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Ό Σύλλογος μας, όπως κάθε νέα χρονιά, έτσι
καί ψέτος έβγαλε τό ημερολόγιο του πού σάν σκοπό
έχει νά δυναμώσει τούς Ισχυρούς δεσμούς πού υ
πάρχουν μεταξύ όλων τών Κρεμαστιωτών, πράγμα
πού θά βοηθήσει τελικά τό χωριό μας, νά σωθεί έστω
καί τήν τελευταία στιγμή.
Μέ τήν ευκαιρία αυτή, τό Δ.Σ. τού Συλλόγου
μας, χαιρετά όλους τούς πατριώτες όπου κι άν βρί
σκονται καί τούς εύχεται ή καινούργια χρονιά 1980
νά είναι ευτυχισμένη γιά τούς Ίδιους, τίς οικογένειες
τους, τό χωριό μας καί όλο τό κόσμο.
Πατριώτες, ό Σύλλογος μας πιστεύει στήν αγά
πη πού δείχνουν οι Κρεμαστιώτες τόσο μεταξύ τους,
όσο καί γιά τό χωριά μας. Μέ βάση αυτό, προχωρά
στό δύσκολο δρόμο του, μέ σκοπό νά πραγματοποιή
σει αυτό πού θέλει κάθε Κρεμαστιώτης. Νά γίνει ή ι
διαίτερη πατρίδα μας, ένα ζωντανό καί χαρούμενο
χωριό.

Ι

Ή συγκέντρωση πού οργάνωσε ό Σύλλογος μας
στίς 17 Αυγούστου 1979 στή πλατεία τού χωριού μας,
μέ τόν όγκο καί τόν παλμό της, έδειξε τί πρέπει νά
κάνουμε σέ αυτή τή φάση.
Ή ασφαλτόστρωση τού δρόμου Κρεμαστής'Αγίου δημητρίου καί οί απαραίτητοι αγροτικοί δρό
μοι πρώτα γιά Μαρί καί μετά γιά Τούμπαλι, θά πρέπει
νά γίνουν όσο τό δυνατόν πιό γρήγορα. Γιατί θά σπά
σουν τήν απομόνωση και θά βοηθήσουν τή παραγω
γή. Παράλληλα ό Σύλλογος μας πρωτοστατεί καί κα
λεί όλους τούς κρατικούς φορείς καί όλους τούς πα
τριώτες νά βοηθήσουν γιά νά μή κλείσει τό Σχολείο,
νά ολοκληρωθεί τό έργο τής ύδρευσης, νά τσιμεντο-

στρωθούν οί δρόμοι μέσα στό χωριό καί νά ανοι
χτούν καινούργιοι, νά υπάρχει παππάς στό χωριό, νά
γίνει πνευματικό κέντρο, νά γίνει δεντροφύτευση,
νά καλλωπιστούν οί βρύσες κι οί πλατείες, νά απο
κτήσει ή Κοινότητα γραφείο καί ιατρείο, νά γίνει παι
δική χαρά καί χώρος αθλητισμού, νά αποκτήσει τό
χωριό αυτόματο τηλέφωνο καί τόσα άλλα. Βλέπουμε
λοιπόν ότι τά προβλήματα τού χωριού μας καί πολλά
είναι καί δύσκολα. Πέρα άπό αυτά, ό Σύλλογος μας
καλεί όλους τούς πατριώτες νά βοηθήσουν νά διατη
ρήσουμε τά ήθη καί τά έθιμα, τή λαϊκή καί μουσική
μας παράδοση, κ.λ.π., εκπληρώνοντας έτσι τόν εκπο
λιτιστικό του ρόλο.
Πατριώτη τού χωριού, τής Α θ ή ν α ς , τής ξενητιάς, στή προσπάθεια μας αυτή χρειαζόμαστε τή
γνώμη καί τή βοήθεια σου, γιά νά γίνει τό χωριό μας
όπως τού αξίζει, καί όπως όλοι τό θέλουμε.
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Α Π Ο Τ Η Ν ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Σεπτέμβρης 1825. Ό Ιμπραήμ σκορπάει τρόμο
καί θάνατο στή Πελοπόννησο. Πρίν ένα μήνα, 14 Αυ
γούστου, στή Κρεμαστή αποκρούστηκε Τουρκική ε
πίθεση, μέ τή βοήθεια τών οπλαρχηγών Πλαπούτα
καί Νικηταρά.
Ό ερχομός όμως τού Ιμπραήμ, ανάγκασε τούς
Κραμαστιώτες νά φύγουν άπό τό χωριό, καί νά κατα
φύγουν πρός τά απόκρημνα μέρη στήν Παλιοχώρα.
Στή θέση Καστράκι, προδοτικά έφτασαν οι
στρατιώτες τού Ιμπραήμ, καί άφοϋ κατέσφαξαν πολ
λούς, έσυραν στήν αιχμαλωσία γυναικόπαιδα τής
Κρεμαστής.
Οί αιχμάλωτοι πού σύρθηκαν στό Νεόκαστρο,
τή Μεθώνη, καί τήν Πάτρα, είναι οί έξης:
υιός Παπαπάνου Νικόλαος 18 ετών
»
»
Πάνος
»
»
Δημητράκης 10 ετών
»
»
Κοσμάς 12 ετών
θυγάτηρ Παπαπάνου Νύμφω 25 ετών
»
»
Ε λ έ ν η 20 ετών
Παναγιώτα θυγάτηρ Παπαγεωργάκη 22 ετών
Μαρουλίτσα γυνή Αναγνώστη Οικονόμου 50 ετών
Χρυσούλα θυγάτηρ ίδιου 17 ετών
Γεώργιος υιός αυτού 13 ετών
Μπίλιω γυνή Γεωργίου Ταμπάκου 25 ετών
'Αγάλλω γυνή Πάνου Μάρκου 25 ετών
Κοντύλω θυγάτηρ Πάνου Μάρκου 9 ετών
Ελένη
»
»
» 7 ετών

