
Ο χειμώνας εφέτος 
δεν ήρθε στην πα-
τρίδα μας. Έχασε το 
δρόμο του και μαζί 

γλιτώσαμε από το κρύο, όμως 
πήρε μαζί και τις βροχές, τόσο 
χρήσιμες και απαραίτητες. Πε-
ριμέναμε μάταια, αν όχι χιόνια, 
να βρέξει για να μαλακώσει και 
να καρπίσει η γη.

Δυστυχώσ οι βρύσες (Αϊ- 
Νικόλα, Κρυόβρυση) ήδη στέ-
ρεψαν. Σίγουρα θα αντιμετω-
πίσουμε πρόβλημα νερού το 
καλοκαίρι.

Οι γιΟρτέσ των Χριστου-
γέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώ-
των βρήκαν το χωριό σχεδόν 
άδειο. Εδώ πρέπει να γράψω 
κάτι για τις λειτουργίες. Ο πα-
τέρας Νεκτάριος, ακούραστος, 
βρέθηκε και πάλι κοντά μας.
Την επομένη των Φώτων τέ-
λεσε τη Θεία Λειτουργία προς 
χάριν των μονίμων κατοίκων 
και των ελάχιστων επισκεπτών 
εξ Αθηνών.

Ο συλλΟγΟσ Αθηνών έκανε 
την πίτα της Πρωτοχρονιάς 
(δωρεά Θεόδ. Παυλάκη) στο 
κοσμικό κέντρο ΧΡΗΣΤΟΣ στο 
Χαλάνδρι στις  07 Φεβρουα-
ρίου 2016. Πλήθος Κρεμαστι-
ωτών, ορισμένοι δε ήρθαν και 
από τη Λακωνία, γέμισαν την 
αίθουσα, αλληλοευχήθηκαν, 
απόλαυσαν το νόστιμο φαγη-
τό. Ήταν μεγάλη η συμμετοχή 
του κόσμου!

έκέι μοιράστηκαν και τα ημε-
ρολόγια της νέας χρονιάς. Το 
φετεινό ημερολόγιο περιέχει 
έγχρωμες φωτογραφίες από 
τις δραστηριότητες των συλ-
λόγων και από τη ζωή στην 
Κρεμαστή.

Ο ΘέΟΔ. Παυλάκης εκ μέ-
ρους του Δ.Σ. του συλλόγου Ο 
ΕΛΑΤΟΣ, θέλοντας να τιμήσουν 
τα 40 χρόνια της ίδρυσης του 
Συλλόγου των Αθηνών Ο ΠΑ-
ΤΡΙΩΤΗΣ απένειμε αναμνηστική 
πλακέτα στον πρόεδρο του ΔΣ 
του Συλλόγου, Ιωάννη Παπαμι-
χαλόπουλο. Να ευχηθούμε στο 
Σύλλογό μας συνεχή πρόοδο 
και να εντείνουν τις προσπά-

θειές τους για 

την ωφέλεια της Κρεμαστής!

στισ 12/3 έγινε ο ετήσιος 
αποκριάτικος χορός του Συλ-
λόγου Ο ΕΛΑΤΟΣ στους Μο-
λάους στην κοσμική ταβέρνα 
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ. Περισσότερα από 
300 άτομα παρευρέθηκαν και 
το κέφι κράτησε μέχρι το πρωί.

σ’ αυτΟ το διάστημα αγα-
πητοί πατριώτες έφυγαν από 
κοντά μας. Εξεδήμησαν ο Δη-
μήτριος Πουλάκης (Λόντος), 
Αντώνιος Χαραμής (Βάγιας), 
Χρύσανθος Τζάκας, Mαστρο-
γιάννης Ζώταλης, πατριώτες 
που πολύ θα λείψουν σε όλους 
μας, αλλά και ο πανταχόθεν 
αγαπητός και πάντα χαμογελα-
στός γαμβρός της Δέσποινας 
Λεγάκη, Παναγιώτης Αγγελό-
πουλος. Θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους τους. 

Και ενώ οι φύλακες ήταν συ-
νεπείς στα καθήκοντά τους, πε-
ριέργως κλοπές, ή πιο σωστά 
διαρρήξεις, έγιναν πάλι. Διέρ-
ρηξαν, χωρίς τελικά να πάρουν 
τίποτα, τα σπίτια των Γιάννη 
Παπαμιχαλόπουλου, Τάσου 
Παρδάλη, Θεόδωρου Τσορο-
μώκου. Ειδικά στο σπίτι του 
τελευταίου προκαλεί εντύπωση 
το γεγονός ότι όχι απλά δεν 

πήραν τίποτα, αλλά γέμισαν 
το σπίτι με πάσης φύσεως 
ακαθαρσίες!

χιΟνια λιγοστά στις αρχές 
Μαρτίου σκέπασαν για λίγο 
τους δρόμους, τις αυλές και 
τις σκεπές των σπιτιών. Το 
γκρέιτερ ξανά στις δόξες του. 
Οι μανιταράδες του χωριού 
ικανοποιημένοι, αντίθετα τα 
χόρτα λιγοστά και δυσεύρετα. 

λΟγώ του καιρού οι κήποι 
άρχισαν νωρίς να σπέρνονται. 
Αρκετοί εξ Αθηνών, αλλά και 
από τα γύρω χωριά επισκέφθη-
καν την Κρεμαστή επ’ ευκαι-
ρία του τριημέρου της Εθνικής 
Εορτή  ς της 25ης Μαρτίου.

Ο πατέρασ Νεκτάριος έκα-
νε το μεσημέρι τη Δοξολογία 
επί τη Εθνική Εορτή και στη 
συνέχεια την ακολουθία των 
Χαιρετισμών. Τα παιδιά του, 
ντυμένα τσολιαδάκια, βοήθη-
σαν τον π Νεκτάριο κρατώντας 
τις λαμπάδες και το θυμιατό 
μαζί με τα παιδιά του Κώστα 
Παυλάκη δίνοντας έναν εορ-
ταστικό τόνο. Έγινε κατάθεση 
στεφάνων από τον Αλέξανδρο 
Πριφτάκη, Εκπρόσωπο της Το-
πικής Κοινότητος Κρεμαστής 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ευρώτα. Η καλή και πα-
νταχού παρούσα Ντίνα Δρίβα 
απήγγειλε ένα ποίημα για την 
εορταστική ημέρα.

Η απΟυσια μονίμου ιερέως 
από την Κρεμαστή προκάλε-
σε κάποια προβλήματα και 
κενά που ο π Νεκτάριος με 
τη φιλοτιμία που τον διακρίνει 
προσπάθησε να καλύψει, σε 
συνεργασία και με το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο. Πρέπει 
αν σημειωθεί ότι τη Μεγάλη 
Δευτέρα, τέλεσε την ακολουθία 
του Νυμφίου ο π. Δημήτριος 
Βλαχάκης, εφημέριος Μεταμόρ-
φωσης, με τη βοήθεια τριών 
δόκιμων ιεροψαλτών, μεταξύ 
των οποίων και ο οδοντίατρος 
Βασίλειος Τσορομώκος. Τη 
Μεγάλη Πέμπτη το μεσημέρι 
τελέσθηκε η αναπαράσταση 
της οδού του Μαρτυρίου και 
της Σταύρωσης. Τη Μεγάλη 
Παρασκευή τελέσθηκαν οι 
ακολουθίες της Αποκαθήλωσης 
και του Επιτάφιου χωρίς ενδι-
άμεσο διάλειμμα. Η ακολουθία 
της Αποκαθήλωσης τελέσθηκε 
στην εκκλησία της Παναγίας 
και στη συνέχεια, πραγματο-
ποιήθηκε λιτανεία στον Άγιο 
Κωνσταντίνο. Εκεί τελέσθηκε 
η ακολουθία του Επιταφίου και 
στη συνέχεια η περιφορά που 

κατέληξε στην εκκλησία της 
Παναγίας.

τΟ πρώι του Μεγάλου Σαβ-
βάτου ο Σύλλογος των Αθηνών 
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ διένειμε από 
ένα πασχαλινό τσουρέκι στους 
κατοίκους του χωριού.

Η ακΟλΟυΘια της Ανάστα-
σης τελέσθηκε στις 22.00 το 
βράδυ του Μ. Σαββάτου. Μετά 
την απόλυση, στην Αγορά, οι 
αδελφοί Παναγιώτης και Απο-
στόλης Δρίβας ανέβασαν ένα 
αερόστατο, κατά μίμησιν του 
όμορφου εθίμου του Λεωνιδείου.

τΟ απΟγέυμα της Κυρια-
κής του Πάσχα τελέσθηκε στην 
εκκλησία της Παναγίας ο Εσπε-
ρινός της Αγάπης. Περίπου 30 
άτομα παρηκολούθησαν τον 
Εσπερινό φέτος έναντι 5-10 
ατόμων κατά τις προηγούμενες 
χρονιές, κάτι που χρεώνεται 
θετικά στην απόφαση του π. 
Νεκταρίου να τελέσει την όμορ-
φη ακολουθία στην εκκλησία 
της Παναγίας. Βέβαια, όταν οι 
συνθήκες ομαλοποιηθούν, καλό 
είναι να επαναφερθεί η τέλεση 
του Εσπερινού στο από χρόνια 
φυσικό της χώρο, τον ναό του 
Αγίου Κωνσταντίνου!

συνέχεια στη σελ. 2
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Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μέσα Δεκαετίας 1990: Ξεκινώντας η λιτανεία της Αποκαθήλωσης. Τα εξαπτέρυγα 
και τον Σταυρό τα κρατά η γενεά των σημερινών 30άρηδων-40άρηδων 

Συγγενείς, Φίλοι και Γείτονες συγκεντρώνονται 
για να απολαύσουν το Πασχαλινό τραπέζι.

Η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδος 
ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθη-
νών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ στα μέλη του Συλλόγου, 

τους Κρεμαστιώτες όπου γης και τους αναγνώστες της 
εφημερίδος ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και είθε το Ανέσπερον 
Φως που ανέτειλε από το Κενό Μνημείο αν πλημμυρίζει τη 

ζωή τους με υγεία ειρήνη και κάθε ευτυχία!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου Κρεμαστιωτών Λακωνίας  

Ο ΕΛΑΤΟΣ εύχεται ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στα μέλη 
του και τους όπου γης Κρεμαστιώτες. 
Είθε το Άγιον Φως να πλημυρίζει τη 

ζωή τους και να καλύπτει με ευλογία το 
χωριό μας!

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητος Κρεμαστής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα εύχεται στους απανταχού Κρεμαστιώτες 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ επ’ ευκαιρία της εορτής 

του Πάσχα. Είθε το ανέσπερον φως της Αναστάσεως να δίνει σε όλους 
έμπνευση για καλά έργα τόσο σε επίπεδο προσωπικό και οικογενειακό, 
όσο και κοινωνικό! Όπως ανεστήθη ο Χριστός από του τάφου, έτσι και 
το νεκρό κατά τη διάρκεια του χειμώνος χωριό μας να αναστηθεί με το 

άνοιγμα των κλειδωμένων σπιτιών των οικείων τους!
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στις 7 ιανουαρί-
ου 2016 απεβί-
ωσε στη Σπάρτη 
και τάφηκε στην 
Κρεμαστή ο 
Χρύσανθος Δημ. 
Τζάκας σε ηλικία 
91 ετών. Ο Χρύ-
σανθος Τζάκας 
είχε κερδίσει το 
σεβασμό ευρύτε-

ρα της Λακωνικής κοινωνίας, επειδή 
ήταν άνθρωπος της προσφοράς. 
Γεννήθηκε στην Κρεμαστή το 1927. 
Φοίτησε στο Γυμνάσιο των Μολάων, 
όπου διακρίθηκε ως αριστούχος 
μαθητής. Κατά την περίοδο της 
Κατοχής, η παρακολούθηση των 
σπουδών του διεκόπη βιαίως. Μετά 
την αποχώρηση από το χωριό του 
Ευγένιου Φωτιάδη, επί πολλά χρόνια 
δασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο Κρε-
μαστής, για ένα διάστημα εκτελούσε 
μαζί με την αδελφή του Ελένη Δημ. 
Τζάκα χρέη δασκάλου με μεγάλη 
επιτυχία. Στη συνέχεια προσελήφθη 
από την Αγροτική Τραπέζα της Ελ-
λάδος ΑΕ. Χάρη στις ικανότητές του 
εξελίχθηκε στην Ιεραρχία και έφθασε 
μέχρι το βαθμό του Διευθυντή του 
Καταστήματος Σπάρτης. Παρ’ όλο 
που το απέκρυβε από σεμνότητα, 
συνέδραμε τακτικά με μικρές δωρεές 
τόσο φορείς όπως την Ιερά Μητρό-
πολη Σπάρτης, το Άσυλο Ανιάτων, το 
Γηροκομείο, την Ενορία Κρεμαστής, 
τη Ρουμάνειο Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Μολάων-μεταξύ άλλων είχε χρημα-
τοδοτήσει εξ ολοκλήρου την έκδοση 
από τη Βιβλιοθήκη του συγγράμμα-
τος του Ιω Πριφτάκη για την Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Γκαγκανιάς- όσο και μεμονωμένα 
φυσικά πρόσωπα. Η βοήθεια προς 
τον πλησίον, τόσο η οικονομική όσο 
και η ψυχολογική, αποτελούσε πυξί-
δα στη ζωή του και εκτελούσε στην 
πράξη αυτήν την ευαγγελική εντολή 
που είχε διδαχθεί και από τη μελέτη 
των εκκλησιαστικών τροπαρίων, που 

όπως και ο αδελφός του, Παναγιώ-
της Τζάκας, γνώριζε άριστα. Θερμά 
Συλλυπητήρια στους οικείους του.

