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ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ
"Οταν τόν Ιούλιο τοΰ '80
κυκλοφόρησε τό πρώτο φύλ
λο τής Εφημερίδας «Κ.Ν.»,
τονίστηκαν ιδιαίτερα οί σκο
ποί γιά τούς οποίους δρομο
λογήσαμε τήν έκδοση της.
Στήν πορεία πού χαράξαμε
τότε παραμείναμε σταθεροί
καί πιστοί. Καί διαπιστώ
σαμε πώς ό δρόμος αυτός,
είναι μέν δύσκολος, είναι
σκληρός ίσως καί δυσάρε
στος, άλλά είναι αυτός, πού
προβάλλει καί λύνει τά προ
βλήματα τοϋ χωριοΰ μας. Ή
εφημερίδα μας δέν είναι μόνο
έντυπο ειδήσεων καί αναμνή
σεων άλλά είναι προβλημα
τισμένη, είναι ένα ζωνταντό
μέσο γιά νά ταράξει τά νερά,
πάνω στά όποια λίμναζαν
άλυτα προβλήματα τής Κρε-

Μέ τό νά ακούγεται όμως
μέσα άπό τίς στήλες της, ή
φωνή διαμαρτυρίας, δέν ση
μαίνει ότι είναι κομματικό
όργανο ή φερέφωνο. Α ν τ ι 
στρατεύεται κάθε κόμμα,
κάθε κυβέρνηση, κάθε φορέα,
κάθε άτομο πού δυσκολεύει
τό έργο τής αναγέννησης τής
Κρεμαστής. "Οπως επίσης
επιδοκιμάζει κάθε ενέργεια
συμπαράστασης, άπό όπου
καί άν προέρχεται όταν αυτή
βοηθάει τήν ανάπτυξη τοΰ
χωριοΰ μας. ' Η συντακτική
επιτροπή, δέν έχει νά ωφελη
θεί τό παραμικρό, όταν στρέ
φεται εναντίον κάποιου φο
ρέα ή άτομου, αντίθετα βλά
πτεται. Κερδίζει μόνο τό
σύνολο, κερδίζει τό χωριό.
Τ ' άτομα τής συντακτικής
επιτροπής, δέν διασκεδάζουν

μέ τήν εφημερίδα, άλλά αντί
θετα κάνουν έναν αγώνα
διαρκή, σκληρό καί δύσκο
λο. Μοναδική τους ικανοποί
ηση είναι τά οφέλη πού θά
προκύψουν στό χωριό. Καί
νά είναι όλοι βέβαιοι πώς
προκύπτουν πολλά σημαν
τικά οφέλη στή λύση τών
προβλημάτων τής Κρεμα
στής. Οί διαμαρτυρίες μας
φτάνουν μέ σιγουριά σ τ '
αυτιά τών αρμοδίων πιό απο
δοτικά ά π ' οποιονδήποτε
άλλο τρόπο. Ή παρουσία
μας έχει γίνει σέ μεγάλη
ακτίνα αισθητή, καί διαρκώς
διευρύνεται ό χώρος πού
κινείται ή εφημερίδα μας. ' Η
πρόθεση μας δέν είναι νά
θίξουμε άτομα, άλλά νά απο
τρέψουμε επιζήμιες πράξεις
τους, γιά τή γαλήνη τοΰ

χωριοΰ μας. Οί λίγοι επικρι
τές άς συνειδητοποιήσουν,
πώς μόνο μ' αυτούς τούς
προσανατολισμούς, θά συνε
χιστεί ή έκδοση τής εφημε
ρίδας. Έμεΐς πού ξεκινήσα
με μ' αυτές τίς προϋποθέσεις
μόνο μ' αυτές θά συνεχί
σουμε. Θεωρούμε πολυτέλεια
γιά τό χωριό, τήν έκδοση
μιας εφημερίδας πού θά
μιλάει γιά τά λίγα νέα τής
Κρεμαστής, ή γιά τά κοινω
νικά. Αυτά θά συνοδεύουν
τήν ύλη τής εφημερίδας, δέν
θά τήν κατακτήσουν όμως.
"Οσοι χαρακτηρίζουν κομ
ματική τήν εφημερίδα μας,
είναι εκείνοι πού σκέπτονται
κομματικά καί δυσανασχετοΰν πού δέν τούς έξυμνοΰμε.
Κανένας πολιτικός δέν προ
βλήθηκε στίς στήλες τών

«Κ.Ν.». Δέν υπάρχει κόμμα
πού υπηρετούμε, άλλά σκο
πός! καί μάλιστα τόν ύπερετοϋμε χωρίς εκτροπές. Δεχό
μεθα τήν κριτική όλων, όπως
καί τήν συνεργασία όλων.
Γιά νά ευδοκιμήσει ή εφημε
ρίδα μας, χρειάζεται θερμούς
υποστηρικτές καί αυτοί είναι
όλοι όσοι αγαπούν τό χωριό,
όσοι έπιθυμοϋν νά δουν πάλι
ζωντανή τήν Κρεμαστή.
' Η μεγάλη πλειοψηφία
τών Κρεμαστιωτών, επιδοκι
μάζει τό έργο μας. Γι' αυτό
μέ διάθεση θά συνεχίσουμε
τήν δουλειά γιά βελτίωση
τής εφημερίδας, καί είμαστε
σίγουροι πώς στό τέλος όλοι
θά υιοθετήσουν τό πνεΰμα
πού θά κυριαρχήσει στίς
εκδόσεις τών «Κ.Ν.».

Τό Μάιο θά γίνουν οί εκλο
γές, γιά ανάδειξη νέου Δ/Σ
στό σύλλογο Κρεμαστιωτών
Αθήνας τόν «ΠΑΤΡΙΩΤΗ».
Τήν ήμερα τών εκλογών
γίνεται γενική συνέλευση
τών μελών τοΰ συλλόγου.
Γίνεται συζήτηση γύρω άπό
τά προβλήματα τοϋ χωριοΰ,
επισημαίνονται οί στόχοι
γιά τη χρονιά πού ακολουθεί
καί λαμβάνονταν αποφάσεις,
δεσμευτικές γιά τό νέο Δ/Σ.
Ή επιτυχία τής Γενικής
συνέλευσης θά εξαρτηθεί καί
άπό τή μεγάλη συμμετοχή
μελών.
Δυστυχώς ενώ υπάρχουν
πολλοί Κρεμαστιώτες στήν
'Αθήνα ή παρουσία τους
είναι σπάνια στή τόσο ση

μαντική αυτή συγκέντρωση.
Αυτή τή χρονιά άς τό δούμε
διαφορετικά τό ζήτημα, καί
νά συμμετάσχουμε στήν μο
ναδική ετήσια συνέλευση.
Ε π ί σ η ς νά θέσουν υποψηφι
ότητα καί νέα μέλη, διότι
είναι αδύνατο οί 'ίδιοι άνθρω
ποι νά προσφέρουν πάντοτε
τίς υπηρεσίες τους. Δέν
άρκεΐ μόνο ή υλική βοήθεια
πρός τό σύλλογο, χρειάζεται
καί ό ανθρώπινος παράγον
τας. Γά τήν ακριβή ημερομη
νία, θά ειδοποιηθούν όλοι οί
Πατριώτες. Τότε είναι ή
κατάλληλη ευκαιρία νά εκθέ
σουν τίς απόψεις τους καί νά
ενημερωθούν γιά ότι άφορα
τό χωριό.

