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ΕΚΛΟΓΗ ΊΓΌΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ "0 ΠΑΤΡΙΩΤΗΙ . ΝΕΑ 
Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
Από τις αρχές του 1976 

στη ζωή της Κρεμαστής πα
ρουσιάζεται ο σύλλογος Κρε-
μαστιωτών στην Αθήνα «Ο 
ΠΑΤΡΙΩΤΗ!» δημιουργήθη
κε με την επιθυμία κάθε κρε-
μαστιώτη, και η ίδρυση του 
συνοδεύτηκε με τις ευχές 
και τις επιθυμίες όλων για μια 
επιτυχή δράση. 

Ας θυμηθούμε πως ήταν η 
Κρεμαστή στις αρχές του 
1976. 

Μοναδική επικοινωνία με 
τον Άγιο Δημήτρη, μέσω 
ενός κακού χωματόδρομου 
που λίγοι τον χρησιμοποιού
σαν. Ενδιαφέρον για το χωριό 
ελάχιστο, καινούργια σπίτια ή 
βελτίωση στα παλαιά δεν 
υπήρχε. 

Οι εσωτερικοί δρόμοι, σχε
δόν όλοι χωματόδρομοι. Η 
έλλειψη του νερού, δυσκό
λευε τη καθαριότητα. Ο 

πρώτα βήματα του συλλόγου 
μας. 

Ελπίζω να μην έσβησε αυ
τή η εικόνα από τη σκέψη 
του κάθε Κρεμαστιώτη. 

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν 
στο πρώτο συμβούλιο δεν 
ήξευραν τι να κάνουν, από 
πού ν' αρχίσουν. Στράφηκαν 
στους κρατικούς φορείς, και 
τους βρήκαν έκπληκτους, 
που άκουγαν τ' όνομα Κρε
μαστή μια και πίστευαν πως 
είχε ήδη καταδικαστεί. 

Το πώς αυτή η εικόνα άλ
λαξε, το τί ακριβώς έκανε ο 
σύλλογος μας, δεν χρειάζε
ται να γίνει ανάλυση. Ομως 
σήμερα όλοι βλέπουν, ένα 
δρόμο ασφαλτοστρωμένο 
από τους πιο καλούς της 
περιοχής. 

Βλέπουν δυο διεξόδους 
προς Μαρί και Λαμπόκαμπο, 
ενώ σύντομα και τρίτος δρό-

των χωριανών μας γίναν, και 
το πολύ σπουδαίο, το κύρος 
του χωριού απέναντι στ' άλ
λα χωριά ανέβηκε, και κάθε 
Δημόσια αρχή υπολογίζει τη 
δύναμη της Κρεμαστής. 

Οι τελευταίες ανοιξιάτικες 
μέρες της φετεινής χρονιάς 
σημαδεύτηκαν, με το πιο πα
ράξενο και απίστευτο περι
στατικό που γνώρισαν, και οι 
πιο ηλικιωμένοι Κρεμαστιώ-
τες. 

Ο σύλλογος μας, δεν δια-
κυρύττει πως ότι έγινε είναι 
επιτυχία του, όμως έχει στο 
κάθε τι συμμετοχή και είναι 
εκείνος που ανέβασε το κύ
ρος του χωριού προς κάθε 
κατεύθυνση. Οι άνθρωποι 
που βρέθηκαν στο σύλλογο 
δούλεψαν σκληρά και επίμο
να, για να επιτευχθούν τόσα 
σπουδαία έργα, για το χωριό 
που δεν γίναν όταν υπήρχε 
νωπιό ΐωντπνό ι jr. vrnur και 

στεί πως λίγα άτομα πλαισίω
ναν τα κατά καιρούς ΔΙΣ του 
συλλόγου, θα διαπιστώσει 
πως το βάρος που σήκωσε ο 
καθένας από τα μέλη είναι 
πολύ μεγάλο. 

Φυσικά βοήθησαν και άλ
λοι οικονομικά, ή με τη πα
ρουσία τους στις εκδηλώ
σεις, αυτοί όμως, γλύτωναν 
την έντονη κριτική, που ακο
λουθούσε τις ενέργειες των 
Δ/Σ. 

Και αλλοίμονο αν είναι το 
ίδιο εύκολο να προσφέρεις ή 
να συμμετάσχεις, από το να 
συντονίζεις, να οργανώνεις 
και να προγραμματίζεις. Κα
νείς αγαπητοί μου πατριώ
τες, δεν διεκδικεί δάφνες! 
Ποτέ δε σκέφτηκε αναγνώρι
ση, γιαυτό που έκανε. Όμως 
όλοι πικραίνονται όταν με τό
ση ευκολία, αμφισβητούνται 
οι αγώνες τους, όταν δια-

ματάει η εκτίμηση προς αυ
τούς, τους ανθρώπους. Το 
πιο εύκολο έργο είναι η κριτι
κή και μάλιστα η κακοπροαί
ρετη. Είναι όμως μεγάλο το 
κακό που προξενεί για το 
μέλλον του χωριού μας. 

Ποιος θα βρει διάθεση ν' 
ασχοληθεί με θέματα του χω
ριού, όταν γνωρίζει πως το 
τέλος, θα θεωρηθεί ίσως και 
εχθρός του χωριού. Αν πράγ
ματι μας ενδιαφέρει να πετύ
χει και νέες κατακτήσεις το 
χωριό μας να πάψει η πολεμι
κή για κάποια άτομα. 

Όλοι όσοι μέχρι τώρα ερ
γάστηκαν στο σύλλογο μας, 
επιθυμούν να παραδώσουν 
τη δράση σε κάποια νέα πρό
σωπα, και εύχοναι να αποδει
χθούν πιο άξια απ' αυτούς. 

Γιατί όλους κατέχει μόνο 
ένα αίσθημα, η αγάπη για το 
χωριό, το ίδιο αίσθημα, που 
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στο χωριό δεν υπήρχαν παρά 
μόνο τα πανηγύρια. Πληθυ
σμός 231 κάτοικοι. Το σχο
λείο σε διάλυση, το κρατικό 
ενδιαφέρον μηδέν. Αυτή πε
ρίπου ήταν η Κρεμαστή στα 

τοποιήσει και νέα έργα. Η 
ύδρευση του χωριού πραγμα
τοποιήθηκε. Πολλά καινούρ
για σπίτια στο χωριό γίνονται 
εκδηλώσεις για ψυχαγωγία 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 

Πρωτοφανής καταστροφή, 
από παρατεταμένη πτώση 
χαλάζιου. Γta ολόκληρες 
ώρες, ερχόντουσαν απ' τον 
ουρανό οι καταστροφικοί κό-
κοι, με πρωτοφανές μέγε
θος, και μετέβαλαν το χωριό 
και τις γύρω περιοχές, σε 
βομβαρδισμένο κυριολεκτικά 
τοπίο. 

Αδύναμοι οι χωριανοί μας 
να αντιδράσουν, έντρομοι 
ζούσαν τη βιβλική καταστρο
φή. Τα δέντρα ήταν τα πιο 
εύκολα θύματα της κατα
στροφικής μανίας, του χαλά
ζιου. Ξεγυμνώθηκαν από τα 
φύλλα, τσακίστηκαν τα κλω
νάρια και μείναν οι κορμοί, να 
στέκονται σαν απελπισμένοι 
άνθρωποι. 

Ταπεριβόλια, με τα λαχανι
κά και τις πατάτες, που τόσα 
προσφέρουν τη καλοκαιρινή 
περίοδο, ισοπεδώθηκαν. Και 
είναι σαν να μη υπάρχουν γι' 
αυτή τη χρονιά. Ακόμα και τα 
κεραμίδια και τοίχοι υπόφε
ραν από την απίστευτη θεο
μηνία. 

Τ' αμπέλια, που μέχρι τότε 
ήταν φορτωμένα καρπούς, 
δίνουν την εντύπωση πως 
βρισκόμαστε στο μεσοχείμω-

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΧΑΛΑΖΙ 
νο. Χρονιά μεγάλης δυστυ
χίας, που γέμισε απελπισία 
τόσους χωριανούς μας, αλλά 
και όσους επισκέπτονται το 
χωριό ή και όσους μάθαν τα 
φρικτά αυτά γεγονότα. 

Το φτωχό μας χωριό, έχα
σε για φέτο και τα λίγα του 
προϊόντα. Η Νομαρχία πρέπει 
να δώσει χείρα βοηθείας 
στους απελπισμένους μας 
πατριώτες. Να σταλούν Γεω-
πόνοι να καταγράψουν τις 
ζημιές και με πνεύμα δικαιο
σύνης, να επιδοτήσουν τους 
κατοίκους. Αγρότες άλλων 
περιοχών, πιο εύποροι συ
χνά, βρίσκουν κατανόηση σε 
τέτοιες περιπτώσεις. Μη λη-
σμονηθού λοιπόν οι δικρί 
μας, μιας και οι διαστάσεις 
της ζημιάς είναι αναμφισβή
τητα τεράστιες και πρωτοφα
νείς. 