στις 8 ιανουαρίου 2016 απεβίωσε 
στο Νοσοκομείο των Μολάων, όπου 
μεταφέρθηκε από την οικία του στην 
Κρεμαστή σε ηλικία 90 περίπου ετών 
ο Αντώνιος Χαραμής (Βάγιας). Ο 
μπαρμπα-Αντώνης συγκέντρωνε τις 
αρετές των παλιών Κρεμαστιωτών. 
Ήρεμος, ήσυχος, προσηνής, εργα-
τικός, απολάμβανε τη διαμονή του 
στην Κρεμαστή, στο σπίτι του, στη 
γειτονιά της Γούρνας, και ανέβαλε 
όσο μπορούσε τη μετάβασή του στα 
Παπαδιάνικα, γενόμενος μόνιμος 
κάτοικος κατά τα τελευταία χρόνια. 
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους 
του.  

στις 11 ιανουαρίου 2016 απεβίωσε 
στη Νέα Υόρκη ο Παναγιώτης Αγ-
γελόπουλος, σύζυγος της Κωνστα-

ντίνας Λεγάκη, σε ηλικία 81 ετών. 
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους 
του.  

στις 3 Φεβρουαρίου 2016 απεβίω-
σε στην Απιδιά Λακωνίας και ετάφη 
στην Κρεμαστή ο Δημήτριος Πουλά-
κης (Λόντος), σε ηλικία 80 περίπου 
ετών, ύστερα από πολύχρονη ασθέ-
νεια. Θερμά Συλλυπητήρια στους 
οικείους του.  

στις 10 απριλίου απεβίωσε στο 
Περιστέρι Αττικής σε ηλικία 93 ετών 
ο Ιωάννη Ζώταλης (Μαστρογιάννης). 
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους 
του.     

στις 2 μαίου 2016 απεβίωσε στον 
Κορυδαλλό και ετάφη στο Γ΄ Κοιμη-
τήριο Αθηνών η Χριστίνα, χήρα Πα-
ναγιώτη Μανούσου, το γένος Δούκα, 
σε ηλικία 81 ετών. Θερμά Συλλυπη-
τήρια στους οικείους της. 

ΚοινωνιΚά

άνάΚοινωΣΗ
Η συντακτικΗ Επιτροπή επιθυμεί να ανακοινώσει στο ανα-
γνωστικό κοινό την κατάργηση της στήλης ‘’ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΩΝ’’. Η κατάργηση της στήλης συνδέεται με την πρόκλη-
ση πολλών εντάσεων και με τη διατύπωση κατηγοριών περί 
μη αναφοράς όλων των ξενιτεμένων συμπατριωτών που επι-
σκέφθηκαν τη γενέτειρα. Η συγκεκριμένη στήλη εμφανίστηκε 
στον τοπικό τύπο για καθαρά χρηστικούς λόγους ενημέρωσης, 
για να ενημερώσει τους εν Ελλάδι συγγενείς και φίλους του επι-
σκέπτου για το γεγονός ότι ο συγγενής και φίλος τους βρίσκεται 
στην Ελλάδα. Δεν συνδέεται ούτε με τη διατύπωση επαίνου σε 
αυτόν που επισκέπτεται την πατρίδα του, ούτε σε διατύπωση 
ψόγου σε αυτόν που δεν την επισκέπτεται, επειδή η διατήρηση 
δεσμών με τη γενέτειρα είναι ένα ζήτημα καθαρά προσωπικό. 
Ουδέποτε η Συντακτική Επιτροπή δεν παρέλειψε εσκεμμένα 
την άφιξη κάποιου συμπατριώτη, αλλά πάντοτε λόγω μη ορ-
θής και έγκαιρης ενημέρωσης.Τόσο η διατύπωση κατηγοριών 
εις βάρος των μελών της Συντακτικής Επιτροπής, όσο και η 
παρερμηνεία του σκοπού της στήλης οδήγησαν τα μέλη της 
Συντακτικής Επιτροπής στην απόφαση της κατάργησης της 
στήλης ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από την εφημερίδα!

έκ της συντακτικής έπιτροπής

ΕΥΧάΡιΣΤΗΡιο
Η συντακτικΗ Επιτροπή της Εφημερίδος ΤΑ ΚΡΕ-
ΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ αισθάνεται την υποχρέωση να 
απευθύνει ευχαριστήριο στον π. Νεκτάριο Κουτσο-
γιαννόπουλο, εφημέριο Αγίου Δημητρίου Ζάρακος 
και αναπληρωτή εφημερίου Κρεμαστής, για την πλή-
ρη ζήλου εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών 
των Κρεμαστιωτών. Δύο περίπου χρόνια τώρα, ο π 
Νεκτάριος κυριολεκτικά ανεβοκατεβαίνει μεταξύ των 
δύο χωριών, για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία και 
τις λοιπές ακολουθίες και μυστήρια της Εκκλησίας. 
Κατά τη διάρκεια της νηστείας του Δεκαπενταύγου-
στου, της Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος, 
χωρίς να φοβάται το μεγάλο μήκος των ακολουθιών, 
δεν δίσταζε να τελεί διπλές τις αντίστοιχες ακολουθί-
ες. Τα παιδιά του με συντροφιά τα παιδιά του Κώστα 
Παυλάκη γεμίζουν το Ιερό Βήμα, ακόμη και κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, χαροποιώντας τους λιγοστούς 
κατοίκους με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε θερ-
μώς τον π Νεκτάριο για τον ενθουσιασμό που επιδει-
κνύει στην εκτέλεση των καθηκόντων του!  

Η συντακτική έπιτροπή

συνέχεια από τη σελ. 1

τΗν έπΟμένΗ ημέρα, γιόρ-
ταζε κυριολεκτικά όλο το χωριό, 
καθώς συνέπιπταν οι εορτές 
του Αγίου Αθανασίου και του 
Αγίου Γεωργίου. Η  εορτή του 
Αγίου Γεωργίου στο Γκιότσα-
λι δεν επέτρεψε την τέλεση 
Θείας Λειτουργίας. Την Τρίτη, 
όμως, του Πάσχα, ο π Νεκτά-
ριος λειτούργησε στο εξωκ-
κλήσι του Αγίου Γεωργίου στο 
Μαριόρεμα, με την παρουσία 
πολλών εορταζόντων και μη 
πατριωτών.  

τΗν τριτΗ του Πάσχα, όμως, 
έγινε και η αναχώρηση των επι-
σκεπτών. Οι αργίες τελείωσαν. 
Στο χωριό έμειναν λίγοι τυχεροί 
να απολαμβάνουν τα καταπρά-
σινα λιβάδια, τα διανθισμένα με 
τις μοβ καμπανούλες.

 παναγιώτα 
στρατάκου-Δούνια

γέννΗσέισ
στις 21 μαρτίου 2016 γέννησε στην Αθήνα η Κατερίνα Δημ. Τεριζή ένα 
υγιέστατο αγοράκι.
στις 23 μαρτίου 2016 γεννήθηκε και το πρώτο εγγόνι του Ηλία και της 
Ελένης Σταματόγιαννη από την κόρη τους, Ευαγγελία Σταματόγιαννη, 
που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Συγχαρητήρια σε όλους τους ευτυχείς γονείς!

Βαπτισέισ
στις 7 μαρτίου 2016 τελέσθηκε η βάπτιση του τέκνου του Χρήστου 
Μαυροδημητράκη στην Αθήνα.

να τους ζήσει!

γαμΟι
στις 24 Δεκεμβρίου 2015 τελέσθηκε ο γάμος του Γεώργιου Χρ. Κοσμά 
με τη Μαρία (Μάιρα) Λουράντου στο Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας.
Στις 27 Δεκεμβρίου 2015 τελέσθηκε στον Ι Ν Εσταυρωμένου Αιγάλεω ο 
γάμος της Ελένης-Ιωάννας Ευθυμίου και του Ευάγγελου Πεταλά. 
Κατά τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 τελέσθηκε στη Λευκωσία ο γάμος της 
κόρης του Νικολάου Παυλάκη.

να ζήσουν όλα τα νέα ζευγάρια!
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πρώτα την περίοδο των 
«Χαιρετισμών»και του 
Πάσχα, ο Μιχάλης πα-
ρασυρόταν από έναν 

χείμαρρο αναμνήσεων για τις 
ημέρες αυτές. Θυμόταν τα ευλο-
γημένα χρόνια που η Κρεμαστή 
ήταν γεμάτη κόσμο, γεμάτη ζωή.
Τι κι αν η πείνα τους δεν είχε 

κορεσμό, η ψυχή τους ήταν γε-
μάτη όνειρα, ελπίδες, ανθρωπιά.
Αφηγείτο εκείνες τις μέρες με 
τόση νοσταλγία.

Πρωταγωνιστής των εξιστο-
ρήσεων ήταν ο αγαπημένος του 
παπα-Λευτέρης ο Καναβάρος. 
Αυτός και η πρεσβυτέρα ήσαν 
άνθρωποι που έδωσαν ένα άλλο 

χρώμα και νόημα στην κοινω-
νία του χωριού. Φωτισμένοι 
άνθρωποι έσκυψαν με αγάπη 
πάνω στο ποίμνιο. Μελετούσε 
να γράψει κάποτε το πέρασμα 
του παπα-Λευτέρη από την Κρε-
μαστή, όμως δεν πρόλαβε να 
το κάνει, όπως και τόσα άλλα 
που είχε στο μυαλό του.Μία 

υπόσχεση που του έδωσα, να 
προσπαθώ όσο ζω, να κάνω 
ότι μπορώ για το χωριό του, 
για τους ανθρώπους του, με 
οδήγησε στην αναζήτηση του 
παπα-Λευτέρη.Με τη βοήθεια και 
τη μεσολάβηση της κόρης του 
Κατερίνας, ο σεβαστός ιερέας 
μου παραχώρησε αυτή την κατά-

θεση ψυχής.Τον ευχαριστώ για 
το χρόνο του, αλλά προ πάντων 
για ότι έκανε εκείνα τα χρόνια για 
το χωριό μας. Ευχαριστώ επίσης 
την Κατερίνα, που πρόθυμα και 
με πολύ αγάπη ανέλαβε αυτή 
την επικοινωνία. 

παναγιώτα 
στρατάκου-Δούνια

ΚΑθΩΣ πληΣΙΑζΟΥν ΟΙ ΜέΡέΣ

10- 3- 2016: πέρασαν 50 χρόνια από την 
ημέρα που μετατέθηκα και  μετοίκησα 
οικογενειακώς στο Φοινίκι και μετέπειτα 
στους Μολάους ως συνταξιούχος πια.

