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Είναι πλέον φανερό τι μπο-
ρέι να πετύχει μια ομάδα αν-
θρώπων που σκέφτονται και 
ενεργούν κάτω από τον ίδιο 
σκοπό που δεν είναι άλλος από 
την αγάπη για το χωριό μας. 
Θέλω πρώτα απ’όλα να δώσω 
συγχαρητήρια και στους δύο 
συλλόγους για την επιτυχημέ-
νη διοργάνωση όλων των εκ-
δηλώσεων φέτος το καλοκαί-
ρι. Είναι πολύ ενθαρρυντικό 
ότι νέοι άνθρωποι με φρέσκιες 
ιδέες με την καθοδήγηση των 
ωριμότερων στα χρόνια και πιο 
πεπειραμένων μελών ενεργώ-
ντας συντονισμένα να δημιουρ-
γούν! Το φετινό πανηγύρι κατά 
την γνώμη μου ήταν το καλύ-
τερο τουλάχιστον της τελευταί-
ας πενταετίας. Αντιλαμβανόμε-
νοι τις εποχές η απόφαση για 
την πληρωμή της ορχήστρας 
έφερε θεωρώ και το ανάλογο 

αποτέλεσμα. Η εκδρομή στο 
Κεφαλόβρυσο επίσης υπήρ-
ξε μια φρέσκια ιδέα που έφε-
ρε κοντά νέους και μεγαλύτε-
ρους και έδωσε σαφώς μια δι-
αφορετική νότα. Χαίρομαι πολύ 
σαν Κρεμαστιώτης όταν ξεπε-
ρασμένες ιδέες και αντιθέσεις 
μπαίνουν στην άκρη και όλοι 
μαζί σαν μια γροθιά αντιμετω-
πίζουμε καταστάσεις. Δίνεται 
ένα ηχυρό μήνυμα και απο-
τελέι παράδειγμα και για αυ-
τούς που ακολουθούν. Ελπί-
ζω το φετινό καλοκαίρι να απο-
τελέσει σταθμό και για τα επό-
μενα, ώστε όλο και περισσότε-
ροι Κρεμαστιώτες να εμπλέκο-
νται στα λεγόμενα «κοινά» που 
δεν είναι κάτι αόριστο και γενι-
κό αλλά τελικά κάτι προσωπι-
κό για τον καθένα μας! 

Χρήστος Γκλιάτης

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ
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Ο περασμένος Νοέμβρης 
ξεκίνησε με καλοκαιρινό πρό-
σωπο. Οι ζεστές βραδιές επέ-
τρεπαν να απολαμβάνουμε 
το προεκλογικό κλίμα έξω 
από τα μαγαζιά της πλατείας. 
Οι φανατισμοί δεν υπήρχαν, 
επί τέλους όλο και περισσό-
τεροι κατανοούν πως τίποτε 
δεν προσέφεραν οι αντιπαρα-
θέσεις.

Από τους υποψήφιους τη 
πρώτη Κυριακή δεν εξελέγη 
Δήμαρχος, στο τοπικό συμ-
βούλιο εξελέγησαν οι Χρή-
στος Κοσμάς , Αλέκος Πρι-
φτάκης, Κώστας Παπαμιχα-
λόπολος. Πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου αναδεί-
χτηκε ο Αλέκος Πριφτάκης 
με συμβούλους τους άλλους 
δυο εκλεγέντες. 

Την επομένη Κυριακή έγι-
ναν επαναληπτικές εκλογές , 
που με ελάχιστη διαφορά ανα-
δείχτηκε Δήμαρχος ο Γιάννης 
Γρυπιώτης. 

Δημοτικός σύμβουλος εξε-
λέγη ο πατριώτης μας Τάκης 
Αλ. Παυλάκης με το πλειοψη-
φίσαντα συνδυασμό.

Στο χωριό μας δεν υπερψη-
φίστηκε ο αναδειχθείς Περι-
φερειάρχης Πέτρος Τατούλης.

Είμαστε επιφυλακτικοί για 
τη πορεία του χωριού μας στο 
νέο τοπίο που διαμορφώθηκε  
αλλά διαθέσιμοι να βοηθή-
σουμε όσους καλοπροαίρετα 
θ’αγωνιστούν για τα προβλή-
ματα του χωριού μας.

Τις επόμενες ημέρες συνε-
χίστηκε το έργο της λιθόστρω-
σης του δρόμου ανάμεσα στις 
δυο πλατείες. Απέμειναν μόνο 
τ’ αρμολογήματα στα δρόμο, 
οι τοιχοποιίες έχουν ολοκλη-
ρωθεί κι ελπίζουμε το ερχόμε-
νο Καλοκαίρι να γίνουν εγκαί-
νια μαζί με τους αδελφούς μας 
μετανάστες και να αποδοθεί τι-
μή στον αείμνηστο ευεργέτη 
Νικόλαο Παπαμιχαλόπουλο.

Με λίγες βροχές και γλυ-
κό καιρό περνούσαν οι επό-
μενες ημέρες, οι κτηνοτρόφοι 
μας απεχώρησαν, παρέμενε ο 
Λούης Ξαστερούλης στο Τού-
μπαλι αλλά και μέρος από το 
κοπάδι του Γιάννη Πουλάκη.

Βέβαια τα αρκετά χόρτα συ-
ντηρούν τη κίνηση στο Τού-
μπαλι, για αρκετό καιρό. 

Το δεύτερο δεκαήμερο του 
Δεκέμβρη ένα σύντομο χιόνι 
υπενθύμισε πως φτάνουν Χρι-
στούγεννα. Ο πάγος που το συ-
νόδεψε προξένησε μόνο ζημιές 
στους κήπους και στα χόρτα.

Οι ελαιοπαραγωγοί του χω-
ριού μας συγκέντρωσαν ικα-

νοποιητικό εισόδημα 
Κυρίως ο Παναγιώτης Δρί-

βας, Γιάννης Παπαμ/ος, Νίκος 
Δούνιας, Αφοι Τζάκα Κώστας 
Παπαμ/ος, Στάθης Λεγάκης, 
Κώστας Πουλάκης.

Η ποιότητα του Κρεμαστιώ-
τικου λαδιού είναι εξαιρετική.

 Τα Χριστούγεννα στο χω-
ριό γιορτάστηκαν ικανοποιη-
τικά για το χωριό με τους πα-
τριώτες που παραβρέθηκαν.

Τα αγαπημένα μας παιδιά, 
που ζωντανεύουν τον έρημο 
χειμωνιάτικο τόπο, η Αγγελι-
κή, ο Θανάσης, ο Γιώργης εί-
χαν για παρέα τα εγγόνια του 
πιστού φρουρού του χωριού 
Γιάννη Ξαστερούλη. Το σπίτι 
του Γιάννη παρέμεινε ζωντα-
νό όλες τις γιορτές. Στο χωριό 
βρέθηκαν τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων η οικογένεια του 

Παναγιώτη Τζώρτζη, οι οι-
κογένειες του Παναγιώτη Παυ-
λάκη, του Παναγιώτη Τσορο-
μώκου, του Βασίλη Παράσχη, 
ο Μήτσος Τζάκας με τη κυρά 
Γιώτα κι επίσης ο Γιάννης Δρί-
νης (εγγονός Ι Μανούσου) μα-
ζί με φίλους του.

Η πλατεία είχε στολιστεί 
εορταστικά όπως και τα μα-
γαζιά της πλατείας. 

Η Πρωτοχρονιά δυστυχώς 
σηματοδοτεί τη πιο μεγάλη 
ερήμωση του χωριού. 

Εδώ και κάποια χρόνια που 
αποχώρησαν από τη ζωή οι τε-
λευταίοι εκπρόσωποι των ντό-
πιων αμετακίνητων πατριωτών 
μας, το κενό έγινε χάος.

Οι επόμενες μέρες του και-
νούργιου χρόνου φέρανε πα-
τριώτες στο χωριό.

Τη γιορτή των Θεοφανί-
ων υπήρξε ικανοποιητικό εκ-
κλησίασμα, ο τοπικός σύλλο-
γος πραγματοποίησε κοπή πί-
τας για τη καλή χρονιά , έγινε 
αγιασμός και τα παιδιά στ’α-
νοικτά σπίτια τραγούδησαν τα 
κάλαντα.

Δυστυχώς τα πικρά νέα δεν 
απολείπουν.

Στις Μολάους πέθανε ο πα-
τριώτης μας Μιχάλης Παρά-
σχης. Στην Αυστραλία έφυγε 
ξαφνικά ο πατριώτης μας Λού-
ης Χαραμής. Όσοι βρεθήκαμε 
κοντά του τα μαθητικά χρόνια, 
δεν ξεχνάμε το αεικίνητο αδύ-
νατο παιδί, το Σπίθα όπως τον 
αποκαλούσαμε.

Γεννήθηκε το 1948, δυστυ-
χώς δεν κατάφερε να επιστρέψει 
στις παιδικές του αναμνήσεις.

Ένας ακόμα θάνατος! Του 
πατριώτη μας Γιώργου Γκλιά-
τη. Στο Μπεζάνι έζησε τα πε-
ρισσότερα χρόνια, αλλά η 

Κρεμαστή ήταν βαθιά ριζω-
μένη στη ψυχή του. Εκεί απο-
λάμβανε τη λεβεντιά του κα-
βάλα στο άλογο, πηγαίνοντας 
στη Μούσγκα ή τον Αι Γιώρ-
γη. Οι αναμνήσεις της Κρε-
μαστής του έφερναν εύκολα 
καυτά ειλικρινή δάκρυα στα 
μάτια του. Δυστυχώς λίγη η 
διαδρομή του 1941-2011. 

Στις αρχές της χρονιάς ανέ-
λαβε καθήκοντα η νέα δημο-
τική αρχή του Δήμου Ευρώ-
τα, που με το καιρό θα συνη-
θίσουμε. Επίσης το τοπικό συμ-
βούλιο ξεκίνησε το έργο του. 
Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη 
διάθεση προσφοράς. Το χωριό 
έχει μεγάλη ανάγκη τη στήρι-
ξη ανθρώπων που συνειδητά 
προσφέρουν τη βοήθεια τους

Το δίκτυο ύδρευσης είναι 
σήμερα το κορυφαίο πρόβλη-
μα του χωριού ,είναι προφα-
νές ότι υπάρχει εκτεταμένη δι-
αρροή στους αγωγούς μετα-
φοράς του νερού 

χρειάζεται προσεκτική με-
λέτη ώστε να εντοπισθούν οι 
εστίες απωλειών

Κάποιες βροχές των τελευ-
ταίων ημερών δεν αλλάζουν 
την εικόνα του ήπιου χειμώνα

Στο χωριό υπάρχει ζεστή 
παρέα των τοπικών αρχόντων, 
των Αλέξανδρου και Γιάννη 
Παπαμιχαλοπουλαίων, που 
κρατούν ζωντανά τα μαγαζιά 
του χωριού.

Όταν ολοκληρωθεί το μά-
ζεμα ελιών του κάμπου ελπί-
ζουμε να υπάρχουν περισσό-
τερες ζωντανές βραδιές. 

Μετακινήσεις  
πατριωτών μας

Επισκέπτηκανε τον ΚΑΝΑΔΑ
Ελένη Ι Λεγάκη 
Ελένη Π Παπαμιχαλόπουλου
Επισκέφτηκαν τις ΗΠΑ

Κώστας και Ρούλα Παπαμι-
χαλόπουλου
Ήρθαν από το εξωτερικό
Αυστραλία
Γιάννης Μιχ. Παρδάλης
Καναδά
Κώστας και Μαρία Ταμβάκου 
Γιώργος Ταμβάκος
Μαρία Παράσχη-Τερζιώτη
Ολλανδία
Μαρία Κ Πουλάκη 
Αραβία 
Πέτρος Χρ. Δούνιας 

Το περασμένο καλοκαίρι
Δήμητρα Ταμβάκου με το 
σύζυγο της
Παναγιώτα Κ Ταμβάκου από 
Καναδά

Συνέχεια στη σελίδα 8

Πέρασαν τριάντα χρόνια!

