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ΝΕΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1 

ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ 
Σίγουρα αγαπητέ αναγνώ

στη παίρνοντας στά χέρια σου 
αύτη την εφημερίδα θά ανα
ρωτήθηκες μέ περιέργεια. Τί 
σκοπό εχει, ποιοί τή βγάζουν 
κλπ. Θά προσπαθήσουμε λοι
πόν νά σοΰ λύσουμε ολες σου 
τίς απορίες. "Οπως ξέρεις τό 
1976 ιδρύθηκε στήν Αθήνα ό 
Σύλλογος Κρεμαστιωτών ό 
«ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ». Στά λίγα 
χρόνια πού πέρασαν ό Σύλλο
γος μας πιστεύουμε ό'τι εχει 
παρουσιάσει μιά αξιόλογη 
δραστηριότητα παρ' δλες τίς 
δυσκολίες πού αντιμετώπισε. 

Φέτος λοιπόν τήν άνοιξη 
ρίχτηκε ή ιδέα γιά τήν έ'κδο-
ση μιας εφημερίδας. Ά φ ο ύ 
έ'γινε πλατειά συζήτηση 
πάνω στό θέμα άπό τό Δ.Σ. 
τοΰ συλλόγου μας ορίστηκε 
τριμελής συντακτική επι
τροπή εξουσιοδοτημένη γιά 
ενα χρόνο άπό τό Δ.Σ. νά 
έκδόσει τήν εφημερίδα. Ύ -

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΉΩΤΩΝ 

'Από δέκα περίπου χρόνια, 
όταν ηλεκτροφωτίστηκε τό 
χωριό, άρχισε νά γίνεται 
κοινή συνείδηση στους Κρε-
μαστιώτες, πώς τό επόμενο 
μεγάλης σημασίας εργο γιά 
τή ζωή της Κρεμαστής ήταν 
ήάσφαλτόστρωση τοΰ δρό
μου. Τά χωριά της περιοχής 
πού απέκτησαν τότε άσφαλ-
τόδρομους βοηθήθηκαν ση
μαντικά, κατάφεραν νά επι
ζήσουν άπό τήν επανάσταση 
της εγκατάλειψης καί εγκα
τάστασης σέ τόπους πιό πλε
ονεκτικούς. Δυστυχώς ή Κρε
μαστή λησμονήθηκε σ ' αυτό 
τό τ ό σ ο βασικό σ η μ ε ί ο , 
έμενε απομονωμένη άπό τή 
γύρω περιοχή καί υποχρεώ
θηκαν οί κάτοικοι της, ό 
ενας παρακινούμενος άπό 
τόν άλλο νά τραβούν πρός 
τό κάμπο αναζητώντας εκεί 

ζωνται μέ ταχύτατο ρυθμό: 
αποδυνάμωση τοΰ Σχολείου, 
ερήμωση σπιτιών, εγκατά
λειψη τοΰ χωριοΰ. "Οταν 
τότε καταφύγαμε στους διά
φορους φορείς αναζητώντας 
βοήθεια γιά τή σωτηρία τοΰ 
χωριοΰ, ή προσφορά της 
θεωρήθηκε υπερβολή. Δυ
στυχώς πίστευαν όλοι πώς 
μόνο ή παραγωγή τοΰ κάμ
που ενδιέφερε τή Λακωνία, 
παραβλέποντας πώς διαλυό
ταν ή κτηνοτροφία, άλλά 
κυρίως έσβυνε ενα ακόμα 
ορεινό χωριό μέ παράδοση 
καί μέ δυνατότητες νά τρο-

(συνέχεια στή σελ. 3) Ό δρόμος γιά τό Μαρί 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ MAPI ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗ ΣΑΡΑ 
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕ! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ 
"Ενας άπό τούς κύριους στό- ~ "Ας δοϋμε δμως πώς γίναν τά " πέτυχαν οί πάοα πάνω ?. οο-
vonr ΤΜΓΊ V I - Ί ~ · ν 



•1 73* 
ση της εφημερίδας είναι ή Τά δυσάρεστα άποτελέ-

(συνέχειο στή σελ. 4) σματα άρχισαν νά παρουσιά-
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ΨΑΡΕΜΑ ΤΓ&ΛΑΤΗ 
τον Λευτέρη Παπαλεξάκη 

στιωτών «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» 
άπό τήν άρχή της ίδρυσης 
του ήταν καί ή κατασκευή 
τοΰ δρόμου Κρεμαστής-Μα-
ριοΰ. Καί τοϋτο γιά τούς έξης 
λόγους. 
1. ' Ο δρόμος αυτός θά συνδέ
σει τό χωριό μας μέ μιά άπό 
τίς πιό παραγωγικές περιο
χές της Κρεμαστής όπου οί 
Κρεμαστιώτες έχουν χτή
ματα, περιβόλια, χωράφια, 
στάνες, αμπέλια καί ελιές. 
2. — Θά ενώσει μέσω Κρεμα
στής όλο τό Ζάρακα μέ τή 
Κυνουρία καί άπό κει μέ τήν 
'Αθήνα. 
3. — Τό εργο είναι σχετικά 
πολύ οικονομικό. ' Ο Σύλλο
γος μας αγωνίστηκε γιά νά 
γίνει αυτό τό έργο. Αυτή τή 
στιγμή εχει γίνει τό μεγαλύ
τερο καί δυσκολότερο τμήμα. 

φορηθοϋν όλοι οί πατριώτες. 
Τό πάσχα τοΰ 1978 σέ 

κοινή σύσκεψη πού έγινε 
στό χωριό μεταξύ τοΰ τότε 
κοινοτικού Συμβουλίου (πρό
εδρος Παναγιώτης Τζάκας) 
καί τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου της Α θ ή 
νας ανάμεσα στά άλλα απο
φασίστηκε νά επιδιωχθεί ή 
σύνδεση μέ Μαρί. Τόν Αύ
γουστο τοΰ 1978 ενα μέρος 
άπό τά κέρδη της χοροσπερί-
δας τοΰ Συλλόγου μας στό 
χωριό διατέθηκε γιά τό σκο
πό αυτό. 

Παράλληλα ό Σύλλογος 
έκανε προσπάθειες γιά νά 
μπει τό έργο στό πρόγραμμα 
της Κοινότητας καί νά χαρα
χθεί ό δρόμος άπό τή Νομαρ
χία. 

Τελ ικά τό Μάϊο 1979 
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διάφορους λόγους τό έργο 
άρχισε στίς 10 Μαΐου τοΰ 
1980. 

Θά πρέπει νά ευχαριστή
σουμε άπό τίς στήλες αυτές 
τόν κ. Κωνσταντίνο Παπαμι-
χαλόπουλο τ. πρόεδρο τοΰ 
ΝΣΚ πού όπως γιά τόσα 
άλλα έργα έτσι καί γιά τό 
δρόμο τοΰ Μαριοΰ πρωτο
στάτησε σάν αγνός Ζαρακί-

Συνέχεια στή σελ. 2 

Κρεμαστιώτη, περνών
τας τίς διακοπές σου 
στό χωριό , ζεις καί 
θυμάσαι τά παλιά, βρί
σκεσαι ανάμεσα σέ συγ
γενείς καί φίλους. Τό 
πρόβλημα γιά σένα δέν 
πρέπει νά είναι τό άν θά 
πάς στή Κρεμαστή, άλ
λα τό πότε θά πάς. 

Ό έξυπνος Κρεμαστι-
ώτης ψωνίζει άπό τά 
καταστήματα τοΰ χω
ριοΰ του, £τσι καί τήν 
Κρεμαστή βοηθά καί ό 
ϊδιος όφελεΐται. 

ΔΩΡΕΕΣ 

' Ο εκλεκτός συμπατρι
ώτης μας κ. Παναγιώ
της Γεωργίου Λάββας 
πρόσφερε τό ποσό των 
10.000 δραχμών γιά 
την έκδοση τής εφημε
ρίδας μας. Ή Συντα
κτική επιτροπή τόν συγ
χαίρει θερμά καί ε ύ χ ε 
ται όπως τό παράδειγ
μα αυτό ακολουθήσουν 
καί άλλοι συμπατριώτες 
μας. 

