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T0V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ wmW. ΤΟΪ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Κώστα Παπαελευθερίου μέλους «Δ]σ. Πατριώτη»
Η θητεία του Δ . Σ . του Σ υ λ
λόγου μ α ς , λήγει σε λίγες μέ
ρες και μέσα στον 1 ούνιο θα
συγκεντρωθούμε πάλι στην
Ετήσια
Γενική
Συνέλευση
του Σ υ λ λ ό γ ο υ για τον απο
λογισμό των πεπραγμένων
του απερχόμενου Δ . Σ . και ε
κλογή του νέου Δ . Σ . του Σ υ λ
λόγου μας.
Ο υπογράφων το άρθρο αυ
τό είχε την τιμή να εκλεγεί α
πό τους Κρεμαστιώτες σαν μέ
λος του Δ . Σ . του Σ υ λ λ ό γ ο υ
μας για πρώτη φορά πέρυσι
και νοιώθω την ανάγκη να ε
πικοινωνήσω μαζί σας και να
σας μεταφέρω κάποιες σκέ
ψεις και εμπειρίες μου από τη
δουλειά του Σ υ λ λ ό γ ο υ μας
Για κάποιον από σας, πα.
τριώτες, που έχει ασχοληθεί
σε άλλη συλλογική δουλειά,

φους», ενός πραγματικού κυ
κεώνα, μιας αληθινής «τρέλλας», που είναι η ζωή στις
σύγχρονες μεγαλουπόλεις.
Η ενασχόληση και το νοικο
κυριό του σπιτιού μας, με τα
καθημερινά προβλήματα φρον
τίδας των παιδιών μας ή γε
ρόντων γονιών μας, χωρίς να
υπολογίσουμε πρόσθετες στε
νοχώριες ή αρρώστιες, μας ε
ξουθενώνουν, μας αλλοτριώ
νουν φθάνουμε να μην έχου
με ελεύθερο χρόνο, να μην εί
μαστε πιά άνθρωποι.
Ό λ α αυτά που περιέγρα
ψα δεν πρέπει να σας φανούν
τραγικά' δυστυχώς είναι για
τους πιό πολλούς, η καθημε
ρινή σκληρή πραγματικότη
τα. Έ τ σ ι , μέσα από την κα
θημερινή πάλη για την αντι
μετώπιση, των προσωπικών

τα αναγνώρισης του μόχθου.
Να ξέρατε τι σκοτούρα έ
χει να επιλέξεις το κέντρο
του χορού, κάνοντας έλεγχο
και σύγκριση τιμών κλπ. με
άλλα κέντρα, ώστε και να ευ
χαριστηθεί ο κόσμος και να
μη επιβαρυνθεί υπέρμετρα οι
κονομικά, να διαπραγματευ
θείς και να «κλείσεις» το κέν
τρο, να τυπώσεις 400 προσκλή
σεις, να τις ταχυδρομήσεις,
να κάνεις 200 τηλεφωνικές
προσκλήσεις, να παραγγεί
λεις τους λαχνούς των δώρων
και να τους γράψεις, να βρεις
200 δώρα προσφορές, να τα
τυλίξεις, να τ' αριθμήσεις, να
τα συγκεντρώσεις, να τα με
ταφέρεις, νά, νά... δουλειές
χρονοβόρες, κουραστικές και
όλο θα υπάρχουν
ελλείψεις
και όλο θάθελες να γίνουν κα
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φάσεις του Ο Τ Ε σχετικά με
την τοποθέτηση, των τηλεφώνων
στο χωριό μας. Και προσπαθού
με να ξεκαθαρίσουμε τα κριτή
ρια με τα οποία έγιναν αυτές οι
τοποθετήσεις. Και ρωτάμε: 1)
Είναι κοινωνικά, 2) οικονομι
κά, 3) πραγματικά;
Ό Σύλλογος μας, στις παρα
στάσεις που έκανε στις αρμόδιες
υπηρεσίες, τόνιζε τον κοινωνικό
χχρακτήρα αυτής της προσπά

θειας.
--π:θεττ;θοΰν κάποια
τηλέφωνα με τα, οποία θα εξυ
πηρετούνταν οι ανάγκες των
μόνιιμων κατοικιών του χωριού.
Με τον τρόπο όμως που διανε
μήθηκαν, αυτός ο κοινωνικός
χαρακτήρας που ήταν κοι μο
ναδική μας επιδίωξη, μπήκε
στο περιθώριο.
Οχυρώνεστε πίσω από τον
κανονισμό το σχετικό με τα κα
ταστήματα. ΙΙοια καταστήματα,
(Συνέχεα στη σελ. 3)

i t ΚΡΕΜΑΣΤΙΟΤΙΚΟ ΤΟΝΟ
Α ν α ζ η τ ώ ν τ α ς τιιλέφωνο
Χρόνια τώρα συλλογιζόμου μωσα κάνα δυό χωριανούς
να πως θάρθει καιρός που θα μας.
πολεμηθεί η απομόνωση τ,ου
Νά όμως, στ' άκουσμα του
τηλεφώνου,
βρέθηκαν την ίδια
χωρίου στην επικοινωνία του
στιγμή επτά μαγαζιά.
με τον άλλο κόσμο.
Τα όνειρα μου, που δε χώ
Ή λ π ι ζ α πως 9α πάψουν να
ραγαν
στα δώδεκα τηλέφωνα
υποφέρουν οι λίγοι φρουροί
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μασία, όμως για όσους δεν έ
χουν ττοτέ ασχοληθεί στην
πράξη και δεν έχουν επωμι
σθεί τις ευθύνες των μελών ε
νός αντιπροσωπευτικού οργά
νου όπως π.χ. το Δ . Σ . του
Σ υ λ λ ό γ ο υ μας, οι πληροφο
ρίες και εμπειρίες που θα προ
σπαθήσω να σας μεταφέρω,
πιστεύω πως θα είναι χρήσι
μες τουλάχιστον για την κα
τανόηση πολλών θεμάτων ή
προβλημάτων που υπάρχουν.
Έ χ ε τ ε αναρωτηθεί, φίλοι
μου, με τί ασχολείται το Δ . Σ .
ενός Σ υ λ λ ό γ ο υ ; Πώς «γίνε
ται» η εφημερίδα του χωριού
που φθάνει στα χέρια σ α ς ;
Πώς διοργανώνεται ένας χο
ρός ή το κόψιμο της πρωτο
χρονιάτικης πίττας ή μια εκ
δρομή; Πώς «γεννιέται» το η
μερολόγιο της Κρεμαστής,
που βρίσκεται στα σπίτια
μ α ς ; Πως λειτούργησε το
Πνευματικό Κέντρο του χω
ριού ; Πώς προωθούνται μέχρι
τη λύση τους τα προβλήματα
που έχουμε;
Αυτό που σίγουρα γνωρίζε
τε καλά, πατριώτες, που ζείτε
στο χωριό, στην πόλη ή στο ε
ξωτερικό, είναι τα δικά σας
καθημερινά προβλήματα, που
σας φορτώνουν με κούραση
και άγχος η καθημερινή ερ
γασία γ ι α «τα προς το ζειν».
που για τους πιό πολλούς από
μας σημαίνει ξύπνημα στις 6
το πρωί. επιστροφή στο σπίτι
μας σ η ς 4 τ' απόγευμα και
απ* τις 6 τ' απόγευμα μέχρι
τις 9—10 το βράδυ να διεκπε
ραιώσουμε τα υπόλοιπα προ
βλήματα μας.
Έ ν α συνεχές κυνηγητό της
ζωής και για όσους μένουμε
στην Αθήνα, μέσα σε συνθή
κες άγχους, θορύβων, «νέ
-
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χρόνος, δύναμη και κουράγιο
γ ι α την ενασχόληση με τα θέ
ματα του Σ υ λ λ ό γ ο υ μ α ς .
Και στ' αλήθεια, χρειάζεται
πολύς χρόνος και πολύ μό
χθος ακόμη και για την πιό
ασήμαντη φαινομενικά εργα
σία. Π.χ. το να ταχυδρομήσεις
ένα γ ρ ά μ μ α δεν είναι δα και
τόσο σπουδαία εργασία' α λ λ ά
το να βρεις και να γράψεις
300 διευθύνσεις και να κολλή
σεις 300 γραμματόσημα, είναι
μεγάλη δουλειά που σου τρώ
ει τουλάχιστον ένα πρωινό 8ω
ρο. Ο χρόνος για την μετακί
νηση από το σπίτι μας στα
γραφεία του Σ υ λ λ ό γ ο υ μας,
είτε γιατί υπάρχει συνεδρία
ση του Δ . Σ . ή γιατί πρέπει να
προωθηθεί μια δουλειά, ξεπερ
νάει τις 2 ώρες, κατά μέσο ό
ρο. Και σ' αυτές αν προσθέ
σετε και άλλες 2—3 ώρες ερ
γασίας στο γραφείο του Συλ
λόγου, σημαίνει 5 ώρες ενα
σχόληση στα «κοινά» για το
Σ ύ λ λ ο γ ο , μακριά από τα σπί
τια μ α ς , την ξεκούραση μας,
τα προσωπικά
μας συμφέ
ροντα.
Να ξέρατε πάλι με πόσο κό
πο «γεννιέται» μια εφημερί
δα; Πόσες ώρες μας τρώνε
για να γραφτούν χειρόγραφα
όσα διαβάζετε στην εφημερί
δα, πόσος χρόνος γ ι α τη με
ταφορά των χειρογράφων στο
τυπογραφείο, την σελιδοποίη
ση, τη διόρθωση των κειμέ
νων, τη μεταφορά,
διάθεση
και ταχυδρόμηση των εφημε
ρίδων.
Η διοργάνωση πάλι του ετη
σίου χορού του συλλόγου μας
τί κόπο που έχει και πόσο εύ
κολη η γκρίνια από όλους
μας για όσα δ ε ν έγιναν «τέ
λεια», χωρίς ούτε μια κουβέν-
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γιο πάλι. Πρέπει να βγάλεις
και να βρεις τις φωτογραφί
ες, να το τυπώσεις, να το τα
χυδρομήσεις, να το διανείμεις
για να φθάσει σε κάθε κρεμαστιώτικο σπίτι.
Για να προωθήσεις την επί
λυση ενός προβλήματος, που
εξαρτάται από τη Δημόσια Δι
οίκηση, να ξέρατε πόση σκο
τούρα απαιτεί γ ι α να βρείς
τις διαδικασίες που χρειάζον
ται, να τρέχεις και να κυνη
γ ά ς τους αρμόδιους στα Υ
πουργεία, στις Νομαρχίες, να
κινητοποιείς όλες σου τις γνω
ριμίες που θα βοηθήσουν στην
υλοποίηση του έργου, να τρέ
χεις, να τρέχεις... για να έ
χεις τέλος το αποτέλεσμα που
θέλεις ή και χωρίς αυτό κά
ποτε. Και μετά δυστυχώς η
«εύκολη» και σκληρή κριτική,
η γκρίνια και σπάνια, σχεδόν
"ποτέ, η αναγνώριση.
Η λειτουργία του Πολιτιστι
κού Κέντρου του χωριού απο
τέλεσε ένα πραγματικά σπου
δαίο έ ρ γ ο , που έγινε πράγμα
τικότητοο μετά από πολύ μό
χθο, όπως π,χ. η εύρεση της
κατάλληλης αίθουσας, η επι
λογή των απαραιτήτων επί
πλων ικλπ. γ ι α τη, λειτουργία
του, η προσεκτική επιλογή
και αγορά της πρώτης «Β α
σ ί κ η ς » Βιβλιοθήκης και των
επιτραπέζιων παιχνιδιών και
τέλος ο καθορισμός του κα
νονισμού και των λεπτομερει
ών λειτουργίας της.
Ό λ α όσα ανάφερα παρα
πάνω δίνουν μ ι α γεύση των
προκτικών προβλημάτων, του
μόχθου που υπάρχει και στην
πιό μυκρή δουλειά του Σ υ λ 
λόγου μ α ς .
Δεν θέλω να πω ότι κάνου(Συνέχεια στη σελίδα; 4)