Οι τελευταίοι ζευγολάτες.
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Επιμέλεια σύνταξης:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΥΝΙΑ

Ταχυδρομικές επιταγές, 
γράμματα στέλλονται στη 

διεύθυνση:
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΥΛΑΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ 15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
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Κείμενα προς δημοσίευση 
στέλλονται στον κ.

ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΒΡΙΛΗΣΙΑ
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Συνδρομές ετήσιες:
Εσωτερικού: ευρώ 20
Εξωτερικού: ευρώ 20

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ:
ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.
Ανδραβίδας 7

Χαμόμυλο Αχαρνών
τηλ. 210 3410436

Ε Υ Θ Υ Μ Η  Σ Τ Η Λ Η
1. Πεθαίνει ο Μήτσος και 

πάει στον παράδεισο. 
Εκεί βλέπει ένα μέρος 
γεμάτο με ρολόγια. Την 
ίδια στιγμή συναντά-
ει έναν άγγελο και τον 
ρωτάει; Γιατί είναι όλα 
αυτά τα ρολόγια εδώ; 
Κάθε ρολόι μετράει τη 
διαφθορά μιας χώρας. 
Όσο πιο γρήγορα κι-
νούνται οι δείκτες τό-
σο πιο μεγάλη είναι η 
διαφθορά του απαντά-
ει ο άγγελος.
Αμέσως ο Μήτσος πη-

γαίνει να δει τα ρολόγια. 
Βλέπει το ρολόι της Αμε-

ρικής και οι δείκτες κι-
νούνται κάπως γρήγορα. 
Βλέπει το ρολόι της Γερ-
μανίας και οι δείκτες κι-
νούνταν επίσης κάπως 
γρήγορα. Βλέπει το ρολόι 
της Ιταλίας και οι δείκτες 
και αυτουνού κινούνταν 
γρήγορα.
Ψάχνει για το ρολόι της 
Ελλάδας αλλά δεν το βρί-
σκει. Τότε ρωτάει τον άγ-
γελο «Καλέ άγγελέ μου το 
ρολόι της Ελλάδος δεν το 
βρίσκω….που είναι;» «Αα-
αα!! το ρολόι της Ελλά-
δος το πήρε ο Θεός για 
……………. Ανεμιστήρα!!»

2. Η θεία Γιώργαινα, με 
περασμένα τα ενενή-
ντα, είχε κάποιο πρό-
βλημα στο θυρεοειδή 
της και κατέβηκε από 
το ορεινό χωριό παρέα 
με τον άνδρα της να 
πάνε σε ειδικό γιατρό 
στην Αθήνα. Ο Γιατρός 
αφού την εξέτασε, έγρα-
ψε και της έδωσε τη 
γνωμάτευση (μια σει-
ρά το κείμενο της γνω-
μάτευσης). Η θεία Γιώρ-
γαινα αφού ευχαρίστη-
σε το γιατρό τον ρώτησε 
«τι κάνει γιατρέ η επί-
σκεψη;» Ο Γιατρός της 

απάντησε: «Εκατόν εί-
κοσι ευρώ.» Έκπληκτη η 
θεία Γιώργαινα ρώτησε: 
«Για δυο λέξεις που μου 
‘γραψες θέλεις 120 Ευ-
ρώ; Τη μισή μου σύντα-
ξη;» Ο γιατρός απάντη-
σε: «Γιαγιά, για να μπο-
ρώ να σου γράψω αυ-
τές τις δύο λέξεις σπού-
δασα είκοσι πέντε χρό-
νια» και η γιαγιά απά-
ντησε: «και τι φταίω ‘γω 
παιδάκι μου αν εσύ δεν 
έπαιρνες τα γράμματα;» 
κόκαλο ο γιατρός.

Ν. Α. Δ

«Το μέγα της ιεροσύνης υπούργημα»
Η ιεροσύνη θεωρείται, 

κατά την Ορθόδοξη Χρι-
στιανική Θεολογία, μυστή-
ριο, δηλαδή πράξη που γί-
νεται με συνεργασία Θεού 
και ανθρώπου, πράξη συ-
ντελεσμένη από το Πνεύμα 
το Άγιον. Η ιεροσύνη δια-
κρίνεται στη γενική και 
στην ειδική. 

Γενική Ιεροσύνη λαμ-
βάνουν όλοι οι χριστια-
νοί με τη διαδικασία του 
βαπτίσματος και του χρί-
σματος, με αποτέλεσμα τη 
συμμετοχή τους στο βασι-
λικό, το προφητικό και το 
ιερατικό αξίωμα του Χρι-
στού. Ο Χριστιανός βασι-
λεύει επί των παθών του 
και δεν επηρεάζεται από 
την Κτίση ως ον ελεύθε-
ρο και αυτεξούσιο, ομολο-
γεί και κηρύττει την πίστη 
του στο Θεό και θυσιάζει 
τη ζωή του στην υπηρεσία 
Του και υπέρ των αδελφών 
του. Αντιθέτως, η ειδική ιε-
ροσύνη λαμβάνεται με τη 
χειροτονία. Η ειδική ιερο-
σύνη εκφράζει τη μετοχή 
στο τριπλό αξίωμα του Χρι-
στού στον κατ’ εξοχήν βαθ-
μό γι’ αυτό, οι φορείς της 
ειδικής ιεροσύνης κατέ-
χουν το τελετουργικό χάρι-
σμα, την ικανότητα να τε-
λούν τα μυστήρια και τις 
λοιπές τελετές. η ιεροσύνη, 
όμως, είναι «υπούργημα» 
και στην αρχαία ελληνική 
«Υπουργός» είναι ο υπηρέ-

της. ωσαύτως, η ειδική ιε-
ροσύνη είναι μια υπηρεσία 
που οφείλει να προσφέρει 
ο κάτοχός της στην Εκκλη-
σία ως «σώμα Χριστού πα-
ρατεινόμενον εις τους αι-
ώνας» αποτελούμενο από 
τους βαπτισμένους στο 
όνομά Του.

Οι ιστορικές περιπέτειες 
της Ανατολικής Μεσογεί-
ου προσέδωσαν στην ειδι-
κή ιεροσύνη την ιδιότητα 
του εθνάρχου. Ως εθνάρ-
χης ο ιερέας οφείλει να με-
ριμνά και για τις πνευμα-
τικές και για τις μη πνευ-
ματικές ανάγκες του ποι-
μνίου του. Προΐσταται των 
δραστηριοτήτων της κοι-
νότητας, συντονίζει το φι-
λανθρωπικό και κοινωνι-
κό έργο, μεσιτεύει στην κο-
σμική εξουσία για θέμα-
τα του ποιμνίου του. Ακό-
μη, ευλογεί τα όπλα της 
επανάστασης και γίνεται 
μπροστάρης σε κοινωνι-
κούς αγώνες (Κιλελέρ), σε 
μια προσπάθεια να περιο-
ρίσει τη βία των εξεγερμέ-
νων και να τους ωθήσει να 
εμείνουν στο διακηρυχθέ-
ντα στόχο της πραγμάτω-
σης των αντικειμενικά δί-
καιων αιτημάτων τους. Τέ-
λος, μοιράζεται τις ελάχι-
στες γνώσεις του με τα μέ-
λη του ποιμνίου του, ιδιαί-
τερα με τους νέους.

Ωσαύτως, δημιουργή-

θηκε η εικόνα του μειλίχι-
ου ιερέα που μετέχει στη 
ζωή της κοινότητας, παρη-
γορεί, διδάσκει, κηρύττει, 
ευλογεί, συμπαραστέκεται, 
εκτελεί τα λειτουργικά του 
χρέη, δικάζει, συμφιλιώ-
νει, προστατεύει τη χήρα, 
τον ορφανό, τον αδύναμο. 
Σηκώνει συχνά τη βακτη-
ρία για να υποστηρίζει το 
δίκαιο. Η κοινότητα νιώ-
θει γι’ αυτόν σεβασμό που 
γίνεται πιο έντονος κατά 
την περίοδο του γήρατος. 
Στο τέλος, πεθαίνει και η 
κοινότητα τον τιμά για τη 
διακονία του είτε θάπτο-
ντάς τον καθιστό είτε δι-
αθέτοντας χώρο για την 
ταφή στο κέντρο του χω-
ριού και πίσω από το Ιε-
ρό Βήμα.

Εντός παραδόσεως με 
τέτοιου είδους χαρακτηρι-
στικά, οι ιερείς αποτελούν 
ενδιαφέρον κεφάλαιο της 
τοπικής ιστορίας. Η Κρε-
μαστή ευτύχησε να ανα-
δείξει ιερατική δυναστεία 
που ανέδειξε πέντε συνο-
λικά ιερείς, τον π. Ιωάννη 
Παπαγιαννάκη, τον π. Γε-
ώργιο Παπαγεωργάκη, τον 
π. Ιωάννη Παπαϊωάννου, 
τον π. Ελευθέριο Παπαε-
λευθερίου, τον π. Κωνστα-
ντίνο Παπαελευθερίου, ο 
καθένας γιος του προηγού-
μενου, παρά το διαφορετι-
κό επώνυμο που αιτιολο-
γείται από τον εθιμικό κα-

νόνα η χειροτονία να απο-
τελεί λόγο αλλαγής επωνύ-
μου. Αλλά και ο γιος του 
τελευταίου, ο π. Ελευθέρι-
ος Παπαελευθερίου, υπήρ-
ξε ιερέας και θεμελιωτής 
του Καθεδρικού Ι.Ναού της 
Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού Αιγάλεω. Ιερατική και 
αγωγή έχουν και οι οικο-
γένειες Παπαμιχαλόπου-
λου (ιδρυτής ο π. Μιχαήλ 
Μπούφης) και Πριφτάκη 
(Πριφτ = παπάς στην αρ-
βανίτικη διάλεκτο). Κρε-
μασιώτης και ο π. Ιωάν-
νης Χαραμής, Εφημέριος 
και Αρχιερατικός Επίτρο-
πος Γερακίου, καθώς και 
ο π. Παναγιώτης Λεγάκης, 
Εφημέριος Πακίων και Δι-
ευθυντής του Γηροκομείου 
Μολάων, διότι ο παππούς 
του γεννήθηκε στην Κρε-
μαστή, μέλος της οικογέ-
νειας Λεγάκη.

Κληρονόμος μιας πλού-
σιας παράδοσης και ο νεο-
στί χειροτονηθείς π. Σερα-
φείμ (Νικόλαος) Κοσμάς. 
Χειροτονήθηκε σε διάκο-
νο στις 14/11/2010 και 
σε πρεσβύτερο την ημέρα 
των Χριστουγέννων, υπα-
κούοντας σε κλήση που εί-
χε λάβει ήδη από τη νηπι-
ακή του ηλικία. Εντάχθη-
κε στον άγαμο κλήρο πο-
θώντας να αφιερωθεί στο 
μέγιστο βαθμό στη διακο-
νία του Θεού και του Λαού 
Του. Η κλήση Του τον οδή-

γησε σε βιοτή πλήρη σε-
μνότητας, ταπεινώσεως, 
ανεξικακίας. τα χαρίσματα 
αυτά συνοδεύθηκαν από 
σπουδές στη Θεολογική 
Σχολή Αθηνών, από όπου 
έλαβε πτυχίο και πιστο-
ποιητικό μεταπτυχιακών 
σπουδών στη Λειτουργική. 
Εύχομαι στον π. Σεραφείμ 
να αξιοποιήσει την κλήση 
και τα χαρίσματά του στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό και 
να αποτελέσει ιερέα «κα-
τά την τάξιν Μελχισεδέκ», 
καθιστάμενος πρότυπο για 
τους σύγχρονους και τους 
μέλλοντες.

