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                                    Αθανάσιος Ακρίδας (1924-2004) 

                           ‘’ΠΑΝΤΟΥ ΠΛΑΝΙΕΣΑΙ, ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΙΕΣΑΙ’’ 

                                                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ευεργετισμός αποτελεί μια ιδεολογία, βάσει της οποίας ο ευεργέτης ενεργεί. Κάθε 

ενέργειά του θα πρέπει να έχει ως σκοπό το όφελος της κοινωνίας. Ένας ευεργέτης δεν 

πράττει για το δικό του καλό ούτε για να διακριθεί ανάμεσα από τους υπόλοιπους  ως ο 

πλουσιότερος. Ενεργεί πάντα με πλήρη συνείδηση των πράξεων του και βάζοντας πάντα ως 

άξονα το σύνολο και φυσικά μέχρι πιο σημείο μπορεί να προσφέρει. Ευεργεσία σημαίνει 

ανάληψη συλλογικών λειτουργιών, αυτές μπορεί να είναι είτε εθνικού χαρακτήρα ή 

κοινωφελούς εργασίας από ένα πρόσωπο.  Το τρίπτυχο λειτουργίας των ευεργετών είναι: η 

παροικία, η ιδιαίτερη πατρίδα και το εθνικό κέντρο. Φυσικά, ένας ευεργέτης προχωρώντας 

σε μία τέτοια κίνηση πράττει και τις τρεις λειτουργίες: προσωπική, κοινωνική και ιστορική. 

Αυτές οι λειτουργίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, καθώς στην προσωπική ο ευεργέτης 

λειτουργεί ως ένα χρηματοφόρο υποκείμενο για έναν κοινωνικό σκοπό(θεσμοί) και κατ’ 

επέκταση η κοινωνική με την ιστορική αυτό που διασφαλίζουν είναι η κοινωνική οργάνωση 

και συνοχή. Οι ευεργέτες λειτουργούν με μία διορατικότητα καθώς αυτό που θέλουν είναι 

το έργο τους να συνεχιστεί και να μείνει και μετά το θάνατό τους. Κάθε ευεργέτης ανάλογα 

με τον χώρο στον οποίο έχει κινηθεί και την αγάπη που έχει στην ιδιαίτερη πατρίδα του 

αποφασίζει να προσφέρει. 

                                            

 



                                   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ  

    Ο Θανάσης Ακρίδας γεννήθηκε στη Σπερχειάδα, όπου έζησε τα παιδικά κι εφηβικά του 

χρόνια. Ορφανός από πατέρα ταξίδεψε στην Αθήνα και χωρίς κάποια σημαντική μόρφωση  

έγινε μικροπωλητής, εργάτης κι ύστερα βιοτέχνης. Το 1960, με το μικρότερο αδελφό του 

δημιούργησαν μια αξιόλογη μονάδα κλωστοϋφαντουργίας στο ύψος της Μεταμορφώσεως 

στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας με την επωνυμία, «Α.Ε. Αφοί Δ. Ακρίδα 

Κλωστοϋφαντουργία – Κλωστήρια», το οποίο υπάρχει και σήμερα. Στα τέλη της δεκαετίας 

του ΄70(το 1978 συγκεκριμένα), ίδρυσε μία ανάλογη  παραγωγική μονάδα στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του, Σπερχειάδα, προσφέροντας εργασία σε εκατοντάδες κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής. . Φιλοπρόοδος επένδυση, κοινωνικά καταξιωμένη, ευεργετική για την αγαπημένη 

του Σπερχειάδα. Όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργίας ήταν πλάι του ακούραστη 

συνοδοιπόρος η σύζυγός του κ. Μαίρη Ακρίδα, η οποία με τον δικό της τρόπο έχει 

συνεισφέρει στο έργο αυτό. Μπορεί να μην καταγόταν και η ίδια από εκεί όμως αγάπησε 

το μέρος αυτό. 