για τους δικούς τους, που
ζούν μακριά τους. Το τηλέφω
νο θα τους έφερνε κοντά στο
γιατρό, κοντά στα παιδιά και
τα εγγόνια, που τάβλεπαν
βουβά στις χρωματιστές φω
τογραφίες.

Μαθαίνοντας πως στο μι
κρό κόσμο του χωριού μπαί
νουν δώδεκα
τηλεφωνικές
γραμμές, αισθανόμουνα δώδε
κα ζωντανά στοιχεία, να συν
δέουν το χωριό με τον κόσμο.
' Εβλεπα να μικραίνουν οι α
ποστάσεις και η ερήμωση να
υποχωρεί
Το τηλέφωνο είναι η γέφυ
ρα της ζωής του πατριώτη,
που μένει ολόχρονα στο μετε
ρίζι του χωριού μας. Με το
τηλέφωνο θάφτανε κοντά στα
παιδιά τα Χριστούγεννα, όλες
τις γιορτάδες, στις χαρές, τις
λύπες, τις ανησυχίες και τουο
στοχασμούς των δικών του.
Συλλογίστηκα πως δεν ή 
ταν αρκετά δώδεκα τηλέφω
να να ανασηκώσουν το βαρύ
φορτίο των απομονωμένων πα
τεράδων μ α ς , που τους κλεί
νει το χιόνι, η ομίχλη και η ε
ρημιά. Λογάριαζα όμως πως
θα κρατάν δώδεκα σπίτια ζων
τανά, πιό δυνατά να παλεύ
ουν τις δύσκολες τιυς ώρες.
Δυστυχώς, το μήνυμα αυτό
ά γ γ ι ξ ε μόνο λίγους ανθρώ
πους και δυστυχώς δε συγκί
νησε εκείνους που θα μπορού
σαν να το· κάνουν π ρ ά ξ η .
Τον περασμένο χειμώνα έ
μεινα δυό - τρείς μέρες στο
χωριό. Περιφερόμουνα στους
έρημους δρόμους, στην άδεια
πλατεία, ώσπου για λίγο βρή
κα μια πόρτα ανοιίχτή για λί
γες ώρες, σε κάποιο μαγοζί,
χωρίς ζεστασιά, α λ λ ά αντά-
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τα είναι ακόμα πιό σκληρή'.
Ή ρ θ ε η πρώτη αρπαγή α
πό αυτούς που ξέχασαν πως
το χωριό υπάρχει και το χει
μώνα, σκεπασμένο στα χιόνια,
έρημο, χωρίς γιατρό, πολλές
φορές χωρίς ρεύμα, νερό, χω
ρίς ψωμί, χωρίς να μπορεί να
πεί μ ι α κουβέντα η ογδοντάχρονη γιαγιά του χωριού.
Τότε που οι ίδιοι, σιγουρε
μένοι σ' άλλο τόπο, ανάμεσα
σ' ό λ α τα: σύγχρονα μέσα, κυ
νηγούν κέρδη και επιτυχίες,
που δεν αφήνουν νά 'ρθουν
στο πατρικό σπίτι, να χτυπή
σουν τη/ν πόρτα στο σπίτι του
γέρου, λέγοντας δυό ζεστές
κουβέντες. Έ ρ χ ο ν τ α ι μόνο ν'
αρπάξουν την ευκαιρία μέσα
από τα τρεμάμενα χέρια της
βασανισμένης γριάς, που θα
δίνει στίγμα ζωής μόνο με το
φως του καντηλιού.
Το κακό συνεχίστηκε, ένα
ακόμα τηλέφωνο από είδος
πρώτης ανάγκης γίνεται εί
δος πολυτελείας, συνοδεύον
τας τις καλοκαιρινές διακο
πές. Βουβό άλλους οκτώ μή
νες, λίγα μέτρα πιό πέρα α
πό τό άλλα βουβό, πεσμένο σε
βαρ'ειά χειμέρια νάρκη.
Δε μιλώ γ ι α τα υπόλοιπα,
όποιος και να τάπαιρνε, είναι
ανίσχυρα να αναστήσουν το
νεκρωμένο κόσμο. Τα δυό θα
συντροφεύουν τη βουβαμάρα
των άλλων... γ ι α ένα διάστη
μα πιό μικρό, δίνοντας το φορ
τίο τους στο μοναδικό που α
πομένει στη μια άκρη του χω
ριού, που θάπρεπε να γίνειι ο
φτερωτός Ερμής γ ι α να μετα
φέρει απεγνωσμένες φωνές α
πελπισίας ενός κόσμου που
μαστίζεται με το βαρύ πέπλο
της απομόνωσης.
Μ. Δ .
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Κρεμαστιώτικα
Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ Η Λ Ι Α
Από τα πιο γραφικά σημεία του χωρίου μας είναι
το εκκλησάκι τ Αϊ - Λιά. Αγναντεύει όλο τα χωριό,
τα σπίτια, τα περιβόλια, τις βρύσες, τα γύρω βου
νά, τ' άγριο Λαφογκρέμι, τις κορφές του Πάρνωνα,
ακόμα τα σπίτια στο Μαρί. Μέχρι προκαιρού έφτα
νε ως την εκκλησία τ' αυτοκίνητα, με τη διάνοιξη
του δρόμου για Πελειά, κόπηκε η πρόσβαση του
Αϊ - Λιά. Πιστεύουμε πως σύντομα πρέπει ν' αποκα
τασταθεί, κάνοντας παράλληλα βελτίωση του δρό
μου μέχρι την εκκλησία.
Σ Κ Ο Υ Π Ι Δ Ι Τ Ο Π Ο Σ ΤΟΥ Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
Έ φ τ α σ ε το καλοΐκαίρι που μαζί φέρνει και κάποια
προβλήματα στο χωριό. Έ ν α από τα πιο μεγάλα
είναι η καθαριότητα. Από την περασμένη χρονιά
έγιναν πολλές συζητήσεις γ ι α την αντιμετώπιση
των σκουπιδιών που σκορπίζονται στα ρέματα και
στα ακατοίκητα σπίτια. Είχε ακουστεί πως βρέθη
κε τοποθεσία, που θα δεχόταν τα σκουπίδια, χωρίς
να δημιουργούνται προβλήματα. Ελπίζουμε να μην
ξεχάστηκαν τα περσινά προβλήματα Τα υπενθυμί
ζουμε και περιμένουμε σύντομη αντιμετώπιση.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Το να μπορεί το χωριό να προστατέψει τους κοινό
χρηστους χώρους δεν είναι μόνο θέμα Κοινότητας,
διότι όσο και να θέλει η Κοινοτική αρχή, δεν μπο
ρεί να γίνει αστυνομία και να παρακολουθεί το τι
γίνεται στις βρύσες, στην πλατεία, στο σχολείο.
Πρέπει μόνοι μας να βοηθούμε στη διατήρηση αυ
τών των χώρων. Ειδικά τα νέα παιδιά που παραθε
ρίζουν στο χωριό, που αντικειμενικά έχουν ανεβα
σμένο επίπεδα πολιτιστικά, μπορούν να συμβάλ
λουν θετικά. Οι χώροι στις βρύσες, που είναι ό,τι
πιο αξιόλογο διαθέτει το χωριό, χρειάζονται περισ
σότερη φροντίδα. Δυστυχώς όμως αντί γι' αυτό,
βλέπουμε χαραγμένα στα παγκάκια απίθανα πρά
γματα μακριά από τη ζωή και τα κλίμα του χω
ριού. Δεν παραβλέπουμε πως η περίοδος αυτή της
ζωής των ανθρώπων έχει αυτές τις αδυναμίες, και
αυτού του είδους αντιδοάίτ*:ι<~ π
'