"Ενα αυγουστιάτικο από
γευμα, τή περσινή χρονιά 
στό χωριό, μή μπορώντας νά 
ανεχτώ τίς φωνές τής μάννας 
μου πού ήθελε σώνει καί 
καλά νά μοΰ εξηγήσει γιατί 
θά έπρεπε νά παντρευτώ, νά 
νοικοκυρευτώ καί νάρχομαι 
καί γώ στό χωριό μέ τή κυρία 
μου όπως κάνει όλος ό καλός 
ό κόσμος, βρήκα μιά ευκαι
ρία, άρπαξα ένα μελομακά
ρονο καί πετάχτηκα τραβών
τας κατά τή Βρύση. 

Πλησιάζοντας στό σπίτι 
τοΰ μπαρμπα-Μήτσου τοΰ 
Τζάκα, θυμήθηκα ότι τοΰ 
είχα υποσχεθεί πρίν τρία 
χρόνια νά τοΰ φτιάξω ένα 
χαλασμένο ράδιο καί τότε 
γιά νά μή μέ δει ξέκοψα άπό 
τό κύριο δρόμο καί τράβηξα 
άπό τοΰ μπάρμπα-Ντρέα. 

Σέ κρεμαστιώτικο τόνο 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΟΙ Π Ε Ρ Ι Π Α Τ Ο Ι 
Κακή μου τύχη έπεσα 

όμως πάνω στό φίλο μου τό 
Ζυμποΰκο πού φορτωμένος 
μέ κεραίες , καλώδια καί 
τηλεοράσεις ερχόταν άπό τίς 
Ταράτσες όπου είχε πάει νά 
στήσει έναν αναμεταδότη. 
Αυτός προσπαθοΰσε νά μοΰ 
εξηγήσει γιατί στό χωριό οί 
τηλεοράσεις δείχνουν άντί 
γιά ένα, δυό κεφάλια. Τοΰ 
είπα ότι τοΰ Κατσιούρα δεί
χνει τρία. Αυτό ήταν, μέ 
άφησε καί έφυγε νά πάει νά 
δει τό φαινόμενο. 

"Ετσι απαλλάχτηκα άπ' 
αυτόν καί τράβηξα πιά κατά 
τή Βρύση. 

Φτάνοντας στοΰ μπάρμπα-
Γιάννη τοΰ Ταμπάκου είδα 
έναν ατέλειωτο κόσμο νά 
πάει καί νάρχεται. 

Μικροί μεγάλοι βόλτα
ραν παρέες-παρέες μέ ζωγρα
φισμένη στά πρόσωπα τους 
τήν ικανοποίηση. 

Παιδάκια πού είχαν έρθει 
γιά πρώτη φορά στό χωριό 
άπό τό εξωτερικό ή τήν 
'Αθήνα έδιναν ένα ξεχωρι
στό χρώμα. "Ενα άπ' αυτά 
κυνήγαγε μέ μανία μιά κόττα. 
"Ενα άλλο κύτταζε περίεργα 
ένα ντόπιο Κρεμαστιωτάκι 
πού τράβαγε μιά γίδα άπό τό 
σχοινί. 

"Ανθρωποι πού είχαν χρό
νια νά ιδωθούν χαιρετιούνται 
εγκάρδια. Γ έ λ ο ι α , φωνές , 
αστεία καί ψιλοτραγουδί-
σματα. ' Από τοΰ κυρ-Γιώργη 
μέχρι τή Κρυόβρυση μιά 
φάλλαγγα χαρούμενων αν
θρώπων. Καί οί ντόπιοι πού 
γυρίζουν άπό τούς κήπους 
χαμογελάνε ευχαριστημένοι. 

Ή εικόνα αυτή συνεχίζε
ται μέχρι νά νυχτώσει. Καί 
τότε δέν ακούγεται παρά 
μονάχα ή βουή άπό τούς κάν-
ταλους τής βρύσης. "Οχι γιά 
πολύ όμως γιατί κατά τά 
μεσάνυχτα κάποια παρέα θά 
τραγουδήσει μέ καημό. 
«Νά χαμπηλώναν τά βουνά 

νά γέρναν τά ελάτια 
νά έβλεπα τή Κρεμαστή 

μιά ώρα μέ τά μάτια» 



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΚΡΕΜΑΣΊΊΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Τά τηλέφωνα 

Αυτό τό καιρό γίνεται ή κατασκευή τοΰ τηλεφωνικού κέν
τρου Νιάτων πού θά περιλαμβάνει τά χωριά Νιάτα, Ά γ ι ο 
Δημήτριο καί Απιδιά. "Οπως μαθαίνουμε άπό τήν επιτροπή 
τοΰ Συλλόγου μας πού ασχολείται μέ τό θέμα, δυστυχώς τό 
αίτημα μας νά ενταχθεί ή Κρεμαστή εφέτος στό αυτόματο 
τηλεφωνικό κέντρο Νιάτων δέν θά πραγματοποιηθεί. Ρωτάμε 
λοιπόν τούς αρμόδιους τοΰ ΟΤΕ, οί Κρεμαστιώτες προσφέρουν 
μεγάλα ποσά γιά κρατικά έργα πού γίνονται στό χωριό, έχουν 
κάνει περίπου 70 αιτήσεις γιά τηλέφωνα, έχουν λόγω τής απο
μόνωσης μεγαλύτερη ανάγκη τηλεφώνων άπό τά άλλα χωριά, 
δέν θά έπρεπε νά μπει καί ή Κρεμαστή στό αυτόματο τηλεφω
νικό κέντρο Νιάτων; 

Ό ΟΤΕ είναι κοινωφελής οργανισμός δπως λέει, νά μιά 
ευκαιρία νά τό αποδείξει. 

Ή ύδρευση τοΰ χωριοΰ 
Ή ύ'δρευση στό χωριό δλο γίνεται καί δλο δέν τελειώνει. 

Ρωτάμε λοιπόν τούς υπεύθυνους τής Νομαρχίας καί τόν πρόε
δρο τής κοινότητος μας. Τί θά γίνει τέλος πάντων μέ τήν 
ύ'δρευση θά γίνει ποτέ ή δέ θά γίνει, καί ακόμα γιατί δαπανή
θηκαν τόσα χρήματα. Περιμένουμε μιά υπεύθυνη απάντηση. 

Ή καθαριότητα τοΰ χωριοΰ μας 
Τώρα τό καλοκαίρι πού τό χωριό μας παρουσιάζει έντονη 

κίνηση δυό πράγματα θά πρέπει νά προσέξουν τό κοινοτικό 
Συμβούλιο καί οί κάτοικοι τοΰ χωριού μας όσον άφορα τή 
καθαριότητα τής Κρεμαστής. Πρώτα θά πρέπει νά άσπριστοΰν 
δλα τά σπίτια καί δεύτερο τά σκουπίδια νά μή πετιώνται δπου 
τύχει. "Ας ορίσει τό κοινοτικό Συμβούλιο (ορισμένα σημεία 
έξω άπό τό χωριό ό'που θά πετάνε οί κάτοικοι τά σκουπίδια. 
Πιστεύουμε ότι δλοι θά τό καταλάβουν. 

Oi συγκοινωνίες 
Τό θέμα αυτό δέν απασχολεί μόνο τή Κρεμαστή άλλά καί 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

' Ο αγώνας γιά τή βελτίωση 
τοϋ χωριοΰ μας, άπό τούς 
Κρεμαστιώτες , δ έ ν είναι 
γνώρισμα τής εποχής μας 
μόνον. ' Αλλά είναι μιά παρά
δοση, μιά βαρειά κληρονομιά. 
Είναι μιά σκυτάλη πού πήρα
με άπό τίς προηγούμενες 
γενιές . 

Μέ θαυμασμό βλέπουμε 
τή δράση τοΰ Προοδευτικοΰ 
συλλόγου των κατοίκων της 
Κρεμαστής «ή Μέλισσα» πού 
ιδρύθηκε τό 1928 καί παρου
σίασε μιά δραστηριότητα 
εξαιρετική καί γιά τήν εποχή 
μας ακόμα. 

' Η εφημερίδα μας έχει τή 
τιμή νά φέρη στή δημοσιό
τητα τά πρακτικά των συνε
δριάσεων εκείνης τής επο
χής πού διατήρησε ό ακού
ραστος εργάτης τής προό
δου τοΰ χωριοΰ ό αγαπητός 
Μήτσος Τζάκας, πού καί άπό 
τή στήλη αυτή τοΰ εκφρά
ζουμε τίς ευχαριστίες μας. 
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Τό πρώτο πρακτικό τοΰ Συνδέσμου Κρεμαστιωτών 
«Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

Π Α Ν Ο Σ Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ι Ω Τ Η Σ 

..~ 7 / ί , 

Δέν ξέρουμε τό πραγμα
τικό όνομα τοΰ γενναίου 
αύτοΰ Λάκωνα Προδρόμου 
τής ελευθερίας καί λίγοι 
σημείωσαν ελάχιστα στοι
χεία γι' αυτόν. 

