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Ειδικό αφιέρωμα στους
Κρεμαστιώτες του εξωτερικού

Ο Σύλλογος μας αφιερώνει το ημερολόγιο της φετινής
χρονιάς σε όλους τους Κρεμαστιώτες του εξωτερικού σαν δείγ
μα

αναγνώρισης

της

προσφοράς

των

στο

χωριό, αλλά και της μεγάλης προσπάθειας

αγαπημένο
που

μας

καταβάλλεται

από κάθε έναν χωριστά αλλά και από τους Συλλόγους για την
διατήρηση ή δημιουργία στενώτερων δεσμών μεταξύ των πα
τριωτών - Κρεμαστιωτών και του χωριού, έχοντας πάντα σαν
στόχο την δημιουργία μιας οικογένειας στηριγμένης στις αρχές,
τις αξίες και τις συνήθειες εκείνες που όλοι γνωρίσαμε και πή
ραμε από τους χθεσινούς ή σημερινούς πατριώτες μας της τρί
της ηλικίας και έχοντας πάντα σαν όνειρο την επιστροφή στο
χωριό, που για όλους μας αποτελεί το σημείο αναφοράς.
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Λόγοι και χρονικό της
μετανάστευσης
Το χωριό μας - όπως και τα άλλα χωριά του Ζάρακα λόγω
της μεγάλης φτώχιας που γνώρισαν - ήταν από τα πρώτα που με
το άνοιγμα της μετανάστευσης από την Αμερική περί το 1880
γνώρισε τις πρώτες εμπειρίες της.
Οι λόγοι που ανάγκασαν τον κάθε πατριώτη για μετανάστευ
ση είναι γνωστοί. Ούτε το χωριό ούτε ο κάμπος - όπως σήμερα ούτε ο Πειραιάς και η Αθήνα μπορούσαν να δώσουν δουλειά και να
εξασφαλίσουν το ψωμί της χρονιάς στους ανήσυχους νέους και οι
κογενειάρχες του χωριού μας. Η ανάγκη επιβίωσης λοιπόν για
τους ίδιους και τις οικογένειες τους αλλά και γιαυτούς που έμεναν
πίσω γονείς ή ανύπαντρες αδερφές ήταν ο κύριος λόγος του ξενητεμού.
Ετσι το 1885 περίπου ξεκίνησε ο πρώτος κρεμαστιώτης για
την Αμερική και συνέχισαν μέχρι το 1930 περίπου είτε προς την
Αμερική είτε προς τον Καναδά που άνοιξε και αυτός τα σύνορα
του περί το 1920. Η παγκόσμια οικονομική κρίση της δεκαετίας
1930-40 δεν άφησε ανεπηρέαστους και τους Κρεμαστιώτες μετα
νάστες πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στο χωριό. Στη συ
νέχεια η δεκαετία 1940-50 με τα γνωστά γεγονότα στή χώρα μας
κρατούν τον κόσμο στα χωριά του. Έτσι το διάστημα 1930-1950
διακόπτεται η μετανάστευση προς το εξωτερικό και ξαναρχίζει
γύρω στο 1953-54 με περισσότερους πατριώτες μας ενδιαφερόμε
νους λόγω των μεγάλων δεινών που άφησαν στη χώρα μας και
στο χωριό μας ο πόλεμος του 40 και τα χρόνια της κατοχής. Το
νέο μεταναστευτικό ρεύμα συνεχίζεται περίπου μέχρι το 1970
όπου λίγο αργότρερα αρχίζει η επιστροφή και μόνιμη εγκατάσταση
πολλών πατριωτών μας στο χωριό ή στην Αθήνα που συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.
Από τις σελίδες του ημερολογίου μας θα αναφερθούμε με
λίγα λόγια για τους μετανάστες πατριώτες μας της κάθε χώρας.
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Κρεμαστιώτες

