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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας εύχεται σε όλους τους 
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΕΣ ολόψυχα όπως το λαμπρό ΦΩΣ 
της Ανάστασης του Κυρίου να φωτίσει τις καρδιές 
μας και να θερμάνει όλο τον κόσμο μεταφέροντας 
το Μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας. 

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση 
με υγεία και πολύ αγάπη 

για τον τόπο μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΛΑΤΟΣ»

Ο πρόεδρος και τα μέλη του 
Δ.Σ. του συλλόγου εύχονται 
στους απανταχού Κρεμαστιώτες 
¨ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ¨.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Κρεμαστής Αλ. 
Πριφτάκης και τα μέλη του 
τοπικού συμβουλίου εύχονται 
σε όλους τους πατριώτες ¨ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ¨.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ»  

Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» σας 
εύχεται η ¨Ανάσταση του Κυρίου¨ να είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα 
στις ψυχές μας αυτόν τον καιρό της δοκιμασίας. Πατριώτες «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ».

 Ο φετινός χειμώνας ευτυχώς ήταν 
ήπιος. Ένα μικρό χιόνι που το πάγωσε 
για δύο ημέρες 8 και 9 Ιανουαρίου ήταν η 
κακοκαιρία. Έτσι η θεία- πρόνοια φρόντισε 
για εμάς και μας γλύτωσε από το ειδικό 
φόρο πετρελαίου που μας επέβαλαν. 
Λίγοι ξεχειμώνιασαν στο χωριό.
 Οι φύλακες πιστοί στο καθήκον 
τους φρόντιζαν για την ασφάλεια του 
χωριού και ευτυχώς ενώ στα γύρω χωριά 
είχαμε συνεχή κρούσματα κλοπών και 
ληστειών, η Κρεμαστή έμεινε απόρθητη. Ο 
καιρός κατάλληλος για μανιτάρια που ήταν 
φέτος άφθονα. Συναγωνισμός μεταξύ των 
συλλεκτών , για το ποιος θα μαζέψει τα 
περισσότερα και μεγαλύτερα. Κλασικοί 
στο είδος οι Γιάννης Ξαστερούλης, 
Στάθης Λεγάκης, Παναγιώτης Ζώταλης 
αλλά και η δυναμική εμφάνιση του Γιάννη 
Παπαμιχαλόπουλου με ειδικότητα στις 
καλογρίτσες. Λιγοστά τα χόρτα, ίσως 
έφταιξε η ανομβρία του φθινοπώρου. 
Οι ελαιοπαραγωγοί είχαν ικανοποιητική 
σοδειά. Η έλλειψη βροχών μείωσε την 
απόδοση με αναλογίες 1 προς 8, αλλά 
οι τελευταίες βροχές βελτίωσαν την 
κατάσταση. Τα αγριογούρουνα αυξάνονται 
και δυστυχώς η δραστηριότητά τους 
έφτασε μέχρι και την Στερνίτσα. Λέγεται 
ότι έφτασαν μέχρι και το Κυπαρίσσι. Ο 
καιρός μαλακώνει σιγά-σιγά και άρχισαν 
να εγκαθίσταται στο χωριό νέοι πατριώτες 
που είχαν φύγει για να ξεχειμωνιάσουν 
αλλού. Οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών 
παραπονούνται ότι είχαν αισθητή μείωση. 
Τα οικονομικά μέτρα σίγουρα είναι αιτία 
αφού και τα χωριά του κάμπου έχουν 
υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους 
με αποτέλεσμα να έχουν περιορίσει τις 
εξόδους τους. Η αύξηση της τιμής της 
βενζίνης έχει γίνει αποτρεπτική για τους 
Κρεμαστίωτες-Αθηναίους και τα ταξίδια 
για ένα σαββατοκύριακο έχουν σταματήσει 
από τους περισσότερους.
   Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά   
ήταν εκτός τους μαγαζάτορες και τις 
οικογένειες τους, οι οικογένειες Παναγιώτη 
Τζώρτζη, Γιάννη Ξαστερούλη, Παναγιώτη 
Λαύκα, Στάθη Λεγάκη και  Παναγιώτη 
Ζώταλη. Τα φώτα αρκετοί εξ’Αθηνών 
επισκέφτηκαν τη Κρεμαστή. Ο τοπικός 
σύλλογος « ΈΛΑΤΟΣ» έκοψε στην 
εκκλησία την πρωτοχρονιάτικη πίττα. 
Τυχερή ένα κοριτσάκι επισκέπτρια από το 
Κυπαρίσσι.
    Στις 20 Ιανουαρίου έγινε στην 
Αθήνα το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης 
πίττας του συλλόγου των Αθηνών 
«Ο Πατριώτης». Συνδυάστηκε και με 
μεσημβρινό γεύμα , έτσι δόθηκε η 
δυνατότητα της παραμονής περισσότερης 
ώρας. Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο 
του 2013, με την συνεργασία των δύο 
συλλόγων «Πατριώτη» και «Έλατος». Τη 
φροντίδα έκανε η Παναγιώτα Δούνια, και 
επεξεργάστηκε τα κείμενα και παραχώρησε 
τις παλιές φωτογραφίες από το αρχείο 
του Μιχάλη Δούνια. Στις 16 Μαρτίου ο 
σύλλογος «Έλατος» πραγματοποίησε 
στον ετήσιο αποκριάτικο χορό στο κέντρο 
‘Ερατώ’. Πολλοί πατριώτες και φίλοι 
προσήλθαν και διασκέδασαν μέχρι το 
πρωί με κέφι.
 Το τριήμερο της Καθαρής 
Δευτέρας, λιγοστοί ήταν οι Αθηναίοι που 

ήρθαν στο χωριό. Υπήρξε σκέψη από 
τον σύλλογο «Πατριώτη» για ενοικίαση 
πούλμαν με χαμηλό ναύλο, αλλά δεν 
υπήρξε ενδιαφέρον. 
 Το τριήμερο του Ευαγγελισμού 
γιορτάστηκε από λιγοστούς και πάλι. 
Την Κυριακή 2, ημέρα της Ορθοδοξίας, 
ο παπα-Γιώργης ακολουθώντας το 
τελετουργικό, μετά το πέρας της Θείας 
λειτουργίας έκανε περιφορά των εικόνων. 
Ήταν μια όμορφη στιγμή, με τους 
εκκλησιαζόμενους να κρατούν τις εικόνες 
και να περιφέρονται γύρω από τον ναό με 
τις ψαλμωδίες του παπά-Γιώργη και της 
ψάλτισάς  μας Κατερίνας Τσίγκου. Ενώ 
η 24η  ήταν μια ανοιξιάτικη ημέρα, η 25η 
βρήκε το χωριό πνιγμένο στην ομίχλη. 
Έγινε η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια 
η δοξολογία. Οι τρεις μαθητές Αγγελική, 
Θανάσης και Γιώργος Παυλάκης, 
ντυμένοι τσολιάδες και Αμαλία έδιναν ένα 
εορταστικό τόνο. Απήγγειλαν τα ποιήματά 
τους, καθώς και η απανταχού παρούσα 
καλή Σαμαρείτισσα Ντίνα Δρίβα. Έγινε 
κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο 
του Κοινοτικού Διαμερίσματος κ. Αλ. 
Πριφτάκη, από τον Πρόεδρο του Ελάτου 
κ. Θ. Παυλάκη και από την Αγγελική 
Παυλάκη ως εκπρόσωπος του σχολείου. 

 Ο καιρός δεν ευνόησε για 
μεγάλη παραμονή έξω και έτσι όσοι 
παρευρεθήκαν πέρασαν από τα μαγαζιά 
για τον καφέ τους, που ήταν κέρασμα του 
Θεόδωρου Παυλάκη για την γιορτή του για 
την προηγούμενη μέρα.
΄΄ Από την εφημερίδα μας ‘Χρόνια Πολλά’ 
Θοδωρή πάντα με υγεία και με δύναμη, 
για το έργο που κάνεις για το χωριό μας. ΄΄  
   Δύο έργα που θα βοηθήσουν 
στην αναβάθμιση του χωριού μας μετά 
από απόφαση του δημοτικού Κοινοτικού 
Συμβουλίου είναι η ανάπλαση της 
γειτονιάς  της Γούρνας και η τοποθέτηση 
νέας μεταλλικής δεξαμενής 300 κυβικών 
μέτρων.
 Άλλα μέτρα που μας αφορούν 
άμεσα είναι η δημοπράτηση  από 
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  της 
Περιφερειακής   Ενότητας Λακωνίας,
1. Αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων 
της επαρχιακής Οδού Μολάοι- Ρειχιά- 
Κυπαρίσσι. 
2.  Συντήρηση και σήμανση της επαρχιακής 
οδού  Σπάρτης –Γεράκι-Αγ.Δημήτριος.  
    

Παναγιώτα Στρατάκου - Δούνια

Η πατρίδα μας περνάει δύσκολες 
μέρες. Έχουμε συνειδητοποιήσει 
ότι φτάσαμε κοντά στην οικονομική 
και πολιτική χρεοκοπία. Ότι τα 
χάσαμε όλα. Χάσαμε την Εθνική 
μας αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, 
υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση. 

Χάσαμε τη σιγουριά, την ηρεμία 
και κάθε αχτίδα αισιοδοξίας. Η 
συνέχιση της ίδιας πορείας θα μας 
πάει στον γκρεμό, θα μας φέρει 
χειρότερα. Παρόλα αυτά η πατρίδα 
μας διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα 
όπως, η γεωγραφική της θέση, οι 
άνθρωποι της, το υψηλό γνωστικό 
και διανοητικό επίπεδο μας, ο 
ορυκτός πλούτος, το κλίμα, η γη της, 
η θάλασσα, ο ουρανός, η ιστορία 
της και ο αρχαίος της πολιτισμός. 
Με τα παραπάνω πλεονεκτήματα 
μπορούμε και οφείλουμε να ξανά 
ονειρευτούμε

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια 
νέα πορεία, να χτίσουμε την 
πατρίδα που μας αξίζει, ξεχωριστή, 
πρωτοπόρα στην οικονομία, στον 
πολιτισμό, στην ανθρωπιά, στο 
κάλλος και στο ήθος. Μπορούμε να 
κοιτάξουμε τον γαλάζιο ουρανό, να 

ονειρευτούμε ξανά και να αφήσουμε 
το όνειρο να αγγίξει τον νου, τη 
ψυχή και την καρδιά μας. Και λίγο – 
λίγο να το κάνουμε πραγματικότητα. 
Μπορούμε να κάνουμε την οργή, 
τον φόβο και την αγανάκτηση, 
δύναμη σε ιδέες και δημιουργία. 
Μπορούμε αν ξανά βρούμε τις 
χαμένες αξίες μας, την ανεξάρτητη 
και ορθολογική σκέψη και παίξουμε 
σωστά τον κοινωνικό μας ρόλο, να 
δούμε τις καλές μέρες. 
Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, πέρασε 
δυσκολότερα χρόνια, πολέμους, 
κατοχή, αλλά άντεξε και βγήκε 
νικήτρια. 
Οι συμπατριώτες μας Κρεμαστιώτες 
πέρασαν πολλές φουρτούνες, 
άντεξαν όμως, νίκησαν στον αγώνα 
της ζωής, χάρις στην καρτερικότητα, 
την εργατικότητα τους και την αγάπη 
στο χωριό τους και την πατρίδα.
Ας κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα 
ότι η πατρίδα μας θα ξαναβρεί 
γρήγορα τον δρόμο της προκοπής 
και της ευημερίας. 
 Ν.Α.Δ

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ



Σελίδα 2

Στις 8 Μαρτίου έχει ορισθεί 
και εορτάζεται η ημέρα της 
γυναίκας. Ο καθορισμός 
περισσότερο εμπορικές 
εξυπηρετήσεις προσφέρει, 
παρά κάτι ουσιαστικό. Η γυναίκα 
καθημερινά τιμάται και τιμά το 
ρόλο της σαν μητέρα, κόρη, 
σύζυγος, σύντροφος, φίλη, 
αδελφή.
Από την  εμφάνιση του 
ανθρώπινου είδους, το γυναικείο 
φύλο έδωσε και δίνει αγώνες για 
την βελτίωση της ζωής. Θυσίες 
και αγώνες σε όποια θέση και 
αν βρίσκεται  είναι μπροστάρισα 
στις ανθρώπινες σχέσεις.
Θέλοντας να τιμήσουμε και 
εμείς αυτή την ζωοδόχο 
παρουσία, απευθυνθήκαμε και 
καταγράψαμε τις μαρτυρίες 
κάποιων γυναικών από την 
Κρεμαστή, οι οποίες από την 
γέννησή τους μέχρι και σήμερα 
πέρασαν τα περισσότερα χρόνια 
τους στο χωριό.