Μ.Δ 

Πατριώτες, επισκεφθήτε 
έστω και για λίγο την Κρε
μαστή. 
Η σημερινή Κρεμαστή έχει 
πετύχει πολλά, βλέποντας 
τη τωρινή κατάσταση, ίσως 
την αγαπήσεις πιο πολύ 
και ρθεις πιο κοντά της. 
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ανάγκη. Αν κάποιος αναλογι- ρίες αβάσιμες, και όταν στα-

ΣΕ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΟ ΤΟΝΟ 
«Ας μην κρυβόμαστε» 

Είναι αλήθεια πως αν η 
Κρεμαστή πέτυχε να διατη
ρηθεί τις δύσκολες αυτές 
εποχές το οφείλει σε μεγάλο 
βαθμό, στους Κρεμαστιώτι-
κους συλλόγους, που με στό
χο τη βοήθεια, στο χωριό 
δράσαν τα τελευταία χρόνια. 

Κάθε σύλλογος που δη
μιουργήθηκε, αγκάλιασε 
όμως τους κρεμαστιώτες, εί
τε αυτούς που ζουν στην 
Αμερική, είτε αυτούς που 
ζουν στην Αυστραλία ή στο 
Καναδά, ή στην Αθήνα. Ο 
χαρακτήρας των συλλόγων 
μας είναι τέτοιος που πρόθυ
μα τον ακολούθησαν οι πα
τριώτες μας, και πρόσφεραν 
την υλική και ηθική τους συ
μπαράσταση. 

Θα σταματήσω, πιο πολύ 
στο σύλλογο Κρεμαστιωτών 
στην Αθήνα, που γνωρίζω πε
ρισσότερα πράγματα. Ιδρύ
θηκε από Κρεμαστιώτες 
όλων των ηλικιών, διαφορετι
κών πολιτικών θέσεων, δια
φορετικού πνευματικού επι
πέδου, αλλά με κοινό γνώρι
σμα, τη μεγάλη αγάπη κάθε 
μέλους, για το χωριό. 

Η παρουσία του στο χωριό, 
ήταν σε κάθε μεριά, και η 
αναγνώριση του, από κάθε 
πατριώτη. 

Σ' όλους είναι γνωστά, 
έστω και αν δεν τ' ομολο
γούν, το τι πέτυχε, και ύστε

ρα από ποιες μεγάλες προ
σπάθειες. Και αν στα Δ/Σ 
βρίσκονται άτομα διαφορετι
κών πολιτικών πεποιθήσεων, 
δεν τους εμπόδισε τίποτε, 
για κοινή συντονισμένη δρά
ση και για την επιτυχία. 

Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι 
κάναν κάποια λάθη, στα πολ
λά θέματα που χειρίστηκαν, 
οι επιτυχίες όμως είναι πολύ 
περισσότερες, που μπορούν 
να καταξιώνουν το σύλλογο 
Πατριώτη ανάμεσα στους 
Κρεμαστιώτες. 

Σήμερα στο προσκήνιο 
ένας ακόμα σύλλογος με 
έδρα την Κρεμαστή. 

Αν αυτή η κίνηση ξεκίναγε, 
από διάφορες ηλικίες, διάφο
ρες πολιτικές θέσεις, αν κα
λούσε κάθε κρεμαστιώτη 
στις τάξεις του, τότε θα είμα-
σταν πρόθυμοι να τον επι
κροτήσουμε. Ας μη κρυβόμα-
τε, η κίνηση αυτή έρχεται να 
αντιπαρατεθεί στον σύλλογο 
της Αθήνας. Έρχεται να επι
σκιάσει τη δράση του «Πα
τριώτη». Σε πόσους, και 
ποιους Κρεμαστιώτες, έφτα
σε το καταστατικό του συλ
λόγου, τι συζητήσεις γίναν; 

Έδρα του συλλόγου η Κρε
μαστή! πόσοι όμως μόνιμοι 
κάτοικοι του χωριού, ήταν 
Ιδρυτικά μέλη; 

Η πολιτική θέση των Ιδρυ
τικών μελών του νέου συλλό-

ιψυυψυμα υπηρεσιών εφτα 
ολόκληρα χρόνια. 

γου είναι γνωστή... Σε κανέ
να άλλο χωριό, η νεολαία δεν 
πήρε τέτοιο μονόπλευρο 
δρόμο. 

Είναι να λυπάται κανείς, 
όταν ακούει, κάποια νέα παι
διά του χωριού μας, να 
υμνούν το Παπαδόπουλο, 
που το επίσημο κράτος κατα
δίκασε. Η οπισθοδρόμηση 
του τελευταίου καιρού, είναι 
η μεγάλη απειλή της Κρεμα
στής. 

Πιο ενωτικό ρόλο παίζουν 
οι νέοι άνθρωποι του χωριού 
μας, τους βλέπουμε να δη
μιουργούν ένα δικό τους κύ
κλωμα και να παραγκωνίζουν 
τους τόσο σεβάσμιους ηλι
κιωμένους. 

Η αγάπη για το χωριό, και η 
βοήθεια σ' αυτό δεν προ
σφέρεται, μόνο με ίδρυση 
συλλόγων. Όσοι σύλλογοι 
υπήρχαν ήταν αρκετοί. Αν 
κάτι λείπει στην Κρεμαστή 
αυτή τη στιγμή, είναι η ομό
νοια. Οι διακηρύξεις για έργα 
δεν θα ευδοκιμήσουν α' αυ
τό το βαρύ κλίμα που επικρα
τεί. 

Κάνουν μεγάλο λάθος τα 
μέλη του νέου συλλόγου, αν 
πιστεύουν, πως θα παραγκω
νίσουν τους Κρεμαστιώτες 
της Αθήνας, ή έστω και αν το 
κάνουν, πως θα πετύχουν 
κάτι. Να συλλογιστούν, πως 
εμείς, προερχόμαστε από 
φτωχές οικογένειες βιοπα-
λαιστών του χωριού, και πολ
λά καταφέραμε με τη δική 

Συνέχεια στη σελ. 4 
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ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Άσπρισμα των σπιτιών 

Έ ν α σημαντικό στοιχείο ομορφιάς στην όψη του χωριού μας 
είναι τ ' ασπρισμένα σπίτια. 

Τα πιο παλιά χρόνια, που οι νοικοκυράδες ήταν πιο νιές 
έβλεπες κάτασπρα όλα τα σπίτια, τις σκάλες, και τις κορνίζες 
των παραθύρων, βαμένα με λουλάκι. Μια εικόνα νησιώτικη 
ίσως, που έδενε όμορφα όμως και με το δικό μας περιβάλλον. 
Σήμερα δυστυχώς, δεν παρατηρήσαμε την ίδια εικόνα, μιας 
και υπάρχουν πολλά σπίτια που δεν κατοικούνται όλο το 
καιρό. 

Μιας και λοιπόν έχουν γίνει τόσες προσπάθειες για τη 
βελτίωση του χωριού μας, ας μεριμνήσουν όλοι να ασπρίσουν 
τα σπίτια τους το φετεινό καλοκαίρι. 

Έτσι η καταστροφή από το χαλάζι, στο πράσινο του χωριού, 
θα καλυφθεί, με την όμορφη εμφάνιση των σπιτιών μας. 

Η καθαριότητα του χωριού 

Πολλές φορές τονίστηκε πως η καθαριότητα στο χωριό μας 
παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό. Φυσικά η μορφολογία του 
χωριού, με τα πολλά ρέμματα, δεν βοηθάει καθόλου το 
πρόβλημα αυτό. Ό μ ω ς η ευθύνη των κατοίκων του χωριού 
είναι πολύ μεγάλη. Εδώ η Κοινότητα μποεί να απαιτήσει απ' 
όλους τους κατοίκους να συμμορφωθούν, από τις κακές 
συνήθειες, που τώρα τους διακρίνουν. Ίσως έτσι εξαφανι
στούν οι σκουπιδότοποι, που κυριολεκτικά πνίγουν το χωριό. 
Τώρα υπάρχει πιο εύκολο το νερό, πο μέχρι πρότινος ήταν 
πρόβλημα κάθε σπιτιού. 