Σέ κρεμαστιώτικο τονο
«ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ»
' Η πίστη τών απλοϊκών αν
θρώπων ανέκαθεν είναι θερ
μή, είναι πηγαία καί πραγμα
τική. Ή ανώτερη δύναμη
είναι στενά δεμένη μέ τόν
άνθρωπο πού ζει στή φύση,
πού γνωρίζει λίγα γράμματα,
πού ζητάει λίγα πράγματα
άπ' τή ζωή του.
Ή χριστιανική Πίστη έχει
βαθειές ρίζες στόν άπλό λαό,
τόν κόσμο τής υπαίθρου.
' Η παντοδυναμία τοΰ θεού,
λύνει τ ' ανεξήγητα προβλή
ματα τοΰ φτωχού αγρότη, τοΰ
κουρασμένου βιοπαλαιστή,
τ' άπονήρευτου βοσκοϋ.
Ό σ ο πιό αδύνατος είναι ό
άνθρωπος, τόσο πιό πολύ
έχει τήν ανάγκη τοϋ θεοΰ. ' Η
πίστη, τοΰ δίνει τήν υπο

μονή, τοΰ δίνει τήν αρετή,
τήν καλοσύνη, τόν συγκρα
τεί άπό τήν ανέντιμη πράξη,
τοΰ ελέγχει τή ζωή.
Οί σκληρές συνθήκες, πού
γνώρισαν άπό πάντα οί άν
θρωποι τοΰ χωριοΰ μας, επέ
δρασαν σημαντικά στό χαρα
κτήρα τους, στήν ανάγκη τοΰ
θεοΰ βρισκόταν κάθε στιγμή.
Παρακαλοΰσε τό θεό νά βρέ
ξει, νά φυσίξει, νά κάνει
καλό καιρό, νάχει υγεία,
νάχει δύναμη. Οί ανάγκες
αυτές τοΰ δημιούργησαν
έντονη τήν υποχρέωση τοΰ
νά είναι καί ό ίδιος εντάξει
απέναντι στό θεό.
"Ετσι ό Κρεμαστιώτης,
υπήρξε χριστιανός, εκκλησι
αζόταν πάντα, προσευχόταν,

Μηνύματα τής "Ανοιξης στό χωριό.

είχε διαρκώς τό φόβο τοΰ
θεοΰ. Ό φόβος αυτός πρός
τό θεό, είναι αλήθεια, πώς
τόν συγκράτησε αρκετές
φορές, άπό ανέντιμες πρά
ξεις. ' Η πίστη αύτη πρός τό
θεό, τουδωσε κουράγιο, κι'
άντεξε τίς μπόρες πού γνώρι
σε.
Ό φόβος όμως αυτός, ίσως
τόν έσπρωξε σ' υπερβολές
μερικές φορές.
Αυτές τίς σκέψεις έκανα,
σάν σκέπτομαι κάποια σαρα
κοστή λίγο πιό παλιά στήν
Κρεμαστή.
Ή μακαρίτισσα ή θειά
Γιώργαινα ζοΰσε πολύ φτω
χά, δέν περίσευε μπουκιά
ψωμί, άπό τ ' άγγόνια πού
ζούσαν στό ίδιο σπίτι. Χόρτα
καί λίγο τυρί, ήταν σχεδόν οί
καθημερινές τροφές. Ευτυ
χώς είχαν δυό γίδες, πού εξα
σφάλιζαν αρκετό γάλα καί ή

γριά Γιώργαινα έπινε καμμιά
κούπα τήν ήμερα. Εκείνη τϊ
σαρακοστή που θυμάμαι βρή
κε τή θειά Γιώργαινα άρρω
στη στό κρεββάτι, ήταν πιό
πολύ αδυναμία καί κούραση.
Πέρναγαν οί μέρες, ή θειά
Γιώργαινα χειροτέρευε. Ή ρ 
θε πιά ό γιατρός χωρίς πολ
λές εξετάσεις κατάλαβε.
— Αδυναμία θειά Γιώρ
γαινα, δέν έχεις τίποτε. Φάει
καί θά γίνεις καλά, είπε.
Κούνησε τό κεφάλι ευχα
ριστημένη ή γριά Γιώργαινα,
καί καλοσώρισε τό γιατρό.
Ή ρ θ ε ή θυγατέρα της τό
βράδυ καί τής έφερε ένα μεζέ
κόττα βραστή μέ ρύζι.
Τινάχτηκε πάνω ή άρρω
στη θειά Γιώργαινα, — Οΰ
Παναγία μου αμαρτία μέρες
πούναι θά μέ κολάσεις! φώ
ναξε, ένώ αρνήθηκε ούτε
ζουμί νά βάλει στό στόμα

της. Ή άλλη θυγατέρα, τής
έφερε μακαρόνια μέ τυρί,
άλλά ή θειά Γιώργαινα δέ
δέχτηκε, προτίμησε τσαγάκι
τοΰ βουνοΰ.
Οί μέρες κύλαγαν, ή θειά
Γιώργαινα έγινε σκελετός,
τής έμεινε μόνο ή δύναμη νά
απομακρύνει τ ' άρτίσιμα, τό
γάλα, τό τυρί, τό κρέας.
"Εχασε πιά τίς αισθήσεις
της, παραλόγησε! Τότε λύγι
σε ή αντίσταση της. Τής
δώσαν ένα κατσαρόλι γάλα,
κι' άνοιξαν τά μάτια της
μόλις λίγο είχε συνέλθει, καί
κατάλαβε τό κακό ποΰπαθε
—Τό κρίμα στό λαιμό σας,
είπε. Θά μάς κάψει ό Θεός
Ευτυχώς είχε φτάσει τών
Βαΐων καί γλύτωσε ή θειά
Γιώργαινα. Δέν έχουμε τίπο
τα μέ τή θρησκεία σεβόμα
στε τό θεό άλλά άς ξέρουν οί
αγαθές μανάδες μας πώς ούτε
ό θεός δέ θέλει τέτοιες
υπερβολές.
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Πρίν λίγο καιρό έφυγε άπ'
ανάμεσα μας, ένας άνθρωπος

•

'Εγκαταλελειμένα σπίτια
Τά τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική προσπάθεια γιά νά
συντηρηθούν τά σπίτια τοΰ χωριοΰ. Τ ' αποτελέσματα είναι
πολύ ικανοποιητικά καί ή εμφάνιση τοΰ χωριοΰ συνεχώς καλλιτερεΰει. Παρά ταΰτα όμως υπάρχουν αρκετά σπίτια, πού
χάσαν τό ενδιαφέρον τών αφεντικών τους, καί καταρρέουν
μέρα μέ τήν μέρα. Κάποιοι ίσως από τους πατριώτες μας σκέ
πτονται σύντομα νά εκδηλώσουν τό ενδιαφέρον τους, γιά τά
σπίτια τους πού σβόνουν. Ό μ ω ς κάποιοι άλλοι δέν κάνουν
τέτοιες σκέψεις, ϊσως γιατί δέν έ'χουν τίς ανάλογες δυνατότη
τες. Σέ αυτούς απευθυνόμαστε καί τούς καλούμε νά δηλώσουν
πώς πουλάνε τίς ιδιοκτησίες τους. Υ π ά ρ χ ο υ ν άλλοι πού επι
θυμούν νά αποκτήσουν κάτι στό χωριό μας, καί δυστυχώς δέν
βρίσκουν απόκριση στό ενδιαφέρον τους. Ό σ ο ι λοιπόν αποφα
σίσουν νά πουλήσουν στό χωριό παλαιά σπίτια ή χώρους άς
γράψουν στήν εφημερίδα καί θά τούς διευκολύνουμε νά έλθουν
μέ κάποιο ενδιαφερόμενο σέ συμφωνία.

Δενδροφύτευση τοΰ χωριοΰ
Δυστυχώς τό ενδιαφέρον γιά τό φύτεμα δέντρων στό χωριό
υπάρχει σέ πολύ λίγους πατριώτες μας, πού είναι αξιέπαινοι
δέν αρκούν ό'μως οί δικές τους προσπάθειες. Πρέπει όλοι νά
συμμετάσχουμε. Σίγουρα έχουμε τίς δυνατότητες, λείπει μόνο
ή διάθεση. Μιά τέτοια απασχόληση είναι πολύ ευχάριστη,
άλλά θά δώσει μιά ιδιαίτερη ομορφιά στό χωριό. Πρέπει νά
τονίσουμε ό'μως πώς δέν είναι αρκετό τό φύτεμα, χρειάζεται
καί ή προστασία τών δέντρων εκτός άπό τή φροντίδα. Γ ι ' αυτό
λοιπόν όσοι δέν συμμετάσχουν στό φύτεμα άς δείξουν κάποια
διάθεση γιά τήν προστασία τών δέντρων πού φυτεύτηκαν ή' θά
φυτευθοΰν.