ΥΣ: Στο βιβλίο του Κ. 
Πραχάλη «Στην Αγία Πα-
ρασκευή των Μολάων», 
Έκδοση της Τοπικής Εκ-
κλησίας, Μολάοι 2008, 
σελ. 54 γίνεται αναφορά 
σε θαύμα της Αγίας Πα-
ρασκευής που έλαβε χώρα 
στην Κρεμαστή. Γράφει ο 
συγγραφέας «είδε ο πατέ-
ρας στην Κρεμαστή όνειρο 
ότι η Αγία Παρασκευή χάι-
δεψε το ετοιμοθάνατο παι-
δάκι του και το πρωί έγινε 
καλά». Παρακαλώ όποιος 
αναγνώστης γνωρίζει κάτι 
για αυτό το περιστατικό να 
αποστείλει απάντηση στη 
διεύθυνση της εφημερίδας 
ή στη διεύθυνση Ηρακλεί-
του 78, 12243 Αιγάλεω.

Ν. Κ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ

Η Στέλλα Παπαμιχαλοπούλου 

πέτυχε στο Τ.Ε.Ι. Ακτινοθεραπείας Λάρισας
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Έχουν περάσει πάνω από 
πενήντα χρόνια , όμως στη θύ-
μηση μου κάποια περιστατι-
κά στη κοινωνία του χωριού 
μας παραμένουν έντονα χα-
ραγμένα

Mόλις είχε μπει Μάρτης, 
τη προηγούμενη βραδιά τα 
παιδιά του χωριού ξεφαντώ-
σαμε με τα τροκάνια και τις 
τρουμπομαρίνες, κήρυκες του 
«έμπα Μάρτη με χαρά...»

Είχαμε βγει διάλειμμα στο 
προαύλιο του σχολείου, μέρα 
με καλοσύνη, σταματήσαμε τα 
παιχνίδια όταν στην απέναντι 
ράχη βλέπαμε ένα ατέλειωτο 
καραβάνι με ζώα ανθρώπους 
και περίεργα φορτώματα, μας 
επισκεπτόντουσταν οι Ατσιγ-
γαναίοι όπως τους αποκαλού-
σαν οι μεγαλύτεροι μας

τα σκυλιά του χωριού με τα 
γαυγίσματα, δείχνανε την αντι-
πάθεια τους στους ταλαίπω-
ρους επισκέπτες μας 

η εγκατάσταση τους έγινε 
πίσω από το σπίτι του Σαρρή, 
πανώδρομα ανάμεσα στα σφε-
ντάμια και τα κλαριά.

Μόλις σχολάσαμε όλων 
των παιδιών τα βλέμματα εί-
χαν στραφεί στο καταυλισμό, 
είδαμε να έχουν στήσει πέντε 
σκηνές, ξεχάσαμε τη πείνα, που 
πάντοτε μας κυρίευε στο σχό-
λασμα και όλα τ’ αρσενικά της 
βρύσης και του καλμπατσιού 
φτάσαμε στο καταυλισμό.

Τα σκυλιά τους ήταν φοβι-
σμένα ούτε άχνα δε βγάλανε, 
στα γύρω δέντρα είχαν δέσει 
τα κατάκοπα αδύνατα άλογα 
και γαϊδούρια που μάταια ψά-
χνανε για τροφή.

Γύρω από τα μαυρισμένα 
αντίσκηνα περιφερόντουσταν 
παιδιά διαφόρων ηλικιών, μας 
κοιτούσαν με συμπάθεια και 
καλοσύνη

Ο αρχηγός της οικογένειας 
ο μπάρμπα Νικόλας, μεσόκο-
πος μαυριδερός με ίσια γκρι-
ζωπά μαλλιά έδινε συνεχώς 
εντολές προς τους άλλους, 
είπε και σε μας «τραβάτε στα 
σπίτια σας».

Με κάθε λεπτομέρεια με-
ταφέραμε όσα παρατηρήσα-
με στα σπίτια μας , μας έλε-
γαν να προσέχουμε είναι κα-
κοί άνθρωποι οι ατσιγκαναί-
οι, αυτοί σταύρωσαν το Χρι-
στό, οι ατσιγγάνες μπορεί να 
σας μαγέψουν.

Μανάδες τσιγγάνες ζαλω-
μένες με πολύχρωμα ταγάρια 
ακολουθούμενες από τσούρ-
μο ξεβράκωτα μικρά ξεχύθη-
καν στη ζητιανιά, βρέθηκαν 
αρκετά σπίτια που τους δώ-
σανε ένα κομμάτι ψωμί.

Είδα τη θεια Δημητρούλα 
τη Καναβάραινα να δίνει ένα 
σβώλο τυρί ,ενώ η μάννα που 
το παρέλαβε έσκυβε να της φι-
λήσει τα πόδια.

Και την άλλη μέρα μετά το 
σχόλασμα πάλι στις σκηνές , 

από τα λιγοστά ανοίγματα της 
σκηνής βλέπαμε κοντά στον 
ορθοστάτη της σκηνής πάνω 
σε μια λαμαρίνα είχαν ανάψει 
μια ισχνή φωτιά.

Ο πυκνός φλόμος εμπόδιζε 
να ξεχωρίσεις όσους βρισκό-
ντουσαν στη σκηνή.

Ήτανε Σάββατο πριν κτυπή-
σει η καμπάνα του σχολείου, 
όταν βγήκα στην αυλή, είδα 
τον αρχηγό το μπάρμπα Νι-
κόλα, με άλλους τρεις τσιγ-
γάνους, να πλέκουν μελισ-
σοκόφινα που τους γύρεψε ο 
πατέρας μου, σκέφθηκα πως 
και αυτοί είναι άνθρωποι σαν 
εμάς, έτσι δε δίστασα να τους 
πω... καλημέρα..

 Όταν έφτασα στο προαύ-
λιο του σχολείου μερικά γει-
τονόπουλα με κοιτούσαν πε-
ρίεργα , πίστευαν πως οι τσιγ-
γάνοι που πλέκανε καλάθια 
στην αυλή μας μπορεί να με 
μάγεψαν.

Στο σχόλασμα βλέπαμε 
από μακριά αρκετούς μαζε-
μένους στο καταυλισμό, όταν 
φτάσαμε ακούσαμε από τη 
θεια Σταμάτα τη Κουτσούραι-
να, γειτόνισσα του καταυλι-
σμού, πως κοιλοπονάει μια 
ατσιγγάνα- η γριά Κουτσού-
ραινα είχε στην αγκαλιά της το 
χρονιάρη Λευτέρη που επέ-
μενε να της τραβάει τη μπα-
λαρίνα της.

Γύρω από τη σκηνή που 
ακούγαμε τις φωνές του πό-
νου, είχαν μαζευτεί αρκετές 
πονόψυχες γειτόνισσες , ο το-
κετός ήτανε δύσκολος, μου 
φώναξε η θεια Ανθούλα – πή-
γαινε καμάρι μου να πεις της 
θειας σου της Χρυσούλας να 
έρθει να βοηθήσει.

Η θεια Χρυσούλα ήτανε ξα-
κουστή μαμή , παρακολούθη-
σε μαθήματα στο γιατρό Τρο-
χάνη στο Λενίδι.

Από μέσα μου είχα απομα-
κρύνει κάθε αντιπάθεια που 
μας καλλιεργούσαν οι μεγα-
λύτεροι για τους τσιγγάνους.

Πήγα αστραπή στο σπίτι της 
θεια Χρυσούλας, που μ’αγά-
παγε πολύ και με φίλευε.

Όταν είπα τη παραγγελία η 
θεια Χρυσούλα αγρίεψε – τού-
το μου χρειάστηκε να ξεγεννή-
σω κατσιβέλα.

 Γύρισα άπρακτος, τότε φω-
νάξανε τη Κοσκινού, γνώριζε 
να ξεγεννάει προβατίνες, όμως 
με προθυμία βοήθησε τη τα-
λαίπωρη μάννα, σε λίγο ακού-
σαμε το κλάμα του μωρού, η 
θεια Λένη η Κοσκινού ανακοί-
νωσε πως ήτανε παιδί (αγόρι).

Το φτωχό αντίσκηνο δεν εί-
χε καρύδια να πετάξει στα συ-
γκεντρωμένα παιδιά, όπως συ-
νηθιζόταν στις γέννες, όμως εί-
χαμε χαρεί, εμείς τα σκληρά 
παιδιά, αλλά ποτισμένα με τις 
προκαταλήψεις του τόπου μας

Μιχ. Δούνιας

Ήταν και αυτό παιδί Ονόματα Κρεμαστιωτών
Στο χωριό μας τα μικρά ονόματα των ανθρώ-

πων του, ήταν εκείνα που αφθονούν στον Ελλα-
δικό χώρο.

Είναι ονόματα που σχεδόν όλα αντιστοιχούν 
σε άγιο της χριστιανοσύνης πάντοτε σχεδόν των 
παππούδων τα ονόματα μεταφέρονταν στα εγ-
γόνια, όμως επειδή οι οικογένειες ήταν πολυ-
μελείς, περίσσευαν ονόματα και τα έδινε ο νου-
νός ή δινόταν όνομα κάποιου συγγενή που εί-
χε φύγει νέος.

Στη Κρεμαστή η παλαιά μητρόπολη της ήταν 
ο Αϊ – Γιώργης, μεταγενέστερα οι Άγιοι Θεόδω-
ροι προς τη πλευρά του Χάρακα. 

Η εκκλησία του Αγιάννη υπήρχε αρκετά χρό-
νια πριν την Παναγία που κτίστηκε το 1812 και 
από τότε παραμένει μητρόπολη του χωριού μας.

Γυρνώντας στο παρελθόν του χωριού μας, ανα-
ζητήσαμε τη διαμόρφωση των ανδρικών ονομά-
των από το 1860 ως το 1960 όσο το χωριό παρέ-
μενε ζωντανό.

ΟΝΟΜΑ 1860 1960

Ηλικία  
άνω των 21

Όλες οι ηλικίες

Ανδρέας - 4

Αναστάσης 5 17

Ανάργυρος - 2

Αθανάσιος 3 1

Αλέξιος 1 3

Αντώνης 5 21

Αναγνώστης 1 -

Απόστολος - 2

Βασίλης - 15

Γεώργιος 33 66

Γρηγόρης - 7

Γκοβόσης 1 -

Δημήτρης 23 48

Δήμος 1 1

Διαμαντής 2 1(ΗΠΑ)

Ελευθέριος - 4

Εμμανουήλ - 2

Ευάγγελος - 5

Ευστάθιος - 1

Ζαχαρίας 1 1

Ηλίας 3 3

Θόδωρος 19 26

Θωμάς - 1

Καμαρινός - 4

Κοσμάς 1 1(ΗΠΑ)

Καλόγηρος 1 -

Κυριάκος 1 -

Κωσταντής 9 33

Λάμπρος 1 1

Λεωνίδας 4 9

Μιχάλης 5 22

Νικήτας - 2

Νικόλαος 13 32

Παναγιώτης 27 77

Παντελής - 7

Παύλος 1 2

Πέτρος - 3

Περικλής - 1

Σαράντος - 1

Σταύρος 1 2

Σπύρος - 2

Σωτήρης - 1

Στέλιος - 1

Σταμάτης 1 1

Σωκράτης - 1

Τιμόθεος - 1

 Χαράλαμπος 1 1

Χρήστος 8 34

Χρύσανθος - 3

Φίλιππος - 1

Διαπιστώνουμε ότι το 1860 οι Γιάννηδες ήταν 
οι περισσότεροι στο χωριό μας.

