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ΤΙΜΗ 5 Ευρώ

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Μ

ετά τις γιορτές του Πάσχα, ήρθαν οι συνεχόμενες γιορτές του Μάη.

Κελσίου, η Κρεμαστή μόλις άγγιξε
το μεσημέρι τους 34.
ΟΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ μας από
Αυστραλία-Αμερική-Καναδά
όλο και πληθαίνουν. Μαζί με
τα παιδιά και τα εγγόνια τους
δίνουν το παρών τους. Είναι
πολύ ευχάριστό να βλέπεις το
βράδυ την πλατεία έναν μεγάλο
παιδότοπο γεμάτο χαρές, γέλια
και ξεφωνητά από τα ξενιτεμένα
και τα ντόπια παιδιά, Θα πρέπει,
όμως, άμεσα να απαγορευτεί η
διέλευση των οχημάτων για να
απολαμβάνουμε όλοι ξένοιαστα
την παραμονή μας.

Η ΜΕΤΑΦΕΡΌΜΕΝΗ τη Δευτέρα του Πάσχα γιορτή του Αγίου
Γεωργίου έγινε μαζί με του Αγίου
Αθανασίου στο γραφικό ξωκλήσι
του Αϊ-Γιώργη στο Μαριόρεμμα.
Ο πατέρας Νεκτάριος πανταχού
παρών , και στην κυριολεξία και
τα πάντα πληρών ετέλεσε τη Θεία
Λειτουργία. Άρτοι από τους εορτάζοντες προσεφέρθησαν στους
προσκυνητές.
ΣΤΙΣ 8 ΜΑΐΟΥ έγινε πλέον το
γνωστό πανηγύρι στον Αϊ-Γιάννη
στο Λαμποκάμπι. Αρκετοί Κρεμαστιώτες παρηκολούθησαν τη
Θεία Λειτουργία που ετέλεσε ο
πατέρας Νεκτάριος. Μετά την
απόλυση στρώθηκε το υπαίθριο
τραπέζι. Τα σχέδια των προσκυνητών δεν επηρεάσθηκαν από
τη δυνατή νεροποντή εκείνης
της ημέρας. Οι προσκυνητές
γλέντησαν με τη συνδρομή του
συγκροτήματος Μπατσάκη και
με τα τραγούδια του Κ. Πριφτάκη. Αξίζουν συγχαρητήρια για
την οργάνωση του πανηγυριού
στον τοπικό σύλλογο Ο ΕΛΑΤΟΣ! Πρέπει να σημειωθεί ότι
για πρώτη φορά ύστερα από
100-120 χρόνια το πανηγύρι του
Αϊ-Γιάννη έλαβε πανζαρακίτικο
χαρακτήρα, καθώς προσήλθαν
προσκυνητές και πανηγυριστές
από το Χάρακα, τα Πιστάματα,
το Κυπαρίσσι, το Λαμπόκαμπο,
τον Άγιο Δημήτρη, ακόμη και από
τις Σπέτσες!
Ο ΚΑΙΡΌΣ αποκαταστάθηκε
και σιγά σιγά άρχισαν να εγκαθίστανται και νέοι Κρεμαστιώτες.
Οι κτηνοτρόφοι, όσοι λιγοστοί
απέμειναν πια, έφτασαν με τα
κοπάδια τους.
ΣΤΙΣ 15 ΜΑΐΟΥ, με πρωτοβουλία του πατέρα Ιωάννη Χαραμή,
έγινε εκδρομή στο χωριό. Ο π.
Ιωάννης συγκέντρωσε τους παλιούς του συμμαθητές από το
Γυμνάσιο του Ναυπλίου και με
πούλμαν που ξεκίνησε από την
Αθήνα, έφτασαν στο Γεράκι, όπου
και τους ξενάγησε, και κατέληξαν
για γεύμα στην Κρεμαστή. Μια
συγκινητική ατμόσφαιρα με τη
συνάντηση παλιών συμμαθητών, συνεχίστηκε με ευθυμία και
υποσχέσεις για νέα συνεύρεση.
Ο ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
γιορτάστηκε με μικρή συμμετοχή.
Η παρουσία των προσκυνητών
ήταν μικρή, διότι η γιορτή έπεσε
σε εργάσιμη ημέρα-Σάββατο.
ΣΤΙΣ 29 ΜΑΐΟΥ κάθε χρόνο

Στον προφήτη Ηλία 20/7/2005.

ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΆ έτοιμα (2 ταβέρνες, 2 ζαχαροπλαστεία) μας περιμένουν να μας περιποιηθούν, να
βρεθούμε και εμείς στο όμορφο
χώρο και να απολαύσουμε με
την παρέα μας τις απαράμιλλες
βραδιές της Κρεμαστής.
ΜΙΑ ΞΑΦΝΙΚΉ καταιγίδα ξέσπασε τις πρώτες ημέρες του
Ιουλίου. Όση βροχή δεν έριξε
όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα, έριξε μέσα σε λίγες ώρες.
Στο πέρασμά της άφησε πίσω
καταστροφές. Κύλησαν ρέματα,
παρασύρθηκαν πέτρες, κλαριά
και έκλεισαν τους δρόμους. Το
Μαριόρεμα ξεχείλισε έκανε ζημιές στο δίκτυο άρδευσης των
κτημάτων και πλημμύρισε το
Βλαχιώτη. Με άμεσες ενέργειες
του τοπικού συμβούλου Αλέκου
Πριφτάκη κινητοποιήθηκαν τα
μηχανήματα του Δήμου και την
ίδια ημέρα άνοιξαν οι δρόμοι.

Παιδικες παρέες του καλοκαιριύ 1984.