Νικολέτα γυνή Διαμαντή Ζώταλη 30 ετών
Πάνος υιός αυτού 8 ετών
Αθανάσιος Νικολάου Πριφτάκης 22 ετών
Νύμφω θυγάτηρ αυτού 15 ετών
Ιωάννης υιός θεοδωρή Πριφτάκη 12 ετών
'Αντώνα κόρη Θεοδωρή Πριφτάκη 12 ετών
Ελένη γυνή Γιάννη Πάρδαλη 40 ετών
Τριανταφύλλω κόρη Πάρδαλη 13 ετών
Μετάξω αύταδελφή Νικολάου Σκάρμου 30 ετών
μέ άνήλικον βρέφος
Λεωνίδας υιός Δημητρίου Τσιγκάρη 17 ετών
Λέων
»
κ
»
13 ετών
Κανέλλω θυγάτηρ Γιαννάκη Μάρκου 12 ετών
Παναγιώτα »
»
» 9 ετών
Κων/νος υιός Παναγιώτη Παναρίτη 15 ετών
Παναγιώτα γυνή αυτού 40 ετών
Αντώνιος υιός αυτού 17 ετών
Σταμάτα κόρη αυτού 19 ετών
Μαρία κόρη αυτού 22 ετών
Χρυσούλα γυνή Γ.Παναρίτη 35 ετών

Ιωάννης Γ. Παναρίτης 35 ετών
Κων/νος υιός Γ. Παναρίτη 14 ετών
Πάνος υιός Γ. Παναρίτη 5 ετών
Μαρία κόρη Γ. Παναρίτη 7 ετών
Στάμω κόρη Γ. Παναρίτη 7 ετών
Μιχάλης υιός Νικολάου Τζάκα 13 ετών
Γεωργία κόρη 15 ετών
Μετάξω γυνή Κων. Λάγκη 30 ετών
Δήμος υιός του 10 ετών
Χρυσούλα κόρη του 7 ετών
Παγώνα γυνή Γιάννη Διαμαντή Κουλούρη 30 ετών
'Αρχόντω θυγάτηρ Ίωάν. Μπατσάλου 15 ετών
Χρυσούλα
»
»
»
6 ετών
Αικατερίνη γυνή Δ . Κοσμά 25 ετών
Πάνος υιός Θ. Ξυπολιάς 15 ετών
Τριανταφύλλω κόρη του 8 ετών
Πάνος υιός Γιάννη Λάββα 7 ετών
Δημήτρης »
»
» 5 ετών
Μαρία κόρη Γ. Λάββα 7 ετών
Μαργαρίτα καί Πάνος τέκνα Σταμάτη Γιάννου 14 ε
τών
Μαρίνα γυνή Μιχ. Τσιγκάρη 50 ετών
Χριστίνα κόρη του 15 ετών
Σταμάτα νύφη του 25 ετών
Διαμάντω γυνή Θ. Πριφτάκη 40 ετών
Δημητράκης Λεγές (Λεγάκης)
Κανέλλω
»
Σταμάτα
»
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Η ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΣΣΑ

Μικρή-μικρή ή γυναίκα τής Κρεμαστής, γίνεται
μιά γρανιτένια δύναμη πού ή παρουσία της γεμίζει
κάθε γωνιά τής ζωής τού χωριού.
Μαθαίνει άπό μικρή πόσο σκληρό κι ανηφορικό
δρόμο θά διαβεί καί δίνει όλη της τή δύναμη νά απο
δειχτεί άξια.
Φαίνεται στή σκληρή δουλειά, στίς βαριές υπο
χρεώσεις καί γίνεται μιά μητέρα σωστός καί ακλόνη
τος βράχος, πού πάνω του σκάνε τά πελώρια κύματα
τής άνεμοδαρμένης αγροτικής ζωής.
Αυτές οί ηρωικές μορφές μάθανε μόνο νά προ
σφέρουν βοήθεια, στοργή, αγάπη, δουλειά, υπομονή
καί νά μή ζητούν παρά τήν υγεία τους γιά νά μπο
ρούν νά δίνουν, πάντα νά δίνουν.
Είναι τόση ή δύναμη τους, πού μπροστά της σβύνουν
όλες οί αποστάσεις τών γύρω βουνών, πού στό χώμα
τους θά βρεϊ άγρια χόρτα καί θά γεμίσει τό τσουκάλι,

πού μέσα σέ αυτό έχουν αποθέσει τά όνειρα τους
μερικά κουρεμένα κεφαλάκια πού καρτερούν τό
σχόλασμα.
Ή αγάπη γΓ αυτά τά παιδιά μέ τά ξυπόλητα πό
δια, τά καθαρά μπαλλωμένα ρούχα, είναι μιά πηγή
πού δέν στερεύει ποτέ.
Ή σκέψη της δέν είναι παρά δυό μεγάλα φτερά
πού σκεπάζουν τό κάθε πρόβλημα τού νοικοκυριού.
Αυτά τά φτερά τήν οδηγούν στίς σκληρές αγροτικές

δουλειές, στό σκάψιμο, στό θέρισμα, στή στάνη,
στήν απάνθρωπη ξένη δουλειά τού κάμπου. Τήν οδη
γούν σέ κάθε δουλειά πού ποτέ δέν τήν φοβάται.
Τίς λίγες στιγμές τής ξεκούρασης, ό γλυκός της
ύπνος είναι ένα όνειρο πού βλέπει τά παιδιά νά
προοδεύουν, νά μεγαλουργούν. Τότε ή κούραση της
γίνεται ένα ελαφρό χαμόγελο ικανοποίησης.
"Οταν γεράσει τά χέρια της στέκουν λιγνά, στε
γνά, πανίσχυρα σάν τών Άγιων. Σάν ξερά δέντρα
πού έδωσαν πολύ καρπό. "Αγρια χέρια πελεκυμένα
άπό τόν αγώνα τού σπιτιού καί τού χωραφιού.
Κι ακόμα αγωνίζεται μέχρι νά σταυρώσει αυτά τά
τιμημένα χέρια. Αυτές οί μαννάδες μάς έδωσαν όλη
μας τή δύναμη, χάραξαν τίς μακρινές τροχιές τού
μέλλοντος, πού μάς οδηγούν στή ζωή.
Ή αγάπη τους μάς ξαναφέρνει στό τόπο μας. Καί
αποτελεί γιά όλους μας ότι πιό πολύτιμο έχουμε.
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"Οσοι γεννήθηκαν στή Κρεμαστή άπό τά παλιά
χρόνια, γνωρίζουν γιά τήν αγροτική ζωή καί έχουν
τίς πιό ζωντανές αναμνήσεις γιά τή σκληρότητα της,
τίς ομορφιές της, τίς πίκρες καί τίς χαρές της.
Τά χωράφια τής Κρεμαστής απλώνονται σέ με
γάλη έκταση καί φτάνουν τά όρια άλλων χωριών. Τά
περισσότερα είναι σέ πλαγιές βουνών καί τά πιό λίγα
σέ μικρά οροπέδια.
Τό Πανωλάμπι, ή Στερνίτσα, τό Λαμποκάμπι, τό
Πάνω Τούμπαλι, τό Ριγκάνθι, τά Πολλαλώνια, τό Ζωργιάννι, ή Μακριά Λάκα, τά Γκρεμίρια, ή Ντούκα, τά
Πήλιουρα, τά Κιαφοπέρια, τό Τάτσι, τό Μαρί, ή Μούσγκα, τά Παλιάμπελα, είναι τοποθεσίες πού είναι στε
νά συνδεδεμένες στίς αναμνήσεις μας.
Ανάλογα μέ τή μορφή τού χωραφιού, έχουμε
πεζούλια, Λάκες, Χούνες, Χερώματα, Γροϋσπες καί
διάφορα χαρακτηριστικά σημάδια ή δέντρα, δίνουν
πιό κατατοπιστικές ονομασίες, όπως Κορομπιλιά,
Μαραντάκι, Σπηλιά, Ρίζα κ.α.