Ελένη Δρίβα του Δημητρίου

Γεννήθηκα στην Κρεμαστή από 
γονείς Κρεμαστιώτες  το 1912. 
Είμαι κόρη του Παντελή Ζώταλη. 
Από τα παιδικά μου χρόνια 
δούλεψα σκληρά. Σχολείο πήγα 
μόνο τέσσερις ημέρες και αυτό 
γιατί ο αδερφός μου ο Αντώνης 
δεν καθόταν. Η δασκάλα μου 
με συμπάθησε, την λέγανε 
Χρυσάνθη, μου έδινε γραμμένα 
σε χαρτί, γράμματα και αριθμούς 
και έτσι μόνη μου έμαθα να 
γράφω και να διαβάζω.
Οι δουλειές βαριές για ένα 
κοριτσάκι . Οι γονείς μου είχαν 
βόδια και κτήματα στην Ντούκα, 
έτσι έτρεχα  μία με τα ζώα, μία 
με το κτήμα, μία με το αμπέλι 
μια από δώ και από εκεί  και 
μαζί και οι δουλειές του σπιτιού 
και η φροντίδα των μικρότερων 
αδερφών.
Όταν πήγαινα στην Ντούκα, το 
χειμώνα μέσα στις λάσπες και 
τα κρύα, οι γονείς  μου με έβαζαν 
να φοράω παπούτσια. Δεν τα 
είχα συνηθίσει και τα λυπόμουν 
να τα βρωμίσω. 
Παντρεύτηκα από προξενιό τον 
Δημήτρη Δρίβα. Ήταν επιλογή 
της μητέρας μου και ας με είχαν 
ζητήσει αρκετοί από τα Νιάτα και 
τον Αϊ – Δημήτρη, αυτή επέμεινε 
να πάρω Κρεμαστιώτη. 
Έκανα οικογένεια και πέρασα 
καλά. Ήταν χρόνια δύσκολα , 
καμία σύγκριση με τώρα. Τα 
καταφέραμε όμως, με δουλειά 

σκληρή, με λίγες χαρές και 
πολλά βάσανα, ο Θεός με 
αξίωσε να καμαρώνω τα παιδιά 
μου, τα εγγόνια μου και τα 
δισέγγονά μου.

Γιαννούλα  Κουλούρη

Γεννήθηκα στο χωριό από γονείς 
Κρεμαστιώτες. Ο πατέρας μου 
ήταν χρόνια μετανάστης στην 
Αμερική. Λεγόταν Παναγιώτης 
Λεγάκης. Όταν γύρισε από την 
Αμερική ήταν 55 χρονών και 
τότε ζήτησε την μητέρα μας που 
ήταν 23 χρονών. Η Παναγιώτα 
Γκιουζέλη.
Άπραγος από αγροτικές 
δουλειές, όλο το βάρος 
έπεφτε στην μάνα μου. 
Έκαναν οικογένεια και εγώ 
σαν πρωτότοκη  μπήκα από 
νωρίς στα βάσανα. Έπρεπε να 
βοηθήσω την μάνα μου που 
μόνη  της προσπαθούσε να 
μεγαλώσει εμένα και τα αδέρφια 
μου, να γηροκομεί την γιαγιά 
μου που έφτασε 104 χρονών. 
Αν και η φοίτηση ήταν 
υποχρεωτική, παρακολουθούσα 
διακεκομμένα το σχολείο γιατί 
έπρεπε να φροντίζω τα αδέρφια 
μου.
Στο σχολείο υπήρχε μια αίθουσα 
και τέσσερις τάξεις. Στην Α΄ τάξη 
είχα δάσκαλο τον Φωτιάδη. 
Αγαπούσα τα γράμματα αλλά 
οι δουλειές δεν σταματούσαν. 
Δούλευα, ζύμωνα, μαγείρευα, 
μάζευα λάχανα για να φάμε. 
Τα πάντα δύσκολα, φτώχεια 
και πείνα. Πόσες φορές  δεν 
είχαμε φάει μόνο το ζουμί από 
τα λάχανα.
Μόλις μεγάλωσα λίγο, τα  
πράγματα έγιναν ακόμη 
χειρότερα. Το χειμώνα για 
ελιές και το καλοκαίρι για θέρο 
στο Μπεζάνι. Μέχρι και την 
αγωγιάτισσα έκανα. Μικρό 
κορίτσι 15 χρονών πήγαινα με 
το μουλάρι στο Κυπαρίσσι και 
φόρτωνα εμπορεύματα για το 
χωριό, αλλά και τα δέματα που 
έρχονταν από την Αμερική.
Στο φόρτωμα και στο 
ξεφόρτωμα με βοηθούσε το 
γειτονόπουλό μου, ο Γιώργος 
ο Κουλούρης. Παλικάρι αυτός 
δυνατός, άντεχε τα βάρη που 
μου λύγιζαν εμένα τα πόδια. 
Έτσι αναπτύχθηκε μια σιωπηλή 
ανομολόγητη μεταξύ μας 
συμπάθεια. Πέρασαν σχεδόν 
7 χρόνια, αυτός στρατιώτης 
και εγώ στο χωριό. Ήμουν στο 
Μπεζάνι για ελιές, όταν γύρισα, 

η μάνα μου είπε ότι με ζήτησε. 
Έγινε γρήγορα ο αρραβώνας 
και μετά ο γάμος. Πέρασα μαζί 
του πολύ καλά χρόνια. Ήρθαμε 
στην Αθήνα, εγώ  φρόντιζα 
τα παιδιά μας και τους γονείς 
του και αυτός δούλευε σκληρά 
για όλους μας. Την ζωή που 
περάσαμε δεν μπορείτε ούτε 
να την φανταστείτε οι σημερινές 
γυναίκες. Σκληρά χρόνια με 
πικρή άλλα και γλυκιά γεύση.

Χάρη Μανούσου

Γεννήθηκα στην Κρεμαστή το 
1928. Οι γονείς μου Παναγιώτης 
Τσορομώκος και Ελένη 
Παρδάλη.  Σχολείο πήγα μέχρι 
την Ε’ δημοτικού. Μετά έγινε ο 
πόλεμος και έτσι σταμάτησα. 
Δάσκαλους είχα την Ποντικάκου  
Σταματία και τον Δαγρέ. Η 
φοίτηση ήταν υποχρεωτική, 
αλλά οι περισσότεροι μαθητές, 
ήταν  αγόρια. Τα κορίτσια μένανε 
σπίτι, για τις δουλειές και το 
μεγάλωμα των αδερφών, μιας 
και οι μανάδες μας δούλευαν 
στον κάμπο και έλειπαν. 
Κουβαλάγαμε νερό από την 
βρύση για να πιούμε αλλά και 
για την λούτρα του σπιτιού. 
Νύχτα κάναμε το ζύμωμα για 
να φουρνίσουμε την επόμενη 
μέρα.  Δώδεκα καρβέλια ψωμί 
και ήμουν έντεκα  χρονών. 
Στο σχολείο πέρα από τα 
γράμματα ασχολιόμαστε και 
με τον κήπο και τον περίβολο. 
Φυτεύαμε έλατα, λαχανικά και 
τα περιποιούμαστε. Παιδάκια 
είχαμε κιόλας κουραστεί από 
την ζωή. Που να ξέραμε ότι 
μας περιμένουν τα χειρότερα. 
Έφηβες ακολουθούσαμε τις 
μανάδες στο Μπεζάνι. Κρύο 
το χειμώνα για να μαζέψουμε 
τις ελιές με εργατικά και να 
κοιμόμαστε σε κάτι καλύβια 
κατάχαμα πολλές μαζί. Το 
καλοκαίρι ανυπόφορη η ζέστη 
στο θέρο και την ελονοσία να 
μας απειλεί. Μόλις τελειώναμε 
από τους κάμπους αρχίζαμε 
τους θέρους στο χωριό. Πού να 
μείνει χρόνος για παρέες, λίγες 
κουβέντες με τις γειτόνισσες και 
τις γυναίκες του σογιού.
Αγαπηθήκαμε με τον 
άντρα μου το Γιάννη 
Μανούσο, γειτονόπουλο και 
παντρευτήκαμε. Αγώνας για την 
επιβίωση. Βοηθούσα τον άντρα 
μου στις δουλειές του, έμαθα να 
κόβω ξύλα , να φτιάχνω χαρμάνι 
για μπετά. Μεγάλη κούραση 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΣΕΣ

και η απολαβή μηδέν. Η νέα 
γενιά περνάει πιο ανθρώπινα, 
πιο ξεκούραστα, αλλά φοβάμαι 
πως μ’ όλα ετούτα που γίνονται 
τώρα και ακούω, θα γυρίσουμε 
πίσω. Τσάμπα ο αγώνας μας 
για καλύτερες μέρες. Πώς θα 
αντέξετε που είσαστε άμαθοι και 
εμείς πια μεγαλώσαμε.

Παναγιώτα Στρατάκου - 
Δούνια

Αφιερωμένο στη μνήμη των γυναικών που πέρασαν από την Κρεμαστή

Γυναικεία παρέα στην Κρεμαστή τη δεκαετία του 60’

Παρέα γυναικών - νυφών από την Κρεμαστή

Γεννήσεις :
- Ο κ. Παναγιώτης Νεοφώτης και η σύζυγος  του απέκτησαν 
αγοράκι.
- Η Σωτηρία Τζάκα και ο σύζυγος Andrew Everrett απέκτησαν 
αγοράκι.
- Η Χριστίνα Ζώταλη και ο σύζυγος Νίκος Πελέκης απέκτησαν 
κοριτσάκι.
- Η Κυριακή Νικ Τζάκα και ο σύζυγός της απέκτησαν αγοράκι.

Πολλές ευχές στους γονείς.

Θάνατοι:
- Έφυγε στις 13/1/2013 ο Γεώργιος Πριφτάκης (92 ετών 
Κακιώνης).
- Στις 17/12/2012 πέθανε η Κατερίνα Θ. Κοσμά 100 ετών. Μια 
ηρωίδα της ζωής, που πάλεψε στους ωκεανούς της δυστυχίας, 
ήταν παράδειγμα δύναμης. Αφού δεν βρήκε ανάπαυση στην 
επίγεια ζωή ας αναπαυθεί στην ουράνια. Καλό ταξίδι Θεία 
Κατερίνα.
- Στις 21/12/2012 πέθανε στις ΗΠΑ η Αναστασία, θυγάτηρ 
Σταύρου Νεοφώτη, σε ηλικία 81 ετών.
- Στις 24/12/2012  πέθανε στην Καλαμάτα ο Κωνσταντίνος 
Πανουμήτρος, δάσκαλος του δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής 
της δεκαετίας 1960, παράλληλα με τους Ρηγάκο και Ζαχαράκη.   

