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ΑΘΗΝΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

ΝΕΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΜΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ 
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ κ . ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ 

' Η έναρξη τοΰ έργου τής 
ασφαλτόστρωσης τοΰ δρόμου 
Κ ρ ε μ α σ τ ή ς - Α γ ί ο υ Δημητρίου, 
υπήρξε σταθμός γιά τή ζωή της 

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ 

Ό τρόπος πού δέχτηκαν 
ό'λοι οί Κρεμαστιώτες τό πρώ
το φύλλο τών «Κ.Ν.» ξεπέ
ρασε κάθε προσδοκία. Ά π ό 
παντού πήραμε γράμματα γε
μάτα ενθουσιασμό καί συγ
κίνηση. 

Ά π ό τίς συζητήσεις πού 
είχαμε σχετικά μέ πατριώτες 
άπό τό χωριό, τήν 'Αθήνα καί 
τό Εξωτερικό διαπιστώσαμε 
δτι δλοι πιστεύουν δτι τά 
«Κ.Ν.» είναι τό μέσον πού θά 
ενώσει καί θά φέρει πιό κοντά 
όλους τούς πατριώτες καί 
ακόμα θά βοηθήσει στήν επί
λυση τών προβλημάτων τοΰ 

Κρεμαστής. Τό ογκώδες φράγμα 
τής απομόνωσης άρχισε νά ύπο-
χωρή. 

Οί μεγάλες θυσίες όλων τών 
Κρεμαστιωτών απέδωσαν πολύ
τιμους καρπούς. 

Τό περασμένο καλοκαίρι, έγι
νε φανερό σ ' όλους, τί ρόλο θά 
παίξη ή ολοκλήρωση τοΰ έργου, 
άφοΰ καί τό τμήμα πού τελειο
ποιήθηκε ανέβασε τή κίνηση καί 
τή ζωή τής Κρεμαστής, άλλά 
βοήθησε σημαντικά καί τήν 
κίνηση ολόκληρου τοΰ Ζάρακα. 

Τό κϋμα τής απογοήτευσης 

πού ταλανευόταν στό Ζαρακί-
τικο χώρο, έγινε ελαφρύ κΰμα 
αισιοδοξίας γιά τήν ορεινή πε
ριοχή τους. 

Ή ασφαλτόστρωση τοΰ δρό
μου μαζί, μέ τά υπόλοιπα έργα 
πού γίνονται στήν περιοχή είναι 
ή βασική υποδομή γιά νά άνα-
ζωογονηθή ή περιοχή. Πρώτη 
εκδήλωση είναι ή επιστροφή 
πολλών Κρεμαστιωτών στό τόπο 
τους, ή ανακαίνιση τών σπιτιών 
τους, ή δημιουργία νέων σπιτιών 
καί σέ μικρή ακόμα κλίμακα, ή 
διατήρηση τών χωραφιών καί 

αμπελιών καί τής κτηνοτροφίας. 
Πολλών ακόμα Κρεμαστιω

τών στόχος είναι νά μένουν στή 
Κρεμαστή καί νά έργάζωνται 
στά παραγωγικά πεδινά μέρη, 
αποφεύγοντας τή μόνιμη εγκατά
σταση σ' αυτά. 

Ό Νομάρχης μας διαβεβαίωσε 
πώς τό έργο θά συνεχιστή καί 
τήν επομένη χρονιά. 

Κάθε Κρεμαστιώτης θά συν-
δράμη μ' όλους τούς τρόπους τή 

Κρατική βοήθεια. 
Τό έργο τής ασφάλτου διευκο

λύνει έπτά Κοινότητες τοΰ Ζάρα
κα, καί θά εξυπηρέτηση ολόκλη
ρο τή γύρω περιοχή τής Λακω
νίας. 

Πρέπει άπό τή Νομαρχία νά 
κριθή τό έργο αυτό σάν σημαντι
κό καί επείγον, ώστε νά μήν 
παραγκωνισθή στό νέο πρό
γραμμα. "Εστω καί αν γίνουν 
λίγα έργα στό Νομό μας. 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Σήμερα στίς 16 Αυγούστου 1980, ήμερα Σάββατο καί 

ώρα 7.30 μ.μ. μαζευτήκαμε στή κεντρική πλατεία τοΰ χωριοΰ 
μας οί Κρεμαστιώτες πού μένουμε στή Κρεμαστή, στά γύρω 
χωριά, στήν 'Αθήνα καί στό Εξωτερικό καί βρισκόμασταν 
στήν Κρεμαστή. Στή συγκέντρωση αυτή συζητήθηκε τόθέμα 
τής ασφαλτόστρωσης τοΰ δρόμου Κρεμαστής-'Αγ. Δημη
τρίου καί αποφασίστηκαν ομόφωνα τά εξής: 
1 . Ή ολοκλήρωση τής ασφαλτόστρωσης τοΰ δρόμου 

Κρεμαστές-'Ανίου Aniimninn r l v m — - ' J n - ' 



Επιδίωξη λοιπόν δλων 
μας θά πρέπει νά είναι ή συνε
χής βελτίωση τών «Κ.Ν.» γιά 
τό καλό τής Κρεμαστής. 

Ευχαριστούμε 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άπό τή Γενική ίυγκέντρίΟση τής 16-8-80 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ 
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
Μέσα σέ κρεμαστιώτικη ατμό

σφαιρα πέρασαν οί καλοκαιρι
νοί μήνες στό χωριό. Τυχεροί 
όσοι μπόρεσαν νά πάνε έστω καί 
γιά λίγες μέρες. 

Τό Σάββατο 16-8-80 στίς 7.30 
μ.μ. έγινε γενική συγκρέντρωση 
όλων τών Κρεμαστιωτών πού 
βρίσκονταν στό χωριό, στή 
πλατεία, μέ σκοπό τήν εξέταση 
τών προβλημάτων τοΰ χωριού 
μας. ' Η συγκέντρωση είχε μεγά
λη επιτυχία γιατί μεγάλη ήταν ή 
συμμετοχή κόσμου καί ακόμα 
γιατί επικράτησαν μεγάλο ενδια
φέρον καί αγωνιστική διάθεση. 
Στήν άρχή εκλέχθηκε πρόεδρος 
τής Συγκέντρωσης ό κ. Ν. 
Ζώταλης καί Γραμματέας ό κ. I . 
Πάρδαλης. Κατόπιν άπό τόν κ. 
Γ. Δ. Τζάκα διαβάστηκε ή εισή
γηση τοΰ Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου μας 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου Κρεμα

στιωτών «ό Πατριώτης» αποφά
σισε στή Συνεδρίαση τής 19.9.80 
νά ευχαριστήσει θερμά τό βου
λευτή Λακωνίας κ. I . Σταθόπουλο 
γιά τή βοήθεια του στή δωρεάν 
προμήθεια άσφαλτικοϋ ϋλικοϋ 
άπό τά Διυλιστήρια τής MOTOR-
OIL γιά τό δρόμο Κρεμαστής-
'Λγ. Δημητρίου. 

σχετικά μέ τά προβλήματα τοΰ 
χωριού μας. "Εγινε ενημέρωση 
πάνω στό θέμα τής ασφαλτό
στρωσης. Τονίστηκαν ή σημα
σία καί οί δυσκολίες τοΰ έργου. 
' Ο Σύλλογος κάλεσε όλους τούς 
πατριώτες νά άγωνιστοΰμε μαζύ, 
αγαπημένοι γιά τό χωριό μας καί 
χάραξε τή πορεία γιά τό μέλλον. 

Τονίστηκε ότι θά πρέπει νά 

ασκηθούν πιέσεις πρός όλους 
τούς Κρατικούς φορείς γιά τή 
γρήγορη αποπεράτωση τής 
ασφάλτου. 

Μετά άπό τόν πρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου κ. Γ Καλκάνη, έγινε 
ενημέρωση σχετικά μέ τίς τελευ
ταίες επισκέψεις στόν κ. υπουρ
γό Δημοσίων έργων καί στόν κ. 

(Συνέχεια στή σζλ. 3) 
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απαίτηση δλων τών Κρεμαστιωτών διότι: 
α) Ή Νομαρχία Λακωνίας έχει υποσχεθεί νά ολοκληρώ

σει τό έ'ργο άφοΰ οί Κρεμαστιώτες προσφέραμε 
2.406.000 δρχ. 

β) Πέρα άπ' αυτό ή ασφαλτόστρωση τοΰ δρόμου 
Κρεμαστής- Α γ ί ο υ Δημητρίου όφελεϊ δχι μόνο τή 
Κρεμαστή αλλά αποτελεί έργο πρώτης ανάγκης γιά 
δλα τά χωριά τοΰ Ζάρακα. 

