήγησε την ολη διαδικασία της παραγωγής του 
ελαιολάδου.  Η εκδηλωση ειχε ιστορικά στοιχεια 
από την αρχαια εποχή μεχρι σήμερα, εξηξαν στον 
κοσμο την σχεση του λαδιού με την κοινωνική 
και θρησκευτική ζωή του τόπου, ποιοι ξεκινησαν 
παλιοι Ακρασιώτες τις διαδικασίες ίδρυσης  του 
πρώτου ελαιουργικού συνεταιρισμού, νεοι και 
νεες του χωριού μας διαβασαν κειμενα σχετικά 
με το λαδι και την ελιά, ειδαμε μικρά σκετς 
παιγμενα πάλι από τους μικρους νεους και νεες 
του χωριού μας σχετικά με το που χρησιμοποιηται 
το λάδι, πως μαζευαν τις ελιές. Τέλος μας χόρεψαν 
παραδοσιακους παλιους σκοπούς (Πέρα στους 
περα κάμπους κλπ) και μοιραστικαν από τους 
2 συλλογους για τα γλυτώματα τηγανίτες με 
μέλι και ψωμί μέσα στο λάδι και την ρίγανη, 
νόστιμες λιχουδιές των παιδικων μας χρόνων…. 
Λειτουργησε επίσης και εκθεση φωτογραφίας 
με δυο θεματα: Το ΠΑΛΙΟ Ακράσι (παλιες 
φωτογραφίες με την κοινωνική και οικονομική ζωή 
των προγόνων μας) και το σύγχρονο – σημερινό 
Ακράσι με φωτογραφίες του Κώστα Σταματέλλη.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΤΟΚΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

του Γ. Ξ. Βερβέρη
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	ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ και Kαλοκαιρινός 
χορός των Συλλόγων Ακρασίου
Η ΓΙΟΡΤΗ του ΤΡΑΧΑΝΑ αφιερώνεται στην 
μνήμη του ΜΕΡΑΚΛΗ Ακρασιώτη ΒΑΣΙΛΗ 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ. To Σαββάτο, 6 Αυγούστου, 
9 μμ έγινε η ΓΙΟΡΤΗ του ΤΡΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ο 
Καλοκαιρινός Χορός των Συλλόγων του χωριού 
μας στην γραφική πλατεία του χωριού μας. Με 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ μουσική και την προσφορά 
φαγητού και ποτων 
(υπήρχε και νηστίσιμο πιάτο), το μεγάλο κέφι 
η επιτυχία της γιορτής ήταν δεδομένη και 
αξέχαστη κάτω από τα δροσερά πλατάνια του 
γραφικού χωριού μας. Πέρα από τους επίσημους 
καλεσμένους του Δήμου Λέσβου και της 
Περιφέρειας Β Αιγαίου, παρα πολύς ήταν ο κόσμος 
που παραβρέθηκε (πάνω από 350 άτομα) και τους 
οποίους ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης 
όλους τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που βοήθησαν στην 
γιορτή μας αυτή, το χορευτικό του Πολιτιστικου 
Συλλόγου Πλωμαριου και τέλος τους μουσικούς 
του παραδοσιακού συγκροτήματος Μεσοτόπου. 
Λειτουργησε επίσης και εκθεση φωτογραφίας 
με δυο θεματα: Το ΠΑΛΙΟ Ακράσι (παλιες 
φωτογραφίες με την κοινωνική και οικονομική ζωή 

των προγόνων μας) και το σύγχρονο – σημερινό 
Ακράσι με φωτογραφίες του Κώστα Σταματέλλη.

	  ΤΟΥΡΝΟΥΑ Tichu ΑΚΡΑΣΙ 2016
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το τουρνουά Tichu 
στο ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου. Μετά τους προημIτελικούς, 
ημιτελικους και τον τελικό, νικητές αναδείχθηκαν 
και φέτος οι: Ξετρίχης Νίκος και Λάσκαρης 
Δημήτρης του Ιωάννου. Μπράβο σε όλα τα 
παιδιά που συμμετείχαν στο τουρνουά αυτό. Οι 
2 Σύλλογοι του χωριού απένειμαν σχετικό έπαινο 
στους νικητές  Και του χρόνου….

	Παιδικό θεατρικό αφιερωμένο στον παλιο 
Ελληνικό κινηματογράφο
Τι να πει κανείς για τους μικρούς μας ηθοποιούς 
Ακρασιώτες οι οποίοι κατέχουν και από μουσική 
και ηθοποιία. Με την βοήθεια της συζύγου του 
Στάθη Σάπικα Χριστίνας και του ίδιου, μας 
ταξίδεψαν την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Αυγούστου  στο 
πρώην Δημοτικό σχολείο (πολιτιστικό κέντρο 
του χωριού μας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ) στο 
παρελθόν και ξαναζήσαμε στιγμές από τον παλιό 
Ελληνικό κινηματογράφο. Πολλά ευχαριστώ στην 
Χριστίνα και στο σύζυγο της Στάθη. Eυχαριστούμε 
τα παιδιά του χωριού μας που μας ταξίδεψαν μέσα 
από το θέατρο στο παλιό Ελληνικό κινηματογράφο.  
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη 
της καρδιάς όλους, όπως επίσης και όλους τους 
εθελοντές Ακρασιώτες  και φίλους του Ακρασίου, 
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ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ αφιερωμένη 
στον μεγάλο ΣΑΝΤΟΥΡΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΧΑΤΖΕΛΛΗ ή «ΒΕΒΑ.  Στην εκδήλωση αυτή 
συμμετείχαν: 1. Ο Δημήτρης Κοφτερός με 
τους μαθητές του και τα σαντούρια τους. 2. 
Η Πεμη Βαλάκου Βερβέρη και  οι μαθητές 
της από το Μουσικό Λύκειο Μυτιλήνης. 3. Ο 
Κώστας Καλδέλλης,  και ο Τάκης Σωτηρχέλλης 
που τραγούδησαν. Και τέλος ο Παναγιώτης Γ. 
Χατζέλλης γιος του Γιώργου Χατζέλλη, ο οποίος 
μίλησε για τον πατέρα του. Εκτενή αναφορά 
έκανε και ο Δημήτρης Κοφτερός ο οποίος μετά 
από έρευνες του μας παρουσίασε τον μεγάλο 
Σαντουριέρη Γιώργο Χατζέλλη και μαλιστα όλη 
την μουσική του διαδρομή.
Ευχαριστούμε ολους τους παραπάνω από τα 
βαθυ της καρδιάς μας. Επίσης ευχαριστούμε 
όλους τους εθελοντες  οι οποίοι βοήθησαν στο να 
πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Πάρα πολύς 
κόσμος ήρθε στην εκδήλωση αυτή. Η συναυλία 
κράτησε πάνω από 2 ώρες. Οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι Ακρασίου θέλουν να ευχαριστήσουν 
όλους όσους παραβρεθηκαν στην εκδήλωση μας 
αυτή.