Μέσα στή Λακωνική Ι 
στορία καί στίς Χρυσές Σελί
δες τής Κλεφτουργιάς της, ό 
όνομασ-ός Κ'-.εφτοκαπετά-

τό όνομα τοΰ χωριού μας. 
Ή Κρεμαστή υπαγόταν 

άλλοτε στή π ε ρ ι ο χ ή τής 
Μονεμβασιάς. Κι' όπως εί
ναι γνωστό, οί κάτοικοι ενός 
χώρου όταν άπομακρύνωνται 
άπό τόν τόπο τους, παίρνουν 
(ή τούς δίνουν) τ' όνομα τοΰ 
χωριού τους ή τής επαρχίας 
τους. "Ετοι *π" ή Vηη·~~~· 

«' Εφημίζετο ώς Κλεφταρ-
χηγός γενναίος καί ατρόμη
τος καί πολύ έμπειρος περί 
τήν Κλέφτικη, μάχιμος, τα-
χύπους καί όρμητικώτατος. 
Επιδέξιος εις τό άλμα καί 
τήν τουφεκοβολήν». 

(Συνέχεια στό επόμενο) 



'Αθήνα στό χωριό του καί χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία. 
Ά π ό λεωφορείο σέ λεωφορείο, καί περιμένεις καί περιμέ

νεις καί ανταποκρίσεις λεωφορείων δέν υπάρχουν. 
Γι* αυτό ό κάθε πατριώτης τής Αθήνας εϊτε δέν κατεβαί

νει στό χωριό του εϊτε κατεβαίνει μέ ταξί μέ αποτέλεσμα καί ό 
ϊδιος νά επιβαρύνεται αρκετά καί τό ΚΤΕΛ νά χάνει χρήματα, 
εϊτε κατεβαίνει μέ μεγάλες ταλαιπωρίες. 

Ρωτάμε τούς αρμόδιους τοΰ ΚΤΕΛ Μολάων γιατί δέν 
κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό ώστε νά εξυπηρετούνται 
καί οί κάτοικοι τών χωριών τοΰ Ζάρακα πού θέλουν νά κατέ
βουν στό χωριό τους άπό τήν Αθήνα; 

Μιά μέρα γιά τό χωριό 
"Οσοι πηγαίνουμε τό Δεκαπενταύγουστο στό χωριό άπό τήν 

'Αθήνα ή τό εξωτερικό θά πρέπει μιά μέρα νά τήν αφιερώ
νουμε γιά δουλειά (π.χ. καθαρισμός μιάς βρύσης, επιδιόρθωση 
ενός δρόμου καί τόσα άλλα). Μέ τό τρόπο αυτό καί τό χωριό 
μας θά βοηθήσουμε άλλά καί στήν υγεία μας θά κάνουμε καλό. 
Έ ξ άλλου όπως τονίστηκε καί στή Γενική Συνέλευση άλλο 
ποτήρι καί άλλο δουλειά. 

Ή χοροσπερίδα τοΰ Συλλόγου μας 
Ανάμεσα Παναγίας καί Ένιάμερα καθιερώθηκε νά γίνεται 

Κρεμαστιώτικος χορός στό χωριό, άπό τό Σύλλογο μας. "Οπως 
καί τίς άλλες χρονιές έτσι καί φέτος πιστεύουμε δτι ή εκδή
λωση αύτη θά έχει μεγάλη επιτυχία. "Ας βοηθήσουμε λοιπόν 
δλοι τό Σύλλογο γιά νά πετύχει καί ή φετεινή εκδήλωση. 
'Ακόμα ελπίζουμε δτι οί προσφορές δώρων θά ξεπεράσουν 
κάθε προηγούμενο. Ή εφημερίδα μας βέβαια θά καλύψει δπως 
πρέπει αυτή τήν εκδήλωση. 

Τά χωριά τοΰ Ζάρακα 
Ή εφημερίδα μας είναι κατά βάση Κρεμαστιώτικη. Μέ 

μεγάλη όμως ευχαρίστηση θά δημοσιεύσει οτιδήποτε άφορα τά 
άλλα χωριά τοΰ Ζάρακα καθώς καί τούς Ζαρακίτες πού μένουν 
στό εξωτερικό ή τήν Ε λ λ ά δ α . Είναι λοιπόν μιά ευκαιρία νά 
μάς γράψουν. "Ετσι θά γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας 
δλοι οί Ζαρακίτες καί ή εφημερίδα μας θά κάνει γνωστά τά 
προβλήματα τοΰ Ζάρακα. 

Περιμένουμε λοιπόν. 

νιος είναι γνωστός μέ τό 
όνομα τοΰ τόπου τής καταγω
γής του. Ό Καπετάν-Πάνος 
όΚρεμαστιώτης καταγόταν 
άπό τήν Κρεμαστή καί πήρε 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ MAPI 
(Συνέχεια άπό τή σελ. 1) 

της πού είναι καί βοήθησε τό 
έργο. 

Μέχρι στιγμής ό δρόμος 
έφθασε στή Σάρα χάρη στίς 
προσπάθειες τών Κρεμαστι-
ωτών. ' Η επ ιστασία τοΰ 
έργου γίνεται κατά κύριο 
λόγο άπό τούς κκ. Παναγ. 
Τζάκα καί Παναγ. Νεοφώτη 
μαζί μέ ά λ λ ο υ ς ντόπιους 
Κρεμαστιώτες καί μέλη τοΰ 
Συλλόγου τής Α θ ή ν α ς . 

Μέχρι στιγμής γιά τό 
έργο έχουν διατεθεί· 

Σύλλογος Κρεμαστιωτών « Ό 

Πατριώτης» 200.000 

Σύλλογος Κρεμαστιωτών Αυ

στραλίας 80.000 

Κρατ ική εν ίσχυση 150.000 

Ι δ ι ω τ ι κ έ ς προσφορές 120.000 

Σύνολο 550.000 

Γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ 
έργου απευθυνόμαστε σ ' 
όλους τούς Κρεμαστιώτες 
καί ζητάμε τήν βοήθεια τους. 

Οί ιδιωτικές προσφορές 
θά δημοσιευθοΰν σέ ένα άπό 

* τά επόμενα φύλλα τής εφημε
ρίδας μας. 

Ε π ί σ η ς απευθυνόμαστε 
στή Νομαρχία καί ζητάμε 
συμπαράσταση. Έ μ ε ϊ ς οί 
Κρεμαστιώτες γιά κάθε έργο 
βοηθάμε πρώτοι άπό τό υστέ
ρημα μας, θά πρέπει καί τό 
κράτος νά μάς βοηθήσει. 

ώτης ονομάστηκε άπό τήν 
πατρίδα του καί Μονεμβασι-
ώτης. "Ετσι λοιπόν δικαιο
λογείται γιατί μερικοί ιστο
ρικοί τόν ανέφεραν ώς ό 
Πάνος ό Μονεμβασιώτης. 
' Ο χρόνος τής γέννησης τοΰ 
Πάνου Κρεμαστιώτη δέν μάς 
είναι σήμερα γνωστός, άφοΰ 
οί λόγιοι Λάκωνες τής επο
χής του δέν μάς διέσωσαν 
πληροφορίες γιά τόν περί
φημο Κ λ έ φ τ η , ό σ ο ήταν 
ακόμα καιρός. 

Ό καπετάν-Πάνος Κρεμα-
στιώτης έδρασε κυρίως άπό 
τό χρόνο 1765 πού τόν πρω-
τοσυναντάμε, μέχρι τό θάνα
το του, πού έγ ινε , όπως 
σημειώνουν, στά 1787. Ό 
ιστορικός τής Μεσσηνίας 
(καί αγωνιστής τοΰ Εικοσι
ένα καί ό ίδιος) ' Αθ. Γρηγο-
ριάδης γράφει τά επόμενα 
ενδιαφέροντα γιά τόν Πάνο 
Κρεμαστιώτη: 

Πατριώτη δπου κι' άν 
βρίσκεσαι, γράψου σέ 
έναΚρεμαστιώτικοΣύλ-
λογο. Έτσι καί τή Κρε
μαστιώτικη συνείδηση 
διατηρείς καί τό χωριό 
μας βοηθάς. 

