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Τεσσαρακοστό  δευτερο (42ο) τεύχος του περιοδικού όλων των 
Ακρασιωτών.

Τα νέα μας μετά τον σεισμό του Ιουνίου 2017 στο χωριό μας το Ακράσι δεν 
είναι και τοσο καλα. Προσπαθουν οι κατοικοι του χωριου να επουλώσουν τις 
πληγές που τους «ανοιξε» ο σεισμος, να φτιαξουν τα σπιτια τους, διαδικασιες  
χρονοβορες

Η εκκλησία μας η Αγία Παρασκευή που έχει χαρηκτηριστεί με κίτρινο 
σταυρό  -επισκευάσιμη και λέγεται ότι μπορει τα Χριστούγεννα μπορεί να 
λειτουργηθεί... Μακάρι…αλλά δεν το βλέπουμε…απαιτούνται πολλα χρήματα 
70.000 με 80.000 ευρώ

Είναι απαραίτητο να ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ για να την 
φτιάξουμε όπως ήταν πρίν. Ο Σύλλογος μας,  η Πρόεδρος Πέμη Καρπέλλη και 
ο   παπα Παναγιώτης ζητούν την οικονομική βοήθεια ΟΛΩΝ.

Λογαριασμος Εθνικής τραπέζης της εκκλησίας μας της Αγίας 
Παρασκευής 

Αριθμ. λογαριασμου 415/970899-56 με πρώτο ονομα του παπα Παναγιώτη 
Βαζλαδέλλη.

Βγήκε και το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μας. Με φωτογραφίες από το παρελθόν, από 
το παλιο Ακράσι. Τα έσοδα θα διατεθούν για την επισκευή της εκκλησιας του 
χωριού μας Αγίας Παρασκευής η οποία ειχε πάθει ζημιές από τον σεισμό του 
Ιουνίου 2017.

Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος του περιοδικού μας, πλούσια στο χθες 
και στο σήμερα.

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

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 από το Σύλλογο μας 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). 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2018

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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«Χριστός γεννάται σήμερον!»...
«Άγιος Βασίλης έρχεται!»…
«Σήμερα τα Φώτα και οι φωτισμοί!»…
Τα στόματα των παιδιών συνέχιζαν μέσα στους αιώνες τα πρώτα εκείνα κάλαντα των αγγέλων που, 

σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, ακούστηκαν τη νύχτα της Βηθλεέμ, πάνω από τα έκπληκτα κεφάλια 
των βοσκών:

Δόξα να’χει ο Θεός, ψηλά στον ουρανό,
κι η γη ας γαληνεύει
Βράδυ έβγαιναν τα παιδιά, την ώρα που καταστάλαζεν ο μόχθος και ο θόρυβος της παραμονής, όταν 

οι οικογένειες συγκεντρώνονταν με το νοικοκύρη μαζί κι ετοίμαζαν τα «εστιακά» τους Χριστούγεννα και 
την «εστιακή» Πρωτοχρονιά, με τη φωτιά, το ιερό ψωμί και τα ξερά φρούτα. Ήξεραν, βέβαια, και από 
μόνες τους οι νοικοκυρές την ημέρα της γιορτής και έπαιρναν από μέρες τα μέτρα τους για να διώξουν 
τα χειμωνιάτικα ξωτικά. Την ήξεραν κι οι καλές μητέρες, που μοσχοσαπούνιζαν τα παιδιά τους για την 
εκκλησιά. Περίμεναν όμως πάντα να τους έρθει ως την πόρτα η χαρούμενη αγγελία, με το μαγικό στοιχείο 
της παιδικής φωνής, της μουσικής υπόκρουσης και της τραγουδημένης ευχής…

Χτυπούσαν την κάθε πόρτα τα παιδιά, κρατώντας το φαναράκι της νύχτας – ένα άστρο χριστουγεννιάτικο 
για κάθε σπίτι – και, χωρίς να περιμένουν την άδεια («Να τα πούμε;») άρχιζαν ν’ αφηγούνται το γεγονός 
της ημέρας, πάνω στον μουσικό ρυθμό των αιώνων, όπως τους τον κρατούσε το τύμπανο και το τριγωνικό 
σήμαντρό τους:

Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου,
για βγείτε, δέστε, μάθετε, πού ο Χριστός γεννάται…
Ήταν μια ευλογία για το σπίτι η παρουσία των παιδιών. Οι ευχές, που πρωτόδιναν στο νοικοκύρη και 

στη νοικοκυρά, ήταν το πιο συγκινητικό συμβόλαιο – τουλάχιστον για κείνο το χρόνο – με τη ζωή και με 
τον Θεό…

Σ’ αυτό το σπίτι πού’ρθαμε, πέτρα να μη ραϊσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει…
Η αμοιβή των μικρών δεν ήταν ούτε ζητιανιά ούτε φιλανθρωπία. Ήταν μια πράξη που έφερνε το ποθητό 

αποτέλεσμα: την αφθονία των αγαθών και τον πλούτο στο σπίτι του νοικοκύρη. Έριχναν τα παιδιά το καλάθι 
ή το σακούλι τους, όσο έψαλλαν, και η νοικοκυρά τους έβαζε μέσα ό,τι αντιπροσωπευτικό είχε των δικών 
της «ευχών»: καρπούς για την καλή σοδειά, γλυκούδια για την ευτυχία, νομίσματα για τον πλούτο…

Πέρασαν τα χρόνια και τα κάλαντα κατέβηκαν από τα χωριά στις πολιτείες και μπήκαν στη μοντέρνα 
ζωή. Οι καλαντιστές πλήθαιναν όσο οι άνθρωποι γίνονταν πλουσιότεροι και μπορούσαν να δώσουν. Κοντά 
στους μικρούς άρχισαν να «τα λένε» και οι μεγάλοι. Για να τους φτάνει ο χρόνος, έβγαιναν και «τα έλεγαν» 
από το πρωί. Νέα χτυπήματα στις πόρτες, νέοι χαιρετισμοί:

Καλήν ημέραν, άρχοντες, αν είν’ ο ορισμός σας…
Κι έβγαιναν μαζί να «τα πουν» πλήθος ανθρώπων με λογής μουσικά όργανα, που συναγωνίζονταν την 

απλή παιδική παράδοση με το τρίγωνο και τα μουσικά όργανα. Βγήκαν από κοντά και οι «Φιλαρμονικές», 
βγήκαν και οι πρόχειρες μουσικές κομπανίες, βγήκαν τα γραμμόφωνα και οι λατέρνες και έπνιξαν τις 
φωνούλες των παιδιών, ώσπου έπεσαν από κοντά και οι φιλανθρωπικοί όμιλοι και τράβηξαν, με κοινωνική 
απαίτηση, όλες τις εισπράξεις, αφήνοντας τα ψίχουλα για τους μικρούς νοικοκυραίους της παράδοσης…

Μα η παράδοση δεν αφανίζεται. Τα παιδιά κράτησαν τα δικαιώματά τους και ξεφυτρώνουν με τα ίδια 
παλιά σύνεργα στις γειτονιές, κι ακόμα με το νησιώτικο καράβι ή τη συμβολική βυζαντινή εκκλησιά, που 
αντικατέστησε θρησκευτικότατα το φαναράκι. Συνεχίζουν το σχετικό ρόλο τους στα χωριά και στα νησιά 
μας, γυρίζοντας κι αυτά τώρα, από το πρωί.

-Να τα πούμε;…
-Πέστε τα!

Τα Κάλαντα
Και τα λένε, με τα ίδια ιδιότυπα λόγια και την ξέχωρη μελωδία του κάθε τόπου, που είναι άξια να 

γεμίσει το εθνικό ρεπερτόριο της μουσικής μας για τα κάλαντα. Τα λένε, σαν να τους τα φέρνει στο στόμα 
η παράδοση, κάποτε χαλασμένα και ακατανόητα μέσα στο χρόνο.

Κάποτε τα παιδιά γυρίζουν αυθαίρετα χωρίς καμιά προπαρασκευή. Και ούτε που ξέρουν τι λένε. Το 
έθιμο τότε χάνει τη γραφικότητά του, και αμέσως σπεύδει να πάρει τη θέση του το άλλο άκρο, η χορωδιακή 
ξενική μουσική, Άγια νύχτα, Περήφανο έλατο κ.α., που είναι αταίριαστα στην παράδοσή μας.

Θα πρέπει να πεισθούμε ότι τούτο το πατροπαράδοτο έθιμο με τα κάλαντα χρειάζεται στην εθνική μας 
ζωή. Να μην το βλέπουμε σαν ενόχληση ή επαιτεία. Είναι ελάχιστες οι ώρες ή τα ευρώ που μας ζητούν μέσα 
σ’ ολόκληρο χρόνο! Θα πρέπει να το βλέπουμε σαν φωνή των ελληνικών αιώνων, που θα μένει, για να δίνει 
μια εθνική νότα στα ολοένα διεθνοποιούμενα Χριστούγεννά μας.

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

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

Χρήστος Ασπρολούπος στη μνήμη 
Γεωργίου Σίμου Ξενιτέλλη

5 ευρώ
Γεώργιος Παν. Χατζέλλης
Ευστάθιος Κ. Ασπρολούπς
Μαρία Αληγιάννη, 
Παναγιώτης Τσουνάς
Καίτη Καβαρνού, 
Παναγιώτης Ταμκαλής
Γεώργιος Ροδόλφου Ξενιτέλλης
Δημήτρης Κακάμπουρας, 
Προκόπης Βογιατζής
Νικόλαος Αληγιάννης
Αικατερίνη Αληγιάννη
Παναγ. Θαλασσέλλης
Ειρήνη Ασπρολούπου
Νόλα Χάλακα

10 ευρώ
Παπαπέτρου Ειρήνη
Παπαπέτρος Αργύρης, 
Ειρήνη Μοριανού
Ευγενία Χατζέλλη, 
Γεώργιος Αβαγιάννης
Βασίλης Μαυροθαλασσίτης, 
Γελαγώτου Ευθυμία
Κώστας Αποστολέλλης, Ξενάκη Μαρία
Νίτσα Πιταρά, Μανώλης Καρπέλλης
Ειρήμη Δημ. Σωτήρχου, 
Μανώλης Μάλαμας 
Ασβεστάς Γεώργιος, 
Ειρήνη Σωτηρχέλλη-Αφιοντζή
Μαρία Λαγουτάρη
Πέμη Βερβέρη, Μαρία Ασπρολούπου

Γεωργία Καβαρνού, 
Σωτηρχέλλης Σωτήρης
Σουλτάνα Πανανή, Παράσχος Σκούφος
Ευστάθιος Κων/νου Ασπρολούπος
Γεωργ. Μιχ. Βερβέρης, 
Αληγιάννης Δημήτρης
Δημήτρης Φωτίου, Ευστάθιος Κοντός
Νίκος Καρπέλης, Σοφιανού Μαρία
Γεώργιος Ροδόλφου Ξενιτέλλης, 
Κοντός Παναγιώτης
Θεόδωρος Χατζηχρήστος, 
Ξενοφών Σάπικας
Ξενιτέλλης Δημήτριος του Γεωργίου
Λάσκαρης Γιάννης, 
Μεταξία Χατζηκυριάκου
Βενετία Ξενιτέλλη, Μαυροθαλασσίτου 
Ειρήνη και Δημήτρης Καλδής
Γεώργιος Ευστρ. Παλαιολόγος, 
Ραφτέλη Μυρσίνη
Δημήτρης Κοντός, Μαρία Παν. Λούπου
Στάθης Σάντικας, 
Γεώργιος Παλαιολόγος
Ειρήνη Νικ. Χατζέλλη
Οικ. Μαυροθαλασσίτη Ντίνας

15 ευρώ
Πόπη Τζουρούτη

20 ευρώ
Μυρσίνη Σωτήρχου εις μνήμη συζύγου 
Δημητρίου
Γεώργιος Βάμβουρας
Αποστολίνου Μυρσίνη
Κώστας Πιταράς
Παναγιώτης Λάσκαρης

Πέμη Καρπέλλη
Μαρία Σουλάτζου – Σωτήρχου και 
Δήμητρα Σουλάτζου
Αρχοντέλλης Ασπρολούπος
Βίβιαν Σκιαδοπούλου
Ζωή Μάλαμα, Ειρήνη Καλδή
Ευθύμιος Καπτάνης
Γιαλούρης Δημήτρης
Άρτεμις Καρίπη
Καλδή Άρτεμις
Πολίν Σοφιανού
Εμμανουήλ Χριστοφέλλης
Μαίρη και Βενετία Κόντος
Πέρσα Σωτήρχου - Σανιδά

40 ευρώ
Οικογένεια Γεωργίου και Γρηγορίου 
Παντέμη

50 ευρώ
Οικογένεια Δημητρίου Ασλάνη στη 
μνήμη του
Οικογένεια Γεωργίου Ξενιτέλλη
Οικογένεια Βογιατζή
Ευστάθιος Ιωαν. Σωτήρχος
Ευδοκία Καρλαγάνη – Θαλασσέλλη
Παναγιώτης Νικ. Χατζέλλης

50 δολάρια Αυστραλίας
Άννα Μουτζούρη
Τούλα Σωτήρχου

100 δολάρια Αυστραλίας
Νίκος Ταμκαλής

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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Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΈρανοι σεισμών στο Ακράσι
το 1867 και το 2017

του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΥΡΙΑζΗ

Πριν από 150 χρόνια, στις 23-2-1867, έπληξε 
τη Λέσβο ο καταστρεπτικότερος σεισμός της, με 
επίκεντρο τη Νάπη και μέγεθος 6,8 ρίχτερ, με 
αποτέλεσμα σε ολόκληρο το νησί να αφαιρεθεί η 
ζωή από 550 άτομα και να καταρρεύσουν 4.750 
σπίτια.

Τότε οι κάτοικοι από το Ακράσι Πλωμαρίου, 
προκειμένου να συλλέξουν χρήματα εράνου για την 
ανακατασκευή της εκκλησίας τους, 
της Αγίας Παρασκευής, έστειλαν 
στη Ρωσία δύο εκπροσώπους, στους 
οποίους παρέδωσαν ένα έγγραφο 
εξουσιοδότησης της κοινότητας με 
ημερομηνία 2-6-1867, που φέρει 
με οθωμανική γραφή τις σφραγίδες 
«τας βουλάς του χωριού», τη μία 
των μουχτάρηδων και την άλλη 
των δημογερόντων, μιας και η 
Λέσβος ήταν για 450 χρόνια 
τουρκοκρατούμενη, από το 1462 
μέχρι την απελευθέρωση του 
1912. Από το έγγραφο αυτό που 
φωτογραφία του δημοσιεύεται στο 
βιβλίο «Ένας αιώνας Ακράσι (1832-
1932)» το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρασίου, μεταγράφω τα 
εξής:

«Εδώ εσυμφονίσαμε οι κάτοικοι του χωρίου 
ακρασίου εν Μιτυλήνη και στέλομεν καλός 
τον Κύριον γιαννάκην βερβέρην και γιαννάκη 
ασπρολούπον διά να γυρίσουν διά βοήθια της 
εκκλησίας μας ευρισκομένην αγίας οσιομάρτυρος 
χριστού Παρασκευή διά ρωσίαν (…) και όσοι έχουν 
ευχαρίστησιν ο καθείς χριστιανός θέλη μας βοηθήση 
με αυτό που έπαθεν (η εκκλησία) από κάψιμο από 
το έτος το 1865 και από τότες και αργότερα με την 
κακήν μας στενοχορία εκάμαμε το κτίριόν της και 
αρχίσαμεν να κάμομεν και την σκέπασιν ήλθεν 
πάλιν ο σεισμός εφέτος (το 1867) και τα ίδια πάλι 
εγίνηκαν. Τώρα δεν ενδυνάμεθα να την κάμομε και 
όποιος έχει ευχαρίστησιν ο καθείς χριστιανός ας 
βοηθήση και θέλη όπος τον έχομε ως θεόν».

Εκατόν πενήντα χρόνια μετά, στις 12-6-2017, 
ο πρόσφατος σεισμός της Λέσβου, με θαλάσσιο 

επίκεντρο στα 17 χιλιόμετρα νότια του Πλωμαρίου 
και μέγεθος 6,1 ρίχτερ, κατέστρεψε ολοκληρωτικά 
την ιστορική Βρίσα όπου αφαίρεσε τη ζωή μιας 
γυναίκας και άφησε σε πολλά χωριά ερείπια 
σπιτιών και πληγωμένες εκκλησίες όπως του Αγίου 
Νικολάου και Αγίου Παντελεήμονα στο Πλωμάρι, 
Μεταμόρφωσις του Σωτήρος και Αγίου Ιωάννου στο 
Μεγαλοχώρι καθώς και της Αγίας Παρασκευής στο 

Ακράσι.
Στο τεύχος 41 του περιοδικού 

«Το Ακράσι» του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ακρασίου, που πρόσφατα 
κυκλοφόρησε, δημοσιεύεται 
μια έκκληση εράνου, από όπου 
αντιγράφω:

«Η Εκκλησία μας η Αγία 
Παρασκευή χαρακτηρίστηκε με 
κίτρινο σταυρό και λέγεται ότι για 
δυο χρόνια δεν θα μπορούμε να 
μπούμε μέσα. Είναι απαραίτητο 
να κινητοποιηθούμε όλοι για να 
την φτιάξουμε όπως ήταν πριν. Οι 
Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού 
μας, η Πρόεδρος της Κοινότητας 

Πέμη Καρπέλλη και ο πατήρ Παναγιώτης ζητούν την 
οικονομική βοήθεια όλων. Λογιαριασμός τραπέζης: 
Εθνική, αριθμός 415/970899-56. Με πρώτο όνομα 
του ιερέα μας Παναγιώτη Βαζλαδέλλη».

Και τότε, το 1867 επί οθωμανικής αυτοκρατορίας 
και τώρα, το 2017 επί Ευρωπαϊκής Επιτροπείας, η 
κυβέρνηση (οθωμανική ή ελληνική) και η διαχρονική 
επίσημη Εκκλησία της Ορθοδοξίας βρέθηκαν σε 
αδυναμία να ανακατασκευάσουν το ναό της Αγίας 
Παρασκευής Ακρασίου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, 
αναγκαστικά, να απευθύνονται δι’ εράνων!

Τότε αποστέλλοντας στη Ρωσία εκπροσώπους 
για επισκευή της εκκλησίας τους, έγραψαν ότι 
«δεν εδυνάμεθα να την κάμομε και όποιος έχει 
ευχαρίστησιν ο καθείς χριστιανός ας βοηθήση και 
θέλη όπος τον έχομε ως θεόν».

Τώρα δημοσιοποιώντας έναν τραπεζικό 
λογαριασμό για επισκευή της ίδιας εκκλησίας, 
τόνισαν ότι «είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούμε 
όλοι για να την φτιάξουμε όπως ήταν πριν».

Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΤο κουβεντολόγι μας

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Φίλοι μου θα ήθελα πάντα το κουβεντολόγι μου να είναι χαρούμενο. Θα σας απογοητεύσω όμως, δεν 
έχω ευχάριστα νέα.

Έπειτα από το μεγάλο σεισμό που έγινε στις 12 του μηνός Ιουνίου, ζούμε με αγωνία και φοβισμένοι. Το 
χωριό μας βρίσκεται σε άκρα σιωπή. Πολλά σπίτια έπαθαν ζημιά και μένουν ακατοίκητα. Ξεσπιτώθηκαν 
άνθρωποι ηλικιωμένοι. Με 300 ευρώ που δίνει ο ΟΓΑ πώς να τα φέρουν βόλτα τώρα το χειμώνα. Το κρύο 
είναι ανυπόφορο στο χωριό μας.

Στην πλατεία που γινόταν όλες οι εκδηλώσεις. τώρα είναι νεκρή. Η εκκλησία μας έπαθε μεγάλη ζημιά 
και δεν επιτρέπεται να γίνει λειτουργία. Λειτουργούμε στα ξωκκλήσια Άγιο Αντώνη και Αγίους Αναργύρους. 
Μέχρι τώρα που ήταν καλοκαιριά. Το χειμώνα αποφασίστηκε να γίνεται η λειτουργία μέσα στο πρώην 
δημοτικό σχολείο, που τώρα το έχουμε μετατρέψει σε πολιτιστικό κέντρο. Όλες οι συγκεντρώσεις γίνονται 
εκεί.

Ήλθαν ειδικοί και μέτρησαν τις ζημιές αλλά από την κυβέρνηση δεν ήλθε ακόμα καμιά βοήθεια. 
Είχαμε τον αγώνα του χρέους, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα χαλάσματα του σεισμού. Πώς να 
χαμογελάσουμε. Τα χείλη είναι σφιγμένα.

Πάντα το καλοκαίρι είχαμε πολύ τουρισμό, γλέντια, εκδηλώσεις, χαρούμενες μέρες. Τώρα είναι όλα 
σιωπηρά.

Όσοι μπορούν να ασχοληθούν με τις ελιές, εφέτος έχει πολλές. Έγιναν εργασίες στο ελαιοτριβείο, είναι 
έτοιμο για τον ευλογημένο καρπό. Ήλθαν πολλοί ξένοι Αλβανοί με πληρωμή, βοηθούν στη συλλογή της 
ελιάς.

Φίλοι μου, βρισκόμαστε στα τελευταία σκαλοπάτια του 2017. Ας ευχηθούμε πως το 2018 θα διορθωθούν 
όλα και ας μη χάνουμε την ελπίδα.

Εύχομαι υγεία και μόνο υγεία, που είναι το κυριότερο. Ας χαμογελάσουμε.
Η θεία μου Περμαθιά ήταν γυναίκα κοσμοστερημένη. Δηλαδή πέρα από το σκαλοπάτι της δεν ήξερε 

τον κόσμο. Μια μέρα ο γιος της την πήρε στην Αθήνα. Όταν έφτασε το καράβι στον Πειραιά, είδε τις 
πολυκατοικίες, τα διαμερίσματα το ένα πάνω στο άλλο και νόμισε πως είναι συσκευασμένα καφάσια και 
είπε: «Τι μεγάλα που είναι. Καλά είναι να συσκευάσουμε ζαχαράπδα».