  Αποχωρώντας το 1991 από την επιχειρηματική δραστηριότητα επιδόθηκε σε ένα αξιόλογο  

πολιτισμικό και φιλανθρωπικό έργο. Ο Αθανάσιος Ακρίδας δεν προσπάθησε σε καμία 

περίπτωση να επιδειχθεί στην περιοχή, το μόνο που ήθελε ήταν να βοηθήσει τον τόπο του 

που τότε βρισκόταν κάτω από τα όρια της φτώχειας και με πολλά άλλα προβλήματα. 

Χαρακτηριστικό, επίσης, ήταν πως σε πολλές περιπτώσεις  λειτουργούσε μυστικά μέσω 

άλλων προσώπων δίνοντας έτσι σε όποιον είχε ανάγκη. Όπως είναι φανερό, ο Αθανάσιος 

Ακρίδας ενέργησε με γνώμονα όλες τις λειτουργίες του ευεργετισμού. Σίγουρα σε όλη αυτή 

την προσπάθεια τα πράγματα δεν θα ήταν εύκολα, συνάντησε δυσκολίες. Στο ξεκίνημα του 

έργου του φάνηκε πως είχε την βοήθεια και την αγάπη του κόσμου όμως, δεν έλειψε η 

κόντρα και κάποια προβλήματα από ένα μικρό αριθμό προσώπων που ασχολούνταν με τα 

κοινά της τοπικής κοινωνίας γιατί αυτό που ήθελαν ήταν να φανεί το δικό τους όνομα.   

 

ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ  

 

Ο Αθανάσιος  Ακρίδας έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο καταγωγής του, αποφάσισε 

πως θα ήταν πολύ σημαντικό να τον ενισχύσει με τον δικό του ταπεινό τρόπο. Έτσι, 

αποφάσισε να συνεισφέρει στην οικογένεια, στην οργάνωση της  κοινωνίας και στην 

καλλιέργεια-επιμόρφωση  των συμπατριωτών του. Με δαπάνη του αναπλάστηκε η κεντρική 

πλατεία της Σπερχειάδας, η οποία φέρει και το όνομά του, επίσης με δικές του δαπάνες 

ανεγέρθηκαν το Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας «Αθανάσιος και Μαίρη Ακρίδα», το 

Συνεδριακό Κέντρο, το Δημαρχείο και το Γηροκομείο, το οποίο πλήρως εξοπλισμένο 

δωρήθηκε στη Μητρόπολη Φθιώτιδας. Παράλληλα, διετέλεσε για μια επταετία και 

πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Σπερχειάδας. 

   Η Πολιτεία και η  Εκκλησία τίμησαν το πολύπλευρο έργο του. Το 2001 η Ιερά Μητρόπολη 

Φθιώτιδας του απένειμε το Χρυσό Σταυρό και ο Δήμος Σπερχειάδος με την υπ’ αριθ. 212 

ομόφωνη απόφαση του τον ανακήρυξε Μέγα Ευεργέτη. Το 2002 τιμήθηκε από τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας και το 2005 η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας του 

απένειμε, μετά θάνατον, το Σταυρό του Αποστόλου Παύλου. Πάντα δίπλα του και 

συνοδοιπόρος στη ζωή και το έργο του η σύζυγός του Μαίρη, το γένος Μπιτσόλα. 



Ανάπλασε την πλατεία «Εθνικής Συμφιλίωσης» και πολλούς κοινόχρηστους χώρους της 

πόλης. Στήριξε ηθικά και οικονομικά Συλλόγους και φορείς του Δήμου Σπερχειάδος, τα δε 

γραφεία του Συλλόγου Σπερχειαδιτών της Αθήνας, επί της οδού Καποδιστρίου 42, είναι 

δωρεά της εταιρείας «Αφοί Δ. Ακρίδα Α.Ε.» στον Σύλλογο Σπερχειαδιτών. Χρηματοδότησε 

εκκλησιαστικά ιδρύματα, και βοήθησε οικονομικά στην εικονογράφηση Ιερών Ναών.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπερχειάδος ονόμασε την πλατεία μπροστά από τον Ιερό Ναό της 

Αγίας Παρασκευής «πλατεία Αθανασίου Δ. Ακρίδα». Πέραν από αυτή την ονομασία της 

πλατείας, η τοπική κοινωνία προσπαθώντας να τιμήσει τον ευεργέτη Αθανάσιο Ακρίδα 

έδωσε το όνομά του στον 1ο Ημιμαραθώνιο Σπερχειού, που διοργανώθηκε φέτος  στις 28 

Φεβρουάριου.  