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ 

Γεννήσεις 

Ή κ. καί ό κ. Γιάννης Π. 
Γκλιάτης απόχτησαν ένα χα
ριτωμένο κοριτσάκι. 
Ή κ. καί ό κ. Παναγιώτης 
Μ. Τσορομώκος απόχτησαν 
ένα όμορφο αγοράκι. 

Η κ. καί ό κ. Δημήτρης 
Θ. Γκλιάτης απόχτησαν ένα 
χαριτωμένο αγοράκι. 
Στους ευτυχείς γονείς ευ
χόμαστε νά τούς ζήσουν. 

Γάμοι 

Στίς 13 Απριλίου έγιναν 
στήν Αθήνα οί γάμοι τοΰ 
κ. Παναγιώτη I. Γκιουζέλη καί 
τής δίδας Θεοδώρας Γ. Πα-
ράσχη, τούς ευχόμαστε νά 
ζήσουν. 

"Ενα λυπηρό γεγονός 

Στίς 22 Μαΐου απεβίωσε στήν 
Αθήνα ή πρεσβυτέρα Ευγε

νία Παπαελευθερίου. 
Στόν αγαπητό μας Παπα-
Λευτέρη καί στά παιδιά του 
εκφράζουμε θερμά συλλυ
πητήρια. 

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ «Η ΛΑΚΩΝΙΑ» 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

• ΓΕΡΑΝΙΟΥ 33 

• ΤΗΛΕΦ. 5225072 - 5231295 

( 
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ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΉ ΓΩΝΊΑ 

Τά παιδιά τοΰ Σχολείου 

Στίς 20 Α π ρ ι λ ί ο υ 1980 
στήν αίθουσα Λακεδαιμο
νίων στήν 'Αθήνα έγινε ή 
τακτική Γενική Συνέλευση 
τοΰ συλλόγου μας. Παρά τίς 
δυσμενείς καιρικές συνθή
κες, ή προσέλευση τών με
λών ξεπέρασε κάθε πρόβλε
ψη. Αυτό οφείλεται άπό τή 
μιά μεριά στήν αγάπη καί 
εκτίμηση γιά τό σύλλογο καί 
άπό τήν άλλη στό ενδιαφέ
ρον όλων τών Κρεμαστιωτών 
τής Α θ ή ν α ς γιά τά προβλή
ματα πού απασχολούν τό 
χωριό μας. Στήν άρχή τής 
Γενικής συνέλευσης έγινε 
απολογισμός τοΰ απερχόμε
νου Δ.Σ άπό τόν πρόεδρο του 
κ. Ν. Ζώταλη γιά τίς ενέρ
γειες τοΰ συλλόγου κατά τή 
χρονιά πού πέρασε. Μετά ό 
ταμίας κ. Δ. Τεριζής έκανε 
τόν οικονομικό απολογισμό. 
Κατόπιν ακολούθησε συζή
τηση πάνω στά προβλήματα 
πού απασχολούν τό σύλλογο 
καί χαράχθηκε ή πορεία γιά 
τό μ έ λ λ ο ν . Συγκεκριμένα 
αποφασίσθηκαν τά εξής. 
1) Νά ολοκληρωθούν τά έργα 
τής ασφαλτόστρωσης καί 
τοΰ δρόμου γιά Μαρί. 
2) Θά πρέπει νά γίνει προ
σπάθεια ώστε όλοι οί σύλλο
γοι καί φορείς τών Κρεμα
στιωτών νά αγωνισθούν άπό 
κοινοΰ γιά τό καλό τοΰ 
χωριοΰ μας. 
3) Τό νέο Δ.Σ θά πρέπει νά 
συνεχίσει τή πορεία τών 
παλαιών Δ.Σ. 

έκτακτη οικονομική ενίσχυ
ση άπό 3.000 δρχ. σέ κάθε 
παιδί πού φοίτησε όλη τή 
χρονιά στή Κρεμαστή. 

Παράλληλα ό σύλλογος 
έκανε διάφορες επισκέψεις 
σέ κρατικούς παράγοντες γιά 
τήν ασφαλτόστρωση, τά τη
λέφωνα καί τό δρόμο γιά 
Μαρί. 

Στίς 1-6-80 έγινε εκδρομή 
τοΰ Συλλόγου μας στήν ' Επί
δαυρο. Τό πρωί τής Κυρια
κής ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε μέσα σέ 
γέλοια καί χαρές δυό γεμάτα 
πούλμαν άπό τό καφενείο «Η 
ΑΑΚΩΝΙΑ». Τό ταξίδι ήταν 
πολύ ευχάριστο. Τί νά περι
γράψει κανείς. Τή χαρά τών 
πιτσιρικάδων ή τήν ικανο
ποίηση τών μεγάλων πού μέ 
τήν ευκαιρία αύτη θυμήθη
καν τά παλιά. Μεγάλη εντύ
πωση έκαναν οί άρχιτραγου-
διστές κ.κ. Χρύσανθος Δού-
νιας, Γιώργος Ταμβάκος καί 
Γεώργιος Παυλάκης μέ τά 
τόσα όμορφα τραγούδια τους. 
' Ακόμα εντυπωσιακή ήταν 

καί ή παρουσία τοΰ μίμου καί 
χ ιουμορίστα κ. Δημητρίου 
Γκλιάτη ή Ντιρλαντά. 

"Οταν οί εκδρομείς φθά-
σαν στήν Επίδαυρο τακτο
π ο ί η σ α ν σέ έξι μεγάλες 
παρέες κοντά-κοντά τά φαγη
τά τους, όπου πρωτοστα
τούσε ή Κρεμαστιώτικη κου
ζίνα (άρμάθια, βρουβιά, πίτ
τες, καλτσούνια κ.λ.π) 

Οί πιό νέοι τόρριξαν στά 
παιγνίδια καί οί μεγαλύτεροι 
δέν έβλεπαν τήν ώρα πότε θά 
άρχιζε τό φαγοπότι. "Οσον 
άφορα τά γαλόνια δέν έμεινε 
σταγόνα. Τό απόγευμα όλοι 
μαζί επισκεφθήκαμε τό θέα
τρο καί τό Μουσείο τής 
Επιδαύρου. Πολύ κατατοπι
στική ήταν ή ομιλία τοΰ κ. 
Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ Δούν ια πάνω 
στήν ιστορία τής Επιδαύ
ρου. ' Αργά τό βράδυ έγινε ή 
ε π ι σ τ ρ ο φ ή σ τ ή ν ' Α θ ή ν α 
μέσα σέ κλίμα ευθυμίας άλλά 
καί λύπης, διότι μιά τόσο 
ευχάριστη εκδρομή τέλειω
νε. 

' Η στήλη αυτή κατά κύριο 
λόγο απευθύνεται στά παιδιά 
πού έχουν καταγωγή Κρεμα
στιώτικη καί ζουν έ'ιτε στήν 
' Ελλάδα έ'ιτε στό εξωτερικό. 

Πιστεύουμε λοιπόν ότι 
κάθε Κρεμαστιωτάκι μέσα 
άπ' αυτή τή στήλη κάτι θά 
έχε ι νά πει. Περιμένουμε 
λοιπόν γράμματα άπό τά Κρε-
μαστιωτάκια. Νά μάς γρά
ψουν χωρίς ντροπή ότι θέ
λουν γιά τόν εαυτόν τους, γιά 
τό χωριό μας, γιά τό τόπο πού 
κατοικούν καί ότι ακόμα 
θέλουν. 

' Η εφημερίδα μας πιστεύ
ει στά Κρεμαστιωτάκια. Γιατί 
αυτά μιά μέρα θά πάρουν τή 
θέση τών μεγάλων. ' Αλλά καί 
μεΐς οί μεγάλοι θά πρέπει νά 

Τά παιδιά βάζουν τό χέρι 
τους στό προζύμι καί όποιο 
βρει τό νόμισμα είναι τυχε
ρό. Τή Παρασκευή γίνονται 
οί δίπλες γιά τή Κυριακή. Τή 
Κυριακή πρίν τό μεσημέρι 
πηγαίνουν οί συγγενείς τοΰ 
γαμπροΰ μέ μουσικά όργανα 
καί παίρνουν τά προικιά άπό 
τό σπίτι τής νύφης. 