Στά χωράφια καλλιεργούσαν στάρι, κριθάρι, φα
κές, κουκιά, ρόβη καί σανούς. Τά πιό παλιά χρόνια οί
ζευγολάτες χρησιμοποιούσαν τά βόδια γιά τ' όργωμα
καί τά διατηρούσαν μόνο γΓ αυτό τό σκοπό. Αργότε
ρα τά αντικατέστησαν μέ γαϊδούρια καί μουλάρια.
Τά πρωτόγονα μέσα, τό ξύλινο αλέτρι, έγινε με
τά σιδερένιο, τά άλωνίσματα πού γίνονταν μέ τίς
βάρδιες άπό άλογα, αντικαταστήθηκαν μέ αλωνιστι
κές μηχανές.
Κοντά στά χωράφια οί πιό πολλοί ζευγολάτες εί

χαν τά καλύβια καί μέναν σ' αυτά τίς άγριες χειμω
νιάτικες νύχτες. "Οσοι γύριζαν στό χωριό τό βράδυα,
τό πρωί πρίν ξημερώσει, ξεκινούσαν πρός όλες τίς
κατευθύνσεις καί μέ τό χάραμα άρχιζε ή σκληρή
δουλειά.
Αυτοί οί κουρασμένοι, οί ψημένοι, στή δουλειά
αγρότες, ήταν κομμάτια σίδερα, πού πάλαιψαν μέ τίς
πιό δύσκολες συνθήκες ζωής. Μοναδική τους επιθυ
μία ήταν, νά κάνουν τό ψωμί τής χρονιάς, νά ζήσουν
φαμιλιές μέ πολλά άτομα.
Ξεχασμένοι άπό κάθε κρατικό φορέα, δέν μπό
ρεσαν νά ξεφύγουν άπό τή φτώχεια, δέν υπήρχαν λι
πάσματα, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις καί πριμοδοτή
σεις.
"Ετσι έγινε ένα ξεσήκωμα φυγής καί μέσα σέ λί
γα χρόνια απλώθηκαν σέ όλα τά πέρατα τής γής, ανα
ζητώντας αποκατάσταση καί κουβαλώντας τό βαρύ
φορτίο τής ξενητιάς καί τή νοσταλγία νά δουν τό τό
πο τους νά ζήσει.
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ΠΩΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ TO ΣΧΟΛΕΙΟ
T' άπόσκια είχαν φτάσει στοϋ Μοίρα εκείνη τήν
ανοιξιάτικη μέρα τοϋ 1925 όταν ξεπρόβαλλε στή ρά
χη καβάλλα στό μουλάρι, ένας μεσόκοπος άντρας.
Τόν συνόδευε ά αγωγιάτης πού τράβαγε τό καπίστρι,
δείγμα ότι ό επισκέπτης αυτός, βλέποντας άπό τόσο
ψηλά τό χωριό, πέρα άπό τό θαυμασμό του γιά τό χω
ριό, πέρα άπό τόν θαυμασμό του γιά τό όμορφο θέα
μα, θά δοκίμασε καί κάποιο φόβο κατεβαίνοντας τίς
κακοτράχαλες κορδέλλες.
Καί πράγματι ό επισκέπτης αυτός, δέν ήταν άλ
λος άπό τόν Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, τού
νομού Λακωνίας. Σάν έφτασε στό χωριό, εντύπωση
τοϋ έκαναν ή εργατικότητα, ή φιλοξενία, καί ή αγάπη
τών Κρεμαστιωτών γιά τό χωριό τους, καθώς καί ή
φιλομάθεια τών παιδιών, πού σ' ένα κατό'ί, καθισμένα
σέ ξύλινα σκαμνάκια, έγραφαν στά γόνατα τους,
προσπαθώντας νά μάθουν γράμματα.

