
Ο χειμώνας πέρασε 
ευτυχώς χωρίς δυ-
σάρεστες εκπλή-
ξεις, έτσι οι λιγο-

στοί κάτοικοι του χωριού μας 
δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Ένα ελαφρύ χιόνι 
μόνο σκέπασε τον τόπο. Ευ-
τυχώς οι βροχές ήταν αρκετές 
και ελπίζουμε η γη να ποτί-
στηκε, ώστε το καλοκαίρι να 
μην έχουμε πρόβλημα με το 
νερό. 

Ο ήπιΟς καιρός του Μάρτη 
γέμισε τα χωράφια με χόρτα. 
Αυτό έγινε αιτία καθημερινά 
να επισκέπτονται για να τα 
μαζέψουν άνθρωποι από τα 
γύρω χωριά ή και από μα-
κριά. Υπολογίστηκε ότι ένα 
Σαββατοκύριακο παρέλασαν 
πάνω από διακόσια άτομα 
στο Τούμπαλι, Στερνίτσα και 

στις γύρω περιοχές.
Τα μανιΤαρια φέτος δεν 

ήταν πολλά και έτσι οι μανι-
ώδεις συλλέκτες του χωριού 
μας δεν έμειναν ικανοποιημέ-
νοι.

ςΤήν 1 μαρΤιΟυ τελευ-
ταίο Σάββατο των Απόκρε-
ων έγινε στους Μολάους ο 
ετήσιος χορός του συλλόγου 
«Έλατος». Πολύς κόσμος με 
κέφι απόλαυσε την βραδιά, 
που ήταν καλά οργανωμένη. 
Το κρασί έφερε γρήγορα τους 
χορευτές στην πίστα, ξεχνώ-
ντας για λίγο τα προβλήματα 
που όλους μας παιδεύουν τα 
τελευταία χρόνια.

ΤΟ ΤριήμερΟ της Καθα-
ράς Δευτέρας λιγοστοί ήταν 
οι επισκέπτες στο χωριό από 
την Αθήνα. Η οικονομική κρί-
ση έχει πλέον διαμορφώσει 

νέες καταστάσεις. Παρά ταύτα 
ένα απρόσμενο γλέντι έγινε 
στο μαγαζί του Κώστα Παυ-
λάκη.

ή 25ή μαρΤιΟυ γιορτά-
στηκε όπως κάθε χρόνο με 
όλο το τελετουργικό. Μετά την 
δοξολογία κατέθεσαν στεφά-
νια ο Πρόεδρος του Κοινο-
τικού Διαμερίσματος μας κ. 
Αλέκος Πριφτάκης και ο πρόε-
δρος του συλλόγου «Έλατος» 
κ. Θοδωρής Παυλάκης. Πιστή 
η Ντίνα Δρίβα στο καθήκον 
της, απάγγειλε το ποίημα της.

Ο ήπιΟς καιρός έφερε τας 
αμπελουργούς νωρίς στο 
σκάψιμο των αμπελιών. Πα-
ραδοσιακοί με τις τσάπες οι 
Φίλιππος Γκλιάτης, Στάθης 
Λεγάκης, Γιάννης Ξαστερού-
λης, αλλά και οι άλλοι με μη-
χανικά μέσα ολοκλήρωσαν 

της εργασίες τους.
εχει αρχιςει αυτές τις 

ημέρες το φύτεμα της πατάτας 
στους κήπους. Να ευχηθούμε 
καλή επιτυχία και καλή σοδειά, 
όμως ας είμαστε προσεκτικοί, 
στην χρήση των λιπασμάτων. 
Σημασία έχει η ποιότητα, όχι 
η ποσότητα, εκτός αυτού δη-
μιουργούμε κινδύνους για την 
υγεία μας.

Τα δενΤρα έχουν ανθίσει, 
ο τόπος έχει γεμίσει άνθη ελ-
πίζουμε η καρποφορία να εί-
ναι ικανοποιητική εφέτος. 

Οι φυλακες ακούραστοι 
εκτέλεσαν για μια ακόμη χρο-
νιά το καθήκον τους.

Ο παπα-ΓιώρΓής ακού-
ραστος μελωδός με την βο-
ήθεια της αγαπημένης μας 
Κατερίνας Τσίγκου ψάλουν 
κάθε Παρασκευή τους Χαιρε-

τισμούς και τις Κυριακές την 
Θεία Λειτουργία.

αρχιςε η διαμόρφωση του 
χώρου του παλαιού γηπέδου. 
Τμήμα αυτού θα γίνει ένα νέο 
γήπεδο 5χ5 και το υπόλοιπο 
θα μετατραπεί σε βοτανικό 
κήπο, όπου θα φυτευθούν 
βότανα που υπάρχουν στον 
Πάρνωνα.

δήμΟπραΤήθήκε το 
έργο της διαμόρφωσης της 
Γούρνας. Κατ’ αρχάς θα απο-
κατασταθεί ο δρόμος και μετά 
θα γίνουν έργα ανάπλασης.

πλήςιαζΟυν οι Άγιες Ήμε-
ρες του Πάσχα, το χωριό μας 
περιμένει. Η φύση έχει στολι-
στεί έτοιμη να μας προσφέρει 
όσα μας λείπουν και να γεμί-
σει της μπαταρίες μας με νέες 
δυνάμεις. 

καλό πάσχα & καλό αντάμωμα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 53 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

ΤΟ δ.ς. του συλλόγου μας εύχεται σε όλους τους 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΕΣ ολόψυχα όπως το λαμπρό ΦΩΣ 
της Ανάστασης του Κυρίου να φωτίσει τις καρδιές 
μας και να θερμάνει όλο τον κόσμο μεταφέροντας 
το Μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας. 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση 
με υγεία και πολύ αγάπη 

για τον τόπο μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΛΑΤΟΣ»

Ο πρΟεδρΟς και τα μέλη του 
Δ.Σ. του συλλόγου εύχονται 
στους απανταχού Κρεμαστιώτες 
¨ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ¨.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρΟεδρΟς της Τοπικής Κοι-
νότητας Κρεμαστής Αλ. Πριφτά-
κης και τα μέλη του τοπικού συμ-
βουλίου εύχονται σε όλους τους 
πατριώτες ¨ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ¨.

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΝΕΩΝ»  

Η Συντακτική Επιτροπή 
της Εφημερίδας εύχεται 

στους απανταχού 
πατριώτες «Καλό Πάσχα». 
Η Ανάσταση του Κυρίου, 
ας σημάνει και για μας 

προσωπική ανάταση μέσα 
στην βαρυχειμωνιά που 

διανύουμε.
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ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ φύλλο της εφημερίδας, αριθμ. 52-Δεκέμβριος 2013, δημοσιεύθηκε άρθρο μου με τίτλο « Αποχαιρετισμός 
στον Μπαρμπα-Γιώργη». 

Σε αυτό το άρθρο μου έχω διαπράξει δύο σοβαρά λάθη.Αναφέρω ότι η θεια-Κοσκινού ονομαζόταν Στέλλα Τσορομώκου ενώ το 
όνομά της ήταν Ελένη Τσορομώκου. Επιπλέον, ως ημερομηνία θανάτου του μπαρμπα-Γιώργη Πριφτάκη αναφέρω την Κυριακά 
14η Ιανουαρίου 2013 ενώ η σωστή ημερομηνία είναι η Κυριακή 13η Ιανουαρίου 2013. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ιωάννη Αν. 
Πριφτάκη, ο μπαρμπα-Γιώργης απεβίωσε την ίδια ημερομηνία με τον πατέρα του, τον μπαρμπα-Γρηγόρη Πριφτάκη, ο οποίος 
απεβίωσε 29 χρόνια πριν τον υστερότοκο γιο του , στις 13 Ιανουαρίου 1974.

Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις και συγγνώμη για τις αβλεψίες μου.
 Ν. ΚΑΛΚΑΝΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΕΛΦΟΙ-ΑΓΟΡΙΑΝΝΗ

Τ ο Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά  
τον κ. ΤΣΟΚΑ για τη δωρεάν μεταφορά των 
εκδρομέων μας. Ο κ. ΤΣΟΚΑΣ όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος προσέφερε τα δύο 

πούλμαν δωρεάν. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των 

εκδρομέων δεν ήταν ο αναμενόμενος εντούτοις η εκ-
δρομή στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Τόσο στο ιερό 
των Δελφών όσο και στο χωριό Επτάλοφος-Αγόριαννη 
με σύμμαχο τον καιρό οι εκδρομείς ευχαριστήθηκαν 
τόσο την ξενάγηση από τον ξεναγό μας όσο και την 

Κρεμαστιώτικη παρέα κατά την παραμονή μας στην 
ταβέρνα του χωριού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους συμμετέχοντες  και να ανανεώσουμε το 
ραντεβού μας στην επόμενη εκδρομή μας, ελπίζοντας 
ότι θα συμμετέχουν ακόμα περισσότεροι πατριώτες.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

κρεμαςΤιώΤικα νεα
Έκδοση του ςυλλόγου 

κρεμαστιωτών 
“Ο πατριώτης”

επιμέλεια σύνταξης:
μαρΓαριΤα δΟυνια

Γράμματα στέλνονται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
giotastratakou@gmail.com

margaritadounia@gmail.com

nickpardal@gmail.com

κείμενα προς δημοσίευση 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας:
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νίκος παρδάλης: 
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αντώνης Ταμβάκος: 
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ελένη παπαμιχαλοπούλου: 
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www.cdi.gr

ςήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13.00 μμ συνήλθε το Τοπικό συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας 
Κρεμαστής της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων του Δήμου Ευρώτα 
σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας 
Κρεμαστής ύστερα από την αρθ. 4/20/2/2014 πρόσκληση του 
Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 και επιδό-
θηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Τοπικούς συμβούλους για την 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας 
διάταξης:

θέμα 10: Λήψη Απόφασης για μη διάνοιξη του υπολοίπου 
δρόμου στον Αϊ Λια και την μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στον Αϊ Λια της ΤΚ Κρεμαστής της ΔΕ Νιάτων του Δήμου Ευρώ-
τα.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής Κοινότητας Απιδέας ότι σε σύνολο 3 Τοπικών συμβούλων 
ευρέθησαν

παρόντες :
Πριφτάκης Αλέξανδρος  Πρόεδρος
Παπαμιχαλόπουλος Κων/νος
Κοσμάς Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα 

Μακρής Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρί-
ασης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 1ο 
θέμα της ημερησίας διάταξης.

θέμα 10: Λήψη Απόφασης για μη διάνοιξη του υπολοίπου 
δρόμου στον Αϊ Λια και την μη εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στον Αϊ Λια της ΤΚ Κρεμαστής της ΔΕ Νιάτων του Δήμου Ευρώ-
τα.

αριθ. απόφ. 2/2014 
Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος 

έδωσε το λόγο στον Τοπικό Σύμβουλο Παπαμιχαλόπουλο Κων-
σταντίνο ο οποίος είπε τα εξής:

Το Τοπικό Συμβούλιο Κρεμαστής λαμβάνοντας υπόψη του:
α) Την ομόφωνη απόφαση των Κρεμαστιωτών να μην εγκατα-

σταθούν Ανεμογεννήτριες στον Αϊ Λια ( το βουνό που είναι επά-
νω από το χωριό).

β) την έντονη φημολογία τελευταίως περί εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών και 

γ) τις μετρήσεις που πραγματοποίησε εταιρεία που ειδικεύεται 
στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και όταν υπάλληλοι της ανωτέρω 
εταιρείας ερωτηθήκαν στην πλατεία του χωριού γιατί προβαί-
νουν στις εν λόγω μετρήσεις απήντησαν ότι μόλις ανοιχθεί το 
υπόλοιπο τμήμα του δρόμου κατά μήκος του βουνού Αι Λια πρό-
κειται να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.

Για τους ανωτέρω λόγους το Τοπικό Συμβούλιο Κρεμαστής

απΟφαςιζει ΟμΟφώνα
α) Να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα 

την λήψη απόφασης για την ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝ-
ΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΪ ΛΙΑ.

β) Να ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα 
την λήψη απόφασης ώστε να μην γίνει η διάνοιξη του υπολοίπου 
δρόμου κατά μήκος του βουνού Αι Λια (δρόμος που σωστά έχει 
σταματήσει από το Δασαρχείο Μολάων) και να κλείσει το ήδη δι-
ανοιχθέν τμήμα του δρόμου με ρίψη χώματος ή δενδροφύτευση.

γ) Η παρούσα απόφαση να σταλεί στον κ. Δήμαρχο Δήμου Ευ-
ρώτα, στην κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ευρώτα (για την λήψη σχετικών αποφάσεων από το Δημοτικό 
Συμβούλιο), στον επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης, και 
στον Δημοτικό Σύμβουλο Παυλάκη Παναγιώτη ως εκπρόσωπο 
της Δ.Ε. Νιάτων για να λάβει γνώση.

δ) Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί στην Κεντρική πλα-
τεία του χωριού για να λάβουν γνώση οι κάτοικοι της Κρεμαστής 
και να κοινοποιηθεί με μέριμνα του Προέδρου του Τοπικού Συμ-
βουλίου σε όλους τους Πολιτιστικούς συλλόγους των Κρεμαστι-
ωτων Ελλάδος και Εξωτερικού για να λάβουν γνώση.

ε) Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Δασαρχείο Μολάων 
για δικές στου ενέργειες.

Εξαντληθέντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και αφού 
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.

Ο πρΟεδρΟς
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο ειδικΟς ΓραμμαΤεας
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τα μελή ΤΟυ δήμ. ςυμΒΟυλιΟυ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ, ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΓΝΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟΚΑΜΙΝΟ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Έ να πρωϊνό (μόλις έφεξε), 
ικανοποιώντας, έντονη επι-
θυμία μου, βρέθηκα στο 
παληό χοροκάμινο (ασβε-

στοκάμινο) στις «Ταράτσες» στη κορυφή 
στη κορυφή της «Τσουγγάνας». Θέαμα 
καταπληκτικό! Όλο το χωριό ,μπροστά 
μου, ο ήλιος ετοιμαζόταν να φανεί. 

Αγναντεύοντας τη περιοχή ήρθαν στο 
νου  μου ένα σωρό αναμνήσεις γύρω 
από τους τόπους του χωριού και τους 
ανθρώπους που τους  περπατούσαν και 
τους φρόντιζαν, εκείνα τα δύσκολα παι-
δικά μου χρόνια (1945 – 1955). 

Οι μνήμες εστιαστήκαν περισσότερο 
στους κήπους του χωριού.
Στα πόδια του χωριού σε μια έκταση 

μικρή (περίπου 200 στρέμματα), βλέ-
πεις σαν προκήπιο του,  τους περίπου 
500 λαχανόκηπους με μέση επιφάνεια 
400 τετραγωνικά ο καθένας, που, εδώ 
και πολλά χρόνια, είναι σε συνεχή ανα-
γκαστική αγρανάπαυση (χέρσοι), χορτα-
ριασμένοι.
Οι περισσότερες οικογένειες του 

χωριού είχαν και καλλιεργούσαν ένα λα-
χανόκηπο, για να καλύψουν τις βασικές 
διατροφικές ανάγκες τους. 
Οι εποχικές εργασίες και καλλι-

έργειες ολοχρονίς ήταν οι ακόλου-
θες:  

α. μάρτης: Σκάψιμο βαθύ, με τη τσά-
πα και το χώμα σε «κουκούρια». 