Επιτυχόντες ΤΕΙ – ΑΕΙ:
Εκ παραδρομής στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας δεν 
αναφέρθηκαν δύο επιτυχούσες στις πανελλαδικές εξετάσεις 
2012.

- Μαρία Νιάρου στο Τμήμα Τ.Ε.Α.Π.Η. του Καποδιστριακού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών.
- Κυριακή Κύριου στη Νομική Αθηνών.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία

Κοινωνικά
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Είχαν τελειώσει οι κακοκαιρίες του 
χειμώνα και με τα πρώτα δειλά 
μηνύματα της άνοιξης  στην Αττική 
αποφασίσαμε να κατέβουμε στο 
χωριό για να αποκρέψουμε.
Ξένοιαστοι νέοι τότε , με ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον μπροστά μας , 
χωρίς υποχρεώσεις , μαζευτήκαμε 
γρήγορα κάμποσοι ενδιαφερόμενοι 
για το ταξίδι κάτω.
Αρκετοί είχαν τους γονείς τους 
μόνιμους  στο χωριό, έτσι όταν 
φτάσαμε αργά το βράδυ της 
Παρασκευής , βρήκαν τους γονιούς 
γεμάτους αγάπη και προσμονή 
να τους καλοδέχονται. Η πίτα , 
τα καλτσούνια ,το κρασί να τους 
περιμένουν στο τραπέζι και το σπίτι 
ζεστό  από την στόφα και το τζάκι.
Το Σάββατο ζωντάνεψαν οι δρόμοι 
του χωριού, από τα πήγαινε – έλα 
,άνοιξαν τα παράθυρα στα κλειστά 
σπίτια να αεριστούν, άλλοι τράβηξαν 
για τα αμπέλια  στο Μαρί , άλλοι 
για χόρτα και άλλοι στο μαγαζί του 
Καμαρινού.
Ο ήλιος μας έκανε την χάρη και όσες 
ημέρες μείναμε , ήταν εκεί λαμπερός, 
χωρίς ούτε ένα συννεφάκι.
Σε συνεννόηση με τον μπάρμπα – 
Καμαρινό κανονίσαμε να μαζευτούμε 
στο μαγαζί του την Κυριακή το βράδυ 
να αποκρέψουμε όλοι μαζί, όσοι ήταν 
στο χωριό. Αυτός θα έφτιαχνε το ψητό 
και οι νεολαίοι ρεφενέ ότι μπορούσαν 

να φέρουν.
Μόλις σουρούπωσε αρχίσαμε να 
ετοιμαζόμαστε για την πλατεία. Είχα 
την ιδέα να ντυθούμε μασκαράδες. 
Τα πεθερικά μου έλειπαν όπως κάθε 
χρόνο για ένα τρίμηνο του χειμώνα 
στην Αθήνα, έτσι αρχίσαμε να 
ανοίγουμε ντουλάπες, μπαούλα για 
να βρούμε ρούχα κατάλληλα.
Φορώντας το σακάκι του πεθερού 
μου, διαπίστωσα ότι οι τσέπες ήταν 
φουσκωμένες με χαρτιά. Έβαλα τα 
χέρια μου να τα βγάλω και τι να δώ. 
Ήταν ρολά από χιλιάρικα νοτισμένα 
και μαλακωμένα από την υγρασία. 
Ήταν τα χρήματα που τους έστελναν 
τα παιδιά τους από την Αθήνα και ο 
Σόϊμπλε κυρ Αντώνης τα μάζευε για 
ώρα ανάγκης. Ρολά στις ρόμπες της 
πεθεράς μου , ρολά στις ζακέτες. 
Αναβάλαμε για λίγο το μασκάρεμα, 
βάλαμε τα χρήματα σε ταψιά και 
αρχίσαμε να τα στεγνώνουμε στην 
στόφα. Τα αφήσαμε στο σπίτι και 
φύγαμε τρεχάμενοι. Χρόνια ήσυχα, 
χωρίς φόβους.
Όταν φτάσαμε στο μαγαζί ήταν 
γεμάτο. Τα τραπέζια σε σχήμα  Π, 
αφήναν χώρο και για χορό. Οι 
μυρωδιές από το καμένο βούτυρο 
στις γκόγκες και το ψητό σε μεθούσαν. 
Η θεια-Χριστίνα του Ζώταλη ένα 
ταψί γκόγκες , αλλά και έναν λαγό 
στιφάδο, η θεια-Παναγιώτα Δ. Τζάκα 
σπέσιαλ γκόγκες με καμένο τυρί, η 

Κατερίνα του Τσίγκου με πίτα , η Χάρη 
του Μανούσου με κολοκυθόπιτα και 
άλλες που δεν θυμάμαι.
Βοηθούντος του κρασιού το γλέντι 
δεν άργησε να ανάψει. Το τσιμεντένιο 
πάτωμα είχε γίνει πίστα σκι. Κάποια 
στιγμή άνοιξε η πόρτα και μπήκε 
μια παρέα μασκαράδες. Χόρεψαν 
μαζί μας μέχρι το πρωί, αλλά δεν 
αποκαλύφθηκαν. Εάν δουν την 
φωτογραφία ας μας το πουν έστω 
και τώρα. Ήταν ένα γλέντι αγνό, 
αυθόρμητο, βάλσαμο ψυχής.
Η Καθαρά Δευτέρα μας βρήκε με λίγο 
ύπνο.  Μια λιακάδα καλοκαιρινή μας 
καλούσε να βγούμε έξω. Μαζευτήκαμε 
πολλοί πάνω από το μαγαζί της 
Χάρης στο λιακό του σπιτιού. 
Στρώθηκε πρόχειρη τραπεζαρία , με 
πιταρίτσες, βρουβιά, ελιές, χαλβά και 
καλαμαράκια του κουτιού.
Η ώρα περνούσε ευχάριστη, αλλά 
η Αθήνα μας περίμενε, έπρεπε να 
φύγουμε. Αφού αποχαιρετήσαμε 
τους συγγενείς και φίλους μας , 
αναχωρήσαμε. Δεν  θυμάμαι πόσες 
ώρες κάναμε να φτάσουμε στην 
Αθήνα. Θυμάμαι όμως πως όταν 
φτάσαμε ήταν κοντά μεσάνυχτα. Δεν 
αισθάνθηκα να διατρέχω κανένα 
κίνδυνο στην Ομόνοια με 400.000 
ψημένες δραχμές στην τσάντα μου 
για να τις παραδώσω στον πεθερό 
μου.

Παναγιώτα Στρατάκου - Δούνια

1. Στης ακρίβειας τον καιρό (καλαματιανό)
Στης ακρίβειας τον καιρό επαντρεύτηκα κι εγώ

Και μου δώκαν μια γυναίκα που ‘τρωγε για πέντε-δέκα.
Πρώτο βράδυ που την πήρα μου ‘φαγε μια προβατίνα

και την δεύτερη βραδιά προβατίνα με δυο αρνιά.
-Βρε γυναίκα οικονομία τώρα που ‘ναι δυστυχία.

-Άντρα μου, θέλω φουστάνι, γύρω-γύρω με γαϊτάνι.
Άντρα μου, θέλω καπέλο να χει γύρω-γύρω βέλο.

Άντρα μου, θέλω βρακί γύρω-γύρω με γαζί.
(Στης ακρί -άιντε βρε- στης ακρίβειας τον καιρό
Στης ακρίβειας τον καιρό επαντρεύτηκα κι εγώ)

Μου το τραγούδησαν η Πίτσα Γ. Ταμπάκου, 
Γιώργος Ταμπάκος, Γιώργος Παράσχης

2. Η νοικοκυρά (συρτό)
Πώς να μην σε πω κυρά που ‘σαι μια νοικοκυρά;

Που ‘βαλες να μαγειρέψεις και τσουκάλι θα γυρέψεις.
Πώς να μην σε πω κυρά που ‘σαι μια νοικοκυρά;

Που ‘χεις ‘να ζευγάρι κότες που ξενογεννούν στις πόρτες.
Πώς να μην σε πω κυρά που ‘σαι μια νοικοκυρά;

Που ‘χεις να ζευγάρι χήνες που ξενογεννούν κι εκείνες.
(Πώς να μην -καλέ- πώς να μην, πώς να μην σε πώ κυρά

πώς να μην σε πω κυρά που σαι μια νοικοκυρά)
Μου το τραγούδησε η Λυγερή Γ. Παρδάλη-Λεγάκη

3. Τα προξενιά της Διαμαντούλας (καλαματιανό)
Παντρέψου, Διαμαντούλα μου, να βγω κι εγώ απ’ την 

έννοια.
Δεν παντρεύομαι μητέρα, διώχτηνε τη συμπεθέρα.

Μου κάνουν έναν καλατζή, να σκάσει δεν τον παίρνω,
το πρωί που ξημερώνει παλιοτέτζερα μαζώνει.

Μου κάνουν έναν μαραγκό, να σκάσει δεν τον παίρνω,
όλη μέρα με την πλάνη και το βράδυ ξεροκλάνει.

Μου κάνουν ένα τσιόπανο, να σκάσει δεν τον παίρνω,
όλη μέρα έι και πρί και το βράδυ στο μαντρί.

Μου κάνουν έναν γεωργό, να σκάσει θα τον πάρω,
όλη μέρα στο καμάτι και το βράδυ στο κρεβάτι.
Μου το τραγούδησε ο Γιώργος Παράσχης (Τελέγκας)

Τις τρανές τις Αποκριές
(Αποκριάτικα σκωπτικά τραγούδια της Κρεμαστής)

Νίκος Μπαριάμης

Απόκριες 1979

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
άρθρων του 

Μιχάλη Δούνια

Οι ανώνυμοι μασκαράδες του 60’. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ;;;

Καθαρά Δευτέρα στην ταράτσα της “ΧΑΡΗΣ”

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην παλιά Παναγία. 
Δεκαετία 50’Απόκριες 1952

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου του 1966 στο προαύλιο 
του σχολείου με παρόντες τους εξ’ Αμερικής αφιχθέντες 

Κρεμαστιώτες
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Το Πάσχα στην 
Κρεμαστή

αναδημοσίευση άρθρων 
του Μιχάλη Δούνια

Μπρος τον Άγιο Κωνσταντίνο μετά το στολισμό του Επιταφίου. 
1972

Πάσχα στην Κρεμαστή της δεκαετίας 50-608 Μαϊου 1954 στο Άγιο Ιωάννη Θεολόγο - Λαμπόκαμπου

Φέρνοντας 
τρόφιμα για την 
Κοινή Τράπεζα 
της Μεγάλης 
Παρασκευής.
Δεκαετία 80’

Η αποκαθήλωση 
το 1983.

Μετά την 
Αγάπη χορός 
στην Πλατεία.
Δεκαετία του 

90’

Ανάσταση τη 
δεκαετία του 80’
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Νέα από την Αμερική

Ο σύλλογος ‘Μέλισσα’ έκανε τον αποκριάτικο χορό του στις 17 
Μαρτίου στο Holy Trinify στην N.Y . Στις 23 Φεβρουαρίου στο 
αμφιθέατρο Φρανκ Συνάτρα στο   Κουϊνς της N.Y έγινε η συναυλία 
του λαϊκού τραγουδοποιού Πάνου Μπούσαλη από τα Νιάτα που 
ερμήνευσε παρουσία του προξένου της Ελλάδας, τραγούδια του 
Νίκου Ξυλούρη. Πολλοί Κρεμαστιώτες παρευρέθησαν σε αυτή την 
όμορφη Ελληνική βραδιά.    

