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ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Η Κρεμαστή του σήμερα 

έλυσε πολλά, ίσως τα περισ
σότερα από τα προβλήματα 
εκείνα που όσο υπήρχαν την 
έκαναν μειονεκτική, απένα
ντι στις συνθήκες, που χρειά
ζεται ο σημερινός κάτοικος 
της επαρχίας. 

Οι βάσεις για να διασωθεί 
το χωριό σήμερα σίγουρα 
υπάρχουν. Ό μ ω ς αν δεν 
αξιοποιηθούν η μοίρα του 
χωριού μας, δε θ' αλλάξη. 
Β έ β α ι α ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς 
εχθρός της Κρεμαστής παρα
μένει πάντα ο χειμώνας που 
γίνεται πολλές φορές εξαιρε
τικά δύσκολος, με την έντα
ση του. Δεν είναι ωστόσο 
μοναδικός αρνητικός παρά
γοντας για το χωριό μας. 
Υπάρχουν και άλλοι παράγο

ντες, που έχουν σχέση με μας 
τους Κρεμαστιώτες, με το 
έμψυχο υλικό γενικά. 

Κάποια στιγμή πρέπει να 
αποκτήσουμε ξανά εμπιστο
σύνη για τον τόπο μας, να 
πιστέψουμε πως μπορούμε να 
διαμορφώσουμε προϋποθέ
σεις, διαβίωσης και προόδου 
στο χωριό. Πρώτα και κύρια, 
πρέπει να αποβάλουμε τις 
εγωιστικές τάσεις μας, που 
δημιουργούν πολλές αναστο
λές στη σκέψη εγκατάστα
σης στο χωριό. 

Η σημερινή εποχή είναι 
τόσο διαφορετική με τις προ
ηγούμενες, που μπορούμε να 
πούμε πως δεν έχει καμιά 
σχέση. Τα οικονομικά προ
βλήματα περισφίγγουν όλες 
τις χώρες η ανεργία μαστίζει 

τη γη απ' ακρη σ ακρη, και 
δυστυχώς είμαστε στην αρχή 
του σκοτεινού φάσματος. 
Αυτές οι ανησυχίες, δεν μπο
ρεί να μας αφήνουν αδιάφο
ρους. Πρέπει να αλλάζουμε 
όλοι νοοτροπία, ως προς τον 
τρόπο, αναζήτησης εργασίας 
αλλά και προκοπής. Η επαρ
χία μας γενικότερα έχει ανά
γκη από διάφορα εργατικά 
χέρια, και ακόμα πιο μεγάλη 
ανάγκη από τεχνίτες. Σπανί
ζουν οικοδόμοι, υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί. Η 
επιχειρηματική δραστηριό
τητα επίσης είναι αναπτυγμέ
νη σε πολύ χαμηλή κλίμακα. 

Τα πιό πολλά καταστήμα
τα, είναι αναιμικά, και δεν 
αντιλαμβάνονται τις σημερι
νές απαιτήσεις. 

ΣΕ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΟ ΤΟΝΟ 
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Η κτηνοτροφία αυτή την 
εποχή, αποτελεί μια επικερ
δή επιχείρηση, εφόσον ορ
γανωθεί σε σωστές βάσεις. 
Εδώ μάλιστα η κρατική ενί
σχυση είναι ιδιαίτερα ικανο
ποιητική. 

Ο σημερινός κτηνοτρόφος 
δεν έχει σχέση με αυτόν που 
ξέραμε μέχρι πρότινος. 

Οι δρόμοι που διανοίχτη
καν και θα διανοιχτούν γύρω 
από το χωριό, ανοίγουν νέ
ους ορίζοντες στην κτηνο
τροφική εκμετάλλευση της 
περιοχής. 

Οι άνθρωποι του εξωτερι
κού, με τις "πλουτισμένες 
τους εμπειρίες, μπορούν και 
είναι πλέον κατάλληλοι να 
κινήσουν το μοχλό της οικο
νομικής ανάπτυξης του τό
που μας, γιαυτό ας μην έχουν 
δισταγμούς. Μέχρι όμως να 
ξεκινήσει αυτή η παρακίνη-

μπορουν αποφασιστικά να 
βοηθήσουν . Τόσο μικρή 
απόσταση τους χωρίζει απο 
το χωριό, και όμως σπάνια 
επισκέπτονται κυρίως τους 
χειμερινούς μήνες το χωριό. 
Πιστεύουμε πως τα Σαββατο
κύριακα, μπορούν πολλοί να 
συγκεντρώνονται στην Κρε
μαστή, να τονώνουν τους κα
τοίκους, αλλά και να συσφίγ
γουν τις σχέσεις τους. 

Είμαστε σ ίγουροι πως 
όλοι θέλουν τη διάσωση του 
χωριού μας, γιαυτό να γίνει 
υπόθεση όλων μας. Ο καθέ
νας μπορεί να προσφέρει, 
στα μέτρα των δυνατοτήτων 
του. 

Για να γίνουν έργα φτάνει 
ίσως και λίγων η προσπά
θεια, το θέμα όμως της σωτη
ρίας, θέλει μεγάλη συμμετο
χή, ενότητα και πίστη πακ 



Η εποχή μας είναι η εποχή 
των πιο μεγάλων αντιφάσε
ων. Η κοινωνία μας είναι 
φορτωμένη με πολύπλοκα 
προβλήματα, τέτοια που ο 
χαρακτήρας της είναι τε
λείως διαφοροποιημένος, 
πολλές αξίες, που διατηρή
θηκαν αιώνες ολόκληρους 
τώρα καταπέφτουν. Ο αυθόρ
μητος και ειλικρινής άνθρω
πος γίνεται όλο και πιό σπά
νιος. 

Οι περισσότεροι από μας 
θέλουμε να δείξουμε κάτι πα
ραπάνω από εκείνο που είμα
στε στην πραγματικότητα, 
σ ' αυτό μας βοηθάει η μεγά
λη πόλη, που η ζωή του 
καθένα, μπορεί να μείνει 
άγνωστη. Μέσα στο γενικό 
αυτό κλίμα, δε γλύτωσαν και 
κάποιοι πατριώτες μας, που 
φύγαν πριν λίγα χρόνια από 
το χωριό. Αφού πρώτα ζήσαν 
τη φτώχεια, τις δυσκολίες 
και τίς ελλείψεις εκείνης της 
εποχής φύγαν απλοί, αυθόρ
μητοι, ειλικρινείς και βρέθη
καν σ ' άλλους τόπους" με 
διαφορετικές εργασίες. Από
κτησαν παιδιά που μεγαλώ
νουν με διαφορετικό τρόπο 
από το δικό τους. Όμως 
μέσα απ' αυτή την πάλη της 
προσαρμογής, δεν βγήκαν 
όλοι στον ίδιο βαθμό αλλαγ
μένοι. Μερικοί, δεν άλλαξαν 
σε πολλά σημεία, κράτησαν 
τη δική τους ρίζα τις δικές 
τους' παραδόσεις, βάστηξαν 
την απλή νοσταλγία του γυ
ρισμού στο χωριό. Θυμού

νται με ικανοποίηση, τη ζωή 
τους, εκείνης της εποχής, 
όσο φτωχή κι αν ήταν. Ομο
λογούν πως ονειρεύονται να 
ξαναζήσουν στο χωριό τους, 
στο μικρό σπιτάκι τους χω
ρίς πολλές ανέσεις, πλάϊ στη 
φύση, κοντά στους γέροντες 
συμπατριώτες τους. Αυτοί 
στην πρώτη ευκαιρία αποτι
νάζουν από πάνω τους το 
μανδύα του κατοίκου της πό
λης, και γίνονται απλοί Κρε
μαστιώτες. 

Κάποιοι άλλοι όμως λει
τουργούν και συμπεριφέρο
νται διαφορετικά. Αποφεύ
γουν, να δηλώσουν την κατα
γωγή τους, προσπαθούν να 
μιμηθούν τους ανθρώπους 
της πάλης, δείχνουν πως ξέ
χασαν το σκληρό τρόπο ζω
ής., που ανατράφηκαν απο
ρούν για το πως μπορούν και 
επιβιώνουν άνθρωποι αυτή 
την εποχή στο χωριό τους. 
Καμμιά τους κίνηση δεν εί
ναι αυθόρμητη, σε κάθε ευ
καιρία μιλάν για τις κατα
κτήσεις τους οικονομικές, η 
κοινωνικές βλέπουν από ψη
λά τους πατριώτες τους, και 
όταν επισκεφτούν την ταπει
νή πατρίδα τους, προσπα
θούν να φανούν σημαντικοί. 

Αυτή η μεγαλομανία δεν 
είναι μόνο σημερινή, υπήρχε 
και πιο παλιά. Τότε όμως 
εύρισκε ανταπόκριση, αφού 
υπήρχε σημαντική διαφορά 
στον άνθρωπο του χωριού μ' 
αυτούς της Αθήνας ή του 
Εξωτερικού. Όμως καί τότε 

ακόμα όλοι γέλαγαν όταν κά
ποιος που γύρισε στο χωριό 
μετά από λίγων χρόνων 
απουσίας, δεν γνώριζε αν
θρώπους, δεν ήξερε τι είναι 
τ ' αραποσίτι και του κακο-
φαινότανε που το χωριό είχε 
πολλά βουνά. Για κάποιον 
άλλο πατριώτη που έφυγε 
παιδί και γύρισε γέροντας 
και θυμόταν το κάθε τι, που 
μίλαγε χωρίς να νοθεύει τη 
κρεμαστιώτικη γλώσσα, και 
γνώρισε από την όψη και 
μικρά παιδιά ακόμα. Ακού
στηκαν τα πιο επαινετικά λό
για και εκτιμιέται απ' όλους 
μας. Όταν θέλεις, διατηρείς 
τον εαυτό σου, όσο και αν 
βρεθείς σ ' άλλους χώρους. 

Μην δείχνεις πως σήμερα 
σου είναι αδύνατο να ζήσεις 
στο χωριό έστω και λίγες 
μέρες. Ό σ ο πιο πολύ προ
σπαθείς να δείχνεις πως απέ-
βαλλες τις ρίζες σου, τόσο 
πιο δύσκολη κάνεις τη ζωή 
σου. Και τόσο πιο πολύ κρυ-
φογελούν πίσω σου, οι απλοί 
πατριώτες μας που ζουν τώρα 
στο χωριό. 

Όποιος από μας γυρίσει 
στο χωριό, ας αφήσει τις 
συνήθειες που τον χαρακτη
ρίζουν στον τόπο της εγκα
τάστασης του και να γίνει 
απλός, ειλικρινής, τότε και ο 
ίδιος θα αισθάνεται πιο άνε
τα, και θα βρει μια ζεστή 
συντροφιά, από τους ανθρώ
πους που μαζί έζησε ένα χα
ρακτηριστικό κομμάτι της 
ζωής του. 

«Το Δ/Σ του Συλλόγου μας στον Καναδά» 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Εγκρίθηκε η μελέτη βελτίωσης βοσκοτόπων ορεινού συγκρο
τήματος Ζάρακα περιοχής Δασαρχείου Μολάων, η οποία 
συντάχτηκε από τον Δασάρχη κ. Βράνο Δημήτριο. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 85.000.000 δρχ. 
και αφορά την αξιοποίηση των 500.000 στρεμάτων λειβαδιών 
της περιοχής. 

Προβλέπονται έργα που εξυπηρετούν την κτηνοτροφία 
δηλαδή ποτίστρες βροχοδεξαμενές στέγαστρα τυροκομικές 
αποθήκες καί δίκτυο δασικών δρόμων. 

Μέχρι τώρα στην περιοχή αυτή εξυπηρετούνται 65.000 
γιδοπρόβατα όταν όμως γίνουν τα πιο πάνω έργα, θα μπορέ
σουν να εξυπηρετηθούν γύρω στις 150.000 γιδοπρόβατα. 

Την τρέχουσα χρονιά θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και εντός 
του '84 θα γίνει η έναρξη εκτέλεσης των έργων με το 
πρόγραμμα αυτό μπορεί να μεταβληθεί ο Ζάρακας σε μια απόλ 
τις καλύτερες κτηνοτροφικές περιοχές της χώρας, αρκεί να 
κατανοήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τα οφέλη και να 
επωφεληθούν τις ευκαιρίες. 