Ή δ η η κοινότητα και είναι προς τιμή της, τοποθέτησε στη 
πλατεία, καλάθια σκουπιδιών. Ας την απασχολήσει λοιπόν και 
η καθαριότητα ολόκληρου του χωριού. 

Τα πανηγύρια 

Το έθιμο των πανηγυριών στις καλοκαιρινές γιορτές του 
χωριού μας, διατηρείται μέχρι σήμερα. 

Αυστυχώς όμως παραφθάρηκε σε τέτοιο βαθμό, που έκοψε 
κάθε σχέση από το παρελθόν. 

Αν συνεχιστεί έτσι σε λίγα χρόνια θα βγει οριστικά στο 
περιθώριο. 

Τους πιο πολλούς μας φέρνει στο πανηγύρι, κάποια συνή
θεια και όχι η επιτυχία της διασκέδασης. 

1 ' _ ' . . . . . . _ -

Αγαπητοί συγχωριανοί, 
Σας στέλνουμε τους θερ

μούς χαιρετισμούς, αγάπη, 
και θύμιση όλων των εδώ 
συμπατριωτών μας. 

Θα ήθελα ξανά να εκφρά
σω τα συγχαρητήρια μου για 
την εφημερίδα «Κ.Ν.» όπου 
μας δίνει την ευκαιρία να 
επικοινωνήσουμε μ' όλους 
τους Κρεμαστιώτες της Ελ
λάδας και του εξωτερικού. 

Ό π ω ς είναι γνωστό για 
πολλά χρόνια οι Κρεμαστιώ
τες έχουν κρατήσει το έθιμο 
να γιορτάζουμε με μεγαλο
πρέπεια του Α ϊ - Γ ι α ν ν ι ο ύ . 

Ό λ ο ι οι εδώ συμπατριώτες 
νοσταλγούμε την εποχή εκεί
νη όπου ξεκινούσαμε για τον 
Αϊ-Γιάννη, με τα ζώα μας, 
και το αξέχαστο κέφι, τα 
τραγούδια και τους χορούς 

όμως επικρατήσαμε αυτό το 
σημαντικό γιορτασμό εδώ 
στην Αυστραλία. 

Στις 14 Μαΐου, 1983, ο 
Σύλλογος «ΜΥΣΤΡΑΣ» έδω
σε χοροεσπερίδα, όπου ο 
σκοπός της βραδιάς ήταν να 
γιορτάσουμε όλοι οι Κρεμα
στιώτες και φίλοι, την γιορ
τή του Αϊ-Γιάννη. 

Ήταν μια ωραία και αξέχα
στη βραδιά γεμάτη νοσταλ
γία και αναμνήσεις από την 
Κρεμαστή. Ό λ ο ι οι Γιάννη
δες που παραβρέθηκαν τη 
β ρ α δ ι ά α υ τ ή ( δ υ σ τ υ χ ώ ς 
όμως, λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων δεν παραβρέ
θηκαν όλοι), πρόσφεραν τη 
μπύρα δωρεάν σ ' όλο τον 
κόσμο και επίσης χόρεψαν 
διάφορους χορούς. 

Σας στέλνουμε μια ανα-

πολλά από τα πρόσωπα είναι 
άγνωστα σε πολλούς Κρεμα
στιώτες. 
(Από αριστερά ως δεξιά -
καθισμένοι) 
Γ. Ανασ. Κοσμά, Γ. Αντων. 
Παυλάκης^ Γ. Γεωργ. Πάρ
δαλη, Γ. Νικολ. Κοσμά, Γ. 
Παναγ. Κοσμά. 
Όρθιοι 
Γ. Χρισ. Τεριζή, Γ. Αναστ. 
Χαραμής, Γ. Νικολ. Χαρα
μής, Ιωαν. Δημ. Πάρδαλη, Γ. 
Μηχ. Κοσμά, Γ. Μηχ. Πάρ
δαλη, Γ. Θεοδ. Τσορωμόκος, 
Γ. Ζαχ. Πάρδαλη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Η γενική συνέλευση του 
συλλόγου μας ενέκρινε 
την πρόταση δημιουργίας 
πολιτιστικού κέντρου στο 
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αντίδραση. Δεν πρέπει να ανεχθούμε το χαμηλό επίπεδο 
μουσικής που προσφέρεται, απ' ανθρώπους που λέγονται 
μουσικοί, αλλά δεν είναι. Στόχος τους είναι μόνο και μόνο το 
κέρδο, ανεξάρτητα, αν προσφέρουν κάτι. 

Ας επισκεφθούν κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας (και 
τους προτείνω την Κρήτη), να δουν πως είναι εκεί οι 
λυράρηδες, τί προσφέρουν και τι απολαμβάνουν. 

Μετά θα θεωρούν υποχρέωση, που τους ακούμε. Είναι 
εντελώς απαράδεκτο, οργανοπαίκτες τόσο χαμηλού επιπέδου 
να «.ξιώώνουν υπερβολικές αμοιβές, για τις τόσο κακές 
προσφορές τους. 

Εκλογικά βιβλιάρια 

Υπάρχουν πολλά άτομα στο χωριό, που αν και βρίσκονταισ 
την νόμιμη ηλικία, δεν έχουν ακόμα εκδώσει εκλογικά 
βιβλιάρια αδιαφορία αυτού του είδους είναι αδικαιολόγητη. 

Κάθε χρονιά μέχρι τις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία των 
αιτήσεων για τα βιβλιάρια. Χρειάζονται κάποιες φωτογραφίες 
και μια αίτηση, πράγματα τόσο απλά. 

Ας μεριμνήσουν λοιπόν όσο υπάρχει περιθώριο αυτοί που 
είναι αμελείς, ώστε το Μάρτη του 84, να έχουν υποβάλλει 
αίτηση. 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ ΣΤΑ 
Κ.Ν. 

Γιώργος Καλκάνης Η Π Α 
100$ 
Μαρία Φιλίππου Αθήνα 1000 
δρχ· 
Μιχάλης Γκιουζέλης (Καλ-
λιφόρνια) 25& 
Παναγ. Ιωαν. Ταμβάκος 1000 
δρχ. 
Δημ. Ζ ο υ μ π ο υ λ ά κ η ς 1000 
δρχ. 
Ευαγ. Μαυράκης 1000 δρχ. 
Αυγουστής Βουραζέρης 500 
δρχ. 
Θ. Λεγάκης Καναδάς 10$ 
Εαγ. "Λεγάκης Καναδάς 10$ 
ΔημητΓ Α. Γκιουζέλης 50$ 

Σύλλογος «ΜΥΣΤΡΑΣ» Αυ
στραλίας 20065 δραχ. 
Θεοδ. Γλιάτης 500 δραχ. 
Αντ. Καλογερόπουλος 500 
δραχ. 
Ιωάν. Μανίκης 500 δραχ. 
Νικ. Γκιουζέλης 500 δραχ. 
Μ α τ ί ν α Α γ γ ε λ ά κ η 1500 
δραχ. 
Ανδρέας Κοσμάς 1000 δραχ. 
Σοφός Γιάννης 1000 δραχ. 
Παπαμιχαλόπουλος Ελευθ. 
500 δραχ. 
Υιοί Τσίγκου Η Π Α 8300 
δραχ. 
(Chingos & Sons Ins.) 
Α λ έ κ ο ς Π ρ ι φ τ ά κ η ς 500 
δραχ. 
συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

τουργία. 
Δυστυχώς εμείς όλοι βρι

σκόμαστε τόσο μακριά από 
το Λαμποκάμι και την τόσο 
όμορφη Κρεμαστή μας, αλλά 

«Μία καθυστερημένη 
απάντηση» 

Το Εκκλησιαστικόν Συμβού-
λιον Ενορίας Κρεμαστής 
Προς 
τον ανώνυμον δωρητήν Κρε-
μαστιώτην εργαζόμενον και 
κάτοικον ΗΠΑ. 

Αγαπητέ μας Συμπατριώτη 
ανώνυμε Δωρητή σε ευχαρι
στούμε πάρα πολύ δια την με-
γάλην σου δωρεάν των 25.000 
δραχ. που εκάνατε διά την κε-
ράμωσιν του Ιερού Ναού «Η 
Κοϊμησις της Θεοτόκου» που 
ελάβαμε μέσω του συμπατριώ-
του μας κ. Γεωργίου Κ. Παρδά-
λη. 

Η δωρεά σας αυτή έγινε 
αποδεκτή από το Συμβούλιον 
το Εκκλησιαστικόν με μεγάλη 
χαρά και συγκίνησιν και περισ-
σότερον διότι θέλεκ να μείνη 
το όνομα σου άγνωστον. 

