ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εύχεται σ' όλους τους Κρεμαστιώτες, τους φίλους του χωριού μας και
σ' όλο το κόσμο, χρόνια πολλά, χαρούμενος - ευτυχισμένος και ειρηνικός ο καινούργιος χρόνος
1987. Ο Σύλλογος μας συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής. Δέκα χρόνια γεμάτα αγώνα για το καλό του
χωριού μας και όλων των Κρεμαστιωτών.
Με την ευκαιρία αυτή καλούμε όλους τους Κρεμαστιώτες, τη κοινότητα και τους Συλλόγους να
αγωνισθούμε όλοι ενωμένοι για να γλυτώσει η Κρεμαστή από το μαρασμό του χειμώνα και να γ ν ω 
ρίσει καλύτερες μέρες.

Η ομορφιά σου Κρεμαστή τελείωμα δεν έχει

Η Κρεμαστή Λακωνίας είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο βουνά στα σύνορα Λακωνίας-Αρκαδίας στην οροσειρά του
Πάρνωνα. Παλιά ήταν πρωτεύουσα του Δήμου Ζάρακα. Έχει υψόμετρο 830 μέτρα. Απέχει 85 χιλιόμετρα από
Σπάρτη και 345 χιλιόμετρα από Αθήνα. Συνδέεται με ασφαλτόδρομο με τον Αγιο Δημήτριο και με χωματόδρομο
με Μαρί Κυνουρίας και Λαμπόκαμπο Ζάρακος. Το καλοκαίρι το χωριό είναι γεμάτο κίνηση. Το χειμώνα δυσκο
λεύουν τα πράγματα. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κύρια με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πολλοί
Κρεμαστιώτες ζουν στα γύρω χωριά, στην Αττική, στο Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Καλλιφόρνια,
στην Αργεντινή και αλλού. Οι Κρεμαστιώτες διακρίνονται παντού για τη λατρεία που τρέφουν στο χωριό τους,
την εργατικότητα και τη φιλοξενία τους. Ακόμα έχουν διακριθεί στα γράμματα και το εμπόριο.
Το χωριό διαθέτει δμελές κοινοτικό συμβούλιο, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, ιερέα και αγροφύλακα. Ο αγροτι
κός ιατρός Νιάτων επισκέπτεται το χωριό, μια φορά την εβδομάδα. Το χωριό συνδέεται καθημερινά πλην Κυρια
κής με λεωφορείο από Μολάους.
Χρήσιμα τηλέφωνα του χωριού είναι:
(Χαρακτηριστικό 0732)
Κοινότητα: 31430
Χρ. Παράσχης:31477
Π.Λαββάς:31378
Κ. Παπαμιχαλόπουλος: 31379

η . Τζάκας: 31466
I. Μανούσος: 31222
Ε. Αρκούδη:31285
Α. Σοφού: 31422
Αγροφύλακας: 31377

Ο Σύλλογος Κρεμαστιωτών Λακωνίας «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ιδρύθηκε το 1976 και έχει έδρα την Αθήνα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου είναι 7μελές και έχει θητεία ενός χρόνου. Σκοπός του Συλλόγου είναι η σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των μελών του αλλά και όλων των Κρεμαστιωτών καθώς και η κάθε μορφής βοήθεια προς την
Κρεμαστή Ο Σύλλογος εκδίδει εφημερίδα «ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις στο
χωριό και την Αθήνα.
Το ημερολόγιο 1987 εκδόθηκε με την ευθύνη και τη φροντίδα του Δ.Σ. Οι φωτογραφίες με το χιόνι είναι προσ
φορά του Γ.χ. Ζώταλη, οι υπόλοιπες του Π.Α. Ζώταλη. Το Δ.Σ. όρισε σαν ελάχιστη τιμή πώλησης του ημερολο
γίου 500 δρχ. Το φετεινό ημερολόγιο έχει ακόμη σαν σκοπό να θυμίσει στους παλαιότερους και να γνωρίσει
στους νεώτερους τα τραγούδια του τόπου μας. Ζητάμε συγνώμη για τυχόν λάθη μας. Σκοπός μας πάντως ήταν
να σας δώσουμε κάτι ευχάριστο.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. του Συλλόγου.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Η εφημερίδα του Συλλόγου μας «ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» φέρνει σε επικοινωνία όλους τους
Κρεμαστιώτες όπου κι αν βρίσκονται, ενημερώνει για τα νέα της Κρεμαστής και τα προβλήματα
της για τα οποία αποτελεί το καλύτερο μέσο προβολής και επίλυσης. Χρέος έχουμε όλοι να συμ
βάλλουμε στη διάδοση και τη βελτίωση της εφημερίδας. Η οικονομική ενίσχυση των Κρεμαστιώτικων Νέων, είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη τους.

