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Τεσσαρακοστό  έβδομο (48ο) τεύχος (24 χρόνια κυκλοφορίας)  του 
περιοδικού όλων των Ακρασιωτών. Η μεγάλη υγειονομικη κρίση εχει 
δημιουργήσει σε ολους μας προβλήματα και ιδιαιτερα τους Πολιτιστικους μας 
Συλλογους. Το καλοκαίρι που βιώσαμε στο χωριό μας ήταν δύσκολο, με 
λιγοτερους Ακρασιώτες από ότι τα προηγουμενα χρόνια. Οι δύο  Πολιτιστικοι 
μας Συλλογοι αντέχοντας στα δύσκολα και με δημιουργική διαθεση λαμβάνοντας 
όλα τα υγιονομικα μέτρα ασφαλίας υλοποιησαν Πολιτιστικες εκδηλώσεις οι 
οποιες ζωντανεψαν για μια ακόμη φορά το χωριο μας. Κάποιες όμως από αυτές 
δεν εγιναν. Η Γιορτή του Τραχανά, τα Ταλέντα, το Κηνύγι του Θησαυρού, η 
βραδυά Καραοκε δεν έγιναν γιατί ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ προείχε Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ. Από εκεί και πέρα το πάρτυ στη Δρώτα, η Καντάδα 
στην Πλατεία του χωριού, η Πεζοπορεία στην Παναγιά την Αγιασώτισσα και 
ο διαγωνισμος των Επιτραπέζιων παιχνιδιών (ΠΙΝΟΚ) έδωσαν μια μεγάλη 
ζωντανια στο χωριό μας.

Εχετε στα χέρια σας το περιοδικό του Συλλόγου μας, με όλα τα νέα του 
χωριού μας, φέρνοντας αγέρα Ακρασιώτικο σε όλους τους συγχωριανούς και 
φίλους του χωριού μας. Κυριαρχούν στις σελίδες του οι Πολιτιστικές και  
Συλλογικές εκδηλώσεις που έγιναν με επιτυχία προσαρμοσμένες στο υγειονομικό 
πρωτόκολλο. Αγαπητοί συγχωριανοί, όσοι δεν παίρνετε το περιοδικό μας 
γραφτείτε μέλη του στο gexve@hotmail.com. To περιοδικό είναι ΔΩΡΕΑΝ, 
μόνο τα έξοδα αποστολής είναι δικά σας 5 ευρώ το χρόνο για αυτούς που 
μένουν στην Ελλάδα και 10 ευρώ για αυτούς που διαμένουν στο Εξωτερικό. 
Γνωρίστε τη δράση μας. Γίνετε και σεις ένας κρίκος στην αλυσίδα της αγάπης 
μας για το χωριό, των Πολιτιστικών Συλλόγων που παλεύουν εδώ και 40 
χρόνια.  Και τα καταφέρνουμε παρά τις δυσκολίες των καιρών να προσφέρουμε 
Πολιτισμό, αξίες ανθρώπινες, βοήθεια υλική στο χωριό. Οι Σύλλογοι του 
χωριού μας, έχουν ανάγκη την στήριξή σας, όσο ποτέ!

Οι Πολιτιστικοί μας Σύλλογοι Ακρασίου δίνουν μεγάλη σημασία και βάση 
στις παραδόσεις του τόπου μας, και ιδιαίτερα του χωριού μας. Η διατήρηση 
του θησαυρού που λέγεται παράδοση είναι αναγκαία όσο ποτέ στις μέρες μας, 
προκειμένου να συνεχίσουμε να ακούμε τους παλμούς του τόπου μας ολοζώντανα, 
χωρίς τον κίνδυνο να αφανιστεί στη χοάνη της παγκοσμιοποίησης.

Η θεματολογία και σ΄ αυτό το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. 
Γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία Ασωματιανού. Επίσης δεν 
λείπουν άρθρα θρησκευτικού, και πολιτιστικού, αγροτικού  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.                                         Το ΔΣ του Συλλογου μας

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2021

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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Η αλλαγή του χρόνου συνοδεύεται από 
μία τεράστια γκάμα ηθών και εθίμων τα οποία 
διαφοροποιούν την ταυτότητα κάθε τόπου 
ακολουθώντας μονοπάτια παραδοσιακά και εφόσον 
διατηρούνται οι επιταγές του παρελθόντος και στο 
παρόν σαφέστατα διαχρονικά. Η Λέσβος είναι ένας 
τόπος στον οποίο οι κάτοικοι κρατούν ζωντανές τις 
παραδόσεις με κάθε τρόπο ακόμη και αν πλέον έχουν 
παρυσφρήσει στο χθες συνήθειες οι οποίες έχουν 
ξενικές καταβολές.

Αντί χριστουγεννιάτικου δέντρου οι Ακρασιώτες 
και γενικα από την Λέσβο συνηθίζουν όπως οι 
περισσότεροι νησιώτες να στολίζουν το παραδοσιακό 
ξύλινο καραβάκι. Το σήμα κατατεθέν του νησιού πρωταγωνιστεί και στο στολισμό των ημερών. Ο λόγος 
για την ελιά το ιερό σύμβολο της αφθονίας που έθρεφε και θρέφει γενιές και γενιές των κατοίκων της. Τα 
γκριζοπράσινα κλαδιά της κοσμούν τις πόρτες και το εσωτερικό των σπιτιών για άρωμα γιορτής αλλά και 
τύχης όσον αφορά στον όγκο της νέας σοδειάς. Φυσικά καθώς η έλευση του νέου χρόνου έχει αποτελέσει 
γεγονός ο κύρης του σπιτιού σπάει το ρόδι σκορπίζοντας τους καρπούς της αφθονίας παντού στο 
κεφαλόσκαλο και γενικά στην εξωτερική θύρα του σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο σκορπίζουν τα κακά και ότι 
ποθούν οι κάτοικοι του κάθε σπιτιού έρχεται σε μεγάλη ποσότητα όπως ακριβώς μπόλικοι είναι τα σπόρια 
του. Φυσικά απαραίτητο συμπλήρωμα ποδαρικού αποτελεί το γεγονός της έλευσης επισκεπτών ανήμερα της 
Πρωτοχρονιάς οι οποίοι επιβάλλεται να μπουν με το δεξί για να πάνε όλα καλά στα πλαίσια της νέας χρονιάς. 

Παράλληλα η έλευση θετικής ενέργειας σε κάθε 
οικία ενισχύεται από την παρουσία του “αμίλητου 
νερού” η μεταφορά του οποίου γίνεται από την 
εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης που βρίσκεται 
στην αγορά της Ερμού στο κέντρο της Μυτιλήνης 
σε απόλυτη σιωπή εξ’ ου και ο χαρακτηρισμός ως 
“αμίλητου”. Τέλος οι Λέσβιοι τιμούν όπως συμβαίνει 
άλλωστε πανελλαδικά το κόψιμο της βασιλόπιτας 
αφιερώνοντας τα κομμάτια ως εξής: το πρώτο στο 
Χριστό, το δεύτερο στην Παναγία, το τρίτο στον Άγιο 
Βασίλειο, το τέταρτο στο σπίτι και το πέμπτο στον 
κύρη του. Τα υπόλοιπα μοιράζονται στα μέλη της 
οικογένειας και τους λοιπούς παρευρισκόμενους.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 
ΑΚΡΑΣΙΟΥ

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.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
του Χρήστου  Δ.  Κουτλή  

Η  ελαιοκαλλιέργεια,  εδώ  και  αιώνες,  
αποτελούσε,   ως  γνωστόν,   την  κύρια  ενασχόληση  
των  κατοίκων  της περιοχής.  Το  λάδι  ήταν  εκείνο  
το  προιόν   που  τα  δύσκολα εκείνα  χρόνια  της   
οικονομικής  δυσπραγίας,   στήριξε  και  βοήθησε  
όχι  μόνο  την  επιβίωσή  των  οικογενειών,  αλλά  
την  κάλυψη  και  των  άλλων  αναγκών  τους.

      Τη  δεκαετία  του  1920  και  μάλιστα  μετά  
τη  Μικρασιατική  καταστροφή,  οι  οικονομικές  
συνθήκες  ήταν  ιδιαίτερα  δύσκολες.  Ο  αγώνας   
για  τον  επιούσιο  αποτελούσε  καθημερινή  έγνοια  
για   μεγάλο   μέρος   του  πληθυσμού  της χώρας.   
Ελαχιστότατοι   ήταν  οι  “έχοντες  και  κατέχοντες.”   
Η  πλειονότητα   αγκομαχούσε, σχεδόν  εκλιπαρούσε   
για  το  μεροκάματο,  για  μια  θέση  στη  δούλεψη   
εκείνων  των “ολίγων”,  αφού  σημαντικό    μέρος   
από  τις  καλλιεργούμενες  εκτάσεις   βρισκόταν  
στην  κατοχή  τους.  Εκ  των  πραγμάτων  και  κάτω  
απ  αυτές  τις  συνθήκες,   στις  όποιες  μεταξύ  
τους  συνευρέσεις   και  καθημερινές  επαφές,  
έκδηλες  από  την  πλευρά  των  πληβείων  ήταν  
οι  εκφράσεις,  οι  στάσεις   ενδοτισμού  και  
δουλοπρέπειας  απέναντι  στους   πατρίκιους  και   
“ολιγάρχες”   της  εποχής  εκείνης.  

Για  το  άλεσμα  της  ελιάς,   αρχικά  υπήρχαν   
απλές  κατασκευές  παραγωγής  λαδιού,   οι  
λεγόμενοι   Μύλοι,   Από  αυτούς   προέκυψαν    ποιο  
σύγχρονες,  πιο  ανταγωνιστικές   μονάδες,   τα  νυν  
ελαιοτριβεία,  τα  οποία  και  αυτά  στην  αρχή  
είχαν  απλούστερη  και  κάπως  διαφορετική   δομή  
σε  σχέση  με  τα  σημερινά.  Σ  αυτά  δεν  υπήρχαν  
Φυγοκεντρικά   συστήματα   για  το  διαχωρισμό  
των  συστατικών  της  ελιάς  (αντ’  αυτών  υπήρχαν  
υδραυλικά  πιεστήρια),  και   η  κίνησή  όλης  της  
μονάδας,    στην  αρχή,    γινόταν  με  τη   θέρμανση  
του  νερού,   μετά  με  την  καύση   του   πετρελαίου   
και  τελευταία  με  τον    ηλεκτρισμό.  

Την  εποχή  εκείνη  όλα  αυτά ανήκαν   σε  ιδιώτες,  
οι  οποίοι  εκ  των  πραγμάτων  μονοπωλούσαν  
την  όλη  διαδικασία.  Από  μόνοι  τους   όριζαν  

και  αποφαίνονταν  για την  ποιότητα   και  την  
τιμή   πληρωμής   των  λαδιών  των  παραγωγών.  
Από  την  πλευρά  τους,    η  μεγάλη  μερίδα   
των  παραγωγών,  λόγω  της  οικονομικής  τους  
εξάρτησης,  όπως  προαναφέρθηκε,   αδυνατούσε  να  
εκφράσει  διαφορετική  άποψη   πολύ   περισσότερο  
να  αντιταχθεί   σ  αυτά  που  το  ίδιο,  το  αφεντικό,  
εξέφραζε.  Προσέτι,  οι  οικονομικές   δυσκολίες  
και   τα  αναπόφευκτα   χρέη   τους,  αρκετές  φορές   
πληρωνόντουσαν,  δυστυχώς,   με  ξεπούλημα  
γης. 

Απέναντι   σ  αυτή   την  εκμετάλλευση  που   
δεχόντουσαν,  οι  συνθήκες  πλέον  ήταν    ώριμες   
για  κάτι  διαφορετικό,  για  κάτι  καινούργιο.  Το  
έναυσμα  δόθηκε   με   την  επίσκεψη,  στο  χωριό,  
δυο   εκπροσώπων  της  τότε  Γεωργικής  Τράπεζας,  
οι  οποίοι  ενημέρωσαν  και  παρότρυναν,   καθώς  
φαίνεται,  τους  κατοίκους   για  τη  δυνατότητα  να  
φτιάξουν,  οι  ίδιοι,   Συνεταιριζόμενοι,   δική  τους  
μονάδα  παραγωγής   λαδιού. 

Άμεσα  ξεκίνησαν  συζητήσεις  για  το  πως  
και  το  γιατί,  και  τελικά  τόσος  ήταν  ο  ζήλος,  
ώστε    σε   συντομότατο,  για  τα  χρόνια  εκείνα   
διάστημα,   όλα  να  έχουν   ολοκληρωθεί   (αγορά  
οικοπέδου, οικοδομικές  εργασίες,  αγορά  και    
τοποθέτηση  μηχανημάτων   και  ότι    άλλο  ήταν  
απαραίτητο  για  τη  λειτουργία  του  ελαιοτριβείου.   
Το  καλοκαίρι  του  1925  έγινε  η  ενημέρωση  και  
τέλη   του  1926   λειτούργησε).   

Πρωτεργάτης  και  πρωτοστάτης  όλου  
αυτού  του  εγχειρήματος  ήταν   ο  Εμμανουήλ  
Π.  Κουτλής,  ο  οποίος  χρημάτισε  και  πρώτος  
πρόεδρος  του  Συνεταιρισμού,  μέχρι  το  1933 ( 
λόγω  ξενιτεμού).  Μαζί  του,   εργάστηκε  και  ο  
παπα-  Στρατής  Βερβέρης,  ως  Γραμματέας  του  
Συν/σμού,  ο   οποίος  παράλληλα  με  τα  ιερατικά  
του  καθήκοντα  πρόσφερε  σημαντικό  έργο   από  
πλευράς  γραμματειακής-  λογιστικής  εργασίας.  

Συγκινητική,   μπορεί  να  πει  κανείς,   ήταν  η  
διάθεση  και  προσπάθεια  όλων  να  συνεισφέρουν,   
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ακόμα   και  από  το  υστέρημά  τους,  για  την  
επίτευξη  αυτού    του  τόσο  σημαντικού  σκοπού.

Εδώ,  αξίζει  να  σημειωθεί   και  να  τονιστεί   
ιδιαίτερα,   η  σημαντική  συμβολή  του  Συν/σμού   
στην  οικονομική  ανάπτυξη  της  τοπικής  κοινωνίας.  
Από  το  λάδι  και  την  οικονομική   αξία  που  
αυτό  προσδίδει,    μεγάλωσαν  γενιές  κα  γενιές.   
Ο  Συν/σμός,  γέννημα   και  κτήμα  δικό  τους,   
άφησε  πίσω  του  τακτικές  εκμετάλλευσης  του  
μόχθου  και  του  ιδρώτα   τους.  Ο  συγχωρημένος,   
Ευστάθιος  Καβαρνός,  ο  οποίος  χρημάτισε  
για  αρκετά  χρόνια  Γραμματέας  στο  Συν/σμό,  
σημειώνει  σε  κείμενό  του  στο  περιοδικό   του  
συλλόγου,  “ ΤΟ  ΑΚΡΑΣΙ ”.  «…Εγώ έχω  τούτο  
να  πω   προς  κάθε  κατεύθυνση.  Ο  Συνεταιρισμός  
είναι  ένας  πνεύμονας  ζωής  για  το  χωριό  μας,  
γι  αυτό  πρέπει   να  σεβαστούμε  τον  ιδρώτα  και  
τις  στερήσεις  των  προγόνων  μας  και  να  τον  
διαφυλάξουμε  ως  κόρην  οφθαλμού. …»   

Αναπόφευκτα,  στην  πορεία  του   και  κατά  
καιρούς,  ο  Συν/σμός,  ήρθε  αντιμέτωπος   με     
δυσκολίες  οικονομικές,  πάντα  όμως  είχε   τη  
στήριξη  των  μελών  του,  κάποια   μάλιστα,   δεν  
δίστασαν  ακόμα  και  να  δανειστούν  ή  και  να 
πληρώσουν   οι  ίδιοι,  για  λογαριασμό  του  Συν/
σμού,  όταν  προέκυπταν  έκτακτες  οικονομικές  
ανάγκες.  

Δυστυχώς,  πριν  κάποια  χρόνια,   κάποιοι  
για  δικούς  τους  ιδιοτελείς,  ας  μου  επιτραπεί  
να  πω,   λόγους  άρχισαν  να  αμφισβητούν   την  
πορεία  του  Συν/σμού.  Ήταν  η  εποχή  που   η  
ιδέα   του  συνεταιρίζεσθαι,   γενικότερα,   τελούσε  
υπό  αμφισβήτηση.  Ο  κλυδωνισμός   αυτός   
επέφερε   και  το  οριστικό  κλείσιμο  σε  αρκετούς  
απ  αυτούς. 

Ευτυχώς,  στον  τόπο  μας,   ο  κλυδωνισμός  
αυτός   δεν  τον  βούλιαξε,  παρά  τις  αντιξοότητες.   
Η  μοίρα  έτσι  τόθελε,  να  σωθεί   και  στην  πορεία  
του  να  …αναλάμψει.

Στις μέρες μας, ο Συν/σμός, αποτελεί 
μια  σύγχρονη και επισκέψιμη παραγωγική 
μονάδα. Η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία,  
αποτελούν πάγιες σταθερές της λειτουργίας  
του. Αναπτύσσει δυναμική και από ουραγός των 
εξελίξεων γίνεται μπροστάρης. Έχει άποψη, έχει 
λόγο, παρεμβαίνει  και στηρίζει τα συμφέροντα και 
οτιδήποτε αποβαίνει προς όφελος των παραγωγών. 

Με  την  παρουσία  του  διαμορφώνεται  ένα  νέο  
σκηνικό  σε  ό,τι  αφορά  την  τιμολόγηση   των  
λαδιών  των  παραγωγών.   Οι  παραγωγοί  της  
περιοχής,  αλλά  και  ευρύτερα,  απολαμβάνουν  
προνομιακές  τιμές   στη  πώληση  των  λαδιών  
τους  σε  σχέση   με  άλλες  περιοχές  αλλά  και  
πανελληνίως.

Έχει  εντάξει   στους  κόλπους  του   και  
λειτουργεί  από  το  Γενάρη  του  2018,  Οργάνωση  
Παραγωγών  Ο.Π.,  ένα  συλλογικό   σχήμα,   
που  συστήνεται  από  μέλη  του  Συν/σμού   και   
αποσκοπεί    στη   κατάρτισή  τους  σε  θέματα   
βελτίωσης   συνθηκών  καλλιέργειας,  ποιότητας  
παραγόμενου  ελαιολάδου  κ.ά,   προς   ίδιο  και 
κοινό  όφελος.  Στα  πλαίσια   λειτουργίας   του  
προγράμματος    παρέχεται   στα  εν λόγω  μέλη  
δωρεά   και   αντίστοιχος  αγροτικός  εξοπλισμός.

Σχετικά  πρόσφατα,   για  πρώτη  φορά,  ο  Συν/
σμός   συμμετείχε   σε  διαγωνισμό  ελαιολάδου,  
παγκόσμιας  εμβέλειας,  αποσπώντας  Αργυρό  
Μετάλλιο.

Κλείνοντας,  αξίζει  να  σημειωθούν  και  τα  
παρακάτω: Η  Διοίκηση  του   Συν/σμού,  θεού  
θέλοντος,   έχει   προγραμματίσει   για  το  
αμέσως  επόμενο   διάστημα   τον    περαιτέρω  
εκσυγχρονισμό  της  μονάδας,   με  αύξηση   της  
δυναμικότητάς,  καθώς  και   τη  δημιουργία   
τυποποιητικής  μονάδας    ελαιολάδου,  με  
εξαγωγικό  χαρακτήρα.

Ο   Συν/σμός,   προσβλέπει  και  θα  αγωνιστεί  γι  
αυτό,  σε  ένα  καλύτερο  μέλλον   όχι  μόνο  για  τα  
μέλη  του,  αλλά  και  για  όλους  τους  παραγωγούς,   
που  μοχθούν  καθημερινά  και  κάτω  από  αντίξοες  
συνθήκες  για  ένα  καλύτερο  αύριο.