Η Παναγία όμως εις την 
οποίαν εκάνατε την δωρεάν σας 
ασφαλώς γνωρίζει το όνομα 
σας και θα σας προστατεύη 
πάντοτε με την θείαν χάριν της 
και θα σας χαρίζη υγείαν και 
χαράν να εργάζεσθε και να 
αξιοθείτε και να κάνετε και 
άλλες δωρεές. 

Ευχόμαστε το δικό σας πα
ράδειγμα να το μιμηθούν και 

τους Γιάννηδες που παρα
βρέθηκαν τη βραδιά αυτή. 
Επίσης έχουμε συμπεριλάβει 
και ένα κατάλογο ονομάτων 
διότι όπως είναι φυσικό, 

άλλοι χριστιανοί πατριώτες. 
Με πολλές ευχαριστίες και χαι

ρετισμούς 
Το εκκλησιαστικόν Συμβού

λιον 
Παναγ. Πάρδαλης 
Θεόδωρος Γκιουζέλης 
Αντων. Χαραμής 
Ιωάννης Χαραμής 

Αγαπητέ μου φίλε και συμπα
τριώτη σε ευχαριστώ πολύ διό
τι είχες την εμπιστοσύνη και 
την αγάπη στο πρόσωπο μου να 
στείλεις σε εμένα τα χρήματα 
25.000 δραχμ. που εδώρησες 
στην εκκλησία μας και τα 
οποία εγώ παρέδωσα εις το 
Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
την ημέραν της εορτής της 
Παναγίας και έγιναν όλα όπως 
ήτΌ η επιθυμία σου. 

Η καθυστέρησις της απο
στολής του ευχαριστηρίου εγ
γράφου οφείλεται σε εμένα από 
αμέλεια. 

Ο φίλος σου 
Γεώργιος Κων. Πάρδαλης 

αναγνώστη 
Περιμένουμε την συνερ
γασία σου στην εφημερί
δα, γράψε κάποιες κρίσεις 
σου, κάποιες γνώμες. Η 
εφημερίδα είναι το πιο κα
τάλληλο μέσο ν' ακου
στείς. 

Αποφάσεις, όμως και 
προτάσεις πολλές έγιναν 
μέχρι σήμερα. Η υλοποίη
ση τους όμως βραδύνει. 

Τη πιο μεγάλη ευθύνη 
γΓ αυτό φέρνουν τα άτο
μα που κάνουν τις προτά
σεις αλλά δεν περνούν κά
ποια πρωτοβουλία. 

Αυτό το καιρό που βρι
σκόμαστε πολλοί στο χω
ριό, να γίνουν συγκεκριμέ
νες προσπάθειες, να συ
σταθεί μια επιτροπή, που 
θα αναζητήσει το χώρο 
εγκατάστασης του πολιτι
στικού κέντρου, θ' αναζη
τήσει υλικό, για να εκτεθή 
στο χώρο του κέντρου! 

Σ' αυτό φυσικά πρέπει 
να δείξουν προθυμία και οι 
χωριανοί μας που έχουν 
κάποιες παλιές φορεσιές, 
παλαιά σκεύη, όπλα, και 
γενικά ότι συνδέεται με 
την παράδοση μας, να τα 
διαθέσουν, χωρίς φυσικά 
να πάψουν να τα κατέ
χουν. 

Πολλά πράγματα που 
υπήρχαν πριν λίγα χρόνια, 
εξαφανίστηκαν. Έτσι τώ
ρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς 
υπάρχει. 

Χρήσιμες μάς είναι και 
παλαιές φωτογραφίες, 
προπολεμικές που ευτυ
χώς αρκετές σώζονται. 

Αφού η δική μας εποχή 
έ π α ψ ε να δημιουργεί 
αξιόλογη τέχνη, τουλάχι
στον να προσπαθήσει να 
περισώσει ότι κληρονόμη
σε από τις προηγούμενες 
γενιές. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΛΕΤΩΝ 
Το περασμένο τρίμηνο ση

μαδεύτηκε με απροσδόκητα 
πράγματα για το χωριό μας. 

Αρχές Καλοκαιριού, και 
ενώ ο τόπος ήταν καταπράσι
νος, πρωτοφανής πτώση χα
λάζιου, μετέτρεψε το χωρώ 
σε σεληνιακό τοπίο. 

Τα περιβόλια σκάφτηκαν, 
και τ' αμπέλια ριμάχτηκαν, 
μεγάλη απογοήτευση των 
πατριωτών μας, όλο αυτό το 
καιρό. 

Οι οικοδομικές εργασίες 
γίνονται σ' εντατικό βαθμό 
καινούργια σπίτια θα ετοιμα
στούν το φετεινό καλοκαίρι. 
Γυρίζοντας μια βόλτα στο χω
ριό ενθουσιάζεσαι βλέπο
ντας να φτειάχνεται μια νέα 
Κρεμαστή. 

Η ΜΟΜΑ εργάζεται από το 
Μάη στο δρόμο του Μαριού, 
και ακόμα συνεχίζει. Το δί
κτυο υδρεύσεως προκαλεί 
μεγάλη ταλαιπωρεία στους 
χωριανούς μας, υπάρχουν 
σημαντικές τεχνικές ατέ
λειες που βραδύνουν την κα
νονική λειτουργία στο δίκτυο. 

Άρχισαν και οι εργασίες 
εγκαταστάσεως δικτύου, 
στις γειτονιές που δεν έγινε 
τη περασμένη χρονιά. 

Ύστερα από αίτηση της 
Κοινότητας πολλά ερειπωμέ
να σπίτια κρίθηκαν από την 
Νομαρχία επικίνδυνα και κα
λούνται οι κάτοικοι τους να 
τα επισκευάσουν ή να τα 
γκρεμίσουν, διαφορετικά η 
κοινότητα θα τα κατεδαφίσει. 

Ας διευκολύνουν όλοι το 
τόσο απαοαίτητο διήβηιιη 

«Ελατός» και προσεχώς 
αναλαμβάνει δράση. 

Ο δρόμος των Πελετών 
υπολογίζεται να ξεκινήσει 
εντός του Αυγούστου. Η Δα
σική υπηρεσία, με εκπρόσω
πο της ΣΥΚΕΑ, "μελέτησαν 
την οριστική χάραξη του δρό
μου. . 

Μηχανικοί του Υπουργείου 
Δ. Ε. επισκέφτηκαν το Κεφα
λόβρυσο, και ξεκίνησαν τη 
μέτρηση της παροχής του 
νερού, με σκοπό την υδρο
δότηση του Ζάρακα. Για το 
έργο αυτό θα διατεθούν με
γάλα ποσά, ακούσαμε 120 
εκατομμύρια. 

Οι μετρήσεις θα συνεχι
στούν μέχρι το Σεπτέμβρη, 
και τότε θάχουμε συμπερά
σματα. Πολλές βροχές ακο
λούθησαν το χαλάζι με απο
τέλεσμα τη σημαντική απο
κατάσταση του τόπου, το 
πράσινο τονώθηκε στο χωριό, 
και τα περιβόλια διαρκώς 
επανέρχονται. 

Η παραγωγή του κρασιού 
όμως σίγουρα θα είναι πολύ 
χαμηλή τη φετεινή χρονιά, 
και ανησυχούν οι αμπελουρ
γοί, μήπως και την επόμενη 
χρονιά, επηρεαστούν τ' 
αμπέλια, από τη φετινή κατα
στροφή. 

Οι εσωτερικοί δρόμοι του 
χωριού μας είναι σε άθλια 
κατάσταση, μετά το έργο της 
ύδρευσης. 

Πρέπει σύντομα ν' αποκα
τασταθούν, διότι έχουμε έλ
λειψη και από άλλους δρό-
ι mi if* \/r* »-'· ----

Α ρ χ έ ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ , πι
στεύουμε πως θα ξεκινήσει,· 
το έργο του δρόμου από Κρε
μαστή προς Πελετά. 

Μέχρι να φτάσει στην 
υλοποίηση του, το έργο αυ
τό, πέρασε ανάμεσα, από 
πολλές συζητήσεις προσπά
θειες και αγώνες. 

Είναι έργο στο οποίο εί
χαν αποδώσει ιδιαίτερη ση
μασία οι πατριώτες μας της 
Αμερικής. 

Για το σκοπό αυτό οι σύλ
λογοι ΗΠΑ (Νέας Υόρκης) 
και Καναδά απέστειλαν ποσό 
1.500.000 δρχ. στη Νομαρχία 
Λακωνίας. Έτσι παράλληλα 
με πίστωση της Νομαρχίας 
μέσω Δ α σ α ρ χ ε ί ο υ συγκε
ντρώθηκαν οι προϋποθέσεις 
έναρξης του έργου. Η 5η 
ΜΟΜΑ είναι ο φορέας που 
θα αναλάβει την εκτέλεση 
του έργου. 

