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ΤΑ ΝΈΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Έ

να όμορφο και ήσυχο
Κρεμαστιώτικο καλοκαίρι πέρασε. Το
χωριό άρχισε από
νωρίς να υποδέχεται τα θερινά παιδιά του. Η μεγάλη του
αγκαλιά χώρεσε και πάλι όλους,
τους μακρινούς, τους κοντινούς,
τους φίλους, τους περαστικούς.
Βρήκαμε μέσα της τη γαλήνη,
τη δροσιά, την παρέα μας, που
είχαμε αφήσει πέρυσι, όταν ο
χρόνος των διακοπών μας είχε
τελειώσει και οι υποχρεώσεις
μας μας καλούσαν να μας παρασύρουν στα γρανάζια της
καθημερινότητας.
Παππούδες και γιαγιάδες,
παρέα με τα εγγόνια τους, ήταν
οι πρώτοι που έφτασαν. Άρχισαν σιγά σιγά οι γειτονιές να
ξυπνούν.
Στις 7 Ιουλίου τιμήθηκε η
μνήμη της Αγίας Κυριακής
στο γραφικό εκκλησάκι κοντά στο Μαρί. Τα παιδιά και
τα εγγόνια της θεια-Μαρίκας
και του μπαρμπα-Θόδωρου,
πιστοί στην παρακαταθήκη που
κληρονόμησαν από τους γονείς
τους, τήρησαν το έθιμο.
Ο Προφήτης Ηλίας ακολούθησε. Έγινε εσπερινός την
παραμονή, Θεία Λειτουργία
ανήμερα. Πολλοί πατριώτες
προσέφεραν άρτους στο εκκλησίασμα. Το βράδυ, ακολούθησε
πανηγύρι στην κάτω πλατεία,
που διοργάνωσε ο τοπικός
σύλλογος ΕΛΑΤΟΣ. Κέφι και
χορός μέχρι πρωίας.
Στις 27 Ιουλίου, ο π Δημήτριος λειτούργησε στον Άγιο
Νικόλαο, στη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος. Γεμάτη η
εκκλησία μέσα, το ίδιο και ο
περίβολος. Προσεφέρθησαν
άρτοι και γλυκίσματα από πατριώτισσες.
Τα δραματικά γεγονότα στο
Μάτι επηρέασαν τη χαρούμενη
διάθεση των παραθεριστών.
Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαμε τα όσα συνέβησαν και, πέρα από τη λύπη
και τη συμπόνοια, ο φόβος
βρήκε θέση στο μυαλό μας,
ο φόβος πως θα μπορούσε
να συμβεί το ίδιο και σε εμάς.
Αρκετοί κάτοικοι, που παρά
τις παραινέσεις νωρίτερα του
Αλέκου Πριφτάκη για καθαρές
αυλές και γύρω χώρους, δεν το
είχαν κάνει, άρχισαν

(H πλατεία γεμάτη, Αρχείο Ιωάννη Παν. Μαυρομιχάλη)

να καθαρίζουν γύρω από τα
σπίτια τους.
Υπάρχει, όμως, το χρόνιο
πρόβλημα των ερειπωμένων
σπιτιών που εκτός από επικίνδυνα, είναι και χώροι μολύνσεως, αλλά και ιδανικό
προσάναμμα για φωτιά. Όπως
μας ενημέρωσε στη Γενική Συνέλευση ο κ Πριφτάκης, έχει
ληφθεί πρόνοια για την τακτοποίησή τους.
Έφτασε ο Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας μας. Φέτος,
ευτυχίσαμε να έχουμε κοντά
μας έναν θεόσταλτο άνθρωπο, τον πατέρα Δημήτριο. Ο
π. Δημήτριος ζει το όνειρο της
ζωής του, ασκώντας με ευλάβεια και πίστη τα καθήκοντά
του και εμείς παρασυρόμαστε
από τον ενθουσιασμό του και
πιστεύουμε ότι κάτι όμορφο,
ιερό και σπουδαίο συντελείται
στο χωριό μας. Ο Θεός αν του
δίνει υγεία και φώτιση να μας
οδηγεί στα γνωστά και άγνωστα
μονοπάτια της Χριστιανοσύνης!
Παράλληλα, η παρουσία
της οικογένειάς του προσέφε-

ρε τόσα πολλά. Το σπίτι του
παπά μετά από τόσα χρόνια
ξανακατοικήθηκε, δίνοντας μια
νότα ζωντάνιας. Ο γιος του,
ο Νικόλαος Γεωργαντώνης,
ως θεολόγος ερμήνευε στις
Παρακλήσεις τις διάφορες
τελετουργικές πράξεις της
εκκλησίας μας.
Τα φώτα πλήθαιναν, όσο
περνούσαν οι ημέρες, οι αυλές
ολάνθιστες, τα μικρά κηπάκια
δίπλα στα σπίτια προσέφεραν
φρέσκα και απαράμιλλης γεύσης λαχανικά.
Το παιδομάνι της πλατείας ανακάτευαν επάνω στην
έξαρση του παιγνιδιού όλες
τις γλώσσες του με τελική
επικράτηση της νοηματικής!
Γιορτάστηκε η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, όπως πάντα
στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πολλοί
πιστοί μετέλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων.
Οι αφίξεις πλήθαιναν όσο
πλησίαζε το Πάσχα του καλοκαιριού! Στις 14 Αυγούστου
τελέσθηκε ο Μέγας και Πανηγυρικός Εσπερινός ενώ στις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών
Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και η Συντακτική Επιτροπή της
εφημερίδος ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ εύχονται στους
απανταχού Κρεμαστιώτες ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
και ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ 2019 Είθε οι ημέρες των εορτών
να περάσουν ανέφελα και το 2019 να εκπληρωθούν οι
προσωπικοί και οικογενειακοί σας στόχοι.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

15 Αυγούστου η πανηγυρική
Θεία Λειτουργία. Και τις δύο
ημέρες πραγματοποιήθηκε το
παραδοσιακό πανηγύρι στην
Κάτω Πλατεία, με τη φροντίδα
του ΕΛΑΤΟΥ.
Για άλλη μία χρονιά, η εβδομάδα της Παναγίας συνδυάσθηκε με ποικίλες πολιτιστικές και
άλλου είδους εκδηλώσεις. Φέτος, δόθηκε έμφαση στη φροντίδα της υγείας. Έτσι, στις 13
Αυγούστου, οι εργαζόμενοι του
ΕΚΑΒ του Νοσοκομείου Μολάων, με πρωτοστάτη τον Κώστα
Δρίβα, έκαναν επίδειξη παροχής
Πρώτων Βοηθειών, συγκεκριμένα τεχνητής αναπνοής.
Στις 16 Αυγούστου ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ, συγκεκριμένα η
Στέλλα Αν. Παρδάλη, οργάνωσε ένα Κυνήγι Χαμένου
Θησαυρού, όπως το ονόμασε, στην πραγματικότητα ένα
παιχνίδι πατριδογνωσίας, το
οποίο ευχαριστήθηκαν πολύ
τα παιδιά μας. Διαγωνιζόμενα,
ανεκάλυψαν πολλές κρυφές
γωνιές του χωριού μας, από
την Κρυόβρυση μέχρι το Μύλο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Κρεμαστιωτών Λακωνίας
Ο ΕΛΑΤΟΣ εύχεται το νέο έτος
να φέρει την ευτυχία, την ειρήνη
και τη γαλήνη στα σπίτια και
στις οικογένειες των απανταχού
Κρεμαστιωτών.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

του Ξυνού, από την Καζάρμα
μέχρι τα ερείπια της οικίας του
Βοριά!!!
Στις 17 Αυγούστου το απόγευμα έλαβε χώρα η Αιμοδοσία, στην οποία συμμετείχαν
περίπου 23 συγχωριανοί μας.
Τα ονόματά τους δεν θα δημοσιευθούν, όπως συνηθιζόταν,
καθώς το νομικό πλαίσιο της
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων έχει αυστηροποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τους
ευχαριστούμε!
Αμέσως μετά την Αιμοδοσία, έλαβε χώρα στο προαύλιο
της Εκκλησίας της Παναγίας,
η Γενική Συνέλευση των Κρεμαστιωτών. Οι συγχωριανοί
άκουσαν με πολύ ενδιαφέρον
τον Πρόεδρο του χωριού και
τα στελέχη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων
να τους ενημερώνουν για τα
κοινά προβλήματα. Ιδιαίτερα
σημαντικό κρίνεται ότι οι εργασίες της ανακαίνισης του
Σχολείου και της μετατροπής
του σε ξενώνα προχωρούν.
Συνέχεια στην σελίδα 2

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητος Κρεμαστής,
κ Αλέξανδρος Πριφτάκης εύχεται οι ημέρες των
γιορτών να είναι ευτυχείς για όλους τους απανταχού
Κρεμαστιώτες, το δε έτος 2019 να ακολουθήσουν όσο
πιο συχνά οι συνθήκες το επιτρέπουν το Άστρο της
Βηθλεέμ που να τους οδηγεί στο αγαπημένο μας χωριό,
στις κοιλάδες του Πάρνωνα, στην Κρεμαστή.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Συνέχεια από την σελίδα 1
Ο Πρόεδρος του χωριού
διαβεβαίωσε τους συγχωριανούς ότι έχουν ληφθεί τα
ενδεδειγμένα μέτρα πολιτική
προστασίας σε περίπτωση
φωτιάς. Ακούσαμε με πολύ
ενδιαφέρον ότι υπάρχουν
οι απαιτούμενες υδατοδεξαμενές στην περιοχή της
Κρεμαστής, ώστε να ανεφοδιάζονται τα αεροπλάνα. Εξέθεσε λεπτομερώς το Σχέδιο
Εκκένωσης Οικισμού, στο
οποίο ορθώς δίδεται έμφαση στους ηλικιωμένους που
κατοικούν μόνοι τους, ώστε
να μην εγκαταλειφθούν στην
τύχη τους. Το Σχέδιο Εκκένωσης προβλέπει συγκέντρωση όλων των κατοίκων
στην Αγορά, μόλις σημάνει
η καμπάνα, οι ηλικιωμένοι
και οι ασθενείς με τη βοήθεια αστυνομικών, δημοτικών
υπαλλήλων και των συγχωριανών που θα στελεχώνουν
τις Ομάδες Πυρασφάλειας,
από εκεί ως ομάδα θα ακολουθήσουν τη μία από τις
δύο Οδούς Διαφυγής, η μία
είναι από την αγροτική Οδό
Κρεμαστή-Μαρί και η άλλη
από την Επαρχιακή Οδό
Κρεμαστή-Πελετά.
Την επόμενη ημέρα, έλαβε

