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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.4 «ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ : «ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΦΟΡΟΥΝ».
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (οι προέδροι των συλλόγων) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΡΕΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΗΣ: σύλλογος Αμερικής: πρόεδρος ΔΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
εκπρόσωπος ΔΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, σύλλογος Αθηνών: πρόεδρος
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, σύλλογος Αυστραλίας: εκπρόσωπος ΔΡΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, σύλλογος Καναδά: πρόεδρος ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ εκπρόσωποι ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
σύλλογος Κρεμαστής: πρόεδρος ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ :
1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΩΡΕΑ 2,000.00$ ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ.
2. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ.
3. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΕΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ CITY PRESS ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
σ’ όλους τους πατριώτες
και τους φίλους του χωριού

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Αφήσαμε πίσω μας το Καλοκαίρι. Το χωριό μας έζησε πάλι
μέρες δόξας.
Αντάμωσαν πατριώτες από τις
χώρες του εξωτερικού, από τους
διαμένοντες στο λεκανοπέδιο,
τους διαμένοντες στα γειτονικά
χωριά αλλά και με τους μόνιμους
πατριώτες μας.
Η γιορτή του Αϊ –Λιά συγκέντρωσε αρκετό κόσμο παρότι
ήταν μισοβδόμαδα.
Ο τοπικός σύλλογος διοργάνωσε το καθιερωμένο πανηγύρι
Ο ξαφνικός θάνατος του πατριώτη μας Δημήτρη Τζάκα βύθισε στη λύπη τους πατριώτες μας.
Μετανάστευσε στις ΗΠΑ τη δεκαετία του εξήντα, δημιούργησε
οικογένεια παιδιά και εγγόνια στη
Νέα Υόρκη, αλλά δεν λησμόνησε
το τόπο που γεννήθηκε, αρκετά
χρόνια έδινε το παρόν στο χωριό ολόκληρη τη καλοκαιρινή
περίοδο.
Ο Αύγουστος ξεκίνησε και παρέμεινε πολύ θερμός, ασυνήθιστη
τόση ζέστη για το χωριό μας, τα
βράδια όμως ήταν πολύ ευχάριστα, η πλατεία ήταν γεμάτη μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.
Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν
ευνόησαν τα περιβόλια του χωριού μας , ωστόσο οι διακεκριμένοι
παραγωγοί Κοτσιπουλάκης-Γιάννης Πάππας –Αλέκος Πριφτάκης
–Κώστας Παπαμιχ/ος –Λευτέρης
- Τάσος Παρδάλης –Χάρη-Φιλιππας-Μαργαρίτα Πουλάκη είχαν
ικανοποιητικά αποτελέσματα
Στην Αυστραλία άφησε τη
τελευταία του πνοή ένας ακόμα
αξιαγάπητος πατριώτης μας ο
Παναγιώτης Κοσμάς, είχε γεννηθεί το 1943, μετανάστευσε τη
δεκαετία του εξήντα, ήρθε σε
γάμο με τη συμπατριώτισσα μας
Νύφω Κοσμά, απέκτησε παιδιά
και εγγόνια που τους μετέδωσε
μεγάλη αγάπη για το τόπο της
καταγωγής τους.
Η καμπάνα της Παναγίας
ηχούσε καθημερινά, η μελωδική φωνή του παπα-Γιώργη τις
βραδιές των παρακλήσεων δίνει
ιδιαίτερο χρώμα στις δεκαπέντε
ημέρες προ της Παναγίας.
Η εορτή της Παναγίας έφερε
αρκετούς προσκυνητές στην εκκλησία, όμως το γλέντι της παραμονής περιορίζει τη προσέλευση

το σχόλασμα της εκκλησίας δίνει
την ευκαιρία στους πατριώτες να
συγκεντρωθούν στα μαγαζιά της
πλατείας ν’ανταλλάξουν ευχές ή
θερμές χαιρετούρες να κουβεντιάσουν και ν’αναστήσουν τις
αναμνήσεις τους.
Το βραδινό γλέντι συγκέντρωσε πολύ κόσμο, ο χορός με
καινούργια ορχήστρα χωρίς τη
μέχρι πρότινος ασφυκτική απαίτηση ρήψης χρημάτων, ήταν ικανοποιητικός.
Ας γίνει προσπάθεια η λήξη
του να γίνεται ενωρίτερα.
Τις επόμενες ημέρες με πρωτοβουλία των συλλόγων τοπικού
και Αθήνας γίνανε πολλές επιτυχημένες εκδηλώσεις.
Η εκδρομή στο διαμορφωμένο χώρο κοντά στο κεφαλόβρυσο έφερε πολλούς πατριώτες και
φίλους μας, οι φυσικές ομορφιές
του χωριού για αρκετά χρόνια
λησμονήθηκαν, καιρός είναι να
γυρίζουμε συχνότερα κοντά τους,
να τις γνωρίσει η νέα γενιά που
της λείπει περισσότερο.
Οι σύλλογοι του χωριού Πατριώτης-Έλατος συνεργάστηκαν
στην οργάνωση μιας σπουδαίας
εκδήλωσης στη κάτω πλατεία του
χωριού.
Στο πρώτο σκέλος της εκδήλωσης η Μαργαρίτα Δούνια με
τη βοήθεια του Νίκου.
Μπαριάμη παρουσίασαν το
ιστορικό της μετανάστευσης
στην Αμερική των πατριωτών
μας, εμπλουτισμένο με μοναδικές
φωτογραφίες και διανθισμένο με
δημοτική μουσική. Η συγκίνηση
ήταν έκδηλη στους παρευρεθέντες και περισσότερο στους
αδελφούς μας μετανάστες.
Το δεύτερο σκέλος περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς
από παιδιά της περιοχής μας με
τη καθοδήγηση του κου Παρασκευόπουλου (εγγονός Χ Παρδάλη), πολλά συγχαρητήρια στα
παιδιά. Η βραδιά έκλεισε με γλέντι πάνδημο, μεγάλος ο ενθουσιασμός των πατριωτών μας. Στο
πρόεδρο του συλλόγου Έλατος
Θόδωρο Παυλάκη αναλογεί μεγάλο μερίδιο στην επιτυχημένη
εκδήλωση.
Τα Εννιάμερα ο κόσμος ήταν
λιγότερος, δεν έγινε πανηγύρι τη
παραμονή, όμως ανήμερα ήταν

ικανοποιητικό το γλέντι.
Οι τελευταίες ημέρες του
Αυγούστου όπως κάθε χρόνο
φέρνουν μελαγχολία, συνεχείς
αποχωρήσεις, χαιρετούρες, σφάλισμα παραθύρων, αυτά στενοχωρούν αυτούς που φεύγουν και
αυτούς που μένουν.
Οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη φέρανε λίγες βροχές, οι τρύγοι άρχισαν νωρίς η παραγωγή
για τους περισσότερους ήταν
μειωμένη.
Μεγάλη η θλίψη για τον άδικο
χαμό σε τροχαίο του εγγονού της
θειά Ρίνας που βαδίζει στα εκατό
χρόνια, η καλή μας θειά Κατερίνα
περνάει ένα ακόμα μαρτύριο. Oι
προεκλογικές ημέρες πολύ βουβές, απραγματοποίητο όνειρο η
συνεννόηση των πατριωτών για
επιλογή υποψηφίων. Η διεξαγωγή των εκλογών πραγματοποιείται μετά τη κυκλοφορία της
εφημερίδας μας.
Το Σεπτέμβρη στα 66 του
χρόνια εγκατέλειψε τη ζωή ο
πατριώτης μας Παναγιώτης Μάριου Πουλάκης, έζησε για πολλά
χρόνια στα Νιάτα, όμως οι παλαιότεροι έχουν τόσα να θυμηθούνε
από το ταχυδρόμο του χωριού με
το πνευματώδες χιούμορ του
Ο Οκτώβρης έφερε αρκετές
βροχές, τα αγριολάχανα εμφανίστηκαν ενωρίς, δυστυχώς οι
επιδρομές ανθρώπων από άλλα
χωριά, στερεί στους πατριώτες
μας την ικανοποίηση να μαζέψουν λίγα χόρτα. εμείς πάμε στα
χωριά τους ;
Οι κτηνοτρόφοι απεχώρησαν
ενωρίς, παρά το χορταριασμένο
τόπο και τον ήπιο καιρό.
Η χειμωνιάτικη εικόνα προ των πυλών, ευτυχώς
τ’απογεύματα τα παιχνίδια της
Αγγελικής του μικροΘανάση και
του Γιωργάκη ανασταίνουν τη
πλατεία μας.
Άρχισε το έργο της λιθόστρωσης του δρόμου ανάμεσα στις δυο
πλατείες.
Η δαπάνη προσφέρεται από
το κληροδότημα του αείμνηστου
ευεργέτη μας.
Νικολάου Παπαμιχαλοπούλου. Οι τόσοι ευεργετηθέντες επιστήμονες και φοιτητές δεν κατάφεραν μια εκδήλωση τιμής!
Συχνός επισκέπτης

