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Ο

Αύγουστος κατέφθασε και οι Κρεμαστιώτες για μια
ακόμη φορά βγήκαν στην στράτα
για να φθάσουν στο χωριό μας!!!
Εμείς του εσωτερικού με χαρά υποδεχθήκαμε τους αγαπημένους συμπατριώτες της αλλοδαπής. Δύο
χρόνια μακριά από την Κρεμαστή
είναι πολύ μεγάλο διάστημα και
έτσι αρκετοί από τους αγαπητούς
ομογενείς μας υπερέβησαν το φόβο
της πανδημίας, όπως και την επιθυμία αποφυγής των ταλαιπωριών
που επιβάλλει η διενέργεια των διαγνωστικών tests για τα αεροπορικά ταξίδια και ύστερα από δύο
χρόνια ξαναείδαμε συγγενείς και
φίλους κατοίκους Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας, Αργεντινής.

Οι κάτοικοι της Κρεμαστής ολοκλήρωσαν
τη χριστουγενιάτικη διακόσμηση
του χωριού-Αρχείο Ν. Αν. Παρδάλη.

Βέβαια, η υποδοχή κινήθηκε

εντός των υγειονομικών πλαισίων
με συνέπεια οι αγκαλιές, οι ασπασμοί και οι χειραψίες, που επένδυαν το καλωσόρισμα στο χωριό,
να αναβληθούν για το υγειονομικά
ασφαλές μέλλον….

Δυστυχώς, για άλλη μια χρο-

νιά δεν έγιναν πανηγύρια ενώ
είχε προγραμματιστεί ένα Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στις
21/08/2021 από το Δήμο Ευρώτα
που αναβλήθηκε επ’ αόριστον. Ο
Σύλλογος Κρεμαστιωτών Αττικής
διοργάνωσε πάντως ένα ακόμη Κυνήγι Θησαυρού, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα αρκετά ευρηματικό
παιχνίδι πατριδογνωσίας για τους
μικρότερους σε ηλικία. Διοργάνωσε, επίσης, μια πεζοπορεία προς
τον Άγιο Δημήτρη, όπου ελάβαν
μέρος περίπου 30 άτομα, το οποίο
κατέληξε σε συμπόσιο στο γειτονικό μας χωριό.

Ο Σύλλογος Κρεμαστιωτών

Λακωνίας Ο ΕΛΑΤΟΣ οργάνωσε
για άλλη μια χρονιά την Αιμοδοσία, στην οποία έλαβαν μέρος 25
περίπου συμπατριώτες. Η Αιμοδοσία έχει καταστεί θεσμός πλέον
για την Κρεμαστή, το συγκεντρούμενο αίμα έχει βοηθήσει πολλούς
ασθενείς πατριώτες μας όλων των
ηλικιών. Παράλληλα, προσελκύει

και κατοίκους διπλανών χωριών
που επιθυμούν να ενισχύσουν τις
Τράπεζες Αίματος των δικών τους
χωριών-έτσι, Χαρακιώτες επισκέφθηκαν την Κρεμαστή, προκειμένου να προσφέρουν αίμα για την
τράπεζα αίματος του Χάρακα.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορ-

τάσθηκε με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια. Ο εορτασμός ήτο πάνδημος,
όπως παραλάβαμε από τους προ-

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών
Αττικής «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
και η Συντακτική Επιτροπή
της Εφημερίδος εύχονται
στα μέλη του Συλλόγου και
τους απανταχού Κρεμαστιώτες
το νέο έτος 2022 να αποτελέσει
έτος πλήρες επιτυχίας,
ευτυχίας και ευημερίας.

γόνους μας, παρακολουθήσαμε με
ευλάβεια τον Εσπερινό, τον Όρθρο
και τη Θεία Λειτουργία και ευχηθήκαμε στους εορτάζοντες και στις
εορτάζουσες-πάρα πολλοί, μιας και
μετρημένα στα δάχτυλα είναι τα
σπίτια που δεν έχουν Παναγιώτη,
Παναγιώτα ή Μαρία. Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι εκτελέσθηκαν από
τους αγαπητούς Γεώργιο Μπέλεση
και Βασίλη Τσορομώκο, καθώς και
από τον εξ Αγίο Δημητρίου ιερο-

ψάλτη Θεόδωρο Γεωργαντώνη. Ο
Θεόδωρος Γεωργαντώνης, από το
Μάιο που μας πέρασε ψάλλει στην
Κρεμαστή κάθε Κυριακή-στις 26/10
τιμήθηκε για τα 50 χρόνια προσφοράς του στην τοπική εκκλησία από
το Μητροπολίτη Μονεμβασίας και
Σπάρτης Ευστάθιο, είναι, λοιπόν,
ιδιαίτερα τιμητικό που επέλεξε το
αναλόγιο του χωριού μας για τη
λήξη της μακρόχορνης αυτής διακονίας του.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητος Κρεμαστής
εύχεται στους απανταχού
Κρεμαστιώτες το Νέον Έτος
να τους φέρει υγεία,
ευημερία και ευτυχία, καθώς
και ευκαιρίες για όσο το
δυνατόν περισσότερη διαμονή
στο αγαπημένο τους χωριό!

Εννέα ημέρες μετά, γιορτάσα-

με τα Εννιάμερα της Παναγίας. Την
παραμονή τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, όπου συλλειτούργησαν πολλοί ιερείς των κοντινών
μας χωριών ενώ ανήμερα προεξήρχε της πανηγύρεως ο συγχωριανός μας Αρχιμανδρίτης π Σεραφείμ
Κοσμάς, ο οποίος και εξεφώνησε
εμπνευσμένο λόγο.
Συνέχεια στην σελίδα 2

Το Διοικητικό
Συμβούλιο
του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών
«Ο ΕΛΑΤΟΣ» εύχεται
στα μέλη του Συλλόγου
και τους απανταχού
Κρεμαστιώτες
Ευτυχισμένο
το νέο έτος 2022.
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το περιεχόμενο τους.
Συνέχεια από την σελίδα 1

Στις 19/08 έλαβε χώρα η καθιε-

ρωμένη Γενική Συνέλευση των Κρεμαστιωτών. Συζητήθηκαν ποικίλα
θέματα που προβληματίζουν τους
κατοίκους του χωριού. Δύο ζητήματα ωστόσο δεν είναι δυνατόν να
μην επισημανθούν. Το πρώτο σχετίζεται με το γεγονός ότι αρκετά ζητήματα εισήχθησαν προς συζήτηση
ενώ από τη φύση τους είναι αρκετά
σύνθετα και ο χειρισμός τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες.
Εάν επιθυμούμε η Γενική Συνέλευση των Κρεμαστιωτών να αποτελεί ένα forum που θα καταλήγει σε
σοβαρές προτάσεις, στοχοθεσίες
και αποφάνσεις, όπως και σε όσο
το δυνατόν πιο πλήρη ενημέρωση
των συμμετεχόντων θα πρέπει να
προηγείται επεξεργασία αυτών των
θεμάτων από μια επιτροπή μελών
των Συλλόγων. Το να ανακοινώνεται
στη Γενική Συνέλευση ότι «το Κτηματολόγιο άλλαξε τα σύνορα» και
λάθος είναι και δεν προσφέρει κάτι.
Πράγματι, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την αποτύπωση
των συνόρων του χωριού στον Κτηματολογικό Χάρτη του Κτηματολογίου, για την κατανόηση του προβλήματος και των αιτίων του, όπως και
για τον εντοπισμό μεθόδου λύσης,
θα πρέπει να μελετηθούν οι από τις
αρχές του 20ού αιώνα συμφωνίες
των Προέδρων της Κοινότητος Κρεμαστής με τους Προέδρους των Κοινοτήτων των γειτονικών χωριών,
να ζητηθούν αντίγραφα διαγραμμάτων από τη Γεωγραφική Υπηρε-

Τιμώντας τους πεσόντε
-Αρχείο Παντελή Ζώταλη.