χώρα το πικ-νικ. Το πικ-νικ
υπήρξε ιδέα του ΠΑΤΡΙΩΤΗ,
το οποίο έχουν αγκαλιάσει
όλοι οι συγχωριανοί μας.
Φέτος, το πικ-νικ πραγματοποιήθηκε στο αλσύλλιο του
σχολείου, ενός παραδόξως
άγνωστου στους πολλούς
σημείο. Οι δύο Σύλλογοι προσέφεραν φαγητό, ποτά και
αναψυκτικά στους εκδρομείς
ενώ μερίμνησαν και για τη
μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, καθώς και την οργάνωση αθλοπαιδιών.
Ακολούθησαν τα Εννιάμερα. Την παραμονή τελέσθηκε Μέγας και Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο
συμμετείχαν και ιερείς των
γειτονικών χωριών. Ανήμερα,
προέστη της πανηγύρεως, ο
Αρχιμανδρίτης π Γεράσιμος
Πετρολέκας, ο οποίος κήρυξε
το Θείο Λόγο. Στην απόλυση,
έγινε μια σύντομη τιμητική
εκδήλωση προς τιμήν του
πολιού Οικονόμου π. Ελευθερίου Καναβάρου. Ομάδα
συγχωριανών επέδωσαν
στον παπα-Λευτέρη μας μια
εικόνα του αγίου Ελευθερίου
ενώ η Μαρία Παράσχη-Κουλούρη, τον προσεφώνησε.
Ο παπα-Λευτέρης μίλησε
συγκινημένος, ευχαριστώ-

ντας τους Κρεμαστιώτες και
ανακαλώντας στη μνήμη τη
διακονία του στο χωριό μας.
Ακολούθησε Η περιφορά της
εικόνος της Κοιμήσεως της
Θεομήτορος και στην επιστροφή, ο παπα-Λευτέρης
μοίρασε στους πιστούς εικόνες και θρησκευτικά βιβλία.
Άρχισαν σιγά σιγά οι αποχωρήσεις.
Λόγω της απουσίας βροχών και γενικώς αστάθειας
του καιρού ο τρύγος άργησε
να γίνει. Τα αμπέλια είχαν
αρκετές απώλειες, με αποτέλεσμα να πέσει η παραγωγή.
Η γη, διψασμένη, δεν έβγαλε
τα φθινοπωρινά χόρτα, τα
μανιτάρια λίγα, αλλά πεντανόστιμα.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου
έγιναν τα εγκαίνια του δρόμου Κρεμαστής-Πελετών, παρουσία του Περιφεριεάρχη
κ Τατούλη και της Αντιπεριφερειάρχη κας Τζανετέα.
Την ίδια ημέρα, έγιναν και τα
εγκαίνια του δρόμου Φωκιανού-Κυπαρισσίου. Πλέον, η
μετά το Άστρος παραλιακή
οδός φθάνει μέχρι το Κυπαρίσσι.
Μέσα στο Σεπτέμβρη έγιναν οι αρχαιρεσίες των Συλλόγων του εσωτερικού. Καλή

Δύναμη στα νέα Διοικητικά
Συμβούλια!
Η 28η Οκτωβρίου γιορτάστηκε, έγινε δοξολογία και
κατάθεση στεφάνων και η
πανταχού παρούσα Ντίνα
Δρίβα, για μία ακόμη φορά
απήγγειλε το ποίημα της. Δυστυχώς, λόγω κακοκαιρίας,
οι εκδρομείς του Σαββατοκύριακου οι εξ Αθηνών ήταν
ελάχιστοι, επισκέφθηκαν,
όμως, το χωριό το επόμενο
Σαββατοκύριακο.
Στις 25 Νοεμβρίου έγινε
η καθιερωμένη εκδρομή
του Συλλόγου Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. Προορισμός η γραφική Ναύπακτος. Συμμετείχαν
περίπου 70 μέλη του Συλλόγου. Είναι ευχάριστο που
απαιτούνται δύο πούλμαν
για την πραγματοποίηση της
εκδρομής, δείχνει ότι οι πατριώτες των Αθηνών επιθυμούμε να συναντιόμαστε και
εκτός χωριού! Ευχαριστίες
στο φίλο του χωριού μας, τον
επιχειρηματία των μεταφορών κ Τσόκα, που στηρίζει
μια εκδρομή που έχει γίνει
θεσμός τα τελευταία χρόνια.
Καλά Χριστούγεννα σε
όλους τους Κρεμαστιώτες!!!!
Παναγιώτα
Στρατάκου-Δούνια
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Στις 07 Οκτωβρίου 2018 έγινε η Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα. Εξελέγησαν άπαντες οι υποψήφιοι,
συγκροτήθηκε δε Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ: Αντώνιος Π.. Ταμβάκος
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βροχίδης
Γραμματέας: α) Στυλιανή Αν. Παρδάλη β) Ελένη Τραπεζόντα
Ταμίας: Ιωάννης Κ. Παπαμιχαλόπουλος
Μέλη: α) Ιωάννης Γ. Παυλάκης β) Χρήστος Φ. Γκλιάτης
Αναπληρωματικά Μέλη: α) Στυλιανή Αν. Παρδάλη,
β) Νικόλαος Δημ. Παρδάλης, γ) Παναγιώτης Δημ. Δρίβας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε να παραμείνουν στις θέσεις τους του
Εκπροσώπου του Κληροδοτήματος NICK PAPPAS Νικόλαος Αν. Παρδάλης
και του Υπεύθυνου για την Εφημερίδα ο Νικόλαος Καλκάνης.
Αρχαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν και στο Σύλλογο Κρεμαστιωτών
Ο ΕΛΑΤΟΣ. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε στην
Κρεμαστή, σε δύο στάδια, όπως το καταστατικό προβλέπει,
στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 07 Οκτωβρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ: Αντώνιος Πουλάκης
Γραμματέας: Ιωάννα Πριφτάκη
Ταμίας: Ιωάννης Αρκούδης
Μέλη: α) Παναγιώτης Ξαστερούλης, β) Ιωάννης Αντ. Πουλάκης,
γ) Αντώνιος Πουλάκης, δ) Κώστας Δρίβας

ΑΦΙΞΕΙΣ

Π

οικίλοι λόγοι μας ώθησαν να καταργήσουμε την στήλη Κίνηση
Μεταναστών. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει αρκετές
αναπάντεχες επισκέψεις, στις οποίες δεν είναι δυνατόν να μην
αναφερθούμε.
Ωσαύτως, το χειμώνα επισκέφθηκε για πρώτη φορά το χωριό μας ο Μιχαήλ Παπαμιχαλόπουλος, Πρόεδρος του Διαθρησκειακού Συμβουλίου Σαν
Φρανσίσκο και πρεσβύτερος της Επισκοπελιανής Εκκλησίας. Ο παππούς
του ήταν ο Ιωάννης Γ. Παπαμιχαλόπουλος «Καραμπέτσος», αδελφός του
υπουργού Δημητρίου Παπαμιχαλόπουλου, ο οποίος μετανάστευσε στις
ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα.
Τον Ιούλιο αφίχθη από τον Καναδά ο Δημήτριος Γ. Κοσμάς, ο οποίος
μετανάστευσε το 1961 και είχε να επισκεφθεί το χωριό 40 χρόνια, απ’ όταν
απεβίωσε η μητέρα του. Έμεινε έκθαμβος από τη μεταβολή της εικόνος
του χωριού τα τελευταία χρόνια.
Ανήμερα τα Νιάμερα, επισκέφθηκε το χωριό για πρώτη φορά ο Παλαιοημερολογίτης Ιερομόναχος π. Γεράσιμος Κοσμάς, εγγονός του Δημήτριου
Ελ. Κοσμά και δισέγγονος της θεια-Κατερίνας.
Την ίδια ημέρα, επισκέφθηκε το χωριό ο James Paul Calcanes ή στα
Ελληνικά, Δημήτριος Καλκάνης του Παύλου. Ο παππούς του, γιος του
Νικολάου Καλκάνη, μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1905. Επέστρεψε στην
Ελλάδα και πολέμησε στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13, παντρεύτηκε
την Παναγιώτα Λάββα, κόρη του Ιωάννη Λάββα «Τσίγα» και επέστρεψε
στις ΗΠΑ το 1915. Η επίσκεψη του εγγονού του είναι η πρώτη μέλους της
οικογένειάς του ύστερα από 103 χρόνια!!!
Οι επισκέψεις αυτές δεικνύουν την επιθυμία επανασύνδεσης με τις ρίζες
που οι περιστάσεις της ζωής διέκοψαν….
Ν. Καλκάνης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το καλοκαίρι βίωσα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα γεγονότα. Το πρώτο ήταν ότι κυριολεκτικά με κυνηγούσαν οι συνδρομητές για αν πληρώσουν τη συνδρομή τους, το δεύτερο
ήταν ότι συνδρομητής που έχει να πληρώσει χρόνια κορόιδευε εμένα και το Σύλλογο Ο
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ για το ότι εξακολουθούμε να του στέλνουμε την εφημερίδα χωρίς να πληρώνει τη συνδρομή.
Όταν ανέλαβα την εφημερίδα, μου παρεδόθη ένας κατάλογος συνδρομητών, αποτέλεσμα μιας παλαιότερης εκκαθάρισης του καταλόγου, με κριτήριο την εξόφληση της συνδρομής ή όχι. Έκτοτε, κάθε καλοκαίρι, πολλοί, ιδίως ομογενείς, παραπονούνται ότι δεν
λαμβάνουν την εφημερίδα, αν και πολύ παλαιότερα είχαν εγγραφεί. Τους ζητώ να εγγραφούν στον κατάλογο, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα! Η εφημερίδα διακονεί την ανάγκη της
επαφής με το χωριό και το αίτημά τους είναι οπωσδήποτε σεβαστό! Και έχω πάρει την
απόφαση να μην διαγράφω συνδρομητές με κριτήριο τη μη καταβολή της συνδρομής.
Ωστόσο, μερίδα ελάχιστων συνδρομητών που ούτε στο χωριό κατεβαίνει ούτε στις
λοιπές εκδηλώσεις παρίσταται έχει δυστυχώς επαναπαυθεί! Ενδεχομένως, κάποιοι να
θεωρούν ότι είμαστε και κορόιδα όπως ο αναφερόμενος στην προηγούμενη παράγραφο
συμπατριώτης, ο οποίος και διαγράφεται πλέον από τον κατάλογο.
Θα ήθελα, ωστόσο, να ζητήσω από τους συνδρομητές που δεν κατέβαλαν τη συνδρομή, να μεριμνήσουν σχετικώς, επικοινωνώντας με τον Αντώνιο Ταμβάκο, Πρόεδρο του
ΔΣ (Τηλ. 6946310310) και τον Ιωάννη Παπαμιχαλόπουλο (Τηλ. 6982549549), Ταμία του
ΔΣ. Εάν δεν καταβληθεί η Συνδρομή του έτους 2018 μέχρι το Πάσχα, θα γίνει διαγραφή
από τον Κατάλογο των Συνδρομητών. Υπενθυμίζεται ότι η Συνδρομή έχει προσδιοριστεί
εδώ και 12 περίπου χρόνια στο ποσό των 20,00 ευρώ.
Σχετικά, τέλος, με τους κατοίκους Νέας Υόρκης και Αυστραλίας, αποστέλλεται αριθμός
Φύλλων στον κ Νίκο Λεγάκη και στην κα Μπέττυ Παρδάλη. Οποιοδήποτε παράπονο
για τη μη λήψη της εφημερίδος, πρέπει να υποβάλλεται στους Συλλόγους ΜΕΛΙΣΣΑ και
ΜΥΣΤΡΑΣ αντίστοιχα.
ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΚΑΛΚΆΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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 μέχρι τις 25 Μαρτίου 2019.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
● Στις 06/05/2018 γεννήθηκε ο γιος
του Ιωάννη Θεοδ. Ταμβάκου και της
συζύγου του, Παναγιώτας Καρβελά
στην Αθήνα
● Aρχές Ιουνίου γεννήθηκε στην
Αθήνα η κόρη της Παναγιώτας Χαραμή του Χρήστου Κων. Χαραμή
και του συζύγου της.
● Στις 17 Ιουλίου γεννήθηκε στη
Σπάρτη η κόρη του Μιχαήλ Θεοδώρου Τσορομώκου και της Ιωάννας
Αναγνωστοπούλου. Η συγκεκριμένη είδηση είχε δημοσιευθεί και στο
προηγούμενο φύλλο με εντελώς
λανθασμένα στοιχεία. Δημοσιεύεται,
λοιπόν, εκ νέου διορθωμένη.
● Στις 22 Αυγούστου γεννήθηκε
στη Σπάρτη, η κόρη του Δημήτριου
Κοσμά και της Ανδριάνας Δρίβα.
● Στις 17 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε
στην Αθήνα ο γιος του Κωνσταντίνου Χαραμή του Χρήστου Κων. Χαραμή και της συζύγου του, Αρετής
Δάρρα.
● Γεννήθηκε στη Σπάρτη, το πρώτο παιδί του Στυλιανού Παν. Τσορομώκου και της συζύγου του.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
● Στις 18 Αυγούστου τελέσθηκε
στον ΙΝ του Προφήτη Ηλία στην
Κρεμαστή, η βάπτιση της κόρης του
Ιωάννη Πραγαλού και της Ματούλας Αναγνωστοπούλου, η οποία και
έλαβε το όνομα Σώζα.
● Στις 18 Αυγούστου τελέσθηκαν
στον ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Απιδέας οι βαπτίσεις των δύο δίδυμων γιων του Νικολάου Παντ. Κυρανάκη και της Αικατερίνης Κωστάκη.
Οι νεοφώτιστοι έλαβαν τα ονόματα
Παντελεήμων και Ιωάννης
● Στις 19 Αυγούστου τελέσθηκε
στον ΙΝ της Παναγίας της Χρυσα-