Ετέθηκε θέμα, πού πρέπει 
να περάσει ο δρόμος για Πε
λετά. 

Η μια άποψη είναι, να 
περάσει εκτός χωριού, να κι
νηθεί ανατολικά του χωριού, 
καταλήγοντας στα Πολλα-
λώνια. Η άλλη λύση να πε
ράσει μέσω του χωριού, και 
από τη Πηλαλίστρα να φτά
σει στο Τούμπαλι πιο σύντο
μα. 

Στη Γενική συνέλευση του 
συλλόγου Κρεμαστιωτών της 
Αθήνας το πρόβλημα συζη
τήθηκε ευρύτατα. Ακούστη
καν απόψεις υπέρ και των 
δυο λύσεων. 

Στο ίδιο το χωριό μας 
όμως, με συντριπτική πλειο
ψηφία ο κόσμος θέλει το 
δρόμο μέσα από το χωριό. 

Οι λόγοι που επικαλούνται 
είναι τέτοιοι που δεν πρέπει 
να αγνοηθούν. Αναφέρονται 
όχι στην Κρεμαστή του Αυ
γούστου, που έτσι ή διαφορε
τικά, υπάρχει κίνηση στο 
χωριό, αλλά στη Κρεμαστή 
του Μάρτη ή και του Μάη 
ακόμα, που οι συνθήκες είναι 
διαφορετικές, και να μην 
πούμε το χειμώνα, που τότε ο 
δρόμος Κρεμαστής - Πελε
τών δύσκολα θα χρησιμο
ποιείται, είτε εντός Κρεμα
στής περνάει είτε εκτός. 

Εφ' όσον το γενικό πνεύ
μα ζητάει αυτή τη λύση, κα
θήκον όλων μας είναι να 
σεβαστούμε μια τέτοια άπο
ψη. Ή δ η τόσο το Δασαρ
χείο, όσο και η Νομαρχία 
κατανοούν το πρόβλημα μας, 
και συμφωνούν να περάσει 
από το χωριό ο δρόμος. 

Έτσι αφού έγινε μια ανα
γνώριση του εδάφους της 
Πηλαλίστρας από τους Δα
σάρχες Μολάων, τέθηκαν τα 
σημεία που θα οδηγήσουν τη 
χάραξη. Η Σ.Υ.Κ.Ε.Α ανέλα
βε τη σύνταξη μελέτης χαρά-
ξεως, με απαιτήσεις ανεβα
σμένες, για το δρόμο προς 
Πελετά. Οι αντιθέσεις της 
μικρής μερίδας, ανθρώπων 
που δεν συμφωνούν για το 
δρόμο μέσα στο χωριό να 
ξ ε χ α σ τ ο ύ ν , ας σ ε β α σ τ ο ύ ν 
την γνώμη των πιο πολλών, 
ν~Γ¥ 1 «ΧΙΛΙ'ΤΠΛ™ — ' ̂  · • — 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

Κάθε καινούργιο Δ/Σ, που 
εκλέγεται στο σύλλογο μας, 
δεν είναι παρά ένας ακόμα 
κρίκος, στη σταθερή αλυσίδα 
των σκοπών μας. 

Έτσι πάνω στις ίδιες γραμ
μές θα κινηθεί και το νέο ΔΙΣ 
του Πατριώτη. Πρώτος και 
βασικός μας στόχος για τη 
φετεινή χρονιά, είναι η σύ
σφιξη των σχέσεων μας, και η 
σφυρηλάτηση πνεύματος 
ενότητας ανάμεσα μας. 

Σήμερα βρισκόμαστε σ' 
ένα δύσκολο σταυροδρόμι, 
κάτω από τις βολές μιας ομά
δας, που φέρνει αναταραχή 
στην ομαλή ζωή του χωριού, 
που χρόνια επικράτησε, και 
απέφερε πολύτιμους καρ
πούς στο χωριό. Θ' αντιστα
θούμε στην αντίδραση τους 
και θα συνεχίσουμε το δικό 
μας έργο. Όσο μπορούμε 
θα συμπαρασταθούμε στα 
έργα υποδομής που γίνονται 
στη Κρεμαστή ενώ παράλλη
λα θα καταβληθούν προσπά
θειες για τη πολιτιστική ανά
πτυξη στο χωριό. Δυστυχώς 
οι νέοι άνθρωποι, ή μάλλον οι 
πιο πολλοί νέοι της Κρεμα
στής, χαράζουν ανεξάρτητη 
γραμμή πλεύσης, μ' αποτέ
λεσμα το έργο πολιτιστική 
ανάπτυξη που κυρίως στο
χεύει, στους νέους μας να 
γίνεται πιο δύσκολο. 

Εμείς παρά ταύτα θα τους 
καλέσουμε σε μια συζήτηση 
στο χωριό, για ν' ανταλλά-



, w i r t / i r f i u y i U<pOU ΟΤΙ KOI 
να γίνεται στο χωριό, τα μισο
γκρεμισμένα σπίτια, δημιουρ
γούν άσκημη εικόνα στο σύ
νολο του χωριού, και επί πλέ
ον είναι επικίνδυνα. Ένα 
ακόμα απροσδόκητο περι
στατικό, είναι η καταστροφή 
του Αγίου Κωνσταντίνου, από 
φωτιά, που προκάλεσαν τυ
χαίοι λόγοι ή κάποια μεγάλη 
αμέλεια. Δυστυχώς ότι δια
φυλάξαμε διακόσια σχεδόν 
χρόνια, καταστράφηκε σήμε
ρα. ΚανείςΊσως δεν γνωρίζει 
πώς ακριβώς προκλήθηκε η 
φωτιά, πρέπει όμως στο μέ-
λον να ληφθούν μέτρα προ
στασίας, να δείξουμε μεγάλη 
προσοχή, να μη χαθούν τα 
λίγα πράγματα που κληρονο
μήσαμε από τους προγόνους 
μας. 

Αρκετός κόσμος βρίσκεται 
στο χωριό, όμως η έλλειψη 
ενός ακόμα μαγαζιού στην 
πλατεία, δίνει έρημη όψη στο 
χωριό. Δυστυχώς δε βρέθη
κε σημείο συνενόησης, και 
το μαγαζί του Θανάση, που 
όλες τις ώρες ήταν ανοικτό 
τα προηγούμενα χρόνια, για 
φέτος θα παραμείνει κλει
στό. 

Αξιέπαινη η πρωτοβουλία 
της αστυνομίας για τις προϋ
ποθέσεις λειτουργίας των 
καταστημάτων, να μην δυσα
νασχετούν οι καταστηματάρ
χες του χωριού, δεν τους 
ζητήθηκαν παράλογα πράγ
ματα, αλλά μια στοιχειώδης 
καθαριότητα. 

Ομάδα πατριωτών μας 
ίδρυσε σύλλογο που αν σω
στά πληροφορηθήκαμε έχει 
έδρα το χωριό, ονομάζεται 

όταν βέβαια διορθωθούν οι 
κατεστραμμένοι. 

Δυστυχώς ανάμεσα στους 
πατριώτες του χωριού υπάρ
χει κάποιο αγεφύρωτο χά
σμα. 

Όσο υπάρχει, οι συνέπειες 
του στο χωριό θα είναι σημα
ντικές. Αρκετοί ευθύνονται 
για την κατάσταση αυτή. Οι 
πολιτικές διαφωνίες να πα
ραμεριστούν, και οι νέοι άν
θρωποι του χωριού μας, να 
πάψουν να καλλιεργούν το 
διχασμό. Οι πιο ηλικιωμένοι, 
όπου και αν είναι πολιτικά 
αναγνωρίζουν το κάθε καλό 
που γίνεται στο χωριό. Οι πιο 
νέοι όμως πήραν δικό τους 
δρόμο και λησμονούν πως 
μόνο η ομόνοια και η φιλία θα 
ήταν αρκετά για την καλλιτέ-
ρευση του χωριού μας. 

Το-φετεινό καλοκαίρι ας 
γίνουν οι προσπάθειες που 
ίσως αποκαταστήσουν την 
ενότητα των Κρεμαστιτών. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ 
ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟ 

Στις 14 Αυγούστου στο 
γειτονικό Λαμπόκαμπο με 
πρωτοβουλία του συλλόγου 
των Λαμποκαμπιτών - Πιστα-
μιωτών της Αθήνας γίνεται 
συναυλία της Μαρίζας Κωχ. 
Κ α λ ε σ μ έ ν ο ς ο Ν ο μ ά ρ χ η ς 
Λακωνίας, ο κ. Π. Κρητικός, 
ο κ. Παρ. Φούντας και άλλοι 
επίσημοι. 