στην

Αμερική
περί το 1925 ιδρύουν το Σύλλογο ΜΕΛΙΣΣΑ που απετέλεσε το πρό
τυπο όλων των μετέπειτα συλλόγων.
Σήμερα στην Αμερική είναι περίπου 70 οικογένειες.
Η προσφορά των πατριωτών της Αμερικής ήταν και παραμένει
σημαντική για το χωριό. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια και αμέσως
μετά το ξεπέρασμα των πρώτων προβλημάτων το ενδιαφέρον τους
εκδηλώνεται έμπρακτα μέχρι και σήμερα. Η πρώτη διάνοιξη του δρό
μου Αί Δημήτρη- Κρεμαστή και η συμμετοχή στην ασφαλτόστρωση
του επί των ημερών μας, η κάθε μορφής βοήθεια την περίοδο της
κατοχής είναι δείγματα της προσφοράς των.
Αξίζει δε να αναφερθούμε ιδιαίτερα και στις προσφορές κάποιων
πατριωτών μας της Αμερικής όπως του αείμνηστου Κων. Τσίγγου για
την δωρεά του σχολείου, του επίσης αείμνηστου Νικ Παπαμιχαλόπουλου για τις υποτροφίες και τις προικοδοτήσεις κοριτσιών του χωριού
μας καθώς και της Μαριγώς Ματθαίου.

Η Αμερική ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε τις πύλες της για
τους πατριώτες μας περί το 1885. Πρώτος Κρεμαστιώτης που πέρα
σε το Γιβραλτάρ
και πάτησε το πόδι του στην Αμερική είναι ο
μπάρμπα-Θανάσης ο Δρίβας (παππούς της θειά - Πένης της Ζιώτενας για τους νεώτερους) και ακολούθησαν ο Παναγιώτης Τζάκας
(Λεβέτας), ο Νικόλαος Τσίγγος (Κόλιζας), ο Βούλγαρης και άλλοι που
αποτέλεσαν τις ρίζες των Κρεμαστιωτών της Αμερικής.
Οι πρώτοι μετανάστες εργάζονται σαν βοηθοί ή λαντζέρηδες σε
εστιατόρια ενώ οι πιο τολμηροί - και υπήρξαν πολλοί - δεν άργησαν
να ασχοληθούν με δικές τους δουλειές. Ξεκίνησαν από μικροπωλητές
και συνέχισαν με εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία όπου διακρίθηκαν
ιδιαίτερα. Η αγάπη και η σκέψη όλων αυτών των ανθρώπων για το
χωριό και τους δικούς τους δεν έλειψαν ούτε στιγμή και το αποδει
κνύουν έμπρακτα.
Λίγα χρόνια μόλις αργότερα περί το 1900 μα
ζεύουν τα πρώτα χρήματα και φτιάχνουν στο χωριό το Καρνέσι ενώ
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Κρεμαστιώτες της Καλλιφόρνιας
Μια άλλη περιοχή της Αμερικής που αναζήτησαν την
τύχη τους οι πατριώτες μας ήταν η περιοχή της Καλλιφόρνιας
που βρίσκεται στο Δυτικό μέρος της Αμερικής.
Πρώτος Κρεμαστιώτης που πήγε στην Καλλιφόρνια
γύρω στο 1900 ήταν ο Αναστάσιος Χαραμής (μπάρμπας του
