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Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Μ

ετά από ένα χειμώνα
βροχερό, ήρθε η Άνοιξη- και αυτή με πολλές βροχές και θεομηνίες. Το
Πάσχα ο καιρός ήταν καλός
και ευνόησε τους επισκέπετες
του χωριού. Τα δένδρα γέμισαν
ανθούς, στην πορεία, όμως,
δεν έδεσαν αρκετούς καρπούς.
● Η Μεγάλη Εβδομάδα είχε
εφέτος ένα ιδιαίτερο χρώμα
από την παρουσία του π. Δημήτριου. Έγιναν όλες οι ακολουθίες στην ώρα τους, μετά
από τις ταλαιπωρίες των προηγούμενων χρόνων.
● Τη Μ. Πέμπτη άρχισε ο κόσμος να μαζεύεται και τα φώτα
των σπιτιών να δίνουν το σήμα
των νέων αφίξεων.
● Ένα γεγονός που θέλουμε
να επισημάνουμε και να δηλώσουμε την αντίθεσή μας. Ο
στολισμός του Επιταφίου έγινε
το βράδυ της Μ. Πέμπτης στον
Άγιο Κωνσταντίνο! Ένα έθιμο
χρόνων και από τη σαραντάχρονη υπηρεσία του παπα-Κώστα που συνεχίστηκε από τους
διαδόχους του, παπα-Λευτέρη,
παπα-Στέλιο, παπα-Γιάννη και
όλους τους μετέπειτα ιερείς.
● Η συμμετοχή του κόσμου
στον στολισμό του Επιταφίου
το πρωί της Μ. Παρασκευής
ήταν μεγάλη, έρχονταν πολλοί συγχωριανοί φέρνοντας
αγριολούλουδα από γύρω,
συνήθως κυκλάμινα, «λαγουδάκια», όπως τα αποκαλού με στο χωριό. Μετά
τον στολισμό, ακολουθούσε
κοινή τράπεζα με νηστίσιμα
αλάδωτα φαγητά, προσφορές
από πατριώτες.
● Πέρσι, αναγκαστήκαμε να
στολίσουμε τον Επιτάφιο το
βράδυ της Μ. Πέμπτης, λόγω
των υποχρέωσεων του τότε
αναπληρωτή ιερέα, π. Δημητρίου, που έπρεπε να εξυπηρετήσει και την ενορία του
Αλεποχωρίου.
● Η εφημερίδα μας, ως θεματοφύλακας των παραδόσεων
του χωριού μας, θα αγωνίζεται
πάντα για τη διατήρησή τους.
Νομίζουμε ότι πρέπει μετά από
συζήτηση και συνεννόηση με
τον αγαπητό π Δημήτριο να
επανέλθει το έθιμο.
● Τη Μ. Παρασκευή, το μεσημέρι, τελέσθηκε η Αποκαθήλωση. Κόσμος πολύς, ντόπιοι
αλλά και ξένοι, συγκεντρώθηκαν τη Μ. Παρασκευή το βράδυ

(H παράδοση συνεχίζεται από τον πατέρα στο γιο).

στον Άγιο Κωνσταντίνο. Γεμάτη
ασφυκτικά η εκκλησία, αλλά και
ο περίβολος. Αφού εψάλλησαν
τα Εγκώμια από δύο ομάδες
ανδρών και γυναικών έγινε η
περιφορά του Επιταφίου.
● Η Ανάσταση έγινε μετά από
χρόνια στην ώρα της. Πλημμύρισε η εκκλησία από κόσμο
και μετά το Χριστός Ανέστη οι
δρόμοι γέμισαν από τα φώτα
των λαμπάδων, που στα χέρια
των πιστών μετέφεραν το Άγιον
Φως στα σπίτια τους.
● Ο Άη Γιώργης γιορτάστηκε
την επομένη του Πάσχα, δεν
υπήρξε μεγάλη προσέλευση,
ο κόσμος είχε αρχίσει ήδη το
ταξίδι της επιστροφής.
● Ο Άη Θανάσης γιορτάστηκε στο γραφικό ξωκλήσσι και
μετά την απόλυση της Θείας
Λειτουργίας η Ευγενία Παυλάκη
κέρασε όλο το εκκλησίασμα
στην υγεία του γιου και του
πεθερού της.

● Ο Άη-Γιάννης συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και από τα
γύρω χωριά. Ακολούθησε το
ακθιερωμένο γλέντι.
● Στις 21/05 πανηγύρισε και η
πρώην 2η Ενορία της Κρεμαστής, ο Άγιος Κωνσταντίνος.
Αρκετοί πατριώτες συμμετείχαν
στην πανήγυρη. Η Λέλα Κοσμά προσέφερε αναψυκτικά και
γλυκά για τη γιορτή της στους
παρευρισκόμενους.
● Οι ελάχιστοι πλέον κτηνοτρόφοι ανηφόρησαν στο χωριό.
Πόσο ευχάριστο και ηρεμιστικό
είναι να ακούς το πρωί και το
δείλι το κουδούνισμα των τροκανιών, έστω και λίγων πια!
● Οι κήποι έχουν μεταφερθεί
πλέον γύρω από τα σπίτια,
καταπράσινοι, προσφέρουν
τα αγαθά τους Κολοκυθάκια,
πατάτες, ντομάτες, φασολάκια έχουν προβάλλει! Ευκαιρία
και για εμάς να γευτούμε κατά
την καλοκαιρινή μας παραμο-

νή αγνά προϊόντα, είτε προσφερόμενα ως φιλέματα, είτε
αγοράζοντάς τα.
● Έχουν αρχίσει οι αφίξεις
από το εξωτερικό, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, αλλά
και από την Αθήνα. Υπάρχει
ζήτηση για ενοικιάσεις σπιτιών
και προβλέπεται σύντομα να
έχουμε airbnb στην Κρεμαστή.
● Οι Αυτοδιοικητικές (Δημοτικές και Περιφερειακές) και οι
Ευρωεκλογές στις 26/05 και
02/06 έφεραν ξανά στο χωριό
αρκετούς ψηφοφόρους. Λειτουργησαν τέσσερα τμήματα, δύο
για τις Ευρωεκλογές και τις Περιφερειακές Εκλογές και δύο για
τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές
Εκλογές. Υποψήφιοι για τη θέση
του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας του χωριού μας ήταν δύο
νέοι πατριώτες, ο Παναγιώτης
Κοσμάς και Γιάννης Αρκούδης, ο
οποίος και τελικά εξελέγη. Πολλές ευχές στο νεοεκλεγέντα για
επιτυχία στο έργο του!