σία Στρατού, όπου έχουν καταγραφεί τα τοπωνύμια και να κατατεθεί
ένα Υπόμνημα στο ΔΣ του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, κοινοποιούμενο στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, το
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Πελλοποννήσου και τον Υπουργό
Εσωτερικών-όλα αυτά δεν μπορούν
να γίνουν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ωστόσο πρέπει
να ενημερωθεί για τα πορίσματα
της Επιτροπής και την προτεινόμενη μέθοδο.

Το άλλο ζήτημα σχετίζεται με την

ενημέρωση του π. Δημητρίου Γεωργαντώνη στη Γενική Συνέλευση σε
σχέση με τις συντηρούμενες εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο π.
Δημήτριος επελεξε να πάρει το λόγο
τελευταίος και ζήτησε από τους παριστάμενους να μην ακούμε άλλους,
εκτός από τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και να ενισχύσουμε
την εκκλησία ώστε να αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις της. Ενώ περιμέναμε να ακούσουμε ποιος είναι ο συντηρητής των εικόνων και με ποιο
χρονοδιάγραμμα θα εργαστεί, ακούσαμε μόνο παράκληση ενίσχυσης της
ενορίας μας για το κόστος της συντήρησης. Οι Κρεμαστιώτες ενισχύουμε
την ενορία μας ανέκαθεν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η ενορία της
Κρεμαστής αποτελεί το μοναδικό θεσμό που παρέμεινε ζωντανός. Το Σχολείο έκλεισε, η Κοινότητα κατηργήθη
από την Κεντρική Διοίκηση που ευτυχώς μας επέτρεψε να εκλέγουμε τον
Πρόεδρό μας για να μας εκπροσωπεί

στο Δημοτικό Συμβούλιο με ασήμαντη ωστόσο εξουσία διαχείρισης των
προβλεπόμενων από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ευρώτα κονδυλίων,
οι Σύλλογοι κάνουν μεν ότι μπορούν
για το χωριό, αλλά η 50ετή ιστορία
τους-100ετής για τη ΜΕΛΙΣΣΑ-δεν
συγκρίνεται με τα 600 χρόνια από
την ίδρυση του χωριού λειτουργία
της περί τον εκαστότε Παπά μας Ενορίας μας ενώ και δεν εδρεύουν στο
χωριό. Δεν είναι τυχαίο ότι κατεβαίνουμε στο χωριό το Πάσχα, δεν είναι τυχαίο ότι κατεβαίνουμε όλοι τον
Αύγουστο, δεν είναι τυχαίο ότι όσοι
από εμάς πηγαίνουμε διακοπές και
σε άλλους τόπους θέλουμε ειδικά στις
15/08 να βρισκόμαστε στην Κρεμαστή. Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες
ακόμη συντηρώνται……

Για όλα τούτα φέρει ευθύνη ο
υπογράφων, οι Σύλλογοι μένουν
αμέτοχοι.

Αλλά ας επιστρέψουμε στα Νέα
του Χωριού μας!!! Αν και ο Αύγουστος
για όλους μας συνδέεται με ευχάριστες αναμνήσεις, απετέλεσε μια εποχή απωλείων για την οικογένεια του
συμπατριώτη μας, Μιχάλη Γεώργιου
Μανούσου. Μέσα σε 40 ημέρες απεβίωσε σε ηλικία περίπου 50 ετων η σύζυγός του, ο πεθερός του και η μητέρα
του, Ανθούλα, χήρα Γεώργιου Μανούσου. Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και
της συμπάθειας, θα θέλαμε να συλλυπηθούμε τον αγαπητό συμπατριώτη
μας για τις απώλειες των αγαπημένων
του προσώπων και να έχει πλούσια
την εξ ύψους παρηγορία.

Στις 27/08 τελέσθηκε και φέτος
η εορτή του Αγίου Φανουρίου στον
Άγιο Νικόλα. Οι πιστές είχαν ετοιμάσει πλήθος φανουρόπιτων προς
τιμήν του αγίου και συγχώρεση της
μητέρας του, οι οποίες ευλογήθηκαν
από τον π. Δημήτριο και διενεμήθησαν στους προσκυνητές.
Τα τέλη Αυγούστου κατέφθασαν

και σήμαναν την ώρα της αναχώρησης. Απέμειναν στο χωριό όσοι δεν
είχαν λόγο αναχώρησης από αυτό.
Κατά τα τέλη Σεπτέμβρη αφοσιώθηκαν στις εργασίες του Τρύγου. Τα
βαγένια γέμισαν μούστο και τώρα
πρέπει οι ζυμώσεις να έχουν ολοκληρωθεί.

Η εθνική επέτειος της 28ης/10
εορτάσθηκε σε κλίμα συγκίνησης.
Μετά την Απόλυση της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία και
Μνημόσυνο των πεσόντων. Στη συνέχεια, κατετέθησαν στεφάνια στο
Μνημείο της Μητέρας στο προαύλιο
του Ναού και η Ντίνα Δρίβα απήγγειλε ένα ωραίο ποίημα για την επέτειο.
Στις 06/12 τελέσθηκε Θεία Λει-

τουργία στο Ναό του Κοιμητηρίου,
τον Άγιο Νικόλαο. Συμμετείχαν αρκετοί Κρεμαστιώτες από τα γύρω χωριά που αψήφισαν τις κακές καιρικές
συνθήκες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες έφθασαν στο ναδίρ μια εβδομάδα
προ των Χριστουγέννων με συνέπεια
να χιονίσει στις 18/12. Ο δρόμος, βέβαια, δεν έκλεισε χάρης τη φροντίδα
του Δήμου Ευρώτα.

Κάθε Κυριακή από τις 27/11

έως τις 23/12 επισκέπτονταν το χωριό οι διορισμένοι από την ΕΛΣΤΑΤ
απογραφείς, οι οποίες δέχονταν στο
Κοινοτικό γραφείο όσους επιθυμούσαν να απογραφούν και να λάβουν
σχετικές πληροφορίες. Αυτήν την
στιγμή δεν έχουν ανακοινωθεί τα
επίσημα αποτελέσματα, οι εκτιμήσεις ωστόσο μιλούν για μείωση του
πληθυσμού σε επίπεδο νομού τόσο
μεγάλη ώστε οι βουλευτικές έδρες
να περιορίζονται στις δύο, άρα αναλογικά έχει επέλθει μείωση και του
πληθυσμού του χωριού.

