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Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η

αυλαία του καλοκαιριού άνοιξε ουσιαστικά τον Ιούλιο. Οι
συγχωριανοί είχαν αρχίσει
από καιρό να φτάνουν είτε
από τα γύρω χωριά, είτε από την Αθήνα, καθώς και οι μετανάστες μας από
όλα τα σημεία της Γης όπου βρίσκονται.
Το δημοψήφισμα της 05 Ιουλίου
έφερε αρκετούς ψηφοφόρους πατριώτες στην Κρεμαστή.
Εφέτος, για πρώτη φορά μετά την
ίδρυση της, δεν γιορτάστηκε η μνήμη
της Αγίας Κυριακής στο γνωστό παρεκκλήσι, λόγω ασθένειας της κτητόρισσας
θεια-Μαρίκας Ξαστερούλη, η οποία
και έφυγε από κοντά μας τον Οκτώβρη. Μια γλυκαιά, ευγενής παρουσία,
βαθειά θρησκευόμενη, θα λείψει σε
όλους μας.

Μετά τη Θεία Λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου, ο Κρεμαστιώτης
αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ απολαμβάνει τον πρωινό καφέ εν μέσω
συμπατριωτών.

Η εορτή του Προφήτη Ηλία έγινε στο
γραφικό πνιγμένο στα πεύκα εκκλησάκι. Πολλοί προσκυνητές απόλαυσαν τους προσφερόμενους άρτους,
μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας.
Ανήμερα, διοργανώθηκε γλέντι από
τον τοπικό σύλλογο «Ο ΕΛΑΤΟΣ».
Τον Ιούλιο έγιναν τα εγκαίνια του
νέου καφέ-ζαχαροπλαστείου «Ο
ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ». Ο ιδιοκτήτης του
ζαχαροπλαστείου, υπερκοινωνικός,
έγινε πόλος έλξης. Οι πελάτες εναλάσσονταν με τις ώρες από το πρωί έως
το άλλο πρωινό. Τα κλειδιά έπαιρναν οι
νεολαίοι, όταν οι μικρές και οι μεσαίες
ηλικίες αποχωρούσαν.
Η βροχερή άνοιξη είχε γεμίσει τις
αυλές με λουλούδια και τα πεζούλια
(κήποι) παρέμεναν καταπράσινα στην
καρδιά του καλοκαιριού.Βροχές δεν
είχαμε, με αποτέλεσμα τα αμπέλια
να αφυδατωθούν και η παραγωγή
να είναι λίγη.
Ο γάμος δύο αγαπητών παιδιών
της Κρεμαστής, του Μιχάλη-Μάκη
Τσορομώκου και της Νίκης Παράσχη
έγινε αφορμή προσέλευσης ντόπιων,
αλλά και φίλων των οικογενειών. Ακολουθήθηκε το παραδοσιακό τελετουργικό. Όργανα-προπομποί έφεραν τη
νύφη και τους δικούς της, παίζοντας
σε όλη τη διαδρομή. Πολλές ευχές
στους νεόνυμφους και συγχαρητήρια
στους γονείς της!
Η μνήμη του Αγ. Παντελεήμονος
εορτάστηκε στον Άγιο Νικόλαο από
αρκετούς πιστούς.
Η πολιτική αστάθεια, τα capital
controls, και η προκήρυξη νέων εκλογών επηρέασε όλους μας. Ευτυχώς
το κέφι δεν χάθηκε και ο κόσμος ξεφάντωσε στα πανηγύρια.
Την ημέρα του Σωτήρος τελέσθηκε
η θεία λειτουργία στον
Άγιο Κωνσταντίνο από

Ο φετεινός νικητής του Διαγωνισμού του Κρασιού στο πικ-νικ στο
Τούμπαλη απολαμβάνει τη χαρά της νίκης με τους φίλους του.

τον πατέρα Νεκτάριο. Η πρεσβυτέρα
είχε προσκομίσει πανέρι με σταφύλια,
τα οποία ο ιερέας ευλόγησε για καλή
σοδειά και γενική ευκαρπία της γης.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας, μαζί με
το αντίδωρο, διένειμε στους πιστούς
και τσαμπιά από σταφύλια.

θιος, ο οποίος και χοροστάτησε ΤΟΥ
Εσπερινού. Ένας δικός μας άνθρωπος
από τα παλιά ληταν μια ευχάριστη
ξαθ συγκινητική έκπληξη. Ο γιος του
πρώην ιερέα της Κρεμαστής π. Παναγιώτη Κοκκορού, ο Ηλίας (Λούης)
συνόδευε το Δσπότη μας ως διάκονος.

Οι μεγάλες μέρες της Κρεμαστής
έφτασαν! Γέμιζε κάθε βράδυ η πλατεία
ασφυκτικά. Έκλειναν οι παράπλευροι
δρόμοι με τα τραπέζια των μαγαζιών,
προς μεγάλη λύπη των πιτσιρικάδων
που έχαναν τον αεροδιάδρομο του
κυνηγητού τους.. Έτσι, μετέφωεραν
την έδρα τους στον προαύλιο χώρο της
εκκλησίας και οι ξένοιαστες χαρούμενες
φωνές τους έκαναν accompagnamento
στο βουητό της πολύκοσμης πλατείας.
Συζητήσεις χρωματισμένες με αναμνήσεις, όνειρα, προσδοκίες για τον
τόπο αυτό που έχουν όλοι χαραγμένο
στην καρδιά τους.

Ανήμερα, τη Θεία Λειτουργία τέλεσε
ο αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Κοσμάς,
γιος του πατριώτη μας Ελευθερίου
Κοσμά. Ο κόσμος πλημμύρισε και πάλι
την πλατεία ανταλάσσοντας ευχές και
φιλια, μιας και η μισή Κρεμαστή γιορτάζει. Εφοδιασμένοι με τη ρίγανη από
το γνωστό πωλητή από τον Κοσμά,
έφυγαν για το εορταστικό γεύμα.

Αύγουστος... Η καμπάνα της εκκλησίας κάθε βράδυ προσκαλούσε τους
πιστούς στις παρακλήσεις, που με
μεγάλη ευλάβεια και συνέπεια τελούσε
ο ιερέας του Αγίου Δημητρίου πατήρ
νεκτάριος. Ακούραστος, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, δεν
παρέλειψε ούτε μία ημέρα να μην κάνει
τις παρακλήσεις, και στη συνέχεια να
λειτουργεί στην ενορία του.
Την παραμονή της Παναγίας επισκέφθηκε το χωριό μας ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας κκ Ευστά-

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και η Συντακτική
Επιτροπή της εφημερίδος ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ εύχονται στους απανταχού Κρεμαστιώτες ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2016 Είθε οι ημέρες των
εορτών να περάσουν ανέφελα και το 2016 να εκπληρωθούν οι προσωπικοί και οικογενειακοί σας στόχοι.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Παραμονή και ανήμερα διοργανώθηκαν γλέντια από τον τοπικό Σύλλογο
‘’ΕΛΑΤΟ’’ που κράτησαν μέχρι το πρωί.
Εδώ οι στίχοι του επίκαιρου τραγουδιού «Δεν σε φοβάμαι» έρχονται
να το αποδείξουν.
Άρχισαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Συλλόγου, σε συνεργασία των Συλλόγων Αθηνών και Κρεμαστής. Έγιναν
δύο προβολές παιδικών ταινιών, αλλά
και δύο προβολές για ενήλικες.
Στις 17/08 έγινε το καθιερωμένο
πικ-νικ στο Τούμπαλι. Οργανωμένη
και κάθε φορά καλύτερα έδωσε την
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να
βρεθούν μέσα στη φύση, να γευτούν
παραδοσιακά φαγητά και να διαγωνι-

Ο τραγουδιστής Πάνος Μπούσαλης με το συγκρότημά του.
Οι Κρεμαστιώτες εντυπωσιάστηκαν τόσο από το ταλέντό του,
όσο και από την αφιλοκερδή του προσφορά.

στούν για τα κρασιά τους. Νικητής ο
Παναγιώτης Κοσμάς (Μύξας).

Οι νέες εκλογές στις 20/09 έφεραν
πίσω αρκετούς ψηφοφόρους.

Στις 19/08 έγινε η αιμοδοσία, αρκετοί
χάρισαν το πολύτιμο δώρο της ζωής.

Στις 27/09 ο πατήρ Νικόλαος Αποστολάκος, εφημέριος Ρηχιάς και Λαμπόκαμπου, λειτούργησε στον Άγιο
Κωνσταντίνο, εκπληρώνοντας μια
επιθυμία του από παλιά.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, έγινε η
Γενική Συνέλευσητων Κρεμαστιωτών.
Παρών ο Δήμαρχος κ. Γρυπιώτης, η
καταγόμενη από την Κρεμαστή δημοτική σύμβουλος κ. Άννα Σάκκαρη,
ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότηταας Κρεμαστής κ. Αλέξανδρος
Πριφτάκης, τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων «Ο ΕΛΑΤΟΣ» και «Ο
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ», Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Συλλόγων του Εξωτερικού
και πολλοί πατριώτες. Συζητήθηκαν
πολλά θέματα, έγιναν πολλές προτάσεις, αλλά δυστυχώς λόγω των οικονομικών δυσχερειών δεν θα πρέπει
να ελπίζουμε σε πολλά.
Στις 20/08 πρωί πρωί ξεκίνησαν
πολλοί πεζοπόροι, γυναίκες, άνδρες
και παιδιά, με κατεύθυνση το Χιονοβούνι. Ο αριθμός των συμμετεχόντων
αυξάνεται, και στην επιστροφή όλοι
μιλούσαν για τις όμορφες εικόνες που
είδαν, για το μεγαλείο της φύσης. Ο
καλός μας πατριώτης Γιάννης Παν.
Γκιουζέλης, που διακρίνεται για την
καλλιτεχνική του γνώση και ευαισθησία, μας παραχώρησε τις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε με το σχετικό
άρθρο.
Το βράδυ της 20ης Αυγούστου μας
περίμενε μια πολύ ευχάριστη βραδιά.
Στην επάνω πλατεία, ο Παναγιώτης
Μπούσαλης με το συγκρότημά του,
μας χάρισε όμορφες στιγμές με επιλεγμένα Ελληνικά έντεχνα τραγούδια,
που μέλωσαν την ψυχή των παρευρισκομένων.
Μετά τη γιορτή της Παναγίας,
έφυγαν αρκετοί, όμως, παρέμειναν
κάμποσοι, με συνέπεια η εκκλησία
μας να γεμίσει πάλι στα Νιάμερα. Το
βράδυ ακολούθησε γλέντι σε συνεργασία των Συλλόγων «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
και «Ο ΕΛΑΤΟΣ» με την τραγουδίστρια
Γιώτα Γρίβα.

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητος Κρεμαστής κ
Αλέξανδρος Πριφτάκης εύχεται οι ημέρες των γιορτών
να είναι ευτυχείς για όλους τους απανταχού Κρεμαστιώτες, το δε έτος 2016 να ακολουθήσουν όσο πιο συχνά οι
συνθήκες το επιτρέπουν το Άστρο της Βηθλεέμ που να
τους οδηγεί στο αγαπημένο μας χωριό, στις κοιλάδες του
Πάρνωνα, στην Κρεμαστή.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο Οκτώβριος κύλησε ήρεμα, με
υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τα
χόρτα πρόβαλλαν δειλά. Λίγα, σχεδόν
σπάνια, σε αντίθεση με τα μανιτάρια.
Οι γνωστοί μανιταράδες πλέουν σε
πελάγη ευτυχίας!
Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου,
αρκετοί πατριώτες επισκέφθηκαν το
χωριό. Ετελέσθη Δοξολογία, ο εκπρόσωπος της ΤΚ Κρεμαστής κ Πριφτάκης
κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο και τα
παιδιά του π Νεκτάριου και του Κώστα Παυλάκη απήγγειλαν ποιήματα.
Τον ίδιο καιρό έγιναν και τα τσίπουρα.
Ο Νοέμβριος στο ίδιο κλίμα, με
τους κτηνοτρόφους να φεύγουν και
το χωριό σιγά σιγά να ερημώνει.
Στις 15/11 ο σύλλογος «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» διοργάνωσε με επιτυχία εκδρομή
στην Υπάτη. Συμμετείχαν πολλοί πατριώτες και φίλοι, συνολικά 90 άτομα.
Δεν έλειψε το κέφι και όλοι γύρισαν
χαρούμενοι.
Η περίοδος που πέρασε είχε μεγάλες και σημαντικές απώλειες για το
χωριό μας. Αγαπημένοι φίλοι έφυγαν
από κοντά μας. Τα κενά που άφησαν
είναι δυσαναπλήρωτα και εμείς εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια
στους οικείους τους.
Οι φύλακες ανέλαβαν υπηρεσία,
να ευχηθούμε να μην χρειαστεί η
επέμβασή τους.
Καλές γιορτές και με υγεία και
αγάπη!
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Κρεμαστιωτών Λακωνίας
Ο ΕΛΑΤΟΣ εύχεται το νέο έτος
να φέρει την ευτυχία, την ειρήνη
και τη γαλήνη στα σπίτια και στις
οικογένειες των απανταχού Κρεμαστιωτών.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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τις 29 Μαρτίου 2015 ένας ακόμη
αγαπητός Κρεμαστιώτης άφησε
τον επίγειο τούτο κόσμο. Ο μπαρμπα-Μήτσος Λάββας, ο Μπράντας,
όπως ήταν σε όλους γνωστός, ένα παρατσούκλι, συντομογραφία του επωνύμου
Μπραντίτσα, που έφερε η καταγόμενη
από τα Νιάτα μητέρα του.
Γιος του Παναγιώτη Λάββα, μιας πατριαρχικής μορφής που αποκαλείται μνε
ευλάβεια από τους απογόνους του ως «ο
γερο-Λάββας», ήρθε στον κόσμο το 1919.
Μεγάλωσε στην Κρεμαστή και υπήρξε,
όπως άλλωστε όλοι οι Κρεμαστιώτες
της γενιάς του, μαθητής του Ευγένιου
Φωτιάδη, του Μικρασιάτη δασκάλου
που μετά το διωγμό του 1914 βρέθηκε
να υπηρετεί ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής. Η ανατροφή του
μπαρμπα-Μήτσου λαμβάνει χώρα την
περίοδο του Μεσοπολέμου, μια περίοδο που η Κρεμαστή πραγματικά ανθεί.
Αποτελεί ένα κεφαλοχώρι με πλούσιες
εμπορικές σχέσεις με το Λεωνίδιο, αλλά
και με τους Μολάους, τις Σπέτσες, την
Ύδρα και τον Πειραιά. Τα χωράφια των
Κρεμαστιωτών παράγουν πλούσιες
σοδειές σιτηρών και τα αμπέλια αρκετό
κρασί. Λειτουργούν τρεις νερόμυλοι ενώ
οι παλλινοστούντες εξ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κρεμαστιώτες ιδρύουν μία
βιοτεχνία παραγωγής μακαρονιού με την
επωνυμία ΗΛΙΟΣ. Ασφαλώς, είναι και η
περίοδος επιδημιών χολέρας, με πάρα
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών
“Ο Πατριώτης”
Επιμέλεια σύνταξης:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΙΑ
«Πηγή Φωτογραφιών»