Νίκου και Μιχάλη Γκιουζέλη) και ακολούθησαν τα αδέλφια Ανα
στάσιος και Γεώργιος Κοσμάς (μπαρμπάδες του Χρ. Κοσμά - Λύκαρου).
Αργότερα πήγε η Χρυσούλα Γκιουζέλη-Πραγαλού και η
οποία στη συνέχεια πήρε τις οικογένειες της Παναγιώτας Λεγά
κη (Ζορνά) και Μιχ. και Νίκου Γκιουζέλη.
Σήμερα στην Καλλιφόρνια είναι περίπου 50 Κρεμαστιώ
τες και έχουν ιδρύσει από ετών Σύλλογο με το όνομα "ΛΥ
ΚΟΥΡΓΟΣ" και ο οποίος από το 1982 μετονομάστηκε σε "ΕΥΕΡ
ΓΕΤΗ".
Η προσφορά στο χωριό μας και των πατριωτών της
Καλλιφόρνιας είναι σημαντική. Τελευταία με πρωτοβουλία της
Χρυσούλας Γκιουζέλη - Πραγαλού (κύριας δωρήτριας) και με την
συμμετοχή άλλων συλλόγων και προσώπων κατασκευάστηκα το
γιατρείο του χωριού μας ενω ο Ανάστασης Χαραμής (ο πρώτος
Κρεμαστιώτης της Καλλιφόρνιας) έφτιαξε την στέρνα του σχο
λείου.
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Κρεμαστιώτες του Καναδά
Μετά την Αμερική μια άλλη γειτονική της χώρα ο Καναδάς
ανοίγει τις πύλες της να δεχθεί μετανάστες από το χωριό μας
γύρω στο 1920.
Ο πρώτος Κρεμαστιώτης που πήγε στον Καναδά ήταν ο
μπάρμπα Σπύρος ο Μανούσος (αδελφός του αείμνηστου και γνω
στού μαγαζάτορα Μανούσου) με την οικογένεια του.
Α κ ο λ ' ι κ θ η σ ε η αδελφή του Πολυξένη Μανούσου και αργότερα
το 1930 πήγε ο Μπάρμπα Θόδωρος ο Τσορομώκος (Κρέκος).
Μετά το 1930 και μέχρι το 1950 διακόπτεται η μετανάστευση προς
Καναδά όπως και στις άλλες γνωστές χώρες λόγω της παγκό
σμιας οικονομικής κρίσης (δεκαετία 1930-40) και των γνωστών γε
γονότων στη χώρα μας (δεκαετία 1940-50). Ξαναρχίζει όμως μετά
το 1953 όπου ολόκληρες οικογένειες η μια μετά την άλλη ταξι
δεύουν για το Βανκούβερ και το Μόντρεαλ.
Οι νέοι μετανάστες βρίσκουν δουλειά ως υπάλληλοι στην
αρχή σε συγγενείς τους ή πατριώτες και μετά από προσπάθειες
βρίσκουν και αυτοί όπως οι παλαιότεροι το δρόμο της προκοπής.
Ανοίγουν μαγαζιά κυρίως εστιατόρια ή ζαχαροπλαστεία όπως στην
Αμερική και διακρίνονται για την επαγγελματική τους επιτυχία.
Το Μάρτιο του 1960 ιδρύουν στο Μόντρεαλ τον Σύλλογο τους
"Η ΚΥΨΕΛΗ" ο οποίος έχει πλούσια δραστηριότητα για τους εκεί
πατριώτες και τις οικογένειες τους και περισσότερο σημαντική
είναι η προσφορά του στο χωριό μας.
Σήμερα βρίσκονται στον Καναδά περίπου 100 Κρεμαστιώτες.