Προς
το Σ ύ λ λ ο γ ο Κρεμαστιωτών
«Ο Πατριώτης»
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με μεγάλη μας χαρά σας
γνωστοποιούμε ότι το περα
σμένο Σάββατο 2 Μαρτίου έ
γινε η χοροεσπερίδα του Σ υ λ
λόγου μ α ς και ο εορτασμός
τ η ς 25ης επετείου από της -ι
δρύσεώς του. Σ α ς στέλνουμε
ένα διαφημιστικό φυλλάδιο.
Σ α ς γνωστοποιούμε ότι
στις 21.10.94, κατόπιν γενικής
συνελεύσεως, εξελέγη το νέο
διοικητικό συμβούλιο εκ των
κάτωθι:
Πρόεδρος: Κων)νος Κουλούρης. Αντιπρόεδρος: Παντε
λής Παπαλεξόπουλος. Ταμί
α ς : Β α γ γ έ λ η ς Τσίγγος. Γραμ
μοτεύς: Ματ ίνα Κουτλή. Σ ύ μ
•6ούλοι: Θεόδωρος Λεγάκης,
Χρυσάνθη Γκιουιζέλη, Δούλα
Λεγάκη.
Με τον Χρήστο Αρκουδη
σας στέλνομε το ποσόν των
320 δολλ. γ ι α τα 32 ημερο
λόγια.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Γραμματεύς
Μ. Κουτλή

Και μάλλον τα καταφέραμε. Σ '
αυτό ο καθένας έχει το μερίδιο
της συμμετοχής του. Ά λ λ ο ς πο
λύ και άλλος λίγο. Εμείς δεν εί
παμε ποτέ ότι ο Σύλλογος της
Αθήνας έκανε τα πάντα. 0 κα
θένας είχε την προσφορά του.
Ακούστηκαν όμως και ακούγο-νται κάθε μέρα από τους αιώνι
ους κολοθελητές: Δεν κάνατε τί
ποτε ή και τί κάνατε;
Εμείς λέγαμε και λέμε, πως
ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε ενω
μένοι. Και κάθε αντίθετη προ
σπάθεια να μας παρουσιάσουν ό
τι διαφωνούμε, μόνο κακό κάνει
στο χωριό.
Ξεχάστε λοιπόν το «έκανα» ή
«έκανες». Κάναμε και θα κάνου
με. Αυτά είναι το σύνθημα- και
προς τα εκεί πρέπει να στρέψου
με τις προσπάθειες μας. Δεν εί
ναι καιρός για διαφωνίες.
Στην προσπάθεια του καθε
νός, συλλογική ή προσωπική,
ποέπει να εξετάζεται το συμφέ
ρον του χωριού. Ό χ ι με πρόσω
πικά κριτήρια,, αλλά με γενικά.
Μπήκε σαν πρώτο πρόβλημα
η άσφαλτος και τελείωσε. Δεν
ήταν λάθος. Έγινε ο δρόμος για
τη. Φρέγκρα, δεν ήταν λάθος.
Έγινε ο δρόμος για το Μαρί,
δεν ήταν λάθος. Φροντίσαμε και
φροντίζουμε για το δρόμο τ-ων
Π Ρ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Γελετών, δεν είνοι λάθος. Φρον
«Μέλισσα» ΗΠΑ
τίσαμε να έχει το χωριό δάσκα
«Κυψέλη» Καναδά
λο
και παπά, δεν ήταν λάθος.
«Μυστρά» Αυστραλία
Ποιά, λοιπόν, λάθη -χάναμε;
Κρεμαστιωτών ΚαλλιφόρΚοι ποιοί είναι αυτοί που ν Λ Ά ^
νιαις

ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΣΗ
θα έλεγα, νεκρολογίας συνέ
χεια. Μα δεν το λέω. Γιατί ό
ταν αυτός, που φεύγει δικαιώθη
κε στη, ζωή, αυτό δεν είναι θά
νατος. Είναι δικαίωση. Και όσοι
δικαιώθηκαν, περνάνε στην αι
ωνιότητα. Αιωνιότητα,, βέβαια,
περιωρισμένης εμβέλειας. Μα ε
μείς, απλοί άνθρωποι, δεν δικαι
ώνουμε τις όποιες, σε παρένθε
ση, μεγαλιότητες. Ακουμπάμε
στο ανθρώπινο μεγαλείο. Και θα
το κάνουμε για τους μεγάλους
του χωριού μας. Για όλους.
Για, τον Κώστα το Σοφό ο λό
γος. Τον Κ Α Τ Σ Ι Ο Γ Ρ Α Μ Α Σ .
Χάθηκε πρόωρα, αφήνοντας
ένα κενά στους δικούς του, στο
χωριό μας, σ' εμάς όλους. Γεμά
τος από αγάπη για τη ζωή και
τους ανθρώπους, δίδαξε αγάπη,
ζωή, ανθρωπιά. Δίδαξε προσπά
θεια για προκοπή, προσπάθεια
χωρίς σταματημό. Ίσως μια α
πό τις αιτίες για τον πρόωρο
χαμό του. Δύσκολα θα βρεθεί άν
θρωπος να του καταλογίσει ε
λάττωμα, θα παραπονεθεί για
την τελειότητα του.
Μια αναδρομή στο δημιουργι
κά, πολυτάραχο παρελθόν του.
Από την παληοπαρέα. Λαλάς.
Κατσιούρας. Σαλιάγκος. Μεροκάματο' χαράς. Τόσες που περίσ
σεψε για, να γελάσουν οι γενιές
μας και πολλές που έρχονται.
Xriint-

να εγκαινιάσει μια νέα μορφή
συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη ταυ χωριού μας
συνεργασίας ανάμεσα στους συλ
διότι όλα σχεδόν αγαπούν τον τόπο που γεννήθη
λόγους του χωριού μας.
καν οι γονείς τους.
Είναι μια προσπάθεια για πε
ΤΟ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ρισσότερη και ποιοτικά καλύτεΤην περασμένη χρονιά, η παρουσία του Πνευματι ρη συνεργασία, που είναι βέβαιο
κού Κέντρου ήταν πολύ θετική. Συγκέντρωσε παι ότι μέχρι τώρα λείπει. Και σ'
διά όλων των ηλίκιών, γ ι α πολλές ώρες του καλο αυτό έχουμε όλοι τις ευθύνες
καιριού. Φυσικά οι ελλείψεις εξακολουθούν να εί μας. Ό χ ι μόνο εμείς. Γιατί κα
ναι πολλές. Τα πιο μεγάλα από τα παιδιά των Κρε νένας δεν έχει πάρει εργολαβία
μαστιωτών που παραθερίζουν στο χωριό, μπορούν τη- διατήρηση της επικοινωνίας
να πάρουν πρωτοβουλίες που θα ανεβάσουν τις δυ μεταξύ μας.
νατότητες του χώρου αυτού. Γι' αυτό το καλοκαίρι
Για να γίνει όμως αυτή η αρ
θα χρειαστεί να προστεθούν νέα βιβλία, διότι τα χ ή , είναι απαραίτητο να ξεκα
πιο πολλά διαβάστηκαν από εκείνους που αγαπούν θαρίσουμε μερικά πράγματα.
Και πριν απ' όλα, ποιά είναι τα
το διάβασμα.
Μια ελάχιστη ομάδα παιδιών αποπειράθηκε να προβλήματα που μας ενώνουν 'κι
μεταβάλει το χαρακτήρα του χώρου! Ανάλογες αν υπάρχουν θέματα που μας χω
ενέργειες 9 α καταδικαστούν απ' όλους, διότι έχου ρίζουν.
με χρέος να περιφρουρήσουμε αυτή την κατάκτη
Ξεκινήσαμε πριν από κάμπο
ση του χωριού μας, που η επιτυχία της θα σημάνει σα χρόνια μια προσπάθεια, για
τη διάσωση του χωριού μας.
πρόοδο του χωριού.