Αρχείο Μιχαήλ Δούνια

Ιστοσελίδα μας
www.kremasti.gr
Γράμματα στέλνονται
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
giotastratakou@gmail.com
margaritadounia@gmail.com
nickpardal@gmail.com
nikosfix@gmail.com

Κείμενα προς δημοσίευση
στέλνονται στον
κ. ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΒΡΙΛΗΣΙΑ,
Τ.Κ. 152 35
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος: 6982549549
Λένα Τραπεζόντα: 6973796145
Νικόλαος Καλκάνης: 6946537400
Αντώνης Ταμβάκος: 6946310310
Χρήστος Γκλιάτης: 6948042385
Αντώνιος Δούνιας: 6976613121
Νίκος Παρδάλης: 6977772848
Μαρία Παπακωνσταντίνου: 6978149601
Στέλλα Παρδάλη: 6942663727
Ελένη Παπαμιχαλοπούλου: 6973513670
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ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Π. ΛΆΒΒΑΣ
(Κρεμαστή, 1919 - Αθήνα, 2015)

πολλά θύματα, με την οποία παλεύουν
επάξια οι γιατροί της εποχής εφαρμόζοντας πιστά τη μέθοδο της καραντίνας.
Η προοδευτική αυτή πορεία ανακόμπτεται με την κήρυξη του ελληνο’ι’ταλικού
πολέμου το 1940. Οι γενεές του 19501970 γνώρισαν τον πόλεμο ως κάτι το
μακρινό, που συμβαίνει στην Κορέα ή
στην Κύπρο, οι κατοπινές ως ένα κάτι
το εξωτικό και το παράλογο. Για τις παλαιότερες γενεές ήταν βίωμα, το οποίο
διήρκεσε πάρα πολύ. Για τους παλαιότερους του βιογραφούμενου από το 1912
έως το 1923, για τη δική του γενεά από
το 1940 έως το 1949. Συνολικά, ο μπαρμπά-Μήτσος θα υπηρετήσει 72 μήνες
που θα χαραχθούν απαράγραπτες στο
νου και στην καρδιά του.
Στρατεύεται για πρώτη φορά το 1941.
Τοποθετείται στο λεγόμενο Τάγμα Θανάτου, που διακρίνεται για την ταχύτητα των
μετακινήσεών του και πολεμά στο Μακεδονικό Μέτωπο. Το μέτωπο καταρρέει,
ο βασιλεύς Γεώργιος Β’, η κυβέρνηση
υπό τον Εμμ. Τσουδερό και ορισμένες
στρατιωτικές μονάδες μετακινούνται στην
Κρήτη. Μεταξύ αυτών και το Τάγμα Θανάτου. Η μάχη της Κρήτης θα ολοκληρωθεί με ήττα των Ελλήνων, αλλά και νίκη
που κοστίζει αρκετά στους Γερμανούς.
Οι Έλληνες στρατιώτες αιχμαλωτίζονται
από τους Γερμανούς και κρατούνται σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο μπαρμπα-Μήτσος κρατείται στο Μάλεμε των
Χανίων. Μαζί με συναιχμαλώτους του
ανοίγουν τους τάφους όπου θάπτονται οι
Γερμανοί νεκροί στρατιώτες στο Μάλεμε
των Χανίων.
Η αιχμαλωσία θα διαρκέσει 13 μήνες.
Πρόκειται για μια ιδιόμορφη περίοδο. Οι
Γερμανοί τηρούν ακόμη τους κανόνες
του διεθνούς δικαίου του πολέμου, όπως
προβλέπουν τα διεθνή έθιμα και οι διεθνείς
συμβάσεις της Χάγης του 1905-1907 και
της Γενεύης. Νωπός είναι ο θαυμασμός
του Αδόλφου Χίτλερ προς τον Έλληνα
στρατιώτη, που εκδηλώθηκε με δημόσια ομιλία του μετά τη συνθηκολόγηση
του Τσολάκογλου. Αυτό μεταφράζεται σε
αιχμαλωσία αυστηρή, αλλά υποφερτή,
κατά κάποιον τρόπο με δίκαιους όρους.
Προσφέρεται επαρκή τροφή στους αιχμάλωτους Έλληνες στρατιώτες, καθαρά
καταλύματα ενώ τους καταβάλλεται αμοιβή
για τις δουλειές που εκτελούν κατόπιν
εντολής των Γερμανών.
Η εμπειρία της αιχμαλωσίας θα ωθήσει
αργότερα τον μπαρμπα-Μήτσο σε μια
αρκετά τολμηρή ενέργεια. Όταν απελευ-

(Aρχείο Παντελή Ζώταλη),

θερώνεται, επιστρέφει στην Κρεμαστή.
Το χωριό βιώνει τις τραγικές ημέρες
της Κατοχής. Σιγά σιγά αναπτύσσεται
η Αντίσταση. Εμφανίζονται στο χωριό
οι πρώτες ομάδες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Οι
ομάδες αυτές θα καταφέρουν να αποκτήσουν εξουσία και να χρησιμοποιούν
το χωριό ως βάση.Στο σχολείο λειτουργεί
Λαϊκό Δικαστήριο. Ο μπαρμπα-Μήτσος
δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, λόγω του
μακρού χρονικού διαστήματος της συμμετοχής του στον πόλεμο, όμως παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις. Μια μέρα
συλλαμβάνονται ως αιχμάλωτοι κάποιοι
Γερμανοί στρατιώτες. Οδηγούνται στην
αυλή του σχολείου. Οι κάτοικοι με την
ανοχή των ανταρτών αρχίζουν να τους
κλωτσούν, επιθυμώντας να ξεθυμάνουν
την οργή που νιώθουν για τις ποικίλες
μορφές καταπίεσης. Τότε, ο μπαρμπα-Μήτσος τους σταματά. Προστατεύει τους
Γερμανούς στρατιώτες και προσπαθεί
να συνομιλήσει με τις λίγες Γερμανικές
λέξεις που είχε μάθει στο στρατόπεδο.
Γυρίζει στους πατριώτες του και τους

φωνάζει «Δεν φέρονται έτσι, άνθρωποι
είναι και μάλιστα στρατιώτες, όχι ζώα».
Η συμπεριφορά του μπαρμπα-Μήτσου
και οι ιατρικές υπηρεσίες που προσέφερε
ο ένας από τους αιχμαλώτους, στρατιωτικός ιατρός του γερμανικού στρατού,
αποτελούν τα κύρια αίτια μιας ιδιότυπης
ενοχής που νιώθουν οι γηραιότεροι, όταν
αναφέρονται στο περιστατικό αυτό, επειδή
δεν κατόρθωσαν να παρεμποδίσουν την
εκτέλεση των αιχμαλώτων στη Λιοφάτα….
Η Κατοχή τελειώνει, με το Βοριά και
το Λευτέρη του Κουτσονίκου να σκαρφαλώνουν στο καμπαναριό και να χτυπούν
πανηγυρικά τις καμπάνες. Ο πόλεμος δεν
τελειώνει. Από εθνικοαπελευθερωτικός
μετατρέπεται σε εμφύλιο. Η κατάσταση
στη Λακωνία είναι οξυμμένη. Πέραν των
ομάδων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αναπτύσσονται
και οι παραστρατιωτικές αντικομμουνιστικές οργανώσεις του Κατσαρέα και τοπυ
Μπραντίτσα. Και τα δύο αντίπαλα μέτωπα
βολιδοσκοπούν όσους μέχρι τώρα πάσχιζαν αν διατηρήσουν την ουδετερότητά τους. Μονοπάτι σωτηρίας, η κήρυξη

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ...
ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΈΝΟ Σεπτέμβριο, έφυγε ξαφνικά
από κοντά μας ο Βασίλης
Χαραμής.
Ο θάνατος του Βασίλη,
αγαπητού συγχωριανού,
καλοσυνάτου και κοινωνικού ανθρώπου, προκάλεσε
θλίψη σε όλο το χωριό.
Ο Βασίλης από μικρό
παιδί μέχρι τα στερνά του,
παρέμεινε γελαστός, διασκεδαστής της παρέας
του (ερασιτέχνης βιολιστής), τραγουδιστής στις
βραδινές βεγγέρες των νέων
του χωριού και για αυτό τον
αγκάλιαζε η αγάπη των Κρεμαστιωτών.
Πάλεψε στη ζωή από την
παιδική του ηλικία, μέχρι τα

25 χρόνια κοντά στον παππού του τον σεβάσμιο Βασίλη Παρδάλη, μετά κατέβηκε
στην Αθήνα και εν συνεχεία
μετανάστης στον Καναδά.
Η αγάπη του για το χωριό
και την Ελλάδα τον έφερε
νωρίς από τον Καναδά στον
Πειραιά όπως συνέχισε να
εργάζεται. Συμμετείχε σε
όλες τις εκδηλώσεις του
συλλόγου Κρεμαστιωτών
Αθήνας ήταν ένθερμο μέλος
του και διατηρούσε μεγάλη
αγάπη για αυτόν.
Θα μου μείνουν αξέχαστες
οι αφηγήσεις σε παρέες
του για τον γέρο-Λάμπρο
πατέρα του, για «τύπους»
του χωριού και ιδιαίτερα η
ευφυΐα του, ο αυτοσαρκα-

σμός, το χιούμορ του, τα
φιλικά πειράγματα στους
συγχωριανούς του. Στα
στερνά του έφυγε από τη
ζωή η αγαπημένη του γυναίκα και έμεινε μόνος. Όμως
τον συντρόφευε αδιάκοπα
η αγάπη και βοήθεια των
συγγενών του, που τον
αγαπούσαν ιδιαίτερα.
Απουσία αισθητή στην
κοινωνία του χωριού μας,
ο θάνατος του Βασίλη.
Βασίλη στους ουρανούς
που πήγες συνέχισε να τέρπεις με τις αφηγήσεις και το
χιούμορ σου, τις συγχωριανές ψυχές.
Θα σε μνημονεύουμε με
αγάπη. Αιώνια η μνήμη σου.
Ν.Α.Δ.
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επιστράτευσης από την κυβέρνηση των
Αθηνών, του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Τα
μέλη των επιστρατευόμενων κλάσεων
θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει περισσότερα εχέγγυα νομιμότητος. Εγκαταλείπουν
την πατρική γη και φορώντας τη χλαίνη του στρατιώτη του Εθνικού Στρατού
οδηγούνται στη Βόρεια Ελλάδα για να
πολεμήσουν το Δημοκρατικό Στρατό της
Ελλάδος. Μεταξύ τους και ο μπαρμπα-Μήτσος. Αν η πρώτη πολεμική περίοδος είχε
ένα πνεύμα ηρωικό, η δεύτερη περίοδος
χαρακτηρίζεται από πνεύμα συγχύσεως.
Ο ήρωας μετατρέπεται σε επαγγελματία
στρατιώτη, που κάποια στιγμή παίρνει
ακόμη και μαθήματα μαγειρικής. Προβιβάζεται σε δεκανέα. Στους 72 μήνες
απολύεται, όχι γιατί τελείωσε ο πόλεμος, αλλά γιατί με ένα συστρατιώτη του
σηκώνουν τα όπλα σε έναν αξιωματικό,
εκμεταλλευόμενοι ότι είναι οι τρεις τους
σε ένα απόμερο σημείο μακριά από το
στρατόπεδο. Πρόκειται για μια παράδοξη
εποχή, τόσο παράδοξη όσο παράδοξος
ήταν και εκείνος ο πόλεμος, που στο πεδίο
της μάχης ήταν συμμοριτοπόλεμος, στα
μετόπισθεν ,όμως, όπου διήρκεσε μέχρι
και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με
τις εξορίες, τις εκτοπίσεις, τη λογοκρισία,
τους φακέλους, το ιδιώνυμο, τα βασανιστήρια, το στρατοκρατικό πνεύμα, τις
διακρίσεις, ήταν πράγματι εμφύλιος.