Θερμά συγχαρητήρια στο 
σύλλογο των συμπατριωτών 
μας, για το Ζάρακα είναι ένα 
πολύ σημαντικό βήμα. 

ΐϋΐεσαμε το «εμα σε ψηφο
φορία, με σκοπό μόνο και 
μόνο, να εκτιμήσουμε την 
κατάσταση! 

Φάνηκε ξεκάθαρα πως οι 
πολλοί επιθυμούν ο δρόμος 
να περάσει μέσα από το χω
ριό. 

Από 70 παρόντες οι 59 
τάχθηκαν να περάσει μέσα 
από το χωριό, οι 7 έξω από το 
χωριό και οι 4 δεν αποφάσι
σαν. 

Κοινωνικά 

ΓΑΜΟΙ 
Έγινε ο γάμος της Βαρβά
ρας Μελίδη (εγγονή Αγγ. 
Γλιάτη) και του Τάκη Λου-
ράνζου στην Αγία Τριάδα 
Πειραιά 
Τους ευχόμαστε να ζήσουν. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
Η κ. Ρούλα και Κώστας Πα-
παμιχαλόπουλος απόκτησαν 
αγοράκι. 
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Στο χωριό βαφτίστηκε η κό
ρη του Τάσου Πάρδαλη κάι 
πήρε τ' όνομα Στυλιανή. 
Επίσης ο Παναγιώτης Ταμ-
βάκος βάπτισε το γυιό του 
και πήρε τ ' όνομα Αντώνης. 
Ο Βασίλης και Μαρία Παρά-
σχη βάπτισαν τη κόρη τους 
και πήρε τ ' όνομα Ιωάννα. 
Ο Θανάσης και Ευγενία Λα
γού (Πουλάκη) βάπτισαν την 
κόρη τους με τ ' όνομα Μα
ρία. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
Απεβίωσε ο Αντώνιος Λα-
μπίρης (συζ. Παναγιώτας Γέ
νος Γ. Πάρδαλη). 
Θερμά συλλυπητήρια στους 
οικείους της. 

του χωριού . Μάλιστα τη 
στιγμή που οι ίδιοι αυτοί, 
αναζητούσαν τη λύση πριν 
λίγα χρόνια, από τη Πηλαλί-
στρα ή το Λαφογκρέμι, πώς 
σήμερα τα ξεχνούν. 

Οι διαφωνίες έχουν όλους 
μας κουράσει, και μόνο κακό 
μπορούν να προσφέρουν. 

Είναι καιρός πια να μπο
ρούμε να συνενοούμεθα εφ' 
όσον όλων ο στόχος είναι η 
σωτηρία του χωριού μας. 

Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

Το πώς φτειάχνεται σήμε
ρα το χωριό μας, είναι ένα 
ζήτημα που πολλές φορές 
απασχόλησε τήν εφημερίδα 
μας. Κάναμε πολλές προτά
σεις, που πάντα γίναν με 
γνώμονα, τη διατήρηση της 
ομορφιάς του χωριού μας. 
Σήμερα, έχουν πολλοί κινη
τοποιηθεί, για να μπορέσει 
να μείνει, το παραδοσιακό 
χρώμα, διαφόρων οικισμών, 
που απειλείται διαρκώς, από 
το κακόγουστο τρόπο, που 
αντικαθιστά το παλιό, απλό, 
αλλά τόσο αρμονικό, και δε
μένο με το ελληνικό περι
βάλλον. 

Το χωριό μας, ευτυχώς 
έχει τα πιο πολλά του σπίτια 
παλιά, και έτσι διατηρεί ένα 
όμορφο αρχιτεκτονικό σύνο
λο. Πριν όμως πάρει μεγάλες 
διαστάσεις η αλλοίωση του 
χωριού επισημαίνουμε πως, 
κανείς δε πρέπει να αγνοή
σει, τη διατήρηση, του χαρα
κτήρα της Κρεμαστής. 

Κατανοούμε πως ο οικονο-
Συνέχεια στη σελ. 4 
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μια ακόμη φορά, ποιοι είναι οι 
δικοί μας σκοποί. 

Παιδιά Κρεμαστιωτών, που 
φοιτούν στο Γυμνάσιο ή στο 
Αύκειο, και σε κάποιες Σχο
λές, απέφυγαν να ρθουν κο
ντά μας, παραγνωρίζοντας 
πως και με/ς έχουμε στο 
ενεργητικό μας, κάποιες επι
τυχημένες προσπάθειες. ? 

Κοντά σ' αυτούς τους 
στόχους, είναι και η επιδίωξη 
να γίνουν κάποιοι εξωραϊστι
κά έργα, εκεί που χρειάζο
νται, και προβάλλουν την 
Κρεμαστή. 

Ήδη ξεκινήσαμε να αποκα
ταστήσουμε το χώρο της 
Κρυόβρυσης. 

Στις εργασίες αυτές συ
νεργαζόμαστε με τους πα
τριώτες μας Παναγιώτη Ιωα. 
Πάρδαλη και Γιώργο Κ. Πάρ
δαλη, που βλέπουν με μεγά
λο ενδιαφέρον ότι θετικό γί
νεται στο χωριό. Δεν σκο
πεύουμε να κάνουμε χορό 
στο χωριό το καλοκαίρι διότι 
εκτιμήσαμε κάποια αρνητικά 
σημεία στους χορούς αυτού 
του είδους. 

Αν πετύχουμε διαφορετι
κές προϋποθέσεις ίσως πα
ρουσιάσουμε κάποια σχετική 
εκδήλωση. 

Θα πραγματοποιήσουμε 
κάποια ημερήσια εκδρομή 
κοντά στην Κρεμαστή, στον 
Αϊ Γιώργη ή στο Χινοβούνι. 

Και πιθανόν κάποια μακρι
νή με λεωφορείο. Πολλά 
πράγματα θα εξαρτηθούν και 
από το πόσοι θα είναι τον 
Αύγουστο στο χωριό. 

Κάποιες δραστηριότητες 
ίσως αναπτυχθούν όταν ήδη 
βρεθούμε στο χωριό. 



ΣΕΛΙΔΑ 4 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΡΕΜΑΣΉΩΤΕΣ 
Νικολ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος Στις 5 Ιουνίου έγινε η Γε

νική συνέλευση του συλλό
γ ο υ Κ ρ ε μ α σ τ ι ω τ ώ ν σ τ η ν 
Αθήνα. Η συμμετοχή κό
σμου, ήταν η μεγαλύτερη 
των μέχρι τώρα συνελεύσε
ων. 

Τ η ν Γεν ική σ υ ν έ λ ε υ σ η 
διηύθυνε ο Νίκος Ζώταλης 
ως πρόεδρος και η Κική 
Λάββα ως Γραμματεύς. Ο κ. 
Χρυσ . Δούν ιας πρόεδρος 
απερχομένου Δ /Σ έκανε τον 
απολογισμό της χρονιάς 82-
83 και ο κ. Βασ. Παράσχης, 
ταμίας του απερχομένου Δ /Σ 
οικονομικό απολογισμό. 
ΕΣΟΔΑ 688.428 δραχ. 
ΕΞΟΔΑ 496.00>δραχ. 
Υπόλοιπο 192.421 δραχ. 

Μίλησαν οι κ. Νίκος Δού
νιας τόνισε τη σημασία έρ
γων υποδομής για το χωριό. 

Ο κ. Παντελής Ζώταλης, 
προτείνει συνεργασία περισ
σοτέρων και σύσφιξη των» 
σχέσεων των πατριωτών μας 
της Αθήνας. 

Η Π ά ρ δ α λ η Α γ γ ε λ ι κ ή 
πρότεινε πολιτιστικές δρα
στηριότητες για τους κατοί
κους του χωριού, αλλά και 
για τους παραθεριστές. 

Πρότεινε το νέο Δ/Σ να 
αναλάβει δέσμευση προώθη
σης των πολιτιστικών θεμά
των. 

Ο Πουλάκης Γιάννς πρό
τεινε να γίνει μεγαλύτερη 
συσπείρωση των Κρεμαστιω
τών με βάση τα κοινά τους 
στοιχεία. 

Παράσχης Βασίλης: προ
τείνει η κριτική που γίνεται 

οποία 4 ήταν αναποφάσιστοι 
7 να περάσει έξω από το 
χωριό, και 59 να περάσει 
μέσα από το χωριό. 