Μετά εκατό χρόνια οι Παναγιώτηδες υπερ-
τερούν.

Παραθέτουμε δυο ονόματα που υπήρχαν το 
1960 για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε εκεί-
νους που σήμερα δεν ζουν.

1. Αντώνης Π Δούνιας Αναστάσιος Ι Χαραμής

2. Αντώνιος Π Ξαστερούλης Αναστάσιος Κ Δρίβας

3. Αντώνιος Χ Παρδάλης Αναστάσιος Π Χαραμής

4. Αντώνιος Ν Δούνιας Αναστάσιος Κ Γκλιάτης

5. Αντώνιος Παντ. Ζώταλης Αναστάσιος Ι Κοσμάς

6. Αντώνιος Παν. Ζώταλης Αναστάσιος Γ Πριφτάκης

7. Αντώνιος Σ Τσορομώκος Αναστάσιος Λ Πριφτάκης

8. Αντώνιος Α Γκλιάτης Αναστάσιος Χ Παράσχης

9. Αντώνιος Γ Κουλούρης Αναστάσιος Π Κυρανάκης

10. Αντώνιος Ι Πριφτάκης Αναστάσιος Ν Γκιουζέλης

11. Αντώνιος Δ Πριφτάκης Αναστάσιος Α Πουλάκης

12. Αντώνιος Χ Κοσμάς Αναστάσιος Ι Πουλάκης

13. Αντώνιος Δ Χαραμής Αναστάσιος Ι Πουλάκης (Γαρ)

14. Αντώνιος Ν Γκιουζέλης Αναστάσιος Π Μανίκης

15. Αντώνιος Θ  
Μαυρομιχάλης

Αναστάσιος Ν Παρδάλης

16. Αντώνιος Γ Ζώταλης Αναστάσιος Ν Παρδάλης

17. Αντώνιος Ι Γκιουζέλης Αναστάσιος Π Παρδάλης

18. Αντώνιος Π Κοσμάς

19. Αντώνιος Θ Χαραμής

20. Αντώνιος Ι Παυλακης

21. Αντώνιος Π Τζάκας

Μ Δ 

Στο προηγούμενο φύλλο των ΚΝ στο άρθρο για 
την οικογένεια Πουλάκη υπάρχουν μερικά λάθη

Ο Δημήτρης Πουλάκης (καράκης) ήταν γιος 
του Γιάννη Πουλάκη αδελφός του Παναγιώ-
τη(πέτουλα)

Επίσης ο Αντώνης Φ Πουλάκης δεν είχε αδερ-
φό Χρήστο αλλά εξάδελφο 
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1. Ανδρική:

Η ανδρική φορεσιά που 
φοριόταν στο Ζάρακα, μέ-
χρι τις αρχές του 20ου αιώνα 
ήταν η γνωστή, σ’ όλη σχε-
δόν την Ελλάδα, φουστανέ-
λα. Χωριζόταν στην επίσημη 
και την καθημερινή ενδυμα-
σία.

Η επίσημη φορεσιά ήταν 
η φουστανέλα. Έτσι ονόμα-
ζαν όλη την περιβολή. Εσω-
τερικά φορούσαν το βρακί, 
δηλαδή ένα άσπρο παντελό-
νι που έδενε στη μέση με τη 
βρακοζώνα, ήταν φαρδύ με 
φουφούλα πίσω ψηλά, προς 
τα κάτω στένευε κι έφτανε ως 
τον αστράγαλο. Ήταν υφα-
σμένο από πρόβειο μαλλί και 
είχε άσπρο χρώμα. Από πάνω 
φορούσαν, το χειμώνα κυρί-
ως, μια αργαλένια άσπρη φα-
νέλα από ψιλό πρόβειο γνέ-
μα με μανίκια. Ο λαιμός ήταν 
ανοιχτός ή κούμπωνε με ένα 
κουμπί. Τα μανίκια της φανέ-
λας, ορισμένες φορές, ήταν 
διακοσμημένα στις άκρες 
τους, ώστε αν ο άντρας χό-
ρευε μπροστά και σήκωνε το 
χέρι, θα κατέβαινε το φαρδύ 
μανίκι του πουκάμισου και θα 
φαινόταν ο διάκοσμος. Επί-
σης φορούσαν και το πουκά-
μισο. Ήταν αργαλένιο ή, αρ-
γότερα, του εμπορίου, βαμ-
βακερό, άσπρο με γιακά και 
είχε πολύ φαρδιά μανίκια. 
Στη μέση φορούσαν τη φου-
στανέλα που έφτανε ως το 
γόνατο και λίγες φορές πιο 
κάτω από αυτό. Ήταν κάτα-
σπρη και θεωρούνταν καλή 
αν είχε πολλές δίπλες ή πτυ-
χές. Πάνω από το πουκάμισο 
φορούσαν το γελέκι. Τις πε-
ρισσότερες φορές ήταν αμά-
νικο, κούμπωνε σταυρωτά 
μπροστά με ξύλινα κουμπιά 
ή κουμπιά πλεγμένα με νή-
μα, είχε μπλε χρώμα με μαύ-
ρο γαϊτάνι και πλούσιο διάκο-
σμο από μαιάνδρους και γε-
ωμετρικά σχήματα, που μπο-
ρούν να θεωρηθούν πραγμα-
τικά αριστουργήματα υφα-
ντικής. Ωστόσο υπήρχαν και 
γελέκια που κούμπωναν ίσα 
μπροστά ή γελέκια με μανίκια 
που συνήθως κρέμονταν πί-
σω και τα οποία, όταν φοριό-
νταν, συγκρατούνταν στους 
αγκώνες και στους ώμους. 
Λέγονταν φέρμελες ή μιτά-
νια. Τα γελέκια, εκτός από το 
μπλε, είχαν κι άλλους χρωμα-
τισμούς, όπως κόκκινο, πρά-
σινο, άσπρο, μαύρο, κλπ. Το 
γαϊτάνι, κατά κύριο λόγο ήταν 
μαύρο, αλλά υπήρχαν και 
χρυσογάιτανα γελέκια, κυ-
ρίως τα γαμπριάτικα των εύ-
πορων ανδρών και συνδυά-
ζονταν με κόκκινη ή πράσινη 
τσόχα. Τα γελέκια ήταν συνή-

θως του εμπορίου, αλλά πο-
λύ παλιότερα ήταν χειροποί-
ητα από τις Ζαρακίτισσες νοι-
κοκυρές. Στη μέση έδεναν το 
ζωνάρι, ένα μακρόστενο κομ-
μάτι μάλλινο ύφασμα αρκε-
τών μέτρων, το οποίο τύλι-
γαν γύρω από τη μέση πολ-
λές φορές. Στις στενές άκρες 
του είχε κρόσσια. Η μια άκρη 
του ζωναριού μερικές φορές 
κρεμόταν. Το χρώμα του ήταν 
κόκκινο, μαύρο ή ριγέ με γα-
λάζιες ή μοβ και άσπρες κά-
θετες ρίγες. Μερικοί έβαζαν 
το σταυρογελέκι μέσα από 
το ζωνάρι, αλλά τις περισσό-
τερες φορές το άφηναν απ’ 
έξω. Μερικές φορές πάνω 
στο ζωνάρι έδεναν και το σι-
λάχι. Το σιλάχι ήταν ένα ορ-
θογώνιο δερμάτινο κομμάτι 
το οποίο κάλυπτε το μπροστι-
νό μέρος της μέσης. Δενόταν 
με δερμάτινα επίσης λουριά. 

Σ’ αυτό έβαζαν χρήματα και 
όπλα. Στα πόδια φορούσαν 
ή μάλλινες πλεχτές κάλτσες 
ή τις λεγόμενες πίγκιες. Οι πί-
γκιες ήταν φύλλα από ύφα-
σμα τα οποία έδεναν στις γά-
μπες και κάλυπταν όλο το πό-
δι ως και το γόνατο. Μια τρι-
γωνική υφασμάτινη γλώσσα 
επίσης κάλυπτε το άκρο πό-
δι, πάνω από το τσαρούχι. Εί-
χαν πάντα τον ίδιο χρωματι-
σμό και διάκοσμο με το γε-
λέκι. Οι πίγκιες πολλές φο-
ρές ήταν από τσόχινο ύφασμα 
και σκληρές και ονομάζονταν 
γκέτες ή τίρκια. Η λέξη πίγκι-
ες είναι αρβανίτικης προέλευ-
σης, μιας και στο Ζάρακα και 
ιδιαίτερα στα χωριά Κυπαρίσ-
σι, Χάρακας, Πιστάματα, Φρέ-
γκρα (Λαμπόκαμπος) και Ρη-
χιά ομιλούνταν και τα Αρβα-
νίτικα. Στα άλλα χωριά, δη-
λαδή Γέρακας με τους συνοι-
κισμούς του, Κουπιά και Κρε-
μαστή η διάλεκτος αυτή εγκα-
ταλείφθηκε γρηγορότερα απ’ 
ότι στα πρώτα χωριά, ωστό-

σο τα Αρβανίτικα ομιλούνταν 
και σ’ αυτά τα χωριά. Αντίθετα 
στον Άγιο Δημήτριο και στο 
Γκιότσαλι δεν χρησιμοποι-
ήθηκαν ποτέ τα Αρβανίτικα 
από τους ντόπιους. Στο γόνα-
το και πάνω από τις κάλτσες 
ή τις πίγκιες, έδεναν τις γονα-
τάρες, που ήταν κορδόνια με 
φούντες που κρέμονταν στο 
έξω μέρος του ποδιού. Στα 
πόδια φορούσαν τα Αρβανί-
τικα τσαρούχια με τη μαύρη 
φούντα μπροστά. Στο κεφά-
λι φορούσαν το κόκκινο φέ-
σι με τη μαύρη ή μπλε φού-
ντα. Ημιεπίσημο ένδυμα ήταν 
η μπόλκα, ένδυμα σκούρου 
χρώματος χωρίς μανίκια ή με 
μανίκια σπανιότερα, που κού-
μπωνε μπροστά με κουμπιά.

Η καθημερινή φορεσιά, 
σαφώς ήταν πιο απλή. Περι-
ελάμβανε εσωτερικά το γνω-
στό βρακί, σε άσπρο χρώ-

μα με τη φουφούλα, για το 
οποίο ισχύουν τα ίδια με το 
επίσημο ένδυμα, και το λευ-
κό πουκάμισο με τα φαρδιά 
μανίκια, παλιότερα. Φορού-
σαν και πουκαμίσα άσπρου ή 
γεράνιου (γαλάζιου) χρώμα-
τος που κουμπώνανε τα μα-
νίκια. Εσωτερικά φορούσαν 
και την άσπρη φανέλα, χω-
ρίς το διάκοσμο στις άκρες 
των μανικιών. Επιπλέον, φο-
ρούσαν και το γελέκι. Ήταν 
μαύρο, αμάνικο, χωρίς διάκο-
σμο και κούμπωνε σταυρω-
τά η δεν είχε καθόλου κου-
μπιά. Αυτό το γελέκι ήταν αρ-
γαλένιο από χοντρό πρόβειο 
γνέμα της νεροτριβής. Πάνω 
από το βρακί φορούσαν το 
λεγόμενο μπονοβράκι. Ήταν 
υφασμένο στον αργαλειό από 
πρόβειο μαλλί και σε άσπρο 
(σπάνια μαύρο) χρώμα. Είχε 
φουφούλα πίσω και στένευε 
προς τα κάτω, ως τον αστρά-
γαλο. Έδενε στη μέση με τη 
βρακοζώνα. Στα πόδια φο-
ρούσαν τα απλά τσαρούχια, 

χωρίς τις φούντες, τα λεγό-
μενα γουρνοτσάρουχα, που 
τα έφτιαχναν από το δέρμα 
του γουρουνιού ή του βο-
διού. Στο κεφάλι έδεναν μαύ-
ρο μαντήλι, με συγκεκριμέ-
νο τρόπο, την μπόλια. Οι τσο-
πάνηδες μάλιστα φορούσαν 
και μαύρο πλεχτό σκουφάκι. 
Επίσης φορούσαν και μπόλ-
κες. Για πανωφόρι, το χει-
μώνα, φορούσαν την καπό-
τα από χοντρό γιδίσιο γνέ-
μα υφασμένο στον αργαλειό 
και επεξεργασμένο στη νερο-
τριβή με μανίκια και κουκού-
λα. Την Άνοιξη, οι τσοπάνη-
δες κυρίως φορούσαν την κο-
ζιόκα ή καμιζόλα. Το καλο-
καίρι μόνο την πουκαμίσα και 
το άσπρο βρακί. Όταν έμπαι-
ναν σε χωριό φορούσαν και 
το μπονοβράκι. Τέλος, ο τσο-
πάνης φορούσε και το καπε-
ρώνι. Ήταν κι αυτή πανωφό-
ρι, χοντρό από τράγιο μαλλί 
με κουκούλα. Οι βοσκοί τυ-
λίγονταν μ’ αυτή και κοιμού-
νταν στην ύπαιθρο.