● Ακολούθησαν ένα μήνα
μετά, στις 07/07, οι βουλευτικές
εκλογές. Ξανά το χωριό γέμισε
ψηφοφόρους που άσκησαν το
εκλογικό τους δικαίωμα.
● Την ίδια ημέρα έγινε η καθιερωμένη Θεία Λειτουργία
στην Αγία Κυριακή στο Μαρί.
Τα παιδιά και τα εγγόνια του
μπαρμπα-Θόδωρου και της
θεια-Μαρίκας
παρέθεσαν
γεύμα στους προσκυνητές,
όπως η Ξαστερουλέικη φιλοτιμία ορίζει.
● Ένα θλιβερό γεγονός συνετάραξε το χωριό, ο θάνατος
του αγαπητού Κώστα Πουλάκη. Η Κρεμαστή έχασε έναν
αγαπημένο πατριώτη. Θερμά
Συλλυπητήρια στην οικογένειά
του. Πρωτεργάτης στην ίδρυση
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών
Αθηνών «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ», παρών σε κάθε κάλεσμα για το
καλό του χωριού.
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών “Ο Πατριώτης”
Επιμέλεια σύνταξης:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΙΑ

Συνέχεια από την σελίδα 1
● Την αυλαία των θερινών
θρησκευτικών εκδηλώσεων
άνοιξε ο Προφήτης Ηλίας με
Εσπερινό την παραμονή και

Θεία Λειτουργία ανήμερα.
Το βράδυ έγινε το πανηγύρι
με πλήθος κόσμου και πολύ
κέφι, που διοργάνωσε ο
Σύλλογος Κρεμαστιωτών
«Ο ΕΛΑΤΟΣ».

● Με το όνειρο των καλοκαιρνών διακοπών ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε από
την πόλης μας. Η Κρεμαστή
μας περιμένει με τις δροσιές της, τις παρέες μας,

την ξεκούραση.
Καλή Αντάμωση,
Πατριώτες!!!
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια

«Πηγή Φωτογραφιών»

Αρχείο Μιχαήλ Δούνια
Γράμματα στέλνονται στις
ηλεκτρονική διευθύνση:
nikosfix@gmail.com

Κείμενα προς δημοσίευση
στέλνονται στον κ. ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Ηρακλείτου 78-ΤΚ 12243
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Αντώνης Ταμβάκος
6946310310
Νίκος Βροχίδης
6972888966
Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος
6982549549
Στέλλα Παρδάλη
6942663727
Νίκος Δ. Παρδάλης
6977985556
Λένα Τραπεζόντα
6973796145
Χρήστος Γκλιάτης
6948042385
Γιάννης Παυλάκης
6974047047
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ CDI A.E.
Κουρτίδου 153, Αθήνα
Τηλ. 210 2533252, www.cdi.gr
Τα δημοσιευόμενα άρθρα εκφράζουν τη
γνώμη των αρθρογράφων τους, οι οποίοι
ευθύνονται για το περιεχόμενο τους.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ συνελθόν εις έκτακτον συνεδράισιν στις 23 Ιουνίου 2019 επί τω αγγέλματι της
εκδημίας του Κωνσταντίνου Πουλάκη του Μάριου,
ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου Κρεμαστιωτών και
πρώτου Προέδρου του ΔΣ του Συλλόγου απεφάσισε τα κάτωθι:
1. Να προσφερθεί ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά
εις μνήμην του στον ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Κρεμαστής.
2. Να δημοσιευθεί το παρόν Ψήφισμα στην εφημερίδα του Συλλόγου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

● Άρθρα και φωτογραφίες προς δημοσίευση στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδος παρακαλούνται να
αποσταλλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση Νικόλαος
Καλκάνης-Ηρακλείτου 78- ΤΚ 12243 Αιγάλεω
ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις nikosfix@gmail.com
και pap.marizza@hotmail.com
μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όπως είχε εξαγγελθεί στα δύο προηγούμενα φύλλα της εφημερίδος, επρόκειτο μετά το Πάσχα να πραγματοποιηθεί διαγραφή όσων συνδρομητών δεν είχαν καταβάλλει τις αναλογούσες συνδρομές μέχρι το 2018.
Η αναθεώρηση του καταλόγου πραγματοποιήθηκε από το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας. Πρέπει να
επισημανθεί ότι η διαγραφή δεν έγινε μηχανιστικά, αλλά ελήφθησαν υπ΄όψη πολλά κριτήρια, όπως η ηλικία,
η υγεία, ο βαθμός απομόνωσης του συνδρομητή από τους Συλλόγους, ο αριθμός των ετών που δεν είχε καταβληθεί συνδρομή, κλπ.
Περίπου 70 άτομα διεγράφησαν, μηδείς εκ των του εξωτερικού διαμενόντων, αρκετά ακόμη άτομα θα διαγραφούν, αν δεν καταβάλλουν συνδρομή μετά την παρούσα ανακοίνωση.
Όποιος επιθυμεί να επανεγγραφεί ως συνδρομητής και να καταβάλλει τη συνδρομή του να επικοινωνήσει
με τον Πρόεδρο του ΔΣ Αντώνιο Ταμβάκο (Τηλ. 6946310310), τον Ταμία του ΔΣ Ιωάννη Παπαμιχαλόπουλο
(Τηλ 6982549549) ή τον υπεύθυνο έκδοσης της εφημερίδος Νικόλαο Καλκάνη (Τηλ 6946537400).

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Κατά τα μέσα Απριλίου η Ξένια Στάππα, κόρη
της Βασιλικής Ιω. Μανούσου, και ο σύζυγός της
απέκτησαν το πρώτο τέκνο τους, που είναι αγόρι.
● Στις 22 Μαῒου ο Αντώνιος Παν. Ταμβάκος και
η σύζυγός του, Μαρία Παπακωνσταντίνου, κόρη
της Ιωάννας Δημ Παρδάλη, απέκτησαν το πρώτο
τέκνο τους, που είναι αγόρι.
● Στις 27 Μαῒου γεννήθηκαν στη Λάρισα οι δίδυμοι γιοι του Νικολάου Παν. Κοσμά και της συζύγου
του.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Στις αρχές Ιουλίου τελέσθηκε στην Κρεμαστή η
βάπτιση του γιου του Νικολάου Τσορομώκου, γιου
του Χρήστου Ν. Τσορομώκου, Δικηγόρου Καναδά.
● Στις 28 Ιουλίου τελέσθηκε στην Κρεμαστή η
βάπτιση της κόρης του Δημητρίου Κοσμά και της
Αντριάννας Κων. Δρίβα
Να σας ζήσουν!
ΓΑΜΟΙ
● Στις 13 Ιουλίου 2019 τελέσθηκε στην Κρεμαστή
ο γάμος της Ματίνας Μπακαούκα, κόρης της Αικατερίνης Βασ. Τσορομώκου, και του συζύγου της,
Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου.
● Στις 13 Ιουλίου 2019 τελέσθηκε στα Βριλήσσια