Ε π α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν ε κ λ ο γ ή 
Εφορευτικής Επιτροπής για 
την διεξαγωγή εκλογών 
Πρόεδρος Παν. Δρίβας 
Γραμματέας Γ. Καλκάνης 
Μέλος Γκλιάτης Κώστας. 

Επακολούθησαν εκλογές, 
οι οποίες ακυρώθηκαν λόγω 
ακυρότητας ψηφοδελτ ίων 
και ενστάσεως του κ. Χρυσ. 
Δούνια. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν 
στις 19 Ιουνίου με μεγάλη 
προσέλευση πατριωτών. 

Το νέο Δ/Σ που ανέδειξαν 
οι εκλογές είναι: 
Μιχ. Δούνιας πρόεδρος 
Παντ. Ζώταλης αντιπρόε
δρος 
Γιαν. I . Πάρδαλης γραμματέ
ας 
Νίκος Ζώταλης ταμίας 
ΜΕΛΗ 
Γιάννης Γκλιάτης 
Χρυσ. Δούνιας 
Βασ. Παράσχης 
Ε.Ε. 
Παναγιώτης Δρίβας 
Ζώταλης Γιώργος 

Γνωρίζοντας την έξω 
Κρεμαστή 

Τα πιο παλιά χρόνια, οι 
παραθεριστές του χωριού 
μας περνούσαν διαφορετικά 
το καιρό τους, τις μέρες του 
Καλοκαιριού που βρίσκονταν 
ΠΤΠ Υ Μ Π ί Λ 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΝΩΝΑ 1942 - 1944 

Πέρασαν σαράντα χρόνια, 
από τότε που η πατρίδα μας, 
βρέθηκε κάτω από τα πόδια 
του Γερμανού κατακτητή, 
και που με μεγάλες θυσίες 
ξανάρθε η Λευτεριά, στο 
σκλαβωμένο τόπο μας. 

Στα βουνά του Πάρνωνα, 
στα τέλη του 1942 ήχησαν τα 
ντουφέκια των ελεύθερων πα
τριωτών μας, που μπήκαν 
μπροστά στον αγώνα της 
Λευτεριάς. 

Η αρχή έγινε στις 20 Δε
κέμβρη του 1942 στην Αρά-
χωβα Λακωνίας, από τον Πα-
ρ α σ κ ε υ ά Λ ε β ε ν τ ά κ η , το 
Γιώργο Κονταλώνη και πέ-
ντε-έξι ακόμα αντάρτες, που 
κτύπησαν ένα γερμανικό αυ
τοκίνητο μέσα στο χωριό. Οι 
πρώτοι αυτοί π α τ ρ ι ώ τ ε ς 
σκαρφάλωσαν στα βουνά του 
Πάρνωνα, πέρασαν το χειμώ
να και την Ά ν ο ι ξ η του 1943 
παρουσιάστηκαν στα χωριά 
της περιοχής του Πάρνωνα. 
Τότε οι Κρεμαστιώτες, που 
μάζευαν χόρτα στις γύρω πε
ριοχές, συναντούν τους πρώ
τους ένοπλους πατριώτες. 

Ο οπλισμός τους: σκουρια
σμένοι γκράδες, παλαιά μαϋ-
λιχερ και λίγες σφαίρες, αλ
λά μεγάλος ενθουσιασμός 
και λεβεντιά. Τον Απρίλη 
του 1943 φτάνει στον Πάρνω
να μια μικρή αγγλική απο
στολή, και γίνεται ρίψη εφο
δίων απ' αεροπλάνα. Λίγα τα 
εφόδια, αλλά τόνωσαν το 

Το περασμένο αιώνα, λίγο 
μετά την απελευθέρωση από το 
τουρκικό ζυγό. Κάποιοι Κρε
μαστιώτες, παρότι δεν είχαν 
πολλές προϋποθέσεις, κατάφε
ραν με την ισχυρή τους θέληση, 
να διακριθούν, και να παραμεί
νουν αθάνατοι στις μνήμες των 
νεωτέρων γενιών. 

Ο Νικόλαος Παπαμιχαλό-
πουλος γεννήθηκε στη Κρεμα
στή γύρω στα 1827. 

Στη Κρεμαστή εκείνης της 
εποχής δεν υπήρχε σχολείο και 
τα παιδιά μάθαιναν λίγα γράμ
ματα από το παπά και τα εκ
κλησιαστικά βιβλία. 

Η οικογένεια του Νικ. Παπα-
μιχαλόπουλου είχε αμπελοχώ-
ραφα στα Πιστάματα, και γι' 
αυτό ο Νίκος από πολύ μικρός 
έμενε στα εκεί κτήματα τους. 

Όταν λειτούργησε Δημοτικό 
Σχολείο στις Μολάους βρήκε 
τρόπο και φοίτησε ο ανήσυχος 
Νίκος στο Σχολείο. 

Όταν πια έμαθε τα γράμματα 
της εποχής του, έμεινε στις 
Μολάους, σαν γραμματέας του 
Ειρινοδικείου. 

Οι άνθρωποι της μεταπελευ-
θερωτικής Ελλάδας, που γνώ
ριζαν ανάγνωση και γραφή 
σπάνιζαν. Έτσι ο Νικ. Παπα-
μιχαλόπουλος σύντομα κρίθη
κε κατάλληλος να σχηματίσει 
πολιτικό κόμμα. 

Στις Εκλογές του 1856 ανα
δεικνύεται βουλευτής επαρχίας 
Επιδαύρου Διμηράς. Όταν 
βρέθηκε στη Βουλή ευθυγραμ
μίστηκε στο κόμμα του Βούλ-
ναοη. που κυβρ.ηνηύηΓ ηιιτή την 

Βούλγαρη - Κανάρη - Ρούφου 
ενώ συνεχίζοντο οι εργασίες 
της Εθνοσυνέλευσης. Το κύρος 
της κυβέρνησης, και οι αρμο
διότητες αμφισβητήθηκαν. 

Επακολούθησαν εκτεταμένες 
συζητήσει ανάμεσα στα πολιτι
κά πρόσωπα. 

Ο Νικόλαος Παπαμιχαλό-
πουλος υπεστήριζε «ότι πρό
κειται περί κυβερνήσεως 2-3 
μηνών ότι θα μεσολαβήσουσι 
μέχρι της αφίξεως του βασιλέ
ως, δια τούτο να διατηρηθεί ο 
τύπος της κυβερνήσεως, δν 
καθιέρωσεν η επανάστασις». 
Όταν τελείωσε η συζήτηση, 

έγινε ψηφοφορία για την εκλο
γή της τριανδρίας ψήφισαν 
215. Ο Βούλγαρης πήρε 151 
ψήφους, ο Ρούφος 114 ενώ ο 
Κανάρης 90 (δε συγκέντρωσε 
απόλυτη πλειοψηφία). Επανα-
λήφθη η ψηφοφορία. Ο Κανά
ρης πήρε 160 ψήφους και εξε
λέγη. Όμως είχε πικραθεί και 
αμέσως δήλωσε παραίτηση, 
και η συνέλευση δεν την δέχτη
κε. Ο Κανάρης ιπέμενε, γιαυτό 
επακολούθησε έντονη συζήτη
ση. 

Από τους κυρίως ομιλητές 
ήταν και ο Νικόλαος Παπαμι-
χαλόπουλος που κατά την ομι-
λίαν του εγκωμίασε τον Βούλ
γαρη. Για το λόγο αυτό έγινε> 
μεγάλος θόρυβος σφυρίγματα 
και ποδοκροτήματα διέκοπταν 
τον αγορητή. 

Τελικά όμως ο Βούλγαρης 
ήταν κερδισμένος .και οι μετο
χές του πατριώτη μας Παπαμι-



να είναι καλόπιστη, να μην 
κρίνει τη θέση ατόμων του 
συλλόγου, αλλά το συλλογι
κό έργο των ανθρώπων του 
συλλόγου. 

Π α υ λ ά κ η ς Γιώργος: να 
μην θίγει η εφημερίδα άτομα. 

Ο Μιχάλης Δούνιας πρό
τεινε μια περισσότερη προ
σέγγιση των Κρεμαστιωτών 
της διασποράς με τους μόνι
μους κατοίκους, ζήτησε πε
ρισσότερη συμμετοχή στο 
έργο της Εφημερίδας. 

Καλκάνης Γιώργος: να δη
μιουργηθεί επιτροπή που θα 
ασχοληθεί με την δημιουρ
γία πολιτιστικού κέντρου. 

Ό λ ο ι ενέκριναν τη δη
μιουργία πολιτιστικού κέ
ντρου. 

Ο Τζώρτζης Παναγιώτης 
τόνισε την ανάγκη ενότητας 
στους ανθρώπους του συλλό
γου, και απομόνωση των κα
κόπιστων. 