2. Ζητάμε άπό τή Νομαρχία Λακωνίας νά τηρήσει τίς 
υποσχέσεις της βοηθώντας συμπληρωματικά τό έ'ργο 
εφέτος καί προγραμματίζοντας τό υπόλοιπο γιά τό 1981. 

3. Εύχαριστοΰμε τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου Κρεμαστιωτών 
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» γιά τίς προσπάθειες πού κατέβαλε καί 
καταβάλει γιά τήν ασφαλτόστρωση καί καταδικάζουμε 
όποιον ισχυρίζεται τό αντίθετο. 

4. Τό ψήφισμα αυτό νά δημοσιευθεί στήν Εφημερίδα 
«ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» καί νά ένημερωθοΰν οί 
αρμόδιοι καί οί σύλλογοι Κρεμαστιωτών τοΰ εξωτερικού. 

Κρεμαστή Λακωνίας 16-8-1980 

Γιά τή συγκέντρωση 

Ό Γραμματέας Ό Πρόεδρος 

ΙΩΑΝ. ΠΑΡΔΑΛΗΣ NIK. ΖΩΤΑΛΗΣ 

Τόν Αύγουστο πού είχα κατέ
βει στό χωριό έκανα μιά ευχάρι
στη διαπίστωση. Τό χωριό μας 
έχει πληθώρα επιστημόνων. Καί 
εξηγούμαι. "Οταν λέω επιστή
μονες δέν εννοώ τούς διπλωμα
τούχους, αν κι" άπό δαύτους 
έχουμε μπόλικους. Ε ν ν ο ώ τούς 
άλλους, τούς χωρίς δίπλωμα, 
τούς αύτοδίδαχτους. 

"Ετσι ένα απόγευμα στή πλα
τεία μέ είχε περιλάβει ένας 
«αρχαιολόγος» προσπαθώντας 
νά μοΰ εξηγήσει γιατί ή Κρεμα
στή έχει πολύ παλιά ιστορία καί 
γιατί στό υπέδαφος της θά πρέπει 
νά κρύβει αρχαίους θησαυρούς. 

— Γιατί κύριε ή Βεργίνα νά 
έχει τόσους θησαυρούς καί ή 
Κρεμαστή όχι , έλεγε μέ πάθος. 
Μάταια προσπάθησα νά τοΰ 
αλλάξω συζήτηση, αυτός τό 
χαβά του. 

Σε κρεμαστιώτικο τονο 

Ο Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ε Σ 
— Τίς άλλες, μοΰ λέει, ένας 

γείτονας μου προσπαθώντας νά 
φυτέψει ένα κλίμα στήν αυλή του 
βρήκε ολόκληρο σκελετό μέ 
αρχαία. 

— Καί τί έγινε, τοΰ απαντώ, 
έπιασε τό κλίμα; 

Μετά άπ' αυτό έμεινε άναυδος 
άπό τήν αδιαφορία μου καί έτσι 
βρήκα τήν ευκαιρία νά απομα
κρυνθώ. 

"Ενας άλλος πάλι, πιό παλιός, 
είχε τή μανία νά αλλάξει τή 
μοίρα τοΰ χωριού ψάχνοντας νά 
βρει μέταλλα καί ορυκτά. Είχε 
αύτοχαρακτηρισθεϊ μεταλειολό-
γος. Τελευταία σκέφτηκε νά 
στρέψει τίς έρευνες του στήν 

ανακάλυψη νεροΰ. Καί ό λ ο έλε
γε: 

— Θά βρώ πολύ νερό, τόσο 
πού θά υδρεύεται τό χωριό,, θά 
ποτίζεται ολόκληρο τό Λαμπο-
κάμπι καί θά μείνει ακόμα γιά νά 
κάνουμε καί δημόσια λουτρά 
ιαματικά μιά καί τό νερό θά 
πρέπει νά έχει καί θαυματουργές 
ιδιότητες, άφοΰ περνά άπό με-
ταλλοφόρα στρώματα. 

"Ετσι άρχισε τίς έρευνες. Πήρε 
ένα άρβάλι καί γύριζε. Οί κάτοι
κοι τοΰ χωριού όμως τόν άρχι
σαν στό δούλεμα. 

Γιά νά μπορέσει νά κάνει τίς 
έρευνες του ανενόχλητος , απο
φάσισε νά γυρίζει τίς νύχτες. 

Μιά νύχτα λοιπόν πού δέν είχε 
φεγγάρι άνασκελώθηκε στή 
Ντουσκιά μέ αποτέλεσμα νά 
βγάλει τό πόδι του. 

"Ετσι όταν παρουσιάστηκε στή 
πλατεία τοΰ χωριοΰ τόν πλησιά
ζει ένας πονηρός Κρεμαστιώτης 
καί τοΰ λέει μέ σοβαρό ύφος. 

— Είδες; "Αν σέ άκουγε τό 
χωριό καί ε'ίχαμε τά ιαματικά 
λουτρά θά θεράπευες τό βγαλμέ
νο σου πόδι. 

Πού νά μιλήσει ό γεωλόγος. 
'Ακόμα τό φυσάει καί δέν 
κρυώνει. 

Θά μοΰ πείτε όλους τούς 
μεγάλους στήν άρχή κανείς δέν 
τούς πίστευε. 

Μακάρι νά συμβεί τό ίδιο καί 
στό χωριό μας. Γιατί όπως πάνε 
τά πράγματα μόνο ένας τέτοιος 
επιστήμονας θά μας σώσει. 



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ό Α γ ρ ο τ ι κ ό ς Γ ι α τ ρ ό ς Ν ι ά τ ω ν 

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

Τό Δεκαπενταύγουστο πού κατεβήκαμε στό χωριό 
ακούσαμε άπό τούς πατριώτες πού μένουν στή Κρεμαστή 
πολλά παράπονα γιά τόν αγροτικό γιατρό Νιάτων. Συγκε
κριμένα οί κάτοικοι παραπονούνται διότι ό γιατρός δέν 
επισκέπτεται τή Κρεμαστή συχνά ούτε μιά φορά τήν 
εβδομάδα δπως έχει υποχρέωση. Σάν δικαιολογία δε 
προβάλει τό χωματόδρομο. Πιστεύουμε καί μεΐς δτι αυτή ή 
δικαιολογία είναι τουλάχιστον αστεία. Γιατί ό χωματό
δρομος είναι πολύ καλός, απόδειξη δτι στό χωριό πηγαίνουν 
αυτοκίνητα κάθε τύπου. 'Ακόμα τά άλλα χωριά τοΰ Ζάρακα 
πού επισκέπτεται ό αγροτικός Γιατρός Ρηχέας έχουν πολύ 
κακούς δρόμους σχετικά μέ τή Κρεμαστή καί δμως ή ιατρική 
κάλυψη είναι ικανοποιητική. Ε π ί σ η ς δπως μας είπε ό κ. 
Πρόεδρος τής Κοινότητας μας έχουν υποβληθεί τρεις 
αναφορές στίς αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά μέ τό θέμα αυτό. 
Ε π ε ι δ ή λοιπόν τό θέμα είναι πολύ σοβαρό ζητάμε άπό τούς 
αρμόδιους νά τακτοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. Τέλος 
πάντων ούτε μιά φορά τήν εβδομάδα δέν δικαιούται 
ολόκληρο χωριό νά τό επισκέπτεται ένας γιατρός; 'Ακόμα 
νά ελπίζουμε σέ κάποια απάντηση άπό κάποιο αρμόδιο; 
Περιμένουμε... 

Ά ν ο ι κ ο δ ό μ ι σ η τ ο ΰ χ ω ρ ι ο ΰ 
Μέ μεγάλη χαρά βλέπουμε, νά βελτιώνονται τά σπίτια 

τοΰ χωριοΰ μας. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας γιά τό μέλλον 
τής Κρεμαστής. 

Θά είναι ιδιαίτερα ευχάριστο άν οί μετατροπές ή τά νέα 
σπίτια, δέν ξεφεύγουν άπό τήν παλιά χαρακτηριστική μορφή 
τοΰ χωριοΰ. Αποφεύγοντας τά τσιμεντένια κουτιά καί πιό 
υγιεινό σπίτι έχουμε, καί πιό δμορφη εμφάνιση θά έχη τό 
χωριό μας. 

Σύντομα αναμορφώνεται ή Ιστορική καί γραφική 
Καζάρμα, ελπίζουμε καί μετά τίς εργασίες πού ανέλαβε ό 
φίλος μας Γιώργος Τζάκας (Πήλιουρας) νά παραμείνει 
δμορφη ή Καζάρμα. 