 

	ΠΑΡΤΙ – ΓΛΕΝΤΙ στην ΔΡΩΤΑ Λέσβου.
Για τρίτη συνεχή χρονιά μία σκέψη χρόνων έγινε 
πραγματικότητα . Πάρτι στη Δρώτα το Σαββάτο 
13/8/206, με τη δύση του ήλιου. Οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
Σύλλογοι Ακρασίου - Νεοχωρίου, οργάνωσαν 
πάρτη – γλέντι στη παραλία της Δρώτας, ένα 
ακόμη διαμάντι της περιφέρειας Πλωμαρίου. 
Φορώντας την καλή μας διάθεση, οπωσδήποτε το 
μαγιό μας  χαρήκαμε το Αυγουστιάτικο φεγγάρι 
απ’ την 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 του χρόνου με πολύ αγάπη.

οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ πίσω από την σκηνή. 
Την εκδήλωση προλόγισε η Χριστίνα Τσίρκα. 
Παρουσιάστριες της θεατρικής παράστασης ήταν 
η Παρασκευή Κοντού και η Μανωλα Μυρσίνη.

	  ΒΟΛΤΑ στο ΣΙΓΡΙ
ΕΚΔΡΟΜΉ στο ΣΙΓΡΙ διοργάνωσαν οι δυο 
πολιτιστικοί σύλλογοι του Ακρασίου στις 9/8 
ημέρα ΤΡΙΤΗ.  Ξεκινήσαμε από το Ακράσι με 
λεωφορείο με προορισμό το ΣΙΓΡΙ. Ένα μέρος 
άγριας ομορφιάς που αξίζει τον κόπο  να πάει κανείς 
να το επισκεφτεί. Επισκεφτήκαμε την ΝΗΣΙΩΠΗ 
(νησάκι με τα απολιθωμένα) και το Μουσειο 
Φυσικής Ιστορίας. Και από εκεί για μπάνιο, 
μεζεδάκια και ουζάκι…. Τέλος επισκεφτήκαμε 
ένα από τα ωραιότερα Μοναστήρια της Λέσβου 
ΜΟΝΗ ΥΨΗΛΟΥ….(Αγιος Ιωάννης Θεολόγος)

	ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ για τον ΜΕΓΆΛΟ 
Σαντουριερη ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΤΖΕΛΛΗ ή 
«ΒΕΒΑ»
Μεγάλη επιτυχία είχε η συναυλία που 
πραγματοποιήθηκε στο Ακράσι Λέσβου την 
Παρασκευή 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
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	  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΙΓΚ – ΠΟΝΚ ΑΚΡΑΣΙ 
2016
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το τουρνουά ΠΙΓΚ 
– ΠΟΝΚ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ στο ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου.  Μετά τους 
προημIτελικούς, ημιτελικους και τον τελικό,νικητής 
αναδείχθηκε ο Γιώργος Παν. Χατζέλλης και τον 
οποίο συγχαίρουμε. Μπράβο σε όλα τα παιδιά που 
συμμετείχαν στο τουρνουά αυτό. Οι 2 Σύλλογοι 
του χωριού απένειμαν σχετικό έπαινο στον νικητή.  
Και του χρόνου….

Τα θερμά μας συγχαρητήρια

Ο Αιώνας του «Άγχους»

του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

Επιτρέψτε μου να ονομάσω την περίοδο που ζούμε «Αιώνα τους Άγχους». Σ’αυτό βοηθάει πολύ η κρίση 
που διανύουμε. Το άγχος είναι μία νοσηρή κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Πρώτα πρώτα 
ο άνθρωπος που έχει άγχος δυκολεύεται να αναπνεύσει ελεύθερα. Η αναπνοή του γίνεται βίαια και με 
δυσκολία. Αισθάνεται ένα σφίξιμο, μια δυσφορία γενικά. Πάει να κοιμηθεί αλλά κι εκεί τον ακολουθεί 
το άγχος Επόμενο είναι οι αϋπνίες Χίλιες κακές σκέψεις περνάνε από το μυαλό του κι έτσι δυσκολεύεται 
να τον πάρει ο ύπνος. Να’ταν μόνο αυτά; Τον κυριεύει η ανασφάλεια. Φοβάται ακόμη και τον ίσκιο του 
που λένε. Έχει αβεβαιότητα. Έχει αγωνιά για το σήμερα, για το αύριο. Τον κυριεύει ο φόβος γενικά. Εάν 
τύχει και δει άσχημο όνειρο τότε είναι που γίνεται η ζωή του μαρτύριο. Ένας ψυχολόγος είπε ότι αυτός 
που κατέχεται από το άγχος τρέχει με αγωνία στο μπουκαλάκι με τα χαπάκια. Κάποιος άλλος είπε ότι είναι 
έλλειψη πίστεως. Παράδειγμα έφερε τους αγίους οι οποίοι πήγαιναν στο μαρτύριο χαρούμενοι. Οι σημερινοί 
χριστιανοί είμαστε πιο αγχώδεις και από τους άπιστους κι αυτό διότι δεν πιστεύουμε με την καρδιά μας. 
Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τα υλικά αγαθά πάρα για τον πλησίον μας και για τον Θεόν. Ο λαός μας λέει 
για τους αγχώδεις τύπους. «τον έφαγε η στεναχώρια.» Ποιά στεναχώρια; Ασφαλώς εννοεί το άγχος Πολλοί 
λένε. Κάνε ταξίδια. Πήγαινε κάπου να διασκεδάσεις. Πάρε υπνωτικά. Δούλεψε πολύ. Μην παρασύρεστε 
διότι αυτά δεν λύνουν το πρόβλημα απλά σε ανακουφίζουν λιγάκι προσωρινά, διότι το άγχος συνεχίζεται. 
Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεόν που μας έδωσε τους πιστούς γιατρούς σ’Αυτον τους οποίους πρέπει 
να ευγνωμονούμε για τις βοήθειες που θα μας δώσουν. Η θεραπεία του άγχους δεν ανήκει αποκλειστικά 
στους γιατρούς. Εάν εμπιστευτείς τον Θεόν ... θα σωθείς, διότι Αυτός θα είναι πάντοτε μαζί σου. «Ιδού εγω 
μεθ’ημων πάσας τας ημέρας της ζωής σου έως της συντέλειας». Στη ζωή δεν μπορείς να έχεις μόνο χαρές, 
μόνο επιτυχίες. Θα έχεις και λύπες και αποτυχίες, γιαυτό πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις. Να 
μην είμαστε αχάριστοι αλλά λογικοί. Κι ούτε να μεγαλοποιούμε τα πράγματα με τη φαντασία μας. Μπήκε 
κάποιος σ’ενα κατάστημα για να ψωνίσει και του έπεσαν τα γυαλια στο πάτωμα. Χωρίς να το θέλει κάποιος 
άλλος τα πάτησε και τά’κανε θρύψαλα Φωνές, κακό, φασαρία. Όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχασε το 
κέφι του. Κάποιος άλλος του είπε. «Μην στεναχωριέσαι. Την υγειά σου να’χεις.» Εκείνος νευριασμένος 
κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Εκείνη την ώρα έμπαινε ένας τυφλός Κάποιος άλλος του είπε. «Βλέπεις ότι 
υπάρχουν και χειρότερα;» «Εσύ έχασες τα γυαλιά σου αλλά αυτός έχασε το φως του». Γι’ αυτό λοιπόν δεν 
πρέπει να μεγαλοποιούμε τα πράγματα.