Οί δρόμοι τοΰ χωριοΰ

πού πραγματικά θά μάς μεί
νει αλησμόνητος. Έφυγε ό
Γέρο Κώτσος ό Παράσχης.
Μιά μορφή πού γιά 95 χρό
νια, έζησε μέσα στήν Κρεμα
στή. Ό μπάρμπα-Κώστας,
βρέθηκε μέ τήν οικογένεια

του στήν Κρεμαστή άπό τά
τέλη τοΰ περασμένου αιώνα,
ξεκινώντας άπό τό Παλαιοχώρι Αρκαδίας. "Εμειναν
στήν Κρεμαστή καί δέθηκαν
στενά μέ τό τόπο της. Τά νιά
τα του, τά πέρασε, πολεμόντας σ ' όλους τούς πολέμους,
άπό τό 1912 ώς τό 1928. Βρι
σκόταν στή στρατιά τής
Ηπείρου τοΰ αντιστράτηγου
Σαπουτζάκη. Ή τ α ν στους
ελευθερωτές τοΰ Γρίμποβου,
τής Φιλιππιάδας, τής Πρέβε
ζας καί στους έκπορθητές
στό Μπιζάνι καί τά Γιάν
νενα. Έ κ ε ΐ βρέθηκαν καί
άλλοι 10 Κρεμαστιώτες πού
μετά τίς πρώτες νίκες μετα
φέρθηκαν στήν Κόρινθο
ελπίζοντας, πώς τέλειωσαν
οί υπηρεσίες τους. Μέ τά
πόδια καί τόν οπλισμό τους,
ήρθαν στό χωριό, άλλά πρίν
φτάσουν έκλήθηκαν γιά νέα
δράση. Πάλι στό μέτωπο,
πάλι στους αγώνες. Ε π ή ρ ε
μέρος σ ' όλες τίς μάχες, καί
επέζησε καί στή φονική
μάχη τών Γιαννιτσών. Στους
νέους αγώνες μέ τούς Βούλ
γαρους ήταν πάλι παρών.
Στή μεραρχία τοΰ στρατηγού
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T « y » p t o u στο χωρίο. Αναμφισβήτητα οί ανάγκες
ό'μως είναι ακόμα σημαντικές. Πρέπει τίς προσπάθειες γιά τή
διάνοιξη δρόμων νά μήν τίς εμποδίζει κανένας. Αντίθετα νά
συνεισφέρουν ό'λοι στήν αναλογία τους, διότι ό'λοι θά έχουν
οφέλη άπό τό δρόμο. "Ενας σημαντικός λόγος γιά τήν καθυ
στέρηση άνακαίνησης τών σπιτιών, είναι ή αδυναμία νά μετα
φερθούν υλικά στά σπίτια, πράγμα που κάνει πανάκριβη τήν
παραμικρή εργασία.

Οί βρύσες τοϋ χωριοΰ
"Οσοι έπισκέπτηκαν τό φετεινό χειμώνα τό χωριό καί οί ντό
πιοι κάτοικοι γνώρισαν γιά πρώτηφορά τόσα πολλά νερά.
'Εκτός από τά γνωστά σημεία εξόδου τοΰ νεροΰ εμφανίστη
καν, πολλά ακόμα, άπό τά οποία τρέχει μεγάλη ποσότητα
νεροΰ.
Τό γεγονός αυτό μάς δείχνει πώς τό νερό πού έχουμε τίς
άλλες εποχές άπό τίς βρύσες, δέν είναι ολο τό νερό που υπάρ
χει στά σημεία αυτά, άλλά λοξοδρομεί αρκετή ακόμα ποσό
τητα τόσο απαραίτητη γιά τό καλοκαίρι.
Στόχος μας λοιπόν νά είναι ή πλήρης αξιοποίηση τοΰ νεροΰ
διότι μετά τήν κατασκευή τοΰ υδραγωγείου, θά είναι χρήσιμη
καί ή σταγόνα τοΰ νεροΰ.
Ά φ ο ΰ αναφερθήκαμε στίς βρύσες, τονίζουμε, πώς τό Πάσχα
δσοι είμαστε στό χωριό νά μεριμνήσουμε γιά τήν καθαριότητα
τής κάθε βρύσης, καί στή συνέχεια νά ξεκινήσει ή μάλλον νά
συνεχιστεί ή προσπάθεια βελτίωσης τών γύρω χώρων.
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Σκρά. "Οταν πιά τέλειωσαν
οί αγώνες, τότε μόνο γύρισαν
σ τ ή ν πατρίδα. 'Εκεΐ τ ό ν
περίμενε δουλειά σ υ ν ε χ ή ς ,
σ κ λ η ρ ή , μ ε γ ά λ ω σ ε πέντε
παιδιά, καί ήταν πάντα γελα
στός, τά πειράγματα του,
ήταν σ ' όλους γνωστά. Τήν
'ίδια διάθεση, τήν 'ίδια αισιο
δοξία, διατήρησε ώς τό τέλος
τής ζωής του αγαπημένος
ανάμεσα στά παιδιά, στά
εγγόνια, τα δισέγγονα, πέρα
σε καλά τά γεράματα του, ώς
τή τελευταία στιγμή στά
θηκε, όρθιος, μέ τό χορό, τά
πειράγματα καί τή λεβεντιά
του! ' Η φυγή του θά γίνεται
πάντα κάθε φορά αισθητή.
Γιά τούς Κρεμαστιώτες πού
τόν γνώρισαν θά μείνει αθά
νατος στή μνήμη τους.
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Τό μαρτύριο άπό τό ΚΤΕΥΛ

• "Λ

Αυτό πού συμβαίνει μέ τά λεωφορεία τοΰ ΚΤΕΥΛ είναι απαρά
δεκτο, ή αυθαιρεσία τους δέν έχει όρια. Χρόνια είχαν τή δικαι
ολογία τοϋ δρόμου, γιά νά αντιδρούν στή συγκοινωνία τοΰ
χωριοΰ. Τώρα χάσαν αυτή τή δικαιολογία καί επιβάλλουν ένα
καθεστώς πού θυμίζει άλλες εποχές «πού μάλλον νοσταλγούν»
οί εγκέφαλοι τοΰ ΚΤΕΥΛ στους Μολάους. Διακόπτουν τή συγ
κοινωνία, έρχονται τό πρωί δέν έρχονται τό μεσιμέρι, υποδει
κνύουν τό λεωφορείο τοϋ Κυπαρισσιού γιά τούς Κεμαστιώτες,
καί πολλά ακόμα μαρτύρια. "Ας κατανοήσουν οί Κύριοι αυτοί
πώς τό πόλεμο μέ τήν Κρεμαστή θά τόν ΧΑΣΟΥΝ. Ξέρουμε νά
παλεύουμε γιά τό χωριό μας, όταν ξέρουμε πώς ό αγώνας μας
είναι δίκαιος.
Κρεμαστιώτικη