Ο μπαρμπα-Μήτσος επιστρέφει στην
Κρεμαστή. Εντάσσεται δυναμικά στην
τοπική κοινωνία. Δημιουργεί οικογένεια
και ασχολείται με τη γεωργία. Ασκεί και
ένα ακόμη επάγγελμα, αυτό του αγωγιάτη.
Με το μουλάρι του μεταφέρει φορτία από
και προς το Λεωνίδιο, τους Μολάους, τη
Γλυκόβρυση, τη Σπάρτη, αλλά και ασθενείς
που πρέπει να υποβληθούν σε εγχειρίσεις
σε κλινικές της Σπάρτης και του Λεωνιδίου.
Λόγω της μακράς στρατιωτικής του θητείας,
διορίζεται αρχηγός του ΤΕΑ. Χρηματίζει
εκλογικός αντιπρόσωπος υποψηφίων του
Λαϊκού Κόμματος και της ΕΡΕ. Υπηρετεί
ως μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
για αρκετά χρόνια. Κατά τη διάρκεια της
πρώτης θητείας του ως Επιτρόπου την
περίοδο της Χούντας, συμβαίνει και ένα
παράδοξο περιστατικό: Τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, όταν καταφθάνουν χωροφύλακες επιθυμώντας να συλλάβουν το
πρώην πρόεδρο της Κοινότητος Δημήτριο
Μπέλεση. Ο μπαρμπα-Μήτσος, όχι μόνο
τους εμποδίζει, αλλά τους κάνει παρατήρηση ότι πρώτα πρέπει να ρωτήσουν
για το ήθος του ανθρώπου και μετά να
αποφασίσουν τη σύλληψή του και μάλιστα
μέσα στην εκκλησία.
Κάποια στιγμή έρχεται το γήρας,
ημερολογιακά γρήγορα, ψυχολογικά θα
καθυστερήσει αρκετά χρόνια. Ο μπαρμπα-Μήτσος αποφασίζει τη μετεγκατά-

σταση στον Άγιο Ιωάννη Απιδέας. Μόνο
για το μισό χρόνο, τον υπόλοιπο καιρό
από πριν από το Πάσχα –ως επίτροπος
πρέπει να βρίσκεται στην εκκλησία τη
Μεγάλη Εβδομάδα- μέχρι την ημέρα της
ονομαστικής του εορτής βρίσκεται στην
Κρεμαστή. Βέβαια, κάθε χρόνο γίνεται όλο
και πιο αδύναμος, αλλά ταυτόχρονα γίνονται και πιο φρέσκιες οι αναμνήσεις από
τα παλιά…Και πιο έντονη η νοσταλγία για
την Κρεμαστή που πιάναν το χορό στην
αυλή του Παναγιώτη Δρίβα (Νούσιου) μετά
τη λειτουργία του Αγίου Κωνσταντίνου!
Και ήρθε η ημέρα που έφυγε ο γερο-πολεμιστής, πλήρης ημερών στα 96
του! Τον αποκαλώ γερο-πολεμιστή, γιατί
η πολεμική του εμπειρία τροφοδοτούσε τη σκέψη του, του έδινε τόλμη, του
έδινε κουράγιο και ορμή. Προπάντως,
του έδινε τη χάρη να μετριάζει τον πόνο
των οδυνηρών αναμνήσεων (ορφάνια,
χηρεία) και να δίνει έμφαση στη χαρά των
χαρούμενων! Για παράδειγμα, από ένα
ταξίδι στη Σπάρτη για να καταθέσει ως
μάρτυρας στο δικαστήριο, δεν διατήρησε
ανάμνηση της ταλαιπωρίας, αλλά την ανάμνηση της συνάντησης με έναν παλιό του
ταγματάρχη που είχε ανέλθει στο αξίωμα
του υποστράτηγου.Ο γερο-πολεμιστής
δεν πολεμάει πια, πλέον δεν χρειάζεται,
παρέδωσε σε άλλους τη σκυτάλη!
Ν. ΚΑΛΚΑΝΗΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
ΤΗΣ 19/8/2015
1. Λεγάκης Δημήτριος
2. Κουλούρης Κωνσταντίνος
3. Παρδάλης Χρήστος
4. Μαυρομιχάλης Αντώνιος
5. Κοσμά Ελένη
6. Τζάκα Ν. Δήμητρα
7. Κυριαζής Κωνσταντίνος
8. Παπαμιχαλόπουλος Κ. Ιωάννης
9. Πουλάκης Αντώνιος
10. Νιάρος Δημήτριος
11. Δούνιας Αντώνιος
12. Μητσώνη Αναστασία
13. Βροχίδης Νικόλαος
14. Ταμβάκος Αντώνιος
15. Παρδάλης Παναγιώτης
16. Παπαμιχαλοπούλου Ελένη
17. Κόκκορης Ιωάννης
18. Ζωτάλη Άννα
19. Κύργιος Μιχαήλ
20. Κοσμάς Δημήτριος
21. Κοσμάς Γεώργιος
22. Μαυρομιχάλης Χρήστος
23. Τσιγκάρης Νικόλαος
24. Λάμπρου Χρυσή

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ
ΘΑΝΑΤΟΙ
● Στις 22 Αυγούστου 2015 απεβίωσε
στον Πειραιά η Παναγιώτα, χήρα Κωνσταντίνου Χαραμή, το γένος Σοφού σε
ηλικία 92 ετών. Η κηδεία της τελέσθηκε στην Κρεμαστή. Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους της.
● Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Βασίλειος Λ. Χαραμής, πρώην μέλος του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου της Ενορίας Κρεμαστής,
σε ηλικία 77 περίπου ετών, ύστερα
από πολύχρονη μάχη με την επάρατο
νόσο. Ο αγαπητός Βασίλης εκηδεύθη στην αγαπημένη του Κρεμαστή
παρουσία πολλών φίλων του συγχωριανών. Θερμά Συλλυπητήρια στους
οικείους του.
● Στις 6 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε

ΓΑΜΟΙ
● Στις 27 Ιουνίου 2015 ο Δημητριος Γεωργ. Χαραμής νυμφεύθηκε τη Μαρία Βαλσαμή
στον ΙΝ Αγίου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού. Τους ευχόμαστε Βίον Ανθόσπαρτον.
● Στις 25 Ιουλίου 2015 τελέσθηκε στον ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου στον Άγιο Δημήτριο Ζάρακος ο γάμος του Παναγιώτη
Τζάκα, κατοίκου Ασωπού Λα-

στους Μολάους, όπου και ετάφη, η Σοφία, θυγατέρα Χρήστου Παράσχη, σε
ηλικία 91 ετών. Θερμά Συλλυπητήρια
στους οικείους της.
● Στις 12 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε
στην Ελιά Λακωνίας ο Γέωργιος Τερζειώτης, σύζυγος της Μαρίας θυγατέρας του Χρήστου και της Γιαννούλας
Τζάκα. Θερμά Συλλυπητήρια στους
οικείους του.
● Στις 21 Οκτωβρίου 2015 απεβίωσε στους Μολάους, όπου και
ετάφη, η Μαρίκα, χήρα Θεόδωρου
Ξαστερούλη, το γένος Κότσαλη. Η
θεια-Μαρίκα με το σύζυγό της είχαν
κτίσει την εκκλησία της Αγίας Κυριακής στο δρόμο Κρεμαστής-Μαριού
και σε θέση παλαιότερης ερειπωμένης εκκλησίας. Θερμά Συλλυπητήρια

κωνίας, με τη Σουσσάνα Χρ.
Μπατσάκη. Τους ευχόμαστε
Βίον Ανθόσπαρτον.
● Στις 5 Σεπτεμβρίου 2015
τελέσθηκε στα Παπαδιάνικα
Λακωνίας ο γάμος του Σωτήριου Γ. Πριφτάκη, Γραμμάτεα
του Ορειβατικού Συλλόγου
Μολάων, με τη Μαρία Παπαδάκη. Τους ευχόμαστε Βίον
Ανθόσπαρτον.
● Στις αρχές Οκτωβρίου

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ: Θεόδωρος Τσίγκος, Σταματίνα
Κουτλή, Δημήτριος Γκιουζέλης, Παναγιώτα Ταμβάκου-Μπεζαντέ, Μαρία Τζάκα, Κωνσταντίνος Ταμβάκος, Γεώργιος Βασ. Χαραμής
ΑΠΟ ΗΠΑ: Φώτης Αγγελόπουλος, Κατερίνα Λεγάκη-Αποστολοπούλου, Παναγιώτης Λαύκας, Αδαμαντία Παπαμιχαλοπούλου, Ειρήνη Δούνια-Ιωάννου,
Παναγιώτα Γεωργ. Δούνια, Γεώργιος Τζάκας, Ιωάννης Λεγάκης, Δέσποινα Ματώ Ζουρντού
ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Γεώργιος Δρίβας

στους οικείους της.
● Στις 6 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε
στην Αγία Παρασκευή Αττικής, όπου
και ετάφη, η Δήμητρα, σύζυγος Αλέξανδρου Παπαμιχαλόπουλου, το γένος Παύλου Παπαγεωργίου, σε ηλικία
80 ετών. Η κυρία Δήμητρα είχε γεννηθεί στο Λεωνίδιο και η μητέρα της ήταν
η Ελένη Δημητρίου Παπαμιχαλόπουλου (Κούτρου). Θερμά Συλλυπητήρια
στους οικείους της.
● Στις 24 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στη Νέα Υόρκη, όπου και ετάφη, ο
Ιωάννης Παρδάλης, γιος του Ζαχαρία
Παρδάλη και της Μεταξίας Αντ. Χαραμή, σε ηλικία 51 ετών. Ο Γιάννης Παρδάλης ανήκε στη δεύτερη γενιά των
Κρεμαστιωτών καθώς είχε γεννηθεί
στο Σύδνεϋ στην Αυστραλία, τα τελευ-

2015 τελέσθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς ο γάμος της
Παναγιώτας Γεωρ. Δούνια.
Ευχόμαστε στην Πατρίτσια
και στον Παναγιώτη Βίον Ανθόσπαρτον.
● Στις 24 Οκτωβρίου 2015
τελέσθηκε στο Δημαρχείο Λάρισας ο γάμος του Νικολάου
Παν. Κοσμά με την Αποστολία
Φανακίδου. Τους ευχόμαστε
Βίον Ανθόσπαρτον.

ταία, όμως, 20 χρόνια είχε εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ. Θερμά
Συλλυπητήρια στους οικείους του.
● Στις 09 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Απιδιά Λακωνίας ο Νικόλαος
Μπατσάκης, γιος της Κωνσταντίνας,
θυγατέρας Γρηγορίου Πριφτάκη, σε
ηλικία 65 ετών. Η οικογένεια του Νίκου
Μπατσάκη ήταν η τελευταία οικογένεια
που κατοικούσε μόνιμα στο Γκιότσαλη, ωσαύτως ο Νίκος Μπατσάκης και
τα αδέλφια του ήταν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής.Θερμά
Συλλυπητήρια στους οικείους του.
● Στις 10 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στην Κρεμαστή ο Παναγιώτης Αναστ. Παρδάλης,
πρώην πρόεδρος της Κοινότητος Κρεμα πητήρια στους οικείους του.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Η Άννα Ευαγγέλου Τζάκα
και ο σύζυγός της απέκτησαν
τη δεύτερη κόρη. Να τους ζήσει.
● Η Σωτηρία Δημ. ΤζάκαEverett γέννησε γιο. Να τους
ζήσει.
● Ο Χρήστος Φ. Γκλιάτης και
η σύζυγός του Βάλια Χαλαντζούκα απέκτησαν τη δεύτερη κόρη τους. Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Η Μαρία Γρηγ. Πουλάκη και
ο σύζυγός της βάφτισαν το γιο
τους στην Αθήνα. Να τους ζήσει.
● Στις 16 Αυγούστου 2015 τελέσθηκε η βάφτιση της κόρης
του Διονυσίου Καμπανάου,
γιου της Μαρίας Καμπανάου,
θυγατρός του Λεωνίδα Παπαμιχαλόπουλου, στην Κρεμαστή.
Να τους ζήσει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
● Η Κυριακή-Μαγδαληνή Ζώταλη, κόρη του Κωνσταντίνου Γ. Ζώταλη, συγκέντρωσε 17.500 μόρια
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και πέρασε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ● Η Δέσποινα Κοσμά, κόρη του Ηλία Κοσμά και της Νίκης
Τσορομώκου, πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
● Ο Γεώργιος Παπαδάκης, γιος του Σπυρίδωνος Παπαδάκη και της Νικολέττας Παν. Τσορομώκου,
πέρασε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!!!
Παρακαλώ να στείλουν και οι λοιποί επιτυχόντες τα στοιχεία τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
nikosfix@gmail.com και papakonstmaria@hotmail.com, ώστε να δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο.
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«Η ΓΙΑΓΙΆ ΜΑΣ Η ΕΛΈΝΗ!»