γίνεται στο Μυστρά επετειακή
εκδήλωση με θέμα την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους
Τούρκους το 1453. Η φετεινή εκδήλωση είχε έντονο Κρεμαστιώτικο χρώμα. Ο Γιώργος Ντόβολος,
εγγονός του ιωάννη Πριφτάκη,
και η χορωδία του ΕΝ ΩΔΑΙΣ
ερμήνευσαν τους θρήνους της
Αλώσεως, με τρόπο κατανυκτικό, προκαλώντας την έκρξη των
συναισθημάτων των ακροατών,
που ξέσπασε σε χειροκροτήματα
στη λήξη της εκδήλωσης.
Ο ΜΆΗΣ έφερε μερικές καλές
βροχές, τις οποίες ο διψασμένος
τόπος δεχόταν σαν ευλογία. Ενώ
περάσαμε έναν ξηρό χειμώνα
χωρίς βροχές, ο Ιούνιος και ο
Ιούλιος έκαναν δύο καταστροφικές νεροποντές.
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΎΝΗ σε μια ξαφνική καταιγίδα με αστραπές και
βροντές ο συμπατριώτης μας,
Λούης Ξαστερούλης έχασε 18

γίδια στις Κορδέλλες. Προτού
καλά καλά αρχίσει να βρέχει,
ηλεκτρίστηκε ξαφνικά η ατμόσφαιρα και κεραυνοί έπεφταν
στην περιοχή κατά ριπές. Μερικά
από τα ζωντανά του είχαν βρει
καταφύγιο κάτω από μια χαμηλή
γκορτσιά, όπου ο κεραυνός τά
βρήκε και τα σκότωσε. Ευτυχώς,
ο Λούης δεν ήταν εκεί!

ΤΟ ΤΡΙΉΜΕΡΟ του Αγίου
Πνεύματος το χωριό άλλαξε
για λίγο όψη. Αρκετοί εξ Αθηνών εκμεταλλεύτηκαν την αργία και ήρθαν στην Κρεμαστή.
Τυχεροί, γιατί αυτές τις ημέρες
εμφανίστηκε ο πρώτος καύσωνας, που κράτησε περίπου μια
εβδομάδα. Έτσι, ενώ η Αθήνα
φλεγόταν στους 40-41 βαθμούς

ΕΝΤΌΣ των ημερών τελειώνει
η αποκατάσταση και η διαμόρφωση της πλατείας γύρω από
τη βρύση της Γούρνας. Ένα έργο
των Συλλόγων Ο ΕΛΑΤΟΣ και
Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ, που φιλοδοξούν
να βελτιώσει την εικόνα της κάτω
γειτονιάς.

Ο ΔΉΜΟΣ δεν προβλέπεται
να εκτελέσει κάποιο έργο λόγω
Συνέχεια στη σελ. 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την ΚΥΡΙΑΚΉ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΚΑΙ ΏΡΑ 11.00 πμ συγκαλείται η ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο ΑMALIA
HOTEL, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας αρ.10, πλησίον της πλατείας Συντάγματος. Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν για την άσκηση των καταστατικών τους δικαιωμάτων.

Εκ του ΔΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 1
οικονομικών δυσχερειών, πλην
του καθαρισμού των ρεμάτων.
Αυτές τις ημέρες οι μπουλντόζες
πιάνουν δουλειά από το πρωί
έως το βράδυ.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ, στο νεκροταφείο
πρόκειται να δημιουργηθούν νέα
οστεοφυλάκια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις
στον κ Αλέκο Πριφτάκη.

ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΌ τύπο διαβάσαμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα
Λακωνίας έκανε διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου της
συντήρησης των επαρχιακών
οδών Σπάρτη-Γεράκι και Απιδιά-Νιάτα-Άγιος Δημήτριος-Κρεμαστή, προϋπολογισμού ύψους

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Έκδοση του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών
“Ο Πατριώτης”
Επιμέλεια σύνταξης:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΙΑ
«Πηγή Φωτογραφιών»

Αρχείο Μιχαήλ Δούνια
Γράμματα στέλνονται στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
giotastratakou@gmail.com
margaritadounia@gmail.com
nickpardal@gmail.com
nikosfix@gmail.com

Κείμενα προς δημοσίευση
στέλνονται στον κ.
ΝΙΚ. ΔΟΥΝΙΑ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18
ΒΡΙΛΗΣΙΑ, Τ.Κ. 152 35
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

800.000 ευρώ. Προβλέπεται να
γίνει ασφαλτόστρωση, οριζόντια
και κάθετη σήμανση των δρόμων
και συντήρηση των τεχνικών έργων. Ας ελπίσουμε οι διαδικασίες
να ολοκληρωθούν σύντομα και
να εξασφαλίσουν την ασφαλή
μετακίνηση μας προς το χωριό!
ΈΝΑΣ νέος ιερέας έρχεται να
συνδράμει στο κενό που δημιουργήθηκε για την περίοδο κατ’
αρχάς του καλοκαιριού. Είναι
ο πατέρας Δημήτριος, καταγόμενος από το Γεράκι. Έτσι, και
με την παρουσία του αγαπητού
μας πατέρα Νεκτάριου το χωριό μας δεν θα μείνει καθόλου
χωρίς ιερέα.

ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΊΟΥ στο εκκλησσάκι της Αγίας Κυριακής έγινε Θεία
Λειτουργία, χοροστατούντων του
ΑΑρχιερατικού Επιτρόπου Μολάων, Αρχιμανδρίτου π. Γερασίμου, του π. Δημητρίου και του
π. Νεκτάριου. Άξιοι συνεχιστές
της παράδοσης των γονέων
τους, τα παιδιά του Θεόδωρου
και της Μαρίκας Ξαστερούλη
άνοιξαν την εκκλησία και μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας
προσέφεραν κεράσματα στους
εκκλησιαζόμενους. Ακολούθησε
γεύμα στο σπίτι στο χωριό με
αρκετούς συνδαιτημόνες.
ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΛΊΟΥ τελέσθηκε
Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας στο εκκλησάκι του Προφήτη
Ηλία. Χοροστάτησαν οι ιερείς π.
Νεκτάριος, π. Δημήτριος και π.
Νικόλαος. Πλήθος κόσμου, παρά
το σφοδρό αέρα, παρηκολούθησε τον εσπερινό. Την επομένη,
έγινε Θεία Λειτουργία με πολλούς προσκυνητές. Γεμάτος ο
περίβολος και ο γύρω χώρος.
ΤΟ ΒΡΆΔΥ ο σύλλογος ΕΛΑΤΟΣ διοργάνωσε πανηγύρι στην
πλατεία. Κοσμοσυρροή από τα
γύρω χωριά, αλλά και από τους
ντόπιους. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το
συγκρότημα Κατσιγιάννη και ο
Κωνσταντίνος Πριφτάκης τόνωσαν το κέφι των πανηγυριστών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