Στον αγαπημένο μας εγγονό και ανεψιό Ευάγγελο Φινδανή,
του Παρασκευά και της Ειρήνης το γένος Σωτηρχέλλη, που έλαβε 

με άριστα το πτυχίο του Τοπογράφου Μηχανικού
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.
Ο παππούς και η γιαγιά, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΜΑΡΟΥ

Ο θείος και η θεία, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΝΕΚΤΑΡΙΑ.

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

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

Ασπρολούπου Ελένη 20€
Οικ. Ευσταθίου Σωτήρχου 50 δολ.
εις μνήμη Ευσταθίου
Γιώργος Θαλασσέλλης 50 δολ. 
Φωτίου Δημήτρης 20,00€
Φώνη Ασπρολούπου 20,00€
Μοριανός Γιάννης 5,00€
Οικ. Κοντού Δημ. Ζαχαρούλα 10,00€
Χατζηδιαμαντή Μυρσίνη 10,00€
Γρηγόρης Αρχοντούλα Κοντού 10,00€
Γιάννης Ελένη Κοντού 10,00€
Στάθης Μαρία Κοντού 10,00€

Σοφιανός Μανώλης Μαρία 10,00€
Παπαπέτρου Ξενιτέλλη 10,00€
Κουτλής Περικλής 10,00€
Παναγιώτης-Ελένη Κοντού 10,00€
Ασπρολούπος Δημ. 10,00€
Ασπρολούπος Αθανάσιος 10,00€
Ασπρολούπου Μαρία 10,00€
Ασπρολούπος Τέλης 20,00€
Ασπρολούπος Χρήστος 10,00€
Καλδέλλης Νίκος 10,00€
Ταμκαλή Μαρία 5€
Οικ. Εμμ. -Αθ. Χριστοφέλλη 10,00€

Οικ. Βερβέρη Γιώργ. του Μιχ. 10,00€
Οικ. Παν. & Ειρ. Θαλασσέλλη 10,00€
Σάπικας Ευστάθιος & Χριστίνα 10,00€
Οικ. Κακάμπουρα Δημ. 5,00€
Αληγιάννης Νίκος 5,00€
Οικ. Σωτηρχέλλη Αρχοντέλλη 30,00€
Λαγουτάρη Πέρσα 10,00€
Λαγουτάρη Ευστρ. 10,00€
Δομικη Πιτταρά 50,00€
Οικ. Βενέτη Αντώνη 5,00€
Οικ. Δημητρίου Φ. Καπτανή 10,00
Λάσκαρης Εμμ. 10,00€
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Τα πολύ παλιά χρόνια Ακρασιώτες διασκεδάζουν.
Τρίτος από αριστερά ο Καματερός, με τους 

αδελφούς Αβαγιάννη.

Φοιτητές από τη Λέσβο στο πάρκο Αγ. Ειρήνης 
στη Μυτιλήνη, αρχές δεκαετίας του 60. Από 

αριστερά: Νικολάου Γεώργιος (Ακράσι), 
Κοφτερός (Νεοχώρι), Τραγάκης Δημ. (Νεοχώρι) 

και Τσιργιάννης Δημήτριος (Ακράσι).

Από αριστερά Γιάννης Αβαγιάννης με τη σύζυγό 
του Άρτεμη και ο Γεώργιος Αβαγιάννης με τη 

σύζυγό του Μεταξία.

Περσεφόνη Ασπρολούπου
Τα πολύ παλιά χρόνια Ακρασιώτες στο καφενείο 

του Παναγιώτη Λινάρδου. (ποιοί είναι;)

Από αριστερά: Περσεφόνη Μακαρώνη (κόρη), 
Αμύρισσα Κοντέλλη (μητέρα).

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

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

Πιτταράς Κώστας 10,00€
Λάσκαρης Ιωάννης 5,00€
Ξενιτέλλη Βενετία 5,00€
Καβαρνού Ιωαν. 10,00€
Κουραχάνης Νικ. 10,00€
Βερβέρης Βαλάκος 10,00€
Λαγουτάρη Μαρία 5,00€
Βερβέρη Πέμη 10,00€
Ασβεστάς Γιώργος 10,00€
Χατζέλλης Δημ. 5,00€
Παλαιολόγου Ζωή 10,00€
Σωτήρχου Ειρήνη του Δημ. 10,00€
Βογιατζής Γιώργος 50,00€
Καρπέλης Μανώλης 10,00€
Κοντού Χριστίνα 50,00€
Παλαιολόγου Γεώργιος του Παναγ. 
10,00€
Κουτλής Χρήστος 20,00€
Αφιοντζής Παναγ. 10,00€
Αφιοντζή Άννα 10,00€
Σωτηρχέλλης Ιωάννης 10,00€
Μαρουλάκη Φανή 10,00€
Τσιργιάννης ΔΗμ. 10,00€
Ασπρολούπος Εμμ. 10,00€
Μαλαμάς Εμμ. 5,00€
Σιδέρης Γαλαντζής 5,00€
Ευδοκία Θαλασσέλη 50,00€
Τυροπώλης Δημ. 10,00€
Ραφτέλης Φώτιος 10,00€
Κουτρουλή Πελαγία 5,00€
Αλβανός Γεώργιος 5,00€
Καζατζή Βάγια 10,00€