Μετά τό μεσημέρι ό γαμ
πρός μέ τό δικό του συμπεθε-
ριό πηγαίνει στό σπίτι τής 
νύφης, τήν ασημώνει καί 
πετάει τήν κουλούρα. Μετά 
τά δυό συμπεθεριά χωριστά 
πηγαίνουν στήν εκκλησία, 
όπου έχει μαζευτεί όλο τό 
χωριό. 'Εκεϊ γίνεται ή τελε
τή τοΰ γάμου. Ό κουμπάρος 
αλλάζει τά δακτυλίδια καί τά 

Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
(συνέχεια άπό 

φοδοτεΐ τό κοινωνικό στερέ
ωμα τής Λακωνίας μέ ικα
νούς ανθρώπους, τέτοιους 
πού αναμφισβήτητα διαμορ
φώνουν οί δύσκολες συνθή
κες τών ορεινών περιοχών. 

Ή μοναδική αγάπη πού 
τρέφουν οί Κρεμαστιώτες 
στό χωριό τους, δέν τούς 
εγκατέλειψε. 

τή σελ. 1) 

ξεκινήσει τό έργο προγραμ
ματίζοντας 3.000.000 δρχ. γι ' 
αυτό. Ή πρωτοβουλία τοΰ 
κου Νομάρχη ήταν τό πρά
σινο φως γιά τούς Κρεμαστι
ώτες, μιάς καί είχαν τήν 
υπόσχεση πώς άν οί ίδιοι 
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ο υ ν ένα π ο σ ό 
μέχρι 3.000.000 δραχ θά είναι 
δυνατό νά διατεθεί άπό τή 



καί στίς 28-4-80 τό Δ.Σ. συγ
κροτήθηκε σέ σώμα ώς εξής: 

Πρόεδρος 
Καλκάνης Γιώργος 

Αντιπρόεδρος 
Κουλούρης Νικήτας 

Γεν. γραμματέας 
Δούνιας Μιχάλης 

Ταμίας 
Ζώταλης Νίκος 

Μέλη 
Παράσχης Βασίλης 
Γκλιάτης Γιάννης 

Παπαμιχαλόπουλος Κώστας 
Εξελεγκτική επιτροπή 

Δρίβας Παναγ. (Κακανιάς) 
Παπαμιχαλόπουλος Βασίλης 

Παράσχης Χρίστος 

Στίς είκοσι Μαΐου αντι
προσωπεία τοΰ σ υ λ λ ό γ ο υ 
μας κατέβηκε γιά μιά βδο
μάδα στό χωριό. Κύριος σκο
πός ήταν ή εξέταση άπό 
κοντά τών προβλημάτων πού 
άπασχολοΰν τό χωριό, α
σφαλτόστρωση καί δρόμος 
γιά Μαρί, μιά καί τά έργα 
αυτά έχουν αρχίσει νά εκτε
λούνται. Συγκεκριμένα έγι
ναν διάφορες ενέργειες στή 
Νομαρχία, δόθηκαν τεχνικές 
συμβουλές καί προσφέρθηκε 
καί προσωπική εργασία. Μέ 
τήν ευκαιρία αυτή ή αντιπρο
σωπεία εκτελώντας απόφαση 
τοΰ Δ.Σ τοΰ συλλόγου «Ο 
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» επισκέφθηκε 
τό Δημοτικό σχολείο. Έκεΐ 
σέ ειδική τελετή πού μίλη
σαν ό δάσκαλος τοΰ χωριοΰ 
μας κ. 'Ελευθ. Παπαλεξάκης 
καί εκπρόσωπος τοΰ συλλό
γου μας, προσφέρθηκαν δώ
ρα σ' όλα τά παιδιά πού 
φοιτούν στό σ χ ο λ ε ί ο καί 

στιωτών τής Α θ ή ν α ς , πού 
δημιουργήθηκε τό 1976 άπό 
τούς πρώτους στόχους πού 
έταξε, ήταν ή αναζήτηση 
τρόπων πού θά εξασφάλιζαν 
στό νά προγραμματιστεί ή 
ασφαλτόστρωση τοΰ δρόμου. 
Στράφηκαν πρός τούς κρατι
κούς φορείς, άλλά δέν κρί
θηκε δυνατό ένα τέτοιο 
έργο, προκειμένου νά βοηθή
σει αποκλειστικά τή Κρεμα
στή. "Οταν στή συνέχεια 
πετύχαμε σ ύ ν δ ε σ η μέ τ' 
άλλα χωριά τοΰ Ζάρακα, οί 
προσπάθε ιες έ π α ν α λ ή φ τ η -
καν. Ό σύλλογος τής Α θ ή 
νας ενημέρωσε όλους τούς 
άλλους συλλόγους Κρεμα
στιωτών γιά τή σ η μ α σ ί α 
αύτοΰ τοΰ έργου καί ζήτησε 
νά συμφωνήσουν όλοι καί νά 
γίνει ό αγώνας μαζικός. 

Τόν Αύγουστο τοΰ 1979, 
στή πλατεία τοΰ χωριοΰ 
μαζεύτηκαν όλοι οί Κρεμα
στιώτες πού βρίσκονταν έ
κεΐ, άλλοι μόνιμοι κάτοικοι 
τοΰ χωριοΰ, άλλοι πλησίων 
χωριών, πολλοί άπό αυτούς 
πού ζουν στήν 'Αθήνα καί 
στό εξωτερικό. Στή συγκέν
τρωση αυτή συζητήθηκαν τά 
προβλήματα τοΰ χωριοΰ καί 
ομόφωνα αποφασίστηκε πώς 
πρωταρχικής σημασίας έργο 
είναι ή ασφαλτόστρωση τοΰ 
δρόμου. 

Επακολούθησε ή επίσκε
ψη τοΰ Νομάρχη Λακωνίας 
κου Κ. Βασιλείου, ό όποιος 
είναι ό μοναδικός άνθρωπος, 
πού εξέτασε άπό διαφορε
τική σκοπιά τό ζήτημα, ανα
γνώρισε τή σ κ ο π ι μ ό τ η τ α 
του, καί διαβεβαίωσε πώς θά 

π υ μ ι χ μ ^ ι ι χ ι ο υπο/νοιπο ποσό, 
ώστε νά ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί ή 
ασφαλτόστρωση. 

Χωρίς χρονοτριβή ό σύλ
λογος τής Α θ ή ν α ς τών Κρε
μαστιωτών, ξεκίνησε έρανο 
στό εσωτερικό, στόν όποιο 
οί Κρεμαστιώτες καί οί φίλοι 
τής Κρεμαστής ανταποκρί
θηκαν κατά τρόπο συγκινη
τικό. Σέ σαράντα μέρες μάζε
ψαν 700.000 δραχ. καί τά 
απέστειλαν στό Νομαρχιακό 
ταμείο. Μέσα σέ δυό μήνες 
καί ό σύλλογος τών Κρεμα
στιωτών στή μακρυνή Αυ
σ τ ρ α λ ί α , απέστε ιλε π ο σ ό 
705.000 δραχ. Τό Μάρτιο 
ακολούθησαν ό σύλλογος 
τών Κρεμαστιωτών σ τ ή ν 
Α μ ε ρ ι κ ή «Μέλισσα», πρό
σφερε 12.000$ καί ό σύλλο
γος τών Κρεμαστιωτών στόν 
Καναδά 13.000$. Ώ ς καί άπό 
τή Βενεζουέλα εστάλησαν 
χρήματα γιά τό έργο αυτό. 

Στίς 16 Α π ρ ί λ η έγινε ή 
δημοπράτηση τοΰ έργου, καί 
ανατέθηκε σέ εργολάβο- ή 
κατασκευή τής ασφάλτου. 

"Εχουν αρχίσει οί εργα
σίες άπό τίς 21 Μαΐου, μέ 
καλές προϋποθέσεις καί δια
θέσεις άπό τούς εργολάβους. 

Δυστυχώς όμως τό πολύ 
ανεβασμένο κόστος τών έρ
γων, συνέπεια τής ενεργεια
κής κρίσης, δέν επιτρέπει νά 
καλυφθή σημαντικό τμήμα 
τοΰ όλου έργου, έστω καί άν 
ε ξ α σ φ α λ ι σ τ ε ί δ ω ρ ε ά ν τό 
άσφαλτικό υλικό. 