παρέα τοΰ 1942.
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Τό τελευταίο τρίμηνο είναι
ό χειμώνας στό χωριό. Στό
διάστημα αυτό τό χωριό γνω
ρίζει τίς πιό μεγάλες καί άκατανίκητες δυσκολίες. Ή
ερήμωση φτάνει στίς πιό
μεγάλες διαστάσεις. ' Η εγκα
τάλειψη όσο καμμιά άλλη
εποχή τοΰ χρόνου, καί τέλος
οί καιρικές συνθήκες πολύ
σκληρές. Μέ τίς συνθήκες
αυτές ζουν οί λιγοστοί ηρωι
κοί πατριώτες μας, διατη
ρώντας τή σπίθα τής ζωής
πού τόσο απειλήθηκε τά
τελευταία χρόνια. Ή Πρω
τοχρονιά δέν είχε κανένα
χρώμα στήν Κρεμαστή, ούτε
παπάς, ούτε πατριώτες άπό
τήν 'Αθήνα βρέθηκαν στό
χωριό. Οί πρώτες μέρες ήταν
μέ καλό καιρό, άλλά τό δεύ
τερο δεκαήμερο ο καιρός
άλλαξε. Πυκνή ομίχλη σκέ
πασε τά σπίτια, καί ή θερμο
κρασία έπεσε πολύ χαμηλά.
Τό σχολείο λειτουργούσε
όλες τίς μέρες, καί επισκέ
φθηκαν τό χωριό πατριώτες
άπό τήν 'Αθήνα, άλλά καί
άπό τά γύρω χωριά. Τά χιό
νια δέ βάστηξαν πολύ, γιατί
επακολουθούσε βροχή. Τά
μαγαζιά πού λειτουργοΰσαν
ήταν τοΰ Παναγιώτη καί τοΰ
Καμαρινοΰ, συγκέντρωση
γινόταν όμως καί στοΰ Μαστρογιάννη τό ξυλουργείο,
άλλά καί στοΰ Σοφοΰ τό
εμπορικό.
Τά χόρτα ήταν λιγοστά καί
δύσκολα τ ' άνακάλυπτεί:. Ή

ό τόσο γραφικός άνθρωπος
τοΰ χωριοΰ. Ή τ α ν μιά ξεχω
ριστή νότα τής Κρεμαστής,
ήταν 72 χρονών. ' Ο άσκημος
καιρός συνέχισε τή δράση
του, αποτέλεσμα ήταν ή
μεγάλη υγρασία. Τά σπίτια
πού γίναν μέ μπετά είναι σχε
δόν ακατοίκητα τό χειμώνα.
Μεγάλα προβλήματα αντιμε
τωπίζει τό χωριό μέ τή συγ
κοινωνία, άλλες φορές έρχε
ται καί άλλες όχι τό λεωφο
ρείο, μάς στέλνουν νά επιβι
βαστούμε στό λεωφορείο τοΰ
Κυπαρισσιού, πού είναι συ
νήθως γεμάτο καί άν μάς
πάρει είμαστε όρθιοι.
Ό γιατρός ήταν συνεπής
στά καθήκοντα του, καί μάς
έδινε σιγουριά.
'Αρχές τοΰ Μάρτη χάσαμε
τό μπαρμπα-Κώστα τό Παράσχη πού πέθανε ξαφνικά.
Ή τ α ν τόσο αγαπητός καί
λυπηθήκαμε όλοι, έστω καί
άν ήταν 95 χρονών.
Ό δρόμος πρός τό Μαρί
χάλασε σέ μερικά σημεία
λόγω τών βροχών. Θά ζητή
σουμε Γκρέιντερ άπό τή
Νομαρχία, γιά διάνοιξη.
Ό πρόεδρος τοΰ χωριοΰ
πήγε στή Σπάρτη γιά τό θέμα
τοΰ παπά. Είχαμε υποσχέσεις
πώς κάποιος θά τοποθετηθεί
ώς τό Πάσχα, δυστυχώς όμως
δέν είναι καί τόσο σίγουρο.
Τό Μάρτιο σκάπτηκαν τ '
αμπέλια, δυστυχώς όμως ελά
χιστα, διότι δέν υπάρχουν
εργατικά γέρια, γι* αυτό

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Στίς 13 Μάρτη Σάββατο, έγι
νε ό χορός τών πατριωτών
αμς πού μένουν στήν 'Αθήνα
καί τόν Πειραιά, στό Ξενο
δοχείο «Ξενοφών». ' Η οργά
νωση ήταν άριστη, καί τά
μέλη τοΰ Δ/Σ. εργάστηκαν
μέ ζήλο.
Ή συμμετοχή πατριωτών
μας δέν ήταν όμως τόσο ' Ικα
νοποιητική. Δυστυχώς γιά ό
σους δέν παραβρέθηκαν, ά
φοΰ όλοι ομολογούν πώς
ήταν ό πιό καλός χορός Κρε
μαστιωτών. ' Η άνεση χώρου
ή καλή ορχήστρα ήταν οί
βασικοί συντελεστές τής
επιτυχίας.
Στήν ομιλία του ό πρόε
δρος τόνισε τή σημασία τής
συνάντησης τών πατριωτών,
πού κύριος σκοπός της είναι
ή διατήρηση τής παράδοσης,
τοΰ χωριοΰ, πού σίγουρα
είναι τόσο πλούσια, άλλά καί
τόσο άπλή, μιάς καί τήν σύνθεσαν άνθρωποι απλοί, αγνοί,
οί μανάδες μας, οί πατεράδες
μας, οί άνθρωποι που στερή
θηκαν υλικές απολαβές, άλλά
είχαν άφθονη τήν καλοσύνη,
τή διάθεση καί τή δημιουρ
γία. Ε κ ε ί ν η ή κοινωνική
δομή πού πολλοί γνωρίσαμε,

Τή φετεινή χρονιά ό δρό
μος τοΰ χωριοΰ πρός "Αγιο
Δημήτρη, δέ μάς προβλημά
τισε καθόλου. Καί μάλιστα
τό τμήμα τοΰ χωματόδρομου
ήταν ικανοποιητικότατο.
Ό κος Μακρής πράγματι
έδειξε ξεχωριστό ζήλο στό
έργο τής επιχωμάτωσης.
Στήν άρχή ανησυχήσαμε,
φοβούμενοι πώς δέν θά γίνει
διάστρωση καλή. Ευτυχώς
μάς διέψευσε καί τόν εύχαριστοΰμε. Αυτές οί χειρονομίες
εκτιμώνται άπ' όλους μας.
Μή μάς παρεξηγούν άν ανη
συχούμε, ή καί άν δυσπιστοΰμε είναι γιατί μάς ενδια
φέρει πάρα πολύ τό χωριό
μας. Τό ενδιαφέρον τών Κρε
μαστιωτών είναι τό πιό μεγά
λο όπλο.τοΰ χωριού τους.

απέδωσε πολλούς καρπούς,
γι' αυτό πρέπει νά τήν ζων
τανέψουμε, καί νά τήν διατη
ρήσουμε, μεταφέροντας την
στά παιδιά μας, στή δεύτερη
γενιά Κρεμαστιωτών.
"Εγινε λαχειοφόος αγορά
μέ πλούσια δώρα. Ή βοή
θεια τοΰ κόσμου ήταν πρα
γματικά συγκινητική.
Τυχερός τής βραδυάς ό
πατριώτης μας Αλέκος Πριφτάκης, κέρδισε μιά χρωματι
στή τηλεόραση..
Τό χορό μας τίμησε ή
παρουσία τοΰ Ζαρακίτη βου
λευτή τοΰ ΠΑΣΟΚ καί Γ '
αντιπροέδρου τής βουλής κ.
Παναγιώτη Κρητικοΰ. Ε π ί 
σης παραβρέθηκαν αρκετοί
Ζαρακίτες στό χορό μας.
"Ολοι αισθάνθηκαν ικανο
Αλληλογραφία
ποιημένοι, πού πλέον αντιμε
Κοινωνικά
τωπίστηκαν όλες οί διοργα
νωτικές δυσκολίες, πού πα
Γεννήσεις
ρατηρήθηκαν άλλες χρονιές.
Τά οικονομικά οφέλη ανήλ
' Η κα καί ό κος Παναγιώτης
θαν περίπου στίς 100.000
Γκιουζέλης απόκτησαν κορι
δρχ. Τά πραγματικά οφέλη
τσάκι.
ήταν όμως ακόμα περισσό
Ή κα Τέτα Πρωτόπαπα (γέ
τερα διαπιστώνοντας τή σύ
νος Δημ. Κουλούρη) καί ό
σφιξη τών σχέσεων πού
κος Νώντας Πρωτόπαπας
έπετεύχθηκε, καθώς καί τή
απόκτησαν αγοράκι.
διάθεση πού επικράτησε.
Ευχόμαστε νά τούς ζήσουν

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ
Χρόνιο πρόβλημα παραμέ
νει ή θέση παππά στό χωριό
μας. Γιατί δέν αντιμετωπί
ζετε δραστικά τό ζήτημα
αυτό; ' Υπενθυμίζουμε τούς

Ή επιχωμάτωση τοΰ
δρόμου.