Αττικής ο γάμος του Χρήστου Γεωργ. Ταμβάκου.
Βίον Ανθόσπαρτον!
ΘΑΝΑΤΟΙ
● Στις 30 Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε στη Γλυκόβρυση Λακωνίας η Αικατερίνη Αιβαλώτη, σύζυγος
του Παναγιώτη Γιάννου, Αστυνόμου Α’, Διοικητού
του ΑΤ Μολάων και γιου της Ελένης Κων. Τσορομώκου, σε ηλικία 41 ετών.
● Στις 03 Μαρτίου 2019 απεβίωσε σε ηλικία 78
ετών στο Βλαχιώτη Λακωνίας και ετάφη στην
Κρεμαστή η Κωνσταντίνα, χήρα Μιχαήλ Τζάκα,
το γένος Ιωάννη Παναρίτη. Η αγαπητή σε όλους
θεια-Ντίνα, μαζί με το σύζυγο και το γιο της, υπήρξε από τους τελευταίους μονίμους κατοίκους της
Κρεμαστής.
● Στις 07 Μα’ί’ου 2019 απεβίωσε στην Αθήνα και
ετάφη στο Λαμπόκαμπο ο Νικόλαος Δούκας, σύζυγος της Ευγενίας Γρηγ. Πριφτάκη, σε ηλικία 71
ετών. Ο Νίκος εργα΄ζοντα ως ιεροψάλτης στον ΙΝ
Αγίου Νεκταρίου Συκέας. Πολλές φορές, σε ημέρες εορτών, αλλά και σε απλές Κυριακές επισκεπτόταν την Κρεμαστή μαζί με τη σύζυγο και τα
παιδιά του και διακονούσε το αναλόγιο της Κρεμαστής. Διακρινόταν για την πολύ ωραία φωνή του,
την τόσο βροντώδη που γινόταν γλυκιά σαν μέλη,
τη λιπαρά γνώση της βυζαντινής μουσικής και την

άριστη γνώση του Τυπικού, στοιχεία που έδιναν
ένα ιδιαίτερο χρώμα μεγαλοπρέπειας αναμεμειγμένης με κατάνυξη σε κάθε ακολουθία στην οποία
συμμετείχε.
● Στις 23 Μαΐου 2019 απεβίωσε στη Γλυκόβρυση,
όπου και ετάφη, ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια, σε ηλικία 76 ετών ο Δημήτριος Αρκούδης.
● Την 01 Ιουνίου 2019 απεβίωσε στο Λεωνίδειο, όπου και
ετάφη, η Ελευθερία , σύζυγος Κυρίου, το γένοςΑνάργυρου Παπα’ι’ωάννου, σε ηλικία 76 ετών.
● Στις 21 Ιουνίου 2019 απεβίωσε στην Κρεμαστή,
όπου και ετάφη, σε ηλικία 73 ετών, ο Κωνσταντίνος Μ. Πουλάκης, πρώτος πρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
● Στις 24 Ιουνίου 2019 απεβίωσε στο San
Francisco των ΗΠΑ η Νόρμα Λουίζ Σάιμπερτ, σύζυγος του Νικολάου Λ. Pappas, γιου του Λεωνίδα
Ν. Παπαμιχαλόπουλου και της Παναγιώτας Γ. Παπαμιχαλόπουλου (Μπουσκούνη).
● Στις 26 Ιουνίου 2019 απεβίωσε στη Γλυφάδα
και ετάφη στο Λαμπόκαμπο ο Μιχαήλ Δούκας σύζυγος της Χρυσούλας, το γένος Αναστασίου Πριφτάκη, σε ηλικία 94 ετών.
● Στις 09 Ιουλίου 2019 απεβίωσε στην Αυστραλία
η Παναγιώτα, κόρη του Αναστασίου Χαραμή (Χαραμόπουλου).
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους τους!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Νικόλαο Καλκάνη τηλεφωνικώς
στον αριθμό 6946537400 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση nikosfix@gmail.com, ώστε να τον ενημερώσουν σχετικά
με τα αποτελέσματα, ώστε να τους δοθούν τα συγχαρητήρια εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής στο επόμενο φύλλο.
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Σημαντική Ανακάλυψη στη Λακωνία
Διαβάζοντας πρόσφατα
τις εφημερίδες, αλλά και το
περιοδικό «Αρχαιολογία»μού
τράβηξε το ενδιαφέρον μια νέα
σημαντική ανακοίνωση με τίτλο
«Σημαντική Ανακάλυψη στη
Λακωνία». Αρχίζοντας να
διαβάζω, θυμήθηκα ένα παράδειγμα από το βιβλίο του
Gombuch «Μικρή Ιστορία του
Κόσμου», όπου ο συγγραφέας
παρομοιάζει την ιστορία του
κόσμου με ένα βαθύ πηγάδι,
απύθμενο. Όταν πετάει μέσα
ένα χαρτί που καίγεται, αυτό
αρχίζει να πέφτει αργά και να
φωτίζει τα τοιχώματα, όλο και
πιο βαθειά, όλο και πιο κάτω.
Έτσι, φωτίζουμε κι εμείς το
παρελθόν.
Να που σήμερα, λοιπόν,
βρήκαμε έναν προπάππου
μας και αν το πάρουμε και
πατριωτικά τις ρίζες μας σε
εποχές πολύ μακρινές. Κατωτέρω παρατίθεται το άρθρο
εντός εισαγωγικών:
«Η είδηση που μεταδίδεται
διεθνώς από τα επιστημονικά
περιοδικά είναι η ανακοίνωση

Στην κεντρική φωτογραφία η διακεκριμένη Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος Κατερίνα Χαρβάτη.

ομάδας ξένων και Ελλήνων
επιστημόνων με εποκεφαλής
την Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη,

σχετικά με την εύρεση κρανίου στο σπήλαιο Απήδημα
στη Μάνη, ηλικίας περίπου
210.000 ετών.