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
1η Οκτώβρη. Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Έτσι αποκαλούν
σήμερα ευγενικά και διακριτικά
τους περασμένους σε ηλικία ανθρώπους.
Στο χωριό μας τους λέμε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, γερόντους αλλά ποτέ ανθρώπους
τρίτης ηλικίας. Έχω την εντύπωση
ότι όλοι το θεωρούμε ψυχρό και
απόμακρο.”Τιμημένα γερατειά”
τους αποκαλούσε ο αείμνηστος
Ανδρέας Παπανδρέου. Τώρα
πόσο τιμημένα είναι τα γερατειά
σήμερα είναι μια μεγάλη και πονεμένη ιστορία.
Είναι γεγονός ότι κάποιοι τυχεροί γέροντες έχουν την ευτυχία
να ζουν και να τελειώνουν το πιο
δύσκολο και σκληρό κομμάτι της
ζωής τους με την φροντίδα και
την παρουσία των παιδιών και
κυρίως των εγγονιών τους. Άλλοι λιγότερο τυχεροί βιώνουν την
μοναξιά και την εγκατάλειψη “της
τρίτης ηλικίας”, όπως την αποκαλούν οι μεγαλοσχή-μονες της
επιστήμης και της πολιτικής, με
πίκρα και πόνο επιστρατεύο-ντας
όση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει
ένας άνθρωπος αδύναμος έως
ανίκανος να φροντίσει τον εαυτό
του έστω και στοιχειωδώς.
Ευτυχώς όμως, θα πουν πολλοί, ότι υπάρχει η συντεταγμένη
πολι-τεία που φροντίζει ώστε
αυτά τα “τιμημένα γερατειά” να
τελειώσουν με αξιοπρέπεια τη
ζωή τους. Οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα για ειδική νοσοκο-μειακή
περίθαλψη και αποκατάσταση,
γιατροί και εξειδικευμένοι νοσοκόμοι για φροντίδα στο σπίτι αλλά
κυρίως καλές συντάξεις που τους
επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση με καλό φαγητό, θέρμανση
και καθαριότητα, όπως απαιτεί η

εύθραυστη και ευαίσθητη υγεία
τους.
Καλά, καλά μη διαμαρτύρεσθε. Αστεία μωρέ το είπα. Το αντίθετο εννοούσα. Άλλωστε όλοι μας
είδαμε ή ακούσαμε για τις περικοπές των συντάξεων για χάρη
λέει ... της χώρας. Μιας χώρας
που τρώει τα παιδιά της σαν τον
αρχαίο θεό Κρόνο. Μιας χώρας
που πάντα ζητάει αλλά σχεδόν
ποτέ δεν δίνει. Τραγικά και παράλογα πράγματα.
Κάποτε οι παππούδες και οι
γιαγιάδες αποτελούσαν σημείο
ανα-φοράς γιά όλους μας. Ζούσαν με τα παιδιά τους, τότε που
τα χωριά μας ήταν γεμάτα με κόσμο και τα σπίτια όλα ανοιχτά.Η
φτώχεια όμως και το όνειρο μιας
καλύτερης ζωής έδιωξαν τους
νέους από το πατρικό τους και
έμειναν οι περισσότεροι γέροντες
γονείς πίσω, μερικοί αρνούμενοι
πεισματικά να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους, τη γωνιά τους, και
άλλοι γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή, περιμένοντας με λαχτάρα τις
επισκέψεις των παιδιών και των
εγγονιών τους, όσων ζούσαν στη
χώρα, ή ένα γράμμα όσων ήταν
ξενιτεμένοι.
Σήμερα τα πράγματα έχουν
αλλάξει πολύ. Οι παππούδες με
τη μαγκουρίτσα και την τραγιάσκα
και οι γιαγιάδες, οι περισσότερες
μαυροφορεμένες, με το τσεμπέρι
και την μπροστοποδιά έχουν δώσει τη θέση τους σε σύγχρονους
και μοντέρνους παππούδες και
γιαγιάδες. Η προσφώνηση “παππού” και “γιαγιά” είναι επιτρεπτή
μόνο για την οικογένεια. Για τους
απέξω επιτρέπεται το “κύριος” και
το “κυρία”. Άντε εσύ τώρα να δεις
μπροστά σου την αγαπημένη μας
θειά-Κατερίνα την Τέρενα και να
την αποκαλέσεις κυρία Κατερί-

να. Το πιο πιθανό να σηκώσει
το ραβδί της και να σου φέρει
καμία κατακέφαλα .Ή να φωνάξεις τον μπάρμπα-Παναγιώτη
τον Παρδάλη κύριο Παναγιώτη.Θα σε γράψουν αμέσως σαν
ανέκδοτο στα ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
ΝΕΑ. Οι λέξεις αυτές, που τώρα
είναι καθημερινότητα, κάποτε δεν
ακούγονταν καθόλου στο χωριό
μας. Παππούς και γιαγιά για τα
εγγόνια,μπάρμπα-Γιάννης, μπάρμπα-Κώστας, θειά-Λένη, θειάΑντωνού κ.λ.π. για το υπόλοιπο
χω-ριό. Προσφωνήσεις γλυκές
και γνώριμες, που έφερναν κοντά τους ανθρώπους, που τους
συγγένευαν, που κρατούσαν τις
πόρτες και τις καρδιές ανοιχτές
στον πόνο, στη λύπη, στη χαρά και
στον κοινό αγώνα.
Τότε οι άνθρωποι δεν ζούσαν
ούτε γερνούσαν μόνοι. Υπήρχε
αγάπη, ζεστασιά, στοργή και φροντίδα μέσα στην οικογένεια αλλά
και ολόγυρα στο χωριό. Σκληρά
χρόνια και δύσκολα αλλά εκτός
από ελάχιστες εξαιρέσεις “τα τιμημένα γερατειά” έφευγαν από
τον κόσμο τιμημένα.
Συνηθίζω να λέω και ίσως
πολλοί να συμφωνούν μαζί μου
ότι τα γηρατειά είναι η χειρότερη αρρώστια. Οι περισσότεροι
θα πουν ότι είναι η φυσιολογική
εξέλιξη του ανθρώπου .Ό,τι γεννιέται, γερνάει και πεθαίνει. Ίσως
έχουν δίκιο.
Αλλά όταν αντικρύζεις γερόντους να προσπαθούν να
περάσουν το δρόμο με βήματα
ασταθή και ύφος γεμάτο αγωνία
και αβεβαιότητα μήπως πέσουν
ή τους χτυπήσει κανένα αμάξι,
όταν αντικρύζεις γερό-ντους να
ζητιανεύουν, έστω κι αν το κάνουν από ιδιοτέλεια, όταν τους
βλέπεις να ψάχνουν στα σκου-

πίδια γιά απομεινάρια φαγητού ή
να κοιμούνται στα παγκάκια βρώμικοι, ρακένδυτοι, ξεπαγιασμένοι
έ μόνο για “τρίτη ηλικία” ή “τιμημένα γερατειά” δεν μπορούμε να
μιλάμε. Όταν υπάρξει αληθινή
φροντίδα και μέριμνα από όλους
μας, πολιτεία, κοινωνία και οικογένεια, όλοι μαζί και ο καθένας
χωριστά ώστε όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να βρεθούν σε ένα
χώρο δικό τους, είτε είναι σπίτι
τους είτε είναι ίδρυμα, όπου με
στοργή, προθυμία και αληθινό
ενδιαφέρον θα τους παρέχονται
όλα όσα χρειάζονται για να νιώθουν ασφαλείς και χαρούμενοι,
ότε θα έχουμε πετύχει όλοι σαν
άνθρωποι. Και ίσως αυτή να είναι
και η ανταμοιβή μας. Ότι κάναμε
το χρέος μας σ΄ αυτούς που σε
καιρούς δύσκολους, άν και πάντα
οι καιροί θα είναι δύσκολοι, και
τα χρόνια που έρχονται προοιωνίζονται ακόμα δυσκολό-τερα αφού
ο κοινωνικός και οικογενειακός
ιστός έχει χαλαρώσει, μας έθρεψαν, μας διαπαιδαγώγησαν με το
δικό τους απλοϊκό και μοναδικό
τρόπο, μας μόρφωσαν και μας
στήριξαν σε όλες τις φάσεις της
ζωής μας με προθυμία και αυταπάρνηση. Στους γερόντους μας.
Θυμάμαι κάποτε η θεία Άννα
Πουλάκη (του Αντωνοφίλιππα)
μου είχε πει:
-Όταν, κοριτσάκι μου, έχασα τη μάνα μου νόμισα ότι με
ξερίζωσαν αλλά όταν έχασα και
τον πατέρα μου ένιωσα σαν ένα
φύλλο σε κλαδάκι που το φυσούν
όλοι οι άνεμοι.
Αυτοί ήταν και είναι οι γέροντές μας. Οι γονείς μας. Οι
παππούδες και οι γιαγιάδες μας.
Σημείο αναφοράς αγάπης και
προσφοράς. Τους αξίζει λοιπόν
να φτάσουν στο τέλος της διαδρο-

ο μπάρμπα-Λάμπρος. Ευτυχώς
που η γυναίκα του η καημένη η
θειά-Μαργαρίτα τόχε πάρει με τα
πολλά απόφαση. Είδε και αποείδε και αντιμετώπιζε τα καμώματα του άντρα της σαν κάθε άλλος
Κρεμαστιώτης. Γελούσε κι εκείνη
γιατί αν τον έπαιρνε στα σοβαρά
θα τον έστελνε αδιάβαστο.
Κάποτε λοιπόν ο καλός σου
είχε έλθει ταξιδάκι στην Αθήνα
κι έμενε στο σπίτι του γιου του
Βασίλη και της νύφης του της Ρίνας. Μαζί τους έμενε και ο γιος
του Χρήστος. Αφού λοιπόν τους
έπρηξε κάμποσες μέρες αποφάσισαν να τον μπαρκάρουν για το
χωριό .Για να μην τους το σκάσει όμως τη νύχτα κλείδωσαν την
πόρτα και έκρυψαν το κλειδί.