Δραστηριότητες του συλλόγου “Έλατος”

- Ανήμερα των Φώτων, Πρόεδρος του συλλόγου κ. 
Θεόδωρου Παυλάκης και μέλη του Διοικητικού Συλλόγου 
παραβρέθηκαν στην λειτουργία και στον Αγιασμό των Υδάτων. 
Στην συνέχεια έκοψαν την πίττα  του συλλόγου και μοιράστηκε 
στους παρευρισκόμενους. 
-  Στις 16 Μαρτίου έγινε ο αποκριάτικος χορός του συλλόγου 
στο κέντρο ‘Ερατώ’. Η προσέλευση ήταν μεγάλη καθώς και η 
επιτυχία. Οι πατριώτες μας και οι φίλοι τους, διασκέδασαν μέχρι 
το πρωί με κέφι.
- Στις 25η Μαρτίου εκ μέρους του Διοικητικού Συλλόγου ο 
Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Παυλάκης κατέθεσε στεφάνι μετά την 
δοξολογία για την εθνική επέτειο.
- Οι βροχές ευνόησαν την ανάπτυξη του σιταριού που 
έσπειραν τα μέλη του ‘Ελάτου’ σε έκταση κάτω από του ‘Χάρου 
τ΄αλώνη’ με σκοπό να γίνει το καλοκαίρι η αναβίωση του θερισμού. 
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που θα διδάξει τους νεώτερους για 
εργασίες που σιγά-σιγά καταργήθηκαν και στους μεγαλύτερους 
θα ζωντανέψει αναμνήσεις αλλοτινών καιρών.     

Η  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στις 4 του Νοέμβρη του περασμένου πλέον χρόνου 
πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδρομή του Συλλόγου μας στο 
αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και συνεχίστηκε στην πόλη του 
Ναυπλίου, με μια επίσκεψη στο Παλαμήδι και στάση για φαγητό 
σε τοπικό ξενοδοχείο. 

Παρέες έσμιξαν πάλι, πρόσωπα οικεία, φίλοι παλιοί και νέοι, 
αλλά και παιδικές φωνές συμπλήρωσαν αυτό το αντάμωμα μια 
ακόμα φορά. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ξενάγηση στο αρχαίο 
θέατρο της Επιδαύρου, όπου με την βοήθεια του ξεναγού μας, 
έγινε αντιληπτό πως οι πρόγονοί μας δίδασκαν τον πολιτισμό στα 
πέρατα του κόσμου. Η άμεση σχέση του θεατή με τα δρώμενα του 
θεάτρου χάριν της καταπληκτικής ακουστικής του, αλλά και με την 
φύση που τον περιβάλει, τον κάνει να συμμετέχει ενεργά και να 
βιώνει το έργο.

Παρόλο που η ξενάγηση κράτησε μιάμιση ώρα αυτό δεν πτόησε 
κανέναν και όλοι φάνηκε να το ευχαριστήθηκαν. Μετά το αρχαίο 
θέατρο σειρά είχε το Παλαμήδι. Η απαράμιλλη θέα του καθώς και 
η δεσπόζουσα θέση του, φυλάσσοντας την πόλη του Ναυπλίου 
δικαιολογεί απόλυτα την φήμη του, όπως άλλωστε και την σημασία 
του στα χρόνια της Ενετοκρατίας.

Ύστερα από την πολύωρη ξενάγηση και ένα μικρό διάλειμμα στην 
πόλη του Ναυπλίου για ένα γρήγορο καφεδάκι ή μερικά ψώνια, 
ήρθε η ώρα του φαγητού. Ένας πλούσιος μπουφές ανέμενε τους 
ταξιδιώτες να επιλέξουν, αλλά κυρίως να ξαποστάσουν με κρασάκι 
και καλή κουβέντα.

Η επιστροφή φάνηκε πολύ σύντομη μιας και ο κάματος της όλης 
μέρας είχε αρχίσει να παίρνει το πάνω χέρι. Στο τέλος όμως της 
διαδρομής όλοι οι φίλοι αποχαιρετίστηκαν εγκάρδια δίνοντας 
ραντεβού ως την επόμενη φορά.    

     Χρήστος Γκλιάτης

Τα Νέα των Συλλόγων

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Συλλόγου 

Κρεμαστιωτών 
“Ο Πατριώτης”

Επιμέλεια σύνταξης:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΟΥΝΙΑ

Γράμματα στέλνονται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 giotastratakou@gmail.com
 margaritadounia@gmail.com  
 nickpardal@gmail.com

Κείμενα προς δημοσίευση 
στέλνονται στον κ.

ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΒΡΙΛΗΣΙΑ

Τ.Κ. 152 35

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος 6982549549
Νίκος Παρδάλης:              6977772848
Αντώνης Ταμβάκος:              6946310310
Χρήστος Γκλιάτης:                6948042385 
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Κρεμαστή, 
Παραμονές Χριστουγέννων 2012

Τελείωσε το ελαιομάζωμα , η 
λαδιά πολύ ικανοποιητική και σε 
ποιότητα και σε ποσότητα. 
Σε τρεις μέρες πρέπει να γυρίσω 
στην Αθήνα, πλησιάζουν οι 
γιορτές, αρχίζω την προετοιμασία, 
εκτός των άλλων, απαραίτητα 
θεωρούνται και τα λάχανα. 
Είναι αδύνατον να γυρίσω χωρίς 
λάχανα.
Κυριακή πρωί αποφάσισα να 
πάω για λάχανα. Ήθελα να πάω 
στη Μαδάρα αλλά ο φίλος μου ο 
«Τραχανάς» με είχε κατατρομάξει 
“μην πας αδελφέ, είναι γεμάτο 
γουρούνια”.
Έψαχνα για παρέα, παίρνω 
τηλέφωνο τον κουμπάρο τον 
Φίλιππα, απαντά η κουμπάρα η 
Ελένη και μου λέει ότι θα τον βρω 
στο Τούμπαλι.
Η ώρα 11, αναχωρώ για Μαδάρα. 
Στο Τούμπαλι βρίσκω τον 
κουμπάρο τον Φίλιππα:
-Πώς και από εδώ Πάππα; Με 
ρωτάει. 
-Μαζεύω λάχανα, ωραίες μπρέσες 
αλλά μικρούλες (γάλακτος). Πάμε 
στη Μαδάρα;
-Σιγά μην πάω στην Μαδάρα.
-Εγώ πάω, του απάντησα και 
έφυγα.
Αφήνω το αυτοκίνητο στο 
Κιαφοπέρι και παίρνοντας τη 
συρμή (κατσικόδρομο) από τα 
πεζούλια του Σαλιμπούρδα φτάνω 
στη Λάκα του Λέου και από κει 
στη Μαδάρα μας, το κεντρικό μας 
χωράφι.

Λίγο πιο πάνω ξέρω κάποιον 
έλατο, που κάνει μανιτάρια και 
γύρω  γύρω και καλογρίτσες. 
Αυτός ο κύριος ποτέ δεν με έχει 
ικανοποιήσει, ή δεν θα έχει ή θα 
τα βρω σάπια. Έτσι και αυτήν τη 
φορά, τίποτα, ούτε καλογρίτσες.
Συνεχίζω την ανηφόρα. Γνωρίζω 
καλά την περιοχή. Παίρνω 
τη ρεματιά, τα πεζούλια του 
μακαρίτη του παππούλη μου. 
Τεράστια δαμάκια. Κάθε φορά που 
τα περνώ, θαυμάζω την προκοπή 
του μακαρίτη του παππού μου του 
Γιαννήλεγα.
Ανηφορίζω κορδελωτά. Δύσκολη 
η ανηφόρα για μένα, έχοντας και 
πρόβλημα άσθματος, αλλά σιγά 
σιγά τα καταφέρνω. Υπολογίζω 
150 με 200 μέτρα από την κορφή 
το καρνάκι. Βρίσκομαι σε μια 
ωραία περιοχή, σ΄ένα «ρόγκι» 
(πελώρια περιοχή με ξερά και 
πεσμένα έλατα αλλά και σάπια 
έλατα), καλή περιοχή για λάχανα 
και καλογρίτσες.
Αρχίζω το μάζεμα. Ωραιότατες 
γκουργκουλιάνες, ολοπράσινες 
και γουλάτες. Αρχίζει η τσάντα 
και γεμίζει. Πάντα έχω δύο 
τσάντες, μία για λάχανα και μία 
για μανιτάρια. Βρίσκω ωραιότατες 
καλογρίτσες, δεν παραλείπω να 
κοιτάω και για τυπάρια (μανιτάρια 
που βγάζει ο ξερός έλατος).
Συνεχίζοντας την εξερεύνηση, 
όπως περιέγραψα, πότε για 
λάχανα, πότε για μανιτάρια, 
τα μάτια που δεν πίστευαν 
αυτό που αντίκρισα. Έκανα το 
σταυρό μου σαν τον παππού 
μου τον Νούσιο και άρχισα να 

παραμιλώ θαυμάζοντας αυτό που έβλεπα. Ένα 
μανιτάρι γίγαντας στον κορμό ενός τεράστιου 
και γυμνόκορμου έλατου. Αφού ασπάστηκα 
το κουφάρι του δέντρου γονάτισα για την 
αποκαθήλωση του μανιταριού. Ήθελα να το 
βγάλω ολόκληρο, να μη μου σπάσει. Το μυαλό 
μου ήταν στον Τραχανά, να το δει ολόκληρο. 
Αφού τα κατάφερα με απώλειες 4 φύλλα στο 
κάτω μέρος, το ξάπλωσα κάτω ευλαβικά άθικτο 
και το καμάρωνα. Εκτός από τεράστιο, ήταν και 
πανέμορφο. Το έβαλα με προσοχή σε μεγάλη 
τσάντα (μεγέθους να χωράει ένα δοχείο λαδιού) 
και αποφάσισα να επιστρέψω. 
Η επιστροφή δύσκολη. Το μανιτάρι το υπολόγιζα 
σαν να είχα στην τσάντα ένα κατσικάκι της 
Λαμπρής. Είχα ακόμη μία τσάντα ίδια με λάχανα, 
άλλη μία με ένα άλλο τυπάρι 6-7 φύλλων και 
καλογρίτσες.
Δεν κατάλαβα πότε έφτασα στο αυτοκίνητο.  

Η ώρα 2 και μισή. Γύρισα στο σπίτι αρκετά 
κουρασμένος αλλά με ικανοποίηση που δεν 
περιγράφεται.
Ίσως για κάποιους να μην έχει αξία η όλη 
διαδικασία αλλά για μερικούς από εμάς που 
είμαστε το χειμώνα στο χωριό μας, αυτή η 
ικανοποίηση δεν περιγράφεται, όπως και η 
αντίδραση του φίλου μου του «Τραχανά».
Το μανιτάρι αποτελούσαν 84 φύλλα και ζύγιζε 
7,5 κιλά με το ταψί.
Σας διηγήθηκα αυτήν την κυνηγητική μου 
επιτυχία.  Όποιος γνωρίζει από μανιτάρια, το 
σπορ αυτό είναι κυνήγι και εγώ έχω μοιάσει στο 
κυνήγι στον παππού μου τον Νούσιο (μην πάει 
το μυαλό σας αλλού, μόνο στα μανιτάρια). 
Εύχομαι σε όλους τους κυνηγούς καλή επιτυχία 
και καλή χρονιά και το καλοκαίρι όλοι μας στο 
ωραίο μας χωριό.

Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος

Η ιστορία του μανιταριού

ΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΠΑΛΗΑ  

(Για να μαθαίνουν οι νέοι και να 
θυμούνται οι παλιοί τα παλιά 
επαγγέλματα που πέρασαν και 
χάθηκαν). 

Α. ΠΑΛΗΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
Πρώτο: το επάγγελμα του 
τσαγκάρη. Στο χωριό μας ήταν 
αρκετοί και όλοι είχαν δουλειά 
πολύ και επιδιόρθωναν τα 
παπούτσια ή τα έφτιαχναν από 
σκαρπίνια (είδος παπουτσιών 
για σκληρή δουλειά) μέχρι 
και οξώραφα (με λάστιχο από 
κάτω. Αυτά τα επαγγέλματα 
το ασκούσαν ο Κόλιας  ο 
Φρίτζηλας, ο  Ιωάννης  Ζώταλης,  
ο  Θεώδορος Παράσχης,  ο 
Παναγιώτης   Μανούσος
(Γιαγκούλας). Το καλοκαίρι 
έρχοταν και ο Μαστροσωτήρος, 
που είχε το υπαίθριο 
τσαγκάρικο κάτω από την 
καρυδιά του Μπάρμπα Γιώργη 
του Μανίκη.

Δεύτερο: ήταν το επάγγελμα 
του μυλωνά. Είχαμε τρεις 
νερόμυλους στο χωριό: του 
Λαλά, του Ξυνού και παλιότερα 
του Τερζή. Το άλεσμα γινόταν 
όλο το χειμώνα. Υπήρχε και 
μηχανή του αλέσματος του 
Δρίβα. Το καλοκαίρι πηγαίναμε 
στο Μαρί και στα Πελετά και  
αλέθαμε. 

Τρίτο: το επάγγελμα του ράφτη, 
το οποίο ασκούσαν ο Νικήτας 

ο Πουλάκης και οι μοδίστρες 
οι οποίες ήταν η θεία Αγγελίνα 
η Γκλιάτη, η θεία Μαργαρίτα 
Χαραμή ( η Ριτούλα). Σε αυτές 
πηγαίναμε και μας έραβαν τα 
παντελόνια τα ντρίλινα. 

Τέταρτο: το επάγγελμα του 
μαραγκού. Μαραγκοί ήταν 
ο Αντώνης ο Γκιουζέλης 
(Σουσάνας), ο Δημήτρης 
ο Γκλιάτης, ( ο Καλαρης), 
Ιωάννης Μανούσος και 
Θεόδωρος Γκλιάτης. 

Πέμπτο: το επάγγελμα του 
σαμαρτζή. Οι σαμαρτζήδες 
(σαμαράδες) έφτιαχναν 
σαμάρια για τα διάφορα ζώα, 
όπως: μουλάρια, άλογα και 
γαϊδούρια και πετάλωναν 
τα πόδια τους. Σαμαράδες 
ήταν: ο Γιώργος Τσορωμόκος 
(Μαστρογιώργης) και ο 
Παναγιώτης Νιοφώτης. 

Έκτο: επάγγελμα είχαμε τους  
σιδεράδες (γύφτους) όπως ο 
Μαστροκώστας ο Ζώταλης 
και ο Μαστρογιάννης ο Λάβας. 
Είχανε ένα αμόνι ο καθένας 
τα σφυριά και το καμίνι με τα 
κάρβουνα τους  και ας μην 
ξεχνάμε και το φυσερό που 
τους βοηθούσε στο άναμμα 
των κάρβουνων. Αυτοί 
έφτιαχναν ξινάρια, τσάπες, 
σκαλιστήρια και άλλα παρόμοια 
αγροτικά εργαλεία. Αργότερα 
κατασκεύαζαν και σιδερένια 
αλέτρια. Εμείς χαιρόμασταν 
γιατί τα πρώτα αλέτρια ήταν 
ξύλινα και χάναμε μια ημέρα 
από το καμάτι. 

Έβδομο: επάγγελμα ήταν 
οι δραγάτες που φύλαγαν 
τα αμπέλια. Ο καλύτερος 
δραγάτης ήταν ο Γιώργος ο 
Κοσμάς (Ντερβένης). Όταν 
ήταν η εποχή που δούλευαν 
μάλωναν για το ποιος θα 
δουλέψει στα αμπέλια στα 
οποία υπήρχαν δραγάτες. Ως 
επί το πλείστον τα αμπέλια 
ήταν στο Τούμπαλι αλλά 
υπήρχαν και στο Μαρί, στο 
Λαμποκάμι και στην Στερνίτσα. 
Ήταν επίσης και τα μοναχικά 
αμπέλια που ήταν πολλά και τα 
φύλαγαν οι περισσότεροι από 
μόνοι τους. ( σαν δραγάτες). 
Ακόμα και εγώ ο Γιωργίκος είχα 
κάνει δραγάτης  το 1945 στον 
Αϊ Γιώργη• φύλαγα το αμπέλι 
της θείας μου Σταμμάτας της 
Σούφλας, με 30 κιλά κριθάρι 
και ήμουνα μικρός. Μέχρι να 
έρθει ο τρύγος μου τα είχαν 
φάει τα σταφύλια όλα από 
το δίπλα αμπέλι. Εκεί ήταν 
και το καμίνι που έφτιαχναν 
κεραμίδια. Οι καμινιάρηδες 
ήταν αυτοί που έκαναν αυτή 
την δουλειά. Τότε δούλευαν 
εκεί ο Μπάρμπα Αντώνης 
Κουλούρης (ο Ταλαγάνης), ο 
μπάρμπα Γιάννης ο Ταμβάκος 
(ο Πασαμέρας), ο μπάρμπα 
Δημήτρης ο Ξαστερούλης (ο 
Νίνης), ο μπαρμπακώστας ο 
Ζωτάλης (Μπάλας) και άλλοι 
που δεν ενθυμούμαι. Αυτοί που 
ανέφερα ήταν οι κυριότεροι 
μάστοροι κεραμιδιών.
 Όγδοο: επάγγελμα  ήταν οι 
καλαϊτζηδες που γάνωναν  τα 
χαλκώματα τα λεβέτια τους 
τεντζερέδες, ταψιά, τηγάνια 
και διάφορα άλλα σκεύη του 

σπιτιού. 
Καλαϊτζήδες ήταν ο 
Μαστρολιάς από τον Άγιο 
Δημήτριο και ο Μαστροζήσης 
από το Λεωνίδιο. Αυτός δεν 
φώναζε «χαλκωματάς», γιατί 
είχε πολύ ψιλή φωνή που 
ακούγονταν σε όλο το χωριό. 

Όλοι οι χωριανοί είχαν μια-δυο 
γίδες λεγόμενες μαλτέζες. Ο 
μπάρμπα Κώστας ο Γκλιάτης 
είχε τον τράγο και επηγαίναμε 
τις γίδες να μαρκαλιστούν 
και έτσι είχαν όλοι το Πάσχα 
κατσίκια. Το πρωί τις πηγαίναμε 
πίσω από την εκκλησιά όπου 
ήταν ο κοινοτικός φύλακας, 
τις έπαιρνε το πρωί και τις 
έφερνε το βράδυ. Φύλακες 
ήταν ο μπάρμπα Γιάννης ο 
Ταμβάκος (Πασαμέρας), μετά 
ο Παναγιώτης ο Κουλούρης 
(Σφόντος), ο γιός του ο Τσάνης 
και άλλοι που δεν θυμάμαι. 

Στην κατοχή είχε φέρει ο 
μαστρο-Κώστας ο Ζώταλης μια 
μηχανή που έβγαζε μακαρόνια, 
όχι μόνο για το χωριό αλλά 
έρχονταν και από άλλα χωριά 
και έβγαζαν μακαρόνια. Το 
εργαστήριο είχε πολύ δουλειά. 
Βρισκόταν στην Καζάρμα. Τα 
μακαρόνια τα κρέμαγε στα 
καλάμια και στέγνωναν. Μετά 
τα έβαζαν στα κουτιά.  

Β. ΕΡΩΤΙΚΑ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1. Πήρα τη στράτα κι έρχομαι 
μες την βροχή και βρέχομαι 
Στα σκαλοπάτια σου εγώ 
σφυρίζω άνοιξε μέσα για να 
μπω

Ας ερχόσουνα ρε μάγκα και ας 
γινόσουνα παπί.
Είχα ρούχα να σ’ αλλάξω και 
πάπλωμα να κοιμηθείς 
Και κορμάκι ν’ αγκαλιάζεις 
μέχρι το πρωί. 
2. Κόρη που πας στον ποταμό, 
Ελένη για να πλύνεις 
Πάρε κι εμένα τα ρούχα μου 
για να τα πλύνεις
Να μην τα πλύνεις με νερό 
παρά με τα δάκρυα σου 
Και με το μοσχοσάπουνο που 
πλένεις τα μαλλιά σου. 

3. Σαν πας Μαλάμω, σαν πας 
στην βρύση για νερό 
Κι εγώ στην βρύση καρτερώ 
να σου τσακίσω το σταμνί 
Να πας στην μάνα σου αδειανή
Μαλάμω που’ ναι η στάμνα 
σου – μάνα μου παραπάτησα 
Και το σταμνί μου τσάκισα δεν 
είναι παραπάτημα παρά είναι 
νιού μπερμπάντημα. 

4. Εγώ είμαι η βλάχα η όμορφη, 
η βλάχα η παινεμένη 
Που έχω τα χίλια πρόβατα τα 
δυο χιλιάδες γίδια 
Τα βλέπεις εκείνα τα βουνά 
που ‘ ναι ψηλά απ’ άλλα 
Στο ένα βουνό είναι τα πρόβατα 
και στ’ άλλο τα γίδια και 
Ανάμεσα στα δυο βουνά 
δώδεκα μύλοι αλέθουν 
Οι έξι αλέθουν με νερό κι έξι με 
το γάλα και στον αφρό του 
Γάλατος τρείς μαυρομάτες 
πλένουν – η μία πλένει τους
 Αρρώστους κι άλλη τους 
πληγωμένους 
Κι η Τρίτη η καλύτερη τους 
αρραβωνιασμένους. 