Το γραφικό Καλμπάτσι

Ο κυνηγός

Τραγούδια του τόπου μας
Παντρέψου Διαμαντούλα μου
να βγω και γ' απ' την έννοια.
Δεν παντρεύομαι μητέρα
διώχτηνε τη συμπεθέρα.

Μια πέρδικα παινεύτηκε
σ' Ανατολή και Δύση
πως δεν ευρεθεί κυνηγός
να τηνε κυνηγήσει.

Μου κάνουνε 'να τσοπάνο
να σκάσεις δεν τον πέρνω
όλη μέρα χάϊ και πρι
και το βράδυ στο μανδρί.

Κι' ο κυνηγός σαν τάκουσε
πολύ του κακοφάνει
ρίχνει τα δίχτυα στα βουνά
τη πέρδικα να πιάσει.

Μου κάνουνε 'ναν έμπορα
να σκάσεις δεν τον πέρνω
όλη μέρα με τον πήχυ
και το βράδυ ξεροβήχει.

Πάει η πέρδικα να πιεί νερό
μπερδεύεται στα δίχτυα.
Ανάθεμα σε κυνηγέ
που έπιασες το ένα
και δεν μας έπιασες τα δυο
να πάμε ευτυχισμένα.

Μου κάνουνε 'να γεωργό
να σκάσεις θα τον πάρω
όλη μέρα στο καμάτι
και το βράδυ στο κρεβάτι.

ΑΠΡΙΛΙΟΙ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Οι ξενητεμένοι Κρεμαστιώτες με την κάθε μορφής βοήθεια και συμπαράσταση που προσφέρουν
στο χωριό και το Σύλλογο μας αποτελούν για τον αγώνα μας μεγάλο στήριγμα. Οι Κρεμαστιώτες
της Αμερικής, της Καλλιφόρνιας, του Καναδά, της Αυστραλίας, και όπου αλλού κι αν ζουν με τους
τόσους ζωντανούς και άξιους συλλόγους τους συνεχίζουν μία μακρόχρονη παράδοση προσφοράς
στη γενέτειρα τους. Το χωριό το έχουν κλείσει μέσα στην καρδιά τους. Αν και λιγώτερο απ' όλους
μας χαίρονται την Κρεμαστή με μεγάλη χαρά προσφέρουν και πέρα από τις δυνάμεις τους: Εμείς
τους καμαρώνουμε και τους ευχόμαστε ατομική και οικογενειακή προκοπή καθώς και γρήγορη
επάνοδο στην πατρίδα.

Αποκαθήλωση

Πόσες διαφορές με σήμερα

Τραγούδια του τόπου μας
Εσείς πουλιά του Μάη
και της Άνοιξης
για χαμηλώστε λίγο
τα φτερούδια σας.

Στης αστοχίας το καιρό
επαντρεύτηκα και γω
και πήρα μια γυναίκα
πούτρωγε για πέντε-δέκα

Γράμμα χω να σας δώσω
μια ψιλή γραφή
να πάτε στη καλή μου
τη μαννούλα μου.