1989

ΙΟΥΛΙΟΣ

JULY
ΠΑΡ Ι ΙΑΒ

1 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 222324 25 26 27 28 29 3Q31
mm

υΣ

ΚΡΕΜ3ΣΤΙΠΤ0Ν

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ο ΠΑΤΡΙΏΤΗς,,

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976

Κρεμαστιώτες της Αυστραλίας
Βρισκόμαστε στο 1953. Ο πόλεμος και τα γεγονότα της δε
καετίας 1940-50 έχουν περάσει και έχει αρχίσει η προσπάθεια
για αναδημιουργία της χώρας ολόκληρης και του χωριού μας. Οι
ανάγκες μεγάλες και τα λίγα και φτωχά χωράφια ή κοπάδια δεν
μπορούν για να εξασφαλίσουν το ψωμί της χρονιάς στις 200 και
πλέον οικογένειες που αριθμούσε τότε το χωριό. Οι δρόμοι της
ξενητιάς μέχρι τότε της Αμερικής και του Καναδά ήταν γνωστοί
και άνοιξαν ξανά. Αλλά και μια καινούργια χώρα άγνωστη τε
λείως μέχρι τότε ανοίγει τις πόρτες της για ειδικευμένα εργατι
κά χέρια. Είναι ή μακρινή Αυστραλία.
Ο πρώτος Κρεμαστιώτης που πέρασε το Σουέζ και έφθασε
στην Αυστάλια μετά από 40-45 ημέρες ταξίδι ήταν ο Νίκος Κο
σμάς (του Χάρου). Ακολούθησαν ο Παν. Πάρδαλης και ο Τάσος
Μανικής ενώ λίγο αργότερα πήγαν ο Γιάννης Φριτζήλας και ο
Θόδωρος ο Τσορομώκος.
Οι πρώτοι μετανάστες στην Αυστραλία όπως και στις άλλες
χώρες τον πρώτο καιρό εργάστηκαν ως υπάλληλοι ή εργάτες
σε εργοστάσια ενώ σαν εργατικοί δραστήριοι και τολμηροί που
ήταν οι περισσότεροι δεν άργησαν να ασχοληθούν με δικές
τους δουλειές και να τα καταφέρουν περίφημα.
Σήμερα στην Αυστραλία είναι περίπου 150 Κρεμαστιώτες
ενώ έχουν γυρίσει και μένουν μόνιμα στο χωριό ή στην Αθήνα
34 άτομα. Το 1969 ίδρυσαν το Σύλλογο τους "ΜΥΣΤΡΑΣ" με
πλούσια προσφορά σε όλους τους εκεί Κρεμαστιώτες και τις οι
κογένειες τους και πολύ περισσότερο στο χωριό. Έχουν συμμε
τάσχει και έχουν ενισχύσει σημαντικά κάθε έργο στο χωριό αλλά
και πολλά έργα έχουν αποκλειστικά την σφραγίδα τους.
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Κρεμαστιώτες στη Νότια Αμερική και
σε άλλες χώρες
Πολλοί από τους πατριώτες μας - ίσως και πιό τολμηροί δεν ακολούθησαν τους γνωστούς δρόμους της ξενητιάς Αμερι
κή, Καναδά, Αυστραλία αλλά αναζήτησαν την τύχη τους και την
βρήκαν βέβαια όπως και οι άλλοι σε άλλες, άγνωστες τελείως
χώρες όπως είναι η Αργεντινή, Βενεζουέλα και άλλες.
Έτσι περί το 1930 ξεκινά ο Νίκος Π. Ζώταλης για την Αρ
γεντινή και ακολούθησαν αργότερα άλλοι πατριώτες συγγενείς
του. Σήμερα υπάρχουν περί τις 10-12 οικογένειες ως επί το
πλείστον Ζωταλαίοι.
Το 1956 δύο (2) χρόνια μετά το άνοιγμα της Αυστραλίας
και ενώ ο ένας μετά τον άλλο οι πατριώτες έφτιαχναν τα χαρ
τιά για την Αυστραλία ο Παν. Μαυρομιχάλης με τον Κων. το
Λεγάκη ξενητεύτηκαν στην Βενεζουέλα στην οποία σήμερα είναι
δύο (2) οικογένειες Κρεμαστιωτών.
Το 1957 μια γυναίκα μόνη της (η Ματίνα του Κουφογιάννη)
πηγαίνει κυριολεκτικά στην άκρη του κόσμου σε μια άγνωστη τε
λείως χώρα τη Ν. Ζηλανδία στην οποία αργότερα πηγαίνουν
άλλοι 5 συγγενείς της. Σήμερα βρίσκεται ξανά μόνη της με την
οικογένεια της.
Γύρω στο 1960 κάποιοι πατριώτες μας αποχαιρετούν τους
συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στον Πειραιά και Αθήνα
από τον Σταθμό Λαρίσης και όχι όπως μέχρι τώρα από το λιμά
νι του Πειραιά. Είναι αυτοί που φεύγουν για την Γερμανία. Τα
χρόνια που κάθησαν οι Κρεμαστιώτες μετανάστες στη Γερμανία
είναι πολυ λίγα. Σήμερα υπάρχει μια (1) μόνο οικογένεια.
Τέλος υπάρχουν στην Αγγλία (3) Κρεμαστιώτικες οικογέ
νειες και (1) στην Κύπρο.
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