Γιωργίκος Ταμβάκος
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Η Βρύση αποτελεί ένα κτίσμα για το οποίο η 
Κρεμαστή διεκδικεί μοναδικότητα. Όχι διότι οι 
δημόσιες κρήνες συναντώνται μόνο στο χωριό 
μας, αλλά διότι είναι πολύ σπάνιες οι δημόσιες 
κρήνες τέτοιων διαστάσεων και αρχιτεκτονικού 
σχεδίου. πραγματικά, το σχέδιο θυμίζει 
αρκετά αρχαίο ναό, ενώ οι λαξευμένες πέτρες 
χρησιμοποιούνταν περισσότερο για την 
οικοδόμηση αρχοντικών, παρά κτισμάτων που 
αποσκοπούσαν στο να καλύψουν μια πηγή και 
να διοχετεύσουν το νερό της σε πρόχειρους 
αγωγούς, ώστε να συγκεντρώνεται πιο εύκολα 
και να φιλτράρεται, πριν την ανέλκυσή του, 
από το χώμα και τη σκόνη.
Το μυστήριο του μνημειακού τρόπου κατασκευής 
της Βρύσης επιλύεται με μια μελέτη των 
πηγών. Πρώτα πρώτα, απαιτείται εξέταση της 
μαρμάρινης πλάκας της βρύσης:«ΑΝΙΓΕΡΘΗ 
ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ // ΓΗΣ Η ΒΡΙΣΗ ΕΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΔΥΑ ΚΩΠΟΥ ΚΕ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
ΤΖΑΝΜΠΛΑΚΟΥ ΠΟΤΕ ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΔΙΑ 
ΨΥΧΙΚΗΝ // ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΝ ΕΤΗ ΑΠΟ ΓΕΝ. 
ΚΥΡΚΟΥ 1722 ΕΜΗΝΙ ΜΑΪΟΥ-31 (Τ)ΟΥ 
ΕΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΑ(Ν)ΤΖΑΚ(ΟΥ:)». Η 
Βρύση, λοιπόν, φτιάχτηκε με χρήματα που 
πρόσφερε ο Μιχαλάκης Τζαμπλάκος του 
Στάθη από τη Μονεμβασιά στις 31 Μαΐου 1722 
και εποπτεύων τεχνίτης ήταν ο Μαντζάκος, 
πιθανότατα και εκείνος από τη Μονεμβασιά. 
Ο δωρητής μάλλον ήταν  κάποιος πλούσιος 
άρχοντας, καθώς αποκαλείται «εντιμότατος 

κύριος κύριος».
Εξέταση γραπτών μαρτυριών επιβεβαιώνουν 
τις πρώτες εντυπώσεις που αποκομίζονται από 
την ανάγνωση της επιγραφής. Ο Μιχαλάκης 
Τζανμπλάκος ήταν σημαίνων άρχοντας της 
Μονεμβασιάς, απόγονος της βυζαντινής 
οικογένειας των Εξωμπλακώνων, μέλη της 
οποίας είχαν συνδεθεί με επιγαμίες με την 
αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων 
. μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
το 1453 ορισμένα μέλη της οικογένειας 
εγκατασταθήκαν στη Μονεμβασιά, όπου και 
πλούτισαν ασχολούμενοι με το εμπόριο ενώ 
αναμείχθηκαν και στην τοπική διοίκηση, τόσο 
την κοσμική όσο και την εκκλησιαστική. Γιος του 
Μιχαλάκη Τζαμπλάκου ήταν ο Μητροπολίτης 
Μονεμβασιάς και Καλαμάτας Ιγνάτιος 
(1776/1801), με σημαντική συνεισφορά στα 
γράμματα, εγγονός του (από τον άλλο γιο του, 
Ευστάθιο) ο Μιχαήλ Τζαμπλάκος, σύζυγος 
της Παντζεχρούλας, κόρης του ισχυρότατου 
προύχοντα της Καλαμάτας, Παναγιώτη 
Μπενάκη.
Γιατί, όμως, ο ισχυρός Μονεμβασιώτης 
προύχοντας να χρηματοδοτήσει την 
οικοδόμηση μιας τόσο λαμπρής κρήνης σε 
ένα χωριό με το οποίο δεν τον συνέδεαν 
κάποιου είδους δεσμών; Το «ΔΙΑ ΨΥΧΙΚΗ(Ν) 
ΣΩΤΗΡΙΑΝ» της επιγραφής δεν εξηγεί την 
προτίμηση της Κρεμαστής. τόσα κεφαλοχώρια 
υπήρχαν που να έχουν ανάγκη από δημόσιες 
κρήνες. Ο συνήθως προβαλλόμενος λόγος, 
της οικονομικής ακμής της Κρεμαστής κατά 
το 18ο αιώνα που είχε ως αποτέλεσμα την 
οικοδόμηση στενών σχέσεων της Κρεμαστής με 
την «πρωτεύουσα» της περιοχής, Μονεμβασιά, 
δεν εξηγεί τη φροντίδα του Τζαμπλάκου για 
την κατασκευή μεγαλοπρεπούς κρήνης και με 
καταξιωμένο αρχιτέκτονα.Ο Μαντζάκος δεν 
πρέπει να ήταν τυχαίος τεχνίτης, άλλως δεν 
θα έθετε την υπογραφή του στην πλάκα της 
Βρύσης!. Ο οικονομικός, λοιπόν, παράγων, 
παρ’ ότι σίγουρα υπαρκτός, δεν είναι δυνατόν 
να θεωρηθεί επαρκής.

Μάλλον επιβάλλεται να αναζητηθεί μια λύση 
περισσότερο αρμονική με το «ΔΙΑ ΨΥΧΙΚΗ(Ν) 
ΣΩΤΗΡΙΑΝ» της επιγραφής. Κατά τη γνώμη 
μου, η οικοδόμηση της Βρύσης συνδέεται με 
τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη γύρω 
περιοχή το 1715. Κατά το διάστημα 1685-
1715, η Πελοπόννησος κατακτήθηκε από 
τους Βενετούς. το 1715, όμως, οι Τούρκοι 
ανακατέλαβαν την Πελοπόννησο και τη 
διατήρησαν υπό την κατοχή τους μέχρι το 1821. 
Το κάστρο της Μονεμβασιάς παραδόθηκε 
στους Τούρκους στις 7 Σεπτεμβρίου 1715  το 
καλοκαίρι, όμως, πολλοί κάτοικοι φοβούμενοι 
την επερχόμενη πολιορκία εγκατέλειψαν 
το φρούριο και κατέφυγαν σε πιο ασφαλείς 
τόπους.
Πιθανόν ο φυγάδας άρχοντας Μιχαλάκης 
Τζανμπλάκος να κατέφυγε στην Κρεμαστή. 
Το κρυμμένο στις κοιλάδες του Πάρνωνα 
κεφαλοχώρι αποτελούσε ιδανικό καταφύγιο 
για όσους επιθυμούσαν να αποφύγουν τις 
ταλαιπωρίες της άμεσης επαφής με την 
οθωμανική εξουσία. Ίσως με τις εμπορικές 
δραστηριότητές του να είχε αναπτύξει σχέσεις 
με Κρεμαστιώτες που θα μπορούσαν να 
τον φιλοξενήσουν. Κατά τη διάρκεια της 
προσφυγιάς του, γνώρισε από πρώτο χέρι τις 
δυσκολίες που προκαλούσε η συλλογή του 
νερού. σύμφωνα με την προφορική παράδοση, 
στη θέση της Βρύσης υπήρχαν πυκνά βάτα και 
θάμνοι, η δε πηγή ανακαλύφθηκε κατά τύχη, 
όταν ένας τράγος μπήκε μέσα στους θάμνους 
και βγήκε με βρεγμένο γένι. οι συνθήκες αυτές 
εμπόδιζαν τη συλλογή του νερού και την 
αξιοποίησή του ενώ το ότι δεν διηθιζόταν μέσω 
της πέτρας καθιστούσε τη χρήση του νερού 
επικίνδυνη για τους κατοίκους.
Πιθανόν, λοιπόν, πράγματι η οικοδόμηση της 
Βρύσης να έγινε «ΔΙΑ ΨΥΧΙΚΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ» 
του κυρ Μιχαλάκη Τζανμπλάκου. Πιθανόν 
ο πλούσιος άρχοντας της Μονεμβασιάς να 
έκανε τάμα στο Θεό ότι σε περίπτωση που 
επιστρέψει σώος και αβλαβής στην πόλη 
του, δραπετεύοντας από τις κρίσιμες και 

επικίνδυνες περιστάσεις που αντιμετώπιζε ως 
Μωραΐτης του 1715, να οικοδομήσει ένα έργο 
κοινής ευποιΐας ευχαριστώντας τον τόπο που 
τον φιλοξένησε. Και επέλεξε να κατασκευάσει 
τη Βρύση, μη φειδόμενος κόπων και 
εξόδων, για να παράσχει στους κατοίκους 
της Κρεμαστής όχι μόνο το αναγκαίο για τις 
καθημερινές τους ανάγκες νερό, αλλά και 
ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα, που λειτουργεί 
σήμερα ως σύμβολο της Κρεμαστής.
Εάν, μάλιστα, θεωρηθούν ως αληθείς οι 
παραδόσεις που υποστηρίζουν ότι το χωριό 
βρισκόταν χτισμένο στην περιοχή του Αγ. 
Γεωργίου και μεταφέρθηκε στη σημερινή 
του θέση μετά την ανακάλυψη της πηγής 
της Βρύσης, τότε ο Μιχαλάκης Τζανμπλάκος 
αναδεικνύεται σε συνιδρυτή  της Κρεμαστής! 
Με το να εξασφαλίσει στους Κρεμαστιώτες το 
αναγκαίο νερό στέριωσε τη μετεγκατάσταση 
στη νέα θέση του χωριού, σε θέση πιο καλά 
φυλαγμένη, κοντύτερα στα εύφορα οροπέδια 
της περιοχής, αλλά και πιο κοντά στο δρόμο 
για το λιμάνι του Κυπαρισσιού!
 Η οικοδόμηση της Βρύσης αποτελεί, επομένως, 
σημαντικό ορόσημο της Ιστορίας της 
Κρεμαστής, διότι συμβολίζει την ευημερία του 
χωριού κατά τη Β’ Τουρκοκρατία. Παράλληλα, 
έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την καθημερινή ζωή 
των Κρεμαστιωτών. Η ανάγκη για ύδρευση 
και άρδευση ωθούσε τους κατοίκους να 
τριγυρίζουν στη Βρύση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, ενώ το βράδυ του καλοκαιριού οι 
γυναίκες από τα γύρω σπίτια οργάνωναν τα 
νυχτέρια. Αλλά και οι γαμήλιες τελετές είχαν ως 
αφετηρία τη Βρύση,όπου  πριν από το γάμο η 
οικογένεια της νύφης ‘’έπιανε’’ το προζύμι για 
την κουλούρα! Και ας λησμονηθεί το πάρτυ 
της νεολαίας στα πλαίσια του Συνεδρίου των 
Κρεμαστιωτών το 1997! Στην ακρή αυτού του 
νήματος ο Μιχαλάκης Τζα(ν)μπλάκος από την 
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς!    