φίτισσας στη Μονεμβασιά η βάπτιση του γιου της Δέσποινας Ματούς
Ζουρντού, κόρης του Ευστράτιου
και της Ελένης Ζουρντού, το γένος
Ηλία Τσορομώκου, και του συζύγου
της, Εddie Abou Nasser. Το ζευγάρι
ταξίδεψε από το Λίβανο για αν τελέσει το μυστήριο. Ο νεοφώτιστος
έλαβε το όνομα Ρόμπερτ.
● Στις 31 Αυγούστου τελέσθηκε
στο Κορωπί Αττικής η βάπτιση του
γιου του Ιωάννη Παπαμιχαλόπουλου και της συζύγου του Ιωάννας
Παπαγεωργίου, ο οποίος έλαβε το
όνομα Κωνσταντίνος.
● Στις 9 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε
στο Πόρτο Ράφτη Αττικής η βάπτιση
της κόρης του Ιωάννη Μιχελακάκη
και της Μαργαρίτας Μιχ. Δούνια. Η
νεοφώτιστη έλαβε το όνομα Άννα.
● Στις 29 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε
στα Βριλήσσια η βάπτιση του γιου
του Ιωάννη Θεοδώρου Ταμβάκου
και της Παναγιώτας Καρβελά, ο
οποίος έλαβε το όνομα Θεόδωρος.
● Στις 6 Οκτωβρίου τελέσθηκε
στους Μολάους η βάπτιση της κόρης του Δημητρίου Θεοδωρακάκου,
γιου της Παναγιώτας, το γένος Αναστάσιου Πριφτάκη, και έλαβε το όνομα Μαρία.
Συγχαρητήρια
στους ευτυχείς γονείς.
ΓΑΜΟΙ
● Στις 18 Αυγούστου τελέσθηκε
στον ΙΝ του Ελκόμενου Χριστού στη
Μονεμβασιά ο γάμος της εγγονής
του Κωνσταντίνου Τσίγκου.
● Στις 19 Αυγούστου τελέσθηκε
στον ΙΝ της Γεννήσεως του Χριστού
στους Μολάους ο γάμος του Παναγιώτου Χριστάκη, γιου του π. Κυριάκου, και της Ιωάννας Πριφτάκη. Το
μυστήριο τέλεσε ο Μητροπολίτης

Μονεμβασίας & Σπάρτης κκ Ευστάθιος.
● Στις 25 Αυγούστου τελέσθηκε
στην Κρεμαστή ο γάμος του Δημήτριου Χρ. Χριστάκη και της Μαρίας
Αντ. Πουλάκη.
● Στις 25 Αυγούστου τελέθηκε στον
ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απιδέας ο γάμος του Δημητρίου Τζάκα.
● Στις 26 Αυγούστου τελέσθηκε
στον ΙΝ της Γεννήσεως του Χριστού
στους Μολάους ο γάμος του Παναγιώτου Αρκούδη και της Χριστίνας
Δαμιανάκη.
● Στις 31 Αυγούστου τελέσθηκε
στο Κορωπί Αττικής ο γάμος του
Ιωάννη Παπαμιχαλόπουλου και της
Ιωάννας Παπαγεωργίου.
● Την 01 Σεπτέμβριου τελέσθηκε
στην Κρεμαστή ο γάμος του Σταύρου Ιω. Πουλάκη και της Χρυσούλας Αντ. Ξαστερούλη.
● Στις 22 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε
στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας Ημαθίας ο γάμος του Ελευθέριου Δημ.
Χαραμή και της Έφης Κωτούλα. Το
μυστήριο τέλεσε ο Μητροπολίτης
Βεροίας κκ Παντελεήμων.
Βίον Ανθόσπαρτον!
ΘΑΝΑΤΟΙ
● Τον Ιούλιο 2018 απεβίωσε στην
Αθήνα η Δήμητρα Κούτρα, το γένος
Παντελή Κουλούρη, σε ηλικία 82
ετών περίπου.
● Στις 31 Ιουλίου 2018 απεβίωσε
στη Νέα Ζηλανδία η Ματίνα Ιωάννη Παυλάκη σε ηλικία 80 περίπου
ετών.
● Στις 16 Αυγούστου απεβίωσε
στη Γλυκόβρυση η Σοφία Αποστολάκου, το γένος Γκιουζέλη, σε ηλικία
περίπου 81 ετών.
● Απεβίωσε στον Άγιο Δημήτριο

Ζάρακος η Μαρίκα, χήρα Γεωργίου
Θεοδ. Μπατσάκη, το γένος Παναγιώτη Μπατσάκη και της Ολυμπίας
Βασιλείου Παρδάλη σε ηλικία 80
ετών.
● Στις 06 Σεπτεμβρίου απεβίωσε
στον Πειραιά και ετάφη στα Νιάτα
ο Μιχαήλ Δημ. Λάββας σε ηλικία 67
ετών.
● Στις αρχές Οκτωβρίου απεβίωσε στην Αθήνα ο Παντελής Κοτσιγιάννης, γιος της Χριστίνας Παντελή
Κουλούρη, σε ηλικία 69 ετών.
● Στις 25 Οκτωβρίου απεβίωσε
στην Αθήνα και ετάφη στην Κρεμαστή σε ηλικία 54 ετών περίπου η
Ελένη, χήρα Σαράντη, το γένος Γεωργίου Δρίβα.
● Στις 11 Νοεμβρίου απεβίωσε στο
Νιου Τζέρσε’υ’ η Αικατερίνη χήρα
Γεωργίου Παπαμιχαλόπουλου, το
γένος Δρογγάρη σε ηλικία 58 ετών.
● Στις 21 Νοεμβρίου απεβίωσε στα
Κουπιά Λακωνίας η Μαρία Τζάκα,
σε ηλικία 85 περίπου ετών.
Συλλυπητήρια
στους οικείους τους!!!
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
● Η Γεωργία Γεωργαντώνη, κόρη
του π. Γεωργίου, πέρασε στο Τμήμα
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
ΕΚΠ Αθηνών
● Η Ηλιάνα Κόκκορη πέρασε στο
Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
● Η Πελαγία Κόκκορη πέρασε στο
Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Συγχαρητήρια και
Καλή Σταδιοδρομία!!!
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(για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι)

να πρωινό του φετινού Αυγούστου,
παρέα με φίλους συγχωριανούς
μου, στον πρωινό καφέ στην
αυλή του μαγαζιού του Κώστα
Παυλάκη, έμαθα από την κόρη του, Μαρία
ότι ο πατέρας της, Δημήτριος Παν. Λάββας
(Μπράντας), μετά τα ενενήντα του χρόνια,
έγραψε σε ένα τετράδιο την ιστορία της ζωής
του στο χωριό και στον στρατό.
Ήξερα από παλαιότερες συζητήσεις που
είχα κάνει με τον μπάρμπα-Μήτσο στο χωριό,
ότι είχε ένα δυνατό θυμητικό και πολύ καλή
ικανότητα αφήγησης ιστορικών γεγονότων.
Παρακάλεσα την κόρη του να μου δώσει την
ευκαιρία να διαβάσω την ιστορία του και να
περάσω στην Εφημερίδα του Συλλόγου μας,
ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα της ζωής του
πατέρα της και του χωριού μας γενικότερα.
Την 07.10.2018 ημέρα αρχαιρεσιών του
Συλλόγου μας, η κόρη του μπάρμπα-Μήτσου
Χρυσούλα και ο άντρας της Αυγουστής, μου
παράδωσαν σε φωτοαντίγραφο το 150 σελίδων τετράδιο της ιστορίας του πατέρα τους
και μου έδωσαν την άδεια να μεταφέρω στην
Εφημερίδα του Συλλόγου όποιες κατά την
κρίση μου σημειώσεις του έχουν ιδιαίτερο
ιστορικό ενδιαφέρον για τους Κρεμαστιώτες
και ιδιαίτερα γι΄αυτούς της νεώτερης γενιάς.
Το διάβασα με επιμέλεια 2-3 φορές για να
καταλάβω τις λέξεις γραμμένες με την ορθογραφία του μαθητή της δευτέρας τάξης
δημοτικού Το μεγαλύτερο μέρος των σημειώσεων του περιλαμβάνει γεγονότα από την
στρατιωτική ζωή του (με πολλές λεπτομέρειες) η οποία κράτησε 72 μήνες (πόλεμος ΄40,
αντίσταση, εμφύλιος).
Ένας υπερήλικας συγχωριανός μας, σχεδόν αγράμματος, προσπάθησε και έγραψε
την ιστορία αυτή, σε ένα τετράδιο 150 σελίδων, στα ενενήντα του χρόνια. Η προσπάθεια αυτή μας κάνει δυνατή εντύπωση και
προκαλεί τον θαυμασμό μας το μνημονικό
του, ο τρόπος περιγραφής της καθημερινότητάς του και η αγάπη του για το χωριό. Του
στέλνουμε τον έπαινο και την ευχαριστία μας,
εκεί που βρίσκεται, στους ουρανούς.
Από το περιεχόμενο του τετραδίου ξεχώρισα τις σημειώσεις από τις παρακάτω περιόδους της ζωής του:
Η από γέννηση μέχρι 8 ετών Μαθητής
στο Δημοτικό Στρατιώτης - αιχμάλωτος των
Γερμανών στην Κρήτη - Εμφύλιος. Η ζωή
στο χωριό μετά το στρατό. Σχόλια για την
πολιτική κατάσταση στην πατρίδα μας στα
μαύρα χρόνια. Στο παρόν αφήγημά μου,
έχουν μεταφερθεί όπως είναι γραμμένες οι
πιο ενδιαφέρουσες σημειώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω περιόδους της ζωής
του. Στο τέλος του κειμένου παρουσιάζονται
σε πρωτότυπη γραφή αποσπάσματα των
σημειώσεων του τετραδίου (δείγματα).
Για τον λόγο που έγραψε την ιστορία του
γράφει:
«Να αικδόσω το βιβλίω τούτο, να το αφιερώσω στα αιγκόνια μου για αινθήμιο και να
ξέρουναι τις περιπέτιαις της ζωής μου από
την ημαίρα που ήρθα σαυτόν τον κώσμο που
ύμε».
1η Περίοδος
«Θα αναφέρω την ημερωμινία που ήρθα
στο κώσμο. Ήταν 19.12 το 1919. Η μητέρα
μου ήταν απώ τα «νιάτα», το γένος «Μπραντιτσα» και είχε 3 αδέρφια και 2 αδερφάδες.
Τον πατέρα μου τον δήκασε η τίχει του να
παντρεφτή 3 φωρές και να φέρη στον κόζμο παιδιά με τις 3 γινέκες (8 παιδιά). Από
τη δεύταιρη αιγενήθηκα εγώ ο Δημήτριος.
Εγώ δαιν αιγνώρισα μάνα γιατί μαι άφυσαι
40 ημερών αιπεθαναι και αυτή, αλά ώταν
αποθαναι η μάνα μου αίκατσε η μάνα της
3 μήναις και ώταν αιπήγα 4 μηνών αίφηγε η
γιαγιά μου και μας αιβαύτησε μία γητώνισα