Μέχρι τό προσεχές Καλοκαίρι, περίπου δέκα σπίτια θά 
πλαισιώσουν τό χωριό μας. 

Ευχόμαστε ή προσπάθεια νά συνεχιστή. 

Ή δ ε ν δ ο ο φ ύ τ ε υ σ η τ ο υ γ ω ρ ι ο ΰ 

ΠΑΝΟΣ 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ 

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο) 

Καί ό ίδιος Ά θ . Γρηγο-
ρ ιάδης σ η μ ε ι ώ ν ε ι α κ ό μ α , 
πώς ό Κρεμαστιώτης στά 
χρόνια του ήταν ό τρόμος 
τών Τούρκων καί τών Ά ρ β α -
νιτάδων, άπό τούς οποίους 
πολλούς σκότωσε. 

Τήν πρώτη μνεία γιά τή 
δράση τοΰ Πάνου Κρεμαστι-
ώτη, έχομε άπό τήν περί
φημη «Μάχη τών Τρικόρ-
φων» μεταξύ Τούρκων καί 
Ε λ λ ή ν ω ν πού έγινε στίς 8 
Ι ο υ ν ί ο υ τοΰ 1770. Τότε τόν 
β ρ ί σ κ ο υ μ ε έ ν α ά π ό τούς 
υπαρχηγούς τών Ε λ λ ή ν ω ν 
καί Ρώσων, ύστερα άπό τήν 
έκρηξη τής « Ε π α ν ά σ τ α σ η ς 
τοΰ Ό ρ λ ώ φ » σ τ ή ν οπο ία 
έλαβε μέρος. 

Στή Μάχη τών Τρικόρ-
φων, νικήθηκαν οί "Ελληνες 
καί διαλύθηκαν, κι ό Κρεμα
στιώτης μέ τούς άλλους Κλε-
φταρχηγούς καί 500 παλλη-
κάρια κατέφυγαν στά ορεινά 
τής Καρύταινας (δηλ. τής 
σημερινής Ε π α ρ χ ί α ς Γορ
τυνίας). "Υστερα άπό νέα 
καταδίωξη τών Τ ο ύ ρ κ ω ν 
σώθηκαν στά ορε ινά τής 
Λακωνίας. Μετά άπ' αυτά 
ξ α ν α β ρ ί σ κ ο υ μ ε τ ό ν Π α ν ο 
Κρεμαστιώτη, τόν Ι ο ύ λ ι ο 
τοΰ 1779, σύμμαχο τών Τούρ
κων γιά τήν έξολόθρεψη τών 
Ι μ , « . . , Ι η. ι. - - - · 
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fcva απο τα στοιχεία ομορφιάς τής κρεμαστής είναι τό 
πράσινο πού τήν αγκαλιάζει. 

Σίγουρα δμως τό πράσινο μπορεί νά γίνει πιό έντονο, άν 
δλοι φυτέψουμε μερικά δέντρα στίς αυλές, στίς μάντρες, στά 
περιβόλια μας. 

Ευτυχώς αρκετοί τό έχουν κατανοήσει. "Ας ακολουθή
σουν καί άλλοι τήν προσπάθεια αυτή. tooc (to i&t/su. 

Τό τέταρτο πρακτικό 
τοΰ Συλλόγου Κρεμαστιωτών 

«Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 
Ά π ό τόν εκλεκτό Ζαρακίτη κ. 
Παναγιώτη Κρητικό. 
Βουλευτή τοΰ ΠΑΣΟΚ τής Β ' 
περιφερείας Πειραιά, πήραμε τό 
πιό κάτω γράμμα. 

Α γ α π η τ ο ί Φίλοι, 
"Ελαβα τό πρώτο φύλλο τής 

"Εφημερίδας «Κ.Ν.» καί σας 
συγχαίρω θερμά γιά τή φροντισ-
σμένη καί επιμελημένη έκδοση. 
Σας συγχαίρω ακόμα γιατί τήν 
προσαρμόσατε στό κλίμα τοΰ 
τόπου μας, έτσι πού νά αναδίδει 
τό άρωμα τοΰ θυμαριού, τό 
άρωμα τής Κρεμαστής πού τόσο 
φιλοδοξείτε νά διατηρήσετε καί 
πού τόσο δλοι μας τό έχουμε 
ανάγκη. Σήμερα μάλιστα πού ή 
αναζήτηση καλύτερης τύχης 
απομάκρυνε τά παιδιά τοΰ Ζάρα-
κα καί ό Τεχνολογικός πολιτι
σμός οδηγεί στήν άπανθρώπιση 
τών ανθρώπων, είναι ανάγκη αν 
γυρίσουμε στίς ρίζες μας, στίς 
βαθειές ρίζες τοΰ Ζάρακα γιά νά 
αντλήσουμε τίς γνήσιες λαϊκές 
παραδόσεις, τά άγνά ήθη καί 
έθιμα καί τίς ιστορικές μας 
καταβολές. Καί αυτό ξεκίνησαν 
νά κάνουν τά «Κ.Ν.». 

Συνεχίστε μέ ενθουσιασμό αύ
τη τή γνήσια προοδευτική καί 
πατριωτική προσπάθεια γιά τό 
ξαναζωντάνεμα τοΰ χωριοΰ σας. 
' Η Ιστορία θά σδς δικαιώσει καί 
ή προσπάθεια σας θά καταξιωθεί 
στίς μέλλουσες γενιές τής «απαν
ταχού» Κρεμαστής. 

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Ά π ό τόν Ο.Τ.Ε. Τριπόλεως 

πήραμε τό πιό κάτω γράμμα. 
Κύριοι, 

Α π α ν τ ώ ν τ α ς σέ σ χ ό λ ι ο πού 
δημοσιεύτηκε στό 1/1.7.80 φύλ
λο τοΰ δελτίου «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩ
ΤΙΚΑ ΝΕΑ» πού εκδίδεται άπό 
επιτροπή τοΰ Συλλόγου σας μέ 
τίτλο «Τά τηλέφωνα» σας π λ η -
ροφοροΰμε ότι δυστυχώς στά 
έκτελούμενα έργα τηλεφωνοδο-
τήσεως τής περιοχής Νιάτων, 
στό πρώτο στάδιο, δέν περιλαμ
βάνεται ή κοινότητα σας. 

Τό καθ' όλα δίκαιο αίτημα 
σας θά Ικανοποιηθεί σέ ένα άπό 
τά μελλοντικά προγράμματα τοΰ 
Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ϋ , ανάλογα τών τε
χνικών καί οικονομικών δυνατο
τήτων του, μέ τήν προϋπόθεση, 
τήν σύμμετρη ικανοποίηση πα
ρομοίων αναγκών σέ όλα τά 
διαμερίσματα τής Χώρας. 

Μέ τιμή 
Β. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ 

Π Ρ Ο Τ Σ Τ . ΣΥΓΚΡ. 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ή οίκογένειά μου καί έγώ 

εύχαριστοΰμε θερμά όλους τούς 
Κρεμαστιώτες τοΰ Μόντρεαλ, τά 
μέλη καί τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου 
μας γιά τήν ηθική καί ο ικονο
μική συμπαράσταση κατά τίς 
κρίσιμες ήμερες τής νοσηλείας 
μου. 

Παναγιώτης Κουλούρης 

πεδευμένο μέ δλους τούς τότε 
Κλέφτες τοΰ Μοριά , πάλι 
στά Τρίκορφα τοΰ Μαινά
λου, ν ' αριστεύει μέ τά παλ-
ληκάρια του, σκορπώντας τό 
θάνατο στους ' Αρβανιτάδες. 

"Οταν, δμως, οί περισσό
τεροι Κλέφτες πήραν άμνη-
στεία άπό τούς Τούρκους 
(επειδή τούς βοήθησαν στόν 
όλεθρο τών Τουρκαλβανών) 
καί ξαναγύρισαν ήσυχοι στίς 
πατρίδες τους, ό Κρεμαστιώ-
τής μέ τούς Βενετσανάκηδες 
καί τούς Κολοκοτρωναίους 
δέν επήραν (ή δέν έδέχθη-
σ α ν ) τ ή ν ά μ ν η σ τ ε ί α , καί 
τότε, μέ 40 παλληκάρια του 
Λάκωνες, ακολούθησε τούς 
συντρόφους του στή Μεγάλη 
Καστανιά τής Μάνης. 