           Νικόλαος Καλκάνης

1911. Πόλη του Πρίγκηπα Αλβέρτου, 
Σασκάτσουαν, Καναδάς… Ένας 
11χρονος (είχε γεννηθεί στις 23 
Δεκεμβρίου 1899) αποβιβάζεται από 
το πλοίο. Ο τελωνειακός υπάλληλος 
διαβάζει στο διαβατήριο τα στοιχεία 
του… Σπυρίδων Μανούσος του 
Αναστασίου και της Αικατερίνης, 
το γένος Πέτρου Παπαπαύλου, 
γεννηθείς την 23/12/1899 εις 
Κρεμαστήν Δήμου Ζάρακος, 
Επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς, 
Νομού Λακωνίας. Ο νεαρός περπατά 
στο λιμάνι απαρατήρητος… Σε είκοσι 
χρόνια, θα κυκλοφορεί με κοστούμι 
και ημίψηλο και οι διαβάτες που θα 
τον συναντούν, θα τον χαιρετούν με 
σεβασμό. Θα γίνει ο Spear Miller, 
μεγαλέμπορος, σύζυγος μιας Γαλλο-
καναδέζας με ιρλανδικές ρίζες, της 
Dorothy Trombley Miller. 
Ο Σπύρος και η Dorothy αποκτούν 
ένα γιο και μια κόρη, το Γρηγόρη 
(Gregory) και την Κατερίνα (Cathe-
rine). Τα δυο τους παιδιά λαμβάνουν 
υψηλή μουσική παιδεία. Ο Γρηγόρης 
(1924-2002) εκπαιδεύεται ως 
μουσικός και διευθυντής ορχήστρας. 
Θα διευθύνει συμφωνικές ορχήστρες 
στον Καναδά και στις ΗΠΑ. 
Κορυφαίες στιγμές της καριέρας 
του ήσαν η αναπλήρωση στη θέση 
του Διευθυντή της Συμφωνικής 
Ορχήστρας της Νέας Υόρκης Leon-
ard Bernstein, κατόπιν παράκλησης 
του διακεκριμένου μαέστρου, και 
ο διορισμός του στη θέση του 
Διευθυντή της Κρατικής Συμφωνικής 
Ορχήστρας του Μεξικού –ο 
μόνος μη Λατινοαμερικανός ή 
Δυτικοευρωπαίος που διορίστηκε σε 
αυτή τη θέση. 
         (H οικογένεια ενός Κρεμαστιώτη 
του Καναδά: Ο Σπύρος Μανούσος 
(Srear Miller) , η Κατερίνα 

και ο Γρηγόρης( Greg Miller)                                                                                                
Η Κατερίνα γεννιέται στις 11 
Φεβρουαρίου 1930. Έλαβε το 
όνομα της γιαγιάς της, Κατερίνας 
Παπαπαύλου, της εγγονής του 
παπα-Παύλου Τσόρτση από το 
Κυπαρίσσι. Η Κατερίνα εγγράφεται 
στο Κολλέγιο UBC and Mills. 
Σπουδάζει μουσική και τραγούδι με 
καθηγητή το Γάλλο συνθέτη Darius 
Milhaud. Αποφοιτά το 1955 και 
συνεχίζει τις μουσικές σπουδές στην 
«Μουσική Ακαδημία της Δύσης» του 
Γερμανού τραγουδιστή Lotte Lehm-
ann. Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της, ερμηνεύει ως σοπράνο το 
ρόλο της Αριάδνης στην όπερα του 
Στράους «Η Αριάδνη στη Νάξο» 
(Ariadne auf Naxos). Ακολουθούν 
οι μουσικές Ακαδημίες του Σαν 
Φρανσίσκο και της Νέας Υόρκης. 
Στο Σαν Φρανσίσκο, ερμηνεύει τις 
πιο κλασικές ηρωίδες της όπερας, 
την Κάρμεν, τη Μαντάμ Μπατερφλάι, 
τη Βέρθα! 
 Η περίοδος της αφοσίωσης στις 
σπουδές και την καριέρα λήγει το 
1957. Η Κατερίνα θα επιστρέψει 
στο Βανκούβερ, διότι ο πατέρας της 
αντιμετωπίζει τις πρώτες δυσκολίες 
του γήρατος. Τις ελεύθερες ώρες της 
συνεχίζει να μελετά μουσική στον 
κύκλο του Dalton Baker, διάσημου 
βαρύτονου και χορωδού του 
Καναδά.
Παράλληλα, αρχίζει και η πιο 
ελληνική περίοδος του βίου της. 
Ο μπαρμπα-Σπύρος θέλει να δει 
ξανά τη πατρίδα του. Επισκέπτονται 
την Ελλάδα στα πλαίσια μιας 
κρουαζιέρας. ο μπαρμπα-Σπύρος –
χήρος πλέον-, η Κατερίνα, αλλά και 
η εν τω μεταξύ γεννηθείσα κόρη της, 
η Δωροθέα (Dorothy), έρχονται σε 
επαφή με τους λοιπούς συγγενείς. 
Οι φιγούρες στις ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες γεμίζουν χρώμα και τα 
εξωτικά ελληνικά ονόματα αποκτούν 
ξαφνικά υπόσταση! 
             Αμέσως μετά την επιστροφή 

στο Βανκούβερ, ο μπαρμπα-Σπύρος 
ολοκληρώνει την πορεία του στη 
ζωή… 
Η Κατερίνα αφοσιώνεται στη 
διδασκαλία! Διδάσκει μουσική 
πρώτα στο New Westminster και στη 
συνέχεια στη Νέα Υόρκη. Εκεί, θα 
λάβει μια επαγγελματική πρόταση 
με όρο την προσωρινή εγκατάσταση  
στην Αθήνα. Αποδέχεται την 
πρόταση και γεύεται την ελληνική 
καθημερινότητα εκ του σύνεγγυς-
περίπατοι στην Ακρόπολη, 
επισκέψεις σε συγγενείς, μπάνια 
στις παραλίες, το πραξικόπημα της 
21ης Απριλίου 1967, το Αντικίνημα 
του Κωνσταντίνου στις 13/12/1967. 
Ταξιδεύει με τη συνοδεία της κόρης 
της σε όλη τη χώρα, ξοδεύοντας 
μια δραχμή την ημέρα αντί μιας 
φρατζόλας ψωμί.
Τα ταξίδια θα τελειώσουν το 1977 
με το δεύτερο γάμο της –ο πρώτος 
της γάμος, με το Mel Westenberg 
και πατέρα της Δωροθέας, διαρκεί 
πολύ λίγο. Παντρεύεται το Theo-
dore Larson και μετατρέπεται σε μια 
πραγματική μητριάρχη. Υποδέχεται 
με ενθουσιασμό τη γέννηση εγγονών 
και δισεγγόνων, τόσο από την κόρη 
της, όσο και από το γιο  του συζύγου 
της (αν και από τον πρώτο του γάμο, 
τον ανατρέφει η ίδια) . Αναλαμβάνει 
να τα μυήσει στη μουσική, αλλά 
και τους κανόνες της τάξη και της 
οικιακής οικονομίας.
 Παράλληλα, συνεχίζει τη διδασκαλία. 
Οι μαθητές γοητεύονται από τη 
φινέτσα, το χαμόγελο, τις γνώσεις 
της. Επηρεάζονται από τη μορφή 
της. Όπως θυμούνται, όταν στα 
διαλείμματα από τα μαθήματα τους 
σέρβιρε ζεστό τσάι σε πορσελάνινα 
φλιτζάνια, νόμιζαν ότι βρίσκονται σε 
συνάντηση με μια βασίλισσα. Για 
να χρησιμοποιήσουμε μια φράση 
της Dorothy, αφήνει μια κληρονομιά 
αγάπης(legacy of love)  σε όλους, 
όσους την περιβάλλουν.
Στις 8 Ιουλίου 2012, η Κατερίνα 

Μανούσου πεθαίνει υποφέροντας 
από τη νόσο του Alzheimer, που την 
εμπόδιζε να θυμάται τα αγαπημένα 
της πρόσωπα, και τον καρκίνο του 
παγκρέατος.
Ξόδεψα πολύ μελάνι για να 
περιγράψω μια άγνωστη 
συμπατριώτισσα, που με τις αρετές 
της επηρέασε βαθιά την κοινωνία 
του Καναδά. Πολύ φοβάμαι ότι 
περιορίστηκα σε εξωτερικά στοιχεία 
του βίου μιας καλλιτέχνιδας της 
κλασικής μουσικής από την 
Κρεμαστή. Για να ολοκληρωθεί το 
πορτρέτο, παραθέτω τους στίχους, 
με τους οποίους αποχαιρέτησε η 
Δωροθέα τη μητέρα της.

Η μητέρα μου, 
ένα δώρο από τον ουρανό

Η εσωτερική της ομορφιά ήταν 
απερίγραπτη
μια εύσπλαχνη γυναίκα τόσο λεπτή.
Σε όλη τη ζωή έδωσε πολλή αγάπη,
Οι πολλοί  έπαινοί της σε ωθούσαν 
προς τα πάνω.
Στα μάτια της ήσουν πάντα ο 
άριστος.
Στο σπίτι της, ο καθένας, ο εκλεκτός 
καλεσμένος της.
Η καρδιά της γεμάτη με την επιθυμία 
να ανακουφίσει.
Τα χέρια της έκαναν ο,τιδήποτε 
μπορούσε για χάρη των άλλων.
Όλο γλυκά επίθετα για μας: αγάπη 
μου, ψυχή μου και άλλα, με 
εντονότερη χροιά.
Μια ταλαντούχα τραγουδίστρια, 
τα νανουρίσματα και οι άριές της 
ανύψωναν την ψυχή σου.
Μοίρασε το ταλέντο της στη 
διδασκαλία και στο τραγούδι.
Ήδη από νεαρή ηλικία, η μουσική 
ήταν το δώρο που επέλεξε.
Ένας θησαυρός που άγγιξε βαθιά 
τις ζωές μας,
τόσο βαθιά όσο κανείς δεν μπορεί 
να φανταστεί.

My mother, 
a gift from heaven

Her Inner beauty was undefined,
a compassionate woman so re-
fined.
All of her life, she gave much 
love,
her many praises, took you far 
above.
In her eyes you were always the 
best
I her home, everyone, her spe-
cial guest.
Her heart, filled with a desire to 
succor.
Her hands, doing all she could 
for another.
Sweet names she called us: dar-
ling, sweetheart and more.
A gifted singer, her lullabies and 
arias lifted your soul to soar.
She shared her talent through 
teaching and voice,
as from a young age, music was 
her gift of choice.
To all who loved her, she was a 
safe place for relief,
a treasure who touched our lives 
deeply, beyond belief.

Κρεμαστιώτικες Άριες
 του Νικολάου Καλκάνη

Μιχαήλ Τζα(ν)μπλάκος
Ο κτήτωρ της Βρύσης της Κρεμαστής
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ΤΑ ΠΕΤΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ

Δεκαετία 1940. Κατοχή, Εμφύλιος. Φτώχεια, αγαθά λίγα. Παιδιά 
μικρά τότε, μεγαλώναμε (τα περισσότερα) με βασική τροφή τα 
λάχανα (ήμερα, άγρια), το ψωμί (σκέτο ή κρασόψωμο) και τις 
πίτες. 
Η παραγωγή φρούτων στο χωριό ήταν ελάχιστη ως ανύπαρκτη. 
Είχα μόνιμη απορία γιατί στο χωριό υπήρχαν πολύ λίγα 
οπωροφόρα δέντρα (μηλιές, αχλαδιές, βερικοκιές) ενώ το χώμα 
και το  κλίμα ήταν ευνοϊκά για την ανάπτυξή τους. Tα λιγοστά 
οπωροφόρα δέντρα όταν είχαν καρπίσει ήταν στόχος των 
παιδιών αλλά και των εφήβων. 

Θυμάμαι τα παρακάτω δέντρα του χωριού που ήταν στόχοι μας.
α. Η αχλαδιά του μπάρμπα Αναγνώστη (του Χαρίλαου), στη 
σημερινή μάντρα του Κ. Παπαμιχαλόπουλου. Κάθε χρόνο ήταν 
γεμάτη αχλάδια και προκαλούσε την πείνα μας. Οι τσέπες μας 
γεμάτες πέτρες, που τις πετάγαμε, από κρυμμένη θέση, στην 
αχλαδιά και κατεβάζαμε αχλάδια. Ακόμα και με τις σφεντόνες 
χτυπάγαμε τον καρπό. Οι μπάρμπα – Αναγνώστης στο λιακό του 
σπιτιού έβλεπε από ψηλά τους πετροβολητές, όταν έτρεχαν να 
τα μαζέψουν, τους φώναζε, έβριζε, αναθεμάτιζε. Όμως τα παιδιά 
αδίσταχτα συνέχιζαν το πετροβόλημα για την απόκτηση έστω και 
ενός αχλαδιού, έστω και αγίνωτου. 

β. Η αχλαδιά της Μπουσκούνενας στην σημερινή αυλή του 
Γιάννη Σοφού ήταν σε καλό πέρασμα. Το πετροβόλημα άρχιζε 
από το μαγαζί του μπάρμπα Γιώργη Μανίκη, από την αυλή της 
Μανούσενας. Πολλές ώρες την ημέρα, η γρηά Μπουσκούνενα 
ακοίμητος φρουρός κάτω από τον ίσκιο της αχλαδιάς, φώναζε 
και αναθεμάτιζε [έλεγε στη μάνα μου «Μωρή Φίλε μάζεψε εκείνο 
το ασίφταγο που ούλη τη μέρα πετροβολάει την αχλαδιά»].