Είμαστε  από  τις  μικρότερες  αγροτικές  
περιοχές,   αυτό  από  μόνο  του  δημιουργεί  κάποιες  
δυσκολίες,  αλλά   δεν  μας  πτοεί.

Από  την πλευρά  μας,  υπάρχει  και  η  διάθεση  
και  το  όραμα.   Εναπομένει   στους   παραγωγούς,   
να  δουν  με  καθαρότερο  βλέμμα,  το  πραγματικό 
τους  συμφέρον  και  να  πράξουν  αναλόγως.  

  
Χρήστος  Δ.  Κουτλής

Πρόεδρος Αγροτικού  Ελαιουργικού
Συν/σμού Ακρασίου

Οι ενθυμήσεις μου, αν και είναι λίγο ξεθωριασμένες και πολυκαιρισμένες, παρουσιάζονται με συγκίνηση 
αυτές τις μέρες στη σκέψη μου, ανεξίτηλες και με κάνουν να ξαναζώ τα Χριστούγεννα των παιδικών μου 
χρόνων.

Ήταν παραμονές Χριστουγέννων και είχαν αρχίσει οι προετοιμασίες. Σιγύρισμα και ασβέστωμα του 
σπιτιού, ήταν απαραίτητες δουλειές. Οι νοικοκυρές με ανασκουμπωμένα μανίκια, πηγαινοέρχονταν μέσα 
στις γειτονιές, άναβαν φούρνους, έψηναν χριστόψωμα και τα φοινίκια «μελομακάρονα». Ντούκου-ντούκου 
τα γουδιά, έτριβαν καρύδια, αμύγδαλα και τα μυρωδικά. Μοσχοβολούσαν οι γειτονιές. Παιδιά έτρεχαν 
χαρούμενα με ξεφωνητά μέσα στους δρόμους, βελάσματα 
ζώων, έτοιμα για θυσία «σφαγή». Όλα αυτά έδιναν πανηγυρική 
νότα και ζωντάνια μέσα στο χωριό. Νοσταλγικό κλίμα για τα 
περασμένα μεγαλεία του Ακρασιού.

Η θειάμ’ του Ρηνιώ που είχε έλθει αυτές τις μέρες από τη 
Σμύρνη, μπαινόβγαινε από σπίτι σε σπίτι με το ματσοβέργι 
στο χέρι και άνοιγε φύλλο «ματσόπτα» για την πλατσέτα. 
Την τέχνη αυτή την είχε φέρει από τη Σμύρνη. Πράγματι 
ήταν τεχνίτρα. Στριφογύριζε το ματσοβέργι πάνω στο 
σουφρά σαν σβούρα. Ένα κομμάτι ζύμη, το άνοιγε ψιλό σαν 
τσιγαρόχαρτο.

Η θειάμ’ του Μαριγώ σκέφτηκε πως και αυτή πρέπει να κάνει το ατέκ, που λέμε, να μην είναι πραπουνημέν’ 
αυτές τις πασήμαδις μέρες και να κάνει πλατσέτα. Φύλλο όμως δεν ήξερε να ανοίξει. Αποφάσισε λοιπόν να 
φωνάξει τη Ρηνιώ. Η ζύμη ετοιμάστηκε σε ματσόπτα, αλλά η Μαριγώ δεν είχε καρύδια, ούτε αμύγδαλα.

Τότε είπε η Ρηνιώ: «Μουρή γίνητι νύφ’ χουρίς γαπρό;». Σι μιγάλ’ συλλουγή έπεσε του Μαριγώ, δεν ήξερε 
τι να κάν’. Ξαφνικά πετάχτηκε επάνω και είπε: «Έχου – έχου. Έχου κάμπουσα κουντουρίδια (χαρούπια) 
μέσα στου κιλάρ’». Άρχισαν λοιπόν και κοπανούσαν τα κουτουρίδια μέσα στου γδι για να σκεπάσουν όλα 
τα φύλλα της πλατσέτας.

«Η δ’τσάμ’ μουρή Ρηνιώ θα δεις που θα είνι η πιο καλή, τσι πιο γλυτσά» είπε η Μαριγώ. Σε λίγου 
έφθασε ο αφέντης της και κατακουρασμένος ξάπλωσε δίπλα στη γουνιά «τζάκι». Άναψε του τσιμπούκι τ’ 
τσι είπι: «Φέρει μουρή Μαριγώ κίπουτα να φάμι γιακί στέγνουσι του στόμαμ’». «Ναι, κουζούμ, ναι. Θα σ’ 
φέρου ένα Σμυρνιώ γλυκό π’ θα γλύφ’ς τα δαχκύλιας».

Είδι τσι  έπαθι να κόψ’ ένα κουμάτ’ γιατί ήταν πουλύ σκληρό. Χαρούμενη το πρόσφερε στον αφέντη 
της. Ο Μήτρος ξελιγωμένος όπως ήταν, με την πρώτη δακαματιά, καρφώθηκε το δόντι του ανάμεσα στα 
κουντουρίδια. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι είχε γίνει. Πήγι κουντά στου τσιμπλουλύχναρου, του λόγιαζι, του 
ξαναλόγιαζι, του πασπάτιψι, τσι βρήκε ένα δογκ μέσα στ’ πλατσέτα.

«Μαριγώ – φώναξι – κι γλυκό είνι τούτου τσι έχ’ δόκια μέσα;». «Τζάνουμ Μήτρου, ιγώ κ’ έκανα μι τα 
κουντουρίδια». Αφού πασπάτιψι του στόματ’ είδι που είχι ένα μόνου δογκ. «Αχ κι έπαθα η καημένους, είχα 
δυο δόκια, τώρα είμι μι ένα. Άιντε ιγώ είμι φτυσιάρς π’ δε σι πήρα στου χουράφ’ να ζιβγαρίς τσι να σκάψ’ 
καμιά μπουλάδα, μόνου γυρίσ’ ούλ κ’μέρα τσι γτουνιεύσ’ τσι μαθαίνσ’ αμιρικάνκα γλυκά».

«Τζάνουμ Μήτρου φάτου κουζούμ’, ένινι αμιρικάνκου αλλά Σμυρνιώ. Του Ρηνιώ έφιρι του ξομπλ τσι 
είνι λεγ’ τώρα μόδα να κάνουν κ’ πλατσέτα μι τα κουντουρίδια».

«Πάρικ – πάρικ απού μπρουστάμ’ γιακί θα ξιράσου, να βγει τσι του άλλου του δόγκιμ’. Χάστσει Μαριγώ 
να κανς δυο φνικέλια μι του βράσμα να φάμι, να μας δει τσι γι Θιος; Κ’ πλατσέτα μι τα κουτουρίδια σκήλικ 
σκι Σμύρν’ να κ’φαν οι Σμυρνιοί π’ έχουν γυρά δόγκια. Αύριγιου να τοιμασκείς να έρτς μαζίμ’».

«Γιατί κουζούμ;» είπε η Μαριγώ.
«Για να ζιβγαρίσουμι μαζί. Να δεις που μι τα ίσα τσι μι τα μάινα αρχόντι οι κουμάτις, τσι όχ’ μι τσ’  

Σμυρνιές πλατσέτις».

Η πλατσέτα
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Χριστουγεννιάτικες Αναμνήσεις
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Ο εκ Παλαιοχωρίου δημ/λος Ευστάθιος Κουτ-
λής, ανέλαβεν ως προσωρινός δημ/λος, υπηρεσίαν 
την 16-3-1960. Πρόκειται διά νέον αδιόριστον δημ/
λον, ο οποίος απεφοίτησεν εκ της Ακαδημίας Μυ-
τιλήνης το έτος 1959 και κατά την τρίμηνον υπηρε-
σίαν του ενταύθα επέδειξεν εργατικότητα και ήθος, 
εκτιμηθείς παρά των μαθητών και γονέων. Αποδί-
δει κατά την σχολικήν εορτήν 26-6-1960 δι’ ομιλί-
ας και γυμναστικών επιδείξεων και με συγκίνησιν 
αφήνει το χωρίον την 30-6-1960. Ο εκ Πλωμαρίου 
δημ/λος Μιχαλέλλης Νικόλαος, αποσπασθείς εκ 
της Β’ Περιφερείας Λέσβου, ανέλαβεν υπηρεσίαν 
εις το σχολείον μας και ειργάσθη επί δύο συναπτά 
σχολικά έτη, 1960-61 και 1961-62. Πρόκειται περί 
φιλοτίμου και εργατικού δημ/λου, ο οποίος εξυπη-
ρετεί ως δεξιός ιεροψάλτης την εκκλησίαν Αγίαν 
Παρασκευήν Πλωμαρίου, αναχωρών καθ’ έκαστον 
Σάββατον. Κατά τα δύο συναπτά έτη της υπηρεσί-
ας του εξετιμήθη παρά των μαθητών και των κα-
τοίκων. Μετετέθη εξ Ακρασίου το σχολικόν έτος 
1962-63 εις το Σχολείον Παλαιοχωρίου.

Ο ομοχώριός μας δημ/λος (εξ Ακρασίου) Καλ-
δής Παναγιώτης του Δημοσθένους, μετατεθείς εκ 
του Σχολείου Αμπελικού, τοποθετήθηκε οργανικώ-
ςεις το Σχολείον μας από του σχολ. Έτους 1962-63. 
Ούτος συνετέλεσεν τα μέγιστα εις την πρόοδον των 
μαθητών του Σχολείου διά της εργατικότητός του.

(σ.σ. το Κεφ. «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ» σταματά σ’ 
αυτό το σημείο. Γνωρίζουμε όμως ότι το σχολείο 
λειτούργησε είκοσι χρόνια ακόμα και αυτό το διά-
στημα υπηρέτησαν ευδόκιμα αρκετοί δάσκαλοι και 
δασκάλες, μέχρι που έκλεισε. Δυστυχώς το ανωτέ-
ρω Κεφ. δεν είναι συμπληρωμένο αυτά τα χρόνια).

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μεγίστη υπήρξεν η συμβολή του Σχολείου εις 
την εκπολιτιστικήν κίνησιν του χωρίου. Είναι κα-
ταφανής αύτη εκ πρώτης όψεως, από την πρόοδον 
των κατοίκων. Με τας διαλέξεις του προκατόχου 
ημών δημ/λου κ. Χατζέλλη, με τας καθημερινάς 
προτροπάς του, επέτυχεν ώστε γενικά το χωρίον 
μας να διαφέρει των άλλων γειτονικών χωρίων και 
να έχει άριστην φήμην παντού. Ο Συνεταιρισμός, 
ως ευγενής άμιλλα των ομοχωρίων μας, είναι απο-

ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

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

τέλεσμα του σχολικού έργου.
Η ύπαρξις ικανών τεχνιτών διά τας οικοδομάς, 

αρίστων εργατών και κυρίως καλλιεργητών της 
ελαίας, οφείλεται εις το όλον σχολικόν έργον.

Υστερούμεν κάπως εις την εξωοικιακήν, ήτοι 
κοινοτικήν καθαριότητα, εις την ύδρευσιν και εις 
υποδειγματικάς καλλιεργείας. Τελευταίως όμως, 
λόγω των συχνών μας ομιλιών αι οποίαι εγένοντο 
κυρίως επ’ ευκαιρία σχολικών παραστάσεων, επε-
τεύχθη η ανέγερσις κοινοτικών αποχωρητηρίων και 
διαφαίνονται ευοίωνοι προοπτικαί διά να αποκτή-
σει το χωρίον καλήν ύδρευσιν. Ελπίζεται συντόμως 
να επιτευχθή η ανέγερσις Ηρώου (σ.σ. Αργότερα 
έγινε και Ηρώο Πεσόντων).

Με την εντός του έτους ίδρυσιν του σχολικού 
μας κήπου, θα ιδρυθούν φυτώρια και υποδειγματι-
καί καλλιέργειαι.

Με την μελισσοτροφίαν επίσης ασχολούνται 
δύο ομοχώριοί μας συστηματικώς και θ’ ασχολη-
θούν εις το σχολείον μας μετά την περίφραξιν του 
προαυλίου, εντός του έτους.

Με την κονικλοτροφίαν, η οποία δεν υπήρχε μέ-
χρι τώρα, ασχολείται ήδη προ μηνών το σχολείον 
μας και ελπίζεται να διαδοθή μεταξύ των κατοί-
κων.

Σχολικό έτος 1961-62. Οι δάσκαλοι Σίμος (αριστερά) 
και Νικόλαος Μιχαλέλλης (δεξιά) με τους μαθητές 
τους: 1) Ειρήνη Δημητρ. Μωραϊτου, 2) Νικόλαο 
Δημητρ. Ασπρολούπο (Ανώτερος δικαστικός 
υπάλληλος), 3) Μαρία Γεωργ. Σωτήρχου, 4) Γεώργιος 
Παν. Σωτήρχος (Υπάλληλος Υπ. Δημοσίων Έργων 
Μυτιλήνη), 5) Ειρήνη Ιωαν. Καλδή (Γιατρός), 6) 
Κατερίνα Ιωάννου Θαλασσέλη, 7) Ειρήνη Παναγ. 
Παλαιολόγου (Ανώτερη Υπάλληλος του ΙΚΑ 
Μυτιλήνης), 8) Παναγιώτης Περικλή Βογιατζής, 9) 
Γεώργιος Δημητρ. Μάρκου (Συμβολαιογράφος) και 
10) Ειρήνη Νικολ. Ιατρέλλη, 11) Μανώλης Γρηγ. 
Μανώλης (Δρώτα).

Ο Σίμος δεξιά και ο δάσκαλος Νίκος Μιχαλέλλης 
αριστερά, με τους μαθητές τους: 1) Παναγιώτη 
Περικλή Βογιατζή, 2) Μυρσίνη Σίμου Ξενιτέλλη, 
3) Βενετία Γεωργ. Αβαγιάννη, 4) Βασίλειο 
Σταύρου Ραφτέλλη και 5) Παναγιώτη Δημητρίου 
Μανωλέλλη.

(συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)

Δημιουργια παρατηρητηριου ενημερωσησ
τιμων ελαιολαΔου λεσβου

 Η 26 Νοεμβρίου είναι παγκόσμια ημέρα ελαιόλαδου.
Έκκληση προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για δημιουργία παρατηρητήριου 
ενημέρωσης τιμών ελαιολάδου Λέσβου. Μια σημαντική και πολύτιμη βοή-
θεια για τους ελαιοπαραγωγους του νησιού μας είναι η ανάγκη δημιουργίας 
ενός αξιόπιστου παρατηρητηρίου τιμών ελαιολάδου Λέσβου. Απλά και ξεκά-
θαρα ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης να ενημερώνει ανά τακτικά διαστήματα 
τους ελαιοπαραγωγους για τις τιμές ελαιολάδου καθώς και για τα αλεστικά 
αναλυτικά για το πως κυμαίνονται σε όλα τα ελαιοτριβεία σε όλο το νησί 
ώστε να επωφεληθούν οι αγρότες του νησιού από ένα υγιές ανταγωνισμό .Για 
του λόγου το αληθές μεγάλες διαφορές υπάρχουν αυτή τη στιγμή από ελαιο-
τριβείο σε ελαιοτριβείο άλλο αγοράζει 2.50 το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 
άλλο 3.00 ευρώ. Επίσης μεγάλες διαφορές υπάρχουν και στα αλεστικά. Είναι 
κρίμα ο κόπος και ο ιδρώτας των αγαπημένων ελαιοπαραγωγών μας να πη-
γαίνει χαμένος. … Για να δούμε θα τολμήσει κάποιο τοπικό μέσο ενημέρωσης 
να το δημιουργήσει;
Κρύβονται πολλά, βουβά τα χείλη, ένοχες οι σιωπές.

Σωματείο Εθελοντισμού Άμπελος

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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Εκκλησιαστικό χαρτονόμισμα Ακρασίου

Για τα εκκλησιαστικά χαρτονομίσματα της Λέ-
σβου, μας πληροφορεί ο Λέσβιος ερευνητής Προ-
κόπης Ι. Παπάλας:

«Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος που άρχισε το 1877 
και τελείωσε τον επόμενο χρόνο, ήταν καταλυτικός 
για την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η ισχνή οικονο-
μία της δεν ήταν ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτή-
σεις των πολεμικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα 
μετά τη λήξη του πολέμου, την κήρυξη πτώχευσης. 
Συνέπεια της οικονομικής κατάρρευσης ήταν και η 
υποτίμηση του οθωμανικού νομίσματος, καθώς και 
η απόσυρση από την κυκλοφορία των μικρής αξίας 
χάλκινων νομισμάτων. Όσο για τα τουρκικά χαρ-
τονομίσματα, κατέστησαν αφερέγγυα ως προς την 
αναγραφόμενη αξία τους».

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες το επίσημο κρά-
τος αναγκάσθηκε να ζητήσει τη βοήθεια της ιδιωτι-
κής τουρκικής τράπεζας B.I.O. (Banque Imperiale 
Ottomane). Η τράπεζα έθεσε σε κυκλοφορία δικά 
της χαρτονομίσματα, όμως και αυτά είχαν κυμαινό-
μενη πραγματική αξία σύμφωνα με τους χρηματι-
στηριακούς κανόνες. Εν τω μεταξύ έντονο ήταν το 
πρόβλημα στην τουρκική επικράτεια της έλλειψης 
νομισμάτων μικρής αξίας για ψιλοσυναλλαγές. Στη 
φάση αυτή δίνεται διέξοδος με την έκδοση νομι-
σμάτων ανάγκης, τοπικής χρήσης και μόνο.

Ο χαρακτηρισμός σε χρήμα ανάγκης οφείλεται 
σε λόγους κυκλοφοριακής δυσχέρειας του εθνικού 
τουρκικού νομίσματος που προαναφέρθηκαν.

Ποια μορφή έχει αυτό το χρήμα, ποιος το εκδί-
δει και ποιος εγγυάται τη συναλλακτική του αξία 
καθώς και τη μετατροπή του σε αργυρά νομίσματα 
είναι ερωτήματα που ζητούν απάντηση.

Το χρήμα ανάγκης κάνει την εμφάνισή του 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία και από το επίση-
μο κράτος σε περιόδους που δεν έχει αντίκρισμα 
το νόμισμα που βρίσκεται σε κυκλοφορία. Γνω-
στά είναι στους νομισματοσυλλέκτες τα μεταλλικά 
νομίσματα «μπακίρες» καθώς και οι «τενεκέδες ή 
μάρκες».

Τα νομίσματα όμως που μας αφορούν και θα 
εξετάσουμε είναι τα εκκλησιαστικά χαρτονομίσμα-
τα ανάγκης του νησιού μας, που είχαν την ονομα-
σία «μπιλιέτα».

Την έκδοση αυτών των χαρτονομισμάτων είχαν 

αναλάβει οι εκκλησιαστικές επιτροπές των ιερών 
ναών με την έγκριση της δημογεροντίας των χρι-
στιανικών κοινοτήτων. Πάντως επίσημα οθωμα-
νικά έγγραφα που να επιτρέπουν την τύπωση και 
διακίνηση των χαρτονομισμάτων ανάγκης για την 
χρονική περίοδο που κυκλοφόρησαν μέχρι σήμερα 
δεν έχουν εντοπισθεί.

Τέτοιου είδους χαρτονομίσματα πρέπει να πούμε 
ότι δεν ήταν βέβαια ευρεσιτεχνία μόνο της Λέσβου. 
Κυκλοφόρησαν στη Μικρά Ασία, στη Χίο, στη Σα-
μοθράκη ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη.

Ο γιατρός κ. Σάββας Κωφόπουλος στο άρθρο 
που δημοσίευσε στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της 
9/7/1992 αναφέρει εκτός από περιοχές ακόμη και 
άλλους φορείς που εξέδιδαν τέτοια νομίσματα γρά-
φοντας ότι «Εκτός από τις εκκλησίες, μπιλιέτα τύ-
πωναν και σχολεία, έμποροι, καφενεία, ακόμα και 
η Αμερικανική Αρχαιολογική Εταιρία Τροίας και η 
εφημερίδα «Αμάλθεια» της Σμύρνης».