Αχ τη πρώτη τη βραδυά
έφαγε δυο-τρία αρνιά
και το δεύτερο το βράδυ
έφαγε και το γελάδι.

Πέστε της τα μαντάτα
πως παντρέφτηκα
και πήρα μια γυναίκα
μάγισσα ζουρλή.

Βρε γυναίκα οικονομία
τώρα είναι δυστυχία
άντρα μου θέλω φουστάνι
γύρω-γύρω με γιορντάνι.

Όταν κινώ για νάρθω
χιόνια και βροχές
κΓ όταν γυρίζω πίσω
ήλιος και ξαστεριές.

Και τη δένω σ' ένα στύλο
και την αρχινώ στο ξύλο.
Άντρα λύσε μ' απ' το στύλο
για θα πίασω άλλα φίλο.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Ο καλλωπισμός και η καθαριότητα του χωριού είναι χρέος όλων των πατριωτών. Έτσι το χωριό
μας με τις πλούσιες ομορφιές θα γίνει ακόμα πιο όμορφο. Χρέος έχουμε όλοι οι φορείς να βοηθή
σουμε σ' αυτό το θέμα. Και βέβαια με διάλογο και πειθώ. Γιατί έτσι προωθούμε τη κοινωνικότητα,
μια ιδέα που στη σημερινή τεχνολογική πρόοδο δέχεται μεγάλα χτυπήματα.για να γίνει το χωριό
μας κοινωνικά όπως παλιά με τη συμπαράσταση του ενός στον άλλο, τις κοινές εκδηλώσεις, τις
κοινές προσπάθειες και τόσα άλλα.

Γιατί με κοιτάτε;

Τραγούδια του τόπου μας
Μη τόνε ζηλεύεις Βέργω
τον ψηλό τον άνδρα
και τον ακαμάτη

Πέρασα από 'να στενό
κι' είδα μια στον αργαλειό
Αργαλειό και μανταλειό
τί να μάθ' από τα δυο.

που σπέρνε το χρόνο
πέντ' οκάδες σπόρο,
και χουλιόταν και δερνόταν
πως θα τα θερίσει
και πως θα τ' αλωνίσει.

Αργαλειό να μάθεις
την ευχή μου νάχεις
χέρια πόδια να κουνάς
τη σαΐτα να περνάς.

Κ' η καλή γυναίκα Βέργω
τον παρηγορούσε
Σώπα, καλέ άντρα. Σώπα.
Κι' εγώ θα τα θερίσω
Κι' εγώ θα τ' αλωνίσω.

Βασιλικός φυτρώνει εδώ
κάποια τον έχει στο λαιμό
τον έχει η κόρη του παππά
περιπλεγμένο στα μαλιά.
Βρε παππά Τουρκομερίτη
θα σου κλέψω το κορίτσι
το χωράφι στη μαδάρα
και τη κολοβή γαϊδάρα.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Από παλιά οι Κρεμαστιώτες με προσωπική δουλειά και υλική βοήθεια πρόσφεραν για να γίνουν
τόσα και τόσα ωφέλιμα για το χωριό. Η διάνοιξη και η ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Άγιο
Δημήτριο, οι αγροτικοί δρόμοι, το σχολείο, οι εκκλησίες, οι βρύσες, οι τσιμεντοστρώσεις, το
νεκροταφείο, η νέα διάνοιξη προς Πελετά, το ιατρείο, και τόσα άλλα έγιναν κύρια από τους ίδιους
τους Κρεμαστιώτες. Ξεχωριστή θέση κατέχουν οι μεγάλοι δωρητές του χωριού μας αείμνηστοι Ν.
Παπαμιχαλόπουλος και Ε. Τσίγγος. Χρέος της πολιτείας είναι να βοηθήσει και γι' αυτό το λόγο το
χωριό μας. Στη δύσκολη καμπή που περνάει η Κρεμαστή κάθε βοήθεια προς αυτή είναι πολύτιμη.