Παν. Λάσκαρης 50,00€
Γκατζιρούλη Μάρσια 5,00€
Παν. Σωτηρχέλλης 50,00€
Μουτζούρη Μυρσίνη-Ξενιτέλλη 
100,00€
Στάθης Κανέλος 20,00€
Παν. Κοντός 20,00€
Σωτηρχέλλη Μαρία 10,00€
Καρπέλης Νίκος 13,00€
Χατζηκυριάκου Μεταξία 10,00€
Βενετής Παν. 10,00€
Χατζηδιαμαντής Ιγνάτης 10,00€
Καρπέλης Νίκος 7,00€
Κοντέλλης Χρήστος 30,00€
Θαλασσέλλης Παράσχος 30,00€
Καραφώτης Γιώργος 20,00€
Καρυδάκη Έλενα 20,00€
Δάλλας Χαράλαμπος 20,00€
Μακαρώνη Μυρσίνη 20,00€
Βερβέρης Δημ. 20,00€
Τυροπώλης Παν. 20,00€
Λάσκαρης Σάπικας 20,00€
Πιτταράς Ιωάννης Δομική 40,00€
Λάσκαρης Χρήστος 30,00€
Γιαλούρης Δημήτρης 20,00€
Κλάβας Αριστείδης 20,00€
Ιχθυοπωλείο Μακρύς Γιαλός 20,00€
Γιασεμή Καρυτσιανού 20,00€
Ευστρατία Κουτλή 10,00€
Λούπος Παν. 5,00€
Εμμ. Κοντός 10,00€
Πωλίν Σοφιανού 15,00€

Καρίπη Άρτεμη 10,00€
Ευθύμιος Καπτανής 20,00€
Μαυροθαλασσίτης Βασ. 10,00€
Μυρσίνη Σωτήρχου 10,00€
Σωτήρχος Τέλης 10,00€
Παναγ. Γεωρ. Χατζέλλης 20,00€
Ραφτέλης Βασιλ. 50,00€
Σοφία Ασβεστά 10,00€
Ευγενία Χατζέλλη 10,00€
Οικ. Παπαπάντου 10,00€
Περικλής Μυρσίνη Αποστολέλλη 
100,00€ εις μνήμη ιερέα Απόστολου 
Αποστολέλλη
Πόπη Τσουρούζη 20,00€
Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου 
40,00€
Ειρήνη Κουρουλή-Βερβέρη 20,00€
Νάντια Κουρουλή-Κομνηνού 20,00€
Άννα Κακάμπουρα 50,00 δολ. 
Αυστραλίας
Θεόδωρος Χατζηχρήστος 15,00€
Δημ. Ξενιτέλλης 15,00€
Δημ. Ιωαν. Βεγιάννης 50,00€
Τυροπώλης Γρηγόρης, Νεοχώρι 50,00
Δημ. Αργυρίου Ραφτέλλης 50,00€
Λέκκας Χρήστος 40,00€
Αβαγιάννης Δημ. 20,00€
Μυρσίνη Ραφτέλη 20,00€ εις μνήμη 
συζύγου Ανδρέα Ραφτέλη 30,00€

Το ψωμί της γιαγιάς μας
ΥΛΙΚΑ
750 γραμ. αλεύρι σκληρό 500 ml χλιαρό νερό (ή όσο πάρει)
250 γραμ. αλεύρι μαλακό 1 κουταλάκι αλάτι
1 κύβο μαγιά νωπή (42 γραμ.) 3 κουταλιές λάδι
½ κουταλάκι ζάχαρη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε βαθύ μπολ βάζουμε λίγο μαλακό αλεύρι, τη ζάχαρη και τη μαγιά. Προσθέτουμε λίγο νερό, να γίνει 

χυλός. Το αφήνουμε 10-15 λεπτά να φουσκώσει. Σε λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι. Κάνουμε στο κέντρο 
μια λακκούβα και ρίχνουμε το αλάτι, το λάδι και το μείγμα της μαγιάς. Προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό και 
αρχίζουμε να ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ζύμη ελαστική. Σκεπάζουμε με βρεγμένη πετσέτα τη λεκάνη 
και τη βάζουμε σε ζεστό μέρος για μία ώρα. Ξαναζυμώνουμε και πλάθουμε καρβέλι. Στρώνουμε ένα ταψί 
με λαδόκολλα, την αλείφουμε με λίγο λάδι και ακουμπάμε το καρβέλι. Βρέχουμε ένα μαχαίρι και χαράζουμε 
ένα σταυρό. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου μία ώρα. Το ραντίζουμε με 
λίγο αλεύρι και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200 βαθμούς περίπου μία ώρα.
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Οικογένεια Νικολάου Κουραχάνη
στην Αυστραλία.

Νεολαία του Ακρασίου τέλη της δεκαετίας του 
’50 στα πεζούλια της πλατείας του χωριού μας.

Από αριστερά Χατζέλης Παναγιώτης του Γεωργ., 
Σωτήρχος Δημήτριος του Ξενοφ., Τσιργιάννης 

Δημήτριος, Θαλασσελλης Γεωργιος του Χρήστου 
και Χατζέλης Δημήτριος του Χρήστου.

Ο Καβαρνός Γιάννης και ο  Στρατής Λαγουμιδης.
Θεατρικό έργο λεγόταν Μαρουσο (1956-1957).

Την φορεσιά του Λαγουμίδη την είχε πάρει
ο δάσκαλος Γεώργιος Νικολιάς

και του Καβαρνού ήταν παραδοσιακή στολή
του Ακρασίου.

Αρχές δεκαετίας του ’60 περιοχή Αγίων 
Αποστόλων. Από αριστερά «Πρίαμος»(Νεοχώρι), 

Ραφτέλης Φώτης, Τσιργιάννης Δημήτριος, 
Μαυροθαλασσίτης Βασίλης, Νικολάου Γεώργιος, 

Καπτανής Ευθύμιος και Βογιατζής Γεώργιος.

Από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ακράσι
τα παλιά χρόνια.

Από τον γάμο της Νούλας Σάπικα
με την  Σούλα Καπετανή.

Οικογένεια Γρηγόρη Κοντού.

Αδελφές Κουτλή στα παιδικά τους χρόνια. Από αριστερά
η Ευστρατία και από δεξιά η Ασπασία.

Από αριστερά: ο Δημήτρης Ασλάνης
μαζί με τον Παναγιώτη Αβαγιάννη και την
γυναίκα του Μαρία την δεκαετία του ‘80.

Ο Γεώργιος Ταμκαλής στην  
Αυστραλίαν στα νεανικά του χρόνια.

Ο Ανέστης Ταμκαλής στα νεανικά του χρόνια
με τους γονείς του, Χαρίκλεια και Ευριπίδη.