Έκεΐ, άφοΰ πολιορκήθη
καν στενά άπό τούς Τούρ
κους καί πολεμήσανε συνέ
χεια 12 μερόνυχτα, αποφάσι
σαν στίς 28 Ι ο υ λ ί ο υ τοΰ 
1780, ήρωϊκή έξοδο, κατά 
τήν οποία ό Πάνος Κρεμα-
στιώτης καί 16 σύντροφοι 
του σώθηκαν άλλά πολλοί 
"Ελληνες (καί Βενετσανάκη
δες καί Κ ο λ ο κ ο τ ρ ω ν α ΐ ο ι ) 
σκοτώθηκαν. 

' Η τελευταία πληροφορία, 
πού υπάρχει γιά τόν Κρεμα-
στιώτη είναι ή είδηση τοΰ 
θανάτου του, μέ δολοφονία, 
καί τοΰτο έγινε, άφοΰ προδό
θηκε καί τοΰ στήσανε καρ
τέρι 200 Τοΰρκοι κοντά στό 
χωριό Γεράκι στίς 16 Μαρ
τίου τοΰ 1787. Καί μαζί του 
σκοτώθηκαν καί 35 ανώνυμα 
παλληκάρια άπό τή Λακω
νία. 

Έπισημειώνουμε, πώς γιά 
τόν Πανο Κρεμαστιώτη γρά

φτηκαν καί ανακρίβειες (δ
πως οί ειδήσεις, πώς έζησε 
μετά τό 1800, κι * ακόμα, πώς 
σκοτώθηκε στό Μεγάλο Διω
γμό τής Μοραΐτικης Κλε-
φτουργιας τοΰ 1805)! 

"Ισως σήμερα νά μή δια
σώζονται λαϊκές παραδόσεις 
γιά τόν ήρωϊκό αυτό Λάκωνα 

Κ λ έ φ τ η . "Ομως κ α θ ή κ ο ν 
έχουν δλοι οί πατριώτες καί 
γενικότερα δσοι άσχολοΰν-
ται μέ τήν Ε λ λ η ν ι κ ή ιστο
ρία νά· ερευνήσουν καί νά 
συμπληρώσουν , δ σ ο είναι 
δυνατόν, τήν ατελή βιογρα
φία τοΰ Α θ ά ν α τ ο υ Πατρι
ώτη. 

ΚΑΦΕΝΕΊΟ «Η ΛΑΚΩΝΙΑ» 
ΜΙΧΑΗΑ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 33 — ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦ. 5225072 - 5231295 
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

(Συνέχεια άπό τή σελ. 1) 

Νομάρχη Λακωνίας. Α κ ο λ ο ύ 
θησε συζήτηση. Μίλησαν οί κ.κ. 
Κ. Πουλάκης, Π. Νεοφώτης, Χρ. 
Δούνιας, Ά ν τ . Τσορομώκος, Β. 
Παπαμιχαλόπουλος , I . Λαΐνος, 
Μ. Δ ο ύ ν ι α ς , Γ. Δ ο ύ ν ι α ς , I . 
Πουλάκης, ' Αλ. Παπαμιχαλό-
πουλος, Π. Πάρδαλης, Δ. Λάβ-
βας, Β. Χαραμής, Β. Παράσχης 
καί πολλοί άλλοι. 

Κατόπιν εκδόθηκε τό ψήφι
σμα πού δημοσιεύεται στή πρώ
τη σελίδα καί ή συγκέντρωση 
τελείωσε μέσα σέ χε ιροκροτή
ματα. 

Τή Τρίτη 19-8-80 Εγινε στη 
Πλατεία ή καθιερωμένη χ ο ρ ο -
σπερίδα τοΰ Συλλόγου μας. ' Η 
επιτυχία ήταν χωρίς προηγού
μενο. Ή ό λ η εκδήλωση έγινε μέ 
εθελοντική εργασία. "Ετσι ό λ ο 
τό χωριό ήταν στό πόδι. Τή 
Τρίτη τό απόγευμα σφάχτηκαν 
οί γίδες καί τήν Τετάρτη έγινε τό 
βράσιμο. "Αλλοι κουβάλαγαν 
καζάνια, νερό, ξύλα, καρέκλες, 
τραπέζια άλλοι ετοίμαζαν τά 
κρέατα, τίς σαλάτες, άλλοι καθά
ριζαν πατάτες κλπ. Στίς 8 τό 
βράδυ όλα ήταν έτοιμα. "Ολο τό 
χωριό συγκεντρώθηκε στή πλα
τεία καί άρχισε ή χοροσπερίδα 
μέ άψογη οργάνωση. Ή ορχή
στρα, οί σερβιτόροι, τά μαγαζιά 
όλα προσφορά γιά τό Σύλλογο. 
"Ολοι έμειναν ενθουσιασμένοι . 
Τό κέφι καί ό χορός κράτησαν 
μέχρι άργά. Χορεύτηκαν διάφο
ροι χοροί , ακούστηκε κρεμα-
στιώτικη φλογέρα καί κρεμα-
στιώτικα τραγούδια. Ε ν δ ι ά μ ε σ α 
έγινε ή λαχειοφόρος αγορά. 
' Εκατόν πενήντα πλούσια δώρα 
ήταν οί προσφορές τών πατριω
τών άπό κόττες μέχρι τραχανάς 

3̂ ^\ Ο 

Η ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙ—ΓΙΩΡΓΗ 
Ή γραφική καί στενά δεμένη 

μέ πολλές αναμνήσεις περιοχή 
τοΰ 'Αϊ-Γιώργη, είχε στερηθεί 
τά τελευταία χρόνια, τό νερό τής 
βρυσούλας πού θεωρείτο τό πιό 
χωνευτικό άπ' όλα τά νερά τής 
Κρεμαστής. ' Ο φετεινός Αύγου
στος ήταν ό μήνας πού στή 
βρύση ξανάτρεξε νερό. 

Μιά μεγάλη παρέα νοσταλγών, 
πού ζουν μακρυά άπό τή Κρεμα
στή μαζί μέ ντόπιους πατριώτες 
μας, πήρε τό δρόμο τ ' 'Αϊ-
Γιώργη μέ σύνεργα καί κέφι. 
Μελέτησε πώς θά έπανέλθη τό 
νερό καί ρίχτηκε μέ ζήλο στή 
δουλειά. 

Ό κος Παναγιώτης I . Πάρδα
λης άπό Αυστραλία, ό Παναγιώ
της Μαυρομιχάλης άπό Βενε
ζουέλα, ό Βασίλης Χαραμής άπό 
τό Καναδά, ό Παναγιώτης Γ. 
Λάββας άπό Η.Π.Α. , καθώς καί 
οί Παναγιώτης Δρίβας Ζυμποΰ-
κος, Νικήτας Κουλούρης, Θεόδ. 

,Ταμβάκος, Μιχ. Δούνιας, Λεωνί
δας Πάρδαλης Θ. Χαραμής, 
Παναγιώτης Δρίβας Κακανιάς, 
Βασιλ. Τσορομώκος καί Κώστας 
Καλκάνης, ανέλαβαν οί καθένας 
μιά δουλειά. 

Τό νερό συγκεντρώθηκε ψηλά 
στή πηγή καί μέ σωλήνες έφτασε 
στή θέση τής Παλαιάς Βρύσης, 
καί άπό έκεΐ υπόγεια μεταφέρ
θηκε πιό χαμηλά στό πλάτανο 
καί φτιάχτηκε λεκάνη πού θά 
ποτίζονται τά ζώα. 

Ό τόπος γύρω άπό τή βρύση, 
πού λίμναζαν νερά αποξηράνθη
κε, κόπηκαν τά βάτα καί έγινε 
μιά πλατειούλα ιδανική γιά 
χορό . 

Στόν αγαπητό Μηνακάκη, δό
θηκε ή ευκαιρία νά μάς παρου
σίαση ένα ακόμα ταλέντο, μιάς 

Ό μπάρμπα Α ν τ ώ ν η ς ό Δού
νιας καί πολλοί ακόμη πατριώ
τες επισκέφτηκαν τήν ήμερα 
αυτή τή βρυσοΰλα, δηλώνοντας 
τή χαρά τους πού πάλι ξαναζων
τανεύει μιά όμορφη πλευρά τοΰ 
χωριοΰ μας. 

Ό πολυτάλαντος συμπατριώ
της μας Παντελής Ζώταλης, 
σκάλισε τό κρουνό τής βρύσης 
σέ "Ονυχα Κρεμαστιώτικης προ
έλευσης. Σύντομα θά τοποθε-
τηθή καί ό κρουνός δίνοντας τήν 
οριστική μορφή στή Βρύση τοΰ 
' Αϊ-Γιώργη. 