Στις 19-12-1956, την ημέρα που ανέ-
λαβα καθήκοντα εφημερίου στην ενορία 
Κρεμαστής, έτυχα θερμής υποδοχής 
από τους κατοίκους του όμορφου, ορει-
νού χωριού. Η πρεσβυτέρα Αγγελική, 
θυμάται με νοσταλγία ότι η μέρα εκείνη 
ήταν πολύ συγκινητική. Χιόνιζε πυκνά, 
με καραβάνι 12 ημιόνων (10 μουλάρια 
με την οικοσκευή, 2 μουλάρια για μένα 
και την πρεσβυτέρα) φτάσαμε στο αλώνι, 
στην είσοδο του χωριού, όπου όλα τα 
παιδιά του σχολείου και εξωσχολικά, 
μας υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό!

Όλοι οι κάτοικοι της Κρεμαστής από 
την πρώτη στιγμή μας έδειξαν έμπρακτα 
την αγάπη τους και την υποστήριξή 
τους. Δεν μπορούσαμε να μην αντα-
ποκριθούμε στην τόσο ζεστή  αγκα-
λιά των υπέροχων αυτών ανθρώπων. 
Προσπαθήσαμε με ζήλο, αγάπη και εν-
διαφέρον να δημιουργήσουμε μαζί με 
τους Κρεμαστιώτες, όμορφες στιγμές 
πνευματικής επικοινωνίας και  συμμε-
τοχικής προσπάθειας.

Δε θα ξεχάσουμε ποτέ την ανταπόκρι-
ση όλων των κατοίκων στην καθαριότητα 
και στο στολισμό των Ιερών Ναών και 
εξωκκλησιών, στις αντίστοιχες εορτές 
τους 15 Αυγούστου, 23 Αυγούστου 
(της Παναγίας), 8 Μαΐου (Αγ. Ιωάννη 
Θεολόγου). 

Στοιχεία της παράδοσής μας, η συμ-
μετοχή στη θεία λειτουργία αρχικά, στη 
συνέχεια στο φαγητό, το γλέντι, το χορό, 
κρατούσαν πάντα ενωμένους τους Κρε-
μαστιώτες. Οι  ξενιτεμένοι φρόντιζαν 
να είναι παρόντες στον τόπο τους είτε 
με τη φυσική τους παρουσία είτε με 
δωρεές που έστελναν.

Στον Άγιο Κωνσταντίνο στολιζόταν ο 
Επιτάφιος με αγριολούλουδα και εν πο-
μπή πηγαίναμε στον Ι. Ναό της Παναγί-
ας. Οι κοπέλες του χωριού έψαλλαν κάθε 
χρόνο τους Χαιρετισμούς της Παναγίας 
και τα εγκώμια της Μ. Παρασκευής.  
Υπήρχε η παράδοση, ο εσπερινός της 
Αγάπης να γίνεται στον περίβολο του 
Αγίου Κωνσταντίνου, αφού ο κόσμος 
στη συνέχεια χόρευε, γλεντούσε, τρώ-
γοντας τα εδέσματα των κυριών. 

Σημαντική ευκαιρία για δημιουργικές 
ώρες πρόσφεραν, κατά τη γνώμη μου 
και οι εκδηλώσεις του Κατηχητικού Σχο-
λείου. Με τραγούδια, ποιήματα, σκετς, 
εκδρομές και περιπάτους, διασκεδάζαμε 
και επικοινωνούσαμε μικροί – μεγάλοι.

Στη διάρκεια της θητείας μου είχαν 
συσταθεί συσσίτια για τα ορεινά χωριά. 
Πολλές κυρίες αναλάμβαναν κάθε μέρα 
να ζυμώσουν και να μαγειρέψουν δια-

φορετικό γεύμα για 100 περίπου παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου. Η πρεσβυτέρα 
είχε αναλάβει την οργάνωση και  δια-
χείριση των πρώτων υλών. Στον ίδιο 
χώρο του συσσιτίου, μετά το φαγητό, 
τα παιδιά διάβαζαν και απασχολούνταν 
με παραδοσιακά παιχνίδια. 

Και πέρασαν 10 ωραία, δημιουργικά 
χρόνια. Με άπειρες χαρές, με αναπό-
φευκτες δυσκολίες, που περάσαμε μαζί 
σε έναν τόπο φιλόξενο και αγαπημένο. 
Η ημέρα της αναχώρησής μας από την 
Κρεμαστή ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένη με 
συγκίνηση για τον αποχωρισμό. Θυμάμαι 

όταν χαιρέτησα τους ενορίτες μου, η 
Διαμάντω  Ζώταλη – Πριφτάκη διάβασε 
εκ μέρους των παιδιών του σχολείου 
τον αποχαιρετιστήριο λόγο. Εκείνη τη 
στιγμή μου έρχονταν στο νου όλες οι 
αναμνήσεις της κοινής μας πορείας. 

Θα ήθελα να σημειώσω ότι σ’ αυτή τη 
σημαντική δεκαετία  της διαμονής μου 
στην Κρεμαστή, η οικογένειά μου αν 
και έγινε πενταμελής με 2 κόρες και ένα 
γιο,  στην πραγματικότητα ήταν πολύ 
μεγαλύτερη αφού θεωρώ ότι ανήκουμε 
πλέον σε μια ευρύτερη οικογένεια, αυτή 
των Κρεμαστιωτών. 

Οι δεσμοί που ενώνουν τους ανθρώ-
πους δεν προέρχονται μόνο από τη 
φυσική συγγένεια αλλά  και την πνευ-
ματική επικοινωνία. 

Όποια χρονική στιγμή, 50 χρόνια μετά 
συναντώ ή αλληλογραφώ ή μέσω τηλε-
φώνου επικοινωνώ με τους απανταχού 
Κρεμαστιώτες η χαρά και η συγκίνησή 
μου είναι απέραντη. Πάντα προσεύχο-
μαι για όλους σας και αιτούμαι προς 
τον Κύριο υγεία, μακροημέρευση και 
προκοπή.

 π. έλέυΘέριΟσ καναΒαρΟσ

Κατηχητικό Σχολείο Νεανίδων: Κρεμαστή, 1957.

Η πρεσβύτερα του πατέρα Στυλιανού  
σε εκδρομή με Κρεμαστιώτισες.

19- 12-1956  ΜέΧΡΙ 10-3-1966:
μια δημιουργικη, αξέχαστη 10έτια στην υπηρέσια 
των κατοικων τησ ένοριασ κρέμαστησ Λακωνιασ
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σ τα πέτρινα χρόνια της περιόδου 1940 
-1960, στο χωριό μας, με 1.200 κατοί-
κους, λειτουργούσαν πολλές ταβέρνες. 
Στην τοπολαλιά μας η λέξη «ταβέρ-

να» ήταν άγνωστη. Ξέραμε τη λέξη «μαγαζί» με 
την ταμπέλα «Οινοπωλείο». Θυμάμαι ότι στην 
παραπάνω περίοδο λειτούργησαν ταβέρνα οι 
παρακάτω Κρεμαστιώτες:

♦ Γεωρ. Μανίκης (κυρ-Γιώργης)
♦ Παν. Νεοφώτης
♦ Γιάννης Σοφός
♦ Καμαρινός Παπαμιχαλόπουλος
♦ Γεωρ. Δρίβας (Ρουβέλας)
♦ Ανάργυρος Παππαϊωάννου
♦ Αντώνης Δούνιας
♦ Ανασ. Μανίκης
♦ Λεων. Παπαμιχαλόπουλος
♦ Ιωάν. Παύλου Παναρίτης
♦ Παν. Ι. Παυλάκης
♦ Γεωρ. Ζώταλης (Ματζιώρης)
♦ Δημ. Λάββας
♦ Παν. Δρίβας (Νούσιος)
♦ Βασ. Τζάκας
♦ Τάσος Χαραμής
♦ Γεωρ. Κ. Παρδάλης
(καλοκαιρινή στη Βρύση)
- Από τα εφτά μου χρόνια - μέχρι που τε-

λείωσα τις Γυμνασιακές σπουδές, βοηθούσα 
τον πατέρα μου στις δουλειές του μαγαζιού και 
περιδιάβαινα τις άλλες ταβέρνες, παρατηρώντας 
τη λειτουργία τους, τους πελάτες τους και τη 
συμπεριφορά τους.

Ανατρέχοντας σε αυτή την περίοδο, θυμάμαι 
ευχάριστα όσα είδα, και άκουσα στην ταβέρνα 
του πατέρα μου και στις άλλες ταβέρνες του 
χωριού.

1. μνήμες από τη ταβέρνα του πατέρα μου

α. υποδομή – έξοπλισμός
Το κτήριο ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος 

Θ.Παπαμιχαλόπουλου, ήταν στη θέση που είναι 
σήμερα η ταβέρνα του Κώστα Παυλάκη. Πλη-
ρώναμε νοίκι 150 δραχμές το χρόνο

Ήταν ένα χωριάτικο κτίριο, όμορφο, με χοντρούς 
τοίχους. Ο εσωτερικός του χώρος διαμορφωμένος 
σε δύο επίπεδα, με υψομετρική διαφορά ένα 
μέτρο, που διαχωριζόταν με ξύλινο χώρισμα. 
Στο επάνω επίπεδο υπήρχαν ο πάγκος με τον 
μπεζαχτά, η ζυγαριά με τα δράμια, ένα μεγάλο 
πολυθέσιο τραπέζι για 8 πελάτες, ένα μικρό 
4θέσιο τραπέζι, ο πάγκος για τα κουζινικά (τη-
γάνι για συκωταριές), πιάτα σκουτέλες πήλινες 
και η καταπακτή από όπου κατέβαινε η ξύλινη 
σκάλα για το υπόγειο, με τα βαρέλια κρασιού.

Στο κάτω επίπεδο υπήρχαν τέσσερα τραπέζια 
για πελάτες, ο πάγκος για τα ποτήρια, η μικρή 
βρυσούλα για το πλύσιμο των ποτηριών, το 
φανάρι για τα κρέατα (ντουλάπι με σίτα), το 
κούτσουρο για τον τεμαχισμό των κρεάτων, η 
βίκα και τα μετρητικά (κατοστάρια, μισάδες).

Καρέκλες δεν υπήρχαν, οι πελάτες καθόντου-
σαν σε ξύλινους πάγκους. Επίσης δεν υπήρχε 
ξυλόσομπα, μάλλον ήταν περιττή, γιατί οι πελάτες 
ζεσταίνονταν πίνοντας κρασί.

Στο υπόγειο υπήρχαν πέντε (5) μεγάλα ξύλι-
να βαρέλια κρασιού, συνολικής χωρητικότητας 
τριών τόνων.

Στην πίσω πλευρά ήταν η μάντρα με δύο πε-
ζούλες για την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργίας 
της ταβέρνας. (Σήμερα έχει ενσωματωθεί στον 
στεγασμένο χώρο της ταβέρνας Κ.Παυλάκη).

β. το μενού (διαχρονικά)
♦ Κρασί ντόπιο (κυρίως από το ιδιόκτητο αμπέλι 

του ταβερνιάρη)
♦ Ρέγγες, σαρδέλες
♦ Μπακαλιάρος τηγανιτός (Σαββατοκύριακο, 

γιορτές)
♦ Στραγάλια (για το ξεροσφύρι)
♦ Κρέας ψητό ή βραστό, τηγανητό συκώτι 

(μαγειρίτσα), πατσάς, μόνο την καλοκαιρινή 

περίοδο (που τσοπάνηδες ήταν στο χωριό).

γ. Οι δουλειές που έκανα στο μαγαζί
Πρωτοπήγα στο μαγαζί και βοηθούσα στη 

λειτουργία του στην ηλικία των 7 ετών. Μου 
μίλαγαν και κουβεντιάζαμε με όλους τους πελά-
τες και περισσότερο με τους ηλικιωμένους και 
του τσοπάνηδες. Στα χρόνια που βοηθούσα το 
μαγαζί έκανα τις ακόλουθες δουλειές:

♦ Σκούπισμα – καθαριότητα κάθε Δευτέρα
♦ Πλύσιμο ποτηριών
♦ Σερβίρισμα κρασιού (κατοστάρι, μισάδα, 

οκά) στους πελάτες
♦ Έπιανα το κρασί από τα βαρέλια του υπο-

γείου ανεβοκατεβαίνοντας τη ξύλινη σκάλα (20 
πατήματα) από το ισόγειο στο υπόγειο. Για κάθε 
παραγγελία κατέβαινα στο υπόγειο για να γεμίσω 
κρασί το κατοστάρι ή τη μισάδα ή την οκά και 
να το σερβίρω δροσερό. Υπήρχαν μέρες που 
ανεβοκατέβαινα τη σκάλα 20-30 φορές.