Σαν έφθασε στην Αθήνα, είδε τους φωτισμούς, τα καλλωπιστικά στολίδια και θάμπωσαν τα μάτια της. 
Τι καλά είπε που είναι στο χωριό. Πιο καλά βλέπω με το Λυχναρέλ.

Στάθηκε σε μια βιτρίνα που ήταν μέσα μία κούκλα και είπε: «Γιακί κόρημ κνιέση; Ξικατουριέσι; Έβγα 
όξου να κουβιντιάσουμι». Απάντηση όμως δεν πήρε, γι’ αυτό είπε: «Ξέρου κόρημ γιατί κνιέσι. Είσι απ’ 
αυτές τις παστρικιές».

Μια μέρα όπως κατέβαινε τη σκάλα, απέναντι είχε ένα καθρέφτη. Είδε τη σιλουέτα της μέσα και είπε 
«Αχ κόρημ είσι τσι συ σαν ιμένα, φουρούμι βράτσις τις ίδιες. Κάτσει λίγο να κουβιντιάσουμι. Να πούμι τα 
δκα μας».

Απάντηση δεν πήρε. Αγανακτισμένη είπε: «Ε, στούτου του χουριό ούτι μλουν ούτι λαλούν. Είνι 
βουβοί!».

Ο Στρατής και ο Γιάννης βρέθηκαν στην Αθήνα. Μέσα όμως στο συνωστισμό, χάθηκαν. Τότε ο Γιάννης 
που δεν ήξερε καθόλου την Αθήνα, ανέβηκε πάνω σε μια μουριά και φώναζε: «Στρατή έλα, εδώ είμαι» και 
ρωτούσε τον κόσμο μήπως είδαν το Στρατή. Απελπισμένος δεν ήξερε πού να πάει.

Κάθισε στο πεζοδρόμιο και άρχισε να κλαίει. Τότε τον πλησίασε ένας αστυνομικός και τον ρώτησε γιατί 
κλαίει.

«Έχασα το Στρατή. Σ’ αυτό το χωριό δεν ξέρω από πού να μπω και από πού να βγω». Τότε είπε ο 
αστυνομικός «Μη στενοχωριέσαι. Εγώ θα τον βρω το Στρατή, αυτή είναι η δουλειά μου». Νάσαι καλά είπε 
ο Γιάννης «Θα σου δώσω πέντε λιόδενδρα στο Πρινοβούνι να έχεις λάδι».
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Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΓιώργος Χατζέλλης «Βέβα»
Ένας σπουδαίος Λέσβιος σαντουριέρης

του ΔΗΜΗΤΡΗ Β. ΚΟΦΤΕΡΟΥ

Επαναπατρισμός
«Διά του αποπλεύσαντος την παρελθούσαν Παρασκευήν, 15 Αυγούστου, τακτικού υπερωκεανείου της 

γραμμής «Σατούρνια» ανεχώρησαν κατευθυνόμενοι εις τας ιδιαιτέρας πατρίδας των εν Ελλάδι οι κάτωθι 
ομογενείς επιβάται μέσω του Πρακτορείου και ταξειδιωτικού Γραφείου ο «Φάρος», ως εξής:…»1

Στις 15 λοιπόν Αυγούστου του 1930, ημέρα Παρασκευή, ο Γιώργος Χατζέλλης θα ταξιδέψει για την 
Ελλάδα. Είχε μεσολαβήσει το κραχ και οι δυσκολίες αλλά και οι οικογενειακές υποχρεώσεις (γυναίκα και 
παιδί) τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει οριστικά την Αμερική και να επιστρέψει 
στο Ακράσι. «Όταν ήλθε, έφερε πολλά χρήματα καθώς και μπαούλο γεμάτο 
από είδη οικιακής χρήσεως…». Με τα χρήματα αγόρασε μερικά κτήματα. Έτσι 
αύξησε την περιουσία του και τον κατέταξαν στη μερίδα των ευκατάστατων του 
χωριού.2

Εκείνο όμως που τον ένοιαζε περισσότερο ήταν η μουσική και το σαντούρι. 
Σκοπός του λοιπόν ήταν να φτιάξει τη δική του κομπανία, μια ξεχωριστή 
κομπανία που να μπορεί να σταθεί επάξια στις κομπανίες των γειτονικών χωριών. 
Η κομπανία που υπήρχε εκείνη την εποχή στο Ακράσι, ήταν του Βαλάκου Ι. 
Βερβέρη (καταγόταν απ’ το Μπουρό) και έπαιζε μπάσα βιόλα (βιολοντσέλο). 
Συμμετείχαν οι γιοι του Ιωάννης Β. Βερβέρης – βιολί και Δημήτριος Β. 
Βερβέρης – σαντούρι καθώς και οι οργανοπαίκτες Γεώργιος Ε. Κοντέλλης 
– τρομπόνι, Παναγιώτης Λιναρδής – κλαρίνο (καταγόταν από τη Βρισά και 
ήταν παντρεμένος στο Μπουρό). Ο Γιώργος Χατζέλλης, συνεργάζεται με την 
κομπανία της οικογένειας Βαλάκου Ι. Βερβέρη και ο Δημήτρης Β. Βερβέρης 
που έπαιζε μέχρι τότε σαντούρι, μαθαίνει τρόμπα για τις ανάγκες του νέου συγκροτήματος.

Ρεπερτόριο – Συνεργασίες
Ο Χατζέλλης υπήρξε ξεχωριστή μουσική προσωπικότητα που με το ταλέντο, το ήθος και τις γνώσεις 

του πλούτισε τη μουσική παράδοση του τόπου μας. Άθελά του μετέφερε τις μουσικές του γνώσεις – 
ρεπερτόριο, στην Αμερική. Εκεί ήρθε σε επαφή με Έλληνες που κατάγονταν από διάφορες περιοχές (Ήπειρο, 
Πελοπόννησο, νησιά κλπ.) αλλά και με μουσικούς από το χώρο των Βαλκανίων (κυρίως Ούγγρους και 
Ρουμάνους). Πήρε και έδωσε, μπόλιασε και μπολιάστηκε με μουσικές γνώσεις και ακούσματα που με τον 
ερχομό του μετέφερε στη Λέσβο. Το ρεπερτόριο του Χατζέλλη περιλάμβανε συρτά, μπάλους, ζεϊμπέκικα, 
καρσιλαμάδες, δημοτικά, κλέφτικα, χόρες, κλασική μουσική κ.α. Ο γιος του Παναγιώτης αναφέρει: 
«όταν ήμουν μικρός με έβαζε μπροστά του πάνω σε μια καρέκλα και μου έλεγε: κάτσε να σου παίξω μια 

1.  Το δημοσίευμα «Ταξιδιωτική Κίνηση» μου παραχώρησε ευγενικά ο Νίκος Διονυσόπουλος, ερευνητής μουσικο-
λόγος.
2. Εκτός απ’ τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρει ο Π. Χατζέλλης, έφερε απ’ την Αμερική και ένα μεγάλο σα-
ντούρι που ανακάλυψα στο Ακράσι το 2010. «Το σαντούρι του Χατζέλλη είναι μεγάλο όργανο με πόδια και πετάλ. 
Έχει σχεδόν τέσσερις οκτάβες. Το ηχείο του είναι ρηχό. Οι διαστάσεις του έχουν υπολογισθεί με ακρίβεια διότι η 
μπρουτζόβεργα στο αριστερό μπαλκόνι που πάνω της περνούν οι χορδές και ρυθμίζει τα διαστήματα, είναι συνε-
χόμενη και όχι μικρά – μικρά κομματάκια ξύλου ή μπρούτζου (μαξιλαράκια) όπως έχουν τα σημερινά σαντούρια. 
Είναι σαντούρι διότι ο μεσαίος καβαλάρης αποτελείται από δώδεκα καβαλαράκια και στην πρίμα περιοχή (μικρή 
πλευρά του οργάνου) υπάρχουν πέντε καβαλαράκια δεξιά του μεσαίου και τρία στην αριστερή πλευρά. Σύμφωνα 
με τις ενδείξεις είναι κατασκευασμένο σε ένα σπουδαίο εργαστήρι των Ελλήνων της Αμερικής. Στο εργαστήρι του 
Αναστάσιου Σταθόπουλου (Δ. Β. Κοφτερός, «Το Ακράσι» τεύχος 29ο Ιούλιος 2011, «Το σαντούρι της Βέβας»).

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

σερενάτα…  Πολλοί θυμούνται ότι έπαιζε και στις κηδείες. Αυτόν τον σκοπό «ρέκβιεμ» τον έμαθε στους 
οργανοπαίχτες συντρόφους του και ο ήχος του αντηχεί ακόμα στα αυτιά μου. Αργότερα μου έμαθε «τα 
κύματα του Δουνάβεως» καθώς και το φτερό στον άνεμο».3

Ο Αγιασώτης βιολιστής Χαρίλαος Ρόδανος σε συνέντευξη που μου παραχώρησε το 19554 λέει μεταξύ 
άλλων. «Αυτός (ο Χατζέλλης) ήταν ένα αλλόκουτου πράμα. Ένα άλλου είδους σαντούρ’ έπιζι. Ιγώ δε 
μπουρώ να του καταλάβου. Πρώτα-πρώτα ήταν καλός μουσικός. Ξέρσ’ τι φουβιρός ήταν; Δούλιψι σ’ν 
Αμερική τσι δούλιψι μι Ουγγαρέζ’ τσίμπαλου,… έπιζι Ρουμάνκα τσι Ουγγαρέζκα. Μια φουρά παίζαμι στ’ 
Καρατζά του καφινέ τσι έκανα ιγώ ένα Ρουμάνικου, τούχει η γέρους δουσμένου, 6/8. Δεν τόκανα σουστό. 
Ήξιρεντου αυτός (ο Χατζέλλης). Ένι μίλξι. Ήταν ταπεινός άθριπους… Δεν του πείρα μι νότις (Μ’ λέγ’) πάρι 
ένα τιτράδιου μουσικής τσ’ έλα αύριου στ’ δέκα γιώρα στου καφινέ. Τσι πήγα στου καφινέ τσι κάτσαμι, 
ήπιαμι καφέ, τσι πείρει του τιτράδιου τσι έγραφι τσι γέμσι ντου χόρις5 Ρουμάνκα, Τσιγγάνκα,… σα να 
γράφαμι γράμμα…».

Η δεξιοτεχνία του και το ρεπερτόριο, τον έκαναν γνωστό σ’ ολόκληρο το νησί και τον καλούσαν να παίξει 
με τις καλύτερες τοπικές κομπανίες. Επισκεπτόταν τακτικά την Αγιάσο, το Ίππειος, τη Βρίσα, τα Βασιλικά, 
το Λισβόρι, τον Πολιχνίτο αλλά και τα γύρω απ’ το Ακράσι χωριά (Αμπελικό, Μπουρό  (Νεοχώρι), Σταυρό 
(Βούρκο), Παλαιοχώρι, Μεγαλοχώρι (Καμένο χωριό), Πλωμάρι κ.α.).

Στην Αγιάσο τον καλούσαν τακτικά και έπαιζε πότε με την κομπανία των Σουσαμλήδων και πότε με την 
κομπανία των Ρόδανων. Ο Γιάννης Σουσαμλής εξομολογείται: «Ο Χατζέλλης ερχόταν συχνά και παίζαν με 
τον πατέρα μου, δεν είχε κανέναν τόσο τεχνίτη κι όταν ήμουν μικρός τον φώναζε συχνά για δουλειές…».

3. Επιστολή που μου έστειλε ο Παναγιώτης Γ. Χατζέλλης, τον Ιούνιο του 2008.

4. Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Χαρίλαου Ρόδανου τον Αύγουστο του 1995 στην Αγιάσο (Αρχείο Δ. Β. Κο-
φτερού).
5. Στο «Αναγνωστήριο Αγιάσου» στο βιβλίο μουσικής ύλης είναι καταχωρημένη με αριθμό 244 «χόρα» allegro. Η 
χόρα αυτή σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ρόδανου προς το Στρατή Καζαντζή, είναι μια απ’ τις χόρες που έφερε και 
έπαιζε ο Γ. Χατζέλλης Βέβα. Η «χόρα» αυτή ήταν γνωστή και στο Σπύρο Στάμου (υπάρχει σχετική ηχογράφηση) 
καθώς και στον Ερμόλαο Κόνσολο (τη βρήκα σε πρόχειρη ηχογράφηση με μικρές παραλλαγές).

Ο Γιώργος Χατζέλλης στο σαντούρι, Αμπελικό Λέσβου, 1961-62
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Ήξερε να λέει μόνο… Δόξα σοι ο ΘεόςΈνα καυσόξυλο ήταν η καταδίκη μου
Η δασκάλα ήταν η σωτηρία μου

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Όταν βλέπω ξύλα πεταμένα εδώ και εκεί, μου θυμίζουν εκείνο το καυσόξυλο που με καταδίκασε σε 
θάνατο.

Είχε ξημερώσει μια Δεκεμβριάτικη μέρα με πολύ κρύο, χιονόνερο και αέρα δυνατό. Πήγαινα Δευτέρα 
δημοτικού. Ετοιμάστηκα να πάω στο σχολείο, αλλά ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Ο δάσκαλος μας είχε 
πει, κάθε μέρα να πηγαίνουμε και ένα ξύλο για τη σόμπα του σχολείου. Εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε 
ηλεκτρισμός, όλες οι δουλειές γινόταν με τα ξύλα. Μαγείρεμα, ζεστασιά, πλύσιμο μπουγάδας. Τα ξύλα ήταν 
λιγοστά. Ο πατέρας μου έλειπε στην ξενιτιά Ο παππούς μου κουβαλούσε με ένα γαϊδουράκι. Γκρίνιαξε 
όμως πώς δεν έχουμε ξύλα.

Ξεκίνησα λοιπόν εκείνη την ημέρα χωρίς ξύλο. Ο αέρας φυσούσε δαιμονισμένα, το χιονόνερο έπεφτε 
στο πρόσωπό μου, τα χέρια μου ήταν ξυλιασμένα. Όταν έφθασα στο σχολείο, ο δάσκαλος είχε βάλει φρουρό 
στην πόρτα και δεν άφηνε κανέναν να μπει μέσα χωρίς ξύλο. Βρέθηκα λοιπόν σε απόγνωση. Δεν ήξερα τι να 
κάνω. Θα ξύλιαζα έξω. Στεναχωρημένη όπως ήμουνα, κοίταζα, όταν είδα ένα μικρό ξυλαράκι στο φράκτη. 
Χαρούμενη, έσκυψα να το πάρω, όταν άκουσα μια δυνατή άγρια φωνή που μου έκοψε το αίμα. Ήταν ο 
αγροφύλακας. Πώς ξεφύτρωσε μπροστά μου λες και βγήκε μέσα από τη γη. Κρατούσε ένα χοντρό ραβδί. 
Με κτύπησε πάνω στα πόδια και με οδήγησε στο δάσκαλο. Έτρεμα σύγκορμη, από το κρύο και το φόβο. 
Ο δάσκαλος με μάλωσε μπροστά σε όλη την τάξη αυστηρά. Μου είπε να μην πάω στο σχολείο για είκοσι 
μέρες. Με δακρυσμένα μάτια και τρεμουλιαστή φωνή, είπα «Κύριε ήταν πολύ μικρό». Ο αγροφύλακας 
όμως δεν ικανοποιήθηκε, με τράβηξε από το χέρι και με πήγε στη μάνα μου. Με τη σειρά της η μητέρα μου 
με μάλωσε, δεν δεχόταν αυτή τη προσβολή. Όλοι με καταδίκασαν χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ξεχνώντας το 
κρύο που με έδερνε, τον παππού που γκρίνιαζε, τον πατέρα μου που δεν είχε να φέρει ξύλα και τον φρουρό 
στην πόρτα του σχολείου.

Το χτύπημα ήταν βαρύ. Δεν άντεχα αυτή την προσβολή. Κλείστηκα στον εαυτό μου, δεν μιλούσα, δεν 
έτρωγα. Όσο περνούσαν οι μέρες, η κατάστασή μου χειροτέρευε. Η ευαίσθητη ψυχή μου δεν άντεξε, έπεσα 
στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Είχε κλείσει ο λαιμός μου, ούτε νερό δεν μπορούσα να καταπιώ. Η μάνα 
μου έκλαιγε απαρηγόρητη. Ξενυχτούσε η δόλια στο πλευρό μου και προσπαθούσε με ξίδι και νερό να με 
δροσίσει. Γιατρός δεν υπήρχε, ούτε φάρμακο. Είχα γίνει σκελετός. Δυο μήνες με τη λαύρα του πυρετού, δεν 
μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου.

Για καλή μου τύχη, είχε  έρθει μια καινούρια δασκάλα. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, λεγόταν 
Μεϊμάρογλου. Έμαθε για την κατάστασή μου και ήλθε στο σπίτι να με δει. Έβαλε μέσα στο χέρι μου ένα 
κουτάκι με λουκούμια και έλεγε. «Άνοιξε παιδί μου τα μάτια σου να δεις την καινούρια σου δασκάλα. 
Προσπάθησε να γίνεις καλά. Σε περιμένουν οι συμμαθήτριές σου και εγώ». Άκουγα τα λόγια αυτά σαν 
σε όνειρο. Έπειτα από δυο μήνες, με αδύνατη φωνή, είπα ευχαριστώ. Σαν έφυγε, η μανούλα μου είπε 
«Σήμερα παιδί μου, ήλθε στο σπίτι μας ο θείος Άγγελος. Προσπάθησε να γίνεις καλά να γνωρίσεις την καλή 
δασκάλα».

Πόσο μου άρεσαν τα λόγια της δασκάλας! Μια ηλιαχτίδα άρχισε να φέγγει τη ζωή μου. Είχα ξεχάσει το 
καυσόξυλο. Πρέπει έλεγα μέσα μου να πάω στο σχολείο. Σιγά σιγά άρχισα να συνέρχομαι.

Με χαρά η μητέρα μου ετοίμασε τη σάκα μου και ξεκίνησα για το σχολείο. Δεν ξεχνώ την υποδοχή που 
μου έκαναν τα παιδιά. Το καθένα μου έδωσε και ένα δώρο. Ένα μολύβι, ένα τετράδιο, ένα τριαντάφυλλο, 
μια καραμέλα, μια σοκολάτα και ένα μεγάλο φιλί της δασκάλας μου. Όλα αυτά ήταν προτροπή της καλής 
δασκάλας. Η μεγάλη μου χαρά με έκανε να ξεχάσω το καυσόξυλο που στοίχισε τη ζωή μου. Η δασκάλα ήταν 
η σωτηρία μου. Θέλω να πω, πως το λειτούργημα του εκπαιδευτικού είναι δύσκολο. Έχει να αντιμετωπίσει 
παιδιά ευαίσθητα, φιλότιμα αλλά και ατίθασα και νευρικά. Πρέπει να είναι και ψυχολόγος. Παίρνει στα 
χέρια του μια άγραφη σελίδα που με τη βοήθεια των γονιών θα γραφεί ανάλογα αυτή η σελίδα.

Στη γλυκιά δασκάλα και στη μανούλα μου, χρωστώ τη σωτηρία μου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΔΗΣ (ΓΕΚ)
1875-1953

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ -  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Μυτιλήνη 1994)

Πρόλογος
Η προσωπική ιστορία του Γεωργίου 

Εμμανουήλ Καλδή (1875-1953) είναι σπάνια και 
εξαιρετική. Ξεκίνησε από πάμφτωχη και πολυμελή 
οικογένεια, από το άγνωστο τότε Ακράσι, στο οποίο 
επικρατούσαν άθλιες συνθήκες και βασίλευαν 
η φτώχεια και η αμάθεια. Οι γονείς του είχαν 
μερικές ρίζες ελιές, ένα χαμόσπιτο και οχτώ παιδιά.
Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο γυναικωνίτη 
(ξάτο) από δάσκαλο καρβουνιάρη. Παιδί ακόμα 
«πήρε των οματιών του» και βρέθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη. Έγινε δάσκαλος, δικηγόρος, 
βουλευτής, δημοσιογράφος, διευθυντής εφημερίδας 
και πρωταγωνίστησε στα πολιτικά πράγματα της 
Λέσβου, μια ολόκληρη εικοσαετία.

Δημοσιογράφος με θαυμαστή φιλολογική 
πανοπλία, ακριβολόγος με καθαρή σκέψη και 
έκφραση συγκρούεται με ένα Μυριβήλη, με ένα 
Λευκία. Έγραψε εκατοντάδες άρθρα που τα διέπει 
αγνός πατριωτισμός, κοινωνική δικαιοσύνη και 
άκαμπτη αγωνιστικότητα για τοπικά και εθνικά 
θέματα. Επικρίνει τις πολιτικές και στρατιωτικές 
αρχές προκειμένου να υπερασπιστεί το δίκαιο, 
τους φτωχούς, τους αδύνατους. Πίστεψε συνειδητά 
στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τα οράματά του 
και εντάχθηκε στους Φιλελεύθερους και μάλιστα 
στην αριστερή πτέρυγά τους. Πρόσφερε όλε τις 
πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις για την 
επικράτηση των ιδεών του. Κυριάρχησε μέσα στη 
Βουλή με την ευφράδειά του, την ετοιμότητα και 
τον καθαρό πολιτικό λόγο. Αντιδικεί με τον ίδιο τον 
παντοδύναμο πρωθυπουργό Βενιζέλο από το βήμα 
της Βουλής, αν και βουλευτής του, αγωνιζόμενος 
να καταργήσει τον επί τουρκοκρατίας φόρο της 
δεκάτης, που ίσχυε στη Λέσβου αρκετό καιρό 
μετά την απελευθέρωση του 1912. Γενικά από το 
πνευματικό, πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό έργου 
του αποδεικνύεται ένας δημοκράτης, οραματιστής, 
ακατάβλητος αγωνιστής και αγνός πατριώτης.

Πλούσια στοιχεία συνθέτουν την 
προσωπικότητά του, ως πνευματικού ανθρώπου, ως 

δημοσιογράφου, ως πολιτικού και τον εντάσσουν 
στις διακεκριμένες προσωπικότητες του τόπου μας 
για το ήθος, την τόλμη και την προσήλωσή του στο 
χρέος προς την πατρίδα και τον συνάνθρωπο.

1) ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Ένα εύγλωττο σχόλιο της εφημερίδας 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» (23-5-1920) μας 
κατατοπίζει για την φτωχική καταγωγή 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΔΗ. 
«Αναμφιβόλως υβρίζουσα η αντιπολιτευόμενη 
εφημερίς τον διευθυντήν του Ε.Λ. και βουλευτήν 
μας (ΓΕΚ) του κάμει την μεγαλυτέραν ρεκλάμα. 
Ο ημέτερος διευθυντής και αντιπρόσωπος του 
Λεσβιακού λαού εθεώρησε πάντοτε και θεωρεί τιμήν 
του και τίτλον του το ότι κατάγεται από τας τάξεις 
του λαού και εξήσκησε το έντιμον και υψηλόν έργον 
του διδασκάλου, το ότι εγένετο κατόπιν δικηγόρος, 
το ότι ανεδείχθη ούτω βουλευτής. Αισθάνεται 
πραγματικήν υπερηφάνειαν διότι η παρούσα εν 
τη κοινωνία θέσις του είναι δημιούργημα εαυτού 
και μόνου και αποτέλεσμα επιμόνου, μακράς 
και εντίμου εργασίας. Το να κατάγεται κανείς 
εκ του λαού, το να κατορθώση να διέλθη όλα τα 
κοινωνικά στάδια παλαίων και αγωνιζόμενος και 
μοχθών διηνεκώς από μικροτάτης ηλικίας δεν 
είναι, ω αγαθοί, εντροπή αλλ’ είναι τίτλος τιμής και 
υπερηφανείας. Τα έθνη δε εκείνα είναι προωρισμένα 
να ζήσουν εις τα οποία κατορθώνουν οι πολίται 
να ανδεικνύονται από τα λαϊκά στρώματα…». Ας 
δούμε όμως λεπτομερέστερα την καταγωγή του.

Μια από τις πολυπληθέστερες οικογένειες του 
Ακρασίου, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξε 
των Καλδέλληδων ή Καλδήδων ή Φαναρέλια. 
Η πρώτη της επωνυμία είναι Καλδέλλης, η 
οποία ίσως χάριν συντομίας μεταλλάχτηκε σε 
Καλδής από όλους τους απογόνους (πλην του 
αδελφού του ΓΕΚ, Δημητρίου και των παιδιών 
του). Ονομάστηκαν δε και Φαναρέλια, γιατί όλοι 
τους σχεδόν ήταν ναυτικοί και όταν ερχόταν με 
τα καϊκια τους στη Δρώτα, ανεβοκατέβαιναν οι 

+ του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη
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γυναίκες τους με τα φανάρια μέσα στη νύχτα για 
να βλέπουν, όταν τους υποδέχονταν ή όταν τους 
κατευόδωναν. Από έγγραφα (ιδιωτικής περιουσίας) 
που βρήκαμε στο αρχείο της εκκλησίας Αγίας 
Παρασκευής Ακρασίου φαίνεται ότι ο παππούς του 
ΓΕΚ Γεώργιος Καλδέλλης όταν πέθανε άφησε δυο 
κτηματάκια στα δυο παιδιά του τον Ευστάθιο και 
το Μανόλη. Ο φίλος μου Παναγιώτης Αριστείδου 
Ξενιτέλλης μου έδωσε πρόσφατα την πληροφορία 
ότι ο Ευστάθιος και ο Μανόλης είχαν και μια 
αδερφή που την έλεγαν Περσεφόνη και η οποία 
είχε παντρευτεί τον παππού του Σίμο Ξενιτέλλη. 
Παιδιά του Σίμου και της Περσεφόνης (Καλδή) 
ήταν: ο Γεώργιος, ο Περικλής, ο Ιωάννης (Γιάννη) 
και ο Αριστείδης. Την πληροφορία τούτη τη 
διασταύρωσα από πολλές πηγές και είναι αληθινή. 
Μάλιστα ο Γεώργιος, ο Περικλής και ο Ιωάννης 
είχαν βαφτίσει από ένα κορίτσι τους Περσεφόνη με 
το όνομα δηλ. της μητέρας τους, κατά το έθιμο του 
χωριού. Ο Ευστάθιος πέθανε νέος πριν αποκτήσει 
παιδιά, γιατί στα φορολογικά βιβλία της εκκλησίας, 
ενώ έχει ανοιχτεί μερίδα για το Μανόλη, δεν 
υπάρχει για τον Ευστάθιο. Ο Μανόλης από αγάπη, 
στη μνήμη του αδερφού του, βάφτισε ένα γιο του 
Ευστάθιο. Από τούτον τον Μανόλη αρχίζει μια 
απέραντη γενιά. Ήταν ναυτικός, παντρεύτηκε στο 
Ακράσι και έκανε εφτά γιους και μια κόρη. Η 
γυναίκα του λεγόταν Αμερισούδα και ήταν γνωστή 
στο χωριό ως το «ορφανό» γιατί ήταν πεντάρφανη, 
η οποία πέθανε γύρω στα 1940. Το όνομα Μανόλης 
Γεωργίου Καλδέλλης το πρωτοσυναντάμε 
μεταξύ των φορολογουμένων Ακρασιωτών σε 
φορολογικά τεφτέρια του 1893, 1898, 1901 με 
α.α. οικογενειακής μερίδας 41. Στην τελευταία 
αυτή οικογενειακή μερίδα καταγράφονται οι γιοι 
του Μανόλη Γεωργ. Καλδέλλη με την εξής σειρά: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημήτριος, Στεφανής, Στασέλης 
(πρόκειται για τον Ευστάθιο) και Μαλαμάς 
(πρόκειται για τον Μιλτιάδη που λεγόταν στο 
Ακράσι και Μαλαμάς). Δεν αναφέρονται ο Ηλίας, ο 
Δημοσθένης και η αδελφή τους Ειρήνη, γιατί ήταν 
μικρότεροι. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρωτότοκος είναι 
ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, ο 
οποίος αργότερα καθώς και τα αδέρφια του, όπως 
προείπαμε, υιοθετούν το συντομότερο επώνυμο 
ΚΑΛΔΗΣ. Όλοι οι γιοι έγιναν ναυτικοί, εκτός από 
το Γεώργιο. Ήταν δραστήριοι, είχαν ιδιόκτητα μικρά 
καϊκια, έκαναν εμπόριο με Σμύρνη, Χαλκιδική κ.α., 
είχαν ελαιοτριβείο στη Μελίντα και εργοστάσιο 
επεξεργασίας νταλκ στην τοποθεσία «Ταρτ», στην 

περιοχή της Γέρας.
Αποδείχτηκε η πιο δραστήρια οικογένεια 

του χωριού. Όλα τα αδέρφια είχαν παροιμοιώδη 
ομόνοια, συνεργασία και αγάπη μεταξύ τους.

Και οι εφτά αδερφοί Καλδή ήταν τόσο 
αφοσιωμένοι κυριολεκτικά στον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ώστε ένα παιδί τους οπωσδήποτε εάν 
ήταν αγόρι βαφτιζόταν Ελευθέριος ή Βενιζέλος, 
εάν ήταν κορίτσι Ελευθερία.

Όλοι τους και οι εφτά υπήρξαν εξαιρετικής 
ευγονίας (Γεώργιος παιδιά 5, Δημήτριος 4, Στέφανος 
8, Ευστάθιος 8, Μιλτιάδης 6, Ηλίας 9, Δημοσθένης 
5). Πολλοί απόγονοί τους έφτασαν σε υψηλά 
αξιώματα και ζηλευτές θέσεις. Ευδοκιμούν σήμερα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μνημονεύουμε 
ιδιαίτερα το δικηγόρο Δημήτριο (Τάκη) Γεωργ. 
Καλδή, κορυφαίο σήμερα στην Ελλάδα σε θέματα 
φορολογίας και εκδότη μοναδικού φορολογικού 
περιοδικού, τον Δημήτριο Αντ. Καλδέλλη 
γερουσιαστή στην Αυστραλία και προμαχώνα του 
Ελληνισμού σ’ αυτή την Ήπειρο, τον Παναγιώτη 
Στεφάνου Καλδή φιλόλογο από τους ελάχιστους, 
γνήσια λογοτεχνική φλέβα, ο οποίος έφθασε στον 
ύπατο βαθμό του Επόπτη Μ.Ε., και τον ιστορικό 
Φίλιππο Ηλ. Ηλιού, γιο της Ελευθερίας Καλδή-
Ηλιού.

Αυτή την εποχή (δηλ. γύρω στο 1870-90) 
συναντάμε στο αρχείο της εκκλησίας Ακρασίου 
και άλλες 2-3 οικογένειες με το επώνυμο 

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ, από άλλες ρίζες.
Το επώνυμο Καλδέλλης ή  Καλδής υπάρχει 

επίσης αρκετά διαδεδομένο όχι μόνο στις 
γύρω κοινότητες Νεοχωρίου (πρώην Βορού), 
Παλαιοχωρίου, Μεγαλοχωρίου, Πλωμαρίου 
κλπ. αλλά σ’ όλη την Ελλάδα από Ήπειρο μέχρι 
Πελοπόννησο. Στην Πύλο μάλιστα υπάρχει 
συνοικισμός «Τα Καλδέικα». Καλδήδες υπήρχαν 
και στο απέναντι της Μυτιλήνης Δικελί της 
Μικράς Ασίας, οι οποίοι μετακινήθηκαν με την 
καταστροφή του 1922, προς την Κρήτη. Απόγονος 
αυτών συνδέεται, μέχρι σήμερα, φιλικά με τα 
παιδιά του ΓΕΚ (Μαρτυρία Ελευθερίας Ηλ. Ηλιού, 
Βλ. και αγγελτήριο θανάτου της Βιργινίας Καλδή 
από Δικελί, στην εφημ. Ε.Λ. της 22-7-1932).

Συγγενής μου, η γιατρός Ειρήνη Παν. Κουτλή, 
το γένος Ιωάννου Μιλτιάδη Καλδή, μου έφερε 
καρτ-ποστάλ, οικόσημο, που έχει στο μέσον τρία 
καλάθια πλαισιωμένα από ανθέμια και στο κάτω 
μέρος τη λέξη «Caldes» (βλ. φωτογραφία). Μου 
δίνει δε και τις εξής πληροφορίες. Ότι το ανωτέρω 
οικόσημο βρέθηκε στο Μουσείο της Βέρνης και 
ανήκει στην εποχή των Σταυροφόρων. Ότι Caldes 
– Καλδής σημαίνει σαφής, οξύθυμος, αυτός που 
εύκολα ανάβει, χαρακτηριστικό, που υπάρχει μέχρι 
και σήμερα σε ορισμένους Καλδήδες.

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το γενεαλογικό 
δέντρο των Καλδήδων στην Ελλάδα έχει δυο κλαδιά. 
Ένα στο Ανατολικό Αιγαίο και ένα άλλο στη Δυτική 
Ελλάδα. Δηλ. Πύλο, Δ. Στερεά, Πρέβεζα κλπ. Σ’ 
αυτά τα μέρη μέχρι σήμερα υπάρχει το επώνυμο 
«Καλδής».

Επίσης ένα λεύκωμα (ΕΤΒΑ 1991) με θέμα 

τη ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΑ του Αγίου Όρους περιέχει τις 
εξής χαλκογραφίες:

«…Εικόνα 8. Σιμωνόπετρα και σκηνές του βίου 
του Αγίου Σίμωνος. Χαλκογραφία 1868. Χαράκτης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΔΗΣ Λέσβιος».

Εικόνα 9. Χαλκογραφία του 1870 έχει την εξής 
αφιερωτική επιγραφή: «Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΚΩΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ 
ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩ // ΕΧΑΡΑΧΘΗ ΔΕ ΔΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΛΔΗ ΜΗΤΗΛΙΝΕΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΙΟΝ ΠΛΩ/
ΜΑΡΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ 
+ ΧΕΙ(Ρ) ΙΩΑΝΝΟΥ – 1870 ΜΑΡΤΙΟΥ 27».

Ακολουθεί το εξής σχόλιο.
«… Ο χαράκτης του έργου Ιωάννης Καλδής 

ο Λέσβιος (Πλωμαρίτης) ήταν γνωστός στο Άγιον 
Όρος. Εργάστηκε στα χρόνια 1858-1878 και 
είναι σήμερα γνωστές είκοσι χαλκογραφίες του 
της περιόδου αυτής. Κάποια ιδιαίτερη σχέση θα 
πρέπει να συνέδεε την οικογένεια Καλδή με τη 
Σιμωνόπετρα, γιατί ο Κωνσταντίνος που ξόδευσε 
για τη χάραξη της πλάκας, ήταν ο πατέρας του 
χαράκτη Ιωάννη…».

Ύστερα από τα παραπάνω πελαγώνει κανείς 
αν θελήσει να συσχετίσει την οικογένεια του 
Μανόλη Καλδή, που μας ενδιαφέρει με τους 
άλλους Καλδέλληδες ή Καλδήδες. Ίσως στο 
απώτερο παρελθόν να υπάρχουν κοινές ρίζες όλων 
των κοντοχωριανών τουλάχιστον Καλδέλληδων ή 
Καλδήδων.

Τέσσερα από τα οχτώ αδέρφια του Γεωργίου Εμμ. 
Καλδή. Καθισμένος ο Στέφανος. Όρθιοι από δεξιά: 

Ευστάθιος με το μαντήλι στον ώμο, Μιλτιάδης 
στο μέσον και Δημήτριος. (Λείπουν ο Γεώργιος, 
Δημοσθένης, Ηλίας και Ειρήνη). Η φωτογραφία 

είναι περίπου του 1915 στη Σμύρνη.

(συνέχεια στο επόμενο τεύχος)

Τα χαρακτηριστικά του Έλληνα
1. Η Ορθοδοξία 
2. Η Οικογένεια
3. Η Ελληνική γλώσσα
4. Η Ελληνική Ιστορία 
5. Τα ήθη και έθιμα 

Αυτά είναι που μας κρατούν να στεκόμαστε όρθιοι.
Αν δεν υπήρχαν αυτά δεν θα υπήρχε ούτε δείγμα Έλληνα σήμερα.
Αυτά είναι που μας φύλαξαν να μείνουμε Έλληνες ύστερα από τα 400 χρόνια της βαριάς τουρκοκρατίας
με αποκορύφωμα το παιδομάζωμα. 
Αυτή είναι η Ιστορία μας μέσα στον χρόνο. 
Αν θέλουμε λοιπόν να μείνουμε Έλληνες ας προσπαθήσουμε να τα φυλάξουμε με κάθε θυσία!

Στρατής Καλδής.

6. Η Ελληνική φιλοξενία 
7. Το φιλότιμο 
8. Τα Χριστούγεννα. Η γέννηση του Χριστού 
9. Το Πάσχα. Η Ανάσταση του Χριστού 
10. Ο Δεκαπενταύγουστος. Η Κοίμηση και Μετάσταση της Παναγίας.  
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Η Πάππους ιμ΄  η Ξτόφας

του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

Ο παππούς μου 
Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς , 
Χ ρ ι σ τ ό φ α ς , 
Ξ τ ό φ α ς 
(συντομία)

Ο παππούς 
του λεγόταν 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς 
και ήταν ιερέας 
(παππας και 
ζούσε στο Αϊβαλί, 
πόλι της Μ. 
Ασίας όπου οι 
μισοί κάτοικοι 

ήταν Τούρκοι, οι άλλοι μισοί Ελληνες και ζούσαν 
αρμονικά. 

Ιστορία 1η
Το Μάρτιο του 1821 κηρύχτηκε η επανάσταση, 

αλλά τον Ιούνιο του ιδίου έτους οι Τούρκοι έδιωξαν 
τους Ελληνες από το Αϊβαλι και μαζί με αυτούς 
έφυγε και ο ιερέας Π. Χατζέλλης μαζι με την 
οικογένειά του (8 αγόρια) και πήγε στο Πλωμάρι της 
Λέσβου,γιαυτό γέμισε το νησί από Χατζέλληδες. Ο 
πατέρας του παππού μου, Μανώλης, είχε δύο παιδιά 
τα οποία παντρέφτηκαν και μείνανε στο Ακάσι. Τον 
Π. Χατζέλλη, το δάσκαλο και τον παππού μου. Ο 
παππούς ήταν αγρότης. Είχε τα γαϊδουράκια του, τα 
προβατάκια του καθώς και μερικές αίγες (κατσίκια). 
Είχε ελιές, συκιές, αχλαδιές κλπ και όργωνε τα 
κτήματά του. «Ηταν καλός νοικοκύρης βρε ο παππούς 
σου!!! και έξυπνος», μου είπε ο μπάρμπα Στάθης. «Να 
σου πω τι έκανε;;;» «Τι έκανε μπάρμπα Στάθη, για 
λέγε!!!» Να βρε. Οι κατσίκες δεν τρώγανε τα κλαδιά, 
γιαυτό τα κάρφωνε στο έδαφος να μοιάζουν με μικρά 
δενδρίλια και μετά έδιωχνε τις κατσίκες μακρυά. Οι 
κατσίκες παμπόνηρες (αλλά ζώα, μην το ξεχνάμε) 
νομίζανε ότι τα φύτεψε και ορμάγανε να κάνουν τη 
ζημιά ως συνήθως και τα τρώγανε με βουλημία. Το 
βάζει βρε εσένα ο νους σου;;; Ευχαριστώ μπάρμπα 
Στάθη....

Ιστορία 2η
«Καλημέρα μπάρμπα Γιώργο. Σε που πας με το 

καλό;;;;;»
«Στα ζα πάω, στην Αγκαθαρού. Εσύ που πας;;;;»
Στην Κιλησμένη πάω, έχω κάτι δουλίτσες. Πάμε 

παρέα.
Ξέρεις ότι εκεί στην Κιλησμένη κοντά στο ποτάμι, 

στα Χαρανιά ντε, ξέρεις ότι είχε ο παππούς σου 
μπαχτσέ (κήπο); (Χαρανιά = χαράδρες). Η Ανατολική 
ήταν άβατη κι εκεί πήγαιναν και κρυβόντουσαν οι 
λιποτάκτες του Β’ παγκοσμίου πολέμου και η Δυτική 
ήταν βατή όπου είχε ο παππούς μου τον κήπο του. 
Εκεί έβαζε τα κηπευτικά του (ντομάτες, μελιντζάνες, 
φασόλες, πιπεριές κλπ) για να ταϊσει την πολυμελή 
οικογένειά του. Βλέπανε οι διάφοροι τεμπέληδες 
ότι ο παππούς σου ήτανε καλός κουβαλητής και 
επειδή ΔΕΝ τους άρεσε να θυσιάσουν ούτε χρόνο 
ούτε κόπο, σκεφθήκανε να πάνε να κλέψουν τα ... 
έτοιμα!!!! Ενας από αυτούς, την πρώτη φορά που 
πήγε γέμισε τον ντροβά του κι έφυγε γεμάτος χαρά 
και ικανοποίηση!!! Οταν πήγε ο παππούς σου να 
ποτίσει αντιλήφθηκε αμέσως ότι τον κλέψανε, διότι 
παρακολουθούσε πότε θα μεγάλωνε η πιπεριά, η 
μελιντζάνα, η ντομάτα και σε πόσο καιρό θα ήταν 
έτοιμα τα κηπευτικά να τα κόψη, να τα πάει στα 
παιδιά του, διότι είχε πολλά παιδιά και έπρεπε να τα 
ταϊσει όλα. Νοικύρης βρεεε!!! Αφού σκέφθηκε και 
χωρίς να πεί τίποτα σε κανέναν, πήρε μαζί του νερό, 
ψωμί, ελιές και κρύφτηκε μέσα σε ένα βάτο και 
παρακολουθούσε τον κήπο του επι 24ώρου βάσεως. 
Οταν πέρασαν μερικές ημέρες ο κλέφτης πήρε 
δρόμο για τα Χαρανιά ονειρευόμενος καλή σοδιά. 
Με χίλιες δύο προφυλλάξεις πλησίασε τον κήπο και 
ήταν έτοιμος να το σκάσει όταν θα άκουγε βήματα 
να πλησιάζουν. Αφού βεβαιώθηκε για πολύ ώρα ότι 
δεν υπήρχε ψυχή ζώσα... με ένα σάλτο πήδησε μέσα 
στον κήπο του παππού σου κι άρχισε να γεμίζει τον 
ντροβά του. Οταν άπλωσε το χέρι του να κόψει μιά 
μελιντζάνα άκουσε μια φωνή να του λέει. «Μη μη 
μη τσ’είνει σπουρτσά». (δλδ μην την κόβεις γιατί 
την έχω κρατήσει για σπόρο»). Ήταν η φωνή του 
παππού σου που βγήκε από το βάτο και ο οποίος 

μετα από τόση ταλαιπωρία έπιασε επ’ αυτοφώρω 
τον κλέφτη. Επειδή όμως ο επίδοξος κλέφτης ήταν 
αυθάδης και πονηρός, χωρις να χάσει το θάρρος του 
είπε στον παππού σου. «Μπαρμπα Ξτόφα κι εγώ 
φτωχός οικογενειάρχης είμαι, σε παρακαλώ μην με 
καταδώσεις. Κάνε το για τα παιδιά μου που πεινάνε, 
κι εξ άλλου εγώ είχα σκοπό να σε πληρώσω»...!!!! 
Χωρίς να χάσει καιρό ο αγράμματος, ετοιμόλογος 
και σοφός παππούς σου ξέρεις τι του απάντησε; «Για 
δες, κάτω απο τη μελιντζανιά υπάρχει ένα τσουκάλι 
και όποιος έρθει βάζει μέσα τα χρήματα, αλλά το 
τσουκάλι είναι άδειο. Αυτό θα πεί ότι την άλλη 
φορά που ήρθες δεν έβαλες μέσα τα χρήματα!!!!!!» 
Κόκκαλο ο κλέφτης!