Οι ερευνητές της ομάδας
εκτιμούν ότι στο σπήλαιο
έζησε κατ’ αρχάς ένας πληθυσμός Homo sapiens και

στη συνέχεια οι Νεάντερταλ,
το δε κρανίο φέρει χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Homo
sapiens. Ένα δεύτερο κρανίο
που βρέθηκε στο ίδιο σπήλαιο
είναι ηλικίας 170.000 ετών και
έχει χαρακτηριστικά ανθρώπου
του Νεάντερταλ.
Μέχρι τώρα, τα αρχαιότερα
δείγματα ανθρώπων στην Ευρώπη ήταν ηλικίας μικρότερης
των 45.000 ετών. Με το νέο
εύρημα αναδαιμορφώνονται οι
θεωρίες σχετικά με την ιστορία
του είδους μας για την εξέλιξη
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Είναι γνωστό ότι ο αρχαιότερος ανθρώπινος σκελετός
έχει βρεθεί στην Αφρική και
θεωρείται η μητέρα του ανθρώπινου είδους. Προφανώς
υπήρξαν διάδρομοι μετανάστευσης από την Αφρική προς
την Ευρώπη μέσω του χώρου
της σημερινής Ελλάδας»
Η έρευνα συνεχίζεται. Το
απύθμενο πηγάδι της γνώσης
όλο και περισσότερο φωτίζεται.
Παναγιώτα
Στρατάκου-Δούνια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Ο Peter Pamel, εγγονός του Παναγιώτη
Παπαμιχαλόπουλου, του πρεσβύτερου γιου
του Δημητρίου Δ. Παπαμιχαλόπουλου (Κούτρου), γιος του Οδυσσέα Παπαμιχαλόπουλου,
δικαστής στα δικαστήρια του Καναδά προήχθη και έγινε μέλος του Ανώτερου Δικαστηρίου του Καναδά.
(Τα ζεύγη Peter Pamel και Παντελή Παπαμιχαλόπουλου
-Αρχείο Παντ. Παπαμιχαλόπουλου).

Στις 14/04 η Ομοσπονδία των Λακωνικών
Συλλόγων Μόντρεαλ πραγματοποίησε φιλανθρωπική εκδήλωση με σκοπό τη συλλογή
χρημάτων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης
Μονεμβασίας και Σπάρτης. Χάρη στη φιλοτιμία των ομογενών συγκεντρώθηκε το ποσό
των 150.000 δολλαρίων, το οποίο ήδη έχει
παραδοθεί στην Ιερά Μητρόπολη. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, ο υπογράφων υπό
την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ομοσπνδίας Λακωνικών
Συλλόγων Μόντρεάλ επέδωσε τιμητική πλακέτα στον κ Νίκο Τσάπα, Μεγάλο Χορηγό της
Ομοσπονδίας.
(Το ΔΣ της Ομοσπονίδας Λακωνικών Συλλόγων Μόντρεαλ
με τον τιμηθέντα Μέγα Χορηγό, Νίκο Τσάπας
-Αρχείο Παντ. Παπαμιχαλόπουλου).
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Ματιές στο τετράδιο της ιστορίας του βίου του

Σ

(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)

το φύλλο 67 καταγράφηκε η
περίοδος της ζωής του Δημητρίου Παν. Λάββα (Μπράντα) από την γέννησή του
μέχρι το τέλος της στρατιωτικής
του θητείας (1η, 2η περίοδος).
3η Περίοδος
«ώση ανήκαμαι στη κλάση του 40
γιρήσαμε στα σπίτια μας στις 16
ωκτομβρίου του 48, και να πιάσης
να διμιουργιθής να φτίξης σπίτι απώ
αρχή, να πας σαι ασφεστοκάμινο
για να βγάλης το ασβέστη που θα
χρισήμεβαι για την ηκοδωμή, στο
κεραμιδωκάμινο για τα καιραμίδια
γιατί τώτε δαιν ήταναι εργωστάσια κεραμωπιήας και τούβλων και
σπαστήρες για άμους και τα τσιμέντα. Πωλοί λίκα και δήσκολαις
η μεταφωρές του γιατί δαιν ήτανια
αμάξια. Μόνον απώ τη θάλασα και
πάλη δίσκολα ήταν γιατί δαιν ηπήρχαν και λεφτά γιατί δεν ηπήρχε και
μτανάστεψη, μώνον στην Αμερική.
Δεν ήταναι ούτε η Αφστραλία, ούτε
ο Καναδάς και η Γερμανία μετα την
αμερική που πήγαναι πωλοί λίγη
στην αργεντινή αλά και αικεί τα λεφτά ήτανι πωλοί λίγα και δαιν μπορούσανε οι μεταμετανάσταις για να
βοηθήσουναι τι ηκωγένιαίς τους που
άφησαν πήσω και διστηχάγαναι
και αυταίς. Μην κυτάται τώρα που

ηπάρχουν και λεπτά και ώλαις οι
αιφκωλίαις για να εξηπερρετηστής
αίφκολα. Τότε οι γιατρί ήταν λίγη και
η μεταφωρά τους δίσκωλη, γιατί για
να πας να φέρης αίνα γιατρό από
αίνα μακρινό χωριό που άπεχαι 5
ώραις να πας και πένται να γιρήσης αίφεβγαι ο αστενής για τον άλο
κόσμο. Τόταις μια ένα σκωλικωηδίτι
είχαναι φύγει πωλής κόσμος η μία
γιναίκα από τον τωκετό που χανώταναι η μάνα μαζί μαι το παιδί.
Φαντάσου πόσω δίσκολη ήταναι
η ζωή τώται, μώνο που τώταις δεν
ηπήρχαναι αυτά που είναι σήμερα
τα ναρκωτικά και πωλά διστηχείματα από τα μιχανήματα».
«Και τώρα θα ξαναγιρίσω πάλη
στα δικά μου, γιατί τα δικά μου μαι
κινήγισαν θεή και δέμωναις προς το
ζήτημα της παντριάς».
«Όταν αποφάσισα για να παντρεφτώ αιπήγα ηαιραρχικός και αίστηλα
για σηνμπέθθερο τον μεγαλήτερο
αδελφώ μας και αίκανε την πρώταση γάμου στον πατέρα της και σε 2
ημέραις, αφού αυτοί αίκαμαν ηκωγενιακό σημβούλιο ήπαν στον αδελφώ
μου ώτοι ήμασταν δεχτή. Αλλά αιγώ
δαιν ήχα το σπίτη αίτημο και χριάστηκαι χρώνος. Η αρεβώνα διήρκησαι 14 μήνες και μετά αίγηναι ο γά-