Τ

α ξημερώματα της Κυριακής της 25ης Ιανουαρίου
του 2015, έφυγε από τη
ζωή η Ελένη Δρίβα σε
ηλικία 103 ετών. Η γιαγιά η Ελένη,
μέσα σε αυτά τα χρόνια απέκτησε
τέσσερα παιδιά, οχτώ εγγόνια και
δεκατέσσερα δισέγγονα. Έζησε
μια γεμάτη ζωή, από την οποία δεν
έλειψαν οι χαρές, οι στεναχώριες
και οι πόνοι.
Έζησε τα περισσότερα χρόνια
της ζωής της στην Κρεμαστή. Η
καθημερινότητα της σχετιζόταν
με τις κότες της, τον πανέμορφο
ανθισμένο της κήπο, στον οποίο
καλλιεργούσε και τα λαχανικά της
και την πατάτα της, το συγύρισμα
του νοικοκυριού της και τη φροντίδα του άνδρα, των παιδιών της και
της πεθεράς της.
Δεν απείχε, όμως, και από τις
γεωργικές δουλειές, το μάζεμα των
ελιών, τις ασχολίες της στα αμπέλια και το τάϊσμα των ζώων. Σε
ηλικία 78 ετών έμεινε χήρα και μαζί
με τα παιδιά της ανέλαβε όλες τις
υποθέσεις του σπιτιού.
Παρ' όλο που είχε πρόβλημα με
τη φλεβίτιδα και τη νευραλγία του
τριδύμου, που την ταλαιπωρούσαν πολύ, δεν καθόταν ποτέ. Την
θυμάμαι να γυρνάει συνέχεια σαν
ζιζάνιο σε όλες τις δουλειές και να
μην ηρεμεί. Της φωνάζαμε συνεχώς να κάθεται και να ξεκουράζεται
και θα ότι θα τα κάναμε εμείς όλα,
αλλά ακόμα και τότε δεν καθόταν
ποτέ. Μέχρι και λίγο πριν μείνει
στο αναπηρικό καροτσάκι, που
πονούσε αφόρητα και το πόδι της
έτρεχε πύον, εκείνη τριγύριζε και
συγύριζε.
Σε ηλικία 98 ετών έπαθε γάγραινα, λόγω μιας θρόμβωσης που δεν
της έδωσαν σημασία η γιατροί, και
αναγκάστηκαν πια να της κόψουν
το δεξί πόδι. Οι γιατροί δεν μας
έδιναν πολλές ελπίδες, λόγω της
προχωρημένης της ηλικίας, αλλά
η γιαγιά τους διέψευσε. Όχι μόνο
άντεξε, αλλά είχε και τη δύναμη να
μιλάει στους γιατρούς την ώρα της

επέμβασης. Η γιαγιά τα κατάφερε,
αλλά η επέμβαση της στέρησε την
ικανότητα να περπατάει, γεγονός
που στενοχώρησε τη γιαγιά, καθώς
πάντα ήταν τόσο δραστήρια.
Άλλο ένα γεγονός που τη στενοχώρησε πολύ, ήταν ότι δεν μπορούσε πια να ζει στο αγαπημένο
της χωριό, αλλά σε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, μακριά από τον
αγαπημένο της κήπο. Περίμενε να
έρθει το καλοκαίρι για να πάει ξανά
και να αναπνεύσει τον καθαρό
αέρα. Η ζωή της όπως την ήξερε
είχε τελειώσει, αλλά δεν το έβαλε
κάτω. Πάντα με το τραγούδι της
και τις ιστορίες της μας κρατούσε
συντροφιά. Της αρκούσε μόνο να
έχει δίπλα της τα παιδιά της και τα
εγγόνια της.
Ακόμα, και όταν έχασε την όραση της και μειώθηκε η ακοή της,
δεν έχασε την όρεξη της για ζωή.
Μέχρι το τέλος, τα είχε τετρακόσια.
Ποτέ δεν το έβαζε κάτω. Πάντα
τραγουδούσε και ήταν η ψυχή της
παρέας. Μετά, της ήρθαν και άλλα
προβλήματα υγείας και ταλαιπωρίες. Και εκεί που κάθε φορά φοβόμασταν ότι το τέλος είχε έρθει, η
γιαγιά άνθιζε ξανά, μηδένιζε και

άρχιζε από την αρχή πάντα.
Ώσπου, τα ξημερώματα εκείνης
της Κυριακής έσβησε για πάντα.
Οι πόνοι και οι ταλαιπωρίες της
εξαφανίστηκαν με μιας. Αμέσως,
έσπευσαν κοντά της τα παιδιά της,
η νύφη και ο γαμπρός της, που την
λάτρευαν σαν μάνα. Έμειναν δίπλα
της μέχρι το πρωί. Άλλωστε, δεν
την εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε και
αυτή τη φορά που ήταν η τελευταία
που θα της κρατούσαν συντροφιά.
Η επόμενη ημέρα, μας βρήκε
όλους μαζί ενωμένους. Το γηραιότερο και πιο αγαπημένο μας
πρόσωπο είχε φύγει, αλλά όχι έτσι
απλά. Μας δίδαξε πολλά πράγματα, τη δύναμη, την επιμονή, την
υπομονή, την αποφασιστικότητα,
το να μην εγκαταλείπεις ποτέ
ακόμα και όταν όλα φαίνονται να
έχουν τελειώσει και να έχεις κέφι
ανεξάρτητα από τις αναποδιές που
θα έρθουν στη ζωή.
Ελπίζω ότι έφυγε από τη ζωή
χορτασμένη και ευλογημένη. Λίγοι
άνθρωποι έζησαν τόσο πολλά και
αγαπήθηκαν τόσο πολύ και από
τόσους ανθρώπους. Η γιαγιά η
Ελένη δεν ήταν μόνο δική μας
γιαγιά, αλλά γιαγιά όλου του χωριού. Είμαι περήφανη που ήταν
γιαγιά μου και κατάφερε να μου
διδάξει τόσα πράγματα, χωρίς
καν να ξέρει ότι έκανε κάτι τέτοιο.
Πάνω απ' όλα, μας δίδαξε την
ομόνοια και τι είναι πραγματικά η
οικογένεια. Όλοι μαζί μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες
που θα έρθουν, γιατί μας έμαθε να
αγαπιόμαστε και να υπολογίζουμε
ο ένας στον άλλο. Και για όλα αυτά
νιώθω και εγώ ευλογημένη. Έχω
την καλύτερη οικογένεια και δεν θα
την άλλαζα με τίποτα.
Μπορεί ποτέ να μην στο είπα,
αλλά σε αγαπάω γιαγιά μου! Έφυγες και άφησες ένα μεγάλο κενό
ανάμεσα μας. Δε θα σε ξεχάσουμε
ποτέ. Ευχαριστώ το Θεό, που σε
γνώρισα. Θα είσαι πάντα η γλυκιά,
η γιαγιά μας η Ελένη!
ΜΑΡΊΑ ΝΙΆΡΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ του 2015 χαρακτηρίστηκε από πολλές
εξελίξεις στον τομέα του πολιτισμού.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να γίνει αναφορά στις αρχαιολογικές
ανακαλύψεις. Στο Ξηροκάμπι, στο λόφο του Αγίου Βασιλείου,
εντοπίστηκε ένα άγνωστο μηκυνα’ι’κό ανάκτορο. Ιδιαίτερα
σημαντική κρίνεται η ανακάλυψη πήλινων πινακίδων με τη
Γραμμική Γραφή Β, την αρχαιότερη γραφή της Ελληνικής
Γλώσσας, που χρησιμοποιείτο πριν από την εμφάνιση του
αλφάβητου. Ελπίζουμε η ανασκαφική έρευνα να μην ανακοπεί, όπως έγινε στην Πελλάνα, όπου τον θόρυβο που
δημιούργησαν οι πρώτες ενδείξεις για τον εντοπισμό του
ανακτόρου του Μενέλαου, ακολούθησε η παντελής σιωπή….
Ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ο Άγγελος Δεληβοριάς, ανεκοίνωσε τα αποτέλεσματα των ανασκαφών
που διεξήγαγε στο Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Βάσει
των ευρημάτων των ανασκαφών, συμπεραίνεται ότι το
τέμενος του Απόλλωνα αρχικά ήταν το κέντρο της κώμης
των Αμυκλών. Κατά τα τέλη του 8ου πΧ αιώνα, περιόδο
όπου οι Αμύκλες αποτελούν κέντρο της Λακωνικής Σχολής
της κεραμικής, η πόλη μετακινείται προς την περιοχή του
Βαφειού και ο λόφος όπου βρίσκεται το ιερό χρησιμοποιείται
για καθαρά θρησκευτικούς σκοπούς.
Το Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο
Εκκλησιαστικής Τέχνης της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Ιεράς
Μητρόπολης, το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης περιλαμβάνει κυρίως βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Εικόνες και
Εκκλησιαστικά σκεύη που μεταφέρθηκαν στο Μέγαρο της
Ιεράς Μητρόπολης από τις ενορίες και τα μοναστήρια της
Μητρόπολης, κατόπιν ενεργειών των μακαριστών Μητροπο-

λιτών Κυπριανού και Ιερόθεου για να προστατευθούν από
τα κυκλώματα των ιεροκαπήλων που δρούσαν εκείνη την
εποχή. Τα ιερά αυτά κειμήλια φυλάσσονταν στις αποθήκες
της Μητρόπολης και πλέον μπορούν οι πιστοί να τα θαυμάσουν στο Μουσείο που στεγάζεται σε ένα αναπαλαιωμένο
νεοκλασσικό στην οδό Λυσάνδρου 3 στη Σπάρτη. Στο ίδιο
κτήριο, στεγάζεται και η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητρόπολης,
όπου φιλοξενούνται τα χειρόγραφα από τις μοναστηριακές βιβλιοθήκες. Συγχαίρουμαι τον Ποιμενάρχη μας για
αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία θυμίζει ότι η επιστροφή
στον Πολιτισμό και στην Παράδοση είναι το αντίδοτο στην
παγκόσμια οικονομική κρίση. Πιο κοντά μας, στη Ρηχιά
εγκαινιάστηκε η Ενοριακή Βιβλιοθήκη, που σχηματίστηκε
με ενέργειες του π Νικολάου Αποστολάκου. Πρωτοπόρος
Ιδέα, που πρέπει να ενισχυθεί από όλους μας με τη διάθεση
βιβλίων που δεν χρειαζόμαστε πια.
Παραμένω στον εκκλησιαστικό χώρο για να κάνω μια
αναφορά στην κοίμηση της Ηγουμένης της Έλωνας, Παρθενίας Πήλιουρα. Είναι γνωστοί οι δεσμοί και ο σεβασμός
που επιδεικνύουν οι κάτοικοι της Κρεμαστής στην Παναγιά
την Έλωνα. Πάντοτε προκαλούσε εντύπωση η απλότητα,
η διακριτικότητα, συνάμα και το πνεύμα οικειότητος που
απέπνεε η κοιμηθείσα ηγουμένη στους επισκέπτες, πιθανόν
γιατί ήταν ντόπια, από το γειτονικό Κοσμά.
Το περιοδικό Αρχείο Τσακωνιάς απεφάσισε να αναρτήσει
το αρχείο του στο Διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα http://www.
tsakonianarchives.gr/ ο χρήστης του Διαδικτύου θα βρει
ορισμένους από τους Τόμους του περιοδικού, τους τόμους
πρακτικών συνεδρίων που διοργάνωσε το περιοδικό και
άλλες εκδόσεις. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να ψηφιοποιηθεί

ΣΥΝΤΑΓΉ ΓΙΑ
ΜΕΛΟΜΑΚΆΡΟΝΑ
ΣΉΜΕΡΑ θα σας δώσω μια καλή συνταγή για
μελομακάρονα.
Μη διστάσετε, η επιτυχία είναι σίγουρη.
ΥΛΙΚΆ
♦ 1 ½ ποτήρι λάδι
♦ 1/2 Βιτάμ κρύο
♦ 1 φλυτζάνι ζάχαρη
♦ 3/4 φλυτζανιού πορτοκαλόζουμο
♦ 1/4 του φλυτζανιού κονιάκ
♦ 1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
♦ ξύσμα 2 πορτοκαλιών
♦ κανέλα και γαρύφαλλο
♦ 700 γραμμάρια περίπου αλεύρι Αλλατίνη μπλε
ΕΚΤΈΛΕΣΗ
Χτυπάς για 5 λεπτά τα υγρά μαζί με τη ζάχαρη
σε μέτρια ταχύτητα. Σταματάς και προσθέτεις το
ξύσμα και τα αρωματικά. Ανακατεύεις το μπέικιν
με το αλεύρι και τα προσθέτεις σιγά-σιγά. Να γίνει
μια ζύμη μαλακή που να μην κολλάει στα χέρια.
Πλάθεις τα μελομακάρονα και μπήγεις ¼ καρυδιού στην πίσω πλευρά τους.
Σε προθερμασμένο στον αέρα φούρνο στους
180 βαθμούς τά ψήνεις μέχρι να πάρουν χρώμα.
Εν τω μεταξύ σε μια κατσαρόλα βράζεις για
5 λεπτά 2 φλυτζάνια νερό, 2 ζάχαρη και 2 μέλι.
Το ξαφρίζεις και το αφήνεις στη ζεστή εστία.
Μόλις βγουν τα μελομακάρονα από το φούρνο,
τα αφήνεις 3 λεπτά να κρυώσουν και τα βουτάς
στο ζεστό σιρόπι για πολύ λίγο. Τα τοποθετείς
ανάποδα σε πιατέλα και αφού κρυώσουν, τα
γυρίζεις, τους ρίχνεις αδιάλυτο μέλι και τα πασπαλίζεις με τριμμένο καρύδι.
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια

το σύνολο του Αρχείου Τσακωνιάς, που αφορά και τους
Κρεμαστιώτες, καθώς στιες σελίδες έχουν δημοσιευθεί
αρκετά άρθρα με ιστορικά στοιχεία για την Κρεμαστή.
Τον Οκτώβριο, οργανώθηκε στο Κυπαρίσσι Αναρριχητικό Φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Δήμου Μονεμβασίας,
του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Ιδρύματος G. Kellis και
της Κοινότητος Αναρριχητών Ελλάδος Climb Greece. Επίτιμη Καλεσμένη η Angy Eiter, παγκόσμια πρωταθλήτρια
αναρρίχησης. Το τριήμερο φεστιβάλ διεξήχθη με επιτυχία
και αναδείχθηκε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του
Ανατολικού Πάρνωνα.
Παρουσιάστηκε στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ το τελευταίο
βιβλίο του Θεόδωρου Καλλιφατίδη με τίτλο «Πάντα θα επιστρέφω» (Εκδόσεις Γαβριηλίδη). Το βιβλίο αναφέρεται στη
μετανάστευση στο εξωτερικό και στην υπόσχεση που δίνει
ο κάθε μετανάστης να μην κόψει τελείως τις επαφές με τον
τόπο όπου γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια.
Τιμητικά τελευταίες παρουσιάζονται οι ενέργειες του Νικολάου Μπαριάμη για την έκδοση του CD με παραδοσιακά
τραγούδια της περιοχής του Ζάρακα, όπως τα τραγουδούν
κάτοικοι της περιοχής μας. Στα τέλη Αυγοιύστου οργανώθηκε
στην Κρεμαστή ηχογράφηση στην οποία συμμετείχαν περί
του 30 Κρεμαστιώτες και Κρεμαστιώτισσες, ενώ αρκετές
ηχογραφήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε Αθήνα και Σπάρτη.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2015 ανακοινώθηκε από την εκπομπή
του Γεωργίου Ντόβολου «Μουσικές των Προσώπων» στο
Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (μεταδίδεται κάθε Σάββατο 16.00-17.00) ότι η έκδοση του CD
τοποθετείται το καλοκαίρι. Νίκο, οι απανταχού Κρεμαστιώτες
περιμένουμε με ανυπομονησία!
Ν. ΚΑΛΚΆΝΗΣ
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΔΎΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ καλοκαίρια
του χωριού μας, παρατηρήσαμε
ότι μεγάλος αριθμός νέων ατόμων
(παιδιά, έφηβοι) περνάει τις θερινές
διακοπές στο χωριό. Είναι παιδιά,
εγγόνια, ανίψια, φίλοι Κρεμαστιωτών, που διαμένουν μόνιμα στο
εξωτερικό, στην περιοχή Αττικής
και στα γύρω χωριά της Λακωνίας
και Κυνουρίας.
Κατεβαίνοντας αργά τα βράδια
τον δρόμο (καλντερίμι) που συνδέει τις δύο πλατείες έβλεπα με
ιδιαίτερη ευχαρίστηση, πυκνές συγκεντρώσεις παιδιών στα πλατύσματα και στα χτίρια των δρόμων,
να συζητούν, να γελούν να ζουν
ευχάριστες στιγμές και παρέες
να βολτάρουν προς τη βρύση.
Επίσης, χώροι συγκέντρωσης
των νέων παιδιών ήταν τα γήπεδα του σχολείου, το προαύλιο
της εκκλησίας, ο δρόμος προς
προφήτη Ηλία.
Στην κεντρική πλατεία και στα
ζαχαροπλαστεία ήταν το αδιαχώρητο μέχρι τις πρωινές ώρες.
Στα πρόσωπα όλων των παιδιών
ήταν έκδηλη η χαρά, η ευχαρίστηση και η αγάπη τους για την

Κρεμαστή. Η παραπάνω εικόνα
του χωριού μας, αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του.
Για να κρατήσουμε το χωριό μας
ζωντανό όλο το χρόνο, είναι ανάγκη να προσελκύουμε τη νεολαία
μας να έρχεται στο χωριό κάθε
καλοκαίρι και τις άλλες εποχές για
Σαββατοκύριακη απόδραση από
το περιβάλλον που ζουν μόνιμα.
Προτεινόμενες ενέργειες για να
πετύχουμε την παραπάνω προσέλκυση της νεολαίας:
♦ Να αφηγηθούμε (γονείς, προγονείς, ηλικιωμένοι Κρεμαστιώτες)
στους νέους μας την ιστορία, τη
ζωή, τους ανθρώπους και την
κουλτούρα του χωριού μας. Κάθε
καλοκαίρι να οργανωθούν σχετικές
συγκεντρώσεις παιδιών στο σχολείο για την παραπάνω αφήγηση
από κατάλληλους Κρεμαστιώτες
( αφηγηματικούς, με χιούμορ και
πειστικούς)
♦ Εκδρομές σε περιοχές ιδιαιτέρου κάλους (δάση Τούμπαλι,
Χιονοβούνι, Αγ.Γιώργη Κεφαλόβρυσο, Μαριόρρεμα, στη Ράχη
του χωριού) και σε στάνες
♦ Μουσικές βραδιές νεολαίας

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΤ. ΔΟΥΝΙΑ

(στην πλατεία , στο σχολείο, στη
βρύση)
♦ Οι μεγαλύτερες ηλικίες να γνωρίσουν τα παιδιά, να μιλήσουν
μαζί τους, να τους δείξουν αγάπη,
να τους εξιστορήσουν την ζωή
του χωριού
♦ Οι μαγαζάτορες να πλησιάσουν τα παιδιά με αγάπη, να τα
κανακέψουν, να γίνουν φίλοι τους
♦ Να αναπτυχθεί στη νεολαία,
μία αύρα αγάπης για τη Κρεμαστή,
τους ανθρώπους της, το φυσικό
της περιβάλλον.
Πιστεύω ότι με τις παραπάνω ζυμωτικές εκδηλώσεις κάθε καλοκαίρι
στο χωριό θα δημιουργηθούν στα
νέα παιδιά συναισθήματα αγάπης
για το χωριό, φιλίας, παρέας, θα
πλεχθούν ειδύλλια και έτσι θα θεμελιωθεί στέρεα η αγάπη για τη
Κρεμαστή και τους ανθρώπους της
και η σφοδρή επιθυμία παρουσίας
στο χωριό κάθε καλοκαίρι και τα
Σαββατοκύριακα κάθε εποχών
(φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη).
Είμαι αισιόδοξος. Ταχιά θα είναι
καλύτερο το χωριό μας, θα έχει
μέλλον.
Ν.Α.Δ.

Οι μικροί Κρεμαστιώτες απολαμβάνουν το παιχνίδι στη φύση.

Γιαγιά, κόρη, εγγονή: Τρεις γενιές απολαμβάνουν τον καφέ τους στην
πλατεία, αντάμα με τους φίλους από το χωριό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρεμαστή 24/05/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ
Αρθ. Πρωτ. 5
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Ταχ.Κωδ.23052 Τηλ.2732360612
Προς Δήμο Ευρώτα 23051 ΣΚΑΛΑ
Θέμα: Κατάρτιση Πενταετούς Επιχειρησιακού
προγράμματος δημοτικής περιόδου 2014-2019
Ο Δήμος Ευρώτα με το αρθ πρωτ. 640/16-012015 εγγράφου του, με θέμα ‘’Κατάρτιση 5ετούς
επιχειρησιακού προγράμματος δημοτικής περιόδου 2014-2019’’ και προτείνω τα κάτωθι έργα:
1. Μελέτη για Ξενώνα 15 δωματίων μέσω ΕΣΠΑ
2. Δημιουργία 30 θέσεων παρκιν από Ιερό Ναό

Παναγιάς προς οικία Πουλάκη
3. Αδειοδότηση λειτουργίας παιδικής χαράς
4. Αξιοποίηση πηγής Αγίου Νικολάου διότι λόγω
παλαιών έργων έχει χαθεί το νερό.
5. Αξιοποίηση Πλατανόρεμα για περίπατο και
χώρο Αναψυχής.
6. Ανάπλαση Γούρνας Αγίου Κωνσταντίνου
7. Μελέτη για δρόμο πυροπροστασίας από Καμίνια-Χιονοβούνι και Παπαδρέικα-Μπαρτζό.
8. Ασφαλτόστρωση δρόμων Πιλαλίστρα 2,5 χιλ.
και δρόμο προς Μαρί 5 χιλ. λόγω καταστροφών.
9. Σκέπασμα ρέματος κάτω πλατείας 80 μέτρα με
κιούγκια 1 ½ μέτρου λόγω επικινδυνότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Σημείωση: Το παρόν αποτελεί δακτυλογραφημένο αντίγραφο του παραδοθέντος εγγράφου.

ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΗ

ΒΙΛΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΓΚΟΥΝΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΛΙΧΑΝ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΔΟΥΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΗΛΙΑΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ

ΤΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΑΤΣΗ

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΜ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΒΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ

ΛΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΣΟΕ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΝΙΑΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΠΑ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΤΑΝΑΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΡΙΤΗ

ΛΥΔΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΒΑ

ΕΚΠΑ: ΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΝΑΡΙΤΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΥΡΤΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΒΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ

ΕΚΠΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΔΑΝΑΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ: ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΤΡΟΣ

ΖΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΔΑΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΚΠΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΠΑΡΔΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΖΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΥ

ΕΚΠΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

ΕΚΠΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛ/ΣΟΥ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ

ΦΑΛΙΑΓΚΑ

ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

ΦΑΛΙΑΓΚΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ ΒΟΛΟΥ
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Α

φήγημα για να ενημερώνονται
οι νέες Γενιές –
Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές οικογένειες βιώνουν πολύ
δύσκολες καταστάσεις (φτώχεια, ανεργία,
υποβαθμισμένη παιδεία και υγειονομική
περίθαλψη, αβεβαιότητα για το μέλλον),
που μας πάνε πίσω στα πέτρινα χρόνια
που έζησε η γενιά μου.
Προβληματισμένος από τη σημερινή
κατάσταση και αναζητώντας πατήματα
για να την εξηγήσω, να απαλλαγώ από
την ασχήμια της και να αναπνεύσω αισιοδοξία, για το μέλλον, γύρισα πίσω
το θυμητικό μου, ώστε να μπορέσω να
αφηγηθώ το πώς μεγαλώναμε στο χωριό στα πέτρινα χρόνια, από την μέρα
που γεννηθήκαμε μέχρι τη χρονιά που
πήγαμε στρατιώτες να υπηρετήσουμε
την πατρίδα μας.

ΠΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΑΜΕ
ΣΤΟ ΧΩΡΙO ΣΤΑ
ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
(1940-1960)
(Από την κούνια μέχρι τη Στράτευση)

Θα περιγράψω πως μεγαλώναμε στα
εξής στάδια ζωής:
♦ Βρέφος
♦ Νήπιο
♦ Παιδί
♦ Έφηβος
♦ Στρατεύσιμος
1. ΒΡΕΦΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(0 – 2 ΧΡΌΝΙΑ)
Δεν θυμάμαι... τη γέννησή μου. Έμαθα
την ημερομηνία όταν πήγα σχολείο. Οι
εγκυμονούσες γυναίκες, δεν πήγαν ποτέ
σε γιατρό (γενικής ιατρικής γιατί γυναικολόγοι δεν υπηρετούσαν στην περιφέρεια).
Στο χωριό η μόνη εκπαιδευμένη μαμή
(που είχε εκπαιδευθεί στο Λεωνίδιο) ήταν
η θεία Χρυσούλα Παναρίτη (κόρη του
Τσιπόκλα, μάνα του Βοριά). Πρακτική
μαμή ήταν η θεία Λένη Κοσκινού (μάνα
του Ηλία Τσορομώκου). Όταν έπιαναν οι
πόνοι την εγκυμονούσα, η πεθερά της
ειδοποιούσε τη θεία Χρυσούλα και έφτανε
αμέσως. Μου είχε διηγηθεί στα στερνά
της, ότι, ως μαμή στο χωριό, βοήθησε
με επιτυχία 1.200 γεννήσεις. Πολλές
γυναίκες γέννησαν στον δρόμο, στην
ύπαιθρο, στο μαντρί (κτηνοτρόφοι) χωρίς
βοήθεια μαμής. Η θεια-Τασία Ξαστερούλη γέννησε στο δρόμο στο Πανωλάμπι.
Με θεϊκή ίσως πρόνοια, με άριστη υγεία
των γυναικών, δεν θυμάμαι ούτε άκουσα
δύσκολες γέννες, που να απαιτήθηκε
γιατρός, ούτε βρεφικό θάνατο.
Η λεχώνα έβγαινε έξω από το σπίτι μετά
από 40 ημέρες (μέχρι να σαραντίσει) και
να πάρει ευχές από τον παπά.
Το βρέφος μέχρι να βγάλει δόντια,
τρέφονταν μόνο με μητρικό γάλα και
έπινε νερό της βρύσης με το κουτάλι.
Για 5 - 6 μήνες ήταν φασκιωμένο σφιχτά
(σαν λουκάνικο) για να αναπτύξει καλές
και λειτουργικές αρθρώσεις. «Πάμπερς»
δεν υπήρχαν, χρησιμοποιούσαν κουρέλια
από μάλλινες φανέλες, ντρίλι ύφασμα.
Μπάνιο στη σκάφη με κρύο νερό της
βρύσης.
Το βρέφος κοιμόταν στην ξύλινη κούνια
της οικογένειες (φτιαγμένη από ξυλουργό,
τον Καλάρη ή Σουσάνα), ή στη νάκα που
κρεμόταν από την τράβα της σκεπής
του σπιτιού, ή στον τον έλατο ή γκορτζιά
(στο θέρο, στο μαντρί) με νανούρισμα
από τον ήχο του τζίτζηρα και το ελαφρό
φύσημα του αέρα. Φύλακας της νάκας
με το μωρό στην ύπαιθρο ο σκύλος του
σπιτιού.
Τα μωρά που δεν είχαν ύπνο και έκλαιγαν τα κοίμιζαν οι μανάδες ή οι γιαγιάδες
ποτίζοντας τα με εκχύλισμα «ύπνου»
(καρπός της κακατσιούλας, της γνωστής
παπαρούνας από την οποία εξάγεται
το όπιο).
Το βρέφος (παιδί ή κορίτσι), πριν περπατήσει ντυμένο με υφαντή πουκαμίσα,
ξυπόλητο, στην αγκαλιά της γιαγιάς με-