Ιστορία 3η
«Αϊντε μπάρμπα Γιώργου, άρμειξεις τα ζά;»
«Ναι γιέ μ’ άϊντε να παγαινουμει στ’ Ακράσ΄.»..
Ξέχασα βρε να σ΄ πω πους γι πάππους εξόν απ’ 

του μπαχτσέ (κήπο) π’ είχει στα Χαρανιά έβαζει τσι 
μπουστάν’ (ξερικός κήπος). Είχει μέσα καρπουζιές, 
πουπουνιές, ρεβύθια, τσ΄άλλα πουλά π’ γίνονται 
χωρίς να τα ποτίζεις. Εκανει τσι μιά «καρτσιλή 
(πρόχειρο κατάλυμα)» με ροδοδάφνις για κοιμάται 
τα βράδυα. Μάλιστα δε, άναβε και ένα λαδοφάναρο 
για να μην είναι θεοσκότεινα αφ’ενος και για να 
είναι σημάδι ότι υπάρχει άνθρωπος αφ’ετέρου. 
Μιά ‘μέρα λοιπόν άναψε το φαναράκι, το κέμασε 
μέσα στην «καρτσελή» και έφυγε στο χωριό κι όλοι 
νομίζανε ότι υπάρχει εκεί άνθρωπος. Ομως για κακή 
του τύχη αυτοί που είχανε «καμίνι» στην απέναντι 
βουνοπλαγιά στείλανε τον μικρότερο της παρέας για 
να τους φέρει φαγητό. Αυτός, οταν πήγε στο χωριό 
ειδε τον παππού σου στο καφενείο να πίνει καφέ και 
... απόρησε!!!! Πως ήταν δυνατόν;;; Οταν πήγε στους 
καρβουνιάρηδες είπε τα συμβάντα. Αυτοί πήγανε 
στο μποστάνι και παρά τα γαυγίσματα του δεμένου 
σκύλου, φάγανε όσα θέλανε και πήρανε μαζί τους όσα 
μπορούσανε. Την άλλη ‘μέρα που πήγε ο παππούς 
σου είδε την κλεψιά και στεναχωρέθηκε πολύ, όμως 
δεν το έβαλε κάτω αλλά σκέφτηκε και κατέστρωσε 
το εξής σχέδιο. Αφού πέρασαν μερικές ‘μέρες 
διάλεξε ένα μεγάλο καρπούζι και επάνω στο κοτσάνι 
του έδεσε ένα γερό σπάγγο ο οποίος κατεφθυνόταν 
στην αμυγδαλιά. Επάνω στην αμυγδαλιά κάρφωσε 
κάτι σανίδια και στερέωσε μιά πιστόλα την οποία 
γέμισε με μπόλικο μπαρούτι. Ο σπάγγος κατέληγε 
στη σκανδάλη ώστε αυτός που θα τράβαγε για να 
κόψει το καρπούζι θα τράβαγε και το σπάγγο μαζί 

και θα πυροδοτούσε η μπιστόλα. Το είχε μελετήσει 
καλά. Μετά από μερικές ‘μέρες οι καρβουνιάρηδες 
πήγανε ξανά για ανεφοδιασμό. Είχε λίγο φεγγάρι 
και το καρπούζι γυάλιζε από μακρυά στην άκρη της 
πεζούλας. Το δόλωμα ωραίο, η μηχανή καλοστημένη 
κι ο σκύλος δεμένος επίτηδες. Καθώς πήγε ένας από 
αυτούς μέσα στο μποστάνι, είδε το καρπούζι και το 
τράβηξε γρήγορα γρήγορα..... μπούμ.. η μπιστόλα, 
ξύπνησε ο παππούς σου και αμόλησε το σκύλο 
βάζοντας τις φωνές. Οι κλέφτες τρομοκρατήθηκαν 
και όπου φύγει... φύγει. Ούτε που ξανατόλμησαν.....

Ιστορία 4η
Του παγιαβλέλ’ (σφυρίχτρα).
Γι αυτά που γράφω αίτιος είναι ο κ. Παν. Μυλωνάς 

ο οποίος μου έδωσε την αφορμή, με τη δημοσίευσή 
του «η σφυριχτρα». Θυμήθηκα αυτά που μου είπανε 
για τον παππού μου, διότι η αφήγηση που έκαμε ήταν 
ολόϊδια με αυτήν που ήξερα και την οποία έγραψα 
στα Ακρσιώτικα Νέα, στη σελίδα 9 στο τέλος του 
έτους 2002....»

Τότε που υπήρχαν οι αγροφύλακες, υπήρχαν και 
ειδικές σφυρίχτρες οι οποίες με το πρρρρ πρρρρ 
επιβεβαίωναν την παράβαση και συνελάμβαναν τον 
παραβάτη ή τα ζώα. Οι εφευρετικοί επιχειρηματίες 
έφτιαχναν από φτηνό ντενεκέ μικρά σφυριχτράκια 
τα οποία εμείς τα λέγαμε «παγιαβλέλια». Μέσα στον 
κύλινδρο βάζανε ένα ρεβύθι κι όταν φύσαγες πρρρ 
το σφυριχτράκι ήταν έτοιμο προς πώληση. Η αξία 
του ήταν ένας παράς (Τούρκικη μονάδα). Αυτά τα 
πουλούσαν στα πανηγύρια οι «πραματευτάδες» 
και κάνανε χρυσές δουλιές, αφ’ ενός μεν για να 
ικανοποιήσουν τους μικρούς τους πελάτες, αφ’ 
ετέρου δε για να προσελκύσουν την προσοχή των 
πελατών.

Εικοσιεννιά του Αυγούστου, ημέρα της Αποτομής 
της Κεφαλής του Προδρόμου Ιωάννη του Βαπτιστού 
έστρωσε το γαϊδουράκι του να πάει στην «Καστανιά» 
εκεί που γινότανε το πανηγύρι. Στο «Αλωνέλι» 
συνάντησε ένα τσούρμο από παιδιά τα οποία 
παίζανε. Ενα από αυτά τον πλησίασε, του έδωσε 
έναν παρά και του είπε. «Μπάρμπα Ξτόφα μπορείς 
να μου πάρεις ένα «παγιαβλέλ’»;;; Ο παππούς μου, 
ο οποίος δεν χάλαγε κανενός χατήρι (ούτε παιδιού) 
- του είπε: «μείνε ήσυχος»... Το ακούσανε τα άλλα 
παιδιά και του είπανε. «Μπάρμπα πάρε μου κι 
εμένα κι εμένα..» Καλά καλά είπε και συνέχισε το 
δρόμο του. Πήγε, προσκύνησε, έκαμε τα ψώνια του 
και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Μπαίνοντας 



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

14

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

15

στο χωριό ξανασυνάντησε τα παιδιά. Πλησίασε 
το παιδί που του έδωσε τον «παρά», του έδωσε το 
σφυριχτράκι και συνέχισε το δρόμο του για το σπίτι. 
Αυτό άρχισε να σφυρίζει χαρούμενο πρρρρ πρρρρ. 
Τα άλλα παιδιά ζηλέψανε την τύχη του φίλου τους 
και χωρίς δισταγμό τρέξανε στο κατόπι φωνάζοντας. 
«Ε μπάρμπα που είναι το σφυριχτράκι που σου 
παρείγγειλα, δεν μου το έδωσες;;». Χωρίς να διστάσει 
τους απάντησε. «Εγώ έφερα σφυριχτράκια για όλους 
αλλά δεν σφυρίζουν. Μόνο ένα ήταν καλό και το 
έδωσα στο παιδί που μου έδωσε τον παρά. Γιαυτό, 
άλλη φορά να μου δίνετε τον παρά κι εγώ θα σας 
φέρνω καλά σφυριχτράκια που θα σφυρίζουν ωραία». 
Τα παιδιά πήραν το μάθημά τους και κατάλαβαν ότι 
εάν δεν δώσουν έναν «παρά» δεν πρόκειται να έχουν 
σφυριχτράκι!!!

Ιστορία 5η
Ηταν εποχή του κυνηγιού. Πέσανε πολλά ορτύκια. 

Με το φαναράκι έπιασε πολλά ορτύκια τα οποία πήγε 
στο χωριό και τα έδειξε στους τότε κυνηγούς για να 
πάνε κι αυτοί με τα ντουφέκια τους να χτυπήσουν 
όσα μπορούσε ο καθένας. Ομως η θεά τύχη έπεξε 
ενα άσχημο παιχνίδι (φύσηξε αέρας) κι έτσι το πρωϊ 
δεν βρήκανε ούτε φτερό.

Μιά άλλη μέρα βγήκε για κυνήγι χωρίς να έχει 
άδεια κυνηγιού. Διερχόμενος ζαπτιές (Τούρκος 
χωροφύλακας) άκουσε τις ντουφεκιές και τον 
συνέλαβε. (Αυτό το περιστατικό θα έγινε πριν την 
απελευθέρωση της Λέσβου 1912). Αφού του έδεσε 
τα χέρια τον πήρε να τον πάει στο χωριό για τα 
περαιτέρω. Σε όλο το δρόμο σκεφτότανε με τι τρόπο 
θα κατάφερνε να ξεφύγει το πρόστιμο και την τιμωρία. 
Γυρίζει λοιπόν και λέει του ζαπτιέ. «Αγά μου, γιατί 
να κάνουμε τόσο μακρινό δρόμο;;; Ελα να πάμε από 
το μονοπάτι.» Ητανε ζέστη, κουρασμένος αυτός, 
δέχτηκε την πρόταση του παππού μου. Εντεχνα τον 
πέρασε κοντά από ένα πηγάδι. Οταν φτάσανε κοντά 
λέει του ζαπτιέ. «Αγά μου, δεν αντέχω άλλο. Αφησέ 
με να δροσιστώ λιγάκι και μετά συνεχίζουμε». Ο 
Τούρκος κατάλαβε την ανάγκη του ανθρώπου, του 
έλυσε τα χέρια και του επέτρεψε να κατέβει να πιεί 
νερό. Αφού ήπιε, έβρεξε τα χέρια του, τα μαλλιά του 
και ανανεωμένος δόξαζε τον Αλάχ που φώτισε τους 
ανθρώπους να ανοίξουν αυτό το πηγάδι σ’ αυτόν τον 
έρημο τόπο. Επειτα γυρίζει και λέει του Τούρκου. 
«Αγά μου, δεν φαντάζεσαι πόσο δροσίστηκα και 
ανακουφίστηκα. Σ’ ευχαριστώ πολύ. Τώρα δέσε μου 
τα χέρια και άν θέλεις μπορείς να κατέβεις κι εσύ να 

δροσιστείς. Εγώ εδώ θά ‘μαι και θα σε βλέπω». Ο 
Τούρκος λαχτάρησε λίγη δροσιά. Του έδεσε τα χέρια 
κι άρχισε να κατεβαίνει αργά αργά. Οταν έφτασε 
κοντά στο νερό, φώναξε ο παππούς από πάνω. «Πιές 
αγά μου. Πλύσου να δροσιστείς. Εγώ εδώ είμαι.» 
Οταν άρχισε να πίνει και να δροσίζεται έκρινε 
ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να δραπετεύσει. Με 
γρηγοράδα ζαρκαδιού, μέσα από την δασώδη περιοχή 
(ήξερε καλά τα μονοπάτια), πήγε στου Ξενοφού τα 
ντάμια οπου έμενε μόνιμα η Μαριγώ Σωτήρχου 
(η μητέρα του Ξενοφού) και της είπε. «Λύσε με 
γρήγορα και κόψε τα σχοινιά με το μαχαίρι διότι με 
κυνηγάει ένας Τούρκος, κι όποτε μπορείς πήγαινε 
στο χωριό και πες τα καθέκαστα στη γυναίκα μου. 
Εγώ θα πάω να κρυφτώ στα (Χαρανιά) και να μου 
φέρει εκεί φαγητό». Ετσι κι έγινε. Κρυβόταν εκεί 
κάμποσο καιρό μέχρι να ξεχαστεί η υπόθεση.

Ιστορία 6η
Ο παππούς μου δεν χάλαγε το χατήρι κανενός. 

Με λίγα λόγια δεν ήθελε να πει οχι σε κανέναν κι 
ούτε έβλαψε ποτέ κανέναν. Μια μέρα λοιπόν που 
εργαζότανε στην Κυλησμένη άκουσε μια φωνή 
από τη Χρυσουλή. «Εεε μπάρμπα Ξτόφααα.» «Εεε 
ποιός είναι.» « «Ελα που σε θέλω.» Τι να κάνει ο 
καϋμένος. Πήρε των οματιών του που λένε και μέσα 
από 3 κτήματα έφθασε στη Χρυσουλή. Υπ’ όψιν 
ότι τότε δεν υπήρχανε ούτε άρβηλα ούτε σπορτέξ, 
αλλά φοράγανε [λαδιές] οι οποίες ήταν φτιαγμένες 
από δέρμα ζώου και ταλαιπωρήθηκε. «Τι με θέλετε 
βρε παιδιά;;» «Να μπάρμπα, βάλε ένα χέρι να 
φορτώσουμε διότι και τα σακιά είναι βαριά και τα 
ζώα ατίθασα». Αφού τελείωσε η αποστολή του 
επέστρεψε στο κτήμα του στην εργασία του. Την 
άλλη μέρα για δεύτερη φορά τον ξαναφώναξαν. 
Πήγε φόρτωσαν τα ζώα και ξαναγύρισε. Την τρίτη 
φορά που τον ξαναφώναξαν κρύφτηκε πίσω από μια 
ξερολιθιά (ντουβάρι) και μουρμούριζε σιγά σιγά. 
«ακούγ ‘εν ακούγ» (δλδ ακούω αλλά προσποιούμαι 
ότι δεν ακούω). Ο άνθρωπος κατέληξε σ’ αυτήν την 
ενέργεια διότι το θεώρησε μεγάλη εκμετάλευση της 
καλωσύνης του εκ μέρους αυτών των ανθρώπων. 
Θυμόταν την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που 
συναντούσε και για να σταματήσει αυτήν την 
παρωδία γι’ αυτό και έκανε ότι έκανε. Οι άνθρωποι 
όμως συνέχισαν να φωνάζουν. «ου μπάρμπα 
Ξτόφα, ου μπάρμπα Ξτόφααα!!!» Αυτός κρυμμένος 
συνέχισε να σιγομουρμουρίζει «ακούγ έν ακούγ».  
Διερχόμενος ο αγροφύλακας από ψηλά, άκουσε τις 

φωνές και πρόβαλε να δει γιατί αυτές οι φωνές... και 
είδε τα γαϊδουράκια του παππού μου μέσα στο κτήμα 
του Καβαρνού που ήταν δίπλα. Εβγαλε τη σφυρίχτρα 
και πρρρρ.. Η παράβαση έγινε. Κατέβηκε, έδεσε τα 
γαϊδουράκια και τα πήγε στο Παλαιοχώρι. (Ετσι 
γινότανε τοτε.) Πήγε στο Παλαιοχώρι, πλήρωσε το 
πρόστιμο και επέστρεψε στο Ακράσι. Τον είδε αυτός 
που του φώναζε και του είπε. «Μπα σε καλό σου 
άνθρωπέ μου. Δεν άκουσες που σου φώναζα;;;» « 
Αμ δεν ήταν να ακούσου... π’ ήκσα;;; (που άκουσα)». 
Συνεχίζοντας τον συμβούλεψε. «Αλλη φορά δεν θα 
φωνάζεις πολλές φορές, να ακούει ο αγροφύλακας 
και να μου κάνει μύνηση, αλλά θα λες «Ξτόφα 
γαϊδάρ.. κι εγώ θα φροντίσω να μαζέψω τα ζωντανά 
μου.» 

Ιστορία 7η
Ο νοικοκύρης ο άνθρωπος έχει ΟΛΑ τα εργαλεία 

τοποθετημένα στην αποθήκη του με τάξη. Τι ήθελες 
και δεν το είχε; Κάποια στιγμή ο Γιώργος Ξενιτέλλης 
(Σαγλί) έστειλε την κόρη του Μεταξία να πάει στον 
παππού μου να ζητήσει την «κρισάρα» ή «δριμόνι» 
(δλδ το μεγάλο κόσκινο που κοσκίνιζαν το σιτάρι). 
Την παίρνει από το χέρι και την πήγε στην αποθήκη 
και της δείχνει το κόσκινο και της λέει. «Το βλέπεις 
που το έχω κρεμασμένο;;; Πες στον πατέρα σου να 
αγοράσει ένα για να μην ζητάει από τους άλλους». 
Μα, θα μου πείτε αυτός δεν χάλαγε κανενός χατήρι!! 
Πολύ σωστή παρατήρηση!! Ελα όμως που όταν έδινε 
το πριόνι το έφερναν πίσω με σπασμένα δόντια; Οταν 
έδινε το τσεκούρι η την τσάπα τα φέρνανε πίσω σε 
κακά χάλια και έπρεπε να τα πάει στο σιδηρουργό 
να τα φτιάξει!!! Και το κυριότερο δεν το είχε την 
στιγμή που το ήθελε. Γι’ αυτό αναγκάστηκε να λέει 

σε ΟΛΟΥΣ δείχνοντας τα εργαλεία που τα είχε 
κρεμασμένα με τάξη «πάρε κι εσύ, νάχεις κι εσύ». 
Ομως σε ανθρώπους νοικοκύρηδες και φτωχούς τα 
έδινε διότι ήξερε οτι ήταν συνεπείς. Ούτε αυτόν που 
έκλεψε τις μλιντζάνες κατέδωσε, ούτε αυτούς που 
έκλεψαν τα καρούζια εμύνησε. Αναγκάστηκε όμως 
να λέει «πάρε εσύ νά ‘χεις κι εσύ» για να αποφύγει 
δυσάρεστες καταστάσεις. Τέτοιος ήταν ο παππούς 
μου, έξυπνος, νοικοκύρης και καλόκαρδος.

Ιστορία 8η
Αυτό το άφησα τελευταίο για να γελάσουμε.
Σε μερικούς άρεσαν οι ιστοριούλες που έγραψα 

για τον παππού μου αλλά και μερικοί θα πούν «δόξα 
σοι ο Θεός».

Αυτά μου είπαν, αυτά έγραψα. Κι αφού πια 
νόμισα ότι δεν υπάρχουν άλλες ιστοριούλες μου είπε 
ο Σωτήρχος (ο πατέρας σου Μανώλη). «Ξέρεις;;; 
Δεν έγραψες για το μέλι που πήγε να αγοράσει ο 
παππούς σου από τον τον θείο μου το Δημήτρη 
(Δημητράτς )!!! «Δεν μου το είπε κανείς, και δεν το 
ξέρω. Για λέγε.» «Να, μια μέρα πήγε ο παππούς σου 
με τη μεγάλη πήλινη κανάτα να αγοράσει μία οκά 
μέλι. Ο θείος μου τη γέμισε και την έβαλε επάνω στη 
ζυγαριά. Ομως η ζυγαριά έγερνε προς την κανάτα. 
Οπως είναι φυσικό έπρεπε να βγάλει λίγο μέλι με την 
κουτάλα για να γίνει το ζύγι σωστό. Εβγαζε έβγαζε 
αλλά .. Ω του θαύματος!!! Η κανάτα και άδεια ήταν 
πιο βαριά από μία οκά!!!!! Τότε γυρίζει ο παππούς 
και του λέει. «Βρε Δημητράτς, σπάσε λίγη κανάτα να 
το πεί.!!! (να γίνει σωστό το ζύγι δλδ). Και έβαλε τα 
γέλια!!! Τι είχε γίνει;;; Ξέχασε ο θείος μου να πάρει 
την τάρα <το απόβαρο> κι έτσι η κανάτα αν και 
άδεια ζύγιζε περισσότερο από μία οκά».

Στη μνήμη της αδελφής μου

Αδελφή μου έχει περάσει αρκετός καιρός που έφυγες από κοντά μας. Ο θάνατος 
ήταν ξαφνικός, αναπάντεχος. Ήσουν καλή χριστιανή, άριστη νοικοκυρά, πάντα ένα 
ορθάνοιχτο σπίτι η καρδιά σου, χωρούσε όλους με μια καλή κουβέντα. Υπέμεινες 
όλες τις δυσκολίες της ζωής, πάντα με ένα παρήγορο λόγο. Αδελφή μου είσαι πα-
ντού, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, δεν σε ξεχνώ.
Καλό σου ταξίδι στους ουρανούς.

Η αδελφή σου Ευστρατία

Υ.Γ. Στη μνήμη της αγαπημένης μου αδελφής Ασπασία Νικολιά, προσφέρω χρηματικό ποσό στην 
εκκλησία Αγίας Παρασκευής Ακρασίου.
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ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Σίμος ως δάσκαλος, είχε την καθολική 

αναγνώριση του χωριού. Τα παιδιά τον λάτρευαν 
και οι γονείς ήταν ενθουσιασμένοι από την πρόοδο 
των παιδιών τους.

Δεν ήξεραν πώς να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη 
τους. Ένας απ’ αυτούς, ο πιο μορφωμένος, που εκείνα 
τα χρόνια πρόσφερε στο χωριό τις στοιχειώδεις 
ιατρικές γνώσεις του, ως παλιός φοιτητής της 
Ιατρικής Σχολής, ο γνωστός στους παλαιότερους 
Ακρασιώτες, Ευστράτιος Καραμπάσης, έστειλε 
την παρακάτω χαρακτηριστική επιστολή στην 
εφημερίδα «ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» (9-4-1962) 
στην οποία αξιολογεί το Σίμο Ξενιτέλλη ως δάσκαλο 
και τον σκιαγραφεί όπως πραγματικά ήταν.

(Το παραθέτουμε όπως γράφτηκε)
Η ζΩΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΣΙΜΟΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αγαπητέ «ΛΕΣΒΙΑΚΕ ΚΗΡΥΚΑ»
«Μια δημοσίευσις στο φύλλον της 4 τρέχοντος 

μηνός με υποχρεώνει κάτι και εγώ να γράψω, 
παρακαλώ δε να το δημοσιεύσητε στην έγκριτη 
εφημερίδα σας.

Χρόνια και χρόνια παιδεύεται, χρόνια και 
χρόνια δουλεύει και αγωνιά και σκέπτεται, και 
εξευρίσκει, και δημιουργεί κάθε λίγο και κάτι θα 
κάνει για το καλό του χωριού του και των κατοίκων 
του.