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Μαρτύρια από το ΚΤΕΑ. 

Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, το λεωφορείο ξεκινάει από 
την Κρεμαστή και πηγαίνει για τους Μολάους. Τώρα που δεν 
υπάρχει πρόβλημα δρόμου, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. 
Όμως η ώρα αναχώρησης είναι ακαθόριστη, και εξαρτάται 
περισσότερο από τους οδηγούς των λεωφορείων. 

Αποτέλεσμα οι επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν φτάνουν 
στην πλατεία από τις πέντε το πρωί, και πολλές φορές φεύγουν 
στις έξι. Συνήθως τις πρωινές ώρες όλα τα μαγαζιά είναι 
κλειστά και έτσι με το πολύ κρύο μαρτυρούν στο διάστημα της 
αναμονής. 

Προτείνουμε να καθοριστεί η ώρα των 6 ως η ώρα της 
αναχώρησης έστω και αν το λεωφορείο έχει φτάσει νωρίτερα 
στο χωριό. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, εκτός από το ότι το 
μαρτύριο θα συνεχιστεί θα αποφεύγουν όλο και περισσότεροι 
να ταξιδέψουν με το ΚΤΕΛ. Περιμένουμε οι αρμόδιοι να 
εξετάσουν το θέμα. 

Τα ερειπωμένα σπίτια 

Μια ακόμα φορά, τονίζουμε πως τα μισογκρεμισμένα σπίτια 
του χωριού, αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουν 
γίνει σε μεγάλο βαθμό επικίνδυνα, ακόμα και για τους 
περαστικούς. Το καλοκαίρι που υπάρχουν πολλά παιδιά οι 
κίνδυνοι είναι περισσότεροι. 

Ακόμα περισσότερο έντονο είναι το πρόβλημα της καθαριό
τητας. Τα σπίτια αυτά κατάντησαν εστίες μόλυνσης, μόνιμη 
απειλή της υγείας μας. 

Ό σ α και αν γίνουν στο χωριό, αν δεν αντιμετωπισθεί αυτό 
το πρόβλημα, η αισθητική του χωριού θα είναι απαράδεκτη. 
Όσοι έχουν ερειπωμένα σπίτια, ας ενδιαφερθούν ή να τα 
διορθώσουν ή να τα κατεδαφίσουν. Διαφορετικά ας αναλάβει η 
Κοινότητα να καταφύγει στη Νομαρχία, για να χαρακτηρι
σθούν επικίνδυνα. Και να διαταχθεί η κατεδάφιση τους. 

θέρμανση Εκκλησίας 

Ο τόσο βαρύς χειμώνας, βρήκε την εκκλησία του χωριού 
χωρίς θέρμανση. Εκτός το μαρτύριο του εκκλησιάσματος, 
βαριές συνέπειες παρατηρήθηκαν στο κτίριο της εκκλησίας. 

Το σφάλμα αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί να το φροντί-

Ο δρόμος του Μαριού 

Εντός των ημερών πρέπει να ξεκινήσει η 5η ΜΟΜΑ τις 
εργασίες βελτίωσης του δρόμου Κρεμαστής - Μαριού και την 
παράκαμψη Αϊ Γιώργη - Πηλαλίστρας. Για τα έργα αυτά 
διαθέτει το Νομαρχιακό ταμείο ποσό 1.000.000 δρχ. Θα γίνουν 
διαπλατύνσεις σε κάποια σημεία, και επιχωμάτωση σε σημεία 
που είναι σκόπιμο. Άλλο κλιμάκιο της ΜΟΜΑ εργάζεται στο 
δρόμο Λαμπόκαμπο Κυπαρίσσι. 

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΙΦΟΡΝΙΑ 
Άλλοι πάλι είπαν ότι σή

μερα τους δρόμους που κατα
σκευάζονται τους βγάζουν 
έξω από το χωριό και τις 
πολιτείες. Πηγαίνοντας από 
την Κόρινθο μέχρι το χωριό 
βλέπουμε ότι όλοι οι δρόμοι 
περνούν μέσα από κατοικη
μένες περιοχές. Γιαί να είναι 
η Κρεμαστή αυτή που θα 
εφαρμόσει το νόμο; Παρακα
λούμε λοιπόν όλους να δεί
ξουν ιδιαίτερη ευαισθησία 
και λογική σ' αυτό το θέμα 
τώρα που είναι νωρίς, γιατί 
τα λάθη δε διορθώνονται εύ
κολα. Θα χαροποιήσει όλους 
τους Πατριώτες της Καλι
φόρνιας το πέρασμα του δρό
μου μέσα από το χωριό, υπο
σχόμενοι σ ' αυτήν την περί
πτωση πλήρη υποστήριξη 
και βοήθεια. Σε αντίθετη πε
ρίπτωση η λύπη μας θα είναι 
μεγάλη. Μαζί με τους χαιρε
τισμούς και τις ευχές μας σε 
όλους τους πατριώτες, κά
νουμε παράκληση το γράμμα 
μας αυτό να μπει στην εφημε
ρίδα Κ.Ν. 
Σας στέλνω και 25 δολάρια 
για συνδρομή στην εφημερί
δα. 
Σας χαιρετώ — Μιχάλτκ 

Κάθε φορά που λαβαίνω τα 
Κρεμαστιώτικα Νέα αισθά
νομαι μεγάλη χαρά και ανυ
πομονώ να διαβάσω τα περιε
χόμενα του. Μου δίνεται η 
ευκαιρία να μάθω νεα του 
χωριού μας και των πατριω
τών που είαι διασκορπισμέ
νοι τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Το ίδιο 
συνέβη και στο τελευταίο 
φύλλο της εφημερίδας. Θα 
σταθώ σε δύο γεγονότα. Το 
ένα απ ' αυτά αφορά την 
ασφαλτόστρωση του δρόμου 
Αγ. Δημητρίου - Κρεμαστής. 
Η αποπεράτωση με γέμισε 
ανακούφιση και μεγάλη χα
ρά όπως και όλους τους πα
τριώτες φαντάζομαι. Το άλλο 
αναφέρεται στην ιδέα του 
Γιάννη Μανίκη να περάσει ο 
δρόμος Πελετά-Κρεμαστή 
μέσα από το χωριό μας. Θα 
πρέπει σ ' αυτό το σημείο να 
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 
για να μην την ξαναπάθουμε. 
Έχουμε το προηγούμενο 
όπου δρόμος απ' τον Αγ. 
Δημήτριο δεν πέρασε μέσα 
απ' το χωριό —μέσω της 
ράχης— αλλά από το Ζαρα-
χάνι. Το λάθος εκείνης της 
εποχής φαίνεται σήμερα, δε 

Μόντρεαλ 27-3-83 
Προς το Κ.Ν. 
Αγαπητοί πατριώτες 
Το Νέο Δ.Σ. του συλλόγου 
Κρεμαστιωτών σας στέλνει 
τους χαιρετισμούς του μαζί 
με τις ευχές του για τη συνέ
χιση του έργου σας. 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Πα
ράσχης 
Αντ ιπρόεδρος : Γεώργιος 
Λάββας 
Γραμματέας: βαγγέλης Λεγά
κης 
Ταμίας: Θωμάς Πριφτάκης 
Σύμβουλος: Γεώργιος Ταμ
βάκος 
Σύμβουλος: Μιχάλης Λεγά
κης 
Σ ύ μ β ο υ λ ο ς : Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 
Γκιουζέλης 

Όπως κάθε χρόνο έγινε το 
χριστουγεννιάτικο πάρτυ 
μας με το κόψιμο της βασι-
λόπιττας και ο Άγιος Βασί
λης (Βασίλης Χαραμής) 
εμοίρασε τα δώρα στα παι
διά. 
Σας στέλνομαι και στιγμιό
τυπα απο τη γιορτή. Θα θέ
λαμε να σας εκφράσουμε το 
παράπονο μας γιατί πολλοί 
από εμάς δεν λαβαίνουμε την 
εφημερίδα που την περιμέ
νουμε όλοι με λαχτάρα. Σας 
παρακαλούμε να μεριμνήσε
τε. Σας αποστέλουμε το ποσό 
των 250 δολ. για τα ημερολό
για. Σας ευχαριστούμε για 
όλες σας τις προσπάθειες. 
Με πατριωτικούς χαιρετι

σμούς 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Καναδά «Η ΚΥΨΕΛΗ» 
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οικονομικό να γίνει γνωστό ώστε να βοηθήσουμε όλοι γιατί η 
εκκλησία το χειμώνα είναι η μοναδική διέξοδος των κατοίκων 
του χωριού. 

Αγνοούμενες Εικόνες 

Κατά καιρούς ακούγεται πως αγνοούνται διάφορες εικόνες 
της παλαιάς εκκλησίας του χωριού. Δυστυχώς όταν κατεδαφί
στηκε η εκκλησία της Παναγίας, κανείς δεν κατέγραφε 
λεπτομερώς ποιες εικόνες υπήρχαν, μ' αποτέλεσμα να μη 
ξέρουμε τι υπήρχαν και τι υπάρχουν 

Πρόσφατα στην ακολουθία των χαιρετισμών, αναζητήθηκε 
κάποια εικόνα, που δυστυχώς παρά την έρευνα δεν εντοπίσθη
κε. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, και κάποτε πρέπει να 
αναζητηθούν οι υπεύθυνοι. 

Λαθροθηρϊα 

Επισημαίνουμε στο Δασαρχείο, πως πρέπει να αντιμετωπί
σει τη λαθροθηρϊα της περιοχής μας. Οι διαστάσεις της είναι 
ανησυχητικές. Και θα αυξηθούν ακόμα όταν γίνουν και νέοι 
δασικοί δρόμοι. Η τιμωρία των παραβατών να είναι παραδειγ
ματική, ώστε να απογοητευθούν οι σημερινοί λαθροκυνηγοί. 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΛΕΤΑ 
Εγκρίθηκε μελέτη δασικής οδοποιίας από Κρεμαστή μέχρι 

δασική έκταση Κοινότητας Πελετών - Κυνουρίας μήκους 7 
χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 4.800.000 δρχ. Το έργο 
πρόκειται ν ' αρχίσει εντός του '83. 

Με την ευκαιρία αυτή μεταφέρουμε τη συνισταμένη άποψη 
των πατριωτών μας, που πιστεύει πως ο δρόμος αυτός πρέπει 
με κάθε τρόπο να περάσει μέσα από την Κρεμαστή. Η 
απομόνωση του χωριού μας, χρειάζεται και αυτή τη δυνατότη
τα για να πολεμηθεί. 

Τους χειμωνιάτικους μήνες πιστεύουν, και τα φώτα ή ο ήχος 
της μηχανής τ ' αυτοκινήτου δίνει παρηγοριά στους κατοίκους, 
που υποφέρουν από την ερημιά. 

Να ληφθεί σοβαρά υπόψη η επιθυμία των κατοίκων μας, 
αφού εκτός του κονδυλίου των 4.800.000 δρχ. υπάρχουν και τα 
χρήματα που στάλθηκαν στη Νομαρχία, για αυτό το έργο από 
τους Πατριώτες της Αμερικής - Καναδά. 

f . , t ^ f x . . υμωι, ν« ο.ιομσωσκι. u 
δρόμος παρουσιάζει αυξημέ
νη κίνηση ακόμα και το χει
μώνα αλλά ο ντόπιος Κρεμα-
στιώτης ωφελείται. Το χωριό 
μας αρκετούς μήνες κατοι
κείται από άτομα που στην 
πλειοψηφία τους είναι γέροι 
κι έχουν άμεση ανάγκη της 
συγκοινωνίας. Ας μην επανα
λάβουμε το ίδιο λάθος δυο 
φορές. Ειπώθηκε από κά
ποιους ότι εμείς έχουμε αυτο
κίνητα και πάμε απ' όπου 
και να πάει ο δρόμος, προτεί
νοντας σαν λύση το πέρασμα 
του δρόμου έξω από το χω
ριό. Δεν σκέπτονται καθόλου 
τους ντόπιους και πως μ' 
αυτήν την πρόταση τους κα
ταδικάζουν. 