ταφέρονταν στην εκκλησία της Παναγίας
(στον γυναικωνίτη, που ήταν η κολυμπήθρα) για να βαπτισθεί. Είχα βρεθεί θεατής
πιτσιρίκος σε πολλές βαφτίσεις.
Ήταν ένα απλό γλυκό μυστήριο, έδινε
ιδιαίτερη χαρά στους γονείς και στους
παππού – γιαγιά όταν έπαιρνε το όνομά
τους.
Η δήλωση γέννησης – βάπτισης των
παιδιών στο Κοινοτικό Γραμματέα (Ληξίαρχος ο παπα-Κώστας) γίνονταν αμέσως,
λόγω στρατολογίας, ενώ των κοριτσιών
αργούσε πολύ.
Παιδίατρος δεν υπήρχε. Οι παιδιατρικές υπηρεσίες ήταν στα χέρια των
γενικών Ιατρών (Καλκαντής, Τζοβάνης,
Παπαγιαννόπουλος) σε αποστάσεις 4-5
ωρών (πεζοπορία ή με τα ζα).
Δεν θυμάμαι βρεφικό θάνατο στο χωριό
με 20-30 γεννήσεις το χρόνο. Ας εξηγήσουν το φαινόμενο οι ερευνητές γιατροί.
Το βρέφος μόλις έβγαζε δόντια και περπατούσε, απογαλακτιζόταν, έμπαινε στο
συσσίτιο της οικογένειας και στο στάδιο
του νηπίου.
2. ΝΗΠΙΑΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(2-6 ΧΡΌΝΙΑ)
α. Εμφάνιση: Ολόσωμη πουκαμίσα
υφαντή στον αργαλειό του σπιτιού ή πουκάμισο – παντελόνι (οι εύποροι), χωρίς
παπούτσια (τα περισσότερα νήπια) ή
ξώραφα αρβυλάκια κατασκευασμένα
στους ντόπιους τσαγκάρηδες. Πολλά
νηπιάκια είχαν παπούτσια πλεχτά με
λαστιχένια σόλα. Τα εύπορων οικογενειών
φορούσαν αρβυλάκια με προκαδούρα
που τα αγόραζαν στην Αναβρυτή της
Σπάρτης. Αργότερα που κυκλοφορούσα
τα πλαστικά της «ΕΛΒΙΕΛΑ» ποδέθηκαν
πολλά παιδιά.
β. Δραστηριότητες ημέρας:
♦ Παιχνίδι στις αυλές ή στην ύπαιθρο
(«Βώλους», «αμάδες, «κρυφτούλι»)
♦ Θελήματα (στα μαγαζιά, σε συγγενικά σπίτια)
♦ Φροντίδα στα ζώα του σπιτιού (χορτάρι
στη γίδα, τροφή στο σκυλί, κλείσιμο της
κοτότρυπας του κοτετσιού για το φόβο
της αλεπούς) νερό στο σπίτι από την

κεντρική βρύση ή γούρνα της γειτονιάς,
με τη βίκα ή τέστα
♦ Παρέα με το μεγαλύτερα αδέλφια,
για μάθηση και προστασία
♦ Στα 4-5 χρόνια, πήγαιναν τα ζα στη
βρύση για νερό, μάζευαν κούλμπενα και
άλλα χορτάρια από τους κήπους για τις
γίδες, τα κουνέλια, τις κότες του σπιτιού
♦ Άκουγαν δίπλα στο τζάκι με το φως
της λάμπας ιστορίες του χωριού από
τον παππού, την γιαγιά και μάθαιναν τα
πρώτα γράμματα και αριθμούς
γ. Ύπνος – Καθαριότητα: Στρωματσάδα στην Γωνιά με το τζάκι (ψαθί, σάισμα, βελέντζα) το χειμώνα, στο χαγιάτι
το καλοκαίρι.
Κάθε μήνα κούρεμα με την ψιλή, λούσιμο.
Ο πιτσιρικάς ακούνητος ανάμεσα στα
πόδια της μάνας ή της γιαγιάς που τον
έλουζε με μια πλάκα σαπούνι σπιτικής
παραγωγής, βάρους 1-2 κιλά και χλιαρό
ή κρύο νερό της περισσότερες φορές,
έκλαιγε, ζούσε μαρτύριο.
3. ΠΑΙΔΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΙ
(7 – 13 ΧΡΌΝΩΝ)
Αρχίζει ο αγώνας της ζωής. Σχολείο
για τη βασική παιδεία – Δουλειές σπιτιού
– παιχνίδια.
α. εμφάνιση: Πουκάμισο – κοντό παντελόνι με ράντες (δεν είχαμε λουρίδες)
υφαντά στον αργαλειό του σπιτιού. Φανέλλα (πουλόβερ) πλεγμένη από μάνα ή
γιαγιά, άσπρου χρώματος. Σακάκι σπάνια.
Παπούτσια: Τα περισσότερα παιδιά
ξυπόλητα. Μικρός αριθμός με «ελβιέλα»
πλαστικά, άρβυλα με προκαδούρα και
τσαρούχια στις δουλειές (στο καμάτι)
Όσες οικογένειες έπαιρναν δέματα από
Αμερική έντυναν τα παιδιά τους με αμερικάνικα ρούχα, αποφόρια από μεγάλα
παιδιά Αμερικανάκια, που έμοιαζαν σαν
μασκαράδες, εικόνες «κιτς»
Στα πολύ φτωχά παιδιά τα ρούχα τους
(παντελόνι, πουκάμισο ήταν από μπαλώματα και πολλές φορές διαφορετικού
χρώματος.
Ξέρω οικογένεια που είχε λάβει από
εξωτερικό ύφασμα επένδυσης καναπέ

και το χρησιμοποίησε για το ντύσιμο των
παιδιών της.
β. Δραστηριότητες: Σχολείο όταν το
χωριό είχε δάσκαλο. Δεν ήταν υποχρεωτική η φοίτηση στο Δημοτικό. Οι γονείς
ανάλογα με τις ανάγκες τους σε εργατικά
χέρια, έστελναν τα παιδιά σχολείο, όποτε
μπορούσαν.
Θυμάμαι ότι όταν πήγαινα Β’ τάξη
(8 χρονών) είχα συμμαθητές 12 – 13
χρονών.
Σχολειό πρωί – απόγευμα, οι μαθητές
ξεκίναγαν από το σπίτι όταν χτυπούσε η καμπάνα του χωριού (από τους
μαθητές επιμελητές) γιατί τα σπίτια δεν
είχαν ρολόγια. Τσάντα πάνινη υφαντή.
Βιβλίο μόνο αναγνωστικό και τετράδια
(αριθμητικής, καλλιγραφίας, έκθεσης).
Οι δάσκαλοι αυστηροί, με τη βέργα στο
τραπέζι.
Πρωινό: Μέχρι την Αμερικάνικη βοήθεια (Ούνρα) ό,τι μπορούσε η οικογένεια
(κρασόψωμο, γάλα με αλάτι, ή σκέτο
ψωμί). Αργότερα (μετά το 1949) το πρωϊνό
ετοιμάζονταν στο σχολείο από μαθητές, ε’
στ’ τάξης. Ήταν πολύ καλό (Γάλα σκόνη,
τυρί κίτρινο, σταφιδόψωμο). Πίναμε 1-2
κάρτες (αλλουμινένιο κύπελο)
♦ Τις μέρες που τα παιδιά δεν είχαν
σχολείο (Αργίες, δεν είχαμε δάσκαλο)
ή δεν τα έστελναν οι γονείς τους, πήγαιναν σε δουλειές της οικογένειας (στο
καμάτι, στο θέρο, στον τρύγο, μάζευαν
χορτάρι για σανό, φύλαγαν τα γίδια των
κτηνοτρόφων)
Τα καλοκαίρια με τις ζέστες, μπάνιο
στις χαβούζες του χωριού, ολόγυμνα.
Τις ελεύθερες από δουλειές του σπιτιού
ώρες κάναμε δουλειές σαν πρόσκοποι
(κτίζαμε σπιτάκια, ετοιμάζαμε φτιάχναμε
μπρίκια από κουτιά γάλατος, μαγειρεύαμε
πατάτες βραστές, ψήναμε πουλιά που
σκοτώναμε με τη σφεντόνα, τραγουδούσαμε λαϊκά. Είχαμε σφυρίχτες που έφτιαχνε ο φαναρτζής «Kουφοχρήστος». Οι
μικρότεροι μάζευαν πεταμένα στα ρέμματα
κέρατα από γίδια και σχημάτιζαν κοπάδια, παριστάνοντας τον μικροτσοπάνη.
4. ΕΦΗΒΙΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟΣ
(13 – 18 ΧΡΟΝΏΝ)
Μέχρι τα 15 χρόνια τα παιδιά φόραγαν
κοντό παντελόνι, ντρίλι του αργαλειού.
Στα 16 χρόνια μακρύ παντελόνι, πουλόβερ άσπρο.
Άρβυλα φτιαγμένα από τους τσαγκάρηδες του χωριού (Θ. Παράσχη, Ι. Ζώταλη,
Ν. Φριντζήλα, Π. Μανούσο).
Όλοι μπαίναν συστηματικά στην παραγωγή του σπιτιού και σε μεροκάματο
(Στα χωράφια καμάτι – θέρος, στο αμπέλι,
καυσόξυλα χρονιάς, υλοτομία στον κάμπο
για το λάδι και το στάρι της οικογένειας,
στα ρύζια μεροκάματο).
Τα βράδια στις ταβέρνες ξεροσφύρι με
στραγάλια, παρέες τις νύκτες σε όλες τις
γειτονιές τραγούδια και καντάδες αγάπης
και έρωτα.
Η πείνα μας ανάγκαζε να κλέβουμε
φρούτα από δένδρα μέσα ή έξω από
το χωριό (Σύκα, αχλάδια, σταφύλια).
Τις Κυριακές και γιορτές παιδιά και κορίτσια πήγαιναν στην εκκλησία. Είχαμε
και πολλούς που αγαπούσαν τα μουσικά
όργανα (λαούτο, βιολί) και οργάνωναν
βεγγέρες.
Όλοι οι έφηβοι ζούσαν με πολλές στερήσεις, σε απόλυτη φτώχεια όμως δεν
γονάτισαν, μπορούσαν και τραγουδούσαν, ερωτευόντουσαν και κρατούσαν με
δύναμη ζωντανό το όνειρο της καλύτερης
ζωής.
5. ΑΠΌ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΊΑΣ
ΜΈΧΡΙ ΤΗ ΣΤΡΆΤΕΥΣΗ (19-21 ΧΡΌΝΙΑ)
Συνέχιση του αγώνα επιβίωσης της
οικογένειας. Στο χωράφι, στο αμπέλι,
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στο δάσος για ξυλεία, στον κάμπο.
Ο εμφύλιος χειροτέρεψε την ζωή, ο φόβος βίαιης στράτευσης από τους αντάρτες
ήταν έντονος.
Όλοι περίμεναν κάποια οικονομική βοήθεια από συγγενείς μετανάστες στην
Αμερική.
Οι άνδρες προετοιμάζονταν να περάσουν «περιοδεύον» (συμβούλιο επιλογής
οπλιτών) για να στρατευθούν, φρόντισαν να προκαλέσουν ενδιαφέρον στις
υποψήφιες νύφες, ονειρευόντουσαν δικό
τους σπιτικό (μάζευαν την πέτρα για το
χτίσιμο του σπιτιού, την ξυλεία).
Επιμέλεια στην εμφάνιση (σκαρπίνια,
ρολόι, μπριγιόλ στα μαλλιά τσάκιση στο
παντελόνι)
Όταν έρχονταν η πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό (20-30 στρατεύσιμοι)
οργάνωναν γλέντι τριήμερο, ρεφενές).
Έφευγαν για στρατιώτες με τις θερμές
ευχές των γονιών και αδελφών τους και
όλου του χωριού. Στρατιώτες 3 χρόνια.
Μετά τον εμφύλιο οι νέοι των χωριού
επιδίωκαν έντονα την μετανάστευση στην
πρωτεύουσα ή στο εξωτερικό.
Σε αυτή την περίοδο, στα πέτρινα χρόνια, η ζωή και η κοινωνία του χωριού,
ήταν ανεπιτήδευτη, γνήσια, χωρίς ψεύτικες αποχρώσεις, όλα τα μέλη της ίσα.
Η κοινωνία συνεκτική, οι άνθρωποι
αγαπημένοι, αγωνιστές της ζωής αγνοί.
Αγάπη και αλληλοσεβασμός. Απλή ζωή,
χωρίς άγχος μόνο τον άρτο τον επιούσιο.
Οικογένεια κυψέλη, δεμένη, με αγάπη,
δυνατή.
Αυτή η συνεκτική κοινωνία διαμόρφωσε
άτομα με αγωνιστικότητα, αλληλεγγύη,
τόλμη, ήθος, ειλικρίνεια και καλούς πολίτες.
Συγκρίνοντας τη σημερινή κοινωνία της αφθονίας, του κινητού και της
ταμπλέτας, της «επιτρέπουσας» τα
πάντα, και της ατομικότητας, με την
παραπάνω κοινωνία των πέτρινων
χρόνων μου δημιουργείται το αδυσώπητο ερώτημα: Μήπως τότε ήταν
καλύτερη η ζωή μας; Πιστεύω πως
ήταν και την νοσταλγώ.
Ν.Α.Δ