ΤΈΛΟΣ, δημοσιεύουμε μια
θερμή παράκληση του προέδρου του χωριού μας, κ Αλέκου Πριφτάκη «Οικονομία στο
ΝΕΡΟ για να έχουμε όλο το
καλοκαίρι».
Ας προσέξουμε, λοιπόν, όλοι
μας, ήδη σε πολλά χωριά της
περιφερείας μας υπάρχουν
προβλήματα, με αποτέλεσμα
η υδροδότηση να γίνεται μερικές
μόνον ώρες.
ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΎΜΕ σε όλους
καλή διαμονή και με το καλό να
ανταμώσουμε!
ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ
ΣΤΡΑΤΆΚΟΥ-ΔΟΎΝΙΑ
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ υποτροφιών Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είκοσι (20)
υποτροφίες σε φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και μεταπτυχιακούς ελληνικών πανεπιστημίων που οι ίδιοι ή ο ένας εκ των
γονέων τους γεννήθηκαν στην Κρεμαστή Λακωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα μέλη του συλλόγου ή να τα ταχυδρομήσουν
(όχι συστημένο) στη διεύθυνση: ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΘΩ 7 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 15127 ΑΘΗΝΑ μέχρι τις 31/10/2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων και παππούδων σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι γεννημένοι
στην Κρεμαστή.
2. Πιστοποιητικό σπουδών από την αντίστοιχη σχολή / τμήμα.
3. Αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο Ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 (Παρατήρηση: πάνω στην αναλυτική βαθμολογία ή σε μία λευκή σελίδα Α4 να επισημαίνονται από το
φοιτητή /τρια τα μαθήματα που δηλώθηκαν από το φοιτητή για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015)
4. Αντίγραφο του προγράμματος μαθημάτων από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής.
5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων για το οικονομικό έτος 2014
6. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή/τριας
7. Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό - κινητό) επικοινωνίας με το φοιτητή/τρια και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(mail)
Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο μέλος του συλλόγου: Παρδάλης Νίκος,
τηλ: 6977 77 28 48, email: npardal7@hotmail.com
O Πρόεδρος του Συλλόγου
Ι. Παπαμιχαλόπουλος

Γιάννης Παπαμιχαλόπουλος:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ

6982549549
Λένα Τραπεζόντα:
6973796145
Νικόλαος Καλκάνης:
6946537400
Αντώνης Ταμβάκος:
6946310310
Χρήστος Γκλιάτης:
6948042385
Αντώνιος Δούνιας:
6976613121
Νίκος Παρδάλης:
6977772848

ΘΑΝΑΤΟΙ
-Απεβίωσε στις 19 Μαΐου 2016 σε ηλικία 72 ετών περίπου ο Θεόδωρος Παυλάκης στο Βλαχιώτη Λακωνίας.
- Απεβίωσε στις 19 Μαΐου 2016 σε ηλικία 85 ετών περίπου στους Μολάους Λακωνίας και ετάφη στην Κρεμαστή
ο Γεώργιος Τζάκας (Πήλιουρας).
-Στις 9 Ιουνίου απεβίωσε στην Αθήνα και ετάφη στη
Βρέσθενα Λακωνίας σε ηλικία 93 ετών η Γεωργία, σύζυγος Αναστασίου Παρδάλη, τέως προέδρου του Συλλόγου
Κρεμαστιωτών Αμερικής ΜΕΛΙΣΣΑ και τέως αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Λακωνικών Σωματείων ΗΠΑ.

-Στις 10 Ιουνίου απεβίωσε στα Πελετά Αρκαδίας, όπου
και ετάφη, σε ηλικία 81 ετών η Σταματίνα, χήρα Τσεμπελή, το γένος Τζώρτζη.
-Στις 19 Ιουνίου απεβίωσε και ετάφη στην Κρεμαστή η
Πολυξένη, σύζυγος Δ. Κουλούρη, το γένος Παρδάλη, σε
ηλικία 94 ετών.
-Στις 20 Ιουνίου απεβίωσε και ετάφη στην Κρεμαστή σε
ηλικία 82 ετών η Σταματίνα, χήρα Βασιλείου Τσορομώκου, το γένος Δ. Γκιουζέλη.
Θερμά Συλλυπητήρια στους οικείους τους!

Μαρία Παπακωνσταντίνου:
6978149601
Στέλλα Παρδάλη:
6942663727
Ελένη Παπαμιχαλοπούλου:
6973513670

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
CDI A.E.
Στ. Τσαλαβούτα 2
Περιστέρι
Τηλ. 210 2533252
www.cdi.gr

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
-Η Χριστίνα Ν. Ζώταλη και ο σύζυγός της, Νίκος Πελέκης απέκτησαν
κοριτσάκι.
-Στις 22 Ιουλίου γεννήθηκε στις ΗΠΑ
η κόρη της Καλομοίρας Σαράντη και
του Παναγιώτη Μπούτσαλη που θα
λάβει το όνομα Αναστασία Καλομοίρα.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-Η Γιάννα Ελ. Τσορομώκου και ο σύζυγός της Βασίλειος Πριφτάκης βάφτισαν το αγοράκι τους.