ι κιουζδλης • ψ . 

Υ.Γ. Εκ μέρους όλης της 
συντακτικής επιτροπής πη-
ροφορώ τους αναγνώστες ότι 
επιθυμία της είναι να ακού
γονται και να γράφονται 
όλες οι γνώμες των πατριω
τών όταν είναι επώνυμες, 
εκτός απ' αυτές που έχουν 
υβριστικό περιεχόμενο. Στην 
περίπτωση που στέλνονται 
γράμματα για να γραφούν 
στα Κ.Ν. εάν απαιτείται προ
σαρμόζονται στη σύνταξη, 
στο λεξιλόγιο και στην ορ
θογραφία χωρίς να αλλοιώ
νεται το περιεχόμενο. 
Την προσαρμογή του παρα
πάνω γράμματος έκανε ο 
Γιώργος Τζάκας. 

Σπάρτη 22/12/1982 
Κύριε Δούνια 
Πήρα σήμερα το φύλλο της -
ειλικρινά - πολύ συμπαθητι
κής και προσεγμένης στην 
ύλη εφημερίδα σας και χάρη
κα, χάρηκα διπλά γιατί μια 
φορά ακόμη διαπιστώνω ότι 
οι Λάκωνες της διασποράς 
ενδιαφέρονται για τον τόπο 
τους και βοηθούν να βρεθεί 
λύση στα προβλήματα και 
γιατί για πρώτη φορά στα 
δώδεκα χρόνια της υπηρε
σίας μου στη Λακωνία ανα
γνωρίζεται δημόσια η προ
σφορά της υπηρεσία μας. 

Εδώ θέλω να παρατηρήσω 
ότι η Υπηρεσία δεν είναι 
μόνο ο Προϊστάμενος της 
αλλά και πολλοί άλλοι άν
θρωποι που με συλλογική 
προσπάθεια βοηθούν στην 
εκτέλεση των έργων. 

Σχετικά με το έργο ασφαλ
τόστρωσης του δρόμου Αγ. 
Δημητρίου - Κρεμαστής θέ
λω να σας πληροφορήσω ότι 
συνολικά συστήσαμε τέσσε
ρις εργολαβίες από το 1980 
μέχρι σήμερα με εργολάβο 
στις τρεις πρώτες τον κ. Γε
ώργιο Κοτσιώνη και στην 
τελευταία τον κ. Κων. Γαλά
νη, και με προϋπολογισμούς 
5.000.000 δρχ. 3.000.000 δρχ. 
7.000.000 δρχ. και 12.000.000 
δρχ αντίστοιχα ενώ οι συνο
λικές πληρωμές έφθασαν στο 
ποσό των 20.000.000 δρχ πε
ρίπου χωρίς να συμπεριλαμ
βάνονται σ ' αυτό δωρεά 
2.000.000 και 80 τόννων 
ασφάλτου του συλλόγου των 
Κρεμαστιωτών της Αμερι
κής. 

Κ. Κοτσιώνης 
Προϊστάμενος Τ.Ε. 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΥ 

Στο ξενοδοχείο «Ξενοφών», 
έγινε στις 19 Φλεβάρη ο ετή
σιος χορός του Συλλόγου με 
αρκετά ικανοποιητική συμ
μετοχή κόσμου. Παρά το 
πρωτοφανές για την Αθήνα 
κρύο παραβρέθηκαν αντι
πρόσωποι από τους Ζαρακί-
τικους συλλόγους. Ανεπιφύ
λακτα πιστεύει η εφημερίδα 
μας, πως ο χορός αυτός ήταν 
από τους πιο επιτυχείς. 

Ήταν μια ευκαιρία μάλι
στα να ξαναθερμανθούν οι 
σχέσεις των πατριωτών μας 
και να σβύσουν οι διαφορές 
που επισώρευσαν οι Δημοτι
κές εκλογές. Τα τραγούδια 
του προέδρου του συλλόγου 
μας με ιδιαίτερο κρεμαστιώ-
τικο χρώμα ήταν από τα πιο 
καθοριστικά σημεία επιτυ
χίας του χορού. Το πρώτο 
δώρο της κλήρωσης έτυχε 
στον κ. Παναγιώτη Δημ. 
Λάββα. Ή τ α ν μια γούνα 
αξίας 75.000 δραχ. 

Το χορό τίμησε η παρου
σία του Αντιπροέδρου της 
βουλής Κου Κρητικού. Από 
τους καλεσμένους μας μόνο ο 
δάσκαλος του χωριού παρα
βρέθηκε, παρά τις καιρικές 
συνθήκες του χωριού (μισό 
μέτρο χιόνι). 

Τα οικονομικά (καθαρά) 
οφέλη του συλλόγου ξεπάρα-
σαν τις 150.000 αλλά τα γενι
κότερα οφέλη είναι πάρα 
πολλά. 

Ο δρόμος της ομόνοιας 
της συνεργασίας είναι πια 
ανοικτός. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ 
Σε όλους μας είναι γνωστή 

η προσπάθεια που έκαναν τα 
τελευταία κυρίως χρόνια 
όλοι οι πατριώτες για τη 
διάσωση του χωριού μας, συ
σπειρωμένοι μέσα στους ανά 
τον κόσμο συλλόγους Κρε
μαστιωτών. Η προσπάθεια 
αυτή αφορούσε έργα υποδο
μής (ασφαλτόστρωση Αγ. 
Δημητρίου - Κρεμαστής, 
ύδρευση δρόμοι προς Μαρί 
και Λαμπόκαμπο) με σκοπό 
να προσαρμοστεί η Κρεμα
στή στις σύγχρονες απαιτή
σεις του ανθρώπου που αυτός 
με τη σειρά του ακολουθεί 
την πρόοδο της επιστήμης 
και της τεχνικής. Τα έργα 
αυτά δεν έθιξαν και ούτε 
πρέπει να θίξουν στο μέλλον 
τις τοπικές παραδόσεις, τα 
ήθη και τα έθιμα που τόσο 
πολύ μας δένουν μεταξύ μας. 
Η αναγκαιότητα αυτών των 
έργων είχε σαν αποτέλεσμα 
την ολοκληρωτική προσή
λωση και συμμετοχή του κό
σμου σ ' αυτά. Κανείς δε δυ
σανασχετεί. Έπρεπε οπωσ
δήποτε να γίνουν για να απο
φευχθεί η καταστροφή της 
Κρεμαστής. Από την άλλη 
μεριά όμως δεν υπήρξε το 
ανάλογο ενόιαφέρον και η 
προσοχή(δ ικαιολογημένα 
βέβαια) για άλλους ζωτικούς 
τομείς όπως είναι η νεολαία 
του χωριού μας. Φέτος, έστω 
και καθυστερημένα κάπως, ο 
Πατριώτης ξεκίνησε τον 
αγώνα και άναψε το πράσινο 

— Νά χτυπήσουμε την 
απομόνωση και αποξένωση, 
πληγές που συνδυαζόμενες 
με τις μάστιγες της σημερι
νής κοινωνίας (Ναρκωτικά, 
εγκλήματα, κλοπές, βια
σμούς) έχουν φέρει σε δύ
σκολη θέση τους νέους αν
θρώπους κυρίως των πόλεων. 

— Να πραγματοποιήσουμε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 
χωριό (ομιλίες διαλέξεις -
προβολές κινηματογραφικών 
ταινιών - ανέβασμα θεατρι
κών έργων). 

— Να προσφέρουμε ηθική, 
πνευματική και υλική υπο
στήριξη στα λίγα παιδιά που 
φοιτούν στο σχολειό του χω
ριού μας και στα Γυμνάσια -
Λύκεια της επαρχίας μας που 
κι αυτά έχουν ποικίλα προ
βλήματα, διαφορετικά όμως 
απ' αυτά των πόλεων. 

—Νά συμμετάσχουμε σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιούν τόσο ο 
σύλλογος Αθηνών, όσο και η 
κοινότητα με τους άλλους 
συλλόγους του εξωτερικού. 

—Να ασχοληθούμε με τη 
λαογραφία και την ιστορία 
του χωριού μας, βάζοντας τα 
θεμέλια για μια μελλοντική 
συγγραφή τους. 

—Να προσφέρουμε προ
σωπική εργασία στο χωριό 
(στην καθαριότητα, στη δεν-
δροφύτευση, στη συντήρηση 
κτιρίων όπως της βρύσης, 
του σχολείου κλπ.) που τόσο 
πολύ έ ν η η ν w i n e l i " ! - 0 - ' -

—Να συνεργαστούμε με 
τούς συλλόγους μας του εξω
τερικού για όλα τα θέματα. 

—Νά έλθουμε σε επαφή με 
άλλους συλλόγους Νέων και 
κυρίως των διπλανών χωριών 
προς το δικό μας, για κοινές 
εκδηλώσεις. 

—Για να πετύχουμε στους 
σκοπούς μας ζητάμε: 

—Την καθολική συμμετοχή 
όλων των νέων. 
—Την υποστήριξη των Συλ

λόγων και γενικότερα όλων 
των μεγάλων. 
—Την καλόπιστη κριτική 

κι εμπιστοσύνη προς όλους 
τους νέους. 

Η αγάπη μεταξύ μας και 
προς το χωριό, η φιλία, ο 
αμοιβαίος σεβασμός , το 
πνεύμα συνεργασίας, η πολι
τική ουδετερότητα, ο εγωι
σμός και η φιλοδοξία για 
ομαδική επιτυχία, το χτύπη
μα της απομόνωσης και του 
αδιέξοδου της σημερινής πό
λης είναι τα στοιχεία εκείνα 
που αποτελούν τα θεμέλια 
και μας οδηγούν στην εκπλή
ρωση των σκοπών μας. 

Φίλοι και φίλες πατριώτες 
είμαστε απόλυτα σίγουροι 
για την επιτυχία και πορεία 
αυτού του συλλόγου. Λίγη 
πίστωση χρόνου και και τα 
αποτελέσματα θα φανούν. 
Δείξτε εμπιστοσύνη στους 
νέους ανθρώπους. Το νεαρό 
της ηλικίας δεν αποτελεί 

κολύμπι και μπορώ κάλλιστα 
να ζήσω χωρίς έλατα και 
βουνίσιο αέρα είναι παράξε
νο επίσης γιατί δεν μπορώ 
φυσικά να πω ότι έχω ανα
μνήσεις από την Κρεμαστή -
τουλάχιστον όχι ιδιαίτερα 
σημαντικές και έντονες όσο 
των μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ω ν . Στην 
πραγματικότητα δεν ξέρω κι 
εγώ καλά-καλά με ακρίβεια 
τι είναι αυτό που με τραβάει 
σ ' αυτήν. 

Σκέφτομαι πολλές φορές 
τον πατέρα μου που έζησε 
εκεί κάμποσα χρόνια, είδε 
την κατοχή και τον πόλεμο 
σαν μικρό παιδί, μεγάλωσε 
σε εποχές τόσο διαφορετικές 
από τη δική μου και σίγουρα 
πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Τώ
ρα ακόμα κι οι πέτρες αυτού 
του χωριού του μιλάνε, σε 
κάθε γωνιά Οάχει να θυμηθεί 
κάτι από τα χρόνια που πέρα
σαν σκέφτομαι λοιπόν πόσο 
δεμένος πρέπει νάναι με όλα 
εκεί πάνω, συναισθήματα 
αγάπης που δεν μπορούν να 
συγκριθούν με τα δικά μου. 