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 2015
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ήταν πάντα για τους
Έλληνες μια από τις μεγαλύτερες γιορτές.
Το βαθύτερο νόημα της Γέννησης ήταν κάτι
που άγγιζε τις ψυχές μας.
Ο ερχομός του νέου, του Σωτήρα, έδινε
και δίνει κουράγιο, τροφή στην ελπίδα,
αγαλλίαση και ειρήνη μέσα μας. Σ’ αυτούς
τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε όλοι
μας έχουμε ανάγκη στην προσμονή κάτι
καλού.
Αναλογιζόμουν τους στίχους δύο ποιητών
μας και επιτρέψτε μου να σας τους
ξαναθυμήσω:
«Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί,
και το κορμί μου, φάτνη ταπεινή,
βλέπω κι αλλάζει, γίνεται ναός•
ω! μέσα μου γεννιέται ένας Θεός!»
(Κ. Παλαμάς)
Πιο σύγχρονος και κοντύτερα στα σημερινά
μας προβλήματα ο Οδ. Ελύτης. Μας μιλά
για την ανάγκη των ψυχών μας για τα
Χριστούγεννα:
«Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος
να `ν’ ήμερος να `ναι άκακος
λίγο φαΐ λίγο κρασί
Χριστούγεννα κι Ανάσταση
κι όπου φωλιάσει και σταθεί
κανείς να μην του φτάνει εκεί
Μα ήρθαν αλλιώς τα πράματα
τονε ξυπνάν χαράματα
τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος
του τρώνε και το λίγο βιος
κι από το στόμα τη μπουκιά
πάνω στην ώρα τη γλυκιά
του τηνε παίρνουνε κι αυτή
χαρά στους που `ναι οι δυνατοί!
Χαρά στους που `ναι οι Δυνατοί
γι’ αυτούς δεν έχει χόρταση.»
Καλά Χριστούγεννα συγχωριανοί,
όπου κι αν βρίσκεστε!
Παναγιώτα Στρατάκου Δούνια

ΕΘΝΙΚΈΣ ΕΚΛΟΓΈΣ
20/09/2015

ΣΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2015 διεξήχθησαν
πρόωρες εθνικές εκλογές για την ανάδειξη
μελών του κοινοβουλίου. Οι συγκεκριμένες
εκλογές είχαν την ιδιαιτερότητα ότι διεξήχθησαν
με τη μέθοδο των δεσμευμένων συνδυασμώνλίστας επειδή διεξήχθησαν προτού
συμπληρωθούν δεκαοχτώ μήνες πριν από τη
διενέργεια των προηγούμενων βουλευτικών
εκλογών.
Στην Κρεμαστή, η εκλογική διαδικασία διεξήχθη
σε δύο εκλογικά τμήματα συγκροτηθέντα στο
Γραφείο της Κοινότητος. Συμμετείχαν μόλις
288 εκλογείς επί συνόλου 876 εγγεγραμμένων.
Πρώτο κόμμα η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με 165
ψήφους ενώ το ΠΑΣΟΚ σημείωσε και πάλι
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά του στην
εκλογική περιφέρεια Λακωνίας με 50 ψήφους.
Τα κόμματα της συμπολίτευσης δεν τα πήγαν
τόσο καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε βέβαια τον αριθμό
των 36 ψήφων, αρκετά καλά αν αναλογιστούμε
την εκλογική ιστορία του χωριού μας, όμως, οι
ΑΝΕΛ πήραν μόλις 2 ψήφους. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ψηφίστηκε από 15 πολίτες ενώ το ΠΟΤΑΜΙ από
9. Ανά 4 ψήφους έλαβαν το ΚΚΕ, αλλά και το
πανελλαδικώς προβληθέν κόμμα του Βασίλη
Λεβέντη ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ. Τέλος, ανά 1
ψήφο έλαβαν τα κόμματα ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΠΑΜ
και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ. Λευκά και Άκυρα
δεν ευρέθησαν στις κάλπες. Είναι φανερό
ότι νίκησε η αποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι
πολλοί ομογενείς που κάποτε δεν δίσταζαν να
προσέρχονται στις κάλπες που στήνονταν κατά

τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα,
δεν συμμετείχαν στη διαδικασία, ορισμένοι δε
άνεχώρησαν για το εξωτερικό την ημέρα των
εκλογών. Επιπλέον, ενώ παρατηρήθηκε μικρή
κάθοδος εκλογέων κατοίκων Αθηνών, δεν
παρατηρήθηκε η συνήθης μεγάλη προσέλευση
των Κρεμαστιωτών των χωριών του κάμπου. Σε
σχέση με το Δημοψήφισμα της 05 Ιουλίου 2015
υπήρξε πάντως μια αύξηση στη συμμετοχή
κατά 28 εκλογείς. Ασχέτως, πεποιθήσεων,
λείπει η πανηγυρική εκλογική ατμόσφαιρα που
παρετηρείτο παλαιότερα!
Βουλευτές Λακωνίας εξελέγησαν από τη ΝΕΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ο Θάνος Δαβάκης, από το
ΣΥΡΙΖΑ ο Σταύρος Αραχωβίτης και από το
ΠΑΣΟΚ, ύστερα από ολονύχτια μάχη ψήφο
με ψήφο με τη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ο Λεωνίδας
Γρηγοράκος.
Ν. ΚΑΛΚΆΝΗΣ
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«Είναι η γυναίκα του ΆηΒασίλη καλή και γελαστή;»

ΕΊΝΑΙ ΣΤΗ ΣΚΗΝΉ Η ΓΥΝΑΊΚΑ ΤΟΥ ΆΗ- ΒΑΣΊΛΗ.
Γ: γυναίκα Άη- Βασίλη
Β: Άη- Βασίλης
Γ: Βασίλη, έλα να ετοιμαστείς και θα αργήσεις
στη δουλειά. Βασίλη, Βασίλη είπα. Μα πού είσαι
εξαφανισμένος;
Β: (Ακούγεται μια φωνή από μέσα) Έρχομαι, έρχομαι.
Μην φωνάζεις και σε ακούνε τα ξωτικά από κάτω.
(Μπαίνει στη σκηνή) Προχθές με κορόϊδευαν πάλι που
μου φώναζες που ξέχασα να βγάλω τα σκουπίδια.
Γ: Α, μη μου το θυμίζεις και σε αρχίσω πάλι. Και μην
κατέβω κάτω και σας περιλάβω ένα ένα εσάς που
κοροϊδεύεται εκεί κάτω (στην πόρτα).
Β: Αμάν, βρε γυναίκα, όλο ρεζίλι με κάνεις και μου
έχουν πάρει τον αέρα. Ήδη ζητάνε να τους πληρώσω
τις υπερωρίες, αλλιώς με απειλούν ότι θα κάνουν
απεργία.
Γ: Υπερωρίες; Απεργία; Μα, πού τις έμαθαν αυτές
τις λέξεις; Αυτός ο Ρούντολφ είναι έτσι; Και στο
έλεγα, δε στο έλεγα; Φυσικά και στο έλεγα. Μην
προσλάβεις Βασιλάκη, ελάφι με κόκκινη μύτη, δεν
ξέρεις τι κουμάσι μπορεί να σου βγει. Και ορίστε τώρα
τα αποτελέσματα. Αλλά, φυσικά, εσύ δε με άκουσες.
Πότε με ακούς άλλωστε; Να δεις αυτός θα τους πείσει
να ζητήσουν και ασφάλεια στο τέλος.
Β: Αυτό ούτε να το φανταστώ δε θέλω. Είναι τα
ξωτικά, τα ελάφια και πόσοι ακόμα. Αν είναι να τους
πληρώνω όλους, τότε να το κλείσω το μαγαζάκι. Άσε,
θα τους φοβερίσω με απολύσεις και θα ξαναγίνουν
όλα όπως πριν.
Γ: Θα τους τρίξω και εγώ τα δόντια. Και να σου πω;
Μην αρχίσεις και τρως μπισκότα και πίνεις γάλατα
στα σπίτια που θα πηγαίνεις και πάει η δίαιτα στράφι.
Τόσος κόπος για το τίποτα.
Β: Μα, βρε γυναίκα είναι αγένεια να τα αφήνω εκεί
στο πιάτο να μπαγιατεύουν και το γάλα να ξινίζει.
Γ: Θέλεις να σου θυμίσω τα περσινά που κόλλησες σε
πέντε καμινάδες; Σε πέντε, Βασίλη.
Β: Αυτά έχουν γίνει πια παρελθόν. Έχω χάσει τρία
κιλά από πέρσι (με καμάρι).
Γ: Τι μας λες, βρε παιδί μου, ο μισός έμεινες. Αφού
είναι φορές που είσαι δίπλα μου και σε ψάχνω.
Β: Στο είπα εγώ.
Γ: Αχ, τα λες και τα πιστεύεις κιόλας. Γιατί έμπλεξα
εγώ σε αυτό το τρελάδικο;
Β: Σε μάγεψε η μακριά μου γενειάδα.
Γ: Ναι, γιατί τότε δεν ήξερα ότι μάδαγε σαν σκύλος.
Τώρα η σκούπα έχει γίνει η προέκταση του χεριού
μου για να μαζεύω τις τρίχες σου.
Β: Εσύ μου έλεγες "Πόσο μου αρέσει η μακριά,
φουντωτή, μαλακιά γενειάδα σου, Billy μου!"
και δώσε χάιδεμα συνέχεια.
Γ: Μωρέ, πότε θα στην κουρέψω εγώ.
Β: Δεν γίνεται Άη- Βασίλης χωρίς γενειάδα και κοιλιά.
Γ: Όλο στο φαγητό μου το γυρίζεις.
Β: Κάποτε σου άρεσε η κοιλιά μου. Την χάιδευες, την
έτριβες, ξάπλωνες πάνω της.
Γ: Πριν γίνει σαν αερόστατο, Βασίλη. Πριν
αναγκαστούμε να αλλάξουμε κρεβάτι, γιατί δεν
χωρούσαμε πια.
Β: Αφού έσπασε.
Γ: Από το βάρος σου. Σε λίγο δε θα χωράς να
περάσεις από την πόρτα. Άσε που κάθε φορά που
βρέχει κρυβόμαστε κάτω από αυτή όλοι μαζί.
Β: Δες το και αλλιώς. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς
ομπρέλα και να πιάνεται και το χεράκι σου.
Γ: Εγώ το αποφάσισα. Θέλω έναν άνδρα γυμνασμένο
φέτες φέτες φέτες.
Β: Μα, και εγώ έχω.
Γ: Εσύ είσαι σαν να έχεις καταπιεί τον ήλιο. Στο λέω,
αν δε γίνεις σαν εκείνον τον... Ryan Gosling θα σε
παρατήσω.
Β: Μα...
Γ: Δεν ακούω μα και ξεμα. Άντε τώρα γιατί θα
αργήσεις. Και αν σε πιάσει λιγούρα σου έχω βάλει
κάτι αγγούρια να φας. Είναι στο έλκηθρο δεξιά. Και
όπως σου είπα, γιατί θα σε ζυγίσω μετά.
Β: Εντάξει, γυναικούλα μου! Τι να σε κάνω που σε
αγαπάω... Καλά Χριστούγεννα! Χοχο.
Γ: Μην γελάς έτσι και σε πιάσει λαρυγγίτιδα σου έχω
πει πόσες φορές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
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«ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΆΤΗ...!»
Για άλλη μία χρονιά, ο σύλλογος Κρεμαστής της Αθήνας "Ο
Πατριώτης", διοργάνωσε την
ετήσια εκδρομή του στην Υπάτη
Φθιώτιδας. Η Υπάτη είναι κωμόπολη του διευρυμένου Δήμου
Λαμιέων στο νομό Φθιώτιδας,
ενώ απετέλεσε έδρα του τέως
ομώνυμου δήμου από το 1999
έως τα τέλη του 2010. Κατά την
Απογραφή του 2011 είχε πληθυσμό 496 κατοίκους. Βρίσκεται
22 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας,
στις βόρειες πλαγιές του όρους
Οίτη.
Στο παρελθόν αναφερόταν ως
Νέα Πάτρα και μεταξύ των ετών
1318 και 1390 ήταν έδρα του
Δουκάτου Νέων Πατρών, ενός
από τα κρατίδια που ιδρύθηκαν
στην Ελλάδα μετά την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά την Δ' Σταυροφορία.
Αργότερα αναφερόταν ως Πατρατζίκι, όνομα που καταγράφεται και σε πρακτικά των ετών της
Επανάστασης του 1821, όπως
για παράδειγμα στα Πρακτικά
της Συνέλευσης των Σαλώνων,
ως τόπος προέλευσης του Γεωργίου Αινιάν.
Η διαδρομή ήταν μαγευτική.
Παντού υπήρχε πράσινο και το
μάτι σου ταξίδευε. Όταν αρχίσαμε να ζυγώνουμε πια στο χωριό,
στην είσοδο της Υπάτης, αντικρύσαμε τα νερά ενός μικρού
καταρράκτη, που τα νερά του
παλαιότερα κινούσαν τον νερόμυλο του Ματσούκα. Το νερό
αυτού του καταρράκτη προέρχεται από πηγές, που αναβλύζουν στο βουνό της Οίτης. Το
τοπίο είναι γεμάτο πλατάνια.
Κοντά στο γραφικό καταρράκτη
της Υπάτης, δίπλα στο μύλο και
κάτω από πλατανοσκέπαστα
απόκρημνα βράχια βρίσκεται
μαρμάρινη πλακέτα σε ανάμνηση μάχης του 1821.
Ακόμα, στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα τανκ, το άρμα
που "δώρησε" ο πρώην αρχηγός του στρατού κ. Γράψας
στην ιδιαίτερη πατρίδα του την
Υπάτη.
Όταν επιτέλους φτάσαμε μέσα
στο χωριό, μας υποδέχτηκε η
πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου, ο καθαρός αέρας που
μύριζε τζάκι μας γέμισε τα ρου-