1. Γυναικεία:

Και η γυναικεία φορεσιά 
χωριζόταν σε επίσημη ή γιορ-
τινή και καθημερινή. Η ενδυ-
μασίες που θα περιγραφούν 
φοριόνταν ως τις αρχές του 
20ου αιώνα.

Η επίσημη γυναικεία ενδυ-
μασία περιελάμβανε εσωτε-
ρικά το πουκάμισο, το οποίο 
ήταν λευκό, βαμβακερό, αρ-
γαλένιο, μακρύ ως τον αστρά-
γαλο και πιο κάτω, με μακριά 
μανίκια. Ορισμένες φορές, τα 
μανίκια και η τραχηλιά, που 
καλύπτει το στέρνο και το στή-
θος, ήταν κεντημένα. Εσωτε-
ρικά επίσης φορούσαν και το 
βρακί που ήταν άσπρο, βαμ-
βακερό, αργαλένιο, μακρύ ως 
τον αστράγαλο, στενό κάτω 
και φαρδύ προς τα πάνω και 
έδενε με βρακοζώνα στη μέ-
ση. Από τη μέση και πάνω φο-
ρούσαν το μπούστο. Το μπού-
στο συγκρατούσε από κάτω το 
στήθος και φοριόταν εσωτε-
ρικά. Δεν κάλυπτε το στήθος, 
ώστε να φαίνονται τα κεντή-
δια της τραχηλιάς. Από πάνω 
φορούσαν ένα μακρύ φόρε-
μα με έντονα και ζωηρά χρώ-
ματα (πράσινο, κίτρινο, κ.α.) 
και πολύχρωμο, με δαντέλες 
και κεντήδια, μακριά μανίκια 
και κάλυπτε συνήθως το στή-
θος. Μπορεί πάλι το φόρεμα 
να ήταν μακρύ με σκούρα αλ-
λά κυρίως με ζωηρά χρώματα, 
όχι όμως πολύχρωμο, με κε-
ντήδια και μακριά μανίκια κε-
ντημένα στις άκρες. Ήταν ανοι-
χτό στο στήθος για να φαίνε-
ται η κεντημένη τραχηλιά του 
πουκαμίσου και τα μανίκια του 
πουκαμίσου ήταν λίγα δάκτυ-

λα πιο μακριά από του φορέ-
ματος. Επίσης μπορεί να φο-
ρούσαν ένα μακρύ φουστάνι 
πάλι σε ζωηρά χρώματα και 
από πάνω κοντογούνι με μα-
κριά μανίκια, που δεν κάλυπτε 
το στήθος και κούμπωνε κάτω 
από το στήθος. Στη μέση έδε-
ναν, τις περισσότερες φορές, 
ποδιά. Ήταν, κατά κύριο λόγο, 
σε άσπρο χρώμα και ιδιαίτερα 
κεντημένη, κυρίως στο κάτω 
μέρος και στις άκρες της. Άλλη 
επίσημη φορεσιά περιελάμβα-
νε ένα μακρύ φαρδύ φουστά-
νι και από επάνω το τσιπούνι ή 
σεγκούνι, που κούμπωνε και 
ήταν στενό από τη μέση ως το 
λαιμό, είχε μακριά μανίκια και, 
από τη μέση και κάτω, περίσ-
σευε μερικούς πόντους χωρίς 
να κουμπώνει και φάρδαινε. 
Πάνω απ’ όλα φορούσαν το 
γιουρντί, κυρίως το χειμώνα 
και όταν έκανε κρύα. Το γιουρ-
ντί ήταν μαύρο με κόκκινο γαϊ-
τάνι στην άκρη του, αμάνικο 
και έφτανε ως πιο πάνω από 
το γόνατο και ήταν επεξεργα-
σμένο στη νεροτριβή για να γί-
νει μαλακό. Σε σπάνιες περι-
πτώσεις, όταν η γυναίκα που 
το φορούσε ήταν εύπορη, το 
διακοσμούσε περισσότερο. 
Από τη μέση και κάτω γινό-
ταν λίγο πιο φαρδύ. Στις άκρες 
κρέμονταν, μερικές φορές, μι-
κρές φούντες. Δεν κούμπω-
νε. Στο κεφάλι φορούσαν ένα 
λευκό μαντήλι, τη μπόλια, αρ-
γαλένια, μ’ ένα κόκκινο στο-
λίδι στην άκρη, οι νέες κυρί-
ως. Έπαιρναν το μαντήλι, το 
έκαναν τριγωνικό, το έφερναν 
μπροστά στο μέτωπο, έπιαναν 
τις δυο άκρες και το έδεναν πί-
σω από το κεφάλι στο σβέρ-
κο και έπειτα άφηναν τις δυο 
άκρες του μαντηλιού από πί-
σω να πέσουν μπροστά στο 
στέρνο. Οι παντρεμένες και 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναί-
κες φορούσαν μαντήλια διά-
φορων χρωμάτων, κυρίως κί-
τρινα, τα τσεμπέρια, και οι χή-
ρες πάντα μαύρα μαντήλια. Τα 
μαντήλια ήταν, αρκετές φορές, 
κεντημένα και διακοσμημένα 
με λουλούδια ή άλλα σχήμα-
τα, εκτός από τα μαύρα μα-
ντήλια. Οι γριές φορούσαν 
και μαύρα αλλά και άλλου 
χρώματος μαντήλια. Οι γρι-
ές ή έβαζαν το μαύρο μαντή-
λι στο κεφάλι και άφηναν τις 
δυο άκρες να κρέμονται, χω-
ρίς να το δένουν, ή κάλυπταν 
μαζί με το κεφάλι και το λαιμό. 
Οι χήρες κάλυπταν και το λαι-
μό με τα μαντήλια. Έκαναν τρι-
γωνικό το μαντήλι, το έφερναν 
μπροστά στο μέτωπό τους, και 
μετα πέρναγαν τις ακρες του 
μαντηλιού σταρυρωτά μπρο-
στά από το λαιμό και τις έδε-
ναν πίσω στον αυχένα. 
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Μόνο στη μνήμη μας τέτοιες εικόνες.



ΣΕΛΙΔΑ 5ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

1. Με την υπ’  αριθμ. 
1414/2010 απόφαση της 
Ρ.Α.Ε χορηγήθηκε άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό 
σταθμό ισχύος 24 MW 
στη θέση «ΧΙΟΝΟΒΟΥ-
ΝΙ» Δήμου Ζάρακα στην 
εταιρεία «ΑΡΧΑΝ Α.Ε.» εκ-
προσωπούμενη από Θό-
δωρο, Παρασκευή, Αρι-
στείδη, Χρήστο Ευσταθί-
ου.

2. Με την υπ’  αριθμ. 
1420/2010 απόφαση της 
ΡΑΕ χορηγήθηκε άδεια 

παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από αιολικό 
σταθμό ισχύος 16 MW 
στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ» του 
Δήμου Νιάτων στην εται-
ρεία «ENI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» 

3. Ο Σύλλογος μετά από σχε-
τική συνεργασία με τον κ. 
Ν. Δούνια και ειδικό δικη-
γορικό Γραφείο αποφάσι-
σε να ασκήσει προσφυγές 
στο ΣΤΕ μετά την αναμενό-
μενη έγκριση Περιβαλλο-
ντικών Όρων (Π.Ο).

Δ.Σ

- Το προηγούμενο καλο-
καίρι σημειώθηκε έλλει-
ψη νερού (στις περισσό-
τερες γειτονιές του χω-
ριού) μεγάλης διάρκειας

Οι εκτιμώμενες αιτίες της 
παρατηρηθείσας έλλειψης 
νερού είναι πολλές:

•	 Η ανομβρία, οι ελάχιστες 
χιονοπτώσεις των τελευ-
ταίων χρόνων 

•	 Πιθανές αλλαγές του 
υπόγειου δικτύου ροής 
νερού

•	 Διαρροές δικτύου ύδρευ-
σης – δεξαμενής νερού

•	 Υπερκαταναλώσεις (πό-
τισμα κήπων, παράνομες 
υδροληψίες από κτηνο-
τρόφους άλλων χωριών).

•	 Η ραγδαία αύξηση των 
γεωτρήσεων στα καμπο-
χώρια

- Από τις τελευταίες Δη-
μοτικές εκλογές το χωριό 
επέλεξε άξιους και ικα-
νούς κοινοτικούς συμ-
βούλους, που θερμαί-
νουν τις ελπίδες για θε-
τική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του χω-
ριού και ιδιαίτερα του 
προβλήματος της επάρ-
κειας και σωστής διαχεί-
ρισης του νερού.

- Η επάρκεια και η καταλ-
ληλότητα που πόσιμου 
νερού αποτελούν τη βάση 
της διατήρησης και ανά-
πτυξης του χωρίου μας.

- Η νέα κοινοτική Αρ-
χή πρέπει κατά τη γνώ-
μη μου να μελετήσει το 
πρόβλημα σε όλες του τις 
πτυχές και να πάρει απο-
φάσεις γρήγορα.

- Θα πρέπει κυρίως να 
προσεχθεί το πρόβλημα 
της υδρομάστευσης στο 
κύριο φρέαρ της κεντρι-
κής βρύσης, στις βρύσες 
ΑηΝικόλα και Κρυόβρυ-
σης, ώστε να ενισχυθούν 
τα αποθέματα για την κε-
ντρική βρύση. 

- Επίσης πρέπει να ερευ-
νηθεί ιδιαίτερα το πρό-
βλημα των διαρροών 
(εμφανών και αφανών) 
στο δίκτυο διανομής, με 
χρήση σύγχρονων μέσων 
ελέγχου.

- Πιστεύουμε ότι η νέα 
κοινοτική Αρχή του κοι-
νοτικού διαμερίσματος 
θα αντιμετωπίσει έγκαι-
ρα και με επιτυχία το 
καυτό πρόβλημα του νε-
ρού. Ευχή μας η επιτυχία 
των στόχων της.