Το πρωϊ τον πήρε ο Χρήστος,
τον πήγε στο λιμάνι και αφού τον
έβαλε στο καράβι περίμενε εκεί
μέχρι να σαλπάρουν μη τυχόν
και τους την κοπανίσει. Έτσι κι
έγινε.
Το βράδυ τα παιδιά ήπιαν ένα
κρασάκι στην υγειά του ήσυχοι
ότι ο πατέρας της έλεγε πια τα
νέα της Αθήνας στη θειά Μαργαρίτα κι έπεσαν για ύπνο. Κατά
τα ... μεσάνυχτα μπουπ... μπουπ...
μπουπ ακούστηκαν κάτι χτύποι
στην πόρτα. Ξύπνησε πρώτη η
Ρίνα και γελώντας σκούντηξε
τον άντρα της.
-Βασίλη σήκω... ήλθε ο... πατερούλης σου!
-Σιγά δεν το πιστεύω. Αφού
ο Χρήστος έμεινε εκεί μέχρι που
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ
Δεν υπάρχει πιστεύω πατριώτης μας παλαιότερης γενιάς,
όπου κι άν ευρίσκεται, που να
μην γνωρίζει τον αείμνηστο και
καλό μας μπάρμπα-Λάμπρο. Έγινε θρύλος στην ευρύτερη περιοχή για τα πολλά και πονηρά του
καμώματα. Σκέτος μπελάς πολλές
φορές. Αλλά ευχάρι-στος μπελάς
και καλόκαρδος άνθρωπος. Οι
πονηριές του γίνονταν με τέτοιο
τρόπο που ακόμα και αυτοί που
την “πατούσαν” δεν μπορούσαν
να του κρατήσουν κακία. Όσο για
τους υπόλοιπους χωριανούς μας
κρα-τούσαν την κοιλιά τους από
τα γέλια.
Ακόμα και τα μαυρόπαιδά του
δεν γλύτωναν από τις σκανδαλιές του. Διαρκής πονοκέφαλος

μής τους με ασφάλεια, ήρεμα και
τιμημένα αλλά με την αληθινή έννοια της λέξης.
Και κλείνοντας, τις προάλλες
φεύγοντας από το σπίτι των γονιών μου για το δικό μου πέρασα
μπροστά από το σπίτι του μπάρμπα-Νίκου του Κατσότα. Καθόταν
έξω στο χαγιάτι του αγναντεύοντας τις στράτες.
-Γειά σου μπάρμπα-Νίκο,τον
χαιρέτησα, και το ευχαριστήθηκα
αφού δεν βρίσκεις πλέον πολλούς
από τη γενιά του στο χωριό.
Με χαιρέτησε εγκάρδια όπως
πάντα. Κάθησα μαζί του περίπου
έν τέταρτο. Θυμηθήκαμε με συγκίνηση τις παλιές καλές μέρες,
τη γυναίκα του την καλή θειάΓιαννούλα, τον πατέρα του τον
μπάρμπα-Χρήστο με το κλαρίνο
του,τους παππούδες μου. Στο τέλος τον θαύμασα για το πόσο καλά
στέκεται. Μου είπε ότι το χωριό
και το σπίτι του του δίνουν δύναμη και ότι κάθε πρωί βγαίνει ένα
μεγάλο περίπατο αφού τα πόδια
του τον κρατάνε μια χαρά.
-Μπράβο μπάρμπα-Νίκο.
Κρατήστε κι εσείς οι λίγοι που
μείνατε γερά για να παίρνουμε
κι εμείς κουράγιο.
-Όσο κρατάνε τα πόδια μου,
Μαριγούλα μου, μου είπε, θάρχομαι στο σπίτι μου. Άν δεν μπορώ
θα μείνω με τα παιδιά μου.
-Νάσαι καλά μπάρμπα-Νίκο.
Έτσι είναι το σωστό.
Τόπα και το πίστευα. Σοφές
και ρεαλιστικές οι κουβέντες
του μπάρμπα-Νίκου. Μακάρι
όλοι οι γέροντες να μπορούσαν
να κάνουν το ίδιο με σένα μπάρμπα-Νίκο. Και ίσως τότε οι γέροντες να μην ήταν η “τρίτη ηλικία” αλλά η “ηλικία της καρδιάς
μας”.

σαλπάρισε το καράβι.
Σηκώνονται λοιπόν όλοι,
ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν
μπροστά τους φάντη μπαστούνι
τον μπάρμπα Λάμπρο και μάλιστα
“έξαλλο”.
-Πού βρέθηκες ρε πατέρα
εδώ τέτοια ώρα;
-Τι να σας πω βρε παιδιά. Δεν
θα το πιστέψετε. Εκεί στην Αίγινα
που έπιασε το καράβι ήτανε μια
κωλόγρια που ήθελε να κατέβει.
Κι εκεί που τη βοηθούσα να βγει
έξω κάνει μπουουου ο διάβολος
(εννοώντας το καράβι) κι έφυγε.
Έτσι το περίμενα στην επιστροφή
και ήρθα.
Κόκκαλο τα παιδιά...
Τα σχόλια δικά σας...
Μαρία Παράσχη

Έκδοση του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
Επιμέλεια σύνταξης:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΥΝΙΑ

Ταχυδρομικές επιταγές,
γράμματα στέλλονται στη
διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ 15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τ.Κ. 121 35
ΤΗΛ. 6972 21 19 32
Κείμενα προς δημοσίευση
στέλλονται στον κ.
ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
Τ.Κ. 152 35
Συνδρομές ετήσιες:
ευρώ 20
Εσωτερικού:
Εξωτερικού:
ευρώ 20
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ:
ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.
Ανδραβίδας 7
Χαμόμυλο Αχαρνών
τηλ. 210 3410436
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
Στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει το Δ.Σ
του Συλλόγου Κρεμαστιωτών της Αθήνας «Ο Πατριώτης», με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και
την εξασφάλιση της ευρωστίας του ταμείου του,
καθιερώνει τον θεσμό του «τακτικού μέλους», όπως
δίνεται η δυνατότητα από το καταστατικό του.
Σύμφωνα με τα υπ’ αριθμόν άρθρα 5,7 και 8 του
καταστατικού ορίζεται ότι:
1.(Άρθρο 5)
Τακτικά μέλη δικαιούνται να γράφονται με αίτησή τους όσοι κατάγονται από το χωριό Κρεμαστή
Λακωνίας, ανεξαρτήτου φύλου και έχουν συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικάς τους, ανεξάρτητα από
τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, καθώς και οι
σύζυγοι και τα παιδιά αυτών, αφού δηλώσουν ότι
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
2.(Άρθρο 7)
Η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του
Δ.Σ ύστερα από σχετική αίτηση και καταβολή .........
Ευρώ για δικαίωμα εγγραφής. Η μινιαία εισφορά
των τακτικών μελών ορίζεται σε .... Ευρώ. Το ποσό
αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται στο τέλος κάθε
έτους. Τα ποσά αυτά δύναται να τροποιούνται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
3.(Άρθρο 8)
Δικαιώματα – υποχρεώσεις τακτικών μελών.
Κάθε τακτικό μέλος υποχρειούται να τηρεί πιστά
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού – καταστατικού και έχει ηθική υποχρέωση να καταβάλλει
κάθε προσπάθεια για την ευόδοση των σκοπών
του σωματίου.
Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται:
-Να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις με
ψήφο, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερος.
-Να λαμβάνει δωρεάν την εφημερίδα του συλ-

