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Τεσσαρακοστό  τεταρτο (45ο) τεύχος του περιοδικού όλων των 
Ακρασιωτών. Δυο χρονια πέρασαν από τον σεισμό και στο Ακράσι Λέσβου, 
4 κόκκινα σπίτια (εχουν γκρεμιστεί) και 90 κίτρινα σπίτια επισκευάσιμα, μεσα 
σ αυτά και η εκκλησια του χωριού μας… Πολυ λιγα πραγματα έγιναν. Οι 
υπόλοιπες ζημιές αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε οικισμούς των δημοτικών 
ενοτήτων Πλωμαρίου και Πολυχνίτου, στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
χαρακτηρισμένοι σαν παραδοσιακοί. Από τοτε πολύ λιγα πραγματα έγιναν. 
Στην εκκλησία μας μεν εχουν μπει υποστυλώματα και θεωρείτε ατυπα 
λειτουργησιμη… αλλα δεν εχει δωθει έγγραφο από την αρμοδια υπηρεσια 
για να λειτουγηθει….Απο εκει και περα δεν εχει γινει ουσιαστικα καμμια 
άλλη ενέργεια για την αποκατασταση της. Από τα πληγέντα σπίτια ένα μονο 
σπιτι από τα 98 εχει τελειωσει και τα υπολοιπα βρισκονται στα σταδιο των 
μελετων και των ελεγχων… Αναμένομε λοιπόν από την από την πολιτεία 
και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν στην ταχεία επίλυση των 
προβλημάτων που ανέκυψαν σε όλο το νησί και ιδιαιτερα στο χωριο μας. 
Δεν ξεχνάμε....συνεχίζουμε να ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε... θέλουμε 
ξανά ζωντανό το χωριό μας!
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου δίνει μεγάλη σημασία και βάση 
στις παραδόσεις του τόπου μας, και ιδιαίτερα του χωριού μας, γεγονός 
που αποδεικνύει κάθε φορά, με τελευταία την έκδοση του 45ου τεύχους του 
περιοδικού του. Παράδοση είναι το μελωδικό νανούρισμα της μάνας, οι 
θρύλοι του παππού, τα κάλαντα, τα χελιδονίσματα, τα έθιμα, τα πανηγύρια, 
οι χοροί και οι σκοποί που μας συντρόφευαν σε κάθε χαρά, οι ενδυμασίες, 
τα κεντήματα, τα δίστιχα, τα παιχνίδια και όσα άλλα είναι μέρος της ζωής 
του τόπου του. Η διατήρηση του θησαυρού που λέγεται παράδοση είναι 
αναγκαία όσο ποτέ στις μέρες μας, προκειμένου να συνεχίσουμε να ακούμε 
τους παλμούς του τόπου μας ολοζώντανα, χωρίς τον κίνδυνο να αφανιστεί 
στη χοάνη της παγκοσμιοποίησης.
Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα.
Γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού.  Επίσης 
δεν λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού, αγροτικου 
προβληματισμού του Παναγιώτη Χατζέλλη, 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.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ TON ΣΕΙΣΜΟ

Ακρασιώτικο Κουβεντολόγι
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ:
Ο κύριος όγκος των ζημιών αναλογεί στον οικισμό Βρίσας 

(περίπου σε ποσοστό 80%) και οι υπόλοιπες ζημιές αναφέρονται 
κατά κύριο λόγο σε οικισμούς των δημοτικών ενοτήτων 
Πλωμαρίου και Πολυχνίτου, στη μεγάλη τους πλειοψηφία 
χαρακτηρισμένοι σαν παραδοσιακοί.

Μια νεκρή γυναίκα, κάτοικος Βρίσας, θλιβερή παράμετρος, 
που υπενθυμίζει ότι οι κάτοικοι του χωριού ήταν πολύ 
τυχεροί μέσα στη μεγάλη τους ατυχία. Πάνω από 300 κτίρια 
καταστράφηκαν ολοσχερώς (τα λεγόμενα «κόκκινα»). Πάνω 
από 1000 υπέστησαν σοβαρές ζημιές (τα λεγόμενα «κίτρινα» 
κτίρια).  Αριθμός άνω των 25 ναών και ναϊσκων υπέστησαν 
ζημιές με σοβαρότερες αυτές του  ναού της Ζωοδόχου Πηγής 
Βρίσας.   Επίσης έγιναν αυτοψίες σε 500 περίπου ακόμη κτίρια, 
στα περισσότερα των οποίων διαπιστώθηκαν ζημιές από τον 
σεισμό, που όμως η σοβαρότητά τους δεν ήταν τέτοια ώστε να 
απαγορευτεί η χρήση τους πριν την επισκευή τους, τα λεγόμενα «πράσινα». Κατατέθηκαν 280 περίπου 
αιτήσεις για χορήγηση επιδότησης συγκατοίκησης και ενοικίου. Εγκρίθηκαν 257 (160 συγκατοίκησης 
και 97 ενοικίου).Είναι σε εκκρεμότητα 2 και απορρίφθηκαν 17. Έχουν συνταχτεί 334 ΠΑΕΕΚ, εκ των 
οποίων έχουν αποσταλεί στους ιδιοκτήτες τους προς υλοποίηση (κατεδάφιση) περί τα 250 Τα υπόλοιπα 
εκκρεμούν στο Υπουργείο Πολιτισμού με το ερώτημα του χαρακτηρισμού ή μη σαν «διατηρητέων 
μνημείων». Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των σεισμοπαθών επιδοτήσεις 
κάθε είδους συνολικού ύψους 564.000 €.

Τοτε μετά το σεισμο…στο περιοδικο μας γραφαμε…   «Στο χωριό μας το 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 
θα είναι 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….». Το ΔΣ του Συλλογου και η 
Προεδρος του χωριου μας έστειλαν επιστολες στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο υπουργό σχετική 
επιστολες τονίζοντας ότι: «…Βρισκόμαστε στον δεύτερο χρόνο μετά τον σεισμό και το ορεινο και 
ακριτικό μας χωριό, το Ακράσι κινδυνεύει, εκτός των άλλων, να εγκαταλειφθεί, κυρίως από τους λιγους 
και εναπομείναντες νέους, που αποτελούν και την ελπίδα μας για το αύριο….

Από τοτε πολύ λιγα πραγματα έγιναν. Στην εκκλησία μας μεν εχουν μπει υποστυλώματα και 
θεωρειτε ατυπα λειτουργισημη…αλλα δεν εχει δωθει έγγραφο από την αρμοδια υπηρεσια για 
να λειτουγηθει….Απο εκει και περα δεν εχει γινει ουσιαστικα καμμια άλλη ενέργεια για την 
αποκατασταση της..  Από τα  πληγεντα σπιτια ένα μονο σπιτι από τα 94 εχει  τελειωσει και τα 
υπολοιπα βρισκονται στα σταδιο των μελετων και των ελεγχων…

Αναμένομε λοιπόν από την από την πολιτεία  και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν στην ταχεία 
επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν σε όλο το νησί και ιδιαιτερα στο χωριο μας. Δεν ξεχνάμε....
συνεχίζουμε να ζητάμε αυτά που δικαιούμαστε...θέλουμε ξανά ζωντανό το χωριό μας!

	Φίλοι μου συνεχίζω να γράφω Ακρασιώτικες κουβεντούλες, να μαθαίνουμε τα νέα του χωριού 
μας.

	Είναι αλήθεια πως το άγχος δε μας αφήνει να ησυχάσουμε. Περάσαμε και έχουμε καταπιεί πολλά. 
Όπως οι τρόικες, τα μνημόνια, τη σκεότητα των δανειστών και την υπεροψία των ευρωπαϊκών αρχών.

	Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αγωνίζονται να φέρουν την Ελλάδα σε καλύτερη ζωή. Ας ευχηθούμε. 
Εμείς θέλουμε οι νέοι που αγωνίζονται, να βρίσκουν δουλειά και να μη ξενιτεύονται.

	Εφέτος είχαμε πολύ κρύο και βροχές πολλές. Έτσι η μοναξιά ήταν πολύ έντονη. Τόσο μεγάλη 
μοναξιά που και οι σπουργίτες που τραγουδούσαν στα πλατάνια, τώρα φοβήθηκαν και έφυγαν.

	Το ελαιοτριβείο δεν άνοιξε εφέτος γιατί δεν υπήρχε καρποφορία. Έφαγε ο δάκος τον καρπό. Έτσι 
οι ελαιοπαραγωγοί ξεκουράστηκαν. Εφέτος τα λιόδεντρα είναι φορτωμένα με ανθό. Θα δούμε πώς θα 
εξελιχθούν.

	Δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν σε διάφορες σχολές.
	Την Άνοιξη ήλθε η Μέρκελ στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας φρόντιζε για καλύτερη διαμονή. 

Εκείνη όμως είπε θέλω ένα ταβερνάκι παραδοσιακό, όπως και έγινε. Της πρόσφεραν όλα τα παραδοσιακά 
και θαλασσινά εδέσματα, καθώς και κολοκυθολούλουδα που της άρεσαν πολύ. Ενθουσιασμένη είπε. Η 
Ελλάδα είναι χώρα γαλάζια και ηλιόλουστη. Εμείς δε θέλουμε να μας παινεύουν γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν 
γλυκομελετά και ονειρεύεται τα νησιά μας.

	Εύχομαι να περάσουμε ευχάριστο καλοκαίρι. Ελάτε στο χωριό μας να ξεκουραστείτε, να πάρετε 
καθαρό αέρα. Ο δρόμος της Δρώτας έχει τακτοποιηθεί. Έχει ανοίξει και ένα κεντράκι με φαγητά. Μετά 
από ένα υπέροχο μπάνιο στα πελαγίσια νερά της Δρώτας, θα σας μείνουν αξέχαστες οι διακοπές.

Σας εύχομαι ένα δροσερό καλοκαίρι.

Β. ΜΑΘΗΤΑΙ
1. Υγιεινή Κατάστασις
Οι μαθηταί μας προέρχονται από αγροτο-εργατικάς οικογενείας και είναι υγιείς. Η όψις των, το 

βάρος, το ανάστημα μαρτυρούν καλήν διατροφήν. Η καθαριότης και η ενδυμασία δεικνύουν επιμέλειαν 
και νοικοκυροσύνην των μητέρων. Εξαίρεσιν αποτελούν – ποσοστό 4% - τέκνα πτωχών πολυτέκνων 
οικογενειών και δη του συνοικισμού Δρώτας, εις τους οποίους είναι εμφανής ο υποσιτισμός.

Οι κάτοικοι ενδιαφέρονται διά την υγείαν, πληρώνουν Κοινοτικόν Ιατρόν και εμβολιάζουν προληπτικώς 
τα τέκνα των.

2. Πνευματική Κατάστασις
Είναι οι μαθηταί μας μετρίως έξυπνοι, πρόθυμοι εις τας εργασίας και ζωηροί εις την συμπεριφοράν, 

καλοί δε εις το ήθος.
3. Κίνησις
Κατά την τελευταίαν πενταετίαν, εις το σχολείον εφοίτησαν 357 μαθηταί και απεφοίτησαν 34. Οι 

αποφοιτούντες εισάγονται εις τα Γυμνάσια, πολλοί τρέπονται εις τας τέχνας και αρκετοί ξενιτεύονται. Εις 
το σχολείον η φοίτησις είναι τακτική. Ποσοστόν διαρροής 5%, θήλεις μάλλον, καθότι χρησιμοποιούνται εις 

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

+ του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
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οικιακάς ή αγροτικάς εργασίας. Το προσωπικόν 
του σχολείου φροντίζει παντοιοτρόπως διά την 
τακτικήν φοίτησίν των.

4. Διατροφή
Οι μαθηταί διατρέφονται κανονικώς 

με όσπρια, λαχανικά, κρέας, ψάρια, αυγά, 
γαλακτερά. Ποσοστόν απόρων, υποσιτίζεται. 
Δι’ αυτούς ελειτούργησε μαθητικόν συσσίτιον 
παρέχον μεσημβρινόν γεύμα, διά τοπικών πόρων 
και κρατικής επιχορηγήσεως.

5. Μαθητικαί εξοχαί
Έλαβον μέρος εις μαθητικάς εξοχάς Βατερών 

και Αγιάσου. Η επίδρασις της εξοχής επί της 
πνευματικής και σωματικής καταστάσεώς των 
δεν έγινε αισθητή καθ’ ότι πολλοί επροτίμησαν 
την οικογένειάν των, ηρέσκοντο δε μόνον εις την 
εξοχήν των Βατερών λόγω της θαλάσσης. Άλλωστε η μηνιαία παραμονή των δεν δύναται να επιφέρει 
ουσιώδεις επιδράσεις.

6. Δείγματα επιδράσεως του Σχολείου
Η εν τω χωρίω επίδρασις του όλου σχολικού 

έργου είναι μεγίστη. Συντελεί εις τούτο βεβαίως 
και το ενδιαφέρον των γονέων διά την μόρφωσιν 
και καλήν αποκατάστασιν των τέκνων των και 
ούτως, ως προανεφέρθη, αρκετοί σταδιοδρομούν 
ως υπάλληλοι, τεχνίται ή καλώς αποκαθίστανται 
εις το εξωτερικόν.

Γενικώς, κατά κοινήν ομολογίαν, η πρόοδος 
του χωρίου και η διαφορά του από τα γύρωθεν 
τοιαύτα οφείλεται κυρίως εις την εσωσχολικήν 
και εξωσχολικήν εργασίαν. Διακρίνονται επίσης 
διά την φιλοπατρίαν των. Αρκετοί έπεσαν θύματα 
εις τους υπέρ της Πατρίδος αγώνας. Είναι έντιμοι, 
φιλαλήθεις και καλοί οικογενειάρχαι. Το σχολείον 
τους μανθάνει να εργάζονται με σύστημα και 
αποδοτικώς. Εξερχομενοι του σχολείου γίνονται 
οι καλύτεροι εργάται ή τεχνίται και άριστοι 
καλλιεργηταί της γης και των ελαιοδένδρων.

Γ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

Εκτός του σχολικού έργου, γίνονται κατ’ έτος αρκεταί εορταί και σχολικαί παραστάσεις, προσοδοφόροι 
διά το Σχολικόν Ταμείον, εις τας οποίας άπαντες οι μαθηταί επιθυμούν να αποδώσουν τους ρόλους των 
καλώς και παρακολουθούνται μετ’ ευχαριστήσεως υπό των ομοχωρίων.

Φοιτούν τους χειμερινούς μήνας εις το Κατηχητικόν Σχολείον και είναι οργανωμένοι εις ομάδας του 
Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστούνται ιδιαιτέρως με την Γυμναστικήν και τας Αθλοπαιδιάς και αμιλλώνται 
δια την καλήν απόδοσιν κατά τας εν τω τέλει του έτους γυμναστικάς επιδείξεις.

Κατά το σχολ. έτος 1953-54, υπό την επίβλεψιν του Διευθυντού Σίμου Γ. Ξενιτέλλη ειργάσθησαν 
αόκνως οι των ανωτέρων τάξεων διά την περίφραξιν του προαυλίου, την ισοπέδωσίν του και ούτως 
ηδυνήθη να ανταπεξέλθη εις τας ως άνω εργασίας το Σχολ. Ταμείον.

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Ο δάσκαλος Σίμος με τους μικρούς μαθητές του,
μέσα στην πλατεία του χωριού,

έτοιμοι για την παράσταση.

Σχολικό έτος 1957-58
Δυο μαθητές του Σίμου. Ο Χρήστος Δημ. Κουτλής 
(με το άσπρο πουκάμισο) διακεκριμένος καθηγη-
τής σήμερα του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης και ο 
γιος του Γεώργιος, σε σχολική παράσταση. Πολύ 

χαρακτηριστική η πρόχειρη σκηνή 
στην πλατεία του χωριού.

Μάνα μου
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Μάνα. Το μεγαλείο της ψυχής
πώς να σου το υμνήσω;
Ποια λέξη μαγική να βρω
για να σε ευχαριστήσω;

Μάνα. Τι να σου γράψω;
Δεν μπορώ το ύψος σου να φθάσω
είναι φτωχά τα λόγια μου
ότι και να σου γράψω.

Μάνα. Θα βγάλω αίμα
απ’ τη καρδιά
ίσως να το μπορέσω.
Το φωτεινό σου όνομα
σε στίχους να χωρέσω.

Μάνα. Στα χέρια σου εσύ κρατάς
του Νόμπελ το βραβείο
σταλμένο από τον ουρανό
με φως και μεγαλείο.

Μάνα. Παρηγοριά στο πόνο μου
χαρά μες τη χαρά μου
εσύ μάνα συμμάζεψες
τα σκόρπια όνειρά μου.

Μάνα. Χαμόγελο στη θλίψη μου
τραγούδι στη σιωπή μου
ήσουν μανούλα μου γλυκιά
γαλήνη στη ψυχή μου.

Μάνα. Πώς; Πώς να σε ξεχάσω,
πως;
Αφού ήσουν ήλιος, ουρανός
και φως;

Μάνα. Δεν έφυγες, Ζεις! Ζεις!
Ακούω τη μιλιά
και τη περπατησιά σου
εικόνα ανεξίτηλη
έμεινε η ματιά σου.

Μάνα. Δέξου τα πιο ευωδιαστά
της Άνοιξης λουλούδια.
Δέξου τα πιο μελωδικά
Αγγελικά τραγούδια.

Ω Μάνα! Ευχαριστώ, ευχαριστώ!
Δέξου ευγνωμοσύνης Μύρο
τον ήλιο τώρα που θωρώ
σε σένα το οφείλω.

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 ΘεόςΤο «Ακράσι μου»
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ένας περίπατος στο “Ακράσι μου”,  τον χειμώνα, έρχεται να φωτίσει τις μνήμες που έπλασαν μια δικιά 
μου εκδοχή για το χωριό μας, μία εικόνα αντίθετη σε εκείνα που ήξερα- η ζέστη και το καλοκαίρι, ο κόσμος 
και οι φωνες, σβησμένα και παρέα μου -σε αυτήν την “μοναξιά”- μια κοπέλα που θέλει να δεί τί λέγει ένας 
άνθρωπος από την πόλη πως είναι το χωριό του. Η έννοια χωριό τόσο διαφορετική και για τους δυο μας, 
μα το πεδίο που θα έκανα την αφήγησή μου, εκεί- η σκηνή μου έτοιμη, τα φώτα να με θωρούν και το κοινό 
να περιμένει. 