Τήν Κρεμαστή ενδιαφέ
ρει νά δει πραγματοποιημένο 
έ ρ γ ο , σέ ό σ ο τό δυνατό 
μεγάλο μήκος, ώστε νά φανεί 
πώς τά χρήματα πού μέ τόσες 

όμορφη ηλικία είναι ή παιδι
κή. 

Εμπρός λοιπόν παιδιά ή 
μαθητική γωνιά είναι δική 
σας. Σάς περιμένουμε. 

Τώρα θά δημοσιεύσουμε 
μιά έκθεση πού πήραμε άπό 
τή μαθήτρια τής ΣΤ' τάξης 
τοΰ Δ.Σ. Κρεμαστής Μαρίας 
Κ. Πουλάκη. Αξίζει νά τή 
διαβάσουμε. 

"Ενας γάμος στό χωριό μας 

Γιά νά γίνει ένας γάμος 
στό χωριό μας ολόκληρη τήν 
εβδομάδα γίνονται μεγάλες 
προετοιμασίες. Τή Τρίτη ή 
Τετάρτη φτιάχνουν τά γλυ
κά. Τή Πέμπτη πάνε οί συγ
γενείς καί φ τ ι ά χ ν ο υ ν τά 
προικιά μ π ό γ ο υ ς - μ π ό γ ο υ ς 
καί τά ασημώνουν. Τό βράδυ 
τής 'ίδιας μέρας πιάνουν τά 
προζύμια ρίχνοντας μέσα ένα 
νόμισμα. 

θυσίες συγκέντρωσε, κάλυ
ψαν αρκετό ποσοστό τοΰ 
έργου έστω καί άν τό πλάτος 
δέν υπερβεί τά 5.50 μέτρα, 
πλάτος ικανοποιητικό όπως 
πιστεύουμε, γιά δρόμο μέσης 
κυκλοφορίας . Ε λ π ί ζ ο υ μ ε 
πώς τό σημείο αυτό έγινε 
κατανοητό άπό τούς τεχνι
κούς τής Νομαρχίας μας. 

Π α ρ ά κ λ η σ η όλων τών 
Κρεμαστιωτών καί τών Ζα-
ρακιτών, είναι νά ενισχυθεί 
τό ποσό τών 5.000.000 δραχ. 
μέ κάποιο συμπλήρωμα. Καί 
είναι δικαιολογημένο αίτημα 
διαπιστώνοντας, πώς προ
σφορές κοινοτήτων τοΰ Νό
μου Λακωνίας, σάν αυτή τής 

στό ποτήρι κρασί δίνει στό 
γαμπρό καί στή νύφη νά 
πιουν άπό τρεις φορές καί ότι 
περισσεύει τό πίνει ό κουμ
πάρος. Μετά μέσα σέ βροχή 
άπό ρύζι καί κουφέτα, χορεύ
ουν τό χορό τοΰ Η σ α ΐ α . 
Κατόπιν οί νεόνυμφοι καί οί 
στενοί συγγενείς τους δέχον
ται συγχαρητήρια καί ευχές. 
Μετά έξω στήν εκκλησία 
παίρνουν φωτογραφίες καί 
άπό κει πάνε όλοι μαζύ στό 
σπίτι τοΰ γαμπρού. 'Εκεΐ ή 
νύφη ασημώνει τό σπίτι τοΰ 
γαμπρού καί πετάει τήν 
κουλούρα. 

Μετά οί συγγενείς χορεύ
ουν τή νύφη καί τό γαμπρό. 
'Ακόμη προσφέρονται δί
πλες σέ όλους. Πρέπει ακόμα 
νά προσθέσω ότι όλη τήν 
εβδομάδα επικρατούν κέφι 
καί χαρά. "Ετσι τελειώνω 
τήν έκθεση μου, «ένας γάμος 
στό χωριό μας». 

Κρεμαστής άν δέν είναι ή 
μοναδική στό ύψος αυτό, θά 
είναι άπό τίς ελάχιστες. 

"Ολοι αναμένουν μιά κρα
τική συνδρομή, πού θά απο
τελέσει γ ι ' αυτούς ηθική 
δέσμευση, ώστε καί πάλι στό 
μέλλον νά προσφέρουν, έστω 
καί άπό τό υστέρημα τους. 

' Αν γιά όλα τά έργα γίνον
ται προσαυξήσεις κατά 20% 
γιά τήν ειδική περίπτωση 
μας, άς δοθοΰν περισότερα. 

Κατανοοΰμε τίς κρατικές 
δυσχέρειες στή διάθεση χρη
μάτων, άλλά καί οί Κρεμα
στιώτες, οί πιό πολλοί προ
σφέρουν άπό τό υστέρημα 
τους. 

ι 



ΣΕΛΙΔΑ 4 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΩΝ «ΚΝ» ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
(Γράφει ό Γ. Μπέλεσης) 

Μ ε γ ά λ η χαρά δοκιμά
σαμε δλοι μας μαθαίνοντας 
γιά τήν έκδοση τής εφημερί
δ α ς , Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α 

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ 
(συνέχεια άπό τή σελ. 1) 

τριμελής Συντακτική Ε π ι 
τροπή. Ή εφημερίδα είναι 
ιδιοκτησία τοΰ Συλλόγου μας 
καί τά έσοδα ή έξοδα θά είναι 
τοΰ Συλλόγου . Μετά άπ ' 
αυτά ή Συντακτική επιτροπή 
αποφάσισε νά ονομάσει τήν 
εφημερίδα μας «ΚΡΕΜΑΣΤΙ
ΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» ή «Κ.Ν» δπως 
θά τή λέμε γιά συντομία. 
'Ακόμα αποφασίστηκε τά 
«Κ.Ν» νά βγαίνουν κάθε τρεις 
μήνες στήν άρχή. Ή τιμή 
ορίστηκε σέ 200 δραχμές τό 
χρόνο. Επειδή όμως γιά νά 
βγει μιά εφημερίδα χρειάζον
ται αρκετά χρήματα αποφασί
σαμε νά απευθυνθούμε σ' 
ό'λους τούς πατριώτες νά μάς 
βοηθήσουν ενισχύοντας μέ 
ότι μπορεί ό καθένας πέραν 
άπό τίς διακόσιες δραχμές. 
Οί έκτακτες αυτές εισφορές 
θά δημοσιεύονται εκτός άν 
κάποιος θέλει νά γράφεται 
σάν ανώνυμος. 

Ή εφημερίδα μας έχει σά 
σκοπό νά αγκαλιάσει όλους 
τούς πατριώτες στήν 'Ελλά-

ΝΕΑ, γιατί πιστεύουμε δτι 
αυτό θά μάς βοηθήσει όλους 
καί περισσότερο τήν Κρεμα
στή. 

Είμαστε περήφανοι γιά 
όλους τούς πατριώτες τής 
Α θ ή ν α ς καί αναγνωρίζουμε 
τίς προσπάθειες πού κάνουν 
γιά τό χωριό. Ό Σύλλογος 
Νέας Υ ό ρ κ η ς , «Η ΜΕΛΙΣ
ΣΑ» είναι σίγουρο ότι θά 
συμπαρασταθε ί καί σ τ ή ν 
εφημερίδα όπως έκανε γιά 
κάθε τι πού αφορούσε τήν 
πρόοδο τής Κρεμαστής. 

Στίς 22 ' Ιουνίου θά γίνει 
ήκαθιερωμένη κοινή ετήσια 
εκδρομή στό Saratoga State 
Park τών Κρεμαστιωτών Α 
μερικής καί Καναδά. 

Στή περσινή συνάντηση 
ρίχτηκε ή ίδέα τής κατα
σκευής τοΰ δρόμου γιά Πελε-
τά. 

Αποφασίστηκε νά γίνει 
ταμείο γιά τήν ενίσχυση τοΰ 
έργου. 

Πιστεύουμε ότι ό δρόμος 
γιά Πελετά θά β ο η θ ή σ ε ι 
πολύ στήν ανάπτυξη καί στή 
ζωή τοΰ χωριοΰ μας. Είμαστε 
σίγουροι ότι ή ίδέα τοΰ δρό
μου γιά Πελετά δέν έχει 
εγκαταλειφθεί άπό κανένα 
Κρεμαστιώτη. 