-Ο Παναγιώτης, γιος του π. Ιωάννη
Χαραμή και η σύζυγός του βάφτισαν
το αγοράκι τους.
-Ο Χρήστος Γκλιάτης και η Βάνια
Χαλαντζούκα βάφτισαν την κόρη
τους.
-Ο Καμαρινός Παπαμιχαλόπουλος
και η σύζυγός του Μαρία βάφτισαν το
αγοράκι τους.
-Η Σοφία Πριφτάκη και ο σύζυγός
της βάφτισαν το παιδί τους.
-Ο Θεόδωρος Ξαστερούλης και η σύζυγός του βάφτισαν το κοριτσάκι τους.
Στους γονείς των νεογέννητων και

των νεοφωτισθέντων θερμές ευχές.
ΓΑΜΟΙ
-Τελέσθηκε στο Βρονταμά Λακωνίας
ο γάμος του Δημητρίου Παν. Τσορομώκου.
-Τελέσθηκε στο Μόντρεαλ στον Καναδά ο γάμος της Ελένης Θεοδ. Λεγάκη.
-Tελέσθηκε στην Κύπρο ο γάμος της
Παναγιώτας Ιωάννη Τζώρτζη.
-Τελέσθηκε ο γάμος της κόρης της
Ελένης Γκλιάτη.
Τους ευχόμαστε Βίον Ανθόσπαρτον!
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εορτασμός μιας επετείου λειτουργεί πρωτίστως ως ένα
νέο ξεκίνημα, αλλιώς είναι
μάταιος. Απαιτείται να μπουν
νέοι στόχοι, να μπουν υποστηλώματα
στα οράματα, να μπει νέο κρασί στους
ασκούς. Οπωσδήποτε, να μην επέλθει
ο μαρασμός και η παρακμή…..
Η ίδρυση του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είναι ένα
γεγονός που άργησε υπερβολικά να
πραγματοποιηθεί. Εγκατάσταση Κρεμαστιωτών στην Αθήνα και στον Πειραιά
μαρτυρείται από πολύ παλιά. Το 1850
εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής
Επιδαύρου Λιμηράς ο Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος του Αναγνώστη και
εγκαθίσταται με την οικογένειά του
στην πρωτεύουσα. Η οικογένεια του
Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου θα αποκτήσει αρκετή φήμη και διασυνδέσεις
με τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα
των Αθηνών.
Την ίδια περίοδο, με ενδιάμεσο σταθμό
την Ύδρα καταφθάνουν στην Αθήνα
και τον Πειραιά αρκετά μέλη της οικογένειας Χαραμή. Υπάρχει, μάλιστα,
και η παράδοση ότι κάποιος Βασίλειος Χαραμής είχε αποκτήσει όλη την
έκταση γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου
Βασιλείου Πειραιώς, περιοχή που είχε
ονομαστεί ‘’το χωριό του Χαραμή’’. Είναι πολύ πιθανό, την ίδια περίοδο να
μετανάστευσαν στο Λαύριο κάποιοι
Κρεμαστιώτες για να εργαστούν στα;
Μεταλλεία του Λαυρίου, ένα κεφάλαιο
που ακόμη δεν έχει ερευνηθεί. Η μετανάστευση της περιόδου αυτής είναι
εξαιρετικά αποσπασματική. Περισσότερο τραβούν τους Κρεμαστιώτες που
επιθυμούν να μεταναστεύσουν η Ύδρα,
οι Σπέτσες, η Σύρος, το Ναύπλιο, η
Κωνσταντινούπολη και η Ρουμανία.
Με την αυγή του 20ού αιώνα, η εγκατάσταση στην Αττική παίρνει πιο έντονο
χαρακτήρα. Αρκετά μέλη της οικογένειας
Παπαμιχαλόπουλου διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι σε κεντρικές κρατικές
υπηρεσίες. Παράλληλα, στέλνονται στην
Αθήνα πολλές κοπέλες για να εργαστούν ως ψυχοκόρες σε σπίτια εύπορων
Αθηναίων. Οι κοπέλες αυτές δημιουργούν οικογένειες με μη Κρεμαστιώτες
τις περισσότερες φορές και εντάσσονται
στην ομάδα των ‘’θείων στην Αθήνα’’
που διαθέτουν πολλοί Κρεμαστιώτες.
Κρεμαστιώτες άνδρες εγκαθίστανται
λίγοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι θεωρείτο
κατόρθωμα το ότι έφτασε στην Αθήνα ο
Δημήτριος Τζάκας ως καραγκιοζοπαίχτης!
Οι περισσότεροι Κρεμαστιώτες άνδρες
εργάζονται ως υπάλληλοι σε εμπορικές
επιχειρήσεις Ζαρακιτών που αφθονούν
γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν λείπουν βέβαια και οι φοιτητές, ενώ ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι τρόφιμοι
του σανατόριου Σωτηρία, λόγω των
επιδημιών της δεκαετίας του 1930. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει αν γίνει στον
Κωνσταντίνο Πριφτάκη που φτάνει στον
Πειραιά την περίοδο του Μεσοπολέμου,
προσλαμβάνεται στην καπνοβιομηχανία
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και καταφέρνει να φθάσει
μέχρι τη θέση του Γενικού Διευθυντή.Μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αποδημία

Στην Αγία
Kυριακή.
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«Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ»

Προσκυνητές στον Ελώνα 1953.

Στα παγκάκια μέτα το σχόλασμα της Εκκλησίας ανήμερα της Παναγίας. Τελος δεκαετίας του 1970.

Παρέα στην πλατεια μετά το σχολασα της εκκλησίας, ανήμερα της Παναγίας 1975.

Η σοδειά
της πατάτας
πήγε καλα.
Φορτώθηκε
και πάει
σπίτι.