λόγου 4 φορές το χρόνο.
-Να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ....
Επιτροπή του σωματίου.
-Να εκλέγεται εφόσον έχει συμπληρώσει το 21Ο
έτος της ηλικίας του.
-Να προτείνει οτιδήποτε κρίνει πως συντελεί
στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου με
την έγγραφη ή προφορική πρόταση προς τα όργανα
της διοίκσησης του συλλόγου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε εκ του σωματείου αφού υποβάλλει αίτηση
για διαγραφή του και αφού καταβάλλει τυχόν καθυστερημένες συνδρομές του μέχρι την ημέρα της
αποχώρησής του.
Τα τακρικά μέλη υποχρεούνται να εργάζονται
για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου και
να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να
καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το
Διιοικητικό Συμβούλιο.
Η ετήσια εισοορά των μελών του συλλόγου
Κρεμαστιωτών της Αθήνας «Ο Πατριώτης» είναι η
μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που θα μπορούσαμε όλοι μαζί να προσφέρουμε στο σύλλογό μας.
Με την κίνησή μας αυτή θα τονώσουμε το ταμείο
του συλλόγου και θα προσφέρουμε τη δυνατότητα
στο σύλλογο να αναπτύξει περισσότερες δραστηριότητες. Θα ακολουθήσει πληρέστερη ενημέρωση
τόσο σε επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας όσο
και με επιστολές που θα σταλούν στον κάθε ενα
ξεχωριστά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
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ΜΟΝΟΠΑΤΗ - ΡΑΧΗ
Η Κρεμαστή διαθέτει λόγω
της ιδιομορφίας του εδάφους
εξαιρετικές διαδρομές και περιπατητικά μονοπάτια που ο
καθένας μπορεί να απολαύσει
την εξαιρετική θέα και το πανέμορφο τοπίο.
Μία από τις πιο κλασσικές
διαδρομές είναι η βόλτα στην
ράχη πάνω από τη γειτονία της
βρύσης.
Είναι μια σχετικά εύκολη διαδρομή με αρκετά καλοσυντηρη-

στικό γνώρισμα της ράχης είναι
ένα παλιό πέτρινο εκκλησάκι το
οποίο με τα χρόνια έχει γκρεμίσει ένα μέρος του, αλλά αποτελεί
δείγμα μιας άλλης εποχής.
Για αυτούς που θέλουν κάτι
παραπάνω, μπορείτε να κινηθείτε βορειότερα προς την κορυφή
στις «Ταράτσες» όπου από εκεί
μπορεί κάποιος να απολαύσει
την Κρεμαστή με θέα «από αεροπλάνο».

μένο μονοπάτι. Η ανάβαση είναι
ομαλή και διαρκεί περίπου 30
λεπτά. Το δυνατό σημείο της διαδρομής είναι ότι σε όλο το μήκος
του μονοπατιού μπορεί κανείς να
αγναντεύει την Κρεμαστή από
ψηλά. Το μονοπάτι ακολουθεί
το κλασσικό στυλ «κορδέλα»
και δεν κουράζει καθόλου τον
περιπατητή.
Φτάνοντας στην ράχη , η θέα
είναι πανοραμική καθώς μπορούμε να δούμε από τον Προφήτη Ηλία απέναντι μας , στα δεξιά
μας τις κορυφές στο Χιονοβούνι
και στο πίσω μέρος το Γαιδουροβούνι, τον Ταύγετο και τον
Λακωνικό κόλπο. Χαρακτηρι-

Οδηγίες
Βρίσκουμε τον βορειότερο
δρόμο στην γειτονιά της βρύσης
και περπατάμε με κατεύθυνση
προς τη βρύση. Ουσιαστικά
μπαίνουμε στην αυλή του τελευταίου και βορειότερου σπιτιού
στο χωρίο ( του Λεωνίδα Ξαστερούλη ) και αφού περάσουμε το
κοτέτσι του σπιτιού …. βλέπουμε
αμέσως αριστερά να ξεκινά το
μονοπάτι. Από εκεί και πέρα το
μονοπάτι μας κατευθύνει σε περίπου 20 λεπτά στην ράχη.
Καλή ανάβαση.		
				
Ιωάννης Γκιουζέλης

Κρεμαστιωτάκια πριν κάποια χρόνια
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Παλιά Κρεμαστιώτικα Τραγούδια
Του Νίκου Μπαριάμη
1. Της Μαρουδιώς (συρτό)
Εκεί πέρα, η Μαρουδιώ, εκεί πέρα κι αντίπερα
εκεί πέρα κι αντίπερα στης Μαρουδιώς τ’ αλώνι.
Εκεί λιχνί- γεια σου Μαριώ, εκεί λιχνίζουν δώδεκα
εκεί λιχνίζουν δώδεκα και συνεμπάζουν δέκα.
Κι η Μάρω με, η Μαρουδιώ, κι Μάρω με την ρόκα της
κι η Μάρω με τη ρόκα της τριγύρω μες στ’ αλώνι.
- Φεύγα, Μαριώ, γεια σου Μαριώ, φεύγα, Μαριώ, απ’ τον κουρνιαχτό
φεύγα, Μαριώ, απ’ τον κουρνιαχτό, φεύγα, Μαριώ, απ’ τον ήλιο.
-Εγώ τον ή- Μαρουδιώ, εγώ τον ήλιο αγαπώ,
εγώ τον ήλιο αγαπώ, τον κουρνιαχτό τον θέλω.
Κι αυτό τον πρώ- γεια σου Μαριώ, κι αυτό τον πρώτο λιχνιστή
κι αυτό τον πρώτο λιχνιστή άντρα θε να τον πάρω.

4. Παναθεμά σε Κρεμαστή (μαντινάδες)
Παναθεμά σε Κρεμαστή που ‘σαι μέσα στο ρέμα
παν’ τα κορίτσια για νερό κι έρχονται φιλημένα
Στην Κρεμαστή θα κρεμαστώ και στο Μαρί θα γειάνω
και στην καημένη Κουνουπιά θα πέσω να πεθάνω.
Στην Κρεμαστή σφάζουν αρνιά και στο Μαρί κριάρια
και στην καημένη Κουνουπιά σφάζουνται παλικάρια.
Πορτοκαλιά του Καραβά, σ’ αφήνω καληνύχτα
πολλές βραδιές σε γλέντησα δεν σε έρχομαι άλλη νύχτα.
Κορίτσια όταν τρώτ’ νελιές κουκούτσια μην πετάτε
και στα παιδιά τ’ ανύπαντρα χατήρια μην χαλάτε.
Κοριτσάκια του καιρού σας για μαζέψετε τον νου σας
γιατί οι άντρες είναι πλάνοι και δεν βάζουνε στεφάνι.

Μου το τραγούδησαν οι Λυγερή Γ. Παρδάλη-Λεγάκη, Μαρία Χρ. Παρδάλη και
Πολυξένη Λ. Παρδάλη-Κόκκορη

Μου το τραγούδησαν οι Γιώργος Ταμπάκος, Βασίλης Λ. Χαραμής, Μαρία Παν.
Νιοφώτη-Δρίβα, Πίτσα Ταμπάκου και Γιώργος Παράσχης

2. Τίποτις δε με μάρανε (καλαματιανό)
Τιπότις δε, κι αμάν αμάν αμάν, τιπότις δε με μάρανε
Τιπότις δε με μάρανε, το σύρε και το έλα,
της Κρεμαστής η ανηφοριά, του κερατά η κοπέλα.
Που παίρνει τη βαρέλα της και πάει να τη γιομίσει,
παίρνει κι ο νιος το άλογο και πάει να το ποτίσει.
-Θέλεις με μήλο, βάρα με, θέλεις με πορτοκάλι,
θέλεις με τι πλεξίδες σου, σπάσε μου το κεφάλι.
-Τίνος τα λες, βρε πούστικο, τα πούστικά σου λόγια,
που να στα πει η μανούλα σου δάκρυα και μοιρολόγια.
(Το τραγουδούσε πολύ η προγιαγιά μου Χρυσούλα Παρδάλη-Ταμπάκου)

5. Το λεν’ οι κούκοι στα βουνά (καλαματιανό)
Το λέν’, μάνα μ’, το λέν’, το λέν’ οι κούκοι στα βουνά
το λέν’ οι κούκοι στα βουνά κι οι πέρδικες στα πλάγια,
κι οι πέρδικες στα πλάγια.
Το λέει κι πετροκότσυφας στα κλέφτικα λημέρια
να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες,
το λέει και μια παλιόβλαχα και του Νταβέλη η μάνα.
Πέτρα σε πέτρα περπατεί, λιθάρι σε λιθάρι
να μην λερώσει η κάλτσα της και τ’ άσπρο της ποδάρι
[Ήταν το μοναδικό τραγούδι που ήξερε και τραγουδούσε ο προπροπαππούς μου
Κώστας Χρ. Παρδάλης (Κωτσιπαρδάλης)]

Μου το τραγούδησαν οι Μαρία Χρ. Παρδάλη και Πολυξένη Λ. Παρδάλη-Κόκκορη
3. Του Ντούλα η μάνα (κλέφτικο του τραπεζιού)
Του Ντούλα η μάνα χλίβεται, του Ντούλα η μάνα κλαίει
σήμερις, Ντού- άρε, σήμερις, Ντούλα μ’, Πασχαλιά
Σήμερις , Ντούλα μ’, Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι
κι εσύ, Ντούλα μ’, στην φυλακή στα σίδερα κλεισμένος.
Ντούλα μ’, για δεν αντρειώνεσαι τα σίδερα να σπάσεις
να πάρεις δίπλα τα βουνά
[Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του προπαππού μου Χρήστου Κων. Παρδάλη (Μουσκαπίλα)]

Μου το τραγούδησε ο Τάσος Κων. Παρδάλης
6. Μαράθηκαν τα δέντρα (κλέφτικο του τραπεζιού)
Μαράθηκαν τα δέντρα, μαράθηκαν τα δέντρα,
κι όλα τα κλαριά, μωρέ Δήμο, κι όλα τα κλαριά.
Μαράθηκε κι ο Δήμος απ’ τα κλάηματα.
Βγαίνει στα πέντ’ αλώνια, κι αγνάντιο στο χωριό,
βλέπει φωτιές να καίνε μέσα στο σπίτι του.
-Σώπα, καημένε Δήμο, και μην πικραίνεσαι.
Κι εγώ σου παίρνω σπίτια, πύργους γυάλινους.
-Δεν θέλω ‘γώ τα σπίτια, πύργους γυάλινους
μόν’ θέλω την καλή μου, τη γυναίκα μου.