μος. Μετά το γάμο αικάναμαι και το
πρώτο κορίτση. Η γηνέκα μου αρώστησαι από αρώστια που για αιμάς
αιντηπώθηκε πως ήτανε χρωνιαία.
Τραβιώμουνα στους γιατρούς και ότι
δούλεβα τα πέρναναι οι γιατρή και
τα νοσοκωμία. Το άνχως βασίλεβαι
και η κατάσταση χηροτέραιβε γιατί
το κακό μεγάλωσαι και διήρκεσαι 30
χρόνια που ήρθαι ο θάνατος».
«Αίχω φτάσει στα 90 χρώνια,
γιαυτό γράφω αυτά με ώλα τα γεραμάτα μου και δωξάζω το θεό που
αίχει δώση την ηγία και τη λωγική
μου, γιατί βλέπω πωλούς από τους
συνωμίληκούς μου, που απουσιάζουν απώ τη ζωή ώχει μώνο από το
χωριώ μου αλά και απώ ώλοι την
αιπαρχία και ρωτό κι αν ζούναι και
μου λεναι ώτι αίχουν φύγη ώλοι. Περημένο πώται θα αίρθη η σιρά μου
να πάο να τους συναντίσο να τους
πω τα νέα της πατρίδας μας, για τα
χάλια, για τη φαγούρα που αίχουνε, ηδίος τα πωλιτηκά κώματα γιατί
δεικαιωλγούνται και λέναι πιός θα
φτιάξη τη ζωή του αιληνικού λαού,
αλά πάναι ώλοι για σημφέρωνα και
ώχει για το καλώ του λαού και πήγαναι χαμένα τα κωρμιά που αιμήναναι
για τη πάτρίδα στα Αλβανικά βουνά
και στη Κρίτη γιατί κανένας δαιν σκέβεται πατριωτικά»

Στη στήλη μου αυτή κατέγραψα
αυτούσιες τις πιο ενδιαφέρουσες
πτυχές από την αυτοβιογραφία του
Δημήτρη Λάββα (Μπράντα).
Στο τετράδιο της βιογραφίας του
αποτυπώνεται ένας απλός άνθρωπος του χωριού, έξυπνος, δυνατός
μαχητής της ζωής, με πολλά κοινά
ενδιαφέροντα, με αγάπη για το χωριό του και την πατρίδα.
Σε εμένα αφήνει δύο ερωτήματα
– απορίες:
– Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος του χωριού, στα στερνά του
(των 90 χρόνων) έκατσε και έγραψε το τετράδιο τη βιογραφίας του
σε 150 σελίδες; Ποια δύναμη ψυχής είχε;
– Πόσα παιδιά του χωριού μας με
υψηλό δείκτη νοημοσύνης δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν σε σπουδές, ή σε επαγγέλματα αποδοτικά
για να καλυτερέψουν τη ζωή τους
και να βοηθήσουν την πατρίδα και
το χωριό, γιατί η φτώχια σε εκείνα τα
πέτρινα χρόνια στάθηκε αξεπέραστο
εμπόδιο;
Η βιογραφία του Δημήτρη Λάββα
(Μπράντα) θα είναι ένα ιστορικό κειμήλιο της πολιτισμικής ταυτότητας
του χωριού μας. 
Ν.Α.Δούνιας
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Κρεμαστιώτικες στιγμές
φωτογραφίες από το χωρίο μας

Kaλοκαιρινές φιλενάδες .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
● Στις 13 Ιουνίου 2019
εκοιμήθη μια μεγάλη
πνευματική φυσιογνωμία
της Εκκλησάις, ο π Χρήστος Παυλάκος σε ηλικία
79 ετών. Ο π Χρήστος
Παυλάκος υπήρξε γέννημα θρέμμα των Μολάων, πνευματικό τέκνο
του Πακιώτη γέροντα
Φιλόθεου Ζερβάκου.
Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών,
χειροτονήθηκε διάκονος
το Σάββατο του Λαζάρου και πρεσβύτερος
του Αγίου Πνεύματος το
1966 από το Μητροπολίτη Αιτωλάις και Ακαρνανίας Θεόκλητο. Το 1969
τοποθετήθηκε στον Ι. Ν.
Αγίου Νικολάου Περάματος, όπου και παρέμεινε
μέχρι την εκδημία του
για περίοδο 53 ετών.
Υπήρξε ένας αφοσιωμένος ποιμένας, μάλιστα
δεν επεδίωξε το διορισμό του ως θεολόγου
καθηγητή Μέσης Εκπαί-

Παλιοί Συμμαθητές συναντώνται ξανά.

● Στις 20 Ιουνίου 2019 απεβίωσε
ένας φίλος της Κρεμαστής, ο Δημήτριος Χαραμής, σε ηλικία 86 ετών.
Καταγόμενος από τα Βελανίδια της
Λακωνίας, ο Δημήτριος Χαραμής
αφιέρωσε την μετά τη συνταξιοδότηση περίοδο της ζωής του στην
έρευνα και την καταγραφή της
εμφάνισης και της ιστορικής διαδρομής του επωνύμου Χαραμής. Στο
πλαίσιο της έρευνας αυτής, ήρθε σε
επαφή με εκατοντάδες συνεπωνύμους του και μη, σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη της Γης.
Το υλικό που συγκέντρωσε, το κατέγραψε σε τρεις τόμους ενώ συνέχισε να συγκεντρώνει υλικό και μετά
την έκδοσή του, ωστόσο το γήρας

Γενική Συνέλευση των Κρεμαστιωτών τον Αύγουστο 1984.

● Σύμφωνα με το
από 25/06/2019 Δελτίο
Τύπου του ήδη αποχωρήσαντος Διοικητού του
Γενικού Νοσοκομείου
Σπάρτης, Σωτήριου
Μπότσιου, το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος έχει αναλάβει
την οικοδόμηση νέου
νοσοκομείου στη Σπάρτη ενώ ο Διοικητής
δέχθηκε και την επίσκεψη του ορισθέντος από
το Ίδρυμα αρχιτέκτονα
Renzo Piani. Εξαιρετικά ευχάριστη η είδηση
της αναβάθμισης των
υπηρεσιών υγείας του
Νομού!
● Μια από τις τελευταίες αποφάσεις του
απερχόμενου ΓΓ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Πέτρου Τατούλη ήταν η
ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
«Πελοπόννησος 20142020» της αποκατά-

Λιτανεία της Εικόνας της Παναγίας τα Εννιάμερα.
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δευσης, παρά μόνο για
1 έτος, το σχολικό έτος
1979-1980, που υπηρέτησε στο Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας Αρκαδίας,.
Ανοικοδόμησε εκ βάθρων το Ναό του Αγίου
Νικολάου Περάματος.
Η Ι.Μ. Νικαίας είχε απονείμει στον π Χρήστο τα
οφφίκια του Οικονόμου
και του Πρωτοπρεσβύτερου, καθώς και το
αξίωμα του Αρχιερατικού
Επιτρόπου Περάματος
για 35 έτη και το Μεττάλιο των Αγίων Πατέρων
της Α’ και Ζ’ Οικουμενικών Συνόδων.
Οι κάτοικοι του Περάματος ανεγνώριζαν στον π
Χρήστο τον φωτισμένο
εξομολόγο και τον αφοσιωμένο ποιμένα, που
μέχρι την τελευτή του και
παρά τη μεγάλη ηλικία
του έδινε το παρώνς την
ενορία του ερχόμενος
από τη Νίκαια.
Αιωνία η Μνήμη!!!