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Δραχ. 
Γιώργος Κουλούρης 1.000 
Παναγ. Δ. Λάββας 1.000 

Ιωάννα Γεωργαντώνη 1.0Θ0 
Γιώργος Μπέλεσης 1.000 
Χαράλαμπος Γκούντας 1.000 
Χρύσανθος Δούνιας 600 
Γεώργιος Β. Τζάκας 500 
Ξένη Τσάκωνα 500 
Δημ. I . Πάρδαλης 500 
Παναγ. Δ. Καλκάνης 500 
Γεώργιος I . Ταμβάκος 500 

Αντώνιος Κοσμάς 500 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ MAPI 
Δολλ. 

500 
500 

Δραχ. 
20.000 
20.000 
10.000 
10.000 
10.000 
5.000 
5.000 
3.000 

2.000 

Γιώργος Δούνιας 
Γιώργος Μπέλεσης 

Παναγιώτης Χ. Ζώταλης 
Παντελής Α. Ζώταλης 

Ελένης Δ. Τζάκα 
Γεώργιος Δ. Δρίβας 
Δημήτριος Κουλούρης 
Νίκος Α. Ζώταλης 
Χρύσανθος Τζάκας 
Ν$ιχάλ-ης_Δούνιας 
Νικήτας Κουλδΰρηξ 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Μετά τόν αγώνα τοΰ Κυπαρισιοΰ 

ωστας Καλκάνης 
Παναγιώτης Παναρίτης 2.000 

"\ (\Γ\Γ\ 

—"Αν κάποιο Αυγουστιάτικο 
απόγευμα τύχει καί πάρεις τό 
δρόμο γιά τό σ χ ο λ ε ί ο άπό 
μακριά κιόλας θά σέ ύποδεχτή 
ένα ζωηρό ξεφωνητό πλουτισμέ
νο μέ χαρά, αγωνία καί πάθος. 
Καί πλησιάζοντας μέ μεγάλη 
σου έκπληξη θά δεις ένα πολύ
βουο μελισσολόι πιστιρικάδων 
νά τρέχη πρός τή μπάλλα, νά 
κλωτσάει, νά πασχίζει , νά αγω
νιά γιά τό πιός θά κερδίση τή 
μπάλλα ποιος θά πετύχη τό γκόλ. 
Καί στό τέλος ή κούραση καί ή 
χαρά ανακατεμένη μέ τόν ίδρωτα 
τών μικρών παιδιών πού πάλε
ψαν ένα ολόκληρο απόγευμα 
συνθέτουν ό λ ο τό μεγαλείο τής 
αθλούμενης νεολαίας. 

— ' Α λ λ ά έάν οί πιτσιρίκοι 
δείχνουν υπερβολικό ζήλο γιά 
τόν αθλητισμό καί οί μεγάλοι 
δείχνουν ανάλογο ζωηρό ενδια
φέρον. Μ ό ν ο πού οί «φιλοδο-

ήμίχρονο ή ομάδα μας έκλεψε τή 
παράσταση. Μέ ακατάβλητο πά
θος καί ηρωισμό, τά παιδιά τής 
Κρεμαστής άφοΰ έδωσαν καί τό 
τελευταίο απόθεμα τής δύναμης 
τους καί άφοΰ πότισαν μέ ίδρωτα 
τήν ένδοξη ερυθρόλευκη φανέλ-
λα, κατόρθωσαν νά ίσοφαρίσουν 
2-2. Α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν πρωτοφανή 
πανηγύρια τών αθλητών καί τών 
φιλάθλων μας πού μέ 3 αγροτικά 
έτρεξαν νά συμπαρασταθοΰν 
στήν ομάδα. 

— Ό δεύτερος αγώνας μέ τά 
Νιάτα ήταν ένα πραγματικό 
ρεσιτάλ ποδοσφαιρικής δεξιοτε
χνίας τής ομάδας μας. Παρά τήν 
ακαταλληλότητα τοΰ γηπέδου 
ή ομάδα τής Κρεμαστής άπό τά 
πρώτα λεπτά άρχισε ένα ανελέη
το σφυροκόπημα τής αντίπαλης 
ομάδας. Οί αντίπαλοι μας υπο
χώρησαν κατά κράτος, μέ αποτέ
λεσμα στά μέσα τοΰ β' ήμιχρό-



γος καί ή εφημερίδα έβαλαν 
αρκετά δώρα. Ή ζήτηση τών 
κλήρων ξεπέρασε κάθε πρόβλε
ψη. "Ετσι πολλοί έμειναν παρα-
πονούμενοι καί τόριξαν στό 
χορό . Τά καθαρά κέρδη τοΰ 
χοροΰ έφτασαν τίς 106.000 δρχ. 

Τή Κυριακή 24-8-80 έγινε στό 
Σχολείο συγκέντρωση γιά νά 
εξεταστούν τά διάφορα προβλή
ματα τοΰ χωριοΰ μας πλήν τής 
ασφάλτου. Παραβρέθηκαν τό 
Κοινοτικό Συμβούλιο (Π. Νεο-
φώτης, Κ. Σοφός, Ή λ . Τσορο
μώκος, Θ. Παυλάκης, Π. Πάρδα
λης), άπό τό Σύλλογο τής ' Αμε
ρικής (Γ. Δούνιας, Γ. Μπέλεσης) 
άπό τό Σύλλογο τής Αυστραλίας 
(Γ. Δρίβας) καί άπό τό Σύλλογο 
τής Α θ ή ν α ς (Γ. Καλκάνης, Μ. 
Δούνιας, Ν. Ζώταλης). Πρόε
δρος τής κοινής Συνεδρίασης 
εξελέγη ό κ. Ν. Ζώταλης. 

"Εξετάστηκαν τά προβλήματα 
τοΰ χωριοΰ καί αποφασίστηκαν: 
α) Δρόμος γιά Μαρί: Νά έξευρε-
θή μπουλντόζα καί νά συνεχι
σθεί τό έργο μέχρι νά-έξαντλη-
θοΰν τά λεφτά πού υπάρχουν 
ακόμα (150.000 δρχ.). 
β)"Υδρευση: Νά επισκεφθεί τό 
Κοινοτικό Συμβούλιο τή Νομαρ
χία καί νά θέσει τό θέμα. 
γ) Α γ ρ ο τ ι κ ό ς Γιατρός: Διαπι
στώθηκε ή πλήρης αδιαφορία 
τοΰ αγροτικού γιατρού Νιάτων 
γιά τό χωριό μας καί γ ι ' αυτό θά 
πρέπει όλοι νά διαμαρτυρη-
θοΰμε. 

δ) Προικοδότηση: Διαπιστώθη
κε ότι τό θέμα έχει περιπλακεΐ. 
Σέ πρώτη φάση θά πρέπει νά 
ενημερωθούν όλοι οί πατριώτες 
καί μετά νά ακολουθηθεί κοινή 
γραμμή. 

ε) Κοινοτικό κατάστημα: Οί κ.κ. 
Γ. Δούνιας καί Μ. Δούνιας θά 
κάνουν τίς απαραίτητες ενέρ
γειες ώστε μέσω Δικηγόρου, τό 

Πρίν τελειώσει τό έργο στή
θηκε τραπέζι μέ παξιμάδια, τυρί, 
ελιές, πίτα καί κρασί. Οί πιό 
παλιοί γύριζαν στίς περασμένες 
εποχές, ξανάστησαν τούς γραφι
κούς Καμινιαραίους, τό Πασα-
μέρα τό Νίνη τό Μπάλλα καί 
άλλους πού ζουν ανάμεσα στίς 
αναμνήσεις μας. Α ν α ζ η τ ή θ η κ ε 
ό αλησμόνητος δραγάτης τής 
περιοχής Κοτσιγκλιάτης καί ό 
αμίμητος καί τόσο αγαπητός 
Γέρο Λάμπρος. 

Ξαφνικά ό ανυπόμονος Ζυμ-
ποΰκος πού δέν κρατιόταν ήθελε 
νά δή τό νερό νά τρέχη έστω καί 
άν τό τσιμέντο ήταν νωπό. 
Τρομάξαμε νά τόν βαστίξουμε, 
δίνοντας του τήν ευκαιρία νά 
διηγηθή τό νέφτι. 

Πρίν όμως ξημερώσει βρέ
θηκε στόν 'Αϊ-Γιώργη καί απο
γοητεύτηκε, βλέποντας νά έχη 
πάει πιό νωρίς ό Νικήτας. 

Τό γλυκοχάραμα, τούς βρήκε 
καταϊκανοποιημένους πού τό 
νερό ξανακυλούσε σκορπώντας 
τό τόσο γνωστό κελάρισμά του, 
ανάμεσα σέ κελαϊδήματα αηδο
νιών καί κοτσιφιών. 