στης, έχει ανατεθεί κάποιος
ρόλος άπό τό κληροδότημα
Νικ. Πάππας. Ή απουσία
παππά άπό τό χωριό χρονίζει
τό ποόβληαα τών ποοικοδο-

Θάνατοι
Απέθανε σ ' ηλικία 72 χρό
νων ό Θεόδωορος Δ. Κοσμάς
Ξαφνικά απέθανε ό Κων
σταντίνος Ν. Παράσχης ήλι-

τερο τόνο στό χωριό. Ό
πατριώτης μας ό Γιάννης ό
Λάββας φύτεψε πολλά δέν
τρα τό Γενάρη, κυρίως ελιές,
ένώ ό Παναγιώτης ό Λάββας
έκτος άπό ελιές φύτεψε πολ
λές καστανιές. Ό μπάρμπα
Αντώνης, ό Ζώταλης καί ό
Τζάκας φύτεψαν δάφνες στό
δρόμο γιά τό Μαρί. Ό Ζουμποΰκος στάθηκε ευεργέτης
μέ τίς επισκέψεις του άλλά
περισσότερο πού τελικά κα
τάφερε νά δώσει καθαρή
εικόνα στίς τηλεοράσεις τοΰ
χωριοΰ.
Ό Φλεβάρης ήρθε μέ πολ
λές βροχές καί κρύα. Α μ έ 
τρητα ποτάμια ζωντάνεψαν,
καί σκόρπαγαν τό γνωστό
ήχο τοΰ νεροΰ πού τρέχει. Τά
κρασιά παρουσιάστηκαν ε
ξαιρετικά, τόσο, πού αμφιβά
λουμε άν τά βρει τό καλοκαί
ρι. Οί επισκέψεις πατριωτών
άπό τήν 'Αθήνα πύκνωσαν,
πολύ βρέθηκαν μέ χιόνισ τό
χωριό, καί ζήσαν όμορφες
στιγμές κοντά στους πατριώ
τες τοΰ χωριοΰ.
Τό Φλεβάρη πέθανε ό
μπάρμπα Θόδωρος ό Κοσμάς,

Σέ μερικές περιοχές κά
νουν τήν εμφάνιση τους τσα
κάλια καί υπάρχουν πολλά
θύματα στίς στάνες. Ε λ π ί 
ζουμε νά θεραπευτεί αυτή ή
πληγή τώρα πού είναι ακόμα
στήν άρχή.
Ή γιορτή τοΰ Ευαγγελι
σμού δέ θυμίζει τίποτε σέ
μάς, άφοΰ δέν υπάρχουν ούτε
πολλά παιδιά στό σχολείο,
άλλά ούτε καί εκκλησία.
"Ετσι πέρασε ή κρίσιμη
εποχή τής Κρεμαστής.
Τό Πάσχα θά μάς επισκε
φθούν τά παιδιά μας πού ζουν
έξω άπό τό χωριό. Θά ζωντα
νέψει αυτές τίς μέρες ή Κρε
μαστή, καί πλέον ή άνοιξη
θά μάς ανακουφίσει όλους.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αϊ Δημήτρης
Στόν "Αγιο Δημήτρη ό τοπι
κός σύλλογος οργάνωσε μέ
μεγάλη επιτυχία χορό Α π ο 
κριάτικο στό μαγαζί τοΰ
Γεωργαντώνη (Κούτρου). ' Η
συμμετοχή ξεπέρασε τούς
υπολογισμούς τοϋ Δ/Σ τοϋ
συλλόγου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 82
Πληροφορηθήκαμε ότι τό
έτος 1982 τό Νομαρχιακό
πρόγραμμα προβλέπει γιά
έργα στήν Κρεμαστή προϋ
πολογισμό ύψους 18.000.000
δραχ. Δηλαδή αποπεράτωση
τοϋ βασικοϋ μας έργου τής
ασφάλτου.
Παράλληλα προωθείται τό
έργο τής ύδρευσης γιά τό
όποΐο δέν είναι πρόβλημα
μόνο χρηματοδότησης άλλά
καί τό ενδιαφέρον άπό τούς

εργολάβους επειδή παρουσι
άζει λόγω ανωμάλου εδάφους
πολλές δυσκολίες. "Αν αυτά
τά έργα πραγματοποιηθούν,
ή θέση τοΰ χωριοΰ μας θά
γίνει πολύ πλεονεκτική. 'Από τό σύλλογο θά γίνουν
ενέργειες ώστε νά υλοποιη
θεί τό Νομαρχιακό πρόγραμ
μα τοΰ 1982.
Αμέσως μόλις τοποθετηθεί
ό νέος Νομάρχης στή Σπάρ
τη.

στήν Κρεμαστή.
1) Διέθεσε ή Κρεμαστή γιά
κατασκευή εκκλησιών, μου
σείου, σπιτιοΰ Ιερέως, επι
σκευές έξωκκλησιών, καί
άλλα εκκλησιαστικά θέματα
τεράστια ποσά.
2) Παραβλέπεται ό κοινωνι
κός ρόλος τοϋ Ι ε ρ έ α πού
απαιτεί έκεΐ πού υποφέρουν
κάποιοι χριστιανοί, έκεΐ
χρειάζεται περισσότερο ό
πνευματικός ποιμένας καί
είναι γεγονός πώς οί δικοί
μας οί κάτοικοι, πού τό
χωριό μας είναι απομονω
μένο υποφέρουν, άπό τήν
έλλειψη τής εκκλησίας.
3) Στόν Ιερέα τής ΚρεμαΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΑ Κ.Ν.
'Αντωνία Μπόνη, Βανκού
βερ 40 δολ.
Βασίλης Χαραμής, Καναδάς
50 δολ.
Χρήστος Γκουζέλης, Καλλι
φόρνια 50 δολ.
Δέσπω Χαραμή, Καλλιφόρ
νια 50 δολ.
Δέσπω Δρίνη, Πειραιά 1.000
δρχ·
Παναγιώτα Λέκκα, Πειραιά
1.000 δρχ.
Ιωάννης Θ. Ξαστερούλης,
Μολάοι 1.000 δρχ.
Δημήτριος Παπαμιχαλόπουλος, Ναυάρχου Νικόδημου 2
'Αθήνα 1.000 δρχ.
Αντώνιος Ζώταλης, Κρεμα
στή 500 δρχ.
Παναγιώτης Τζάκας, Κρεμα
στή 500 δρχ.
Κώστας Πουλάκης, Κόριν
θος 1.000 δρχ.
Παν. Παράσχης, Καναδά 50
δολ.
'Αθ. Κυράνης, 'Αθήνα 1.000
δρχ.