Ν.Α.Δ

ΝΕΡΟ: 
ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Το λαφογκρέμι είναι ένα μονοπάτι που 
βρίσκεται κοντά στην γειτονιά της γούρ-
νας. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο δεν οδη-
γεί κάπου συγκεκριμένα όμως η διάσχι-
ση του αποκαλύπτει τις γνώριμες ομορ-
φιές του Πάρνωνα. Το λαφογκρέμι απο-
τελεί ένα μικρό φαράγγι στο οποίο μπο-
ρεί κάποιος να περπατήσει για περίπου 1 
ώρα με σχετικά ήπιο βηματισμό. Το έδα-
φος κατά το βάδισμα έχει μια σχετική δυ-
σκολία καθώς αποτελείται από μεγάλες 
πέτρες και κάποιες απότομες κοιλότητες. 
Κατά τους χειμερινούς μήνες το φαράγ-
γι είναι δυσπρόσιτο διότι κυλάει νερό και 
σχηματίζεται ένα μικρό ποταμάκι. Δεξιά 
και αριστερά απλώνονται απότομες πλα-
γιές γεμάτες από έλατα.

Πρόκειται για ένα σημείο απόλυτης ηρε-
μίας καθώς βρίσκεσαι ανάμεσα στα έλα-
τα και ακολουθείς ένα φιδίσιο μονοπάτι 
το οποίο μετά από 5-6 στροφές οδηγεί σε 
έναν σχεδόν κάθετο βράχο ο οποίος φω-
νάζει από μακριά …αδιέξοδο…Κατά την 
επιστροφή έχοντας συνηθίσει τη δυσκο-
λία του εδάφους, απολαμβάνεις καλύτε-
ρα την καταπράσινη θέα και την απόλυ-
τη ηρεμία, σε ένα από τα πιο κρυφά μο-

νοπάτια του χωριού. Στο βάθος φαίνεται 
από κάποια σημεία και ο Προφήτης Ηλίας.

Οδηγίες
Με δύο τρόπους μπορεί κάποιος να φτά-

σει στο μονοπάτι.

1. Πριν φτάσουμε στο εξωκλήσι του Προ-
φήτη Ηλία παίρνουμε τον κατηφορικό 
δρόμο δεξιά και ακολουθούμε τον πλα-
τύ δρόμο. Όταν πια έχουμε κατέβει αρ-
κετά χαμηλά απλώς ακολουθούμε πάλι 
με κατεύθυνση προς τα δεξιά το μονο-
πάτι που οδηγεί προς τα έλατα και με-
τά από περίπου 45-50 λεπτά φτάνου-
με στο αδιέξοδο.

2. Κατηφορίζοντας στην γειτονιά της γούρ-
νας φτάνουμε και περνάμε τα τελευταία 
σπίτια. Από εκεί ξεκινά ένα κατηφορι-
κό μονοπάτι το οποίο κινείται παράλ-
ληλα με τη ρεματιά του «γκουρμάδη». 
Όταν πια συναντήσουμε τα έλατα ση-
μαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και 
κάπου εκεί ξεκινά το μικρό φαράγγι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΛΑΦΟΓΚΡΕΜΙΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Καλούμε τους Κρεμαστιώτες  

να βρεθούν στο χωριό  

στην απογραφή του Μάρτη.
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Στις 7 και 14 Νοεμβρίου του 2010 οι ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΕΣ προσήλθαν στις κάλ-
πες για την εκλογή Δημάρχου για το νέο δήμο Ευρώτα, την εκλογή Περιφε-
ρειάρχη για τη νέα περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και για την εκλογή του 
Τοπικού Συμβουλίου της Κρεμαστής.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης, όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα , όπως και η Κρεμαστή , θα έχουν τοπικό συμβούλιο 
το οποίο θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο ( θα το εκπροσωπεί ο πρόε-
δρος του συμβουλίου), κάθε φορά που θα συζητείται θέμα για την Κρεμαστή 
(τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα). Οι αρμοδιότητες του τοπικού συμβου-
λίου είναι ανάλογες με αυτές που είχε παλιά όταν ακόμα η Κρεμαστή αποτε-
λούσε κοινότητα. Ασχολείται με τα θέματα της Κρεμαστής και πρέπει να με-
ταφέρει κάθε φορά τα αιτήματα του στο δημοτικό συμβούλιο.

Όσον αφορά για την εκλογή δημάρχου στις 7 Νοεμβρίου τα αποτελέσμα-
τα ήταν τα εξής: 

Εγγ/νοι Ψηφ/ντες Άκυρα Λευκά Έγκυρα
Γρυπιωτης 
Ιωάννης

Πήλιουρας 
Φίλιππος

Σταματάκου 
Σταυρούλα

113 ε.τ  
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

426 144 2 0 142 71 62 9

114 ε.τ  
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

490 180 5 1 174 92 78 4

Ενώ για τις 14 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Εγγ/νοι Ψηφ/ντες Άκυρα Λευκά Έγκυρα
Γρυπιώτης  
Ιωάννης

Πήλιουρας  
Φίλιππος

Σταματάκου  
Σταυρούλα

113 ε.τ  
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

426 88 3 0 85 44 41 -

114 ε.τ  
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

490 149 3 2 144 73 71 -

Όσον αφορά για την εκλογή περιφερειάρχη στις 7 Νοεμβρίου τα αποτε-
λέσματα ήταν τα εξής:

Έγκυρα
Δυνατή 

Πελοπόννησος 
Δράκος Δημ

Νέα 
Πελοπόννησος 
Τατούλης Πετ.

Λαϊκή 
Συς/ση 

Αρ/ρη 
Παρ/
ση

Αγ/κη 
Συν/
σια

Οικ/κη 
Συν.

Δημ/κη 
Συν

Εθν. 
Συσπ.

113 ε.τ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

135 64 45 11 2 6 1 5 1

114 ε.τ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

172 101 48 7 1 7 2 0 6

Ενώ για τις 14 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Έγκυρα
Δυνατή 

Πελοπόννησος 
Δράκος Δημ

Νέα 
Πελοπόννησος 
Τατούλης Πετ.

Λαϊκή 
Συς/ση 

Αρ/ρη 
Παρ/ση

Αγ/κη 
Συν/
σια

Οικ/κη 
Συν.

Δημ/κη 
Συν

Εθν. 
Συσπ.

113 ε.τ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

86 44 42 - - - - - -

114 ε.τ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

142 90 52 - - - - - -

Υποψήφιοι για το τοπικό συμβούλιο ήταν έξι (6) συμπατριώτες μας , από 
τους οποίους τέσσερις κατέβηκαν με τον συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη Ιωάν-
νη , δύο με τον συνδυασμό του κ. Πήλιουρα Φιλίππου ενώ με τον συνδυ-
ασμό της κυρίας Σταματάκου δεν έβαλε κάποιος υποψηφιότητα για το τοπι-
κό συμβούλιο. 

Τα αποτελέσματα των υποψηφίων με βάση τους σταυρούς που συγκέ-
ντρωσαν έχουν ως εξής:

Κοσμάς Χρήστος, με το συνδυασμό του κ. Πήλιουρα, 92 ψήφοι 
Πριφτάκης Αλέξανδρος, με το συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη 64 ψήφοι
Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, με το συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη 50 

ψήφοι
Δρίβας Κωνσταντίνος, με το συνδυασμό του κ. Πήλιουρα 39 ψήφοι
Τσορομώκος Αντώνιος, με το συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη 30 ψήφοι
Κουτρουλάκη Τριανταφυλλιά, με το συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη 11 ψήφοι
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα , οι κύριοι Κοσμάς , Πριφτάκης και 

Παπαμιχαλόπουλος εκλέγονται στο τριμελές τοπικό συμβούλιο της Κρεμα-
στής. Σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης Πρόεδρος του τοπικού συμβουλί-
ου εκλέγετε ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος από τον συνδυασμό που ήρθε 
πρώτος στο χωριό. Συνεπώς Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κρεμα-
στής εκλέγεται ο κύριος Πριφτάκης Αλέξανδρος. Ευχόμαστε και στους τρεις 
καλή δύναμη , να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και ευελπιστούμε να 
κάνουν ότι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν το χωριό μας.

Πολλά συγχαρητήρια και στον κ. Παυλάκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου 
ο οποίος ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ήρθε πρώτος σε σταυρούς 
στο δήμο Νιάτων στο συνδυασμό του κ. Γρυπιώτη. Ο κ. Παυλάκη Παναγιώ-
της ορίσθηκε από τον νέο Δήμαρχο ως Αντιδήμαρχος. Του ευχόμαστε να εί-
ναι γερός και δραστήριος και να μπορέσει από τη θέση την οποία κατέχει να 
βοηθήσει την Κρεμαστή.

Ι.Κ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΡΕΜΑΣΤΗ  
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Πρόγραμμα Καλλικράτης, ακριβέστερα Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ονο-
μάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η δι-
οικητική διαίρεση της Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτο-
διοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές 
τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που 
είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Το πρόγραμμα 
ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξε-
ών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), ώστε να διεξαχθούν 
βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους. Στην πλήρη μορ-
φή του, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης , οι δήμοι της Λακωνίας συνενώ-
θηκαν και δημιουργήθηκαν συνολικά πέντε (5) νέοι δήμοι που είναι οι εξής:

1. Δήμος Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη αποτελούμενος από τους δήμους  
α. Σπάρτης β. Οινούντος γ . Μ υστρά δ . Πελλάνας ε. Θεραπνών στ. Φα-
ρίδος και τη κοινότητα Καρυών, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Μάνης με έδρα το Γύθειο και ιστορική έδρα την Αρεόπολη αποτε-
λούμενος από τους δήμους α. Γυθείου β. Σμύνους γ. Οιτύλου και δ. Ανα-
τολικής Μάνης, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Ευρώτα με έδρα τη Σκάλα αποτελούμενος από τους δήμους 
α. Έλους β. Κροκεών γ. Σκάλας δ. Νιάτων και ε. Γερόνθρων, οι οποί-
οι καταργούνται.

4. Δήμος Επιδαύρου Λιμηράς με έδρα τους Μολάους απο-
τελούμενος από τους δήμους α. Μονεμβασιάς β. Μολά-
ων γ. Ζάρακα δ. Ασωπού και ε. Βοϊών, οι οποίοι καταργούνται 
5. Η κοινότητα Ελαφονήσου αναγνωρίζεται σε δήμο, με όνομα, έδρα και 

εδαφική περιφέρεια αυτά της τέως κοινότητας.