Ωστόσο το κύριο βάρος της κυκλοφορίας αυτών 
των «μπιλιέτων» το είχε η Εκκλησία. Μια τέτοια 
επιβεβαίωση εκκλησιαστικής αποκλειστικότητας 
έχουμε στον Κώδικα Β’ σελ. 51/25 Δεκ. 1892 Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου Σαμοθράκης.

Ο γιατρός Σάββας Κωφόπουλος επίσης μας 
πληροφορεί ότι:

«Νομίσματα ανάγκης» ονομάζονται τα υποκα-
τάστατα του επίσημου νομίσματος που κυκλοφόρη-
σαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία από τοπικούς 
φορείς (δημογεροντίες, εκκλησίες, σχολεία, κατα-
στήματα κλπ.) στα τέλη της έβδομης δεκαετίας του 
19ου αιώνα και μέχρι περίπου τον Α’ Παγκόσμιο 
πόλεμο».

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον από το 1877 πε-
ρίπου αρχίζουν πρώτα οι εκκλησίες, ελληνικές και 
αρμενικές, να κυκλοφορούν μπιλιέτα εξαιτίας της 
έλλειψης «ψιλών» και το παράδειγμά τους σε λίγο 
μιμούνται και άλλοι φορείς. Μετά την απόσυρση 
των χαλκονομισμάτων, αυτά επισημαίνονται από 
τις κατά τόπους αρχές και κυκλοφορούν με νέα 
συμφωνηθείσα αξία. Το επίσημο κράτος προτιμά 
να πληρώνει με χαρτονομίσματα και να εισπράτ-
τει σε άργυρο και χρυσό, γεγονός που επιδεινώνει 
ακόμα περισσότερο την αγοραστική ικανότητα των 
ιδιωτών, επειδή στην αγορά επικρατούν διάφορες 

ισοτιμίες.
Μας πληροφορεί επίσης ο Προκόπης Ι. Πα-

πάλας: Και στη Λέσβο πέραν των εκκλησιών που 
πατρονάρισαν αποκλειστικά ένα τέτοιο θεσμό, δεν 
έχουμε υπόψη άλλο φορέα παρόμοιας έκδοσης.

Χρονικά η έναρξη κυκλοφορίας στο νησί μας 
τοποθετείται στο τέλος του περασμένου αιώνα και 
υφίσταται μέχρι την πρώτη δεκαετία της απελευθέ-
ρωσης. Τούτο δε φαίνεται και από χαρτονομίσματα 
της εκκλησίας του Αγίου Βλασίου Πλακάδου που 
φέρουν σφραγίδα του επίσημου ελληνικού κράτους 
και χρονολογία 1916.

Στο βιβλίο με τίτλο «COUNTER MARUS 
ON OTTOMAN COINS» του HAUS WILSKI, 
βλέπουμε ότι η εκκλησία Αγία Παρασκευή κυ-

κλοφόρησε κι ένα 
χάλκινο νόμισμα 
με κωδικό G 1-69 
και τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά 
(βλέπε φώτο). 
Στη σελίδα 166 
του βιβλίου αυ-
τού διαβάζουμε 
στα Αγγλικά:

« A k r a s i , 
Akrasion

It was Dr. 
Kofopoulos who succeeded in the explanation of 
countermark G 1-69 ΑΠ (128). He kindly informed 
the author that he had found an important document 
in the archives of the church of Saint Paraskevi 
in akrasi. It is a promissory note over 100 grossi 
(=piastres), signed at the end of the first paragraph.

Ακράσιον 1884 Μαΐου 14.
Akrasion 1884 May 14th.
In the second paragraph a stamp is seen that 

coincides exactly with countermark G 1-69 ΑΠ. 
There is no doubt that the abbreviation ΑΠ must 
be read

ΑΠ = Α(γία) Π(αρασκευή)
Saint Paraskevi
and that the rubber stamp as well as countermark 

G 1-69 ΑΠ originate from the church in Akrasi. 
(But it must be kept in mind that the date of the 
document (1884) gives no information about the 
time of use of the countermark). The Greek Church 
Book (54) confirms that Saint Paraskevi is the saint 
honored in Akrasi. Akrasi is a tiny village in the far 
south of Lesbos island. It is situated about 5 km due 

west of Megalohori».
Σε έγγραφο με ημερομηνία 14 Μαΐου 1884 που 

φέρει επίσημη οθωμανική σφραγίδα, αλλά και δεύ-
τερη σφραγίδα της εκκλησίας Αγίας Παρασκευής, 
αναφέρεται το έγγραφο αυτό σε κάποια οικονομική 
συναλλαγή σε γρόσια που ανταλλάσσονται με το-
πικό νόμισμα της Αγίας Παρασκευής.

Μας πληροφορεί επίσης ο Προκόπης Ι. Πα-
πάλας: Το 1983 ένα χαρτονόμισμα της Εκκλησίας 
Ακρασίου (βλέπε φωτο) εκτίθεται στο Μουσείο 
Μπενάκη στα πλαίσια του Β’ Συμποσίου Ιστορί-
ας του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών. Το ίδιο 
χαρτονόμισμα δημοσιεύθηκε πριν να εκτεθεί στο 
Μουσείο Μπενάκη, στο περιοδικό «Συλλεκτικός 
κόσμος» τεύχος 4ο.

Ο γιατρός κ. Σάββας Κωφόπουλος έτυχε να 
δει το μπιλιέτο Ακρασίου στο μουσείο και έγρα-
ψε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της 
9/7/1992, βγάζοντας το συμπέρασμα περί σπανι-
ότητας και μοναδικότητας. Από τούτο το άρθρο 
ορμώμενος και ο κ. Κοντέλλης έγραψε σχετικά με 
τίτλο «ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΑΚΡΑ-
ΣΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΛΕΣΒΟ».

Ο κ. Ι. Κοντέλλης, ο ακάματος ιστορικός του 
Ακρασίου, δημοσίευσε την ακόλουθη επιστολή: 
(βλέπε σελ. 10).

«Μυτιλήνη τη 28 Μαρτίου 1906 εις Ακράσιο 
Κύριοι Δημογέροντες και Επίτροποι της Ιεράς Εκ-
κλησίας Ακρασίου Αγίας Παρασκευής.

Λάβετε παρά του περιφέροντος του χαρτονο-
μίσματος της εκκλησίας Ακρασίου «Αγία Παρα-
σκευή» των 2 κηρίων εις κομμάτια πέντε χιλιάδες 
αριθ. (5.000) και αύριον εάν έλθη από το Ακράσιον 
κανένας άνθρωπος ας φέρη εν Μετζίτιον να λάβη 
χίλια δεκάρια ακόμη. Και πεντακόσια θα τυπώσω 
εξ ιδίων μου ως δώρον (500) το όλον.
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Τα πρώτα κομμάτια 5.000
αύριον 1.500
κομμάτια 6.500
Γρόσια χίλια εξακόσια είκοσι πέντε με το δώρον 

Αριθ. (1625).
Εμμανουήλ Δ. Βουλαλάς»
Από την έκδοση και κυκλοφορία των τοπικών 

χαρτονομισμάτων οι εκκλησίες και οι δημογεροντί-
ες των χωριών του νησιού μας είχαν και τα οικονο-
μικά οφέλη τους. Τα κέρδη τα διέθεταν κυρίως για 
τη λειτουργία ή συντήρηση (όπου υπήρχαν) των 
σχολείων ή για περίθαλψη των αναξιοπαθούντων. 
Το σχήμα των χαρτονομισμάτων είναι το ίδιο σ’ 
όλες τις εκκλησίες. Ορθογώνια με διαστάσεις 4 Χ 
5 cm, διακοσμημένα τα περισσότερα με γραμμικά 
σχέδια από την όψη που ήταν τυπωμένη η αγοραστι-
κή αξία τους. Ανάλογα με την αναγραφόμενη αξία 
άλλαζε και το χρώμα τους. Στην πίσω όψη υπήρχε 
η σφραγίδα της εκκλησίας και ο αύξων αριθμός για 
τον έλεγχο της γνησιότητας. Στην τυπωμένη όψη 
αναγραφόταν σ’ όλα η εκδούσα αρχή (εκκλησία), η 
ονομαστική αξία, καθώς και η υπόμνηση ότι ισχύει 
μόνο για την εκκλησία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΔΗΣ (ΓΕΚ)
1875-1953

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ -  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Μυτιλήνη 1994)

+ του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες
Το έθιμο των Χριστουγέννων επιτάσσει κουραμπιέδες και εμείς σας παρουσιάζουμε μια ωραία 

παραδοσιακή συνταγή

Υλικά:
2 κιλά αλεύρι μαλακό
1 κιλό βούτυρο
300 γραμ. ζάχαρη άχνη
300 γραμ. αμυγδαλόψιχα
1 ποτηράκι κονιάκ
1 κουταλάκι σόδα
Ανθόνερο

Οδηγίες
Ασπρίζουμε το βούτυρο, δουλεύοντας το μισή ώρα με το χέρι. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, το κονιάκ, τα 

αμύγδαλα καβουρδισμένα και κοπανισμένα και, τέλος, το αλεύρι, εξακολουθώντας να δουλεύουμε 
μέχρι να γίνουν όλα ένα κατάλληλο μίγμα.

Το πλάθουμε στα γνωστά σχήματα των κουραμπιέδων, τους τοποθετούμε σε λαμαρίνα και τους 
ψήνουμε σε μέτριο φούρνο 20 λεπτά.

Μόλις βγουν απ' το φούρνο, τους ραντίζουμε με ανθόνερο και τους τυλίγουμε μια-δυό φορές σε 
άχνη ζάχαρη.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Για να διευκολύνουμε τον αναγνώστη παραθέτουμε συνοπτικά τις τέσσερις περιόδους που βγήκε ο 

ΓΕΚ βουλευτής Λέσβου.
Α’ Περίοδος 31/5/1915 – 29/10/1915 και
12/7/1917 – 10/9/1920 (βουλή των Λαζάρων)
Β’ Περίοδος 1/11/1920 – 21/9/1922
Γ’ Περίοδος 16/12/1923 – 30/9/1926 και 
Δ’ Περίοδος 7/11/1926 – 9/7/1928
(Τα ανωτέρω στοιχεία είναι παρμένα από την έρευνα του Κώστα Μίσσιου. Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» 

της 23 Σεπτεμβρίου 1993).
Την εικόνα του ΓΕΚ ως πολιτικού σε γενικές γραμμές την δίνει ανάγλυφα δημοσίευμα της 15-12-1923, 

το οποίο παραθέτουμε: «Από τους πιο σταθερούς και πιο πείσμονας εις την ιδεολογίαν των Φιλελευθέ-
ρων. Καθ’ ην εποχήν – εποχήν τρομοκρατίας – όλοι, ποιος λίγο ποιος πολύ, εδειλίασαν και ελιποψύχησαν, 
ο κ. Καλδής έμενεν αποφασιστικά προσηλωμένος εις τας ιδέας του, τελείως άκαμπτος και μέχρι τυφλού 
φανατισμού επίμονος. Εις τον άγριον αγώνα κατά του Κωνσταντινισμού που διεξήγε μόνος του ο «Ελεύθ. 
Λόγος» τότε με μόνον συνεργάτην πολύτιμον τον κ. Γ. Παπανδρέου ο κ. Καλδής δεν ήργησε να προστε-
θή μετά του φίλου του κ. Σάλτα και υπήρξεν η συνεργασία των ανεκτίμητος τόσον δια την υπεράσπισιν 
των συμφερόντων και της ελευθερίας του τόπου κατά της επιβουλής της τυραννικής και φαυλοκρατικής 
διοικήσεως Σπηλιωτοπούλου, όσον και διά την τόνωσιν του γενικοτέρου αγώνος των Φιλελευθέρων. 
Ποιος δεν ενθυμείται το θαρραλέον του άρθρον εις τον «Ελεύθ. Λόγον» εναντίον της ενταύθα αφίξεως 
του Βασιλέως, το οποίον ανεδημοσιεύθη και εις Αθηναϊκάς συναδέλφους;

Είναι εκ των πρώτων μελών της Δημοκρατικής Ομάδας, υπογράψας επίσης τα γνωστά μανιφέστα των 
Δημοκρατικών κατά την μαύρην εκείνην εποχήν των διώξεων και της τρομοκρατίας.

Οι πράκτορες του Κωνσταντινισμού εν Μυτιλήνη, εύρισκαν πάντοτε ωρθομένον απέναντί των τον κ. 
Καλδήν μετά του πιστού φίλου του, κ. Δ. Σάλτα.

Κατά την υποχώρησιν του Στρατού μας από την Μικρασίαν όταν η Μυτιλήνη γεμάτη από συντρίμμα-
τα υλικά και ηθικά – όπως ήτο εκείνος ο στρατός – εκινδύνευσε τον έσχατον των κινδύνων, ο κ. Καλδής 
υπήρξεν ένας εκ των κυριοτέρων παραγόντων, εις τους οποίους οφείλεται η πρόληψις των κινδύνων και 
η χαλιναγώγησις των ατιθάσων εκείνων και εξηγριωμένων στρατιωτών. Αλλά και κατά την έκρηξιν της 
επαναστάσεως δεν έπαιξε όχι μικρότερον ρόλον. Η δε μετεπαναστατική δράσις του, εν Λέσβω είναι τό-
σον γνωστή ώστε να μη χρήζει ουδεμία εξάρσεως.

Επιστήμων με αρτιωτάτην μόρφωσιν, ρήτωρ εκ των ολίγων της Μυτιλήνης και με πολιτικήν ευθυκρι-
σίαν και διορατικότητα σπανίαν, δικαίως θεωρείται και είναι ΑΣΦΑΛΩΣ ένας από τους ολίγους πολιτευ-
ομένους της Λέσβου που έχουν μαζί με την θέλησιν και την ικανότητα να φανούν πραγματικώς χρήσιμοι 
εις τον τόπον και την Πατρίδα».

Ο ΓΕΚ το «μικρόβιο» της πολιτικής το είχε μέσα του. Άρχισε δε να καλλιεργείται αυτό, τον καιρό 
που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και ενεργοποιήθηκε όταν πήγε στο Μούδρο ως δάσκαλος, ιδιαίτερα δε 
όταν παντρεύτηκε και απέκτησε σιγουριά και κοινωνική καταξίωση. Φλογερός πατριώτης, συγκλονίστη-
κε με τους βαλκανικούς πολέμους, με την απελευθέρωση των νησιών και με τη θαυμαστή προσωπικότητα 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, τόσο για την ιδεολογική του θέση όσο και για την εθνική έξαρση και το όραμα 
της Μεγάλος Ελλάδας. Αφοσιώνεται στο πρόσωπό του και εντάσσεται στον κομματικό μηχανισμό των 
Φιλελευθέρων.                                                                                      (συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος)
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Αν τον ονόμαζες κύριο Γεώργιο Χριστοφόρου 
Χατζέλλη τον μείωνες. Μόνο αν τον έλεγες «Βέβα» 
τότε τον αποκαθιστούσες στο ύψος που του άξιζε. 
Μ’ αυτό το παρατσούκλι που επισκίασε το όνομά 
του, είναι πασίγνωστος και ξακουστός.

Δεν έπρεπε να είχες μουσικές γνώσεις για 
να εκτιμήσεις την τέχνη του στο σαντούρι. Μια 
φορά όταν τον άκουγες τον ξεχώριζες ανάμεσα σ’ 
όλα τα άλλα όργανα. Ήταν ο ΣΟΛΙΣΤΑΣ. Όλοι 
τον ανεγνώριζαν σαν τον πρώτο μοναδικό, τον 
ένα, τον ανεπανάληπτο. Όλοι οι μουσικοί της 
Λέσβου υποκλινόταν με σεβασμό μπροστά στην 
ανωτερότητά του. Η φήμη του ήταν διάχυτη σ’ 
όλο το νησί. Οι μεγαλύτεροι τον θυμούνται ακόμα. 
Τα χέρια του με ασυνήθη ταχύτητα πετούσαν 
επάνω στις χορδές, οι οποίες συχνά σπούσαν από 
τα νευρώδη χτυπήματα. Ήταν προικισμένος και 
με μελωδική φωνή τενόρου, που αποτελούσαν 
σαντούρι και φωνή ένα θαυμάσιο ντουέτο. 
Τραγουδούσε και έπαιζε κλέφτικο μέχρι άριες 
από όπερα. Πάντα τον παρακαλούσα και πάντα 
μου έπαιζε την άρια «Φτερό στον άνεμο» από τον 
Ριγολέτο του Βέρντι!!

Είχε έμφυτη μουσική ευαισθησία (σήμερα 
το λέμε μουσικό αφτί). Γι’ αυτό άλλωστε έγινε 
και μουσικός. Ήταν δική του επιλογή αυτό το 
επάγγελμα.

Όταν ήταν μικρός μουσική κομπανία στο 
Ακράσι ήταν ο Παναγιώτης  Βερβέρης, που έπαιζε 
βιολί και ο αδερφός του η Μιχαήλους ή Μιχαηλάς, 
που έπαιζε σαντούρι (και ποια δουλειά δεν έκανε 
τούτος ο «πολυμήχανος άντρας»!  Ήταν λογιστής, 
συμβολαιογράφος, φοροεισπράχτορας, θεωρητής, 
μουχτάρης, μηχανικός, ερευνητής πετρωμάτων, 
κατασκευαστής χρωμάτων, μουσικός κλπ. Για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετικό Κεφάλαιο 
στο βιβλίο μου ΑΚΡΑΣΙ). Αυτοί ήταν τα πρώτα 
μουσικά ακούσματα, τα οποία ακούσματα θα ήταν 
μετριότατα, γιατί οι Βερβέρηδες ήταν πρακτικοί 
οργανοπαίχτες. Η γενιά μου δεν τους πρόλαβε.

Ασφαλώς κάποια εσωτερική φωνή (κλίση) 
προς τη μουσική τον ώθησαν να διαλέξει αυτό 
το επάγγελμα. Και αυτό που θα διαβάσετε τώρα 

αμέσως δεν θέλω να σας εκπλήξει. Δεν είναι 
υπερβολή. Εάν τότε το παιδί αυτό βρισκόταν 
σε μια άλλη οικογένεια που διέθετε τα μέσα για 
τη μουσική μόρφωση του σήμερα η Βέβα θα 
ήταν προσωπικότητα μεγάλης ακτινοβολίας. 
Πόσες τέτοιες χαρισματικές προσωπικότητες 
εξουδετερώνονται από την ανελέητη φτώχεια!!

Σήμερα πρώτο σαντούρι στην Ελλάδα είναι 
αναμφισβήτητα ο Μόσχος. Είναι εκλεκτός του 
Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου 
κ.α. Αν τον συγκρίνω με τη Βέβα βρίσκω τον 
δεύτερο ανώτερο. Η διαφορά τους είναι η εξής. 
Ο Μόσχος παίζει μελετημένο σαντούρι. Είναι 
προγραμματισμένο ποια χορδή θα χτυπήσει. Η 
Βέβα έπαιζε με έμπνευση, αυτοσχεδιάζοντας εκείνη 
τη στιγμή. Κι αυτό ήταν το μεγαλείο του. Δηλαδή 
με απλά λόγια ο Μόσχος είναι εμπειροτεχνίτης. Η 
Βέβα ήταν ΤΑΛΕΝΤΟ. Τεράστια η διαφορά, γιατί 
όσοι διαθέτουν ταλέντο έχουν και απεριόριστη 
εξέλιξη.

Πατέρας του ήταν ο Χριστόφας Χατζέλλης, 
που ήταν γνωστός ως «Χαχήνα». Ποιος ξέρει γιατί 
του κόλλησαν αυτό το «παρανόμι».  (Υπάρχει 
και κανένας Ακρασιώτης που να μην έχει;) Η 
Χαχήνα ήταν πανέξυπνος, πονηρός και τρομερός 
νοικοκύρης. Μόλις τον θυμάμαι. Άκουσα να λένε 
ότι κάποιος του ζήτησε το δικέλλι για να σκάψει 
το αμπέλι. Τον πήρε από το χέρι τον πήγε μέσα 
στο κατώγι και του λέει «Το βλέπεις πού το έχω 
κρεμασμένο; Πάρε και συ ένα να έχεις». Δεν του 
έδωσε βέβαια το δικέλλι, του έδωσε όμως ένα 
σπουδαίο μάθημα νοικοκυροσύνης.