Μου το τραγούδησε η Μαρία Χρ. Παρδάλη
Μου το τραγούδησαν οι Παναγιώτα Κ. Χαραμή-Σοφού, Λυγερή Γ. Παρδάλη-Λεγάκη
και ο Γιώργος Παράσχης
Νίκος Μπαριάμης

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ…
Η Κρεμαστή μας παρουσιάζεται συνήθως στις αφηγήσεις των πατέρων και των παππούδων μας ως ένα
χωριό μεσαίου μεγέθους με κατοίκους διάγοντες τον
παραδοσιακό τρόπο ζωής, με θεσμούς ανεπτυγμένους,
όπως το σχολείο, η εκκλησία και η κοινότητα, με συνήθειες διαμορφωμένες ήδη από τα βάθη των αιώνων.
Δίπλα στους κατοίκους, υπήρχαν και οι «επίτιμοι»
κάτοικοι με μόνιμη κατοικία τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την
Αυστραλία, την Αθήνα, τη Γερμανία, την Αργεντινή και
με συνδετικό στοιχείο είτε τη γέννηση στην Κρεμαστή
είτε την καταγωγή από την Κρεμαστή.
Υπήρξε, όμως, και μια περίοδος που τα χρήματα
των μεταναστών δεν προέρχονταν από την άλλη όχθη
του Ατλαντικού ούτε από τους αυτόποδες. Οι Κρεμασιώτες μετανάστες προτιμούσαν να εγκαθίστανται στην
Ύδρα, τις Σπέτσες, την Κωνσταντινούπολη, την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, την Αλεξάνδρεια, την Κεντρική
και Νότια Αφρική. Η πάροδος των χρόνων εξάλειψε
σιγά-σιγά τις εστίες αυτές της κρεμαστιώτικης μετανά-

στευσης και οι θεσμοί της Κρεμαστής με αυτούς τους
τόπους έγινε κομμάτι του παρελθόντος της.
Την άνοιξη του 2010 συντελέστηκε η εξάλειψη και
των δύο τελευταίων ζώσων μαρτυριών αυτής της
Κρεμαστής του παρελθόντος. Ο Αντώνης, ο γιος του
μπαρμπα-Κόλλια Μαυρομιχάλη, του πρακτικού ορθοπεδικού που αναγνωριζόταν από τους επιστήμονες
ιατρούς, μπορεί να θεωρηθεί ο τελευταίος υπαρκτός
δεσμός της Κρεμαστής με τις Σπέτσες. Ο θάνατός του
σηματοδότησε τη διακοπή δεσμών που συνήφθησαν
ήδη από την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Το Μάιο του 2010 πέθανε και ο Κωνσταντίνος Ρόντος που επισκέφθηκε το χωριό μας πριν από μερικά
χρόνια και ανέλυσε την ιστορία της οικογένειάς του,
επαναφέροντας στη μνήμη την οικογένεια Ρόντου που
είχε εξαλειφθεί από τη συλλογική μνήμη ήδη από τις
αρχές του 20ου αιώνα. Ερευνώντας τα τοπωνύμια του
χωριού και ερειδόμενος σε δύο αφιερωτικές επιγραφές των μανουαλιών του Αγίου Νικολάου κατόρθωσε

Του Ν. Καλκάνη
να επαληθεύσει τις οικογενειακές διηγήσεις για την
καταγωγή του. Δυστυχώς, η μεγάλη του ηλικία εμπόδισε περαιτέρω επισκέψεις του στο χωριό των παππούδων και του πατέρα του. δεν τον εμπόδισε, όμως, εις
μνήμην της ερευνητικής του δράσης να αφιερώσει δύο
βαρύτιμα μανουάλια που έχουν τοποθετηθεί στο ναό
του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο θάνατός του ισοδυναμεί
με τη λήξη της παρουσίας των Κρεμαστιωτών στην
Κωνσταντινούπολη και την Κωνστάντζα της Ρουμανίας, όπου δραστηριοποιήθηκε ο πατέρας του, και στην
Κεντρική Αφρική, όπου έδρασε ο ίδιος.
Οι δύο αυτοί θάνατοι πέραν της προσωπικής σημασίας που έχουν για τους οικείους του, διαθέτουν και
διαπροσωπική. Υπενθυμίζουν παλαιότερες εποχές της
ιστορίας της Κρεμαστής, επαναφέρουν στο νου εικόνες
της Κρεμαστής της προπολεμικής περιόδου και του
19ου αιώνα, μιας Κρεμαστής διαφορετικής από αυτήν
που οι περισσότεροι έχουμε γνωρίσει, που η εικόνα
της έχει εν μέρει καλυφθεί από τη λήθη.
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ
Το χωριό μας, αποκομμένο από τα
υπόλοιπα χωριά του κάμπου, κρεμασμένο
θαρρείς μεταξύ ουρανού και γης, προστατευμένο από τα υπεραιωνόβια δέντρα του
από τα οποία είναι κατάφυτα τα βουνά που
το περιβάλλουν, αποτελεί τόπο μοναδικής
ομορφιάς και ξεκούρασης όχι μόνο στους
κατοίκους και παραθεριστές του καλοκαιριού αλλά και για όποιον επισκέπτη ψάχνει
την ηρεμία και την γαλήνη μακριά από την
βουή των αστικών κέντρων, την ομορφιά
και την μαγεία της πολυσύνθετης φύσης
που με περισσή γενναιοδωρία το προίκισε
με ομορφιά και χάρη. Όπου κι αν στραφείς
ένας μοναδικός χώρος περιπάτου, απομόνωσης και περισυλλογής.
Μαγευτικά τα μονοπάτια ανάμεσα στην
πλούσια βλάστηση από αειθαλείς θάμνους,
αρωματικά φυτά και πολύχρωμα λουλούδια με τις μέλισσες και τα λογής λογής
έντομα να έχουν στρώσει τρελό πανηγύρι
μεθυσμένα από το μέλι και τις ευωδίες των
λουλουδιών. Μοναδικοί και οι περίπατοι
ανάμεσα στα πυκνά δάση των κωνοφόρων δέντρων που στολίζουν τα βουνά που
περικλείουν προστατευτικά το χωριό μας
μέσα σε μια πανδαισία χρωμάτων, φωτός
και ήχων. Πολύβουες ρεματιές, πανύψηλα
πλατάνια και πληθώρα άγριων πτηνών που
πετούν πάνω από το χωριό μας άγρυπνοι
παρατηρητές και φρουροί του φυσικού μας
κάλλους συνθέτουν μια εικόνα σπάνιας

ομορφιάς και εύνοιας της γενναιόδωρης
φύσης προς τον άνθρωπο με μόνη υποχρέωσή του να την διαφυλάσσει από τον
κακό εαυτό του και να την προστατεύει από
ανάλγητους και αδιάφορους τρίτους, που
στο όνομα του συμφέροντος και της διασκέδασής τους μπορεί να την πληγώσουν
ή να την καταστρέψουν.
Όλα τα πιο πάνω αποδεικνύονται από
το αυθόρμητο και απέριττο άρθρο-σχόλιο
που ακολουθεί φίλου-περιπατητή των
μοναδικών μονοπατιών του χωριού μας,
μέσα από διαδρομή σπάνιας ομορφιάς που
πρέπει με κάθε θυσία να διατηρηθούν.
Ακολουθεί άρθρο του, ο οποίος περιπάτησε τα μαγευτικά μονοπάτια της περιοχής μας και καταγράφει τις εντυπώσεις
του, απ’ όπου φαίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για
να προστατεύσουμε τις φυσικές ομορφιές
της περιοχής μας.
« Ήταν γύρω στα μέσα Μάη 2009 όταν
αποφάσισα να συμμετάσχω σε μία προγραμματισμένη εκδρομή του ΕΠΟΣ Φυλής
στον οποίο είμαι μέλος. Η εκδρομή αυτή
περιλάμβανε πεζοπορία στην Ανατολική
Λακωνία και συγκεκριμένα από το γραφικό
χωριό Κρεμαστή με υψόμετρο 800μ στο
παραλιακό χωριό Κυπαρίσσι, διασχίζοντας
ένα μέρος του Χιονοβουνίου. Το μονοπάτι