Ο Σπύρος Κουτλής
με την σύζυγό του Μαίρη
και στο μέσον η κουμπάρα τους Μεταξία
Αληγιάννη στα νεανικά τους χρόνια.
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Ένα είδος όπως το ελαιόλαδο, με μεγάλη ζήτηση 
από το καταναλωτικό κοινό, πολύ αγαπητό, λόγω 
και της ιδιότητάς του ως απαραίτητου συστατικού 
διατροφής ανάμεσα σε πολλά είδη, έγινε από πολύ 
παλιά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η νοθεία, τέχνασμα 
καθαρά εμπορικό, βρήκε στο ελαιόλαδο πρόσφορο πεδίο 
δράσης από ασυνείδητους εμπόρους οι οποίοι θέλησαν 
να παρουσιάσουν σαν παρθένο ελαιόλαδο το μείγμα από 
άλλα λάδια υποβαθμισμένης ποιότητας, ή με τεχνητά 
παρασκευάσματα. Η περίπτωση της νοθείας κίνησε από 
πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των ειδικών επιστημόνων, οι 
οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη για την ανεύρεση μεθόδων 
που θα την ανίχνευαν. Συγχρόνως θα υποδείκνυαν 
μέτρα νομικής φύσης, όπου το κράτος θα μπορούσε να 
προστατεύσει τον καταναλωτή, όχι μόνο από πλευράς 
δημόσιας υγείας (ανάμειξη ουσιών ακατάλληλων 
και επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου), αλλά 
και από την διάθεση ελαιόλαδου αναμεμειγμένου με 
υποβαθμισμένα ποιοτικά λάδια, όπως πυρηνέλαιο, 
σπορέλαιο κ.α. που θα παρείχετο ως παρθένο. Η Ε.Ε. 
έχει θεσπίσει μια σειρά αναλύσεων οι οποίες γίνονται 
για τον έλεγχο της γνησιότητας του λαδιού. Ως προϊόν το 
οποίο προέρχεται από χυμό φυτικής προέλευσης, το λάδι 
έχει χαρακτηριστική υφή, άρωμα, χρώμα και γενικώς 
η εμφάνισή του μοιάζει και με άλλα προϊόντα φυτικών 
επίσης χυμών, που προέρχονται κι αυτά από επεξεργασία 
σπόρων και καρπών. Η θρεπτική τους αξία υπολείπεται 
κατά πολύ του ελαιολάδου, η εμπορική τους τιμή είναι 
μικρότερη, ενώ η τιμή του ελαιολάδου είναι σχεδόν η 
διπλάσια από αυτή των σπορέλαιων. Λόγω αυτής της 
οικονομικής διαφοράς και επειδή δεν διακρίνεται εύκολα 
η ανάμειξη του ελαιολάδου και με τα άλλα λάδια,  
προκλήθηκε η δόλια πράξη της νοθείας. Οι μέθοδοι για 
τον έλεγχο της νοθείας είναι, σε γενικές γραμμές, οι ίδιες 
που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη της ποιότητας 
του ελαιολάδου. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι 
νοθεία, καλό είναι να δούμε συνοπτικά τα ακόλουθα για 
τα λάδια:

Το παρθένο ελαιόλαδο. Διαχωρίζεται από τους 
υγιείς ελαιοκάρπους και μόνο με φυσικές μεθόδους. 
Προέρχεται  σχεδόν κατευθείαν από το μεσοκάρπιο της 
ελιάς και είναι απευθείας βρώσιμο, εφόσον η ελεύθερη 
οξύτητά του είναι κάτω από 3,3% και οι οργανοληπτικοί 
χαρακτήρες του – το χρώμα, το άρωμα και η γεύση του 
– είναι εξαιρετικοί.

Το υποβαθμισμένο ελαιόλαδο. Διαχωρίζεται με 
τις ίδιες φυσικές μεθόδους, όπως το παρθένο, αλλά 

προέρχεται από υποβαθμισμένο ποιοτικά ελαιόκαρπο. Η 
οξύτητά του συνήθως είναι ανώτερη του 3,3% και φτάνει 
μέχρι 8%. Έχει δυσάρεστη οσμή και γεύση. Συμβαίνει 
όμως καμιά φορά, ενώ η οξύτητά του να είναι κάτω 
του 3%, οι οργανοληπτικοί του χαρακτήρες να είναι 
δυσάρεστοι – τότε το λάδι είναι κατώτερης ποιότητας.

Για να μετατραπούν τα υποβαθμισμένα λάδια σε 
λάδια φαγητού, πρέπει να υποβληθούν σε ραφινάρισμα, 
όπως είδαμε στο κεφάλαιο περί επεξεργασίας, δηλαδή 
σε εξουδετέρωση, σε αποχρωματισμό και σε απόσμηση. 
Σε ορισμένες σύγχρονες εφαρμοζόμενες τεχνικές, η 
εξουδετέρωση της οξύτητας δεν γίνεται με καυστικό 
νάτριο (NaOH) αλλά με απόσταξη, οπότε το ρεύμα των 
υδρατμών παρασύρει και απομακρύνει από τη μάζα του 
λαδιού τα ελεύθερα λιπαρά οξέα.

Το πυρηνέλαιο. Διαχωρίζεται από τον πυρήνα των 
ελιών, των ελαιοπλακούντα, δηλαδή από το υποπροϊόν 
της επεξεργασίας για την παραλαβή του παρθένου 
ελαιόλαδου. Συνήθως έχει αυξημένη ελεύθερη οξύτητα 
η οποία όταν είναι μεγαλύτερη από 1,5%, διοχετεύεται 
στη σαπωνοποιία. Δεν εξευγενίζεται. Ο εξευγενισμός 
(ραφινάρισμα) είναι δραστική επεξεργασία η οποία 
καταστρέφει τις γευστικές και αρωματικές ουσίες, έτσι 
ώστε το ραφιναρισμένο πυρηνέλαιο και ελαιόλαδο 
(προέλευσης Λαμ-πάντε) να μοιάζουν με τα σπορέλαια, 
αφού είναι πρακτικώς καθαρά γλυκερίδια. Διαφέρουν 
όμως απ’ αυτά ως προς τη δομή των τριγλυκεριδίων τους. 
Επίσης οι διαλύτες μαζί με το λάδι, εκχυλίζουν από την 
ελαιοπυρήνη και ουσίες οι οποίες δεν βρίσκονται σε τόσο 
υψηλές συγκεντρώσεις στο παρθένο ελαιόλαδο. Στην 
παρουσία τέτοιων ουσιών βασίζεται ο έλεγχος νοθείας 
των παρθένων ελαιολάδων με πυρηνέλαιο.

Με τι νοθεύεται το παρθένο ελαιόλαδο. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, το παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι απλώς μια 
λιπαρή ουσία, αλλά ένας φυτικός χυμός πλούσιος σε 
αρωματικά συστατικά και γευστικές ουσίες, που μεταξύ 
των άλλων περιέχει και έναν μεγάλο αριθμό φυσικών 
αντιοξειδωτικών τα οποία τον προστατεύουν από το 
τάγκισμα. Τα πλεονεκτήματά του σε σύγκριση με όλες 
τις άλλες λιπαρές ύλες είναι εκείνα που το κάνουν να έχει 
αυξημένη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό.