Τά χρήματα πού συγκεν
τρώθηκαν α ν έ ρ χ ο ν τ α ι σέ 
40.000 $. "Ενα μέρος τών 
χρημάτων αυτών διατέθηκε 
γιά τήν ασφαλτόστρωση. 

Ό πρόεδρος τοΰ Συλλό
γου μας κ. Παναγιώτης Δού-

• 

λουλούδια καί τά χορτάρια. 
Χαρακτηριστικό τής φετει-
νής χρονιάς, ή προσέλευση 
άρκετοΰ κόσμου πού ξεπέ
ρασε κάθε προσδοκία καί 
πρόβλεψη. 'Από μία πρό
χειρη απαρίθμηση πού κάνα
με βρήκαμε ότι είχαν έλθει 
250 περίπου άτομα μέ 40-45 
αυτοκίνητα κάθε κατηγο
ρίας. ' Η στατιστική άπό 
μόνη της, δείχνει ακριβώς τί 
έγινε φέτος στόν Αϊ-Γιάννη. 
Κύριος συντελεστής, ήταν ό 
αυτοκινητόδρομος πού κατα
σκευάσθηκε πέρυσι μέχρι 
τήν εκκλησία. Φαίνεται λοι
πόν άπό τά ανωτέρω ή αποτε
λεσματικότητα καί ή προ
σφορά αύτοΰ τοΰ έργου γιά 
τό χωριό μας. Τό 'ίδιο αποδο
τικό θά είναι καί κάθε άλλο 
έργο πού πραγματοποιείται 
στό χωριό. 

'Από νωρίς τό πρωί, άν
θρωποι μέ τά αυτοκίνητα 
τους κατέφθαναν στό χώρο 
τής εκκλησίας άπό τό χωριό 
καί άπό κάθε άλλο σημείο 
τοΰ ορίζοντα. Παραβρέθη
καν στη γιορτή καί οί Κρε
μαστιώτες πού ευρίσκονταν 
στά χωριά τοΰ κάμπου. "Αρ
κετοί ήσαν έκεϊνοι πού ήρ
θαν άπό τό Λαμπόκαμπο καί 
άπό τά άλλα γύρω χωριά. Δέν 
έλειψαν καί οί πατροπαράδο
τοι καβαλλαραΐοι μέ τά μου
λάρια καί τά γαϊδούρια τους. 
Βέβαια όλοι νοσταλγήσαμε 
τήν ρομαντική εκείνη εποχή 
πού όλοι πήγαιναν μέ τά ζώα. 

στροφή τοΰ κόσμου στά σπί
τια του. "Ολοι κατάκοποι 
άλλά καί χαρούμενοι γιά τήν 
ευχάριστη μέρα πού πέρασαν 
έδιναν ευχές γιά τήν επόμενη 
χρονιά όπως ό κόσμος τοΰ 

χρόνου είναι περισσότερος 
καί τό κέφι ακόμα μεγαλύ
τερο. 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
(Γράφει ή Δ. Πριφτάκη) 

Α ν ά μ ε σ α στόν ελληνισμό 
τοΰ Μόντρεαλ είμαστε καί 40 
περίπου οικογένειες Κρεμα
στιωτών. 

Σάν σύνδεσμο έχουμε τό 
Σύλλογο μας «Η ΚΥΨΕΛΗ» 
πού ιδρύθηκε τό 1968. Ό 
Σύλλογο ςμας μέ επικεφαλής 
τό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Συμβούλ ιο 
βοηθά ηθικά καί υλικά τό 
χωριό μας καί οργανώνει 
διάφορες εκδηλώσεις πού 
μάς δίνουν τήν ευκαιρία νά 
ξεχάσουμε τήν πίκρα τής 
ξενητιάς καί νά θυμηθούμε 
τό αγαπημένο μας χωριό. 
Τέτοιες εκδηλώσεις είναι ή 
ετήσια χοροσπερίδα οί διά
φορες συνεστιάσεις καί τό 
όμορφο Χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ μας στό όποιο γίνεται 
διανομή δώρων στά παιδιά 
άπό τό Σύλλογο μας. Τά 
καθήκοντα τοΰ Αί-Βασίλη 
αναλαμβάνει μέ επιτυχία καί 
ευχαρίστηση ό συνονόματος 
του κ. Βασίλειος Χαραμής. 

χαριτωμένη κορούλα. Στό 
'ίδιο καί τή γυναίκα του Κική 
ευχόμαστε νά τούς ζήσει. 

Ό κ. Γεώργιος Ταμβάκος 
αρραβώνιασε τήν κόρη του 
μέ νέο Ε λ λ η ν ι κ ή ς καταγω
γής καί ό γάμος θά γίνει τόν 
Ι ο ύ λ ι ο . Ευχόμαστε κάθε 
ευτυχία. 

Τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς άπό τόν 
Καναδά ευχόμαστε καλή επι
τυχία στά «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩ
ΤΙΚΑ ΝΕΑ». 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΣΙΔΝΕΥ 

(Γράφει ό Γιώργος Δρίβας) 

Ή ίδέα τής εφημερίδας 
μάς άρεσε πάρα πολύ διότι 
όλοι οί κρεμαστιώτες θά μα
θαίνουμε τά νέα άπό όπου 
βρίσκονται πατριώτες καί ή 
εφημερίδα θά βοηθήση πιό 
πολύ τό χωριό μας, νά κάνου
με καί άλλα έργα. 

"Ολοι έδώ χάρηκαν πού 
άρχισαν τά έργα τού δρόμου 
γιά τό Μαρί καί τής ασφάλ
του. 

Θέλουμε νά μάς ενημερώ
σετε γιά τή δημοπρασία καί 
γιά ότι σχετικό μέ τά έργα. 

"Εχουμε συγκεντρώσει με
ρικά χρήματα, καί θά τά στεί
λουμε σέ κάνα μήνα. 

' Η αδελφότης Κρεμαστιω
τών ό MYSTRAS έκανε χο
ροεσπερίδα στήν αίθουσα τοΰ 
άγιου Λουκά στό Concord 
πού σημείωσε μεγάλη έπιτυ-



da καί στο εξωτερικό καί νά 
τούς ενώσει όλους δσο μα-
κρυά κΓ άν βρίσκονται. 

Γιά νά πετύχουμε δμως 
αυτό εκτός άπό τήν οικονο
μική ενίσχυση θά πρέπει κάθε 
πατριώτης νά καταλάβει δτι ή 
εφημερίδα είναι καί δική του. 

Γιά τό λόγο αυτό καθ' 
ένας θά πρέπει νά στέλνει 
στήν εφημερίδα οτιδήποτε 
μπορεί νά γραφεί (τή γνώμη 
του γιά ένα ζήτημα, μιά ιστο
ρία, έ'να νέο έστω καί ασή
μαντο γι* αυτόν καί τόσα 
άλλα). Έ χ ο ν τ α ς λοιπόν ή 
Συντακτική επιτροπή δλα 
αυτά θά μπορέσει νά βελτιώ
νει συνέχεια τήν εφημερίδα 
μας. 

Πατριώτη μή ντρέπεσαι 
άν δέν ξέρεις γράμματα. 
Γράψε έσύ δπως αισθάνεσαι 
καί μεΐς θά παρουσιάσουμε 
δπως πρέπει τή γνώμη σου. 
Νά λοιπόν πού μ' αυτά πού 
είπαμε φάνηκε ό πρώτος σκο
πός τής εφημερίδας πού είναι 
νά φέρει πιό κοντά δλους τούς 
Κρεμαστιώτες νά μιλήσουν, 
νά μάθουν τά νέα καί νά 
ψυχαγωγηθούν. Ό δεύτερος 
σκοπός είναι νά προβληθούν 
τά προβλήματα πού απασχο
λούν τό χωριό, τό Σύλλογο 
καί δλους τούς Κρεμαστιώτες 
σέ κάθε αρμόδιο γιά νά μπο
ρέσουν νά βρουν λύση. 

Πιστεύουμε δτι τά «Κ.Ν» 
μέ τή συμπαράσταση δλων 
τών πατριωτών θά πετύχουν 
στους στόχους τους. Ραντεβού 
λοιπόν στό επόμενο φύλλο 
καί περιμένουμε. 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

νιας α ν ε χ ω ρ η σ ε για την 
Ε λ λ ά δ α δπου θά συζητήσει 
μέ τούς αρμόδιους τά έργα 
πού αφορούν τό χωριό. 