 

   

 Ίδρυσε ,επίσης , το 1998 το «Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας», ενώ διετέλεσε και για 

μία 7ετία Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Σπερχειάδος, με αξιόλογη δράση.                    

 

 



 

                ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΑΚΡΙΔΑ» 

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1998 στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας με δαπάνη του ευεργέτη 

της πόλης κ. Αθανασίου Δ. Ακρίδα. Παραχωρήθηκε δια δωρεάς στο τότε Δήμο Σπερχειάδας 

και έκτοτε λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μακρακώμης με τη μορφή Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Η οργάνωση της έκθεσης έγινε με τη συνεργασία του 

Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και συγκεκριμένα με την καθοδήγηση και εποπτεία της 

επιμελήτριας  κ. Ευθυμίας Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Κίνητρο για τη δημιουργία του 

Μουσείου ήταν αφενός η αγάπη του ευεργέτη για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αφετέρου 

η αφθονία αντικειμένων ιστορικού -λαογραφικού ενδιαφέροντος που κατείχε ο ευεργέτης 

ή φυλάσσονταν σε αποθήκες του Δημαρχείου, σε σχολεία και σε σπίτια ιδιωτών. 

                                                        1.1 Το Θέμα του Μουσείου 

Οι  οικήσεις του ανθρώπου στη Δυτική Φθιώτιδα κατά τους νεολιθικούς χρόνους, η 

ιστορική παρουσία της κατά τους αρχαίους χρόνους, η εικόνα της στη Βυζαντινή Εποχή και 

η συμμετοχή της στο ιστορικό γίγνεσθαι της Ελλάδας από το 15ο μέχρι τα μέσα του 20ου 

αιώνα, συνιστούν τον χρονικό ορίζοντα του Μουσείου Ιστορίας και Λαογραφίας 

«Αθανασίου και Μαίρης  Ακρίδα », του Δήμου Μακρακώμης. 

                                                        1.2.Το Υλικό του Μουσείου 

Το μέχρι τώρα αποθησαυρισμένο και εκτιθέμενο υλικό του Μουσείου είναι: 

Όστρακα και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή. 

Αντικείμενα χρηστικά, οικιακά και επαγγελματικά σύνεργα, από τον καθημερινό βίο στη 

Δυτική Φθιώτιδα, εξαρτήματα και κοσμήματα από ενδυμασίες διαφόρων περιοχών της 

Ελλάδος. Προέρχονται από δωρεές ιδιωτών και ιδιαιτέρως του μεγάλου χρηματοδότη του 

Μουσείου, Αθανάσιου Ακρίδα. 

Αντιπροσωπευτικά όπλα του 19ου και 20ου αιώνα, και άλλα κειμήλια και τεκμήρια 

ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την περιοχή μας. 

Φωτογραφικές και φωτοτυπικές αναπαραγωγές ζωγραφικών και χαρακτικών συνθέσεων με 

θέματα ελληνικού ιστορικού ενδιαφέροντος, προσωπογραφιών και φωτογραφιών που 

προέρχονται από τις συλλογές μεγάλων μουσείων της χώρας μας, εξεχόντως από το Εθνικό 

Ιστορικό Μουσείο (Αθήνα, Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, οδός Σταδίου). Το ανωτέρω 

αναπαραχθέν εικαστικό υλικό είναι δωρεά του Αθανασίου Δ. Ακρίδα.  

Το υλικό του Μουσείου συνεχώς εμπλουτίζεται. 

 



                    
 

                         ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΑΚΡΙΔΑ» 

 

Το Γηροκομείο αποτελεί ένα ιδρυματικό ευεργέτημα του Αθανάσιου Ακρίδα, καθώς ο 

σκοπός της ίδρυσής  του είναι να μείνει στον τόπο σαν ένα δημιούργημα που  φτιάχτηκε 

για να μείνει χωρίς την παρουσία του ευεργέτη. Κατασκευάστηκε, εξοπλίστηκε και 

δωρήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη από τον αείμνηστο μεγάλο ευεργέτη Αθανάσιο Ακρίδα. 