Δύο από τα γηραιότερα μέλη της

εν Αττική παροικίας μας ανεχώρησαν για το τελευταίο ταξίδι προτού τελειώσει το 2021. Ο μπαρμπα-Πέτρος
Αρκούδης κατά τα τέλη Νοεμβρίου
και στη συνέχεια, αρχές Δεκεμβρίου
η Ελένη, χήρα Ευθυμίου, το γένος
Ιωάννου Παναρίτη. Και οι δύο σε
ηλικία εγγίζουσα τα 100, αν όχι οι
γηραιότεροι Κρεμαστιώτες, ωστόσο
από τους γηραιότερους.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να

ευχηθώ εκ μέρους όλης της Συντακτικής Επιτροπής Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος!!! Ξεκινά το 2022, που η επιστημονική
κοινότητα το θεωρεί ως έτος οριστικής νίκης κατά του κορωνοιού. Ας
ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε να
περάσουμε Πάσχα και Καλοκαίρι,
ανέμελα, όπως το συνηθίζαμε! Χρόνια πολλά!!! ■
Ν. Καλκάνης

3

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρθρα και φωτογραφίες προς δημοσίευση, όπως και τα ονόματα των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδος παρακαλούνται να αποσταλλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση Νικόλαος Καλκάνης-Ηρακλείτου 78- ΤΚ 12243 Αιγάλεω ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση nikosfix@gmail.com μέχρι την 1 Μαρτίου 2022.
Κατά την περίοδο της πανδημίας τροποποιήθηκε ο νόμος που απαιτούσε δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα αγγελίας γάμου ως όρου για την έκδοση
άδειας γάμου. Πλέον επιτρέπει ο νόμος δημοσίευση σε οποιαδήποτε εφημερίδα επιλέξουν οι μελλόνυμφοι. Επομένως, η εφημερίδα μας επιτρέπεται εγκύρως
να δημοσιεύει αναγγελίες γάμου. Μελετάται ο τρόπος για το πώς θα καθίσταται αυτό ευχερές, δεδομένου ότι εκδίδονται μόλις λίγα φύλλα το χρόνο και θα
επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση, κατόπιν επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Αν κάποιος πάντως επιθυμεί στο επόμενο φύλλο να
δημοσιεύσει αναγγελία γάμου, να αποστείλει σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikosfix@gmail.com. ■

Eπιτυχίες σε
παννελαδικές
εξετάσεις
-Ο Θεόδωρος Ταμβάκος του
Ιωάννη, γιου του Γεωργίου και
της Παναγιώτας Ταμβάκου,
εισήλθε το 2020 στο Τμήμα
Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. ■
Καλή Σταδιοδρομία!!!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με το παρόν θα θέλαμε να συγχαρούμε δύο συμπατριώτες μας για τις διακρίσεις που απέσπασαν. Κατ’ αρχάς,
η Γεωργία Ζώταλη, κόρη του Κωνσταντίνου Γ. Ζώταλη, κατέλαβε την 5η θέση στο άθλημα της Καλλιτεχνικής
Κολύμβησης στο Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεάνιδων που διεξήχθη στη Μάλτα το διάστημα
30/06/2021-04/07/2021. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απεφάσισε ωσαύτως την εγγραφή της σε ειδικό πίνακα
αθλητών με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις.
Ο Κωνσταντίνος Γκούντας του Χαράλαμπου και της Κυριακούλας, το γένος Δημήτριου Παναρίτη, Διδάκτωρ
Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Προπονητής των εθνικών
ομάδων παίδων και παμπαίδων πετοσφαίρισης (volleyball) απεφάσισε να προσθέσει έναν ακόμη ακαδημαϊκό
τίτλο στο βιογραφικό του, ωσαύτως εισήλθε 7ος με κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου που εδρεύει στην πόλη της Σπάρτης. Παράλληλα, προσέφερε ένα
σημαντικό δώρο, σκαλίζοντας το οικογενειακό αρχείο ανεκάλυψε παλιά φύλλα της εφημερίδος και ημερολόγια του
συλλόγου από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, τά σάρωσε, τά έστειλε στη συντακτική επιτροπή, η οποία έχει
ζητήσει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα kremasti.gr, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τά μελετήσουν.
Συγχαίρουμε ωσαύτως για τις ακαδημαικές και αθλητικές τους διακρίσεις, όπως και για την αγάπη και το ενδιαφέρον
που επιδεικνύουν για την Κρεμαστή μας αμφότεροι οι συγχωριανοί μας και τους ευχόμαστε το Εις Ανώτερα!
Εκ της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδος ■

Κοινωνικά
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 27 Δεκεμβρίου γεννήθηκε στην Αθήνα η κόρη του Νικόλαου Σαρώφ, γιου της Γιούλης
Χαραμή, και της συζύγου, το 2ο
παιδί του ζεύγους.
Στις 27 Δεκεμβρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το τέκνο του Ιάσωνος Λαϊνού, γιου της Αγγελικής
Παρδάλη, και της συζύγου του.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 18/09/2021 το ζεύγος Νικολάου Παντ. Κυρανάκη και Αικατερίνης Σωτηρίου Κωστάκη, κόρης
της Ελένης Παν. Κοσμά, τέλεσαν
τη βάπτιση της κόρης τους στον

ΙΝ Αγίας Παρασκευής Απιδέας. Η
νεοφώτιστη έλαβε το όνομα Παναγιώτα.
Να σας ζήσουν!!!

ΓΑΜΟΙ
Στις 03 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στη Νέα Υόρκη ο γάμος
του Στέλιου Ιωάννου, γιου της Παναγιώτας Παν. Δούνια, μετά της
Σουσσάνας Θεοδωρίδου.
Βίον Ανθόσπαρτον!!!

ΘΑΝΑΤΟΙ
Το Μάρτιο απεβίωσε στo Salt
Lake City της Πολιτείας της Γιούτα η βαρβάρα, σύζυγος Σάκκου,

το γένος Θεοδώρου Οικονομάκη,
κόρη της Μάρθας το γένος Παράσχη, σε ηλικία 79 .
Κατά τις αρχές Ιουλίου απεβίωσε σε ηλικία περίπου 79 ετών
ο Χρήστος Κορύλλος, σύζυγος της
Σταματίνας, το γένος Κωνσταντίνου και Παναγιώτας Χαραμή στη
Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου
και ετάφη.
Κατά τα μέσα Ιουλίου απεβίωσε σε ηλικία περίπου 50 ετών
στον Πειραιά, όπου και ετάφη, η
σύζυγος Μιχαήλ Μανούσου του
Γεώργιου.
Στις 24 Αυγούστου απεβίωσε η Ανθούλα, χήρα Γεώργιου

Μανούσου σε ηλικία 85 περίπου
ετών.
Στις 03 Οκτωβρίου απεβίωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά ο
Νικόλαος Κουτλής, σύζυγος της
Ματίανς Κουτλή το γένος Τσίγκου
σε ηλικία 91 ετών.
Στις 11 Νοεμβρίου απεβίωσε
στην Απιδιά Λακωνίας ο Παναγιώτης Χαραμής του Ιωάννη και
της Αντωνίας σε ηλικία 60 περίπου ετών. Η κηδεία του τελέσθηκε
στην Κρεμαστή.
Στις 19 Nοεμβρίου απεβίωσε στη Νίκαια Αττικής, ένας από
τους γηραιότερους Κρεμαστιώτες,
ο μπαρμπα-Πέτρος Αρκούδης σε

ηλικία περίπου 98 ετών.
Στις 02 Δεκεμβρίου απεβίωσε
η Ελένη, χήρα Ευθυμίου, το γένος
Ιωάννου Παναρίτη σε ηλικία 97
περίπου ετών.
Ο μπαρμπα-Πέτρος και η θειαΛένη, πέραν του ότι συγκαταλέγονταν κατά το χρόνο θανάτου
τους μεταξύ των πιο ηλικιωμένων
Κρεμαστιωτών, αποτελούσαν και
τους γηραιότερους συνδρομητές
της εφημερίδος μας.
Στις 25 Δεκεμβρίου απεβίωσε
στους Μολάους ο Νικόλαος Ελ.
Κοσμάς σε ηλικία 91 ετών.
Θερμά Συλλυπητήρια στους
οικείους τους!!! ■
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Όταν ο παππούς
παίζει με τον εγγονό

να δροσερό, καλοκαιρινό βράδυ, στην
Κέρκυρα, ο παππούς
- Γιώργος Ζώταλης,
γεννηθείς εν έτει
1949, παίζει με τον Spiderman, με
τον εγγονό του- Οδυσσέα Σινάνογλου, γεννηθέντα εν ετει 2014!