τον εμπόδισε να προβεί σε αξιοποίηση του υλικού αυτού.
Το τρίτομο έργο του το προσέφερε
δωρεάν σε όλους τους συνεπωνύμους του, καθώς και σε όποιον
απεδείκνυε συγγένεια με κάποια
οικογένεια Χαραμή και σε όποιον
επεδείκνυε ερευνητικό ενδιαφέρον.
Ο Δημήτριος Χαραμής υπήρξε ένας
ευπατρίδης με απέραντη αγάπη
για την πατρίδα του τη Λακωνία,
παρ’ όλο που ποτέ δεν έζησε εκεί,
καθώς ο πατέρας και ο παππούς
του γεννήθηκαν στην Αθήνα, ο δε
προπάππους του προερχόταν από
τους Βατικιώτες που προσελήφθησαν στα Μετταλεία του Λαυρίου
Καλή Ανάπαυση ας έχει!
βασιλικής, στην Ελλάδα παρόμοιοι ναοί
είναι ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, η
εκκλησία της Παναγίας
στην Καλαμπάκα και η
Εκατονταπυλιανή της
Πάρου.

στασης του ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου της
κοντινής Απιδιάς, ναός
που χρονολογείται από
τον 5ο αιώνα μ.Χ. Το
εγκεκριμένο κονδύλιο
ανέρχεται στο ύψος
του 1.035.400,00 €. Ο
υπογράφων θεωρεί το
Ναό της Απιδιάς το πιο
σημαντικό μνημείο της
περιοχής μας, το οποίο
κάθε χρόνο διαπιστώνει ότι μυστηριωδώς
παραμένει άγνωστο
στους περισσότερους.
Πρόκειται για ένα ναό
που διασώζει στοιχεία
παλιοχριστιανικής

● H Ιερά Μητρόπολη
Μονεμβασίας και
Σπάρτης προέβη σε
ψηφιοποίηση των εκκλησιαστικών βιβλίων
γεννήσεων-βαπτίσεων,
γάμων και θανάτων
των ενοριών της. Το
έργο αυτό έγινε αφιλοκερδώς από τη Σπαρτιάτισσα ομογενή Carol
Costakos Petranek.
Με αυτόν τον τρόπο θα
εξασφαλιστεί η διατήρηση των πολύτιμων
ιστορικών πληροφοριών των εκκλησιαστικών
βιβλίων και θα καταστεί ευχερέστερη η
μελέτη τους.
Ν. Καλκάνης
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Σ

τα τέλη του προηγούμενου μήνα, έφυγε
αιφνίδια από τη ζωή
ο Κώστας Πουλάκης,
«ο Τελώνης», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του στο χωριό.
Αγαπημένος ξάδελφος και φίλος
εγκάρδιος. Ο αιφνίδιος θάνατος
του Κώστα προκάλεσε βαθειά
θλίψη στο χωριό μας και άγγιξε τα συναισθήματα λύπης των
συγγενών και φίλων του.
Ο Κώστας γεννήθηκε στην Κρεμαστή το έτος 1946, τα πέτρινα
χρόνια της φτώχειας και της στέρησης, μεγαλώνοντας μέσα σε
μία πολυμελή οικογένεια. Έπαιξε
στις αλάνες της «Γούρνας» και
τα βράδια κάτω από το χαμηλό
φως του λυχναριού, με το σκαμνί μπροστά στην παρεστιά μαζί
με τη γιαγιά, τους γονείς και τα
αδέλφια του, απολάμβανε αυτήν
την εικόνα της οικογενειακής θαλπωρής, άκουγε τις διηγήσεις και
τις συμβουλές, και ξεδίπλωνε τα
όνειρα για το μέλλον του.
Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο
Δημοτικό Σχολείο του χωριού από
σοφούς δασκάλους. Φοίτησε στο
Γυμνάσιο Μολάων. Ακολούθησε
οικονομικές σπουδές στην ΑΣΟΕΕ
και μετά την αποφοίτησή του εργάσθηκε στις Τελωνειακές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονομικών, από
όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Ο Κώστας ξεδιπλώνοντας την
απέραντη και με φανατισμό αγάπη του για το χωριό συμμετείχε
σε όλες τις δραστηριότητες για
την ανάπτυξη του χωριού και την
διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του. Σημαντική ήταν η
συμμετοχή του στην οργάνωση
του Συνεδρίου των Απανταχού
Κρεμαστιωτών το έτος 1997.
Εκείνο που πιστώνει τον Κώστα
ως έναν από τους αγαπητούς Κρεμαστιώτες είναι η ανεπιτήδευτη
αγάπη του για το χωριό και τα
δρώμενά του, η αφοσίωσή του

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

(Τρεις μαθητές του Γυμνασίου Μολάων, κατά σειρά από αριστερά, ο Κώστας Πουλάκης, ο Νίκος Ζώταλης και ο Κώστας Μπατσάκης - Αρχείο Παντελή Ζώταλη),

στις παραδοσιακές γεωργικές
ασχολίες των κατοίκων του. Οργανώθηκε η παρέα των γεωργών,
του Μαριού (Μιχάλης Δούνιας,
Κώστας Πουλάκης, Νίκος Ζώταλης) που με φανατισμό και ζήλο
καλλιεργούσαν ελιές και αμπέλια.
Ως τελευταίος της παρέας έφυγε
από τη ζωή, την ώρα που φρόντιζε
τον κήπο του χωριού.
Με την απώλεια του Κώστα, το
χωριό μας, οι τόποι του γίνονται

φτωχότεροι. Το «Μαρί» χάνει τον
πιο τακτικό γεωργό του, το αμπέλι
και οι ελιές του «θρηνούν» την
απώλεια, τα φύλλα τους μαραίνονται και τον αποζητούν. Ο Κώστας
με το διαβατήριό του που έχει τη
σφραγίδα του θερμού πατριώτη,
του καλού φίλου, του φανατικού
Κρεμαστιώτη, ταξίδεψε νωρίς
στους ουρανούς. Στην ψυχόπολη
που πήγε, βρήκε τους ετέρους
της παρέας του «Μαριού» και