Γιατί κι εγώ αγαπώ πολύ 
την Κρεμαστή κι ας μην την 
έζησα, ας μην την έχω δει 
μέσα στο χειμώνα χιονισμέ
νη, ας μην έχω μείνει μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εκεί. 
Όταν όμως μπαίνω στο σπί
τι του Κουτσο-Νίκου και της 
Θεια-Μαρούλας συγκινούμαι 
και μάλιστα πολύ - με συγκι
νεί η σκέψη πως εκείνοι οι 
ίδιοι χώροι πριν από χρόνια 
έσφυζαν από ζωή, στέναζαν 

Δεν ξέρω αν'όλα αυτά είναι 
δείγματα υπερβολικής ευαι
σθησίας κι αγιάτρευτου ρο
μαντισμού, ούτε αν κάποιος 
βρίσκει ότι συμφωνεί μαζί 
μου. Ίσως πάλι το ερασιτε
χνικό δημοσιογραφικό μου 
ταλέντο δεν είναι αρκετό 
ώστε να εξηγήσω καλά γιατί 
κάθε χρόνο βρίσκομαι στην 
Κρεμαστή αλωνίζοντας με
ταξύ Κρυόβρυσης και Αγ. 
Κωνσταντίνου ή σπρώχνο
ντας στα γύρω κατσάβραχα, 
πάντως ξέρω ότι ήταν πολύ 
σωστό αυτό που έκαναν οι 
γονείς μου και μ' έφερναν 
από μικρό παιδί στο χωριό, 
μ' έμαθαν να το συνήθισα: 
και να τ ' αγαπήσω. 
Μ. Παπαμιχαλοπούλου. 

Η Γυναίκα του Σήμερα 

Η φετεινή επέτειος της πα
γκόσμιας ημέρας της γυναί
κας που ήταν στις 8 του 
Μάρτη βρίσκει τη χώρα μας 
να έχει κάνει ένα σημαντικό 
βήμα στην· ισότητα των 2 
φύλλων. 

Σύμφωνα με τη συνταγμα
τική επιταγή της ισότητας 
(άρθρο 1 παράγ. 2) ψηφίστη
κε πρόσφατα η ισονομία αν
δρών και γυναικών. 

Με το νόμο αυτό καταργεί
ται η «πατρική εξουσία», που 
ήθελε τον άνδρα μόνο να 
διοικεί και να αποφασίζει 
μέσα στην οικογένεια και 
καθιερώνεται η «γονική μέ
ριμνα». 



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
Μέχρι τώρα μεγάλη βαρύ

τητα δόθηκε από το Σύλλογο 
«Πατριώτης» στην πραγμα
τοποίηση έργων υποδομής 
στο χωριό. Δικαιολογημένα 
φυσικά αφού έχουν απόλυτη 
σχέση, με τη διατήρηση του 
χωριού. Τώρα όμως ένα πο
σοστό δραστηριότητας θα 
διοχετεύεται στην πολιτιστι
κή ανάπτυξη των πατριωτών, 
τόσο του χωριού όσο και της 
Αθήνας. Το ξεκίνημα έγινε 
στις 23 Γενάρη, με μια εκδή
λωση ·που απευθυνόταν, στα 
παιδιά Κρεμαστιωτάκια που 
ζουν στην Αθήνα. 

Η εκδήλωση έγινε στο Ξε
νοδοχείο Ξενοφών με μεγάλη 
συμμετοχή παιδιών κάθε ηλι
κίας. 

Ο Πρόεδρος του συλλόγου 
καλοδέχτηκε τα παιδιά, και 
αναφέρθηκε στο περιεχόμε
νο της εκδήλωσης αλλά και 
στους στόχους μας για τους 
νέους. Τους αυριανούς συνε
χιστές της δράσης του συλ

λόγου. Παραβρέθηκε ο δά
σκαλος του χωριού μας Κος 
Κουδουνάκης και αναμφι
σβήτητα ήταν η πιό συγκινη
τική παρουσία. Μίλησε με 
ιδιαίτερα θερμά λόγια στα 
παιδιά και τους μετέφερε τα 
χαιρετίσματα από τους μαθη
τές του σχολείου Κρεμα
στής. 

Στα μικρά παιδιά προ
σφέρθηκαν παιχνίδια, ενώ 
στα μεγάλα βιβλία, επιλεγμέ
να από το Δ.Σ. 

Έγινε και κόψιμο της πίτ
τας και το νόμισμα έτυχε στη 
Λέλα Ανδρέου (γένος Χ. Κο
σμά). Τα πιό μεγάλα από τα 
παιδιά συζήτησαν με το Δ.Σ. 
και έγινε πρόταση να δη
μιουργηθεί ένα τμήμα νεο
λαίας του Συλλόγου, με πα
ράλληλη δράση προς το σύλ
λογο μας. 

Γ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ 
ΠΡΟΤ ΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

*»3*3t3t3t3C**3t3t3t3«*3«^^ 

βαια μέσα στα πλαίσια του 
Συλλόγου ο Πατρ ιώτης . 
Ήταν ακριβώς η μέρα που 
έγινε το κόψιμο της πίττας 
για τη νέα χρονιά στο ξενο
δοχείο «Ξενοφών» (23 Ια
νουαρίου '83). Όλοι ανεξαι
ρέτως οι νέοι δέχτηκαν με 
μεγάλη χαρά κι ενδιαφέρον 
την πρόταση αυτή. Κατόπιν 
έγιναν δυο συγκεντρώσεις 
πρώτον για να οδηγηθούμε 
στις εκλογές για την ανάδει
ξη διοικητικού συμβουλίου. 
Η συμμετοχή των νέων παι
διών ήταν πολύ μεγάλη, φτά
νοντας σχεδόν στο σημείο να 
μη λείπει κανένας πλην εξαι
ρέσεων που δεν μπόρεσαν να 
έλθουν λόγω δυσκολιών. 
Στις 13 του Μάρτη έγιναν οι 
εκλογές και εξελέγη το ακό
λουθο διοικητικό Συμβούλιο 
για ένα χρόνο: 

Πρόεδρος: Γιώργος Δ. 
Τζάκας 

Αντιπρόεδρος: Βούλα Πα
ναγέα (Εγγονή Εμ. Λάββα). 

Γραμματέας: Λένα Τραπε-
ζόντα (Εγγονή Δ. Δρίβα). 

Ταμίας: Δημήτριος Π. Δρί
βας. 
Μέλη: Κική Ν. Λάββα, Μα
ρία Αλ. Παπαμιχαλοπούλου, 
Γιάννης Δρίνης (Εγγονός 
Μανούσου). 

Σάν σκοπούς έχουμε θέσει 
τους παρακάτω: 

— Νά συσπειρώσουμε 
όλους τους νέους που κατά
γονται από την Κρεμαστή 
και ζουν στην Ελλάδα - κυ
ρίως στην Αθήνα και στο 
χωριό. 

Οι δεσμοί μου με τη Κρεμα
στή 

Οι περιστάσεις τόφεραν 
έτσι και δεν γεννήθηκα στην 
Κρεμαστή, είναι δηλαδή ο 
τόπος καταγωγής κι όχι γέν
νησης μου. 

Κι από τότε που με πήγαν 
για πρώτη φορά εκεί πέρα -
σαράντα ημερών βρέφος για 
να ρουφήξω βουνίσιο αέρα 
και να καρδαμώσω αναλόγως 

- δεν θυμάμαι ούτε ένα καλο
καίρι που να μην πάτησα το 
πόδι μου στην Κρεμαστή και 
το πιο σημαντικό βέβαια 
ίσως να μην είναι αυτό, αλλά 
το γεγονός ότι τώρα δεν μπο
ρώ να μην αφιερώνω ένα 
μέρος του Αυγούστου ή ολό
κληρου εκεί πάνω, κάτι μου 
λείπει... Είναι περίεργο γιατί 
είμαι τύπος που λατρεύω τη 
θάλασσα, τον ήλιο και το 
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λωσαν άντρες και γυναίκες 
που έχουν το ίδιο αίμα με 
εμένα - έστω κατά το ήμισυ -
είμαι κι εγώ η συνέχεια της 
γιαγιάς μου της προγιαγιάς 
μου γι ' αυτό και νιώθω πως 
ανήκω σ' εκείνο το σπίτι. Ο 
συγγενικός δεσμός πάντα εί
ναι δυνατός και το περίεργο 
είναι ότι το καταλαβαίνεις 
περισσότερο όταν τα κοντινά 
σου πρόσωπα είναι πια νε
κρά, όταν συνειδητοποιείς 
πόσο σπουδαία πράγματα εί
ναι οι αναμνήσεις που κρα
τάς μέσα σου απ' αυτά, ο 
σεβασμός για τη μνήμη ακό
μα κι εκείνων που δε γνώρι
σες. 

Αλλά κι εκτός απ' αυτές 
τις «οικογενειακές διασυνδέ
σεις» σε γενική κλίμακα μέ
σα στο χωριό ποτέ δεν αι
σθάνομαι ξένη και αυτό με 
τραβάει πολύ. Ό λ α τα πρό
σωπα, μεγάλα και μικρά, τα 
νιώθω κοντινά και οικεία μας 
δίνει ο ίδιος ο τόπος κι η ίδια 
καταγωγή. Σε μια εποχή που 
ψάχνεις να βρεις κάποια ση
μεία επαφής με τους συναν
θρώπους σου για να μη σε 
νικήσει η μοναξιά, αυτή η 
οικειότητα η παρέα της Κρε
μαστής είναι κάτι το παρηγο
ρητικό κι όμορφο ιδίως για 
μένα, για μας τους νέους που 
γεννηθήκαμε κατά τη γνώμη 
μου σε μια τόσο άχαρη επο
χή. Είναι μεγάλο πράγμα να 
ξέρεις πως σε κάποια περιο
χή της χώρας έχεις κάτι δικό 
σου εκεί σε γνωρίζουν και σε 
δέχονται.· 
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ζωή της οικογένειας και των 
παιδιών έχοντας τις ίδιες 
υποχρεώσεις και δικαιώμα
τα. 

Αναγνωρίζεται η περιου
σιακή αυτοτέλεια των συζύ
γων και καταργείται ο ανα
χρον ιστ ικός θεσμός της 
προίκας, που μαζί με την 
αλλαγή του ονόματος που 
τώρα διατηρεί υποβίβαζε την 
γυναίκα και της αφαιρούσε 
στοιχεία της προσωπικότη
τας της. 

Αλλά αυτό που πρέπει να 
συνειδητοποιηθεί είναι ότι ο 
αγώνας των γυναικών για την 
κατάκτηση της πλήρους ισό
τητας είναι ακόμη στην αρχή 
του. 

Προπάντων οι εργαζόμε
νες γυναίκες πάλευαν και πα
λεύουν για να κατακτήσουν 
όσα έχουν στερηθεί τόσα 
χρόνια. 

Και πρώτα απ' όλα για την 
κατοχύρωση της ισότητας 
στην εργασία, για την εξά
λειψη των διακρίσεων των 
επαγγελμάτων σε γυναι
κεία και ανδρικά για ίσες 
ευκαιρίες στην εργασία, ανά
μεσα σε άνδρες και γυναίκες 
για την κατοχύρωση της ισό
τητας στους μισθούς. 

Επίσης θα πρέπει να νομο
θετηθεί η ουσιαστική προ
στασία της μητρότητας , 
άδειες όταν αρρωσταίνουν τα 
παιδιά, δικαίωμα ασφάλισης 
των παιδιών από την εργαζό
μενη μητέρα, παιδ ικούς 
σταθμούς κ.ά. 

Βούλα Παναγέα 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. 

Στις 18 Μάρτη με πρωτο
βουλία των συλλόγων Κρε
μαστής — Γέρακα και Ρηχι-
άς. Επισκέφτηκαν τις Η.Π.Α. 
ο αντιπρόεδρος της βουλής 
κ. Παναγιώτης Κρητικός και 
ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Σα-
βαλάνος. Η ομογένεια επεφύ
λαξε θερμή υποδοχή στους 
προσκεκλημένους, και της 
δόθηκε η ευκαιρία να απόδει
ξη πόσο Έλληνες παραμέ
νουν, πόσο αγαπούν τον τόπο 
που κατάγονται, και πόσο 
καλά γνωρίζουν τα προβλή
ματα της πατρίδας τους. 

Στις 18 Μάρτη έγινε συνε
στίαση Ζαρακιτών στο Λογκ 
και Λαντ, στην οποία παρα
βρέθηκαν ο κ. Κρητικός και 
ο κ. Νομάρχης. 

Εκπρόσωποι των εκεί συλ
λόγων Ζαρακιτών, μίλησαν 
για τα προβλήματα του Ζά
ρακα, και ζήτησαν από τον κ. 
Νομάρχη, να ενδιαφερθεί για 
τα προβλήματα του Ζάρακα, 
που μέχρι τώρα έμεινε απο
μονωμένος, μ' αποτελέσματα 
την ερήμωση. 