♦ Πήγαινα την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο 
σε στάνες για να φέρω σφαχτό (γίδα, βετούλι) 
για να εξασφαλισθεί το απαιτούμενο για το μα-
γαζί κρέας (μεζές στη ταβέρνα και πώληση σε 
οικογένειες). Σφαχτά διαθέταμε στην περίοδο 
Μάιο – Οκτώβριο, που οι τσοπάνηδες μένανε 
στο χωριό. Τον υπόλοιπο χρόνο το μενού δι-
έθετε μπακαλιάρο (Σαββατοκύριακα, γιορτές), 
στραγάλια και ρέγγες (για τους εύπορους) τις 
καθημερινές. Η μεταφορά του σφαχτού από τη 
στάνη στη ταβέρνα ήταν μαρτύριο για μένα. Το 
σφαχτό άγριο, στύλωνε τα πόδια (καταλάβαινε 
που πάει;), δεν ακολουθούσε την πορεία, τέ-
ντωνε την τριχιά που το τραβούσα και πολλές 
φορές με έριχνε επάνω στα κλαριά, ή με έβγαζε 
έξω από το δρόμο. Πορεία 3-4 ώρες, και γέμιζα 
πληγές στα πόδια και στα χέρια. Είχα μεταφέρει 
σφαχτά από «Τούμπαλι» (Παπανδρέϊκα, Γκιώ-
νη, Τάτσι) «Μούτσο», «Πανωλάμπι», «Γκιότσα-
λι», «Αη Γιώργη», όπου διατηρούσαν στάνη ο 
Σκεπάρας (Γ.Μπάτσακης), ο μπάρμπα Κόλλιας 
Μαυρομιχάλης, ο Δ. Τουρομώκος (Ρουσούνας), 
Ο Ψηλονικολός (Αναγνωστόπουλος), ο Μαργα-
ρίτης (Μπατσάκης) και ο Ντέμης (Ν.Τζάκας).

♦ Βοήθεια στο σφάξιμο που γινόταν έξω από 
το μαγαζί προς την πλευρά της γούρνας (το 
σημερινό μπαλκόνι του μαγαζιού του Κ.Παυ-
λάκη), ως εξής:

Έφερνα ένα – δύο τενεκέδες νερό από το 
πηγάδι της γιαγιάς Πουλάκαινας για το πλύσιμο 
των εντέρων του σφαχτού. Αν το σφαχτό δεν 
προοριζόταν για σούβλα (ψητό στο φούρνο), 
τεμαχιζόταν σε μερίδες μέρος των οποίων που-
λιόταν σε πελάτες και το υπόλοιπο το διαθέταμε 
βραστό για μεζέ. Το κρέας των πελατών και τον 
πατσά τον μετέφερα στα σπίτια τους στο χωριό.

♦ Η σούβλα με το ψητό (γίδα, βετούλι) ετοιμα-
ζόταν στο φούρνο του σπιτιού μας από τη μάνα 
μου, και μετά το ψήσιμο μεταφερόταν από μένα 
και τον αδελφό μου στο μαγαζί γι τεμαχισμό και 
πώληση. Μυρωδιές στο σπίτι και στη διαδρομή 
μεταφοράς αξέχαστες.

♦ Τις καθημερινές, τα βράδια, που ο πατέρας 
ήταν σε δουλειές (καμάτι) άνοιγα το μαγαζί και 
εξυπηρετούσα πελάτες.

δ. γεγονότα – στιγμές που δεν ξεχνώ μέχρι 
σήμερα 

(1) νοέμβρης 1947: Ένα βράδυ ήμουνα μόνος 
στο μαγαζί ως αφεντικό (ο πατέρας στο καμάτι). 
Κατά τις εφτά ήρθε ο τακτικός πελάτης και φίλος 
μας Δ.Τουρομώκος (Ρουσούνας) και κάθισε στο 
τραπέζι στην αριστερή γωνία (όπως μπαίνουμε) 
και ζήτησε μισή οκά κρασί και στραγάλια. Με 
κάλεσε και κάτσαμε μαζί. Αφηγηματικός, αυ-
στηρός, μου εξιστόρησε τη ζωή του, την πορεία 
του σε αυτή και τις δυσκολίες του τσοπάνη. Τον 
άκουγα με δέος και συμπάθεια. Περίμενε τον 
φίλο του τον Βαγγέλη, της Αριστείδενας, που 
τελικά δεν ήρθε. Η κουβέντα κράτησε μέχρι την 
04:00 πρωινή, αφού ο μπαρμπά Μήτσος κα-
τανάλωσε 3-4 οκάδες και στη συνέχεια έφυγε 

για τη στάνη. Έφυγα τρέχοντας για το σπίτι και 
έπεσα ξερός για ύπνο.

(2) Όταν σφάζαμε στη γωνία, έβλεπε το σφα-
χτό, από το σπίτι του στη Γούρνα, ο μπάρμπα 
Κόλλιας ο Μαυρομιχάλης. Με νοήματα και κινή-
σεις έστελνε παραγγελιά στον πατέρα μου να 
του κρατήσει το σπληνάντερο και το μπούτι. Το 
βραδάκι ανηφόριζε στην αγορά και απολάμβανε 
το μεζέ του με το κρασάκι. Αρχοντική μορφή, 
με τη φουστανέλα του, την φωνή του που μου 
θύμιζε τον Ανδρούτσο του ΄21.

(3) Κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ ήρθαν και έκα-
ναν παρέα σε ένα τραπέζι στο πάνω πάτωμα 
ο Μαστρογιώργης Τσορομώκος (Σαμαρτζής), 
ο Ρουσούνας, ο Μαρίνης και ο Βαγγέλης της 
Αριστείδενας. Πίναν αδιάκοπα ξεροσφύρι με 
στραγάλια. Ήταν σε πλήρη ευθυμία όλοι τους 
και ο πατέρας μου και ρητόρευε ο Βαγγέλης. Σε 
κάποια στιγμή τους αφηγείτο φιλολογικά θέματα 
και συγκεκριμένα στίχους από το ποίημα του 
Παλαμά «Η Φλογέρα του Βασιλιά». Απάγγειλε 
τον στίχο «έσβησαν όλες οι φωτιές κι πλάστες μες 
τη χώρα». Απευθυνόμενος στον Μαστρογιώργη 
του είπε «όχι οι πλάστες που ανοίγουμε τα φύλλα 
της πίττας». Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή 
η παρέα. Ανεβοκατέβηκα τη σκάλα του υπογείου 
να πιάσω κρασί πολλές φορές. Προχωρώντας η 
ώρα η παρέα φόρτωσε και άρχισε το τραγούδι, 
«του Κίτσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο 
ποτάμι ……….». Ο Βαγγέλης, φοιτητής Φιλο-
σοφικής διόρθωνε «εκάθητο επ΄όχθης ποταμί-
ας». Μετά τα μεσάνυχτα ο μπάρμπα Μήτσος 
Ρουσούνας φορτώθηκε τον Βαγγέλη και τον 
μετέφερε σπίτι του. Οι υπόλοιποι της παρέας 
εύθυμοι και τρικλίζοντας έφυγαν για τα σπίτια 
τους. Εγώ με τον πατέρα γυρίσαμε σπίτι αργά. Η 
παραπάνω φιλολογική – επιμορφωτική βραδιά 
έχει μείνει στη μνήμη μου ζωντανή.

(4) χειμώνας 1949: Ο εμφύλιος σε ένταση. 
Μετά τις μάχες του Λεωνιδίου (21.01.1949) και 
Αγίου Βασιλείου, πέρασαν από το χωριό μονά-
δες της 9ης Μεραρχίας. Μετά από πορεία μέσα 
στο χιόνι (3-4 μέτρα), έφθασε στο χωριό Μοίρα 
καταδρομών. Οι άνδρες (αξιωματικοί και στρα-
τιώτες), ξεθεωμένοι, πεινασμένοι, μπήκαν στα 
μαγαζιά της πλατείας και έτρωγαν – έπιναν ότι 
υπήρχε (λουκούμια, ρέγγες, στραγάλια, σαρδέλες, 
κρασί). Κάποιο βράδυ που είχαν βγει σε ενέδρα 
στα καλύβια της περιοχής (αγροικίες) μας έφε-
ραν στο υπόγειο του μαγαζιού 10-15 αντάρτες, 
αιχμαλώτους, ρακένδυτους και ψειριασμένους. 
Θυμάμαι που τους ψέκαζαν με ψειρόσκονη. Μία 
εικόνα που με συγκλόνισε.

Θυμάμαι μία Κυριακή βράδυ που ήμουνα 
στο μαγαζί ένας αξιωματικός ζήτησε από τον 
πατέρα μου να οδηγήσει νυκτερινή περίπολο 
της Μοίρας, στο «Λόγγο», σε απόσταση 10 χι-
λιομέτρων, όπου θα έστηνε ενέδρα για σύλληψη 
ανταρτών της περιοχής. Ο πατέρας ήξερε το 
δρομολόγιο. Έκλεισα το μαγαζί και φοβισμένος, 
κλαίγοντας έτρεξα στο σπίτι και ενημέρωσα την 
οικογένεια. Φόβος, αγωνία, παγωμάρα, μέχρι 
να επιστρέψει ο πατέρας από την επικίνδυνη 
αποστολή. Ξενύχτησε όλη η οικογένεια. Το πρωί 
η περίπολος και ο πατέρας μου επανήλθαν στο 
χωριό. Πληροφορήθηκα ότι έπεσε στην ενέδρα 
μία ομάδα ανταρτών που κατάφερε να φύγει 
αφήνοντας δύο αιχμαλώτους.

(5) μετά το 1950: Η εσωτερική κατάσταση 
ομαλοποιήθηκε, επέστρεψαν στο χωριό όσοι 
είχαν φύγει στην διάρκεια του εμφυλίου, και η 
πελατεία μας αυξήθηκε.

Θυμάμαι τον Παπακώστα που ήταν πιστός 
φίλος του πατέρα μου, τακτικός βραδινός πε-
λάτης του μαγαζιού και καλοφαγάς. Έρχονταν 
από την πίσω πόρτα, δρασκελίζοντας τον τοίχο 
της μάνδρας και καθόταν με τον πατέρα μου, 
τον Μαρίνη, έτρωγαν ψητό, ή βραστό, πίναν 
2-3 ώρες και έφευγε από το ίδιο δρομολόγιο.

♦ Με την ομαλοποίηση της κατάστασης άρ-
χισαν οι επισκέψεις στο χωριό μεταναστών της 
Αμερικής, και ενισχύθηκε η πελατεία των μα-

γαζιών. Θυμάμαι τους Γεωρ. Δούνια, Αντώνη 
Δούνια, Γ. Παναρίτη, τον Μαθιό (γαμπρό της 
Αριστείδενας) πού ήλθαν πολλές φορές στο 
μαγαζί, κέρναγαν όλους τους πελάτες και με 
αγάπη και χαρά αγκάλιαζαν και χαρτζιλίκωναν 
τα παιδιά του χωριού που συναντούσαν στους 
δρόμους του χωριού.

Επίσης θυμάμαι την θεία Αγγελικώ, που της 
άρεσε η κρασοκατάνυξη. Ερχόταν στο μαγαζί 
τα πρωινά και αγόραζε «ένα πεντογάλονο, προ-
σφέροντας μία λινάτσα μαλλί από τα πρόβατά 
της. Κέρασμα επί τόπου το μισόκιλο.

Οι ατάκες του ταβερνιάρη
♦ Φτιαγμένος από νωρίς τα Σαββατοκύριακα, 

όταν μεταφέραμε τη σούβλα με την ψημένη γίδα, 
έβγαινε στην πόρτα του μαγαζιού και απευθυνό-
μενος στους βρισκόμενους άντρες στην αγορά 
και χτίρια των μαγαζιών, έλεγε «ή μάτια δεν 
έχετε ή λεφτά δεν έχετε».