Η Βέβα γεννήθηκε το 1895. Οι γραμματικές 
του γνώσεις ήταν του Δημοτικού Ακρασίου. Μόλις 
τέλειωσε το σχολείο υπακούοντας σε εσωτερική 
ώθηση πήγε στη Βρίσα για να μάθει σαντούρι. 
Και για να τελειοποιήσει τις γνώσεις του γύρω απ’ 
αυτό το όργανο πήγε μετά στα Μοσχονήσια. Εκεί 
έμαθε νότες και μουσική και έτσι ολοκλήρωσε τη 
μάθησή του και στο θεωρητικό μέρος. Ακολούθως 
έφυγε στην Αμερική κατά τη συνήθεια της εποχής 
εκείνης και ήταν από τους πρώτους μετανάστες 
του χωριού. Φλογερός πατριώτης, επιστρέφει 

Μουσικάντες Ακρασίου
+ του Γιάννη Γεωργ. Κοντέλλη

στην Ελλάδα κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 
για να πολεμήσει ως εθελοντής. Παντρεύεται την 
Παραδείση Γεωργίου Νικολιά και ξαναφεύγει στην 
Αμερική. Απέκτησε πέντε παιδιά. Στην Αμερική 
που ήταν τότε στο ξεκίνημα της ακμής της, 
διέπρεψε παίζοντας σαντούρι, στα διάφορα κέντρα. 
Έφτασε σε τέτοια ακμή, ώστε έβγαζε και δικούς 
του δίσκους γραμμοφώνου. Δυστυχώς δεν σώθηκε 
κανένας (σήμερα θα είχαν ανεκτίμητη αξία). Όταν 
επέστρεψε στην Ελλάδα οριστικά δημιούργησε την 
καλύτερη μουσική κομπανία.

Πλαισιώθηκε από τους εξής οργανοπαίχτες:
Βαλάκο Ιωαν. Βερβέρη, μπάσα βιόλα
Γιάννη Βαλ. Βερβέρη, βιολί
Δημήτρη Βαλ. Βερβέρη, τρόμπα
Γεώργιο Ευστρ. Κοντέλλη, τρομπόνι
και αργότερα κατά διαστήματα:
Γρηγόρη Κων. Μαυροθαλασσίτη, μπάσο
Κων/νο Νικ. Μαυροθαλασσίτη, κλαρίνο
Κων/νο Γρηγ. Μαυροθαλασσίτη, ακορντεόν
και Νικόλαο Κουμπά, βιολί

Η Βέβα είχε δυο σαντούρια. Το ένα φερμένο 
από την Αμερική. Ήταν μεγάλο και είχε πετάλια. 
Τέτοιο σαντούρι δεν ξαναείδα παρά μόνο στην 
τηλεόραση να το παίζει κάποιος στη Ρουμανία. 
Και ένα συνηθισμένο το οποίο και χρησιμοποιούσε 
επί το πλείστον. (Άραγες τι να έγιναν αυτά τα δυο 
όργανα ιδίως το πρώτο;)

Μαέστρος και σολίστας ήταν αυτός. 
Αυστηρότατος σε τυχόν λάθη ή φάλτσα συμπαικτών 
του. Ο ίδιος τους δίδασκε όλα τα νέα μουσικά 
κομμάτια. Χωρίς τη Βέβα δεν γινόταν τίποτα. 
Απόδειξη ότι λίγο μετά το θάνατό του (1973) η 
κομπανία διαλύθηκε. Και έτσι χάθηκε η πιο όμορφη 
εκδήλωση του χωριού. Τι να πρωτοθυμηθούμε 
εμείς οι παλαιότεροι; Όταν η μουσική συνόδευε 
το γαμπρό και τη νύφη στην εκκλησία, τα 
ανεπανάληπτα γλέντια της Αγίας Παρασκευής, των 
Αγίων Αποστόλων, της Παναγίας, του Πάσχα, των 
Απόκρεω; Τα γλέντια της νεολαίας, το γύρισμα της 
μουσικής μέσα στα σοκάκια τη νύχτα; Και τόσες 
και τόσες ομορφιές που μόνο όσοι τις ζήσαμε τις 
νοσταλγούμε με πραγματικό πόνο ψυχής. Ποιος 
Ακρασιώτης δεν χόρεψε μέσα στο «κάμπου» 
μπροστά στο σαντούρι της Βέβας; Πόσα χιλιάρικα 
δεν πετάχτηκαν με μερακλοσύνη και απλοχεριά 
πάνω στο όργανο αυτό; Πόσες  λίρες δεν 
κολλήθηκαν κατά τη συνήθεια, πάνω στο μέτωπο 

της Βέβας;
Δυστυχώς από την ποιότητα της δουλειάς του 

δεν έμεινε τίποτα. Ούτε μια μαγνητοφωνημένη 
ταινία. Και το σπουδαιότερο απέτρεψε και τους δυο 
γιους του να ασχοληθούν με μουσικό όργανο. Οι δε 
γιοι του, το γνωρίζουν επειδή είναι φίλοι μου και οι 
δυο, έχουν κι αυτοί αξιόλογη κλίση προς τη μουσική. 
Ίσως όμως να είχε δίκιο. Έβλεπε το ταλέντο του να 
είναι στη διάθεση του κάθε μεθυσμένου. Να τον 
προσβάλλουν και να τον διατάζουν μέθυσοι και 
τιποτένιοι.

Ευχαριστιόταν όταν η παρέα ήταν 
«ανεβασμένη». Μεράκλωνε, έπαιρνε μόνος του το 
σαντούρι και συνδιασκέδαζε. Τότε, δεν έπαιρνε το 
καθιερωμένο «μπαξίσι».

Με πολύ κόπο κατάφερα να βρω μια φωτογραφία 
(μου τη στείλαν από τη μακρινή Αυστραλία) της 
κομπανίας, ήταν όμως στα τελευταία της. Ας τη 
δούμε:

Στο μέσον δεσπόζει η μορφή του. Αυτό το 
ξεχαρβαλωμένο τραπεζάκι τον βόλευε πάντα γιατί 
ήταν στα μέτρα του. Το ύφος του κουρασμένο και 
μελαγχολικό. Είναι πια στα τελευταία του. Ήδη προ 
πολλού άρχισε η ακοή του να τον εγκαταλείπει.

Κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Νικολ. 
Μαυροθαλασσίτης. Μαθητής της Βέβας. 
Μανιώδης και ενθουσιώδης παίχτης του κλαρίνου. 
Όταν ήθελε να παίξει επισκίαζε σε ένταση όλα τα 
άλλα όργανα. Ήταν άφθαστος στο σόλο του μπάλου 
και στα «Ξύλα». Νέος τότε είχε πολύ γερό στήθος 
και έπαιζε 8-10 ώρες. Λαμπρός νοικοκύρης ζούσε 
με τις δόξες αυτής της εποχής.

Βιολί ο Γιάννης Βαλ. Βερβέρης. Ήταν 
από τους πρώτους συνεργάτες της Βέβας και το 
δεξί του χέρι. Έμαθε βιολί στην Αγιάσο και στη 
Μυτιλήνη. Πολύ καλός τεχνίτης. Δεν του ξέφευγε 
καμιά νότα και τον συρτό πάντα τον άρχιζε αυτός. 
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Οι μελωδίες του βιολιού του είχαν πάντα μοναδική 
γλυκύτητα. Καλός αφηγητής με χιούμορ, τον 
απολάμβαναν ολόκληρες ώρες να μου διηγείται 
περιστατικά της κομπανίας αλλά και του κυνηγίου 
και ανδραγαθημάτων θείων του, της Όλγας και του 
Μουρβή.

Ακορντεόν ο Κων/νος Μαυροθαλασσίτης 
(του Κουστέλ). Αυτοδίδακτος με ωραιότατη φωνή. 
Ήταν ένας τέλειος ιεροψάλτης και ευχαριστιόμουν 
τις ωραιότατες μελωδίες όταν έψαλλε Έχει μεράκι 
με την εκκλησία. Δεν έλειπε από κανένα εσπερινό.

Δίπλα του παίζει τύμπανο ο πατέρας του ο 
μπάρμπα Γρηγόρης. Κύριο όργανο που γνώριζε 
καλά και έπαιζε ήταν πνευστό μπάσο. Δεν έχω 
ξανακούσει ωραιότερο μανέ απ’ αυτόν, όταν ο 
συρτός γύριζε στο μπάλο. Τι γλύκα ήταν εκείνη. 
Πόσες φορές έγινε αιτία να πεταχτεί ο δίσκος με τα 
κεράσματα στον αέρα. Το συνηθισμένο τραγούδι 
του ήταν:

Και αν γελώ καμιά φορά,
γελώ για να μη κλάψω
και μέσ’ στο γέλιο προσπαθώ
τον πόνο να ξεχάσω

Θιός σχουρές τουν του μπάρμπα-Γληγόρ. Ήταν 
φιλήσυχος, πράος και καλότατος άνθρωπος.

Μπροστά από του Κουστέλ παίζει βιολί ο 
Νικόλας Κουμπάς. Αυτοδίδακτος κι αυτός με 
ωραιότατη πολύ γλυκιά φωνή. Ήταν ο τραγουδιστής 
της κομπανίας. Δούλεψε λίγο καιρό με τη Βέβα. 
Ήταν κι αυτός ψάλτης και μαζί με του Κουστέλ 
νοστίμιζαν την εκκλησία μας.

Δίπλα στην κομπανία βλέπουμε τα παιδιά (από 
δεξιά Ευστράτιος Δ. Ταμκαλής, Παναγιώτης 
Εμ. Λούπος, Νικόλαος Δημ. Ασπρολούπος, 
Εμμανουήλ Ευστ. Χατζέλλης, Αρχοντέλης Δ. 
Ασπρολούπος κ.α.) που όλοι τους σήμερα είναι 
αξιόλογοι ευκατάστατοι οικογενειάρχες. Από τη 
φωτογραφία απουσιάζουν ο Δημήτρης Βαλ. 
Βερβέρης, που στην αρχή της καριέρας του έπαιζε 
σαντούρι, αλλά όταν ήρθε η Βέβα από την Αμερική 
παρεχώρησε τη θέση του στον φημισμένο πια Βέβα. 
Ο ίδιος έμαθε δεύτερο όργανο, τρόμπα. Ήταν κι 

αυτός βασικό στέλεχος της κομπανίας.
Ο Δημήτρης Βαλ. Βέρβρης είναι μια ιδιάζουσα 

περίπτωση. Όταν κι αυτόν τον προδώσανε τα 
πνευμόνια του, σταμάτησε τη τρόμπα και επανήλθε 
στο σαντούρι, με το οποίο είχε πολύ μεράκι. Άρχισε 
να διδάσκει τα εγγόνια του το σαντούρι και όλους 
τους παλιούς σκοπούς. Έτσι τα μύησε στη μουσική 
και σήμερα τρία απ’ αυτά οι μεν Δημήτρης και 
Γιάννης Κοντός παίζουν ακορντεόν και βιολί 
αντίστοιχα, η δε Πέμη Βαλ. Βερβέρη, σαντούρι. 
Η τελευταία έχει κάνει λαμπρές προόδους στο 
όργανο αυτό, φοίτησε στο Ωδείο Αθηνών και 
ήταν το βασικότερο στέλεχος της κομπανίας του 
περίφημου Μόσχου. Έχει κάνει πολλές εμφανίσεις 
στην ελληνική και ξένη τηλεόραση. Σημειωτέο 
ότι ο Μόσχος όταν πρωτοάκουσε την Πέμη να 
παίζει τους παλιούς Ακρασιώτικους σκοπούς, που 
είχε διδαχθεί από τον παππού της, ενθουσιάστηκε, 
τους κατέγραψε και τους ακούγαμε από την τότε 
κομπανία του στην τηλεόραση.

Ο Δημήτρης Βαλ. Βερβέρης τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του βρισκόταν δυστυχώς 
καθηλωμένος στο κρεβάτι ύστερα από εγκεφαλικό. 
Πρόλαβε όμως και μετέδωσε στα εγγόνια του ένα 
σημαντικό μέρος από την πολιτιστική κληρονομιά 
του Ακρασίου. Είναι ο μοναδικός μουσικός που 
έδωσε συνέχεια, γιατί είχε μεράκι με τη μουσική.

Από τη φωτογραφία επίσης απουσιάζει ο 
Γεώργιος Ευστρ. Κοντέλλης (η Γιώργους τσ’ 
Όλγας), ο οποίος έπαιζε τρομπόνι. Ήταν και τούτος 
βασικό στέλεχος της κομπανίας και έπαιζε με τη 
Βέβα πάνω από 30 χρόνια. Ο Γιώργος ατύχησε στη 
ζωή γιατί η γυναίκα του νεότατη αρρώστησε και 
δεκαετίες την περιποιόταν ο ίδιος. Τελευταία έμεινε 
μόνος. Υπέφερε πολλούς ψυχικούς και σωματικούς 
πόνους, αλλά ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του να 
πει τον καημό του σε κανένα. Τους έπνιγε όλους 
μέσα του με αξιοπρέπεια μέχρι που τον έπνιξαν και 
ξαφνικά πέθανε.

Όλες οι παραπάνω ενθυμίσεις ας είναι ευχές γι’ 
αυτούς που ζουν να μακροημερεύσουν εν υγεία και 
χαρά, γι’ αυτούς δε που δεν υπάρχουν πια ανάμεσά 
μας ας είναι μνημόσυνο.

	Eορτή της Αγίας Παρασκευής στο 
Ακρασι Λέσβου. Παραμονή της Εορτής

Πάρα πολύς κόσμος παραβρέθηκε και μάλιστα 
από άλλα χωριά. Τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός, 
η περιφορά της εικόνας της Πολιουχου και η 
καθιερωμενη αρτοκλασία. Ανήμερα της εορτής της 
Αγίας Παρασκευής στο Ακρασι Λέσβου Με μεγάλη 
λαμπρότητα εορταστικε η Εορτή της πολιούχου του 
χωριου μας Αγιας Παρασκευής. Μετά το τέλος της 
Θειας Λειτουργίας ακολούθησε αρτοκλασία. Τον 
πανηγυρικό λόγο έβγαλε ο Ακρασιωτης Θεολόγος 
κ. Σταυρος Αβαγιάννης.Και μετά καφές κάτω από 
τα πλατάνια στην γραφική πλατεία του χωριού μας. 
Τέλος ο Σύλλογος μας ΑΚΡΑΣΙΩΝ διένειμε το 
εξαμηνιαίο περιοδικό «ΤΟ ΑΚΡΑΣΙ».

	Εργα άμεσης προτεραιότητας στο χωριο 
μας το Ακρασι

O τοπικος Πολιτιστικος Συλλογος παντα 
ήταν κοντα στην Προεδρο του χωριου μας Πέμη 
Καρπέλη και στον ιερεα του χωριου μας παπα 
Παναγιωτη και με πολλες δρασεις και ενεργειες 
βοηθουσε και βοηθά. Στα πλαισια αυτά για 
την επίλυση πολλων προβληματων ερχεται σε 
επικοινωνια με τον Περιφερειαρχη Β Αιγαίου, τον 
Δήμαρχο Μυτιληνης, όπως επισης και με πρωην 
Αντιπεριφερειαρχες και Δημαρχους οι οποιοι εχουν 
μεγαλη πείρα. Σε επισκεψη στο χωριο μας του 
πρωην Αντιπεριφερειαρχη Β Αιγαίου κ. Βαλσαμιδη, 
κουβεντιάζοντας μαζι του τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο χωριο μας ειπε τα παρακάτω:

1. Για τον Ιερό Ναο της Αγίας μας 
Παρασκευής

Σε συζήτηση που είχα με τον εφημέριο, θα 
ήθελα να σε ενημερώσω ότι επικοινώνησα με τον 
Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου 
κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη και με ενημέρωσε 
ότι έχουν ανατεθεί όλες οι απαραίτητες μελέτες 
για την αποκατάσταση του Ναού. Εκτιμώμενος 
χρόνος ολοκλήρωσης τους είναι 6 - 7 μήνες και 
μελετητής είναι ο ίδιος που έκανε την μελέτη για 
την αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου 
Πηγής στη Βρίσα (για τον οποίο η μελέτη 
παραδόθηκε πρόσφατα και έχει σταλεί στο ΚΑΣ 
για έγκριση). Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και 
το βάρος στην πλάτη της ΕΦΑ Λέσβου είναι πολύ 
μεγάλο. του ζήτησα να τρέξει τις διαδικασίες όσο 
πιο γρήγορα μπορεί».

2. Για τον δρόμο Ακράσι - Δρώτα. Πρέπει 
επιτέλους να γίνει η αρχή για ένα έργο που θα δώσει 
νέα αναπτυξιακή διάσταση σε μια πανέμορφη 

www.akrasi.gr/forum

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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περιοχή, που είναι από τις κρυμμένες ομορφιές του 
τόπου μας !!»

Και εμεις ως Σύλλογος ταυτιζόμαστε με τις 
απόψεις του κ. Βαλσαμιδη και πιστεύουμε ότι 
πρέπει να επισπευτούν οι ενεργειες αυτές που 
απαιτούνται και για την αποκατάσταση του Ναού.
μας και για την τσιμεντόστρωση του υπολοιπου 
χωματοδρομου Ακρασίου Δρώτας.

	H Δρώτα Ακρασίου Λέσβου από ψηλά
Ευχαριστουμε τον αγαπητο Antonis Deligiannis 

ο οποίος μας παρουσιαζει από ψηλά την Δρώτα 
Λέσβου το επίνειο του Ακρασίου. Βλεπουμε από 
ψηλά την παραθαλασσι ακτή της Δρώτας με τα 
παρθενα νερά και τον μικρο οικισμό της και μετά 
μας πάει στην Επανω Δρωτα ένα ξεχασμενο από 
τον κόσμο οικισμο με αναπαλαιομενα σπιτακια της 
και τα δυο εκκλησάκια της τον Αγιο Νικόλαο και 
την Αγία Παρακευή Ενας προορισμος για λιγους 
που θελουν απολυτη ησυχία. Ασφαλεια και καθαρά 
νερά και μια ψαροταβέρνα που αξιζει κανεις 
να την επισκεφθεί…με πολλες γαστρονομικές 
απολαύσεις… https://www.youtube.com/
watch?v=99DMf7D ... Lb42xYcjoo

	Η ΝΕΟΛΑΙΑ του ΧΩΡΙΟΥ μας το 
ΑΚΡΑΣΙ

Μεγάλο κεφάλαιο για το χωριό μας αποτελει η 
ΝΕΟΛΑΙΑ του χωριού μας. Πάντα συμμετέχει στις 
εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλογων μας , όπως 
επίσης βοηθά όταν χρειαστεί τους 2 Συλλογους. 
Όμορφες και ξέγνιαστες στιγμές από την Νεολαία 
του χωριού μας βλέπουμε οταν πηγαινουν στο 
Πολιτιστικο Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
για να παιξουν μπάσκετ (βλεπε σχετικό βίντεο), 
όταν παίζουν πιγκ πογκ, όταν συμμετέχουν στο 
5χ5 αγώνες που διοργανώνει ο παπα Ευστρατιος 
στο Αμπελικό, όταν πεζοπορουν και περπατανε σε 
δυσκολα μονοπατια για να πανε να αναψουν κάθε 
χρόνο το κεράκι τους στην Παναγιά την 

Αγιασώτισσα, κλπ.
Θέλουμε να συγχαρούμε την Νεολαία μας η 

οποια παντα δραστήρια ερχεται στο χωρια μας το 
Ακράσι και περνά δημιουργικά το χρονο της και 
βοηθά οποταν χρειαστεί του 2 Συλλογους.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ5Kt9a 
... e=youtu.be

	Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο του ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. 
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗ, ετών 91, στον Καναδά. Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην σύζυγο Μαρία, 
στα παιδιά του και τους λοιπούς 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 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ 
ΑΚΡΑΣΙΩΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΑΕΙ

Οι Πολιτιστικοι Σύλλογοι ΑΚΡΑΣΙΟΥ 
Λέσβου συμμετέχοντας στη χαρά των μαθητων που 
περασαν φετος σε ΑΕΙ και των οικογενειών τους 
τους εύχονται καλή σταδιοδρομία και πάντοτε 
επιτυχίες στη ζωή τους:

1. Παναγιώτης Αγγελής: Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστήμιο Κρήτης

2. Μεταξία Κοντού: Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας

3. Αρτέμης Πιτταράς Πανεπιστήμιο 
Πατρών Τμήμα Μηχανολόγων Αεροναυπηγων 
Μηχανικών

4.Άρτεμις Πιτταρα: Μαιευτική Αθηνών
5.Δημήτρης Κοντός : Ψηφιακών συστημάτων 

Σπάρτη
6.  Ντεπη ( Δημητρα Παναγιώτα) Πανσεληνά: 

Νομική Πανεπιστήμιο Αθηνών
7. Γαρυφαλιά Γεωργιτζίκη κορη Μαριας 

Καλδελη. Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Βόλος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικων και Μηχανικών 
Υπολογιστών

8. Ξένια Kαμπουρη Σχολή Αγωγής και 
Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικια, 
Πανεπιστημιο Δυτ. Αττικής, εγγονη της 
Πολυξένης Ψαρελη από την Δρωτα

9. Στρατούλα Μελιγωνίτη: Διοικητικής 
επιστήμης και τεχνολογίας ΑΣΟΕ

10. Λαμπρινίδη Δέσποινα, εγγονή του 
Παναγιώτη Νικολιά Πολυτεχνείο Πατρών.