Κυρίως ζητήθηκε βελτίω
ση του δικτύου οδοποιίας, η 
ύδρευση και έργα πολιτιστι
κού χαρακτήρα, όπως Λαο
γραφικό Μουσείο στη Ρη-
χιά. Οι ίδιοι οι Ζαρακίτες 
προσφέρουν μεγάλη βοήθεια 

Καθημερινά ακούγονται 
και γράφονται πολλά από τα 
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στα έργα της περιοχής τους, 
και ζητάν τη κρατική συμπα
ράσταση. Ο κ. Νομάρχης 
υποσχέθηκε πως θα ανταπο
κριθεί στις προσδοκίες τους, 
συνεχίζοντας το ενδιαφέρον 
του για το Ζάρακα. 

Επίσης οι προσκεκλημέ
νοι, παραβρέθηκαν σε συνε
στίαση των Σκουριωτών των 
Βαρτιτσιωτών, και σε συνε
στίαση όλων των Λακώνων 
στο Κρυστάλ-Πάλλας. 

Ο κ. Κρητικός με τον κ. 
Νομάρχη και εκπρόσωποι 
των συλλόγων πήγαν στην 
Ουάσιγκτον και επισκέφτη
καν τον Ζαρακίτη γερουσια
στή Πωλ Σαρμπάνη και συ
ζήτησαν διάφορα εθνικά θέ
ματα καθώς και θέματα του 
εκεί ελληνισμού. 

Επίσης έθεσαν εθνικά θέ
ματα σε συνέντευξη πούδω-
σαν στην Αμερικάνικη τηλε
όραση. 

Η επίσκεψη του κ. Αντι
προέδρου και του κ. Νομάρ
χου επιβεβαιώνει το κυβερ
νητικό ενδιαφέρον, για τον 
ελληνισμό του εξωτερικού, 
και επίσης δικαιώνει τους 
αγώνες που κάνουν οι έλλη
νες μετανάστες, για τα δικαι
ώματα της πατρίδας τους, σε 
όποιο τόπο και αν ζουν. 

ήόχιτης ανθρωπότητας αφού 
με την ανάπτυξη της επιστή-
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Το τμήμα νεολαίας του 
συλλόγου μας, κάνοντας πιο 
ζωντανή τη παρουσία του, 
ανάλαβε την οργάνωση μο
νοήμερης εκδρομής των πα
τριωτών μας, στη περιοχή 
της ορεινής Κορινθίας. Ή 
συμμετοχή, ήταν χωρίς προ
ηγούμενο. 

Χρειάστηκαν τρία πούλ
μαν για να εξυπηρετήσουν 
τον κόσμο που συμμετείχε. 
Και το σημαντικό είναι πως 
απουσίασαν και άλλοι πατρι
ώτες μας πολλοί βέβαια δι
καιολογημένα, κάποιοι όμως 
άλλοι αδικαιολόγητα. Ή ρ 
θαν όμως πατριώτες που για 
πρώτη φορά πήραν μέρος σε 
εκδρομή. 

Πηγαίνοντας για την ορει
νή Κορινθία, στο βουνό Ζή-
ρεια, περάσαμε πρώτα στο 
Κιάτο και μείναμε λίγο στην 
Παραλία. 

Η συνέχεια επιφυλάκτηκε 
μέ δυό όψεις, η μια ο δύσκο
λος δρόμος, στροφές, στενός 
δρόμος, ανηφόρες, η άλλη 
όμως πιο επιβλητική. Τοπία 
μαγευτικά, ανάμεσα από κα
ταπράσινες εκτάσεις, από 
καλλιεργημένους, με επιμέ
λεια τόπους, χωριά, που δια
τηρούν τη παραδοσιακή τους 
αρχιτεκτονική, με τις κερα
μιδένιες τους στέγες, τα χαγι
άτια και τόσα άλλα στοιχεία 
ομορφιάς, που στη δική μας 
περιοχή έχουν μπει σε μεγά
λο διωγμό. 

Περάσαμε τη Λίμνη της 
Στυαιοαλίας. τόσο ννωσττί 

Φθάσαμε στη Γκούρα, 
γνωστή από την Ιστορία του 
1821. Είναι μια κωμόπολη, 
με παλαιά σπίτια, που διατη
ρούν το ελληνικό χρώμα, σε 
μεγάλο βαθμό. Εδώ η άνοιξη 
είχε καθυστερήσει αρκετά, 
τα δέντρα ακόμα γυμνά, και 
τα λουλούδια σπάνια. Με κά
ποιες περιπέτειες, βρήκαμε 
τον καταβλυσμό. Ένα χωρά
φι με καρυδιές, χέρσο μας 
υποδέκτηκε. Φαγοπότι, κου
βέντα, παιχνίδι των παιδιών, 
ήταν τα χαρακτηριστικά της 
ημέρας. 

Έγινε και ο χορός, όχι σε 
μεγάλη έκταση, αφού δεν 
συμφωνούσε ο χρόνος παρα
μονής μας. 

Η επιστροφή, ήταν πιο ξε
κούραστη, μιας και έλειπε η 
αγωνία του άγνωστου. 

Τα μικρά προβληματάκια 
ξεχάστηκαν, γιατί όλοι κα
τανοούν πως είναι δύσκολο, 
ίσως αδύνατο, στα τόσα άτο
μα, να μην βρούμε κάποιες 
δυσκολίες. 

Οι νέοι μας που με τόσο 
ενδιαφέρον, και ενθουσια
σμό περνούν τη σκυτάλη, 
της βοήθειας του χωριού 
μας, πρέπει να αντιμετωπι
σθούν, φιλικά, καλοπροαίρε
τα και με την υπομονή μας 
πως στο μέλλον θα φθάσουν 
σε μεγάλες επιτυχίες. 

Το Δ.Σ. 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ 
Το πιο επιτακτικό πρόβλη

μα της Κρεμαστής, όπως κατ 
επανάληψη αναφέραμε, είναι 
η κάλυψη της με πιο πολλά 
τηλέφωνα. 

Το ένα «μοναδικό» τηλέ
φωνο δεν ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες μας. Ο τηλεφω
νητής παράλληλα και γραμ
ματικός του χωριού, δικαιο
λογημένα, δεν μπορεί να ει
δοποιεί, πατριώτες που βρί
σκονται μακρυά της Πλατεί
ας. 

Εκτός αυτού, στη διάρκεια 
της νύκτας, αν υπάρξει μια 
ανάγκη τί γίνεται; Θα ήταν 
άσκοπο να επεκταθώ αναφέ
ροντας λόγους επιτακτικούς, 
είναι γνωστοί σ ' όλους. 
Ζητάμε τη λύση «φερέσυ-
χνα» που μας ανάφεραν τε
χνικοί του Ο.Τ.Ε. Έγιναν 
από τη Κρεμαστή 100 αιτή
σεις τηλεφώνου, γΓ αυτό 
πρέπει κάποιες γραμμές από 
το κέντρο Νιάτων, να διατε
θούν στη Κρεμαστή. 

Και για να μην κάνουμε 
τους τεχνικούς του Ο.Τ.Ε. 
εμείς ας βρει την κάποια λύ
ση ο Ο.Τ.Ε. 

Η ελάχιστη λύση είναι 
έστω δέκα ακόμη τηλέφωνα 
στη Κρεμαστή 

Περιμένουμε κάποια απάν
τηση. 

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝ/ΧΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Στο χωριό μας ζουν αρκε
τοί συνταξιούχοι, που ήταν 
μετανάστες στο εξωτερικό. 
Οι πατριώτες μας αυτοί συν-

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
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νέοι. Υπεύθυνοι ή μη, συζη
τούν ώρες πολλές, θέτουν τα 
προβλήματα «επί τάπητος» 
και το μόνο που καταφέρ
νουν είναι να διαπιστώνουν 
ότι αυτά τα προβλήματα 
όπως υπάρχουν ενώ οιλύσεις 
που προτείνονται θεωρού
νται αβέβαιες και μακροπρό
θεσμες και τα βαθύτερα αίτια 
που τα προκαλούν είναι δυ-
σεξακρίβωτα. 

Σύμφωνα με τη δική μου 
άποψη τα πιό βασικά προ
βλήματα των νέων ξεκινάν 
από την ανασφάλεια και μο
ναξιά που νοιώθουν και την 
αβεβαιότητα για το μέλλον. 
Παρότι η γη μας αριθμείται 
σε εκατομμύρια κατοίκους 
δεν μπορούμε να αρνηθούμε 
τη μοναξιά που νοιώθει ο 
σημερινός άνθρωπος και κυ-
μής ιδιοσυγκρασίας του πε
ριμένει να του δείξουν οι 
συνάνθρωποι του τον καλύ
τερο τους εαυτό. Όταν όμως 
συναντά την αδιαφορία, επα
ναστατεί και πολλές φορές 
προβαίνει σε ενέργειες που 
δεν εκφράζουν αυτο που 
πράγματι πιστεύει αλλά την 
αντίθεση του σε καθετί το 
καθιερωμένο. 

Στη συνέχεια, ο νέος νοιώ
θει ανασφάλεια για τον τε
χνολογικό αλλά και φυσικό 
κόσμο ο οποίος συνεχώς 
υποχωρεί προς όφελος του 
πρώτου και φτάνει κάποτε να 
αναρρωτηθεΐ αν η επιστήμη 
που τόσο πολύ έκανε άνετη 
τη ζωή μας ήταν για το καλό 
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το μέλλον και την επαγγελ
ματική τους αποκατάσταση 
έχει ως αποτέλεσμα το άγχος 
και άλλες συναφείς ψυχικές 
καταστάσεις. Έτσι ο νέος 
δεν μπορεί όπως θα ήθελε να 
χαρεί τη νεότητα του, να 
ενεργήσει όπως του προστά
ζει ο εσωτερικός του κόσμος 
και η ιδεολογία του αλλά 
αναγκάζεται από τις περιστά
σεις, πιέζεται από το στενό 
του περιβάλλον για να μπει 
και να ζήσει σ ' ένα καλούπι 
που λέγεται «συμβιβασμός» 
και δεν μπορεί να ξεφύγει. 
Βέβαια στον κανόνα υπάρ
χουν και εξαιρέσεις. 

Έθεσα λοιπόν εδώ μερικά 
από τα προβλήματα που πι
στεύω ότι αντιμετωπίζει ο 
σύγχρονος άνθρωπος αλλά 
από την πλευρά των νέων. 
Πρόθεση μου δεν ήταν να 
δικαιολογήσω τους νέους. 
Παραδέχομαι ότι τους λείπει 
κάτι βέβαια βασικό που απο
κτάται με τα χρόνια η πείρα. 
Απο κει και πέρα όμως, εμείς 
οι νέοι διαθέτουμε κάτι ση
μαντικό: η ζωή είναι μπρο
στά μας, ο χρόνος όλος δικός 
μας, εργαλείο στα χέρια μας, 
για να προσπαθήσουμε να 
φτιάξουμε ένα κόσμο καλύ
τερο απ' αυτόν που μας πα
ρέδωσαν ο" μεγαλύτεροι που 
να είναι σύμφωνος με τα ιδα
νικά που έχουν οι νέοι για 
ειρήνη, καλύτερη ζωή όχι 
από την πλευρά των τεχνολο
γικών ανακαλύψεων αλλά 
από την ανθρωπιά, ζεστασιά, 

ι υ υ π μ α κ Λ , η στη μυθολογία. 
Τ ' ανέβασμα της Ζήρειας, 

απέλπισε πολλούς πατριώτες 
μας, γιατί είχε χαθεί αρκετός 
χρόνος, που δεν υπολογίστη
κε. 

Οι κορυφές χιονισμένες, 
και λαμπαδωτά έλατα σκου-
ροπράσινα, ήταν το φόντο 
όλης της υπόλοιπης διαδρο
μής, μας θύμισαν τα δικά μας 
ελατοσκεπή βουνά. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
Το τελευταίο δεκαήμερο 

του Μάη θα γίνει Γενική συ
νέλευση του συλλόγου μας, 
και θα επακολουθήσουν 
εκλογές για την ανάδειξη, 
νέου ΔΣ του πατριώτη. 