προσφορά;
Ό λ ο ι , για κάποιους λόγους
είμαστε μοκριά από τον τόπο
μας. Εσείς πιό μακριά. Ό λ ο ι ό
μως την ίδια επιθυμία έχουμε.
Να πάμε στο χωριό όσο γίνεται
(Συνέχεια στη σελίδα 4)
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
— Η Κ α και ο Κος Παναγιώ
της Δρίβας απόκτησαν κορι
τσάκι.
— Η Κ α Θοδώρα και ο Κος
Παναγιώτης Γκιουζέλης από
κτησαν αγοράκι.
— Η Κ α Αγγελική και Γιάν
νης. Πάρδαλης απόκτησαν κορι
τσάκι.
— Η Κ α Βαρβάρα Λουράντου (Μελίδη) με τον Κον Τάκη
Λουράντο απόκτησαν κοριτσάκι.
Ευχόμαστε να τους ζήσουν.
ΓΑΜΟΙ
Έγινε στον Πειραιά ο γάμος
της Αγγελικής Θ . Γκλιάτη με
τον Μάκη. Σγουρό.
Ευχόμαστε να ζήσουν.
ΘΑΝΑΤΟΙ
— Αιφνίδια πέθανε ο συμπα
τριώτης μας Κώστας Σοφός, σε
ηλικία 58 ετών.
— Πέθονε ο μπάρμπα Γιάν
νης Κοσιμάς, σε ηλικία 85 ετών.
Στα παιδιά και εγγόνια του
θερμά συλλυπητήρια.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ Κ Α Ι «Κ.Ν.»

Σχόλασμα εκκλησίας 1970

Σύλλογος Κρεμαστι
ωτών Καναδά (Κυ
ψέλη)
δολλ. 320
Γεώργιος Πάρδαλης
Κρεμαστή
δρχ. 1.000
Σωιτ. Τσιριμώκος
» 1.000
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από το χωριό και το πατροπα
ράδοτο επάγγελμο «της κατερ
γασίας δεμάτων». Γπάλληλος
στον μπάρμπο Γιάννη του Μανούσου.
Τον βρήκα στον Πειραιά το
'48. Και προσπαθώ να βρώ αλ
λαγή στη ζωή του. Καμιά. Ί 
διος πάντα. Δίκαιος, σωστός, πο
λιτικά αταλάντευτος.
Δούλευε για να ζήσει, να πε
ράσει η μπόρα και πέρασε. Και
νά τον ξανά στον τόπο του. Με
καινούργιο επάγγελμα. Έμπο
ρος. Μεταπράτης ουσιαστικά.
Πουλάω ό,τι θέλετε και παίρνω
ό,τι μου δίνετε. Πορέα με τον
άλλο μεγαλέμπορο, τον Αντώνη
το Ζώταλη. Μα δεν τον κούραζε
αυτή η χωρίς ελπίδα προσπά
θεια;
Και όμως δικαιώθηκε. Μέσα
απ' όλα αυτά βγήκε το στέκι
του Κατσιούρα. Του ανθρώπου
που στα μέτρα του χωριού μας
πέτυχε. Και άραξε στον τόπο
του. Προμαχώνας της απομόνω
σης του χωριού, ο πάντα παρών.
Για να δουλεύει, να δηίμιουργεί,
να πειράζει, να κάνει φάρσες.
ΝΑ ΖΕΙ.
Πήγαινες κάτι ν' αγοράσεις
και ξέχναγες να φύγεις. Γιατί
τάβρισκες όλο. Γιατί γέμιζες τις
ώρες σου, γιατί κέρδιζες από
την επίσκεψη. Γιατί είχε να σου
δόσει.
Στους δικούς του λείπει πε
ρισσότερο απ' ό,τι σε μας. Κακά
τα ψέματο. Αλλά να ζήσουν να
τον θυμούνται. Ό χ ι γιατί έτσι
κάνουν όλοι, αλλά γιατί ο Κ α τσιούρας ήταν κάτι παραπάνω,
ήταν το ίδιο το χωριό.
Η ζωή του, λοιπόν, αγώνας
και δικαίωση. Ανόθευτα καλός.
Για όλους. Έχουμε χρέος να
τον θυμόμοστε. Μας το επέβαλε.
Χρυσ. Δούνιας

«ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Νέα του χωριού οτο
τρίμηνο που πέραοε
Μετά απ' αρκετά χρόνια ο
χειμώνας και η Ά ν ο ι ξ η κινή
θηκαν μέσα στους μήνες που
δικαιούνται στον ημερολογια
κό χρόνο. ' Ετσι ο Μάρτης έ
φερε την άνοιξη, μια εναλλα
γή από βροχή, ήλιο και πρωι
νή ομίχλη. Τα σημάδια όμως
της βαρυχειμωνιάς ήταν πολύ
έντονα, όλο το Μάρτη νερά έ
τρεχαν από τα πιό απρόσμενα
σημεία. Οι δρόμοι είχαν μετα
βληθεί σε χαντάκια, η βρύση
κυριολεκτικά είχε χαθεί μέσα
•στα μπάζια.
Παράλληλα, το δίκτυο του
νερού διεκόπη, μετά από τις
εκτεταμένες βλάβες, θύματα
του νερού ξερότοιχοι που
γκρεμίστηκαν, α λ λ ά και το
γήπεδο γνώρισε σημαντικές
ζημιές.
Στους
λίγους
μόνιμους
φρουρούς του χωριού προστέ
θηκαν από τις πρώτες μέρες
του Μάρτη, οι πατριώτες που
εγκαταλείπουν για μικρό διά
στη μα το χωριό, α λ λ ά γυρί
ζουν με πιό έντονο φανατισμό
στο τζάκι-τους, στον κήπο, στ'
αμπέλια, στα παγκάκια της
αγοράς.
Τις τελευταίες μέρες του
Μάρτη ξεκινάει η έφοδος στα
αμπέλια. Οι πιό λίγοι μπο
ρούν ακόμα και τα σκάβουν,
οι περισσότεροι αρκούνται να
ρίχνουν φάρμακο, που ξεραί.--
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πουλιά, δυστυχώς πιό λίγα α
πό παλαιότερα.
Οι μέρες του Πάσχα ήταν
ευχάριστη έκπληξη. Γλυκός,
ανοιξιάτικος καιρός, όλο σχε
δόν το διάστημα. Αν και απου
σίασαν πολλοί πατριώτες, ο
καλός καιρός τους αναπλή
ρωσε.
Δυστυχώς, οι συμπατριώτες
μας που διαμένουν στα χωριά
του κάμπου, εκτός από ελάχι
στους, λησμόνησαν εντελώς
το χωριό. Τις εορταστικές η 
μέρες. Πιστεύουμε πως όλοι
μπορούν να επισκεφτούν έστω
για λίγες ώρες το χωριό, δεν
τους χωρίζουν παρά λ ί γ α χι
λιόμετρα.
Αρκετό καιρό νεκρώνεται
το χωριό, γι' αυτό δικαιούται
κάποιες μέρες διαφορετικές,
με κίνηση, με ζωή, που θ' αν
ταμώσουν Κρεμαστιώτες που
ζουν σε διάφορα μέρη, θα κου
βεντιάσουν και θα αναβιώ
σουν τις παλιές καλές εποχές.
Την επόμενη του Πάσχα ε
βδομάδα είχαμε βροχές που
αναζωογόνησαν το πράσινο
του χωριού. Πύκνωσαν τα φύλ
λ α στα δέντρα, δίνοντας στο
χωριό την πιό κομψή του εμ
φάνιση .
Το Μάη αρχίζει η περίοδος
ζωής ταυ χωριού, πυκνώνουν
οι κάτοικοι, γυρνάν οι κτηνο
τρόφοι, ακούγονται τα σφυριά
των μαστόρων που θ' ανανεώ-