οίκημα νά περιέλθει στή κοινό
τητα τοΰ χωριοΰ μας. 
στ) Ι α τ ρ ε ί ο : Ό Σύλλογος τής 
Α θ ή ν α ς ανέλαβε νά καλύψει τά 
έξοδα γιά νά συμπληρωθούν οί 
διάφορες ελλείψεις, 
ζ) Σπίτι παππά καί Μουσείο: 
"Ολοι δέχτηκαν ότι τά έργα αυτά 
θά πρέπει νά τελειώσουν. Α π ο 
φασίστηκε γιά φέτος νά διατε-
θοΰν τά χρήματα πού υπάρχουν. 
"Ηδη γίνονται οί σοφάδες στό 
Σπίτι τοΰ Παππά. 

Τελειώνοντας τονίστηκε άπ ' 
όλους νά αντιμετωπίζονται τά 
θέματα τοΰ χωριοΰ μέ συμμετοχή 
όλων τών φορέων μέσα σέ 
πνεύμα ενότητας καί αγάπης. 

Γιάννης Γκλιάτης 2.000 
' Ηλίας Τσορομώκος 2.000 
Έλευθ. Παπαελευθερίου 1.000 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
Δραχ. 

Γιώργ. Παπαμιχαλόπουλος 3.000 
Λευτ. Παπαμιχαλόπουλος 2.000 
Χρήστος Γκιουζέλης 1.000 
Γιώργος Δούνιας 1.000 
Πέτρος Κυριαζής 1.000 

"Αντώνης Γκλιάτης 600 
Παν. Δρίβας (Ζυμποΰκος) 600 
Βασίλης Χαραμής 600 
Παναγ. Μαυρομιχάλης 500 
Λεωνίδας Πάρδαλης 500 
Βαγγέλης Τζάκας 500 
Λευτέρης Κοσμάς 500 

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ 
Γιά έλα παλιέ μου φίλε νά 

θυμηθούμε μαζύ τά παιδικά μας 
χρόνια. 

Τότε πού τό προαύλιο τοΰ 
Σχολείου βούιζε άπό τίς φωνές 
καί τά παιχνίδια μας. 

Θεέ μου τί παιδομάνι ήταν 
αυτό! Μά έγώ καί σύ πού μυαλό 
γιά γράμματα. Κοιτούσαμε πώς 
θά ξεφύγουμε άπό τό σχολείο, νά 
κατηφορήσουμε κατά τό Μύλο 
του Λαλα γιά νά κυνηγήσουμε 
πουλιά μέ τίς σφεντόνες. Τρέχα
με καί δέν μάς ένοιαζε άν οί 
σκυλαφάνες τρυπούσαν τά πόδια 
μας. Γιατί τότε τά παπούτσι ήταν 
όνειρο άπιαστο γιά μας. 

Καί σάν δέν είχαμε λάστιχο 
γιά τή σφεντόνα περιμέναμε πότε 
θά πλύνει ή μάννα μας στό 
φράχτη. Γιατί κάτι αμερικάνικα 
εσώρουχα, είχαν περίφημα λά
στιχα. Μετά ποιος άκουγε τίς 
φωνές. Τά χρόνια πέρασαν μά 
όλα αυτά τά θυμόμαστε μέ 
νοσταλγία. 

Καί έγώ θάθελα πού καί πού 
νά σου θυμίζω τά'χρόνια εκείνα. 

Γι" αυτό θά μέ ξαναδιαβά-" 
σεις. 

ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣ 

ςιες» τών μεγαλυτέρων ξεπερ-
νοΰν τά όρια τής Κρεμαστής. 
Μέσα στά «φιλόδοξα» αυτά 
πλαίσια ήταν καί οί ποδοσφαι
ρικοί αγώνες πού δώσαμε μέ τίς 
αντίστοιχες ποδοσφαιρικές ομά
δες τοΰ Κυπαρισιοΰ καί τών 
Νιάτων. 

— Στόν αγώνα μέ τό Κυπαρίσι 
στό σκόρ προηγήθηκε τό Κυπα
ρίσι μέ 2-0. "Ετσι έληξε τό α ' 
ημίχρονο. Στό δεύτερο δμως 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ M A P I 

Τό έργο τοΰ δρόμου πρός τό 
Μαρί, στή δεύτερη φάση εξε
λίχτηκε άργά, λόγω τών περιορι
σμένων οικονομικών δυνατοτή
των. 

Α θ ό ρ υ β α δμως γίναν οί πλέον 
σοβαρές εργασίες. Ά φ ο ΰ ανατι
νάχτηκαν οί βραχισμοί μέχρι τή 
Λάκκα τής Σημίνας, καί άπό έκεΐ 
μένει ομαλό τμήμα. 

Υ π ή ρ ξ α ν αρκετές προσφορές 
σέ χρήμα άπό διάφορους πατριώ
τες μας, καί θά υπάρξουν καί νέες 
προσφορές. "Εγινε συμφωνία μέ 
μπουλντόζα νά συνεχίσει τίς 
εργασίες ξεκινώντας άπό τό 
Μαρί πρός τά επάνω. ' Υπάρχουν 
πρός διάθεση 150.000 δρχ. 

"Ισως στή τρίτη φάση πού θά 
επακολούθηση σύντομα, νά γίνη 
ή ένωση, ώστε στίς επόμενες φά
σεις άπό τήν "Ανοιξη νά γίνη 
τμηματικά οριστική κατασκευή 
τοΰ δρόμου (τεχνικά χαντάκια, 
διάστρωση), ανάλογη μέ τίς 
οίκομικές μας δυνατότητες. 

Πιστεύουμε δτι μέ τή βοήθεια 
τών πατριωτών, τής Κοινότητας 
καί τοΰ αγαπητού Ζαρακίτη καί 
Κ. Παπαμιχαλόπουλου, τό επό
μενο καλοκαίρι, νά κινοΰνται 
αυτοκίνητα στή γραφική αυτή 
διαδρομή. 

νου τό σκόρ νά είναι 3-1 υπέρ τής 
Κρεμαστής. ' Η ίαχή Κρεμαστή-
Κρεμαστή δονούσε τό γήπεδο. 
Καί ένώ οί παίκτες καί οί 
φίλαθλοι (πού μέ κάθε μέσο 
είχαν έρθη στό Νιάτα καί κατα-
κλύσανε τό γήπεδο) είχαν πιστέ
ψει σέ θρίαμβο ήρθαν ξαφνικά 
δύο αναπάντεχα γκόλ σέ βάρος 
μας μέ αποτέλεσμα τό τελικό 
σκόρ νά νίνη 3-3. 

(Γράφει ό Γιάννης Πάρδαλης) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Ή κ. καί ό κ. Θεόδωρος Δ. 
Ταμβάκος απόχτησαν στό Καναδά 
δίδυμα κοριτσάκια. 

Ή κ. καί ό κ. Έλ. Τσορομώκος 
απόχτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι. 

' Η κ. καί ό κ. Χρήστος Γ. Κοσμάς 
απόχτησαν μιά χαριτωμένη κορού
λα. 

Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε 
νά τούς ζήσουν. 

Γάμοι 
"Εγιναν οί έξης γάμοι στό χωριό: 

Ιωάννης Δ. Τσορομώκος καί Γιαν
νούλα Α. Τζώρτζη, Παναγιώτης 
Κωστάκης καί Ελένη Παυλάκη. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε νά 
ζήσουν. 

' Αποφοιτήσεις 
Ό κ. Ιωάννης Πάρδαλης αποφοί

τησε άπό τή Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών τοΰ Ε. Μ. Πολυτεχνείου. 
ΤοΟ ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία. 

Θάνατοι 
Απεβίωσε στή Κρεμαστή ή Δήμη

τρα Καλκάνη. 
"Απεβίωσε στήν 'Αθήνα ό Πανα

γιώτης Βαρδάκης (πεθερός τοΰ αίδε-
σιμωτάτου "Ιωάννη Χαραμή). 

"Απεβίωσε στήν Κρεμαστή ή Βα
σιλική χήρα Δ. Μανούσου. 

Στους οικείους εκφράζουμε θερμά 
συλλυπητήρια. 



ΣΕΛΙΔΑ 4 

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΩΝ «Κ.Ν.» 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΖΩΗ 
ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 

Τό φετεινό καλοκαίρι ξεκί
νησε πιό νωρίς γ ιάτή Κρεμαστή, 
μιας καί ή κίνηση εκδηλώθηκε 
άπό τίς αρχές τοΰ Ι ο ύ λ η . 