Για τον δήμο Ευρώτα, όπου ανήκει και η ΚΡΕΜΑΣΤΗ, υποψήφιοι για την 
δημαρχεία ήταν τρεις (3):

1. Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου με τον συνδυασμό Σύγχρονη Κοινωνία,

2. Πήλιουρας Φίλιππος του Ιωάννη με τον συνδυασμό Κεντρική Λακωνία 
Δύναμη Ανάπτυξης και

3. Σταματάκου Σταυρούλα (Βούλα) του Ιωάννη με τον συνδυασμό Λαϊκή Συ-
σπείρωση Ευρώτα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: 

Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά

A 56/56 / 100,00 % 23.826
12.784 / 53,66 

%
12.364 / 
96,71 %

337 / 
2,64 %

83 / 0,65 
%

B 56/56 / 100,00 % 23.826
11.646 / 48,88 

%
11.277 / 
96,83 %

244 / 
2,10 %

125 / 
1,07 %

Συνέχεια στη σελίδα 8
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1. Βασιλικός μυρίζει εδώ (συρτό)
Βασιλικός -βρ’ αμάν αμάν- βασιλικός μυρίζει εδώ
βασιλικός μυρίζει εδώ κάποια τον έχει στο λαιμό
Τον έχει η κό -βρ’ αμάν αμάν- τον έχει η κόρη του παπά
τον έχει η κόρη του παπά περιπλεγμένον στα μαλλιά
Πάω κι εγώ -βρ’ αμάν αμάν- πάω κι εγώ να μυριστώ
πάω κι εγώ να μυριστώ, φεύγα, ρε πούστη, απ’ εδώ
Μην μου λερώ -βρ’ αμάν αμάν- μην μου λερώσεις την ποδιά
μην μου λερώσεις την ποδιά και μου ξεμπλέξεις τα μαλλιά

Το τραγούδησε η Λυγερή Παρδάλη-Λεγάκη

2. Χρυσόμουλα (αργό του τραπεζιού)
Πραματευτής κατέβαινε απ’ τη Θεσσαλονίκη,
φέρνει μουλάρια δώδεκα, τρεις μούλες δεκαπέντε,
φέρνει και μια χρυσόμουλα, χρυσοκαλιγωμένη.
Χρυσά ήταν τα πετάλια της κι ασήμια τα καρφιά της.
Πραματευτής καβάλησε στης μούλας τα καπούλια
κι η μούλα παραστράτησε κι άλλονε δρόμο πήρε,
πήρε το δρόμο τον πλατύ, τον δρόμο τον μεγάλο.
Κι ο δρόμος της την έβγαλε σε κλέφτικα λημέρια.
-Χαρά σε τούτα τα βουνά και κλέφτες δεν υπάρχουν. 
Κι οι κλέφτες τον εζώσανε

Το τραγούδησαν οι Βασίλης Χαραμής, Γιώργος Ταμπάκος  
και Γιώργος Παράσχης

3. Πού ‘σουν πέρδικα καημένη (συρτό)
Πού ‘σουν πέ -μωρέ- πού ‘σουν πέ- πού ‘σουν πέρδικα καημένη
πού ‘σουν πέρδικα καημένη που ‘ρθες το πρωί βρεγμένη
Ήμουνα -μωρέ- ήμουνα, ήμουνα ψηλά στα πλάγια
ήμουνα ψηλά στα πλάγια τις δροσιές και στα χορτάρια
Κι έτρωγα -μωρέ- κι έτρωγα, κι έτρωγα το Μάη τριφύλλι
κι έτρωγα το Μάη τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι,
και τον Αύγουστο σταφύλι που ‘μαι κόκκινη στα χείλη
Και τον Α -μωρέ- και τον Α- και τον Αλωνάρη στάρι
και τον Αλωνάρη στάρι που ‘μαι άσπρη στο ποδάρι

Το τραγούδησε ο Νίκος Τσορωμόκος (Σπόρτης)

4. Θέλω να πάω στην Αραπιά (τσακώνικο)
Θέλω να πάω -κι αμάν αμάν αμάν- θέλω να παω στην Αραπιά
Θέλω να πάω στην Αραπιά να πιάσω έναν Αράπη
Να κάθουμαι -κι αμάν αμάν αμάν- να κάθουμαι να τον ρωτώ
Να κάθουμαι να τον ρωτώ πώς πιάνεται η αγάπη
Από τα μά -κι αμάν αμάν αμάν- από τα μάτια πιάνεται
Από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατεβαίνει
Κι από τα χεί -κι αμάν αμάν αμάν- κι από τα χείλη στην καρδιά
Κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει πιά

Το τραγούδι ηχογράφησε ο κος Γιάννης Πριφτάκης από τον πατέρα του 
Τάσο Πριφτάκη (Έλληνα) ο οποίος τραγουδά το 1986

5. Μαύρα μάτια στο ποτήρι (καλαματιανό)
Μαύρα μά -καλέ κοντούλα- μαύρα μάτια στο ποτήρι
μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παρεθύρι
Δως μου τα -μωρή κοντούλα- δως μου τα να τα’ αγοράσω
δως μου τα να τα’ αγοράσω κι ό,τι έχω ας το χάσω
Δεν πουλιό -μωρέ λεβέντη- δεν πουλιόνται αυτά με γρόσσια
δεν πουλιόνται αυτά με γρόσσια, μ’ εκατό και με διακόσια
Θα τα δώ -μωρή κοντούλα- θα τα δώσω στον καλό μου
θα τα δώσω στον καλό μου και στον αγαπητικό μου

Το τραγούδησαν οι Βασίλης Χαραμής, Γιώργος Ταμπάκος, Γιώργος Παρά-
σχης, Μαρία Δρίβα-Νιοφώτη και Πίτσα Ταμπάκου

6. Βουνά μην καμαρώνετε (τσάμικο)
Όρε, βουνά μην κα- βουνά μην καμαρώνετε
βουνά μην καμαρώνετε κι εσείς ψηλές ραχούλε
Όρε, γιατί βουνό, γιατί βουνό ήμουν μια φορά
γιατί βουνό ήμουν μια φορά, ψηλότερ’ από τ’ άλλα
Όρε, είχα σαρά- είχα σαράντα δυο κορφές
είχα σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο ραχούλες

Το τραγούδησαν οι Μαρία Παρδάλη και Πολυξένη Παρδάλη-Κόκκορη

Κρεμαστιώτικα Τραγούδια
Του Νίκου Μπαριάμη

ΗΜΕΡΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Φορτισμένος και ανήσυχος 

από την σημερινή πνιγηρή κα-
θημερινότητα της πόλης μπήκα 
στον πειρασμό να κάνω συγκρί-
σεις με τις δύσκολες χειμωνιάτι-
κες μέρες που έζησα στο χωριό 
στην περίοδο 1945 – 1990.

Η κάθε οικογένεια είχε την 
κύρια φροντίδα να εξασφαλίσει 
το ψωμί και το λάδι της χρονιάς. 
Ο ερχομός του χειμώνα (συνή-
θως βαρύς) εύρισκε την οικογέ-
νεια στις εξής δραστηριότητες:

Οι άντρες στο καμάτι
Η μάνα, οι αδελφές, εργάτριες 

στον κάμπο για να μαζέψουν εληές
Η γιαγιά σπίτι να φροντίζει τα 

παιδιά, να μαγειρεύει
Τα παιδιά στο σχολείο, αν εί-

χαμε δάσκαλο.
Η τυπική εβδομάδα είχε τις 

εξής δουλειές:
Το πρωί της Δευτέρας (ώρα 4) 

άρχιζε η προετοιμασία αναχώ-
ρησης για το καμάτι. Οι άντρες 
έτρωγαν το πρωινό τους (συ-
νήθως τηγανιτός μπακαλιάρος 
ή πίτα) έπιναν το κρασάκι τους 
και ετοίμαζαν το ζευγάρι. Πορεία 
1-2ώρες, με το φως του φανα-
ριού και ξημέρωμα στο καλύβι 
(αγροικία). Ξεφόρτωμα (σανός, 
άχυρα για τα ζα, σπόρος, τρό-
φιμα της βδομάδας). Φόρτωση 
(συμπράγκαλα ζευγαριού: αλέ-
τρι, ζυγός λαιμαργιές, ξινάρια) και 

πορεία για το χωράφι. Ζέψιμο και 
καμάτι μέχρι το απόγευμα.

Επιστροφή στο καλύβι. Περι-
ποίηση του ζευγαριού (τάϊσμα – 
πότισμα). Άναμα φωτιάς, μαγεί-
ρεμα – δείπνο, και στη συνέχεια 
ύπνος μέχρι 04:00 – 05:00Ω.

Το εσωτερικό του καλυβιού 
ήταν ενιαίος χώρος σε δύο επί-
πεδα. Στο κάτω επίπεδο σταβλί-
ζονταν τα ζα και στο πάνω επίπε-
δο υπήρχε το τζάκι και έμενε το 
προσωπικό που καμάτευε.

Κάθε πρωί της εβδομάδας η 
γιαγιά άναβε τη φωτιά, ετοίμα-
ζε τα παιδιά να πάνε σχολείο. Τα 
περισσότερα ξυπόλητα, νηστικά, 
με κοντά παντελόνια, και τα πό-
δια τους γεμάτα πέλιζες.

Το σχολείο λειτουργούσε πρωί 
και απόγευμα.

Διάβασμα δεν είχαμε γιατί δεν 
είχαμε βιβλία (μόνο αναγνωστι-
κό). Είχαμε μόνο γράψιμο, κάτω 
από το λυχνάρι

Όλες οι μέρες της εβδομάδας 
(Δευτέρα – Σάββατο) οι ίδιες 
δουλειές.

Το Σάββατο βράδυ επιστροφή 
στο χωριό για ξεκούραση - κα-
θαριότητα 

Κυριακή: όλη η οικογένεια 
στην εκκλησία και οι άντρες με-
τά την εκκλησία στις ταβέρνες 
του χωριού αν υπήρχε χρήμα το 
γιορτινό γεύμα: Πίτα ή γκόγκες ή 

άγρια χόρτα γιαχνί.
Τις μέρες χιονιού η οικογένεια 

είχε απαρτία. Οι άντρες στις τα-
βέρνες έπαιζαν «σκαμπίλι», πι-
νάκλι, πρέφα κολιτσίνα και έπι-
ναν τα ποτηράκια τους «ξερο-
σφύρι». Γίνοντουσταν και βεγ-
γέρες στα σπίτια. Τα παιδιά έπαι-
ζαν χιονοπόλεμο, έφτιαχναν χιο-
νάνθρωπους και έστηναν παγί-

δες για σπουργίτια.
Τέλος του Γενάρη – μέσα Φλε-

βάρη τελείωνε το καμάτι και οι γυ-
ναίκες τελείωναν τις εληές. Τα ερ-
γατικά τους μεροκάματα πληρώνο-
νταν με λάδι και λίγα πορτοκάλια.

Το Μάρτη ο καιρός ήταν χειμω-
νιάτικος, κρύος, πολλές χρονιές 
έφερνε χιόνι. Άρχιζαν οι δουλειές 
των αμπελιών (κλάδεμα, σκάψιμο).

Τα βράδια των γιορτινών ημε-
ρών του χειμώνα παρέες νέων 
περιδιαβαίνοντας τους κεντρικούς 
δρόμους του χωριού τραγουδού-
σαν δημοτικά – λαϊκά τραγούδια, 
καντάδα «στο πρόσωπο» 

Παιδί εκείνα τα χρόνια, δεν 
είχα δει ανθρώπους μελαγχο-
λικούς, σε κατάθλιψη, αγχωμέ-
νους, παρά την κούραση και τη 

φτώχεια τους. Κεντρικός στόχος 
όλων των οικογενειών ήταν να 
καταφέρουν να έχουν ψωμί και 
λάδι όλο το χρόνο, εξαρτώμε-
νος μόνο από τον καιρό. Δεν εί-
χαν δεσμεύσεις από άλλους, ήταν 
ελεύθεροι, αγαπημένοι, δημιουρ-
γούσαν πολυμελείς οικογένειες.

Οι μικρότεροι έτρεφαν αγάπη 
συγγενική και σεβασμό στους 

μεγαλύτερους για αυτό απευ-
θύνονταν σε όλους με τις λέξεις 
(«Θεία», «μπάρμπα», αντί «κυ-
ρία», «κύριε»).

Σήμερα, ο άνθρωποι που 
έφυγαν από τα χωριά τους ζουν 
σε πόλεις κολαστήρια, με ένα 
σωρό προβλήματα, αβεβαιότη-
τες, ανασφάλειες, φοβικοί και με 
μόνιμο άγχος για το μέλλον, με 
κοινωνίες χωρίς συνοχή, αλλη-
λοσεβασμό, αλληλοβοήθεια.

Συγκρίνοντας τις δύο κοινω-
νίες (της παιδικής ηλικίας και τη 
σημερινή) θυμήθηκα τα λόγια 
ενός θυμόσοφου πατριώτη μας, 
που μου είπε κάποιο καλοκαίρι 
στο χωριό «το όνειρό μου, αν πο-
τέ τα καταφέρω είναι να γυρίσω 
στο σύστημα της κλειστής οικι-
ακής οικονομίας των προπατό-
ρων μου κάνοντας το πιο οργα-
νωμένο και αποτελεσματικό. Ερ-
γασία, αυτάρκεια και ελευθερία.