β. απρίλης: Προετοιμασία για το φύ-
τεμα της πατάτας. σπάσιμο και ισοπέ-
δωση των κουκουριών, ανάμειξη με το 
φουσκί (που ήταν στην άκρη του κήπου 
αποθηκευμένο από το χειμώνα) άνοιγμα 
των αυλακιών με τσάπα. Μικρές βραγιές 
στις γωνίες του κήπου ήταν για βλίτα, ή 
κολοκυθιές, η ραδίκια. 

γ. απρίλης : φύτευμα του σπόρου της 
πατάτας, σπορά λαχανικών.

δ. απρίλης – ιούλιος  : Βοτάνισμα, 
πότισμα της πατάτας και των βραγιών. 

ε. αύγουστος: Συγκομιδή της πατά-
τας αποθήκευση στο σπίτι για τις ανά-
γκες της χρονιάς (πατάρι στις τράβες της 
σκεπής του σπιτιού).

στ. ςεπτέμβρης: προετοιμασία του 
εδάφους σπορά λαχανικών [ραδίκια, μα-
ρούλια, βογγύλια (ραπανάκια), μάπες] 
για τις ανάγκες φθινοπώρου – χειμώνα. 

Οι λαχανόκηποι ποτίζονταν από τις 
παρακάτω πηγές: 
Κεντρική βρύση
Χαβούζα Αη Νικόλα
Χαβούζα Κρυόβρυσης 
Είχε κατασκευασθεί χωμάτινο δίκτυο 

(αυλάκια) άρδευσης των λαχανόκηπων 
που το διαχειριζόταν ο κοινοτικός κηπο-
φύλακας. 
Η φύλαξη των λαχανόκηπων και η 

διαχείριση του νερού άρδευσης γίνονταν 
από τον κοινοτικό κηποφύλακα. Αυτός 
ειδοποιούσε τους ιδιοκτήτες για την ώρα 
που έπρεπε να ποτίσουν τους κήπους 
τους (νύχτα, μέρα). Από τους κηποφύ-
λακες θυμάμαι έντονα: 
Τον Παν. Παρδάλη (Στύλο)
Τον Γεωρ. Κοσμά (Ντερβένη)
Τον Γιάννη Κοσμά (Ξυνό)
Τον Γ. Ταμβάκο (Γιωργίκο)
Τον Κ. Ζώταλη (Μπάλα) 
Η ετήσια αμοιβή τους ήταν σε είδος 

(στάρι).
Η αγάπη και η καλλιεργητική φρο-

ντίδα της κάθε οικογένειας για τον μικρό 
«κηπάκο», που ήταν σαν μια μεγάλη 
«παρεστιά», ήταν αξιοθαύμαστη και δι-
δακτική.  

Με αυτή κατάφεραν να εξασφαλίζουν 
την διατροφή τους όλο το χρόνο (πατά-
τες, κολοκύθια, λαχανικά ημέρας, μέχρι 
να βγουν τα άγρια χόρτα στα βουνά) 
αλλά και το χορτάρι των οικιακών ζώων 
τους, (ζα, γίδες, κότες). Μια σταλιά τό-
πος τι έδινε!. Όλα τα προϊόντα μοσχο-
βολούσαν. 

Θυμάμαι μέρες, που στο χτίρι της βρύ-
σης ήταν αδιαχώρητο για τις νοικοκυρές, 
που έπλεναν λαχανικά για μαγείρεμα και 
φορτώνονταν βαρέλια με νερό για τη φα-
μίλια. 

Ένας κηπάκος μικρός, φροντισμένος 
με ζήλο και αγάπη, χωρίς λιπάσματα, 
μόνο με την κοπριά από τα ζα, έφτανε 
τότε για να θρέψει μια φαμίλια 8-10 ατό-
μων, όλο το χρόνο, με τα νόστιμα και 
υγιεινά προϊόντα του. 
Τα σημερινά περιβαλλοντικά προ-

βλήματα (μόλυνση), η ανάγκη συνεχούς 
ψεκασμού καλλιεργειών σε μολυσμένα 
εδάφη, οι συνέπειες της παγκοσμιοποί-
ησης, η παγκόσμια οικονομική κρίση 
απειλούν έντονα την σημερινή κοινω-
νία και βγάζουν απαισιόδοξα μηνύματα, 
στερήσεων, φτώχειας.
Μήπως πρέπει να ξαναζωντανέψει 

ο παλιός λαχανόκηπος που έθρεψε τό-
σες γενιές Κρεμαστιωτών με τα γνήσια 
προϊόντα του; 

Η νέα γενιά που κληρονομεί τους κή-
πους ας έχει την πρόνοια να τους δια-
τηρήσει. 

Φορτωμένος με τις αναμνήσεις των 
παιδικών χρόνων που ξαναζωντάνεψαν 
από το αγνάντεμα αυτό, κατηφόρησα 
και έφτασα στη «Κρυόβρυση», ιδρωμέ-
νος, κουρασμένος και ξεδίψασα. Ήταν 
μια μέρα αξέχαστη. 

ν.α.δ
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ΤήλεΓραφήμα της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  Μολάων προς το Σχολείο 
της Κρεμαστής στις 28/1/1957 όπου προτείνεται να τιμηθεί την ημέρα της 

μητέρας (εορταζόταν τότε στις 2 Φεβρουαρίου) η ηρωική μάνα της Κύπρου, 
επιπλέον δε να σταλούν οι συνδρομές για το περιοδικό «Σχολική Υγιεινή»

Η Άνοιξη ήρθε...

Καταπράσινοι κήποι Άνοιξη του 1967.
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25 Μαρτιου 1966

Αναδημοσίευση άρθρου της παναγιώτας ςτρατάκου δούνια Αναδημοσίευση "από το αρχείο του μιχάλη δούνια"

Αναδημοσίευση "από το αρχείο του μηχάλη δούνια"
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Ο Επιτάφιος το 1982.

Η Αγάπη στον Αγ. Κωνσταντίνο 1979.

25 Μαρτιου 1966

κήδειες
Στις 13/3/2014 απεβίωσε ο Δημήτρης Πριφτάκης.
Στις 03/04/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο πατριώτης μας Γεώργιος Τζάκας. 
Στους συγγενείς του θερμά συλλυπητήρια.

καθυςΤερήμενα αναφέρουμε, λόγω μη έγκυρης ενημέρωσης μας, τον γάμο του 
πατριώτη μας Θεόδωρου Παν. Ξαστερούλη με την κ. Βενετία Παπλίκα, που έγινε τον 
Ιούνιο στην Νιγρίτα Σερρών. Ευχόμαστε στους νεόνυμφους κάθε χαρά και ευτυχία.

ΚοινωνιΚά

Αναδημοσίευση "από το αρχείο του μιχάλη δούνια" Αναδημοσίευση "από το αρχείο του μηχάλη δούνια"

Αναδημοσίευση "από το αρχείο του μηχάλη δούνια"
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μεΤαΓραφή
πρός τόν εξοχώτατον Έκτακτον επιτηρητήν της υγείας ςπετζων

Η επί της Υγειονομίας Επιτροπή
Παρέστησεν η Επιτροπή αύθις τά χθές πρακτικά της. Σπέυδη δε να φέρει τα κάτωθι ως διά 

της σήμερον πράξεως της.

