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ΤΙΜΗ 5 Ευρώ

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Α

λλο ένα καλοκαίρι πέρασε, και οι περισσότεροι από εμάς είχαμε
την τύχη να βρεθούμε
στο χωριό. Απόλαυση τα βράδια
η γεμάτη πλατεία πλημμυρισμένη από τις φωνές, τα γέλια, τις
συζητήσεις των Κρεμαστιωτών.
Τόπος σύναξης των πατριωτών
που είχαν έρθει απ’ όλα τα μέρη
της γης.
Οι σύλλογοι είχαν προγραμματίσει πολλές εκδηλώσεις και έτσι
δόθηκε η ευκαιρία να βρεθούμε,
να τα πούμε από κοντά και να
διασκεδάσουμε.
Στις 20 Ιουλίου τιμήθηκε η
μνήμη του Προφήτη Ηλία. Το
βράδυ της εορτής. Ο σύλλογος
‘’Ο ΕΛΑΤΟΣ’’ διοργάνωσε το
πανηγύρι.
Πλησιάζοντας ο Αύγουστος,
οι αφίξεις κυρίως των εξ Αθηνών
πληθαίνουν, τα σπίτια ένα ένα
άνοιγαν, οι μικροί παραθεριστές
ξεφάντωναν στο νέο γήπεδο 5Χ5
που απέκτησε το χωριό μας .Τόσο
τα παιδιά, όσο και οι μεγαλύτεροι επιζητούσαν να βρεθούν στο
χώρο αυτό, που χάρις στο φωτισμό επέτρεπε να μένει ανοιχτός
μέχρι αργά το βράδυ. Αήττητος
τερματοφύλακας ο μικρός Θανάσης Παυλάκης κράτησε τα δίχτυα
του ανέπαφα. Ένα ωραίο έργο
που θα πρέπει να εκφράσουμε
τις ευχαριστίες μας στους συντελεστές του, το σύλλογο Κρεμαστιωτών Λακωνίας ‘’Ο ΕΛΑΤΟΣ΄΄ και
το Δήμο Ευρώτα που φρόντισε
για τη φωταγώγισή του.
Στις 14 & 15 Αυγούστου η εκκλησία είχε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο της. Ακούραστος ο αγαπητός
μας παπα-Γιώργης με τη μελωδική
φωνή του και με τη βοήθεια των
ψαλτών ετέλεσε υποδειγματικά
τις προβλεπόμενες ακολουθίες

Όταν το σχoλείο λειτουργούσε... Οι δύο μαθήτριες παρίστανται
στην κατάθεση στεφάνου για την 28η Οκτωβρίου.

του Πανηγυρικού Εσπερινού, του
όρθρου, της Θείας Λειτουργίας!
Στις 16/08 έγιναν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Κρεμαστιωτών
Αθηνών στο χώρο του σχολείου.
Αφού έγινε ο απολογισμός των
πεπραγμένων του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησαν στην εκλογή του νέου συμβουλίου. Μεγάλη συμμετοχή και
ενδιαφέρον από τη νέα γενιά να
ασχοληθεί με τα κοινά, συμμετοχή
135 ατόμων από τους ηρωικούς
χρόνους της σύστασης του συλλόγου έχει να επιδειχθεί!
Στις 17/08 έγινε η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων
κατά τον 20 ό αιώνα Κρεμαστιωτών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο, στο προαύλιο
της Εκκλησίας. Η πατριώτισσα
μας, η Μαριγώ Κουλούρη-Παράσχη, μ’ ένα συγκινητικό λόγο
ακούμπησε τις ψυχές όλων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» και η Συντακτική
Επιτροπή της Εφημερίδος ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ εύχεται στους απανταχού Κρεμαστιώτες
Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το νέο έτος 2015, είθε
να φέρει υγεία ειρήνη και προκοπή. Τούτο τον καιρό που
στην πατρίδα μας βιώνουμε δύσκολες ώρες, που οι καρδιές
μας είναι σφιγμένες και η αισιοδοξία στέρεψε, μοναδική
ελπίδα να ζεστάνουμε τις ψυχές μας είναι η επιστροφή στην
απλότητα τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη, αξίες που η
Κρεμαστή μας δίδαξε.
Είθε τον καινούριο χρόνο να κάνουμε
όλοι μαζί ένα βήμα μπρος!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ακολούθησε την ίδια μέρα το
καθιερωμένο πικ-νικ στο Τούμπαλι, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά
του συλλόγου των Αθηνών, αλλά
και των τοπικών φορέων που
διοργάνωσαν και εκτέλεσαν με
τόση επιτυχία και εφέτος αυτήν
την εκδήλωση.
Παρέες παρέες, οι οικογένειες, οι φίλοι και οι φιλοξενούμενοι
βρέθηκαν κοντά σε ένα όμορφο
περιβάλλον, απόλαυσαν τα προσφερόμενα φαγητά και γλυκίσματα, και τα χοροστάσια δεν άργησαν. Νικητής του διαγωνισμού
του λιθοβολισμού καρπουζιού ο
Παναγιώτης Νικ. Τσιγκάρης ενώ
του διαγωνισμού για το καλύτερο
κρασί ένας γαμβροκρεμαστιώτης,
ο κ Σκεύης από τα Νιάτα.
Βεβαίως, η χαρά των εορτών
σκιάστηκε από τη θλιβερή είδηση.

Ο Εκπρόσωπος
της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής στο
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου
Ευρώτα Αλέξανδρος Πριφτάκης
εύχεται στους αναγνώστες της εφημερίδος ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και
στους όπου γης Κρεμαστιώτες Καλά
Χριστούγεννα και Ευτυχές το νέο
έτος 2015. Είθε το νέο έτος να φέρει
σε όλους τα αγαθά της οικογενειακής
και προσωπικής ευτυχίας και ευημερία για το χωριό μας, από το οποίο
αντλούμε όλοι δυνάμεις και αισιοδοξία
για το μέλλον!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο μπάρμα Αντώνης Ζωτάλης ερχόμενος από το Μάρι φορτωμένος
σταφύλια από το τρυγημένο αμπέλι του.

Άλλος ένας νέος συμπατριώτης
μας, ο Παναγιώτης Κυρανάκης,
μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία,
ανεχώρησε, ξημερώνοντας η τρίτη
ημέρα από την ονομαστική του
εορτή (18/08), για τον ουρανό.
Χωρίς να προλάβει να απολαύσει
χαρές στη ζωή, άφησε πίσω του
τα παιδιά του σε νεαρή ηλικία.
Θερμά Συλλυπητήρια και Καλή
Ανάπαυση!
Στις 18/08 οι δύο σύλλογοι
‘’ΕΛΑΤΟΣ’’ και ‘’ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ’’
οργάνωσαν για τους μικρούς
επισκέπτες του χωριού και όχι
μόνον παράσταση Καραγκιόζη
στο σχολείο. Η φρέσκια ματιά του
καραγκιοζοπαίχτη-καραγκιοζολόγου Ηλία Κορέλλα εντυπωσίασε
τους παρευρισκόμενους θεατές.
Στις 19/08 έγινε συζήτηση
στον αύλειο χώρο της εκκλησίας με πρωτοβουλία των δύο
συλλόγων του εσωτερικού για τα

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
Συλλόγου Κρεμαστιωτών Λακωνίας
«Ο ΕΛΑΤΟΣ» εύχεται
στους αναγνώστες της εφημερίδας ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ και στους απανταχού
Κρεμαστιώτες Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το νέο έτος
2015. Είθε το νέο έτος να είναι καρποφόρο για όλους μας
και να ενισχύσει τους δεσμούς
μας με το γενέθλιο τόπο μας!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