Εννιάμερα
1987
από την
περιφορά
της εικόνας.
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στην Αθήνα παίρνει πιο μαζικά χαρακτηριστικά. Οι ανοδικές τάσεις αστυφιλίας
προκαλούν αφ’ ενός μη επιστροφή στην
επαρχία των νέων που σπουδάζουν,
αφ’ ετέρου εγκατάσταση στην Αθήνα
νέων που προσπαθούν αν βρουν δουλειά χωρίς να έχουν σπουδάσει κάτι.Ο
Γιώργος Κουλούρης, ο Νίκος Τζάκας, ο
Νίκος Ζώταλης, ο Γιάννης Χαραμής, ο
Θεόδωρος Γκλιάτης, ο Μιχάλης Τζώρτζης
είναι ορισμένοι από τους παλιότερους
της μεταπολεμικής περιόδου. Τη δεκαετία του 1960 η παροικία θα πυκνώσει
περισσότερο. Το δικτατορικό καθεστώς
αποτρέπει τη δημιουργία σωματείων,
έστω και εθνικοτοπικού χαρακτήρα.
Φθάνουμε, λοιπόν, στο έτος 1976,
όταν εμφανίζεται η ιδέα της ίδρυσης
ενός συλλόγου Κρεμαστιωτών στο Καφενείο ΛΑΚΩΝΙΑ στην οδό Γερανίου
στην Ομόνοια.
Ο νέος σύλλογος κάνει ένα δυναμικό
ξεκίνημα! Προβαίνει σε εράνους για τη
βελτίωση των υποδομών στο χωριό,
την εγκατάσταση δικτύου παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, τη
διάνοιξη οδικού δικτύου στις γειτονιές
του χωριού, τη βελτίωση του εξωτερικού διατοπικού οδικού δικτύου. Ο
Σύλλογος Κρεμαστιωτών Αθηνών Ο
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ έχει αφήσει ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του στην βελτίωση των
υποδομών του χωριού.
Παράλληλα, εργάζεται για τη σύσφιγξη
των δεσμών μεταξύ των Κρεμαστιωτών,
εκδίδοντας τοπική εφημερίδα και ημερολόγιο, οργανώνοντας συνεστιάσεις για
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και τον εορτασμό των Αποκρεών,
οργανώνοντας εκδρομές στο χωριό, αλλά
και σε άλλα μέρη. Επικοινωνεί με τους
λοιπούς κρεμαστιώτικους συλλόγους του
εσωτερικού και του εξωτερικού, επιζητώντας τη συνεργασία τους. Συμμετέχει
μέσω του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου στη Διαχείριση των Κληροδοτημάτων NICK PAPPAS. Στηρίζει
την αναμόρφωση της ''Αγοράς'' με την
πλακόστρωση της και τη μετατροπή του
κάτω ορόφου του κοινοτικού γραφείου
σε ταβέρνα. Συμμετέχει στην οργάνωση
του Συνεδρίου των απανταχού Κρεμαστιωτών το 1997.
Κάπως έτσι παρήλθαν 40 ενιαυτοί,
γεμάτοι από αγώνες για το καλό της
Κρεμαστής! 40 ενιαυτοί, άλλοτε ακμής,
άλλοτε παρακμής, σε καμιά περίπτωση
αδράνειας και σιγής. Η στοχοθεσία παραμένει η ίδια, το καλό του χωριού, της
Κρεμαστής.Οι μέθοδοι αλλάζουν με το
πέρασμα του χρόνου, αλλά η στοχοθεσία είναι σταθερή.Βέβαια, σε κάθε νέο
ξεκίνημα είναι απαραίτητη μια νέα συσπείρωση. Οι κρεμαστιώτικοι σύλλογοι
είναι τυχεροί, διότι απευθύνονται σε ένα
σύνολο ανθρώπων καλών καγαθών με
την ομηρική έννοια του όρου, ενάρετων, δραστήριων, άριστα εκπαιδευμένων, που ακόμη και όταν δεν μετέχουν
ενεργά σέβονται την προσφορά των
συλλόγων.Κάπως έτσι, η πορεία στο
χρόνο του Συλλόγου Κρεμαστιωτών Ο
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ είναι εξασφαλισμένο ότι
θα συνεχιστεί.
Νικόλαος Καλκάνης

Εσπερινός
στον
Προφήτη
Ηλία.
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ον φετινό Ιούνιο, το τριήμερο του Αγίου
Πνεύματος, πήγα στο χωριό για να δω
τους φίλους συγχωριανούς και να κάνω
δουλειές συντήρησης των σπιτιών της οικογένειας.
Κάθε φορά που ανοίγω το πατρικό σπίτι,
εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα, σήμερα
ακατοίκητο, κλειστό, βουβό, ερημικό και λυπημένο, μπαίνω πρώτα στο πάτωμα (δωμάτιο
– σαλόνι της τότε εποχής) όπου αντικρίζω την
φωτογραφία του παππού (με φροντισμένη για
την εποχή εκείνη εμφάνιση) και τη δερμάτινη
βαλίτσα – ντουλάπα του με το σήμα Αμερικής
(U.S.A.). Αυτόματα η μνήμη μου τρέχει σαν
oρμητικό ποτάμι, που κουβαλάει εικόνες μιας
ολόκληρης ζωής, και ξετυλίγει σκηνές από τη ζωή
της οικογένειας με τα εννέα μέλη της, οι οποίες
μου φέρνουν δάκρυα χαράς και συγκίνησης,
και πλάθουν απατηλά όνειρα αναβίωσης της
οικογένειας με την ίδια σύνθεση (παππούς –
γιαγιά, μάνα – πατέρας, πέντε παιδιά).
Για να ελαφρύνω την συναισθηματική φόρτιση μου βγήκα στην αγορά, μίλησα με τους
φίλους συγχωριανούς, θυμηθήκαμε τα παλιά,
φάγαμε, ήπιαμε και τα μεσάνυχτα γύρισα σπίτι
κατάκοπος και έπεσα για ύπνο.
Στον βαθύ ύπνο μου ονειρεύτηκα και είδα στο
όνειρό μου τον παππού Νικολάκη. Ίδια παρουσία
όπως τον είδα το απόγευμα στη φωτογραφία
στο πατρικό σπίτι. Κουβεντιάσαμε μία ώρα.
Του είπα τα νέα του χωριού. Του ζήτησα και
μου μίλησε για τη ζωή του, τους αγώνες του,
το χαρακτήρα του, τους στόχους στη ζωή και
τις ζαβολιές που έκανε.
Όταν τελείωσε η αφήγησή του τον ρώτησα:
παππού αυτά που μου αφηγήθηκες να τα γράψω και να δημοσιευθούν στην εφημερίδα του
Συλλόγου «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»; Αγγονά
μου να τα γράψεις να διαβαστούν από τους αναγνώστες της εφημερίδας, Κρεμαστιώτες όλης της
γης, να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν
οι νεώτεροι για τη ζωή μου, να κρατήσουν τα
θετικά και να απορρίψουν τα αρνητικά στοιχεία
της βιογραφίας μου. Στο επόμενο όνειρο θέλω
να μου διαβάσεις ό,τι θα γράψεις.
Ξύπνησα με συναισθήματα μικτά: ευχαρίστησης γιατί είδα τον παππού και κουβέντιασα μαζί
του, και αγωνίας για την δυνατότητά μου να
κρατήσω της υπόσχεσή μου στον παππού και
να γράψω τη βιογραφία του. Ανασκάλεψα τη
μνήμη μου, θυμήθηκα τις αφηγήσεις του παππού
και όσα είδα και άκουσα για την ζωή του, όπως
περιγράφω παρακάτω;