γιατί ήρθα στο τέλος της ζωής μου και να
μην φύγο αβαύτιγος με βαυτίσανε νίχτα. Ο
πατέρασμου αικίταγε τα άλα του παιδιά και
μας αικράτησε η νουνά μου 2 μήναις, γιατί
ήταναι η αιποχές στης αγροτικές δουλιαίς.
Μετά που πήρε η άνιξη μαι αίτρεχε μαζί του,
αλά τα τρώφιμα ήταν ώλα φρέσκα και αίβραζε καμιά πατάτα και αυτή κρία και λίγω γάλα
από τη γίδα. Η ζωή τώτε ήταναι σκλιρή γιατί
βασίλεβαι η φτώχια σαι ώλον τον κόσμο, γιατί
κυκλοφορούσαναι αρώστιαις θανατιφώρες.
Η γρίπη ώπου πέρναγε αιθέριζε, αλά αιγώ
αιγλύτωσα γιατί είχα αμαρτίαις να πληρόσω.
Όταν δαίν ήχαι γάλα η γίδα είχε μία γιτώνισα
μία γαηδούρα και αίπιαναι και απώ τη γαηδούρα και μου αίδηναι να πιώ γιατί και τώρα
το γάλα της γαηδούρας το δίνουμαι φάρμακο
γιατί είναι ηγιηνώ. Πάντως αιγώ ήπια αρκετώ
και δώξα το Θεώ με δίχως την φρωντίδα της
μάνας μου που δαιν ήχα, δαιν αιπεράσαι από
το κωρμί μου ούται γρίπη, μέχρι που πήγα 8
χρωνών, ούται αιλονοσία».
2η Περίοδος
«Στο σκωλίω πήγα 8 χρονών. Αικεί ήταναι
200 παιδιά και τα 150 ήταναι ξηπώλιτα, ώχι
μώνον της Κρεμαστής αλά σαι ώλα τα χωριά
του Ζάρακα.
Τότε το κάθε χωριό είχαι από 1 δάσκαλο
και τα βιβλία ήτανε από αίνα βιβλίο η κάθε
τάξη και το μάθημα το αίγραφαι πωλαίς φωρές ο δάσκαλος στον πίνακα και το γράφαμε στην πλάκα μαι το κοντίλη. Αιμείς είχαμε
αίνα δάσκαλο, ήταν πρώσφιγκας, Φωτιάδης
λεγόταναι, αλά καλός. Είχε 200 παιδιά, αλά
αίβγαλαι καλούς μαθηταίς και χρήσιμους για
το χωριό και για τον αιαυτώ τους, παρώλα
που δεν ήταναι τα μέσα τα σημερινά.
Τα αγρωτόπεδα ώταν κάναναι αιξετάσοις
τρέχαναι στις αγροτικές δουλιαίς, στα γίδια
και στο θέρω και ηδίος αιμείς μερική τον
περισώτερο χρόνο τον περνάγαμαι στην
«στερνήτσα» γιατί είχαμε τα αμπέλια και όταν
τελίωναι ο θέρος και τα αλώνια αιπιάναμαι
τα αμπέλια και καθαρίζαμε τα χωράφια, αικόβαμε τα κλαριά, βγάναμαι της πέτρες και
αιχτίναμαι τους τίχους που ήχαναι πέση από
την πρώτη χρωνιά. Σκληρή δουλιά, και ζωή
αλά αιγώ ήμουνα πιο τηχερώς γιατί στα 20
χρώνια, θα πίγαινα στρατιώτης».
3η Περίοδος
«Το 40 με πήραν στρατιώτη καθώς και
άλους και όταν ωρκηστίκαμαι στο Ναύπλιο,
την Κειριακή, τη Δευτέρα κυρίχτηκαι ο πώλεμος της Αλβανίας και αίγιναι η αιπηστράτευση. Αιμείς δαιν ήμασταν αίτημει για μάχες και
μας αιδώσαναι, πρωσορινά απωλιτήρια για
3 μήναις και μετά μας πήρανε ξανά και μας
αικπεδέψαναι για να μας πάνε για το μέτωπο
της Αλβανίας.
Αλά αιμεσολάβησαι η ωπιστωχώριση και
τον απρίλη 1941 που τα ελινηκά στρατεύματα μαχώντουσταν στην Αλβανία οι γερμανή
αιμπήκαναι απώ τη Βουλγαρία και στης 16
του απρίλη μας αιδιώξαναι για τη Κρίτη και
αιμήναμε αιλεύθεροι αίνα μήνα, αλά η «Κρίτη» αιβωβαρδιζώταναι από κσηρά και θάλασα από καράβια και αερωπλάνα πρωτού
πέσουνε οι αλεξηπτωτησταί.
Αίγηναι 3 μερώνυχτα ναυμαχία γερμανικά
και αιγκλέζικα καράβια γιατί θέλανε να κάνουν
απωβίβαση αλά τα βιθήσαναι τα καράβια τα
γερμανικά οι αιγκλέζη και απέτηχαι η απωβήβαση και αιγιώμισαν τα παράλια στα «χανιά»
από βωήδια και λίγους γερμανούς, γιατί το
σχέδιω τους ήταν να καταλάβουνε το ααιρωδρώμιο και το λιμάνη της «σούδας» αμαχητή,
και μετά να καταλάβουνε την υπώλιπη «Κρίτη», και αφού δαίν πέτηχαν μαι την απωβίβαση αρχείσαναι τους βωβαρδισμούς. Μαι τα
στούκας αιβωβαρδίζαναι σχεδών 15 μέραις
και στις 21 του Μάη ήχαι καή η κρίτη και μαι
τα αερωπλάνα αιπέσαναι οι αλεξιπτωτησταί

και κράτησαι η μάχη 9 μέρες.
Στο στρατόπεδω που μας μάζαιψαν δεν
ηξέραμαι τη τίχοι θα μας περίμεναι γιατί ήχαναι γίνει ώλα στάχτη και τα κωμάτια από τα
ααιρωπλάνα είχαναι παίσει κοντά στο στρατώπεδο.
Ήρθαναι στο στρατόπεδω πολίταις και μας
δίναναι απώ 1 μερίδα βραστώ κρέας και από
1 κούπα ζουμί από το κρέας και με αυτά αικάναμαι πάσχα, της Παναγίας και απώκρηες,
γιατί δεν ξαναήδαμαι κρέας στο διάστημα
της αιχμαλωσίας. Ώλο αυτό το καλωκέρη
τη βγάλαμε μαι σταφύλια. Ως αναφωρά για
ψωμί και για φαγητό αιφτιχώς που βρίκαναι
απωθήκες από τους αιγκλέζους μαι ρίζι και
σταφύδες. Μας δίναναι από μια κούπα μεσημέρι και βράδυ, ψωμί στης 2 μέρες και από
100 γραμμάρια, και νερό με το δελτίο.
Στο στρατώπεδο αιχμαλώτον ήμασταν 300
αιχμάλωτοι. Μας βάλαν στο ααιροδρώμιο να
τραβάμε τα καμαίνα σίδερα από τα πεσμένα
ααιροπλάνα γιούγκερ, από τη μία άκρη στη
άλη, μέσα στον Αύγουστω χωρής νερό. Τον
Σεπτέμβρη μήνα μας πήγαν για δουλιά σε
μία περιωχή που θα φτιάχναναι το μνημίο
πεσόντων. Μετά την απωπεράτωση του
μνημίου ηθέλαναι να σηνγκεντρώσουνε τους
νεκρούς και τώται ήταναι το χειρώτερο. Εβγά-

για να μην μπένουνε τα παιδιά στο αμπέλη.
Με τρίπησαι η πήνα, αίσπασα τα γιαλιά και
αίμπαινα και αίκοβα σταφύλια και αίτρωγα.
Παρώλω ώτι ήταναι ξυνά γιατί αυτά ήταναι το
φαϊ και το νερό και μέρα που πέρναγε μου
φενόταναι πως ήταναι αίνας χρόνος.
Μετά ήρθαι και ω χειμώνας και μαζή με την
κακουχία και το κρίο και την ψύρα, είχαμαι και
το φώβο που μας λέγαναι ότι οι Γερμανοί θα
μας παγένανε στο Ρώσικω μέτωπο. Ώταν
ήρθαι η διαγαγή ώτι θα μας αιφέρναναι στην
Αθήνα, μας φάνηκαι περίαιργω γιατί ώταν
μας πηγαίναν στη σούδα και είδαμε αίνα
καράβι μαι τρις τσιμινιέραις αιμήναμαι με δίχως αίμα γιατί αιδρούσε στη παιριωχή και το
υπωβρίχιο «ο παπανικωλής» που ήταναι το
φώβιτρω τον γερμανόν. Ώταν ανήξαμαι ώξω
από την Κρίτη και πλησιάσαμαι τη Φαλκωνέρα τα κύματα αικαβαλάγαν το καράβι και
ήταναι και νύχτα. Στο καράβι είτανε Αιγκλέζοι,
Αυστραλέζη, Ναιοζιλανδή και Ηταλή αιχμάλοτη. Η Ηταλή φωνάζαναι «σωσίβια παπανικωλή», αλλά ο παπανικωλής μας αισινώδαιψε μαίχρη Πιρεά γιατί ήξεραι πως ήμασταν
αιχμάλοτη από τα στρατόπεδα της Κρήτης.
Στο ταξίδη μέσα στο καράβι ήμασταν σαν τη
σαρδέλα που βάνουν για να την παστώσουνε
στο βαρέλι εκείνα τα χρόνια.