Είναι, προς τιμήν του, και παράδειγμα για τους 
συναδέλφους του το ότι δεν εργάζεται μόνον για τον 
εκπαιδευτικόν σκοπόν, δι ον και ετάχθη του αξίζει 
κάθε έπαινος για την σε όλα συμπαράστασίν του 
και σε όσα κατά βάσιν ενδιαφέρουν την νεολαίαν 
του χωριού του, αλλά και σε γενικά και προσωπικά 
ζητήματα.

Είναι ρέκτης, πονόψυχος, δυναμικός, επίμονος. 
Μελετά, προβλέπει, φροντίζει, δημιουργεί όχι 
μόνον για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Κάθε 
λίγο και κάτι θα έχει να παρουσιάσει το πρωτότυπον 
προς το συμφέρον του σχολείου του.

Τον εγνώρισα καλά, τον παρακολούθησα. Τα 
πέντε παιδιά μου πέρασαν από τα χέρια του. Είναι 
πνεύμα δημιουργικόν, συγχρονισμένον, αντάξιον 

των απαιτήσεων της σημερινής κοινωνίας και των 
αναγκών των μαθητών και του σχολείου.

Σκέφτηκε προ καιρού να δημιουργήσει κάποιο 
μόνιμον έσοδον για το σχολείον του χωριού και 
νομίζω ότι το επρότεινεν εις του διοικούντας τον 
πλούσιον Συνεταιρισμόν του χωριού του να βάλουν 
επί των αλεστικών μια μικρή εισφορά. Δεν έμαθα 
αν το επέτυχεν ή όχι. Ευχής όμως έργον θα είναι, 
εάν το επέτυχε και το κατόρθωσε, προς τιμήν του 
ίδιου και της Διοικήσεως του Συνεταιρισμού.

Είμαι  βέβαιος  ότι στο όνομα Σίμος 
Ξενιτέλλης,  ο δυναμικός δάσκαλος του 
Ακρασίου, θα μείνει στην ιστορία του χωριού.

Του εύχομαι μακροημέρευσιν για το καλό 
της δημοτικής μας εκπαιδεύσεως γενικά και των 
μαθητών του χωριού μας».

Ε. Σ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ
Μυροπώλης – Στοά Βεκρέλλη
Μυτιλήνη

Η προσφορά του στη μικρή κοινωνία του 
χωριού ήταν πολύπλευρη. Είχε την έμφυτη 
ικανότητα να στιχουργεί. Ιδιαίτερη επίδοση 
είχε στον ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο. 
Συναισθηματικός χαρακτήρας έπρεπε να 
αποχαιρετήσει, έμμετρα κάθε θανόντα, να τονίσει 
τις αρετές του, την προσφορά του στην οικογένεια, 
στο χωριό, στην πατρίδα.

Έχει αφιερώσει ολόκληρα ποιήματα στους 
τέσσερις Ακρασιώτες νέους που σκοτώθηκαν κατά 
τον εμφύλιο πόλεμο. Θρηνεί τον τραγικό χαμό 
τους, τα νιάτα τους και παρηγορεί τους γονείς και 
τ’ αδέρφια τους. Ιδιαίτερα τιμούσε αυτούς που 
είχαν προσφέρει έργο στο χωριό, ως πρόεδροι, 
ιερείς, δωρητές κλπ. Μέσα στο προσωπικό του 
αρχείο υπάρχει ολόκληρος φάκελος με τέτοιους 
επικήδειους και επιμνημόσυνους λόγους σε 
ποιητική μορφή. Για δείγμα παρουσιάζουμε μερικά 
τέτοια τετράστιχα:

Ο λόγους του ήταν ιερός,
κι η ψυχολεβεντιά του μόρφαινε

όλο το χωριό, με την καλή καρδιά του.

Φίλοι μου, αδέρφια, χωριανοί, μην κλαίτε 
μην πονείτε αν ίσως και σας έβλαψα,

όλοι με συγχωρείτε.

Κι ακόμα περισσότερο, η λύπη’ναι μεγάλη
όταν μας φεύγουν νέοι μας, με νιάτα

και με κάλλη.

Έτσι’ναι η ψεύτικη ζωή,
όλοι αλλού θα πάμε

κακό ποτέ ας μην κάνουμε,
καλό ας προσπαθάμε.

Οργάνωνε τις εθνικές γιορτές με τον καλύτερο 
τρόπο, πάντοτε μέσα στην πλατεία του χωριού, για 
μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου. Παρουσίαζε 
τις μαθήτριες και τους μαθητές του με τοπικές 
ενδυμασίες και χόρευαν εθνικούς χορούς και 
πάντοτε με συνοδεία ζωντανής μουσικής.

Μοναδικός εκφωνητής πανηγυρικών λόγων, 
καλλιεργούσε το εθνικό φρόνημα σε μικρούς και 
μεγάλους.

Επικεφαλής σχολικών ομάδων, έκανε συχνά 
εράνους υπέρ του σχολείου, υπέρ σεισμοπαθών, 
υπέρ πασχόντων ατόμων κλπ.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωκράτη, 
δεν κλεινόταν μέσα στο σπίτι. Ήταν άνθρωπος του 

καφενείου, της παρέας, της αγοράς.
Οι συζητήσεις του είχαν πάντοτε συμβουλευτικό 

και διδακτικό περιεχόμενο. Ευχαριστιόταν 
να κουβεντιάζει με τους απλούς και σχεδόν 
αγράμματους ανθρώπους, με τους οποίους έπινε 
μαζί ούζο, που καθόλου δεν το περιφρονούσε.

Ήθελε το χωριό του μονιασμένο και προοδευτικό 
και προς αυτή την κατεύθυνση απέβλεπαν όλες 
οι κινήσεις του. Επενέβαινε σε έριδες, ιδιαίτερα 
μεταξύ συγγενών, με συμβιβαστικό τρόπο.

Ο Σίμος είχε ελαιοκτήματα και χωράφια τα 
οποία καλλιεργούσε ο ίδιος και δούλευε σ’ αυτά 
σαν πραγματικός εργάτης. Ένα χωράφι του, στη 
«Μιλάτζ» την είχε μετατρέψει σε φάρμα ζώων. 
Είχε πρόβατα, κατσίκες, δαμάλια, κότες, σκυλιά.

Πολλές φορές, συνταξιούχος πια, μου έλεγε 
φιλοσοφώντας:

«Γνώρισα πολλούς ανθρώπους, αλλά αγάπησα 
τα ζώα».

Γεροδεμένος και χειροδύναμος, είχε όλα τα 

γεωργικά εργαλεία, ακόμα και άροτρο, με το οποίο 
όργωνε τα χωράφια του. Κλάδευε ελαιοκτήματα, 
αμπέλια, καλλιεργούσε μποστάνια, ήταν 
εργατικότατος.

Τα κτήματά του ήταν τα πιο καλλιεργημένα 
και τα πιο περιποιημένα της περιοχής. Έτσι 
αφομοιωνόταν με το περιβάλλον του χωριού, τους 
εργάτες, τους αγρότες και γι’ αυτό οι συμβουλές του 
και στον αγροτικό γεωργικό τομέα είχαν ιδιαίτερη 
απήχηση. Ζούσε σαν άλλος Κιγκινάτος.

Συνδιασκέδαζε πάντα με τους ομοχώριούς 
του, τραγουδώντας και χορεύοντας συχνά. Τόνιζε 

Ο Σίμος με υψωμένο το ποτήρι χορεύει 
στην πλατεία του χωριού με τους παιδικούς του 

φίλους Γιώργο Θαλασσέλλη, Ευστράτιο Δημ.
Ασλάνη, Περικλή Ευσταθ. Σάπικα

και το συγγενή του Δημήτριο Κακάμπουρα

Ο Σίμος προσπαθώντας να εξοικειώσει
το πρωτευουσιάνο εγγονό του

με τα ζώα (1982).
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ιδιαίτερα τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και 
προσπαθούσε να ζει έντονα και γεμάτα. Ήταν 
μια ολοκληρωμένη, πολύπλευρη και δυναμική 
προσωπικότητα και αδίστακτα μπορούμε να τον 
αποκαλέσουμε «αγροτοδιδάσκαλο».

Όπως είδαμε παραπάνω, ο Σίμος πήρε αρκετούς 
επαίνους από τις Προϊστάμενες Αρχές. Όμως 
όσοι ζήσαμε σε χωριά, γνωρίζουμε ότι το «ουδείς 
προφήτης δεκτός εν τη πατρίδι αυτού» ισχύει, 
προπαντός σ’ αυτές τις μικρές κλειστές κοινωνίες 
που παρακολουθείται και το τελευταίο σου βήμα.

Παρ’ όλα αυτά το πενταμελές Κοινοτικό 
Συμβούλιο Ακρασίου, με έγγραφό του εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το Σίμο ομόφωνα. Τονίζουμε 
το ομόφωνα γιατί είναι γνωστές οι διενέξεις 
μεταξύ των μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων 
των χωριών, τα οποία λίγες αποφάσεις έπαιρναν 
με ομοφωνία, και προπαντός όταν μεταξύ αυτών 
συγκαταλεγόταν και ο Νικόλαος Εμμ. Ασπρολούπος 
(τον συναντήσαμε προηγουμένως ως Πρόεδρο του 
Λαϊκού Δικαστηρίου Ακρασίου) ο οποίος δεν έβαζε 
την υπογραφή του εύκολα.

Το έγγραφο τούτο, το οποίο παραθέτουμε 
αμέσως, είναι η σημαντικότερη ηθική αμοιβή που 
πήρε ο Σίμος, γιατί προέρχεται από τους ομοχώριούς 

του, μεγαλύτερους απ’ αυτόν, που τον ήξεραν από 
τα γεννοφάσκια του.

Κατά την κρίση μου, είναι το πολυτιμότερο 
παράσημό του.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ

Εν Ακρασίω τη 10 Νοεμβρίου 1955
                  Αριθ. πρωτ. 707
Προς
τον Δημοδιδάσκαλον Ακρασίου
κ. Σίμον Ξενιτέλλην
Ενταύθα

Ο Πρόεδρος και το Κοινοτικόν Συμβούλιον 
Ακρασίου, κατ’ επιθυμίαν των γονέων και κατοίκων 
της Κοινότητος, εκφράζει προς υμάς τας ευχαριστίας 
του διά τας εμπνευσμένας Εθνικοθρησκευτικάς 
ομιλίας σας αίτινες τονώνουν τον πατριωτισμόν 
απάντων, διά την δωρεάν εργασίαν σας εις το 
Νυχτερινόν Επιμορφωτικόν Σχολείον, διά την 
ακούραστον μέριμνάν σας υπέρ του Διδακτηρίου, το 
οποίον κατέστη λαμπρότατον επί ημερών σας, διά 
την πρόοδον και το ήθος των μαθητών ομοχωρίων 
μας και την εν γένει εσωσχολικήν και εξωσχολικήν 
δράσιν σας προς προσαγωγήν του πολιτισμού και 
προόδου του χωρίου μας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος
Εμμανουήλ Π. Αβαγιάννης

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
Νικόλαος Μιχ. Ασλάνης

Νικόλαος Γεωργ. Κουραχάνης
Νικόλαος Εμμ. Ασπρολούπος

Ιωάννης Βαλ. Βέρβερης

Επίσκεψη του γιου του Γεωργίου
με τα παιδιά του, που βρήκαν το Σίμο

στο ελαιόκτημα «Χορδοκόπι» να ασχολείται
με την ελαιοσυλλογή

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου μας

www.akrasi.gr/forum

	Στην αδελφούλα μου Ασπασία
Έφυγες. Έφυγες ξαφνικά, αναπάντεχα. Και 

εγώ; Εγώ σε περίμενα αδελφούλα να έλθεις το 
καλοκαίρι στο χωριό που τόσο αγάπησες. Έφυγες 
και μου άφησες πόνο και μεγάλο κενό μέσα στην 
ψυχή μου. Η μοίρα το έταξε εγώ αδελφούλα να 
σε θρηνολογήσω. Τα δάκρυά μου αφοπλίζουν την 
πένα, το χέρι μου τρέμει, ο νους μου σταματά, η 
γραφή μου σβύνει, όταν σκεφτώ πως δεν θα σε 
ξαναδώ.

Τι να πρωτογράψω. Η καρδιά σου ήταν ένα 
ορθάνυχτο σπίτι που χωρούσε πολλούς. Ήσουν 
απλή, χωρίς εγωϊσμούς. Δίπλα στον άνδρα σου 
στάθηκες βράχος ακλόνητος στις δύσκολες στιγμές. 
Καλομάνα, υπεραγαπούσες τις δυό κόρες σου. Πάντα 
έλεγες: «Έχει ο Θεός». Ήσουν καλή χριστιανή. Δεν 
γύρισες ποτέ την πλάτη στο πόνο, στην δυστυχία. Με 
δραστηριότητες και ενεργητικότητα έκανες πολλές 
δωρεές στην εκκλησία μας την Αγία Παρασκευή, 
που την είχες γειτόνισσα. Ο Επιτάφιος ήταν και 
δική σου φροντίδα. Δεν ξεχνώ αδελφούλα το Πάσχα 
ήσουν πολύ χαρούμενη και μου είπες: «Αδελφή, τα 
κατάφερα και νύστεψα όλο το Σαραντάμερο». 

Κάθε  Κυριακή πήγαινες στην εκκλησία 
του Αγίου Παντελεήμονα στο Καλαμάκι να 
λειτουργηθείς και να κοινωνήσεις τα Άγια 
Μυστήρια. Ήσουν άριστη νοικοκυρά και στις κόρες 
σου στεκόσουν βράχος ακλόνητος.

Οσο για μένα τι να πρωτοθυμηθώ; Στεκόσουν 
πλάϊ μου στις δύσκολες στιγμές. Σ΄ ευχαριστώ, σ΄ 
ευχαριστώ, σ΄ ευχαριστώ, Αδελφούλα. Καλό σου 
ταξίδι στους ουρανούς

Η αδελφή σου Ευστρατία Κουτλή - 
Ασωματιανού

  Καθαριότητα του χωριού μας
Στις 19-7-2017 η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ βρέθηκε στο 

σεισμόπληκτο Ακράσι με πρόσφυγες και εθελοντές 
της HELP Internasional. Αφού κάναμε βόλτα στο 
χωριό σταθήκαμε στην γραφική πλατεία του χωριού 
για καφέ. 

Κατόπιν με την υπόδειξη της πρόεδρου 
της κοινότητας Πέμης Καρπέλλη σκουπίσαμε 
και ασβεστώσαμε τον προαύλιο χώρο του 
σχολείου (πολιτιστικού κέντρου) όπου γίνονται 

οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις και καθαρίσαμε 
την πλατεία που παρκάρουν τα αυτοκίνητα. 
Επισκεφτήκαμε τη λαογραφική συλλογή του 
αείμνηστου Γιάννη Κοντέλλη και στο τέλος 
γευματίσαμε σε καφενείο του χωριού. 

	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ», τεύχος 41ο
Κυκλοφόρησε σε ηλεκτρονική μορφή το 

περιοδικό του Συλλόγου μας (41ο τεύχος)  και 
την ημέρα της εορτής της Αγίας Παρασκευής 
26/7 μοιραστηκε σε όλους τους Ακρασιώτες που 
βρίσκονται στο χωριό. Μέσα στο Σεπτέμβριο 
ταχυδρομήθηκε  και στους υπόλοιπους Ακρασιώτες 
και φίλους του χωριού μας (Αυστραλία, Αφρική, 
Αμερική, Ευρώπη, υπόλοιπη Ελλάδα .

Τα νέα μας σ αυτό το τεύχος είναι πολύ 
δυσάρεστα. Η Λέσβος δοκιμάζεται για ακόμη μια 
φορά.. σεισμός πάνω από 6 ριχτερ την 12/6/2017 
και ώρα 15.30 περίπου. Και στην επαρχια 
Πλωμαρίου μεγάλες ζημιές. Στο χωριό μας το 

www.akrasi.gr/forum
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Ακράσι η εκκλησία, πάρα πολλά σπίτια επαθαν 
ζημιες.... Ο απολογισμός 34 σπίτια κατοικήσιμα 
και 90 μη κατοικήσιμα. Από τα 90 τα τέσσερα 4 
θεωρούνται κατεδαφιστέα. Μεγάλη καταστροφή 
για το χωριό μας. Το καλοκαίρι αυτό ήταν το ποιο 
δύσκολο όλων των εποχών. 

Η εκκλησία μας η Αγία Παρασκευή 
χαρακτηρίστηκε με κίτρινο σταυρό και λέγεται ότι 
για 2 χρόνια δεν θα μπορούμε να μπούμε μέσα. 
Είναι απαραίτητο να ΚΟΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ για να την φτιάξουμε όπως ήταν πρίν.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού μας, η 
Πρόεδρος Πέμη Καρπέλλη και ο πάτερ Παναγιώτης 
ζητούν την οικονομική βοηθεια ΟΛΩΝ.

Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια 
στο χθες και στο σήμερα.

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

 Τα θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο 
του χωριού μας

Για μια άλλη φορά η Πρόεδρος του χωριού 
μας Πέμη Καρπέλλη έδειξε το δημιουργικό της 
έργο και τις προσπαθειες της να είναι το χωριό μας 
νοικοκυρεμένο….και όπως επίσης να τρέχει να 
εξυπηρετεί τις αναγκες του κάθε χωριανού μας.

1. Δεν σταματησε να τρέχει με όλα τα συνεργία 
Πολιτικών Μηχανικών που έστειλε το κράτος για 
να δουν τα σπίτια από τον σεισμό και με όλους τους 
επίσημους του Δήμου και της Περιφέρειας που 
ήρθαν για να δουν τις ζημιές.

2. Φρόντισε να μπει ρεύμα στους Αγίους 
Αναργύρους

3. Εκανε τις απαραίτητες ενεργειες για να 
επισκευαστεί το Αγροτικό Ιατρείο του χωριού , το 
οποίο ειχε πα΄θει ζημιές από τον σεισμό.

4. Φώναξε και ήρθαν και έβαλαν μια μεγάλη 
σκηνή στην πλατείας του χωριού μας το Ακράσι 
από την 98 ΑΔΤΕ, για τις αναγκες του Εσπερινού 
και της Θειας Λειτουργίας κατά την Εορτή της 
Αγίας Παρασκευης.

Μπράβο σου Πρόεδρε. Τα συγχαρητήρια 
μας.

Το ΔΣ του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ακρασίου Λέσβου.

 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει  τον θάνατο του Εμμανουήλ 
Θαλασέλλη, ετών 71. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέστηκε την Δευτέρα 16/10/17 και ώρα 14.45 μμ 
στον Κόκκινο Μύλο (Αθήνα)  στον Ιερό Ναό Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκφράζουμε τα θερμά 
συλλυπητήρια στην σύζυγο και στους συγγενείς 
του εκλιπόντως. 

Στη μνήμη του η οικογένεια του επιθυμεί 
αντί στεφάνου όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει 
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου 
(Αριθμ. λογ. Εθνικής Τραπεζης 415/970899-
56 με πρώτο όνομα του ιερέα μας Παναγιώτη 
Βαζλαδέλλη)

Αιωνία του η μνήμη.

(συνέχεια στη σελ. 27)

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΗΜΕΡΑ  ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

22

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

23

ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΚΡΑΣΙ»

Τα ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ της ΑΓΙΑΣΟΥ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ
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Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Ακράσι

 ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ
Πολύ μεγάλη επιτυχία είχε η γιορτή του Τραχανά 
που έγινε στο Ακράσι 5 Αυγουστου ημερα Σαββάτο 
από τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους του χωριού. 
Στην αρχή η ψυχολογία του κόσμου δεν ήταν 
καλη λογω σεισμού , όμως η μουσική κομπανία 
ΗΧΟΧΡΩΜΑ σιγα – σιγά αλλαξε την διαθεση 
του κόσμου και σιγα – σιγά ο κόσμος άρχισε 
να το διασκεδάζει και να σηκώνετε να χορεύει. 
Στην γιορτή μας παραβρέθηκαν οι Αντιδημαρχοι 
Λέσβου κ. Αμπουλός και κ. Αρμενάκας, 
Στρατιωτικός εκπροσωπος εκπροσωπος της 98 
ΑΔΤΕ και τέλος πέρασε ο βουλευτης Λέσβου ο κ. 
Αθανασίου. Μετά το βράσιμο σε μεγάλο καζάνι 
του πρόβειου γάλακτος από την οικογένεια του 
Παναγιώτη και της Πέμης Καρπέλη (τους οποίους 
ευχαριστούμε) το γάλα πήγε στο πολιτιστικό 
κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. Ξεκίνησε 
η διαδικασία παρασκευής του τραχανά με την 
ανάμειξη του γάλατος με κουρκούτη (αλεσμένο 
σιτάρι).Το Πολιτιστικό κέντρο γεμάτο από πάρα 
πολύ κόσμο , καρφίτσα δεν έπεφτε. Το κέφι μεγάλο. 
Αφού έγινε ο τραχανάς αφέθηκε για 10 περίπου 
λεπτά σκεπασμένος και μέχρι να μοιραστεί σε όλο 
τον κόσμο με το ανάλογο ξινόγαλο. Οι εθελοντές 
μοίρασαν τον τραχανά σε όλο τον κόσμο που 
βρισκόταν στο πολιτιστικό κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές 
που βοήθησαν στην διεξαγωγή της γιορτής του 
Τραχανά οι οποίοι με ζήλο, με πολύ τρέξιμο, 
όρεξη για δουλειά έκαναν ότι ήταν δυνατό στο 
να έχει μεγάλη επιτυχία η Γιορτή του Τραχανά. 
Ακολούθησε μεγάλο γλέντι. Ειδικά η νεολαία του 
χωριού μας χορεψε και το ευχαριστήθηκε πάρα 
πολύ.
Επίσης κατά την διαρκεια της εκδήλωσης οι 2 
συλλογοι παρακαλεσαν ολο τον κοσμο και ολοι 
τους ανταποκριθηκαν δινοντας  ότι χρηματικο 
ποσο ήθελε καθ ένας τους για την επισκευή της 
εκκλησίας. Τους ευχαριστούμε ολους από τα βαθυ 
της καρδιάς μας.