Ενέκρινε και έδωκεν το ελέυθερον της κοινωνίας δ’ ίδια πλοιάρια προερχόμενα από Σύραν, 
διόρισε τον λιμενάρχην να ενεργήση ως όλοι οι σκύλοι, οι γάτοι και άλλα ζώς, τα οποία εφονεύ-
θησαν διά την περίστασιν, και ευρίσκοντο εις διάφορα μέρη της θαλάσσης ερριμένα έμπροσθεν 
της πόλεως, επειδή φέρουσιν αποφοράν αηδιεστάτην εις όλας τας παρά  θάλασσαν οικίας, ως 
τούτο δ’ ιδίας να παράξη εσωτερικώς και την πόλιν άλλην δι’ ασθένειαν, να σηκωθούν από όλα 
τά μέρη,  και να θαφτούν, ό και ενεργήθη.

Επροσκάλεσεν όλους τους εις τα τμήματα  Κασίους και ιερείς;(;) και επληροφορήθη παρ’ αυ-
τών την κατάστασιν της υγείας της πόλεως και κατά τούτο ευχαριστήθη μεγάλως η Επιτροπή, 
ακούσασα την ευθαλή υγεία όλων των πολιτών.

Επροσκάλεσεν δεύτρον τον Παππά κυρ Νικόλαον, τον οποίον είχεν επίτηδες αποστείλει απέ-
ναντι εις τά παράλια της λακωνίας, διά να εξετάση την κατάσταση εκείνων των μερών • όθεν ως 
ήκουσε παρ’ αυτού: εις το Κυπαρίσσιον παράλιον της λακωνίας επί της επαρχίας Μονεμβασίας 
διεδόθη πανώλης νόσος, αποθανούσης μιας γυναικός από τήν ιδίαν νόσον εις έξη ημέρας, και 
ότι εκεί ευρίσκοντο διάφορα καΐκια υδρα’ι’κά, και ότι εις την Κρεμαστήν, ορεινότερον χωρίον της 
αυτής Επαρχίας, όπου είχε ακουσθή πρότερον ότι διεδόθη η νόσος αύτη, επικρατεί υγείαν και 
προφυλάσσεται.

Ταύτα προς πληροφορίαν της Εξοχότητος σας και μένομεν με το αιώνιον σέβας.-

Τη 2α μαίου 1828, ςπέτζες
ν. καλκανής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΛΕΤΤΗ, ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

κ αλοκαιριάτικο πρωϊνο, 
πήρα το δρόμο για Κρυ-
όβρυση.

Στο δρόμο μου συνάντησα τον 
μπάρμπα Θοδωρή. 

Στο παγκάκι της Βρύσης 
ακουμπισμένος, με την μα-
γκούρα να τον συντροφεύει, ο 
μπάρμπα Θοδωρής αγνάντευε 
τα γύρω  βουνά,  ίσως και να 
ονειρευόταν, το βλέμμα του 
έμοιαζε απλανές. Ήταν κοντά 
στα ενενήντα. Από πολύ καιρό 
τα πόδια του βάρυναν , δεν είχε 
πια στις αντοχές  να κινείται με 
ευκολία και του άρεσε να αράζει 
εκεί στο παγκάκι της Βρύσης να 
χαζεύει τα γύρω του όπως μου 
εξήγησε όταν  πλησίασα να τον 
χαιρετίσω. 

Τραβούσαν την προσοχή του 
απλά πράγματα, η βουή του 
αέρα, το πέταγμα ενός πουλιού 
ή ενός εντόμου, ένας ήχος, ή 
ακόμη και τίποτε  όταν τον πα-
ρέσυρε το πνεύμα και τα μάτια 
απλώς έμειναν ακίνητα, κατα-
κτημένα από τις σκέψεις ή τις 
αναπολήσεις. «Είναι η ευτυχία 
μου αυτή» θα εξομολογηθεί σε 
μένα, τον κάτοικο της πόλης, 
που γοητεύθηκα με το ύφος, τον 
τρόπο και την ομιλία του γέρο-
ντα. 

Ήμουν μπερδεμένος από 
εκείνα που κάθε τέλος καλοκαι-
ριού ταράζουν τους ανθρώπους 
της Πόλης και τους ξαναβάζουν 
στο σκληρό παιχνίδι της καθη-
μερινότητας, που το καλοκαίρι 
χαλαρώνει και δημιουργεί ψευ-

δαισθήσεις ότι η ζωή μπορεί να 
είναι αλλιώς. Στάθηκα όμως στο 
παγκάκι, είδα το ήμερο γερο-
ντικό πρόσωπο και αναζήτησα 
απαντήσεις.

«Θες να βρεις την ευτυχία 
παιδάκι μου; δεν ξέρω το δρόμο 
της, μα θα σου πω που τη βρή-
κα εγώ. Εδώ μεγάλωσα σε αυτό 
το όμορφο χωριό έφυγα μόνο 
για να υπηρετήσω την πατρί-
δα. Εδώ ανάμεσα σε αυτές τις 
καταπράσινες πλαγιές, πέρασα 
τα χρόνια μου δουλεύοντας στα 
χωράφια. Πότε  στο όργωμα, 
άλλοτε στο σκάλο, μετά στον 
θερισμό. Στον τρύγο, κόβοντας 
ξύλα ή φροντίζοντας τα ζώα. 

Παλεύοντας με τη φύση, στα 
καλά και στα άσχημα της, με 
λίγα , με εκείνα που είχαμε. Δικό 
μας ψωμί, δικά μας τα κηπευτι-
κά , τα φασόλια, τα ρεβίθια, οι 
φακές, το κρασί απ’ τα αμπέλια 
μας, το γάλα, το τυρί, το βούτυ-
ρο, αγνά από τα ζωντανά μας. 
Καθαρά, χωρίς φάρμακα, χωρίς 
ορμόνες, με γεύση κανονική σε 
μέγεθος σωστό, όπως τα φτιά-
χνει ο καιρός, όπως τα μεγαλώ-
νει το χορτάρι και ο ήλιος. Λεφτά 
δεν είχαμε ποτές πολλά, δεν μας 
έλειψαν κιόλας, ούτε που τα ζη-
λέψαμε. 

Τα παιδιά, έξι ζωή να ‘χουνε τα 
αναθρέψαμε καλά, πήγανε  στο 
σχολείο, έφυγαν στην Αθήνα 
και στο εξωτερικό, πρόκοψαν, 
έχουν αμάξια, σπίτια, δουλειές, 
αλλά, να σου πω την αλήθεια, 
στενοχωριέμαι. Τα βλέπω ανα-

στατωμένα σαν και σένα όλο 
έγνοιες και σκοτούρες και σκέ-
φτομαι αν έκανα καλά και δεν τα 
κράτησα εδώ στο χωριό, κοντά 
μου. 

Αρχόντοι θα ‘τανε τώρα. Θα 
είχανε το χωριό δικό τους, αν 
κράταγαν και τα δικά μου χού-
για, νοικοκυραίοι μεγάλοι θα γί-
νονταν. Να σου πω το μυστικό 
ποιο είναι. Απλή ζωή, περπάτη-
μα πολύ, δουλειά χειρωνακτική, 
αλλά με σύστημα και αγάπη. Όχι 
το έργο για το έργο. Με μεράκι  
το όργωμα, το κλάδεμα με πόνο 
για τ’ αμπέλι, ο σκάλος μερα-
κλίδικος, τα ζώα με αγάπη και 
υπομονή. Και τους ανθρώπους 

με καλωσύνη. Μη σε πιάνουν 
ποτές  εγωισμοί και φανατισμοί. 
Δώσε, άμα θες να πάρεις και 
τέλος πάντων, δώσε τόπο στην 
οργή, όλα έχουν την εξήγηση 
τους. Άμα γνωρίζεις, μπορείς 
και να καταλαβαίνεις τον κόσμο 
καλύτερα και να ξέρεις πως τα 
λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, 
ούτε και τα αξιώματα.