Καί τότε ήταν πού χτύπησαν οί καμπάνες καί μα
ζεύτηκε όλο τό χωριό στή πλατεία όπου μίλησε ό επι
θεωρητής. Καί οι Κρεμαστιώτες κατάλαβαν ότι ή
μόρφωση είναι δικαίωμα κάθε άνθρωπου, όχι μόνο
τοϋ πλούσιου άλλά καί τοϋ φτωχού, κι ότι ακόμα ή
σωστή παιδεία, μπορεί νά κάνει τό κόσμο πιό δίκαιο,
πιό ανθρώπινο.
«Χτίστε ένα σχολείο, γιά νά μαθαίνουν τά παιδιά
σας γράμματα» κατέληξε ό επιθεωρητής.
Αυτό ήταν. Ή φωτιά είχε ανάψει. Μάταια οί λίγοι

αντιδραστικοί, φαινόμενο συνηθισμένο καί σήμερα
στό χωριό, προσπάθησαν νά τήν σβύσουν.
Οί Κρεμαστιώτες κατάλαβαν. Παραμέρισαν
τούς αντίθετους, σχημάτισαν τριμελή επιτροπή καί
ρίχτηκαν στόν αγώνα. "Αντρες, γυναίκες, παιδιά, ό
λοι μαζί σάν ένας άνθρωπος, δούλεψαν σκληρά κι έ
χτισαν τό σχολειό.
Ή ηλικιωμένη Κρεμαστιώτισσα πού φορτωμένη
κουβάλαγε τά ξύλα γιά τό ασβεστοκάμινο, εκφράζει
τή δίκαιη απαίτηση κι επιθυμία τών Κρεμαστιωτών,
νά γνωρίσουν οι ίδιοι καί τό χωριό τους, καλλίτερες
μέρες.
'Ακόμα τώρα πού τό σχολειό περνά δύσκολες
μέρες, όλοι οί πατριώτες πρέπει νά βοηθήσουμε υλι
κά καί ηθικά τά λίγα παιδιά πού πάνε στό σχολειό.
Γιατί άν λείψουν τά παιδιά, θά κλείσει τό σχο
λειό, θά σβύσει καί τό χωριό μας.
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ΓΚΘΥΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΙΚ
Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α Τ Ο Υ ΧΩΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΙΑΣ
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

ΣΑΤΥΡΙΚΟ

θυμάσαι
κείνες τίς
βραδυές
τίς νύχτες τίς
μεγάλες
όπου
ξημερωνόμουνα
μέσα στίς δυό σου
αγκάλες.

Παντρέψου
Διαμαντούλα
μου
νά βγω καί γώ άπ' τήν έννοια
Δέν παντρεύομαι
μητέρα
όιώχτηνε
τή
συμπεθέρα.

Πουλάκι
μ'
άκννήγητό
ποιος θά σέ
κυνηγήσει
ποιος θά σέ βάλει στό
κλουβί
νά
γλυκοκελαίδήσεις.

Μοΰ κάνουνε
να έμπορα
νά σκάσεις
δέν τόν
παίρνω
όλη μέρα μέ τό πήχυ
καί τό βράδυ
ξεροβήχει.

Νά χαμήλωναν
τά βουνά,
νά γέρναν τά ελάτια
νά έβλεπα τή
Κρεμαστή
μιά ώρα μέ τά μάτια.

Μου κάνουνε
να
τσοπάνο
νά σκάσεις
δέν τό
παίρνω
όλη μέρα χάί καί πρί
καί τό βράδυ στό
μαντρί.

***

^

Απόψε
μέ
σκοτώνουνε
έλα καί σύ καί
κλάψε
καί πάρε άπό τό αίμα μου
καί τά μαλλιά σου
βάψε.

Μοΰ κάνουνε
να
γεωργό
νά σκάσεις
θά τόν πάρω
όλη μέρα στό καμάτι
καί τό βράδυ ατό
κρεββάτι.

Ησεϊς
καί
εσείς
άπό

α.
<

πουλιά τοϋ Μάη
τής "Α νοιξης
πάντα
περνάτε
τό τόπο
μας.

Γιά χαμηλώστε
λίγο
τά φτερούδια
σας
γράμμα χω νά σάς
δώσω
μιά ψιλή
γραφή.

<
"Ζ

1

V

Νά μάθει ή καλή
μου
ή μαννούλα
μου
πώς πήρα μιά
γυναίκα
μάγισσα
ζουρλή.

ο
Οταν κινώ γιά νάρθω
χιό νια καί
βροχές
κι όταν γυρίζω
πίσω
ήλιος καί
ξαστεριές.
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