Και του χρονου….

ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΡΩΤΑ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

του Γ. Ξ. Βερβέρη
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 Παρουσίαση Βιβλίου «Ενας Αιώνας Ακράσι», 
στο ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου

Εδώ και 2 χρόνια 
έχουμε χάσει τον 
αγαπημένο μας 
συγχωριανό μας 
Γιάννη Κοντέλη. Τον 
Γιάννη Ι Κοντέλλη 
την ψυχή του χωριού 
μας, το ΑΚΡΑΣΙ, θα 
τον γνωρίζετε για 
την αγάπη του για 
το χωριό μας και τα 
πολλά βιβλία που 
έχει γράψει γι΄ αυτό. 

Έχει επίσης διασώσει πάρα πολλά έγγραφα από 
το 1832 μ.χ. μέχρι σήμερα και από τα οποία τα 
σπουδαιότερα και αρχαιότερα τα εκδώσαμε σε 
ΒΙΒΛΙΟ. Βιβλίο που κυκλοφόρησε μέσα στον 
Δεκέμβριο του 2016.
Η δεύτερη Παρουσίαση του Βιβλίου έγινε το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/8/17 και ώρα 21.00 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ στο ΑΚΡΑΣΙ 
(η πρώτη έγινε το χειμώνα στο Φουαγιέ του 
Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης).
Παραβρέθηκαν πάρα πολλοί Ακρασιώτες και 
φίλοι του Ακρασίου. Η παρουσίαση ξεκίνησε 
από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας με αναφορά 
για το πλουσιο εκδοτικό έργο σε βιβλία του 
αειμνηστου Γιάννη Κοντέλλη. Ομιλητής ήταν ο 
Γυμνασιάρχης – Φιλόλογος Σκορδάς Παναγιώτης 
ο οποίος ανέλυσε  το συγγραφικό έργο του Γιάννη 
Κοντέλλη και για την μεγάλη του προσφορά στο 
χωριό του στο Ακράσι. Ανέλυσε το περιεχόμενο του 
βιβλίου και σταθηκε σε καποια σημεία του. Τέλος 
ο Πρόεδρος του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
αναφέρθηκε αναλυτικά στα σημαντικότερα και 
αρχαιότερα έγγραφα του βιβλίου και ευχαρίστησε 
όλους όσους βοήθησαν στην έκδοση αυτού του 
βιβλίου.

Τα Δ.Σ των Συλλόγων του χωριού μας ευχαριστούν 
τους 2 ομιλητάς όπως επίσης και τον κόσμο που 
ήρθε να παρακολουθήσει τις ομιλίες αυτές σχετικές 
με το βιβλίο του αείμνηστου Γίαννη Κοντέλλη 
«Ενας Αιώνας Ακράσι». Το βιβλίο κοστίζει 10 
ευρώ (δεν είναι μεσα τα ταχ. Έξοδα). Παραγγελίες 
στο τηλέφωνο 6977033166.

 ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ της ΑΓΙΑΣΟΥ στο ΑΚΡΑΣΙ 
Λέσβου
Μεγάλη επιτυχία είχε η μουσική παράσταση που 
έδωσαν τα ΣΑΝΤΟΥΡΙΑ της ΑΓΙΑΣΟΥ (μεγάλα 
– έφηβοι και μικρά παιδιά, αγόρι και κορίτσια) 
που πραγματοποιήθηκε στο Ακράσι Λέσβου  το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 /8/17 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ . Ευχαριστούμε όλη την 
ορχήστρα , τον δάσκαλο τους και τον υπεύθυνο 
οργάνωσης της μουσικής βραδιάς καθηγητή 
Σκορδά Παναγιώτη. Επίσης ευχαριστούμε όλους 
τους εθελοντες οι οποίοι βοήθησαν στο να 
πραγματοποιηθεί και αυτή η εκδήλωση. 
Πάρα πολύς κόσμος ήρθε στην εκδήλωση αυτή. 
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου θέλουν να 
ευχαριστήσουν όλους όσους παραβρεθηκαν στην 
εκδήλωση μας αυτή.

 Παραμονή ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
στο ΑΚΡΑΣΙ
Με μεγάλη λαμπρότητα έγινε και φέτος η ιερά 
πανήγυρης της εορτής της Αγίας Παρασκευής 
στο ΑΚΡΑΣΙ στην πλατεία του χωριου, λογω 
του ότι η εκκλησία είναι «κίτρινη» λογω του 
σεισμου.  Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε Την 
παραμονή ο Μέγας Εσπερινός, και η καθιερωμενη 
αρτοκλασία…και του χρονου....

 ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΑΣΙ 
ΛΕΣΒΟΥ
Μια πρωτόγνωρη εμπειρία ζήσαμε σημερα, ημερα 
εορτής Αγίας Παρασκευής στο Ακράσι Λέσβου. 
Η Θεία Λειτουργία και η αρτοκλασία τελέστηκε 
στην πλατεία του χωριού μας, λογω του ότι η 
εκκλησία μας είναι στο « κίτρινο» λογω σεισμού. 
Ο Στρατός είχε στήσει μια μεγάλη σκηνή όπου 
κάτω από αυτή μπήκε ο Επιτάφιος και ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε ως Αγία Τράπεζα. 
Τον πανηγυρικό λόγο έβγαλε ο θεολόγος 
Παναγιώτης Τσαγκάρης και τον οποίο 
ευχαριστούμε.
Επίσης μας τίμησαν με την παρουσία τους 
η Περιφερειαρχης Β. Αιγαίου κα Χριστιάνα 
Καλογύρου και ο Αντιπεριφερειαρχης κ. 
Βαλσαμίδης.
Πολύς κόσμος άρχισε σιγά - σιγά να έρχεται στο 
Ακράσι και παραβρέθηκε στην Θεία Λειτουργία. 
Στο τέλος μετά την αρτοκλασία έγινε επιμνημόσυνη 
δέηση υπέρ αναπαύσεως του εκλιπόντος ιερέα 
Αποστολου Αποστολέλλη, ο οποίος πριν 1 ακριβώς 
χρόνο εκοιμήθει. 

Και μετά καφές κάτω από τα πλατάνια στην 
γραφική πλατεία του χωριού μας.  Τέλος ο 
Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διένειμε το εξαμηνιαίο 
περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ».
Χρονια πολλα στους/στις εορτάζουσες και του 
χρόνου με υγεία ...και του χρονου.

 Τα θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του 
χωριού μας
Για μια άλλη φορά η Πρόεδρος του χωριού μας 
Πέμη Καρπέλη έδειξε το δημιουργικό της έργο 
και τις προσπαθειες της να είναι το χωριό μας 
νοικοκυρεμένο….και όπως επίσης να τρέχει να 
εξυπηρετεί τις αναγκες του κάθε χωριανού μας.
1. Δεν σταματησε να τρέχει με όλα τα συνεργία 
Πολιτικών Μηχανικών που έστειλε το κράτος για 
να δουν τα σπίτια από τον σεισμό και με όλους 
τους επίσημους του Δήμου και της Περιφέρειας 
που ήρθαν για να δουν τις ζημιές.
2. Φρόντισε να μπει ρεύμα στους Αγίους 
Αναργύρους
3. Εκανε τις απαραίτητες ενεργειες για να 
επισκευαστεί το Αγροτικό Ιατρείο του χωριού , το 

www.akrasi.gr/forum (2)
(συνέχεια από την σελ. 20)
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οποίο ειχε πα΄θει ζημιές από τον σεισμό.
4. Φώναξε και ήρθαν και έβαλαν μια μεγάλη 
σκηνή στην πλατείας του χωριού μας το Ακράσι 
από την 98 ΑΔΤΕ, για τις αναγκες του Εσπερινού 
και της Θειας Λειτουργίας κατά την Εορτή της 
Αγίας Παρασκευης.
Μπράβο σου Πρόεδρε. Τα συγχαρητήρια μας.
Το ΔΣ του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ακρασίου Λέσβου

 ΝΕΟ ΔΣ του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ έγινε 6 
Αυγούστου 2017, ημέρα Κυριακή 11.30 στην 
πλατεία του Ακρασίου η Γενική Συνέλευση των 
μελών του, με θέματα Ημερήσιας Διατάξεως τα 
παρακάτω:
1. Πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Εκλέχτηκε από την Γενική συνέλευση εφορευτική 
επιτροπή η οποία συντόνισε την ολη διαδικασία.
Εγινε ο απολογισμός των έργων του παλαιού ΔΣ και 
ο οικονομικός απολογισμός των προηγούμενων 2 
ετών.  Ο απερχόμενος Πρόεδρος ευχαριστησε ολους 
που συμμετειχαν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
και τονισε ότι ο συλλογος μας ήταν πάντα αρωγός 
στην Πρόεδρο του χωριού μας Πέμη Καρπέλλη 
και στο Εκκλησία μας. Επίσης κάθε χειμώνα 
και καλοκαιρι διοργάνωσε πλήθος πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που είχαν μεγάλη επιτυχία. Το 
εκλογικό σώμα προέβει στην εκλογή νέου Δ.Σ. 
Εκλέχθηκαν παμψηφεί κατά αλφαβητική σειρά:  
1.Ασπρολούπος Τέλης, 2. Αφιοντζής Παναγιώτης, 
3. Βερβέρης Γεώργιος του Ξενοφώντος 4. Κουτλής 
Σπύρος,5. Λαγουτάρης Ευστράτιος. 
Αναπληρωματικά μέλη τους: Μανώλης Λασκαρη, 
Ελενα Καρυδάκη και Μανώλη Καρπέλλη  Επίσης 
η Γ.Σ εξέλεξε ως ελεγκτική επιτροπή τις: Σαράντου 
Μίνα και την Πέμη Ασπρολούπου του Εμμανουήλ. 
Ευχόμαστε στο νέο ΔΣ του Συλλόγου καλή θητεία 
και παραγωγικότητα.
Σας πληροφορουμε οτι στη πρωτη συνεδρίση 
του Νέου ΔΣ του τοπικού μας Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ακρασίου Λέσβου που έγινε την 13-
7-17 στο Ακράσι, μετά απο διαλογική συζήτηση, 
συστήθηκε σε σώμα: Πρόεδρος: Γεώργιος Ξ. 
Βερβέρης 

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αφιοντζής
Ταμίας: Ασπρολούπος Τέλης, 
Γραμματέας: Κουτλής Σπύρος,
Μέλος : Λαγουτάρης Ευστράτιος. 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο ΝΕΟ ΔΣ και του 
ευχόμαστε καλη δουλειά.

  ΓΛΕΝΤΙ στην ΔΡΩΤΑ Λέσβου
Γλέντι στη Δρώτα ένα ακόμη διαμάντι της 
περιφέρειας Πλωμαρίου από παρέες Ακρασιωτών 
και Μποριανών, χθες την Παρασκευή το βράδυ 
11/8/17 με το Αυγουστικο φεγγάρι. 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 στο καφενείο που άνοιξαν οι 
απογονοι του Γιώργου Κουρτέλη με τον γαμπρό 
τους Γιώργο. Όλα ήταν υπέροχα. Πολύς κόσμος 
και ιδιαίτερα της πολυπληθούς νεολαίας του 
Ακρασίου. 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. Και όταν μιλαμε για την ΔΡΩΤΑ, 
το επινειο του ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ μιλάμε 
για το ΔΡΟΜΟ. Ο δρόμος που ακόμη είναι απο 
χώμα...ΠΡΕΠΕΙ να γινει ΑΣΦΑΛΤΟΣ. Δήμαρχε 
μας, μην μας απογοητεύσεις. 
Ραντεβού του χρόνου με πολύ αγάπη.

 ΕΟΡΤΗ της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ

Για δεύτερη 
φορά μια 
πρωτόγνωρη 
ε μ π ε ι ρ ί α 
ζήσαμε χθες 
ημερα της 
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 
τ η ς 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
στο ΑΚΡΑΣΙ 
Λ Ε Σ Β Ο Υ . 
Η Θεία 
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
τ ε λ έ σ τ η κ ε 
στην πλατεία 

του χωριού μας, λογω του ότι η εκκλησία μας 
είναι στο « κίτρινο» λογω σεισμού. Στην πλατεία 
του χωριού μπήκε επιτάφιος και ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε ως Αγία Τράπεζα. 
Και μετά καφές κάτω από τα πλατάνια στην 
γραφική πλατεία του χωριού μας.  Χρονια πολλα 
στους/στις εορτάζουσες και του χρόνου με υγεία

	 Επισκευή Εκκλησίας Αγ. Παρασκευής 
Ακρασίου
ΑΝΑΓΚΗ για ΒΟΗΘΕΙΑ –Τραπεζα ΕΘΝΙΚΗ. 
Αριθμ. λογαριασμου 415/970899-56
Με πρώτο ονομα του ιερέα μας Παναγιώτη 
Βαζλαδέλλη
 Το χωριό μας το ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου δοκιμάζεται για 
ακόμη μια φορά.. Ο σεισμός πάνω από 6 ριχτερ…. 
Ο τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος του χωριού 
μας εκφράζει τα θερμα συλλυπητήρια σε όλους 
όσους έχουν πληγεί από τον σεισμό στην Λέσβο, 
στην οικογένεια της εκλιπούσης στην Βρίσα και 
στους τραυματίες από τον σεισμό. 
Ιδιαίτερα στους κατοικους του χωριού μας οι 
οποίοι ζουν το δράμα των ετοιμόρροπων σπιτιών 
τους που έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα ή 
θέλουν μεγάλες επιδιορθώσεις 
Στο Ακράσι ευτυχώς δεν ειχαμε ανθρωπινα 
θύματα…αλλα οι ζημιές σε σπίτια του χωριού 
μας και στην εκκλησία του χωριού μας είναι 
πολύ μεγάλες. Όσο αφορά την Εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή οι Ακρασιώτες όπου 
και να βρίσκονται , θα συμβάλουν σε μία κοινή 
προσπάθεια κάτω από τις οδηγίες και πρωτοβουλίες 

του Εκκλησιαστικού συμβουλίου του χωριού μας 
για την επισκευή της.
Το ΔΣ του τοπικού Πολιτιστικού Συλλογου 
Ακρασίου

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο της ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΚΟΥΤΛΗ, ετών 54. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέστηκε  στις 18- 9 – 2017 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14.00 στην Αθήνα, στο στο Α’ Νεκροταφειο.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους λοιπούς συγγενείς της 
εκλιπούσης.  Αιωνία της η μνήμη….

	Ο Δήμαρχος Λέσβου στην Δρώτα
Μετά από πρόσκληση της Προέδρου του χωριού 
μας Πέμης Καρπέλη ο Δήμαρχος Λέσβου κ. 
Γαληνός, ο Αντιδήμαρχος κ. Αμπουλός, ο επί 
των οικονομικών του Δήμου και Ακρασιώτης 
Αληγιάννης Γρηγόρης κατέβηκαν στην Δρώτα 
το επίνειον του Ακρασίου για να δουν σε τι 
κατάσταση βρίσκεται ο δρόμος της Δρώτας – 
Ακρασίου και να προγραμματισουν τις ενέργειες 
που χρειάζονται για να γίνει ο δρόμος, όπως επίσης 
κουβεντιάστηκαν και κάποια έργα που χρειαζονται 
για την αναβάθμιση της παραλίας της Δρώτας. 
Μετά από αυτά έτυχαν της άριστης φιλοξενίας 
του καταστήματος που βρίσκεται στην παραλία 
της Δρώτας με την ποικιλια μεζέδων, φαγητών και 
γλυκών, που πιστεύουμε ότι έκαναν τον δήμαρχο 
να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Εγινε μάλιστα και με Δρωτιανούς που 
παραβρέθηκαν εκεί, συζήτηση για τα προβλήματα 
της Δρώτας και πιστεύουμε ότι με συνεργασία με 
την ακουραστη Προεδρο του χωριού μας μέχρι το 
καλοκαιρι θα επιλυθούν τα περισσοτερα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο και το 
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επιτελείο του για το ότι κατέβηκαν στην Δρώτα και 
ενδιαφέρθηκαν να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται 
ο δρόμος και την θετική ανταπόκριση που έδειξαν 
για να γίνει ότι απαιτείτε για τον δρόμο και για 
κάποια μικρά έργα υποδομής, την Προέδρο του 
χωριού μας που φρόντισε να κατέβει ο Δήμαρχος 
Λέσβου στην Δρώτα και τέλος του ιδιοκτήτες του 
καταστήματος για την άριστη φιλοξενία και τα 
καταπληκτικά φαγητά μεζέδες και γλυκά που μας 
προσέφεραν.

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει  τον θάνατο του Εμμανουήλ 
Θαλασέλλη, ετών 71. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέστηκε την Δευτέρα 16/10/17 και ώρα 14.45 
μμ στον Κόκκινο Μύλο (Αθήνα)  στον Ιερό Ναό 
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκφράζουμε 
τα θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο και στους 
συγγενείς του εκλιπόντως. 
Στη μνήμη του η οικογένεια του επιθυμεί αντί 
στεφάνου όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει 
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου 
(Αριθμ. λογ. Εθνικής Τραπεζης 415/970899-
56 με πρώτο όνομα του ιερέα μας Παναγιώτη 
Βαζλαδέλλη). Αιωνία του η μνήμη….

 	 Μπράβο στην Πρόεδρο του χωριού μας 
Πέμη Καρπέλη

Ως Πολιτιστικός 
τοπικός Σύλλογος 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ για μια 
ακόμη φορά αξίζει 
να δώσουμε πολλά 
συγχαρητήρια στην 
αγαπητή μας Πρόεδρο 
του χωριού μας Πέμη 
Καρπέλη για τις 
συνεχείς προσπάθειές 
της  στην επίλυση 

προβλημάτων του χωριού μας. Τον τελευταίο 
χρονικο διαστημα με δικές της ενεργειες:
1. Επιδιορθώθηκε και βάφτηκε το Αγροτικό 
Ιατρείο του χωριου μας μέσα – έξω
2. Ηλεκτροδοτήθηκαν οι Αγιοι Αναργυροι και 
βάφτηκαν τα καγκελα
3. Πήγε μπουλτόζα και έφτιαξε τους αγροτικούς 

δρόμους του χωριού
4. Βαφτηκε εσωτερικά η αίθουσα του Πολιτιστικού 
κέντρου ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ και η 
εξωτερική ξύλινη πόρτα.
5. Συντήρηση δρόμου από το Πλατανέλ μέχρι τον 
Αγιο Αντώνιο
6. Συνεχής επικοινωνία με τον Δημαρχο Λέσβου 
για τον δρόμο ΑΚΡΑΣΙ – ΔΡΩΤΑ (μάθαμε ότι 
αυτή την βδομάδα δημοπρατείται).
Επίσης , θα δρομολογηθούν και άλλα έργα σε όλο 
το μήκος και πλάτος του χωριού μας .Και πάλι ένα 
ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ στην ΑΞΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΝΑ 
ΜΑΣ.
ΥΓ. Ο νέος γιατρός του χωριού μας Πέτρος Αντύπας 
έγραψε για την Πρόεδρο του χωριού μας στο FB: 
«.... θελω να αναφερω οτι δεν φροντισε μονο για το 
ιατρειο, αλλα και για το σπιτι πανω απ αυτο,  στο 
οποιο και διαμενω τους δυο τελευταιους μηνες σαν 
γιατρος. Μιας κ ειχε καιρο να κατοικηθει αυτο το 
σπιτι, μολις της ανεφερα καποια ψιλοπροβληματα 
που ειχε κατα την πρωτη μου μερα σ αυτο, μου 
στειλε μαστορα την επομενη κιολλας μερα 
επιδιορθωνοντας τα! Παντα προσχαρη και ετοιμη 
να βοηθησει.  Συγχαρητηρια κ απο μενα!

 Η πρώτη Θεια Λειτουργια στο Πολιτιστικο 
Κεντρο Ακρασιου Λέσβου
Σήμερα και φύσαγε και κρύωνε πολύ γιαυτό 
αποφασίστηκε να γίνει η θεία λειτουργία στην 
αίθουσα του πρώην Δημοτικού Σχολείου στο 

οποίο υπάρχει θέρμανση και ευρυχωρία. Δείτε 
πως ήταν η αίθουσα το πρωϊ και πως γέμισε 
μετά!!!! Η αριστερή πλευρά, η αριστερή πλευρά 

και στο μέσον η Αγία Τράπεζα. Μου θύμισε τα 
χρόνια που ήμουνα στην Αυστραλία  όπου κάναμε 
Χριστούγεννα σε αίθουσα στην πόλη Bendigo. 
Ερχότανε ιερέας από τη Μελβούρνη κι εμείς 
από τα χωριά κατεβαίναμε στο Bentigo για να 
λειτουργηθούμε η για να βαφτίσουμε τα παιδιά 
μας. Αλλοι πηγαίνανε στη Μελβούρνη…..
(Το παραπάνω κείμενο και οι φωτο είναι του 
Παναγιώτη Γεωργ. Χατζέλλη και τον οποίο 
ευχαριστούμε)
Και όλα αυτά λογω σεισμου η εκκλησία του 
χωριου μας Αγία Παρασκευή δεν μπορει να 
λειτουργηθεί... 
	Κατάθεση Στεφάνου στο Ακράσι…

Γ ι ο ρ τ ά σ τ η κ ε 
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….

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο της μητέρας του 
γιατρού μας στο Ακράσι ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΥΠΑ. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον 
γιατρό μας, να είναι γερός να την θυμάται , όπως 
επίσης και στους συγγενείς της εκλιπούσης.  
Αιωνία της η μνήμη….