Σελίδα 3

Το κυνήγι του Ζάρακα,
ά Α Β ο τ ε και τ ώ ρ α
Υπό Κ. Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πισταμιώτου
' Αλλοτε, δηλαδή προ του
1940 και όσο παλαιότερα, τό
σο καλύτερα, το ντόπιο (ενδη
μικό) κυνήγι του Ζάρακα, σε
λαγούς και ορεινές πέρδικες,
ήτανε και άφθονο και το πιό
άμορφο στολίδι του. Υπήρχε,
βέβαια και το διαβατικό (α
ποδημητικό) κυνήγι των τριγωνιών ικαιι του συκοφάγου,
τήν άνοιξη και το καλοκαίρι
και της μπεκάτσας, της τσί
χ λ α ς και του κότσιφα, τον χει
μώνα. Α λ λ ά αυτό ήτανε λιγο
στό σχετικά και αδιάφορο
για τους τότε κυνηγούς του
Ζάρακα.
Τ α μπαρουτόσκαγα, τότε,
ήτανε δύσκολα και ακριβά γι'
αυτούς και η ντουφέκια τους
έπεφτε κατά του λαγού, κυρί
ως, που γέμιζε το τσουκάλι
της πολυμελούς πάντοτε οικο
γένεις και σπάνια κατά μικρό
τέρων θηραμάτων.
' Επεφταν βέβαια ντουφεκιές και κατά της πέρδικας, της
μπεκάτσας και του τριγωνιού,
χωρίς όμως μεγάλο κέφι. Και
τούτο, γιατί έπρεπε να πέ
σουν πολλές ντουφεκιές, επι
τυχημένες και ανεπιτυχείς,
για να γεμίσει το τσουκάλι.
Και αυτό δεν συνέφερε στο
φτωχό πορτοφόλι του τότε Ζ α
ρακίτη κυνηγού.
Σ τ α μικρότερα θηράματα
δεν έπεφταν ποτέ ντουφεκιές.

των μας (πανίδες μ α ς ) , στ)
τα ελάχιστα και απηρχαιωμέ
να κυνηγετικά όπλα του Ζά
ρακα (τσάγνρες, εμπροστογε
μή) που, συγκρινόμενα με τα
σημερινά, είναι για να γ ε λ ά
κανείς, ως και οι ελάχιστοι
καλοί κυνηγοί του Ζάρακα
και ζ) τα ολιγώτερα αγρίμια
(αλεπούδες, κουνάβια, νυφί
τσες κλπ.) που, όπως ξέρου
με, αποδεκατίζουν τους λα
γούς, τις πέρδικες και τα αυ
γ ά τους.
Και τούτο γιατί τότε, εκτός
από τα όπλα, που κατ' αυτών
κυρίως εχρησιμοποιούντο για
τί έτρωγαν και τα αρνιά και
τις κόττες, υπήρχαν και τα με
γ ά λ α τσοπανόσκυλα και οι
μαγγούρες ικαι οι βράχοι (πέ
τρες) του τσοπάνη, πολλές
φορές δε και τα φουρνόξυλα
της Ζαρακΐτισσας στο κοττέτσι, που σκότωναν πολλά από
αυτά. Υπήρχε δε ακόμα καιι η
ελεύθερη σχεδόν διακίνησις
της φόλας, που τα εξολό
θρευε.
Αυτοί ήτανε οι σπουδαιότε
ροι λόγοι αφθονίας του λα
γού και της πέρδικας στο Ζά
ρακα. θ υ μ ά μ α ι τα δειλινά
και τα γλυκοχαράματα, που
το κελάηδημα της πέρδικας
ακουγότανε σε πολλές μεριές
γύρω από το χωριό και που
πολλές φορές το σικοντάριζε

έντονα τούτο.
Σημειώνω εδώ ότι και εγώ
υπήρξα καλός κυνηγός αλλ'
όχι ισάξιος του πατέρα μου
και του αδελφού μου, γιατί
κατά το πλείστον δεν βρισκό
μουνα στο χωριό. Σ τ α πρώ
τα χρόνια της ζωής όλο σχε
δόν το κρέας που τρώγαμε
σπίτι μ α ς ήτανε από κυνήγι.
Αυτό περίπου ήτανε το κυ
νήγι του Ζ ά ρ α κ α άλλοτε, δη
λαδή τα παλιά χρόνια. Το κυ
νήγι του Τ Ω Ρ Α , δηλαδή του
σήμερα, είναι δυστυχώς σχε
δόν ανύπαρκτο. Αιτία είναι το
ότι, όλοι οι άνω λόγοι που
βοηθούσαν στην αφθονία του,
έπαυσαν να υπάρχουν και αντικατεστάθησαν από λόγους
που το αφανίζουν. Κατεστράφη πλέον ο άριστος κυνηγετι
κός βιότοπος του Ζάρακα για
τους λ α γ ο ύ ς και τχς πέρδικες.
Δ ε ν γίνεται καμιά σχεδόν
καλλιέργεια γιατί ο τόπος έ
χει εγκαταλειφθεί από τους
παραγωγικούς
του κατοί
κους. Οι ελάχιστοι γέροι που
απομένουν και που καλλιερ
γούν ελάχιστα κτήματα, χρη
σιμοποιούν τ α δηλητηριώδη
φυτοφάρμακα, που θανατώ
νουν τα θηράματα. Η κτηνο
τροφία εξέλειπε και δεν υπάρ
χει τώρα ούτε νερό εις τα ά
νυδρα μέρη. Οι αυτοκινητό
δρομοι διασχίζουν όλον τον

πάρχουν εργατικά χέρια στο
χωριό, διαφορετικά σ' όλους
υπάρχει η διάθεση και η οικο
νομική δυνατότητα γ ι α τη
φροντίδα του αμπελιού, που
είναι (ιδιαίτερα συνδεδεμένο
με τις αναμνήσεις του πατριώ
τη μας.
Τις πρώτες μέρες τ' Απρί
λη φάνηκε η πρώιμη άνοιξη.
Ό τόπος πρασίνιζε, τα γυμνά
σφεντάμια του χωριού πριν δέ
σουν το λουλούδι τους, δέχτη
καν ανυπόμονα μελίσσια, που
βγήκαν μ' όρεξη γυρεύοντας
τροφή, μετά τη χειμωνιάτικη
νάρκη.
Τα χελιδόνια γυρίζουν στα
γνωστά στέκια και βάζουν το
θεμέλιο λίθο- (λάσπη στην κυ^
ριολεξία) στη φετεινή τους
χρονιά. Ακολουθούν και άλλα

τουι χωριού λίγοι απολαμβά
νουν, ενώ μπορούν περισσότε
ροι. Ό λ ο ι οι πατριώτες μας
που δεν εργάζονται α ς αποφα
σίσουν να πηγαίνουν πιό νω
ρίς στο χωριό.
Η συνταξιοδότηση ν α γίνε
ται αφορμή γ ι α καινούργιο
τρόπο ζωής. Επιστροφή στον
τόπο μας, στο περιβόλι, τ' α
μπέλι, το πατρικό σπίτι. Α υ 
τός ο κόσμος ανανεώνει τον
άνθρωπο και του διώχνει το
άγχος της πόλης και τη σκέ
ψη πως τίποτε δεν προσφέρει.
Μ' αφορμή τις βουλευτικές
εκλογές του Ιουνίου θα επι
σκεφτούν πολλοί πατριώτες
το χωριό, που άσχείτα με τις
πολιτικές τους προτιμήσεις,
θα ζήσουν στιγμές από το ό
μορφο παρελθόν του χωριού.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΤΕ ΜΟΛΑΩΝ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)
κύριοι.; Επτά καταστήματα στην
Κρεμαστή; Ποιος τα συντηρεί;
Αρκεί το -κριτήριο ότι έχουν άοειια λειτουργίας; Τ α περισσό
τερα, είναι κλειστά 10 μήνες το
χρόνο. Ποιες λοιπόν ανάγκες
των καταστημάτων εξυπηρε
τούν ;
Το κριτήριο της -μονιμότητας,
τώρα, που ακουμπάει στα κοι
νωνικά κριτήρια. Εκτός από δύο
(2) τηλέφωνα, τα άλλα δ ε ν
πληρούν ούτε αυτή την προϋπό
θεση:. Γιατί, αν σας ενδιέφερε ο
κοινωνικός χαρακτήρας του τη
λεφώνου θα βλέπατε άτι δεν εί
ναι μόνιμοι κάτοικοι.
Πάει λοιπόν το No 1 . Δεν
πάρθηκε -καθόλου υπόψη.
Το δεύτερο, ο οικονομικός χα
ρακτήρας. Ο Ό Τ Ε εκτός από