Παραθέτουμε μία σελίδα από το τετράδιο με τις ιδιόχειρες σημειώσεις του μπάρμπα Μήτσου.
(Aρχείο Παντελή Ζώταλη)

ναναι μετά απώ 3 μήναις τους νεκρούς και
τους μεταίφερναν στο μώνιμο νεκρωταφίω
και αικεί ήταναι η βρώμα και η δισωδία. Μας
δίναναι αίνα πωτήρι κρασί κάθε πρωή και
δαιν μας μήριζαν καθώλου, αλά ώταν παιρνάγαναι τα αυτοκύνιτα στα χωργιά αικλήναναι
τα παράθυρα ο κώσμος.
Στο στρατώπεδο σινάντησα τον συχοριανώ
Χρίστο Χαραμή ή μπακαρέ. Μαζί μας ήχαμαι
και τον Αντώνη τον Παναρίτη, αδελφώ του
μήτσου του Μέγια και του Θόδωρου Παναρίτη. Ο Αντώνης ήτανε προφυματικός και δαιν
αίβγεναι όξω από τη πώρτα του στρατοπέδου λόγων της αρώστηας που είχε. Αιγώ τον
είχα αναλάβει και τον πάγενα κάθε Δευτέρα
στο γερμανό γιατρό και θεωρούσα το φύλο
ότι ήταναι άρωστος από χρονιαία αρώστια
για να απαλάσαιτε από δουλιαίς. Στην περίωδο αυτή του καλοκεριγιού αίβγαλα και αιγώ
την ηλαρά και μαι αίστειλαν αμέσως στο νοσωκομίο στα Χανιά, αλά λόγου που ήτανε μεταδωτικεί αυτή η πάθησι με κλίσαναι σαι αίνα
κελή του μοναστιριού μαι τη χλένη και μία
κουβέρτα που είχα πάρη μαζί μου, ούται φαϊ
ούται νερό και οι καλόγριαις δαιν μου δίναναι
τίπωτα. Αλά το μοναστήρη είχαι αίνα αμπέλη
κοντά, με ψιλό τίχο περίπου δίο μέτρα και
απάνο στην άκρη είχαναι καρφώσει γιαλιά

Ώταν βγήκαμαι στην παραλία στον Πηρεά,
ήδαμε ανθρώπους πεθαμένους στα παγκάκια από την πείνα και νιώσαμε πως ήταν και
άλη στη μήρα την δικιά μας και χειρώτερα,
γιατί αιμείς παρώλο ότι ήμασταν κλισμένη
στα στρατόπαιδα δεν πέθαναι κανένας από
της πωλαίς κακουχίες, από φόβους και πείνα
και από τη πολή ψείρα που πέρασαι από
το κορμί μας. Ώταν βγήκαμε από το καράβι
ήχα στο σακήδιώ μου κανά κιλό σταφίδαις
και κάτι τρίματα από γαλέτες και αίδωσα σε
καμιά δεκαριά νεαρούς. Μόλις ήδαν αυτή τη
χηρωνομία μου πέσαναι σαν τα μελίσια που
τους κουνάς τη κυψέλη για να σαι φάνε. Αιμάς μας περήμεναι το τρένο για να φύγουμε
για την Πελωπόνησο. Ώταν φτάσαμε Άργος
μας ήπανε η Ιταλοί ότι ώσοι είναι για τη Λακωνία και για τα χωριά του Λεωνιδίου και αικήθαι
να μη πάμαι από την Τρίπολοι γιατί ήταναι
πολύ μακριά και δεν υπήρχε συκινωνία με
αυτοκήνιτα και διαλέξαμαι τον τρώπο να τραβίξουμε από το Άστρος, Αγιαντρέα και χαμιλά
από Κορακοβούνη και πλησιάζαμαι προς τα
Τυρομέλανα. Η ώρα ήταναι 5 το απώγεμα
και βρήκαμαι κάπιο τσοπάνη και μας κράτησαι και εμήναμαι αικεί και μαι τις χλαίνες
τη βγάλαμαι μέχρι το πρωή. Φεύγοντας του
ήπαμε ώτι για πλιρωμή του ξενοδοχίου σου
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αφύσαμε ψύρες και μας είπε ότι αίχουμε και
αιμείς τις δικές μας. Του ήπαμαι πως ει δικές
μας είναι απώ τη Κρίτη και ξέρουναι και μαντινάδαις κριτικές και θα σας διασκεδάζουν.
Από τα Μελάνα πήγαμαι στο Λεωνίδιο και
από εκεί πήραμε αγωγιάτη ένα παληό φίλο
μας τον Γωλεγό και μας πήγε στο χωριό μας.
Για το αγώη του Γωλεγού του δόσαναι οι πατεράδες του Παναρίτη και του Χαραμή από
30 οκάδαις κρίθαρη ο καθένας και ο πατέρας
μου του αίδωσαι 40 οκάδες και συμπλήρωσε
100 ωκάδες. Στο Λεωνίδιο μόλις το μάθανε
απώρισαν γιατί βασίλαιβε μεγάλη πήνα σαι
ώλοι την αιλάδα αλά στης πώλης και στα νισιά αιπούλησαν τα ηπάρχωντα τους για να
πάρουν 5 ωκάδαις κριθάρη ή καλαμπώκη να
ζήσουνε τα παιδιά τους.
Στους σημερινούς νέους που τους τα λέμαι εμείς φένονται ώλα παραμύθια. Τώρα θα
αρχείσουμαι να φέρνουμε στην αιπιφάνεια τα
χειρώτερα χάλια που παίρασαι ο Αιληνικώς
λαός γιατί ήρθαναι πιο δίσκολαις ημέρες, τα
αισωτερικά μας που δαίν γνώριζι το σκυλί τον
αφέντη, ο λεγώμενος αιμφύλιος πόλεμος που
την αιπλήρωσαι ο ήδιος ο Εληνηκός λαός γιατί αιγιώμισαν οι τρύπαις και η χαράδραις από
ανέφταιγους και από τις δίο πλευραίς.
Αιρχόντουσταν και σαι παίρναναι απώ το
σπίτη και δαιν ήξεραις εάν θα γηρίσεις γιατί
ηπήρχαναι πολλοί που αιδιεκδικούσαναι για
να βγάλουναι τη μπωμπή τους και να βγούν
πανωλάδια στα σφάλματα τους και δαιν τους
αίνιαζε αν αίφευγες για πάντα από την ηκογένιά σου ή αιάν σου αίκεγαν το σπίτη σου.
Και το γράφω τούτο γιατί δαιν τους αίνιαζε
αν είχα ηποφέρη τα δινά σαν αιχμάλωτος 2
χρώνια και τους αίσπρωχνα ώλο παίρα, γιατί
παιριμέναμαι κάτι το καλήτερο αλά τα πράματα αγρίεψαν περισώτερω σαι ώλοι τη χώρα.
Αφού ήδαναι ώτι δαιν μπωρούσαν δια της
πωλιτικές καθωδιγήσεις αιχρησιμοποίησαν τη
βία και ο καθένας αίπρεπαι ή να φύγει απώ
την ήπαιθρω για την Αθήνα ή να αινταχθή ή
στη μία μεργιά ή στην άλη, δηλαδί ή στη δεξιά
ή στην αριστερά. Αν πήγαινες σε μία παράταξι
η αντίθετοί της θα σου αίπερναν τη περιουσία
σου και σου αίκεγαν το σπίτη. Όσοι πρωλάβαναι και φύγαναι για τις μεγάλαις πώλοις αιγλυτώσαναι απώ τον αιφιάλτη του θανάτου
και εγώ δαιν αίμενα, στο σπίτη. Το καλωκέρη,
το κρεβάτη το ήχα ψηλά στο Αιλιά καθώς και
ο αδερφώς μου ο Μανώλης και άλοι πωλοί
χωριανή. Αιγώ μετα αικημώνουνα μέσα σαι 2
γέρους στο σπίτη του Γερομάνα.
Θήμα της κατάστασης, ο Γιώργης ο Παπαμιχαλόπουλος, ο πιο χρίσημος άνθρωπος για
το χωριό γιατί πήγεναι για γιατρός. Τον έστιλαν στο ανταρτοδικείο και τον καταδίκασαν
σε θάνατο.
Αυτή τη ζωή πέρασαι ο κώσμος και αυτός
που ερχώταναι σου αίπερναι και αίνα ψωμί
αιάν είχες και ώτι άλο για την ηκωγένιά σου,
σου τα αφερούσε και δεν ρώταγαι τη θα τρώγαναι τα παιδιά σου την άλοι μαίρα.
Ώταν ήρθε η εξώριστη κυβέρνηση της Ελάδας από το Κάηρο τη Μέσι Ανατωλή και ήχαν
τελιώση τα δεκεμβριανά (03.12.1944), αμέσως αίκανε την αιπιστράτεψη και έκαναι αιθνικό στρατό και πήρε τις κλάσης 37,38,39 και
40. Εντύθηκα αιθελωντής της κλάσης 40 στη
Τρίπολη. Ώσοι ήταν αιθελωνταίς στη Τρίπολη
από τη κλάση του 40 αίπρεπαι να πάμαι στη
Χαλκίδα για αικπέδευση. Αρχήσαμαι με νέα
γιμνάσια που είχανε εφαρμώση η κυβέρνησει
μαι τον αιληνικώ στρατό και τους αιγκλέζους
και αίλινες μια σκλιρώτερη αικπέδευση. Μαιτά
από 3 μήνες αικπέδευση η ταξιαρχία μαιτακινήθη στη Μακεδονία μαι αίδρα την Κοζάνη και
τα τάγματα για τη μεθόριο. Το δηκό μου τάγμα
ήταν στο Αμύνταιο. Ηπηρέτησα σε πολλές
μονάδες σόλη την Μακεδονία και Ρούμελη,
Θεσαλονίκη, Σέρες, Άγραφα. Γιρίσαμαι στα
σπίτια μας στης 16 ωκτοβρήου 1948. Στρατιότης έκανα 72 μήνες, σε χρόνια πολί δίσκολα.»
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
της Εφημερίδας.
Νίκος Αντωνίου Δούνιας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
● ΚΑΤΆ ΤΑ ΤΈΛΗ Ιουλίου, οργανώθηκε στην Απιδιά Λακωνίας εκδήλωση με θέμα την ανάδειξη της
αρχαιολογικής σημασίας του Ι. Ν.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απιδέας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού,
με στόχο την προβολή της ανάγκης
για αναστήλωσή του ναού. Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Ιωάννα
Κυρανάκη, περιελάμβανε ομιλία της
κας Αντωνίας Μοροπούλου-Φούρκα, η οποία είναι Καθηγήτρια του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου,
Πρόεδρος της αντιπροσωπείας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών (SEFI) και έχει
παντρευτεί Απιδιώτη, καθώς και
παρουσίαση διαφανειών με θέμα
τις εργασίες ανακαίνισης του Ναού
της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα,

στις οποίες προέβη ομάδα καθηγητών του Πολυτεχνείου, με επικεφαλής την ομιλήτρια. Στην εκδήλωση
παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Λακωνίας κα Αδαμαντία Τζανετέα,
η οποία ανεκοίνωσε την έγκριση
κονδυλίου ύψους 1.000.000,00€
για την αναστήλωση.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, η
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι η πιο παλιά εκκλησία της
περιοχής μας. Κτίστηκε τον 5ο αιώνα
μΧ, έλαβε τη σημερινή μορφή τον
11ο αιώνα μΧ και μέχρι την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης έγιναν διάφορες μικρότερης σημασίας παρεμβάσεις. Αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως
ο υπερυψωμένος γυναικωνίτης, οι
κίονες και τα περίτεχνα κιονόκρανα,
ο τρούλος δεικνύουν την ποιότητα
της κατασκευής.
● ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ εξεδόθη το βιβλίο