θέματα του χωριού.Γνωρίζουμε
ότι θέλουμε το καλύτερο για το
χωριό μας. Ας προσπαθήσουμε,
λοιπόν, με πνεύμα συνεργασίας
να δουλέψουμε για το κοινό καλό.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης,
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου -και από 01/09/2014
Εκπρόσωπος του χωριού στο
Δημοτικό Συμβούλιο- κ Αλέξανδρος Πριφτάκης παρουσίασε το
Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος
2015. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ο ΕΛΑΤΟΣ κ Θεόδωρος Παυλάκης ενημέρωσε τους πατριώτες για
την κατασκευή του γηπέδου 5 Χ 5
και του παρακείμενου Βοτανικού
Κήπου, την εγκατάσταση κεραίας
DIGEA που προσφέρει δωρεάν
ψηφιακό σήμα στους τηλεοπτικούς δέκτες και τη διάνοιξη και
χαρτογράφηση του ορειβατικού
μονοπατιού Χάβοσι-ΧάρακαςΛαμπόκαμπος - Ριγκάνθι, σε
συνεργασία με τον Ορειβατικό
Σύλλογο Μολάων. Ανεκοίνωσε,
τέλος, τη συμμετοχή του Συλλόγου
σε ένα Πανζαρακίτικο Αντάμωμα
που σχεδιάζεται, τονίζοντας την
ανάγκη διοργάνωσης νέου Συνεδρίου Κρεμαστιωτών. Ένα νέο
Συνέδριο Κρεμαστιωτών είναι μια
ευκαιρία να ξανασμίξουμε όλοι
οι Κρεμαστιώτες απανταχού της
Γης στην ευλογημένη εστία μας
και να θέσουμε τα θεμέλια του
μέλλοντος του χωριού μας.
Στις 19/08 έγινε στο κοινοτικό
ιατρείο με πρωτοβουλία του ΕΛΑΤΟΥ η καθιερωμένη Αιμοδοσία
Συμμετείχαν 25 άτομα, Ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή την
επόμενη φορά-οι ανάγκες για αίμα
είναι μεγάλες.
Συνέχεια στην σελίδα 2
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Στις 20/08, στην είσοδο του
χωριού, στο Αλώνι του Χάρου
έγινε η αναπαράσταση το υ
Αλωνίσματος. Πλήθος κόσμου,
με άριστη διοργάνωση από το
Σύλλογο ΕΛΑΤΟΣ έδωσε την
ευκαιρία στους νεότερους να
μάθουν και στους παλαιότερους
να θυμηθούν.
Κατά τη διάρκεια του Αλωνίσματος, ο Αναστάσιος Ν. Παρδάλης
εξηγούσε τα τεκταινόμενα στους
νεότερους που ενημερώθηκαν για
τον κύκλο του Ψωμιού, ενώ μια
αυτοσχέδια χορωδία υπό τη διεύθυνση του Νικόλαου Μπαριάμη
ερμήνευσε δημοτικά τραγούδια
της περιοχής.
Στις 21 και 22/08 έγινε το Φεστιβάλ Πινάκλι με φροντίδα του
Συλλόγου ‘’Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ’’ με
νικητές τον Παναγιώτη Κοσμά
και τον Παναγιώτη Ταμβάκο, και
το Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου που
απετέλεσε κοινή εκδήλωση των
δύο συλλόγων του Εσωτερικού.
Ο κόσμος άρχισε να αραιώνει
την εβδομάδα μετά της Παναγίας.
Στις 23/08 γιορτάστηκαν τα
Εννιάμερα της Θεοτόκου με τη
δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια. Το βράδυ της εορτής
σε συνεργασία των δύο συλλόγων πραγματοποιήθηκε .μουσική βραδιά με τη συμμετοχή των
Γεράσιμου Ανδρεάτου και του
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών
“Ο Πατριώτης”
Επιμέλεια σύνταξης:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΙΑ
«Πηγή Φωτογραφιών»
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ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
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margaritadounia@gmail.com
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Παναγιώτη Μπούτσαλη.
Ο Αύγουστος τελείωσε, τα
σπίτια ένα ένα κλείνανε. Ένα
θλιβερό νέο μας ξανάφερε στο
χωριό. Ο αγαπητός Γιωργίκος
έχασε τη μάχη της ζωής. Πρόσχαρος, φιλοσοφημένος, πάντα
ήρεμος, ήταν ένας αξιαγάπητος
πατριώτης. Μαζί με το γείτονά
του, το Μιχάλη, φυλάνε τώρα
την είσοδο του Άι-Νικόλα, αναπαυμένοι στα αγαπημένα τους
χώματα. Θερμά συλλυπήτηρια
στη σύζυγό του, τα παιδιά του
και τα εγγόνια του.

Η Κουλίτσα είναι έτοιμη...
Οι κτηνοτρόφοι φεύγουν για τα χειμαδιά.

γωνιστής και πάλι του Τρύγου.

Είχε προηγηθεί στις 17/07 η
εκδημία ενός άλλου αγαπημένου
συγχωριανού, του μπαρμπα-Νίκου Τσορομώκου. Ο πιο ηλικιωμένος μεταξύ των αρρένων
Κρεμαστιωτών, γερός μέχρι και
την ημέρα της εκδημίας του παρά
τα 97 έτη του, ολοκλήρωσε τον
κύκλο. Το πλατύ χαμόγελο κοσμεί
την εικόνα του στο νου μας. Θερμά
συλλυπητήρια στα παιδιά του και
στα εγγόνια του.

Οι βροχές αρκετές και μερικές
φορές βίαιες, γέμισαν τον τόπο
χόρτα και μανιτάρια. Ο Γιάννης
Παπαμιχαλόπουλος άνοιξε και
φέτος την αυλαία, φέρνοντας τα
πρώτα μανιτάρια από το βουνό.

Ο Σεπτέμβρης δικαίωσε
το όνομά του σαν Τρυγητής.
Τα αμπέλια προσέφεραν για
άλλη μιαφορά το χρυσό καρπό
τους και τα βαρέλια γέμισαν Η
παραγωγή αρκετή, η Πιλαλίστρα και η Τραγάνα οδήγησαν
την κούρσα της ποσότητας και
του γράδου (περίπου 12,5-13).
Ο συμπατριώτης μας, Τάσος
Παρδάλης (Τραχανάς) πρωτα-

Τα αγριογούρουνα αναζητώντας τροφή έφτασαν μέχρι
τον Ασωπό. Πάντως, τα Σαββατοκύριακα πλήθος κυνηγών μας
επισκέπτεται.

Άρχισε η σηματοδότηση, η
χαρτογράφηση και ο καθαρισμός
των μπνππατιών για τους πεζοπόρους ορειβάτες στην περιοχή
μας.

Τέλη Σεπτεμβρίου πέθανε
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο
χωριό ο Παναγιώτης Παυλάκης,
γιος του Ιωάννη και της Ουρανίας
το γένος Γρεβενίτη, ο επί χρόνια

γραμματέας της Κοινότητας, μετά
από σύντομη ασθένεια, αναπαύθηκε. Σφράγισε με την προσωπικότητα του μια ολόκληρη περίοδο
στην Κρεμαστή των χρόνων της
ταλαιπωρίας, της φτώχειας, του
ονείρου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα
του.
Ο δρόμος Άγιος Δημήτριος-Κρεμαστή-Πελετά θυμίζει ένα
απέραντο εργοτάξιο. Εξαιτίας της
μεταφοράς των ανεμογεννητριών
που θα τοποθετηθούν στη θέση
Λεύκες στο Μαρί έχουν γίνει παρεμβάσεις σε όλες τις κλειστές
στροφές και έχουν δημιουργηθεί
πλατώματα. Περίπου 70 άτομα
εργάζονται καθημερινά με 3 σφυριά, 5 μπουλντόζες και εκσκαπτικά μηχανήματα διαμορφώνοντας
τον δρόμο. Το έργο θα συνεχιστεί
όλο το χειμώνα. Ελπίζουμε ότι τα
τμήματα που έχουν διανοιχτεί να
ασφαλτοστρωθούν και να παραδοθούν στην κυκλοφορία ασφαλή.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Τ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Στις 24 Αυγούστου 2014 στο
Πνευματικό Κέντρο Σκάλας έλαβε χώρα η
ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ευρώτα. Η ορκωμοσία έγινε σύμφωνα
με την εκκλησιαστική εθιμοταξία από τον
Παναγιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας
και Σπάρτης κκ Ευστάθιο. Μεταξύ των
ομωσάντων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής
Κοινότητος Κρεμαστής κ. Αλέξανδρος
Πριφτάκης, οποίος στις 01/09 ανέλαβε
επίσημα τα καθήκοντά του.
Νικόλαος Καλκάνης

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2015

Η παρουσία τόσων ατόμων
τόνωσε την αγορά των χωριών
(διατροφή, διαμονή).
Στις αρχές Οκτωβρίου
συγκλονιστήκαμε όλοι από το
τραγικό τροχαίο δυστύχημα που
έπληξε την οικογένεια Λεόντιου
στο γειτονικό Άγιο Δημήτριο. Τρεις
νέοι άνθρωποι στην ακμή τους, με
πολύ μεγάλη προσφορά στην περιοχή μας βρήκαν τραγικό θάνατο
στην Ε. Ο. Σπάρτης-Τρίπολης
στο ύψος περίπου του Αρδάμη.
Δεν θα ξαναδούμε το Δημήτρη
να ανεβαίνει στην Κρεμαστή να
διασκεδάσει με την παρέα του.
Θερμα Συλληπητήρια στους οικείους τους, αλλά και στον Άγιο
Δημήτριο συλλογικά, γιατί σε μια
μικρή κοινωνία μια τέτοια συμφορά έχει συλλογικό αντίκτυπο.
Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου είχε μικρή προσέλευση
επίσκεπτών.Ένας χειμωνιάτικος
καιρός με συνεχή βροχή, ομίχλες
και χαμηλές θερμοκρασίες (-7ο
C) άνοιξε την πόρτα του χειμώνα.
Δεν έγινε η καθιερωμένη δοξολογία λόγω ξαφνικής ασθένειας
του παπα-Γιώργη. Του ευχόμαστε
περαστικά.
Έφυγαν και οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι για τα χειμαδιά. Καρτερούν
του Άι-Γιώργη να επιστρέψουν
στο αγαπημένο τους χωριό.
Παναγιώτα
Στρατάκου –Δούνια

Φ

τάσαμε στον τελευταίο
μήνα του χρόνου,
και οι σκέψεις και τα
όνειρα όλων μας επικεντρώνονται αντίστοιχα στον
απολογισμό του χρόνου που
φεύγει και στους στόχους που
επιδιώκουμε μέσα στο χρόνο
που έρχεται. Οι «ολιγώτερο
νέοι» που έχουν ζήσει στο χωριό
τις εποχές που έσφυζε από ζωή,
θυμούνται και νοσταλγούν τις
γιορτές των Χριστουγέννων και
της υποδοχής του νέου χρόνου.
Κάλαντα σε όλες τις γειτονιές,
από μικρούς και μεγάλους,
αναμμένοι φούρνοι, μυρωδιές
γλυκισμάτων, χριστόψωμα, σ’
όλα τα σπίτια, χιόνια και κρύο
στο χωριό, σμήνη σπουργίτια
συνέθεταν εικόνα χαρμόσυνη για
όλους τους Κρεμαστιώτες. Σήμερα στις απάνθρωπες πόλεις
που ζούμε νοσταλγούμε αυτήν
την καταπλητική εικόνα.
Ο χρόνος που φεύγει διατήρησε την οικονομική κρίση και
τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης της πλειονότητας των
Ελλήνων (ανέχεια, ανεργία,
αποδόμηση κοινωνικού ιστού).
Στην πατρίδα μας έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι μετά από
κάθε κρίση έρχεται περίοδος

Το χωριό μας.