Στην συνέχεια, συζητήθη
κε εν εκτάσει το θέμα δρόμος 
Πελετών, μίλησαν υπέρ της 
λύσης εντός του χωριού ο 
δρόμος, ο Νίκος Δούνιας, 
Παντελής Ζώταλης, Βασίλης 
Παπαμιχαλόπουλος , Μιχά
λης Δούνιας, Παναγιώτης 
Τζώρτζη'ς. 

Εκτός του χωριού ο Γιάν
ν η ς Π ο υ λ ά κ η ς , Ν ι κ ή τ α ς 
Κ ο υ λ ο ύ ρ η ς , Παν . Δρίβας 
(Τουμπούκος), επίσης ο κ. 
Βασ. Παράσχης δεν πήρε 
απόλυτη θ έ σ η , και η κ. 
Μαργ. Πουλάκη πρότεινε να 
ρωτηθεί η γνώμη του χωριού. 

Οι ομιλητές ανέπτυξαν τα 
επιχειρήματα τους επακο
λούθησε ψηφοφορία, στην 

Σχεδόν καθημερινά παρέ-
ες-παρέες κάνουν εξορμή
σεις σε γραφικά μέρη έξω 
από το χωριό. 

Πέρναν μαζί τους λίγα 
τρόφιμα, και οτρώναν λιτά 
τραπέζια κάτω από κάποιο 
παχύ ίσκιο, ή κοντά σε κάποια 
βρυσούλα. Ξάπλωναν στα 
χορτάρια και κουβεντιάζο
ντας ερχόταν ένας γλυκός 
ύπνος. 

Σήμερα, που η ανάγκη της 
φύσης είναι τόσο πιο έντονη 
που και οι δρόμοι εξόδου πιο 
βατοί, οι περίπατοι αυτοί σπα
νίζουν. 

Έτσ ι καμμιά κίνσηη στη 
Βρύση τ ' Αϊ Γιώργη, στη Σπη
λιά, στα Παλιάμπελα, τη Μού-
σγκα, το Κεφαλόβρυσο, το 
Τούμπαλι, το Χινοβούνι, και 
πολλά ακόμα νοαφικά ση
μεία. 

Η ευθύνη βαρύνει τους πιο 
μεγάλους, που περνάν ώρες 
και άλλες ώρες, σε κάποιο 
μαγαζί, και την ίδια ώρα τα 
παιδιά παίζουν... τάβλι ή πί
νουν... κόκα-κόλα. 

Πόσο πιο όμορφο θάταν να 
επισκεφτούν τη στάνη, τ ' 
αμπέλι, το χωράφι, να πλουτί
σουν και τις γνώσεις τους, 
αλλά και να αισθανούν το 
μεγαλείο της φύσης, από πο
λύ κοντά. 

Ας γίνει η αρχή το φετεινό 
καλοκαίρι, να ξαναζωντανέ
ψουν οι τόποι που τόσες 
γραφικές αναμνήσεις πρό
σφεραν σε κάποιες άλλες 
γενιές. 

Μ.Δ. 
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ομάδα σ ' ένα χρόνο έγινε 
ολόκληρο σύνταγμα. Ό τ α ν 
μάθαν οι Ιταλοί τη ρίψη εφο
δίων έκαναν επιδρομή στα 
χ ω ρ ι ά του Π ά ρ ν ω ν α , οι 
αντάρτες όμως τους διέλυ
σαν, και τους πήραν τα 
όπλα. Τότε ενισχύθηκαν με 
μεγάλη δύναμη, έκαναν νέα 
επιδρομή, και κάψαν τα σπί
τια των ανταρτών στον Αϊ 
Βασίλη το Κοσμά τη Καστά-
νιτσα, ο λαός δεν πτοήθηκε, 
απάντησε με το τραγούδι: 
«Της Καστανίτσας οι ξανθές 
Τ ' Αηβασιλιού οι ρούσες 
Και του Κοσμά οι όμορφες 
οι γαϊτανοφρυδούσες 
Τα σπίτια κι' αν σας κάψανε 
και πήραν τα προικιά σας 
Η ανταρτοσύνη νάν καλά 
και πάλι θαν δικά σας». 

Η αντίσταση εξαπλώνεται 
σ ' όλη τη Λακωνία και την 
Αρκαδία. Ο διωγμός του κα
τακτητή γίνεται έντονος. 

Από χωριά του Λακωνικού 
Κάμπου, καταδιωκόμενοι πα
τριώτες έρχονται στην Κρε
μαστή, πολλά σπίτια δέχο
νται τους διωγμένους ενώ 
πολλοί ζουνσ τα καλύβια γύ
ρω του χωριού. 

Η εικόνα του χωριού μας 
δεν έχει προηγούμενο. Ανά
μεσα στους Κρεμαστιώτες 
πολλοί βοηθάν τον απελευ
θερωτικό αγώνα του λαού 
μας, αναλαμβάνουν κάποια 
αποστολή, επιμελητεία στα 
τρόφιμα, μεταφορά, σύνδε
σμοι. 

Ο Πάρνωνας το καλοκαίρι 
του 43 γίνεται ελεύθερη ζώ
νη. 
συνέχεια στο επόμενο φυλο 

εποχή. 
Τα χρόνια εκείνα βασίλευε ο 

Όθωνας, ο οποίος με τις συνε
χείς παραβιάσεις του Συντάγ
ματος είχε ξεσηκώσει θύελλες 
διαμαρτυριών σ' όλη την ελεύ
θερη Ελλάδα. Το Κόμμα του 
Βούλγαρη είχε πάρει αντιοθω-
νική θέση. Ο Νικόλαος Παπα-
μιχαλόπουλος, δεν φαίνεται 
ενεργά ούτε σαν οθωνικός ούτε 
σαν αντιοθωνικός. Το 1862 
εκδιώχθηκε ο Όθωνας. Επα
κολούθησαν εκλογές επανεξε
λέγη ο Νικόλαος Παπαμιχαλό-
πουλος. Τότε άρχισαν οι εργα
σίες για τη «Β' εν Αθήναις 
Εθνική των Ελλήνων Συνέλευ
ση» πρόεδρος ο γεροντότερος 
βουλευτής Δ. Κριεζής και ο 
νεαρός Ν. Παπαμιχαλόπουλος 
εκλέγται αντιπρόεδρος. Η κυ
βέρνηση ήταν προσωρινή, και 
την αποτελούσε η τριανδρία 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

μας επιμονή και θέληση. Αν 
κάποιοι μορφώθηκαν δεν ξέ
χασαν τους πατριώτες τους. 
Η μόρφωση τους βοήθησε να 
είναι απλοί, τους βοήθησε να 
δουν μ' αγάπη τους πατριώ
τες τους, και διάθεσαν τ' 
όπλο της μόρφωσης πολλές 
φορές για το καλό του χω
ριού. 

Πριν ιδρύσουμε σύλλογο 
ας φροντίζουμε να αποχτάμε 
την εμπιστοσύνη του κό
σμου, πως τα ελατήρια μας 
είναι ειλικρινή, και πως πράγ
ματι κάτι καλό θα προσφέ
ρουμε στον τόπο μας. 

Δεν έχουμε παρά να ευχη
θούμε καλή επιτυχία και να 
διαψευστούν οι προβλέψεις 
μας. 

ριςεται J ενικός ι ραμματεας 
του. Υπουργείου Οικονομικών, 

συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

Συνέχεια από τη σελ. 3 

μικός παράγοντας διαδραμα
τίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή των στοιχείων, που 
χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε στα και
νούργια σπίτια, ή που αντι
κ α θ ι σ τ ο ύ μ ε σ τ α π α λ ι ά . 
Έχουμε όμως και άλλες φο
ρές εξηγήσει πως χρησιμο
ποιώντας τα υλικά που χρη
σιμοποιήσαμε μέχρι πριν λί
γα χρόνια ότι έχουμε σημα
ντικές οικονομικές διαφορές. 

Συνέχεια στο επόμενο 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τριμηνιαία έκδοση του Συλλό

γου Κρεμαστιωτών 
«ο ΠΑΤΡΙΏΤΗς» 

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

Ταχυδρομικές επιταγές, γράμ
ματα κλπ να στέλνονται στη 
διεύθυνση: 
Βασίλης Παράσχης 
Ορίων Ι37 Κορυδαλλός 

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο 
Μιχ. Δούνιας 
Καποδιστρίου 18 Αθήνα 

Στοιχειοθεσία, εκτύπωση, 
* βιβλιοδεσία 
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Σαχτούρη 10, Αθήνα 

Ετήσια συνδρομή εσωτερικού 
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