Γενικά στοιχεία

Ο παππούς Νικολάκης μου είχε διηγηθεί ότι
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«γεννήθηκα στη Κρεμαστή το έτος χίλια οκτακόσια
ογδοήκοντα τρία (1883)», πριν από 133 χρόνια.
Πήγε σχολείο μέχρι τη Δευτέρα Τάξη. Στρατιώτης
δεν πήγε γιατί κατάφερε να απαλλαγεί από την
υποχρέωση αυτή. Παντρεύτηκε στα 16 χρόνια,
με την γιαγιά Μαρούλα κόρη του Αγριομίχαλου
(γένος Δρίβα), μεγαλύτερή του, και απόκτησε
4 παιδιά. Μετανάστευσε στην Αμερική πρώτη
φορά, στις αρχές του 20ου αιώνα και άλλες
τρείς φορές μέχρι την 10ετία του 1920.
Κάθε φορά που μετανάστευε για Αμερική,
δήλωνε στη γιαγιά και στο χωριό ότι φεύγει
για Πειραιά, ενώ θα πήγαινε με το καράβι στη
Μασσαλία της Γαλλίας και μετά από 40 μέρες
έβγαινε στην Αμερική όπου δούλευε ως ανθοπώλης. Μάζεψε χρήματα και επέστρεψε στην
Ελλάδα, αγόρασε τρία σπίτια στο «Πασαλιμάνι»
και μετά το κραχ της Αμερικής το 1929, έχασε
τα δύο (κατάσχεση από Τράπεζες).
Στη δεκαετία του 1930, όπως όλοι οι Κρεμαστιώτες μετανάστες της Αμερικής, έφτιαξε την
περιουσία της οικογένειας (αμπέλια, χωράφια,
σπίτι στο χωριό) και άνοιξε μαγαζί στον γιό του
και πατέρα μου Αντώνη (στο σημερινό μαγαζί
του Πιλιγκώτση).

Τα προσόντα του παππού

α. Έξυπνος και πάντα βρισκόταν μπροστά
από την εποχή που ζουσε.
β. Παρότι σχεδόν αγράμματος, ο λόγος του
στις συνομιλίες του και στις συναλλαγές του,
πρόδιδε άνθρωπο που είχε πνευματική καλλιέργεια. Έγραφε τις επιστολές του ανορθόγραφες μεν αλλά στην καθαρεύουσα, διάβαζε
εφημερίδα, πήγαινε στις Δημόσιες Υπηρεσίες
και σε Υπουργεία στην Αθήνα χωρίς φόβο, με
αυτοπεποίθηση και τακτοποιούσε τα αιτήματά
του. Άψογη εμφάνιση (κουστούμι, γραβάτα, ρεμπούπλικα) έμοιαζε στον Θανασάκη Κανελλόπουλο (Υπουργό, Βουλευτή Ηλείας).
γ. Εργατικός
♦ Οι στόχοι για τις δουλειές του χωριού ορίζονταν όπως παρακάτω:
♦ Καμάτι: από 20 Οκτωβρίου μέχρι τέλος
Γενάρη.
♦ Θέρος – αλώνισμα: την ημέρα της Αγίας
Παρασκευής (26 Ιουλίου). Οι καρποί της χρονιάς
αποθηκεύονταν στα ξύλινα κασόνια.
♦ Κήποι: Η πατάτα της χρονιάς μέχρι τις 20
Αυγούστου – λάχανα, ραδίκια, μάπες μέχρι 20
Σεπτέμβρη.
♦ Τρύγος μελισσιών: 1-18 Αυγούστου
♦ Τρύγος αμπελιού: 12 Αυγούστου η στροφιλιά στο αμπέλι – πλύσιμο λινού – 25 Σεπτεμβρίου
(το κρασί στα βαρέλια)