θεαματικής ανάκαμψης και
προόδου. Ισχύει η φυσική αρχή
«δράση – αντίδραση».
Η κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια εξωθεί πολλούς
νέους να βγουν στις επαρχίες
και να αναζητήσουν νέες τεχνολογίες, νέες καλλιέργειες και να
δημιουργήσουν γεωργοκτηνοτροφικές Μονάδες, συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορμή την πρόσφατη
απόφαση του Δήμου Μονεμβασίας να δοθούν ονόματα στις
οδούς της πόλεως των Μολάων
παρακαλούνται οι συνδρομητές
κάτοικοι Μολάων να ενημερώσουν σχετικά με τη μεταβολή της
διεύθυνσής τους, ώστε να αποσοβηθούν προβλήματα διανομής των φύλλων. Η ενημέρωση
θα γίνεται στο Νικόλαο Καλκάνη (τηλ 6972674767, nikosfix@
gmail.com) και στη Μαρία Παπακωνσταντίνου (6978149601,
papakonstmaria@hotmail.com).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο υπ’ αριθμ. 54
φύλλο της εφημερίδος
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
δημοσιεύθηκε ανακοίνωση
με την οποία ζητήθηκε από
τους Επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014
να αποστείλλουν επιστολή
ενημέρωσης σχετικά με την
προσωπική τους επιτυχία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikosfix@gmail.com,
ώστε να υπάρξει σχετική
ανακοίνωση στο παρόν
φύλλο. Επειδή ουδέν
μήνυμα εστάλη, δεν είναι
δυνατόν να παράσχουμε
σχετική ενημέρωση.

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ με την επωνυμία «Ο ΕΛΑΤΟΣ», που
εδρεύει στην Κρεμαστή, νομίμως εκπροσωπουμένου και ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Εν ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ με την επωνυμία «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα,
νομίμως εκπροσωπουμένου
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΛΑΚΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015 , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. ΑΠΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014: ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
2. ΑΠΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
3. ΑΠΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015: ΖΩΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου
4. ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015: ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής «Ο ΕΛΑΤΟΣ» Πρόεδρος - Θεόδωρος
Παυλάκης: 6977313174 Για τον Σύλλογο «Εν Αττική Κρεμαστιωτών - Ο Πατριώτης»
Πρόεδρος - Ιωάννης Παπαμιχαλόπουλος: 6982549549 Για την Τοπική Κοινότητα
Κρεμαστής Πρόεδρος – Αλέκος Πριφτάκης: 6973939508 Φύλακας Ζώταλης Παναγιώτης: 6977076285 Φύλακας Τζώρτζης Παναγιώτης - 6978630097.
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ελληνικής επαρχίας. Επίσης
πολλοί ηλικιωμένοι, συνταξιούχοι επιλέγουν να συνεχίσουν
τη ζωή τους στη γενέθλια γη.
Στο χωριό μας παρατηρούμε
με μεγάλη χαρά, ότι επιτυχημένοι σήμερα συγχωριανοί μας,
συνταξιούχοι προωθούν νέες
αγροτικές καλλιέργειες, συντηρούν τα κτήματα τους (αμπέλια,
ελιές, κήπους) δίνοντας έτσι ελ-

πίδες διατήρησης του χωριού
μας και αναβίωση της Κρεμαστιώτικης συνεκτικής κοινωνίας,
και παράδειγμα στους νέους που
ζουν στις πόλεις με τις συνθήκες
της κρίσης, να αναζητήσουν άλλους δρόμους από αυτούς της
πόλης, για την προκοπή τους.
Η πολυσχιδής κρίση που ζούμε νομοτελειακά θα προκαλέσει ανατροπές και αλλαγές σε

πολλούς τομείς της κοινωνίας
μας, που θα φέρουν ξανά την
ευημερία και την ελπίδα στη
πατρίδα μας. Οι Κρεμαστιώτες
που έζησαν χρόνια της φτώχιας
έχουν ακόμη δυνάμεις αν τοχής
και εμπειρία ζωής αγωνιστικής
και με αυτές τις δυνάμεις θα
μπουν στον αγώνα ζωής του
νέου χρόνου και θα τα καταφέρουν. Αλλά και οι επίγονοι
τους που έμαθαν από τους πατεράδες και παππούδες τους
την αγωνιστική τους ιστορία, θα
παλαίψουν με την ίδια αγωνιστικότητα για να ικανοποιήσουν
τα οράματα τους.
Οι Κρεμαστιώτες εσωτερικού –
εξωτερικού στο καινούργιο χρόνο
ας κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά,
ας διατηρήσουμε την αγωνιστικότητα μας στις σημερινές δυσκολίες, την αγάπη μας στην
πατρίδα και στις παραδόσεις
μας, και οι καλύτερες μέρες θα
έλθουν. Οντάς στο κατώφλι του
νέου χρόνου ευχή όλων μας ο
νέος χρόνος να είναι ειρηνικός
παραγωγικός ευοίωνος και ευτυχισμένος για όλους τους Έλληνες
και να θερμαίνει την πίστη και
ελπίδα μας για διατήρηση – ανάπτυξη του χωριού μας.
Ν.Α.Δ

Κοινωνικά
ΚΗΔΕΙΕΣ
Στις 17 Ιουλίου 2014 απεβίωσε στην Κρεμαστή
σε ηλικία 97 ετών ο Νικόλαος Χρ. Τσορομώκος.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητος Κρεμαστής
κατά τη δεκαετία του 1970. Την στιγμή του θανάτου του ήταν ο πιο ηλικιωμένος μεταξύ των αρρένων Κρεμαστιωτών.
Στις 25 Ιουλίου 2014 απεβίωσε στο Κρανίδι η
Παναγιώτα Σοφικίτου, το γένος Μαυρομιχάλη,
αδελφή του Θεόδωρου Μαυρομιχάλη, σε ηλικία
87 ετών.
Στις 16 Αυγούστου 2014 απεβίωσε στην Αυ-

στραλία η Βασιλική, σύζυγος Παναγιώτη Πουλάκη, σε ηλικία 65 ετών.
Στις 18 Αυγούστου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα
και κηδεύθηκε στην Κρεμαστή ο Παναγιώτης Κυρανάκης σε ηλικία 50 ετών.
Στις 29 Αυγούστου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα
και κηδεύθηκε στην Κρεμαστή ο Γεώργιος Ταμβάκος, γιος του Ιωάννη Ταμβάκου και της Ελένης
Γεωργίου Κοσμά, σε ηλικία 77 ετών.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα όπου και ετάφη, η Αικατερίνη Παναγέα, το
γένος Εμμανουήλ Λάββα σε ηλικία 78 ετών. Η

ΓΑΜΟΙ
Στις 27 Ιουλίου 2014 ετελέσθη στα Χανιά ο γάμος της Χριστίνας
Χριστάκη, κόρης της Δήμητρας Μιχ. Παράσχη-Χριστάκη,
με τον Αντώνιο Τζινεβράκη.
Στις 24 Αυγούστου 2014 τελέσθηκε στην Κρεμαστή ο γάμος
της Κυριακούλας Αντ. Τσορομώκου και του Κωνσταντίνου Ζερβάκου.
Στις 31 Αυγούστρου 2014 τελέσθηκε στην Απιδιά Λακωνίας ο
γάμος της Σοφίας Ιωάν. Πριφτάκη με το Μιχαήλ Μερκούρη.
Στις 4 Οκτωβρίου 2014 παντρεύθηκαν στον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας
Ψυχικού ο Ιωάννης Θεοδ. Ταμβάκος και η Σπυριδούλα Καρβελά
Ευχόμαστε Βίον Ανθόσπαρτον στα νέα ζευγάρια
ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Ήρθαν από Η.Π.Α.: Παναγιώτης και Αικατερίνη Δούνια, Ιωάννης Λεγάκης, Νικόλαος και Παναγιώτα Λεγάκη, Χρυσούλα Λεγάκη, Αικατερίνη
Λεγάκη-Αποστολοπούλου, Γεώργιος Καλκάνης,
Δημήτριος Τιμ. Καλκάνης, Ιωάννης Γ. Δούνιας, Αικατερίνη, χήρα Αναστασίου Χαραμή, Κωνσταντί-

Αικατερίνη έφυγε με ήσυχο και ανώδυνο θάνατο
να συναντήσει τον αγαπημένο της γιο το Γεώργιο
Παναγέα.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2014 απεβίωσε στην Αθήνα
και ετάφη στην Κρεμαστή, ο Παναγιώτης Παυλάκης σε ηλικία 88 ετών. Γιος του Ιωάννη Παυλάκη
και της Ουρανίας Γρεβενίτη, διετέλεσε επί τέσσερις περίπου δεκαετίες Γραμματέας της Κοινότητας
Κρεμαστής. Με την εκδημία του παύει και η χρήση
του παρατσουκλιού Μπιλιγκότσης, το οποίο εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα ως χαρακτηρισμός του παππού του Παναγιώτη Παυλάκη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 30 Αυγούστου τελέσθηκε
στην Κρεμαστή στο παρεκκλήσι
του Προφήτη Ηλία η βάπτιση της
κόρης της Κυριακούλας Τσορομώκου και του Κωνσταντίνου Ζερβάκου.
Στις 30 Αυγούστου τελέσθηκε
στην Κρεμαστή η βάπτιση της κόρης της Αντωνίας Ιωάννου Ξαστερούλη και του Δημητρίου Σαρρή.
Νονά η Αγγελική Κ. Παυλάκη.