	 Ημερολόγιο 2018 τοπικού Πολιτιστικού 
Συλλογου Ακρασίου.
Και φέτος το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου μας 
αποφάσισε να εκδώσει σε ΕΝΤΥΠΗ μορφή το 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του 2018 με θέματα που έχουν 
σχέση με το ΠΑΛΙΟ ΑΚΡΑΣΙ –καθημερινές 
στιγμές – εικόνες του χωριού μας Πιστεύουμε ότι 
η έντυπη αυτή έκδοση αυτή θα σας αρέσει πάρα 
πολύ και αξιζει να στολίσετε το σπίτι σας με ένα 

Η Μ Ε Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ο 
γεμάτο ΑΚΡΑΣΙ.
Κοστίζει μόνο 5 
ευρώ και τα έσοδα 
θα διατεθούν για 
την επισκευή της 
εκκλησιας του 
χωριού μας Αγίας 
Παρασκευής η 
οποία ειχε πάθει 
ζημιές από τον 
σεισμό του Ιουνίου 
2017.
Αξίζει να αναφερθεί 
η θεματολογία του φετινού Ημερολογίου 2018:
1. Εξώφυλλο: Μέρος της πλατείας του χωριού με 
την εκκλησία του χωριου μας Αγία Παρασκευή , 
το καμπαναριό και το Ηρώων Πεσόντων
2. Μήνας Ιανουάριος: Νεολαία του Ακρασίου το 
1950
3. Μήνας Φεβρουάριος: Θεατρική ομάδα του 
Ακρασίου το 1947 
4. Μήνας Μάρτιος: : Νεολαία του Ακρασίου το 
1960
5. Μήνας Απρίλιος: Μεταφορικό μέσο στο 
Ακράσι
6 Μάιος: Μουσική συνοδεία γάμου στο Ακράσι
7. Μήνας Ιούνιος: Η πρώτη μουσική κομπανια στο 
Ακράσι 
8. Μήνας Ιούλιος: Μουσική κομπανία Ακρασίου
9. Μήνας Αύγουστος: Γλέντι στο Ακράσι
10. Μήνας Σεπτέμβριος: Όργωμα στο Ακράσι το 
1920
11. Μήνας Οκτώβριος: Μπετατζήδες – Ξυλουργός 
στο Ακράσι
12. Μήνας Νοέμβριος: Ο τελευταίος στο Ακράσι
13. Μήνας Δεκέμβριος: Λιομάζωμα στο Ακράσι
14. Οπισθόφυλλο: Το κάτω καφενείο του Ακρασίου 
με παρέα Ακρασιωτών

 από ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
Αθήνα , Νοέμβριος /2017
(Α). Ο πολιτιστικός σύλλογος των απανταχού 
Ακρασιωτών <Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ> για τέταρτη 
συνεχή χρονιά τυπώνει επιτοίχια ημερολόγια .
Τα ημερολόγια του 2018 περιέχουν φωτογραφίες 
από το Ακράσι προβάλλοντας τα ήθη και τα 
έθιμα , τα επαγγέλματα . τις δραστηριότητες 
των προγόνων μας . Θερμά ευχαριστούμε 
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την συγχωριανή μας Μαίρη Κοντού και τον 
συγχωριανό μας Στάθη Σάπικα για την επιμέλεια 
του φωτογραφικού υλικού , για την εθελοντική και 
ανιδιοτελή προσπάθειά τους . Όλα τα έσοδα από 
τα ημερολόγια θα διατεθούν για τις ανάγκες του 
χωριό μας . ΤΙΜΗ 10 ΕΥΡΩ 

	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 και 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 τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ (11/11/17). Η εξόδιος 
ακολουθία τελεστηκε την Τρίτη 14/11/17 στην 
Μυτιλήνη. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια 
στους συγγενείς του εκλιπόντος.  Αιωνία του η 
μνήμη….

	Ευχαριστίες… αποχαιρετισμού
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στους γιατρούς και το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου ΥΓΕΊΑ 
που βοήθησαν τον αδερφό μου (ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΣΙΜΟΥ ΞΕΝΙΤΕΛΗ) τους δύσκολους μήνες της 
περιπέτειας του. Το ταξίδι του έφτασε στο τέλος.... 
Η παρέα σου δίπλα στους Αγγέλους , στους γονείς 
μας και στον αγαπημένο μου Ισίδωρο θα σου κρατά 
πια συντροφιά.... Καλό σου ταξίδι Αδερφέ μου... 
ΡΗΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ-ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ

	Tα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΙΜΟΥ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ, Οδοντιάτρου, ετών 71. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 16- 11 – 2017 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μμ στην Αθήνα, 
στο 2ο Κοιμητήριο - Νεκροταφείο Αθηνών. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους 
συγγενείς του εκλιπόντος. Στη μνήμη του ο 
Σύλλογός μας προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό 
ποσό στην επισκευή της εκκλησίας του χωριού 
μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  Αιωνία 
του η μνήμη….

	Καταγγελία από Μαρία Νικολιά 
Ημέρες σαν τη σημερινή (17 Νοεμβρίου) κάποιοι νέοι 
άνθρωποι αγωνίστηκαν μεταξύ των άλλων για την 
ελεύθερη έκφραση γραπτού και προφορικού λόγου. 
Καταγγέλλω μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
πολιτιστικού συλλόγου Απανταχού Ακρασιωτών 
ο Πλάτανος (με έδρα την Αθήνα) ο οποίος κατά 
συρροή προβαίνει σε διαγραφή δημοσιεύσεων και 
διαγραφή και μπλοκάρισμα μελών στην αντίστοιχη 
ομάδα στο facebook με την ανοχή του διοικητικού 
συμβουλίου και την αδιαφορία όλων μας. Νίκος 
Καζαντζάκης: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι 
τίποτα, είμαι λέφτερος»

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 
Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο της ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ 
ΜΥΡΣΙΝΗΣ, Θεολόγου, συζύγου του εκλιπόντος 
Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το Σαββάτο 
18/11/17 και ώρα 15.30 μμ στον Αμπελικό Λέσβου 
και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στα 
παιδιά της και στους συγγενείς του εκλιπούσης. 
Στη μνήμη της ο Σύλλογός μας προσφέρει αντί 
στεφάνου χρηματικό ποσό  στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. 
Επίσης η οικογένεια της επιθυμεί αντί στεφάνου 
όποιος θέλει μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου, η οποία 
έχει ανάγκη επισκευής λογω σεισμού.  (Αριθμ. 
λογ. Εθνικής Τραπεζης 415/970899-56 με πρώτο 
όνομα του ιερέα μας Παναγιώτη Βαζλαδέλλη) 
Αιωνία της η μνήμη….

	Τα θερμα μας συγχαρητήρια
Ο τοπικός μας 
Πολιτιστικός Συλλογος 
Ακρασίου Λέσβου 
συγχαίρει τον Γιώργο 
Βογιατζη του Ευσταθίου 
και της Αριάδνης, για 
την εισαγωγή του σε 
πανεπιστήμιο της Αγγλίας 
μετά από εξετασεις 
IB (International 

Baccalaureate). Ειδικοτερα πέρασε στο Aston 
University του Birmingham στην ειδικότητα των 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανολόγων.
Καλή πρόοδο και σε ανωτέρα….

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Η οικογένεια Γεωργίου Ξενοφώντα Βερβέρη 
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια  στα παιδιά 
και τους λοιπούς συγγενείς της αγαπημένης μας 
ΜΥΡΣΙΝΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗ - ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ,  
ετών 88, την οποία χάσαμε, πλήρη ημερών.
Στη μνήμη της προσφέρουμε αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.
Αιωνία της η μνήμη….

	Ελαιουργικος Συνεταιρισμος Ακρασίου
Εις το μικρό Ακράσι Λέσβου έγινε ένα μεγάλο έργο. 
Προοδευτικοί όσο και φιλόπονοι οι Ακρασιώτες 
κατενόησαν την ανάγκην συναγωνιστικότητας δια 
της βελτιώσεως των προιόντων του μόχθου των, 
εξόπλισαν το Συνεταιριστικόν των Ελαιουργείον 
με τα τελειότερα μηχανήματα, τα οποία έχει να 
επιδείξει η διεθνής εξέλιξις…
Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ακρασίου 
χάρις στα υπερσύγχρονα μηχανήματα της παρα 
πολλοί ελαιοπαραγωγοί από όλα τα χωρια του 
Πλωμαρίου έρχονται να αλεσουν τις ελιές τους 
στο Συνεταιριστικό Εργοστάσιο του χωριού μας 
το Ακράσι γιατί πέρα από την καλη ποιοτητα του 
λαδιου που βγαινει από τα συγχρονα μηχανηματα 
του εργοστασίου, έχουν καλύτερη εξυπηρετηση 
και ταχυτητα αλεσματος και πληρωνουν λιγοτερα 
για το άλεσμα της ελιας που πηγαίνουν. 
Αυτό οφείλεται και στον ΔΣ του Συνεταιρισμού 
και στον υπεύθυνο του εργοστασίου Μιχάλη 
Χατζέλη. Ο τοπικός Πολιτιστικός μας Σύλλογος 
συγχαίρει όλους τους παραπάνω και εύχεται 
στους ελαιοπαραγωγούς καλά λάδια και σε 
ποσότητα και σε ποιότητα.
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Θα σας πω μια ιστορία που έπαθα πρωτομηνιά.
Έχετε ακούσει το τραγούδι που έλεγε η Φωτεινή Μαυράκη: «Απ’ τη ζωή στον θάνατο / είναι ένα μονοπάτι / 
αόρατο και σκοτεινό / που δεν το βλέπει μάτι». Μέρες φαγωνόμουνα, άντε σήμερα, άντε αύριο να μετακινήσω 
ένα μοτέρ και να το τοποθετήσω πάνω στο σκέπαστρο του λάκκου. Ήταν πρωτομηνιά του Αυγούστου, 
ήθελα να ξέρω ποιος μου είπε καλό μήνα, Ε ρε!!! Του γκαντέμ, να τον παρς τα Χριστούγεννα να σου κάνει 
ποδαρκό. Μήπως σκανταλίστηκα με καμιά μικρή, όχι γιατί η καραμπίνα πια παθαίνει εμπλοκές και δεν 
σπάει τα καψούλια καλά. Αυτή θα είναι που ήταν την Κυριακή που πήγα στην εκκλησιά σε ένα γάμο του 
αδεξιμιού μου, εκεί όπως κοίταζα βλέπω από τα αριστερά μου μια γυναίκα, που με κοίταζε, τα μάτια της 
τα είχε εστιάσει προς το κέντρο σαν την μάγισσα, μόνο που δεν με φρούμαξε όπως το βόδι όταν το πιάνει 
μύγα. Κατευθείαν έβαλα μπρος το κόλπο, «μούτζα» και επειδή με τη μούτζα δεν φαίνομαι, κάνω πως ξύνω 
το κεφάλι μου με ανοιχτή την παλάμη, αλλά δεν την έπιασε, ήταν αδύνατη η χαρτούσα διασποράς. Γιατί 
αυτό το πράγμα που έπαθα ήταν πολύ μεγάλο, τώρα βάζω χαρτούσες magnum με συγκεντρωτήρα. Αυτό 
το κάνω κάθε πρωί που θα σηκωθώ, αφού κάνω το σταυρό μου θα σας πω γιατί, γιατί αυτός με έσωσε ο 
σταυρός, τώρα ρίχνω τις μούτζες από ανατολή σε δύση και από νότο προς βοριά. Αυτό μου το είπε ο παπά 
Κωνσταντής από τον Μπορό, τότε είχα το ΤΑΞΙ. Του τόπα και του παππά και αυτός μου είπε τη μούτζα. 
Ας κάνουμε μια άνω τελεία.
Πήγαινα στις ελιές και βλέπω το πρωί μια να χτενίζεται με κάτι άσπρες τρίχες, δεν της έδωσα το φάρμακο 
της μούτζας και ποτέ δεν ανεβαίνω στην ελιά, τις φτάνω από κάτω. Αυτήν την ημέρα τι με έσπρωξε να 
ανέβω επάνω, για να χτυπήσω δυο τρεις ελιές, γλιστρώ και όπως έπεφτα κράτησα με το χέρι μου το 
κλαδί, οπόταν μου βγήκε η κτάλα μου, δηλαδή το χέρι μου. Αχ, έρμου τσιφάλ να μην ήξερες τη συνταγή. 
Πέρασε και αυτό, σβήνουμε την άνω τελεία και προχωράμε. Από τη βεράντα ο λάκκος είναι καμιά δεκαριά 
μέτρα. Ήταν η ώρα 6 μ.μ. και χτύπαγε η καμπάνα για παράκληση, σηκώθηκα απ’ την καρέκλα και έκανα 
το σταυρό μου και πήγα προς το λάκκο για να μεταφέρω το μοτέρ το ηλεκτρικό να μην είναι επάνω στα 
χώματα, πατώ το ένα πόδι απάνω και σηκώνω το μοτέρ και το άλλο το πόδι κάτω από την πλάκα και το 
μόνο που κατάλαβα ήταν ένα «χρατς» πετώ το μοτέρ και σαν αστραπή κρατήθηκα με τα χέρια μου σαν τον 
Πετρούνια στους κρίκους. Δεν φτάνει αυτό που έπαθα είναι αυτό που λέει «είδα το χάρο με τα μάτια μου». 
Ακούστε να σας τον περιγράψω, ένας κακάσχημος, ένας σγκαμένος, ένας αξύριστος, με ένα στραβό στόμα 
να φορά ένα μαύρο ράσο με κουκούλα, έμοιαζε με τον Κυριάκο έναν από ένα χωριό και βαστούσε και μια 

 Ξεκίνησε,  από τις  αρχές  Νοέμβρη,  η  νέα ελαιοκομική  περίοδος.  Οι  οιωνοί  είναι σχετικά  καλοί  και  
αν   όλα  πάνε  καλά  θα  έχουμε  μια  καλή  ελαιοκομική  χρονιά.
Ο συνεταιρισμός  Ακρασίου,   ένας  από   τους   πλέον  εκσυγχρονισμένους  στο  νησί,  συγκεντρώνει  τα  
τελευταία  χρόνια, όλο  και  περισσότερους  παραγωγούς  από  την  ευρύτερη  περιοχή,  ακόμα  και  από  
ιδιαίτερα  μακρινές  αποστάσεις.  Είναι   εμφανής  πλέον  η   εκτίμηση  και  η  εμπιστοσύνη  όλων  αυτών  
απέναντι   στο   συνεταιρισμό  του  χωριού  μας  και  αυτή  η  εμπιστοσύνη   και  εκτίμηση  αναμφίβολα  
δεν  μπορεί  να  μην  αντανακλάται  στο  ίδιο  το  χωριό  και  τους  ανθρώπους  του, μια  και  ο  συν/σμός  
είναι  γέννημα  του  χωριού  και  των  ανθρώπων  του.
Από  αυτή  και  μόνο  τη  σκοπιά,  χρέος  όλων  μας  πρέπει  να  είναι  η  στήριξη  του  συν/σμού  που  
σίγουρα  δίνει  ζωντάνια,  στηρίζει  την  οικονομία  και  κατ’  επέκταση,  όπως  προαναφέρθηκε,  έχει  θετικό  
αντίκτυπο  σε  όλους  μας.

Με  απλά  λόγια,  στην  πράξη  και  για  τον  καθένα  
μας  “στήριξη”  σημαίνει  φροντίδα  ώστε  ο  
καθένας   με  τον  τρόπο  του  να  βάζει  και  ένα  
λιθαράκι  στην  ανάπτυξη  αυτής   εδώ  της  συν/
κής   μονάδας,  που  πριν  από  ενενήντα  χρόνια,  
οι  πρόγονοι  μας,  γονείς  και  παππούδες, ένωσαν  
τις  δυνάμεις  τους,  εργάστηκαν  αμισθί,  πούλησαν  
ακόμα  και  μέρος  απ’  το  μικρό  κλήρο  γης  που  
διέθετε  ο  καθένας,  προκειμένου  να  στηθεί  τούτη  
εδώ  η  συν/κη  μονάδα,  ως  αντίβαρο,  απέναντι  
στην  εκμετάλλευση  που  ασκούσε  η  τότε  “ελίτ”  
σε  ολόκληρο  τον    υπόλοιπο   τοπικό  πληθυσμό  τα  

δύσκολα  εκείνα  χρόνια
Δυστυχώς  με  το  πέρασμα  των  χρόνων  αυτά   φαίνεται  ότι  ξεχάστηκαν.  Τέτοιες  συλλογικές  αλληλέγγυες   
δράσεις  στις  μέρες  μας   σπανίζουν.  Η  καθεστηκυία  τάξη  πραγμάτων,  αλλοίωσε  και  ισοπέδωσε  
πανανθρώπινες  αξίες  και  ιδανικά. Δεν  είναι  του  παρόντος  οποιαδήποτε   εκτενέστερη  αναφορά.  Ένα  
πράγμα  νομίζω  ότι  έχει  αξία  να  ειπωθεί.  Αυτό  που  ο  καθένας  από  εμάς,  θεωρεί    ως  ατομικό-
προσωπικό  συμφέρον,  πόρρω  απέχει  από  το  πραγματικό  μας  συμφέρον,  σε  πολλές  και  μάλιστα  
σημαντικές   εκφάνσεις  της  κοινωνικής  μας  ζωής.
Επανέρχομαι στα  του  συν/σμού,  λέγοντας   ότι  τα  τελευταία  χρόνια,  λόγω  μη  ενασχόλησης  με  τα  
αγροτικά  σημαντικής  μερίδας  συγχωριανών  μας,  τα  ελαιοκτήματα  ή  ο ελαιόκαρπός τους,  δίνονται  
για  εκμετάλλευση  σε  άλλους  συγχωριανούς  ή  μη  οι  οποίοι  δυστυχώς  δεν  προσκομίζουν  για  άλεση  
τον  ελαιόκαρπο  στο  ελαιοτριβείο  του  χωριού  ή  προσκομίζουν  μέρος  απ’  αυτόν.
Με  δεδομένο  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  η  ζήτηση  ενοικίασης  κτημάτων  ή  ελαιοκάρπου,  έχει  
αυξηθεί  τόσο  λόγω  ανόδου  της  τιμής  του  ελαιολάδου  όσο  και  λόγω  οικονομικών  συνθηκών,  οι 
οποίες  οδηγούν  μερίδα  νέων,  να  ζητούν  ενασχόληση  ή  ένταξη  σε  προγράμματα  του    ελαιοκομικού  
χώρου,  η  ενοικίαση  κτημάτων  σε  παραγωγούς  οι  οποίοι  αποδεδειγμένα,  για  δικούς  τους  λόγους,  
αντιστρατεύονται  τα  συμφέροντα  του  συν/σμού,  μη  προσκομίζοντας  όλον  τον  ελαιόκαρπο  στη  δική  
μας  μονάδα,  είναι  πλήρως  αδικαιολόγητη.  Έχουν  υποχρέωση  να  λύσουν  οποιαδήποτε  συμφωνία  με  
τέτοιους  ενοικιαστές,  καθόσον  η  νέα  νομοθεσία,   άρθρο  9,  επιτάσσει,  για  τους  συνεταιρισμένους  
αγρότες,  να  παραδίδουν  στο  συν/σμό  “ποσοστό  κατ’ ελάχιστον  80%  της  παραγωγής  τους,  που  

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ    ΚΑΙ  …ΑΛΛΑ

του Μιχάλη Ασλάνη

του Χρήστου  Κουτλή

ΔΙΗΓΗΜΑ

προορίζεται  για  το  εμπόριο …”
 Από  την  άλλη  ο  Αγροτικός  Ελαιοκομικός  Συνεταιρισμός  Ακρασίου,  όπως  έχει  μετονομασθεί  
τελευταία  με  την  προσαρμογή  του  καταστατικού  στο  νέο  νόμο  περί  συν/κών  μονάδων,  όχι  μόνο  
δεν  υπολείπεται  σε  προσφορές  έναντι  των  άλλων  ομόλογων  μονάδων,   αλλά  εξαιτίας  της  ανοδικής  
του  πορείας  τα  τελευταία  χρόνια  και  της  στήριξης  που  παρέχει  στους  παραγωγούς,  ενόχλησε,  
καθώς  φαίνεται,  με  αποτέλεσμα  να  γίνει    στόχος  μοναδικός,   σε  μια  προσπάθεια  εξοβελισμού  του,  
προκειμένου  να  μη  χαθεί  ο  έλεγχος   και  να  εξακολουθήσει  να  παίζεται  το  “παιχνίδι” όπως  και  
πρότερα.  Αποτέλεσμα,   η  διαμόρφωση  υπεραξίας  όσον  αφορά  τις  τιμές   του  ελαιολάδου,  οι  οποίες  
δεν  απαντώνται  αλλαχού,  πλην   των  περιοχών  του  πρώην  Δήμου  Πλωμαρίου.  Κάτι     παρόμοιο,  αλλά  
σε  μικρότερο  βαθμό,  συντελέστηκε  και  την  περσινή   χρονιά.  Επομένως,  έχουν  χρέος   οι  παραγωγοί,  
τουλάχιστον  της  περιοχής  μας,  όχι  μόνο  να  γνωρίζουν    όλα  τα  παραπάνω,  αλλά  και  να  απαντήσουν  
αναλόγως.
Τελειώνοντας,  εκ μέρους  του  Δ.Σ.  έστω  και  καθυστερημένα,  εύχομαι  ολόψυχα  καλή  σοδειά  σ’όλους  
τους  ελαιοπαραγωγούς    και  ευόδωση  κάθε  θετικής  τους  προσπάθειας.
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται

και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Μέσα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων
Από αριστ: + Χριστόφορος Γεωργ. Χατζέλης, + Ιωάννης

Γεωργ. Κοντέλλης, Χριστόφορος Δ. Τσιργιάννης.
Μπροστά στο σαντούρι της «Βέβας» του Γεωργίου Χατζέλης

Ειρήνη Στέφανου Καλδή με τον πατέρα της στην Αυστραλία. 
Κέρδισε 3 μουσικά βραβεία. Ξεκίνησε ένα στούντιο χορού 

από το μηδέν. Τώρα μελετά το εσωτερικό σχεδιασμό
και εργάζεται σε αυτό το πεδίο.

Η Ζωή Λάσκαρη,  με πρώτο πτυχίο από το ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης ως «Τεχνολόγος Τροφίμων», 

παρακολούθησε την περίοδο 2016-17 στη Μυτιλήνη 
τον ετήσιο κύκλο σπουδών της Ανωτάτης  Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για την απόκτηση διδακτικής επάρκειας 

και αποφοίτησε με επιτυχία.»