 Αυτήν την παρομοίωση με το θέατρο την επιλέγω γιατί στα άψυχα σκηνικά μέλετε εγώ(!) μονάχα να 
μπορώ να δώσω φώς, ένας ηθοποιός που με καημό και στεναγμό θα διαλέξει τα λόγια που θα ζωντανέψουν 
την μνήμη για το “Ακράσι μου”.

 Ξεκινήσαμε, λοιπόν, έξω από το σπίτι μου, με τα λουλούδια, να δίνουν μία εικόνα -φαύλη- ότι όλο το 
χωριό είναι ζωντανό και κατοικούν τώρα τον χειμώνα οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας κλεισμένοι βέβαια, 
λόγω κρύου, στα σπίτι, αλλά είναι πάντως εκεί. Είναι εκεί εκείνοι οι άνθρωποι που τους βρίσκουμε το 
καλοκαίρι να μας περιμένουν πως και πώς. Η εικόνα όμως ξένη και το όνειρο φτηνό. “ Η ελπίδα η απατηλή 
όνειρο είναι για πολλούς ανθρώπους, μα και πολλούς τους ξεγελά με επιθυμίες κούφιες” . Η ελπίδα μου να 
δω το Ακράσι ζωντανό ήταν πιά απατηλή και η επιθυμία να το ζωντανέψω κούφια.

Η ευγλωττία μου, όμως σαν ρήτωρας δεινός, δεν με αφήνει να σωπάσω οπότε και ανεβαίνοντας 
στην πλατεία ρίχνω την πρώτη δικαιολογία:”Τα στηρίγματα στην εκκλησία είναι από τον σεισμό, και...
και τούτο ‘δω. Στο σπίτι του θείου μου, πρίν τον σεισμό, ήταν ένα κουτσομπολάδικο. Μα ναι, θυμάμαι 
τις θείες να κάθονται και να κοιτούν τα ποτήρια- ασκούσαν κοινωνικό έλεγχο[κουτσομπολιό για τους μή 
ανθρωπολόγους] Α! Και το Χρυσάνθι έβγαινε που είχε το καφενείο το ρόζ και η Μερσίνα και πλέκανε… 
θυμάμαι να λέγω στην Μερσίνα ότι μου έμαθε να πλέκω η γιαγιά μου και να μου ζητά να της δείξω τί μου 
έμαθε…”  Είπα τον μονόλογο σε χρόνο παρατατικό, γιατί τα πράματα έτσι γίνονταν. Μάλιστα δε έκανα την 
πρώτη μου τομή στον χρόνο- μίλησα για την εποχή πρίν τον σεισμό.

 Έπειτα πήγαμε στην εξέδρα, είδαμε την θέα, γυρίσαμε τα σωκάκια και καθίσαμε στον πλάτανο στο 
σπίτι του θείου μου του Βογιατζή Γ. στον κούκο. Κοιτάξαμε τον πλάτανο και μου ‘πε: “Δεν έχω δεί άνθρωπο 
στο χωριό- μα πού είναι όλοι;” “Εδώ, της λέω, είναι καινούργια η βρύση και δεν κάνουν αυλή ούτε το 
καλοκαίρι. ̈ αλλωστε δεν είχε φέτος ελιές και ο κόσμος δεν έκατσε στο χωριό, φύγανε στα παιδιά τους”. Του 
άγριου και ξερού πλατάνου (την εγκατάλειψη) γλύκανα με τις άδειες ελιές.

 Κατεβαίνουμε σε κάτι όμορφα στενά σε έναν φούρνο να δούμε τις πλαγιές και πήγαμε μετά να δούμε 
το σπίτι του παππού μου του Ταμκαλή. Περάσαμε την κατακρημνισμένη πόρτα και ξεκινήσα να μιλώ με 
σημείο τομής στον χρόνο “τα παλιά τα χρόνια”, εννοώντας πριν γεννηθώ. Χρησιμοποιήσα αυτήν την φράση 
για να διαχωρίσω δύο εποχές- την εποχή που υπήρχε κόσμος και την εποχή που άρχισαν να φεύγουν. 
Ακούγεται σαν να φταίει η γενιά μου που άδειασε το χωριό γιατί μαζί με μάς έφυγαν οι γονείς μας και 
άδειαζε το Ακράσι, έφυγαν και πολλοί παλιοί. Προσπάθησα έτσι, να δώσω την εικόνα ότι κάποτε -όχι τώρα- 
υπήρχε φωνή, μια φωνή που πια δεν είναι τόσο δυνατή σαν την σιωπή. Όσο έδειχνα και έλεγα για τον κήπο 
τόσο σκεφτόμουν “Μα γιατί δεν ακούω τις φωνές να αντηχούν;!” και μέσα μου απάνταγε το παρελθόν μου 
ότι πότε τις άκουσες για να τις ακούσεις τωρα;  

 Αυτό, λοιπόν, που αντιλήφθηκα ήταν ότι οι μνήμες για το “Ακράσι” ήταν άλλες από εκείνες που διάβαζα 
και άκουγα άλλους να θυμούνται. Η συλλογική μνήμη για το Ακράσι έλαβε μία προσωπική διάσταση- 
η εικόνα εκείνη που υπήρχε και μου μεταφερόταν τόσα χρόνια, είχε αλλάξει- η ατομική μου μνήμη εκ 
διαμέτρου αντίθετη από την συλλογική, με κλόνιζε όσο ανεβαίναμε τον δρόμο και μίλαγα για μία ιστορία 
για την πόρτα στον κήπο του παππού μου.

 Το κράτησα και φτάσαμε στο κάτω καφενείο. Λίγοι άνδρες κάθονταν, γύρω από την σόμπα και μίλαγαν. 
Της λέω “ Να δεις που θα μας πέρασαν για ζευγάρι, ότι φέρνει και γκόμενες το Μπουτέλ” Κάτι πράγματι 

πρέπει να είπαν γιατί, όσο έκοψα με τα μάτια μου, σταμάτησαν να μιλάνε όσο περνάγαμε από μπροστά 
τους, μας “σκανάρανε” και μετά -σίγουρα- θα μας μελέτησαν…

 Πήγαμε στο σχολείο, της έδειξα τον χώρο και δεν ένιωσα την ανάγκη να μπούμε στο μουσείο. Κοιτάζαμε 
για λίγο τα βουνά τριγύρω και ξαφνικά ακούει κουδούνια από πρόβατα. Σαν παιδί από χωριό, έτρεξε να βρεί 
από πού έρχονται και ανέβηκε στην εξέδρα-σκηνή - σημάδι ζωής, εγώ σκέφτηκα, μα τελικά δεν τα βρήκαμε. 
Και όσο, λοιπόν, καθόμασταν στην σκηνή και θωρούσαμε τον χώρο σκέφτηκα ότι η “παράσταση” ήθελε 
υπόκλιση και αφού το κοινό ήταν πάνω στην σκηνή καλά θα ήταν να της έδειχνα τα λάθη στο σενάριο.

 Της μίλησα για τρείς εποχές που κατάλαβα ότι υπήρξαν- η πρώτη τα παλιά τα χρόνια, η δεύτερη τα 
καλοκαίρια μου και η τρίτη η εικόνα που είχα μπροστά μου. Προσπάθησα τότε να βγώ από κάθε “ρόλο” 
του Ιστορικού, του Ανθρωπολόγου, του “ντόπιου” και να είμαι απλά ο Παναγιώτης. Κρατούσα στα χέρια 
μου πιά την ιδέα ότι το Ακράσι είχε γίνει πιά κάτι άλλο από αυτό που νόμιζα- ήταν πλέον το δικό μου χωριό, 
όπως ολοκληρωτικά το έχω βιώσει, ήταν το “Ακράσι μου”.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΔΗΣ (ΓΕΚ)
1875-1953

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ -  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Μυτιλήνη 1994)

+ του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

(συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)

5. ΝΟΜΙΚΟΣ
Ο ΓΕΚ, όταν τέλειωσε και τη Νομική, 

εγκατέλειψε το επάγγελμα του δασκάλου και 
εργαζόταν ως δικηγόρος στη Λήμνο, μέχρι που 
συνέβησαν τα γεγονότα της καταδίκης του (βλ. 
Κεφ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ). Από τότε (1912) 
εγκαταστάθηκε κατ’ αρχήν στο Πλωμάρι και μετά 
στη Μυτιλήνη.

Στο Πλωμάρι αν και συγκέντρωνε το σύνολο 
των νομικών υποθέσεων, ήθελε όμως μεγαλύτερα 
«πετάγματα».

Εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί βουλευτής Λέσβου 
(1915) και παράλληλα αρχίζει να προβάλλεται και 
ως δυναμικός δημοσιογράφος. Η μετεγκατάστασή 
του στο κέντρο του Νομού ήταν απαραίτητη, 
για να παρακολουθεί άμεσα τα γεγονότα και να 
μετέχει σ’ αυτά.

Στον Ε.Λ. της 24-2-1917 υπάρχει σε πλαίσιο 
η εξής διαφήμιση.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε. ΚΑΛΔΗ

ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ Μ. ΚΑΪΡΗ
Στοά Γούτου αρ. 10, Μυτιλήνη

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω διαφήμιση 
από τις αρχές του 1917 έχει εγκατασταθεί στη 
Μυτιλήνη. Σε λίγες μέρες θα αναλάβει και τη 
διεύθυνση της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΛΟΓΟΣ».
Αυτή ακριβώς την εποχή η εφημερίδα 

«ΣΑΛΠΙΓΞ» κάνει οξύτατη προσωπική επίθεση 
κατά του ΓΕΚ. Αποφεύγοντας όμως σκόπιμα να 
τον κατονομάσει, γράφει αόριστα «… κάποιος 
άλλος μέγας και τρανός…» (Σ. 19-1-1917) ότι 
πληρώθηκε από τα περισσεύματα σίτου για τις 
ενέργειες τις οποίες κατέβαλε για να μην πεινάσει 
το Πλωμάρι…

Ο ΓΕΚ θίγεται από την αόριστη αυτή 
καταγγελία και ζητά προσωπικά από τον διευθυντή 
της «Σάλπιγγας» να κατονομάσει ποιον εννοεί. 
«Επιθυμώ και αξιώ να έχω απάντησιν διότι 
τότε μόνον θα δυνηθώ να ενεργήσω, ώστε κάθε 
κατεργάρης να υπάγη εις τον πάγκον του».

Στις 25-1-1917 ο Ε.Λ. γράφει για το ίδιο 
θέμα. «Χάριν εις την ανδρικήν πρόκλησιν του 
κ. Καλδή η «Σάλπιγξ» ηναγκάσθη να δηλώση 
δημοσία ότι δεν ενόει αυτόν, όταν έγραφεν ότι 
κάποιος μέγας και τρανός…». Την επαύριο (26-1-
1917) η εφημερίδα Σ γράφει: «… Η «Σάλπιγξ» εις 
ερώτησιν του ιδίου εάν υπονοεί αυτόν απήντησεν 
ότι δεν δύναται να ισχυρισθή τούτο μέχρις ου η 
εξέλεγξις φέρει εις φως…».

Η εξέλεγξη γίνεται και αποδεικνύεται ότι η 
καταγγελία ήταν ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ (Ε.Λ. 5/2, 6/2 
και 8/2/1917).

Την ανωτέρω υπόθεση, η οποία μονοπώλησε 
τις στήλες και του Ε.Λ. και της Σ. εκείνων των 
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ημερών, αναφέρουμε συνοπτικά μόνο, για να 
δείξουμε ότι το κατεστημένο της Μυτιλήνης δεν 
δέχτηκε «ελαφρά τη καρδία» τον μεταπηδήσαντα 
παρείσακτο σε δικά του «αμπελοχώραφα».

Ίσως προέβλεπαν ότι ο δυναμικός του 
χαρακτήρας, οι δημοσιογραφικές του ικανότητες, 
η νομική του επίδοση και η βουλευτική επιτυχία 
του, θα τους ήταν μελλοντικά ενοχλητικά εμπόδια 
και προσπάθησαν (και προσπαθούσαν) όπου ήταν 
δυνατό να τον «κτυπήσουν».

Ήδη όμως ο ΓΕΚ έχει επιβληθεί στην κοινωνία 
της Μυτιλήνης και έχει ξεχωρίσει. Απόδειξη η 
φράση της Σ. «κάποιος μέγας και τρανός».

Λόγω της ικανότητάς του στον προφορικό 
λόγο σε συνδυασμό με τη νομική του κατάρτιση 
επιλέγεται αυτός από τους 11 βουλευτές της Λέσβου 
για να αναπτύξει στη Βουλή το σπουδαιότατο 
θέμα του «ΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΔΕΚΑΤΗΣ» 
(περισσότερα βλ. Κεφ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ). Το φλέγον 
(και σήμερα ακόμα) θέμα της τιμής του λαδιού 
το κατέχει σε λεπτομέρειες από κάθε άποψη 
τόσο, ώστε αυτός θα είναι ο κυρίως εκφραστής 
της «ελαϊκής πολιτικής» των Λεσβίων. Εμβριθής 
νομικός καταπιάνεται με σοβαρότητα όλα τα 
νομικά θέματα. Αναλύει, αναπτύσσει, απλουστεύει 
και ερμηνεύει δύσκολες διατάξεις, για διαφώτιση 
των απλών Λεσβίων.

Στον Ε.Λ. της 13 και 14-9-1918 αναπτύσσει 
και ερμηνεύει το Νόμο «Περί Στρατιωτικών 
Εισφορών και Επιτάξεων». Στην ίδια εφημερίδα 
της 16-9-1918, με εκτεταμένη ανάλυση, 
αναπτύσσει και ερμηνεύει το νόμο 755 της 23-9-
1917 «Περί αδικημάτων τινών κατά της ασφαλείας 
της χώρας και της κοινής ησυχίας».

Όπως είναι γνωστό επί Τουρκοκρατίας, αλλά 
και μερικά χρόνια μετά την απελευθέρωση του 
νησιού το θέμα της αγροφυλακής αντιμετωπιζόταν 
σε ιδιωτικό και Κοινοτικό (τοπικό) επίπεδο. Για 
πρώτη φορά  το θέμα τούτο, σε κρατικό επίπεδο, 
το επιλαμβάνεται η κυβέρνηση Βενιζέλου το 
1918, με το Νομοσχέδιο «ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

Την εποχή που αναφέρουμε οι ζωοκλοπές 
και οι αγροζημίες ήταν σε μεγάλη ακμή. Οι 
εφημερίδες συνεχώς δημοσιεύουν κλοπές 
ελαιοκάρπου, λαδιών, ζώων κλπ. Αντιγράφουμε 
χαρακτηριστικό δημοσίευμα από τον Ε.Λ. της 
2-12-1918. «Ανταπόκρισις εκ Πλωμαρίου.

Η αγροτική ασφάλεια μας έχει χάλια. Οι κλέπται 
απεθρασύνθησαν εις βαθμόν ώστε να επιτίθενται 
κατά των αγροφυλάκων. Ο αρχιαγροφύλαξ προ 
ολίγων ημερών συνηντήθη με συμμορίαν ενόπλων 
κλεπτών, οι οποίοι μετέφεραν δύο φορτία ελαιών 

και οι οποίοι αφού του αφήρεσαν 75 δραχμές 
τας οποίας είχε, τον εξυλοκόπησαν ανηλεώς 
και ώχοντο συναποκομίζοντες τα κλοπιμαία 
φορτία…».

Ο νομικός ΓΕΚ αναλύει και απλουστεύει το 
ανωτέρω Νομοσχέδιο για να γίνει κατανοητό από 
τους αγράμματους κατά το πλείστον της εποχής 
εκείνης χωρικούς, σε συνέχειες της 21/9, 22/9, 
26/9, 27/9, 28/9, 29/9, 1/10, 4/10, 8/10, 10/10 και 
11/10/1918, ώστε ιδιοκτήτες κτημάτων, ζώων 
κλπ. να γνωρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Οι προεκλογικές περίοδοι είναι συνήθως η 
εποχή των υπερβολών, συκοφαντιών, ασχημιών 
παντός είδους κλπ. Γνωστά πράγματα «παρ’ 
έλλησι». Όλα αυτά δεν έλειψαν και κατά την 
προεκλογική περίοδο των ΜΟΙΡΑΙΩΝ εκείνων 
εκλογών της 1-11-1920. Ήδη έχουν ανακηρυχθεί 
οι υποψήφιοι βουλευτές μεταξύ των οποίων 
είναι και ο ΓΕΚ. Αρχίζει δε συγχρόνως ανίερη 
συκοφαντική εκστρατεία εναντίον όλων των 
φιλελευθέρων υποψηφίων βουλευτών, με την 
αντιδραστική εφημερίδα «Νέος Κήρυξ». Ο ΓΕΚ 
συκοφαντήθηκε ότι πληρώθηκε ως δικηγόρος-
βουλευτής για να υπερασπιστεί φυλακισμένους 
στρατιώτες. Για την αποτίναξη αυτών των 
συκοφαντιών γράφει το παρακάτω άρθρο στον 
Ε.Λ. (2-10-1920).

«ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ
Δεν με εξέπληξε το αναγραφέν εις τον «Νέον 

Κήρυκα» ότι δια να ενεργήσω όπως δοθή Β. 
Χάρις εις τους φυλακισμένους Ι. Βέκιον και 
Απ. Μαυρίκον εζήτησα τάχα 5.000 δραχμάς ως 
αμοιβήν. Και δεν με εξέπληξε, διότι έχω πάντοτε 
υπ’ όψιν ότι η εποχή των βουλευτικών  εκλογών 
παρέχει την ευκαιρίαν εις τους καλοθελητάς να 
εκτοξεύωσι παντός είδους ψεύδη και συκοφαντίας. 
Αλλά διά να μη μένη η κοινωνία υπό την 
εντύπωσιν τοιούτων ψευδολογιών, αναγκάζομαι 
να εξιστορήσω πώς έχει το ζήτημα, περί του 
οποίου γράφει ο «Νέος Κήρυξ». Υπήρχον περί 
τους 15 φυλακισμένοι εις τας φυλακάς Μυτιλήνης 
διά διαφόρους αιτίας και ιδία λιποταξίας. Ούτοι 
είχον αποφασίσει να αποστείλωσι δικηγόρον τινά 
εις Αθήνας, όπως ενεργήση διά την απονομήν εις 
αυτούς Β. Χάριτος. Μεταξύ των άλλων δικηγόρων 
προς τους οποίους απηυθύνθησαν, απετάθησαν 
και προς τον κ. Π. Καϊρην, ο οποίος εζήτησε 
πράγματι από αυτούς 5.000 δρχ. Έτυχε να μεταβώ 
κατ’ εκείνας τας ημέρας εις τας φυλακάς διά 
ποινικήν τινα υπόθεσιν. Με εκάλεσαν ατότε εις το 
κρατητήριόν των οι ανωτέρω και μοι επανέλαβον 
την πρότασιν, την οποίαν είχον υποβάλη και εις 

τον κ. Καϊρην, συνεταίρον μου εις το δικηγορικόν 
γραφείον. Τους φυλακισμένους δεν εγνώριζον 
ουδέ κατ’ όνομα πλην του εκ Πλωμαρίου Δημ. 
Κοκάρα. Εδήλωσα εις αυτούς, ότι καλόν θα ήτο να 
περιέμενον να ανοίξη η Βουλή, ότε μεταβαίνοντες 
εις Αθήνας οι βουλευταί θα ενηργούμεν υπέρν 
αυτών, χωρίς να πληρώσουν τίποτε. Διότι, εάν 
επέμενον να μεταβή επίτηδες εις Αθήνας είτε 
ο κ. Καϊρης είτε εγώ, είτε άλλος τις δικηγόρος, 
θα ήτο ανάγκη να πληρώσουν, καθόσον θα 
απεμακρυνόμεθα εκ του δικηγορικού μας 
γραφείου, θα υποβαλλόμεθα εις δαπάνας και θα 
διετρέχαμεν τους εκ των υποβρυχίων κινδύνους. 
Έκτοτε ουδείς εγένετο πλέον λόγος και το πράγμα 
είχε λησμονηθή, ότε μετά 25 περίπου ημέρας, 
συνεκλήθη πράγματι η Βουλή. Συναντήσας τότε 
τον επιστάτην των φυλακών κ. Μπέτσον, τον 
παρεκάλεσα να είπη εις τους φυλακισμένους ότι 
δεν ήτο ανάγκη να απασχολώνται με το ζήτημα 
της Β. Χάριτος, διότι θα μετεβαίνομεν εις Αθήνας 
και θα ενηργούμεν τα δεόντα άνευ τινός αμοιβής. 
Πράγματι εν κοινή συνεργασία μετά των άλλων 
βουλευτών, προέβημεν εις συντόνους ενεργείας 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ 
τούτω, ευρισκόμενος εις Αθήνας έλαβον επιστολήν 
του κ. Ανέστη Λιακοπούλου, εις την οποίαν μοι 
έλεγεν ότι οι φυλακισμένοι με ευχαριστούν μεν 
διά τας ενεργείας, ας υπέρ αυτών κατέβαλον, αλλ’ 
ότι θέλοντες αυτοπροαιρέτως να με αμείψωσιν, 
υπέσχοντο διάφορα χρηματικά ποσά, τινές δ’ εξ 
αυτών κατέθηκαν τα χρήματα εις τον έμπορον κ. 
Νικ. Πασπάτην, ο οποίος θα μοι τα εμέτρα άμα τη 
αποφυλακίσει των. Απήντησα αυθημερόν εις τον 
κ. Λιακόπουλον, παρακαλών αυτόν να ανακοινώση 
εις τους ενδιαφερομένους ότι οσονούπω χορηγείται 
εις αυτούς Β. Χάρις, αλλ’ ότι επ’ ουδενί λόγω 
θα εδεχόμην να λάβω αμοιβήν και συνίστων να 
αποσύρωσιν τα χρήματά των, οπόθεν τα είχεν 
κατατεθειμένα. Την παράκλησίν μου διεβίβασε 
πράγματι εις αυτούς ο κ. Λιακόπουλος. Αλλά 
δεν ηρκέσθην εις τούτο μόνον. Ότε επανήλθον 
εις Μυτιλήνην, συνήντησα τον κ. Πασπάτην, τον 
οποίον παρεκάλεσα να επιστρέψη τα χρήματα 
εις τους δικαιούχους, τουθ’ όπερ και έπραξε 
πράγματι ο κ. Πασπάτης. Συναντήσας δε και τον 
επιστάτην των φυλακών διεμήνυσα δι’ αυτού 
εις τους κρατουμένους εισέτι εις τας φυλακάς 
Μυτιλήνης, να προσέξωσι να μη τους εξαπατήση 
κανείς και τους αποσπάση χρήματα για το ζήτημα 
της Χάριτος, μεταχειριζόμενος το όνομα των 
βουλευτών. Ούτως έχει το ζήτημα.

Και προκαλώ να παρουσιασθή και ένας έστω 
στρατιώτης, εκ των πολλών όσοι έτυχον διά των 

ενεργειών μου Β. Χάριτος και να δηλώση δημοσία 
αν επλήρωσε και μίαν έστω πεντάραν.

Αλλά διά το ζήτημα των Β. Χαρίτων 
οφείλω να προσθέσω και άλλο τι. Η απονομή 
του ευεργετήματος τούτου εις πολυπληθείς 
φυλακισμένους συμπολίτας μας, δεν εγένετο 
διά μονομερούς ενεργείας τούτου ή εκείνου του 
βουλευτού, αλλ’ έλαβον χώραν επανειλημμέναι 
ομαδικαί ενέργειαι των κ.κ. βουλευτών προς τον 
κ. Υπουργόν της Δικαιοσύνης και εις αυτούς 
κυρίως οφείλεται η απόφασις περί απονομής 
Χαρίτων εις τους καταδικασμένους συμπολίτας 
μας στρατιώτας. Αφού δε ελήφθη κατ’ αρχήν το 
γενικόν τούτο μέτρον, έκαστος των βουλευτών 
εφρόντιζε διά την ταχυτέραν διεκπεραίωσιν 
των δικογραφιών εκείνων αι οποίαι απετείνοντο 
προς αυτόν. Έχω μάλιστα ανά χείρας πρόχειρον 
κατάλογον περιλαμβάνοντα τα ονόματα 28 
τοιούτων φυλακισμένων, αιτουμένων Χάριν, 
παραπλεύρως των οποίων σημειούται όχι μόνον 
ο αριθμός τον οποίον φέρει η δικογραφία εκάστου 
εις το Υπουργείον, αλλά και η γνωμοδότησις του Β. 
Επιτρόπου και του Υπουργείου των Στρατιωτικών 
(αρνητική ή καταφατική) δι’ ένα έκαστον εξ 
αυτών. Κατά σύμπτωσιν δε εν τω καταλόγω 
τούτω αναγράφεται και το όνομα του Ιωάννου 
Βέκιου, τον οποίον δεν έχω την τιμήν να γνωρίζω 
και του οποίου η μεν δικογραφία φέρει τον αριθ. 
4379, η δε γνωμοδότησις του Β. Επιτρόπου και 
του κ. Υπουργού είναι καταφατική. Τον εν λόγω 
κατάλογον κρατώ εις την διάθεσιν παντός. Αλλά 
δεν θα ήμην εν τη αληθεία και τη δικαιοσύνη εάν, 
δοθείσης της ευκαιρίας ταύτης, δεν ανέγραφον 
ότι διά τον Ι. Βέκιον, τον Αντ. Φραγκούλην, 
Χαρ. Γκογκόν και Γ. Πασπάτην, εξαιρετικάς 
όλως ενεργείας και κόπους κατέβαλε και ο τέως 
βουλευτής κ. Απ. Σιφναίος, ο οποίος όμως ως και 
εγώ απουσιάζοντες εξ Αθηνών, καθ’ ην ημέραν το 
Συμβούλιον των Χαρίτων εξέδιδε την απόφασίν 
του υπέρ αυτών, δεν είχομεν την ευχαρίστησιν 
να τοις ανακοινώσωμεν ημείς πρώτοι ότι έτυχον 
Χάριτος.

Αλλά μήπως ολίγοι έτυχον Β. Χάριτος διά των 
ενεργειών του κ. Αντ. Παπαγεωργίου, και άλλων 
βουλευτών; Και μη υπάρχει ένας εξ αυτών ο 
οποίος να επλήρωσε και μίαν πεντάραν εις κανένα 
βουλευτήν; Οι τέως βουλευταί όλοι ανεξαιρέτως 
παρέσχον όλως αφιλοκερδώς τας υπηρεσίας 
των. Αι χορηγηθείσαι δε Β. Χάριτες οφείλονται 
εις γενικόν μέτρον της κυβερνήσεως, ληφθέν 
ως ανωτέρω είπομεν, κατόπιν επανειλημμένων 
εντόνων και ομαδικών ενεργειών αυτών.

Αυτή είναι η αλήθεια και μόνη η αλήθεια.
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Οι αναμνήσεις πολλές από τα παιδικά μου χρόνια στην Δρώτα, με το μαγιό πήγαινα όταν κλείναμε τα 
σχολεία και με το μαγιό γύριζα πίσω, όμορφες στιγμές!

Οι βαρκάδες και τα μπάνια. Τα ουζάκια με τα όργανα μας και τα τραγούδια. Η μυρωδιά της θάλασσας 
και η ομορφιά στο ηλιοβασίλεμα όταν απόγευμα καθόμασταν στην άμμο.

Τα ψαρέματα στα καλαμάρια, ψαριά 70 κιλά. Το ψαροτούφεκο που έκανα κάθε μέρα πηγαίνοντας 
μέχρι την Παναγία κρυφτή και γύριζα πίσω.

Τα σκιρτήματα της καρδιάς στους πρώτους πλατωνικούς έρωτες.
Η ζωή του καλοκαιριού ήταν για τα χωριά μας η Δρώτα. Παλιά ο κακός χωματόδρομος πήγαινε μέχρι 

την επάνω Δρώτα και για να πας στην κάτω Δρώτα στην παραλία ήθελε ποδαρόδρομο.
Μετά έγινε και ο δρόμος έως κάτω στη παραλία και μερικοί αγοράσανε μερικά παλιά σπίτια στη 

πάνω Δρώτα τα φτιάξανε και έμειναν εκεί αφού τώρα όλοι πια είχαμε αυτοκίνητα και ήταν πιο εύκολη και 
γρήγορη η προσέλευση.

Θυμάμαι τότε που ήμουν πολύ μικρός τη χαρά που έκανα όταν ανακοίνωνε ο πατέρας μου ότι θα πάμε 
Σαββατοκύριακο και ετοίμαζε το γαϊδουράκι, τότε δεν είχαμε αυτοκίνητα, παρέα και άλλοι μαζί παίρναμε 
το κατήφορο από το Μπουρό για να πάμε εκεί.

Του άρεσε πολύ του πατέρα μου η θάλασσα 
άλλα από ότι κατάλαβα πιο πολύ πήγαινε να βρει 
τους φίλους του καφετζήδες για να πιει καφέ στο 
καφενείο του Λάσκαρη και ούζο στις ταβέρνες 
του Γρηγόρη και Γιώργου Κουρτέλη που με τις 
ακούραστες γυναίκες τους Μεταξία και Μαρίκα που 
ετοίμαζαν υπέροχους μεζέδες.

Όταν το κέφι άναβε και το ούζο θόλωνε το 
μυαλό άρχιζαν τον «παραπουνκό» αμανές -τραγούδι 
καθιστικό της περιοχής μας

Μερακλής ο πατέρας μου ο Σάββας τραγουδούσε 
και έλεγε πολύ ωραία τετράστιχα που ακουμπούσαν την καρδιά σου μαζί και άλλοι Μποριανοί, παρέα 
όλοι, όπως ο Περικλής Ξενιτελης πολύ καλός τραγουδιστής από το Μπουρό που και αυτός. έμενε το 
καλοκαίρι συνέχεια εκεί.

Αντιλαλούσε η παραλία από τα τραγούδια , σιωπή λέγανε τραγουδούν οι Μποριανοί, όλοι τους 
μερακλήδες, ευρηματικός στο στίχο ο μπροστάρης τραγουδιστής, έλεγε το πρώτο στίχο, συντονισμένοι 
και μελωδικοί οι άλλοι δευτέρωναν, δηλαδή επαναλάμβαναν το τραγούδι όλοι μαζί, σωστή ιεροτελεστία 
χαράς, πόνου, αγάπης , ξενιτιάς.

Αλλά και εμείς οι νεώτεροι αφού μεγαλώσαμε και βρισκόμασταν εκεί γινότανε χαμός Η παρέα μεγάλη, 
εγώ, ο Κώστας ο Νίκος ο Χρήστος ο Γιάννης ο Λευτέρης ο Δημήτρης ο Παναγιώτης ο Γιώργος και άλλοι 
πολλοί αρχίζαμε το τραγούδι και τα όργανα έπαιρναν φωτιά.

Στα καφενεία τότε Σαββατοκύριακο δεν έβρισκες θέση με τίποτα μέχρι και βάρκες έρχονταν από 
το Πλωμάρι. Τουρίστες έστηναν σκηνές στους «Ορνούς» Ακρασιώτες και Αμπελικιώτες κατέβαιναν να 
απολαύουν την ωραία παραλία με τα κουφετί βότσαλα..

Άλλες εποχές τότε ξέγνοιαστες χαρούμενες και είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε όνειρα και να 

«ΔΡΩΤΑ» Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Καρβουνιάριδες

του Αντώνη Θαλασσέλη

έχουμε ελπίδες σαν πιο νέοι που ήμασταν.
Μετά όλοι μας παντρευτήκαμε στην αρχή κατεβαίναμε όσοι μπορούσαμε με τις γυναίκες και τα 

παιδιά μας και σίγα σιγά αραιώσαμε μέχρι που το όνειρο σταμάτησε. Τα καφενεία κλείσανε με πρώτο του 
Λάσκαρη στο πλάτανο μετά του Γρηγόρη και μετά του Γιώργου.

Ο κόσμος αραίωσε και ήρθε ο μαρασμός. Το πανηγύρι τέλειωσε. Τώρα λίγοι παραθερίζουν το 
καλοκαίρι και ένας κάτοικος μένει το χειμώνα και μαζί του και εγώ να δακρύζω και να αναπολώ τις 
όμορφες στιγμές που πέρασα εκεί με όλους.

Για να ξαναπάρει ζωή η Δρώτα και για να γίνει ο δρόμος άσφαλτος γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία 
χρόνια με ένα γλέντι πάνω στη παραλία με ζωντανή μουσική κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι με 
μεγάλη επιτυχία από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Ακρασίου και του Νεοχωρίου.

Αλλά η ελπίδα δεν έσβησε και η ανάσταση ήρθε το 2017 με το άνοιγμα μιας νέας ταβέρνας με 
το όνομα «ΔΡΩΤΑ» από την Μαρία Ξενιτέλλη εγγονή του Γιώργου Κουρτέλη και έτσι η παράδοση 
συνεχίζεται, μαζί με την οικογένεια της σερβίρει υπέροχους νόστιμους και παραδοσιακούς μεζέδες σε 
τιμές πάρα πολύ καλές!

Ο Κρυφός αυτός παράδεισος βρίσκεται στη Λέσβο εφτά χιλιόμετρα από το χωριό μου Νεοχώρι 
(Μπορός) και έξι από το Ακράσι ανάμεσα στην Παναγία Κρυφτή και στη παραλία των Βατερών. Περίπου 
δυο χιλιόμετρα παραλία. Έχει πρόσβαση από θάλασσα και από στεριά με χωματόδρομο. Τώρα μένει 
μόνιμα ένας κάτοικος.

Χωρίς όμως να το θέλω έκανα μια ιστορική αναδρομή από τον ξεχασμένο κρυφό παράδεισο της 
Λέσβου που οι περισσότεροι δυστυχώς δεν γνωρίζουν αλλά θα αποζημιωθούν αν με την πρώτη ευκαιρία 
μπορέσουν και τον επισκεφτούν!

Καρβουνιάρηδες ή καρβουν(ι)αραίοι ή καρβουνιαροί ονομάζονταν οι τεχνίτες που έφτιαχναν τα 
κάρβουνα.

Συνήθως η τέχνη του καρβουνιάρη συνδεόταν με την οικογενειακή παράδοση, δηλαδή μεταφερόταν 
από πατέρα σε γιο, επί αρκετές γενιές.

Οι Λέσβιοι καρβουνιάρηδες προμήθευαν με κάρβουνα αρκετές περιοχές. Εποχιακά πήγαιναν να 
εργαστούν (και) στην Κρήτη, στο Βόλο και αλλού, αφού η ζήτηση σε τοπικό επίπεδο ήταν σχετικά 
μικρή.

Την οικιακή χρήση κάρβουνου υποκαθιστούσε συνήθως στα χειμωνιάτικα «μαγκάλια» η (ελαιο)
πυρήνα (δηλαδή τα υπολείμματα της σύνθλιψης από τα ελαιοτριβεία), ενώ η ζήτηση από τις ψησταριές – 
καφενεία ήταν συνήθως περιορισμένη και δεν ικανοποιούσε τις οικονομικές τους ανάγκες.

Όσον αφορά στο εμπόριο του κάρβουνου, ορισμένοι καρβουνιαραίοι πουλούσαν οι ίδιοι στους 
πελάτες, ενώ κάποιοι άλλοι σε εμπόρους ή μεταπωλητές κάρβουνων. Οι περισσότεροι όμως προτιμούσαν 
να πουλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους, αφού, όπως ανέφεραν, αρκετοί έμποροι τους έκλεβαν στο «ζύγιασμα» 
ή «τους ρουφούσαν το αίμα».

Παρότι οι καρβουνιαραίοι δεν ήταν οργανωμένοι σε επαγγελματική συντεχνία (εσνάφι ή σινάφι), 
είχαν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους και, σε ορισμένες περιοχές ή περιπτώσεις, δούλευαν ομαδικά, 
βοηθώντας ο ένας τον άλλο στα καμίνια με τη σειρά (ή όπως ανέφεραν οι ίδιοι «κάνοντας νεμπέτια»), 
αφού η διαδικασία παραγωγής διαρκούσε πολύ, απαιτούσε κόπο και μεγάλη προσοχή.
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Πώς συναντήθηκα
με τον αγαπημένο μου πατέρα

της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Όταν έφυγε ο πατέρας μου για την Αυστραλία, με άφησε δύο χρονών παιδί. Τα χρόνια εκείνη την 
εποχή ήταν δύσκολα, δεν είχαμε συχνή αλληλογραφία μαζί του. Πολλές φορές χάνονταν τα γράμματα. 
Μεσολάβησε μετά η Γερμανική Κατοχή που ήταν πολύ σκληρή, άγρια, άκαρδη. Όλα τα τρόφιμα τα είχαν 
κρύψει και ο κόσμος πέθαινε μέσα στους δρόμους από την πείνα. Έτσι η επικοινωνία με τον πατέρα μου 
είχε χαθεί. Αυτός δεν ήξερε αν ζούμε και εμείς δεν ξέραμε σε ποιο μέρος βρίσκεται.

Τα χρόνια περνούσαν, είχα μεγαλώσει, δεκαέξι χρονών παιδί. Μια μέρα σκέφθηκα πως πρέπει να γίνω 
όμορφη. Αποφάσισα να κόψω τις κοτσίδες των μαλλιών μου. «Τρελή, νεανική φιλαρέσκεια».

Τότε δεν είχαμε εύκολη συγκοινωνία. Ο δρόμος για το Πλωμάρι ήταν σε κακά χάλια, χωματόδρομος, 
φτιαγμένος επί Τουρκοκρατίας. Μόνο ο Μήτσος Μωραϊτης αποφάσισε και έφερνε ένα φορτηγό μια φορά 
την εβδομάδα.

Αφού αποφάσισα να κόψω τις κοτσίδες χωρίς να χασομερήσω, σκαρφάλωσα πάνω στον Καρνάβαλο. 
Έτσι το είχαμε ονομάσει το φορτηγό και βγήκα στο Πλωμάρι. Απ’ εκεί πήρα το λεωφορείο για τη Μυτιλήνη. 
Μεγάλη ταλαιπωρία αλλά τι είναι ο πόνος μπρος τα κάλλη, που λέμε. Αφού λοιπόν ξεμπέρδεψα με το 
ζήτημα της ομορφιάς, ευχαριστημένη, πήρα το λεωφορείο της επιστροφής. Κατά σύμπτωση έτυχε να 
καθίσω στο ίδιο κάθισμα με κάποιο κύριο, άγνωστος σε μένα. Στη διαδρομή, ο συνεπιβάτης μου έπιασε 
κουβέντα με τον μπροστινό επιβάτη, πάνω στην κουβέντα τους, πήρε το αφτί μου που είπε πως έρχεται 
από την Αυστραλία.

Γύρισα τον κοίταξα και δειλά-δειλά, κάπως συνεσταλμένα τον ρώτησα. «Κύριε, μήπως έτυχε να 
συναντήσετε στην Αυστραλία, τον πατέρα μου; Εκείνος με κοίταξε και είπε χαμογελώντας: Η Αυστραλία 
κοπέλα μου είναι μεγάλο κράτος. Πού να τους ξέρεις όλους.

Μετά από λίγα λεπτά σιωπής, με ξαναρωτά. Πού μένει ο πατέρας σου; Στη Μελβούρνη. Και πώς 
λέγεται»; «Μανώλης Κουτλής από το Ακράσι». Εκείνη τη στιγμή σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, 
σηκώθηκε επάνω, με αγκάλιασε, με φιλούσε και δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του.

«Παιδί μου, παιδί μου» έλεγε, «δεν σε γνώρισα, δεν σε γνώρισα». Με κρατούσε αγκαλιά και έλεγε 
«κόρη μου, πίστεψέ με, είμαι ο πατέρας σου».

Εγώ σαστισμένη, τραβήχτηκα προς τα πίσω. Πώς να πιστέψω πως είναι ο πατέρας μου. Πρώτη φορά 
έβλεπα αυτόν τον κύριο.

Ω! πόσο λαχταρούσα αυτή την αγκαλιά, το πατρικό χάδι, το πατρικό φιλί. Ήθελα να του μιλήσω, να 
του πω πολλά, όσα έκρυβα τόσα χρόνια μέσα μου. Να του πω πως τα παιδικά μου χρόνια ήταν άχαρα 
χωρίς εκείνον.

Πατέρα άκουγα μα δεν τον έβλεπα ποτέ. Να του μιλήσω για τις στερήσεις, τις κακουχίες, την πείνα 
που πέρασα στην Κατοχή. Τα είχα όμως χαμένα. Η γλώσσα μου είχε κολλήσει, δεν μπορούσα να μιλήσω, 
τα μάτια μου είχαν στεγνώσει και το δάκρυ μου είχε χαθεί στα κατάβαθα της ψυχής μου. Εκείνος 
προσπαθούσες να με πείσει πως είναι ο πατέρας μου και έλεγε «Βρε παιδιά, το παιδί μου ήταν δίπλα μου 
και δεν το γνώρισα». Μέσα μου τότε φτερούγισε μια κρυφή χαρά. Είναι αλήθεια αυτό που ακούω; Θα 
έχω και εγώ πατέρα;

Αυτή τη σκηνή την παρακολούθησαν όλοι οι επιβάτες του λεωφορείου με συγκίνηση. Ο σοφέρ 
σταμάτησε το λεωφορείο, σκούπισε τα μάτια του και είπε «Αχ έρμη ξενιτειά που μας κατάντησες, ο 
πατέρας να μη γνωρίσει το παιδί του και το παιδί τον πατέρα του». Κουνώντας το κεφάλι του συνέχισε 
τη διαδρομή του.

Η παραγωγή γινόταν σε υπαίθρια καμίνια και διαρκούσε από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Οι 
καρβουνιαραίοι αρχικά μάζευαν ξύλα όπως «πρινάρια» (πρίνους), βαλανιδιές, αργιλίδια (δηλαδή ξύλα 
αγριελιάς) κ.α. από τα βουνά («ρουμάνια») και τους αγρούς και στη συνέχεια τα «κουριάζανε» δηλαδή, 
τα έκοβαν σε πιο μικρά κομμάτια.

Για να «χτίσουν» (δηλαδή να φτιάξουν) σιγά – σιγά το καμίνι, τοποθετούσαν τα ξύλα περιμετρικά στο 
χώμα, συνήθως αρχικά τα πιο «αδύνατα» όπως ρίζες κ. ά., ενώ πάνω απ’ αυτά έβαζαν το «ταμπλό» (ένα 
τραπέζι) όπου τοποθετούσαν τα πιο χοντρά ξύλα. Τα στοίβαζαν το ένα πάνω στο άλλο, με κλίση πάντα 
προς τα μέσα, ώστε να πάρουν το σχήμα ενός χωνιού. Αυτό το «χωνί» από ξύλα, είχε στη μέση μια τρύπα 
(σαν σωλήνα κούφιο εσωτερικά) από την κορυφή ως τον πάτο, για να διευκολύνει τη φωτιά.

Αφού σχημάτιζαν το «χωνί» ξεκινούσαν να φτιάχνουν πάνω του περιμετρικές τρύπες από πάνω μέχρι 
κάτω, για να «αναπνέει» το καμίνι, δηλαδή να βγαίνουν οι ατμοί της καύσης και να μην εκραγεί. Οι 
τρύπες αυτές (σαν «σωληνάκια» ανάμεσα στα ξύλα) σχηματίζονταν ως εξής: δεξιά και αριστερά από το 
σημείο που ήθελαν να ανοίξουν τη τρύπα έβαζαν ένα τούβλο και το έκλειναν από πάνω με ένα κεραμίδι, 
δημιουργώντας έτσι το «κενό» που χρειάζεται για να βγαίνουν οι ατμοί της καύσης.

Όταν το καμίνι (το «χωνί και οι τρύπες) είχε σχηματιστεί, το κάλυπταν όλο με βρεγμένες πευκοβελόνες 
(γιατί είναι εύφλεκτες) και πάνω από τις πευκοβελόνες έριχναν κοσκινισμένο (καθαρισμένο δηλαδή) 
χώμα το οποίο και έβρεχαν με νερό τόσο, ώστε να ρίξουν ακόμα ένα στρώμα χώματος και να κολλήσει. 
Το καμίνι ήταν πλέον έτοιμο για καύση.

Η φωτιά ξεκινούσε πάντα από πάνω και οι τρύπες 
υποβοηθούσαν τη σταδιακή εξάπλωσή της προς τα 
κάτω. Το πιο σημαντικό στάδιο κατά την καύση ήταν 
το γέμισμα του καμινιού, ο λεγόμενος «ντολμάς» ή 
«τάισμα», δηλαδή η συνεχής ενίσχυση του καμινιού 
με ξύλα για να διατηρηθεί η σταθερότητα και η 
ισορροπία στο εσωτερικό του, αφού χωρίς φροντίδα 
κατέρρεε.

Η καύση ήταν αργή και οι καρβουνιαραίοι 
έπρεπε να την επιβλέπουν συνεχώς. Η διάρκεια της 
καύσης εξαρτιόταν από την ποσότητα των ξύλων: 
για παράδειγμα τριάντα τόνοι ξύλα έβγαζαν περίπου οκτώ τόνους κάρβουνο (τετρακόσια τσουβάλια), 
ενώ η καύση διαρκούσε 15 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο καπνός που έβγαινε από την 
κορυφή του χωνιού ήταν σκούρος, ενώ όταν είχε ολοκληρωθεί η καύση έπαιρνε το χρώμα του ουρανού. 
Τότε αφαιρούσαν σιγά – σιγά με φτυάρια το χώμα, καθώς και τα τούβλα και τα κεραμίδια με τα χέρια, τα 
οποία συγκέντρωναν σε μία στοίβα, ενώ σε μια άλλη έβαζαν τα κάρβουνα που στη συνέχεια τοποθετούσαν 
σε τσουβάλια.

Τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν τα τσεκούρια, τα φτυάρια («νταράκια»), οι 
«πηρούνες» και ένα είδος τρυπανιού.

Στη Μόρια τα περισσότερα καμίνια βρισκόταν στην περιοχή από τον Αη Γιάννη έως και τη διασταύρωση 
προς Μυτιλήνη, αλλά και στην περιοχή της Ουτζάς.

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, 
85 ετών (με θητεία επι σειρα ετών στο Υπουργείο 
Παιδειας). Η εξόδιος ακολουθία  τελεστηκε την 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-02-19 και ώρα 2.30 μ.μ. στο 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ στην ΑΘΗΝΑ. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος. 
Στη μνήμη του ο Συλλογος μας προσφέρει αντί 
στεφάνου χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.
Αιωνία του η μνήμη.

Το ΔΣ του Συλλογου μας.
	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο της ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΒΕΓΙΑΝΝΗ συζυγος του συγχωριανού μας 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΓΙΑΝΝΗ. Η εξόδιος ακολουθία 
τελεστηκε το Σαββατο 9-2-2019 στον Ιερο Ναο 
Αγιου ΕΦΡΕΜ στην Μυτιληνη. Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στον συζυγο, στην 
υπόλοιπη οικογένεια και τους συγγενείς της 
εκλιπούσης. Αιωνία της η μνήμη.

Το ΔΣ του Συλλογου μας
	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο της ΜΕΤΑΞΙΑΣ 
ΚΟΥΡΤΕΛΗ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ. Η εξόδιος 
ακολουθία τελεστηκε την Δευτερα 4-3-2019 και 
ωρα 4 μμ στον Ιερο Ναο Αγιας Παρασκευής στο 
Ακρασι. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσης. 
Στη μνήμη της ο Συλλογος μας προσφέρει αντί 
στεφάνου χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. 
Αιωνία της η μνήμη.

Το ΔΣ του Συλλογου μας.
	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο της ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΛΔΗ, 
89 ετων, στις 27-2-2019, στο Σιδνευ Αυστραλας, 
κορη του Παναγιωτη και της Μαριας Κουτλη.  
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 
οικογένεια και τους συγγενείς της εκλιπούσης.  
Στη μνήμη της ο Συλλογος μας προσφέρει αντί 
στεφάνου χρηματικό ποσό στην εκκλησία του 
χωριού μας  Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. 
Αιωνία της η μνήμη. Το ΔΣ του Συλλογου μας.

	ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ - ΔΡΩΤΑΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… Ξεκινησαν οι εργασιες από τον 
εργολαβο του έργου που του εχει ανατεθει για τις 
στροφες της Δρωτας. Έπεσε τσιμέντο σε κομματι 
του δρόμου Ακρασίου – Δρότας.

Μπραβο στο Δημο Μυτιληνης, μπραβο στον 
Αλληγιαννη Γρηγορη, ακομη ποιο πολλα μπραβο 
στη Προεδρο του χωριου μας Πέμη Καρπελη. 

Το ΔΣ του Συλλογου μας συμβαλει στο εργο 
αυτό δινοντας χρηματικο ποσο για να γινει άλλο 
ένα κομματι τσιμεντοδρομου επι πλεον του 
δρομου αυτου. Πλέον θα είναι πολύ πιο ομαλή 
η μετάβαση στη Δρότα από το Ακράσι, αφού 
με την τσιμεντόστρωση  του δρόμου λύνονται 
πολλά προβλήματα που γίνονταν από τις καιρικές 
συνθήκες και τις φυσικές καταστροφές στον παλιό 
χωματόδρομο.

	Γιορτή 25ης Μαρτίου στο Ακράσι 
Λέσβου

Με μεγάλη επισημότητα φετος γιορτάστηκε η 
25 Μαρτίου στο χωριό μας το Ακράσι αφού μελη του 
συλλογου μας αποφάσισαν φετος να παραβρεθούν 
στις εκδηλώσεις  που έγιναν για να γιορτάσουμε τον 
αγώνα των προγονων μας για την απελευθέρωση 
της χώρας μας από τους Tούρκους. Μετά την 

	ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ και κοπή 
Βασιλοπιτας πρωην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
στο ΑΚΡΑΣΙ

Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας την 
ημέρα των ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ εγινε ο Αγιασμος των 
Υδάτων από το πατερα Παναγιώτη στην εκκλησια 
του χωριού μας Αγία Παρασκευή και μετά η 
Προεδρος του χωριού μας Πέμη Καρπέλλη 
έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα μέσα 
στην εκκλησία.  Μετά ολοι οι παραβρισκόμενοι 
κεράστηκαν από την Προεδρο του χωριου διαφορά 
εδέσματα, γλυκά και ποτά. Και του χρόνου με 
υγεία.

	Εκπαιδευτικη ημερίδα για αγροτες
στο Ακρασι
Ο Ελαιουργικος Συνετερισμος Ακρασίου 

διοργανωσε εκπαιδευτικη ημεριδα για τους 
αγροτες του χωριου μας και των γυρω ορεινων 

χωριων της επαρχιας Πλωμαρίου το Σαββατο 19 
Ιανουαρίου στο Πολιτιστικο Κεντρο Ακρασιου 
ΓΙΑΝΝΗΣ Κοντέλλης. Την εκπ/κη αυτή ημερίδα 
υλοποιησε η εταιρια ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στα 
πλαισια του προγραμματος της Οργάνωσης 
Παραγωγων Ελαιολαδου και επιτραπεζιας ελιας 
και ειχε σαν θεματα: 1. Εφαρμογή εναλλακτικων 
τεχνικων λιπανσης. 2. Εφαρμογή πρακτικων και 
τεχνικων που σχετιζονται με την αξιοποιηση 
των υποπροιοντων και παραπροιοντων 
ελαιοκαλλιεργειας. Το λογο πηρε στην αρχη ο 
Προεδρος του Συνεταιρισμου κ. Κουτλής Χρηστος 
και μετα οι υπευθυνοι για το σεμινάριο της εταιριας 
ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ανεπτηξαν τα 2 παραπανω 
θεματα. Μετα εγιναν ερωτησεις από τους αγροτες 
της περιοχης και δωθηκαν οι σχετικες απαντησεις 
απο τους υπευθυνους του σεμιναρίου. 

	Τα θερμα μας συγχαρητήρια
Τα θερμα μας συγχαρητηρια στον συγχωριανο 

μας Ακρασιώτη Νικο Καρπέλη ο οποιος οριστικε 
ως Αντιδημαρχος Γεωργικής Αναπτυξης και 
Κτηνοτροφιας Δήμου Λέσβου από τον Δημαρχο 
Λέσβου κ. Γαληνο.  Εργο του είναι η εποπτεία 
και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής 
παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής 
και ζωικής παραγωγής. Στις αρμοδιότητες του είναι 
μεταξύ άλλων και η υλοποίηση προγραμμάτων 
ενημέρωσης του αγροτη και του κτηνοτροφου της 
Λέσβου

	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο του συγχωριανου μας 

www.akrasi.gr/forum 
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απογευμα μαζεύονται  οι γυναικες του χωριού μας 
μοιρολογούν - θρηνούν σε ένα μουσικό αργόσυρτο 
ρυθμό πένθιμο που συναντάται μονο στα χωριά 
του Πλωμαρίου Λέσβου. Το συναισθημα βρίσκεται 
σε υψηλό επίπεδο, ο θρήνος είναι αληθινός γιατι 
κάθε γυναικα - μάνα ταυτίζεται με την Παναγιά. Το 
θείο με το ανθρώπινο προσεγγίζουν με συγκινητικό 
τρόπο. Ο καημός της Παναγίας για το παιδί της είναι 
καημό ςτης κάθε γυναίκας για τα δικά της παιδιά. Το 
άκουσμα αυτής της μελωδίας του θρήνου είναι μια 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ. Οσο για τα λογια του 
θρήνου θα τα βρειτε στο 1ο τευχος του περιοδικου 
μας ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ, σελ. 24

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ΑΚΡΑΣΙ,
ΤΑ ΕΓΚΏΜΙΑ

Τo Βράδυ Μ Παρασκευης ψάλλονται στο 
Ακρασι Λέσβου τα Εγκώμια από τους νεους και 
τις νεες του χωριου μας και μετα ολος ο κοσμος 
ακολουθει τον Eπιταφιο σε ολο το χωριο με την 
συνοδεία αυτοσχεδιας χορωδίας

	Κυριακη του Πασχα –Δευτερανασταση
στο Ακρασι

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

Τις Θεός Μέγας Ένα από τα παλιά έθιμα κατά 
την διάρκεια της πασχαλιάτικης ακολουθίας είναι 
όταν ψάλλετε τρεις φορές το «τις Θεός μέγας» το 
εκκλησίασμα χτυπάει τα στασίδια πολλές φορές 
(για να διώξουν το κακό) και οι επίτροποι κουνάνε 
τα πολυέλεα της εκκλησίας.

Το Ευαγγέλιο του Πάσχα Ένα ακόμη έθιμο που 
επικρατεί ακόμη στο χωριό μας το Ακράσι είναι το 
γεγονός ότι το Ευαγγέλιο την Κυριακή του Πάσχα 
λέγεται σε πολλές γλώσσες. Εφέτος ειπώθηκε το 
Ευαγγέλιο σε 6 γλώσσες: στα Αρχαια Ελληνικα, 
στα Αγγλικά, Γερμανικα, στα Ιταλικά, στα 
Καραμανλίδικα και στην καθομιλουμενη (Νεα 
Ελληνικα). Μετά το Ευαγγέλιο γίνεται η περιφορά 
της Αναστάσεως σε όλο το χωριό και φυσικά όπως 
κάθε χρόνο ο παπα Παναγιώτης μας στο τέλος μεσα 
στην πλατεία του χωριού μας είπε το ανέκδοτο της 
ημέρας.  Παρα πολυς κοσμος φετος το Πασχα στο 
χωριο μας και μαλιστα παρα πολλοι νεοι. Μπραβο 
σε ολους που τηρουν τα εθιμα του χωριου μας και 
που θελουν να βρισκονται τις Αγιες αυτές μερες 
στο Ακρασι. Χριστος Ανεστη και του Χρονου

	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 

ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η 
δέηση από τον παπα 
Παναγιώτη υπερ 
όλων των Ελλήνων 
που έδωσαν την 
ιδια τους την ζωή  
για την Ελλάδα 
μας κατέθεσε 
στεφάνι στο 
Ηρώων Πεσόντων 
η Πρόεδρος του 
χωριού μας Πέμη 
Καρπέλη  Στο 
τέλος ακούστηκε ο 
Εθνικός Υμνος.

	 Δ’ Χαιρετισμοί στο Ακράσι

Μέλη του πολιτιστικού συλλόγου ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
και πάλι φέτος ημέρα Παρασκευή ανηφορίσαμε 
για το Ακράσι για να παρακολουθήσουμε τους Δ΄ 
Χαιρετισμούς.Από τον παπα Παναγιώτη ακούσουμε 
το «Τείχος ει των παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε…»  
και το «Άγγελος πρωτοστάτης…» και από τους 
ιεροψάλτες το «Υπερμάχω», και όλα τα άλλα 
τροπάρια και κοντάκια της ημέρας. Όπως πάντα 
μέσα στην εκκλησία νιώθεις μια θαλπωρή, μια 
ζεστασιά.  Πολλά πράγματα όμως δεν μπορείς να 
τα εξηγήσεις με λόγια,αλλά μόνο όταν τα ζήσεις. 

Ακούστηκαν το «Άσπιλε» από την κα Ειρηνη 
Σωτηρχελλη και το «Δος ημίν Δέσποτα» από 
τον κ. Γεωργιο Ξ. Βερβερη. Μετά το τέλος των 
Χαιρετισμών τι άλλο; ούζο με μεζέ… και του 
χρόνου.

	Eργα υποδομων & συντήρησης 
αγροτικων…δρομων στο Ακράσι
Εχουμε να σας πληροφορησουμε για πολύ 

σημαντικα εργα που έχουν γίνει το πρώτο εξάμηνο  
στο χωριο μας το Ακρασι. 1) Διάνοιξη του 
δρομου και των στροφων Ακρασιου – Δρωτας και 

συγκεκριμενα από το Νεκτοταφειο του χωριου μας 
μεχρι την Φαρμα Ελαφιων. Εργο της Περιφερειας Β. 
Αιγαιου και συγκεκριμενα του Αντιπεριφερειαρχη 
κ. Βαλσαμιδη 2) Συντήρηση του αγροτικου Δρόμου 
από την Περα Πλατη μέχρι την Παραλια της Δρότας 
και από την περιοχη Πεζούλες μέχρι την περιοχή 
Τσλισμένη. 3) Συντηρηση του αγροτικου Δρόμου 
από τους Αγίους Αναργύρους μεχρι της περιοχή 
Νιάματα, έργο του Δήμου Λέσβου (Πολιτικής 
Προστασιας – Αντιδήμαρχος κ. Καρασαββας).

Τα θερμά μας συγχαρητήρια από την 
Προέδρο του χωριού μας  Πέμης Καρπέλη, από 
τον Πολιτιστικο μας Σύλλογο και από όλους τους 
Ακρασιώτες, προς τον Αντιπεριφερειαρχη κ. 
Βαλσαμιδη και τον Δήμο Λέσβου (κ. Καρασαββα), 
οι οποίοι με τις ενεργειες τους ομορφαίνουν το 
χωριο μας με εργα υποδομων και συντηρησης των 
αγροτικων δρόμων της περιφερειας του χωριου 
μας.

	ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
στο ΑΚΡΑΣΙ ΛΕΣΒΟΥ
Μετά την αποκαθήλωση του Χριστού από τον 

Σταυρό και τον ενταφιασμό Του, οι γυναίκες του 
Ακρασίου στολίζουν το επιτάφιο. Αυτό γίνεται σε 
όλη την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σε λίγα μέρη της 
Λέσβου εδώ και παρα πολλά χρονια στο Ακράσι 
είναι το ΜΟΙΡΟΛΟΪ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Κατά τις 5 το 
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Γιώργος Σωτήρχος (Μέλος), αναπληρωματικό 
μέλος Γρηγόρης Κοντός.

Οι νεολαια του χωριου μας (μέρος της 
οποιας διαμενει στην Αθηνα) αποφασισε να 
παρει στα χερια της το νέο ΔΣ του Συλλογου Ο 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ και αποτελει ένα πολύ ευχαριστο 
γεγονος για το χωριο μας.  Είναι το πιο ωραίο, 
όμορφο, ανθρώπινο και προοδευτικό στοιχείο 
της κοινωνίας μας και ιδιαιτερα του χωριου 
μας. Με νεους ανθρωπους στο ΔΣ ο Πολιτισμός 
μετατρέπεται σε ζωτικό μοχλό πολιτιστικης 
και κοινωνικής ανάτασης και προβολής ενός 
αυθεντικού τρόπου ζωής. Αποτελούν ένα δείγμα 
εναντίωσης των νέων στην υποκουλτούρα και στο 
ψεύτικο lifestyle που καλλιεργείται .

Το ΔΣ του Συλλογου μας μαζι με το νέο ΔΣ του 
αδελφου Συλλογου Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ θα συνεχίσει 
και φέτος κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά 
και κοινές δράσεις σε ζητήματα που αφορούν το 
χωριό μας , σε συνεργασία με την Προεδρο του 
χωριου μας κα Πέμη Καρπέλη 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ  με έδρα 
το ΑΚΡΑΣΙ

	Τα θερμα μας συγχαρητήρια
Τα θερμα μας συγχαρητήρια στην εγγονή 

μας ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ το γένος 
ΑΣΩΜΑΤΙΑΝΟΥ για την επιτυχια της σε 
διαγωνισμο Οδοντιατρικής Σχολής και που 
έλαβε το 1ο Βραβείο. Ο παπους και η γιαγια της 
ΓΙΑΝΝΗΣ και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΣΩΜΑΤΙΑΝΟΥ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Για μια ακόμη χρονιά οι Πολιτιστικοι μας 

Σύλλογοι ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ διοργανώνουν 
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΙ γι΄ αυτό 
το καλοκαίρι.

1. Ημέρα Κυριακή 28/7/19 απογευμα: 
Πολιτιστικο κεντρο Ακρασιου ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΕΛΗΣ: Σεμινάριο εκπαιδευσης BLS 
(μη πιστοποιημένο) Σωζοντας ανθρωπους με 
απινιδωτές 2. Ημερα Πέμπτη 1/8/19, 6.30 μμ 
πλατεια χωριου: Ζωγραφική για όλους
3. Ημερα Παρασκευη 02/8/19  Α) πρωι: Εκδρομη 
στον Προφητη Ηλια στον Πριονα 
Β) απογευμα 8 μμ. Πολιτιστικο κεντρο Ακρασιου 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΗΣ:  Ομιλία του Μαξη 
Αξιωτη (ερευνητής, συγγραφέας, ζωγράφος, και 

γιατρός): Γνωριζοντας το Ακρασι και την γυρω 
του περιοχη 
4. Ημερα Σαββατο 03/8/19 7.00 μμ πλατεια 
χωριου: Επίδειξη ταλεντων, χορευτικά
5. Ημέρα Κυριακή 04/8/19 απογευμα 7.00 
πλατεια χωριου: Master chef Junior
6. Ημερα Πέμπτη 8/8/19, 7.00 μμ πλατεια χωριου: 
Κυνήγι θησαυρού
7. Ημερα Παρασκευη 9/8/19 απογευμα 8.30 μμ 
πλατεια χωριου: 
Βραδυα ΚΑΡΑΟΚΕ για νεους και όχι μονο.
8. Ημέρα Σαββατο 10/8/19 πλατεια χωριου 8.30 
μμ  ΓΙΟΡΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ
9. Ημέρα Κυριακή 11/8/19 πρωι 11,30 πμ πλατεια 
χωριου:
α) Πρωί 11.00 πμ. Διαγωνισμος επιτραπεζιων 
παιχνιδιων σκακι , πινοκ, ταβλι.
β) απογευμα: Πεζοπορια Ακράσι – Αγιάσος: 
Προσκύνημα στην Παναγιά της Αγιάσου
10. Ημέρα Δευτερα 12/8/19 βραδυ στην παραλια 
ΔΡΩΤΑΣ: ΠΑΡΤΥ κατω από το φεγγαρι στην 
ΔΡΩΤΑ

Τα ΔΣ των Συλλογων
	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο της ΜΑΡΙΑΣ 
ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ, ετων 84. Η εξοδιος ακολουθία 
θα τελεστηκε το ΣΑΒΒΑΤΟ (22-6-19) και ωρα 
6.00 το απογευμα στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στον αγαπητο μας 
φίλο Στράτο και μελος του ΔΣ του Συλλογου μας,  
όπως επισης και στην υπολοιπη οικογένεια του 
και τους συγγενείς της εκλιπούσης.  Η οικογένεια 
της εκλιπούσης επιθυμεί αντι στεφάνου να 
προσφέρουν οποιοδηποτε ποσο θελουν στην 
εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου για την κατασκευή νέου 
τέμπλου στο εξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων 
Ακρασίου Λέσβου. Στη μνήμη της ο Συλλογος 
μας προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό 
για τον παραπανω σκοπο .Οι εκδηλωσεις του 
Συλλογου μας Καθαρισμος παραλιας Δρώτας και 
τα Λαογραφικά έθιμα του Κλήδονα και τα Κάψαλα 
ΜΑΤΑΙΏΝΟΝΤΑΙ. Αιωνία της η μνήμη. Το ΔΣ του 
Συλλογου μας.

	Ημεριδα για το Ελληνικό Ελαιολαδο
Την Τεταρτη (19/6/19) πραγματοποιηθηκε 

σας πληροφορήσει το θάνατο του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ του ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ετων 86. Η 
εξοδιος ακολουθία  τελεστηκε το ΣΑΒΒΑΤΟ (11-
5-19) και ωρα 16.00 στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντος. Στη μνήμη 
του ο Συλλογος μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  Αιωνία του η 
μνήμη. Το ΔΣ του Συλλογου μας

	 Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο του ΑΛΒΑΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ετων 91. Η εξοδιος ακολουθία 
τελεστηκε  την ΚΥΡΙΑΚΗ (12-5-19) και ωρα 
11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου.  Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συγγενείς του εκλιπόντος.  Στη μνήμη 
του ο Συλλογος μας προσφέρει αντί στεφάνου 
χρηματικό ποσό στην εκκλησία του χωριού μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου Λέσβου. Αιωνία του η 
μνήμη.

Το ΔΣ του Συλλογου μας.
	Εργα της Προεδρου του Ακρασιου 

Λέσβου Πέμης Καρπέλη
Μετά το τέλος της 5ετους θητείας ως 

Προεδρου του Ακρασιου Λέσβου η Πέμη 
Καρπέλη κανει ένα απολογισμο του έργου της. 
Τα ποιο σημαντικά έργα που έγιναν εδώ και 5 
χρόνια είναι:1. Το γεφυρι του Αγίου Νικολάου 
στην Δρώτα 2. Μαζεμα λοιματων στην περιοχή 
Πεζούλες 3. Καθαρισμός χειμαρου Δρώτας 4. 
Επισκευή γεώτρησης Δρώτας 5. Αποδυτήρια στην 
Παραλία Δρωτας 6. Τριμεντοστρώσεις δρόμου 
Δρωτας 7. Επισκευή Νεκροταφειου Ακρασίου 

8. Επισκευή κτηρίου Κοινοτητας Ακρασίου (2 
φορες) λογω σεισμου 9. Επισκευή Αγροτικου 
Ιατρείου 10. Επισκευή Λαογραφικου μουσείου. 11. 
Τσιμεντοστρωση δρόμου προς Αγιους Αναργύρους. 
12. Ηλεκτροδοτηση προς Αγιους Αναργύρους. 13. 
Φωτισμος στα πλατανια στην κεντρικη πλατεία και 
συντηρηση της πλατείας 14. Ασυρματη επικοινωνια 
γεωτρήσεων με την κεντρικη δεξαμενη του χωριου. 
15. Βάφτηκαν τα καγκελα στο Νεκροταφείο και 
στην Εξέδρα με την βοηθεια του Αντιδημαρχου 
κ. Καρασαββα. 16. Τσιντoστρωσεις δρομων μέσα 
στο χωριο. 17. Φτιαχθηκαν 2 επιτοίχια , το ένα 
πλησιον του σπιτιου του Εμμ. Ασπρολούπου και 
το άλλο πλήσιον του σπιτιου του Γεωργ. Βογιατζή 
18. Λειτουργία μεγαφώνων της Κοινότητας 19. 
Περιπου 15 καινουργιοι καδοι Απορριμάτων  
20. Ασφαλτόστρωση δρόμου από το σπιτι του 
Ευστρατίου Σάπικα μέχρι το σπιτι του Ιωαν. 
Ασωματιανου και από το Κατω καφενειο μέχρι 
το Νςκροταφείο 21. Ασφαλτοστρωση της μικρης 
πλατείας του χωριου (Κθαριά) 22. Συντήρηση 
παιδικης χαράς. 23. Τοιχίο στο Καπνό  24. Επισκευή 
γεώτρησης. 25. Συντήρηση Ηρωων Πεσόντων  
26. Και πολλα άλλα μικρα έργα. Μπραβο στην 
Προεδρο μας και ευχομαστε την επομενη 5ετια να 
εχει την ίδια ορεξη και δυναμη για περισσοτερα 
εργα

	Τα θερμά μας συγχαρητήρια
Βρισκόμαστε στην ευχαριστη θεση να σας 

πληροφορησουμε ότι εγιναν εκλογες στον αδελφο 
Πολιτιστικό Σύλλογο Ακρασίου Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
με έδρα την Αθήνα, την Κυριακή 9/6/19. Στο 
νεοεκλεγέν ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ακρασίου Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ (ολοι νέοι), ευχόμαστε 
καλη επιτυχία στο έργο του και το οποιο είναι:

Θανάσης Καραχοτζίτης (Πρόεδρος),  
Μυρσίνη Λασκαρη (Αντιπροεδρος), Παρασκευή 
Κοντού (Γραμματέας),  Βάγια Γάγα (Ταμίας), 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

στην Αθηνα (Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών) από την 
Διεπαγγελματικη Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) 
ημερίδα με θεμα: «Ανοιχτός Διαλογος για το 
Ελληνικό Ελαιολαδο». Για το θέμα: Διακίνηση 
και Εμπορία χύμα Ελαιολάδου» μίλησε ο 
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ακρασίου κ. 
Χρήστος Κουτλής . Τα αναφερθέντα αφορουν 
ολους οσοι εμπλέκονται με το θεμα του ελαιολαδου, 
παραγωγούς , εμπορους και όχι μονο. Επειδη η 
θεματολογια της εκδηλωσης ήταν ευρεία, καλυψε 
ένα 10ωρο περίπου, και γι΄ αυτό μπορει να μεταβεί 
κανεις αμεσα μεσω της μπαρας, στο σημειο εκεινο 
που ξεκινα η συζήτηση της ανω θεματολογιας γυρω 
στις 6.30.  Ολοκληρο το διαλογο της ημερίδας τον 
βρισκει κανεις στο Youtoube Ημεριδα εδοε

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Lf6pRnTnv9U

	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο της ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΥΠΟΥ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ετων 40. Η εξόδιος ακολουθία 
τελεστηκε στην  Μελβουρνη της Αυστραλίας. 
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στο 
πατέρα, τον αδελφο και τους συγγενείς της 
εκλιπούσης. Στη μνήμη της ο Συλλογος μας 
προσφέρει αντί στεφάνου χρηματικό ποσό στην 
εκκλησία του χωριού μας Αγία Παρασκευή 
Ακρασίου Λέσβου. Αιωνια της η μνημη.

Το ΔΣ του Συλλογου.
	Εορτή των Αγίων Αποστόλων
στο Ακράσι
Γιορτάστηκε και φέτος η Εορτή των Αγίων 

Αποστόλων στο Ακράσι στην ομώνυμη τοποθεσία 
των Αγίων Αποστόλων. Ευχαριστούμε μέλη 
του συλλόγου μας για το ψήσιμο του καφέ και 
για το μοίρασμα των εδεσμάτων. Τα παραπανω 
ήταν προσφορά της οικογενειας Λαγουτάρη 
Ευστρατίου και Πέρσα εις μνήμην της μητέρας 
τους Μαρίας. Επίσης στο τέλος της λειτουργίας 

έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία και το μοίρασμα 
του άρτου σε όλο το εκκλησίασμα. Χρόνια Πολλά 
στους εορτάζοντες. Και του χρόνου με υγεία.

	Εορτή των Αγίων Αναργύρων Ακράσι 
Λέσβου

Γιορτάστηκε στις 1 Ιουλίου και στο χωριό μας 
το Ακράσι η εορτή των Αγίων Αναργύρων στο 
ομώνυμο εξωκλήσι λίγο έξω από το χωριό μας. 
Οι Άγιοι Ανάργυροι ήταν χριστιανοί ιατροί που 
προσέφεραν χωρίς αμοιβή τις υπηρεσίες τους. 
Θεράπευαν τις ασθένειες των ανθρώπων, και 
ιδιαίτερα των φτωχών, χωρίς να παίρνουν χρήματα, 
γι’ αυτό και ονομάστηκαν Ανάργυροι. Ευχομαστε 
να μας δίνουν πάντα υγεία σωματική και ιδιαιτερα 
ψυχική και πνευματική υγεία, ιδιαιτερα στις 
σημερινές ημέρες μεγάλης κρισης που περνάμε.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
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Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ στο ΑΚΡΑΣΙ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ
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του Γ. Ξ. Βερβέρη

Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού μας Συλλόγου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ στο ΑΚΡΑΣΙ

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για την ΕΛΙΑ

	Περιοδικο ΑΚΡΑΣΙ, Νο 44
Εκδοθηκε το τεσσαρακοστό τεταρτο (44ο) 

τεύχος του περιοδικού του Συλλογου μας, όλων 
των Ακρασιωτών 

Παραμονή των Χριστουγέννων μοιράστηκε 
μαζι με τα καλαντα που είπαμε στους μόνιμα 
διαμένοντες συγχωριανούς μας μαζί με το νέο 
τεύχος του περιοδικού του Πολιτιστικού μας 
Συλλόγου. Αρχες του χρονου ταχυδρομήθηκε σε 
ολους που διαμενουν στην υπολοιπη Ελλάδα και 
στο εξωτερικο.

Στο του ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, 
διαβαζουμε: Εναμιση χρόνος από τον σεισμό 
και στο Ακράσι Λέσβου, 4 κόκκινα σπίτια – για 
γκρέμισμα (2 ήδη εχουν γκρεμιστεί) και 90 κίτρινα 
σπίτια επισκευάσιμα, μεσα σ αυτά και η εκκλησια 
του χωριού μας…Μεσα στο 1,5 χρόνο πολύ λιγα 
πραγματα έγιναν…Το μονο θετικο ότι μπήκαμε 
στην εκκλησια αφου εχουν γινει οι απαραιτητες 
εργασιες. Προσπαθουν οι κατοικοι του χωριου μας 
να επουλώσουν τις πληγές που τους «ανοιξε» ο 
σεισμος, να φτιαξουν τα σπιτια τους, διαδικασιες 
χρονοβορες.

Το ΔΣ του Συλλογου μας έστειλε επιστολες 
στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο υπουργό 
σχετική επιστολή τονίζοντας ότι: «…Βρισκόμαστε 
στον δεύτερο χρόνο μετά τον σεισμό και το ορεινο 
και ακριτικό μας χωριό, το Ακράσι κινδυνεύει, 
εκτός των άλλων, να εγκαταλειφθεί, κυρίως 
από τους λιγους και εναπομείναντες νέους, που 
αποτελούν και την ελπίδα μας για το αύριο…. Σας 
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ένα μεγάλο 
μέρος των κατοίκων του χωριου μας έχει ήδη 

υποστεί μεγάλο ψυχικό κλονισμό, που επιτείνει η 
παράταση της αβεβαιότητας και της ερήμωσης… 
Οι ΑΚΡΑΣΙΩΤΕΣ, είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι του 
νησιού είτε έχουν τα πατρικά τους και περνούν 
εκεί τις διακοπές τους με τις οικογένειές τους, 
αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο τους. Είναι βέβαιο 
ότι, αν υπάρξει η απαιτούμενη υποστήριξη, θα τον 
αναδείξουν ως έναν από τις ωραιότερες περιοχές 
της Ελλάδας».

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, 
αγροτικου προβληματισμού του Παναγιώτη 
Χατζέλλη, του Μιχάλη Ασλάνη, του Τέλη 
Ασπολούπου και της Μαρίας Καλδή. Ανθρώπους 
που αγαπούν τον τόπο τους και δεν παύουν να 
γράφουν γι΄ αυτόν. Τους ευχαριστούμε μέσα από 
τα βάθη της καρδιάς μας.

	Κάλαντα Χριστουγέννων στο Ακράσι 
Λέσβου

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

	ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ στο ΑΚΡΑΣΙ 
ΛΕΣΒΟΥ

Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΟΥ 
έκοψε την Κυριάκη (13-1-18) μετά το τέλος 
της θείας Λειτουργίας την Πρωτοχρονιάτικη 
Βασιλόπιτα στο Πολιτιστικό κέντρο «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» (πρώην Δημοτικό Σχολείο). Μετά 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα μας, 
όλοι οι Ακρασιώτες και φίλοι του χωριού μας 
(πάνω από 80 άτομα)  που παραβρέθηκαν είπαμε 
τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς μαζί με την παιδική 
χορωδία το Συλλόγου μας. Όλος ο κόσμος που 
παραβρέθηκε στην γιορτή μας αυτή κεράστηκε 
με κουραμπιέδες, μελομακάρονα, ξηροί καρποί,  
κονιάκ, χυμούς για τα παιδιά κλπ. Όλα τα παραπάνω 
ήταν προσφορά του συλλόγου.  Τέλος κληρώθηκε 
το πρωτοχρονιάτικο Δώρο (Θερμαινόμενο διπλό 
υπόστρωμα) και το οποίο κέρδισε ο Μανώλης 
Χριστοφέλλης. Του ευχόμαστε καλή χρονιά και 
να ναι πάντα τυχερος στην ζωή του. Μετά την 
κοπή της βασιλόπιτας ακολούθησε μεσημεριανό γλέντι με ζωντανή μουσική στο καφενείο του 

Νικολάου Καρπελη.  Ευχαριστούμε όλους όσους 
παραβρέθηκαν στην γιορτή μας αυτή και ευχόμαστε 
σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με ΥΓΕΙΑ. 

Το ΔΣ του Συλλόγου 
	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
Το πρωτο Σαββατο των Απόκρεω 2019 ο 

Πολιτιστικος μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΟΥ και 
ο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ συνδιοργάνωσαν ενημερωτική 
εκδήλωση για τους ΑΓΡΟΤΕΣ των ΟΡΕΙΝΩΝ 

ΧΩΡΙΩΝ του ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ με θέμα: ΛΙΠΑΝΣΗ 
και ΚΛΑΔΕΜΑ της ΕΛΙΑΣ.

Μιλησε  ο Γεωπόνος ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΛΟΣ 
στο Πολιτιστικό κέντρο του Ακρασίου (πρώην 
Δημοτικό Σχολείο), στις 03 -ΜΑΡΤΙΟΥ- 2019 
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ωρα 5.30 μμ.

	ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΑΚΡΑΣΙΩΤΙΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ

Μετά από αρκετά χρόνια γιορτάσαμε φέτος 
στο Ακράσι τις Αποκριές, το πρωτο Σαββατο 
των Απόκρεω, με πολλά θεατρικά αποκριάτικα 
(με την θεατρικη ομάδα του Συλλογου μας), 
με ζωντανη μουσικη, με χορό, τραγούδια (ΕΡΙ 
ΠΑΛΕ), με πολύ κέφι και κρασί. Η γιορτή αυτή 
έγινε στο Πολιτιστικό κέντρο του χωριού μας 
(πρώην Δημοτικό Σχολείο) Στο τελος ο Συλλογος 
μας κερασε ολο τον κοσμο με το πατροπαραδοτο 
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ριζογαλο.
Ευχαριστουμε ολους οσους παραβρεθηκαν 

στην γιορτη μας αυτή και ιδιαιτερα την θεατρικη 
ομάδα του Συλλογου μας

	Εκπαιδευτικό - Πολιτιστικό πρόγραμμα
του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟY MAΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Μετά ΤΟ ΠΟΥ ΉΡΘΕ Η ΑΝΟΙΞΗ…

αποστείλαμε επιστολή στους μαθητές των 
σχολείων με της Λέσβου με πλούσιο εκπαιδευτικό 
- πολιτιστικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικές – 
ημερήσιες εκδομές για τα παραδοσιακα ορεινα 
χωριά ΑΚΡΑΣΙ, ΑΜΠΕΛΙΚΟ, ΝΕΟΧΩΡΙ  
(λαογραφικά μουσεία, φαρμα ελαφιών, μικρο 
καταρράκτη, κλπ).  Πιστεύουμε αξίζει τον κόπο 
να επισκεφτούν οι μαθητές της Λέσβου τα τρία 
ορεινά χωριά μας, γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις 
στους παραπάνω χώρους οι μαθητές θα ωφεληθούν 
μαθησιακά ποικιλοτρόπως.

Το ΔΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
	ΓΙΟΡΤΗ ΚΟΥΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Για ΟΓΔΟΗ συνεχή χρονιά ο Πολιτιστικος 

Σύλλογος Ακρασίου Λέσβου διοργάνωσε την 
Γιορτή της Κούνιας.

Οι παρακατω φωτογραφιες δείχνουν ένα 
μέρος της Γιορτής της Κούνιας, που έγινε την 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ στην πλατεία του χωριού μας 
το ΑΚΡΑΣΙ.  Δείτε στην στολισμένη κούνια 
με λουλουδια,το κέφι, η όρεξη για χορό, ….οι 
ψησταριές που στήθηκαν από μέλη του συλλόγου, 
και η ζωντάνια, που έδειξαν ότι η γιορτή της 

κούνιας είχε μεγάλη επιτυχία για μια ακόμη φορά. 
Επίσης αυτό που είχε μεγάλη επιτυχία και άξιζε 
τον κόπο ήταν πιστεύω τα τραγούδια της κούνιας . 
Είπαμε τραγούδια της Λαμπρής, της Πρωτομαγιάς. 
του έρωτα και της αγάπης. Τα τραγούδια αυτά 
τραγουδήθηκαν από την αυτοσχέδια χορωδία που 
σχηματίστηκε εθελοντικά. Τους ευχαριστουμε 
ολους. Επισης ήρθε παρα πολύ κοσμος Ακρασιωτες 
και φίλοι του Συλλογου μας από αλλα μερη της 
Λέσβου και μας τιμησαν με την παρουσια τους και 
τους ευχαριστουμε πολύ. Επισης φετος ειχαμε και 
ζωντανη ορχηστρα με ακορντεον  και μπουζουκι 
(Χρηστο και Κωστα) και τους οποιους μουσικους 
θελουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτερα,  όπως 
επισης και τον Ακρασιώτη Τάκη Σωτηρχελλη 
ο οποιος μας χαρισε και μας τραγουδισε τα πολύ 
ομορφα τραγουδια του.  Επισης ευχαριστίες και 
στον κ. Μανώλη Σοφιανο ο οποιος μας παραχωρησε 
το γαιδουρακη του για να κανουν βολτες τα μικρα 
και μεγαλα…. παιδακια. Τελος θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε ΟΛΟΥΣ όσους βοήθησαν για 
να γινει η Γιορτή αυτή.

Και του χρονου.

ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ

του Μιχάλη Ασλάνη

	Όταν ο Τσιπρας βγήκε πρωθυπουργός πήγε στο καταυλισμό τον τσιγγάνων   τους λέει  όποιος  
έχει  δέκα παιδιά και άνω θα πληρώνεται  χίλια ευρώ. Πηγαίνει  στο σπίτι του και  λέει βρέ γυναικά που 
είναι τα παιδιά εδώ του λέει εντάξει θα πάω να φέρω και τα άλλα τρία που έχω. Πήγε και τα κουβάλησε, 
τα  μετράει και ήταν τέσσερα ρωτά την γυναίκα του που είναι τα υπόλοιπα και του απαντά  ότι ήρθαν 
και τα πήραν οι πατεράδες τους.

	Οι αφλουγιες ξεκίνησαν με ένα ανέκδοτο.Θα σας δώσω μια συνταγή πως τηγανίζουμε πατάτες 
.Οταν θα τηγανίζουμε πατάτες και για να τις κάνουμε ωραίες  όταν τις ξεπλύνουμε, τις πασπαλίζουμε με 
ξύδι. Θα γίνονται ροδοκόκκινες και ξεροψημένες  και καλή σας όρεξη,Για να μαθαιτε πολλές συνταγές 
ζαχαροπλαστικής στο 11888 και παει.

Δεν την θέλω τη ζωη
Πιασα ποια τσι βαρίομη
Οπ’ ματζηκς παντού πουνό
τσούλου ξηκατουριέμη

	Κι να δεις στου δρόμου που περπατάς εφτου πτουν έβλεπες καλόν εφτου τουν βλέπεις άλλος 
να τρέμ, αλους να πηγέν μπαταρμζένους τσι άλλα πολλά. Αλλά η γρουσουζιά  γρουσουζιά αφού δεν 
βλέπουμε πως οι μισοί ήμαστε μέσα στο λάκκο.

	Μια εβδομάδα πριν από την Καθαρά Δευτέρα ο Σύλλογος μας έκανε μια γιορτούλα να τονώσει 
το χωρίο μας ,Το αποτέλεσμα απογοητευτικό λίγος ο κόσμος ιδίως από τους ντόπιους παρά τα τρία 
θεατρικά σκετς ζωντανή μουσική, πολυ κέφι  από τους παραβρισκόμενους. Ετσι σιγά  σιγα οδηγούμεθα 
στου βαλανια  , κριμας.  

	Ξενοφών Σάπικας,  άνθρωπος που τόλμησε να πάει και να τακτοποίηση το οστεοφυλακιο στο 
νεκροταφείο του χωριού μας .   Έβαλε όλα τα κασελάκια στο τόπο τους  και ο καθένας μπορεί να πα και 
να δη τον δικό άνθρωπο. Εστω και αργά σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και να μη περιμένουμε από 
ένα άνθρωπο να τα κάνη όλα.

	Την Κυριακή της Ορθοδοξίας είχε λίγο κόσμο η εκκλησία του χωριού μας με ψάλτη κάτοχο 
βυζαντινής μουσικής και με δυο βοηθούς ομοιάζει σαν τον Χριστό εν μέσο δυο ληστών.

	Γιατί όταν χορεύουμε πάντα γελάμε και φωνάζουμε όπα; 
	Βρέ βρέ  τους κλέφτες αυτοί δεν έχουν γλύψει το δάχτυλο στο μέλι πού βάλανε αλλά πέσανε 

και μέσα στην βαρέλα που έχουν το μελι, Κάθε λίγο και λιγάκι βγάζουν έναν     κλέφταρο δούλευε και 
εσύ Έλληνα ταλαίπωρε και κάνε οικονομία για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αν μπορέσουμε και 
στρώσουμε κάποτε θα είναι θαύμα.

	Ο κλέφταρος ο Ψωμιαδης  έφαγε μια Ελλάδα και δεν ίδρωσε κανενός το αυτή ενώ τους άλλους 
τους σέρνουν συνεχώς στα δικαστήρια και μετά γυρίζουν στα χωρία να πουν ότι αλλάζουμε σελίδα 
,Άλλοι πάλι λένε εμείς θα σας σώσουμε και πολλές άλλες μπούρδες. Βρε Ουστ, γιατί δεν ξέρετε τα 
πρωτινά ξεχάστε τα γιατί καιροί άλλαξαν.  

	Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Κύριον. Είχαμε τον σεισμό που μας έχει καταστρέψει την εκκλησία 
μας ,με χίλια βάσανα έγινε η αναστήλωση και αυτή μερική. Σαν τους Ρομά αλλάζουμε τα εξωκκλήσια 
και έτσι  που πάμε ούτε και τα παιδιά από τά εγγόνια μας δεν θα την δούνε φτιαγμένη. 
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	Είχαμε δύο υπέροχους ανθρώπους που μετά τον θάνατο του Κωστή του ψάλτη μας ανάλαβαν 
εκείνη , αλλά ο ψυχοφθόρος καιρός τους επισκέφτηκε και αυτούς τους μεγάλωσε και με την ψυχή στο 
στόμα παλεύουνε την κατάσταση (αλλά το μεν πνεύμα πρόθυμο η δε σαρξ ασθενής).  Αλλά επειδή (το 
γύρας ουκ έρχεται μόνο), άρχισαν να ρετάρουνε . Εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ προσφέρανε στην 
εκκλησία. Και σε συζήτηση με φίλους είπαμε να ψάξουμε να βρούμε ένα ψάλτη και να τον πληρώνουμε 
με τον μήνα.  Και επειδή τα καλά κώπης κτώνται το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Μήνας μπαίνει μήνας 
βγαίνει πρέπει να πληρώνουμε τον ψάλτη γι΄αυτό κάνουμε έκκληση σε κάθε πιστών αν θέλει να 
βοηθήσει οικονομικά για νά υπάρχουν χρήματα για την πληρωμή του ψάλτη.

	Πούνε η Μαλαμαδίνα που έλεγε θα βγούνε σιδερένια πουλιά και θα πετούνε. Τα έλεγε Γιουράτσα 
εμείς τώρα από την γρουσουζιά μας δεν βλέπουμε μπροστά μας.

	Ο θεός έκανε πλάσματα έκανε και κλάσματα τώρα έχουμε μείνει μόνο τα κλάσματα. 
	Καλά πού έχει φέτος νερό οι μπαχτσέδες. Όλοι καταπράσινοι αλλά ακόμη μήδε προφαντό δεν 

κόψαμε. Καλά που είναι και ο Στράτος και μας τροφοδοτεί. Στα καφενεία τα λόγια παίρνουν και δίνουν 
,εγώ ο ένας, εγω ο άλλος άλλος πηγαίνει με το αγροτικο νομίζεις πώς θα φόρτωση από τα θερμοκήπια 
του Πολιχνίτου.

	Ακούω πολλούς να κουβεντιάζουν για την δυσκοιλιότητα ότι έχουν πρόβλημα  και υποφέρουν,θα 
σας πω κάτι για να απαλλαγείτε. Υπάρχουν στα φαρμακεία μέσα σε χάρτινα σακουλάκια κάτι 
αποξηραμένα φύλα που λέγονται φύλλα Αιγύπτου. Βράζεις μερικά στο νερό και το πίνεις.

	Χτυπά η πόρτα και φωνάζει ποιος και ακούει εγώ είμαι ο χάρος. Και ποιος σε φώναξε Εμένα δεν 
με φωνάζουν πηγαίνω μόνος. Ακούει από μέσα ο γέρος και φωνάζει: «εμένα να πάρεις». «Ουξάπουδο 
όχ του γέρου μένα μένα». Άρχησαν το εμένα, εσένα τον ζάλισαν, λέει θα φυγω τωρα και θα ξανάρθω 
για να μου πείτε ποιόν να πάρω. Ξανάρχεται και λέει τι αποφασίσετε και λέει ο γραίος δυνατά δυνατά 
φτον πγηρευς στου καφενέ είναι.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΕΟΥ ΔΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας «ΑΚΡΑΣΙΩΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΚΡΑΣΙΩΝ» προσκαλεί 
τα μέλη του άνω Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 4 
Αυγούστου 2019, ημέρα Κυριακή 11.30 και στην πλατεία του χωριού, με θέματα 
Ημερήσιας Διατάξεως τα παρακάτω:

1. Πεπραγμένα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
3. Πρόσθετα θέματα που θα προταθούν κατά την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών του συλλογου η ΓΣ θα γίνει την 11 Αυγούστου 
2019, ημέρα Κυριακή 11.30 και στην πλατεία του χωριού.
Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχουν όλα τα 
εγγεγραμμένα στο Σύλλογο τακτικά μέλη.

Το ΔΣ του Συλλογου

Ο συγχωριανός μας Πρέσβυς . Δημήτρης  Ξενιτέλλης εισήλθε 
ως νέος διπλωματικός στο Διπλωματικό Σώμα της Ελλάδας 
το 1985 κατόπιν εξετάσεων στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
σε οποίες και κατετάγη 8ος σε σύνολο 20 επιτυχόντων και 1200 
υποψηφίων. 

Η διπλωματικής του καριέρα άρχισε με την  υπηρεσία του στην 
Κρυπτογραφική Υπηρεσία (όπου υποχρεωτικά  υπηρετεί ο κάθε 
εκκολαπτόμενος διπλωμάτης προκειμένου  γίνει κοινωνός τόσο 
του τρόπου επικοινωνίας του Υπουργείου με τις διπλωματικές του 
υπηρεσίες στο εξωτερικό  όσο και των τρόπων διακίνησης της 
απόρρητης αλληλογραφίας)  και συνεχίστηκε με την υπηρεσία του 
στην Διεύθυνση ΝΑΤΟ. Επακολούθησε η υπηρεσία του ως Πρόξενος 
της Ελλάδος στο Goeteborg της Σουηδίας, στην Πρεσβεία της 
Ελλάδος στην Πράγα της Τσεχίας και κατόπιν ως Πρόξενος στο 
Nis της Σερβίας (γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου), 
όπου γνώρισε και την σημερινή σύζυγο του Σνέζανα. Κατά την 
διάρκεια της υπηρεσίας του στο Nis ανακηρύχθηκε με ομόφωνη 
απόφαση του Κοινοβουλίου σε επίτιμο Δημότη Σερβίας και του 
απονεμήθηκε σε ειδική τελετή  απο τον - τότε Επίσκοπο Νίσσης 
- και σημερινό Πατριάρχη Σερβίας κ.κ Ειρηναίο η ανώτατη 
διάκριση της εκκλησίας της νοτίου Σερβίας, το μετάλλιο του 
Αγίου Ρωμανού. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στην 
Σερβία - το 2003 - αποσπάστηκε από το Νίς για ένα εξάμηνο στην 
Κεντρική Υπηρεσία προκειμένου συνδράμει στην υλοποίηση των 
στόχων της τότε ελληνικής  Προεδρίας στην Ευρωπαική Ένωση. 

Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του έλαβε έγγραφη 
ευαρέσκεια από τον τότε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ.κ Στεφανόπουλο. Επακολούθησε διετής υπηρεσία του στην 
Διεύθυνση Βαλκανικών χωρών της Κεντρικής Υπηρεσίας, ως 
Τμηματάρχης των χωρών Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Βοσνίας 
/ Ερζεγοβίνης και κατόπιν ανεχώρησε ως Γενικός Πρόξενος 

της Ελλάδος για την Στουτγκάρδη της Γερμανίας, όπου υπηρέτησε επί τετραετία (2007-2011). 
Επακολούθησε η άσκηση των καθηκόντων του στην Β’ Γενική Διεύθυνση  της Κεντρικής Υπηρεσίας 
ενώ η διπλωματική του καριέρα συνεχίστηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γενικός Πρόξενος  
της Ελλάδας στο San Francisco των ΗΠΑ, όπου υπηρέτησε επί μία τετραετία. Το 2013 με απόφαση του 
Ανωτάτου Υπηρεσιακού προήχθη στον πρεσβευτικό βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ τάξεως 
ενώ τον Μάιο του 2018 και κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του ως Διευθυντής της Δ6 Διεύθυνσης 
παγκόσμιων πολιτικών (σε οποία υπηρετεί σήμερα) προήχθη στον πρεσβευτικό βαθμό του Πληρεξουσίου 
Υπουργού Α’ τάξεως.

Για την προσφορά του στο Διπλωματικό σώμα βραβεύτηκε από τον  εξοχότατο Πρόεδρο της 
ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλο με τον Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος του 
Φοίνικος.

Τιμητική διάκριση στον
Δημήτρη Παν. Ξενιτέλλη

Από την απονομή της ανώτατης τι-
μητικής διάκρισης του ελληνικού 
κράτους, του Ανώτερου Ταξιάρχη 
του Τάγματος του Φοίνικος από την 
Α.Ε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας της  κ.κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο προς τον συγχωριανό μου 
Δημήτρη Ξενιτέλλη, Πρέσβυ με τον 
βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού 
Α’ τάξεως.
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Κάποιος δάσκαλος ανέφερε τη λέξη ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ και κάποιος άλλος έγραψε ότι η ΤΑΠΕΙΝΟΣΧΗΜΙΑ 
σκότωσε την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. Από αυτό ορμώμενος θέλησα να σας πώ ότι τα ίσια λόγια και σταράτα 
είναι τα ΣΩΣΤΑ κι όχι τα δικηγορήστικα κόλπα που προσπαθούν να μπερδέψουν τους ενόρκους και 
τους δικαστάς και την κοινή γνώμη. Αναφέρωμαι στη λέξη «κλοπή». Οχι κύριοι δικαστές.. δεν έκλεψε 
ο πελάτης μου αλλά το δανείστικε. Φωνάζει ο δικηγόρος για να δικαιολογήσει τον πελάτη του. Με λίγα 
λόγια λένε λέξεις που αλλοιώνουν το νόημα ώστε το αποτέλεσμα να προβεί σε ώφελος τους. Εεεε αυτά 
εμένα δεν μου αρέσουν κι ούτε αρέσουν στους τίμιους και έντιμους πολίτες. Για να προοδέψει ένας 
άνθρωπος και η κοινωνία ολόκληρη, πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια και μάλιστα στις μέρες μας που 
τα ΗΘΗ και τα ΕΘΙΜΑ έχουν πάρει δραματικά τον κατήφορο. Είμαστε λαός με αξιόλογο παρελθόν, με 
ηθικές αξίες. Εδώ άρχισε ο πολιτισμός. Εμείς δώσαμε τα φώτα στους υπόλοιπους λαούς. Αρχαίο πνεύμα 
αθάνατο, λέει το τραγούδι. Μήπως δεν είναι αλήθεια;;; Οι ξένοι το λένε και το παραδέχοντε, πόσο 
μάλλον εμείς οι ίδιοι οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων!!! Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε 
την εικόνα μας για να γίνουμε αντάξιοι συνεχιστές των προγόνων μας.

Τα ΙΣΙΑ ΛΟΓΙΑ είναι τα ΑΛΗΘΙΝΑ.
του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)

ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ,
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΛΥΘΗΚΕ.
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΤΟΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΜΑΣ ΣΤΗ 

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΠΑΡ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ ΨΑΛΤΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΩ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ 
ΕΠΙ ΜΙΣΘΩ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ 
ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣΕ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ. ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΘΥΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝ Σ ΑΥΤΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΑΛΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

 ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ 
ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΕΙΤΕ 
ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ, ΑΛΛΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΟΝΟΜΑΤΑ:
1. ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΑΡΧΟΝΤ. 3. ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΕΜΜ. 4.ΑΦΙΟΝΤΖΗΣ 

ΠΑΝ. 5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ. 6. ΓΑΛΑΝΤΖΗΣ Ι. 7. ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ ΠΑΡ. 8. ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ ΕΥΔ. 9. ΚΑΡΠΕΛΗΣ 
ΝΙΚ. 10. ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΠΑΝ. 11. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ ΠΕΡΣ. 12. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΕΥΣΤ. 13. ΛΑΣΚΑΡΗΣ 
ΠΑΝ. 14. ΠΑΝΤΕΜΗΣ Γ. 15. ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ε. 16. ΣΠΑΝΟΣ ΓΡ. 17. ΣΠΑΝΟΣ Ε. 18. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝ. 19. 
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΣΩΤ. 20. ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Γ. 21. ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ Τ.

ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΗ ΚΑΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ.      ΦΙΛΙΚΑ
Γ.Δ. ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ

Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

1. Βενετία Γεωργ. Αβαγιάννη, 2. Ευστρατία Δημητρίου Κουτλή, 3.Μεταξία Ξενοφ. Σωτήρχου, 4. Ειρήνη 
Αρχοντ. Σωτήρχου,5.Μυρσίνη Σίμου Ξενιτέλλη, 6.Μαρία Σταύρου Ραφτέλλη, 7. Μαρία Κων/νου Μαυροθα-
λασσίτου, 8. Δημήτριος Εμμανουήλ Καλδής 9. Ευστρατία  Ευριπίδη Ταμκαλή, 10. Ανέστης Ευριπίδη Ταμκα-
λής, 11. Γεώργιος Ευριπίδη Ταμκαλής, 12. Δήμητρα Μιχαήλ Δουκάκη, 13. Ειρήνη Σίμου Ξενιτέλλη, 14. Ζωή 
Δημητρίου Μωραϊτου, 15. Ειρήνη Δημητρίου Σωτήρχου, 16. Ευστράτιος Μιχαήλ Δουκάκης, 17. Αρχοντούλα 
Αρχοντ. Σωτήρχου, 18. Βάγια Νικολάου Θαλασσέλλη (Πηγάδια), 19. Ειρήνη Βασιλ. Ζαλούμη, 20. Γεώργιος 
Ανδρέα Καριτσιανός, 21. Αρχοντέλλης Παναγιώτη Σωτήρχος, 22. Ευστάθιος Κων/νου Καλδής, 23. Ελευθέ-
ριος Εμμανουήλ Καλδής, 24. Βασίλειος Νικολάου Μαυροθαλασσίτης, 25. Αρχοντούλα Χρήστου Θαλασ-
σέλλη, 26. Γεώργιος Δημ. Μανωλέλλης, 27. Ιωάννης Γεωργίου Καβαρνός, 28. Παράσχος Β. Θαλασσέλλης, 
29. Αρχοντούλα Δημ. Βερβέρη, 30. Μαρία Γεωργίου Αβαγιάννη, 31. Γεώργιος Ροδόλφου Ξενιτέλλης, 32. 
Ευστράτιος Ξενοφ. Βερβέρης, 33. Παναγιώτης Εμμανουήλ Λούπος, 34. Γεώργιος Σωτήρχου Σωτηρχέλλης, 
35. Παναγιώτης Δημητρίου Μανωλέλλης, 36. Μιχάλης Νικολάου Ασλάνης, 37. Περικλής Σίμου Ξενιτέλλης, 
38. Γεώργιος Ευστρατίου Αβαγιάννης, 39. Ανδρέας Σταύρου Ραφτέλλης, 40. Ευστάθιος Εμμανουήλ Καλδής, 
41. Βασίλειος Σταύρου Ραφτέλλης, 42. Σίμος Γεωργ. Ξενιτέλλης, 43. Μαρίτσα Χρυσοβέργη – Καραμπάση, 
44. Μαρία Σωτήρχου Σωτηρχέλλη, 45. Μυρσίνη Γεωργίου Μανέτα (Δρώτα), 46. Παναγιώτης Γ. Βελούτσος 
(Δρώτα), 47. Φώτιος Αντωνίου Ζαλούμης (Δρώτα), 48. Δημήτριος Γ. Βελούτσος (Δρώτα), 49. Παναγιώ-
της Αντωνίου Βελούτσος (Δρώτα), 50. Παναγίτσα Γ. Μανέτα (Δρώτα), 51. Σταύρος Γρηγορίου Αληγιάννης 
(Βούρκος), 52. Παναγιώτης Α. Βελούτσος (Δρώτα), 53. Ιωάννης Χρίστου Θαλασσέλλης, 54. Γεώργιος Παν. 
Τζανέλλης (Βούρκος), 55. Παρασκευή Γεωργίου Ξενιτέλλη, 56. Περσεφόνη Γρηγορίου Μανέτα
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Μαθητές στο Δημοτικό σχολείο Ακρασίου το 
σχολικό έτος 1934 - 1935 με δάσκαλο

τον Εμμανουήλ Π. Χατζέλλη.

Δεκαετία του ‘50. Ακρασιώτες άνδρες και 
γυναίκες σε Εθνική γιορτή στο Πλωμάρι.

Τους γνωρίζει κανείς;

Ακρασιώτες στη μακρινή Αυστραλία σε στιγμές 
ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Ακρασιώτες στην πλατεία του χωριού μας,
κάτω από τον πλάτανο απολαμβάνουν

το ουζάκι τους (ονόματα δεν λέμε)!

Αρχές δεκαετίας του ’60, ο Στράτος Μακαρώνης
με τους γονείς του στην Ζάμπια.

Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος
(εγγονός του Παν. Γ. Χατζέλλη) απέκτησε Πτυχίο 

Βυζαντινής Μουσικής.

Αδελφές Δουκάκη. Εδώ και πολλά χρόνια 
διαμένουν στην μακρινή Αυστραλία

και που αγαπούν πάρα πολύ το Ακράσι.

Οικογένεια Γεωργίου Βογιατζή.
Στη μακρινή Ζάμβια.

Πιστοποιητικό γάμου του 1954
του Μανώλη Νικ. Αληγιάννη με την 

Ειρήνη Γρηγ. Μαυροθαλασσίτη

Κωνσταντίνος Μαυροθαλασσίτης 
παλιός ιεροψάλτης της Αγίας 

Παρασκευής Ακρασίου και πολύ 
καλός μουσικός (ακορντεόν).Αρχές δεκαετίας του ’50, τα αδέλφια

Ευστράτιος & Γεώργιος Καριτσιανός.

Μεταπτυχιακός τίτλος από το Παν. 
Αιγαίου που απέκτησε η Ρεβέκα 

Καρίπη με τον γιό της.



ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

36

ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ

37

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

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

Αυγήρης Ιωάννης 200,00
Δουκάκη – Κουτσουραδή Αθηνά  20,00
Αυγήρης Ιωάννης  20,00
Χριστοφέλλη Μάρσια  35,00
Βερβέρης Ευστράτιος  20,00
Λάσκαρη Μαρία  11,00
Γερακούδη Διονυσία  20,00
Μαρινέλλη-Χλέντζου Άννα 20,00
Ξενιτέλλης Γιώργος 10,00
Γιαννάκη Πέμι  20,00
Δελεβερούδη Παρασκευή 20,00
Καρλαγάνη-Θαλασέλλη Ευδοκία 30,00
Κουγκούλιου Ειρήνη 20,00
Χατζέλλη Μυρσίνη του Νικ. 10,00
Σωτήρχος Αρχοντέλλης του Γεωργ. 10

Λέκκας Στέφανος 50,00
Σωτηρχέλλης Αρχοντέλλης του Παναγ. 
20,00
Κρητικός Σπύρος 10,00
Κοντός Ευστάθιος 10,00
Χατζέλλη Ειρήνη του Νικολάου 20,00
Ασλάνη Στέλλα 10,00
Βεγιάννη Μαρία 20,00
Τζάλα Ελένη 20,00
Μοριανός Γρηγόριος 5,00
Τσιργιάννη-Γκατζηρούλη Μάρσια 
10,00
Παλαιολόγος Γεώργιος
του Παναγ. 10,00
Κουτλή Μαρία συζ. Περικλή 10,00

Χατζέλλης Παναγιώτης
του Γεωργ. 10,00
Κοντέλης Στρατής 10,00
Βεγιάννης Δημήτριος 20,00
Σωτηρχέλλης Εμμανουήλ 10,00
Παντέμης Γεώργιος 20,00
Μαυροθαλασσίτης Βασίλειος 5,00
Γαλαντζής Σιδερής 10,00
Κουτλής Περικλής 5,00
Τσουγκράνης Γεώργιος 10,00
Κουτρουλή Πελαγία 10,00
Αποστολέλλης Κώστας 10,00
Πέτρος Λάσκαρης 10,00
Ειρήνη & Δημήτριος Ζαλούμης 10,00

Από τον γάμο του Δημήτρη Τυροπώλη
(του Παναγιώτη και της Πέμης)

και της Σοφ. Γκαμπονιέρη.

Από τα παλιά Διοικητικά Συμβούλια του 
Συλλόγου μας (Σωτηρχέλη Ειρ., Πέμη Κουτλή, 

Ευστρ. Καριτσιανός, Εμμαν. Χριστοφέλλης
και Γεώργιος Μάρκος.

Από τον γάμο της Ζωής Λαγουτάρη
(του Ευστρατίου και της Ειρήνης)

και του Ευαγγ. Ψαρρού

Από το γαμήλιο τσουρέκι της Δέσποινας
Χριστοφέλλη (του Εμμανουήλ και της Αθηνάς)

στις Δρυγιές Αμαρίου Κρήτης.

Ακρασι!!!! Σε κοντινή χιλιομετρική απόσταση από τη δυτική έξοδο του Πλωμαρίου η ασφαλτοστρωμένη 
οδός μέσα από μία κατάφυτη περιοχή, θα σας οδηγήσει στο γραφικό και παραδοσιακό Ακράσι. Ένας 
άλλος δρόμος για να πάει κανείς, είναι από το δρόμο Αγιάσου-Πολυχνίτου, μετά τον Άγιο Δημήτριο 
στρίβουμε αριστερά στο δρόμο με πινακίδα προς Αμπελικό. Μετά από μια φανταστική πευκόφυτη 
διαδρομή οδηγούμαστε στο Αμπελικό και συνεχίζοντας, φτάνουμε στο Ακράσι.

Χτισμένο σε ύψωμα, περιτριγυρισμένο από 
ελαιώνες και με χαρακτηριστικό του τα δροσερά 
καλοκαίρια και μηδέν υγρασία, είναι έτοιμο να 
σας κερδίσει. Σπίτια με λουλουδιασμένες αυλές, 

παραδοσιακά σοκάκια για περίπατο, διατηρητέα κτίσματα όπως ο ναός της Αγίας Παρασκευής –κτισμένη 
του 1865- με το διήμερο πανηγύρι τον Ιούλιο. Η μοναδική πλατεία με τα πλατάνια, η εξέδρα με τη 
μαγευτική θέα του βουνού Πριόνας, του «μαρμαρωμένου βιγλάτορα» και της υπέροχης παραλίας της 
Δρώτας με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Τα τρία καφενεία σας περιμένουν για ζεστά ροφήματα γύρω 
από τη σόμπα το χειμώνα και για ποτό και μεζέδες το καλοκαίρι, αλλά και το πρώτο σχολείο του χωριού 
–κτισμένο το 1882- τώρα γραφείο της κοινότητας. Ενδιαφέρον έχει η συζήτηση με τους ντόπιους για 
ιστορίες από τα περασμένα.

Το σχολείο -κτισμένο το 1929- τώρα Πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΗΣ» με το πλούσιο 
σε υλικό Λαογραφικό Μουσείο που για χρόνια μάζευε ο φιλόλογος Ιωάννης Κοντέλλης, το σύγχρονο 
ελαιοτριβείο με την παλιά καμινάδα, η παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες, το φωτοβολταϊκό 
πάρκο, το μοναδικό σε όλο το νησί κτήμα με ζώα της ελληνικής πανίδας, ξωκλήσια σε τοποθεσίες 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και μαγευτικές διαδρομές που σε αφήνουν να ταξιδέψεις στη φύση και στο 
χρόνο, αποτελούν πόλους έλξης για κάθε λογής αναζήτηση.

Για μπάνιο θα πάτε στην παρθένα και βοτσαλωτή παραλία της Δρώτας –προέκταση της παραλίας των 
Βατερών-, καθώς και για ψαροντούφεκο, αλλά και για προσκύνημα στην Παναγία Κρυφτή. Εκεί θα πάτε 
με βάρκα.

Πανηγύρια, γλέντια, πολιτιστικές εκδηλώσεις η γιορτή του Τραχανά, θεατρικές και μουσικές βραδιές, 
διαγωνισμοί και αθλοπαιδιές για την ψυχαγωγία όλων των ηλικιών.

Για όλα αυτά, αξίζει να επισκεφτείτε το Ακράσι. (φωτ. V. Limperi)

Περιήγηση στο Ακράσι
του Παναγιώτη Αβαγιάννης
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΑΕΙ

Η Γεωργία Κατσαρού εγγονή του Περικλή και της Γεωργίας Αποστολέλλη, επέτυχε στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Φιλολογικό τμήμα.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1. Ο Σταύρος Λινάρδος (του Κώστα και της Ταξιαρχούλας) και η σύζυγος του Δήμητρα στις 
10/12/2018 στη Μυτιλήνη έφεραν στον κόσμο ένα αγοράκι.
2. Η Ειρήνη Μαυροθαλασσίτου (του Βασιλείου και της Βλουτίνας) και ο Δημήτριος Καλδής (του 
Στεφάνου) στις 28/12/2018 έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι. 
3. Ο Δημήτρης Αθανασίου (του Χαρίλαου και της Μαρίας Ταμκαλή) και η σύζυγος του Ρούλα 
στις  30/12/2018 στη Μυτιλήνη έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι
4. Η Ελένη Σωτηρχέλη (του Αρχοντέλη και της Ιωάννας) και ο σύζυγος της Τριαντάφυλλος στις 
11/03/2019 στην Αλεξανδρούπολη έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
5. Ο Εμμανουήλ Καλδής  και η σύζυγος του  στις 12/4/2019 έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Να σας ζήσουν και καλή ανατροφή

ΓΑΜΟΙ

1. Στις 23/06/2019 η Ζωή Λαγουτάρη (του Ευστρατίου και της Ειρήνης ) και ο Ευάγγελος Ψαρρός 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντα Μυτιλήνης.

2. Στις 28/06/2019 η Δέσποινα Χριστοφέλλη (του Εμμανουήλ και της Αθηνάς) και ο Θοδωρής 
Τσαχάκης παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Δρυγιές Αμαρίου Κρήτης.

3. Στις 26/06/2019 η Λιουντμίλα  (κόρη της Μαρίας Φεργαδιώτου σύζυγος του ιεροψάλτη μας) 
και ο Φώτιος παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης

4. Στις 06/07/2019 ο Δημήτρης Τυροπώλης  (του Παναγιώτη και της Περσεφώνης – Πέμη) και η 
Σοφία Γκαμπονιέρη παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Καγιάνι.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια

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

της Ειρήνης Σωτηρχέλλη

Συγχωριανοί,
Eνισχύστε οικονομικά την έκδοση του Περιοδικού.

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

ή GR 8302607660000330100020404,
με πρώτο όνομα Γεωργιος Βερβέρης.

Λαδοτύρι Ακρασίου

Είναι το δεύτερο διασημότερο τοπικό προϊόν, μετά το ούζο! Πιπεράτο, με έντονη αλμυρή γεύση και 
σκληρή υφή, το λαδοτύρι Ακρασίου, είναι ένα ακόμη εκλεκτό ελληνικό προϊόν.

Παρασκευάζεται και στo χωριό μας, από πρόβειο γάλα ή μίγματά του με γίδινο - σε ποσοστό έως 
30%- ενώ έχει χρώμα λευκό προς λευκοκίτρινο. 
Καταναλώνεται ως συνοδευτικό με μεζεδάκια, 
ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλές παραδοσιακές 
συνταγές όπως οι γκιουσλεμέδες, τα γεμιστά 
κολοκυθολούλουδα ή το σφουγγάτο. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά αυτού του παραδοσιακού τυριού 
είναι ότι διατηρείται σε ελαιόλαδο, τουλάχιστον 
για 3 μήνες. Από εκεί έχει πάρει άλλωστε και τη 
χαρακτηριστική του ονομασία. Για χρηστικούς 
λόγους και λόγω της μαζική παραγωγής, στις 
μέρες μας διατίθεται και παραφινομένο. Με 
μέση υγρασία 34%, λίπος 32%, πρωτεΐνες 27% 
και αλάτι 2,7% το λαδοτύρι Μυτιλήνης ανήκει 
στην κατηγορία των τυριών με πλούσιο άρωμα 
γάλακτος και επίγευση που θυμίζει νότες ξηρών καρπών.

Το γάλα από το οποίο παράγεται το τυρί προέρχεται από το χωριό μας. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές 
και γεωφυσικές συνθήκες του νησιού είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη φυλών αιγοπροβάτων με 
ισχυρή προσαρμοστικότητα. Αυτό συμβάλει στην παραγωγή γάλακτος με ιδιαίτερα πλούσια σύσταση και 
εξαιρετικές οργανοληπτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τους ντόπιους παραγωγούς η διαφορά στη γεύση των 
τοπικών τους τυριών –όπως το λαδοτύρι- οφείλεται σ’ αυτό το μοναδικής επίγευσης γάλα, στην κρέμα 
που δεν αφαιρείται κατά την τυροκόμηση και στη σωστή ωρίμανση των τυριών. Βέβαια, η εμπειρία των 
τυροκόμων και ο ιδιαίτερος τρόπος παρασκευής και συντήρησης του τελικού προϊόντος παίζουν το δικό 
τους μοναδικό ρόλο, ενώ κακά τα ψέματα, είναι και η συντήρηση του μέσα σε ελαιόλαδο αυτή που του 
δίνει τη χαρακτηριστική του νοστιμιά.

Τυροκομείται μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της άμελξης του γάλακτος χωρίς να προστεθεί σκόνη 
γάλακτος, χρωστικές ή άλλες συντηρητικές ουσίες. Πήζει με παραδοσιακή πυτιά μέσα σε 30 λεπτά. Οι 
ντόπιοι παραγωγοί αφού ξαναζεστάνουν το πήγμα στους 45 βαθμούς Κελσίου, το τοποθετούν σε καλούπια 
όπου και το αφήνουν μέχρι να αποκτήσει σταθερή δομή και το τελικό του σχήμα, που είναι στρογγυλό. Στη 
συνέχεια, το αλατίζουν επιφανειακά και το μεταφέρουν σε χώρους με 85% υγρασία και 12-18 βαθμούς 
Κελσίου θερμοκρασία, όπου μένει να ωριμάσει για, τουλάχιστον, τρεις μήνες. Τέλος, το διατηρούν σε 
ελαιόλαδο σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία (3-4 βαθμούς Κελσίου) όπου και παραμένει αναλλοίωτο 
για έναν περίπου χρόνο. Παλαιότερα, το τυρί αποθηκευόταν και ωρίμαζε σε πήλινα μεγάλα δοχεία τα 
γνωστά κιούπια, γεμάτα με ελαιόλαδο Μυτιλήνης ενώ λόγω της κατοχύρωσης του ως τυρί Π.Ο.Π., οι 
έλεγχοι, για την εξασφάλιση της ποιότητας του είναι τόσο αυστηροί, που οι παραβάτες τιμωρούνται με 
αποκλεισμό.

Το λαδοτύρι Ακρασίου γίνεται νοστιμότατο σαγανάκι, ενώ αξίζει να το δοκιμάσετε και στο Σφουγγάτο, 
σήμα κατατεθέν του νησιού που είναι ένα φαγητό σαν πίτα χωρίς φύλλο, που τρώγεται και χλιαρό και 
κρύο.
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Ειρηνη Παναγιωτου Καλδη - Κουτλή 

Η μητέρα μας γεννήθηκε στο χωριό Ακρασι Λέσβου  το 1930. Η Ειρήνη ήταν η δεύ-
τερη κόρη του Παναγιώτη και η Μαρία Κουτλή,  από τις 6 αδελφες. Η Ειρηνη  ήταν ένα 
ασθενικό παιδί και  είχε φυματίωση ως παιδί.  Διατήρησε επίσης τον οδυνηρό τραυμα-
τισμό της ζωής της από την παιδική της ηλικία όταν ο γερμανός στρατιώτης την  κλώ-
τσησε επειδή περιέργως κοιτούσε μια αλυσίδα ψωμιού όπου το ψωμί πέρασε από το ένα 
άτομο στο άλλο σε γερμανικά φορτηγά. Μετά από αυτόν τον τραυματισμό δεν θα μπορούσε 
ποτέ να σηκώσει το ένα της χέρι . Το Δημοτικό Σχολείο το  σταμάτησε στην  3η τάξη, όταν όλα τα σχολεία 
έκλεισαν λόγω της ναζιστικής κατοχής της Ελλάδας  Στο τέλος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου είδε την αμε-
ρικανική επισιτιστική βοήθεια μεγάλοι σάκοι αλεύρι να έρχονται στο χωριό του το Ακρασι  να διανέμονται 
στους πεινασμένους χωρικούς. Ο πατέρας της είχε το μοναδικό κατάστημα το μοναδικό μηχάνημα ζύγισης 
τροφίμων.

Σε ηλικία 15 ετών έφυγε  η Ειρήνη στην Αθήνα και έζησε με τον θείο της Θεμιστοκλή Κουτλή και τη θεία 
της όπου σπούδασε ως κοπτοραπτου. Αυτή η τεχνη  την βοηθησε πολύ καλά καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής 
της καθώς έκανε φορέματα και ρούχα για την οικογένειά της.

Ο Στέφανος Εμμανουήλ ΚΑΛΔΗΣ  γνωρίζοντας τον  χαρακτήρα της προσέγγισε τον πατέρα της Ειρη-
νης  και είπε του είπε: «θέλω την κόρη σου για τον γιο μας στην Αυστραλία». Παντρεύτηκε σε  ηλικία των 
17 ετών με έναν άνδρα που δεν γνώρισε ποτέ και η μόνη επαφή μεταξύ τους ήταν μία φωτογραφία και ένα 
γράμμα. Στην Αυστραλια όταν πηγε μετα από περιπέτειες  πολλες,  παντρεύτηκε τον Γιώργο Καλδη.

Η Ειρήνη μετα ασπο καιρο  έφερε τις δύο αδερφές της Μιλτο,  την  Ζωή και την τελευταία την Εκλευθε-
ρια, πραγμα που ήθελαν οι γονεις της. Η μητεα μου  ήταν υπερήφανη, ευγενική και φιλόξενη, προσφέροντας 
κάθε βοήθεια στους νεοαφιχθέντες χωρικούς του Ακράσι που από καιρό σε καιρό περνούσαν από το σπίτι 
μας από την Ελλάδα για να βρουν απασχόληση. Η μαμά και ο μπαμπάς είχαν επιτυχημένα καταστήματα και 
θα έδιναν  αυτά σε συγγενείς σε τιμή κόστους μόνο για να δουν τους συγγενείς τους να περνούν  καλά. Η 
μητέρα μας ήταν ένας αφοσιωμένος ορθόδοξος Χριστιανός με πνευματική σκέψη και πράξεις. Ανεξάρτητα 
από τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένεια  μας, η μητερα μου  ήταν χαρούμενη, αισιόδοξη, 
ευγενής, γενναιόδωρη και πίστευε παρα πολύ  στον Χριστο. Η ζεστή φιλοξενία της μαμάς είναι γνωστή στην 
οικογένειά μας, έχει αγαπήσει πάντα και έχει ανέκαθεν αναλάβει πολλά καθήκοντα για να βοηθήσει την οι-

Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

Εις μνήμην...

κογένειά της σε κρίσιμες στιγμές κρίσης που έχουν μετατρέψει τα μέλη της οικογένειάς της σε μια καλύτερη 
πορεία. Στα τελευταία της χρόνια η μαμά αφιερώθηκε στα εγγόνια της και συνέχισε την ηθική υποστήριξη 
της εκτεταμένης οικογένειάς της και αυτής της εκκλησίας. Οι υπηρεσίες της στην ενορία της αναγνωρίστη-
καν επίσημα από τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Θεωρούμε τους εαυ-
τούς μας πολύ τυχεροί που είχαμε μια τέτοια μητέρα, γιαγιά, μεγάλη αδελφή γιαγιά, θεία που έχει μέσα από 
πράξη αγάπης και πρακτική που παρουσιάζεται ως καλύτερος τρόπος και κληρονομιά για τη ζωή. Ελπίζουμε 
ότι ο Ιησούς θα καλωσορίσει τη μαμά με ανοιχτές αγκάλες καθώς ήταν πάντα ο αφοσιωμένος υπηρέτης του 
Θεού. Να έχω την ευχη της.      Η γιο σου Στεφανος Καλδης

ΘΑΝΑΤΟΙ

1. Στις 01/02/2019 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νίκος Παν. Ασπρολούπος όπου και κηδεύτηκε.
2. Στις 09/02/ 2019 απεβίωσε στην Μυτιλήνη η Βεγιάννη Ειρήνη σύζυγος Νικολάου όπου και κηδεύ-
τηκε.
3. Στις 27/02/2019 απεβίωσε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας η Ειρήνη Καλδή το γένος Κουτλή όπου και 
κηδεύτηκε. 
4. Στις 03/03/2019 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Μεταξία Γρ. Κουρτέλη κάτοικος Δρώτας και κηδεύτη-
κε στο Ακράσι.
5. Στις 10/05/2019 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Ασπρολούπος Ευστάθιος του Καματερού και κηδεύ-
τηκε στο Ακράσι.
6. Στις 11/05/2019 απεβίωσε στη Μυτιλήνη ο Αλβανός Γεώργιος και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
7. Στις 22/06/2019 απεβίωσε στη Μυτιλήνη η Λαγουτάρη Μαρία και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
8. Στις 26/06/2019 απεβίωσε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας η Μαρία Παν. Λούπου όπου και κηδεύ-
τηκε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών
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