♦ Πολλές φορές διάφοροι πελάτες – φίλοι 
παραπονούνταν ότι δεν γέμιζε το κατοστάρι, 
το σέρβιρε 2-3 δάχτυλα άδειο. Η απάντηση στο 
παραπάνω «εγώ δεν έχω πρόβλημα να το γεμίζω, 
θα ρίχνω δύο τενεκέδες νερό στο βαρέλι, αλλά 
εσείς δεν θα πίνετε κρασί της ίδιας ποιότητας 
(το άναμα όπως το έλεγε).

♦ Ένα Σάββατο βράδυ περνούσε από την 
αγορά η μάνα πηγαίνοντας στο αδελφό της 
Μαρίνη. Φτιαγμένος όπως πάντα τη ρώτησε: 
«που πας κυρά;». Απάντηση: «πάω να δω τον 
αδελφό μου το Μαρίνη, που είναι άρρωστος». 
Η ατάκα: «πες του ότι αλλάξαμε σχοινί στην 
καμπάνα».

♦ Φτωχός συγγενής του ήλθε το Σάββατο να 
αγοράσει κρέας, εζήτησε 150 δράμια πλάτη. 
Απάντησε: «βρε κόπανε τα 150 δράμια θα μείνουν 
στην μαχαίρα, για να σου κόψω το κομμάτι».

♦ Η κυρά Ευγενία, ευγενική πράγματι γυναί-
κα του χωριού, έψαχνε να βρει τον άνδρα της 
που έλειπε πολλές ώρες από το σπίτι και ήταν 
φανατικός «βαρελόφρων». Απευθύνθηκε στον 
ταβερνιάρη ρωτώντας τον μήπως είδε τον άν-
δρα της. Η απάντηση: «μπήκε εκτάκτως στο 
νοσοκομείο κτηνών».

2. σχόλια

Πέρασαν πολλά χρόνια από εκείνη την περίοδο, 
που το χωριό, πάλευε για την επιβίωσή του. Η 
συμμετοχή μου στη λειτουργία του μαγαζιού 
μου άφησε τις ακόλουθες μνήμες:

Οι άνθρωποι του χωριού στον αγώνα επιβίωσης 
και αναζήτησης καλύτερης ζωής, αποζητούσαν και 
την διασκέδαση, την κοινωνικότητα, την παρέα.

Στα μαγαζιά του χωριού (ιδιαίτερα τα μαγα-
ζιά της αγοράς), η κάθε φτωχοπαρέα, πίνοντας 
(ξεροσφύρι με λίγα στραγάλια τις περισσότερες 
μέρες) το κρασάκι της, ζούσε ευχάριστες στιγμές.

Πειράγματα μεταξύ τους, αυτοσαρκασμός, 
φωνές, τραγούδι, γέλιο αποτύπωναν την δια-
σκέδαση τους και την έκδηλη χαρά τους.

Οι καταστηματάρχες, φτωχοί άνθρωποι, αγω-
νιούσαν να πουλήσουν το κατοστάρι κρασί και 
πολλές φορές βερεσέ.

Από όσα είδα και άκουσα, διαπίστωσα ότι 
οι άνθρωποι του χωριού είχαν ως κύριο στόχο 
τους να εξασφαλίσουν το ψωμί και το λάδι της 
χρονιάς. Η απλότητα των επιδιώξεών τους, δεν 
τους προκαλούσε άγχος, εγωισμό και ζηλοφθονία. 
Ζούσαν όλοι στο ίδιο βιωτικό επίπεδο. Βίωναν 
σε κοινωνία απλών ανθρώπων, αλληλεγγύης, 
σεβασμού και αγάπης, που σήμερα νοσταλγούμε.

Αυτή η κοινωνία των απλών ανθρώπων μας 
λείπει σήμερα.

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που έζησα 
αυτή την εμπειρία της συμμετοχής μου στην 
λειτουργία της ταβέρνας, που είδα και άκουσα 
τους συνετούς, απλούς και φιλικούς ανθρώπους 
του χωριού μας και πήρα τα καλύτερα εφόδια 
ζωής.

ν.α.Δ.

οσα Θυμαμαι και αγαπησα  
(αφηγημα για να ένημέρωνονται οι νέωτέρέσ γένιέσ)
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Η κτηνοτροφία αποτελεί την πιο αρχαιότερη μορφή πα-
ραγωγικής δραστηριότητος. Ο πρωτόγονος άνθρωπος 
πρώτα εξημέρωσε τα ζώα που ήταν χρήσιμα για την 
επιβίωσή του και στη συνέχεια έμαθε τον τρόπο να 

συλλέγει το γάλα και το μαλλί, να το επεξεργάζεται, να κάνει το 
γάλα τυρί και βούτυρο, να κάνει το μαλλί νήμα για να το υφάνει. 
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούσαν ανέκαθεν βασικά είδη 
διατροφής και ωσαύτως είχαν σημαντική εμπορική αξία.

Στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία του 1950 επικρατούσε το 
ιδεώδες της αυτάρκειας του νοικοκυριού. Αυτό σήμαινε ότι σε 
κάθε νοικοκυριό θα υπήρχαν οπωσδήποτε μία-δύο κατσίκες ή 
προβατίνες ή αγελάδες για να προμηθεύονται τα χρειώδη. Βέβαια, 
παντού υπήρχαν και τα νοικοκυριά, όπου η εκτροφή των ζώων 
ήταν η βασική πηγή του οικογενειακού εισοδήματος.

Το παρακάτω έγγραφο προέρχεται από τα Κατάστιχα των 
Λογαριασμών της Επαρχίας Μονεμβασίας του 1822 και έχει 
δημοσιευθεί στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας (Τόμος 
16, σελ. 132 επ). Δηλαδή, πρόκειται για τα λογιστικά κιτάπια, τα 
βιβλία εσόδων-εξόδων της Ελληνικής Επανάστασης. Η ιστορία 
της Ελληνικής Επανάστασης δεν περιέχει μόνο στιγμές δόξας 
και ηρωισμού. Για να στεριώσει δαπανήθηκαν πολλά χρήματα. Ο 
πορισμός αυτών των χρημάτων γινόταν κυρίως από τη φορολογία 
των εξεγερθέντων και την εκμετάλλευση των περιουσιών των 
Τούρκων κατοίκων της Πελοποννήσου, που θεωρήθηκαν εξαρχής 
ως περιουσιακά στοιχεία του υπό εκκόλαψη Ελληνικού Κράτους 
(«εθνική» περιουσία). Περιουσιακά στοιχεία δεν εθεωρούντο μόνο 
τα ακίνητα, αλλά και τα γεννήματα και τα γιδοπρόβατα.

Ωσαύτως, στο κατωτέρω κατάστιχο αναφέρεται ότι συνολικά 
495 κεφάλια γιδοπροβάτων που «κατεκρατούσαν» Κρεμαστιώτες 
πωλήθηκαν προς 3 γρόσια το κεφάλι. Τα γιδοπρόβατα ανήκαν 
σε Τούρκους και είχαν κατασχεθεί από τους εξεγερμένους. Η 
τοπική επαναστατική διοίκηση τα έστειλε στην Κρεμαστή προς 
προστασία και συντήρηση των ζώων. Η επιλογή της Κρεμαστής 
δεικνύει ότι το χωριό είχε αναπτυγμένη κτηνοτροφία και οι κάτοικοι 
είχαν αναπτύξει τις σχετικές με την εκτροφή των ζώων δεξιότητες.

Η σχέση μεταξύ Κρεμαστιωτών και γιδοπροβάτων περιγράφε-
ται με τους τύπους του ρήματος κατακρατώ (κατακρατούμενα, 
κατεκρατούσαν). Η επιλογή αυτού του ρήματος πιθανότατα πα-
ραπέμπει στη σεμπριακή σχέση. Ο σέμπρος στο εθιμικό δίκαιο 
ήταν ο αγρότης ο οποίος καλλιεργούσε χωράφια ή φρόντιζε ζώα 
που δεν του ανήκαν κατά κυριότητα και παρεκρατούσε ένα πο-
σοστό των προϊόντων εν μέρει ως αποζημίωση για τις δαπάνες 
που κατεβλήθησαν για την παραγωγή των προϊόντων εν μέρει 
ως αμοιβή των κόπων του. Είναι χαρακτηριστική η διάκριση 
που γίνεται στο κατάστιχο μεταξύ φυσικών προσώπων και κοι-
νοτήτων. Ενώ οι Κρεμαστιώτες τσοπάνηδες κατεκρατούσαν τα 
γιδοπρόβατα, τα χωριά Συκιά και Νιάτα επιστάτευαν τα εθνικά 
γιδοπρόβατα. ΄

Το κατάστιχο αναφέρει και τα ονόματα των «Σέμπρων της 
Ελληνικής Διοίκησης». Αναφέρονται οι Θεόδ. Τζόταλης, δηλα-
δή Ζώταλης, Πάνος Τζαβελάς, δηλαδή Τσαβαλάς, Γεώργιος και 
Παναγιώτης Παναρίτης, Ηλίας και Αναστάσιος Κόκωρης, δηλαδή 
Κόκκορης, Θεόδωρος Μπέλεσης, Δημήτριος Ροβάτζος, δηλαδή 
Ροβάτσος, Παναγιώτης Λαζαράκος, δηλαδή Λαζαράκης. Η ανα-
φορά των επιθέτων Τσαβαλάς, Μπέλεσης, Κόκκορης, Ροβάτσος 
και Λαζαράκος, αλλά και Ηλιόπουλος, ο οποίος κατανομάζεται 
ως αγοραστής των ζώων που εξέτρεφε ο Τζόταλης, δεικνύουν 
ότι ως Κρεμαστή νοείται όλη η περιοχή που μετά την Απελευ-
θέρωση απετέλεσε το Δήμο Ζάρακος, με την τότε ορολογία η 
κώμη Κρεμαστή μετά των λογγαρίων. Το ονοματεπώνυμο Πα-
ναγιώτης Παναρίτης δεικνύει ότι πρόκειται για τον πρόγονο της 
οικογένειας Παναρίτη ενώ ο Γεώργιος Παναρίτης είναι ο πατέρας 
του Αντώνιου Παναρίτη, ο οποίος θα αιχμαλωτιστεί από τον 
Ιμπραήμ, θα οδηγηθεί στην Αίγυπτο και στη συνέχεια κατόπιν 
των ενεργειών του Ιωάννη Καποδίστρια για την απελευθέρωση 
των Ελλήνων αιχμαλώτων του Τουρκοαιγυπτιακού στρατού, θα 
απελευθερωθεί και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου του παρα-
χωρούνται εθνικά κτήματα στα Κουπιά. Ο Αντώνιος Παναρίτης 
είναι ο πατέρας του παπα-Γεωργάκη Παναρίτη.Αναφέρεται, τέ-
λος, και κάποιος Διαμαντής Κουλούρης ο οποίος είχε αναλάβει 

τη φροντίδα 108 γιδοπροβάτων, χωρίς, όμως, να αναφέρεται η 
κατοικία του. Πιθανότατα, πρόκειται για Κρεμαστιώτη ο οποίος 
αναφέρεται ξεχωριστά λόγω του πλήθους των γιδοπροβάτων 
που του ανατεθεί να φροντίζει.

Το τίμημα της πωλήσεως ήταν αρκετά υψηλό. Το γρόσι ήταν 
ασημένιο νόμισμα και ζύγιζε 186 γραμμάρια ασήμι. Ίσως το συ-
γκεκριμένο αρχείο φαινομενικά να είναι αρκετά πεζό, ωστόσο είναι 
πολύ διδακτικό. Πρώτ’ απ’ όλα δεικνύει ότι η Ελληνική Επανάσταση 
πέτυχε, διότι αξιοποίησε τα ταλέντα όλου του πληθυσμού. Δεν 
είναι δυνατόν όλοι να είναι οπλαρχηγοί και πολεμιστές. Πρέπει 
να εξυπηρετηθούν ποικίλες ανάγκες, τις οποίες ο επαγγελματίας 
πολεμιστής δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Δεύτερον, δεικνύει ότι 
η επανάσταση ήταν πραγματικά εθνική, διότι όλες οι τάξεις του 
πληθυσμού συμμετείχαν με τον τρόπο τους και από το μετερίζι 
τους. Κάθε μέλος του πληθυσμού συνεισέφερε στον Αγώνα. 
Είναι χαρακτηριστική η διήγηση για έναν τσοπανάκο που προ-
σέφερε στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το κοπάδι του. Σε ερώτηση 
του Κολοκοτρώνη τι κράτησε για την επιβίωσή του απήντησε 
ότι δεν έδωσε στην Πατρίδα τα ρούχα που φορεί, το ραβδί και 
τη φλογέρα του!  