Το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να νοθευτεί με:
1. Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο Λαμ-πάντε
2. Πυρηνέλαιο
3. Σπορέλαιο
4. Λάδι τεχνικής εστεροποίησης

Η ΝΟΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Οικογένεια Βεγιάννη. Από αριστερά
η Ευστρατία (μητέρα), ο Στάθης (γιος)
και οι δυο αδελφές, Πόλα και Μαρία.Παππούς και εγγονός. Νικόλαος 

Καρύπης και Μανόλης Γιαλούρης.

Νεολαία Ακρασίου σε μια από τις πολλές
αποδράσεις τους στη Λεσβιακή ύπαιθρο.

Ο Παναγιώτης Χατζέλλης
και η σύζυγος του Έφη, πάντα

χαμογελαστοί και καταδεκτικοί.

Στα νεανικά τους χρόνια από αριστερά Ελένη Σωτήρχου
(Τσαντάρ’ γυναίκα) και η Πέμη Καρπέλλη.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. H Δήμητρα Θαλασέλλη (κόρη του Παναγιώτη και της Ρηνούλας) και ο Φώτης Εξάρχου στις 
21/06/2016 στην Αθήνα έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
2. Η Γιασεμή Καρρά (κόρη της Πέρσας Χατζέλλη) και ο Στρατής Αντωνίου στις 30/06/2016 στη Μυτι-
λήνη έφεραν στο κόσμο ένα κοριτσάκι.
3. Η Ειρήνη Ξενιτέλλη (κόρη του Δημήτρη και της Μυρσίνης) και ο Θεόδωρος Χατζηχρήστου  στις 
28/07/2016 στη Μυτιλήνη έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
4. Ο Γιάννης Σωτήρχος του Ευσταθίου και η Γεωργία Καβαρνού στις 02/10/2016 έφεραν στον κόσμο 
ένα αγοράκι.
5. Ο Χρήστος και η Γιασεμή Κακάβας (Ασπρολούπου) απέκτησαν ένα κοριτσάκι στις 11 Ιουλίου. 

Να σας ζήσει και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Αθηνά είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους ο Δημήτρης Στεφ. Καλδής και η Ειρήνη Βασιλ. 
Μαυροθαλασίτη στις 03/07/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελικού.
2. Μιχάλης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Νίκος Ασλάνης και η σύζυγος του Μαρία στις 
10/07/2016 στο εξωκλήσι Αγίου Φανουρίου στις Νέες Κυδωνίες. Νονός ο Γεώργιος Τυροπώλης.
3. Μυρσίνη-Γαβριέλα είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους ο Ταξιάρχης Δημητ. Φωτίου και η 
σύζυγος του Στέλλα στις 20/08/2016 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Καγιάνι.
4. Γιάννης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Παναγιώτης Λάσκαρης (γιος του Γιάννη και της 
Μαίρης) και η σύζυγος του Ελένη Κλαδίσιου στις 03/08/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μητρό-
πολη Μυτιλήνης 
5. Περσεφόνη-Μιχαηλία είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Αργυρούλα Δημ. Φωτίου και ο 
Κωνσταντίνος Δεληγιάννης στις 04/09/2016 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου. Νονοί 
η Ειρήνη-Βασιλεία Φωτίου και ο Ευστράτιος Σκλαβούνας
6. Θεόδωρος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους η Παναγιώτα Χρήστου Κοντέλη και ο Ευστάθιος 
Παπακωνσταντίνος στις 04/09/2016 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Καγιάνι.
7. Ευθύμιος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Γιάννης Καπτανής  και η Παναγιώτα Κουμλέλη 
στις 09/10/2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πληγώνι
8. Μυρτοσινη-Γαβριέλα είναι το όνομα που έδωσε το ζεύγος Ταξιάρχης και Στέλλα Φωτίου στις 20-8-
16 στον Ταξιάρχη Καγιανίου Μυτιλήνης

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

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 03/07/2016 ο Δημήτρης Στεφ Καλδής και η Ειρήνη Βασιλείου Μαυροθαλασίτη παντρεύτηκαν 
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αμπελικό.
2. Στις 10/07/2016 ο Νίκος Ασλάνης (γιος του Μιχάλη και της Στέλλας) και η σύζυγος του Μαρία πα-
ντρεύτηκαν στο εξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου στις Νέες Κυδωνίες.
3. Στις 30/07/2016 ο Παναγιώτης Σωτηρχέλης (γιος του Γιώργου και της Μυρσίνης) και η  Παναγιώτα 
Κροτσίδα παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Παναγίας Χρυσομαλλούσας.

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

Εις μνήμην...

4. Καμπουρόπουλος Παντελής και Μαριλένα Καραφώτη (κόρη της Μαίρης Χατζέλλη του Χριστόφο-
ρου) την 4-9-2016, εκκλησία Εισόδια της Θεοτόκου στην Πάτμο
5. Η Μαγδαληνή Δήμου Γουγουλα πάντρεψε την κόρη της Πέρσα με την αγαπητό της καρδιάς της Chris 
Buchanan στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Ευσταθίου στην ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ!

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 18-12-2015 απεβίωσε ο Γεωργιος Μακαρώνης στη Μυτιλήνη, ετών 84.
2. Στις 26/07/2016 εκοιμήθει ο Απόστολος Αποστολέλλης ιερέας στη Μυτιλήνη και κηδεύτηκε στην Αυ-
στραλία.
3. Στις 05/07/2016 απεβίωσε ο Παναγιώτης Αληγιάννης στο Ακράσι όπου και κηδεύτηκε.
4. Μέσα στον Ιούνιο του 2016 απεβίωσε κηδεύτηκε στην Αθήνα η Μαρία Δημοσθένους Καλδή και η ταφή 
έγινε στο Ακράσι. 
5. Στις 12/07/2016 απεβίωσε στην Αθήνα ο Σωτήρχος Γεώργιος όπου και κηδεύτηκε.
6. Στις 04/08/2016 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Μαυροθαλασίτης Βασίλης και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
7. Στις 17/10/2016 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Ευστράτιος Σάπικας και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
8. Στις 19/10/2016 απεβίωσα στη Μυτιλήνη ο Βαλάκος Βερβέρης και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
9. Στις 09/11/2016 απεβίωσε στο Ακράσι ο Εμμανουήλ Λούπος όπου και κηδεύτηκε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

Ιερέως Αποστόλου Αποστολέλλη

Ένα ακόμα παιδί της ξενιτειάς, μας άφησε το περασμένο καλοκαίρι. Ο 
λόγος για τον πατέρα Απόστολο Αποστολέλλη. Γόνοες λευιτικής οικογέ-
νειας, με πατέρα τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Αποστολέλλη, έφυγε μικρός 
για τη μακρινή Ν. Ζηλανδία, προσκεκλημένος από τη θεία του Γιασεμή 
Ασπρολούπου. Ένας λόγος, εκτός του μεταναστευτικού κινήματος της επο-
χής εκείνης, που ανάγκασε τον πατέρα Απόστολο να ξενιτευτεί, αφού είχε 
τελειώσει τις γυμνασιακές του σπουδές, ήταν και η ορφάνια. Είχε άλλα τρία 
αδέλφια ο μεταστάς και στην προσπάθειά του να ανακουφίσει τη χήρα μη-
τέρα του, πήρε το δρόμο της ξενιτειάς.