Βρίσκεται στην ηρωική και ιστορική πόλη της Σπερχειάδος σε μια ωραία, αμφιθεατρική 

τοποθεσία.   
Εγκαινιάστηκε από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο 

σε μια λαμπρή και πρωτόγνωρη τελετή για την Σπερχειάδα, στις 3 Ιουνίου του έτους 2004. 

Διαθέτει άνετους και σύγχρονους χώρους, παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου στον μεγάλο 

περίβολό του και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας είκοσι (20) Γερόντων. Λειτουργεί βάσει 

Κανονισμού, πού εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

         

   

          

       



         ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΑΚΡΙΔΑ»  

Αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από τον δήμο είτε από 

κάποιον άλλο φορέα. Από το 1998 που έγινε η ίδρυση του χρησιμοποιείται από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για τις συνελεύσεις, τον Χορευτικό Σύλλογο Σπερχειάδος για τα 

μαθήματα χορού που παρέχεται στην περιοχή και μέχρι πριν από ένα χρόνο από τον 

Θεατρικό Σύλλογο Σπερχειάδος, ο οποίος το χρησιμοποιούσε για τις πρόβες αλλά και τις 

παραστάσεις των θεατρικών τους. Πέρα από αυτά ο χώρο χρησιμοποιείται για εκθέσεις με 

φιλανθρωπικό σκοπό καθώς τα έσοδα κάθε φορά δίνονται σε ομάδες ανθρώπων ή 

οργανισμών ( βιβλίων, bazaar κατασκευών, λουλουδιών). 

 

Η ανθρώπινη πλευρά του ευεργέτη μέσα από τα μάτια των 

συγχωριανών του. (Η αφήγηση όλων αυτών έγινε από τον διευθυντή μου Βασίλειο 

Κ. Κανέλλο) 

     Είχα την τύχη να συγκαταλέγομαι σ΄αυτούς που τιμούσε με τη φιλία του και την 

εμπιστοσύνη του το ζεύγος Θανάση και Μαίρης Ακρίδα. Πίσω από έναν σοβαρό και 

μετρημένο άνθρωπο κρυβόταν μια καρδιά μικρού παιδιού. Γνωρίζω αναρίθμητες 

καλοσύνες του. Εκείνο που με εντυπωσίαζε πιο πολύ ήταν το πάθος του για τη γενέτειρά 

του. Μόλις έμπαινε στο σπίτι του στην Αθήνα,  ετοίμαζε τις βαλίτσες για το επόμενο ταξίδι 

στη Σπερχειάδα. Έστω κι αν πολλές φορές αυτή τον πίκρανε. Του άρεσε να 

συναναστρέφεται πιο πολύ με τους απλοϊκούς συγχωριανούς του. Απεχθάνονταν τις τιμές 

και τα μεγαλεία. Παραθέτω κάποιες προσωπικές του στιγμές, μικρές ανθρώπινες ιστορίες, 

που καθρεφτίζουν το μεγαλείο του. 

   1.΄Ηταν μια ηλιόλουστη μέρα, επέτειος της 25ης Μαρτίου. Μόλις είχε τελειώσει η 

παρέλαση και πίναμε καφέ στην πλατεία, παρέα με τον αείμνηστο Θανάση Ακρίδα.. Κάποια 

στιγμή πλησίασε, διακριτικά, ένας καταστηματάρχης και του έδωσε ένα χαρτί με μια λίστα 

από ονόματα, με ένα ποσό απόκάτω. 

-Έκανες ότι σου είπα; Του λέει. 

-Μάλιστα κυρ-Θανάση, τα έκανα όλα όπως μου είπες, απάντησε εκείνος. 

Του ΄δωσε ένα σεβαστό φιλοδώρημα κι απομακρύνθηκε ευχαριστημένος. Γύρισε και μου 

είπε απλά: 

-Να μωρέ έστειλα σε καμιά εικοσαριά φτωχά γεροντάκια από ένα ...πετσί μπακαλιάρο. 