κουβέντιασαν γεμάτοι χαρά και
ευτυχία για τα νέα και τα δρώμενα
της Κρεμαστής.
Εύχομαι ολόψυχα την εξ ύψους
παρηγοριά στην γυναίκα σου Παναγούλα, στα παιδιά σου Μαρία,
Αναστασία και στις αδελφές σου
Ντίνα και Ευγενία, αφιερώνοντάς
τους τους καρτερικούς στίχους
του Παλαμά από το ποίημά του
«Τάφος»:
«Και προσμένω σε από δω,

προσμένω από πέρα, σε προσμένω πάντοτε νύχτα και αυγή
και μέρα.
Ω καημέ ανιστόρητε, και ω μέγα
καρδιοχτύπι.
Πάντα να τον καρτεράς κάποιον
που πάντα λείπει».
Κώστα θα σε θυμόμαστε για
πάντα.
Νίκος Αντωνίου Δούνιας

Όταν τα πανηγύρια γίνονταν
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Σε Κρεμαστιώτικο Τόνο
"ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ"

Έ

να από τα σπορ που γνώρισε μεγάλη ακμή στο χωριό πριν από εικοσι
χρόνια ήταν η…. κολύμβηση. Όλοι οι
νεολαίοι του χωριού, οι περισσότεροι
από τους οποίους είχαμε δει τη θάλασσα από τον
Άη-Λια, που βγάζαμε τα μουλάρια, ασχολούμεθα
με ιδιαίτερη επιμέλεια με το θαλάσσιοα υτό σπρο.
Τα πρώτα μαθήματα τα έπαιρνε κανείς στην περιοχή γύρω από το Μύλο του Λαλά με αδαμιαία
περιβολή. Στη συνέχεια, οι χαβούζες του χωριού
γνώριζαν μεγάλες δόξες. Εκεί, υπό το συνεχές
κυνηγητό του κηποφύλακα και των ιδιοκτητών των
γύρω κήπων, το κολυμβητικό ρεκόρ καταρριπτόταν
το ένα μετά το άλλο. Έτσι, είχαμε καταδύσεις από
τον πλάτανο, διάρκεια παραμονής εις τον βυθό της
χαβούζας, κολύμβηση με… χιόνι, κολύμβηση με
επίσημο ντύσιμο και αναρίθμητες άλλες περίεργες
περιπτωσεις.
Σήμερα βέβαια τα πράγματα άλλαξαν. ΄Ετσι, τον

Αύγουστο διεπίστωσα ότι οι δεινοί εκείνοι κολυμβητές, άλλαξαν… σπορ. Έτσι, ενώ με την κατασκευή
της ασφάλτου είναι εύκολη η μετάβαση στις ακτές,
οι ηρωικοί εκείνοι κολυμβητές αλλάζουν συζήτηση,
μόλις τους μιλάς για θάλασσα.
Και η ιστορία αρχίζει από το βράδυ.
-Αύρριο λέμε να πάμε στη θάλασσα για μπάνιο,
διατάσσει ελαφρώς η κυρία σου.
-Λες, δεν λέμε, αντιδράς βαρέων εσύ.
-Μα, για τα παιδιά, συμπληρώνει η συμβία.
-Ρε γυναίκα, θα φύγουμε από τη δροσιά και θα
πάμε στο φούρνο;, επιμένεις.
Μάταια, όμως! Και για να αποφύγεις τη συζήτηση λες:
-Άσε, θα δούμε το πρωί.
ΤΟ πρωί, όμως, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα
γιατί έχεις να αντιμετώπίσεις και τα παιδιά
-Σέλω σάλασσα, τσιρίζει ο πιτσιρικάς.
Τι να κάνεις, πόσο να αντισταθείς Και αναγκά-

ζεσαι να δώσεις τη συγκατάθεση.
-Βρε, με το ζόρι παντρειά, αναστενάζεις. Ποιος
σ’ ακούει, όμως, σε ριπή οφθαλμού ετοιμάστηκαν
όλοι.Και πριν πάρεις το δρόμο του μαρτυρίου κάνεις
μια τελευταία προσπάθεια.
-Βρε παιδιά, θα σας πάρω τούτο, αν κάτσουμε
στο χωριό.
-Δεν πειράζει, μας το παίρνεις όταν γυρίσουμε,
πετάγεται η κόρη σου, πάμε τώρα.
Κι έτσι βρίσκεσαι κατά Πλύτρα ή Κοκκινιά μεριά.
Ζέστη, άμμος, τσιρίσματα, φωνές και τόσα άλλα.
Και κει, συναντάς και άλλους ταλαίπωρους σαν
και σένα και λέτε τον καϋμό σας.
Και, ενώ το πρωί, έκανες αγώνα να μείνεις, τώρα
αγωνί ζεσαι να φύγεις. Και στο δρόμο της επιστροφής μονολογείς;
-Ε ρε, χαβούζα και πάλι χαβούζα!
Ν. Ζώταλης
(Από το Αρχείο της Εφημερίδος)

στην πάνω πλατεία του χωριου…
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ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ

Τ

ο 2019 θα μείνει στη
μνήμη ως το έτος που
ανανεώθηκε η εντολή του
εκλογικού σώματος περί άσκησης της εξουσίας προς τους
φορείς της σε κάθε επίπεδο. Το
εκλογικό σώμα διευρύνθηκε, με
το να περιλάβει και όσους διανύουν το 17ο έτος της ηλικίας,
παρά το γεγονός ότι αστικά και
ποινικά παραμένουν ανήλικοι.
Για περίπου 40 ημέρες, ασκήσαμε τα δικαιώματα του εκλέγειν
και του εκλέγεσθαι. Σε άλλες
εποχές θα μιλούσαμε για ένα
εορταστικό 40νθήμερο, μια επιβεβαίωση της λαικής κυριαρχίας. Ωστόσο, νικήτρια υπήρξε η
αποχή, η ανία, η παραλία. Όσοι
πάντως απέχουν στερούνται
ηθικοπολιτικά το δικαίωμα της
διαμαρτυρίας. Ας το σκεφτούν
σοβαρά αυτό μέχρι την επόμενη
εκλογική αναμέτρηση το 2023.
Οι αυτοδιοικητικές και οι
ευρωεκλογές έγιναν μαζί, με
συνέπεια στην Κρεμαστή να
συγκροτηθούν 4 εκλογικά τμήματα. Την Κυριακή 26/05/2019
έλαβαν χώρα οι εκλογές για
την ανάδειξη μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, ο α’
γύρος των Περιφερειακών και
των Δημοτικών Εκλογών και οι
Κοινοτικές Εκλογές. Τη συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων
των Ευρωεκλογών πήρε ακόμη
μια φορά το κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας.
Όσον αφορά τις Περιφερειακές Εκλογές, οι ψήφοι ήταν
επρίπου μοιρασμένοι μεταξύ
του Πέτρου Τατούλη και του
Παναγιώτη Νίκα, με ελαφρά
υπεροχή του δεύτερου. Αντίθετα, στις Δημοτικές Εκλογές,
η παρουσία ως υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων στο
συνδυασμό του Γεώργιου Μαρουδά, Ταξίαρχου εα ΕΛΑΣ του
Νίκου Παντ Κυρανάκη και του
Νίκου Μπαριάμη επέδρασε σε
ευνο’ι’κό υπέρ της παράταξης
αυτής αποτέλεσμα. Υποψήφιος δημοικός σύμβουλος ήταν
ο Αντώνιος Σπ. Τσορομώκος
στο Δημοτικό Συνδυασμό με
επικεφαλής το Σωτήριο Παπανικολάου.