Ένα κτήμα όπου να‘χω μόνο 
τρεις προθεσμίες: Να σπείρω, να 
οργώσω, να θερίσω»

Η σημερινή ζούγκλα της πό-
λης, οι αβεβαιότητες του «μνη-
μονίου» θα κάνουν πολλούς να 
ονειρευτούν, όπως ο παραπά-
νω θυμόσοφος πατριώτης. Μα-
κάρι να κάνουν το όνειρο πραγ-
ματικότητα.

Ν.Α.Δ.

Πριν κάποια χρόνια (Θεοφάνεια).
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Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή

Α/Α
Υποψήφιος / 
Συνδυασμός

Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο

1

Γρυπιώτης 
Ιωάννης του 
Γεωργίου / 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

48,40 5.984 7 50,05 5.644 9 16

2

Πήλιουρας 
Φίλιππος 

του Ιωάννη 
/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

41,97 5.189 6 49,95 5.633 4 10

3

Σταματάκου 
Σταυρούλα 
(Βούλα) του 

Ιωάννη / ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΥΡΩΤΑ

9,63 1.191 1 1

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, με μόλις έντεκα (11) ψήφους 
περισσότερους ο Ιωάννης Γρυπίωτης γίνεται ο πρώτος Δήμαρχος του νέου 
δήμου Ευρώτα. Ευχόμαστε στο νέο δήμαρχο καλή επιτυχία και ευελπιστού-
με να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Όσον αφορά τις περιφερειακές εκλογές , σύμφωνα με το σχέδιο Καλλι-
κράτης ο νομός Λακωνίας ανήκει πλέον στη νέα περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελ-
λάδας. Περιλαμβάνει τους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, ΛΑΚΩ-

ΝΙΑΣ και Μεσσηνίας. Οι νομοί Αχαΐας και Ηλείας παρ’ όλο που βρίσκονται 
στην Πελοπόννησο, ανήκουν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έδρα της 
περιφέρειας είναι η πόλη της Τρίπολης.

Στις περιφερειακές εκλογές του 2010, που διεξήχθησαν στις 7 και 14 Νο-
εμβρίου τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 

Υποψήφιος - Συνδυασμός 
% 

1ου 
γύρου

Ψήφοι 
1ου 

γύρου

% 
2ου 

γύρου

Ψήφοι 
2ου 

γύρου

Σύνολο 
εδρών

Πέτρος Τατούλης / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 41,71 157.597 52,53 156.960 31

Δημήτρης Δράκος / ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 40,94 154.691 47,47 141.863 16

Νίκος Γόντικας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

6,79 25.669 2

Αθανάσιος Πετράκος / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3,93 14.835 1

Λάμπρος Μπούκλης / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΟΡΙΑ

1,91 7.212 1

Παναγιώτης Κάτσαρης / ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ

1,71 6.443

Γεώργιος Τσόγκας / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1,57 5.920

Νικήτας Σαμπαζιώτης / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1,45 5.468

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, ο Πέτρος Τατούλης γίνεται ο 
πρώτος Περιφερειάρχης της νέας περιφέρειας Πελοποννήσου. Ευχόμαστε 
στο νέο περιφερειάρχη καλή επιτυχία και ευελπιστούμε να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Ι. Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Θερμά ευχαριστήρια
Πριν λίγο καιρό, μια απρο-

σεξία της στιγμής, στάθηκε αρ-
κετή για να οδηγήσει τη κυρά 
Παναγιώτα μου σ’ ένα σοβαρό 
ορθοπεδικό ατύχημα. Oδηγη-
θήκαμε στο νοσοκομείο ΚΑΤ 
όπου θα γινόταν χειρουργική 
επέμβαση στη κατατρομαγμέ-
νη κυρά Παναγιώτα.

Το νοσοκομείο ζήτησε πριν 
την επέμβαση μερικές φιάλες 
αίματος.

Η πρόνοια του συλλόγου 
«Έλατος» με τη αιμοδοσία του 
Αυγούστου, μας εξασφάλισε 
το απαραίτητο αίμα και μας 
πρόσφερε μεγάλη ανακούφι-
ση, αυτές τις τόσο δύσκολες 
μας στιγμές.

Ευχαριστώ πολύ τόσο τούς 
εθελοντές αιμοδότες του χω-
ριού μας, αλλά και το Δ/Σ του 
συλλόγου Έλατος.

Ευχαριστώ επίσης τους πα-
τριώτες μας που την επισκε-
φθήκανε, τις σκληρές ημέρες 
παραμονής στο νοσοκομείο
Παναγιώτης Αναστ. Παρδάλης.

Σοβαρό  
τροχαίο ατύχημα 

Τις ημέρες των Χριστουγέν-
νων στην Ν Υόρκη των ΗΠΑ 
παρασύρθηκε από αυτοκίνη-
το ο αγαπητός μας Κώστας Αγ-
γελόπουλος σύζυγος της Ντί-
νας Λεγάκη.

Oι τραυματισμοί που του 
προκλήθηκαν είναι βαρύτα-
τοι όλοι ευχόμαστε να επανέλ-
θει ακέραιος κοντά μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ  

«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»
Ο σύλλογος μας σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο του χωριού, «Ο ΕΛΑΤΟΣ», προχώ-

ρησε στην τοποθέτηση τηλεοπτικού δέκτη στην Κρεμαστή για το τηλεοπτικό κανάλι ΣΚΑΙ. 
Το εν λόγω έργο ήταν μια πρωτοβουλία του προέδρου του συλλόγου ο ΕΛΑΤΟΣ κ. Θεόδωρου 
Παυλάκη. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε και από τους δύο συλλόγους με κόστος € 900 
έκαστος. Επίσης έγινε συντήρηση-αναβάθμιση της παλαιάς κεραίας διότι είχε αρκετό και-
ρό να γίνει με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη λήψη εικόνας από ορισμένα κανάλια. 
Τόσο ο δικός μας σύλλογος όσο και ο τοπικός προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπο-
ρούμε για όλους μας. Παρακαλούμε να μας επισημαίνεται τυχόν παράπονα αλλά και λύσεις. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Τα άρθρα σας για την εφημερίδα, καθώς και ερωτήσεις – απορίες, παρατηρήσεις, μπο-
ρείτε να τα στέλνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: opatriotis@hotmail.com

2. Στο άρθρο του προηγούμενου τεύχους της εφημερίδας σχετικά με «πεζοπορία στα γύ-
ρω βουνά της Κρεμαστής», εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το όνομα του «φίλου της 
Κρεμαστής» που έστειλε το άρθρο. Πρόκειται για τον Στέλιο Ντσιαφέρη, μέλος του πε-
ζοπορικού – ορειβατικού συλλόγου Φυλής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
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Οι πιο εύπορες γυναίκες 
φορούσαν στο κεφάλι φέσι, 
το λεγόμενο παπάζι, κόκκινου 
χρώματος με μακριά φούντα 
μαύρη ή γαλάζια. Το παπάζι το 
φορούσαν σπαστό και η φού-
ντα κρεμόταν πάντα στο πλάι. 
Τα μαλλιά συνήθως τα έκαναν 
πλεξίδες. Στα πόδια φορού-
σαν τις αναβρυτιώτικες βα-
κέτες, δερμάτινα υποδήματα 
με γλώσσα ή λουράκι μπρο-
στά. Ονομάζονται έτσι γιατί τα 
αγόραζαν από την Αναβρυτή 
του Ταϋγέτου, όπου υπήρ-
χε αναπτυγμένη βυρσοδε-
ψία. Για στολίδια έβαζαν στο 
λαιμό, οι πιο πλούσιες κυρί-
ως, γιορντάνια, δηλαδή μικρά 

λουράκια στα οποία κρεμού-
σαν φλουριά ή μικρά τριγω-
νικά σχήματα με τρύπα για να 
περνά το λουράκι, σε αρκετές 
σειρές που κάλυπταν το στή-
θος. Από στολίδια και βαψίμα-
τα μόνο οι πλούσιες καλλωπί-
ζονταν και σπάνια. Γενικότερα, 
η ενδυμασία της αρχόντισσας 
ή της εύπορης γυναίκας ήταν 
πολυτελέστερη. Επίσημο γυ-
ναικείο ένδυμα ήταν και η μπε-
λερίνα, ένα είδος ολόσωμου 
φουστανιού. Το ότι φοριόταν 
αυτό το ένδυμα στο Ζάρακα 
μαρτυρεί το γνωστό ωραίο Πι-
σταμιώτικο τραγούδι της Ελε-
νιώς, σε ρυθμό καλαματια-
νού: «…Για σήκω πάνω, Ελε-
νιώ, φόρα τη μπελερίνα, γιατί 
ήρθε τηλεγράφημα να γίνεις 

υπουργίνα…».
Η καθημερινή ενδυμασία 

ήταν πολύ πιο απλή. Κι εδώ 
οι γυναίκες φορούσαν εσω-
τερικά το βρακί και το μακρύ 
πουκάμισο, χωρίς κεντήδια 
όμως στην τραχηλιά και στα 
μανίκια. Από τη μέση και πά-
νω φορούσαν το σακάκι από 
βαμβακερό γνέμα. Ήταν δί-
χρωμο με ρίγες: άσπρο ή 
γεράνιο, άσπρο ή κόκκινο, 
άσπρο ή κίτρινο. Είχε μανί-
κια και γιακά και κούμπωνε 
με κουμπιά ως το λαιμό. Από 
τη μέση και κάτω φορούσαν 
το φουστάνι σε διάφορα χρώ-
ματα, βαμβακερό αργαλένιο. 
Κούμπωνε στη μέση με κου-
μπί. Για το κρύο, φορούσαν 
από πάνω το γιουρντί. Ήταν 

όμως πιο απλό από το επίση-
μο. Δεν είχε ούτε γαϊτάνι, ού-
τε κεντήδια. Είχε απλώς μαύ-
ρο χρώμα και, μερικές φορές, 
μικρές φούντες στις άκρες. 
Ακόμη φορούσαν και ποδιά. 
Είχαν διάφορους χρωματι-
σμούς και σχήματα, κυρίως 
ρίγες οριζόντιες σε διάφορους 
χρωματισμούς, αλλά υπήρ-
χαν και μονόχρωμες ποδιές. 
Στα πόδια φορούσαν απλά 
γουρνοτσάρουχα. Στο κεφά-
λι φορούσαν ένα μαντήλι που 
το έκαναν φακιόλι. Ήταν μα-
ντήλι απλό, μονόχρωμο, το 
οποίο έκαναν τριγωνικό και 
έδεναν τις δυο άκρες του στον 
αυχένα ή τις περνούσαν από 
τον αυχένα σταυρωτά και τις 
έδεναν ψηλά στο μέτωπο. Άλ-

λες φορές το έδεναν έτσι ώστε 
να καλύπτει το λαιμό, άλλες 
φορές το έβαζαν στο κεφάλι 
και άφηναν τις δυο άκρες του 
να κρέμονται και άλλες φορές 
το έδεναν έτσι ώστε να καλύ-
πτει το κεφάλι, το λαιμό και 
το στόμα ως τη μύτη. Το κε-
φαλοδέσιμο αυτό το έκαναν 
κυρίως οι γριές το χειμώνα.

Πηγές: 
Ρουμελιώτης Παναγιώτης,  
Λαογραφικά των χωριών 
του Ζάρακα της Επιδαύρου  
Λ ι μ η ρ ά ς  Λ α κ ω ν ί α ς ,  
Αθήνα 1996
Επ ι τόπ ια  έρευνα  κα ι  
αυτοψία σε ενδυμασίες

Νίκος Μπαριάμης

Ζαρακίτικη Παραδοσιακή Φορεσιά