Ο τσοπανάκος προσέφερε την περιουσία του, οι Κρεμαστιώτες 
τσοπάνηδες τον προσωπικό τους κόπο για τη φροντίδα των 
ζώων, σε κάποιες περιπτώσεις και για τον εντοπισμό του αγο-
ραστή. Τελικώς, η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό 
ζυγό. Ίσως, η λύση για την έξοδο από την οικονομική κρίση να 
δεικνύεται σε αυτό το παλιό κατάστιχο, από το οποίο φαίνεται η 
μέριμνα της επαναστατικής διοίκησης για την ορθολογική δια-
χείριση των εθνικών πόρων και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων 
του πληθυσμού προς όφελος ιδιωτικό και κοινωνικό ταυτόχρονα. 
Το μεθύσι με το κρασί του 1821 που μας προτείνει ο Κωστής 
Παλαμάς δεν εξαντλείται μόνο στη συγκίνηση για τις πράξεις 
θυσίας και ανιδιοτέλειας, αλλά είναι προτροπή για έμπνευση σε 
κάθε έκφανση του προσωπικού και συλλογικού βίου.

ν. καλκανΗσ

κρέμαστιωτικη κτηνοτροφια  
και χορηγια στην έΛΛηνικη έπανασταση

«τούτο το λόγο θα σας πω
δεν έχω άλλο κανένα 

μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί
του έικοσιένα!»

(κ. παλαμάς)
Τέσσερις φίλοι με φόντο την οροσειρά του Πάρ-
νωνα μας λένε ότι η φιλία είναι τόσο γερή όσο και 
τα βουνά (Αρχείο Παναγιώτη Ταμβάκου)

Ο αναπληρωτής εφημέριος λίγο
πριν την απόλυση της Ακολουθίας
του Επιταφίου.

Στον Εσπερινό της Αγάπης
στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Παρέα νεαρών Κρεμαστιωτών στην Αγία Παρα-
σκευή. Αναζητήστε τους στην Αγορά το καλοκαίρι 
(Αρχείο Παναγιώτη Ταμβάκου)

Τελετή της Ανάστασης το 1995. Απαξάπαντες οι 
Κρεμαστιώτες  με επίσημη ενδυμασία αναμένουν 
το Δεύτε Λάβετε Φως.

Στον Άι Γιώργη, οι Γιώργηδες
συγκενρωμένοι και σε πρώτο πλάνο.

Στον Άι-Γιάννη στο Λαμποκάμπι,
ο π Παναγιώτης ευλογεί την τράπεζα
των προσκυνητών.
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Δύο καταξιωμένοι διανοούμενοι που αγάπησαν 
τη Λακωνία εγκατέλειψαν τη ζωή σε βαθιά 
γεράματα. Πρώτος ο Χρύσανθος Χρήστου, 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγη-

τής της Ιστορίας της Τέχνης. Δεν ήταν Λάκωνας, 
αλλά είχε γεννηθεί στις Θεσπιές της Βοιωτίας το 
1922, αγάπησε, όμως, σε βάθος τη Λακωνία, όταν 
υπηρέτησε στην Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
περίοδος που συνέπεσε με τη διενέργεια ανασκαφών 
στο Μενελάιο, στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και 
στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης. Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 25 Ιανουαρίου 2016.

♦ αντιΘέτα, ο Δικαίος Βαγιακάκος ήταν ένας δικός 
μας άνθρωπος. Γεννήθηκε στην Κίττα της Μάνης 
το 1911, αν και η γέννησή του δηλώθηκε μόλις το 
1917. Απεφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και προσελήφθη από την Ακαδημία Αθηνών ως 
ερευνητής. Από τη θέση αυτή συμμετείχε σε ποι-
κίλες επιστημονικές αποστολές ενώ εκπροσώπησε 
την Ελλάδα στην Επιτροπή Τοπωνυμίων του ΟΗΕ. 
Υπήρξε ιδρυτής, Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος 
της Εταιρίας Λακωνικών Σπουδών μέχρι το 2012. Ο 
θάνατος της συζύγου του Ελένης Μπελιά το 2012 
τον ώθησε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση ενώ 
το μοιρολόι που έψαλε στην κηδεία της αποτελεί 
έναν ύμνο της συζυγικής αγάπης διατυπωμένο στη 
μανιάτικη διάλεκτο. Το 2015, λίγους μήνες πριν φύγει 
από τη ζωή, δώρησε τη βιβλιοθήκη του στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Απεβίωσε στις 09 Μαρτίου 
2016. Το ερευνητικό του έργο εντοπίζεται κυρίως σε 
μελέτες που δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ο Δικαίος 
Βαγιακάκος με τιε μελέτες του κάλυψε κυριολεκτικά 
κάθετί που είχε σχέση με τη Μάνη, την Ιστορία, την 
κοινωνία, τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα. Αξίζει να 
αναφερθούν επιγραμματικά οι μελέτες του για τους 
Μανιάτες της Κορσικής και την κοινωνική τάξη των 
Νικλιάνων, από όπου υπεστήριζε ότι καταγόταν και 
η μητέρα του Διονύσιου Σολωμού, Αγγελική Νίκλη.

♦ μια καινΟυρια έκδοση παρουσιάστηκε στους 
Μολάους την ημέρα των Χριστουγέννων 2015. Ο 

πρώην Δήμαρχος Μολάων Ιωάννης Μοσχοβάκος 
παρουσίασε το νέο του βιβλίο με θέμα το Ναό της 
Γεννήσεως του Χριστού των Μολάων. Πρόκειται 
για μια ευσύνοπτη έκδοση που παρουσιάζει τον 
περικαλλή ναό των Μολάων κυρίως από αρχιτεκτο-
νική και καλλιτεχνική έποψη. Εξαιρετικά ενδιαφέ-
ρουσες είναι οι πληροφορίες που παρέχει για τους 
αγιογράφους του ναού, ιδιαίτερα οι πληροφορίες 
για τον αγιογράφο Δανιήλ Κατουνακιώτη από το 
Άγιον Όρος, ιδρυτού της αδελφότητος του κελλίου 
των Δανιηλαίων που ως διακόνημα είχαν την αγι-
ογραφία. Έργο του ιδίου αγιογράφου αποτελεί και 
η εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον 
Άγιο Κωνσταντίνο στην Κρεμαστή.

♦ Ο έρασιτέχνικΟσ Ορειβατικός Σύλλογος Νο-
τιοανατολικής Λακωνίας (ΕΟΣΝΑΛ)  αναπτύσσει 
αξιόλογη δράση ενώ επισκέπτεται συχνά και τα 
μονοπάτια της περιοχής μας. Μεταξύ των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εκλεγεί και οι 
Κρεμαστιώτες Σωτήριος Πριφτάκης και Νικολέτα 
Παναρίτη. Η εφημερίδα θα δημοσιεύσει με χαρά ένα 
οδοιπορικό των μελών του στα όρη της Κρεμαστής.

♦ στΟ ΦυλλΟ της Καθημερινής της Κυριακής της 
28/03/2016 ανακοινώθηκε η έκδοση της βιογρα-
φίας του Γιάννη Πετρολέκα-Τζερόμ από το Φώντα 

Λάδη. Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός από τη 
Σπάρτη ασχολείται με επιτυχία και με την έρευνα 
της ιστορίας της Ελληνικής Κοινότητος των Ηνω-
μένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Γιάννης Πετρο-
λέκας-Τζερόμ ήταν Χαρακιώτης που μετανάστευσε 
στο Σαν Φρανσίσκο και εξελίχθηκε σε ένα δραστήριο 
επιχειρηματία, μια γοητευτική παρουσία μεταξύ Αλ 
Καπόνε και Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ θυμίζει αρκετά 
και το λογοτεχνικό ήρωα του Αργύρη Εφταλιώτη, 
Μανώλη Ντελμπεντέρη. Αποτέλεσε στην εποχή του 
έναν από τους πιο γνωστούς κατοίκους του Σαν 
Φρανσίσκο και τον επιφανέστερο της εκεί παροικίας 
των Ζαρακιτών που χρονολογείται από τη δεκαετία 
του 1880. Δεν λησμόνησε την καταγωγή του, αλλά 
ευεργέτησε ποικιλοτρόπως της κώμη του Χάρακα. 
Σχεδίαζε δε να μετατρέψει την ακτή μεταξύ Κυπα-
ρισσιού και Χάρακα σε ένα πολυτελές τουριστικό 
θέρετρο, κατάφερε, όμως, να φτιάξει μόλις την 
προσωπική του βίλα, κάτω από τη θέση Σταυρός, 
προτού αποβιώσει πρόωρα το 1953. Αναμένουμε 
με μεγάλο ενδιαφέρον την έκδοση του βιβλίου και 
ευχόμαστε αν είναι καλοτάξιδο.

♦ στισ 20 Μαρτίου 2016 στο εντευκτήριο του Κέντρου 
Μελέτης Παραδοσιακής μουσικής ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ 
ο Νίκος Μπαριάμης παρουσίασε ένα σεμινάριο με 
θέμα το δημοτικό τραγούδι και τους παραδοσια-
κούς χορούς της περιοχής μας. Έμφαση δόθηκε 
σε λησμονημένους σήμερα χορούς Τσακωνοπούλα, 
Μπονάτσα, Θανάση ντε, Κουκιά. Οι συμετέχοντες 
στο σεμινάριο κατελήφθησαν κυριολεκτικά από εορ-
ταστική μανία ακούγοντας τα τραγούδια του Ζάρα-
κα και της Νοτιοανατολικής Λακωνίας, ενός Μωριά 
ξεχασμένου και άγνωστου, ενός Μωριά που κατά 
την έκφραση του Νίκου Μπαριάμη μυρίζει θυμάρι 
μαζί και αρμύρα!

♦ τΗ μέγαλΗ Πέμπτη, τέλος, ο Γεώργιος Ντόβολος  
και η χορωδία του Εν Ωδαίς ερμήνευσαν το Μοιρολόι 
της Παναγίας στην εκπομπή ΟΝΕRT της Κρατικής 
Τηλεόρασης, προετοιμάζοντάς μας για την κατάνυ-
ξη της Μεγάλης Παρασκευής, της πιο λυπητερής 
ημέρας του έτους, που είναι, όμως, εμποτισμένη 
στη χαρμολύπη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, λόγω 
της αναμονής της Ανάστασης του Χριστού. 

νικΟλαΟσ καλκανΗσ

πΟλΙΤΙΣΤΙΚη ΚΙνηΣη
---------

ΣΤΟ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ  ΣΤΗΝ  
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Ο JEROME  και  η συζυγός  του  ΝΤΑΙΖΗ.

στη μνημη ΤΟΥ ΜΙΧΑλη ΔΟΥνΙΑ

στις 31 Μαρτίου 2016 συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την πρόωρη εκδημία 
του Μιχαήλ Αντωνίου Δούνια, επί αρκετά χρόνια αρχισυντάκτου και αρθρο-
γράφου της εφημερίδος. Πολλά έχουν ειπωθεί για το Μιχάλη Δούνια, έναν 
άνθρωπο που αγάπησε βαθύτατα την Κρεμαστή, που αγωνίστηκε για την 

επιβίωση του χωριού, που βυθίστηκε σε αρχεία και κατάστιχα για να μάθει για 
το παρελθόν του χωριού. Τιμώντας τη μνήμη του θα παραθέσουμε ένα κείμενο 
που έγραψε ο Νίκος Ζώταλης και που αναδημοσιεύουμε από το Διαδίκτυο με την 
άδειά του. Πρόκειται για ένα σεμνό κείμενο που αντικατοπτρίζει τη σεμνότητα του 
αναφερομένου σε αυτό.  νικΟλαΟσ ΖώταλΗσ

μιχάλη
με το έμπα του απρίλη έφυγες από κοντά μας.

Η κρεμαστή έμπαινε στην πιο όμορφη φυσική της περίοδο.
την άλλη μέρα έκοψα μια ολοκόκκινη σιντόνια από τον κήπο μου 

και ξεκίνησα μονάχος για τον αι νικόλα.
περνώντας από το σπίτι σου κοντοστάθηκα στη κάτω μεριά του 

κήπου σου είδα τρεις ολοκόκκινες παπαρούνες 
να με κοιτάνε περίεργα.