Εκεί, αφού ασχολήθηκε με διάφορες δουλειές, στο τέλος τον τράβηξε 
η Εκκλησία. Εκεί δέχτηκε την «κλήση» του Κυρίου και μαζί με τα άλλα 
μορφωτικά του προσόντα, κυρίως την κρυστάλλινη κεφαλική του φωνή, την 
οποία είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, χειροτονείται διάκονος και 
στη συνέχεια πρεσβύτερος.

Πατέρας έξι παιδιών, πέντε κοριτσιών και ενός αγοριού, αξιώνεται να δει 
τον Κώστα του ιερέα. Λάτρης του Ακρασιού δεν παραλείπει να το επισκέ-
πτεται πολύ συχνά και να το απολαμβάνει για δυο μήνες περίπου σε κάθε 
του ταξίδι. Χαιρόταν λα λαβαίνει μέρος στις λειτουργίες των Κυριακών αλλά να τιμά με την παρουσία του 
και το πανηγύρι του χωριού. Αυτό έγινε και το φετινό καλοκαίρι. Έλαβε μέρος ενεργά στον εσπερινό της 
εορτής. Ήταν πολύ χαρούμενος.

Η Αγία τον πήρε κοντά της για να συνεχίσουν την επαύριο τη Θεία Λειτουργία. Η ώρα ήταν 4 το πρωί, 
ξημερώματα. Σε λίγο θα χτυπούσαν χαρμόσυνα οι καμπάνες της εκκλησίας. Ποιος ξέρει, μήπως τον κράτησε 
περισσότερη ώρα στην αγκαλιά της και ξέχασε να τον ξυπνήσει; Το μυστικό θα το μάθουμε όταν πάμε κοντά 
του.

Ο αδερφό του Περικλής
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Βασίλης Μαυροθαλασίτης

Για τον αγαπημένο μου θείο Βασίλη… τον μερακλή που λάτρευε την τάξη, 
την καθαριότητα, τη νοικοκυροσύνη, παντού όπου βρισκόταν… Εκεί φτάσα-
με… ν’ ανάβουμε κεράκι για σένα, θείε μου, για να σε θυμόμαστε τώρα, που δεν 
είσαι πια μαζί μας, τώρα που σ’ έχει ο Θεός αγκαλιά…

Γιατί; Όλοι θέλαμε να ήσουν εδώ μαζί μας, κοντά μας, δίπλα μας. Έφυγες 
ξαφνικά και πρόωρα και δεν μας προετοίμασες για το χαμό σου. Έφυγες νωρίς. 
Εσύ ξέρεις αν χόρτασες τη ζωή ή αν απλά νικήθηκες απ’ το θάνατο που παρα-
μόνευε να σε πάρει από κοντά μας. Μας «καίει» όμως αυτό! Ξαφνικά πρέπει να 
συνεχίσουμε χωρίς εσένα. Πόσο μας λείπεις!

Ξεκίνησες απ’ το χωριό με τρύπια παπούτσια να πας στη μακρινή ξενιτιά για 
ένα καλύτερο μέλλον. 17 χρονών παντρεύτηκε, 19 χρονών απέκτησες την πρώτη 
σου κόρη, 27 χρονών ήσουν πατέρας 3 κοριτσιών. Ένιωθες την ευθύνη ότι για 
να τ’ αναστήσεις πρέπει να παλέψεις και να δουλέψεις πολύ σκληρά. Όλη σου 
τη ζωή δούλευες αγόγγυστα προσφέροντας όλα τα καλά του Θεού στην οικογένειά σου που τη λάτρευες και 
όλο μεγάλωνε με γαμπρούς κι εγγόνια. Και όταν πια, πριν ακριβώς 1 μήνα κλείσεις για πάντα τα γαλάζια 
μάτια σου, πάντρεψες και τη μικρή σου κόρη και την καμάρωσες με το αγγελούδι της αγκαλιά, είπες «τώρα, 
Θεέ μου, πάρε με κοντά σου να ξεκουραστώ». Και τι κρίμα για όλους μας! Ο χάρος ήταν δίπλα σου και σ’ 
άκουσε. Δεν πρόλαβες να χαρείς ούτε τη σύνταξή σου. Σε πήρε κι έφυγες!

Όλοι, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τ’ ανίψια σου, οι φίλοι και συγχωριανοί σου, έχουν να πουν τα καλύ-
τερα για σένα. Άριστος σύζυγος, πατέρας, γιος, θείος, παππούς, φίλος, μα πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ καλός, 
φιλότιμος, γελαστός, αεικίνητος, ακούραστος, πληθωρικός, η ζωντάνια της γειτονιάς. Ποιος σου ζήτησε 
βοήθεια και δεν την πρόσφερες; Με τη γυναίκα σου, πορεύτηκε σχεδόν 50 χρόνια μαζί. Στα εύκολα και 
στα δύσκολα. Στις χαρές και στις λύπες. Ήσουν πάντα εκεί με πίστη κι αφοσίωση. Στα παιδιά σου δίδαξες 
την έννοια της προσφοράς, της αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης, του αλτρουϊσμού, της εργατικότητας, του 
καθήκοντος, της θυσίας.

Στο χωριό πρόσφερες πολλά, στην εκκλησία ακόμα περισσότερα «για την Αγιά Παρασκευούλα» όπως 
έλεγες. Εύχομαι και η στερνή επιθυμία σου να την ντύσεις, να πραγματοποιηθεί σύντομα. Ήσουν για όλους 
μας, παράδειγμα ήθους, δύναμης ψυχής, καρτερικότητας, δυναμικότητας κι αξιοπρέπειας. Πόσο ίδιος ήσουν 
με την αδελφή σου και μάνα μου!!