νος και Παναγιώτα Λαύκας, Παναγιώτης Λαύκας,
Αδαμαντία, χήρα Στυλιανού Παπαμιχαλόπουλου,
Νικόλαος Στ. Παπαμιχαλόπουλος, Σοφία Στ. Παπαμιχαλόπυλου, Φώτης Αγγελόπουλος, Νικόλαος
Ευ. Τσορομώκος, Αναστάσιος Γκιουζέλης, Γεώργιος Ζώταλης, Δημήτριος Χαραμής, Θεόδωρος Ιω.
Πουλάκης
Ήρθαν από Καναδά: Ιωάννης Κοσμάς, Κωνστα-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η οικογένεια του Γεωργίου Ταμβάκου
ευχαριστεί όλους τους πατριώτες για τη
συμμετοχή τους στην εξόδιο ακολουθία
του συζύγου, πατέρα και παππού τους.
Ιδιαιτέρως ευχαριστεί το Σύλλογο Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ και
το Σύλλογο Κρεμαστιωτών Λακωνίας
Ο ΕΛΑΤΟΣ, για τις χρηματικές δωρεές
που προσέφεραν στην Ενορία Κρεμαστής στη μνήμη του Γεωργίου Ταμβάκου.

ντίνος Ταμβάκος, Δημήτριος Αντ. Γκιουζέλης, Θεόδωρος Ταμβάκος, Μιχαήλ Γκιουζέλης, Ευάγγελος
Λεγάκης, Σταματίνα Τσορομώκου, ΘεόδωροςΤσορομώκος, Παναγιώτης Κουτλής, Παναγιώτης Παράσχης
Ήρθαν από Αυστραλία: Γεώργιος Δρίβας, Θεοδώρα Χαραμή, Θεόδωρος Χαραμής, Αναστάσιος
Κοσμάς, Μάρθα Κοσμά-Γαλάτη
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ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» & «Ο ΕΛΑΤΟΣ»
Έγινε η απόλυση της Θείας Λειτουργίας
για την γιρτη του Αγ. Νικολάου.
Ο μπάρμπα Καμαρίνος τρέχει να βάλει
το μπρύκι στη χόβολη για τους καφέδες.

Χριστούγγενα 1991: Ομάδα παιδιών
από την Αθήνα προσπαθεί να παίξει μπάλα
σε παγωμένη αυλή στην Κρεμαστή.

Στις 16 Αυγούστου 2014 συνεκλήθη
η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ με
μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη
διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε
σε σώμα με Πρόεδρο το Νικόλαο Δούνια
και Εφορευτική Επιτροπή-Γραμματεία τη
Μαρία Παπακωνσταντίνου και τη Μαρία
Νιάρου. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε
στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής και έλαβε την ιστορική απόφαση να
αποδεχθεί την πρόταση του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργηθούν
οι εργασίες της για πρώτη φορά στο χωριό
και όχι στην Αθήνα, όπως συνηθίζεται.
Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης
συμμετείχαν 135 μέλη του Συλλόγου,
αριθμός ρεκόρ σε σχέση με αρχαιρεσίες
προηγούμενων ετών. Εξελέγησαν οι Ιωάννης Παπαμιχαλόπουλος, Ελένη Τραπεζόντα, Αντώνιος Ταμβάκος, Χρήστος
Γκλιάτης, Νικόλαος Καλκάνης, Νικόλαος
Αν. Παρδάλης, Αντώνιος Μιχ. Δούνιας ως
τακτικά μέλη ενώ τις θέσεις των Αναπληρωματικών Μελών-Ελεγκτικής Επιτροπής

καταλαμβάνουν οι Μαρία Παπακωνσταντίνου, Στυλιανή Αν. Παρδάλη και Ελένη
Παντ. Παπαμιχαλοπούλου.
Στις 02/09/2014 συνεδρίασε το νεοεκλεχθέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών ‘’Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ’’. Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί ως εξής:
α) Πρόεδρος: Ιωάννης Παπαμιχαλόπουλος,
β) Αντιπρόεδρος: Ελένη Τραπεζόντα
γ)Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Καλκάνης
δ)Ταμίας: Αντώνιος Ταμβάκος
ε) Σύμβουλος: Χρήστος Γκλιάτης
στ) Σύμβουλος: Νικόλαος Αν. Παρδάλης
ζ) Σύμβουλος: Αντώνιος Δούνιας
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015 αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να επιλέξει
αν θα διατηρήσει την αποφασισθείσα συγκρότηση ή αν θα προβεί σε μεταβολές
των θέσεων των τακτικών μελών.
Οι εκλεχθείσες ως αναπληρωματικά μέλη
Μαρία Παπακωνσταντίνου, Ελένη Παπαμιχαλοπούλου και Στυλιανή Παρδάλη θα
προσκαλούνται και θα μετάσχουν σε κάθε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετά Μεσοσπορίτισσας: Ο Γιώργης Τζάκας
(Πηλιουρας) οργώνει το τελευταίο χωράφι.

Αποφασίστηκε, τέλος, να ανατεθεί στο
Νικόλαο Καλκάνη η φροντίδα για την έκδοση
της εφημερίδος ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ,
στη Μαρία Παπακωνσταντίνου η κατάρτιση του Καταλόγου Συνδρομητών, στους
Χρήστο Γκλιάτη και Ελένη Τραπεζόντα η
προετοιμασία της έκδοσης του Ημερολογίου
του Συλλόγου για το έτος 2015 και στους
Αντώνιο Δούνια και Νικόλαο Αν. Παρδάλη
η οργάνωση της φθινοπωρινής εκδρομής
του Συλλόγου.
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2014 συνεδρίασε
σο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής η Γενική Συνέλευση των Μελών
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Λακωνίας
‘’Ο ΕΛΑΤΟΣ’’ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά την περάτωση των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης, το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με
την εξής σύνθεση:
α) Πρόεδρος: Θεόδωρος Αλ. Παυλάκης
β) Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κοσμάς
γ) Γραμματέας: Νίκη Τσορομώκου
δ)Ταμίας: Ιωάννης Αρκούδης

Το Αλώνισμα σε παλαιότερες εποχές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΒΙΛΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2

ΔΟΥΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΗΛΙΑΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ

3

ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΡΙΒΑ

4

ΜΕΤΑΒΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ

ΑΔΡΙΑΝΟΣ

ΛΑΒΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

5

ΝΤΑΝΑΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ

6

ΠΑΝΑΡΙΤΗ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΥΡΤΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΒΑ

7

ΠΑΝΑΡΙΤΗ

ΛΥΔΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΒΑ

8

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗ

9

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ

10

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΔΑΛΗ

11

ΠΑΡΔΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΟΖΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΥ

12

ΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

13

ΠΡΙΦΤΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ

14

ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΑΝΗ

15

ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΑΝΗ

16

ΤΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17

ΤΖΑΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ

18

ΤΣΟΡΟΜΩΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ

19

ΦΑΛΙΑΓΚΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι φοιτητές που έλαβαν υποτροφία από το κληροδότημα Ν. Παπαμιχαλόπουλου (NICK PAPPAS) τον περασμένο Αύγουστο 2014,
για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.

ε)Σύμβουλος: Δημήτριος Τσορομώκος
στ) Σύμβουλος: Βασιλική Σταμαδιάνου
ζ)Σύμβουλος: Χρήστος Παρδάλης
Η Σύμβουλος Βασιλική Σταμαδιάνου
ανέλαβε την αρμοδιότητα της Υπευθύνου
Αιμοδοσίας..
Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες και
καλή επιτυχία στο έργο τους! Οι θέσεις
των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων
των Συλλόγων μας δεν αποτελούν αξιώματα, αλλά διακονήματα. Τα πρόσωπα που
καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές υπηρετούν
τον καταστατικό σκοπό των σωματείων που
είναι η φροντίδα για την κοινή μας πατρίδα,
την Κρεμαστή, την πρόοδο της σε όλους
τους τομείς, την πολιτιστική και οικολογική
ανάπτυξη του χωριού, τη σύσφιγξη των
δεσμών μεταξύ των μελών. Πρόκειται για
θέσεις-σταυρούς και όχι για θέσεις-θρόνους
ή θέσεις-κάμερες προβολής. Γι’ αυτό, οι
εκλεγέντες ζητούν τη συμπαράσταση κάθε
Κρεμαστιώτη. περισσότερο την ηθική, την
υλική όσο απαιτείται για την υλοποίηση
των ιερών σκοπών των Συλλόγων, στον
αγώνα τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Ο μπάρμπα Γιάννης Ταμβάκος και η θειά Λένα
μαζεύουν τα καρύδια στην αυλή τους.
Την καρυδιά τινάζει ο Μιχάλης Παράσχης.