τ' άλλα, είναι κοι επιχείρηση,
θ α περιμένετε, να μετρήσετε τις
μονάδες που θα γράφουν για να
διαπιστώσετε ότι ζημιώσατε εικονομικά τον Ο Τ Ε ; Μα τότε θα
σας ζητηθούν ευθύνες. Γιατί ε
κεί θα φτάσουμε.
Και τρίτιο: Ο πραγματικός
τρόπος αντιμετώπισης.
Το χωριό μένει, όπως και
πρώτα,, χωρίς τηλέφωνα, αφού
τοποθετούνται για να μένουν
κλειστά όλο το χρόνο.
Με ποια λοιπόν -κριτήρια κά
νατε, την επιλογή;
Σ ' αυτό ζητάμε απάντηση.
Για τοι Διοικητικό Συμβούλιο
0 Πρόεδρος
ΧΡΓΣ. ΔΟΓΝΙΑΣ
Ο Γραμματέας
ΤΑΣΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ

τράτες ικαι τις πλάκες, με τις
οποίες πλάκες, επιάνοντο και
αρκετές πέρδικες. Το αγκί
στρι και η θηλιά ήτανε άγνω
στα στο Ζάρακα. Παρανομία
όμως υπήρχε. Κυνηγούσαν ό
λες τις εποχές του χρόνου, με
τους τορούς στο χιόνι τους λ α
γούς, φυλάγανε καρτέρι με
το φεγγάρι, στήνανε δόκανα
γ ι α λαγούς και αγρίμια και
έβαζαν και φόλες.
Α λ λ ά ό λ α αυτά εγένοντο
από πολύ λίγους και όχι συ
στηματικά. ιΚαι έτσι οι λαγοί
και οι πέρδικες στο Ζάρακα
ήτανε εν αφθονία, Οι σπουδαι
ότεροι λόγοι της αφθονίας ή 
τανε: α ) οι καλές κλιματολο
γικές συνθήκες του Ζ ά ρ α κ α ,
γιατί είναι τόπος ορεινός, πετρδης, ξηρός και προσηλειακός, β) η πλήρης καλλιέργεια
όλων των χωραφιών, που έδι
δε τροφήν όχι μόνον στους αν
θρώπους και τα ζώα τους, α λ
λά και στα θηράματα. Πολλά
χωράφια δεν εθερίζοντο, για
τί τα είχαν θερίσει οι λαγοί,
γ ) η μεγάλη κτηνοτροφία,
που μαζί με τις άλλες μεγά
λες -ωφέλειες της, έδιδε και
στα θηράματα νερό, στα άνυ
δρα μέρη, μ ε τις πολλές και
απαραίτητες στέρνες και τις
ποτίστρες (κορίτες), δ) η παν
τελής έλλειψις αυτοκινητοδρό
μων, που- εμπόδιζε τους ξέ
νους κυνηγούς να ανεβαίνουν
και κυνηγούν στον απρόσιτο
Ζάρακα, που καταντούσε έτσι
να κυνηγιέται από μόνους
τους λιγοστούς Ζαρακίτας κυ
νηγούς, ε) η ανυπαρξία δη
λητηριωδών φυτοφαρμάκων
και ραντιομάτίων που, όπως
ξέρουμε, είναι η κυριότερα αι
τία αφανισμού των θη.ραμά1
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και φυσικές αυτές εποχές, θ υ
μάμαι ακόμα τη μάνα μου, ό
ταν είμαστε μικροί, πιυ πολ
λές φορές έλεγε στον πατέρα
μου, που ήτανε άριστος κυνη
γός και όταν μεγάλωσε και
στον μεγαλύτερο αδελφό μου,
Νίκο, που έγινε >και αυτός ά
ριστος επίσης κυνηγός:
«Τί θα φάμε σήμερα, τί θα
φαν τα παιδιά, δεν πάτε να
φέρετε κανένα λ α γ ό ή μερικές
πέρδικες;».
Και αυτοί έφευγαν και σε
1—2 ώρες έφερναν ή ένα λα
γ ό ή 5—6 πέρδικες. Και έτσι
εγέμιζε ο τέτζερης γ ι α 12 του
λάχιστον άτομα, γιατί ήμα
σταν 8 παιδιά, 2 οι γονείς και
η γ ι α γ ι ά και ο μουσαφίρης,
που δεν έλειπε σχεδόν ποτέ,
γιατί οι γονείς μ ο υ ήτανε πο
λύ φιλόξενοι και το σπίτι μας
ήτανε σαν πανδοχείο του χω
ριού γ ι α τους περαστικούς.
θυμάμαι α κ ό μ α όταν έρι
χνε χιόνι και χιόνιζε, τότε πο
λ ό και πολλές φορές κάθε χει
μώνα που ο πατέρας μου και
ο αδελφός μου έφερναν πολ
λούς λαγούς .στο σπίτι μας,
10—12, που μαζευόντουσαν ε
κεί και άλλοι συγχωριανοί
μας, άνοιγαν τους λαγούς, τη
γάνιζαν τα συκοτάκια και μα
ζί με τυρί, ελιές και μπόλικο
κοκκινέλι τρώγανε και πίνα
νε και γινότανε τότε στο μα
γ α ζ ί μ α ς σωστό γλεντάκι.
H εικόνα αυτή αυτή με α
κολουθεί πάντοτε. ,Και τώρα
που γέρασα, α κ ό μ α περισσό
τερο. Και σωστά λένε ότι ο
άνθρωπος στα γεράματα του
επανέρχεται -στη βάση του και
θυμάται και βλέπει καθαρό
τερα τα τότε συμβάντα. Σ ε
μένα τουλάχιστον συμβαίνει
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ριθμούς σ' αυτόν και σκοτώ
νουν τα πάντα. Τα απη.ρχαιω
μένα όπλα έχουν αντικαταστα
θεί από τέλεια, που έχουν α
ποκτηθεί από όλους σχεδόν
και σκοτώνουν και αυτά τα
πάντα. Τ α αγρίμια (επιβλα
βή) χχουν αυξηθεί κατά πο
λ ύ , γιατί οι φόλες του Δασαρ
χείου δεν επαρκούν και ούτε
τοποθετούνται με σύστημα
και πρόγραμμα, ώστε να έ
χουν καλά
αποτελέσματα.
Και όπως μαθαίνω, η λαθροθηρία οργιάζει.
Ό λ α αυτά έχουν συντελέ
σει εις το να έχει σχεδόν εξα
φανισθεί ο λ α γ ό ς και η πέρ
δικα από το Ζάρακα. Έ χ ω
φροντίσει και έχει γίνει κά
ποιο Καταφύγιο θηραμάτων
στο Ζάρακα, α λ λ ά και αυτό,
όπως μαθαίνω, παραβιάζεται.
Κατά τη γνώμη μου, γ ι α να
περισωθεί ο λ α γ ό ς και η, πέρ
δικα στο Ζάρακα, θα πρέπει:
α) Να απαγορευθεί το κυ
νήγι στο Ζ ά ρ α κ α επί μίαν τρι
ετία ν, ώστε να αναπνεύσει αν
απέμεινε τίποτε από αυτό.
β) Να γίνει συστηματική εξόντωσις των επιβλαβών στο
Ζάρακα.
γ ) Να γίνουν ποτίοτρες
στα άνυδρα μέρη του Ζάρακα
ώστε να βρίσκουν νερό τα θη
ράματα.
δ) Να σπαρούν κατά τό
πους μερικά χωράφια, ώστε
να βρίσκουν και τροφή τα θη
ράματα.
ε) Να παταχθεί αμείλικτα
η λαθροθήρία και
στ) Ν α αγορασθούν από
τον Κυνηγετικόν Σ ύ λ λ ο γ ο ν
της περιφερείας μας μερικοί
λαγοί και μερικές ορεινές
(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Σελίδα 4

«ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Ο ΖΑΡΑΚΑΣ
και οι ξενητεμένοι
Βραχώδης, πετρώδης και
άγονος είναι ο Ζάρακας Λα
κωνίας. Δεν είναι φτιαγμένος
για να κατοικούν εκεί άνθρω
ποι. Και όμως καίτώκησαν και
κατοικούν σ' αυτόν άνθρωποι,
πολλοί άλλοτε και λιγώτεροι
τώρα.