Ένα ευχαριστώ, αγαπημένε μου θείε, πολλά ευχαριστούμε σου χρωστάμε όλοι, από τα μύχια της ψυχής 
μας, για όλα αυτά και άλλα που δεν γράφονται. Θα μας λείψεις, θείε μου. Δικαιούνται όλοι να είναι περή-
φανοι για σένα και πιο πολύ οι αγαπημένοι σου, η γυναίκα σου, οι κόρες σου, τα εγγόνια σου που είχαν το 
ξεχωριστό προνόμιο να ήσουν ο σύζυγος, ο πατέρας, ο παππούς… Αντίο, θείε μου… θα ζεις πάντα στις 
καρδιές μας. Χαιρετίσματα στη μανούλα μου…

Ειρήνη Ν. Χατζέλλη
Ευστράτιος Σάπικας

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλείσαι να γράψεις λίγα λόγια για τον εκλιπό-
ντα πατέρα σου. Το χέρι τρέμει καθώς σε πλημμυρίζει η συγκίνηση και το συ-
ναίσθημα της θλίψης και του πόνου. Αναμνήσεις πενήντα χρόνων ξετυλίγονται 
σαν κουβάρι. Αναμνήσεις όμορφες, δύσκολες αλλά και ευτυχισμένες τόσο των 
παιδικών μας χρόνων όσο και των μετέπειτα χρόνων της ζωής μας.

Πατέρα, είχες την τύχη να χαρείς με τις χαρές των παιδιών σου, των εγγονών 
σου αλλά και της δισέγγονης σου. Δυστυχώς όμως η ζωή σου επιφύλαξε να ζή-
σεις και μεγάλες συγκινήσεις που σημάδεψαν τη ζωή όλων μας και αναφερό-
μαστε στην απώλεια του πρόωρου χαμού της μητέρας μας αλλά και στον άδικο 
χαμό του πρωτότοκου εγγονού σου. Συνέχισες όμως και με την παρουσία σου 
κράτησες ζωντανό το παρελθόν μας και το παρόν μας. Επέλεξες να φύγεις απρό-
σμενα και αιφνιδιαστικά χωρίς να ταλαιπωρηθείς και να μας ταλαιπωρήσεις. 

Έφυγες αθόρυβα και λιτά, όπως ταίριαζε και σε όλο τον βίο της ζωής σου.
Σου ευχόμαστε εκεί που πήγες να βρεις τη γαλήνη και να απολαύσεις τη συντροφιά της μητέρας μας, του 

εγγονού σου αλλά και των αγαπημένων σου συγγενών και φίλων.
Θα μας λείψει το χαμόγελό σου και το καλωσόρισμά σου στην ανθισμένη μας αυλή. Συνεχίζουμε μόνοι 

μας στο μέλλον με την ευχή σου και την υπόσχεση να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη σου αλλά και της μη-
τέρας μας τόσο στα παιδιά μας όσο και στα εγγόνια μας.

Καλό ταξίδι πατέρα.                                                                                            Με αγάπη τα παιδιά σου

Βαλάκος Βερβέρης

Ήταν ένα φθινοπωρινό απόγευμα όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη 
της γραμμής ο Γεώργιος (του παπα Ξενοφών) να μου λέει: «Θέλω να μου γράψεις 
κάτι για τον πατέρα σου!». Ταράχτηκα και πάγωσα προς στιγμήν. Αναρωτήθηκα. 
Τι θα μπορούσε να γράψει κάποιος για εκείνον που τον έφερε στη ζωή… Είναι 
δύσκολο το καθήκον της κόρης να απευθύνει  λόγους χαιρετισμού στον πατέρα του 
και λόγια αγάπης και παρηγοριάς για λογαριασμό όλης της οικογένειας. 

Αγαπημένε μου πατερούλη, ένα τεράστιο «ευχαριστώ» οφείλω πρώτα απ’ όλα 
να πω από την ψυχή μου στον κύριο που αξίωσε εμέ την ανάξια να έχω εσέ για 
πατέρα μου!

Αγαπημένε μου μπαμπά, υπήρξες άνθρωπος μοναδικός, αληθινός, με μεγάλη 
καρδιά γεμάτη από αγάπη, δίκαιος, τίμιος, άριστος οικογενειάρχης, γενναιόδωρος, 
ακούραστος, μερακλής πολύ, ε και καμιά φορά νευρικός (αυτό το έχουμε εμείς τα 
Μπακαλέλια). Πάνω απ’ όλα όμως υπήρξες βαθιά θρησκευόμενος. Πώς να λησμονήσω, αλήθεια, τα λόγια 
σου, ετούτες τις δύσκολες ώρες, όταν πάντα μου έλεγες «Κάθε Κυριακή να πηγαίνεις εκκλησία!».

Αγαπημένε μου μπαμπάκα, ακόμα και ο θάνατός σου τόσο γλυκός… «Έφυγες» μέσα στο σπίτι σου, στη 
ζεστή αγκαλιά της συμβίας σου, που πάντα σε φρόντιζε αγόγγιστα, με περίσσια αγάπη.

Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερε απλόχερα σε ετούτη την πρόσκαιρη ζωή. 
Οι ευχές, τα διδάγματα και η αγάπη σου θα μας συντροφεύουν για πάντα!

Ο πόνος σου βουβός και η απουσία σου μεγάλη! Μα η δική μας ευχή είναι μία: Ο Ύψιστος να αναπαύει 
την ψυχούλα σου αιώνια στα ουράνια διαμερίσματα της αγάπης του.

 Σε αγαπάμε πάντα
 Η ελάχιστη

Ένα ανοιξιάτικο πρωινό
μαζί με την Αυγούλα,
λουλούδι μοσχοβολιστό
πρόβαλε με τη δροσούλα.

Η πορεία της ζωής δύσκολη,
μα το χαμόγελο περίσσιο,
συνόδευσαν τη ζωή
με σύντροφο σπουδαία.

Περίπλοκος ο δρόμος σου
πολλές οι αγωνίες
γενναία τα στηρίγματα,
μεγάλες οι προσδοκίες.

Κουράστηκες στη ζωή
με μεγάλη δοκιμασία,
όμως η συμπαράσταση
υπήρξε θαρραλέα.

Η ζωή ήταν αξιοπρεπής
και συνάμα δημιουργική,
με οικογένεια θαυμαστή
και εποικοδομητική.

Δεν πρόλαβες να χαρείς
τα μικρά σου εγγονάκια,
όπως καμάρωνες κρυφά
τα πρώτα σου εγγόνια.

Έφυγες ήρεμος και βιαστικός
κοντά στους Αγγέλους,
για ν’ ανταμώσεις τους Γονείς
και Συγγενείς αγαπημένους.

Ας είναι αιώνια η Μνήμη σου,
παντοτινή η θύμισή σου,
και ελαφρύ το χώμα σου,
γαλήνη στη ψυχή σου.

Μαρία Σωτήρχου

Παναγιώτης Αληγιάννης
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Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ «ΜΑΝΩΛΗΣ»
Lesvos-souvenir.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ – ΝΤΟΠΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 53 (ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
ΤΗΛ. 22510 44616
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KENTPO
ANTAΛΛAKTIKΩN

ΔHMHTPHΣ  BEPBEPHΣ

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

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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) 28140