αυτό ήταν και η παλιά δίοδος επικοινωνίας της Κρεμαστής προς τη θάλασσα πριν
ανοιχτούν οι δρόμοι για το Κυπαρίσσι. Η
πεζοπορία θα γινόταν με την βοήθεια του
ορειβατικού συλλόγου Ν.Α.Λακωνίας.
Το Χιονοβούνι ανήκει στις νότιες απολήξεις του ελατοσκέπαστου Πάρνωνα με
κορυφή 1297 μέτρων.
Εκείνο το ηλιόλουστο πρωινό γύρω
στους 50 ορειβάτες-πεζοπόροι, άλλοι
έμπειροι και άλλοι για πρώτη τους φορά,
ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας από τον
χωματόδρομο που βρίσκεται 4 χιλ. από
την Κρεμαστή στον δρόμο Κρεμαστής-Πελετών, περίπου στα 880μ υψόμετρο.
Ο δρόμος στην συνέχεια μπαίνει σε
μονοπάτι το οποίο ανήκει στο εθνικό μονοπάτι 33 που ξεκινάει από τον Άγιο Πέτρο
Αρκαδίας και καταλήγει, αφού διασχίσει
τον Πάρνωνα και το Χιονοβούνι, στο ακρωτήριο Μαλέας. Το μονοπάτι 33 είναι παρακλάδι του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4
στην Πελοπόννησο.
Η διαδρομή κινείται ανάμεσα στα έλατα,
όπου μετά από πορεία μιας ώρας περίπου
φτάνουμε στο οροπέδιο Ριγκάνθι στα 1000μ
υψόμετρο και στην συνέχεια στην Μακριά
Λάκκα, απολαμβάνοντας την πανδαισία
των χρωμάτων των αγριολούλουδων και
κυρίως της Υμεττιάς, δίνοντας ένα φανταστικό ροζέ σε όλο το οροπέδιο σε σχέση
με το πράσινο του ελάτου. Δεν μας έκανε

καρδιά να συνεχίσουμε. Απαραίτητη μισάωρη λουλουδοστάση και φωτογραφίες
τοπίου.
Μετά την αναγκαστική εκκίνηση, η
κατεύθυνσή μας κινήθηκε ανατολικά,
αφήνοντας το μονοπάτι 33, με ελαφρώς
κατηφορική πορεία όπου φτάσαμε μέσα
από τα έλατα σε εκπληκτικό σημείο θέας
προς την θάλασσα και στο εντυπωσιακό
φαράγγι αριστερά μας, το οποίο καταλήγει
στις παραλίες του Κυπαρισσίου.
Στη συνέχεια, μετά από πορεία 3 ωρών
και το τελείωμα των ελάτων σε υψόμετρο
περίπου 600μ, κάνουμε στάση για ξεκούραση και νερό στο εξωκλήσι της Αγίας
Βαρβάρας. Η υπόλοιπη δίωρη περίπου
πορεία μας μέχρι το Κυπαρίσσι γίνεται
με λιγότερο ενδιαφέρον όσον αφορά την
βλάστηση αλλά με καταπληκτική θέα στον
κόλπο και τις ακτές του.
Ύστερα από κοπιαστική αλλά πανέμορφη διάσχιση του βουνού περνώντας από
καταπληκτικά τοπία, έλατα, λουλούδια,
σημεία θέας, μαντριά, φτάσαμε επιτέλους
μετά από πορεία 5 με 6 ωρών περίπου
στην παραλία, όπου κάναμε ένα δροσιστικό
μπάνιο, μιας και η ζέστη μας είχε πιάσει για
τα καλά. Στην συνέχεια, ακολούθησαν το
απαραίτητο φαγοπότι στην τοπική ταβέρνα
και η σύσφιξη των σχέσεων».
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛ. 1

ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
Νίκος Μπαριάμης (εγγονός
Λεωνίδα Παρδάλη) Βιολογικό
Πατρών
Ηρώ Κύργιου (εγγονή Γιώργου Ζώταλη) Χημικό Κρήτης
Μάριος Λαγός (εγγονός Μάριου Πουλάκη) Οικονομικό Νομ.
Αθηνών
Μάρκος Παππάς (εγγονός
Κούλας Μαυρομιχάλη) Ναυτικών Δοκίμων

Το πρόβλημα
της ύδρευσης

Κάθε Αύγουστο θα σκεπτόμαστε πως το πρόβλημα ύδρευσης
των σπιτιών του χωριού τη καλοκαιρινή περίοδο είναι ιδιαίτερα
σοβαρό. Περιμένουμε το επόμενο
καλοκαίρι να το ξανασυζητήσουμε . Υπάρχουν μεγάλες διαρροές
σε πολλά σημεία . Ανίκανος ο Δήμος να τις αντιμετωπίσει.
Όμως δεν αρκεί ο περιορισμός των διαρροών, χρειάζονται
άλλα μέτρα, οι δημοτικοί άρχοντες αποφεύγουν να επιδιώξουν
λύσεις. Όταν κάποιοι μιλούνε για
κατασκευή φράγματος κρίνονται
υπερβολικοί. Όταν θα φτάσουμε
στη παντελή έλλειψη υπογείων νερών, ίσως θα είναι πολύ
αργά.
Όποιοι εκλεγούν στο χωριό
στις φετινές εκλογές να το δούνε
με σοβαρότητα
Τα Κ.Ν ευχαριστούν τους πατριώτες μας από το εξωτερικό
για τη θερμή ανταπόκριση στην
εφημερίδα μας. Με προθυμία
καταβάλουν τη προσφορά τους
και ενδιαφέρονται για τη λήψη
κάθε φύλου. Τους παρακαλούμε να γράφουν κείμενα για την
εφημερίδα, έχουν τόσα πολλά
να θυμηθούν.

Ήρθαν στο χωριό από το εξωτερικό
(Ιούλιο-Αύγουστο)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ελένη σύζυγος Θ Τσορομώκου
με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Γιώργος Ι Παρδάλης
Θοδώρα Παρδάλη
με το σύζυγο της
Γιάννης Μ Κοσμάς
Γιάννης Χ Κοσμάς
με τη σύζυγο του
Κατερίνα Γ Αρκούδη
με το σύζυγο της
Κατίνα Δ Δρίβα
με το σύζυγό της
Δημήτρης Γ Δρίβας
οικογενειακώς
ΗΠΑ
Γιώργος Ν Τζάκας
με τη σύζυγο Αθανασία
Παναγιώτης Δούνιας
με τη σύζυγο του Κατερίνα
Πατρίσια Δούνια
Ειρήνη Δούνια (Χριστοδούλου)
με το σύζυγο και τα παιδιά τους
Γιώργος Μπέλεσης
με τη σύζυγο Ελένη
Δημήτρης Μπέλεσης
οικογενειακώς
Γιάννης Μπέλεσης
οικογενειακώς
Γιάννης Δ Χαραμής
Παναγιώτα και η κόρη της
Σούλα Λεγάκη
Νίκος Μαυρομιχάλης
με τη σύζυγο του
Κώστας Μαυρομιχάλης
Αντώνης Μαυρομιχάλης
Ντίνα Ξερακιά με το σύζυγό της
Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου –Λεγάκη με το σύζυγό της Κώστα

Στην Αγία Κυριακή πριν κάποια χρόνια

Άννα Τζάκα
με τον μνηστήρα της
Θόδωρος Ν Γκιουζέλης
Χρήστος Μ Γκιουζέλης
οικογενειακώς
Κώστας Ν Τζάκας
με τη σύζυγό του
Κώστας- Λίτσα-Φιλοκτήτης Λαμπράκος
Κατίνα σύζυγος Τάμη Χαραμή
και η κόρη της Καλομοίρα
Κώστας Λάββας
με τη σύζυγο του Πολυξένη και
τη κόρη τους
Παναγιώτης Ι Λάββας
Μαργαρίτα Α Παρδάλη
με το σύζυγό της
ΚΑΝΑΔΑ
Παντελής Παπαμιχαλόπουλος
με τη σύζυγο του Κική
Νίκος Τσίγκος
Θόδωρος Τσίγκος
με τη σύζυγο του
Νίκος –Ματίνα Κουτλή
Θόδωρος Λεγάκης
οικογενειακώς
Παναγιώτα Δ Ταμβάκου