Παρακαλούμε κάθε πατρι
ώτη που θα ειδοποιηθεί, να 
παραβρεθεί τη μέρα της Γε
νικής συνέλευσης, διότι τότε 
θα θιγούν όλα μας τα προ
βλήματα, και θα δοθεί η 
γραμμή που θα ακολουθή
σουμε στη νέα περίοδο. 

φιλία κατανόηση και αλλη
λοβοήθεια. 

Ας προσπαθήσουν λοιπόν 
οι μεγάλοι να μας καταλά
βουν, ρίχνοντας μια ματιά 
γύρω τους θα νοιώσουν γιατί 
οι νέοι αγωνίζονται και ίσως 
μερικά πράγματα ή θεσμούς 
που αμφισβητούν να δέχο
νται πράγματι αμφισβήτηση 
αν όχι ας τους δώσουν με 
σύμμαχο τους την πείρα σω
στές και λογικές συμβουλές, 
ώστε να καταλάβουν το λά
θος και να επανορθώσουν. 
Λάββα Βασιλική. 

υ / ι α σ ε ι ε ς του συμπατριώτη 
μας Παναγιώτη Δρίβα «Ζου-
μπούκος». Τοποθετήθηκε και 
λειτουργεί αναμεταδότης για 
τα δυο κανάλια της τηλεόρα
σης. 

Χωρίς τον αναμεταδότη η 
Κρεμαστή μένει χωρίς τηλε
όραση. Τα έξοδα εγκατάστα
σης ανήλθαν σε 100 χιλιάδες 
περίπου, ενώ οι πατριώτες 
μας, διέθεσαν 52.000 δρα
χμές. 

Σήμερα συζητάμε τη μετα
φορά της θέσεως του αναμε
ταδότη, για βελτίωση της ει
κόνας στις τηλεοράσεις μας, 
και θα χρειαστούν κάποιες 
δαπάνες ακόαα. 

Όλους μας ενδιαφέρει το 
ζήτημα, γι ' αυτό το ενδιαφέ
ρον μας να επεκταθεί στη λύ
ση και του οικονομικού μέ
ρους, μικρή συνεισφορά των 
πατριωτών μας, θα καλύψει 
πλήρως τα έξοδα. 

ρες που εργάστηκαν. Όμως 
το Ελληνικό Κράτος πρέπει 
να τους βλέπει και να τους 
υπολογίζει σαν Έλληνες, γι
ατί είναι ίσως πιο Έλληνες 
απ' όλους μας. 

Για το κράτος υπάρχουν 
δυό λόγοι. 

Πρώτος λόγος, είναι ο συ
ναισθηματικός, γιατί να τους 
δούμε διαφορετικά τους με
τανάστες μας, αφού πήγαν 
στο εξωτερικό, μόνο και μό
νο, διότι εδώ δεν υπήρχε ερ
γασία, δεύτερος λόγος είναι 
καθαρά οικονομικός, τόσο 
συνάλλαγμα φέρνουν στη 
χώρα μας, που αυτές τις επο
χές είναι τόσο χρήσιμο. Τα 
κίνητρα αυτά θα ενθαρρύ
νουν, και άλλους μελλοντι
κούς συνταξιούχους για να 
γυρίσουν μόνιμα στο χωριό. 

Πρέπει να καθιερωθεί ια
τρική κάλυψη πλήρη για 
τους συνταξιούχους μετανά
στες ώστε να γίνουν ισότιμοι 
πολίτες άνθρωποι που τόσο 
θετικά βοηθούν το χωριό. 

Παιδιά της Κρεμαστής 1964 
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 
Η νέα χρονιά βρήκε την 

Κρεμαστή σκεπασμένη στα 
χιόνια. Είχαν απομείνει λί
γοι κάτοικοι και πολύ λίγοι 
πήγαν για τις γιορτές. 

Ο συμπατριώτης μας Πα
ναγιώτης Λάββας, στην προ
σπάθεια του να φτάσει στο 
χωριό, αποκλείστηκε για ένα 
διήμερο στο Πανωλάμπι και 
ύστερα από ηρωικές προσπά
θειες κατέβαλε και ο πρόε
δρος που κινήθηκε μέσα από 
τα χιόνια και χρειάστηκε να 
κληθεί δύναμη εκχιονισμού 
για να ανοίξει το δρόμο, μέ
χρι το χωριό. 

Τα χιόνια επαναλήφθη
καν, αλλά πάντα σχεδόν η 
αντίδραση της Νομαρχίας 
ήταν άμεση και λυνόταν ο 
αποκλεισμός. Οι κτηνοτρό
φοι που μένουν στο χωριό το 
χειμώνα, συνάντησαν ξεχω
ριστές δυσκολίες από το με
γάλο κρύο, και τους πάγους. 

Τόσοι πάγοι είχαν χρόνια 
να πέσουν στο χωριό. Οι 
συνέπειες στα σπίτια του χω
ριού είναι πολύ βαριές. Αξί
ζει να τονιστεί η προσπάθεια 
του δασκάλου του χωριού 
μας που αντιμετώπισε με 
πραγματική αυτοθυσία τα 
χιόνια, και κατέβαινε με τ ' 
αυτοκίνητο στα κάτω χωριά, 
προμηθεύοντας το χωριό 
απαραίτητα εφόδια. 

Αξίζει να σημειώσουμε 
πως έγινε κόψιμο πίττας, στο 
χωριό με πρωτοβουλία της 
Κοινότητας. 

Σ τ η n i l V f V C I d i ι η ι ι τ ρ ι ' . » . . . 

πρόχειρα, και γ ι ' αυτό δεν 
έχουμε ικανοποιητικά αποτε
λέσματα. Πρέπει να γίνει 
επιλογή ποια δένδρα κάνουν 
για το χωριό και που πρέπει 
να φυτευτούν. Επίσης να 
προηγηθούν μέτρα προστα
σίας τους. 

Μετά το Φλεβάρη προστέ
θηκαν κάποιοι κάτοικοι στο 
χωριό που μάζευαν ελιές ή 
είχαν πάει στην Αθήνα. 

Τα χιόνια όμως συνεχί
στηκαν μαζί με πάρα· πολύ 
κρύο. Ο καινούργιος μας πα
πάς παρά τις δυσκολίες που 
υπάρχουν λόγω του σπιτιού 
που είναι ημιτελές έδειξε με
γάλη δύναμη και υπομονή, 
και ξεπέρασε με το καλύτερο 
τρόπο τα προβλήματα του 
χειμώνα. 

Αρκετή ζημιά έγινε στα 
φυτώρια ελιών του Μαριού 
και της Στερνίτσας. Ελπίζου
με να μην καταστράφηκαν τα 
δένδρα, που τόσο κόπο έκα
ναν οι πατριώτες μας να τα 
μεγαλώσουν. 

Ούτε και το Μάρτη αποκα
ταστάθηκε ο καιρός, πάλι 
χιόνια, πάλι δυσκολίες. 

Αρκετοί ξεκ ίνησαν το 
σκάψιμο των αμπελιών, και 
το κλάδεμα. Οι ειδικοί όμως 
αμπελουργοί είπαν πως είναι 
πολύ νωρίς. Τις Αποκρηές 
ήταν καλός καιρός και συ
γκεντρώθηκαν μερικοί πα
τριώτες της διασποράς. 

, Αυτές τις μέρες ήταν τα 
πρώτα μηνύματα της άνοι-

γών ήταν καθημερινή. 
Τα μικρά κατσικάκια κά

νουν τα ανέμελα τρεχαλητά 
τους κάτω από τις πρώτες 
ζεστές ανοιξιάτικες ακτίνες 
του ήλιου. Τ ' άγρια χόρτα 
μπήκαν στο τσουκάλι της 
νοικοκυράς. Και τα τζάκια 
δεν βγάζαν ολημερίς κα
πνούς. 

Η γιορτή του Ευαγγελι
σμού, δεν είχε σχέση με την 
παλιά μεγαλοπρέπεια, αποτέ
λεσμα του παιδόκοσμου άλ
λων εποχών. Τα λίγα παιδιά 
μας με το δάσκαλο τους κά-
ναν την παρουσία τους μόνο 
στην εκκλησία. Τα γιαπιά 
του χωριού ξανακινήθηκαν, 
με την καλωσύνη του καιρού 
και η ζωή παίρνει άλλη μορ
φή. 

Τελευταία πληροφορηθή
καμε κάποια θρασύτατη 
διάρρηξη σπιτιού από τσιγ
γάνους. Πρέπει τα σπίτια να 
ασφαλιστούν περισσότερο 
και η χωροφυλακή να προσέ
χει· 

Οι επιδοτήσεις των κτηνο
τρόφων συνεχίζονται και τη 
φετεινή χρονιά. Την τελευ
ταία Κυριακή είχαν επισκε
φτεί την κοινότητα, πολλοί 
κτηνοτρόφοι για να συμπλη
ρώσουν τα δικαιολογητικά 
με τη βοήθεια του Γραμματι
κού της Κοινότητας. 

Ο ερχομός της άνοιξης 
πρέπει να δραστηριοποιήσει 
το κοινοτικό συμβούλιο για 
να κάνει αισθητή την παρου
σία του. Ο βαρύς φετεινός 
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Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Δε θα πρέπει να περάσει 

απαρατήρητο το γεγονός της 
παρουσίας του δασκάλου του 
χωριού μας σε όλες τις κοι
νωνικές εκδηλώσεις που γί
νονται από πατριώτες, είτε 
ομαδικά είτε συλλογικά. 
Έτσι παραβρέθηκε και στις 
δυο μεγάλες εκδηλώσεις που 
έκανε ο σύλλογος μας. Τη 
μια στις 22 Ιανουαρίου '83 
όταν έγινε το κόψιμο της 
πίττας αφιερωμένης στα μι
κρά παιδιά και την άλλη στις 
19 Φερουαρίου '83 στην ετή
σια αποκριάτικη χοροσπερί-

δα. Τη δεύτερη φορά μάλι
στα χρειάστηκε να περπατή
σει από την Κρεμαστή μέχρι 
τη Ντάρτιζα μέσα στο χιόνι 
το υψος τουοποίου σε ορι
σμένα έφτανε το μισό μέτρο 
και παραπάνω. Ο Κρεμα-
στιώτικος κόσμος δεν ξεχνά 
αυτές τις θυσίες. 

Του εκφράζουμε τις ευχα
ριστίες μας μέσω της εφημε
ρίδας και τον βεβαιώνουμε 
ότι η συμπεριφορά μας θα 
είναι ανάλογη. 
Γιώργος Τζάκας 

Ο ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Η βαθειά θρησκευτική πί

στη των Κρεμαστιωτών από 
τη παλαιά Εποχή, συντελού-
σε στο να γιορτάζονται οι 
χρ ιστ ιαν ικέ ς γ ιορτές με 
έντονο τρόπο. Το Πάσχα στο 
χωριό μας, πολλές φορές δεν 
συμπίπτει μ' ανοιξιάτικη 
όψη, αλλά αντίθετα με χει
μωνιάτικη. Έτσι η ομορφιά 
των ημερών αυτών βρίσκεται 
κοντά στους χώρους της εκ
κλησίας, που πάντα σπεύ
δουν όλοι σχεδόν οι χωρια
νοί μας. 

Από τα πολύ παλαιότερα 
χρόνια, όταν ιερούργησαν ο 
Παπαγιάννης και ο Παπα-
λευτέρης, το περασμένο αιώ
να, η ατμόσψαιρα στην εκ
κλησία ήταν πολύ επιβλητι
κή. 

Μάλιστα επειδή ο διάδο
χος του Παπαλευτέρη ήταν ο 

τά την εναπόθεση στον Επι
τάφιο του σώματος του Χρι
στού, επακολουθεί προσκύ
νημα των πιστών. 
Το βράδυ η ακολουθία των 
εγκωμίων ψάλλεται στον 
Άγ ιο Κων/νο, και ο επιτά
φιος μετά την περιφορά του, 
μένει στην εκκλησία της Πα
ναγίας (αυτό τα τελευταία 
χρόνια). Η Ανάσταση γίνε
ται στην εκκλησία της Πα
ναγίας, εντός του ναού τις 
πιο πολλές φορές. Όμως εί
ναι πραγματικά Λαμπρή, με 
την μοναδική ψαλμωδία του 
μπάρμπα Ανάργυρου, που 
εκείνο το βράδυ της Ανάστα
σης, αποκτά μεταφυσική δύ
ναμη. 