ΜΙΑ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ...
Σαν αποθάνω θάφτε με στη γούβα τ’ αργαλειού σου
να με πατούν τα πόδια σου κι άκρη του φουστανιού σου.
Αν δε σε κάνω να γενείς κι αν δε σε κάνω να ‘σαι
να στρώνεις το σακάκι σου, στους δρόμους να κοιμάσαι.
Το κυπαρίσσι το ψηλό που ‘ναι στον Αγιαντρέα
όλοι αγαπάνε φοιτητές κι εγώ έναν κουρέα.
Το κυπαρίσσι το ψηλό που ‘ναι στην Άγια-Λαύρα
έτσι είναι η μέση σου λιανή και τα μαλλιά σου μάυρα.
Τρεις πήχες φίδι θα γενώ τη ζώνη σου να ζώσω
‘κείνο τον πούστη π’ αγαπάς θα σου τονε σκοτώσω.
Μωρή μικρή της γειτονιάς χαμπήλωσε το νάζι
γιατί ο θεός την εμορφιά σαν άνθος την τινάζει.
Στο παρεθύρι κάθεσαι και μήλο καθερίζεις
και κόβεις το χεράκι σου κι εμένα δαιμονίζεις.
Να χαμηλώναν τα βουνά, να γέρναν τα ελάτια
να ‘βλεπα την αγάπη μου μια ώρα με τα μάτια.
Εσύ από ‘κεί μαραίνεσαι κι εγώ από ‘δω λυπιούμαι
τάξε κερί στην Παναγιά ίσως κι ανταμωθούμε.
Θέλει δεν θέλει η μάνα σου νύφη θα με φωνάξει
και πεθερά μου θα την πω να σκάσει να πλαντάξει.
Του παντρεμένου ένα φιλί, τ’ ανύπαντρου μια πέτρα
να σπάσει το κεφάλι του να πα να βρει γυναίκα.
Του μπαρμπουνιού τα κόκκαλα να κάτσουν στο
λαιμό σου αφού δεν μου ‘δωκες φιλί από το μάγουλό σου.
Στο ‘πα και στο παρήγγειλα και θα στο πω κι ατός μου
στο παρεθύρι να μην βγεις γιατί είσαι ο θάνατός μου.
Μη λες ότι είσαι έμορφη και θέλεις περικάλια
είναι κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
Αν θέλεις ν’ αγαπιόμαστε κρυφά από τους γειτόνους
βάνε μηλιά στην πόρτα σου να κρύβομαι στους κλώνους.
Η μάνα σου είναι μια τρελή κι όταν με δει με βρίζει
κι όταν με βλέπει με πολλούς τότες με φοβερίζει.
Ανάθεμα τη μάνα σου που σ’ έκανε μοδίστρα
και παρατάς το ράψιμο και φτιάχνεις τη χωρίστρα.
Τη μάνα σου την μάγισσα κρασί θα τη ποτίσω
να τη μεθύσει το κρασί να ‘ρθω να σε φιλήσω.
Ρίξε νερό στην πόρτα σου περνιώντα να γλιστρήσω
Να βρω αφορμή της μάνας σου να ‘ρθω να σου μιλήσω.
Νίκος Μπαριάμης
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Η Έννοια της Πατρίδος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3

στο Δημήτριο Καμπούρογλου

Οι Κρεμαστιώτες κάποιο καλοκαίρι στην πατρίδα (Πηγή Αρχείο Δημητρίου Αντ. Γκιουζέλη).

Μ

ια από τις πνευματικές φυσιογνωμίες των παλαιότερων
καιρών αποτελεί η μορφή του
Δημήτριου Καμπούρογλου
(Αθήνα,1852-Αθήνα,1942). Ο μεγάλος
ατθιδογράφος, που αφιέρωσε το βίο
του στη μελέτη της ιστορίας και της
λαογραφίας των Αθηνών, διασώζοντας
με την πένα του αρκετές σκηνές από
την Αθήνα την πρώτη περίοδο που ήταν
πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, της εποχής που από ένα μεγάλο
χωριό προσπαθούσε να μεταβληθεί σε
πρωτεύουσα ευρωπα’ι’κού κράτους.
Ωστόσο, οι πηγές λένε ότι ο Καμπούρογλου είχε ένα μεγάλο καημό! Καημός
του ήτο ότι δεν είχε πατρίδα! Παράδοξη
δήλωση, ιδιόμορφο το νόημα της!
Γίνεται κατανοητή χάρη σε ένα σχόλιο ενός άλλου λογίου, του Διονυσίου
Τροβά. Στο έργο του Ιστορία, θρύλοι
και παραδόσεις του Πεντελικού όρους
σημειώνει: « Αυτό ακριβώς ήταν το
δράμα του, ότι τον διεκδικούσαν δύο
μεγάλες πολιτείες, σαν την Αθήνα, την
πατρίδα της μητέρας του, και την Κωνσταντινούπολη, σαν την πατρίδα του

πατέρα του, ενώ η ποιητική του ψυχή
λαχταρούσε μια πατρίδα μικρή, τόση
δα, μακριά από τον κόσμο, απέριττη
ακουμπισμένη σε καμιά βουνοπλαγιά
ή αποτραβηγμένη στο μυχό κανενός
γαληνεμένου πάντα κολπίσκου, με
τους απλοϊκούς ανθρώπους της να τον
καλωσορίζουνε –Καλώς το Δημητρό
μας- και που συντροφιά τους θα περνούσε ζωή χαρισάμενη τα καλοκαίρια
του, κουβεντολογώντας μαζί τους και
πίνοντας τον κριθαρένιο τους καφέ με
τη γλυκιά τους μπομπότα».
Ποιος θα περίμενε τέτοια δήλωση από
τον Καμπούρογλου, τον από πατέρα
Φαναριώτη και μητέρα γνήσια Αθηναία
καταγόμενο, που η αγάπη του για την
Αθήνα ξεχειλίζει σε όλα τα γραφτά του,
από την τρίτομη Ιστορία των Αθηνών
έως το μονοσέλιδο διήγημα του! Δεν
καλύπτει τις ανάγκες του τις ψυχικές
η μικρή τότε Αθήνα, η στεφανωμένη
με τον Παρθενώνα, με τον ιδιότυπο
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, η γεμάτη
εργοτάξια που οικοδομούνταν τα θαυμαστά Νεοκλασικά κτήρια, η έδρα του
Πανεπιστημίου, του Κοινοβουλίου και

του βασιλέως, ούτε καν η Πλάκα, η
γεμάτη ακόμη βυζαντινά παρεκκλήσια,
με τα στενά σοκάκια όπου αντηχούσε
ακόμη η φωνή του μπαρμπα-Γιάννη
του κανατά!
Επιζητεί ένα μικρό χωριό στην ύπαιθρο, μακριά από το αναγεννώμενο άστυ,
όπου κυριαρχούν ακόμη οι ανθρώπινες
σχέσεις με τη ζεστασιά τους!
Συχνά τίθεται σε συζητήσεις το ζήτημα των ταυτοτήτων στο χωριό μας.
Προσφωνήσεις, όπως οι Αθηναίοι, οι
Αμερικάνοι, οι Καναδέζοι, οι Αυστραλοί,
οι ντόπιοι δίνουν και παίρνουν-είναι
αλήθεια, όχι με το βαρύ σημασιολογικό φορτίο και με τη διάθεση υποτίμησης παλαιότερων δεκαετιών! Η
υπερηφάνεια για τον τόπο κατοικίας
συχνά εκδηλούμενη, δικαιολογημένη
κάποιες φορές, αδικαιολόγητη τις περισσότερες φορές! Η Κρεμαστή πώς
μπαίνει; Σίγουρα, όχι ως ένα λείψανο
του παρελθόντος που διατηρείται για
φολκλορικούς σκοπούς- οι σε όλες τις
ηπείρους δραστηριοποιούμενοι σύλλογοι, η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή
πατριωτών στις πολλές εκδηλώσεις,

δεν μαρτυρούν κάτι τέτοιο!
Είναι αυτό που παραπονιόταν ο Καμπούρογλου ότι δεν είχε, μια πατρίδα,
μια γεωγραφικώς εντοπισμένη περιφέρεια της υπαίθρου κατοικούμενη από
πληθυσμό, τα μέλη του οποίου διατηρούν σχέσεις οικογενειακές και φιλικές
μεταξύ τους και όπου δεν παρατηρούνται οι βιαστικοί ρυθμοί του σύγχρονου
τρόπου ζωής. Και τα τέσσερα στοιχεία
είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν για
να στοιχειοθετείται πατρίδα στη σκέψη του Καμπούρογλου. Αν κάτι δεν
υπάρχει, δεν στοιχειοθετείται πατρίδα,
αλλά κάτι άλλο, τόπος κατοικία, τόπος
καταγωγής, τόπος εργασίας.
Πόσο τυχεροί πρέπει να αισθανόμαστε για την πατρίδα μας την Κρεμαστή! Η Κρεμαστή αποτελεί την εστία
μας, το σημείο επαφής μας. Ασφαλώς,
το ιδανικό είναι οι επαφές όλων των
πατριωτών να είναι συχνές και εκτός
Κρεμαστής, όμως οι ρυθμοί της ζωής
δεν το καθιστούν πάντοτε εφικτό, όπως
είναι στο χωριό- το ανθρώπινο δυναμικό
είναι το πιο αναγκαίο στοιχείο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Ο Πρόεδρος: ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τα Μέλη του Δημ. Συμβουλίου: ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ειδικός γραμματέας: ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Το Σάββατο 09/08/2014 πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας μία
πολλή όμορφη προσπάθεια.Ο
εθελοντικός καθαρισμός των
δρόμων ενόψει των καλοκαιρινών
εκδηλώσεων και της παρουσίας
πολλών Κρεμαστιωτών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.Η ιδέα
της προσπάθειας αυτής ανήκει
στην κυρία Πολυξένη Παρδάλη
ενώ η οργάνωση και η πραγματοποίηση της στον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής
Αλέξανδρο Πριφτάκη.
Όλοι οι εθελοντές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού
στις οκτώ και μισή το πρωί ,όπου
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και
ξεκίνησαν τον καθαρισμό των
δρόμων του χωριού από σκουπίδια όπως σίδερα,αναψυκτικά
και τσιγάρα.Πολύ θετικό ήταν το
γεγονός ότι η πλειοψηφία αποτελείτο από παιδιά μέχρι 18 χρονών.