Κρεμαστή έχει αρκετό κό Τζάκα ηλικίας 68 ετών.
σμο, πολλούς μετανάστες, Απέθανε ή ' Ελένη Γεωρ.
πολλούς επισκέπτες, ώστε νά Τσορομώκου ηλικίας 75 ε
μήν ευσταθεί ή δικαιολογία, τών.
ότι δέν υπάρχει κόσμος. Θερμά συλληπηρήρια στους
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη, συγγενείς τους.
σάς ζητάμε νά αντιμετωπί Καν 'Αντωνία Μπόνη
σετε οριστικά τό πρόβλημα Βανκοΰβερ Καναδά
τής Κρεμαστής; "Ισως σάς
δίνουν «κάποιοι» ψευδή εικό
Σάς εύχαριστοΰμε γιά τό
να τοΰ χωριοΰ μας.
ιδιαίτερο ενδιαφέρον πού
Ή αλήθεια είναι κάπως δείχνετε, τόσο γιά τήν εφη
διαφορετική.
μερίδα μας, όσο καί γιά όλα
"Οποιος Ιερέας έλθει στήν τά κρεμαστιώτικα θέματα.
Κρεμαστή, θά ικανοποιηθεί
Λυπηθήκαμε, πού τό γράμ
απολύτως, καί παράλληλα θά μα σας έφτασε μετά τήν εκτύ
εκπληρώσει εις τό άκέραιον πωση τοΰ προηγούμενου
τήν αποστολή του.
φύλλου, ή οποία έγινε σύν
τομα λόγω τών εορτών.
ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ζητάμε συγνώμη πού στό
Παραμένει επείγον τό πρό φύλλο τοΰ Όκτώβρη 81 δέν
βλημα τηλεφώνου γιά τήν αναφέραμε τήν επίσκεψη τής
Κρεμαστή. Ό ΟΤΕ πρέπει οικογένειας σας, καθώς καί
νά βρει κάποια λύση.
τοΰ φίλου μας Σταμάτη ΠεΤονίζουμε ότι ή εκτίμηση τράκη, στό χωριό. Πιστέψτε
πώς ή Κρεμαστή δέν έχει ότι δένυΠαρχει πρόθεση. Τά
κόσμο, άρα δέν χρειάζεται χρήματα πού λάβαμε 40 δολ.
αυτόματα τηλέφωνα είναι τά δημοσιεύουμε.
αυθαίρετη καί κακή.
Τουλάχιστον 100 τηλεφωνι Κον Χρήστο Γκιουζέλη
κές συσκευές θά μπουν στό Καλλιφόρνια
γωριό.
Η ΜΟΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
Ευχαριστούμε γιά τίς προ
σπάθειες
πού καταβάλλεις
ΔΗΜΗΤΡΗ
τόσο
γιά
τήν
εφημερίδα, όσο
' Η -5η ΜΟΜΑ κατασκευάζει
καί
γιά
ότι
άφορα
τό χωρίο.
δρόμο άπό "Αγιο Δημήτρη
Περιμένουμε
περισσότερα
πρός Γκιότσαλη, ήταν ένα
όνειρο πολλών Αϊ-Δημητρι- νέα άπό τούς πατριώτες τής
ωτών τό νά συνδεθοΰν μέ τή Καλλιφόρνιας.
Μητρόπολη τοΰ "Αγιου Δη
Χάρακας
μήτρη. Τό κόστος τοΰ έργου
είναι πολύ μεγάλο. Ε λ π ί  Ά π ό τό "Ιδρυμα Πετρολέκα
ζουμε όμως πώς άν συνεχί θά διατεθούν 2 έκατομύρια
σουν νά δείχνουν ζήλο. Θά δραχμές γιά επίστρωση μέ
τό πετύχουν όλοι οί κρεμα τσιμέντο τμημάτων τοΰ δρό
στιώτες τούς τό ευχόμαστε. μου Χάρακα - Κυπαρίσσι.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
ΕΘΙΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Ή 25η Μαρτίου γιορτή τοΰ
Ευαγγελισμού τής Θεοτό
κου, επέτειος τής επανάστα
Γιά τά πολύ ορεινά χωριά
σης τοϋ 1821. Ή τ α ν μιά
χειμώνας δέν είναι μόνο τό
μέρα ξεχωριστή γιά τήν Κρε
κρύο, τά γυμνά δέντρα καί τά
μαστή.
Παραδόσεις άπό τήν
τζάκια πού καπνίζουν. Είναι
Τουρκοκρατία,
διατηρούνται
ακόμα ή πυκνή μουγκάρα, τό
άφθονες
στό
χωριό,
μιας καί
άγρίεμα τοϋ βοριά, είναι τό
ή
Κρεμαστή
βρισκόταν
ανά
χιόνι, καί πιό πολύ είναι τό
μεσα
στή
ξεσηκωμένη
γιά
τή
κλείσιμο στά σπίτια μέρες
Λευτεριά
τής
Ελλάδας.
καί μέρες.
Οί γέροι τοΰ χωριοΰ είχαν
Τό δικό μας χωριό γνώ
ακούσει
κατευθείαν άπό τά
ρισε πολλούς χειμώνες μέ
στόματα
τών γονιών τους
στίβες χιονιοϋ, μέ αποκλει
ιστορίες
τής
Τουρκοκρατίας,
σμό κάθε επικοινωνίας. Τό
σχολείο σταμάταγε τή λει πού τίς μετέφεραν σέ μάς τά
τουργία του, οί δουλειές στά παιδιά τους καί τ ' εγγόνια.
Ό σ α δέ μάς διηγήθηκαν οί
χωράφια έπαυαν, καί οί οικο
γένειες ζοϋσαν ολημερίς στή γέροι τοΰ χωριοΰ μάς έμαθε ή
Ι σ τ ο ρ ί α ! καί μάς επαλή
γωνιά γύρω στή παρεστιά.
Ό πάππους καί ή γιαγιά θευσε αρκετές διηγήσεις τών
ακουμπισμένοι στήν αγκωνή παλαιών. "Ετσι ξέρουμε πώς
σιγοκοιμόντουσαν ένώ τά καί ό Κολοκοτρώνης ήρθε
παιδιά ανυπόμονα, μέ κοκινι- στήν Κρεμαστή, πώς καί ό
σμένα μάγουλα αγνάντευαν Νικηταράς μέ τόν Πλαπούτα
τόν κάτασπρο κόσμο τοϋ υπερασπίστηκαν τή πολιορχιονιοϋ μέσα άπό τά μικρά κούμενη Κρεμαστή. Μάθαμε
παράθυρα, καί κάθε τόσο άπό τούς παποΰδες μας γιά
άλλαζαν σκαμνιά. Οί πιό κάποια σφαγή, πού ήταν τό
νέοι, έσπαζαν τήν πολιορκία ολοκαύτωμα στήν Παλιότοϋ χιονιοϋ, άνοιγαν σύραγ- χωρα άπό τούς αράπηδες τοΰ
γες μέσα στά ντου βάρια τοΰ Μπραΐμη. "Ολη αυτή ή ζων
τανή παράδοση, κορύφωνε
χιονιοϋ καί φτάναν στή
τήν ελληνική περιφάνεια
Βρύση ή καί τά μαγαζιά, πού
στίς 25 τοΰ Μάρτη. Τό χωριό
πίναν ξεροσφύρι τό κρασάκι.
ήταν γεμάτο κόσμο, τό σχο
Οί πολλές όμως μέρες άπολείο ζωντανό έσφυζε άπό
κλεισμοϋ δημιουργούσαν καί
παιδιά, διατηροΰντο στό
δυσκολίες σοβαρές στή ζωή
χωριό όλες οί φορεσιές τοΰ
τών χωριανών μας. Πολλές
2Ε Υπήρχαν τά γιαταγάνια,
φορές τελείωνε τό ψωμί, καί τά καριοφύλλια, τά σελάχια,
ήταν αδύνατο νά κάψουν οί νουιιττοΰπρΓ ΤΛ σ ν η ΐ Γ Ϊ Λ
Ό ερχομός τοΰ Μάρτη
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Τό χωριό μας, άν καί είναι
σχετικά πυκνοκατοικημένο,
γιά μάς τούς Κρεμαστιώτες
είναι χωρισμένο σέ γειτονιές,
πού τήν κάθε μιά τή χαρα
κτηρίζουν διαφορετικά πρά
γματα. Κάθε γειτονιά τοΰ χω
ριοΰ έχει μιά δική της ξεχω
ριστή ιστορία. "Εχει, διαφο
ρετικές πολλές φορές ασχο
λίες, καί παλαιότερα μέ κά
ποιους διαφορετικούς ανθρώ
πους.
Σέ κάθε φΰλλο εφημερίδας
θά αναλύσουμε μερικά πρά
γματα γιά κάθε γειτονιά τοΰ
χωριοΰ μας.
Αρχίζουμε άπό τή βρύση,
πού λογικά πρέπει νά είναι ή
πιό παλιότερη γειτονιά τοΰ
χωριοΰ. Καί αυτό επειδή τά
νερά, ήταν ή πιό σημαντική
αιτία νά κατοικηθεί ό τόπος
πού είναι ή Κρεμαστή. Τά
όρια τής βρύσης ξεκινάνε
άπό τό ρέμμα πίσω άπό οτ
σπίτι τοΰ Μήτσου Τζάκα,
δηλαδή τοϋ Χρήστου Παναρίτη τό σπίτι είναι βρυσιώτικο, όπως τοΰ Νεοφώτη. Τό
σπίτι τοΰ μπάρμπα-Αντρέα,
καί τοΰ Γιώτη Παπαμιχαλόπουλου, τά διεκδικεί τόσο ή
βρύση όσο καί τό γειτονικό
Καλμπάτσι, μάλιστα ισχυρί
ζονται οί κάτοικοι τοΰ Καλμπατσιοΰ, ότι τά κυπαρίσσια,
δηλώνουν καί τά όρια, όμως
καί ή βρύση έχει πολλά επι
χειρήματα γιά τή διεκδίκη-