Την Κυριακή τ ' απόγευμα 
γίνεται η Αγάπη στην Εκ
κλησία του Αγίου Κων/νου. 
Εκεί έρχονται όλοι ε κ τ ό ε 



r - ι Τ» 
προσφοράς του Δασαρχείου ρεψε και ο Γκιώνης και έκα-
φιλότιμη η προσπάθεια αλλά νε αισθητή την παρουσία 
πιστεύουμε πως έγινε κάπως του. Η έξοδος των αμπελουρ-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
Ο Κος Τσορομώκος πρόε

δρος της Κοινότητας μας, 
λίγο πριν επίσημα αναλάβει 
καθήκοντα, επισκέφθηκε τα 
γραφεία του συλλόγου μας 
για συζήτηση με το Δ.Σ. 

Από την πλευρά του το 
Δ.Σ. ανάφερε πως είναι πρό
θυμο να συνδράμει τις ενέρ
γειες που στοχεύουν στην 
καλυτέρεψη του χωριού μας. 
Ζήτησε όμως ν ' αναγνωρι
σθεί το έργο του συλλόγου, 
και η συμβολή του στην επί
λυση των προβλημάτων του 
χωριού. Να καταδικαστεί κά
θε πολεμική προς το σύλλο
γο της Αθήνας που μόνο 
κακό προσφέρει. 

Από τη μεριά του ο πρόε
δρος έδειξε προθυμία συνερ
γασίας. Αναγνωρίζει τη συμ
βολή του συλλόγου στο κάθε 
έργο που έγινε στο χωριό. 
Καταδικάζει την πολεμική 
κάποιων κρεμαστιωτών προς 
το σύλλογο. Ζήτησε όμως η 
κριτική μας να είναι καλο
προαίρετη προς τον πρόεδρο 
και να τον περιβάλουμε μ' 
εμπιστοσύνη. Αναγνώρισε 
πολλά σφάλματα στη συμπε
ριφορά του Γραμματικού της 
Κοινότητας και διαβεβαίωσε 
πως ο ίδιος θα ασκεί τα 
καθήκοντα του χωρίς καμμιά 
υπόδειξη του Γραμματέα. 

Ακόμα ανάφερε πως εφό

σον υπάρξουν καταγγελίες 
για μη εξυπηρέτηση από το 
τηλέφωνο εκ μέρους του 
Γραμματικού, θα ζητήσει 
την αντικατάσταση του. 

Επίσης μας ανάφερε πως 
την κίνηση κάποιων πατριω
τών (τους ανάφερε ονομαστι
κά) για δημιουργία αντισυλ-
λόγου στο χωριό παρεμπόδι
σε ο ίδιος. 

Η συζήτηση τελείωσε με 
ευχές για επιτυχία στο έργο 
του νέου Κοινοτικού Συμ-

Πρός 
το Σύλλογο Κρεμαστιωτών 

«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» 
Καποδιστρίου 18 - Αθήνα 

Κ. Πρόεδρε 
Θα ηλθελα να σας εκφρά

σω τόσο τις θερμές ευχαρι
στίες τις δικές μου, όσο και 
των μαθητών μου, ύστερα 
από την ευγενή σας χειρονο
μία της αποστολής δώρων 
και παιχνιδιών. 

Ομολογώ πως η χαρά και η 
συγκίνηση των μικρών μαθη
τών ήταν απερίγραπτη. Να τι 
είπε σαν εκπρόσωπος όλων 
των μαθητών, η μαθήτρια της 
ΣΤ ' τάξης Κων/να Τσίγκου: 
«Δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο σύλλογος του χωριού μας 
που βρίσκεται στην Αθήνα, 
δείχνει την αγάπη και τη 

ι ι ι υ ω τ ο υ έντονα ίχνη που 
ελπίζουμε να επουλώσει το 
διάστημα μέχρι το όψιμο φε-
τεινό Πάσχα. 

φροντίδα του για το χωριό 
μας. Μ' αυτή του όμως τη 
χειρονομία δείχνει σ ' εμάς 
τους μικρούς μαθητές, αφε
νός πως μας σκέφτεται και 
μας εκτιμά, αφετέρου μας δί
νει ένα παράδειγμα καλού 
πατριώτη για τη μελλοντική 
μας ζωή. 

Πραγματικά! Τέτοιου εί
δους χειρονομίες δείχνουν 
ανθρώπους ανώτερου κοινω
νικού και πνευματικού επιπέ
δου. Και πάνω απ' όλα αν
θρώπους που αν και χρόνια 
τώρα ζουν μακριά από τη 
γενέτειρα τους, βρίσκονται 
παρόντες σ ' αυτή, με τα έργα 
τους. Ανθρώπους που πονούν 
και μοχθούν για τον τόπο 
που είδανε για πρώτη φορά 
το φώς του ήλιου, τον τόπο 
που πήρανε τα πρώτα φώτα 
και τα πρώτα εφόδια της 
ζωής τους, ανθρώπους με 
απλά λόγια, δεμένους με τις 
ρίζες τους. 

Δικαιολογημένος λοιπόν ο 
τίτλος του Συλλόγου «ο Πα
τριώτης». Αν όμως θα ζητού
σατε και τη δική μας γνώμη, 
εμείς θα τον στολίζαμε όχι με 
πολλά διακοσμητικά επίθετα 
που του ταιριάζουν, αλλά μό
νο με ένα και θα τον βγάζαμε 
« Ο καλός Πατριώτης». 
Με εκτίμηση 
Ο δάσκαλος του Σχολείου 
και εκ μέρους των μαθητών 
Ν. Κουδουνάκης 

ι ι χ ψ ο μ σ Γ ί κ ι ι ν οι συνήθειες αυ
τούσιες στα επόμενα χρόνια 
και η σαραντάχρονη παρα
μονή του Παπακώστα, της 
καθιέρωσε για μέχρι σήμερα. 

Μέχρι τη Μ. Πέμπτη ίσως 
δεν υπάρχουν χαρακτηριστι
κές διαφορές από το συνηθι
σμένο τελετουργικό των εκ
κλησιών. Τη Μεγάλη Παρα
σκευή όμως, έχουμε δικούς 
μας τρόπους, εθιμικά καθιε
ρωμένους. 

Ο στολισμός του Επιταφί
ου γίνεται σ ' άλλη εκκλη
σία, τον Άγ ιο Κων/νο ενώ ο 
εσταυρωμένος βρίσκεται 
στην εκκλησίας της Παναγί
ας. Στο στολισμό υπάρχει με
γάλη συμμετοχή νέου συνή
θως κόσμου, που έρχεται 
στον Επιτάφιο, φέρνοντας 
λίγα αγριολούλουδα, που δύ
σκολα ξετρυπώνει κάτω από 
πουρνάρια και βάτους. Τ ' 
αγριολούλουδα αυτά πάντα 
όμως δίνουν ένα όμορφο στό
λισμα Επιταφίου. 

Ό σ ο ι παραβρεθούν στο 
στόλισμα, το μεσημέρι, συ-
ντρώγουν τα νηστήσιμα στο 
περίβολο του ναού. 

Τ ' απόγευμα η αποκαθή-
λωση γίνεται κάπως πρωτό
τυπα, για άλλους τόπους. Με
ταφέρεται το σώμα του Χρι
στού, από το Σταυρό, στον 
τόπο ταφής στον Επιτάφιο, 
που βρίσκεται στην Εκκλη
σία του Αγίου Κων/νου. Η 
μεταφορά γίνεται με πλήθος 
κόσμου, ενώ το σταυρό μετα
φέρει στους ώμους του κά
ποιος συμπατριώτης μας (για 
αρκετά χρόνια οι ίδιοι). Με-

μο δεν τους επιτρέπει συμμε
τοχή στη χαρούμενη στιγμή 
της χριστιανοσύνης. Ο πα
πάς με δυνατή φωνή ψάλλει 
το «Χριστός Ανέστη» και οι 
πιστοί ασπάζονται την εικό
να της Ανάστασης. 

Αυτή η στιγμή της αγάπης 
γνώρισε μεγάλη δόξα, όταν 
το χωριό είχε παιδόκοσμο, 
πολλούς κτηνοτρόφους, που 
αυτή τη μέρα βρισκόντουσαν 
στην αγάπη, ακόμα τότε 
πρωτόβλεπες αρρεβωνιασμέ-
να ζευγάρια ή νιόπαντρους! 

Ίσως ήταν η πιο μεγάλη 
κοινωνική στιγμή, για πολλά 
χρόνια στο χωριό μας. 

Ο σύλλογος μας θεματοφύ
λακας των παραδόσεων, θ ' 
αγωνίζεται πάντα να διατη
ρεί στο χωριό μας, το Πάσχα 
ένα έντονο χρώμα, ώστε 
όλους να μας έλκει να βρε
θούμε στο χωριό αυτές τις 
μέρες. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

Οι κατάλληλες εποχιακές 
για την Κρεμαστή συνθήκες 
για το γιορτασμό του Πάσχα, 
πρέπει όλους να τους παρακι
νήσουν, να ρθουν στο χωριό 
τη Μ. Εβδομάδα για να γιορ
τασθεί με το πιο λαμπρό τρό
πο το φετεινό Πάσχα. Κοντά 
οι γιορτές Αϊ Γιώργη - Αϊ 
Θανάση και Αϊ Γιάννη δί
νουν μια ακόμα διάσταση 
στις φετεινές συμπτώσεις. 
Από την Αθήνα θα πάει 
πούλμαν στο χωριό τη Μ. 
Πέμπτη δηλώστε όλοι σύν
τομα συμμετοχή. 



ΣΕΛΙΔΑ 6 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ 
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ένα κληροδότημα που από 
φορέας ουσιαστικής βοή
θειας έχει καταντήσει μόνιμο 
πρόβλημα. Είναι η πιό γεν
ναιόδωρη προσφορά που 
έχει γίνει ποτέ σ ' όλη την 
ιστορία της Κρεμαστής. Ο 
Νίκος Παπαμιχαλόπουλος 
χάρισε το σύνολο σχεδόν 
της περιουσίας του για το 
όφελος των πατριωτών, γ ι ' 
αυτό θα πρέπει κάποτε να 
πάρει τη θέση που του ανή
κει, τόσο ανάμεσα μας όσο 
και στο χωριό. Αυτό όμως 
είναι θέμα άλλων πιο υπεύθυ
νων κι' εγώ απλώς τους το 
υπενθυμίζω. Στο επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας ίσως 
έχω τη δυνατότητα, αφού συ
μπληρώσω τα στοιχεία που 
απαιτούνται να δώσω το πορ
τραίτο του μεγάλου αυτού 
διαθέτη. 

Ερχόμαστε όμως πάλι στο 
κληροδότημα. Και τι δεν 
έχει ακουστεί γι ' αυτό το 
θέμα. Ό χ ι βέβαια για το 
διαθέτη ή τις προθέσεις τους 
αλλά για τον τρόπο που εκτε
λέστηκε κι εξακολουθεί να 
ε κ τ ε λ ε ί τ α ι η δ ι α θ ή κ η . 
Έχουν γίνει αμέτρητες συ
ζητήσεις, έχει δημιουργηθεί 
μεγάλος ντόρος, εκφράστη
καν πολλές απόψεις και προ
έκυψαν αρκετές διαφωνίες. 
Βασικό στοιχείο που διακρί
νεται είναι η ελλειπής πλη-

(NICK PAPAS) 
ψει. Είναι η πρώτη φορά που 
γίνεται μια τέτοια προσπά
θεια και πιθανόν να γίνουν 
μικρο-λάθη ή παραλείψεις. 
Δεν πρέπει να γίνει κακόπι
στη κριτική_αλλά αντίθετα 
να μου προσφερθεί βοήθεια 
για να πετύχουμε μια όσο το 
δυνατόν αντικειμενική πλη
ροφόρηση. 

Κάνω πρώτα μια εισαγωγή 
Η διαθήκη γράφτηκε από 

τον αείμνηστο Νίκο Παπαμι-
χαλόπουλο την 1η Αυγού
στου 1963 στην πόλη SCRΑ
ΝΙΌΝ της επαρχίας LAC
KAWANNA των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Ο 
διαθέτης πέθανε στις 23 
Μαρτίου 1966. 

Τα τμήματα της διαθήκης 
που θα μας απασχολήσουν 
είναι εκείνα που έχουν σχέ
ση με την Κρεμαστή - γιατί 
υπάρχουν και άλλα που δεν 
μας αφορούν. 

Αυτά τα σχετικά με το 
χωριό είναι τρία: 

1. Αυτό που αναφέρεται 
στη δωρεά για την εκκλησία. 

2. Αυτό που αναφέρεται 
στις υποτροφίες φοιτητών. 

3. Αυτό που αναφέρεται 
στην οικονομική ενίσχυση 
των κοριτσιών που παντρεύο
νται και κατάγονται από το 
χωριό μας. 

Θα τα αναλύσουμε όπως 
ακριβώς παραθέτονται παρα-

της Παναγίας. 
β) Δια της παρούσης (εν

νοείται διαθήκης) εξουσιο
δοτώ τον α ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο 
Σπάρτης ή το νόμιμο διάδο
χο ή νόμιμους διαδόχους αυ
τού, όπως επιλέξει τη νέα 
τοποθεσία για το νέο ναό και 
όπως διευθύνει ή επιβλέπει 
την κατασκευή και ανέγερση 
του. 

γ) Εάν ο αρχιεπίσκοπος 
διαπιστώσει ότι το σύνολο ή 
μέρος της ανωτέρω δωρεάς 
δεν είναι δυνατόν να χρησι
μοποιηθεί για την ίδρυση 
του νέου ναού, τότε δια της 
παρούσης τον εξουσιοδοτώ 
όπως χρησιμοποιήσει τη δω
ρεά για επισκευή ή συντήρη
ση ή ανακαίνιση του υπάρ
χοντος ήδη ναού». 

Αυτά ακριβώς αναφέρο
νται στη διαθήκη. Εδώ έχω 
να κάνω μια σημαντική πα
ρατήρηση. Από κανένα ση
μείο δε βγαίνει το συμπέρα
σμα ότι πρέπει να γκρεμιστεί 
η παλιά εκκλησία εκ θεμε
λίων και στη θέση της να 
κτιστεί καινούργια. Επιση
μαίνει απλώς τη δυνατότητα 
να επιλεγεί χώρος για ανέ
γερση νέας εκκλησίας, αν 
υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τό
τε να συντηρηθεί και να ανα
καινισθεί η παλιά. Εύλογο 
λοιπόν να προκύπτουν μερι-

Η Κα και ο Κος Χρήστος 
Γκλιάτης απόκτησαν αγορά
κι. 
Η Κα και ο Κος Παναγ. Λ. 
Ξαστερούλης απόκτησαν 
αγοράκι. 
Η Κα και ο Κος Παναγ. Κ. 
Δρίβας απόκτησαν κοριτσά
κι. 
Η Κα Φανή Κάλλα (Παναρί
τη) και ο Κος Π. Κάλλας 
απόκτησαν κοριτσάκι. 
Η Κα και ο Κος Θεόδωρος 
Μ. Τσορομώκος απόκτησαν 
αγοράκι. 
Η Κα Ελένη (Παυλάκη) και 
ο Κος Π. Κωστάκης απόκτη
σαν κοριτσάκι. 
Η Κα και ο Κος Ιωάννης Γ. 
Τζάκας απόκτησαν αγοράκι. 
Η Κα και ο Κος Γεώργιος Θ. 
Χαραμής απόκτησαν αγορά
κι. 
Στους ευτυχείς γονείς ευχό
μαστε να ζήσουν. 

Γάμοι 
Έγινε στους ΜΟλάους ο γά-

Η επανάληψη από μέρους 
κάποιου του ίδιου λάθους 
δυο φορές δεν προδίδει σοφή 
και σωστή ενέργεια. Με αυτό 
το αυστηρό ρητό έκριναν οι 
αρχαίοι προγονοί μας την 
επανάληψη του ίδιου λάθους 
δυο και περισσότερες φορές. 
Φαίνεται πως εμείς οι Κρέμα-
rVT 1 ίΛΤΟ Γ C t l l M / T T C ττ « y-r-t- -τ- «-· 

μος του Βάσ. Η. Τσορομώ-
κου με τη δίδα Α. Λυριωτά-
κη. 
Τους ευχόμαστε, να ζήσουν 

Θάνατοι 

Πέθανε στις ΗΠΑ η Άννα 
Κουλούρη 51 ετών. 
Πέθανε στην Αθήνα η Χρυ
σούλα Ν. Φρίτζηλα 78 ετών. 
Στις ΗΠΑ πέθανε η Πανα
γιώτα Νικ. παπαμιχαλοπού-
λου 78 ετών. 
Στην Απηδιά πέθανε ο Ιωάν
νης Κυρανάκης 95 ετών. 

Στους συγγενείς ευχόμεθα 
θερμά συλλυπητήρια 

Απολύσεις από το Στρατό 

Απολύθηκαν από το Στρατό 
οι: 

Γιώργος Δ. Τζάκας 
Γιάννης Τσίγκος 

Τους ευχόμαστε καλή στα
διοδρομία στη ζωή τους 

το κακό όσο είναι καιρός, 
γιατί αρχίζει και παίρνει επι
κίνδυνες διαστάσεις. Υπεύ
θυνοι είμαστε όλοι για τη 
διασφάλιση των μικρών δέν
δρων. Ας τα προστατέψουμε 
λοιπόν αποκαλύπτοντας αυ
τούς τους λίγους αμετανόη
τους που προξενούν κατα-
« · Τ Λ ^ . Λ Α ^ Λ . . - Α Ο Λ Ω C — . 

ΤΟ ΔΙΣ ΕΞ ΑΜΑΡΤΕΙΝ 
ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ 



Αυτό το κενό θα προσπαθή
σω να το καλύψω στις επόμε
νες εφημερίδες _όμως είναι 
πολλά αυτά που πρέπει να 
γραφούν.και απαιτείται συνέ
χεια. Για το σκοπό αυτό έχω 
συγκεντρώσει αρκετά επίση
μα έγγραφα που αφορούν το 
κληροδότημα, ώστε να μπο
ρέσω να κάνω μια σωστή 
πληροφόρηση του κόσμου, 
καλύπτοντας το θέμα σφαι
ρικά. Επαναλαμβάνω ότι δεν 
εκφράζω υποκειμενικές σκέ
ψεις και συμπεράσματα, αλ
λά παραθέτω στοιχεία από 
δημόσια έγγραφα. Στο ση
μείο αυτό παρακαλώ αν κά
ποιος έχει να προσθέσει ή να 
διορθώσει κάτι ας μου γρά-

φέρετε στη δωρεά για την 
εκκλησία. Η διαθήκη γράφει 
σχετικά μ' αυτό (η παράθεση 
γίνεται σε ελεύθερη μετά
φραση χωρίς αλλοιώσεις του 
νοήματος και περιεχομένου): 

«Δίνω και κληροδοτώ 
στον αρχιεπίσκοπο Σπάρτης 
ή στον αντίστοιχο νόμιμο 
διάδοχο ή διαδόχους το αρ
χικό ποσό των 15.000 δολ. 
μέσα στο χρόνο μετά το θά
νατο μου και το ποσό των 
10.000 δολα. μέσα στα επόμε
να δύο χρόνια για τον εξής 
σκοπό: 

α) Για την ανέγερση στο 
σύνολο της ή εν μέρει της 
εκκλησίας στο χωριό Κρεμα
στή προς χρήση και όφελος 

Ιού στηρίχθηκαν και 
γκρέμισαν την εκκλησία 
2. Ποιοί και πόσοι ήταν αυ
τοί που παράβλεψαν τη δια
θήκη (παρατύπησαν αν το 
θέλετε) 

3. Γιατί το έκαναν (με άλ
λα λόγια μήπως προέκυπταν 
συμφέροντα απ' το γκρέμι
σμα) 

4. Υπάρχουν ένοχοι ή όλα 
έγιναν τυχαία και χωρίς να 
υπάρχει σκοπιμότητα; 

Τις απαντήσεις ας τις δώ
σει ο κάθε πατριώτης. 

Υ.Γ. Για να μην παρεξηγηθώ 
τονίζω ότι δεν κριτικάρω το 
διαθέτη αλλά τους διαχειρι
στές της διαθήκης. 
Γιώργος Τζάκας 

Μουσικοί της Κρεμαστής τους γνωρίζετε; Κρεμαστιωτάκια στο Καναδά 

δικαιολογείται ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
την δενδροφύτευση στο χω
ριό μας. Κάποτε κάναμε τρα
γικό και ανεπανόρθωτο λά
θος ξεριζώνοντας τα πεύκα 
που είχαν φυτευτεί. Η ζημιά 
φαίνεται σήμερα, αν συγκρί
νουμε την άδεια περιοχή με 
αυτή που έμειναν λίγα δέ
ντρα. Στη δεύτερη περίπτω
ση έχει δημιουργηθεί ένα 
πολύ όμορφο δασάκι που 
στολίζει το χωριό μας. Τότε 
υπήρχε,, η δικαιολογίασα το 
κοινωνικό και πνευματικό 
επίπεδο του κόσμου ήταν αρ
κετά χαμηλό έτσι ώστε να 
οδηγεί σε τέτοιες ενέργειες. 
Οι καιροί όμως άλλαξαν από 
τότε. Σήμερα και το επίπεδο 
του είναι σαφώς ανεβασμένο 
και προπαγάνδα μεγάλη έχει 
γίνει για το δάσος (πόση 
δηλαδή ζωή και ωφέλεια γε
νικότερα, προσφέρει το δέν
δρο στον άνθρωπο, εκτός από 
καλλωπιστικό στοιχείο). 
Τέλος, έχουμε την εμπειρία 
από την καταστροφή της 
προηγούμενης δενδροφύτευ-
σης. Ό λ α αυτά όμως δεν μας 
συνέτισαν. Φτάνουμε στο 
σημείο να παρουσιάζονται 
τέτοια κρούσματα και στη 
σημερινή εποχή. Εδώ θα 
πρέπει να αναφέρουμε, ότι 
φέτος έγινε μια περιορισμέ
νη δενδροφύτευση κυρίως 
μέσα στο χωριό. Τον τελευ
ταίο καιρό βρέθηκαν μικρά 
δενδράκια βγαλμένα και πε
ταμένα στις άκρες των δρό
μων. Ας σταματήσει λοιπόν 

ναι όμως αναγκαίο. Σίγουρα 
είναι απαράδεκτο το γεγονός 
πως πρέπει πρώτα να τιμωρη
θεί κάποιος για να σταματή
σουν κι οι άλλοι. Μεγαλύτε
ρη σημασία έχει να καταλά
βει ο καθένας μόνος του την 
αξία αυτών των δένδρων. Ελ
πίζουμε στο μέλλον ότι οι 
λίγοι πατριώτες να μην το 
ξανακάνουν και ότι θα περιο
ριστούν μονάχα σ ' αυτό, αλ
λά θα τα προστατεύουν κιό
λας από διάφορους κινδύ
νους που μπορούν να προκύ
ψουν. 

Γιώργος Τζάκας. 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλό

γου Κρεμαστιωτών 
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μιχάλης Δούνιας 
Βασίλης Παράσχης 
Γιώργος Τζάκας 
Βούλα Παναγέα 
Γιάννης Πάρδαλης 

Ταχυδρομικές επιταγές, γράμ
ματα κλπ να στέλνονται στη 
διεύθυνση: 
Βασίλης Παράσχης 
Ορίων 137 Κορυδαλλός 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο 
Μιχ. Δούνιας 
Καποδιστρίου 18 Αθήνα 

Στοιχειοθεσία, εκτύπωση, 
βιβλιοδεσία 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗ 
Σαχτούρη 10, Αθήνα 

Ετήσια συνδρομή εσωτερικού 
200 δρχ. 
Ετήσια συνδρομή εξωτερικού 
10$ 