Και για να διασκεδάσει το επιτιμητικό μου ύφος συνέχισε: 

- Ήταν μια μέρα, σαν σήμερα. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει και η μάνα μου μαγείρευε το 

μεσημεριανό μας. Όλη η γειτονιά μύριζε τσίκνα. Οι νοικοκυρές, κατά το έθιμο, τηγάνιζαν 

μπακαλιάρο. Ήταν ακριβός για κείνη την εποχή και η μάνα μου δεν είχε τόσα λεφτά. Κανείς 

δεν σκέφτηκε τη χήρα με τα τρία ορφανά, κείνη τη μέρα . Φάγαμε φασόλια, αλάδιαγα 

φασόλια, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 

Και δεν το ξέχασε! 

     2. Σουρούπωνε μια κρύα, χειμωνιάτικη μέρα. Απολαμβάναμε στο καφενείο του Σάκη του 

Κοκαλιά, με μια καλή παρέα, ζεστή σοκολάτα. Στο βάθος, στο τραπέζι με την πράσινη 

τσόχα, ο Θανάσης Ακρίδας έπαιζε κι αυτός με την παρέα του τη συνηθισμένη του πρέφα. 

Κάποια στιγμή μπήκε στην αίθουσα ένας πλανόδιος μικροπωλητής. Κρατούσε στο ένα του 



χέρι δυο τρία ζευγάρια κάλτσες και στο άλλο μια δερμάτινη τσάντα. Πλησίαζε ένα ένα τα 

τραπέζια για να πουλήσει κάλτσες. 

   Τον πήρε είδηση ο Ακρίδας και τον φώναξε κοντά του. Του είπε να καθήσει και τον 

κέρασε. Τον ρώτησε πόσο τις πουλάει το ζευγάρι και πόσες έχει στην τσάντα. Αφού έκανε, 

σαν παλιός έμπορας που ήτανε, το σχετικό παζάρι, πλήρωσε τον μικροπωλητή και κράτησε 

όλες τις κάλτσες. Θα ΄ταν καμιά τριανταριά ζευγάρια. Είπε δε στον καφεντζή κάθε θαμώνας 

που θα φεύγει να διαλέγει κι από ένα ζευγάρι της αρεσκείας του. Όσες περίσσεψαν τις 

πήγε στο σπίτι. 

   Καληνύχτισε κι έφυγε. Όλοι ξέραμε γιατί το έκανε. Η πρώτη δουλειά που έκανε στη ζωή 

του ήταν να πουλάει κάλτσες στο Μοναστηράκι και στην Ομόνοια. Ήταν μέρες, έλεγε, που 

δεν πουλούσε ούτε ένα ζευγάρι και το βράδυ κοιμόταν θεονήστικος. Φαντάζεται κανείς τα 

αισθήματα που ένιωθε σαν έβλεπε πλανόδιους εμποράκους. Λες και ξαναζούσε εκείνες τις 

στιγμές, που αναμφίβολα σημάδεψαν τη ζωή και τη σταδιοδρομία του. 

     Κι ένα ευτράπελο σαν επίλογος. 

   Ο Θανάσης Ακρίδας είχε πάθος με τα λουλούδια, με το πράσινο και γενικά με το 

περιβάλλον. Στο σπίτι του στη Σπερχειάδα είχε  κηπουρό, ο οποίος φρόντιζε παράλληλα και 

πολλούς  κοινόχρηστους  χώρους. Ο κηπουρός αυτός ήταν ένας συμπαθητικός ανθρωπάκος 

που ζούσε με το μεροκαματάκι του. 

   Κάποια μέρα, σαν τέλειωσε τη δουλειά του, τον φώναξε ο Ακρίδας να τον πληρώσει. Κι 

εκείνος από το μεγάλο σεβασμό και την υποχρέωση που του είχε, του λέει ατάραχα: 

-Δεν πειράζει κυρ-Θανάση. Άμα τα ΄χεις ανάγκη κράτα τα. Μου τα δίνεις άλλη φορά!   

     Ας είναι ελαφρύ το σπερχειαδίτικο χώμα που τον σκεπάζει... 
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*Φυσικά, μέσα στην εργασία υπάρχουν και στοιχεία από μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν 

ζήσει με τον Αθανάσιο Ακρίδα καθώς και με την σύζυγό του, Μαίρη. 
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