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το ωράριο του εργασίας

♦ Ξύπνημα: στις 4 το πρωί για να κατέβει
στο κατώι να γεμίσει τα παχνιά των μουλαριών
με άχυρο (πάχνιασμα), να ρίξει κλαρί στις γίδες
και να ετοιμάσει τα λιοκόκια για τις κότες
♦ Εργασίες ημέρας (εντός ή εκτός του χωριού): από τις 4 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα
♦ Φαγητό: μεσημεριανό στις 11 και βραδινό
στις 5
♦ Ύπνος: από 6 ώρα μέχρι 4 το πρωί
● Όταν είχε ταξίδι για Μολάους ή Λεωνίδιο
αναχωρούσε από το χωριό πριν τα μεσάνυχτα.
Θυμάμαι δύο τέτοια ταξίδια.
♦ Κανόνισε με τη Μανούσενα να πάνε στο
Λεωνίδιο τα παιδιά που φοιτούσαν στο Γυμνάσιο
(Χρύσανθος, Κατίνα). Η Μανούσενα ρώτησε
τον παππού για την ώρα αναχώρησης και της
απάντησε ότι θα ξεκινήσουν στις 4 και θα την
ειδοποιήσει νωρίτερα. Στις 11 ο παππούς με τον
Χρύσανθο ξεκίνησαν και πέρασαν από το σπίτι
της Μανούσενας να αναχωρήσουν μαζί. Όταν
έφτασαν στην Τζούγκιζα το ρολόι του χωριού
χτύπησε 11 η ώρα. Η Μανούσενα ξαφνιάσθηκε
για την ώρα αναχώρησης αλλά ο παππούς την
καθησύχασε λέγοντάς της ότι το ρολόι της είχε
βλάβη. Φτάσαν στο Λεωνίδιο πριν ξημερώσει
και περίμεναν με φορτωμένα τα ζα να ξυπνήσει
ο σπιτονοικοκύρης στο σπίτι του οποίου έμεναν
τα παιδιά του Γυμνασίου.
♦ Όταν πήγαινα στο Γυμνάσιο των Μολάων
(επιστροφή από τις διακοπές) αναχωρούσαμε
από το χωριό ώρα 11 και φτάναμε νύχτα στο
σπίτι που έμενα περιμένοντας με φορτωμένο
το μουλάρι, να ξυπνήσει η σπιτονοικοκυρά.
● Αγαπούσε ιδιαίτερα τους συγχωριανούς
Κρεμαστιώτες που ήταν εργατικοί και συνεπείς
στις υποχρεώσεις τους. Είχε ιδιαίτερη εκτίμηση
στους:
♦ Δημήτρη Παρδάλη (Μαύρο)
♦ Νίκο Παράσχη (Πιπεράκο)
♦ Νίκο Παρδάλη (Κοροβέση)
♦ Αντώνη Κοσμά (Ξυνό)
♦ Γιώργο Τζάκα (Πήλιουρα)
δ. Συνέπεια στις οικονομικές του συναλλαγές
Θυμάμαι ότι ψώνιζε με πίστωση (ληξιπρόθεσμη) από το μεγάλο μαγαζί του Ηλία Σιώρα
στο Λεωνίδιο. Το 1951 είχε λάβει ταχυδρομικά
εκκαθαριστικό της εφορίας ή Δημόσιου Ταμείου
Επιδαύρου Λιμηράς για οφειλή 21 δραχμές. Στις
2 τη νύχτα ξεκίνησε και πήγε στου Μολάους
πεζός να πληρώσει το φόρο, ενώ μπορούσε
να περιμένει στο χωριό τον εισπράκτορα του
Δημοσίου που θα ερχόταν αργότερα.
Κρατούσε τετράδιο, σαν ημερολόγιο ταμείου,

ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016, όταν ο πρώτος δρομία ψυχής και πνεύματος εξελίχτηκε
καύσωνας του φετεινού καλοκαιριού έκα- μπροστά μας.
νε την εμφάνισή του, στο γειτονικό μας
Στο νέο βιβλίο, μια ποιητική συλλογή με
Αλεποχώρι έγινε μια όμορφη πολιτιστική τίτλο « Τα πρόσωπα της Εκάτης» αναφέρεκδήλωση, τα Πληθώνεια.
θηκαν οι κα. Πέπη Γαβαλά, Προισταμένη
Ο αγαπητός μας φίλος, Αλεποχωρί- των ΓΑΚ Λακωνίας, κα. Α. Βουλουμάνου,
της Δημήτριος Αλεξίου, έστησε για μια και η κα Βαρβαρίγου. Στο τέλος του άρακόμη χρονιά τη ‘’γιορτή πνεύματος και θρου παρατίθενται αποσπάσματα από τις
οινοπνεύματος’’, όπως ο ίδιος την ορίζει ομιλίες τους.
τα Πληθώνεια. Ποιητής και συγγραφέας,
Δώδεκα ποιήματα εμπνευσμένα από
άνθρωπος με ευαισθητη γυναίκα, περιχαρασίες, καταγραφέας του
κωμένα από τη ζωή και
«Ο γενέθλιος τόπος
σήμερα, φιλτραρισμένο
το θάνατο.
μέσα από τις δικές του
Ένα υπαρξιακό ταξίδι
Ένα στυπόχαρτο
σκέψεις και θέσεις, αλλά
με αποσκευές την προΠου απορροφά
και του όμηρου,, του Πασμονή, την απώλεια, τη
Παρελθόν και μέλλον
παδιαμάντη, του Ρίτσου,
μοναξιά, τη λύτρωση.
Σε τούτο το άχαρο
του Ευαγγελιστή Λουκά,
Η βραδιά, πέρα από
του Βυζυηνού και άλλων.
τις σπονδές στο πνεύμα,
παρόν»
Μέσα σε ένα φιλόξενο
κατέληξε και σε σπονδές
χώρο, στο πατρικό παραοινοπνεύματος. Ντόπιο
δοσιακό του σπίτι, έχοντας βάλει τη δική κρασί συνόδεψε τα εδέσματα της κας
του προσωπική και καλλιτεχνική σφραγίδα Βάσως. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για τη
μας υποδέχτηκε μαζί με τη σύντροφό του φιλοξενία, για το ταξίδι που μας προσέΒάσω. Στις αυλές, παντρεμένη η πέτρα με φερες, αρμενίζοντας μας με το σκαρί της
τη φύση, φωτιζόταν με λευκά κεριά δημι- ψυχής σου. Θα τελειώσω με έναν στίχο
ουργώντας μια ατμόσφαιρα μυσταγωγίας. σου, που χρόνια τώρα τον αισθανόμουν
Αρκετοί φίλοι, μαγεμένοι άκουσαν τη να γυρίζει μέσα μου, μα η μούσα Καλλιόμικρή Αναστασία, εγγονή του Δημήτρη, να πη με μοίρανε με αυτήν τη χάρη. (βλ. στο
προλογίζει την εκδήλωση. Μια σκυταλο- πλαίσιο στο κέντρο).