'Από τούς γεννηθέντες στή
Βρύση σήμερα βρίσκονται
εκτός άπ' αυτούς πού κατοικοϋν μόνιμα, οί έξεις στά
διάφορα μέρη τής γής. 14
Η.Π.Α., 16 Καναδά, 10 Αυ
στραλία, 1 Βενεζουέλα καί 59
στήν 'Αθήνα, 2 σέ διάφορα
μέρη, αρκετοί στά γύρω
χωριά, άλλοι μόνιμα καί
άλλοι διπλοκάτοικοι.
Ό τόπος συγκέντρωσης
τών παιδιών τής Βρύσης
ήταν συνήθως ό δρόμος πάνω
άπό τοΰ Λιάκου τό σπίτι.
Αυτός ό δρόμος έχει γεμίσει
αναμνήσεις καί νοσταλγία
όλους εμάς τούς Βρυσιώτες.
Χορός στή Βρύση γινότανε
κάθε Αποκριές καί μάλιστα
ό πιό καλός. Χοροστάσια
υπήρξαν ή αυλή τοΰ Περιστέρη, ή τό σπίτι τοΰ Μποτσώνη (σημερινό Θόδωρου
Παράσχη). Έκεΐ γίναν τά
πιό όμορφα γλέντια καί ειπώ
θηκαν όλα τ ' αυτοσχέδια
τραγούδια.
Μαγαζιά δέν υπήρχαν στή
βρύση, παρά μόνο εποχιακά,
καφενεία κοντά στή πηγή
τής βρύσης. Τά παιδιά τής
βρύσης συνδεόντουσαν μέ
στενή φιλία, πού καί τώρα
διατηρούν.
Σήμερα ή βρύση έχει ση
μαντικά προβλήματα, δρό
μων κυρίως στά πάνω σπίτια.
Ξαστερουλαίων, όπως καί τό
πρόβλημα Νεκροταφείου,

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ
Γιορτή τής Γυναίκας ή 8η
τοϋ Μάρτη.
Χρονιά τής Γυναίκας, τό
1982. Βαθειά πεποίθηση τής
Γυναίκας τοϋ χθες καί τοϋ
σήμερα γιά τήν λαθεμένη κι
άδικη θέση της στήν κοινω
νία. Προσπάθεια αγωνιστική
καί αισιόδοξη, συντονισμένη
καί πηγαία τής Γυναίκας
όλου τοΰ κόσμου γιά τήν
δικαίωση καί τήν δικαίωση
καί τήν αποκατάσταση της.
Αναγνώριση άπό όλους τής
αδικημένης τής θέσης καί
τής δίκαιας απαίτησης της.
Κι' όλα τοΰτα μαζί ένα πανη
γύρι, μιά γιορτή. Ή γιορτή
τής Γυναίκας, τής μάνας καί
τής κόρης, τής λευκής καί
τής έγχρωμης.
Οί άνδρες σάν άτομα καί στό
σύνολο τους, ηθελημένα ή
αθέλητα αδίκησαν, υποτίμη
σαν καί ταπείνωσαν τ ή ν
Γυναίκα κι ακόμα τήν αδι
κούν. Κι ό ρόλος τής Γυναί
κας στή ζωή καί στήν κοινω
νία άν δέν είναι σημαντικώτερος δέν είναι σίγουρα, κι
ούτε ήταν ποτέ μικρότερος κι
ύποδιαίστερος τοΰ άνδρα,
καί τά δικαιώματα της μέσα
στήν οικογένεια, στήν κοι
νωνία, στήν εργασία δέν πρέ
πει ούτε μπορεί νάναι λιγώτερα άπ' αυτόν. "Ιδια καί
κοινά τά βάρη καί οί τύχες,
ίδια καί ίσα καί τά δικαιώ
ματα. Δέν μνησικακοΰμε οί

αφου και οι τροφές για τις
γίδες λιγόστευαν. Οί πιό
προνοητικοί είχαν πιό λίγα
προβλήματα. "Ομως δέν ήταν
όλοι προνοητικοί καί όσο
συνέχιζε ό αποκλεισμός,
τόσο πιό δύσκολη γινόταν ή
ζωή. Ό βασανιστικός χει
μώνας σκορπούσε αγανά
κτηση στόν πιό πολύ κόσμο,
καί δέν έβλεπε πότε θά περά
σει, καί θάρθει ή "Ανοιξη νά
αλλάξει ή ζωή τους.
Ό ερχομός τ,ρΰ Μάρτη
ήταν ένα πολύ σημαντικό
γεγονός γιά τό χωριό! "Ολοι
έλπιζαν πώς ή άρχή τής
"Ανοιξης, ήταν τό τέλος τοΰ
άποκλεισμοΰ, καί τών δυσκο
λιών, γι' αυτό ή τελευταία
μέρα τοΰ Φλεβάρη ήταν μέρα
σημαντική γιά τό χωριό μας.
"Ολος ό παιδόκοσμος περισ
σότερο τ ' αρσενικά μέ κου
δούνια, τροκάνια, τρουμπέτες
καί τρουμπομαρίνες, ξεχυνό
ταν στους δρόμους, γινόταν
ένας ορμητικός χείμαρος πού
κυλούσε σ' όλα τά σοκάκια
τοϋ χωριοϋ. «"Εμπα Μάρτη
καί χαρά — έβγα ψιλοπόντικα!» αντηχούσε άπ' άκρη
σ ' άκρη! Μέ μεγάλο ενθου
σιασμό υποδεχόταν τήν πο
μπή κάθε γειτονιά καί πρό
σφεραν ότι φιλέματα είχαν.
Βράδυαζε γιά καλά καί οί
νικητές τοΰ χειμώνα συνέχι
σαν τήν προέλαση τους.
Ικανοποιημένοι, πού μία
νέα ζωή τούς περίμενε. Δέν
ήταν λίγες οί φορές, πού ό
Μάρτης είχε άλλη γνώμη,
καί καρτερούσε ύπουλα μέ
χιόνια καί κρϋα, άλλά όλοι
πίστευαν πώς λίγο θά βαστή
ξει. Είναι άνοιξη πιά.