Σήμερα την 19η Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 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 αριθ. 6/10/8/2014 πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010 και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς συμβούλους για
την συζήτηση και λήψη αποφάσενω στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης :
Θέμα 1ο : Κατάρτιση τενικού προγράμματος έργων έτους 25015
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Απιδέας ότι
σε σύνολο 3 Τοπικών συμβούλων ευρέθησαν
Παρόντες: Πριφτάκης Αλέξανδρος Πρόεδρος Παπαμιχαλόπουλος Κων/νος Ουδείς:
Κοσμάς Χρήστος
Στη συνεδρίαση παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου Ευρώτα Μακρής Αθανάσιος για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Θέμα 1ο Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Τ.Κ. Κρεμαστής Δήμου Ευρώτα
Αριθ. Αποφ. 3/2014
Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3852/10 πρέπει να γίνει Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προτείνω τα
κάτωθι έργα:
1. Αποπεράτωση ανάπλασης Γούρνας
2. Διάνοιξη αδιέξοδου δρόμου στην θέση Τζακεικα και Τσιμεντόστρωση στον Άγιο Νικόλαο
θέση πλατάνια περίπου 100 μέτρα προϋπολογισμού 30.000,00
3. Νέα παροχή νερού από Νέα Δεξαμενή με Φ 63 στον οικισμό Ξαστερουλεικα έως οικία
Δ. Τσορομώκου (Σταματάκου) περίπου 250 μέτρα λόγω χαμηλής πιέσεως λόγω υψόμετρο
προϋπολογισμού 7.000,00
4. Κατασκευή 50 οστεοφυλακίων λόγω αποσυμφόρησης του παρόντος οστεοφυλακίου.
Προϋπολογισμού 7.000,00
5. Προστατευτικές μπάρες :
A. Οικία Παρδαλη Θεόδωρου και Τσορομώκου Δημητρίου
B. Πλατανόρεμα
Γ. Ρέμα κοντου
Δ. Στον Άγιο Κων/νο
Μετά από τις τοποθετήσεις των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε το ΤΑ να αποφασίσει
Το Τ.Σ. μετά από διαλογική συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη του τις προτάσεις του προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα. Προτείνει τα κάτωθι έργα:
1. Αποπεράτωση ανάπλαση Γούρνας
2. Διάνοιξη αδιέξοδου δρόμου στην θέση Τζακεικα και Τσιμεντόστρωση στον Άγιο Νικόλαο
θέση πλατάνια περίπου 100 μέτρα προϋπολογισμού 30.000,00
3.Νέα παροχή νερού από Νέα Δεξαμενή με Φ 63 στον οικισμό Ξαστερουλεικα έως οικία
Δ. Τσορομώκου (Σταματάκου) περίπου 250 μέτρα λόγω χαμηλής πιέσεως λόγω υψόμετρο
προϋπολογισμού 7.000,00
4.Κατασκευή 50 οστεοφυλακίων λόγω αποσυμφόρησης του παρόντος οστεοφυλακίου.
Προϋπολογισμού 7.000,00
5.Προστατευτικές μπάρες :
Α. Οικία Παρδαλη Θεόδωρου και Τσορομώκου Δημητρίου
Β. Πλατανόρεμα
Γ. Ρέμα κοντου
Δ. Στον Άγιο Κων/νο
Εξαντληθέντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.
Αφού αναγνωστικέ το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Με την προσπάθεια τους έδειξαν
την αγάπη τους για το χωριό και
τη διάθεση τους να βοηθήσουν
στο μέλλον σε ανάλογες ιδέες.
όμως τη μεγαλύτερη συνεισφορά
την πραγματοποιούμε κάθε μέρα
όλοι μας πετώντας τα σκουπίδια
εκεί που πρέπει.Έχουμε την τύχη
να έχουμε πολλούς κάδους στο
χωριό.Παρατήρησα ότι σε ορισμένα σημεία του με χαρακτηριστικό παράδειγμα την είσοδο
του χωριού υπάρχει υπερβολικός
αριθμός σκουπιδιών που δεν τιμά
κανέναν. Για αυτό λοιπόν θέλω
να ευχαριστήσω όλους όσους
συμμετείχαν.Ήταν η αρχή από
μελλοντικές τέτοιου τύπου προσπάθειες.Όλοι μαζί μπορούμε να
πετύχουμε περισσότερα.Με σωστή νοοτροπία και με καλλιέργεια
της Παιδείας μας οδηγούμαστε
στο μέγιστο θετικό αποτέλεσμα.
Δημήτρης Τζάκας

Πικ-Νικ στο
Πλατανορεμα

Το καλοκαίρι που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μετά
από πολλά χρόνια στα πλατάνια
του Αγίου Νικολάου πικ νικ με
φαγητό και αναψυκτικά.
Την οργάνωση ανέλαβε η νέα
γενιά της Κρεμαστής, γεγονός
πολύ σημαντικό.Το αποτέλεσμα
εντυπωσιακό.
Πάνω από 20 παιδιά συγκεντρώθηκαν ξεπερνώντας τις προσδοκίες.Τέτοιες πρωτοβουλίες
βοηθούν στην ενδυνάμωση
των σχέσεων μεταξύ της νέας
γενιάς τόσο μεταξύ της όσο με
τη Κρεμαστή!
Όλοι έδωσαν ραντεβού για το
επόμενο καλοκαίρι.
Δημήτρης Τζάκας

Γεύματα
και Γλυκίσματα

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Α

πό τα πιο πλούσια γεύματα της χρονιάς είναι
αυτά που ετοιμάζονται
για την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Απηχούν τον εορταστικό
χαρακτήρα των ημερών, αλλά
και εκφράζουν με την αφθονία
την ελπίδα για την καλή πορεία
της νέας χρονιάς.
Μετά από τη νηστεία ήταν
επιβεβλημένο ένα γεύμα ελαφρύ και γι’ αυτό συνηθιζόταν
η σούπα από κότα. Με το πέρασμα των χρόνων η γαλοπούλα, συνήθως γεμισμένη
με κάστανο, κουκουνάρι και
εντόσθια πρωταγωνιστεί στο
τραπέζι των Χριστουγέννων.
Σε ορισμένα μέρη της πατρίδος μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη,
σφαζόταν ο χοίρος, συνήθεια
που στην περιοχή μας γινόταν
τις Απόκριες.
Κυρίαρχη παρουσία έχουν
τα γλυκά, οι κουραμπιέδες,
τα μελομακάρονα, οι δίπλες
και το Χριστόψωμο.
 Μελομακάρονα: Απόγονοι των μικρών μελόπιτων
που προασέφεραν στην αρχαιότητα για να εξευμενίσουν
τις ψυχές των νεκρών. Τα απαντούμε με διάφορα ονόματα,
όπως ισλί (=γεμιστό, τουρκικά),
φοινίκια, από την αρχαία ελληνική λέξη φοινός=κόκκινος σαν
αίμα, λόγω του χρώματός τους.
 Κουραμπιέδες: Την
ονομασία την δανειζόμαστε από την αραβική λέξη gurab, εξελιγμένη στα τούρκικα σε κουραμπιέ. Το κυρίαρχο συστατικό τους είναι
το βούτυρο και τα αμύγδαλα.Στην περιοχή μας αντικαθιστούμε το
βούτυρο με λάδι, που κάνει πιο ελαφριά τη γεύση και πιο υγιεινά.
 Χριστόψωμο: Ψωμί που ανάγει τις ρίζες του στους εορταστικούς άρτους της αρχαιότητας. Είναι ένα ψωμί ζυμωμένο με
μυρωδικά και ελαιόλαδο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο στόλισμα
του ψωμιού, καθώς τα διάφορα σχήματα έχουν ένα συμβολισμό.
Πάντα στη μέση υπάρχει ο σταυρός, που στα τέσσερα άκρα του
τοποθετούνται ξηροί καρποί (καρύδια, αμύγδαλα, κτλ.)
Παναγιώτα Στρατάκου - Δούνια