Η απλή ζωή και η ανεκτικότη-
τα δίνουν τη χαρά, γεμίζουν τη 
ζωή. Έτσι πορεύτηκα στη ζωή 
μου και πιστεύω ότι βρήκα την 
ευτυχία μου» 

«Να ‘ σε καλά μπάρμπα Θο-
δωρή του είπα, σ’ ευχαριστώ για 
όσα μου είπες» Έμεινα για λίγο 

σιωπηλός, το βλέμμα μου έψαξε 
στα γύρω βουνά μήπως και δω 
αυτό που κοιτούσε ο μπάρμπα 
Θοδωρής, αλλά δεν τα κατάφε-
ρα. 

Τον αποχαιρέτησα και έφυγα 
για να ξαναβρώ τον κόσμο μου, 
που θέλω αλλά δεν μπορώ να 
αρνηθώ, ούτε να ξεπεράσω. Οι 
παραπάνω σοφές σκέψεις του 
μπάρμπα Θοδωρή Κρεμαστι-
ώτη γέροντα, πόσο ρεαλιστικές 
και σωστές φαντάζουν στη σημε-
ρινή κοινωνική πραγματικότητα, 
στην γενική κρίση, που περνά η 
πατρίδα μας! Ας τις κρατήσουμε 
σαν οδηγό στη ζωή μας. 

ν.α.δ

Θ. Παυλάκης Δ. Παναρίτης. Η παλιο - παρέα.



ςήμειώςεις
1. Η Ελένη Βόγκλη καταγόταν από τα Νιάτα.
2. Σύμφωνα με την προφορική μαρτυρία του Ιωάννου Πα-
παμιχαλόπουλου, πρόκειται για τη Μαρία Δρίβα, αδελφή 
του Κώστα Δρίβα (Κοτσιντρίβα).
3. Ο Λεωνίδας Παπαμιχαλόπουλος καταγόταν από την 
Κρεμαστή. Ήταν γιος του Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου, 
αδελφού του Αριστείδη, του Ιωάννη και του Παναγιώτη, ο 
οποίος είχε εγκατασταθεί στο Κυπαρίσσι.
4. Σύμφωνα με την από 14/07/1950 πράξη του συμβολαι-
ογράφου Νέας Υόρκης Joseph S Held, o Δημήτριος και η 
χήρα και τα τέκνα του Παναγιώτη ως κληρονόμοι του δώ-
ρησαν την ακίνητη περιουσία τους στην Κρεμαστή στην 
Κοινότητα, υπό τον όρο ότι από τα έσοδά της να καλύ-
πτεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των απόρων, εις 
μνήμη των γονέων τους Γεωργίου και Μαρίας Παπαμιχα-
λόπουλου.
5. Πρόκειται για το μεγάλο ευεργέτη του Κυπαρισσιού. 
Κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, ο Ιωάννης Παπαμιχαλό-
πουλος έδινε χρηματικό βραβείο στον απόφοιτο του Δημο-
τικού Σχολείου Κρεμαστής που συγκέντρωνε την υψηλότε-
ρη βαθμολογία.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

7ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ

M y name is Nicholas 
Pappas and I live in 
San Francisco, Cal-
ifornia. In research-

ing the origin of my Greek grand-
parents on my Father’s side of the 
family I have learned a great deal 
about my family’s beginnings. 
The following is what I have 
learned about my Grandmothers 
side of the family that was from 
the village of Kremasti. In learn-
ing about my families history I am 
greatly indebted to Nick Kalkanis 
for his kindness in sharing histor-
ic information about Kremasti and 
my family’s past. 

My Grandmother on my father’s 
side of the family was Panagiota 
Papamichlopoulou. She was born 
approximately 1902 and was 
from the village of Kremasti. Her 
mother was Helene “Eleni” Vong-
lis and her father was George Pa-
pamichalopoulos, known in the 
village as Bouskunis. Eleni was 
George’s "Bouskunis" second 
wife. 

George’s first wife was a Ms. 
Drivas and they had two sons who 
are my Grandmothers half-broth-
ers. Their two sons were Dimitrios 
Papamichalopoulos (1887-1953) 
and Panagiotis Papamichalopou-
los (1888-1946). Both of their 
sons eventually immigrated to the 
United States from Kremasti and 
resided on the East Coast of the 
United States. I am still search-
ing for more information on their 
time in the United States and their 
families. At some point they both 
returned to Kremasti and in the 
1950’s Dimitrios donated one of 
their father’s houses to the Vil-
lage of Kremasti and I am told it is 

the community center today. 
 After their mother Ms. Drivas 

passed away, their father George 
“Bouskunis” married his second 
wife Eleni Vonglis on 7/22/1901 
and they had my Grandmother 
Panagiota approximately Novem-
ber 1902. I believe about a year 
after Panagiota was born, her 
father George “Bouskunis” died; 
approximately 1904. 

I believe George “Bouskunis” 
had three brothers, who were: 
Theodorakis, Michael and the 
youngest of the four Demitrios. 
His brother Theodorakis had four 
children, Michael had ten children 
and Demetrious had nine. Some 
of their children lived out their 
lives in Kremasti and Athens, but I 
believe many of the children were 
born in the United States on the 
East Coast and lived in New York, 
New Jersey and St. Paul, Minne-
sota. 

Since George “Bouskunis” 
passed away in 1904, when my 
Grandmother Panagiota was to 
be married in 1925, George’s 
younger brother Demitrios was 
assigned under Greek law as her 
and her mother’s protector. Dem-
etrious gave Panagiota away dur-
ing her wedding in Kremasti to my 
Grandfather Louis Pappas. 

My Grandmother Panagiota 
married Louis Pappas (Leonidas 
Nicholas Papamicholopoulos 
born 1887), who was from Ky-
parissi, Laconia. He had been liv-
ing in the United States since ap-
proximately 1902. In 1925, Louis 
traveled back to Greece to see 
his parents and while visiting he 
was married to my Grandmother. 
They were married in Kremas-

ti on 11/30/1925 and then they 
returned to the United States on 
February 9th, 1926 and settled in 
San Francisco, CA. 

After returning to the Unit-
ed States, Panagiota was then 
known as Panagiota Pappas. My 
grandfather Louis Pappas was a 
candy maker and had a few can-
dy stores in San Francisco, Cali-
fornia from approximately 1912 to 
about 1928. He had come to the 
United States around 1902 to the 
East Coast and apparently was 
trained by an Uncle in Virginia. 

My Grandfather was in San 
Francisco as early as 1908 and 
worked in restaurants and can-
dy stores, apparently continuing 
to learn the business. He saved 
enough money to rent his own 
store in a relatively short period 
of time and by 1914 he had a 
few candy stores and was rath-
er successful. One of his stores 
was called Elite Confections and 
was located on Market Street San 
Francisco, CA. His brother John 
Pappas was a success in the 
candy business in San Francisco 
for many decades.

My Grandmother and Grand-
father had three sons all who 
worked in their candy stores 
when they were younger. Their 
oldest son is my father. All three 
sons eventually went to college 
and settled in California. 

I am still researching my fam-
ily history and trying to learn as 
much as I can about my family 
tree. Again, I am indebted to Nick 
Kalkanis for his assistance and I 
am always thrilled when I learn 
something new about my families 
past. 