Ή πρώτη μεγάλη συγκέν
τρωση κόσμου έγινε τοΰ 'Αϊ 
Λιός πού χ ρ ό ν ο μέ τό χ ρ ό ν ο 
έξελίσεται σέ πανηγύρι εφάμιλ
λο τών πανηγυριών τής Πανα
γίας. Οί μεγάλες ζέστες πού 
έπικρατοΰσαν κάναν πιό απαραί
τητη τή Κρεμαστή. "Ετσι άπό τίς 
πρώτες ήμερες τοΰ Αυγούστου 
έφτανε άπ' όλα τά σημεία 
κόσμος στή Κρεμαστή. Τά βρα
δάκια ή πλατεία ήταν γεμάτη 
κόσμο, καί οί δρόμοι όλες τίς 
ώρες γεμάτοι παιδιά. 

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ Α Π Ο ΤΗ 
Ξ Α Ν Θ Η 

Μιάμέραστίς Ό κ τ ώ Ι ο υ λ ί ο υ 
1980 γυρίζοντας άπό τή δουλειά 
μου στό σπίτι, άντικρύζω μιά 
εφημερίδα δυό φύλλων. Κοιτάζω 
τ' αρχικά γράμματα νά γράφουν 
Κρεμαστιώτικα Νέα. 

Μέ μεγάλη χαρά καί συγκί
ν η σ η άρχισα νά διαβάζω τό 
φύλλο, μόλις τό τελείωσα άρχι
σα νά τό διαβάζω πάλι καί πάλι, 
γιατί είδα νά γράφωνται τόσα 
ώραϊα λόγια γιά τό χωριό μας γιά 
τά έργα πού γίνονται καί πού 
πρόκειται νά γίνουν, γιά τοΰ 
συλλόγους Κρεμαστιωτών Έ -
ξωτερικοΰ τή δραστηριότητα 
τους γιά νά συγκεντρωθούν χ ρ ή 
ματα καί γιά τό πού θά σταλοΰν. 
Είδα καί τό πιό δραστήριο 
σύλλογο τών Κρεμαστιωτών 
στήν 'Αθήνα. Συγχαρητήρια 
άπό μέρους μου στό Διοικητικό 
Συμβούλιο, καί στά μέλη του, 
πού οί πιό πολλοί είναι νέοι 

Τό Δεκαπενταύγουστο έγινε 
κυριολεκτικά κατάληψη τοΰ χω
ριοΰ, δέν υπάρχει προηγούμενο 
άλλης χρονιάς, μέ τόσο κόσμο. 

Τά θετικά αποτελέσματα τών 
δρόμων φάνηκαν άναντίρητα. ' η 
αιφνιδιαστική όμως κατάληψη 
βρήκε τό χωριό απροετοίμαστο 
νά άνταποκριθή στίς απαιτήσεις 
τόσου κόσμου, γΓ αυτό καί ή 
ποιότητα τών πανηγυριών έπεσε 
σημαντικά. Είναι ένα άσχημο 
σημάδι τοΰ καιροΰ μας ή πα
ρακμή τοΰ γνήσιου δημοτικού 
γλεντιοΰ. Πρέπει όλοι ν ' αντι
δράσουμε ώστε νά μήν επικράτη
ση ό ρυθμός πού έξελίσεται. 
Χάνεται έτσι ή παράδοση, χάνε
ται τό δημοτικό τραγούδι, ξεχνά
με τίς ρίζες μας. Θά χρειαστή μιά 
προσπάθεια άπό τά μαγαζιά τοΰ 
χωριού γιά περισσότερη οργά
νωση, μιας καί αυτούς τούς 
'ίδιους θά όφελήση καί ακόμη μιά 
αντίδραση άπ' όλους νά μήν 
υποκύψουμε στους οργανοπαί
κτες πού φέρνουν τήν πιό μεγάλη 
ευθύνη, γιά τό άνοστο καί ξένο 
πρός εμάς τραγούδι πού εισάγουν 
άπό κακόγουστα κέντρα τής 
πόλης (Παντρεμένοι κΓ οί δυό 
κ.λ.π. .. .). 

' Η άλλη πλευρά τοΰ χωριού 
ήταν ικανοποιητική. Ιδ ια ίτερο 
τόνο έδωσε στήν εορτή τής 
Παναγίας ή μεγαλόπρεπη πα
ρουσία στή Λειτουργία, τοΰ κ. 
Παντελεήμονα (γνωστού άπό τό 
Πάσχα). 

Τά Ένν ιάμερα λειτούργησαν 
ό συμπατριώτης μας παπα-Λευ-
τέρης καί ό ιερέας τοΰ 'Αγιο -
Δημήτρη Παπαγιώργης. 

Τίς καθημερινές οί παραθερι
στές άσχολοϋντο μέ τά θέματα 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 
'Από Αυστραλία: 
' Ο κος καί κα Π. Πάρδαλη, ό κος 

Χρίστος Χαραμής οικογενεια
κώς, ό κος 'Αναστ. Κοσμάς 
οικογενειακώς, ό κος Γεώργιος 
Δρίβας οικογενειακώς. 

'Από Α μ ε ρ ι κ ή 
Ό κος Γεώργιος Παν. Δούνιας, 
ό κος Τάμης Χαραμής, ό κος 
Παναγιώτης Γ. Λάββας, ό κος 
Βαγγέλης Τζάκας οικογενειακώς 
ό κος Γεώργιος Δούνιας οικογε
νειακώς, ή κα Κατερίνα Δούνια 
μέ τίς κόρες της, ό κος ' Αντώνης 
Γκλιάτης οικογενειακώς, ό κος 
Γιώργος Μπέλεσης οικογενεια
κώς, ό κος Χρίστος Γκιουζέλης 
οικογενειακώς ό κος Κώστας 
Μαυρομιχάλης οικογενειακώς, 
ή κα Κατερίνα Κοσμά μέ τά 
παιδιά της. 

Ά π ό Καναδά: 

Ό κος Βασίλης Χαραμής μέ τή 
σύζυγο του. 

Ά π ό Α ρ γ ε ν τ ι ν ή : 
Ό κος Α ν τ ώ ν η ς Παν. Ζώταλης. 
Ά π ό τήν Κύπρο: 
Ό κος Παναγιώτης Παυλάκης 
οικογενειακώς. 

τά λαχανικά. Οί κτηνοτρόφοι 
ήταν πιό τακτικοί στό χωριό, 
μιας καί δέν είχαν τόσες πολλές 
υποχρεώσεις στίς στάνες. Οί 
μελισσοκόμοι ήταν σκεπτικοί, 
μιας καί οί παραγωγή ήταν 
πενιχρή. Γιά τά αμπέλια δέν 
υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία γιά 
τήν επιτυχία τους, 'ίσως νά τά 
βοηθήση ή τελευταία δυνατή 
βροχή. 

Περνώντας τά πανηγύρια πολ
λοί αποχωρίστηκαν τό χωριό, 
όσοι όμως έμειναν βρήκαν τίς 
πιό ιδανικές καί ανθρώπινες 
συνθήκες. Πιό στενή παρέα, πιό 
εγκάρδιες σχέσεις , πιό άγνή 



Άπό τή χοροσπερίδα τής 19-8-80 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
(Γράφει ή Ι ω ά ν ν α Πάρδαλη) 

Μεγάλη χαρά, έκπληξη καί 
συγκίνηση νοιώσαμε άντικρύ-
ζοντας τά «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ 
ΝΕΑ». Σας στέλνουμε τόσο τά 
ευχαριστήρια μας γιά τήν απο
στολή τής εφημερίδας, ό σ ο καί 
όλόθερμα συγχαρητήρια γιά τήν 
ιδέα σας, πού έγινε πραγματικό
τητα, νά έκδόσετε τήν εφημε
ρίδα. Πραγματικά, ήταν κάτι πού 
μας έλλειπε τόσο καιρό. 

"Ολοι πρόθυμα δήλωσαν τήν 
επιθυμία νά γίνουν συνδρομητές, 
γιατί άν καί άψυχο τό χαρτί τής 
εφημερίδας, κλείνει μέσα του καί 
φέρνει τόσο κοντά μας τήν 
Κρεμαστή μας καί τήν απέραντη 
αγάπη της πού είναι ή ζωή καί τό 
όνειρο κάθεΚρεμαστιώτη. Είμα
στε σίγουροι ότι τά «Κ.Ν.» θά 
πετύχουν τούς στόχους τους, 
γιατί είναι ή φωνή τής Κρεμα
στής πού θ' αντηχεί σ τ ' αυτιά 
κάθε κρεμαστιώτη καί ακούγον
τας την θά νοιώθει ακόμα πιό 
έντονα τήν υπερηφάνεια πού έχει 
γιά τό μικρό σέ μέγεθος, άλλά 
μεγάλο σέ αγάπη χωριό του. 