● Οδυσσέας: Τι εννοείς παππού;
δεν παίζατε με τον Spiderman εσείς
όταν ήσουνα μικρός;

● Παππούς: Όχι παιδάκι μου,
εμείς δεν είχαμε τέτοια παιχνίδια!
● Οδυσσέας: Μακουιν; Πυτζαμοηρωες; Paw patrol ; Έστω Lego βρε
παιδί μου!

● Παππούς: Όχι, όχι, εμείς παί-

ζαμε με άλλα παιχνίδια!
Κάπως έτσι ξεκίνησε η αφήγηση
του Ζωταλάκου μας για τα παιχνίδια της εποχής του στο χωριό μας,
για το οποίο μας μιλάει πάντα με
περισσή αγάπη!

● Παππούς: Εμείς παίζαμε κρυ-

φτό και κυνηγητό όπως εσείς, αλλά
είχαμε και άλλα πολλά παιχνίδια!
Την κλίσκα, τις ομάδες, την μπουζούνα...

● Οδυσσέας: Τι; ομάδες; τι είναι
αυτό παππού; ποδόσφαιρο;

- Όχι! Είναι διαφορετικό. Κάθε
παιδί έπαιρνε μια πλακέ, στρογγυλή πέτρα και βάζαμε έναν στόχο.

Όποιος πλησίαζε με την πέτρα του
πιο κοντά στον στόχο, ήταν ο κερδισμένος!
- Παππού, μπάλα δεν παίζατε στο
χωριό;
- Μπάλα δεν είχαμε, αλλά φτιάχναμε, με παλιά πανιά και παίζαμε
ποδόσφαιρο. Ομως ακόμα και αυτά
δεν μας τα δίνανε, γιατί φτιαχνανε
κουρελούδες οι μανάδες μας! Συνήθως στο σχολείο, παίζαμε κρυφτό,
κυνηγητό και γαϊδουροκαβάλα!
-Τι είναι πάλι και τούτο παππού;
Καβαλούσατε τα γαϊδούρια στο σχολείο; (γελάει ο παππούς!)
-Όχι Οδυσσέα μου! Χωριζόμασταν σε δύο ομάδες από 4-5 παιδιά. Η μία ομάδα έκανε κύκλο με
ενωμένα τα χέρια στους ώμους και
τα κεφάλια σκυμμένα. Τα παιδιά
της άλλης ομάδας έπρεπε να ανέβουν πάνω μας! Αλλά, εν τω μεταξύ, ένα παιδί ήταν ο «φύλακας» που
προσπαθούσε να τους εμποδίσει,
τρέχοντας γύρω γύρω!
- Φανταστικό παιχνίδι παππού!
Θα βάλω τους φίλους μου στο σχολείο να το παίξουμε και εμείς!
Αντε, για πες μου, τι άλλο παίζατε;
- Με τα κέρατα!
-Τα κέρατα; τι ήταν πάλι και
αυτό;
- Θα σου εξηγήσω. Επειδή στο
χωριό μας, η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν κτηνοτρόφοι, τα παιδιά προσποιούνταν ότι ήταν και
αυτά κτηνοτρόφοι.
- Μα εσύ μου είχες πει, ότι ο μεγάλος παππούς, ο Χρήστος, ήταν
ξυλοκοπος και γεωργός! ( γελάει

πάλι ο παππούς, ο μικρός!)
- Τίποτα δεν ξεχνάς βρε ζουζούνι!
Τα παιδιά που παίζαμε στη γειτονιά, είχαν γονείς κτηνοτρόφους!
- Ποιοι ήταν οι φίλοι σου παππού; ποια παιδιά;
- Ο Κώστας, ο Θόδωρος, ο Γιώργος, ο Αντώνης, κι άλλος Κώστας,
κι άλλος Γιώργος, ήταν πολλά!
-Πω, πωωω! Πολλά παιδιά! Να
τους φωνάξεις να παίξουμε, όταν
πάμε στην Κρεμαστή! Αντε τώρα,
πες μου, πώς παίζατε με τα κέρατα;
- Οι κατσίκες, τα κριάρια και οι
τράγοι έχουν κέρατα. Όταν οι ταβέρνες έπαιρναν από τους τσοπάνηδες ζώα για να τα σφάξουν, να
πουλήσουν το κρέας και να φτιάξουν μεζεδες, έκοβαν τα κέρατα και
τα πετούσαν!
Εμείς τρέχαμε και τα μαζευαμε
από τη μουριά της θεια-Πετραινας,
που έσφαζε ο μπαρμπα- Καμαρινος, στη μουριά του μπάρμπαΓιάννη, του Μπελικοτση, στου
μπάρμπα - Βασιλη του Τζακα και
πολλές φορές στις γειτονιές που
εσφαζαν όλοι από τα ζώα που είχαν στα σπίτια τους! Α! Ξέχασα να
σου πω, και στου κυρ-Γιώργη την
καρύδια! ( Μέχρι και σήμερα, δεν
μπορώ να εξηγήσω, γιατί αυτός
ήταν κυρ- Γιώργης και δεν ήταν
μπάρμπα-Γιώργης!! Και το άλλο
που δεν ξεχνάω, όταν έκλεβα κανένα αυγό από τη μάνα μου ή μου
είχε δώσει κάνεις 50 λεπτά, πήγαινα τρέχοντας, πιλαλα, να πάρω
στραγάλια. Ακόμα θυμάμαι που το
μισό φλιτζάνι το είχε μέσα γεμάτο

εφημερίδα, για να δίνει λιγότερα
στραγάλια!!
- Πονηρός ο κυρ-Γιώργης! Και
καλά, τι κάνατε τα κέρατα παππού
μου;
- Τα βάζαμε στον ήλιο και μετά
τα παίρναμε και τα χτυπάγαμε
πάνω σε μεγάλη πέτρα, για να βγει
από μέσα ένα άσπρο κόκαλο που
είχαν. Τότε εμείς λέγαμε, ε, γέννησε
η κατσίκα, έχουμε και κατσικάκια!
Έτσι φτιάχναμε μαντρια στην πλάγια του ‘Αι-Λια, που παίζαμε!
- Μαντρί; τι είναι και αυτό παππού;
- Το μαντρί είναι περιφραγμενος
χωρος, σαν σπιτάκι για τα ζώα. Εκεί
φτιάχναμε τρία μαντριά, να βάζουμε τα κατσικάκια, τα στέρφα και τα
γαλάρια.
- Τι είναι αυτά πάλι;;;
- Στέρφα είναι οι κατσίκες που
δεν γεννάνε και γαλάρια είναι αυτά
που κάνουν κατσικάκια.
- Α, και κάνατε ότι τα αρμεγατε
και φτιάχνατε τυρί;
- Όχι, αυτά δεν τα είχαμε σκεφτεί!
Καλή στάνη με κέρατα, εκτός από
εμάς είχε και ο Μήτσος της θεία-Βάσως με τον Μιχάλη τον Δουνια και τα υπόλοιπα παιδιά από τη
βρύση. Αναρωτιέμαι όμως παιδάκι
μου, γιατί στο χωριό μας, για τα περισσότερα παιδια λέγαμε ότι είναι
ο Γιώργος της θεία-Παρασκευής
ή της θεία-Χριστίνας, της θείαΧρυσούλα, της θεια- Κουλας, της
θεια-Φωφως...
- Καλά τυχεράκια παππού, με
τόσες πολλές θείες και μπαρμπάδες, εκτός από τον κυρ-Γιώργο, θα

έπαιρνες πολλά δώρα, ε;;;
- Δώρα; Όχι παιδάκι μου, πολύ
φτωχά χρόνια τότε, ποιος να είχε
λεφτά για δώρα;
Από σεβασμό όταν ένας άνθρωπος ήταν μεγάλος σε ηλικία τον
λέγαμε μπάρμπα ή θεία, όχι γιατί
είχαμε πραγματικά συγγένεια…. Α!
Οδυσσέα, παίζαμε και βολους!
- Ε, αυτό το ξέρω και εγώ! Και είχατε ωραίους, χρωματιστούς, γυάλινους βόλους; Μήπως τους έχεις
κρατήσει να μου τους χαρίσεις;
- Όχι παιδάκι μου, τέτοιους είχαμε ελάχιστους! Πηγαίναμε στο ρέμα
του Κοντού, που είχε καλό πηλό,
τον ζυμώναμε, το κάναμε μπαλάκια
και τα ψηναμε κοντά στη φωτιά,
αυτοί ήταν οι βόλοι που είχαμε!
- Παππού, για πες μου και αυτές
τις ιστορίες που ήσουν μικρός στο
χωριό! Πες μου με το άσπρο ψωμί
της θεια-Μαργαρίτας, που έφαγες
πολύ ξύλο από τη γιαγιά, την Παρασκευή τη μεγάλη! Και που τρεχάτε
όλα τα παιδάκια ξυπόλυτα!
- Άσε Οδυσσέα μου, αυτά θα τα
πούμε άλλη φορά, αρκετά για σήμερα!
(Πραγματική ηχογράφηση του
πατέρα μου Γιώργου Ζωταλη, με
τον γιο μου, Οδυσσέα, στις καλοκαιρινές διακοπές, εν άγνοια τους!
Ελπίζω να μην με κρεμάσει κατουκεφαλα! Γιατί όταν ήμουν μικρή
μου έλεγε θα σε κρεμάσω κατουκεφαλα σε καμία αταξία! Μέχρι τώρα
την έχω γλιτώσει!!) ■
Παναγιώτα Γεωργίου
Ζώταλη
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Η ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Σ

τις 12 Δεκεμβρίου
2021 η ΕΡΤ1 παρουσίασε στην εκπομπή ΤΟ
ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, που
επιμελείται ο καθηγητής εθνοσμουσικολογίας Λάμπρος
Λιάβας ένα αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική λαϊκή παράδοση της
Ανατολικής Λακωνίας. Το αφιέρωμα
διαιρείται σε τέσσερα μέρη, το πρώτο μέρος αφορούσε την Ελαφόνησο, το δεύτερο μέρος την Κρεμαστή
και τα λοιπά χωριά του Ζάρακος, το
τρίτο μέρος τη Συκιά και το τέταρτο μέρος αφορούσε το Γεράκι. Την
επιμέλεια του δεύτερου και του τρίτου μέρους την έφερε η Λαογραφική
Ομάδα Λακωνίας που ως πρόεδρο
φέρει το Νίκο Μπαριάμη, εγγονό
του Λεωνίδα Παρδάλη.
Το δεύτερο μέρος αποτελούσε
μια εμπλουτισμένη διασκευή της
παρουσίασης που έκανε ο Νίκος
Μπαριάμης στο Κέντρο Έρευνας
και Προβολής της Εθνικής Μουσικής «Σίμων Καρράς» στην Αθήνα.
Χορωδεία αποτελούμενη από τον
Παναγιώτη και την Παναγιώτα Τσορομώκου, τη Μαρία Παρδάλη, την
Πολυξένη Παρδάλη, το Γεώργιο και
τη Μαρία Δρίβα, το Γιάννη Πουλάκη μαζί με μέλη της Λαογραφικής
Ομάδας Λακωνίας τραγούδησαν
παραδοσιακά τραγούδια του χωριού
μας «Στης Μαρουδιώς τ΄αλώνι» ,
«Ο Δυόσμος και ο Βασιλικός», δί-

στιχα-μαντινάδες και πολλά άλλα
ενώ ομάδα μελών της Λαογραφικής Ομάδος Λακωνίας μαζί με τη
Μαρία Παρδάλη, την Πολυξένη
Παρδάλη, το Χρήστο Λ. Παρδάλη,
το Γεώργιο και τη Μαρία Δρίβα, το

Γιάννη Πουλάκη εκτέλεσαν τους τοπικούς χορούς, την Τσακωνοπούλα,
την Μπονάτσα, τα Κουκιά, το Συρτό
στα τρία.
Η εκπομπή γυρίστηκε στο Γεράκι κατά τα μέσα του Οκτωβρίου. Οι

Κρεμαστιώτες που το παρακολούθησαν δήλωσαν συγκινημένοι για το
σύντομο αυτό αφιέρωμα στον τόπο
τους και την προβολή της παράδοσης του από τη Λαογραφική Ομάδα
της Λακωνίας.

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό
από το δημόσιο αρχείο της εκπομπής για να αντιληφθούν οι αναγνώστες τα συναισθήματα που μας
προκάλεσε η εκπομπή:■
Ν. Καλκάνης
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Ένα τσολίτικο ταγάρι
στα σκουπίδια

φέτος το καλοκαίρι με χαρά μάθαμε ότι στο
Γεράκι άνοιξε σχολή υφαντικής τέχνης. Αναγνωρίστηκε η χαρακτηριστική Γερακίτικη
υφαντική, οργανώθηκαν εκδηλώσεις το β’
δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Άπλωσαν
τα υπέροχα υφαντά τους στα μπαλκόνια του Γερακίου,
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να θαυμάσουν
αυτήν την τέχνη και την τεχνική που σιγά σιγά σβήνουν.
Η δράση αυτή έφθασε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και τιμήθηκε.
Οι σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες οδήγησαν τις υφάντρες στη χρήση του ορθού αργαλειού, μια τεχνική που
εδώ και πολλά χρόνια διδάσκεται στη Σχολή των Παραδοσιακών Τεχνών της Αγγελικής Χατζημιχάλη, που είχα
την τύχη να παρακολουθήσω.
Ένα γεγονός που με λύπησε και με προβλημάτισε ήταν
ότι τον ίδιο καιρό, στην Κρεμαστή, έτυχε να βρω στον
κάδο των σκουπιδιών πεταμένα κιλίμια και ένα τσολίτικο
ταγάρι. Μπόρεσα να σώσω το ταγάρι, τα κιλίμια, όμως
ήταν σκεπασμε΄να από σωρούς σκουπιδιών.
Νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα, ώστε να διαφυλάξουμε την παράδοση του τόπου μας. Προτού τα
υφαντά καταλήξουν στα σκουπίδια, θα μπορούσαν να
εναποτεθούν σε ένα χώρο φύλαξης, κάτι σαν μουσείο.
Πολλά προικιά υφάνθηκαν στους αργαλειούς των υφάντρων του Γερακίου με τα μοναδικά σχέδια και χρώματα.
Ας τα σώσουμε έγκαιρα! ■
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια

Η Νομική Κατάσταση του Κληροδοτήματος Nick Pappas
Οι Δικαστικές Αποφάσεις του Σεπτεμβρίου του 2019 για το Κληροδότημα του
αειμνήστου ευεργέτη του Χωριού μας
Nick Pappas καθώς και οι συχνές ερωτήσεις που δέχομαι από πάρα πολλούς συμπατριώτες με παρότρυναν στο να προβώ
σε αυτήν την ενημέρωση για την νομική
κατάσταση του Κληροδοτήματος. Το κάνω
αυτό διότι αν και δεν έχω κανέναν θεσμικό ρόλο τα τελευταία δέκα χρόνια, συμμετείχα σε όλες ανεξαιρέτως τις δικαστικές προσφυγές. Επιπλέον στην αντίληψη
των πολλών είμαι στενά συνδεδεμένος με
αυτή την υπόθεση. Στόχος μου είναι να
ενημερώσω περιληπτικά και ουσιαστικά το κοινό μέσω των Κρεμαστιώτικων
Νέων για την κατάσταση του Κληροδοτήματος όπως έχει διαμορφωθεί μετά την
πρόσφατη Δικαστική Απόφαση.
Στόχος όλων των Συλλόγων από την
αρχή αυτής της προσπάθειας ήταν αυτό
που λέγαμε “ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ” του Κληροδοτήματος χωρίς να τολμάμε να ομολογήσουμε ούτε στους ίδιους τους εαυτούς μας τι σήμαινε αυτό. Η ανάληψη
της ευθύνης της όλης διαχείρισης του
Κληροδοτήματος από Κρεμαστιώτες φά-

νταζε και ήταν ανέφικτο να γίνει από την
αρχή. Ακολουθήσαμε μια στρατηγική μεθοδικής εκμετάλλευσης κάθε ευκαιρίας
που θα παρουσιαζόταν ή που θα δημιουργούσαμε οι ίδιοι χωρίς να πιέζουμε
καταστάσεις όταν οι συνθήκες δεν μας
ευνοούσαν. Έτσι, ύστερα από μια σειρά
συγκυριακών προσφυγών, φτάσαμε στην
Δικαστική Απόφαση του Σεπτεμβρίου του
2019 σύμφωνα με την οποία:
● Ο Σύλλογος Νέας Υόρκης είναι ο νέος
εντολοδόχος αντικαθιστώντας πλήρως
την “Τράπεζα”.
● Δημιουργήθηκε ένα ενιαίο Κληροδότημα Nick Pappas αντί για δυο (Προικοδοτήσεων και Υποτροφιών) που είχαμε
πριν αλλά με πολλές κατηγορίες ευεργετημάτων.
● Έχουμε νομικά μία Επιτροπή του
Κληροδοτήματος αντί για δύο που είχαμε πριν. Ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει
αλλαγή καθότι και πριν η ίδια Επιτροπή
χειριζόταν και τα δύο σκέλη.
● Οι ευθύνες και τα προνόμια ενός
Εντολοδόχου Κληροδοτήματος καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας της Πενσυλβάνιας.

Σχόλιο: Παρελάβαμε το ανωτέρω κείμενο με ηλεκτρονική επιστολή του υπογράφοντος και δημοσιεύεται κατόπιν αιτήματός του. Η δικαστική απόφαση του
Σεπτεμβρίου 2019 δεν έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας, διότι ουδείς έκρινε σκόπιμο να την αποστείλει
προς δημοσίευση. Όπως εικάζεται από το κείμενο του
κ Παναγιώτη Λεγάκη, ο οποίος δεν επικαλείται κάποιο
θεσμικό ρόλο στο κείμενό του, ούτε ανάθεση από το
Σύλλογο Κρεμαστιωτών ΗΠΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος για ενημέρωση του κοινού. Όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο
της εφημερίδος, η ευθύνη για τα γραφόμενα –ιδίως για
την ακρίβεια του περιεχομένου τους- είναι του υπογράφοντος και αν κάποιος επιθυμεί διευκρινήσεις, να μην
επικοινωνήσει με τη Συντακτική Επιτροπή. Η πλούσια

● Οι ευθύνες και τα προνόμια της Επιτροπής του Κληροδοτήματος παραμένουν
ως είχαν.
Είναι προφανές πως το “ΝΟΙΚΟΚΎΡΕΜΑ” συνετελέσθη. Δεν υπάρχουν πλέον
δικαιολογίες. Το Κληροδότημα περιήλθε
σε χέρια Κρεμαστιωτών με ένα κεφάλαιο
της τάξης των 1,4 εκατομυρίων δολαρίων
το οποία είναι επενδυμένο από επαγγελματίες επενδυτές με εντολή να επενδύεται
συντηρητικά όπως θα επένδυε κανείς για
ένα συνταξιοδοτικό ταμείο με μακροπρόθεσμο στόχο μια απόδοση της τάξης των
5,5%. Εναπόκειται σε όλους μας να το
αξιοποιήσουμε με τρόπο που θα οφελήσει
τα βέλτιστα το Χωριό μας. Ο Σύλλογος της
Νέας Υόρκης ως Εντολοδόχος πλέον και
η Επιτροπή του Κληροδοτήματος έχουν
συγκεκριμένες και διακριτές ευθύνες. Χωρίς να παραβλέπω τις δυσκολίες του εγχειρήματος, προσωπικά ευελπιστώ πως οι
υπεύθυνοι έπειτα από ένα εύλογο χρονικό
διάστημα προσαρμογής στις νέες συνθήκες, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
και θα δώσουν τους καλύτερους των εαυτούς ευθυγραμμίζοντας τη θέληση τους με
την απαιτούμενη προσπάθεια.

ενασχόληση του αρθρογράφου με το Κληροδότημα καθιστά το ως άνω ενημερωτικό κείμενο ως έγκυρη πηγή
για τις εξελίξεις στο Κληροδότημα, αν και δεν αποτελεί
Ανακοίνωση του Εντολοδόχου του Κληροδοτήματος ή
της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Από το ανωτέρω κείμενο, ο αναγνώστης με κάποια
νομική παιδεία εικάζει ότι η απόφαση της οποίας ο αριθμός και η ημερομηνία δεν αναφέρονται, με συνέπεια
να μην μπορούμε να την αναζητήσουμε, προέβλεψε ότι
Trustee ( ο αναφερόμενος στο άρθρο εντολοδόχος του
κληροδοτήματος) είναι ο Σύλλογος ΜΕΛΙΣΣΑ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αμερικής ΜΕΛΙΣΣΑ
τυγχάνει και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος, που στη Νομοθεσία των ΗΠΑ καλείται Trustor, σύμφωνα με τις παλαιότερες δικαστικές

Εν κατακλείδι θα ήθελα να αναφερθώ
σε μια παράπλευρη επιτυχία της προσπάθειας για το νοικοκύρεμα του Κληροδοτήματος που είχε ως αποτέλεσμα το Συνέδριο του 1997. Το Συνέδριο συνετέλεσε
τα μέγιστα στην αναβαθμισμένη εικόνα
του Χωριού μας τα τελευταία 25 χρόνια.
Του χρόνου τον Αύγουστο του 2022 θα
έχουμε την ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ αυτού
του Συνεδρίου. Δεν μπορώ να φανταστώ
καλύτερη ευκαιρία για να ενώσω τη φωνή
μου με αυτήν του συμπατριώτη μας κ. Νίκου Δούνια ο οποίος επανειλλημένα έχει
επικαλεστεί την ανάγκη ενός νέου Συνεδρίου . Ένα τέτοιο Συνέδριο θα μπορούσε
να είναι η αρχή μιας νέας προοπτικής για
το Χωριό μας που δεν πρέπει να χάσουμε. Κατά το ελάχιστο, ας προκαλέσουμε
τη γενιά των εκ Κρεμαστής καταγομένων
νέων μας να κρατήσουν το Χωριό μας λειτουργικό και να γιορτάσουν τον Αύγουστο του 2047 την ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΤΕΙΟ του
Συνεδρίου του 1997. Ας το ξαναδούν οι
Σύλλογοι μας. Δεν χρειάζεται η ίδια προετοιμασία ή το ίδιο μέγεθος προσπάθειας
με αυτό του 1997. ■
Παναγιώτης Λεγάκης