● Ο ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΤΣΟΡΟΜΏΚΟΣ
του Βασίλειου εξέδοσε το πρώτο
του μυθιστόρημα με τίτλο «Δύο
Σκιές», από τον Εκδοτικό Οίκο
Γαβριηλίδη. Ήρωας του έργου ο
Κωνσταντίνος, ο οποίος καλείται αν
αντιμετωπίσει ποικίλες προκλήσεις
στη ζωή του, όπως είναι η μετανάστευση, ο θάνατος, οι κοινωνικές
προκαταλήψεις Ο Κωνσταντίνος
στοχάζεται τις επιλογές του και τα
λάθη του, αναζητεί τη λύση στο παρελθόν του, αλλά και στις ιστορίες
των προγόνων του.
Τελικώς, θέτει ως γνώμονα της
ζωής του το ηθικό δίδαγμα από
ένα παραμύθι της γιαγιάς του «Η
αγάπη έχει ένα και μοναδικό λόγο
ύπαρξης: να εκφράζεται». Το βιβλίο
παρουσιάστηκε στον βιβλιοπωλείο
των Εκδόσεων Γαβριηλίδης στις
26 Σεπτεμβρίου.
Ευχόμαστε
να είναι καλοτάξιδο!
● Ο π. ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΏΝΗΣ και ο γιος
του Νίκος Γεωργαντώνης έφτιαξαν το καλοκαίρι ένα
ιστολόγιο με τίτλο ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΣΣΑ
(σύνδεσμος http://enoriakremastis.blogspot.com). Το
ιστολόγιο επικεντρώνεται σε θρησκευτικά θέματα, αλλά
και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία της
Εκκλησίας της Κρεμαστής. Πρόκειται για μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα εργασία, που προβάλλει το χωριό μας
στα πελάγη του Διαδικτύου

● ΣΤΙΣ 2-4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018 στο ξενοδοχείο Μystras
Grand Resort Palace έλαβε χώρα διεθνές επιστημονικό
συνέδριο με θέμα «Σπάρτη-Ισραήλ: Αναβίωση μιας
αρχαίας φιλίας». Το συνέδριο οργανώθηκε από το Δήμο
Σπάρτης σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας.
● ΑΚΟΎΓΟΝΤΑΙ πολλές ευχάριστες ειδήσεις για το
ζήτημα του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης.

Αναζητώντας τις ρίζες μας του Γεώργιου Μπατσάκη του Μιχαήλ. Έχει ως
θέμα τη γενεαλογία της οικογένειας
Μπατσάκη του Αγίου Δημητρίου Ζάρακος. Οι ρίζες της οικογένειας εντοπίζονται στην Κρήτη, συγκεκριμένα
στο χωριό Πατσιανός των Σφακίων.
Μπατσάκης φαίνεται ότι σημαίνει ο
Πατσιανίτης.Στη συνέχεια εκτίθεται
η γενεαλογία της οικογένειας από
το 1700 μέχρι τις ημέρες μας, μη
παραλείποντας ο συγγραφέας μέχρι
και γεννήσεις μελών της οικογένειας
που έλαβαν χώρα το 2018. Άφθονα,
πάντως, είναι και τα στοιχεία για τις
οικογένειες της Κρεμαστής, καθώς
αρκετοί Μπατσάκηδες παντρεύτηκαν
Κρεμαστιώτισσες, αλλά και πολλές
Μπατσακοπούλες παντρεύτηκαν
Κρεμαστιώτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο συγγραφέας, γιος της
Κωνσταντίνας Αντ. Πριφτάκη.
Καλοτάξιδο!

Από τα παρασκήνια της παρουσίασης,
ο Γ. Τσορομώκος με το γνωστό συγγραφέα Πέτρο Μάρκαρη

Συγκεκριμένα, έχει εντοπιστεί κτήριο και αναμένεται η
έγκριση κονδυλίου για την ανακαίνισή του. Παράλληλα,
η Εφορεία Αρχαιοτήτων ανεκοίνωσε ότι ο χώρος του
ψηφιδωτού της Αρπαγής της Ευρώπης που εικονίζεται
στο κέρμα των 2 ευρώ είναι πλέον επισκέψιμος στο
κοινό.
● ΜΙΑ ΑΞΙΌΛΟΓΗ προσπάθεια έχει ξεκινήσει από
ομογενείς των ΗΠΑ για την εγκατάσταση των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Λακωνίας στο κτήριο
του παλιού Πρωτοδικείου Σπάρτης. Ως Λάκωνες ας
ελπίσουμε η προσπάθεια αυτή να ευοδωθεί!
● ΤΟΝ ΗΓΟΎΜΕΝΟ της ΙΜ Αγίων Αναργύρων Πάρνωνος, Αρχιμανδρίτη π Πρόδρομο Κατσούλη, που κατάγεται από το Δαφνί του Δήμου Ευρώτα, εξέλεγε η
Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη θέση
του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης.
Σημαντική διάκριση για τον κλήρο της τοπικής μας
εκκλησίας! Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο προκάτοχος
του π Προδρόμου εξελέγη Δικαίος της Μονής Σινά,
όπου Δικαίος ονομάζεται ο δεύτερος στην Ιεραρχία
του Σινά μετά τον Ηγούμενο-Αρχιεπίσκοπο.
● MΕ ΠΟΛΛΉ ΧΑΡΆ πληροφορήθηκαμε τη σύσταση
της Λαογραφικής Ομάδας Λακωνίας από το Νίκο Μπαριάμη, που αποσκοπεί στη μελέτη και την προβολή
της λακωνικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης.
Η έδρα της Ομάδας βρίσκεται στη Σπάρτη, οδός Χαμαρέτου αρ. 114, όπου παραδίδονται και μαθήματα
παραδοσιακών χορών. Συγχαρητήρια στον αγαπητό
Νίκο Μπαριάμη για τη σ΄συταση μιας ομα΄δος που
διακονεί τον πολιτισμό!
Ν. Καλκάνης
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ΌΤΑΝ ΈΓΙΝΕ Η ΕΠΙΣΤΡΆΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΌ ΜΈΤΩΠΟ...

Σ

τις 28 Οκτωβρίου 1940
κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Το βασικό μέτωπο του πολέμου
ήταν τα Ελληνοαλβανικά σύνορα,
καθώς η Ιταλία είχε καταλάβει
στρατιωτικά την Αλβανία και είχε
επιβάλλει στο Αλβανικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει την προσωπική
ένωση των Στεμμάτων της Ιταλίας
και της Αλβανίας στο πρόσωπο
του τότε βασιλιά της Ιταλίας Βίκτωρος Εμμανουήλ του Γ’, ήδη
από το 1939. Οι πιέσεις προς τη
μικρή, αλλά με σημαντική γεωστρατηγική θέση, Ελλάδα ήσαν
συνεχείς. Στις 15 Αυγούστου 1940,
ιταλικό υποβρύχιο ρίχνει νάρκη
στο αντιτορπιλικό ΕΛΛΗ, το οποίο
βρίσκεται ελλιμενισμό στο λιμάνι
της Τήνου, εις ένδειξη τιμής προς
τη Μεγαλόχαρη.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 τα
χαράματα, ο πρεσβευτής της
Ιταλίας επιδίδει στην κατοικία
του πρωθυπουργού Ιωάννη
Μεταξά τελεσίγραφο με το οποίο
ζητά να επιτραπεί η είσοδος των
Ιταλικών Στρατευμάτων στο ελληνικό έδαφος. Η απάντηση του
πρωθυπουργού είναι αρνητική.
Δίδεται στα γαλλικά, τη γλώσσα
της διπλωματίας «Αlors, c’ est la
guerre!»=Λοιπόν, αυτό σημαίνει
πόλεμος!, στο λαό του, όμως, στο
λαό που κυβερνούσε χωρίς να τον
έχει εκλέξει, η απάντηση θα δοθεί
στη δημοτική, τη γλώσσα που καθιέρωσε πρώτος ως γλώσσα του
εκπαιδευτικού συστήματος, ΟΧΙ!!!
Ακολούθησε η επιστράτευση, ο
πόλεμος της Αλβανίας, η κατάληψη
της Βορείου Ηπείρου, η Εαρινή
Επίθεση, η Νίκη! Η Νίκη, η οποία
δεν αξιοποιήθηκε, λόγω της επίθεσης των Γερμανών τον Απρίλιο
του 1941... Τα ανωτέρω αποτελούν
το γενικό ιστορικό πλαίσιο, αυτό
που είναι χρήσιμο ως πολίτες να
γνωρίζουμε για να κατανοούμε το

νόημα της εθνικής εορτής. Κομμάτι
της Ιστορίας είναι καθετί το μικρό,
καθετί το προσωπικό, καθετί το
τοπικό, που η γνώση του δεν είναι
μεν απαραίτητη για τον εορτασμό
της επετείου, συντελεί, όμως, στην
κατανόηση της σημασίας του. Και
αυτό δεν ισχύει μόνο για το Έπος
της Αλβανίας, αλλά για κάθε ιστορικό γεγονός!
Ο υπογράφων δεν είχε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς σήμαινε «επιστράτευση». Οι σκηνές από τις ταινίες εποχής, με τους στρατιώτες να
γεμίζουν τα τρένα ικανοποιούσαν
επαρκώς την όποια υποσυνείδητη
περιέργεια. Το καλοκαίρι, ωστόσο,
έτυχε στην Κρεμαστή να γίνει μια
συζήτηση με τον κ Αντώνη Χρήστου
Κοσμά, ο οποίος αναφέρθηκε στη
συμμετοχή του πατέρα του στον

πόλεμο. Σας μεταφέρω με δικά
μου λόγια τη διήγηση του κ Αντώνη
Κοσμά σχετικά με το πώς έγινε η
επιστράτευση.
Η επιστράτευση διατάχθηκε στις
28 Οκτωβρίου 1940. Οι Κρεμα-

στιώτες που επιστρατεύονταν
όφειλαν να καταταχθούν στο
Ναύπλιο, επειδή στρατεύονταν
στο Ζ’ Σύνταγμα του Μηχανικού.
Συγκεντρώθηκαν, λοιπόν, όλοι οι
νέοι που ανήκαν στις κλάσεις της
Διαταγής Επιστράτευσης και απεφάσισαν να πάνε στο Κυπαρίσσι
και να πάρουν από εκεί κάποιο
καΐκι για το Ναύπλιο, εκτιμώντας
ότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος
για την κατάταξή τους.
Στη διάρκεια της διαδρομής, ενώθηκαν με την ομάδα των Κρεμαστιωτών, επιστρατευόμενοι από
τη Ρηχιά, τη Φρέγκα, τα Πιστάματα και το Χάρακα, συγκροτώντας
μια ομάδα περίπου 80 ατόμων.
Η ομάδα έφθασε στο Κυπαρίσσι
και το βρήκε ανάστατο. Η είδηση του πολέμου είχε προκαλέσει