σκέφτηκα να σου τις φέρω.
ανέβηκα στον κήπο έκοψα τις δυο πιο μεγάλες τη τρίτη τη μικρό-

τερη τη λυπήθηκα και δεν την έκοψα.
έκείνη ανέμιζε και μου έλεγε 

πήγαινέ με στο φίλο.
έίσαι μικρή ακόμα της αποκρίθηκα .

Έδεσα τις δυο παπαρούνες σφιχτά με την σιντόνια και συνέχισα 
το δρόμο που είχαμε διαβεί τόσες φορές από μικρά παιδιά μέχρι 

πρόσφατα.
μαθητές στο Δημοτικό

μας άρεσαν τα γράμματα. σε θυμάμαι με το ξύλο στο χέρι 
μαθητές στο γυμνάσιο

έίχαμε γράψει ολόκληρο λεξικό με τις λέξεις
που χρησιμοποιούταν στο χωριό

Βάζαμε ασκήσεις μαθηματικών και φυσικής ο ένας στον άλλο.
Φοιτητές στο πολυτεχνείο

στη κρεμαστή
στην αθήνα

τα πρώτα χρόνια του συλλόγου 
¨έφτασα χωρίς να το καταλάβω στον ¨αι νικόλα και άφησα

τα λουλούδια στο κάτω μέρος .
την άλλη μέρα έκανα την ίδια διαδρομή.

Η σιντόνια ήταν εκεί οι παπαρούνες έλειπαν.
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ο τέΛέυταιοσ τσαγκαρησ τησ κρέμαστησ
«Θοδωροσ κ. παρασχησ»

τον είδα λυγερόκορμο να παίρνει 
το δρόμο προς το νεκροταφείο. 
Λίγο πριν σουρουπώσει, μόλις 
καταλάγιαζε η ζέστη της αυγου-

στιάτικης μέρας.
Πιστός στο καθημερινό ραντεβού του 

με την Αντωνία του. Ακουμπούσε στην 
μαγκούρα του το φορτίο του σώματός του, 
το φορτίο μιας ζωής κοντά ενός αιώνα. 
Πάντα καλοντυμένος, καθαρός, μ’ έναν 
αέρα αστού, κοινωνικός, καλοσυνάτος.

Χαιρετηθήκαμε. Με κάλεσε για καφέ 
σπίτι του όταν θα επέστρεφε. Τo ‘χα 
από καιρό σκεφτεί να του πάρω μια 
συνέντευξη κι έτσι με χαρτί και μολύβι 
βρέθηκα στην φιλόξενη αυλή του.

Ο τελευταίος τσαγκάρης της Κρεμαστής 
ήταν απέναντί μου έτοιμος να ξετυλίξει 
την πορεία του ως επαγγελματίας. 

Το πέρασμα των χρόνων είχε επη-
ρεάσει την ακοή του και η επικοινωνία 
ήταν κάπως δύσκολη. 

Είχα ένα πλάνο για τη συζήτησή μας, 
μα ο μπαρμπα-Θόδωρας άνοιξε αβίαστα 
το ντουλαπάκι των αναμνήσεων και δεν 
σταμάτησε να με περιφέρει, μέχρι που 
βράδιασε, σε εκείνα τα χρόνια, στους 
τόπους, στις συνθήκες, στους πελάτες 
του.

Γεννήθηκα το 1917 στην Κρεμαστή. 
Πατέρας μου ο Κωνσταντίνος Παρά-
σχης. Στην αρχή ασχολήθηκα όπως όλα 
τα παιδιά του χωριού με τις αγροτικές 
δουλειές. Το χωριό γεμάτο κόσμο, με 
ανάγκες για ποδήματα. 

Στα 20 μου πήγα στα Νιάτα σε έναν 
τσαγκάρη από τους Μολάους, λεγόταν 
Μυλωνάκος, για να μάθω τη δουλειά. 
Έμεινα κάμποσο χρόνο για τα βασικά. 
Τα περισσότερα μου τα δίδαξε η πείρα 
μετά.

Γυρίζοντας στο χωριό άνοιξα το πρώτο 

μαγαζί στο πατρικό, μετά στου Μπαρ-
μπούνη. Είχα πάντα παρέα γιατί εκτός 
από τους πελάτες, το μαγαζί ήταν κι 
ένας χώρος συνάντησης. Ήταν τέτοια τα 
χρόνια, πόλεμοι, ακυβερνησία, φτώχεια 
και πάλι φτώχεια. 

Στο ξύλινο τραπέζι ήταν το γραφείο μου 
γεμάτο εργαλεία. Καρφιά, ξυλόπροκες, 
φαλτσέτες, ψαλίδια, σφυριά, βελόνες, 
σουβλιά και σπάγκος, κερί για το κέ-
ρωμα της κλωστής. Σε μια άκρη είχα 
την μηχανή για το γάζωμα. Έφτιαχνα 
συνήθως αρβύλες για τους τσοπάνηδες 
και γεωργούς, αλλά και για τα παιδιά, 
ακόμη πέδιλα, αλλά και νυφιάτικα.

Ο πελάτης ερχόταν και πατούσε το 
δεξί του πόδι σε ένα χαρτόνι. Έπαιρνα 
το χνάρι μ’ ένα μολύβι και μετά το έκοβα. 

Έβαζα το καλαπόδι και το προσάρμοζα. 
Έκοβα τη σόλα, συνήθως από καουτσούκ 
για τα άρβυλα και το δέρμα για το πάνω 
μέρος του παπουτσιού ή της αρβύλας.

Τα δέρματα τα αγόραζα από έναν έμπο-
ρο στους Μολάους και είχαν συνήθως 
χρώμα μαύρο ή καφέ, εκτός από τα νυ-
φιάτικα που ήταν άσπρα. Από τον ίδιο 
αγόραζα και τα σύνεργα της δουλειάς.

Χρήματα έβγαιναν καλά, 200-250 δρχ. 
το ζευγάρι.

Οι τσοπάνηδες με πλήρωναν με τυρί. 
Περίπου 100 οκάδες ήταν η αντιστοιχία. 
Το τεφτέρι ήταν γεμάτο με τα βερεσέδια. 
Μετά εγώ εμπορευόμουν τα τυριά, τα 
πουλούσα συνήθως στους Μολάους, στα 
γύρω χωριά αλλά ακόμη και στο Λενίδι.

Πελάτες είχα και από άλλα χωριά. Από 

την Φρέγκρα, τοn Αϊ-Δημήτρη. Υπάρχουν 
και άλλοι τσαγκάρηδες στο χωριό.

Ο Φριτζήλας ο Κόλλιας, ο μαστρο-Γιάν-
νης ο Ζώταλης, σπουδαίος τεχνίτης αυτός 
έφτιαχνε τα καλύτερα σκαρπίνια. 

Ήταν πιο παλιά ο μαστρο-Σωτήρης 
που είχε υπαίθριο τσαγκάρικο κάτω από 
την καρυδιά του Μανίκη. 

Καλά πέρασα, δεν έχω παράπονο. 
Μεγάλωσα τα παιδιά μου με την τέχνη 
μου!!!

Η ώρα περνούσε. Κατάλαβα πως 
έπρεπε να τον αφήσω να ξεκουραστεί.

Τελείωσα το κέρασμά μου και του 
ευχήθηκα πίνοντας το νερό μου, να τα 
χιλιάσει, γιατί τα εκατό θα τα άγγιζε του 
χρόνου. 

παναγιώτα στρατάκου-Δούνια

(Αρχείο Θεόδωρου Παράσχη)

καΘέ καλΟκαιρι στην Κρεμαστή, 
όσοι έχουν τη δυνατότητα γυρίζουν 
στα σπίτια τους τα πατρικά, στην 
εκκλησία, στην πλατεία και ελάχι-
στοι εξορμούν στα γύρω βουνά.

Φέτος με ιδιωτική πρωτοβουλία 
του Δημήτρη Τζάκα και του πατέρα 
του Γεώργιου Τζάκα οργανώθηκε 
πεζοπορία προς την κορυφή στο 
Χιονοβούνι. Η συμμετοχή ξεπέρασε 
τις αρχικές προσδοκίες και έτσι 
συγκεντρώθηκαν 23 άνθρωποι 
με ηλικίες από 13 έως 63 ετών. 

Η φυσική κατάσταση των συμ-
μετεχόντων ήταν μέτρια όμως το 
ενδιαφέρον και η προσπάθεια τους 
ήταν αξιέπαινη καθώς η ανάβαση 
είχε ιδιαίτερη δυσκολία. Το μονο-
πάτι σε πολλά σημεία είχε κλείσει 
όμως οι έμπειροι Γιώργος Τζάκας 
και Παναγιώτης Γκιουζέλης έβρι-
σκαν πάντα την άκρη.

Μετά την επιστροφή στο χωριό, 
οι περιπατητές μιλούσαν ενθου-
σιασμένοι για την εμπειρία τους 
μέσα στα έλατα αλλά και για την 

θέα προς τον Λακωνικό κόλπο 
στην αρχή και προς το Μυρτώο 
στη συνέχεια. Η κούραση ήταν 
έκδηλη όμως όλοι πίστευαν ότι 
άξιζε η εμπειρία.

Κάποιοι ήθελαν να συμμετάσχουν 
αλλά δεν ήταν ενήμεροι καθώς ήταν 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Δυστυχώς ο 
Δημήτρης ο Τζάκας παρά την καλή 
του πρόθεση δεν κατάφερε να τους 
ενημερώσει όλους… Αν όμως είχε 
οργανωθεί από τους συλλόγους 
σίγουρα θα είχε μεγαλύτερη συμμε-

τοχή. Είναι μία δραστηριότητα που 
δεν έχει καθόλου έξοδα και που θα 
μπορούσε πολύ άνετα να ενταχθεί 
στο καλοκαιρινό πρόγραμμα των 
συλλόγων.

Το δάσος μας αποτελεί τον λόγο 
για τον οποίο απολαμβάνουμε κα-
θαρό και δροσερό αέρα. Όταν το 
γνωρίζουμε, μπορούμε και να το 
προστατέψουμε. Όλα χρειάζονται 
στην ζωή του χωριού – η πλατεία, 
το γήπεδο, η εκκλησία αλλά και τα 
γύρω βουνά μας αξίζουν την προ-

σοχή μας. Κλείνοντας, ο καθένας 
μπορεί να απολαμβάνει μεμονω-
μένα το βουνό, για την ηρεμία του, 
τα χόρτα ή τα μανιτάρια του, όμως 
υπάρχουν άνθρωποι στο χωρίο που 
θα ήθελαν να βγουν λίγο παραέξω 
από την πλατεία και δεν τους δίνετε 
η ευκαιρία. Στο χέρι μας είναι να 
οργανωθούμε να γνωρίσουμε και 
να διαφυλάξουμε τον φυσικό μας 
πλούτο.