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Χαρο, Πολιτικό 
Μηχανικό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
εγγονο της Βασιλικής Καλδή – Σκιαδοπούλου.

12. ΒΑΣΙΛΗ Χαρο Ηλεκτρολόγος 
ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττική, εγγονο της Βασιλικής Καλδή – 
Σκιαδοπούλου.

13. Η Ηλέκτρα Ραφτέλλη απέκτησε δίπλωμα 
Screen & Media (Special Effects Make up) από 
το VICTORIA UNIVERSITY POLITECHNIC 
AUSTRALIA.

Σας ενημερώνουμε ότι εκτος από τα παιδια 
του χωριου μας που εχουν περασει φετος, ειχαν 
περάσει πέρυσι (2019) σε ΑΕΙ, και τα παρακατω 
Ακρασιωτόπουλα:

1. Σοφιανού Ήλις-Μαρία του Γεωργίου, 
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
(ΕΚΠΑ),Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης.

2. Ο Βασίλης Γεωργόπουλος (εγγόνι του 
Ευσταθίου και της Μαρίας Κοντού και γιος της 
Ειρήνης) στο Φυσικό Αθηνών και

3. ο Δημήτρης Χατζηγρηγορίου (εγγόνι του 
Ευσταθίου και της Μαρίας Κοντού και γιος της 
Μεταξίας) στο Εμπορικό Ναυτικό.

4. Περσεφόνη Χρηστου Κοντέλη στο τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

5. Μυρσίνη Τζώρτζη (κόρη της Σταματίνας 
και εγγονή της αδελφής του Χρήστου Κοντέλη,) 
που πέρασε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

6. Εμμανουήλ – Ραφαήλ Σωτήρχος του 
Ξενοφώντα (εγγονός του Μανώλη Σωτήρχου) 
στο τμήμα Ψυχολογιας Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

7. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΣΤΟΥ, κορη 

της ΜΥΡΣΙΝΗΣ και εγγονη του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗ Νομικη Θεσσαλονίκης

Οι Πολιτιστικοι Συλλογοι ΑΚΡΑΣΙΟΥ τους 
ευχονται καλες σπουδες και παντα να πετυχαίνουν 
τους στόχους τους.

Τα ΔΣ των Συλλόγου

	Παραμονη Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Ακράσι

Την Παραμονή μετά το «Ζωή εν Τάφω» που 
έψαλλαν τα κορίτσια του χωριού, έγινε η περιφορά 
του επιταφίου της Παναγίας στο χωριό και τέλος 
έγινε η καθιερωμένη αρτοκλασία. (Οι Φωτογραφιες 
και τα βιντεο είναι της κυριας Εφη Χατζέλλη και 
την οποία ευχαριστουμε)

Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΜΜ. ΚΑΛΔΗ, ετών 68, την 27/9/20. Εκφράζουμε 
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογενεια του και 
τους λοιπούς 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
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	Γαμπρος και νυφη στο Ακρασι
Μια ξεχωριστή ημερα για το Ακράσι ήταν η 

χθεσινη μερα (2 Σεπτεμβριου 2020) όταν ξαφνικα 
στην πλατεία του χωριου μας το ΑΚΡΑΣΙ Λέσβου 
οι λιγοστοί κατοικοι του βλέπουν ένα νιοπαντρο 
ζευγάρι ο γαμπρος με το γαμπροατικο κοστούμι του 
και η νυφη με το νυφικο και να κατευθύνονται προς 
την Εξέδρα του χωριου μας που βρίσκεται δίπλα 
στην εκκλησία μaς την Αγία Παρασκευή και να 
βγαζουν φωτογραφίες με φόντο το βουνό Πριονα 
και στο βάθος την Δρώτα… Εμεις το μόνο που 
μπορουμε να πούμε στο ζευγάρι...να ειναι παντα 
ευτυχισμένοι.

 Τα θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο του ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΩΤ. 
ΡΑΦΤΕΛΗ, ετών 58, την 10/10/20 στην μακρινη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογενεια του και 
τους λοιπούς 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 θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΡ. ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ, ετών 79, την 8/10/20 στην 
μακρινη Αδελαϊδα της Αυστραλίας. Εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογενεια του και 
τους λοιπούς 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 θερμά μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 
σας πληροφορήσει το θάνατο του ΑΝΔΡΕΑ 
ΞΕΝΙΤΕΛΛΗ, ετών 91, την 28/9/20 στην μακρινή 
Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογενεια του και 
τους λοιπούς 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

	 Προγραμματισμος και υλοποιηση έργων 
στο Ακράσι

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 
με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Σύμβουλου, 
κ. Δημήτρη Βαρβαγιάννης μετά από αίτημα του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κ. Στρατή Τζιμή, 
η σύσκεψη για τη συζήτηση των προτάσεων του 
τεχνικού προγράμματος όλων των κοινοτήτων 
της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, για να μπει 
μια σειρά και προτεραιότητα των έργων. Λίγο 
πολύ οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων έχουν το ίδιο 
παράπονο, ότι παρόλο που είχαν καταθέσει τις 
προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 
δεν πραγματοποιήθηκε σχεδόν κανένα έργο και 
ουσιαστικά καταθέτουν ξανά τις ίδιες προτάσεις 
για το 2021.

Αναλυτικά τα έργα που προτείνονται για 
το Τεχνικό Πρόγραμμα από την Προέδρο του 
χωριού μας Πέμη Καρπέλλη:

1. Κεντρικός δρόμος από το Καφενείο Καρπέλη 
ως την Κεντρική Πλατεία.

2. Ολοκλήρωση της τσιμεντόστρωσης του 
δρόμου Ακρασίου – Δρώτας.

3, Συντήρηση του Λαογραφικού Μουσείου.
4. Επέκταση του τοιχίου στη τοποθεσία 

“Καπνός”.
Πιστεύουμε τα παραπάνω εργα ειναι απαραίτητο 

να υλοποιηθούν οσο το δυνατον ποιο γρηγορα, 
εργα που θα δώσουν ζωή στο χωριο μας και παντα 
οι 2 Συλλογοι του χωριου μας είναι κοντα στην 
Πρόεδρο μας Πέμη Καρπέλη και όταν χρειαστεί 
στο μετρο των δυνατοτητων τους την βοηθούν για 
την ανάπτυξη του χωριου μας

	 Κατάθεση Στεφάνου στο Ακράσι
Γιορτάστηκε και στο Ακράσι Λέσβου η 28 

Οκτωβρίου. Μετά τον εκκλησιασμό και το τρισάγιο 

υπέρ πεσόντων Ακρασιωτών στον πόλεμο του 
1940 η Πρόεδρος του χωριού μας Πέμη Καρπέλη 
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώων των Πεσόντων…

Και του χρόνου….

	 Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ, ετών 88. Η εξόδιος ακολουθία 
τελέστηκε σήμερα 3/11/20 και ωρα 03.00 Μ.μ. 
στον Ιερο Ναό Αγίας Παρασκευής Ακρασίου. 
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.

	Τι γίνεται με τις εργασίες επισκευής της 
Αγίας Παρασκευής;

Ο συγχωριανός μας και φίλος Ακρασιώτης 
Νίκος Κουραχάνης έλαβε μέρος σε ενα τηλεοπτικο 
παιχνίδι και στο τέλος του παιχνιδιού πριν φύγει 
δεν παρέληψε να μιλήσει για την εκκλησία μας 
Αγία Παρασκευή Ακρασίου. Αναρωτιέται λοιπόν 
πότε θα τελειώσει η μελέτη στατικότητας και 
πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής της 
εκκλησίας μας, η οποία έπαθε μεγάλες ζημιές από 

τον σειρμό του 2017. Νίκο σ΄ ευχαριστούμε για 
την ευαισθησία σου και το ενδιαφέρον σου για 
την εκκλησία του χωριού μας και ευχόμαστε και 
εμεις κάποια στιγμή να ξεκινήσουν οι εργασίες 
επισκευής της.

	Ευχαριστίες
Εκ μέρους της Προέδρου μας Περσεφόνης 

Καρπελη ευχαριστούμε τον Πατέρα Ευστρατιο 
Αμπελικου καθώς και τον Παναγιώτη Λιναρδο 
εθελοντή, για τον καθαρισμό του κεντρικού δρομου 
του χωριού μας (Ακράσι) μετα από εργασιες που 
ειχε κανει ο εργολαβος.

Επίσης η Πρόεδρος ευχαριστεί για μια ακόμη 
φορά το Σωματείο Εθελοντισμού Άμπελος,  
τον Πατέρα Ευστρατιο Αμπελικου και το 
Πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου για την 
κατάσβεση της φωτιάς στην Επάνω Δρώτα.

Και εμεις ως Πολιτιστικος Συλλογος θελουμε 
να ευχαριστήσουμε τους παραπάνω για την 
βοηθεια τους. Πιστευουμε οτι τα ορεινα χωρια μας 
εχουν αναγκη αλληλοϋποστήριξης και να βοηθα το 
ενα το άλλο. Οποιαδήποτε στιγμη και αν χρειαστεί 
και μπορουμε, είμαστε στο πλευρο του παπα Στρατή 
να τον βοηθήσουμε.

	Διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου Δρώτας – 
Βατερών

Κατατέθηκε μέσα στον Οκτώβριο Αίτημα 
των κατοίκων των χωριών Ακράσι – Δρώτα, 
Νεοχωρίου  και  Αμπελικού αίτημα προς τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρια Β. αιγαίου, Δήμου 
Μυτιλήνης, Δασαρχείο , κλπ.) το οποίο συνοδεύεται 
από 275 υπογραφές και συνημμένο χάρτη για 
την διάνοιξη Αγροτικού Δρόμου στο δάσος που 
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ΕΟΡΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

υπάρχει ανάμεσα στην Δρώτα και τα Βατερά 
ώστε να μπορούν τα Πυροσβεστικά Οχήματα να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σ΄αυτό. Το αίτημα αυτό 
είναι ζωτικής σημασίας για το δάσος αυτό, 
απαράμιλλου κάλλους και αυτό γιατί εκτός από την 
διαφύλαξη του, ο δασικός αυτός δρόμος είναι μια 
φυσική διέξοδος  σε περίπτωση φωτιάς, αφού ο 
δρόμος Ακρασίου – Δρώτας είναι πολύ στενός με 
πολλές στροφές και χωματόδρομος, και απαιτείται 
παρα πολύς χρόνος για να πανε στο δάσος αυτό τα 
Πυροσβεστικά οχήματα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Ακρασίου πιστεύει ότι είναι άκρος απαραίτητο να 
γίνει διάνοιξη Αγροτικού δρόμου μεταξύ Δρώτας 
και Βατερών για την διάσωση από την φωτιά της 
πανέμορφης αυτής δασικής περιοχής, αποτελεί ο 
δρομος αυτός πράξη αναπτυξιακού χαρακτήρα και 
Πολιτισμού.

	Τα θερμα μας συλλυπητήρια
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος Ακρασίου 

Λέσβου βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να σας 
πληροφορήσει το θάνατο της  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 
ΚΑΜΑΡΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ (καταγωγή από το 
Ακράσι), ετών 88. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε 
την 21/11/20  στον Ιερο Ναό της Παναγίας στην 
Αγιάσο. 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.

Κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύουμαι ότι αγάπησα ό,τι αγαπώ και θα αγαπώ από το χωριό μου 
το Ακράσι. Σε κάθε σοκάκι, σε κάθε σταυροδρόμι, ζωντανεύουν γλυκές αναμνήσεις και εικόνες. Τα 
τραγούδια, τα γλέντια, μυρωδιές ακόμα και αγαπημένα πρόσωπα. Μέσα στη μνήμη μου έχουν μείνει οι 
γεύσεις και μυρωδιές. Η μυρωδιά του ελαιοτριβείου μας. Πηγαίναμε στα διαλείμματα με ένα ψωμάκι 
στο χέρι να μας το βουτήξουν μέσα στο λάδι. Δεν ξεχνώ αυτή τη μυρωδιά και νοστιμιά. Πόσο όμορφα 
μύριζε το χώμα, ύστερα από τη φθινοπωρινή βροχή. Μου έχει μείνει η μυρωδιά όταν περνούσα από το 
φούρνο της Χαρίκλειας με τα ξεροψημένα σιταρένια ψωμιά, πίτες, φοινίκια, παξιμάδια. Η μυρωδιά του 
καβουρντιστού κρέατος, τσιγαρισμένο και φυλαγμένο μέσα σε κουμλί (πήλινο σκεύος).

Η μυρωδιά από το γάλα που έβραζε η μάνα μου. Το λαδοτύρι, όταν έβγαινε από το λάδι. Η μυρωδιά 
από τα σύκα που ζεματούσαμε. Η μουσταλευριά, το ρυτζέλι, τα παραγεμισμένα ψημένα στο φούρνο 
σύκα με καρύδια και μπαχαρικά. Η μυρωδιά από τον τραχανά που έφτιαχνε η γιαγιά μου. Το πλυμένο 
νοτισμένο σιτάρι απλωμένο στο δώμα, για να στεγνώσει. Η μυρωδιά από τα κυδώνια που κρεμούσε ο 
παππούς μου για το χειμώνα.

Η μυρωδιά του καφέ που καβούρντιζε η θεία Περμαθιά, στο πυρομάχι της γειτονιάς. Η μυρωδιά από 
τα ζαχαράπδα (αχτζέδες). Η μυρωδιά από το φαγητό που έφτιαχνε η μάνα μου.

Μυρωδιές αγαπημένες, παραδοσιακές, κρύβουν εικόνες και πρόσωπα αγαπημένα που έχουν φύγει 
από τη ζωή μας και είναι βάλσαμο η θύμησή τους.

Γεύσεις και Μυρωδιές
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Πληροφόρηση για δραστηριότητες και εκδηλώσεις του συλλόγου

www.akrasi.gr/forum
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗλΩΣΕΙΣ ΣΥλλΟΓΩΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ για την ΔΡΩΤΑ
ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗλΩΣΕΙΣ ΣΥλλΟΓΩΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ για το ΑΚΡΑΣΙ
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Εκδηλώσεις των Πολιτιστικών
Συλλόγων Ακρασίου

 Πινακιδα προς Πολιτιστικο Κέντρο 
Ακρασίου για τους τουρίστες
Ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος ΑΚΡΑΣΙΩΝ 
έφτιαξε Πινακίδα που δειχνει που πρέπει να 
πάει ο τουριστάς και κάθε φίλος του χωριού μας 
προς το Πολιτιστικο Κέντρο Γιαννης Κοντέλλης 
και το Λαογραφικο – Ιστορικο του Μουσείο Η 
Πινακιδα αυτή θα τοποτετηθεί στο ιδιο σημειο 
που υπάρχουν 2 κακοτεχνες πινακιδες και μαλιστα 
στο σημειο όπου πρέπει να στρίψειςαπό το Κατω 
Καφενείο Δεξια πτος το Πολιτιστικο Κέντρο και 
μαλιστα σε σημειο τέτοιο που να το βλέπουν 
ολοι οσοι περνουν από εκεί Πιστεύουμε ότι είναι 
μια πολύ καλή ενέργεια χρήσιμης ουσιαστικής 
πληροφόρησης και βοήθειας προς τους τουρίστες 
και όχι μόνο.

 Μπραβο στην Νεολαια του χωριου μας 
(Ακρασι)
Μαθαινουμε ότι οι νεολαια του χωριου και 
καποιοι λιγο μεγαλυτεροι (μέλη των Πολιτιστικών 
Συλλόγων του χωριού μας) εργαστηκαν και 
προσφεραν εργο καθαρισμού και πολλες άλλες 
εργασιες για να είναι το χωριο μας καθαρο.
Πιστευουμε ότι βοηθώντας (εθελοντισμος) την 
Προεδρο του χωριου μας σε καποιες εργασιες 
που δεν μπορουν να γινουν αμεσα από τον 
Δημο Μυτιληνης, το χωριο μας είναι πανω από 
όλα καθαρο και η προσφορα αυτή εχει μεγαλο 
ουσιαστικό αντίκτυπο σε ολους οσους ζουν στο 
χωριο μας. Μπραβο σε ολους.

  Τραγουδια για το Ακράσι...στο Ακράσι 
Λέσβου
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ακρασίου λαμβάνοντας 
υπ΄ όψιν όλα τα υγειονομικά μετρα ασφάλειας 
της πολιτείας λογω του νεου ιου υλοποίησαν μια 
πολύ ωραία εκδήλωση στο χωριό τους το Ακρασι 
Λέσβου με τραγούδια παλια μερακλίδικα με 
το ακορνεον του Χρήστου και την πολύ ωραία 
φωνή του γιου του Μανώλη… τραγουδήσαμε 
για το Ακράσι και για τα Ακρασιώτικα παιδιά 
…που έχουν μάλαμα καρδιά. Παρα πολύ ωραία 
φωνή και του Ακρασιώτη Γιάννη Κοντού ο 
οποίος μας χαρισε και αυτος τραγουδώντας για 
το Ακρασι και τα Ακρασιώτικα παιδιά… Εμείς 
τραγουδήσαμε για να σμίξουμε το κόσμο και 
όχι για να ξεχωρίσουμε απ’ το κόσμο.. Τους 
ευχαριστούμε ολους όπως επισης και την πολύ 
ομορφη νεολαια Ακρασίου η οποία για μια ακομη 
φορά με το κεφι τους ζωντάνεψαν για μια ακομη 
φορά το χωριό μας… Μπράβο παιδια.