ΜΝΗΜΕΣ…… ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ ΣΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
 Περνώντας οι μέρες της Παναγίας,
ξεκινούσαν οι προετοιμασίες του τρύγου για
τις πρώιμες περιοχές «Μαρί» και «Τραγάνα¨,
στις οποίες άρχιζε από το πρώτο 10μερο του
Σεπτέμβρη. Οι προετοιμασίες που είχαν
χαρακτήρα ιεροτελεστίας, ήταν οι παρακάτω:
 Λινός (καθαριότητα, πλύσιμο το πατητήρι
και το πολύμι, λάδωμα στροφυλιάς)
καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου και
διαμόρφωση χωμάτινου δαπέδου για ύπνο).
 Συμπράγκαλα τρύγου (Γαλύκες (κόφες),
κοφίνια, χωνιά, μπότες, γράδο, Λάμπες
πετρελαίου)
 Τουλούμια μεταφοράς μούστου
 Βαγένια (πλύσιμο)
 Η συμμετοχή των παιδιών της οικογενείας,
σε αυτές τις προετοιμασίες ήταν αναγκαία,
αλλά και ευχάριστη για αυτά, γιατί στο αμπέλι
εύρισκαν όλα «τα καλά του θεού» για κείνη
την εποχή (σταφύλια, φρούτα, περιποιημένα
φαγητά από δραγάτη).
 Στις 8 του Σεπτέμβρη αποφασίσθηκε από
τους αμπελουργούς του Μαριού (μεταξύ
των οποίων ο παπα-Κώστας) η έναρξη του

τρύγου, που κράτησε δύο – τρεις ημέρες.
Τρυγητές όλη οι οικογένεια και 6-8 γυναίκες
συγγενείς και φίλες μας. Η χρονιά ήταν
πλούσια σε παραγωγή.
Τα δύο πατητήρια γεμάτα, μέχρι τις τράβες
της στέγης του ληνού.
Ο Αντώνης ο Ξυνός, παιδόπουλο τότε, με
μεγάλες δυνάμεις και αντοχές και πόδι, Νο
44, πάταγε δυο μερόνυχτα. Πατούσαμε
εγώ και ο αδελφός μου πιτσιρίκια κάτω των
10 χρόνων, ως βοηθοί, όταν ο σωρός των
σταφυλιών χαμήλωσε – στο ένα μέτρο.
Η στροφυλιά «δούλευε» πυρετωδώς μια
βδομάδα, με τη φροντίδα του παππού και
του πατητή Αντώνη.
Η παραγωγή μούστου άγγιξε τους πέντε (5)
τόνους .
Οι μέρες του τρύγου ήταν πανηγύρι για
όλες τις ηλικίες. Κόσμος πολύς, φωνές και
τραγούδια στα αμπέλια από τους τρυγητές.
Ο Δρόμος «χωριό – Μαρί» φορτωμένος
από τη κυκλοφορία ζώων μεταφοράς του
μούστου και από Ζαρακίτες (Ρηχιά, Γέρακα)
που πήγαιναν στους νερόμυλους στο Μαρί
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για να αλέσουν το στάρι. Όλο το χωριό στην
περίοδο του τρύγου (Σεπτέμβρη – Οκτώβρη),
ήταν στο πόδι, αποτύπωνε εικόνα κυψέλης
μελισσών. Όλοι στον τρύγο, για να βάλουν
το βαρέλι κρασί για την οικογένεια, που αυτό
στύλωνε τους εργαζόμενους να βγάλουν τη
δουλειά της ημέρας.
Οι δουλειές του αμπελιού ήταν ευχάριστες
σε όλους, γιαυτό και όλοι οι Κρεμαστιώτες
είχαν αμπέλι σε όλες τις περιοχές του χωριού.
(Μαρί,
Παληάμπελα,
Μπελαλίστρα,
Τούμπαλι, Στερνίτσα, Μούτσο, Κοτσαύρα,
Πανωλάμπι, Λαμποκάμπι, Τραγάνα). Αυτή
η αγάπη για την αμπελοκαλλιέργεια πήγαζε
από την ευφορία που αισθάνονταν από τη
χρήση των προϊόντων του.
Σταφύλια, κρασί, πετιμέζι, τσίπουρο (στα
χρόνια της κατοχής) όλα συντελεστές
ευθυμίας και ευεξίας.
Σε κάθε σπίτι υπήρχε το βαρέλι των 500–600
οκάδων, για τις παρακάτω ετήσιες ανάγκες
της οικογενείας:
 Πρωινό, πριν οι άντρες ξεκινήσουν για
δουλειά (καμάτι, ξύλα)

 Πρωινό με κρασόψωμο για τα παιδιά του
σχολείου.
 Γεύμα – δείπνο οικογένειας (οι μεγάλοι
άνδρες και γυναίκες)
 Κεράσματα σε επισκέπτες (άνδρες,
γυναίκες)
Εκείνη την εποχή σε πολλά σπίτια τη
μεγαλύτερη ποσότητα (2-3 κιλά την ημέρα)
κατανάλωναν οι γιαγιάδες μας 50–80
χρόνων.
Λίγες περιπτώσεις υπέρτασης στις γιαγιάδες
αντιμετωπίζονταν από τις ίδιες με αφαίμαξη
(χαρακτές βεντούζες) .
Από την μακροβιότητα όλων των παλαιών
ανθρώπων του χωριού (>90) φαίνεται η
ευεργετική επίδραση του κρασιού, που
εκτός από τα θρεπτικά συστατικά, έδιωχνε
το άγχος, τις στεναχώριες και έφερνε την
ψυχική ισορροπία, την ευθυμία, το γέλιο, τον
αυτοσαρκασμό.
Γι' αυτό ο τρύγος μένει στη μνήμη μου σαν μια
από τις πιο ευχάριστες δουλειές που έκανα
στη ζωή μου.
Ν.Α.Δ

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Σ

Μνημόσυνο υπέρ των Πεσόντων

υγχωριανοί μου, παιδιά
κ’ φίλοι της Κρεμαστής.
Όταν οι σειρήνες του
πολέμου ήχησαν το
1940, βρήκαν τους ανθρώπους
του χωριού μας να ζουν την
απλή και ήρεμη καθημερινότητά τους.
Όμως η πατρίδα ζητούσε βοήθεια και όλοι με μια φωνή και
μια ψυχή αλλά και απέραντη
προθυμία ανταποκρίθηκαν.
Το ίδιο και στους Βαλκανικούς πολέμους αλλά και όταν
η Ελλάδα με τις απατηλές
υποσχέσεις των δήθεν συμμάχων της θέλησε να κάνει
πραγματικότητα ένα μεγάλο
της όνειρο. Να ενωθεί με τα
παιδιά της, της Μ.Ασίας. Το
ίδιο και σε κάθε στιγμή της
πολυτάραχης ιστορίας της,
Αυτή καλούσε τα παιδιά της
σε βοήθεια κ’ εκείνα έτρεχαν
να ανταποκριθούν στο κάλεσμα
της. Χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς
απορίες, χωρίς να σκεφθούν
ούτε στιγμή τον εαυτό τους, τη
ζωή, τα όνειρά τους, Και ήταν
απλά όνειρα, χωρίς ματαιοδοξία, καθημερινά.
Να πάρουν το μερίδιο τους
από την πατρική περιουσία, να
ανοίξουν το δικό τους σπιτικό,
να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Όνειρα που έμειναν στην

κατά τον 20ό αιώνα Κρεμαστιωτών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κρεμαστής ανακοινώνει
ότι στις 17 Αυγούστου 2014 έγινε το Μνημόσυνο υπέρ των Πεσόντων κατά τον 20ό αιώνα
Κρεμαστιωτών, όπως είχε αναγγελθεί από την εφημερίδα ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. Η Μαρία
Παράσχη, το γένος Κουλούρη ανέγνωσε επιμνημόσυνο λόγο –ο οποίος παρατίθεται κάτωθι,
κατόπιν απαιτήσεως πολλών πατριωτών-, με τον οποίο εξήρε τον ηρωισμό των πεσόνταν και
την προσφορά τους στην πατρίδα, την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την τιμή. Μετά το πέρας του
Μνημοσύνου έγινε κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στο Ηρώο
του προαυλίου του ναού.Ευχαριστούμε τέλος, τον Πρόεδρο κ Θεόδωρο Παυλάκη και τα λοιπά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Λακωνίας Ο ΕΛΑΤΟΣ, που ανέλαβαν τον στολισμό το δίσκου και την προσφορά του στεφάνου που καταθέσαμε στο Ηρώο. Το
στεφάνι αυτό ήταν το μοναδικό από τους Συλλόγους και τους τοπικούς παράγοντες.

μεση από το ανατριχιαστικό
σφύριγμα μιας σειρήνας, Η
πατρίδα κινδυνεύει, η πατρίδα
μας χρειάζεται, Αποχαιρέτησαν
την πατρική γη, την Κρεμαστιώτισσα μάνα, που σαν γνήσια
Σπαρτιάτισσα έσφιξε τα χείλη
να μην ξεφύγει από μέσα της ο
πόνος και ευχήθηκε η καθεμία
στο παιδί της τη νίκη και την
τιμή. Βαρύς ο φόρος αίματος
που πλήρωσε το μικρό μας
χωριό στους πολέμους που
αναγκάστηκε να πάρει μέρος
η πατρίδα. Χάθηκαν πολλά
παιδιά και ήταν παιδιά του
χωριού μας, αίμα δικό μας,
πατεράδες, παιδιά, σύζυγοι,
αδέλφια, συγγενείς.