Ο νομάζομαι Nicholas Pappas 
και ζω στο Σαν Φρανσίσκο, 
Καλιφόρνια. Ερευνώντας 
την καταγωγή των Ελλήνων 

παππούδων μου της πατρικής πλευράς, 
έχω μάθει αρκετά για τις απαρχές της 
οικογένειάς μου. Τα ακόλουθα είναι ότι 
έμαθα για την οικογένεια της γιαγιάς μου 
που καταγόταν από την Κρεμαστή. Στα 
πλαίσια της έρευνάς μου για την οικογε-
νειακή ιστορία είμαι βαθύτατα υπόχρεος 
στο Νίκο Καλκάνη για την ευγένειά του να 
μοιραστεί πληροφορίες μαζί μου για την 
Κρεμαστή και το παρελθόν της οικογενεί-
ας μου. (Φωτό 1)

 Η Γιαγιά μου της πατρικής πλευράς 
ήταν η Παναγιώτα Παπαμιχαλοπούλου. 
Γεννήθηκε κατά το 1902 στο χωριό της 
Κρεμαστής. Η μητέρα της ήταν η Ελένη 
Βόγκλη 1 και ο πατέρας της ο Γεώργιος 
Παπαμιχαλόπουλος, γνωστός στο χωριό 
ως Μπουσκούνης. Η Ελένη ήταν η δεύτε-
ρη σύζυγος του Μπουσκούνη.

Η πρώτη σύζυγος του Γεωργίου ήταν 
κάποια κύρια Δρίβα 2Το ζεύγος είχε δυο 
γιους, τους ετεροθαλείς αδελφούς της για-
γιάς μου, το Δημήτριο Παπαμιχαλόπουλο 
(1887-1953) και τον Παναγιώτη Παπαμι-
χαλόπουλο (1888-1946). Και οι δύο γιοι 
μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και εγκαταστάθηκαν στην Ανατολική Ακτή 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι στο 
στάδιο της έρευνας για περισσότερες 

πληροφορίες για τη ζωή τους στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και τις οικογένειές τους. 
Κατά τη δεκαετία του 1950, ο Δημήτριος 
δώρησαν ένα από τα σπίτια του πατέρα 
τους στην Κρεμαστή 3, το οποίο βάσει 
των πληροφοριών μου λειτουργεί σήμερα 
ως γραφείο της κοινότητας.

Μετά το θάνατο της μητέρας τους, της 
κα Δρίβα, ο πατέρας τους Γεώργιος, ο 
Μπουσκούνης παντρεύτηκε τη δεύτερη 
σύζυγό του στις 22/07/1901 και απέκτη-
σαν τη γιαγιά μου, την Παναγιώτα, κατά το 
Νοέμβριο 1902. Πιστεύω ότι ένα περίπου 
χρόνο μετά τη γέννηση της Παναγιώτας ο 
πατέρας της ο Γεώργιος ο Μπουσκούνης 
απεβίωσε κατά το 1904.

Εκτιμώ ότι ο Γεώργιος ο Μπουσκού-
νης είχε τρεις αδελφούς, το Θεοδωράκη, 
το Μιχαήλ και το Δημήτριο, τον νεότερο 
των τεσσάρων. Ο Θεοδωράκης είχε τέσ-
σερα παιδιά, ο Μιχαήλ δέκα παιδιά και ο 
Δημήτριος εννέα. Κάποια από τα παιδιά 
έζησαν στην Κρεμαστή και στην Αθήνα, 
αλλά ,κατά τη γνώμη μου, πολλά απ’ αυτά 
γεννήθηκαν στην Ανατολική Ακτή των 
Ηνωμένων Πολιτειών και έζησαν στη Νέα 
Υόρκη, στο Νιου Τζέρσε’υ’ και στο Σαιντ 
Πολ, στη Μινεσσότα.

Μετά την αποβίωση του Γεωργίου, του 
Μπουσκούνη, το 1904, όταν η γιαγιά μου, 
η Παναγιώτα, επρόκειτο να παντρευτεί το 
1925, ο νεότερος αδελφός του Γεωργί-
ου, ο Δημήτριος, εμφανίζεται να ασκεί τα 

προβλεπόμενα από το Ελληνικό Δίκαιο 
καθήκοντα επιτρόπου-κηδεμόνα της για-
γιάς μου και της μητέρας της, δίνοντας 
την άδειά του για το γάμο της Παναγιώ-
τας με τον παππού μου, Louis Pappas. 
(Φωτό 2)

H γιαγιά μου, η Παναγιώτα, παντρεύ-
τηκε το Louis Pappas( Λεωνίδα Παπαμι-
χαλόπουλο του Νικολάου, γεννηθέντα το 
1887), που ήταν από το Κυπαρρίσσι Λα-
κωνίας 4. Ο Λεωνίδας είχε εγκατασταθεί 
στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1902. Το 
1925, ο Λεωνίδας ταξίδεψε στην Ελλάδα 
για να δει τους γονείς του και, κατά τη δι-
άρκεια της επίσκεψης, παντρεύτηκε τη 
γιαγιά μου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην 
Κρεμαστή στις 30/11/1925 και κατόπιν 
επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 
9 Φεβρουαρίου 1926 και εγκαταστάθηκαν 
στο Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια.

Μετά την επίστροφή της στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, η Παναγιώτα ήταν γνωστή 
ως Panagiota Pappas. Ο παππούς μου 
ήταν παρασκευαστής καραμέλων και είχε 
ανοίξει μερικά καταστήματα πώλησης 
ζαχαροειδών στο Σαν Φρανσίσκο, Καλι-
φόρνια, μεταξύ του 1902 και του 1928. Για 
πρώτη φορά ήρθε στις ΗΠΑ, στην Ανατο-
λική Ακτή κατά το 1902 και εκπαιδεύτηκε 
από ένα θείο του στη Βιρτζίνια. 

Ο παππούς μου εμφανίστηκε στο Σαν 
Φρανσίσκο ήδη το 1908 και εργάστηκε σε 
εστιατόρια και καταστήματα πώλησης ζα-

χαροειδών, αναπτύσσοντας τις γνώσεις 
γύρω από τις επιχειρήσεις. Αποταμίευσε 
αρκετά χρήματα που του επέτρεψαν σε 
σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα να 
ενοικιάσει το δικό του κατάστημα και μέ-
χρι το

1914 είχε ανοίξει λίγα ακόμη καταστή-
ματα ζαχαροειδών και θεωρείτο αρκετά 
επιτυχημένος.Ένα από τα καταστήματα 
έφερε την επωνυμία Η Ελίτ των Λιχου-
διών και βρισκόταν στην Κεντρική Οδό 
της Αγοράς του Σαν Φρανσίσκο. Ο αδελ-
φός του, ο Ιωάννης Παπαμιχαλόπουλος, 
γνώρισε επίσης μεγάλη επιτυχία στις επι-
χειρήσεις ζαχαροειδών στο Σαν Φρανσί-
σκο για πολλές δεκαετίες 5.

Η γιαγιά μου και ο παππούς μου απέ-
κτησαν τρεις γιους, που κατά τα νεανικά 
τους χρόνια δούλεψαν επίσης στην οικο-
γενειακή επιχείρηση ζαχαροειδών. Ο με-
γαλύτερος γιος τους είναι ο πατέρας μου. 
Και οι τρεις γιοι σθνέχισαν τις σπουδές 
τους στο κολλέγιο και εγκαταστάθηκαν 
στην Καλιφόρνια,

Συνεχίζω την έρευνα για την οικογενει-
ακή μου ιστορία και προσπαθώ να μάθω 
όσα περισσότερα μπορώ για το οικογε-
νειακό μου δέντρο. Είμαι βαθύτατα υπό-
χρεος στο Νίκο Καλκάνη για τη συνδρομή 
του και εντυπωσιάζομαι με καθετί το και-
νούριο που μαθαίνω για το παρελθόν των 
οικογενειών μου. 