Τα αποτελέσματα του α’ γύρου των Δημοτικών Εκλογών
στην Κρεμαστή έχουν ως εξής:
ΜΑΡΟΥΔΑΣ Γ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ
117
ΒΕΡΔΟΣ Δ. - ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ
91
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Δ. - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
37
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. - ΕΥΡΩΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
37
ΚΥΛΑΚΟΣ Γ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΥΡΩΤΑ
1
Όσον αφορά, τέλος, τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, υποψηφιότητα είχαν καταθέσει
ο Ιωάννης Χρ. Αρκούδης και ο Παναγιώτης Ν. Κοσμάς. Την
πλειοψηφία των ψήφων πήρε ο Ιωάννης Χρ. Αρκούδης, ο
οποίος θα αναλάβει καθήκοντα την 01/09/2019.
Την Κυριακή 02/06 έγινε ο β΄γύρος των Περιφερειακών και
των Δημοτικών Εκλογών. Τελικώς, Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου εξελέγη ο Παναγιώτης Νίκας
ενώ Δήμαρχος Ευρώτα ο νυν Δήμαρχος Δήμος Βέρδος. Στην
Κρεμαστή τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών είναι
περίπου μοιρασμένα με ελαφρά υπεροχή του νικήσαντος
συνδυασμού:
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΡΩΤΑ (Δ. ΒΕΡΔΟΣ)
107
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ (Γ. ΜΑΡΟΥΔΑΣ)
99
Δυστυχώς, κανείς από τους Κρεμαστιώτες υποψηφίους
δεν εξελέγη στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκτός Δήμου Ευρώτα, επεναξελέγη στη θέση του Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου ο Ανδρέας Ευθυμίου, εγγονός του
Ιωάννη Παναρίτη, και Σε θέση Δημοτικού Συμβούλου του
Δήμου Βύρωνα ο Γεώργιος Ντόβολος, εγγονός του Ιωάννη
Αντ. Πριφτάκη.
Στις 07/07 έλαβαν χώρα οι εθνικές εκλογές. Στα δύο Εκλογικά
Τμήματα τη Κρεμαστής κατεμετρήθησαν οι κάτωθι έγκυρες
ψήφοι:
Νέα Δημοκρατία
177
Κίνημα Αλλαγής
62
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
28
Κ.Κ.Ε.
2
Μ-Λ Κ.Κ.Ε.
1
ΜΕΡΑ25 2
Πλεύση Ελευθερίας
2
ΕΠΑΜ ΑΚΚΕΛ
1
Ελληνική Λύση
4
Βουλευτές Λακωνίας εξελέγησαν τελικά με τη Νέα Δημοκρατία ο Θανάσης Δαβάκης και ο Νεοκλής Κρητικός και
με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο τέως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σταύρος Αραχωβίτης.
Ένας ακόμη Λάκωνας, ο Γεώργιος Στρατάκος, τοποθετήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ν. Καλκάνης

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
1. Γρήγορα τα συμφώνησαν να
ανοίξουν κρεοπωλείο και ας
ήταν και οι δύο χαζοί. Νοίκιασαν
μαγαζί, πήραν κρεατομηχανές και
κούτσουρα, χασαπομάχαιρα και
μαρμάρινους πάγκους. Γέμισαν
εμπόρευμα το κρεοπωλείο
«ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ» και όρισαν
εγκαίνια.
Μία ώρα πριν δεχθούν τον
κόσμο και τους παπάδες με τις
αγιαστούρες, ο ένας παρακίνησε τον
άλλο:
Βγες έξω να μπείς σαν πελάτης
να δούμε πως θα φερνόμαστε στον
κόσμο.

Βγήκε ο άλλος και σε λίγο
ανοίγοντας την πόρτα:
« - Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε.
Μου δίνεται σας παρακαλώ μία κόκα
– κόλα;»
«Βρε ηλίθιε» είπε ο
καταστηματάρχης «κόκα – κόλα
ζητάς σε κρεοπωλείο. Ξαναπήγαινε
έξω»
Ξαναβγήκε έξω και μετά από λίγο
ξανάνοιξε την πόρτα:
« - Καλημέρα σας.
Καλώς τον. Τι θα θέλατε κύριε;
Μου δίνετε σας παρακαλώ δύο
μπύρες;»

«Άντε να χαθείς χαζοχαρούμενε»
είπε ο κρεοπώλης. Εδώ ρε
είναι κρεοπωλείο. Θα ζητήσεις
λοιπόν κάτι σχετικό με το μαγαζί.
Ξαναπήγαινε έξω. Πάλι τα ίδια »
« - Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε.
Μου δίνεται σας παρακαλώ μισό
κιλό κιμά;»
«Α! μπράβο» είπε ευχαριστημένος ο
κρεοπώλης. «Βεβαίως να σας δώσω.
Άδεια μπουκάλια όμως φέρατε;»
2. Ένας δημοσιογράφος
επισκέπτεται ένα ορεινό χωριό για
να μάθε για τις συνθήκες της ζωής

των κατοίκων του.
Πως περνάτε τώρα;
Θαυμάσια.
Έχετε τρόφιμα;
Τα πάντα.
Έχετε αυτοκίνητα, τρακτέρ, κλπ;
Βέβαια.
Έχετε πολλά σχολεία, κλπ;
Πολλά.
Ώστε περνάτε πολύ καλά;
Θαυμάσια.
Έχετε τηλεόραση;
Έχουμε. Αν δεν είχαμε πως θα
ξέραμε ότι περνάμε τόσο καλά;
Ν.Α.Δ.