ιωάννης π. γκιουζέλης

ΚΑλΟΚΑΙΡΙνη έΞΟΡΜηΣη ΣΤΟ ΒΟΥνΟ

Ο Γεώργιος Τζάκας και ο 
Μιχάλης Δούνιας σε εκδρομή 

στο Χιονοβούνι, μόλις έφτασαν 
στο σημείο που είχε τοποθετηθεί 

το έμβλημα της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού.
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Οι τρέισ ΗμέρΟμΗ-
νιέσ-κλειδιά για την 
έναρξη του αγώνα 
του 1821 και η τέ-

ταρτη, που καθιερώθηκε για 
συμβολικούς λόγους Πέρασαν 
195 χρόνια από την αγία ημέ-
ρα του Μαρτίου 1821, όταν οι 
Έλληνες άδραξαν τα όπλα για 
να γκρεμίσουν το μισητό τείχος 
του τυράννου, που 369 χρόνια 
σπάραζε την ελληνική ψυχή και 
ρήμαζε το Έθνος. Η ιστορία κα-
τέγραψε και επέβαλε στη μνήμη 
μας επικούς πρωταγωνιστές του 
Αγώνα, θυσίες: Κολοκοτρώνης, 
Γερμανός, Υψηλάντες, Μαυρομι-
χάληδες, Διάκος, Καραϊσκάκης, 
Παπαφλέσσας. Αλλά και ηρωϊκές 
μάχες: Μεσολόγγι, Τριπολιτσά, 
Δερβενάκια, Μανιάκι…

Ποια είναι η αλήθεια, όμως, 
για την ημέρα που ο δεσπότης 
Γερμανός σήκωσε το λάβαρο του 
αγώνα; Τρεις είναι οι ημερομηνίες 
και μία τέταρτη, ιστορικά αμφι-
σβητήσιμη, που καθορίστηκε να 
γιορτάζεται κάθε χρόνο. Η πρώτη 
είναι η 13η Μαρτίου 1821, όταν 
στη Μονή Αγίας Λαύρας Καλα-
βρύτων έφθασαν προεστοί και 
καπεταναίοι για να συσκεφθούν. 
Ο Τούρκος διοικητής Πελοπον-
νήσου Μάρα Βαλεσί τους κάλεσε 
σε φιλική συνάντηση στην Τρι-
πολιτσά να συνομιλήσουν για 
«τις αυξανόμενες αταξίες» των 
αρματολών και να μάθει τον σκο-
πό της σύσκεψης στη Βοστίτσα 
(Αίγιο). Λίγοι πήγαν στην καλο-
στημένη παγίδα, συνελήφθησαν, 
φυλακίστηκαν και εσφάγησαν! 
Πολλοί που δεν πήγαν στην 
Τριπολιτσά, μετέβησαν στην 
Αγία Λαύρα, όπου ο δεσπότης 
Γερμανός μετά από κατανυ-
κτική λειτουργία απέσπασε το 
«πέτασμα» (την κουρτίνα) της 
Ωραίας Πύλης, το ευλόγησε και 

τους όρκισε να αγωνιστούν μέχρι 
θανάτου κατά των Τούρκων.

«έλευθερία ή θάνατος»
Η δεύτερη είναι η 17η Μαρτίου, 
στην Αερόπολη (Ζίμοβα), όπου 
ο Πέτρος Μαυρομιχάλης ύψωσε 
στον ναό των Ταξιαρχών το λά-
βαρο, το οποίο έγραφε επάνω 
«Ελευθερία ή θάνατος» και κάτω 
«Ταν ή επί τας». Ένα λάβαρο στο 
οποίο ορκίστηκαν οι πολεμιστές 
να αγωνιστούν μέχρι θανάτου. 
Από εκεί, με τον Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη και 1.000 Μανιάτες, 
κινήθηκαν προς την Καλαμά-
τα στις 22 και στις 23 Μαρτίου 
τραγουδώντας το «Μη μείνει 
Τούρκος στον Μοριά, ουδέ στον 
κόσμον όλο». Ο Παπαφλέσσας 
δακρυσμένος φώναξε: «Έλληνες! 

Θα αναστήσωμεν το ταλαιπω-
ρημένο γένος μας. Μην ξεχνάτε 
το χρέος σε Θεό και Πατρίδα. 
Σ’ αυτά τα δύο σάς ξορκίζω, ή 
να νικήσουμε ή να πεθάνουμε». 
Ακολούθησαν ντουφεκιές…

Η τρίτη είναι η 23η Μαρτίου 
στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 
Πατρών, όπου κατέφθασε ο 
Ανδρέας Λόντος με 400 παλι-
κάρια και ο δεσπότης Γερμανός 
ανύψωσε έναν σταυρό και μία 
κόκκινη σημαία με μαύρο σταυ-
ρό, τους όρκισε και διάβασε τη 
διακήρυξη προς τους προξένους 
των ξένων χωρών: «… Το ελ-
ληνικό έθνος των χριστιανών… 
είμεθα αποφασισμένοι να απο-
θάνωμεν ή να ελευθερωθώμεν. 
Τούτου ένεκεν βαστάμε τα όπλα 
ανά χείρας». Η 25η Μαρτίου 

καθιερώθηκε τελικά ως ημέρα 
επίσημης έναρξης του Αγώνα 
για να συμβολίζει την ένωση 
των ιδανικών της χριστιανικής 
πίστεως και της ελευθερίας της 
πατρίδας.

Η έκρηξη της Επανάστασης ξε-
σήκωσε τους σκλαβωμένους Έλ-
ληνες. Κρητικοί προμηθεύονται 
από την Αγία Λαύρα ένα από τα 
τρία λάβαρα που φιλοτέχνησαν 
μοναχοί και πρόσφεραν στους 
επαναστάτες. Το λάβαρο υψώ-
θηκε στις 29-5-1821 σε μεγάλη 
σύναξη Κρητών στην Παναγία 
Θυμιανή στους Κομπάδες Σφα-
κίων, όπου κήρυξαν την επανά-
σταση για την απελευθέρωση της 
νήσου από τους Τούρκους. Το 
λάβαρο έμεινε στα Σφακιά στα 
χέρια του επαναστάτη Ιωάννη 

Σκορδίλη και βρίσκεται σήμερα 
στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνης, 
όπου το μετέφερε όταν μετα-
κόμισε η οικογένεια Σκορδίλη.

Δύο αναγράφονται ως οι 
πρώτοι πεσόντες στον αγώνα 
κατά των εχθρών του γένους. 
Πρώτος ο Κεφαλονίτης Βασίλειος 
Ορκουλάτος, φτωχός εργάτης 
που έπεσε την 25η Μαρτίου. 
Πολυάριθμοι ένοπλοι Τούρκοι, 
οι οποίοι ήλθαν από το Ρίο να 
λεηλατήσουν την Πάτρα και 
να βοηθήσουν την έξοδο των 
αποκλεισμένων στο φρούριο 
ομοφύλων στρατιωτών τους, 
πυρπόλησαν στην Αγία Τριάδα 
ένα ρακοπωλείο και η πυρκα-
γιά έλαβε μεγάλες διαστάσεις. 
Τότε ομάδες Ελλήνων εφόρμη-
σαν κατά των επιδρομέων και 
τους καταδίωξαν στη συνοικία 
Τάσι, όπου ήταν η καζάρμα (ο 
στρατώνας τους), και εκεί σε συ-
μπλοκή σκοτώθηκε ο γενναίος 
Ορκουλάτος. 

Ο δεύτερος κατά σειρά νεκρός 
είναι ο φτωχός τσαγκάρης Πα-
ναγιώτης Καρατζάς, ο οποίος 
διακρίθηκε για τη γενναιότητα 
και την ευφυΐα του. Έκανε υπο-
νόμους, κατασκεύασε φουρνέλα 
και ανατίναξε διόδους των απο-
κλεισμένων στο φρούριο των 
Τούρκων και τους απέκοψε στην 
ύδρευση. Σε μία από τις επιχει-
ρήσεις του ο γενναίος Καρατζάς 
σκοτώθηκε, αλλά παρέλυσε κάθε 
τουρκική αντίσταση και έδωσε 
ευκαιρία στους ενόπλους του 
Λόντου να στήσουν τα κανόνια 
του φρουρίου στις εξόδους των 
Πατρών απωθώντας τους Οθω-
μανούς. Ο αγώνας αρχίζει και ο 
δεσπότης Γερμανός γυρίζει στα 
αχαϊκά χωριά, εξεγείρει, εξοπλί-
σει κι ευλογεί τους μαχητές που 
εμπνέονται και οδηγούνται από 
τα υψωμένα λάβαρα!

25η/03/1966, Σχολικές Εκδηλώσεις για 
τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.

η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 
και η αΛηΘέια για το Λαβαρο τησ έπαναστασησ

στισ 6 μαρτιΟυ 2016 οι σύλλογοι 
Λαμποκαμπιτών Η ΦΡΕΓΚΡΑ και 
Χαρακιωτών Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ διοργάνωσαν χορο-
εσπερίδα σε κοσμική ταβέρνα του 
Κορυδαλλού, κατά τη διάρκεια της 
οποίας τελέσθηκε και η κοπή της 
Βσιλόπιτας των δύο συλλόγων. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
έλαβε το λόγο ο τέως πρόεδρος του 
Συλλόγου Χαρακιωτών, κ. Θεό-
δωρος Παπαγεωργίου, ο οποίος 
δεν περιορίστηκε σε έναν απλό 
χαιρετισμό, αλλά, όπως δημο-
σιεύει ο κ. Σπύρος Πετρολέκας 
στο αξιόλογο ιστολόγιό του http://
spyrospetrolekas.blogspot.gr, 
μίλησε ευρύτερα για τη δράση του 
Συλλόγου στον οποίο προήδρευσε 
επί 20 έτη: 

« έΞ αΦΟρμΗσ αυτού του 
ευχάριστου γεγονότος έλαβε λόγο 

και ο παλιός επί 20ετίας περίπου 
Πρόεδρος του Συλλόγου Χαρα-
κιωτών  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΠΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος συνεχάρη τον 
πρόεδρο και τα μέλη του συλλόγου 
Λαμπόκαμπου για την πρωτοβου-
λία τους αυτή και τον πρόεδρο του 
Συλλόγου Χαρακιωτών Δημήτριο 
Ξαστερούλη για την πολυετή –πε-
ρίπου 30 χρόνια- θητεία του στο 
Δ.Σ.του Συλλόγου επαίνεσε την 
πρωτοβουλία της συνεργασίας πα-
ροτρύνοντας τους Συλλόγους σε ου-
σιαστικές συνεργασίες ώστε ,ίσως 
στο μέλλον επιτευχθεί η Ζαρακίτικη 
ομοσπονδία όπως συνέβη παλιότε-
ρα,τη δεκαετία του 1990 που με την 
προτροπή του αείμνηστου Κωστα-
ντίνου Παπαμιχαλόπουλου και τον 
ενθουσιασμό του πρόεδρου των 
Συλλόγων έγινε πραγματικότητα 
και ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριό-
τητα διοργανώνοντας τρία επίσημα 

συνέδρια στο Κυπαρίσσι ,στη Ρηχιά 
και το Γέρακα όπου προβλήθηκαν 
στις αρμόδιες αρχές τα προβλήματα 
των χωριών. 
Μάλιστα έφερε στη μνήμη ορισμέ-
νους από τους παλιούς αξιέπαινους 
προέδρους που εργάστηκαν σοβα-
ρά για τον σκοπό αυτό όπως αυτόν 
του Κυπαρισσιού, τον αείμνηστο 
γιάννη Δούκα του λαμπόκαμπου, 
τον τάσο πετρουτσά από ρη-
χιά, τον Δημήτρη πραγαλό από 
Άγιο Δημήτριο ,τον αείμνηστο 
χρύσανθο Δούνια και Βασίλη 
παράσχη της κρεμαστής,τον Ηλία 
Κρητικό του Γέρακα και τον υποφαι-
νόμενο του Χάρακα κ.α»

Η αναΦΟρα τόσο στο Σύλλογο 
των Κρεμαστιωτών Αθηνών όσο και 
στους Προέδρους Χρύσανθο Δού-
νια και Βασίλη Παράσχη περιποιεί 
ιδιαίτερη τιμή στο Σύλλογο των Αθη-

νών και αποτελεί σημαντική μαρτυ-
ρία για το δυναμισμό που επέδειξε 
δραστηριοποιούμενος στην τοπική 
κοινωνία. Οι δύο πρώην πρόεδροι 
δεν είναι οι μόνοι Κρεμαστιώτες που 
αναφέρονται, καθώς ο αναφερόμε-
νος Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπου-
λος, ο μπαρμπα-Κώστας ο Τσέπης, 
όπως ήταν γνωστός σε όλην την 
περιοχή του Ζάρακα, υπέγραφε ως 
Κρεμαστιώτης και Πισταμιώτης και 
είχε βοηθήσει ποικιλοτρόπως το 
Σύλλογο Αθηνών κατά τα πρώτα 
χρόνια της λειτουργίας του.

απέυΘυνΟμέν ευχαριστίες 
στον κ Παπαγεωργίου για την τιμη-
τική αυτή αναφορά και ασφαλώς ο 
Σύλλογος Κρεμαστιωτών Αθηνών 
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ θα συμμετάσχει σε 
μια παρόμοια πρωτοβουλία σύσφιγ-
ξης των δεσμών των χωριών του 
Ζάρακα. 

 «ο πατριωτησ» 
μια αναγνώριση της συμβολής του συλλόγου κρεμαστιωτών αθηνών 