πισμένοι σε όλα τα μέρη της
Ε!λλάδος και του εξωτερικού.
Παντού όμως, όπου έγκατα
στάθηκαν, επρόκοψαν. Επέτυ
χαν απολύτως και στον πνευ
ματικό τομέα
(επιστήμονες
σημαίνοντες) και στον οικονο
μικό τομέα (επιχειρηματίαι
σημαίνοντες). Ό λ α δε αυτά
Λόγοι ασφαλείας και ελευ
με την τίμια εργασία τους,
θερίας ήσαν εκείνοι που ανά
την εργατικότητα και την εξυ
γκασαν τους πρώτους κατοί
πνάδα τους.
κους του, να καταφύγουν και
να ζούν εκεί. Α λ λ ά και εκεί
Ό λ ο ι το λένε: «Οι Ζαραέφίτασε ο κατακτητής (Τουρ- κίται είναι τίμιοι, εργατικοί
καλβανός) και έσφαξε πολ και έξυπνοι». Α λ λ ά δεν διέ
λούς (Κυπαρίσσι). Οπωσδή πρεψαν και διαπρέπουν στον
ποτε όμως δεν ήταν εύκολο πνευματικόν και οικονομικόν
να φθάνει συχνά εκεί. Υπήρ μόνον τομέα, διαπρέπουν και
χαν φρουροί τα βράχια και οι εις την αγάπην των προς τον
αρματωλοί. Δεν υπήρχαν χω Ζ ά ρ α κ ά μας. Ποτέ δεν τον ξε
ράφια για να τα καλλιεργούν χνούν, α λ λ ά πάντα τον θυ
οι πρώτοι αυτοί κάτοικοι του. μούνται και φροντίζουν και
Και ζούσαν αποκλειστικά με γι' αυτόν και για τους εκεί α
την κτηνοτροφία. Σ ι γ ά σιγά, γαπημένους ιδικούς των.
όμως, άνοιξαν στα κατσάβραΤους βοήθησε, ασφαλώς, σε
χα χωράφια, τά έσπερναν στά
ρι, κριθάρι, όσπρια και λοιπά όλα αυτά, η σκληρή και βα
και ζούσαν 'και μ' αυτά. ' Ο λ α σανισμένη ζωή των μικρών
ανεξαιρέτως τα χωράφια του τους χρόνων στο Ζάρακα.
Ζάρακα
είναι
αποτέλεσμα Τους εγαλβάνισε, τους έκανε
σκληρής, απάνθρωπης θα έλε ατσαλένιους και κατά το σώ
γ α , σωματικής εργασίας των μα και κατά το πνεύμα, για
κατοίκων του. Με αίμα και ι να κερδίσουν τη ζωή. Και την
δρώτα, τα ολίγα επίπεδα μέ κέρδισαν. Και επαλήθευσε έ
ρη, με το ξυνάρι, το λοστό, τη τσι, για άλλη μια φορά, το
βαριά, το πικούνι, το τσεκού λεγόμενο: « Ό τ ι ο πλούτος
ρι, το βατοκόπι, τα γυμνά πό και η ευζωία μαλθακοποιούν
δια και χέρια, τα καθάριζαν. και εκφυλίζουν τον άνθρω-Τ r~/-Ύ Α
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Ο 'An Γιάννης ο Ζαρακίτης
Στο έμπα του Μάη μήνα,
του Ζάρακα το πανηγύρι,
το πανηγύρι του Ά η Γιάννη.
Μπερδεύτηκα σ' αυτή την α
νάμνηση. Ανάμεσα στο πανηγύ
ρι της Κακαβάς, της γυφτουριάς το πανηγύρι — του Παλα
μά και στο δικό μας.
Μα ίδια τα κίνητρα της Ζαρακίτικης σύναξης. 0 ίδιος, ε
λεύθερος άνθρωπος, ο μπροστάστάρης λαός, μαζευόταν για τη
λατρεία και το ξεφάντωμα. Λί
γες οι ευκαιρίες για τέτοιο γλέν
τι. Και η Μάης, πραγματικά
στο μεγαλείο του. Ποιος να του
αντισταθεί.
Και ο ' Α η Γιάννης καθισμέ
νος στα ριζά στο Γαϊροβούνι, α
γνάντευε, παραμονή και περίμε
νε ανυπόμονος. Αόρατος, καθώς
μπορούσε ανάμεσα στους τσοπά
νηδες και τα ζωντανά τους. Κι
εκείνοι, σαν να αισθάνονταν την
παρουσία του, βιάζονταν να ετοι
μαστουν. Ή τ α ν , βλέπεις, πιό δι
κό τους το πανηγύρι. Λαμποκαμπήτικο. Πριφτακέϊκο. Όλος ο
τόπος στο πόδι. Και το χωριό.

ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ
ΤΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο
— Από Αυστραλία ήλθε για
μόνιμη εγκατάσταση ο Δημή
τρης Πάρδαλης οικογενειακώς.
— Από Η Π Α ήλθε ο Πανα
γιώτης Γ. Λάββας.
— Από Καναδά ο Κώστας Α .
Γκλιάδης.
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Μια βουβή προσπάθεια για κα
λή προετοιμασία.
Και το ξημέρωμα, το ξεκίνη
μα! Έ ν α ξάφνιασμα. Στρατοκό
ποι και κοβαλάρηδες ένα. Και
τα πισινά των μουλαριών, όλα
χωρίς εξαίρεση, φορτωμένα τα
πιτσιρίκια. Α γ ο υροξυπνημενα
τα περισσότερα και κλαμένα,
γιατί δεν τα θέλανε κοντά.
Ξάφνιασμα και για τ' αγρί
μια και τα πουλιά. Τόσος κό
σμος, τί τους κάναμε και μας
χάλασαν την πρωινή λειτουργία.
Μα σαν να δι αισθάνονταν πως
είναι μέρα χαράς, δεν φοβόντου
σταν. Συμπορεύονταν για να τι
μήσουν τον Ζαρακίτη Ά γ ι ο .
Τον «τη γλώττα χρυσομνήμονι».
Τους ξεχώριζες στο πέρασμα
από τις φωνές. Δε θα ξεχάσω τη
φωνή του Μαύρου: Κατερίνααα.
Κι από κοντά τα γραμμάτια :
Γιώτα, Θεοδώρα, Ιωάννο.
Άρχοντας του πρωινού ο. πα
πα - Κώστας. Ει μορφή αλάθεια! Εκκλησία και περίβολος
γιομάτα. Εκεί είχες να θαυμά
σεις από γερακιώτικο μπονοβράκι και τσαρούχι, μέχρι γραβάτα
Χαρακνώτικη. Σ^ ένα συνταίρια
σμα του κολίγου με τον κοτσάμπαση.
Τόβλεπε ο Αγιος. Και είχε τις
επίιλογές -ρου. Πιό κοντά του
οι κολίγοι. Αγωγιάτες, στρατο
κόποι και προσκυνητές. Μια βρο
χ ή το Μ ά η , να βγάλουν το γώμπορο, το τόσο δυσβάστακτο. Έ
κανε ό,τι. μπόραγε γι' αυτούς.
Και μετά τη λειτουργία και τις

του. Σόγια, παρέες, όπως ταί
ριαζε.
Χορός, γλέντι, χαρές, έρωτες
κρυφοί, παντρολογήματα. Κοπε
λιές με τα μάγουλα να σπάσουν
από το αίμα, που πάσχιζε να
βγει. Με την τόλμη μόνο στο μά
τι. Για παραπάνου δεν έπαιρνε.
Άλλοι, καιροί τότε. Το καλή,
σήμαινε φρόνιμη. Πως να το πα
ράβλεπες και νάθελες. Σε περί
μενε το ράφι.
Μια. μέρα λοιπόν, στο, έμπα
του Μάη, αφιερωμένη στον Ά 
γιο και την Ά ν ο ι ξ η την ξελο
γιάστρα. Καθολικά.
Πέρασαν τα χρόνια, πάει ο
παπα, - Κώστας, πάει κι ο κό
σμος που ζωντάνευε τον τόπο.
Τα. κολορύζια στις γκορτζές έ
φτασαν στα κλαριά. Δεν είναι
πιά τραπέζια για φαγιπότι και
ξεφάντωμα.
Πήρε των οματιών του ο κα
θένας για την άκρη της γης.
Κι έμεινε ο Ά γ ι ο ς με το παρά
πονο να περιμένει, μια μέρα στο
έμπα τον Μάη, εκείνοι τον κόσμο
κι εκείνο το ξεφάντωμα.
Κι ο παπα - Γιάννης ο συνο
νόματος; Τον ξέχασε κι αυτός,,
τον πρόδωσε. Κοντά είσαι, καη
μένε παπά. Λειτουργό τον του
λάχιστον καμιά φορά.
Του χρουστάαε του Ά γ ι ο υ έ
να ξάφνιασμα. Έστω- με κορναρίσματα, αντί για κουδούνια και
ντριγκιλίδια. Και θα του το κά
νουμε το ταρακούνημο. Μια μέρο της Ά ν ο ι ξ η ς , στο έμπα του·
Μάη του μήνα.
1