νικΟ PAPPAS

(Φωτό 1) Συντροφιά Γυναικών 
στην Κρεμαστή. Η νεαρή 

κοπέλα που στέκεται άκρα δεξιά 
αναγνωρίστηκε ως η Παναγιώτα 

Παπαμιχαλοπούλου
(Πηγή: Αρχείο Μαργαρίτας Δούνια)

(Φωτό 2) Το ζεύγος 
Λεωνίδα και Παναγιώτας 

Παπαμιχαλοπούλου 
(Πηγή:Αρχείο Niko Pappas)
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1) Τρεις στρατιώτες κάθονται σε ένα 
παγγάκι του Στρατοπέδου και κουβε-
ντιάζουν. Ο ένας είναι Κρητικός και 
οι άλλοι δυο Αθηναίοι. Κάποια στιγμή 
λέει ο Αθηναίος στον Κρητικό να του 
πει μια μαντινάδα, οπότε λέει εκείνος: 
«Μέσα στη χούφτα μου κρατώ χώμα 
απ’ τον Ψηλορείτη, να το σκορπώ στο 
δρόμο μου να γίνει η Ελλάδα Κρήτη. 
Ανοξείδωτο».
Πως την είπες αυτή για ξαναπές τη 
του λέει ο Αθηναίος.
«Μέσα στη χούφτα μου κρατώ χώμα 

απ’ τον Ψηλορείτη, να το σκορπώ στο 
δρόμο μου να γίνει η Ελλάδα Κρήτη. 
Ανοξείδωτο».
Αφού την ξαναλέει 2-3 φορές του 
λένε:
Ωραία η μαντινάδα αλλά το «Ανοξεί-
δωτο» που κολλάει;
Και απαντά αυτός: «Δεν ξέρω έτσι 
γράφει το μαχαίρι». 

2) Ένας τύπος τύφλα στο μεθύσι 
μπαίνει σε ένα μπαρ, κάθεται και πα-
ραγγέλνει ένα ποτό. Ο μπάρμαν τον 

κοιτάει καλά – καλά και του λέει ότι 
δεν θα τον σερβίρει γιατί είναι μεθυ-
σμένος.
ο τύπος, φανερά εκνευρισμένος φεύ-
γει τρικλίζοντας.
Μετά από λίγο ο ίδιος μεθυσμένος 
μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα του 
μπαρ, πηγαίνει στη μπάρα κάθεται και 
παραγγέλνει ένα ποτό. 
Ο μπάρμαν του ξανά λέει ότι δεν μπο-
ρεί να τον σερβίρει οπότε ο τύπος ξα-
ναφεύγει κάνοντας οχταράκια. Μετά 
ξαναμπαίνει ο τύπος από την πίσω 

πόρτα του μπαρ κάθεται στο σκαμπό 
και παραγγέλνει ένα ποτό. 
Ο μπάρμαν τον βλέπει και του ξανά 
λέει πως δεν μπορεί να τον εξυπηρε-
τήσει γιατί είναι μεθυσμένος και καλά 
θα κάνει να φύγει για να μη φωνάζει 
την αστυνομία.
Ο μεθυσμένος έχει μείνει έκπληκτος 
και με παραπονεμένο ύφος ρωτάει τον 
μπάρμαν:
• Καλά ρε φιλαράκο σε πόσα μπαρ δου-
λεύεις εσύ; Ανυσήχησα 

 Ν Α Δ

ΕΥΘΥΜΗ ΣΤΗΛΗ

Τ ο καλοκαίρι στις 17 Αυγούστου στον Ιερό 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου μετά τη Θεία 
Λειτουργία θα ψαλλεί επιμνημόσυνη δέη-
ση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των πε-

σόντων Κρεμαστιωτών και θα κατατεθεί στεφάνι στο 
μνημείο που θα είναι στημένο με τα 37 ονόματα των 
πεσόντων.

Ο 20ος αιώνας αποτέλεσε μια ιδιαίτερη τραγική και 
αιματηρή περίοδο της ελληνικής και της παγκόσμιας 
ιστορίας. Ο ελληνισμός θρήνησε εκατοντάδες χιλιά-
δες θύματα στους τόσους πολέμους που συμμετείχε.

Δυστυχώς και πολλοί πατριώτες μας Κρεμαστιώ-
τες έχασαν τη ζωή τους εις μνήμη όλων αυτών θα 
τελεστεί το μνημόσυνο.

Ας μην ξεχνάμε ότι αδέλφια και παιδιά πεσόντων 
είναι εν ζωή και δεν τους λησμονούν. Από το πόλεμο 
του 1940, από τον εμφύλιο, ακόμη και από το 1922 
αν  και έχουν περάσει 92 χρόνια, υπάρχουν συγγε-
νείς στο χωριό, στην Αθήνα, στην Αμερική, στην Αυ-
στραλία, στον Καναδά, στην Αργεντινή και Καλιφόρ-
νια και στην ευρύτερη περιοχή Δήμων Μονεμβασίας 
(Μολάκι) και Ευρώτα.

ΒαλκανικΟι πΟλεμΟι: (1) ενας νεκρΟς

1) ΓεώρΓιΟς χρ. αρκΟυδής.
Σκοτώθηκε το 1913. Είχε 7 αδέλφια.

μικρα αςια: (9) εννεα νεκρΟι

1) ιώαννής Βας. παρδαλής (Μπούκης)
Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε έξι αδέλ-

φια. Ζει η αδελφή του Δέσποινα.
2) ΓεώρΓιΟς παν. λαΒΒας (Παναγιώλαβα)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε πέντε 
αδέλφια. Ζουν ακόμη τα δύο.
3)κώνςΤανΤινΟς παν. λαΒΒας (Ζεμπέκος)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε πέντε 
αδέλφια.
4) χρήςΤΟς ιώαν. παπαμιχαλΟπΟυλΟς (Τσι-
μπλής) 

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε οκτώ 
αδέλφια. Ήταν αδελφός του Νικολάου Παπαμιχαλό-
πουλου, του μεγάλου ευεργέτη της Κρεμαστής που 
άφησε το κληροδότημα για την μόρφωση και την οι-
κογένεια.
5) ΓεώρΓιΟς παν. πΟυλακής (Τσιπόκλας)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε εννιά 
αδέλφια.
6) ιώαννής παν. πΟυλακής (Πέτουλας)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε τρία αδέλ-
φια.
7) ΓεώρΓιΟς νικ Τεριζής (Σόμης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε τρία αδέλ-
φια.
8) κΟςμας ιώαν. κΟςμας (Τσούφας)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε πέντε 
αδέλφια.
9) δήμήΤριΟς ιώαν. ΤςΟρΟμώκΟς (Πικουλό-
γιαννης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1922. Είχε τέσσερα 
αδέλφια.