αποφάσεις. Δηλαδή, trustor και trustee ταυτίζονται,
τουλάχιστον εν μέρει. Εκ των πραγμάτων συνάγεται ότι
ο trustee αποκτά ένα δικαίωμα αρνησικυρίας έναντι
των αποφάσεων του trustor μιας και ο trustee φέρει
ευθύνη για τη διαχείριση του κεφαλαίου. Η θέση ωσαύτως του Προέδρου του Συλλόγου Κρεμαστιωτών ΗΠΑ
ΜΕΛΙΣΣΑ ενισχύεται εις βάρος των λοιπών μελών της
διαχειριστικής επιτροπής. Τέλος, η συγχώνευση των δύο
κληροδοτημάτων σε ένα δημιουργεί ερωτηματικά για
τον τρόπο που συμβαδίζει αυτή η λύση με το ελληνικό
δίκαιο, το δίκαιο της ιθαγένειας του διαθέτη. Ως εφημερίδα θα αναμένουμε την ως άνω δικαστική απόφαση
για να τη δημοσιεύσουμε με σχόλια του πληρεξούσιου
δικηγόρου που χειρίστηκε την υπόθεση. ■
Νικόλαος Καλκάνης
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Τ

Aποχαιρετώντας
τον Αλέξανδρο Παπαμιχαλόπουλο

ο καλοκαίρι το
αποχαιρετήσαμε
μαζί με τον Αλέξανδρο Παπαμιχαλόπουλο. Δεν
κατέβηκε για λόγους υγείας τους
προηγούμενους μήνες, ωστόσο
δεν ήταν δυνατό να λείψει από
το χωριό.
Ο μπαρμπα-Αλέξανδρος έτρεφε για το χωριό μια εντελώς ιδιότυπη αγάπη. Όχι απλά το ένιωθε σαν πατρίδα του που ήταν
άλλωστε, μιας και στην Κρεμαστή γεννήθηκε και τα παιδικά
του χρόνια τά πέρασε στο χωριό. Όχι απλά ένιωθε πιο άνετα
στην Κρεμαστή απ’ οπουδήποτε
αλλού στον κοσμό. Αλλά ένιωθε
ότι στην Κρεμαστή μπορούσε να
είναι πλήρως ο εαυτός του.
Σεμνός άνθρωπος, ολιγόλογος, αυτάρκης. Οι σχέσεις του
με τους άλλους ανθρώπους ειλικρινείς και διαρκούσαν για
δεκαετίες ολόκληρες. Ειδικά
στην Κρεμαστή, οι σχέσεις που
διατηρούσε με τους φίλους και
τους συγγενείς, είχαν ξεκινήσει
με τους φίλους από την εποχή
που πρωτοκατάλαβε τον εαυτό
του, με τους συγγενείς απ’ όταν
οι γονείς του τον σύστησαν στα
σόγια.
Υπήρξε ένας από τους άριστα
κατηρτισμένους δικαστές μας.
Οι αποφάσεις του επί ζητημάτων του εμπορικού ιδίως δικαίου δημοσιεύονταν στο Νομικό
Τύπο και δέχονταν σχολιασμό
από νομικούς επιστήμονες, καθώς οι συλλογισμοί του εθεωρούντο ότι χάρασσαν καινούρια
σύνορα στη Νομική Επιστήμη.
Η καριέρα του ζηλευτή. Κατέλαβε το βαθμό του Προέδρου
Εφετών και με αυτόν τον βαθμό
κληρώθηκε για να μετάσχει στη
σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86Σ που συγκροτήθηκε για την εκδίκαση
του σκανδάλου του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού. Ήσκησε με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο τον τοποθέτησε στη
δύση της καριέρας του στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, του μεγαλύτερου
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της
Χώρας. Κάποια στιγμή συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας,
οπότε σύμφωνα με συνταγματική πρόβλεψη έπρεπε να αποχωρήσει από την υπηρεσία. Πολ-

Αρχείο Παντελή Ζώταλη.

λοί τέως δικαστές με προσόντα
μικρότερα του Αλέξανδρου σε
αυτές τις περιπτώσεις επιδιώκουν το διορισμό τους σε θέση
μετακλητού ή επί θητεία υπαλλήλου ή σε θέση μέλους Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
Ο Αλέξανδρος δεν καταδέχθηκε
να διεκδικήσει κάτι τέτοιο, που
καταστρατηγεί άλλωστε τις σα-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΝΑΔΑ

φείς προβλέψεις του συντακτικού νομοθέτη.
Η επιλογή του αύτη του επέτρεψε να αυξήσει δραστικά την
παραμονή του στο χωριό, παρέα με τη σύζυγό του, τη θειαΔήμητρα . Και επειδή δεν έγινε
μόνο ο ίδιος 67, αλλά και οι συνομίληκοι φίλοι του, τους ξαναβρήκε. Κι έτσι μπορούσε επιτέ-

Για μια ακόμη φορά, η Ομοσπονδία Λακωνικών Συλλόγων Καναδά απέδειξε την
κοινωνική ευαισθησία των μελών της με
πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης στην
ιδιαίτερη πατρίδα. Όπως μας ενημέρωσε
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παντελής
Παπαμιχαλόπουλος, σε έρανο που διενεργήθηκε στον Καναδά συγκεντρώθηκε
ένα σεβαστό χρηματικό ποσό που παραδόθηκε στο Νοσοκομείο των Μολάων

λους να ξαναζήσει τις στιγμές
των παιδικών του χρόνων, στην
Κρεμαστή. Όλα καλά, λοιπόν, μέχρι το θάνατο της συζύγου του
που την αγαπούσε βαθιά. Ωστόσο, το περιβάλλον της Κρεμαστής τον βοήθησε να παρηγορηθεί και να πάρει τη ζωή του
πάλι στα χέρια του.
Μέχρι τον πρόσφατο θανατό

για την κάλυψη των αναγκών του.

Οι ξενιτεμένοι στον Καναδά
Κρεμαστιώτες
1. Παναγιώτα Παπαπάνου, το γένος Μανίκη, 2. Θεόδωρος Λεγάκης, 3. Ευάγγελος Λεγάκης, 4. Θεοδώρα, χήρα Μιχαήλ
Λεγάκη, το γένος Πριφτάκη, 5. Δημήτριος Γκιουζέλης, 6. Παντελής Παπαμιχαλόπουλος, 7. Παναγιώτα Μπεϊζα-

του στην ηλικία των 91 ετών.
Και επέλεξε ως τελευταία κατοικία το αγαπημένο του χωριό, την Κρεμαστή, που ζωντανός διέσχιζε από άκρη σε άκρη,
απολαμβάνοντας τη δροσιά των
δένδρων.
Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και στα εγγόνια του!!! ■
Νικόλαος Καλκάνης

ντέ, το γένος Ταμβάκου, 8. Θεόδωρος
Ταμβάκος, 8. Κωνσταντίνος και Μαρία
Ταμβάκου και 9. Βασιλική Καρμοίρη,
το γέρνος Ταμβάκου κάλυψαν μεγάλο
μέρος της δωρεάς. Άξιοι συγχαρητηρίων, που δείχνουν ότι δεν ξεχνούν ποτέ
τον τόπο που γεννήθηκαν. Μακάρι να
βρεθούν πολλοί μιμητές.
Τους ευχαριστούμε πολύ!
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια
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Ειδήσεις ευρύτερου πλαισίου
Στις 05 Σεπτεμβρίου 2021 απεβίωσε στον
Πειραιά σε ηλικία 84 ετών ο Παναγιώτης Κρητικός,
τέως βουλευτής Β’ Πειραιώς και τέως Αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων. Ο Παναγιώτης Κρητικός
γεννήθηκε στο Γέρακα το 1937 σε πολυμελή οικογένεια, απεφοίτησε του Γυμνασίου Μολάων και στη
συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Πάντειο Σχολή.
Ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση ως μέλος της
Οργάνωσης Νέων Ένωσης Κέντρου, της Ένωσης