θούνια, θυμίζοντας μας τον αέρα
του δικού μας πανέμορφου
χωριού. Η πλατεία ήταν λιτή με
κανά δυο μαγαζάκια τριγύρω και
στο κέντρο υπήρχε ένα πέτρινο
κυκλικό κτίσμα με λουλούδια και
πρασινάδα στο κέντρο του.
Κατευθείαν μαζευτήκαμε γιατί μας περίμεναν στο Βυζαντινό
Μουσείο Φθιώτιδας. Αρχίσαμε
να κατηφορίζουμε και να ανηφορίζουμε τον τεράστιο δρόμο που
οδηγούσε στο μουσείο. Γύρω
μας υπήρχαν τα βουνά και το
γεμάτο πράσινο τοπίο. Οι Κρεμαστιώτες ήταν μαζεμένοι σε μεγάλες παρέες που συζητούσαν,
έκαναν αστεία και γελούσαν.
Μπαίνοντας την εξωτερική
πόρτα του μουσείου, ένα ακόμα
πανέμορφο μέρος μας υποδέχτηκε. Ένας μεγάλος γεμάτος
γρασίδι και πέτρα κήπος ήταν

Υπάτης, και φωτογραφικό υλικό
από άλλα αντίστοιχα ευρήματα.
Σε ξεχωριστό τμήμα παρουσιάζονται τα υλικά και η τεχνική
κατασκευής ενός ψηφιδωτού,
με σύγχρονες ψηφίδες και δείγματα σύγχρονων ψηφιδωτών,
δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα
στον επισκέπτη να αντιληφθεί
και με την αφή του την υφή μιας
ψηφιδωτής επιφάνειας.
Σε δύο μεγάλες προθήκες
εκτίθενται επίσης αντικείμενα
καθημερινής χρήσης (λυχνάρια,
αγνύθες, μαγειρικά σκεύη κ.α.)
από την ανασκαφή της βασιλικής των Δαφνουσίων Λοκρών
στην Αρκίτσα.
Στο κεντρικό τμήμα του ορόφου αναπτύσσονται η έκθεση
της νομισματικής κυκλοφορίας
στη Φθιώτιδα και η νομισματική συλλογή του Κωνσταντίνου

(12ος-14ος αι.), μαζί με το οποίο
εκτίθενται τμήματα του γλυπτού
διακόσμου της κατεστραμμένης
μονής των Αλεπόσπιτων (12ος
αι.). Αργότερα, είχε διοργανωθεί και μια ακόμα επίσκεψη, για
όσους το επιθυμούσαν, στο "Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης", το οποίο είναι τμήμα ΕΚΦΕ
Νομού Φθιώτιδας, με αντικείμενο την διάδοση της επιστήμης
της Αστρονομίας Οι περισσότεροι επισκέπτες ήταν τα παιδιά,
αλλά αρκετοί ήταν και οι μεγάλοι
που ακολούθησαν. Είχαν προγραμματιστεί δύο διαφορετικές
προβολές μιας ταινίας με θέμα
τους πλανήτες. Η μία αφορούσε
τα παιδιά και η άλλη τους μεγάλους. Οι υπόλοιποι τίμησαν τα
μαγαζιά και το τσίπουρο της
περιοχής.
Κεφάτοι όλοι, επιβιβαστήκα-

απλωμένος μπροστά μας. Στο
κέντρο ένα πανύψηλο δέντρο
βρισκόταν αντικρυστά στην είσοδο του μουσείου. Στην πόρτα βρίσκονταν οι άνθρωποι που
δούλευαν εκεί και θα μας ξεναγούσαν.
Στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας έχουν συγκεντρωθεί ευρήματα από όλη την έκταση του
σημερινού νομού Φθιώτιδας, τα
οποία καλύπτουν χρονολογικά
μία ευρεία περίοδο, από τους
παλαιοχριστιανικούς μέχρι και
τους υστεροβυζαντινούς χρόνους. Κυρίως, εκτίθενται παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών
δαπέδων, πολυάριθμα δείγματα
της οποίας έχουν εντοπιστεί στη
Φθιώτιδα. Ακόμα, εκτίθενται τμήματα ψηφιδωτών από την Πελασγία, τον Αχινό και τα Βαρκά

Κοτσίλη. Στη νομισματική κυκλοφορία εκτίθενται νομίσματα
και νομισματικοί θησαυροί από
διάφορες θέσεις της περιοχής,
χρονολογούμενα από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους ως
και την οθωμανική περίοδο, ενώ
ειδική αναφορά γίνεται στο νομισματοκοπείο των Νέων Πατρών
(αρχές 14ου αι.). Η συλλογή του
Υπαταίου Κ.Κοτσίλη, δωρεά του
κατόχου της στο Μουσείο, περιλαμβάνει αρχαία ελληνικά, βυζαντινά και νεώτερα νομίσματα,
καθώς και μία ενότητα με αργυρά περσικά νομίσματα της δυναστείας των Σασσανιδών.
Η νότια αίθουσα φιλοξενεί
αρχιτεκτονικά γλυπτά της βυζαντινής περιόδου. Δεσπόζει το
μεγάλο μαρμάρινο τέμπλο από
τον Ταξιάρχη Άγναντης Λοκρίδας

με στα πούλμαν καθώς ήταν η
ώρα να πάμε στον Γοργοπόταμο στην ταβέρνα "Ο Τεμπέλης"
που ήταν προγραμματισμένο
να φάμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς,
δεν φτάσαμε τόσο γρήγορα,
καθώς τα πούλμαν μας έκαναν
κύκλο και αντί να κάνουμε είκοσι λεπτά να φτάσουμε, κάναμε
αρκετή ώρα παραπάνω. Αλλά
και πάλι η διάθεση μας δεν χάλασε. Η διαδρομή ήταν ευχάριστη με μουσική, συζητήσεις και
πολλά αστεία. Ακόμα, είχαμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε
περισσότερο τη φύση. Οπότε,
αυτός ο κύκλος μάλλον ευνόησε
περισσότερο την εκδρομή.
Ο Γοργοπόταμος, ένα από
τα πιο όμορφα χωριά του Νομού Φθιώτιδας, χτισμένο στους
πρόποδες της Οίτης και σε

ύψος 35 μέτρα μέσα στο πράσινο, τις φυσικές ομορφιές και
τα γάργαρα νερά του ποταμού
Γοργοποτάμου. Το χωριό απέχει
οχτώ χιλιόμετρα από την Λαμία
και έχει 472 κατοίκους.
Όσον αφορά το φαγητό ήταν
νόστιμο και το προσωπικό πολύ
εξυπηρετικό. Άλλη μια καλή επιλογή του συλλόγου. Το μέρος
ήταν και αυτό καταπράσινο,
φυσικά, και πολύ όμορφο και
γαλήνιο.
Αρκετοί, ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να πάνε με τα πόδια
στην ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου, η οποία βρίσκεται
πάνω απ' το χωριό και ενώνει τις
δύο πλαγιές της Οίτης και στην
οποία περνά η σιδηροδρομική
γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Σ' αυτή την γέφυρα γράφτηκε μια από τις ενδοξότερες
σελίδες της νεότερης ιστορίας.
Την νύχτα της 25 Νοεμβρίου του
1942, οι ενωμένες αντιστασιακές
οργανώσεις του Ε.Α.Μ και του
Ε.Δ.Ε.Σ σε συνεργασία με το
Αγγλικό Κλιμάκιο του Συνταγματάρχη Μάγερ, ανατίναξαν την
γέφυρα προκαλώντας μεγάλη
καθυστέρηση στην διέλευση των
Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική.
Η Ελληνική κυβέρνηση το
1982 καθιέρωσε ως επίσημο
εορτασμό της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης το Γοργοπόταμο
και ημερομηνία εορτασμού, αυτήν της ανατίναξης της Γέφυρας.
Οι υπόλοιποι την επισκέφθηκαν
με τα πούλμαν.
Και πάνω στην ιστορική γέφυρα και καθώς σουρούπωνε, είχε
έρθει η ώρα της επιστροφής.
Όλοι οι Κρεμαστιώτες επιβιβάστηκαν και πάλι στα πούλμαν
κουρασμένοι και χορτασμένοι
για άλλη μία χρονιά από την
ομορφιά που κρύβει η χώρα
μας. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι,
αλλά όχι και το τελευταίο. Ο
σύλλογος ήδη έχει ιδέες για το
επόμενο. Τους ευχαριστούμε
όλους, λοιπόν, για τον κόπο και
το μεράκι τους να προγραμματίζουν κάθε χρόνο τόσο όμορφες
εκδρομές και φυσικά, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας
ακολουθήσατε.
Μαρία Νιάρου

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ

Στις 22 Νοεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών ΗΠΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ
απεφάσισε να προβεί σε ανακατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την
απόφαση, οι θέσεις ανακατανεμ.ηθησαν ως εξής:

Πρόεδρος: Παναγιώτα Π. Δούνια
Αντιπρόεδροι: α)Χρυσούλα Λεγάκη, β) Τάσος Τζάκας
Γραμματέας: α)Σωτηρία Δημ. Τζάκα-Everett, β)
Τζέννη Τζάκα-Polyzito
Ταμίας: Κώστας Λαύκας

Σύμβουλοι: α)Κωνσταντίνα Ξερακιά-Μαυρομιχάλη,
β) Άννα Τζάκα-Βούρβαχη, γ) Τζένη Τζάκα
Συγχαρητήρια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο! Ευχόμαστε να πράξουν ό,τι καλύτερο για την εν ΗΠΑ
παροικία των Κρεμαστιωτών και για την Κρεμαστή!

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
Δύο γέροι πίνουν τσικουδιές
στο καφενείο στα ΧΑΝΙΑ
Από μακριά ακούγονται μπαλωθιές
Ίντα γίνεται μωρέ σύντεκνε,
ρωτάει ο ένας
Ο Μητσοτάκης ήρθε!
Οι μπαλωθιές συνεχίζονται

και ο γέρος ξαναρωτάει
Μα ίτνα γίνεται μωρέ σύντεκνε;
Ο άλλος του λέει
Είπα σου ο Μητσοτάκης ήρθε
Και ο άλλος:
Και καλά ακόμη να τονε πετύχουνε;

Κάνει ένας γέρος 80 χρόνων
την καθημερινή του βόλτα.
Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ένα μπαρ που γράφει
ότι τα ποτά του ξανανιώνουν.
Μπαίνει μέσα και ζητά από
τον μπάρμαν ένα ποτά να γίνει 30 χρόνια νεώτερος

100 ευρώ του λέει ο μπάρμαν
Πίνει αυτός το ποτό και αμέσως
γίνεται 30 χρόνια νεώτερος
Θέλω ένα ποτό που να με κάνει άλλα 40 χρόνια νεώτερος
200 ευρώ λέει ο μπάρμαν και
του δίνει το ποτό
Πίνει αυτός το ποτό και γίνε-

ται δεκάχρονος!
Κάνει να φύγει και του λέει ο
μπάρμαν
Που πας, δε θα πληρώσεις;
Μπα, τώρα που έγινα ανήλικος θα τα πληρώσει ο πατέρας μου.
Ν.Α.Δ.