Από τα παλιότερα σπίτια

Αποψη του χωριού

Τραγούδια του τόπου μας
Λαλούν τ' αηδόνια το πρωί
λαλούν αράδα-αράδα
για να ξυπνούν οι όμορφες
να βάνουν κοκκινάδα.

Ό λ α τα πουλάκια μονά ζυγά
τα χελιδονάκια ζευγαρωτά
το ρήμο το αηδόνι το μοναχό
περπατεί στους κάμπους με τον αητο

Κι' ένα μικρό μελαχροινό
δεν λέει να ξυπνήσει
κι' η μάνα του δε του μιλά
να μην το ενοχλήσει.

Περπατεί και λέει και τραγουδεί
άντρα μου πολίτη πραγματευτή
Ξένε που την ηύρες αυτή τη νια
τη ξανθομαλλούσα τη πατρινιά.

Για σήκω πάνω Ελενιώ
βάλε τη μπαλαρίνα
γιατί 'ρθε τελεγράφημα
να γίνεις υπουργίνα.

Απ' τη πόλη ερχόμουν κι' απ' τα νησιά
κι' απ' τη γειτονιά της επέρασα
τα βασιλικά της επότιζε
και τις μαντζουράνες εδρόσιζε.

Για πάρτε τα σαρώματα
σαρώστε τα γιοφύρια
για θα περάσει η Ελενιώ
πούχει τα μαύρα φρύδια.

Μούκοψε κλωνάρι και μούδωσε
μούπε κι' ένα λόγο και μάρεσε
Βρε Κρεμαστιωτάκι αν μ' αγαπάς
τι μπεζοδιαβαίνεις και δε μιλάς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ
Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ «Ο Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ »
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Οι κτηνοτρόφοι αποτελούν σήμερα το πιο παραγωγικό κομμάτι του χωριού μας. Η ανάπτυξη της
κτηνοτροφίας μέσα από ένα Συνεταιρισμό και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους θα ωφελήσει αλλά
και το χωριό θα βοηθήσει να ζήσει. Η παραμονή τους στο χωριό ή πολύ κοντά σ' αυτό όλο το χρόνο
θα σώσει το χωριό μας μακροπρόθεσμα. Τα σύγχρονα μέσα καθώς και η παραμονή λίγων κτηνο
τρόφων όλη τη χρονιά στο χωριό θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Και όταν γενικευθεί μακρο
πρόθεσμα η παραμονή τότε η ερημωμένη Κρεμαστή του χειμώνα θα είναι απλά μία ανάμνηση.

Η Βρύση

Η Γούρνα

Τραγούδια του τόπου μας
Στις σκάλες π' ανεβαίνεις
με τα σκαλώματα
τη βράκα σου την είδα
με τα μπαλώματα

Καράβι εταξείδευε
στη μέση του πελάγου
κι' έχει όλα τ' αμπάρια του
γεμάτα αιχμαλώτους.

Αυτό το μπαλκονάκι
που βγαίνεις το πρωί
να τσακιστεί να πέσει
κομμάτια να γενεί.

Μα ο Γιάννος αναστέναξε
και στάθη το καράβι
τι είχες κι' αναστέναξες
και στάθη το καράβι
Τριών μερών μαι νιόγαμπρος
δώδεκα χρόνια σκλάβος
σήμερα τη γυναίκα μου
τη στεφανώνεται άλλος.

Σε τούτη γειτονίτσα
σε τούτη γειτονιά
θέλω και γω να κάνω
μια χήρα πεθερά

Άσε παππά τα στέφανα
πάψε τη ψαλμωδία
τ' άλογο που χλιμίντρισε
είναι του πρώτου μ' άνδρα.

Αγάπησα μια νέα
χρονών δέκα εφτά
μα είτε στον ήλιο βγαίνει
μα είτε στη δροσιά.
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