Το παιδί είναι η Δαμιανη Βερβέρη (εγγονή του Λάκη Παν. 
Βερβέρη). Κόρη του Θεοδώρου Βαλάκου Βερβερη

και της Αικατερίνης του Νικολάου Καπσαρη.
Είναι 11 χρόνων και κάνει μαθήματα βιολιού. Είναι μαθήτρια 

στο SAHETI School στην Ν. Αφρική.

μανέλα και με έσπρωχνε. Στην απόγνωσή μου όμως του λέω, δεν πας στο διάβολο, ακούω μια βαριά φωνή 
που φώναζε, πίσω πίσω ήταν η φωνή Του Θεού του Μεγαλοδύναμου και εξαφανίστηκε. Μια φωτεινή 
λάμψη φώτισε το πρόσωπό μου και όπως κρεμιόμουν πετάχτηκα έξω. Αμέσως έκανα κάτι ασκήσεις να δω 
αν έχω κανένα χτύπημα ή σπάσιμο, αφού κατάλαβα ότι ήμουν εντάξει, πηγαίνω στο λάστιχο στη βρύση 
για να ξεπλυθώ γιατί ήμουν σαν τα πτιφούρ που είναι τα μισά με σοκολάτα. Αφού ξεπλύθηκα καλά, βγάζω 
τα ρούχα μου και πηγαίνω στο μπάνιο και μπαίνω μες την μπανιέρα και άρχισα να λούζομαι, ξόδεψα ένα 
μπουκάλι σαμπουάν για να καθαρίσω το σώμα μου και να μην μυρίζω. Σκουπίστηκα καλά και άρχισα να 
ντύνομαι, ψάχτηκα στα πλευρά μου και έβλεπα μόνο γρατζουνιές, έβαλα μπενταντίν, ντύθηκα και αφού 
αρωματίστηκα μπαίνω μες το αυτοκίνητο και τραβάω στα φιλαράκια μου στα Λουτρά. Στο δρόμο έβαλα 
μπρος τη νεκρώσιμη γιατί είμαι γνώστης αρκετών τροπαρίων, το τριλαμπές και τα λοιπά το έλεγα δυο 
φορές γιατί έκανα και το αριστερό ψάλτη, έκανα σωστή δουλειά. Μέχρι να πάω στα Λουτρά, λίγο πριν το 
δρόμο της Κουντουρουδιάς, βάζω και ένα τραγούδι που λέει «εμένα μην με κλαις», καθίζω στο καφενείο 
με τα άλλα παιδιά. Άρχισε να σκοτεινιάζει και αρχίσαμε τα ούζα, ήπιαμε τρία πενηνταράκια και φώναξα 
τον καφετζή να πληρώσω, σα που κάνουν μετά την κηδεία που κερνάνε. Μου λέει είκοσι ευρώ, εγώ την 
κοίταξα με απορία και της λέω μήπως έχεις κάνει λάθος, μου λέει δυο πενηνταράκια με μεζέ από 7 ευρώ το 
ένα, μας κάνουν 14 ευρώ, ένα σκέτο 4 ευρώ και μια μπύρα 2 ευρώ, σύνολο 20 ευρώ. 
Όταν γύρισα στο σπίτι είπα την όλη ιστορία στην γυναίκα μου, εκείνη σταυροπροσκύνησε στο Θεό για 
αυτό το αναπάντεχο που άκουσε, της λέω εγώ γυναίκα πήγα στον άλλον κόσμο και γύρισα, άρα έκανα την 
Δευτέρα Παρουσία που λένε, έβγαλα το νεμπέτι μου, αλλά δεν ξέρω σε ποια ηλικία με κατέταξε ο Θεός, 
άμα είναι σε αυτή την ηλικία που είμαι ας λείπει. Μου είπε πάλι μπράβο γιατί δεν λέμε πολλές φορές να 
ήμουν νέος και να κάνω ότι έχω αφήσει στη ζωή μου. Τώρα έχω υποχρέωση να κάνω τις τρεις ημέρες στις 
εννιά ημέρες και τις σαράντα ημέρες σαν και αυτό που λέει και ο Σφακιανάκης το τραγούδι (ας ήξερα ποια 
μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω). Εγώ δεν πηγαίνω σε παππάδες να εξομολογηθώ, 
εξομολογήθηκα κατευθείαν στο θεό εδώ και αρκετό καιρό.
Ακούστε, όπως πήγαινα στο Ακράσι, ήταν σμούχρα, ήμουν και μόνος όταν μπήκα μες το τσαμλίκι, άρχισα 
να εξομολογούμαι στο Θεό. Του είπα τις αμαρτίες μου αλλά και τα καλά που έχω κάνει, άμα πας στους 
παππάδες λες μοναχά τις αμαρτίες και από αυτές τις μισές τις μεγάλες δεν τις ανεβάζεις καθόλου. Σου 
βάζει το πετραχήλι πάνω στο κεφάλι, σου λέει αφίεσαι οι αμαρτίες και άντε πάλι εσύ από την αρχή ξανά. 
Λέω Θεούλη μου με όλο το θρησκευτικό μου πιστεύω, Εσύ τώρα ζύγιασέ τα και βγάλε συμπέρασμα, δεν 
άκουγα τίποτα να μου λέει, λες και δεν με άκουσε, ήταν λίγο κατηφόρα και φρενάρισα, άκουσα τα φρένα 
να τσιρίζουν. Μπρε μπρε είπα, φαίνεται δεν του άρεσε του Θεού αυτά που του είπα και έρχεται με τις 
τσιρίδες, άντε ρε βλάκα λέω στον εαυτό μου, δεν ακούς πως είναι τα τακάκια από τα φρένα και ησύχασα. 
Από την τοποθεσία «ΧΑΛΤΣΙΑ» μέχρι το Αμπελικό έστηνα αυτί για να ακούσω καμία ανταπόκριση. Όταν 
πήγαινα και κόντευα στη στροφή που πηγαίνει για το Αμπελικό και ο άλλος ο δρόμος για την Αγ. Σωτήρα, 
πηγαίνω να πατήσω το φρένο και πατώ το γκάζι, φρίνιασε το αυτοκίνητο. Λέω κάτι έγινε και ξαναεπιχειρώ 
να πατήσω το φρένο αλλά τίποτα πάλι το γκάζι. Άρχισα και κατέβαινα σαν να οδηγούσε ο Σουμάχερ και 
ήμουν πια στη στροφή για το Χριστό, και λέω να το ρίξω στο χωματόδρομο οπότε θα επιβράδυνε και να 
σταματήσω το θηρίο. Λέω, που θα πάει μωρέ θα το βρω (και όλα αυτά εν ριπή γινόταν μέσα στον εγκέφαλό 
μου) επιχειρώ πάλι και πάλι ξανά τα ίδια το γκάζι. Έχω μπει μες τη στροφή για την κατηφόρα και ήταν 
μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, το βρίσκω το φρένο και άρχισε να μου κάνει κάτι τρελά πάνω στη 
στροφή, τέλος πάντων το έστρωσα και μόλις σταμάτησα, η μούρη του είχε γυρίσει προς το πεζοδρόμιο, 
σε οριζόντια θέση. Σταμάτησα από το πεζοδρόμιο μια πιθαμή, κάνω όπισθεν, φεύγω από τη στροφή, το 
πηγαίνω στην ευθεία και σταμάτησα. Βγαίνω έξω και κάνω το σταυρό μου στο Χριστό του Σωτήρος και 
δάκρυσα γι’ αυτό που έπαθα (άνθρωπος να μην το παθαίνει αυτό) και έταξα να πηγαίνει στη γιορτή του που 
είναι 6 Αυγούστου, το τηρώ από τότε με ευλάβεια. Ο Θεός φαίνεται μου έχει αφήσει πίσω πολλά ψωμιά 
ακόμα. Τι να κάνουμε, θα με τραβάτε τώρα, θα σας περιμένω αν γίνει Δευτέρα Παρουσία να ανταμώσουμε 
και θα τα πούμε. Εγώ έβγαλα το νεμπέτι μου.
Όλα καλά όμως αυτά, όταν θα ερχότανε η γυναίκα μου στο σπίτι και δεν με έβρισκε, θα άρχιζε να με 
αναζητά και θα φώναζε Μιχάλ Μιχάλ και δεν θα έπαιρνε απάντηση γιατί εγώ θα ήμουν εις τόπον δροσερόν 

μέσα στα λύματα, αφού θα έψαχνε όλο το χωράφι και μοιραία θα περνούσε και από το βόθρο, θα τον έβλεπε 
ξεσκέπαστο, το μοτέρ θα ήταν ατάκτως ερημμένο, θα κακόβαζε και θα έβαζε τις φωνές, θα ερχότανε οι 
γείτονες αλλά ο Μιχαλάκης καπούτ για το υπόλοιπον αυτής της ζωής. Θα φώναζαν την Πυροσβεστική 
και θα ψάχνανε με γάντζους μήπως βρούνε το πτώμα μου, αν με έπιαναν θα έλεγαν νάτος. Πράγμα που ο 
συγχωρεμένος Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε να ακούσει αυτή τη λέξη – ΝΑΤΟ – και γι’ αυτό και δεν 
πήγαινε και στην κοπή της πίτας μην τυχόν και βρει το νόμισμα και ως συνήθως θα έλεγε ΝΑΤΟ. Φτάνει ο 
πόνος σου να έχεις και τους κουτσομπόληδες να λένε μωρέ τι πάθατε, άλλος από συμπόνια και άλλος από 
κοροϊδία. 
Αυτά έπαθα ο καημένος από μια απροσεξία. Θα ήμουν τώρα μακαρίτης, δεν φτάνουν όλες οι ταλαιπωρίες, 
σου δένουν και τα χέρια σου, φοβούμενοι μην κόψεις και τα ανοίγουν μέσα στο μνημείο. Τώρα όμως 
δεν έχει πια να κάνεις ολονυχτίες στο αγαπημένο σου πρόσωπο αλλά σε βάζουν μέσα στο ψυγείο και σε 
κουβαλάν την ώρα της ταφής. Καλά είναι, άμα είναι καλοκαίρι θα έχεις δροσιά, άμα είναι χειμώνας θα 
πάθεις και κάνα κρυολόγημα. Στην ιστορία μου αυτή υπάρχει ένα 30% μυθοπλασία.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. Η Μαρια Δουκα και ο Γιωργος-Βασιλης Κομπογιαννης (το γενος, Ασπασιας Ξενιτελλη) στις 11/7/2017  
έφεραν στον κοσμο ενα υγιεστατο αγορακι.
2. Ο Ελευθεριος Σαρρελης και η Στέλλα Βαζλαδέλλη (κορη του παπα – Παναγιώτη) στις 26 Οκτωβριου  
2017 έφεραν στον κοσμο ενα υγιεστατο κοριτσάκι.

Να σας ζήσει και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

1. Σπύρος είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους  η Μαρία Τυροπώλη και ο σύζυγος της Βαγγέλης 
Πήλιος στις 03/06/2017 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγιάσου.
2. Στάθης είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Γιάννης Σωτήρχος και η Γεωργία Καβαρνού στις 
29/07/2017 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου. 
3. Κατερίνα είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Μεταξία Αληγιάννη και ο Γιώργος Καμπού-
ρης στις 20/08/2017 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ Θερμής. Νονά η θεία  Δήμητρα Σουλάντζου.                              
4. Γιάννης  είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Αντώνης Αληγιάννης και η Δήμητρα Σουλάντζου  
τον Αύγουστο 2017 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών  Καγιανίου Μυτιλήνης .
5. Σωτηρία είναι το όνομα που έδωσαν στην κόρη τους η Ειρήνη Δ. Ξενιτέλλη και ο Θεόδωρος Χατζη-
χρήστος στις 10/09/2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη.
6. Κατερίνα είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους η Αργυρούλα Φωτίου (εγγονή του Αργύρη 
Καπτανή) και ο Κωνσταντίνος Δεληγιάννης στις 18/10/2017 στην Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ. Νονοί  Τα-
ξιάρχης Φωτίου και Γεώργιος Κούλης.
7. Εμμανουήλ είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους ο Στέλιος Αντωνογιαννάκης και η Ευστρατία 
Δήμου στις 24/09/2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης. 

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

ΓΑΜΟΙ

 1. Στις 02/09/2017 η Αφροδίτη Λινάρδου (κόρη του Κώστα και της Ταξιαρχούλας ) και ο Νέστορας 
Μπουρούς παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης. Κουμπάρα η Χρυσάνθη Λινάρ-
δου.
2.  Στις 24/09/2017 ο Στέλιος Αντωνογιαννάκης (γιος του Μανώλη και της Ρηνούλας Παλαιολόγου)  και 
η Ευστρατία Δήμου παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης. 

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 18/09/2017 απεβίωσε η Κουτλή Ειρήνη  στην Αθήνα όπου και κηδεύτηκε.
2. Στις 15/10/2017 απεβίωσε στην Αθήνα ο Εμμανουήλ Θαλασέλλης (από Δρώτα) όπου και κηδεύτηκε.
3. Στις 14/11/2017 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Νικόλαος Λάσκαρης του Καματερού όπου και κηδεύτηκε.
4. Στις 16/11/2017 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ξενιτέλλης Γεώργιος του Σίμου όπου και κηδεύτηκε.
5. Στις 18/11/2017 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Μυρσίνη Αληγιάννη-Κοντέλλη  η νεκρώσιμος ακολουθία 
στο Αμπελικό και ενταφιάστηκε  στο Ακράσι.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

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

Η Μαριέλα Ξενοφόντα Σωτήρχου
(πτυχιούχος Φιλολογίας Πατρών), με τον πατέρα της

και τη μητέρα της Μίνα Σαράντου.

Ο Παναγιώτης Λούπος με την μητέρα που
στο Ακράσι Λέσβου.

Αδελφές Δουκάκη εξ Ακρασίου Λέσβου
που διαμένουν στην Αυστραλία.

Ο Γεώργιος Ευστρατίου Αβαγιάννης
με την οικογένεια του στην Αυστραλία.

Ο νέος γιατρός του χωριού μας Πέτρος Αντύπας,
πάνω απ’ όλα άνθρωπος και πάντα πρόθυμος να βοηθά

όταν χρειαστεί τους Ακρασιώτες.

Η Νικολέτα Καραφώτη
(εγγονή του Χριστόφορου Χατζέλλη),

πτυχιούχος της Ανωτέρας Σχολής Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας.
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Γλυκά παντός τύπου!
Ψωμί απ’ όλα τα χωριά!

Δεχόμαστε
παραγγελίες

Ερμού 23, Αγορά
τηλ. 22510 28257

ΛΟΥΠΟΥ ΙΓΝΑΤΙΑ

Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

Εις μνήμην...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΜΟΥ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ένα παλικάρι όμορφο, είναι αστέρι τώρα. Έφυγε στον ουρανό, με τους γονείς του 
παρέα.  Πολλά καλά στη ζωή σου γνώρισες και προόδους Αλλά οι δοκιμασίες σου, 
πορεύονταν μαζί σου Είχες γονείς στοργικους , φίλους εξαιρετικούς αδερφή προστα-
τευτική και οικογένεια συνετή.... Η ζωή λίγο σου χαμογέλασε, και συνάμα σε πλή-
γωσε.  Γιατί σου απομάκρυνε τη ζεστασιά που περίμενες.  Αξιζες πολλές χαρές και 
μεγάλες ευτυχίες.  Αλλά άδικα τις προσμενες γιατί ποτέ δεν τις γνωρισες.  Σου άρεσε 
η διασκέδαση καθώς και η παρέα και έψαχνες να τα βρεις στην κοινωνία την ψεύτρα.  
Ας είναι Αιώνια η μνήμη σου, παντοτινή η θύμησή σου.  
                                                                                                Η αδελφή σου Ρηνούλα

ΜΥΡΣΙΝΟΥΛΑ ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ
Αγαπημένη μας μητέρα….
Σαν δεύτερη μάνα σ’ είχα πάντα στην καρδιά μου, όπως το ίδιο είχαν σαν δεύτερο 
πατέρα τον αγαπημένο σου σύζυγο, τον Γιάννη Κοντέλλη, την ψυχή του Ακρασίου. 
Θα μας λείψετε πολύ…
Γέννημα θρέμμα και οι δύο του Ακρασίου. Μια ζωή την περάσατε μαζί. Μαζί στο 
Δημοτικό, μαζί στο Γυμνάσιο, μαζί στο Πανεπιστήμιο, μαζί  υπηρετήσατε και διδά-
ξατε στα ίδια σχολεία, μαζί στη ζωή. Ασφαλώς είναι σπανιότατη τέτοια συνταύτιση, η 
οποία γιγάντωσε μια ισόβια αγάπη.  Ακρασιώτισσα όπως και ο σύζυγός της παντρεύ-
τηκαν το 1958 και απέκτησαν 3 αξιέπαινα παιδιά, το Γιώργο, τον Νίκο και τον Στρατή. 
Πάθος τους το Ακράσι, το παλιό Ακράσι των παιδικών τους χρόνων. 
Πολύ σωστά λένε πολλοί, ότι πίσω από κάθε σπουδαίο άνδρα βρίσκεται μια ξεχωρι-
στή γυναίκα. Μια γυναίκα συνοδοιπόρος σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιτυχία. «Βράχος» στις δύσκολες στιγμές 
της ζωής. Φύλακας άγγελος στα καλά και τα άσχημα. 
Η αγαπημένη μας Μυρσίνη, την οποία σήμερα αποχαιρετάμε, γεννήθηκε για ν’ αγαπά. Ήταν μια αστείρευτη 
πηγή αγάπης. Σαν εκπαιδευτικός σκόρπιζε σπάταλα την αγάπη της στους μαθητές και μαθήτριες. Το εκπαι-
δευτικό της έργο στηριζόταν πάνω στην αγάπη, γι’ αυτό οι χιλιάδες μαθητές της τη λάτρευαν. Πιστεύει στη 

δημιουργική αξία της αγάπης. «Δώσε αγάπη για να εισπράξεις αγάπη». Αυτό είναι το δόγμα της, το οποίο 
εφάρμοσε και μέσα στην οικογένειά της και μέσα στην κοινωνία. Στην ανατροφή των τριών παιδιών τους 
πρώτα δίδασκε την αγάπη και ύστερα την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη, την ανθρωπιά και φιλευσπλαχνία. Σε-
μνή και ταπεινόφρων καταξιώθηκε στην κοινωνία που ζούμε σαν υπόδειγμα. Στα παιδιά τους Γιώργο, Νίκο 
και Στρατή, τα θερμά μου συλλυπητήρια. Να είναι γεροί να τη θυμούνται. Αιωνία τους η μνήμη..

Γεώργιος Ξενοφ. Βερβέρης

Αυτές τις μέρες έφυγε για τη γειτονιά των αγγέλων η αγαπημένη μας Μυρσινούλα. Αγαπητή καθηγήτρια 
που αγαπούσε τους μαθητές της και την αγαπούσαν. Έλεγε στους μαθητές της: «τα πάντα γιγνώσκετε το 
καλόν κατέχετε» του Απ. Παύλου. Τελευταία είχε κηρύξει σταυροφορία της αγάπης. Αγαπούσε τους πάντες, 
μικρούς και μεγάλους, φτωχούς και πλούσιους. Πάντα ήταν γελαστή και με το χαμόγελο έφυγε. Καλό σου 
ταξίδι αγαπημένη μας και πολλούς χαιρετισμούς στον αξέχαστο Γιάννη τον σύζυγό σου. Ζήσατε μαζί αγα-
πημένοι και μεγαλώσατε τρία εξαιρετικά παιδιά στολίδια της Λέσβου. Πάντα θα σε θυμόμαστε. Με πολλή 
θλίψη σε αποχαιρετούμε. 

  Στρατής Καλδής

ΑΣΠΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
12/12/1927-14/07/2017

90 ετών. Όπως συνηθίζεται να λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις πλήρης ημερών. Έφυ-
γε όρθια. Αυτό λέει η λογική. Η καρδιά όμως δεν υπακούει. Ελληνίδα ΜΑΝΑ και 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ. Δραστήριος, αλληλέγγυος και ανήσυχος άνθρωπος. Φιλόξενη με ει-
καστικές ανησυχίες. Μέχρι το τέλος είχε τη δυνατότητα της αυτοεξυπηρέτησης και 
πραγματοποιούσε όλους τους στόχους της. Με σιδηρά πειθαρχία για τον εαυτό της. 
Ως σύζυγος αγαπήθηκε πολύ από τον μπαμπά μου τον οποίο και παντρεύτηκε από 
έρωτα. Δυστυχώς τον έχασε νωρίς. Σε ηλικία 66 ετών. Έδωσε και πήρε ΑΓΑΠΗ.
Ως μάνα υπεραγαπούσε τα παιδιά της. Αφοσιώθηκε σε αυτά. Και όπως γίνεται σε αυτή 
τη ζωή όταν προσφέρεις αγάπη απλόχερα συνήθως την παίρνεις πίσω. Και οι δυο κό-
ρες της στάθηκαν δίπλα της. Την αγαπούσαν πολύ. Υπήρξαν για εκείνη οι φίλες της. 
Συνήθιζε συχνά με καμάρι να λέει: « Όποιος έχει δυο αγαπητικές έχει περίσσεια χάρη». Στην κυριολεξία λά-
τρευε τη μικρότερή της αδερφή. Επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί της καθημερινά. Ο γενέθλιος τόπος απο-
τελούσε για εκείνη όαση. Η Ακρασέλα της. Αυτή την αγάπη της φρόντισε να τη μεταδώσει και στα παιδιά 
της. Όμως όπως όλοι οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Εάν έχει πικράνει κάποιον/α 
θα σας παρακαλούσα προσωπικά να το ξεχάσετε και να τη θυμάστε με αγάπη.
Κάθε άνθρωπος φεύγει πραγματικά όταν διαγράφεται από τη μνήμη μας. 
Καλό ταξίδι μικρή μου στη σιγή των αιώνων.                                                    Η κόρη σου Μαρία Νικολιά
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Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας
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