και εκεί πανικό! Τα καΐκια γέμιζαν
με κόσμο που επιθυμούσαν να
διαπεραιωθούν στα νησιά, στο
Ναύπλιο, στον Πειραιά.
Οι επιστρατευόμενοι απευθύνθηκαν στο Διοικητή του Τμήματος
της Χωροφυλακής, ζητώντας να
προβεί στην επίταξη του απαραίτητου αριθμού καϊκιών για
τη μετάβασή τους στο Ναύπλιο.
Ο διοικητής δήλωσε αδυναμία
λόγω των συνθηκών να προβεί
στις απαιτούμενες ενέργειες και
συνέστησε στους επιστρατευόμενους να μεταβούν στους Μολάους
και από εκεί να μετακινηθούν με
χερσαία μέσα συγκοινωνίας στον
τόπο κατάταξης. Ακολουθώντας
τις συστάσεις του Διοικητού, οι
επιστρατευόμενοι πήγαν περπατώντας στους Μολάους. Από
εκεί, με λεωφορεία και φορτηγά
κατευθύνθηκαν στο Ναύπλιο, όπου
κατατάχθηκαν. Παρέμειναν λίγες
ημέρες στρατωνισμένοι στο ΚΕΜΧ
και στη συνέχεια με μέριμνα των
Ενόπλων Δυνάμεων μετέβησαν
στο Μέτωπο.
Ο αγώνας και ο κόπος για τη
Νίκη, όπως συμπεραίνεται από
τη Διήγηση, ξεκινούσε ήδη από
την κατάταξη. Γραφειοκρατική
διαδικασία μεν, προϋποθέτει τη
μετάβαση στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία δε. Και η μετάβαση
δεν ήταν εύκολη, όπως σήμερα.
Το συγκοινωνιακό δίκτυο ήταν περιορισμένο, τα οικονομικά μέσα
πενιχρά. Το φυσικό περιβάλλον
συντελούσε στην απομόνωση
ολόκληρων περιοχών. Σε κάθε
περίπτωση, οι Κρεμαστιώτες,
όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες,
εξετέλεσαν το καθήκον τους, υπερπηδώντας τα εμπόδια. Και μην
λησμονείται ότι κάποιοι από τους
επιστρατευθέντες δεν επέστρεψαν
πίσω. Κάποιοι επέστρεψαν πίσω
όχι άλκιμοι, όπως πήγαν.
Νικόλαος Καλκάνης

Η ΥΣΤΕΡΟΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΓΩΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΣΤΙΣ 04 ΙΟΥΛΊΟΥ 2018, με αφορμή
την εθνική επέτειο των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, ο Πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα ανήρτησε στο
λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ
στην Αθήνα το εξής μήνυμα: «Nick and
Mary Mathews are great examples
of both Greek resilience and of how
Greece and America have stood
together over the years, joined by
our common experiences and values»,
σε μετάφραση: « Ο Νίκος και η Μαρία Μάθιου αποτελούν παραδείγματα
τόσο του Ελληνικού κουράγιου όσο
και του πόσο η Ελλάδα και οι ΗΠΑ
έχουν συνεργαστεί διαχρονικά, συνδεόμενες με τις κοινές εμπειρίες και
ηθικές αξίες».
Πρόκειται για μια Κρεμαστιώτισσα
και το σύζυγό της, τη Μαριγώ, κόρη
του Αριστείδη Παπαμιχαλόπουλου
και το Νικόλαο Ματθαίου. Πρόκειται
για ένα ζευγάρι που ευεργέτησαν
ποικιλοτρόπως τις ιδιαίτερες πατρίδες τους στην Ελλάδα, ήτοι την
Κρεμαστή και τη νήσο Κάρπαθο, όσο
και τη θετή τους πατρίδα. Η Μαριγώ, όπως θυμούνται οι παλαιότεροι

ενίσχυε οικονομικά πολλούς ασθενείς και ανάπηρους Κρεμαστιώτες,
αλλά και τους εκάστοτε εφημερίους
και δασκάλους του χωριού. Παράλληλα, με δική της δωρεά ανεγέρθηκε ο ναός του Προφήτη Ηλία ενώ
συμμετείχε με σημαντικό χρηματικό
ποσό για την ανέγερση της εκκλησίας της Παναγίας. Ο σύζυγός της
χρηματοδότησε την ανέγερση του
Νοσοκομείου της Καρπάθου. Στον
τόπο που επέλεξαν να εγκατασταθούν στο Yorktown, Virginia, δώρησαν 23 στρέμματα από την έκταση,
όπου βρισκόταν το εστιατόριό τους
για την ανέγερση του Μουσείου της
Αμερικανικής Επανάστασης, επειδή
κατά την Αμερικανική Επανάσταση
είχε γίνει εκεί μια μάχη μεταξύ του
Αμερικανών Επαναστατών και του
Βρετανικού Στρατού. Τέλος, προσέφεραν δωρεάν γεύματα σε όλους
τους Αμερικανούς ένστολους που
έρχονταν στο εστιατόριό τους ενώ
μετά το θάνατό τους δημιουργήθηκε ένα Ταμείο υποτροφιών για τους
φοιτητές του τοπικού πανεπιστημίου.
Ν. Καλκάνης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΔΟΥΝΙΑ)
ΟΎΤΕ ΠΟΥ θυμάμαι ποσά
χρόνια πέρασαν από τότε.
Από, τα τελευταία Κρεμαστιώτικα Χριστούγεννα. Θυμάμαι
όμως πως, από τότε, έχω να
νιώσω εκείνο το συναίσθημα. Και δεν μπορώ μ’ αυτή
τη θύμηση να αποφύγω έναν
κόμπο που μού ‘ρχεται στο
λαιμό. Γιατί κάθε σύγκριση με
τα Χριστούγεννα τα κατοπινά,
δεν είναι δυνατή. Γιατί σκέφτομαι πως εκείνο τ’ όνειρο να
καλυτερέψουμε τη ζωή μας
φεύγοντας από το χωριό, δε
δικαιώθηκε. Και γιατί οι ανθρώπινες αξίες που βάραιναν μέσα
μας, τότε, αντικαταστάθηκαν
από μια αμφίβολη καλοπέραση. Έτσι, όλοι εμείς οι Κρεμαστιώτες της διασποράς, όλοι
οι Ζαρακίτες ανταμώνουμε σε
μια σκέψη γιομάτη παράπονο
για κάτι καλό που χάθηκε.
Στη Βρέβα ακόμη το καμάτι.
Είναι και δεν είναι, σπαρμένα τα στάρια. Αλλά παραμονή Χριστούγεννα άνθρωποι
και ζα αναπαύονται νωχελικά
και ετοιμάζονται για τη μεγάλη
γιορτή, Μόνο οι νοικοκυρές
που ποτέ δεν ξεκουράζονται
είναι σε κίνηση. Όλοι οι φούρνοι αναμμένοι για τα Χριστόψωμα και τα Χριστουγεννιάτικα
καλούδια. Και τα φακιόλια ν’
ανεμίζουν από τη βιασύνη
να τα προλάβουν όλα: τα
μελομακάρουνα, τους κουραμπιέδες, τους σαμουσάδες...
και τα δικά μας τα δώρα, τα
χριστουγεννιάτικα κουλούρια
που μοσκοβόλαγαν.
Κανένας από μας δεν ήξε-

ρε τι είναι χριστουγεννιάτικο
παιγνίδι, Εμείς τα παιγνίδια
που ξέραμε ήταν η παίδα, ο
γύρος, τα σκλαβάκια και η
γουρουνίτσα. Χρειάστηκε να
περάσουν πολλά χρόνια να τα
ιδούμε και πολύ περισσότερα
να τ’ αποχτήσουμε. Τη χαρά
που παίρναμε όμως από την
κουλούρα δεν τη νιώσαμε.
Τελευταία δουλειά το δικό
μας λούσιμο. Σφηνωμένοι στα

σκέλια της μάνας υπομέναμε
καρτερικά το μαρτύριο. Δεν
πειράζει, Χριστούγεννα αύριο!
Και ξημέρωνε η μεγάλη
μέρα. Οι καμπάνες μάς καλούσαν ν’ ακούσουμε το μήνυμα
της αγάπης. Εμείς τα παιδιά;
κάναμε; αισθητή την παρουσία
μας μ’ ένα σούρσιμο από την
ξυπολυσιά και παίρναμε τη
γνωστή θέση στο αριστερό
της παλιάς εκκλησίας. Με την

καρδιά ζεστή και τα πόδια παγωμένα. Αυτό ήταν το Κρεμαστιωτάκι της εποχής, Γεμάτο
όνειρα κι αγάπη. Φοβισμένο
μα καρτερικό και δραστήριο.
Μέσα σ’ εκείνα τα χρόνια του
πολέμου και τής κατοχής. Του
στάβλου εν’ άχυρο, όπως το
θέλει ο Παλαμάς, στη φάτνη
που κοιμώταν η ελπίδα, για
ζωή και αγάπη.
Πρωταγωνιστής της ημέρας

ΑΝΟΙΧΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ

ο Παπακώστας. Μεγάλος,
ανυπέρβλητος στα μάτια μας.
Κάθε φορά που μού ‘ρχεται
στο μυαλό έτσι καθώς πρόβαλε από την ωραία πύλη,
δεν μπορώ, να αποφύγω τη
σύγκριση, με όσους ιερείς τον
διαδέχθηκαν. Κανένας δεν τον
έφτασε σε μεγαλοπρέπεια. Και
πιο πολύ τις αγίες αυτές μέρες,
Με μια φωνή που συνταίριαζε
γεγονότα σαν καλόκουρτισμένο όργανο. Η γέννηση σου
Χριστέ ο Θεός ημών. Ούτε
φάλτσο, ούτε άσκοπη κορώνα.
Ό,τι ακριβώς χρειαζόταν.
«Έτσι ήταν τότε τα Χριστούγεννα. Και δεν ξανάρχονται.
Έμειναν στη μνήμη μας και
μας συντροφεύουν βασανιστικά κάθε φορά που τις ίδιες
μέρες, ξοδεύουμε και. ξοδεύουμε, με την ελπίδα να περάσουμε καλύτερου Σάμπως
να ‘ταν αυτό το μήνυμα της
Γέννησης. Σάμπως ο Χριστός
ήρθε στον κόσμο να μας κάνει
πλουσιότερους.
Να λοιπόν η πρόκληση.
«Όλοι οι Σύλλογοι των Κρεμαστιωτών του κόσμου όλου ν’
ανταμώσουμε τις άγιες μέρες
στο χωριό. Να ξαναζωντανέψουμε εκείνα τα Χριστούγεννα.
Να νιώσουμε την αγάπη σαν
μέγιστο αγαθό, σ’ έναν κόσμο
ειρήνης και ελπίδας.
‘Ας το κάνουμε στόχο. Και
σύντομα να βρεθούμε, όπως
τότε, στο χωριό. Για να νιώσουμε το μεγαλείο της αγάπης,
όπως το διδαχτήκαμε κι όχι
όπως μας επιβλήθηκε. Εν
καθαρά καρδία.
Χ.Δ.

Tης κας Δήμητρας Πετράκη, το γένος Χρ. Τσορομώκου
ΠΡΟΣ
Το Σύλλογο Κρεμαστιωτών Αθηνών
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλο το Συμβούλιο του Συλλόγου
για όλες τις πληροφορίες που μας ενημερώνει με την εφημερίδα για
όλους τους Κρεμαστιώτες, όπου και αν βρίσκονται, και μας βοηθά
να θυμόμαστε όλες τις ιστορίες που μας έλεγαν οι πρόγονοί μας και
οι γονείς μ μου.
Στο μέτωπο που υπηρετούσε, συναντήθηκε με τον πρώτο εξάδελφό
του , τον Ηλία Τσορομώκο του Ιωάννου («Κοσκινά»), που υπηρετούσε στο πεζικό και έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία, που την
έχουμε τα εμείς, τα παιδιά τους. (Δεξιά, ο Χρήστος Θ. Τσορομώκος
και Αριστερά, ο Ηλίας Ι. Τσορομώκος, Αρχείο οικογενειών Β. Τσορομώκου και Δ. Πετράκη) Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην έκδοση
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ με τίτλο «Η
Κρεμαστή τον 20ό αιώνα», αλλά έχει γίνει λάθος στο όνομα. Αντί, να
γραφεί Χρήστος Θ. Τσορομώκος, γράφτηκε Δημήτριος Ι. Τσορομώκος,
ο οποίος έπεσε για την πατρίδα. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 95 χρονών.Η φωτογραφία έχει δημοσιευθεί και στο internet
με τη λανθασμένη πληροφορία. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ
και να διορθωθεί και να δημοσιευθεί η φωτογραφία με το καινούριο
κείμενο που σας στέλνω.
Ευχαριστώ!
Με πολλή εκτίμηση
Δήμητρα, σύζυγος Στ. Πετράκη, το γένος Χρ. Τσορομώκου
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Όταν ο παπα-Λευτέρης

Σ

λειτουργούσε στην Κρεμαστή

τις 23 Αυγούστου
2018, προς το τέλος
της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας για τα
Εννιάμερα της Παναγίας, ομάδα
Κρεμαστιωτών, πνευματικά παιδιά και μαθητές στο Κατηχητικό
Σχολείο του π. Ελευθερίου Καναβάρου, επέδωσαν μια εικόνα του αγίου Ελευθερίου στον
παλιό εφημέριο της Κρεμαστής,
τιμώντας την προσφορά του
στη μικρή κοινωνία του χωριού
μας. Χαιρετισμό εκφώνησε η
Μαρία, σύζυγος Βασιλείου
Παράσχη, το γένος Γεωργίου
Κουλούρη, που ανέσυρε στη
μνήμη των μεγαλύτερων πολλές αναμνήσεις. Παραθέτουμε
το κείμενο του πανηγυρικού,
ευχόμενοι στον π. Ελευθέριο
υγεία και μακροημέρευση
Η δεκαετία του ’50 βρήκε το
χωριό μας να προσπαθεί αν
επουλώσει τις πληγές , που
άφησε η Κατοχή και ο αδελφοκτόνος εμφύλιος πόλεμος.
Όλοι οι κάτοικοί του ρίχτηκαν
σε έναν εξουθενωτικό αγώνα
για ένα καλύτερο αύριο. Πολλά
παιδιά του χωριού μας ξενιτεύτηκαν, ψάχνοντας μια καλύτερη
τύχη, άλλα εγκαταστάθηκαν σε
μεγάλα αστικά κέντρα.
Πολλοί, όμως, έμειναν πίσω.
Έδωσαν τον αγώνα τους
εδώ στο χωριό μας, μαζί με
τους γονείς, τις γυναίκες και
τα παιδιά τους. Άνθρωποι
του μόχθου, πεισματάρηδες
ορεσίβιοι, έδωσαν τη μάχη
τους και κατάφεραν να επιβιώσουν. Στην προσπάθειά
τους είχαν άξιους βοηθούς και
συμπαραστάτες. Ανθρώπους
μορφωμένους και προοδευτικούς, όπως οι δάσκαλοι του
χωριού, και ανθρώπους αγνούς
με φλογερή καρδιά και πίστη
σε ένα καλύτερο αύριο, όπως
οι παπάδες μας.
Το χωριό μας ευτύχησε να
έχει μέχρι σήμερα καλούς
και άξιους ιερείς, άλλους με
καταγωγή από Κρεμαστή και
άλλους από άλλα χωριά. Όλοι
αγάπησαν αυτό το φτωχό και
ευλογημένο τόπο, αλλά και οι
κάτοικοι του χωριού μας τους

Το Κατηχητικό Σχολείο με
επικεφαλής, τον παπα-Λευτέρη,
Αρχείο Αγγελικής Παρδάλη

περιέβαλαν με αγάπη και εμπιστοσύνη. Από τους πλέον αγαπητούς και σεβάσμιους υπήρξε
ο πατέρας Ελευθέριος Καναβάρος. Όμως, για εμάς τους
Κρεμαστιώτες ήσασταν απλά
ο παπα-Λευτέρης, ο παπάς
μας, ο δικός μας άνθρωπος.
Στα περίπου 10 χρόνια που
υπηρετήσατε την εκκλησία
μας, μπήκατε στην καδιά και
στα σπίτια μας, ζυμωθήκατε
μαζί μας, γίναμε ένα χαρμάνι. Ήσασταν δίπλα σε όλους
και σε καθένα χωριστά. Στις
χαρές και στις λύπες, στη ζωή
και στο θάνατο, προσφέρατε
ακούραστα τις υπηρεσίες σας
ως ιερέας και παράλληλα, δείχνατε το μεγαλείο της ψυχής
σας ως άνθρωπος.
Ήσασταν καταφύγιο παρηγοριάς για τους φτωχούς και
τους πονεμένους, συμβουλεύατε όσους προσέτρεχαν

σε εσάς, νουθετούσατε τους
ζωηρούς και απείθαρχους.
Έχουν να θυμούνται οι πιο παλιοί ότι διστάζατε να κατεβείτε
από το σπίτι σας στην αγορά
για να επιπλήξετε κάποιους
θερμόαιμους που ακούγατε να
βλασφημούν τα Θεία. Κανείς,
όμως, δεν σας αμφισβήτησε,
γιατί όλοι γνώριζαν ότι πολεμούσατε δίπλα τους, άξιος
συμπαραστάτης σε καιρούς
δύσκολους, όπου τα μίση και
τα πάθη δεν είχαν ακόμη καταλαγιάσει. Άγρυπνος φρουρός
της ευσέβειας, της αρετής και
της ηθικής, δεν χαλάρωνε και
δεν ησύχαζε ποτέ.
Όλοι όσοι σας έζησαν, έχουν
να θυμούνται με τι ζήλο και
ευσυνειδησία επιτελούσατε
τα καθήκοντά σας. Μέσα από
τις ψαλμωδίες, τόσο τις δικές
σας, όσο και του αείμνηστου
μπαρμπα-Ανάργυρου από το
ψαλτήρι, ο Λόγος του Θεού
που σπέρνατε, φύτρωνε, θέριευε και γέμιζε την ψυχή των
φτωχών ανθρώπων του χωριού
μας με πίστη και ελπίδα ότι
κάπου αχνόφεγγε ένα καλύτερο
μέλλον για όλους.
Παράλληλα, μαζί με την
ευγενική πρεσβυτέρα Αγγελική, διοργανώσατε κατηχητικό σχολείο, όπου πήγαιναν
μικροί και μεγάλοι να μάθουν
και να διδαχθούν, πέρα απ’
όσα τους προσφέρατε κατά
τη Θεία Λειτουργία.
Σήμερα, εμείς, τα πνευματικά
σας παιδιά, αλλά και τα μεταγενέστερα, τιμάμε εκείνο τον
άξιο παπά, εσάς, παπα-Λευτέρη, που με τόση αγάπη,
αξιοπρέπεια και σθένος, στηρίζατε στα φτωχά, δύσκολα,
αλλά και ελπιδοφόρα χρόνια
της θητείας σας, τους ανθρώπους του χωριού μας και σας
διαβεβαιώνουμε ότι ποτέ δεν
σας ξεχνάμε και θα έχετε μια
ξεχωριστή θέση στο μυαλό και
την καρδιά μας.
Παπα-Λευτέρη, σας ευχαριστούμε!!!
Μαρία, σύζυγος
Β. Παράσχη, το γένος
Κουλούρη

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
1. Η θεια-Γιώργαινα, αγρότισσα
με περασμένα τα ενενήντα, είχε
κάποιο πρόβλημα με το στομάχι
της και κατέβηκε από το ορεινό
χωριό μαζί με τον άνδρα της να
πάνε σε ειδικό γιατρό – γεροντολόγο, στην Αθήνα. Ο γιατρός,
αφού την εξέτασε, έγραψε και της
έδωσε τη γνωμάτευση-μία σειρά
το κείμενο της γνωμάτευσης.
Η θεια-Γιώργαινα, αφού ευχαρίστησε το γιατρό, τον ρώτησε
«τι κάνει, γιατρέ, η επίσκεψη;».
Ο γιατρός της απάντησε «εκατόν
είκοσι ευρώ». Με έκπληξη και
ταραχή, η θεια-Γιώργαινα ρώτησε

«για δύο λέξεις που μου έγραψες
θέλεις 120,00€; την μισή μου
σύνταξη;».
Ο γιατρός της απάντησε «γιαγιά, για να μπορώ να σου γράψω
αυτές τις δύο λέξεις, σπούδασα
είκοσι πέντε χρόνια» και η γιαγιά απάντησε «και τι φταίω εγώ
παιδάκι μου, αν εσύ δεν έπαιρνες
τα γράμματα;».
2. Δύο μικρά σκυλάκια εχάρισε
κάποιος σε δύο αδέλφια συγχωριανούς του, που δεν φημίζονταν
για την εξυπνάδα τους. Επειδή
όμως τα σπίτια τους ήταν κολλη-

τά δημιουργήθηκε πρόβλημα πως
θα ξεχωρίζει ο καθένας το δικό
του.
«Εγώ, Κωστή, λέω να σημαδέψουμε το ένα και έτσι να ξέρουμε
τι γίνεται». Μπράβο, Βασίλη,
σωστή η σκέψη σου, φέρε το ένα
να του κόψουμε το αυτί». Πήρανε
το σκυλάκι, πήγε κοντά και το
άλλο να δει τι θα κάνουνε στο
αδελφάκι του. Βάλανε το αυτί στο
κούτσουρο, πήρε έναν μπαλτά ο
Κωστής και «χραπ», έκοψε λίγο
αυτάκι. Πόνεσε το σκυλάκι και
ανοίγοντας το στόμα του έκοψε
ένα κομμάτι από το αυτί στο άλλο

σκυλάκι (αδελφάκι) που ήταν
δίπλα του.
«Τίποτα δεν κάναμε, Βασίλη,
εδώ, πάλι τα ίδια είναι. Φέρε να
του κόψουμε λίγη ουρά». Βάλανε
την ουρά στο κούτσουρο, ξανά
«χραπ», ο Βασίλης αυτή τη φορά.
Έκοψε λίγη ουρά και ξανά το σκυλάκι έκοψε ένα κομμάτι ουρά του
άλλου σκυλιού.
«Την πατήσαμε» είπε πάλι ο
Κωστής.
«Δεν πειράζει, Κωστή», είπε ο
Βασίλης. «Πάρε, εσύ, το άσπρο,
να πάρω εγώ το μαύρο».
Ν.Α.Δ.