Στις 13 Οκτωβρίου 2021 εκοιμήθη ο π. Στυλιανός Κότσαλης, ο
αγαπητός στους κρεμαστιώτες παπα-Στέλιο, τέσσερις ημέρες μετά
την πρεσβυτέρα του, Παναγιώτα
Κρητικού, η οποία απεβίωσε στις
9 Οκτωβρίου 2021, αμφότεροι οι
σύζυγοι λόγω COVID19. O παπαΣτέλιος χειροτονήθηκε διάκονος,
στον Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Μολάων, στις 26 Ιουλίου 1965 και
πρεσβύτερος, στον Ι.Ν Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νιάτων στις 27
Φεβρουαρίου 1966, από τον μακαριστό Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κυρό Κυπριανό
Πουλάκο. Διατέλεσε εφημέριος
Κρεμαστής από την 1η Μαρτίου
1966 έως τις 31 Οκτωβρίου 1974.
Απεσπάσθη στην Ενορία Αγγελώνας έως τις 23 Σεπτεμβρίου 1991.
Ακολούθως μετετέθη στην Ενορία
Μολάων, την οποία και υπηρέτησε
μέχρι την εκδημία του. Ήταν απόφοιτος του Ανώτερου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Καλαμάτας, ενώ
στη συνέχεια πήρε πτυχίο από την
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν Πνευματικός από
το 1971. Στις 5 Οκτωβρίου 1984 ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Ευστάθιος του απένειμε το οφφίκιο του Οικονόμου. Στις 25 Αυγούστου 1994 ο σεπτός Ποιμενάρχης
μας του απένειμε το οφφίκιο του
Πρωτοπρεσβύτερου, ενώ στις 26
Ιουλίου 2015 του απένειμε έπαινο για την συμπλήρωση πεντηκονταετούς ευδόκιμης ιερατικής διακονίας. Επίσης είχε λάβει έπαινο
από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρό

Χριστόδουλο, σε ειδική τιμητική
εκδήλωση στην Αθήνα, η οποία
αφορούσε τους κληρικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, των οποίων
έστω ένα τέκνο δέχθηκε ιερατική
κλήση και υπηρέτησε το Ιερό θυσιαστήριο. Ήταν μέλος του Δ.Σ του
Ιδρύματος Μολάων, είτε ως τακτικό
είτε ως αναπληρωματικό, από την
έναρξη της λειτουργίας του.
Ο παπα-Στέλιος χρημάτισε εφημέριος της Κρεμαστής σε μια περίοδο που το χωριό άδειαζε μεν συνεχώς, διατηρούσε κόσμο δε, με
συνέπεια να εκτελεστούν εκείνην
την περίοδο τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά έργα του χωριού μας.
Την περίοδο εκείνη, ανεγέρθηκε ο
νέος ΙΝ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως και ο μικρός ναό του
Προφήτη Ηλία. Σε ποιμαντικό επίπεδο, ο παπα-Στέλιος συνέχισε τη
λειτουργία του κατηχητικού σχολείου της ενορίας. Ο παπα-Στέλιος
και η πρεσβυτέρα του ήταν εξαιρετικά αγαπητοί στους Κρεμαστιώτες,
καθώς παρά την αποχώρησή τους
από την ενορία της Κρεμαστής, εξακολούθησαν να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το χωριό μας. Ωσαύτως,
είχε επιστρέψει για να εξυπηρετήσει το χωριό σε περιόδους που δεν
υπήρχε διορισμένος εφημέριος-η
τελευταία φορά το καλοκαίρι του
2018. Αλλά, πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων, υποδεχόταν
με ιδιαίτερη θέρμη τους Κρεμαστιώτες στον Ι. Ναό της Γεννήσεως του Χριστού στους Μολάους,
όπως και στην πλατεία της πόλης
των Μολάων. (Aρχείο Δήμητρας
Παράσχη-Χριστάκη) ■

Δημοκρατικής Νεολαίας, των αντιδικτατορικών
οργανώσεων Εθνικό Κίνημα Δημοκρατικής Αντίστασης, Ελληνική Αντίσταση και ΠΑΚ Εσωτερικού.
Μετά τη μεταπολίτευση, συμμετείχε στην ίδρυση
του ΠΑΣΟΚ ενώ το 1977 εξελέγη για πρώτη φορά
Βουλευτής Β΄Πειραιώς. Επανεκλεγόταν συνεχώς μέχρι το 2004 ενώ την περίοδο 1981-2000 χρημάτισε
Αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο Παναγιώτης Κρητικός
αποτελούσε φυσιογνωμία του καλούμενου πατριωτικού ΠΑΣΟΚ. ■

Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου έλαβαν χώρα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα στην πόλη του Γερακίου. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου εγκαινίασε τη γέφυρα Γερακίου και την παράκαμψη Πόρου, δύο έργα τα οποία
βελτιώνουν τον οδικό άξονα Σπάρτης-Γερακίου, καθιστώντας τον πολύ πιο
ασφαλή ενώ ανεκόίνωσε την παράταση μέχρι το 2023 της λειτουργίας της
Σχολής Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι. ■

Ο Mητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης την τελευταία περίοδο τιμά τους κατά τόπους Ιεροψάλτες που υπηρετούν επί
πολλές δεκαετίες στα Αναλόγια των Ιερών Ναών. Ωσαύτως, στις 26/10
και στις 08/11 επισκέφθηκε τα κοντινά χωριά Άγιο Δημήτριο Ζάρακος
και Νιάτα κατά τις πανηγύρεις των κεντρικών ναών των χωριών επέδωσε επαίνους στους Ιεροψάλτες Στυλιανό Γεωργαντώνη (υπηρετεί
στο αναλόγιο του ΙΝ Αγ. Δημητρίου επί 70 χρόνια), Θεόδωρο Γεωργαντώνη (υπηρετεί στο αναλόγιο του ΙΝ Αγ Δημητρίου επί 50 χρόνια),
Θεόδωρο Ζούτη ( υπηρετεί
στο αναλόγιο του ΙΝ Ταξιαρχών Νιάτων επί 45 χρόνια) και Παναγιώτη Ζώταλη
(υπηρετεί στο αναλόγιο του
ΙΝ Ταξιαρχών Νιάτων επί 80
χρόνια). Εκφράζουμε τα Συγχαρητήριά μας στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη μας που
συνδυάζει τον εορτασμό του
Ιωβηλαίου των 40 ετών από
την ενθρόνισή του στο θρόνο
της Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης με το να τιμά
τους διακόνους των αναλογίων των ενοριών. Ας ελπίσουμε
κατά την επόμενη επίσκεψή
του Μητροπολίτη μας στην
Κρεμαστή να τιμηθεί η θειαΚατερίνα Τσίγκου. Όπως τόσοι άρρενες ομότεχνοί της, έτσι και εκείνη αφοσιώθηκε στο αναλόγιο
της ενορίας μας. Τους βαρείς χειμώνες οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου την έβρισκαν πάντα στη θέση της την Κυριακή το πρωί στην
εκκλησία της Παναγίας, όπως και τη Μεγάλη Εβδομάδα και σε κάθε
άλλη περίσταση. Για πολλά χρόνια, υπηρετούσε ταυτόχρονα και ως
νεωκόρος. Δεκαετίες ολόκληρες λοιπόν αφοσίωσης στην εκκλησία
μας δικαιολογούν τον έπαινο του Μητροπολίτη μας ως ένα μικρό
ευχαριστώ για την προσφορά της. ■

Επιμέλεια: Νικόλαος Καλκάνης