Ή Α δ ε λ φ ό τ η τ α Κρεμαστιω
τών «Ο ΜΥΣΤΡΑΣ», έκ μέρους 
δλων τών πατριωτών τοΰ Σύδνεϋ, 
σας γνωρίζει δτι θά συμπαρα
σταθεί στήν εφημερίδα «Κ.Ν.», 

όπως μέχρι τώρα έκανε σέ κάθε 
προσπάθεια πού άφοροΰσε τήν 
ωραία Κρεμαστή, σέ κάθε προ
σπάθεια πού ήταν πρός όφελος 
της. Τά «Κ.Ν.» θά γίνουν γιά μας 
ή γέφυρα μέ τό ώραΐο χωριό μας, 
πού θά μικραίνει τήν απόσταση 
πού μας χωρίζει καί θά μας κρατά 
ενήμερους σέ δ,τι άφορα τόσο 
τήν Κρεμαστή καί τήν πρόοδο 
της, μέ τά διάφορα έργα πού 
γίνονται έκεΐ, ό σ ο καί τούς 
συγχωριανούς μας. 

Τέλος, γιά νά ενημερωθείτε 
σάς γνωστοποιούμε ότι στίς 27 
Ι ο υ λ ί ο υ 1980, ημέρα Κυριακή, 
έγινε Γενική Συνέλευση γιά τήν 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμ
βουλίου τής Α δ ε λ φ ό τ η τ α ς μας, 
πού συγκροτήθηκε ώς έξης: 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Γεωρ. 
Τσορομώκος, Αντ ιπρόεδρος : 
Νικόλαος Χρ. Χαραμής, Γραμ
ματέας: Ι ω ά ν ν α Δημ. Πάρδαλη, 
Ταμίας: Παναγιώτης Ί ω . Κο
σμάς, Μέλη: Δημήτριος 'Ανασ. 
Χαραμής, Κων/νος Ί ω . Τζάκας, 
Α ν τ ώ ν ι ο ς Γεωρ. Τσορομώκος, 
Γεώργιος Ί ω . Πάρδαλης, Γεώρ
γιος Θεοδ. Τσορομώκος. 

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε, όπως ή αδελφότητα 
δώσει χ ο ρ ό στίς 4 Ό κ τ ω β ρ ί ο υ 
1980, τά κέρδη τοΰ οποίου θά 

άνθρωποι επιστήμονες καί άγα-
ποΰν τήν γενέτειρα μας. Πάντως 
έμεΐς οί ξενιτεμένοι δέν ξεχοΰμε 
τό χωριό μας, τό τόπο καταγωγής 
μας. Ή Κρεμαστή μπορεί νά 
είναι χωριό φτωχό καί άγονο 
λόγω τοΰ εδάφους, είναι όμως 
θέρετρο μοναδικό λόγω τοΰ 
υψομέτρου πού έχει μέ τά ώραϊα 
δάση άπό έλατα, τά κρύα της 
νερά, τά νόστιμα κτηνοτροφικά 
προϊόντα της καί τό γευστικό 
κρασί άλλά προπαντός τόν λε
βέντικο καί φιλόξενο κόσμο της 
πού όπου καί άν βρίσκεται, στά 
πέρατα τής υδρογείου, δέν ξεχνά 
τό αγαπημένο του χωριό. Παρα
καλώ τή Συντ. Ε π ι τ ρ ο π ή νά 
έκδίδη τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α πιό 
συχνά, γιά νά μαθαίνουμε τά νέα. 
Ευχαριστώ τή Συντακτική Ε π ι 

τροπή 
Μέ αγάπη 

Α ν τ ώ ν η ς Κοσμάς - Ξάνθη 

Έμπρο'ς δλοι μαζυ' νά 
ρθοΰμε πιο' κοντά μετα-
ξυ' μας, νά κάνουμε τή 
Κρεμαστή μας το' πιο' 
όμορφο χωριό. Μικροί 
καί μεγάλοι, στήν Ε λ 
λάδα καί στο εξωτε
ρικό1, νά αγωνιστούμε 
σαν πραγματικοί Κρε
μαστιώτες. 

διατεθοΰν γιά τήν εν ίσχυση τοΰ 
έργου πού γίνεται στήν Κρεμα
στή, δηλαδή γιά τ ή ν ασφαλτό
στρωση τοΰ δρόμου. 

Κλείνοντας τό γράμμα μας, 
άπό τό Σύδνεϋ, σάς στέλνουμε τίς 
ευχές μας γιά τήν επιτυχία τής 
εφημερίδας, τούς όλόθερμους 
χαιρετισμούς μας καί τήν αγάπη 
μας. 

ιου χωμιου, μι. ιις luptpvti,, τον 
υπαίθριο κινηματογράφο, τίς 
βόλτες, τίς εκδρομές καί τήν 
κουβέντα, ενώ τά παιδιά χόρται
ναν παιχνίδι. 

Οί ντόπιοι κάτοικοι βγάζαντή 
πατάτα καί φτειάχναν βραγές γιά 

(Γράφει ή Δ. Πριφτάκη) 
Μέ μεγάλη χαρά καί συγκί

νηση πήραμε στά χέρια μας τά 
«ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ». 

Διαβάζοντας τα φέραμε κοντά 
μας τή Κρεμαστή. ΓΓ αυτό 
νοιώθουμε όλοι ενθουσιασμένοι 
καί κάθε φορά θά περιμένουμε μέ 
ανυπομονησία κάθε καινούριο 
φύλλο γιά νά μάς φέρνει κοντά 
σας, νά μαθαίνουμε τά νέα σας 
καί σεις τά δικά μας. 

Δέν νομίζουμε νά υπάρχει 
Κρεμαστιώτης πού νά μήν αι
σθάνθηκε κάτι διαβάζοντας τήν 
εφημερίδα. Γιατί τό μικρό μας 
χωριό έγινε πολύ μεγάλο πάνω 
στήν εφημερίδα. 

Καί τώρα στά νέα μας. 
Μαζύ μας στό Μόντρεαλ βρί

σκεται γιά επίσκεψη τών παιδιών 
της ή κ. Ε λ έ ν η I . Λεγάκη. Τής 
ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. 

Ό κ. Βαγγέλης Λεγάκης καί ή 
σύζηγός του Μαρία απόκτησαν 
κοριτσάκι. Τούς ευχόμαστε νά 
τούς ζήσει. 

"Εγιναν οί αρραβώνες τοΰ κ. 
Θεοδώρου Λεγάκη μετά τής 
δίδας Μαρίας Λαζάρου άπό τή 
Λευκάδα. Τίς ευχές μας καί καλά 
στέφανα. 

Βαπτίστηκε τό κοριτσάκι τοΰ 
κ. Θεόδωρου καί Α φ ρ ο δ ί τ η ς 
Τσίγγου. Α ν ά δ ο χ ο ι ήσαν ό κ. 
Δημήτριος καί ή κ. 'Αντωνία 
(Τσορομώκου) Μπόνη άπό τό 

οιασκεοαση. 
' Η φυγή είναι ένα μαρτύριο καί 

γι ' αυτούς πού φεύγουν καί πιό 
πολύ γι ' αυτούς πού μένουν. Τά 
κουρασμένα τους πρόσωπα ποτί-
ζοπνται μέ χοντρά ειλικρινή 
καυτά δάκρυα. 

Βανκούβερ. Νά χαίρονται τό 
νεοφώτιστο. 

Στόν εκλεκτό μας γαμπρό 
Κρεμαστιώτη κ. Νικ. Κουτλή 
καί στή σύζυγο του Ματίνα 
(Τσίγγου) έκφράζομε τά συλλη-
πητήρια, γιά τό θάνατο τής 
μητέρας του. 

Θά είμαστε πάλι μαζύ στό 
επόμενο φύλλο. 
Χαιρετισμούς άπό τό Μόντρεαλ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τριμηνιαία Εκδοση του Συλλό
γου Κρεμαστιωτών 
«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μιχάλης Άντ . Δούνιας 
Νίκος Άντ . Ζώταλης 
Γιώργος Δημ. Τζάκας. 

Ταχυδρομικές επιταγές, γράμ
ματα, διαφημίσεις κλπ. νά στέλ
νονται στή Διεύθυνση 
Νίκο Ζώταλη 
Δαιμονογιάννη 4 * Αθήνα ΤΤ.219 

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

Στοιχειοθεσία, εκτύπωση, 
βιβλιοδεσία: 

ΦΙΙΤΟΓΓΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ ΕΛΛΑΛΟΕ ΕΠΕ 

Σαχτούρη 10, 'Αθήνα 

Ετήσια συνδρομή εσωτερικού 
200 δρχ. 
Ετήσια συνδρομή εξωτερικού 
10$ 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 