1940. πΟλεμΟς με ΓερμανΟυς
και ιΤαλΟυς (7) επΤα νεκρΟι

1) ιώαννής ΓεώρΓ. Τζακας (Πήλιουρας)
Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1940. Ήταν οικογε-

νειάρχης, πατέρας δύο παιδιών που είναι εν ζωή.
2) δήμήΤριΟς ΤςΟρΟμώκΟς (Κοσχινάς)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1940. Είχε πέντε 
αδέλφια.
3) δήμήΤριΟς ιώαν. πΟυλακής (Γαρούφης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1940. Είχε δεκατρία 
αδέλφια, τα έξη είναι εν ζωή.
4) ιώαννής παν. ςΟφΟς (Στύλου)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1940 στη μάχη της 
Κρήτης. Είχε τέσσερα αδέλφια.
5) θεΟδώρΟς Γεώ. ζώΤαλής (Ματζώρης)
Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1942 από τους Γερμα-
νούς στην Αρκαδία μαχόμενος με την Εθνική Αντί-
σταση. Είχε 5 αδέλφια, τα τρία είναι εν ζωή.
6) ΓεώρΓιΟς νικ. μαυρΟμιχαλής (Κολιγκρέπης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε το 1942 από τους Γερ-
μανούς στην Αρκαδία μαχόμενος με την Εθνική Αντί-
σταση. Είχε δέκα αδέλφια.
7) εμμανΟυήλ δήμ. παρδαλής (Κορομπίλης)

Σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στην Γλυκόβρυση 
Λακωνίας. Μη στρατεύσιμος, ήταν οικογενειάρχης, 
πατέρας οκτώ (8) παιδιών.

Στον πόλεμο του 1940 είχαμε 4 τραυματίες:
παναΓιώΤής ΓρήΓΟριΟυ πριφΤακής
δήμήΤριΟς κώνςΤανΤινΟυ ΤρΟρΟμώκΟς
καμαρινΟς αναΓνώςΤΟυ παπαμιχαλΟπΟυ-
λΟς
ιώαννής πριφΤακής (ρΟλΟΓιας)

εμφυλιΟς

1) ΓεώρΓιΟς μιχ. παπαμιχαλΟπΟυλΟς (Πρί-
σκος)

Σκοτώθηκε από αντάρτες της Αντίστασης το 1944 
στα βουνά της ‘Ελωνας. Ήταν οικογενειάρχης, πατέ-
ρας ενός παιδιού εν ζωή.
2) ιώαννής θ. ΤςΟρΟμώκΟς (Τσαγκούρης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε από αντάρτες το 1948 
στη μάχη του Γράμμου. Είχε τρία αδέλφια. 
3) κώνςΤανΤινΟς παν. παραςχής (Κουφοπα-
ράσχης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε από αντάρτες το 1948 
στη μάχη του Γράμμου. Είχε τρία αδέλφια.
4) παναΓιώΤής Γεώρ.μανικής (Κόντης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε από αντάρτες το 1948 
στη μάχη του Γράμμου. Είχε πέντε αδέλφια.
5) ΓεώρΓιΟς ιώαν. κΟςμας (Μπαμπάνας)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε από αντάρτες το 1948 
στη μάχη του Γράμμου.

Ήταν οικογενειάρχης και είχε δύο παιδιά που είναι 
εν ζωή.
6) νικΟλαΟς ήλ. κΟςμας (Ροζολιάς)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε από αντάρτες το 1948 
στη μάχη του Γράμμου. Είχε έξι αδέλφια.
7) ιώαννής αν. παρδαλής (Κοροβέσης)

Στρατεύσιμος, σκοτώθηκε στην Αθήνα μέσα στο 

στρατόπεδο σε καυγά για τα πολιτικά. Είχε τρία 
αδέλφια.
8) ιώαννής δ. πΟυλακής (Γαρούφης)

Σκοτώθηκε το 1948 στην Κρεμαστή από αντάρτες. 
Ήταν οικογενειάρχης και είχε δεκατρία παιδιά από τα 
οποία ζουν τα έξη.
9) ΓεώρΓιΟς λ. λεΓακής ( Μπαλαμπάνος)

Σκοτώθηκε το 1948 από αντάρτες σε μάχη με Χίτες 
στο γεράκι. Είχε τέσσερα αδέλφια.
10) ΓεώρΓιΟς κών. χριςΤακής (Γάτσος)

Σκοτώθηκε το 1948 από αντάρτες στην Απιδιά.
11) ιώαννής παν. Τζακας (Καραγκιοζάκος)

Σκοτώθηκε στη ράχη της Κρεμαστής από αντάρ-
τες. Είχε τρεις αδελφές.

Αξέχαστος στους παλαιότερους για τις παραστά-
σεις καραγκιόζη που έπαιζε.
Ο πατέρας του Παναγιώτης.
12) κώνςΤανΤινΟς δήμ. κΟυλΟυρής (Τσίφτης)

Φυλακίστηκε στη Σπάρτη ως αριστερός. Ύστερα 
από μάχη οι αντάρτες απελευθέρωσαν τους κρατού-
μενους και τους ένταξαν στις δυνάμεις τους.

Σκοτώθηκε το 1949 στο Μαρί από τον στρατό. 
Ήταν οικογενειάρχης με τέσσερα παιδιά όλα εν ζωή.
13) μιλΤιαδής δήμ. μανΟυςΟς (Γολεγός)

Φυλακίστηκε στη Σπάρτη ως αριστερός. ‘Ύστερα 
από μάχη οι αντάρτες απελευθέρωσαν τους κρατού-
μενους και τους ένταξαν στις δυνάμεις τους. Σκοτώ-
θηκε το 1949 στα βουνά της Αρκαδίας. Είχε πέντε 
αδέλφια τα δύο εν ζωή.
14) ελενή χριςΤακή (Κουρέλω)

Σκοτώθηκε το 1947 από Χίτες στην Κρεμαστή. 
Είχε ένα παιδί.
15) ιώαννής ελ. χριςΤακής (Κουρέλω)

Γιός της Ελένης Χριστάκη (Κουρέλω). Σκοτώθηκε 
από τους ΧΊτες στο κάμπο της Απιδιάς.
16) πανΤελής νικ. δΟυνιας (Χυλοπίτας)

Σκοτώθηκε το 1950. Υπηρετούσε στην Ελληνική 
Βασιλική Χωροφυλακή στην Σχολή Αξιωματικών. 
Θυσιάστηκε στη διάρκεια ασκήσεων στην Βουλιαγ-
μένη σκοτώθηκε. Έμειναν ερωτηματικά εάν έγινε 
από λάθος ή υπήρχε δόλος.
17) ιώαννής παν. λεΓακής (Παναγιωταράς)

Σκοτώθηκε στο σπίτι του ενώ καθάριζε το όπλο του 
ως οπλίτης ΤΕΑ και αυτό εκπυρσοκρότησε. Ήταν οι-
κογενειάρχης με δύο παιδιά που είναι εν ζωή και κα-
τοικούν στην Αμερική.
18) νικΟς ιώαν. Τζακας (Γαλάνης)

Μόλις 8 χρονών και ενώ ο πόλεμος είχε τελειώσει 
ο μικρός Νίκος βρήκε σε μια αυλή μια χειροβομβί-
δα. Νομίζοντας ότι είναι παιχνίδι, τράβηξε την περό-
νη και βρήκε τραγικό θάνατο το 1956. Είχε τέσσερα 
αδέλφια όλα εν ζωή.
19) δήμήΤριΟς ιώαν. ΤςΟρΟμώκΟς (Κοκκίνης)

Σκοτώθηκε το 1935 στη ράχη του Τούμπαλη από 
τη χωροφυλακή που ήταν στο Κυπαρίσσι, τους λό-
γους δεν τους γνωρίζω.
20) νικΟλαΟς α. ΤςιΓκαρής (Μπούσης)

Σκοτώθηκε από «μπράβους» στα Πάκια Μολάων 
το 1944. Στην Κρεμαστή συζητούν πολλά για το θά-
νατο του. 

αιώνια ή μνήμή ΤΟυς
νικήΤας κών. κΟυλΟυρής

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ