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 2010
Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο σύλλογο Κρεμαστιωτών «ο
ΕΛΑΤΟΣ» που για ακόμα μια χρονιά συνεχίστηκε ο θεσμός της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ . Με πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου στο νοσοκομείο
ΣΠΑΡΤΗΣ έχει δημιουργηθεί ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
από όπου κάθε ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί αίμα αν
παραστεί ανάγκη.
Έτσι λοιπόν και φέτος στις 17-8-2010 πραγματοποιήθηκε η (καθιερωμένη πλέον) ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο ιατρείο του χωριού με τη συμμετοχή
25 πατριωτών μας, τους ευχαριστούμε θερμά και τους ευχόμαστε
να είναι πάντα δυνατοί και υγιείς ώστε να μπορούν να προσφέρουν
κάθε χρόνο το αίμα τους . Τα ονόματα των αιμοδοτών είναι τα εξής:
1) Τσορομώκος Ιωάννης, 2) Τσιγγάρης Νικόλαος, 3) Μαυρομιχάλης
Αντώνιος, 4) Κοσμά Ελένη, 5) Γκούντας Κωνσταντίνος, 6) Καλκάνης Νικόλαος, 7) Κοσμάς Γεώργιος, 8) Ταμβάκος Αντώνιος, 9) Νιάρος Δημήτριος, 10) Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος, 11) Πουλάκης
Θεόδωρος, 12) Βροχίδης Νικόλαος, 13) Λεγάκης Ευστάθιος, 14)
Καλκάνης Κωνσταντίνος, 15) Παυλάκης Ιωάννης, 16) Παρδάλης
Νικόλαος, 17) Κύριου Μιχαήλ, 18) Κοσμάς Δημήτριος, 19) Ζώταλη
Άννα, 20) Καλκάνης Βασίλειος, 21) Δρίβας Δημήτριος, 22) Ράπτης
Παναγιώτης, 23) Παράσχης Βασίλειος, 24) Λεγάκης Ιωάννης και 25)
Λεγάκης Δημήτριος.
Αποτελεί ευχάριστο και ελπιδοφόρο γεγονός το ότι η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές όμως
φαντάζει μικρός ο αριθμός των αιμοδοτών αν αναλογιστούμε το
πλήθος των Κρεμαστιωτών που βρίσκονταν στο χωριό την δεδομένη
περίοδο .
Ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχιστεί ο θεσμός της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
και ο αριθμός των συμμετοχών να αυξάνει χρόνο με το χρόνο.

ΑΓΓΛΙΑ
Λεωνίδας Λεγάκης
ΑΡΑΒΙΑ
Πέτρος Χ Δούνιας

Η αγαπητή μας Καλομοίρα παντρεύτηκε το Σεπτέμβρη το Γιώργο Μπούτσαλη
Ευχόμαστε να ζήσουν

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Ζάρακας, ο Δήμος Ζάρακα,
ο «Καποδίστριας»
και ο «Καλλικράτης»

Του Ν. Καλκάνη

Για δεύτερη φορά σε δεκαπέντε χρόνια επιχειρείται μεταρρύθμιση των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τρόπο
που να προσβάλλει την ιστορική
πραγματικότητα.
Όταν, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοικητική
μεταρρύθμιση και εξαγγέλθηκε
η ίδρυση του δήμου Ζάρακα
στην περιοχή, οι οργανωτές της,
μη αγνοώντας τα τοπικά έθιμα,
ενέταξαν στο δήμο όλους τους
οικισμούς που είτε αναγνώριζαν
την Κρεμαστή ως κεφαλοχώρι
(Γκιότσαλι, Ρηχιά, Λαμπόκαμπος,
Χάρακας, Πιστάματα, Αχλαδόκαμπος, Κουπιά), είτε είχαν οικοδομήσει στενές σχέσεις με την
Κρεμαστή (Κυπαρίσσι, Γέρακας).
για την ακρίβεια, στην αρχή η
Κρεμαστή, το Κυπαρίσσι και το
Γκι.. εντάχθηκαν στο Δήμο Κυφάντων ο οποίος λειτούργησε
για ελάχιστο χρονικό διάστημα
και στη συνέχεια ενοποιήθηκε με
το όμορο μεγαλύτερης έκτασης
δήμο Ζάρακα.
Ο προσδιορισμός των ορίων
του δήμου Ζάρακα βασίστηκε σε
μια πραγματικότητα, που διαμορφώθηκε κατά τους χρόνους της
Τουρκοκρατίας. Οι κάτοικοι των
επιμέρους χωριών έτρεφαν την
αντίληψη ότι αποτελούν μέρη
ενός όλου. αυτό αποδεικνύουν
όχι μόνο από το γεγονός ότι η
Κρεμαστή ήταν το διοικητικό και
οικονομικό κέντρο της περιοχής
τους, αλλά και από την ομοιότητα
των εθίμων, τη διασπορά των οικογενειών σε όλα τα επιμέρους
χωριά, τη χρήση ίδιων οικογενειακών επωνύμων. Η κοινή
ταυτότητα ενισχύθηκε χάρη στην
ίδρυση του Δήμου Ζάρακα και
δημιούργησε τον τύπο του Ζαρακίτη.
Η διάλυση του δήμου Ζάρακα και η ίδρυση αυτοτελών κοινοτήτων σηματοδοτεί την αρχή
της διάβρωσης της Ζαρακητικής
ταυτότητας. Σε αυτό συνετέλεσε
η αύξηση του πληθυσμού των
επιμέρους χωριών, αλλά και η
διάσταση που επήλθε μεταξύ
των χωριών της ενδοχώρας και
των μεγαλύτερων οικισμών της
Κρεμαστής, του Γέρακα, του Κυπαρισσιού. οι κάτοικοι των τριών
χωριών, λόγω της επικοινωνίας
τους με τις αρχές, υιοθέτησαν
πολύ νωρίς την κοινή του νεοελληνικού κράτους (στην αρχή
την απλή καθαρεύουσα, μετά το
1981, τη νεοελληνική κοινή) σε
αντίθεση με τους κατοίκους των

λοιπών οικισμών που μέχρι τη
δεκαετία του 1960 χρησιμοποίησαν την αρβανίτικη διάλεκτο.
Πάντως, η διάβρωση συνετελείτο πολύ αργά. Δεν έχουν
περάσει πολλές δεκαετίες από
την εποχή που κτηνοτρόφοι από
το Λαμπόκαμπο και τη Ρηχιά
αγόραζαν ή νοίκιαζαν κατοικίες
στη Κρεμαστή, για να περνούν το
χειμώνα. Παράλληλα, η επιχορήγηση της οικοδόμησης της νέας
εκκλησίας από το Εθνικό Ίδρυμα
«Ο Βασιλεύς Παύλος» οφείλεται
εν μέρει και στο γεγονός ότι πρόεδρος του ιδρύματος εκείνη την
εποχή χρημάτιζε ο επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος από τα Πιστάμητα. Αλλά και οι μετανάστες από
το Ζάρακα, συνήθιζαν σε πολλές
περιπτώσεις να ιδρύουν κοινούς
συλλόγους Ζαρακιτών.
Η ίδρυση του «κουτσουρεμένου» Δήμου Ζάρακα και η
τριχοτόμηση της περιοχής κατ’
εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» προκάλεσε τόνωση
της διάβρωσης. Το φαινόμενο
αυτό οφείλετο και σε μια τάση
ιδιοποίησης του χαρακτηρισμού
«Ζαρακίτης» από τις αρχές και
τους κατοίκους του νέου δήμου
Ζάρακα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι εκδηλώσεις για το
Ζαρακίτη Μετανάστη τον περσινό
Αύγουστο στη Ρηχιά. όχι μόνο δεν
προσεκλήθησαν εκπρόσωποι της
Κρεμαστής, του Αγίου Δημητρίου
και των Κουπιών, αλλά εκπρόσωπος της δημοκρατικής αρχής
το Ζαρακίτη Μετανάστη ως το
Μετανάστη που «έφυγε από το
Κυπαρίσσι, το Χάρακα, τα Πιστάματα, το Λαμπόκαμπο, τη Ρηχιά,
το Γέρακα»!
Το σχέδιο «Καλλικράτης» συντείνει ακόμη περισσότερο στη
διάβρωση της συλλογικής ταυτότητας των Ζαρακιτών. Εντάσσει
σε διαφορετικό δήμο την Κρεμαστή και τον Άγιο Δημήτριο ενώ
διακόπτει και τις παραδοσιακές
σχέσεις της περιοχής με την πύλη
των Μολάων που από την ίδρυσή
της αποτελεί το περιφερειακό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Όμως, η συλλογική πολιτισμική ταυτότητα του Ζαρακίτη
αποτελεί ένα σημαντικό πλούτο
για τους κατοίκους της περιοχής. Ενσωματώνει τα στοιχεία
που επιβεβαιώνουν την πορεία
τους στο χρόνο, τα στοιχεία του
πολιτισμού τους, τη συνεισφορά
στη λακωνική και νεοελληνική
κοινωνία.

ΣΕΛΙΔΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ
Η οικογένεια Πουλάκη δεν είναι από τις πλέον
παλιές οικογένειες του χωριού μας.
Εμφανίζεται στη Κρεμαστή στα τέλη του 1700.
Σύμφωνα με τις διηγήσεις των παλαιοτέρων Πουλακαίων (μπάρμπα Μήτσος) πρώτη εγκατάσταση τους
είναι τα Κάψαλα. Κατά το μπάρμπα Μήτσο ήρθαν
από τη Μάνη για να αποφύγουν κάποια βεντέτα ,
όμως πιο πιθανό είναι πως ήρθαν από τη Κρήτη ,
όπως τόσοι άλλοι κρήτες που εγκαταστάθηκαν στη
Λακωνία (Γέρακα-Συκιά- Ασωπό) ο πλέον παλαιός
καταγραμμένος Πουλάκης είναι ο Γιώργης Πουλάκης του Ιωάννη γεννηθείς περίπου το 1770 παιδιά
του Γιώργη Πουλάκη
Γιάννης Γ Πουλάκης γεννηθείς 1797 κατέληξε
στο Κυπαρίσσι
Δίδυμα παιδιά Γιώργου Πουλάκη :Παναγιώτης
και Χρήστος 1805
Θόδωρος Γ Πουλάκης γεννηθείς 1815
Από Παναγιώτη Γ Πουλάκη είναι καταγεγραμμένα αρσενικά
Γιώργης Π Πουλάκης γεννηθείς 1830
Γιάννης Π Πουλάκης ..>>>>>> 1835
Δημητράκης Π Πουλάκης >>>>>1845
Χρήστος Π Πουλάκης
>>>> 1843
Από Χρήστο Γ Πουλάκη
Δημήτρης Χ Πουλάκης >>>>>> 1835
Γιώργης Χ Πουλάκης >>>>>>> 1838
Φίλιππας Χ Πουλάκης >>>>>>>1848
Από Θόδωρο Γ Πουλάκη

Γιώργης Θ Πουλάκης >>>> 1845
Νικήτας Θ Πουλάκης >>>>1852
Δημήτρης Θ Πουλάκης >> >1858 (Γαρούφης)
παιδιά του Γιάννης-Θόδωρος
Από Γιώργη Π Πουλάκη με σύζυγο τη Σουσάνα
Χελιώτη από τη Κουνουπιά γεννήθηκε ο Παναγιώτης Γ Πουλάκης(Τσιποκλας)το1866 πήρε για
σύζυγο του τη Κωνσταντίνα Παυλάκη(Κουλούρη)
απέκτησαν(Γιώργο-Σουσάνα- Χρυσούλα-ΓιάννηΜήτσο-Ελένη- Μαρίνη-Φίλε- Νύφω-Λευτέρη-Λεωνίδα- Ειρήνη)
Από Γιάννη Π Πουλάκη γεννήθηκε ο Παναγιώτης Πουλάκης(Πέτουλας) παιδιά του{ΓιάννηςΑντώνης(καρακίτσος)-Δημήτρης}
Από Δημητράκη Π Πουλάκη γεννήθηκε ο Γιώργης Πουλάκης 1870 (Μηλιάς)
Από Χρήστο Π Πουλάκη γεννήθηκε ο Δημήτρης
Πουλάκης 1878(Καράκης)
Από Γιώργη Χ Πουλάκη γεννήθηκε ο Χρήστος
Γ Πουλάκης (Μπλούτσης)1879
Από Φίλιππα Χ Πουλάκη γεννήθηκαν
Χρήστος(πήγε Κυπαρίσσι)-Αντώνης(Αντωνοφίλλ
ιππας)1890
Οι σημερινοί Πουλακαίοι και οι από μητέρες
Πουλακίτσες μπορούν να μάθουν τους προγόνους
τους αλλά και τους συγγενείς τους.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΕΛΙΔΑ 

Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με στόχο τον προσανατολισμό στα ήθη και έθιμα που
γαλούχησαν γενιές και γενιές
Κρεμαστιωτών καθώς και σε
δράσεις με έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία του χωριού.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
που λάβαν χώρα το Καλοκαίρι
του 2010, πολύ μεγάλη επιτυχία
σημείωσαν τόσο η εκδρομή στο
Κεφαλόβρυσο στις 17/08/2010
όσο και η Εκδήλωση στις
20/08/2010 που πραγματοποιήθηκε στην κάτω πλατεία.
Η εξόρμιση σε προορισμούς
στα προάστια του χωριού είναι
κάτι στο οποίο θα δωθεί προτεραιότητα και τα επόμενα χρόνια
καθώς συνδυάζει μία σειρά
από πλεονεκτήματα. Το Κεφαλόβρυσο αποτέλεσε προορισμό
– πρόκληση για όλους μας. Το
εγχείρημα για το Δ.Σ ανείχε ρίσκο λόγω της απόστασης και
της μορφολογίας του χώρου,
ωστόσο επιλέχτηκε λόγω της
ιστορικής σημασίας για τους
μεγαλύτερους σε ηλικία και για
να μεταφερθεί στις νέες γενιές
η ιστορία του τόπου μας. Η οργάνωση απαιτούσε απαράμιλλο
συντονισμό, πολύ κούραση και
έμφαση στις λεπτομέρειες, μα το
αποτέλεσμα πιστεύουμε δικαίωσε όλους τους Κρεμαστιώτες.
Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε
πρόβλεψη, όλοι περάσανε πολύ
όμορφα και διασκεδάσανε, ενώ
στις μεγαλύτερες ηλικίες επανήρθαν ζωντανές αναμνήσεις
από το παρελθόν. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να τονιστεί η

μεγάλη συνεισφορά του Μιχάλη του Τσορομώκου που μας
παραχώρησε τη γενήτρια, και
του Αντώνη και του Γρηγόρη
Πουλάκη που παραχώρησαν
τα οχήματά τους. Επιπρόσθετα,
μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το
«παιχνίδι με το καρπούζι», μία
ιδέα των κυρίων Βασίλη Παράσχη και Μιχάλη Δούνια, το
οποίο απέδωσε και οικονομικά
για το Σύλλογό μας. Αναλυτικά
τα έσοδα και οι δαπάνες για την
εκδήλωση στο Κεφαλόβρυσο
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
17/08/2010
ΕΣΟΔΑ
ΚΟΥΤΙ
ΡΕΦΕΝΕ

545 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

545 €

ΕΞΟΔΑ
ΚΡΕΑΣ

367 €

ΚΑΒΑ

340 €

ΠΑΓΟΣ

50 €

ΒΕΝΖΙΝΕΣ
ΓΕNΝΗΤΡΙΑΣ

40 €

ΨΗΣΤΗΣ

30 €

ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ

104 €

ΤΥΡΙ

50 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

981 €

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

-436 €

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΕΣ

Οι κυρ Αντώνηδες του χθες λητοί - παραδοσιακοί

Η εκδήλωση στην κάτω
πλατεία σημείωσε εξαιρετική
επιτυχία αντίστοιχα. Η παρουσίαση της Μαργαρίτας Δούνια
και Νίκου Μπαριάμη με θέμα
την Μετανάστευση προκάλεσε
εξαιρετικά σχόλια καθώς οι φωτογραφίες από σπάνιες στιγμές
Κρεμαστιωτών από το εξωτερικό
συγκίνησαν τους πάντες και ξύπνησαν αναμνήσεις χρόνων. Στη
συνέχεια ακολούθησε χορευτική
παράσταση από τον Χορευτικό
Σύλλογο όπου παρουσίασε μία
σειρά από χορούς από αρκετά
σημεία της Ελλάδας και τέλος
ακολούθησε χοροεσπερίδα
με την ορχήστρα του Σπύρου
Κουτσοβασίλη. Η διοργάνωση
πραγματοποιήθηκε από κοινού
με το Σύλλογο Κρεμαστιωτών «Ο
Έλατος», γεγονός που συναντάται
για πρώτη φορά από την ίδρυση
των συλλόγων και έθεσε τις βάσεις για τη συνέχιση της καλής
συνεργασίας μεταξύ των δύο
συλλόγων. Τέλος, τα οικονομικά
στοιχεία που αφορούν την εκδήλωση αναλύονται παρακάλω
στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 20/08/2010
ΕΣΟΔΑ
ΦΑΓΗΤΑ - ΠΟΤΑ
ΛΑΧΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΞΟΔΑ
ΧΑΡΤΙΚΑ
ΠΗΡΟΥΝΙΑ
ΠΑΓΟΣ
ΤΥΡΙ
ΨΩΜΙ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΛΑΧΝΟΙ - ΑΦΙΣΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΟΥΛΑΚΗ (5kg ΨΩΜΙ + 1 ΚΙΒ.
ΑΝΑΨΥΚΤ.)
ΤΑΒΕΡΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ (3 ΚΙΒ. ΑΝΑΨΥΚΤ).

5.270 €
3.000 €
8.270 €

140 €
20 €
20 €
50 €
50 €
40 €
185 €
10 €
1.500 €
20 €
50 €

ΔΩΡΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

700 €
160 €
2.945 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.325 €

ΕΣΟΔΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ”

2.662,50 €

* ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΒΑ & ΚΡΕΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΌ
ΤΟΝ Ο.Ν.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 4000€.
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