Ε π ί σ η ς άνεχώρησαν γιά 
τήν Ε λ λ ά δ α οί κ.κ. Παναγι
ώτης Γ. Λάββας καί Τάμης 
Χαραμής. 

Τό καλοκαίρι προβλέπε
ται νά επισκεφθούν πολλοί 
πατριώτες τήν Κρεμαστή 
μόνιμο πλέον θέρετρο γιά 
ό λ ο υ ς τού Κρεμαστιώτες 
όπου βρίσκει κανείς δροσιά, 
ξεννιασιά καί ηρεμία. 

' Ο κ. Χρήστος Τζάκας καί 
ή δ. Ντίνα Καλογιάννη άπό 
τά Πελετά έδωσαν υπόσχεση 
γάμου. Τούς ευχόμαστε καλά 
στέφανα. 

Τελειώνοντας στέλνουμε 
θερμούς πατριωτικούς χαιρε
τισμούς σ ' όλους τούς πα
τριώτες. 

Κρεμαστιώτη, τά «ΚΡΕ
ΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», 
είναι ή δική σου εφημε
ρίδα, είναι ή δική σου 
φωνή. Αξίζε ι λοιπόν 
νά τή βοηθήσεις. 

ΚΡΕΜΑΣΤΗ 
Ιδιαίτερη Ανταπόκριση 

ΣΤΟΝ Α Τ - Γ Ι Α Ν Ν Η 

Μ έ σ α σέ α ν ο ι ξ ι ά τ ι κ η 
ατμόσφαιρα, όπως κάθε χρό
νο έτσι καί φέτος έγινε ή 
καθιερωμένη γιορτή τοΰ Αϊ-
Γιάννη στό Λαμποκάμι. Ό 
καιρός ήταν θαυμάσιος καί ή 
γη μοίριζε αρώματα άπό τά 

π προοοος ομως της επι
στήμης καί τεχνικής είχε καί 
σέ μάς τίς συνέπειες του. 
Αποτέλεσμα είναι νά σκο
τωθεί στήν πλειοψηφία του 
αυτός ό ρομαντισμός καί 
όλοι νά βλέπουμε σάν ευκο
λότερη λύση τό αυτοκίνητο. 

Τή γιορτή χρωμάτισαν 
περισσότερο ή παρουσία τοΰ 
εκλεκτού συμπατριώτη μας 
κ. Κων/νου Παπαμιχαλοπού-
λου καί ή αντιπροσωπεία τοΰ 
συλλόγου μας. 

Μιά ομάδα Κρεμαστιω
τών κατασκήνωσε άπό τήν 
προηγούμενη βραδυά στήν 
ε κ κ λ η σ ί α καί κο ιμήθηκε 
εκεί. Στή γιορτή λειτούρ
γησε ό αίδεσιμώτατος Γ. 
Κωστάκης. Μετά τή λειτουρ
γία τό τί έγινε δέν περιγράφε
ται. "Ολος ό κόσμος δια-
σ κ ο ρ π ί σ θ η κ ε σέ αρκετές 
παρρέες καί άρχισε αμέσως 
τό ξάπλωμα τών φαγητών 
πάνω σέ πατανίες καί χειρά-
μια. Τά περισσότερα φαγητά 
ώς ήταν φυσικό, Κρεμαστιώ-
τικης κουζίνας. "Αλλοι πάλι 
έψηναν τά αρνιά γυρίζοντας 
τίς σούβλες τους. "Εν συνε
χεία άρχισε τό φαγοπότι καί 
ή κατανάλωση τοΰ κρασιού 
ήταν αρκετά μ ε γ ά λ η . Ή 
παρουσία έξαμελοΰς ορχή
στρας πού μέ τά βιολιά τους 
καί τά τραγούδια τους ενθου
σίασαν τόν κόσμο δέν άργη
σε νά φέρη τά αποτελέσματα 
της. Ό κόσμος μετά τήν 
κατανάλωση αρκετού κρα
σ ι ο ύ πού έφερε κέφι τό 
έρριξε μέ μανία στό χορό. 

' Η κατάσταση αυτή κράτησε 
μέχρι άργά τό απόγευμα, 
όταν άρχισε σιγά-σιγά ή έπι-

Αύτά γιά τή δραστηριό
τητα τοΰ Συλλόγου μας. 

Λίγα λόγια τώρα γιά τή 
ζωή μας. Οί οικογένειες πού 
βρ ισκόμαστε εδώ είμαστε 
συνδεμένες μέ φιλικούς δε
σμούς πού κάνουν τίς χαρές 
καί τίς λύπες μας κοινές. 

Ή προθυμία γιά βοήθεια 
καί συμπαράσταση πού χα-
ραχτηρίζει όλους τούς Κρε
μαστιώτες , είναι καί δώ 
απλόχερα σκορπισμένη, για
τί κάτω άπό τόν ουρανό τής 
ξενητιάς, ό κάθε γνωστός 
γίνεται φίλος καί αδελφός 
γιά νά θυμίζει στό καθένα 
μας τό όμορφο χωριό μας, 
τούς γονείς, τ '> αδέλφια, τούς 
συγγενείς πού περιμένουν 
όλοι τό γυρισμό μας. 

Τόση είναι ή αγάπη τών 
σ υ γ χ ω ρ ι α ν ώ ν μας γιά τό 
χωριό πού σέ κάθε συνάν
τηση μας κυριαρχεί ή συζή
τηση γιά τή Κρεμαστή σέ 
σημείο πού οί γαμπρόνυφοι 
Κρεμαστιώτες νά γνωρίζουν 
τίς ιστορίες τοΰ χωριοΰ μέ 
τούς διάφορους γραφικούς 
τύπους σάν νά τίς έχουν 
ζήσει οί ίδιοι. 

Είμαστε σίγουροι ότι οί 
αναμνήσεις άπό τό χωριό 
μας καί ή αγάπη μας γιά τήν 
ωραία Κρεμαστή θά διατη
ρήσουν τό σύνδεσμο πού 
υπάρχει μεταξύ μας. Τό ίδιο 
ευχόμαστε γιά όλους τούς 
Κρεμαστιώτες. 

Καί τώρα άς έρθουμε στά 
νέα μας. Τό φετεινό καλο
καίρι θά έλθουν στήν ' Ελλά
δα οί κ.κ. Βασίλης Χαραμής 
καί Γεώργιος Λάββας. 

Ό κ. Παντελής Παπαμι-
χαλόπουλος απόχτησε μιά 

διά ελληνικούς χορούς, μέ τό 
χοροδιδασκαλεΐο τής αδελ
φότητας, καταχειροκροτήθη
καν άπό όλους, καί γράφτηκε 
στήν ελληνική εφημερίδα Νέα 
Πατρίς. 
Θά επισκεφθούν τήν Κρεμα
στή 
1) ό Κύριος Χρίστος Α ν τ ω 
νίου Χαραμής μέ τή σύζυγο 
του Ματίνα καί τά τρία τους 
παιδιά 
2) καί ό κύριος Παναγιώτης 
I . Πάρδαλης μέ τή γυναίκα 
του Κα Γιαννούλα Πάρδαλη. 
"Εδωσαν υπόσχεση γάμου ό 
Κος Χρίστος Χαραμής τοΰ 
Ν. μέ τή δεσποινίδα 'Αντω-
νία Σαμίου καταγόμενη άπό 
τά Κύθηρα . 15 Ι ο υ ν ί ο υ έγι
ναν αρραβώνες. 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τριμηνιαία έκδοση τοΰ Συλλό
γου Κρεμαστιωτών 
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μιχάλης 'Αντ. Δούνιας 
Νίκος 'Αντ. Ζώταλης 
Γιώργος Δημ. Τζάκας. 

Ταχυδρομικές επιταγές, γράμ
ματα, διαφημίσεις κλπ. νά στέλ
νονται στή Διεύθυνση 
Νίκο Ζώταλη 
Δαιμονογιάννη 4 'ΑθήναΤΤ.219 

' Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τό νόμο 
Μιχάλης Δούνιας 
Καποδιστρίου 18 'Αθήνα 

Στοιχειοθεσία, εκτύπωση, 
βιβλιοδεσία: 

ΦΩΤΟΕΤΟΙΧΕΙΟθΕΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ 
Σαχτούρη 10, 'Αθήνα 

Ε τ ή σ ι α συνδρομή εσωτερικού 
200 δρχ. 
Ε τ ή σ ι α συνδρομή εξωτερικού 
10$ 