γ. Η μοναδική στο χωριό συκομουριά της Αριστείδενας. 
    Υπάρχει και σήμερα. Τα μούρα της ήταν εξαίρετα. Ντάλα 
μεσημέρι που η θεία Αριστείδενα αναπαυόταν, εξορμούσαν 
από όλες τις γειτονιές τα «διαβολοπαίδα» και σκαρφάλωναν στη 
Μουριά τα μεγαλύτερα, ενώ τα μικρότερα παρακολουθούσαν 
μήπως βγει από το σπίτι η ιδιοκτήτρια για να ειδοποιήσουν τους 
μεγαλύτερους που ήταν στη συκιά.

δ. Η βερικοκιά της θείας Χρυσούλας Παναρίτη (Επαμεινώντενα) 
εκεί που σήμερα είναι το σπίτι του Γιάννη Λαύκα).
     Δύσκολη η προσέγγιση από παιδιά την ημέρα. Η θεία 
Χρυσούλα με το αετίσιο βλέμμα ήταν πάντα σε ετοιμότητα να 
κυνηγήσει τους «τρυγητές» της ροδακινιάς. 

ε. Η συκιά της Γαρδούς στο σπίτι της στην βρύση ( εκεί που 
σήμερα είναι το σπίτι του Γεωρ. Ταμβάκου). 
  Μόλις βλέπαμε κάθε σύκο να προβάλλει το κόβαμε με τη 
μαγγούρα. Κάναμε 5-10 βόλτες κάθε μέρα στη βρύση και 
πασπατεύαμε τη συκιά. Η θεία Κυράνα η Γαρδού ήταν άγρια και 
το φόβητρο για τα μικρά παιδιά. 

στ. Η καρυδιά του Μανούσου στον δρόμο προς τη βρύση 
(απέναντι από το  σπίτι του Τσαγκουρόγιαννη).
       Η θεία Γιαννού η Μανούσενα έμενε μακρυά από τη καρυδιά 
και έτσι η επιτήρηση ήταν χαλαρή.
     Η καρυδιά ήταν μεγάλη, γέρικη και είχε πολλές κοιλότητες 
(κουφάλες) στον κορμό της, μέσα στις οποίες κρυβόμασταν όταν 
πλησίαζε Μανούσενα ή ο κηποφύλακας. Πετροβολούσαμε όλοι 
οι «διαβόλοι» του χωριού σχεδόν κάθε μέρα. 

Τα παραπάνω ιστορικά δέντρα έδιναν καρπούς που 
αναστάτωναν τη βουλιμία των παιδιών και μετρίαζαν την 
πείνα τους. Οι ιδιοκτήτες τους αυστηροί και άπονοι μας 
διαβολόστελναν, μας καταγγέλλανε στους γονιούς. Ευτυχώς το 
σχολείο δεν λειτουργούσε στην περίοδο καρποφορίας. Η γεύση 
των φρούτων ήταν μυρωδάτη. Θυμάμαι ακόμα τη γλύκα τους. 
Πιο πολύ όμως θυμάμαι όταν ήμουνα οκτώ χρονών  ένα πέσιμο 
από τη βελανιδιά στον Αη-Νικόλα που είχα πάει για να μαζέψω 
βελανίδια, με σπάσιμο στα δυο χέρια, δυνατούς πόνους και τον 
πρακτικό ορθοπεδικό τον μπάρμπα Μιχάλη τον Μπουγά που με 
θεράπευσε. 
Με σπασμένα τα χέρια πριν πάω στον ορθοπεδικό, έφαγα τις 
σχετικές πατρικές σφαλιάρες. 
Τις ημερήσιες δράσεις εκείνων των χρόνων της φτώχειας, της 
έλλειψης αγαθών τις θυμάμαι σαν να ήταν χτεσινές. Σήμερα η 
απορία μου είναι: γιατί δεν μας έμειναν μνήμες από τα κατοπινά 
χρόνια που είχαμε όλα τα αγαθά και καλοπερνάγαμε;  
 
  Ν.Α.Δ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα :1ον Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστής για το έτος 2012.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρο θέμα είπε ότι με το αρθ.:23170/31-10-2012 έγγραφο του 
Δήμου Ευρώτα μας Ζητά να Καταρτίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Το  Τ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπ΄ όψη το ανωτέρω έγγραφο του Δήμου Ευρώτα, 
γνωρίζει τις ανάγκες και τα προβλήματα της Τοπικής Κοινότητας Κρεμαστή. 
 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης :
     α. Από οικία Παναγιώτη Νικ. Καλκάνης έως κατοικία Μιχαήλ Χρ. Πασχάλη μήκος περίπου 
300 μέτρα περίπου.
     β. Από οικίας Γιαννούλας Κουλούρη έως Παυλακέϊκα μήκος 300μέτρα περίπου
     γ. Από οικία  Γιαννούλας Κουλούρη έως οικία Σαρώφ Παύλου μήκος 350 μέτρα περίπου.
2. Διάνοιξη του δρόμου από την πηγή (ΓΟΥΡΝΑ), έμπροσθεν οικίας κληρονόμων Θεοδώρου 
Πουλάκη και οικίας κληρονόμων  Νικολάου Τζάκα(Βενέτη) έως οικία κληρονόμων Μάριου Πουλάκι 
(που παρανόμως έχει καταπατηθεί, περίφρακτη και δεντροφυτευτεί από τον Ιωάννη Πουλάκη του 
Αντωνίου ).
3. Συντήρηση και Εξωραϊσμός (πλακόστρωση) Πηγής (ΓΟΥΡΝΑ)
4. Διαπλάτυνση Δρόμω 
α.   Από θέση Μηλίτσα έως οικία Παναγιώτη Καλκάνη.
β.   Από οικία Γκιουζέλη Νικολάου έως Πηγή (ΓΟΥΡΝΑ)
5. Τσιμεντόστρωση Δρόμων 
α. Από οικία Γκιουζέλη Νικολάου έως οικία κληρονόμων Θεοδώρου Πουλάκη.
β. Από οικία Ιωάννη Τσορομώκου έως Γεωργίου Παπαμιχαλόπουλου (Μιχαλαριά ) .
 γ. Από οικία Καλομοίρας Δρίβα έως οικίαα Ιωάννη Τσορομώκου. 
 δ. Από Νεκροταφείο έως Δεξαμενή 530 μέτρα περίπου.   
6. Διαμόρφωση χώρου Πάρκιν πλησίον οικίας Θεοδώρου Τσορομώκου. 
7. Στήριξη τοίχου στο δρόμο (Κεντρική είσοδος ) στην οικία Κων/νου Δρίβα.
8. Διάνοιξη δρόμων Πυρασφάλειας 
         α. Από ποιμνιοστάσιο Τσορομώκου Θεοδώρου έως Αϊ-Λία . 
         β. Από Κρυόβρυση έως Λιοφάτα. 
         γ. Από Κουτζιριζή έως Καμίνια (Χιονοβούνι) 
9. Τοποθέτηση πόρτας και δύο παραθύρων στην δεξαμενή ύδρευσης.
10. Τοποθέτηση και στραγανοποίηση φρεατίου (καπάκι) στην δεξαμενή ύδρευσης.
11. Αντικατάσταση Ερμαρίων, Πίνακα Ηλεκτρονικών Παροχών Μηχανημάτων Ύδρευσης (μοτέρ) 
στη βρύση.
12. α. Τοποθέτηση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης νερού στην δεξαμενή    ύδρευσης.  
 β.   Τοποθέτηση όγκο μετρητή νερού στην δεξαμενή ύδρευσης.
13. Τοποθέτηση Καθρεπτών και σημάτων κυκλοφορίας .
14. Διευθέτηση οβριών υδάτων επί του δρόμου με την τοποθέτηση σχαρών και κιούγκια στη 
θέση Καλπάτσι από οικία Παντελή Αντ. Ζώταλη έως οικία Δρίβα Παναγιώτα του Γεωργίου (Σχάρες 
και κιούγκια υπάρχουν στο Τ.Κ. Κρεμαστής)
15. Καθαρισμός ρεμάτων 
16. Τοποθέτηση Προστατευτικών κλειδωμάτων:
 α. Στην γέφυρα Πλατανόρεμα 
 β. Στην είσοδο και στην έξοδο στο ρέμα Κοντού
 γ. Στο ρέμα έμπροσθεν οικίας Δημητρίου Παν. Τσορομώκου(Σταματάκου)
17. Αξιοποίηση πηγής στο Κεφαλόβρυσο.
18.  Κατασκευή γηπέδου 5Χ5
19. Συντήρηση και επισκευή γηπέδου Μπάσκετ.
20. Μεταφορά καυστήρα θέρμανσης στο κοινοτικό Κατάστημα.
21. Σήμανση Ορειβατικών Μονοπατιών.
22. Μεταφορά ηλεκτροφωτισμού στον Αγ-Νικόλαο.
23. Κατασκευή στεγάστρου στην θέση Αϊ-Λία για την προστασία των μηχανημάτων αναμετάδοσης 
τηλεοπτικού σήματος.    
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.:3/2012
Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

               Ο Πρόεδρος                                        Τα μέλη του τοπ. Συμβουλίου

        Πριφτάκης Αλέξανδρος                             Παπαμιχαλόπουλος  Κων/νος  
                                                                                   Κοσμάς Χρήστος

ΕΥΘΥΜΗ ΣΤΗΛΗ

1ο) Ένας πόντιος πιάνει δουλειά σε ένα σούπερ 
μάρκετ. Κάποιος πελάτης τον πλησιάζει και 
του λέει: 
-Σε παρακαλώ κόψε μου ένα τέταρτο σαλάμι 
-Ο πόντιος αρχίζει να κόβει τη μία φέτα μετά 
την άλλη και δεν λέει να σταματήσει.!
-Τι θα γίνει ρε παλληκάρι του λέει κάποια 
στιγμή ο πελάτης. Ένα τέταρτο σου είπα…….
-Σιγά ρε φιλαράκο του απαντάει ο πόντιος, 
ούτε πέντε λεπτά δεν έχουν περάσει 
ακόμα………..

2ο) Μια κυρία άνω των 90, αλλά 
καλοστεκούμενη μπαίνει σε ένα φαρμακείο
-Καλημέρα σας κύριε, έχετε  ασπιρίνη; 
-Ναι χωρίς αμφιβολία
-Έχετε παυσίπονα; 
-Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα
-Έχετε άπια για ρυτίδες; 

-Έχουμε και τέτοια
-Έχετε σόδα για το στομάχι; 
-Βεβαίως έχουμε 
-Έχετε φάρμακα για το συκώτι; 
-Μάλιστα
-Έχετε αγχολυτικά 
-Μάλιστα
-Έχετε φάρμακα για τη μνήμη; 
-Ναι ………. μερικά 
-Έχετε μπαστούνια; 
-Προφανώς 
-Έχετε…………..
Επιτέλους κυρία μου, είμαστε επαγγελματικό 
φαρμακείο! Έχουμε όλα τα απαραίτητα 
προϊόντα! Ποιο είναι το πρόβλημα σας;
Στο τέλος του μήνα παντρεύομαι το Δαμιανό, 
που είναι 95 ετών. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν 
μπορούμε να δηλώσουμε λίστα γάμου σε σας! 
 Ν Α Δ