καναν πεςουίνει,, u u m i , u s ^=-'
νε. Σ τ ι ς βραχώδεις πλαγιές
των βουνών έκτιζαν τοίχους
με πέτρες, δαμάκια, όπως τα
λ νε. τράβαγαν τα ο λ ί γ α χώ
ματα της πλαγιάς, κουβαλού
σαν από άλλα μέρη και άλλο
χώρα και έφτιαχναν έτσι τε
χνητά χωράφια, πεζούλια, ό
πως τα λένε. Αυτά ήσαν και
είναι τα κτήματα τους. Τους
αρκούσαν όμως γιατί, ζώντας
εκεί, ένοιωθαν πιό ελεύθεροι
και πιό ασφαλείς. Μικρή, πο
λύ μικρή η παραγωγή των
κτημάτων αυτών, α λ λ ά πολύ
νόστιμη. Δ ε ν έφτανε όμως για
πολλούς και έτσι οι περισσό
τεροι κάτοικοι έφευγαν και
φεύγουν, ακόμη, από το Ζά
ρακα και βρίσκονται διασκορ
J

ΣΚΕΨΕΙΣ
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
με τίποτε σπουδαία πράγμα
τα όσοι ασχολούμαστε με τα
«κοινά» του Σ υ λ λ ό γ ο υ . Είναι
όμως μια προσφορά, μια θυ
σία, ένα προσωπικό ξόδεμα
από τις λίγες ελεύθερες ώρες
μας, από την ξεκούραση μας,
απ' τις ώρες που πρέπει ν' α
φιερώσουμε στην γυναίκα,
τον άνδρα, τα παιδιά μ α ς .
Είναι μια ικανοποίηση η
προσφορά, που αναγνωρίζε
ται, διότι ξέρουμε καλά εκ
των προτέρων, πριν αναλά
βουμε αυτές τις ευθύνες, ότι
δεν θάχουμε άλλη ανταμοιβή
γ ι α όλα αυτά.
Το μνόο που θάθελε κανείς
απ' όσους ασχολούνται χωρίς
συμφέρον με τα κοινά, είναι
να βρίσκει το κουράγιο να συ
νεχίσει, να μην απογοητευθεί
και στερέψει η διάθεση για

Μπράβο σας, αγαπημένοι
μου Ζαρακίται οποϋδίποτε κι
αν βρίσκεσθε. Σ α ς εύχομαι ο
λόψυχα και περαιτέρω πρόο
δο. Μπράβο σου και σένα, α
γαπημένε Ζάρακα, που βγά
ζεις τέτοιους ανθρώπους. Εσέ
να, τον Ζάρακά μος, ποτέ δεν
θα βγάνουμε από την καρδιά
μας, γιατί στα βράχια σου ει
ναι ριζωμένη η ρίζα της ζωής
και της υπάρξεως μας.
Αγαπημένα μου παιδιά των
Ζαρακιωτών, μιμηθείτε τους
γονείς σας. Και ακολουθείστε
τα βήματα τους.
Κ. Γ. Παπαμιχαλόπουλο ς
Επίτιμος Πρόεδρος Ν . Σ . Κ .
Ζαρακίτης

Λρκουοης.

— Από Η Π Α ο Τάμης Χα
ραμής.

στα έργα του
χωριού

πίπεδα σχετικά μ' άλλες πε
ριοχές της χώρας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 2)
πιό πολλές φορές. 0 πόθος κάθε
ξενητεμένου. Στις μέρες που συ
ναντιόμαστε, ας μην έχουμε δια
φορές. Έ λ α στο τόπο σου, δροσι'σου από τη βρύση του χωριού
σου, ξαναγεννήσου. Και πάρε
φεύγοντας, παραμάσκαλα, τις α
ναμνήσεις σου, χαρούμενες πάν
τα, για να σου κάνουν παρέα μέ
χρι να ξαναπάς. Αυτή είναι πιά
η ζωή, μας. Και κονταίνει συ
νεχώς. Τι θα πάρεις λοιπόν κον
τά; Τις αναμνήσεις από τις χα
ρές και τα κανηγύρια του τόπου
σου ή τις διαφωνίες;
Διάλεξε και πάρε.
Χέρι με χέρι, λοιπόν. Αγάπη
για την αγάπη. Και για το κα
λό του χωριού. Και θα μας θυ
μούνται .
Για το Δ . Σ .
Ο Πρόεδρος
Χρυσ. Δούκας
0 Γραμματέας
Τάσος Πάρδαλης

Δυστυχώς τα τελευταία χρό
νια διαπιστώνουμε πως η αλ
ματώδης
βελτίωση του χω
ριού δεν είχε συνέχεια. Ελά
χιστες οι κατακτήσεις του χω
ριού μας.
Προβληματικό το δίκτυο ύ
δρευσης, χρειάζεται αντικα
τάσταση αγωγών.
Το ιατρείο παραμένει όπως
ήταν την περασμένη χρονιά.
Τα ερειπωμένα σπίτια στο
κέντρο· του χωριού υπάρχουν
και παραμένουν επικίνδυνα.
Η πλατεία του χωριού πα
ραμένει όνειρο. Τουλάχιστον
ούτε μια βελτίωση από κά
ποια δεντροφύτευση έγινε τώ
ρα που υπάρχει νερό.

Αποστραγγι
στικό έργο
στον Ε υ ρ ώ τ α

προσφορά.
Η «γκρίνια», η κακόπιστη
κριτική, οι ανεύθυνες κουβέν
τες ή κακοήθειες, οδηγούν ό
λους όσους έχουν διάθεση για,
προσφορά στα «κοινά», σε α
πογοήτευση, σε κούραση, σε
«στέρεμα» της προσφοράς.
Και επιπλέον απωθούν μελ
λοντικά όσους αξιόλογους πα
τριώτες θα ήθελαν να ανακα
Το κυνήγι του Ζάρακα
τευθούν στα κοινά μας θέμα
τα, για προσφορά, πρόοδο
και προώθηση των προβλημά πέρδικες, θηλυκού περισσότερον γένους και να ριχτούν
των του χωριού.
στο Καταφύγιο θηραμάτων
Η κάποια αναγνώριση, ό Ζάρακος, να ληφθούν δρακό,νσων εργάσθηκαν έως τώρα, ο τια μέτρα προστασίας αυτού
διάλογος, η -καλόπιστη κριτι κλπι
κή, η συνεργασία με όλους η
Ε ά ν αυτά δεν γίνουν και
δουλειά και βοήθεια με έργα
μάλιστα αμέσως τώρα, τότε
όλων μας, είναι ο μόνος δρό
το στολίδι του Ζάρακα, ο λα
μος για την επιτυχία των στό
γός και η ορεινή πέρδικα του
χων του Σ υ λ λ ό γ ο υ μας α λ λ ά
θα καταντήσει να είναι μια
και γι' αυτή καθαυτή την ύ
ωραία ανάμνησις του παρελ
παρξη του.
θόντος και μια πικρή θύμησις
του σήμερα και του αύριο.
Κ. Π Α Π Α Ε Α Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ

Το πιό μεγάλο έργο γ ι α το
νομό μας ξεκινάει. Ο Ευρώ
τας θα αρδεύσει τον κάμπο
του Έ λ ο υ ς . Ό τ α ν το έργο
αυτό ολοκληρωθεί μια νέα ε
ποχή ξεκινάει για την περιο
χή μας.
Το έργο αυτό θα γίνει α
φετηρία για την ανάπτυξη σε
μεγάλη κλίμακα της Λακω
νίας.

Σ ε πρώτη φάση θα διατε
θούν 423.000.(300 δρχ. ' Ηδη Τε
Κανένα ενδιαφέρον για να χνική Εταιρία ανέλαβε το
βελτιωθεί ο δρόμος για το έργο.
Μαρί, που αυτή τη στιγμή εί
ναι μοναδική διέξοδος για
την Αρκαδία.
« Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΝΕΑ»
Τριμηνιαία έκδοση του Συλ
Προβλήματα του χωριού
λόγου Κρεμαστιωτών
γνωστά σ' όλους. ' Ομως πιο
-Ο ΠΑΤΡΙΏΤΗς»
εύκολα απ' αυτά που λύθη
καν όταν υπήρχε μεγαλύτερο
Συντακτική Επιτροπή:
ενδιαφέρον.
(Ομάδα πατριωτών)

•

Κ έ ν τ ρ α υγείας
οτο Ν ο ρ ό
Μεγάλη κατάκτηση για το
Νομό μας η κατασκευή Κέν
τρων Υγείας στη Νεάπολη, το
Γύθειο και την Αρεόπολη.
Παράλληλα, ενίσχυση της
λειτουργίας των νοσοκομείων
Μολάων και Σπάρτης.
Τα έ ρ γ α αυτά ανεβάζουν
το επίπεδο ζωής στην περιοχή
μας, που για πολλά χρόνια

•
Υπεύθυνος σύμφωνα
με το νόμο:
MIX. Δ Ο Υ Ν Ι Α Σ
Καποδιστρίου 1 8 - Αθήνα
•
Ταχυδρομικές επιταγές, γράμ
ματα κλπ., να στέλνονται στη
διεύθυνση:
Βασίλη Παράσχη
Ορίων 1 3 7
Κορυδαλλός
•
Ετήσια συνδρομή:
Εσωτερικού . . . . δρχ. 3 0 0
Εξωτερικού
δολ. 1 0