1821. "Εβλεπες Κολοκοτρωναίους, Καραϊσκάκηδες, Διά
κο, Σαμουήλ, ακόμα καί
Τούρκους παρίσταναν.
Τό πρωί μέ τίς ενδυμασίες
αγόρια καί κορίτσια πήγαινα
στήν εκκλησία. Στήν εκκλη
σία τής Παναγίας πού ξανα
γνώρισε τήν 'ίδια δόξα μέ
τούς ίδιους τούς λεβέντες τής
μεγάλης Επανάστασης τοΰ
"21. Μετά τή λειτουργία
γινόταν δοξολογία καί ό
δάσκαλος έκφωνοΰσε τό πα
νηγυρικό τής ημέρας.
Τ' απόγευμα στό σχολείο,
ήταν συγκλονιστικό. Οί μι
κροί μαθητές γινόντουσαν
τέλειοι μιμητές τών ηρώων
καί τών μορφών τής τουρκο
κρατίας. Τό μαρτύριο τοΰ
Διάκου, ό ηρωισμός τοΰ
Μπότσαρη, ή λεβεντιά τοΰ
Κατσαντώνη τονιζόντουσαν
τέλεια τήν ήμερα αυτή. Ποι
ήματα όπως τό «Μέριασε
βράχε νά διαβώ», «τό Κούγκι», «Τ' ανέβα Μήτρο στό
βουνό...», προκαλοΰσαν ρί
γος στους ακροατές πατριώ
τες μας. ' Επακολουθούσαν
τραγούδια κλέφτικα καί οί
λεβέντικοι χοροί τοΰ Μοριά.
Ή τ α ν τόση ή βαρύτητα τής
γιορτής τοΰ Ευαγγελισμού,
πού είναι αδύνατο νά μήν
συγκινεΐτο ό κάθε χωριανός
μας. ΓΓ αυτό στή μνήμη
όλων θάχει ξεχωριστή θέση
ή ανάμνηση αυτής τής μέρας.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
'Από τήν Αυστραλία ήλθε ό
Δημήτριος Θ. Κοσμάς, λόγω
τοΰ θανάτου τοΰ πατέρα του.
Άνεχώρησε τό Φλεβάρη ή
Διδα Ιωάννα Πάρδαλη διά
Αυστραλία.

χαρακτηρίζει τά δρια, άλλά
δέ συνεχίζουμε μήπως έτσι
ρίξουμε λάδι στή φωτιά.
Ά π ό έκεΐ λοιπόν ώς καί
τόν "Αγιο Νικόλα, εκτείνε
ται ή Βρύση. Τήν ονομασία
πήρε άπό τή μεγάλη βρύση
τοΰ χωριοΰ. Αναμφισβήτη
τα είναι όμορφη γειτονιά, μέ
πολύ άγνάτιο, μέ τά περιβό
λια στά πόδια της, μέ πρά
σινο καί μέ νερά. "Εχει κίνη
ση περισσότερη άφοΰ όλοι
επισκέπτονται τή βρύη. Πε
ριλαμβάνει τόν "Αγιο Νικό
λα καί τό Νεκροταφείο υπάρ
χουν στή βρύση 61 σπίτια
όλα σχεδόν σέ καλή κατά
σταση. Ά π ' ανέκαθεν είχε
λιγώτερη κτηνοτροφία σχε
τικά μέ αγροτικό πληθυσμό.
Είναι ή γειτονιά τοΰ σήμα ·
τικοΰ πολιτικοΰ καί έπιστ
μονα Δημήτρη Παπαμιχαλόπουλου, τοΰ οποίου τό πατρι
κό σπίτι, είναι άπό τά πιό
όμορφα καί παραδοσιακά τοΰ
χωριοΰ.
Στή γειτονιά τής Βρύσης
υπήρχαν ανέκαθεν τά πιό
σκληρά καί ζωηρά παιδιά,
επειδή μέναν περισσότερο
στό χωριό, καί επειδή ακόμα
άλλοι υποχρεωτικά πήγαιναν
στή γειτονιά τους, καί είχαν
τό φόβο τών παιδιών τής
βρύσης, πού τά εξασφάλιζαν
τά φυσικά οχυρά, στίς επιθέ
σεις τους πρός τούς διαβάτες
γιά τή βρύση.
Σχετικά μέ τό χωριό έχει
τόν πιό μεγάλο δείκτη ζής.
Πολλοί άνθρωποι πέρασαν
τά 90 - 95 χρόνια. Ή Βρύση
έχει αναδείξει σχετικά λίγους
προέδρους Κοινότητας, καί
αυτό, γιατί στίς άλλες γειτο
νιές υπάρχουν μεγάλα σόγια.

m. o u
γ ί ν ο υ ν προσπάθειες
νά τό μεταφέρουμε πιό έξω.
"Ενα στοιχείο, πού φανερώ
νει πώς ή βρύση ήταν τό
πρώτο σημείο τοΰ χωριοΰ
είναι ή παλαιές καρυδιές πού
υπήρχαν μέχρι τών ήμερων
μας, χρονολογούμενες πρό
300 χρόνων. Ε π ί σ η ς οί
παλαιότεροι θυμήθηκαν πανύψιλες λεύκες γύρω άπό τή
βρύση, πού κάποιοι πατριώ
τες κόψαν γιά νά κάνουν
κήπο. Τό χαρακτήρα τής
βρύσης δυστυχώς αλλοιώ
νουν πέντε σπίτια, πού έχουν
ταράτσα επάνω άντί κεραμί
δια. Ευχόμαστε τό παράδει
γμα αυτό νά μήν έχει συνέ
χεια, ώστε νά διατηρηθεί ή
βρύση όμορφη γωνιά τής
Κρεμαστής.

ι\.μΐ4ΐιιστης και της Αΰηνας,
τής Αυστραλίας καί τής
Α σ ί α ς , οί νεώτερες καί οί
μεγαλύτερες.
Γιορτάζουμε καί καλοΰμε
καί τούς άνδρες στό πανη
γύρι τής προσπάθειας γιά
τήν δικαίωση καί τήν εξί
σωση μας. Ν ' αποδώσουν τά
δίκαια μας καί ν ' άμνηστεύσουμε τά λάθη τους.
Β.Π

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Πριφτάκης Ιωάννης, Κανα
δάς 30 δολ.
Πριφτάκης Γρηγ., Καναδάς
50 δολ.

-

ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Αγαπητά «Κ.Ν.». 'Ελάβαμε
μέ μεγάλη χαρά τήν εφημε
ρίδα σας καί χαρήκαμε γιά
τήν πρόοδο τοΰ χωριοΰ μας.
Ευχόμαστε όπως όλοι οί
Κρεμαστιώτες, όπου καί νά
βρίσκονται νά ενδιαφερθούνε
όπως έσεΐς. Μέ μεγάλη μας
λύπη, είδαμε μερικούς Κρε
μαστιώτες νά αντιτάσσονται
κατά τούς ανθρώπους που
θέλουν τό καλό τοΰ χωριοΰ.
Ά λ λ ά , δέν πειράζει. Αυτοί
είναι λίγοι καί θά απομονω
θούν. Προχωρήστε στό έργο
σας καί οί Κρεμαστιώτες
είναι όλοι μαζί σας. Μέ φιλι
κούς χαιρετισμούς
Βασίλειος Χαραμής
Μόντρεαλ Καναδά
Υ.Γ. Σάς στέλνω 50 δολλάρια
άπό τά όποια 10 είναι ή συν
δρομή μου, καί 40 γιά μιά
ενίσχυση.

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
Τριμηνιαία

ΝΕΑ

έκδοση τοϋ Συλλό

γου

Κρεμαστιωτών

«Ο Π Α Τ Ρ Ι Ώ Τ Η ς »
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μιχάλης 'Αντ. Δούνιας
Νίκος 'Αντ. Ζώταλης
Π. Δρίβας
Βούλα

Παναγέα

Ταχυδρομικές επιταγές, γράμμα
τα, διαφημίσεις
νονται στή

κλπ. νά στέλ

διεύθυνση

Νίκο Ζώταλη
Κριτοβουλίδου 27 Κ. Πατήσια.
' Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τό νόμο
Μιχάλης

Δούνιας

Καποδιστρίοιι

18

'Αθήνα

Στοιχειοθεσία,

εκτύπωση,

βιβλιοδεσία:
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΛΑΥΚΗ

Σαχτούρη 10, 'Αθήνα
"Ετήσια συνδρομή

εσωτερικού

200 δρχ.
' Ετήσια
10$

συνδρομή

εξωτερικού