Πολλοί δεν βρέθηκαν ποτέ,
άλλοι έμειναν εκεί που έπεσαν χωρίς καν να νοιώσουν
την ανακούφιση κ’ ευτυχία να
γυρίσουν κ’ να ενωθούν με την
πατρική γη, να φωλιάσουν στα
σπλάχνα της απ’ όπου γεννήθηκαν, να ακούσουν τους
γνώριμους ήχους της. Κι έπειτα
ο σύγχρονος μεσαίωνας της
ιστορίας μας – ο εμφύλιος. Ξενοκίνητος, υποκινούμενος από
σκοτεινές δυνάμεις παρέσυρε
όλη τη χώρα, παρέσυρε και το
μικρό μας χωριό.
Ο ανθός του, μεγάλο μέρος
απ’ ότι είχε απομείνει από τους
προηγούμενους πολέμους χάθηκε. Παλικάρια σαν τα κρύα

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΙΚΟΣ

(Αρχείο Παντελή Ζώταλη)

Στις 29 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο
συγχωριανός μας Γεώργιος Ιωαν. Ταμβάκος «Ο
Γιωργίκος» όπως τον ήξεραν οι Κρεμαστιώτες.
Τον συνόδευσε όλο το χωριό στην τελευταία
του κατοικία στον Άγιο Νικόλαο Κρεμαστής.
Στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, που συμπέσαν με τα πέτρινα χρόνια της κατοχής, του
εμφύλιου, της φτώχειας, αγωνίσθηκε σκληρά
και με πείσμα βοηθώντας την επιβίωση της
οικογένειας. Στον σκάλο, στο βοτάνισμα, στο
θέρο, στο αλώνι, στις δουλειές του χωριού
αλλά και στις δουλειές στον κάμπο, έδωσε
το «παρών».
Ως κηποφύλακας στο χωριό άφησε αγαθές
μνήμες και εύθυμες στιγμές.
Πρωτοστατούσε στις βραδινές παρέες των

νερά –το μέλλον του τόπου.
Τόσο άδικα κ’ παράδοξα.
Όμως για όποιο λόγο κι αν
έδωσαν το αίμα τους όλοι εκείνοι οι δικοί μας άνθρωποι, οι
γενναίοι στρατιώτες κ’ αγωνιστές που δεν είναι δική μας
αποστολή σήμερα να κρίνουμε,
ένα πράγμα δεν μπορούμε να
αμφισβητήσουμε –την αγάπη
τους για την πατρίδα και κυρίως
για το χωριό μας. Που πότισαν
με τον τίμιο ιδρώτα τους κάθε
γωνιά του, που ένωσαν την
ανάσα τους με τον αχό του
αέρα του κ’ τραγούδησαν με
το κελάρυσμα των πηγών του.
Εδώ ψηλά χωμένο μέσα
στην αγκαλιά του καταπρά-

νέων του χωριού, στο νυκτερινό τραγούδι
τους, στα κάλαντα των Χριστουγέννων, και
στα πανηγύρια του χωριού.
Η συνεχιζόμενη φτώχεια, και το επαγγελματικό αδιέξοδο, τον ανάγκασαν, όπως και
τους περισσότερους νέους του χωριού, να
φύγει στην πρωτεύουσα Αθήνα, αναζητώντας
καλύτερες μέρες.
Δούλεψε στο Λιμάνι του Πειραιά, σε συνθήκες
βαρειές και ανθυγιεινές. Δημιούργησε οικογένεια αγαπημένη και επιτυχημένη. Παράλληλα
κατάφερε να στήσει σπιτικό στο χωριό, με
τους κήπους του, πλούσιους σε κηπευτικά,
πραγματοποιώντας έτσι το μεγάλο του όνειρο
να μένει στο χωριό τον περισσότερο χρόνο
και να ζήσει όπως στην εφηβική του περίοδο.

σινου Πάρνωνα, μακριά από
τον σύγχρονο πολιτισμό που
αναπτυσσόταν ραγδαία ίσως
και καταστροφικά ζώντας σαν
γνήσιοι Σπαρτιάτες.
Όλους αυτούς συγκεντρωθήκαμε να τιμήσουμε σήμερα,
μέσα από μια απλή κ’ σεμνή
τελετή ύστερα από την ευγενική και αξιέπαινη πρωτοβουλία
κ’ πρόσκληση των μελών του
εκκλησιαστικού συμβουλίου
μας βάζοντας στην άκρη διαφορές και τυχόν διαφωνίες,
ενωμένοι σαν Κρεμαστιώτες
σε μια γροθιά, κάτω από τη
θυσία εκείνων που χάθηκαν,
κάτω από τα χαμένα τους
όνειρα που ποτέ δεν έλαβαν
σάρκα και οστά, και ας τους
δώσουμε όρκο τιμής πως ό,τι
και αν μας επιφυλάξει το μέλλον
εμείς θα μείνουμε εδώ φύλακες και προστάτες του μικρού
μας χωριού, αγαπημένοι, με
τις όποιες διαφωνίες μας, και
μονιασμένοι να αγωνιζόμαστε
με κάθε μέσον και όση δύναμη
διαθέτουμε να μείνει ζωντανό
κ’ όρθιο στα δύσκολα χρόνια
που περνάμε και σε ό,τι θα
μας φέρει το μέλλον.
Ας προσευχηθούμε λοιπόν
για όλους τους κ’ ας ευχηθούμε
να είναι η μνήμη τους αιώνια.
Μαρία Παράσχη-Κουλούρη

Τα καλοκαιρινά βράδια ανέβαινε στην αγορά
στα χτίρια του Πετρομανίκη, για κουβέντα,
καλαμπούρι με τους φίλους του, γέλιο ασταμάτητο, πειράγματα, χούγια που βγάζουν
προσωπικότητα αγαπητή σε όλους τους
Κρεμαστιώτες.
Στις εκδηλώσεις των συλλόγων Κρεμαστιωτών «Πατριώτης», «Έλατος», ήταν πάντα
παρών, και έτρεφε μεγάλη αγάπη σ’ αυτούς.
Απλός, σεμνός, καλοσυνάτος, γελαστός,
αυτοσαρκαζόμενος, και φιλικός προς όλους,
εραστής της κουλτούρας του χωριού, πραγματικός λαϊκός αριστοκράτης, θα μείνει αξέχαστος
στους συγχωριανούς μας, και ιδιαίτερα σε
μένα, που απολάμβανα την θερμή φιλία του.
Ν.Α.Δ

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
Α. Θέλοντας να διαπιστώσει την απήχηση στους
οδηγούς αυτοκινήτων, του νέου αναμορφωμένου
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο αρμόδιος
Υπουργός έδωσε εντολή στην τροχαία να αναπτύξει
περιπολίες στο Εθνικό και επαρχικό δίκτυο για τον
έλεγχο τήρησης του νέου ΚΟΚ. Στις περιπόλους δόθηκαν οδηγίες να τιμωρούν αυστηρά τους παραβάτες οδηγούς, αλλά και να αμοίβουν χρηματικά όσους
εφαρμόζουν τον ΚΟΚ.
Μια περίπολος δυο (2) τροχονόμων ανέλαβε τον
έλεγχο συμπεριφοράς οδηγών στον επαρχιακό δρόμο
«Ελευσίνα- Θήβα».
Παρακολούθησε ιδιαίτερα ένα αυτοκίνητο ΙΧ που ο
οδηγός του σε όλη την διαδρομή δεν είχε σημειώσει
καμία παράβαση. Σε κάποια στιγμή της διαδρομής
σταματά το ΙΧ αυτοκίνητο δεξιά του δρόμου. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν εκτός του οδηγού, η γυναίκα του , ο

γυιός του και ο γέρος πατέρας του (στο πίσω κάθισμα).
Ο τροχονόμος λέει στον οδηγό: «οδηγείς άψογα, δεν
έχεις κάνει μέχρι τώρα καμία παράβαση και ως εκ τούτου δικαιούσαι 10.000€, σαν επιβράβευση της οδικής
σου συμπεριφοράς, σύμφωνα με απόφαση Υπουργού.
Πες μου όμως τι θα κάνεις τα 10.000 Ευρώ;» Ο
οδηγός του απάντησε: «Πρώτα – πρώτα θα βγάλω
δίπλωμα οδηγού».
Η γυναίκα του συνοδηγός, εκνευρισμένη λέει στον
τροχονόμο «Μην τον ακούτε, είναι μεθυσμένος». Ο
τροχονόμος έκπληκτος καλεί τον οδηγό να βγει από το
αυτοκίνητο για να του κάνει αλκοτέστ.
Βλέποντας τα γενόμενα ο γέρος παππούς από το πίσω
κάθισμα είπε απευθυνόμενος στο ζευγάρι: «Εγώ σας
το είπα: με κλεμμένο αυτοκίνητο δεν πρόκειται να
φτάσουμε ομαλά στον προορισμό μας». Μπουμπούκι ο
οδηγός.

Β. Ένας δημοσιογράφος της ΝΕΡΙΤ επισκέπτεται ένα
ορεινό χωριό για να μάθει για τις συνθήκες της ζωής
των κατοίκων του.
- Πως περνάτε τώρα;
- Θαυμάσια;
- Έχετε τρόφιμα;
- Τα πάντα
- Έχετε αυτοκίνητο, τρακτέρ κλπ.;
- Βέβαια
- Έχετε σχολεία κλπ.;
- Πολλά
- Ώστε, περνάτε πολύ καλά;
- Θαυμάσια
- Έχετε τηλεόραση;
- Έχουμε. Αν δεν είχαμε τηλεόραση πως θα ξέραμε ότι
περνάμε τόσο καλά;
Ν.Α.Δ