 

του Γ. Ξ. Βερβέρη

ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΟλΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗλΩΣΕΙΣ ΣΥλλΟΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟλΙΤΙΣΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ
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 Διαγωνισμός επιτραπέζιων παιχνιδιών στο 
Ακράσι
Το πρωί της Κυριακής 9/8/20 λαμβάνοντας υπ΄ 
όψιν όλα τα υγειονομικά μετρα ασφάλειας της 
πολιτείας λογω του νεου ιου μετά την εκκλησία 
στην πλατεία του χωριού έγινε διαγωνισμός 
επιτραπέζιων παιχνιδιών στο πινόκ που 
διοργάνωσαν οι Πολιτιστικοι μας Σύλλογοι 
Ακρασίου. Διεξήχθησαν μεγάλες μάχες με 
ημιτελικους και το τελικο Μετά το τέλος δόθηκαν 
στους νικητές στον καθένα από ένα γραπτό έπαινο 
και παραδοσιακό γλυκό συκαλακι. Για την ιστορία 
στο Πινόκ νικήτρια τριάδα ήταν ο κύριος 
Εμμανουήλ Χριστοφέλλης, ο κυριος Γεώργιος 
Δημ. Τυροπώλης και ο κύριος Δημήτριος 
Κακαμπουράς. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. 
Και του χρονου…

 

 Προσκυνημα στην Παναγιά της Αγιάσου
Οι Πολιτιστικοι μας Συλλογοι Ακρασίου έδωσαν 
το παρον στο προσκύνημα αυτό δινοντας 
ραντεβου την Δευτερα 10/8/20 το απογευμα 
από το Ακρασι και μεσω Αμπελικου και ενός 
δυσβατου μονοπατιού μετά από ώρες βρεθηκαν 
στην Παναγια την Αγιασώτισα για να αναψουν 
ένα κερακι. Μπραβο σε οσους το τολμησαν, 
και ιδιαιτερα στην νεολαια του χωριου μας… 
Bοηθεια τους η Παναγια και του χρονου… Η 
Παναγία της Αγιάσου, στο νησί της Μυτιλήνης, 
αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα 
προσκυνήματα της χώρας. Είναι αξιοθαύμαστο το 
γεγονός ότι ντόπιοι αλλά και τουρίστες παραμονή 
του Δεκαπεταυγούστου ξεκινούν περπατώντας 
από όλα τα μερη του νησιου αψηφώντας την 
ζέστη του καλοκαιριού για να προσκυνήσουν 
την Παναγιά, τη δική τους Παναγιά, όπως οι ίδιοι 
λένε. Σήμερα άνθρωποι κάθε ηλικίας και φυσικής 
κατάστασης βρίσκουν τη δύναμη και φτάνουν 
για να ανάψουν το κερί στην Παναγιά και να 
ζητήσουν τη βοήθειά της και αν και θα περίμενε 
κανείς να είναι εξουθενωμένοι ύστερα από τέτοια 
διαδρομή, εκείνοι, έπειτα από το χρέος που οι ίδιοι 
έχουν επωμιστεί, ανανεωμένοι και ξαναγενημένοι 
ξεκινούν για το δρόμο της επιστροφής.
Τα ΔΣ των Συλλογων
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 Τραγουδια στη Δρώτα Ακρασίου…για το 
δρόμο της Δρώτας
Για εκτη χρονιά μία σκέψη χρόνων έγινε 
πάλι πραγματικότητα. Τραγουδια στη Δρώτα 
Ακρασίου… για το δρόμο της Δρώτας την 
11/8/20 με τη δύση του ήλιου. Οι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
Σύλλογοι Ακρασίου οργάνωσαν την εκδήλωση 
αυτή λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όλα τα υγειονομικά 
μετρα ασφάλειας της πολιτείας λογω του νεου 
ιου στη παραλία της Δρώτας, ένα ακόμη διαμάντι 
της περιφέρειας Πλωμαρίου. Φορώντας την καλή 
μας διάθεση, οπωσδήποτε το μαγιό μας χαρήκαμε 
την όμορφη παραλία του νησιού μας. Mε τους 
μουσικούς μας Κώστα Καλδέλη, Παντελή 
Παντελέλλη, από το Νεοχώρι, τον Τάκη 
Σωτηρχέλλη από το Ακράσι, την Ευαγγελια 
Πρωτούλη και τον Παναγιωτη Μελιγωνιτη 
στα κρουστά έδωσαν τα αποθέματα της μουσικής 
τους αγάπης, έφτιαξαν το κέφι όσων βρέθηκαν 
κάτω στην παραλία της Δρώτας και ιδιαίτερα της 
πολυπληθούς νεολαίας από το Ακράσι , το Νεοχώρι 
και τα διπλανα χωρια. Με μεζέδες και ποτά από 
τον Γιωργο και την Μαρία, με καλή διάθεση 
και με όνειρα, για την ασφαλτόστρωση του 
δρομου Ακρασι - Δρωτα. Η ευχάριστη έκλπηξη 
και φετος ήταν το γεγονος ότι η νεολαια του 
Ακρασίου κάποια στιγμή με την παρότρυνση 
του Τακη Σωτηρχέλλη τραγουσησαν ολοι μαζι 

ερωτικα τραγουδια. Τα ΔΣ των Πολιτιστικών 
Συλλόγων Ακρασίου ευχαριστούν όλους όσους 
βρέθηκαν εκεί στο ραντεβού. Πιστεύουμε ότι 
με καλή διάθεση, θετική ενέργεια και με όνειρα, 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ζωγραφίσουμε και να 
δημιουργήσουμε πολλά πράγματα ωφέλημα στα 
ορεινά και γραφικά χωριά μας.
Ραντεβού του χρόνου με πολύ αγάπη.

 Η ΝΕΟΛΑΙΑ του ΧΩΡΙΟΥ Μας το 
ΑΚΡΑΣΙ 
Στις 14 Αυγούστου, Η ΝΕΟΛΑΙΑ του ΧΩΡΙΟΥ 
Μας (μέλη του Σύλλογου Αθηνων) μαζί με 
την Πρόεδρο του χωριού Πέμη Καρπέλη κι 
εθελοντές από το χωριό μας συναντήθηκαν για 
τον καθαρισμό του μουσειακού χώρου του 
Πολιτιστικού Κέντρου «Ιωάννης Κοντέλλης». 
Τα αποτελέσματα είναι αισθητά και ικανοποιούν 
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τον επισκέπτη, αφού αναδείχθηκαν τα εκθέματα 
και τα κειμήλια που με τόσο κόπο έχουν συλλεχθεί 
και προσφερθεί από τους συγχωριανούς μας και τις 
οικογένειές τους. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
βοήθησαν, που χάρη στη διάθεση, στην προθυμία, 
την αγάπη και το σεβασμό τους, αναδείχθηκαν 
στοιχεία του πολιτισμού του τόπου μας. Τα 
θερμα συγχαρητήρια και ευχαριστήριες απο 
την Προεδρο του χωριου μας Πέμη Καρπέλη. 
Μεγάλο κεφάλαιο για το χωριό μας αποτελει η 
ΝΕΟΛΑΙΑ του χωριού μας

 Εστάλει το Περιοδικό «Το Ακράσι» No 47
Eστάλει με το ταχυδρομείο σε όλους τους 
Ακρασιώτες και φίλους του Ακρασίου (όπου και 
να βρίσκονται Αυστραλία , Αφρική, Αμερική, 
Ευρώπη, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, κλπ) το 
περιοδικό του Συλλόγου μας, περιοδικό ΟΛΩΝ 
των Ακρασιωτών. Η θεματολογία και σ΄ αυτό 
το τεύχος πλούσια στο χθες και στο σήμερα. 
Γράφει για το χθες και το σήμερα η Ευστρατία 
Ασωματιανού. Επίσης δεν λείπουν άρθρα 
θρησκευτικού, και πολιτιστικού προβληματισμού 
όπως του Στρατή Καλδή, του Παναγιώτη Χατζέλλη 
και του Μιχάλη Ασλάνη. Ανθρώπους που αγαπούν 
τον τόπο τους και δεν παύουν να γράφουν γι΄ 
αυτόν. Τους ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της 
καρδιάς μας. Και φυσικά στο περιοδικό αυτό δεν 
χορταίνεις να βλέπεις φωτογραφίες έγχρωμες (στο 
«σαλόνι» και το εξώφυλλο του περιοδικού) και 
ασπρόμαυρες από το χθές και το σήμερα. Από τις 
εκδηλώσεις του συλλόγου μας, από τις γιορτές και 
τα πανηγύρια που γίνονται στο χωριό μας . Πολλές 
φωτογραφίες, πάρα πολλές, που μέσα από αυτές 
βλέπεις την ζωντάνια αυτού του χωριού ακόμα και 
τον χειμώνα.
Το ΔΣ του Συλλόγου

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021 Πολιτιστικων 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΚΡΑΣΙΟΥ
Εξωκλήσια ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΔΡΩΤΑΣ
Όπως σε όλη την Ελλάδα και στο χωριό το ΑΚΡΑΣΙ 
Λέσβου είναι γεμάτο από ξωκλήσια τα οποία 
στην γιορτή τους δίνουν ζωή με τα πανηγύρια 
που ετοιμάζουν με πολύ μεράκι οι συγχωριανοί 
μας. Όλα τα εξωκκλήσια του χωριού μας είναι 
απλά και απέριττα, όπου από παλιά προσέτρεχαν 
οι χωριανοί μας για να πανηγυρίσουν. Αποτελούν 
ένα από τα αξιοθέατα της περιοχής. Αξίζει 
κανείς να τα επισκεφτεί για να δει από κοντά τις 
περίτεχνες τοιχογραφίες τους καθώς και τις παλιές 
εικόνες που υπάρχουν μέσα σε αυτές, ορισμένες 
από τις οποίες έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία. Είναι 
μικροί ενοριακοί ναοί , που ευρίσκονται έξω από το 
χωριό μας. Τα εξωκλήσια ανήκουν στον ενοριακό 
ναό του χωριού και εποπτεύονται από το Ενοριακό 
Συμβούλιο. Όπως σε όλα τα χωριά , έτσι και στο 
δικό μας υπάρχουν πολλά εξωκλήσια που είναι 
αφιερωμένα σε κάποιο Άγιο ή Αγία της εκκλησίας 
μας. Την ημέρα της γιορτής κάθε Αγίου ή Αγίας, 
οι κάτοικοι του χωριού αλλά και οι κάτοικοι των 
γειτονικών χωριών πηγαίνουν στο εξωκλήσι και 
όλοι μαζί προσεύχονται, προσκυνούν, τιμούν τον 
Άγιο, ζητούν από αυτόν με θρησκευτική ευλάβεια 
ατομική και οικογενειακή υγεία.
Να τονίσουμε ότι όλα τα εξωκλήσια του χωριού 
μας ευρίσκονται σε αρίστη κατάσταση. Στο 
χωριό μας κτίστηκαν και κτίζονται ακόμη 
ξωκλήσια, σε όλη την ύπαιθρο του χωριού μας, τις 
περισσότερες φορές σαν τάματα προς τον Άγιο. Τα 
ξωκλήσια συνήθως κτίζονται από ιδιώτες σε δικά 
τους κτήματα ή στην άκρη κάποιου δρόμου, λιτά 
στην κατασκευή τους, και το μέγεθός τους δεν 
υπερβαίνει τα λίγα τετραγωνικά μέτρα.
Αξίζει σίγουρα να διερευνηθούν οι κοινωνιολογικο-
ψυχολογικοί παράγοντες που ωθούσαν τους 
πιστούς να κτίζουν ξωκλήσια σε κοντινές αλλά και 
σε πολύ μακρινές τοποθεσίες από κατοικημένες 
περιοχές. Μια ίσως εξήγηση να είναι ότι οι πιστοί 
ήθελαν την παρουσία του θρησκευτικού χώρου 
και σε μέρη όπου περνούσαν μεγάλο μέρος της 
καθημερινότητάς τους δηλαδή στα χωράφια 
και στα βοσκοτόπια τους. Ένοιωθαν κοντά τους 
την παρουσία του Αγίου και με τη δύναμη του 
θρησκευτικού τους συναισθήματος θα είχαν 
μια αίσθηση ασφάλειας, σιγουριάς ή ακόμη και 
συντροφικότητας στη μοναξιά της υπαίθρου. Καλό 

είναι να εκπονηθούν διπλωματικές εργασίες από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές ή και να εκπονηθούν 
διδακτορικές διατριβές με σχετικό αντικείμενο 
την ιστορική και κοινωνική προέλευσή τους, 
την αρχιτεκτονική τους δομή και αξία ή και 
ακόμη την εικαστική αξία των εικόνων ή των 
τοιχογραφιών που κάποια από αυτά διαθέτουν. 
Αποτελούν ένα θρησκευτικό, αρχιτεκτονικό 
αλλά και λαογραφικό θησαυρότου χωριού μας, 
και οφείλουμε να τον διαφυλάξουμε και να τον 
αναδείξουμε.
Αποτελούν λοιπόν περιουσία της θρησκευτικότητας 
χωριανών μας, αλλά και συγχρόνως είναι στολίδια 
λιτής αρχιτεκτονικής της Ακρασιώτικης υπαίθρου. 
Πολλά από αυτά όταν γιορτάζουν συγκεντρώνουν, 
ακόμη παρα πολλούς προσκυνητές. Πολλά 
όμως από αυτά είναι και παντελώς άγνωστα, 
και ας αποτελούν κοσμήματα αρχιτεκτονικής, ή 
βρίσκονται σε τοποθεσίες απαράμιλλου φυσικού 
κάλλους.
Για όλους τους  παραπάνω λογους οι 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ Συλλογοι ΑΚΡΑΣΙΟΥ Λέσβου 
αποφάσισαν να εκδώσουν ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
του 2021 και στο οποίο καταγράφονται όλα τα 
ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ του ΑΚΡΑΣΙΟΥ και της ΔΡΩΤΑΣ.
Και τα οποία είναι:
1. Στο μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι 
του Αγίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται μολις 
μπαίνουμε στο χωριό μας όταν ερχόμαστε από το 
Πλωμάρι.
2. Στο μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι 
του Αγίου ΙΣΙΔΩΡΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην 
παραλία της Δρώτας, επίνειο του Ακρασίου.
3. Στο μήνα ΜΑΡΤΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι του 
Αγίας ΦΩΤΕΙΝΗΣ, (δίπλα στον Αγιο Αντώνιο) και 
το οποίο βρίσκεται μολις μπαίνουμε στο χωριό 
μας όταν ερχόμαστε από το Πλωμάρι.

4. Στο μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ βλέπουμε δύο εξωκλήσια: 
των ΑΓΙΩΝ της ΛΕΣΒΟΥ, που βρίσκεται στην 
περιοχή ΠΛΑΤΗ και των ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
και ΕΙΡΗΝΗΣ, που βρίσκεται στην περιοχή 
ΧΛΙΑΒΡΥΣΗ.
5. Στο μήνα ΜΑΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι του 
Αγίου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ και το οποίο βρίσκεται 
στην περιοχή ΤΣΙΛΙΣMΕΝΗ.
6. Στο μήνα ΙΟΥΝΙΟ βλέπουμε δύο εξωκλήσια: 
την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, που βρίσκεται στην περιοχή 
ΠΛΑΤΗ και οι ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, που βρίσκονται 
στην περιοχή ΑΠΕΡΓΟΥΣΑ..
7. Στο μήνα ΙΟΥΛΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι της 
ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, που 
βρίσκεται στην περιοχή ΠΕΡΑ ΠΛΑΤΗ.
8. Στο μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ βλέπουμε το εξωκλήσι 
των ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, που βρίσκεται στην 
περιοχή ΤΣΙΓΚΛΟΥ.
9. Στο μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ βλέπουμε το εξωκλήσι 
των ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, το οποίο βρίσκεται 
μολις μπαίνουμε στο χωριό μας όταν ερχόμαστε 
από Μυτιλήνη.
10. Στο μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ βλέπουμε δύο 
εξωκλήσια: του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΑΓΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, που βρίσκεται 
στην περιοχή Αγίων Αποστόλων (Τσίγκλου) και ο 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, που βρίσκεται στην περιοχή 
ΚΑΨΑΛΟΣ.
11. Στο μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ βλέπουμε δύο 
εξωκλήσια: ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ, που βρίσκεται στην 
περιοχή Τσίγκλου και ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, που 
βρίσκεται στην περιοχή Βόθρος
12. Στο μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ βλέπουμε δύο 
εξωκλήσια της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και του 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκονται στην περιοχή 
της ΕΠΑΝΩ ΔΡΩΤΑΣ
13. Στο ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ του ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
βλέπουμε το ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ του ΑΓΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία 
του χωριού μας την ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Τέλος θελουμε να ευχαριστήσουμε τους Γεώργιο 
Κακέ, Χρήστο Λάσκαρη, Παναγιώτη και Έφη 
Χατζέλλη για την προσφορά των φωτογραφιών 
του Ημερολογίου.
Το Ημερολογιο κοστίζει 5 ευρώ μόνο.
Δώρο Υφασμάτινη Μάσκα Προστασίας και είναι 
κατάλληλη για καθημερινή χρήση. 
Για την αγορά του ημερολογίου στείλτε μήνυμα 
στο: gexve@hotmail.com
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ΑΦΛΟΥΓΙΕΣ
του Μιχάλη Ασλάνη

Άνθρωπε σκέψου κι άφησε
Τα πάθη και τα μίση
Γιατί στο θάνατο μπροστά 
Είμαστε όλοι ίσοι.

Δακρύζω με παράπονο
Με πόνο συλλογιέμαι
Πως είναι όλα μάταια
Στον ψεύτη κόσμο που μαι.

	 Καθόμουν στο Καφενείο και πέρασε 
κάποιος γνωστός τον κέρασα καφέ. Με την 
συζήτηση με ρώτησε πόσα άτομα είμαστε, τι να του 
πώ του   ανθρώπου, περίπου μέχρι τριάντα άτομα 
και Γάτες πάνω από εβδομήντα, και έχουν λερώσει 
όλους τους δρόμους από το Κάτω Καφενείο μέχρι 
πάνω την πλατεία. Έχουμε και γέννες κάτι ωραία 
γατάκια αλλά ενοχλητικά από την άλλη.

	Κουβεντιάζαμε με τον παππά μας για την 
εκκλησία τι μέλει γενέσθαι. Μας είπε ότι με δική 
μας ευθύνη μπαίνουμε μέσα. Πραγματικά μέσα 
είναι σαν εργοτάξιο ταινίες κρατούν τους σοβάδες 
και υποστυλώματα μέσα έξω. Έτσι και πιάσει και 
κουνά και ήμαστε μέσα θα γίνουμε ένα  πατσάλι. 
Θα ακούσουμε το τριλαμπες εντός, μήπως και γίνει 
κανένα θαύμα. Καλό είναι να παίρνουμε και κανένα 
κράνος. 

	 Έχουμε ιεροψάλτη που πρέπει να τον 
πληρώνουμε αλλά που θα βρίσκονται τα χρήματα 
προχθές ήμασταν έξη άνδρες  και δέκα περίπου 
γυναίκες. Πρέπει να βάλουμε πάλι το χέρι μας στην 
τσέπη μας για να βοηθήσουμε αλλιώς θα μείνουμε 
με τον υψίφωνο βοηθό.

	Από νερό φέτος την βγάλαμε σχετικός καλά, 
στης αρχές του καλοκαιριού ταλαντευτήκαμε λίγο 
με τους μπαχτσέδες γιατί με την υπερκατανάλωση 
να δουλεύουν και δυο γεωτρήσεις η δεξαμενή το 
πρωί ήταν άδεια. Για να πας προς νερού σου έπρεπε 
να βάλεις χρονόμετρο ή να φοράς μπεμπηλίνο. 
Προς τα μισά του καλοκαιριού η καλή μας 
Πρόεδρος έβαλε χρονοδιακόπτη και έτσι λύθηκε 
το πρόβλημα. Αρχίζει δυο ώρες το πρωί και δυο το 
βράδυ. Όλοι οι ψευτό-κηπουροί άμα έρθει κανένα 
αυτοκίνητο πέφτουν επάνω του σαν γύπες, οπόταν 
φωνάζω και εγώ κρίμα τα ποτίσματα.

	Είκοσι έξη Ιουλίου ημέρα Τρίτη εορτή της 
Αγ. Παρασκευής πήγα στην εκκλησία με ψάλτες 
προσκολλημένους. Γινόταν το έλα και να δεις 
από ψαλτική ομορφιά με τον Βαγγέλη Λιάκατο 
δεξιό ιεροψάλτη της Παναγίας Αγιάσου και τον 
Ανδρόνικο Ηλία από το Παλαιοχώρι και τον δικό 
μας Δημήτριο Φωτίου. Το βράδυ ήταν να κλάψεις 
και να λυπηθείς τα καφενεία αδειανά χωρίς 
μουσικές να σε τονώσουν λίγο. Παίρνει τηλέφωνο 
και η Αστυνομία την Πρόεδρο μας αν έχει μουσική 
το χωριό μας και τους απαντά δεν βλέπεται τα δικά 
σας που αύριο θα έχετε την Γλυκερία στο λιμάνι. 
Η απάντηση ήταν μισά και μισοκούτελα δηλαδή το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρο.

	 Αυτοκίνητα με μαναβική πάνε και 
έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ,την πόρτα 
την κλίνη το Μιμέλι. Μάνισε και με τον Νίκο τον 
καφετζή γιατί πουλούσε δική του μαναβική και 
σταματούσε ποίο πάνω που οι γυναίκες καθόταν 
και κάνανε παρέα. Τώρα που χειμώνιασε και δεν 
πηγαίνουν λόγο κρύου, πηγαίνει στην πλατεία. Ο 
Νίκος ήταν ο μόνος που ψώνιζε τώρα τον έχασε και 
αυτόν. Πρέπει να τον στηρίζουμε γιατί ο χειμώνας 
είναι δύσκολος και ακόμη με χιόνια έρχεται. Είναι 
απαραίτητη η αλληλεγγύη, να περνάμε τον ψεύτη 
τον κόσμο αυτό.

	Βλέπουμε στην  τηλεόραση από θεομηνίες 
που παίρνει ότι βρει και σαρώνει. Έρχεται φαίνεται 
η συντέλεια του κόσμου και εμείς μυαλό δεν 
βάζουμε.

	Και εγώ το έχω ακούσει όταν ήμουν μικρός. 
Όταν έγιναν εκλογές στο Εργοστάσιο Πρόεδρος 
βγήκε Στρατής Κοντέλης (ο Μαστρογιώργης) και 
έβγαλε από διευθυντή τον Καραμπάση και έβαλε 
κάποιον άλλον. Οπόταν ερχόταν στο χωριό και 
ήταν στου Σάπικα το σπίτι έβλεπε χαμηλά στο 
καφενείο έβλεπε τον συχωρεμένο τον Μιχάλη του 
Σταύρου Ραφτέλη και φώναζε: «Βρε Μιχάλη άνοιξε 
του Λικουβήνου η Μηχανή». Λες να πάθουμε τα 
ίδια Χρήστο να φωνάζουμε και εμείς το ίδιο. Ποτέ  
Χρήστο θα κάνεις εκλογές δεν έχουμε βλέψεις για 
τίποτα. Απλά να βοηθήσουμε για να μείνει όρθιο το 
εργοστάσιο του χωριού μας. Δεν αμφιβάλω για την 
αξιοσύνη σου αλλά πρέπει να σε βοηθάει και το 
Συμβούλιο, μη μας πούνε κανέναν Ερτογαν.

	 Βλέπουμε στην τηλεόραση στις πρωινές 
εκπομπές να κάθονται γύρο από ένα τραπέζι και 
να κουβεντιάζουν. Σε κάθε κουβέντα χα χα χα, να 
φαίνονται τα δόντια τους μέχρι και ο ουρανίσκος 
τους και λένε χαζά και ανάλατα. Έχεις κάτι 
κατινούλες και λένε: «Τι ωραία που τα λένε». Ναι 
χρυσά  μου δίκιο έχετε.

	Ακούω την γυναίκα μου που μιλούσε στο 

τηλέφωνο με μια φιλενάδα της. «Αναγιάμ πέθανε 
άντε γλίτωσε η καημένη». Αυτός συνταξιούχος  
του ΟΤΕ χωρισμένος και αυτή  μία από τα ίδια όχι 
υπάλληλος αλλά από τα άλλα μία από τα ίδια μικρή 
πεταχτούλα. Τσίμπησε ο Χάνος ούτε δέκα χρόνια 
παντρειά την άφησε συνταξιούχο και τώρα θα 
την πληρώνουμε μια ζωή. Εμείς πια οι άνδρες δεν 
κρατάμε, ήμαστε μπάφες, μας στέλνουν γρήγορα 
στα θυμαράκια.

Σε διάστημα 15 ημερών διαδραματίστηκαν τόσο πολλά γεγονότα που με ανάγκασαν να γυρίσω πολλά 
χρόνια πίσω τα οποία αποφάσισα να τα μοιραστώ μαζί σας. Ποιά ήταν αυτά που έγιναν μέσα σε 15 
ημέρες;;; Στις 26 Οκτωβρίου ήταν η Θρησκευτική γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Στις 28 του ιδίου μηνός 
ακολούθησε η 28η Οκτωβρίου Εθνική γιορτή. Στις 8 Νοεμβρίου είχαμε διπλή γιορτή. Ηταν η γιορτή των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών καθώς και η απελευθέρωση της νήσου Λέσβου το 1912 από τον Τουρκικό ζυγό. 
Την επόμενη ημέρα 9 Νοεμβρίου ήταν του αγίου Νεκταρίου. Δύο εβδομάδες γεμάτες  από θρησκευτική 
και πατριωτική ένταση. Είναι δυνατόν να μείνει κανείς ασυγκίνητος με αυτά τα γεγονότα;;;

Εχω 51 χρόνια που γύρισα από το εξωτερικό και έμεινα μόνιμα στην γενέτειρά μου ΕΛΛΑΔΑ. Ακόμη 
και σήμερα πολλοί απορούν και με ρωτούν γιατί άφησα μια τόσο πλούσια χώρα και δεν έμεινα εκεί αλλά 
ήρθα εδώ. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά οι σπουδαιότεροι είναι τρείς. Πατρίδα - Θρησκεία - Οικογένεια. Δεν 
ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στο εξωτερικό για διακοπές ή για λίγο καιρό ή για μόνιμη εγκατάσταση. 
Εάν πας για διακοπές... και στο Βόρειο Πόλο αν πας... θα είναι ωραία. Εάν πας για λίγο καιρό θα 
επιστρέψεις στις παλιές σου συνήθειες με χαρά. Οταν όμως πας για μόνιμη εγκατάσταση τότε είναι που 
δυσκολεύουν τα πράγματα. Εάν δεσμεύεσαι και δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω τότε είναι που σε πιάνει <ο 
νόστος> η μόνιμη ασθένεια των ξενιτεμένων. Νοσταλγείς τους γονείς, τους συγγενείς,τους φίλους τους 
γνωστούς και τον τόπο που άφησες πίσω στην πατρίδα. Νοσταλγείς τα παλιά χρόνια που έζησες με όλη 
τη φτώχεια και τις δυσκολίες που είχε η τότε εποχή. Ησανε ωραία τα τότε χρόνια αλλά και τα σημερινά 
χρόνια είναι ωραία διότι τα πράγματα άλλαξαν. Οι συνθήκες αλλάξανε. Μπορεί να μην έχεις πάρα πολλά 
χρήματα όμως έχεις τα απαραίτητα. Μήπως όταν έχεις πολλά χρήματα θα τα πάρεις μαζί σου; Με τον 
καιρό καταλαβαίνεις ότι ότι είναι ανώφελο.

Οσον αφορά το θρησκευτικό ζήτημα, τι να σας πώ; Ξένος τόπος. Αλλα ήθη και έθιμα. Εκκλησίες 
λιγοστές κι αυτές μόνο σε μεγάλες πόλεις ενώ εδώ έχει ναούς σε όλες τις συνοικίες, σε όλες τις πόλεις 
και σε όλα τα χωριά της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδος. Οι καμπάνες στο καμπαναριό χτυπούν 
για χαρές και για λύπες. Κάθε χωριό έχει πάνω από 15 εξωκκλήσια. Σε πολλές παραλιακές πόλεις και 
χωριά βρίσκεις το ναό του αγίου Νικολάου ενώ η κορυφή των βουνών ειναι κατειλημμένη από τον μόνιμο 
διεκδικητή τον προφήτη Ηλία. Στην πλαγιά υπάρχει το εκκλησάκι της τάδε αγίας και στη λαγκαδιά μας 
περιμένει ο τάδε άγιος. Εγώ ήμουνα συνηθισμένος να βλέπω τους ιερείς με το ευλογημένο μαύρο ράσο 
να κυκλοφορούν ανάμεσά μας στους δρόμους, στα μαγαζιά και σε όλες τις εκδηλώσεις.

Οι παρελάσεις σε κάθε Εθνική γιορτή σου δίνουν το δικαίωμα να καμαρώσεις τα παιδιά σου ή τα 
εγγόνια σου. Βλέπεις την Ελληνική σημαία να την κρατάει η νέα γενιά με περίσσιο καμάρι. Βάζεις 
την Ελληνική σημαία στο μπαλκόνι σου και γεμίζεις από πατριωτικό ενθουσιασμό. Την βλέπει ο κάθε 
περαστικός και εμψυχωνεται. ΖΗΤΩ το ΕΘΝΟΣ μας..... ΖΗΤΩ η ΕΛΛΑΔΑ μας.

Άγιος Τόπος

του Παν. Χατζέλλη (απ’ τα χαρανιά)
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Στα χνάρια του Τσιτσιπά Το κουβεντολόγι μας
της Ευστρατίας Κουτλή-Ασωματιανού

Λένε πως το κουβεντολόγι και η συντροφικότητα των ανθρώπων είναι μια εκτόνωση, μια φυγή από 
τα καθημερινά προβλήματα της δύσκολης ζωής. Πράγματι, φίλοι μου, έτσι είναι, τα διάφορα προβλήματα 
μάς έχουν απομονώσει. Ζούμε με αγωνία και άγχος. Στις μέρες μας έχει φουντώσει η κατάθλιψη, η άνοια 
των ανθρώπων (αλτσχάιμερ). Τώρα όμως, ένας αόρατος εχθρός, ο Κορωνοϊός, ύπουλος και απειλητικός, 
έχει καταπλακώσει όλο τον πλανήτη. Συνέχεια φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή, είναι ένας απρόβλεπτος 
πόλεμος που μας έκανε να κλειστούμε μέσα στα σπίτια με μια μάσκα στο πρόσωπο. Είμαστε απόμακροι, 
δεν έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας. Μεγάλο φόβο και αγωνία έχουμε. Περιμένουμε ίσως βρεθεί το 
φάρμακο. Πολλές αρρώστιες γιατρεύτηκαν στο παρελθόν, όπως η φυματίωση, η οστρακιά, η ελονοσία, η 
χολέρα, είχε αδειάσει όλη η Αθήνα, η λέπρα, σοβαρές ασθένειες και βρέθηκε το φάρμακο. Ας ευχηθούμε 
πως θα βρεθεί το φάρμακο. Ας μην αφήνουμε την απελπισία να νικήσει την ελπίδα. Το χωριό μας 
ξανακαινουργιώνει. Μετά από το σεισμό, όλα τα σπίτια ξαναδιορθώνονται. Το καλοκαίρι δεν είχαμε 
κόσμο. Είμαστε μέσα στο χωριό μέχρι τριάντα άτομα. Μεγάλη μοναξιά. Μέσα στο καφενείο, παίζουν την 
εξάρα χαρτοπαίγνιο να περνά η ώρα. Μερικοί ηλικιωμένοι κουβεντιάζουν για τα διάφορα προβλήματα και 
για τον Κορωνοϊό. Ένας λέει εγώ δεν φοβάμαι, τώρα θα βγουν οι λουλουδιές και θα φαρμακώσουν τον ιό, 
άλλος λέει και τα μανιτάρια πρέπει να είναι φάρμακο. Κάποιος άλλος λέει θα φάω κοκκινιστή φασουλάδα 
με κόκκινη πιπεριά και λαχανίδα. Έτσι με τα καυσαέρια, θα φοβηθεί ο Κορωνοϊός. Το ρίχνουν όλοι στο 
γέλιο. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας απαλλάξει απ’ όλα τα άγχη και αγωνίες.

Η Ειρήνη Τσακίρη είναι ένα κορίτσι 13 
ετών που διακρίνεται στο χώρο του τένις σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Είναι αθλήτρια του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Λέσβου, κόρη του Ακρασιώτη 
Τσακίρη Δημήτρη, και  της Πολυξένης Λόλας 
από την Λάρισα. Είναι το δεύτερο παιδί από τα 
τρία της οικογενείας.

Η ΕΙΡΗΝΗ διαθέτει ψυχή, δύναμη, θάρρος, 
επιμονή και πίστη, στοιχεία που την κάνουν να 
διακρίνεται σε ένα χώρο, όπου ο ανταγωνισμός 
είναι τεράστιος. Τα τελευταία χρόνια το Τένις 
στην Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη, 
αφου υπάρχουν ενεργά 250 σωματεία και 
περισσότεροι από 3000 ενεργοί αθλητές σε 
όλες τις κατηγορίες. Η Ειρήνη προσπαθεί να 
συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με το σχολείο, 
αυτό απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Καθημερινά 
προπονείτε 2 ώρες  και  τα Σαββατοκύριακα πολύ 
περισσότερο. Πολλές φορές εκτελεί και χρέη  
προπονήτριας για να βοηθήσει τον Όμιλο.  Της 
αρέσει πολύ το θέατρο, η μουσική, και τα ταξίδια. 
Αγαπάει πολύ το χωριό το Ακράσι και συνεχώς 
θέλει να μαθαίνει παλιές ιστορίες του χωριού. 
Είναι παραπάνω φιλότιμη και θέλει να κάνει την 
καλή πράξη.

Πριν δυο χρόνια που ξεκινούσε τον 
πρωταθλητισμό μου ήθελε να την πηγαίνουν οι 
γονείς της σε μεγάλα κλαμπ της Θεσσαλονίκης 
να δει κάποιες αθλήτριες σπουδαίες και  γνωστές 
από κοντά, να δει την προπόνηση που έκαναν. 
Τώρα έφτασε  πλέον να παίζει  μαζί  τους στο 
κυρίως ταμπλό και  κάποιες να τις κερδίζει. Πριν 
από ένα χρόνο που διοργανώθηκε στην Μυτιλήνη 
το Διεθνές τουρνουά Τένις της I.T.FU18, 
και ήρθαν αθλήτριες  από διάφορες χώρες, 
πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο όνειρο της. Έκανε  
προπόνηση μαζί τους και προσπαθούσε να σταθεί 
στα ψηλά επίπεδα.

Φετος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο 
Εθνικο Πρωτάθλημα Τένις U14 στο Κικλις 
προσθέτοντας άλλη μια λαμπρή σελίδα στην 
ιστορία του Λεσβιακού Τένις!!!

Στην κάτω φωτογραφία είναι με την μικρότερη 
αδελφή της Νάνσι, η οποία και αυτή βαδίζει στα 
χναρια της.

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

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

Paul Thalasselis 350 ευρώ εις 
μνήμη του πατέρα του
Λάσκαρης Γεώργιος 20 ευρώ
Βούλα Χιωτέλλη 15 ευρώ
Κοντός Παναγιώτης 10 ευρώ
Κοντής Δημήτρης 10 ευρώ
Μοριανός Γρηγόρης 10 ευρώ
Κοντός Ευστάθιος 10 ευρώ
Κουραχάνης Νίκος 10 ευρώ
Παλαιολόγος Γεώργιος 20 ευρώ
Πέμη Βερβέρη 10 ευρώ
Θαλασσέλης Παράσχος 20 ευρώ
Τσουγκράνης Γεώργιος 10 ευρώ
Εμμανουήλ Σωτήρχος 5 ευρώ
Λούπος Παναγιώτης 50 ευρώ εις 
μνήμη της κόρης του Μαρίας
Νικητάκος Γεώργιος 5 ευρώ
Σουλάντζου Μαρία 10 ευρώ
Αληγιάννης Αντώνης 10 ευρώ
Μεταξία Αληγιάννη 10 ευρώ
Ελευθερία Ασωματιανού 20 ευρώ
Αληγιάννης Δημήτριος 10 ευρώ
Αβαγιάννης Παναγιώτης 10 ευρώ

Εμμανουήλ Σωτηρχέλλης 5 ευρώ
Οικ. Μαυροθαλασσίτη Βασίλη 5 
ευρώ
Λέκκας Χρήστος 10 ευρώ
Ξενάκη Μαρία 20 ευρώ εις μνήμη 
του συζύγου της  Ευάγγελου
Περσεφόνη Σωτήρχου-Σανιδά 20 
ευρώ
Οικ. Γεωργίου Παντέμη 10 ευρώ
Καρπέλης Νίκος 10 ευρώ
Ασλάνης Μιχάλης 10 ευρώ
Λαγουτάρη Πέρσα 15 ευρώ
Παλαιολόγος Γεώργιος και 
Μουτζούρη-Παλαιολόγου Άννα 15 
ευρώ
Ασπρολούπος Αρχοντέλλης 20 
ευρώ
Σωτηρχέλλης Αρχοντέλλης 20 ευρώ
Μιχαλέλλης Χρήστος 10 ευρώ
Αφιοντζής Παναγιώτης 10 ευρώ
Αθανασίου Μαρία 5 ευρώ
Αθανασίου Ανθούλα 5  ευρώ
Κουραχάνη Περσεφόνη 10 ευρώ

Λαγουτάρης Ευστράτιος 10 ευρώ
Κακάμπουρας Δημήτριος 5 ευρώ
Μανωνέλλης Γεώργιος 5 ευρώ
Ειρήνη Δημ. Σωτήρχου 10 ευρώ
Μανωνέλλης Παναγιώτης 5 ευρώ
Χαλδέζου Δέσποινα 5 ευρώ
Χατζέλλης Παναγιώτης 10 ευρώ
Ευστρατία Βεγιάννη 5 ευρώ
Σοφιανός Εμμανουήλ 10 ευρώ
Δελβερούδη Μαίρη-Παρασκευή 
20 ευρώ
Ασπρολούπος Ευστάθιος 5 ευρώ
Γεώργιος Μιχ. Βερβέρης 10 ευρώ
Πιτταράς Αποστόλης 5 ευρώ
Πιτταράς Κων/νος 10 ευρώ
Πιτταράς Αντώνιος 10 ευρώ
Μαλαμάς Εμμανουήλ 10 ευρώ
Σάπικας Ευστάθιος - Τσίρκα 
Χριστίνα 10 ευρώ
Καρπέλλης Εμμανουήλ 10 ευρώ
Καρπέλλης Παναγιώτης 20 ευρώ
Καρπέλλης Βασίλης 5 ευρώ
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Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν

Η Μυρσίνη Θαλασσέλη (δεν βρίσκεται
στη ζωή) με την κορη της Ευδοκία

Λίγη ξεκούραση και λίγη κουβεντούλα δεν 
βλάπτει: Όρθια η Περσεφόνη Παν. Μιχαλέλλη 

(απεβίωσε), δίπλα της η Μεταξία Δημ. 
Αληγιάννη (απεβίωσε), δίπλα της η Ζωή 
Ευστρ. Παλαιολόγου και απέναντί τους η 

Περμαθειά Κων. Ασπρολούπου (απεβίωσε).

Φωτογραφία του 1960. Καθήμενη η 
Αμερισούδα Στεφ. Καλδή, κόρη του 

δασκάλου Παναγιώτη Μιχ. Χατζέλλη. Ήταν 
η πρώτη γυναίκα στο Ακράσι που ήξερε 
να διαβάζει και να γράφει. Γέννησε και 

μεγάλωσε 8 παιδιά. Όρθια η κόρη της Μαρία 
Νικ. Αληγιάννη, πεθερά που έχω γνωρίσει. 

Από τις πιο δραστήριες γυναίκες.

Πάντα πίστευα στη δύναμη της φωτογραφίας.
Η πίστη μου αυτή δικαιώνεται πλήρως στο ανωτέρω 
φωτογραφικό στιγμιότυπο. Είναι του 1947 δηλ. ετών 

51. Μια μέρα δυο γάμοι στην Αυστραλία. Νύφη 
αριστερά είναι η Κατερίνα Βενετή που παντρεύεται τον 
τέταρτο από αριστερά εικονιζόμενο Νικόλαο Καβαρνό. 

Και οι δυο είναι από το Μπορό. Νύφη δεξιά είναι η 
Κωνσταντινιά Παναγ. Κοντέλλη που παντρεύεται τον 

Αρχοντέλλη Παναγ. Σωτηρχέλλη πέμπτο από αριστερά. 
Ας δούμε τους εικονιζόμενους από αριστερά: Εμμανουήλ 

Βασ. Μαυροθαλασσίτης (απεβίωσε), Γεώργιος Δ. 
Καβαρνός (απεβίωσε), Σταύρος Παναγ. Σωτήρχος 

(απεβίωσε), Νικόλαος Δ. Καβαρνός, Αρχοντέλλης Παναγ. 
Σωτηρχέλλης (απεβίωσε), Παναγιώτης Δ.Καβαρνός 

(απεβίωσε), Χρήστος Παναγ. Σωτήρχος (απεβίωσε) και 
Γεώργιος Παναγ. Σωτήρχος. Γυναίκες από αριστερά: 

Μαρία Ι. Χλέντζου (απεβίωσε), οι δύο νύφες που 
προαναφέραμε, Μαρία Στ. Σωτήρχου (απεβίωσε) 

και η κόρη της Ντόροθυ μικρούλα και χαριτωμένη 
παράνυμφος (σήμερα είναι γιαγιά και σύζυγος του 

συναδέλφου Ηρακλή Βακιρτζή).

Οικογένεια Ασπρολούπου Βίκης
(1981) στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής

στο Ακράσι. Από αριστερά η Μυρσινουλα Κοντέλλη από 
την Δρωτα, δίπλα η μητέρα της, ο μπαμπάς 

της και ο Αδερφός της. Τέλος ο γιος της
Μυρσινουλας Κοντέλλη και η κόρη της

Μόλις απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς (1945) 
και ετοιμάζονται να φύγουν για τη Νότια Αφρική. Από 
αριστερά: Εμμανουήλ Ευστ. Καλδής, Ντίνα η γυναίκα 

του, η αδερφή μου Παπαδούλα στην οποία οφείλω 
πολλά, αρραβωνιασμένη με τον αδερφό του Μανόλη 

Κώστα, η Χιονία αδερφή του Μανόλη και ο γραμματέας 
της Κοινότητας που τους συνόδευε πολύ φίλος μου 

Παναγιώτης Σωτηρχέλλης

Ο Μιχάλης Ασλάνης σε νεαρή ηλικία
(από την παρέλαση του σχολείου του

στην Προκυμαία Μυτιλήνης)

Οικογένεια του Καλδή Στέφανου
από την Αυστραλία

Νεανικά χρόνια.
Όρθιοι αριστερά
ο Χριστόφορος Γεωργ.
Χατζέλλης, Λυκειάρχης,
ο κουνιάδος μου Στέφανος
Νικ. Αληγιάννης,
έφεδρος ανθυπολοχαγός.
Καθήμενοι ο Κλεάνθης
Καλδέλλης καθηγητής
από το Μπορό
και ο Παναγιώτης
Π. Νικολιάς.

Για όσους επιμένουν να θυμούνται
και όσους θέλουν να μαθαίνουν
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Εις μνήμην...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΘΑΛΑΣΣΕΛΗΣ

Ο πατέρας μας έζησε όμορφα 79 χρόνια, γεμάτα αγάπη. Αγαπήθηκε και αγαπούσε. Γεννή-
θηκε το 1941, 5 Ιούνιος. Ήταν γιος, αδελφός, πατέρας, σύζυγος, παππούς, νουνός, θείος και 
φίλος. Γιος του Χρήστου και της Μεταξίας. Αγαπούσε πολύ τους γονείς του και τα αδέλφια 
του Αρχοντούλα και Γιάννη. Μετακόμισε στην Αυστραλία σε νεαρή ηλικία 23 ετών, το 1964 
και δούλεψε στο μαγαζί της εξαδέλφης του. Όταν ο μπαμπάς μίλησε για αυτά τα χρόνια, 
μιλούσε με ενθουσιασμό, ήταν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Σύζυγος στη Σοφία για 
53 χρόνια. Η αγάπη του μπαμπά για τη μαμά ήταν άφθονη, όπως και η δική της. Εμείς τα 
τρία παιδιά γνωρίζαμε πάντα την αγάπη τους για τον άλλο. Ο μπαμπάς φρόντιζε τη μαμά 
και με την υποστήριξη και την κίνησή της δημιούργησε ένα όραμα για την οικογένειά τους και μαζί πραγ-
ματοποίησαν τα όνειρά τους. Πατέρας της Άννας, του Χρήστου και του Αποστολής. Ο μπαμπάς ενθάρρυνε 
τον καθένα μας να βασιστεί στα δυνατά μας σημεία. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να δει όλα τα παιδιά του να 
ευδοκιμούν και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η άνευ όρων αγάπη του μπαμπά για εμάς δεν παραιτήθηκε 
όσο κι αν δοκιμάστηκε… και σίγουρα τον δοκιμάσαμε! Ο μπαμπάς ήταν πάντα δίπλα μας ανεξάρτητα από 
το τι! Ως φίλος απολάμβανε τους ανθρώπους και πάντα χαίρονταν τη συνομιλία και την ανταλλαγή. Το σπίτι 
μας ήταν πάντα γεμάτο με οικογένεια και φίλους. Ο μπαμπάς απόλαυσε τη διασκέδαση, τη μουσική και τη 
συντροφιά των ανθρώπων.

Μπαμπά θα μας λείψεις. Η θετική σου προοπτική, το χαμόγελό σου, το γέλιο σου, τα φιλιά και οι αγκαλιές 
σου, τα ποιήματά σου. Θα τα κρατάμε πάντα μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για τις υπέροχες αναμνήσεις.

Ο πάππους ήταν η ζωή του πάρτι, θα μπορούσατε πάντα να τον βρείτε να χορεύει ή να τραγουδά με το 
χέρι του γύρω από το άλλο άτομο. Ο πάππους απολάμβανε τη συντροφιά των άλλων. Ήταν άνθρωπος που 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Χρήστος Λάσκαρης (του Παναγιώτη και της Μαρίας) και η σύζυγος του Ευστρατία Καρούλη στις 
25/7/2020 στη Μυτιλήνη έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
2. Η Χριστίνα Ασπρολούπου  (κόρη του Νικολάου και της Ειρήνης) και ο σύζυγος της Απόστολος Κα-
θιώτης στις 7/09/2020   στην Αθήνα έφεραν στο κόσμο ένα αγοράκι.
3. Ο Παναγιώτης Σωτηρχέλης (του Γεωργίου και της Μυρσίνης) και η σύντροφος του Παναγιώτα 
Κροτσίδα  στις 26/09/2020 στη Μυτιλήνη  έφεραν στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Να σας ζήσει και καλή ανατροφή

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
1. Αντώνιος  είναι το όνομα που έδωσαν στο αγόρι τους  η Στέλλα Βαζλαδέλη ( κόρη του ιερέα μας Πανα-
γιώτη) και ο σύζυγος  Ελευθέριος στις 05/09/2020  στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Τρύγονα. 
2. Παναγιώτης και Χρυσή είναι τα ονόματα που έδωσαν στα παιδιά τους ο Δημήτρης Τυροπώλης  (του 
Παναγιώτη  και της Πέμης) και η Σοφία Γκαμπονιέρη στις 11/10/2020 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων 
Σερρών.
3. Πάμελα είναι το όνομα που έδωσαν στο κορίτσι τους ο Δημήτρης Γιαννακής  (της Πέμης Δ. Τυροπώλη 
και του Φώτη) και η σύζυγος του  Χαρά Μαυρέλου  στις 31/10/2020 στο Ιερό Ναό Αγίας Μαρκέλλας 
Κηφισιάς.

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

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

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Αρραβωνιάστηκαν την 6/10/ 2020 ο  Φώτης Μποδιτσόπουλος - Ψωμάς και η Ελένη Μεληγωνίτη (εγγονή  
του Στάθη Ασπρολούπου) στην Αυστραλία.

Καλά Στέφανα

ΓΑΜΟΙ
Ο Γιάννης Μουτζούρης (του Δημήτρη και της Αννας Ευστρ. Παλαιολογου) και σε και η  Έλενα Στρα-
τικόπουλος παντρεύτηκαν στην Μελβουρνη στην  εκκλησία των Αγίων Ραφαηλ Νικολαου και Ειρήνης στις 
15 Νοεμβρίου 2020.

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
1. Στις 16/08/ 2020 απεβίωσε στον Καναδά ο Αληγιάννης Ιωάννης του Δημητρίου  όπου και κηδεύτηκε.
2. Στις 03/11/2020 απεβίωσε ο Ασπρολούπος Αθανάσιος  και κηδεύτηκε στο Ακράσι.
3. Στις 19/11/2020 απεβίωσε η Καμαρού Γιαννούλα (του Γεωργίου Κοντού) και κηδεύτηκε στην Αγιάσο.
4. Στις 27/09/ 2020 απεβίωσε στην Αθήνα ο  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΛΔΗΣ, ετών 68 όπου και κηδεύ-
τηκε.
5. Απεβίωσε ο  ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤ. ΡΑΦΤΕΛΗΣ, ετών 58, την 10/10/20 στην μακρινη Μελβούρνη της 
Αυστραλίας όπου και κηδεύτηκε.
6. Απεβίωσε ο   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΘΑΛΑΣΣΕΛΗΣ, ετών 79, την 8/10/20 στην μακρινη Αδελαϊδα της 
Αυστραλίας όπου και κηδεύτηκε.
7. Απεβίωσε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΙΤΕΛΛΗΣ, ετών 91, την 28/9/20 στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστρα-
λίας όπου και κηδεύτηκε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς των νεκρών

Ο Γιάννης Μουτζούρης (του Δημήτρη
και της Αννας Ευστρ. Παλαιολογου)

και η Έλενα Στρατικόπουλος
παντρεύτηκαν στην Μελβουρνη στην

εκκλησία των Αγίων Ραφαηλ Νικολαου 
και Ειρήνης στις 15 Νοεμβρίου 2020.
 Οι γονείς τους να τους χαίρονται και

να είναι πάντα ευτυχισμένοι.

Από τον Αρραβώνα την  6/10/ 2020 της Ελένης 
Μεληγωνιτη (εγγονή του Στάθη Ασπρολούπου)

και του Φώτη Μποδιτσόπουλου - Ψωμά στην Αυστραλία.

Ο Προεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρασίου 
με έδρα την Αθήνα «Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ» Θανάσης 
Καραχοτζίτης με το απολυτήριο του στρατού.

Θανάση καλός πολίτης.
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Γιαννουλα Καμαρου - Κοντού
Μια ιδιαιτερη κυρια της Αγιασου πηρε σημερα το δρομο της ατερμονης σιωπης. Η Γιαν-

νουλα Καμαρου κορη του Γεωργίου και της  Ειρήνης Κοντου δεν ειναι πια εδω. Η Γιαν-
νουλα γεννηθηκε στο Ακρασι στις 30 07 1932  Παντρευτηκε τον Δημητριο Καμαρό του 
Χαραλαμπου και της Αρτεμιδος. Ο γαμος τους εγινε στις 23 11 1958.  Απο το γαμο τους 
γεννηθηκαν 2 παιδια. Ο Χαραλαμπος (Μπαμπης) Καμαρος του Δημητριου και η Ρηνουλα 
Καμαρου του Δημητριου. Κορη μαραγκου και η ιδια σταθηκε διπλα στον συζυγο της το 
Δημητρη Καμαρό, ιδιαιτερα τα πρωτα δυσκολα χρονια. Επι δεκαπεντε και πανω χρονια στε-
κοτανε διπλα του μεσα στο μαγαζι αποτελωντας τον σημαντικοτερο βοηθο του. Βεβαια οπως ειναι γνωστό 
πολυ συντομα η φημη του Δημητριου Καμαρου ξεπερασε τα συνορα της Αγιασου ακομα και του νησιου.

Με τον καιρο ξεπερασε ακομα και τα συνορα της Ελλαδος αφου τα ξυλογλυπτα αριστουργηματα του 
αρχισανε να ταξιδευουνε στις 5 ηπειρους. Σε ολη αυτη την επιτυχια του Δημητρου η συμβολη της κυρα 
Γιαννουλας ηταν καθοριστικη. Ηπιος και πραος ανθρωπος, η Γιαννουλα δημιουργουσε μια αισθηση γαλη-
νης και οικογενειακης θαλπωρης μεσα στην οποια μεγαλωσαν τα παιδια, παρότι οπως ολοι ξερουμε «μεγαλα 
καραβια -μεγαλες φουρτουνες».  Στην Παναγια της Αγιασου, πήρε το δρομο για το μεγαλο ταξιδι χωρις επι-
στροφη. Στους δικους της να δωσουμε τα θερμα μας συλλυπητηρια και να τους ευχηθουμε να ειναι αρκε-
τα δυνατοι για να αντεξουν τη μεγαλη απωλεια. Καλο σου ταξιδι κυρά Γιαννούλα και Καλό Παράδεισο.

Dimosthenis Skleparis

Δημήτριος Ε. Καλδής
Στις 27 Σεπτεμβρίου φέτος, αυτή την δύσκολη και παράξενη χρονιά για τους ανθρώπους 

σε όλες τις χώρες, έφυγε από κοντά μας ο Δημήτριος Ε. Καλδής, απρόσμενα και πρόωρα 
στα 69 του χρόνια μετά από σκληρή και άνιση μάχη επτά εβδομάδων στην Εντατική του 
Ευαγγελισμού. Ο Δημήτρης, Τζίμης, όπως τον φωνάζαμε όλοι, υπήρξε ένας χαρισματικός 
καλός άνθρωπος με μια άμεμπτη και ήσυχη οικογενειακή ζωή με πολλές όμως δραστηριό-
τητες. Και σε ποιόν τομέα δεν δραστηριοποιήθηκε; Υπήρξε σπουδαίος επιχειρηματίας με 
οξυδέρκεια αποφασιστικότητα και μεγάλη εργατικότητα. Το επιχειρηματικό του έργο στην 
Ελλάδα και την Ζάμπια, όπως και των άλλων δύο αδελφών του, Ευσταθίου και Ελευθερίου,   είναι θαυμα-
στό. Η δημιουργικότητα και η  εργατικότητα του αντικατοπτριζόταν στις πολλές θέσεις εργασίας που μέσα 
από τις επιχειρήσεις παρεχόντουσαν σε τόσους υπαλλήλους ώστε να ωφεληθούν  πολλές οικογένειες . Από 
μικρός το έξυπνο πνεύμα του φάνηκε στις ανώτερες σπουδές που έκανε σε Πανεπιστήμια στη Μ. Βρετανία. 
Έκανε νωρίς μια πολύ όμορφη και σωστή ελληνική οικογένεια με τρία παιδιά την οποία τίμησε ως το τέλος 
με την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία. Υπήρξε σωστός και στοργικός πατέρας, τρυφερός παππούς για τα τρία 
εγγόνια του και δυνατά υποστηρικτικός για τα αγαπημένα του ανήψια. 

Στην Ζάμπια την γενέτειρά του άφησε μεγάλο εκκλησιαστικό έργο ως συντηρητής  της ορθόδοξης εκκλη-
σίας του Πατριαρχικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Luanshya ακολουθώντας το παράδειγμα 
του αείμνηστου πατέρα του Εμμανουήλ, που διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Copperbelt, 
όντας ο ίδιος μέλος. Προασπιστής της ελληνορθόδοξης παράδοσης συνόδευε το εκκλησιαστικό του έργο 
με εξίσου αξιόλογο φιλανθρωπικό. Δεν ξεχνούσε ποτέ τους συγγενείς του ακόμη και όταν βρισκόταν στη 
μακρινή Αφρική και εκδήλωνε πάντα την αγάπη του για το χωριό της καταγωγής του το Ακράσι, όπου γεν-
νήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς του. Εκεί με πολλή αγάπη και πίστη έκτισε μαζί με τα αδέλφια του το 
όμορφο εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου.  Θα τον θυμόμαστε όλοι με αγάπη και θα ζει στην σκέψη και στις 
ψυχές μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Είθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να τον αναπαύσει  
“Eν Eιρήνη”.                                                                                                         Φωτεινή Χατζέλη Σας προτείνουμε... για τις αγορές σας

Ανδρέας Ευστρατίου Ξενιτέλλης

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας,–τελευταίος από 
τα οχτώ αδέρφια του‒ ο Ανδρέας Ευστρατίου Ξενιτέλλης. Ο Ανδρέας, που υπήρξε πολύ 
αγαπητός σε όλους τους Αυστραλούς συγχωριανούς μας, γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
1929 στο Ακράσι από τους Ευστράτιο και Αμύρισα Ξενιτέλλη. Ο πατέρας του, ο μπάρμπα-
Στρατής, ήταν ο τελευταίος «βρακάς» του χωριού. Για τον  Ανδρέα αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο Γιάννης Κοντέλλης. «Ο Ανδρέας σαν μαθητής είχε εντυπωσιακή φιλομάθεια στο 
Γυμνάσιο. Είχε ιδιαίτερη επίδοση στα φιλολογικά μαθήματα, τα οποία διάβαζε πάρα πολύ. 
Ένα χρόνο όμως πριν τελειώσει το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο, γύρω στο 1947, με πόνο ψυχής διέκοπτε το 
σχολείο και έφευγε για τη μακρινή Αυστραλία. Ο Ανδρέας είχε όλα τα προσόντα να γίνει ένας εξαίρετος 
επιστήμονας, ένας άριστος φιλόλογος». Ο Ανδρέας με πόνο ψυχής άφησε «τα γράμματα» και μετανάστευσε 
στην Αυστραλία, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών του στο Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Σκληρή προσφορά 
στο βωμό της φτώχειας, όπως τόσοι άλλοι αριστούχοι συγχωριανοί μας.  Αλλά και στην Αυστραλία διέπρεψε 
με την φιλομάθειά του, αλλά κυρίως με την ανθρωπιά του. Έμαθε άριστα τα Αγγλικά και έκανε τον διερ-
μηνέα ενώπιον των Αυστραλιανών Αρχών για τους ξενιτεμένους Έλληνες, μέχρι να τακτοποιηθούν. Όλοι 

σχεδόν οι ξενιτεμένοι Ακρασιώτες, αλλά και μετανάστες από τα διπλανά χωριά πέρασαν από το σπίτι του 
στην Αυστραλία,για να τους «τακτοποιήσει» κάποια υπόθεση στη μακρινή αυτή χώρα. Όλοι αυτοί έχουν να 
πουν έναν καλό λόγο για τον πάντα συμπονετικό Ανδρέα. Στην Αυστραλία ο Ανδρέας έφτιαξε μια όμορφη 
οικογένεια με την Ειρήνη Καρανίκη, η οποία καταγόταν από προσφυγική οικογένεια από το Λιβίσι της Μά-
κρης της Μ. Ασίας, που μετά την ανταλλαγή εγκαταστάθηκαν πρώτα στο Καστελόριζο και μετά στην Αυ-
στραλία. Απέκτησαν τρία παιδιά και αρκετά εγγόνια. Ο Ανδρέας μετά το ξενιτεμό έχει επισκεφτεί το Ακράσι 
δύο φορές, αλλά και τα παιδιά του έχουν έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα και το νησί μας και δεν ξεχνούν 
τις ρίζες τους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, λόγω διαβήτη, έχασε το φως του, αλλά έχοντας πολύτιμο 
συμπαραστάτη την πολυαγαπημένη σύζυγο του Ειρήνη, παρέμεινε πάντα αισιόδοξος και γεμάτος ζωή και 
ενδιαφέρον για τα πράγματα της Αυστραλίας, της Ελλάδας και του χωριού του, του Ακρασίου. 

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Με βαθιά εκτίμησηκαι ευγνωμοσύνη για την συμπαράστασή του 
στον πατέρα μας, τα ανίψια του Δημήτρης και Δημοσθένης Ξενιτέλλης.

δούλεψε σκληρά και απόλαυσε τη ζωή στο έπακρο. Όταν σκεφτόμαστε τον πάππου μας, σκεφτόμαστε την 
παραλία. Ο ίδιος με το μαγιό του προσπαθούσε να μας διδάξει να κολυμπούμε. Ο πάππου δεν έχασε ποτέ 
την ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί μας, δίνοντάς μας πάντα το 100% της αγάπης και της προσοχής του, που 
μερικές φορές έδειχνε μέσω του πειράγματός του, για τον οποίο η Γιαγιά του έλεγε:

Όταν κάποιος που αγαπάς γίνεται μνήμη,
αυτή η μνήμη γίνεται θησαυρός.

Η οικογενειά του
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(Σύζυγος Δημ. Βαλ. Βερβέρη)
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