που έγραφε κάθε βδομάδα τα έξοδα, έσοδα και
τις υποχρεώσεις πληρωμής χρεών.
ε. Αγαπούσε και επιδίωκε την μόρφωση.
Είναι ο πρώτος από τους φτωχούς Κρεμαστιώτες που έστειλε παιδιά και εγγόνια στο Γυμνάσιο.
στ. Ταξιθέτης των πραγμάτων του
Είχε μία ασυνήθιστη τάξη στα ατομικά του
πράγματα (ρούχα, παπούτσια, φαρμακείο του
σπιτιού). Διέθετε δική του ατομική ντουλάπα.
Θυμάμαι ότι όταν πήγαινε για ύπνο άφηνε
μπροστά στο κρεβάτι του τις παντόφλες του σε
θέση παράλληλη, ώστε, την άγρια νύχτα που
σηκωνόταν, να τις φοράει εύκολα.
Αν καμία φορά η γιαγιά, πηγαίνοντας για ύπνο
ζαλισμένη από το κρασάκι της ημέρα, τις μετακινούσε κατά λάθος, ο παππούς έκανε καυγά
μαζί της λέγοντάς της «σου έχω πει ρε κούγελο
να μην χαλάς τη θέση στις παντόφλες μου». Η
γιαγιά του απαντούσε «είσαι γερο-ξεκουτιάρης».
♦ Στη δερμάτινη βαλίτσα – ντουλάπα διατηρούσε ένα καταπληκτικό αρχείο από τη δράση
του στην Αμερική και εδώ (συμβόλαια, πράξεις
εξόφλησης δανείων, βιβλιάρια καταθέσεων, τράβελ τσεκ, αγοραπωλησίες κτημάτων).
ζ. Γερός και δυνατός
Μέχρι τα στερνά του (94 χρόνια) δεν είχε αρρωστήσει. Δεν έπαιρνε προληπτικά φάρμακα.
Η μόνη πάθηση που τον ταλαιπωρούσε μετά
τα 65 του χρόνια ήταν τα αρθριτικά. Ανακουφιζόταν από τους πόνους όταν έκανε εντριβές
με πετρέλαιο φωτιστικό. Όταν γύρισε από την
Αμερική του διαγνώσθηκαν από γιατρούς στον

Ο ποιητής Δ. Αλεξίου
υπογράφει αφιερώσεις
στο νέο του βιβλίο. Δίπλα
του, η μικρή Φαίδρα
η εγγονή του. (Αρχείο
Παναγιώτας Δούνια).

AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
Ο μπάρμα Νικολακης
Δούνιας με τη νύφη του
Φίλε, καλοκαίρι 1977.

Πειραιά αμοιβάδες. Σαν γιατροσόφι του είχε
συστηθεί να πιεί ασβέστη. Ήπιε με την τέστα
2-3 φορές διάλυμα από ασβέστη και έκτοτε δεν
ενοχλήθηκε από αμοιβάδες.
Θυμάμαι κάποιο περιστατικό ένα καλοκαίρι
που λαζέβαμε (καθάρισμα, κάψιμο κλαριών,
δαμάκια) στο χωράφι στο «Μούτσιο» μαζί με
τον αδελφό μου Παναγιώτη. Όταν κάτσαμε να
φάμε ψωμοτύρι το ψωμί ήταν πολύ ξερό γεμάτο
από μυρμήγκια. Ο παππούς κτύπαγε πάνω σε
μία πέτρα τα κομμάτια του ψωμιού για να διώξει
τα μυρμήγκια και τα βούταγε στην κάρτα με
νερό να μαλακώσουν. Τα κομμάτια για τα παιδιά
(εγγόνια) τα καθάρισε όσο μπορούσε και μας τα
έδωσε να τα φάμε. Τα δικά του κομμάτια δεν τα
καθάρισε τελείως, είχαν μείνει μυρμήγκια. Όμως
τα έφαγε και δεν είχε ενοχλήσεις στομαχικές.

Οι ζαβολιές του παππού

α. Κηποφύλακας στο χωριό ο Γιωργίκος
Ταμβάκος. Ο παππούς επειγόταν να βγάλει ο
κήπος γρήγορα λάχανα (ραδίκια, σέσκλα) για
να τα πουλήσει στα χωριά του Ζάρακα (Ρηχιά,
Φέγκρα, Κυπαρίσσι). Έπρεπε όμως να τα ποτίζει
καθημερινά. Αυτό όμως ήταν αδύνατο γιατί ο
κηποφύλακας είχε προγραμματίσει τους ιδιοκτήτες
πότε να ποτίζουν τους κήπους. Ο παππούς βγήκε
τη νύχτα κατά τις 11 και για να διαπιστώσει αν ο
κηποφύλακας είναι έξω και περιφέρεται στους
κήπους φώναξε δυνατά «Γιώργο κηποφύλακα
με ακούς;». Δεν άκουσε απάντηση και έφυγε
σφεντόνα χωρίς φανάρι, να κόψει το νερό για

τον κήπο του Βούλγαρη. Μετά από ένα τέταρτο
αντιλήφθηκε ότι πλησίαζε ο κηποφύλακας για
να τον συλλάβει επ΄αυτοφόρω. Ο παππούς
έτρεξε κατά τον Αη Νικόλα, έσβησε το φανάρι
του και κρύφτηκε μέσα στο νεκροταφείο. Όταν
αντιλήφθηκε ότι ο κηποφύλακας έφυγε, γύρισε
στον κήπο και ξανάκοψε το νερό για να ποτίσει.
β. Καλοκαίρι 1949. Θερίζαμε στο Μούτσο. Στη
θέση «Σπιλίτσα», μέσα στο αθέριστο χωράφι
είδε ο παππούς ένα γαϊδούρι του Κοτσιντρίβα
να βοσκάει (είχε φύγει από τη Στερνίτσα). Ο
παππούς οδήγησε το γάιδαρο κοντά στο πάνω
καλύβι στο Μούτσο και το έδεσε στην γκορτσιά με
το ένα πόδι σηκωμένο. Ο Κοτσιντρίβας έψαχνε
στην περιοχή 2-3 ημέρες να βρει το γαϊδούρι
του. Κάποιος τσοπάνης του σφύριξε ότι το είχε
δέσει ο μπάρμπα-Νικολάκης. Ο παππούς το
απελευθέρωσε την τρίτη μέρα. Σε αντίποινα ο
μπάρμπα-Κώστας Δρίβας μετά από δέκα μέρες,
έπιασε το δικό μας γαϊδούρι που είχε ξεκόψει
στη «Στερνίτσα» και το οδήγησε στο Κράψι όπου
έβοσκε τα γίδια του, ψιθυρίζοντας «έλα δω που
σε περίμενα». Ο παππούς έτρεχε μέρες σε όλη
την περιοχή (μέχρι τη Φέγκρα) και μετά από 3
ημέρες το βρήκε στη «Στερνίτσα» όπου το είχε
οδηγήσει ο μπάρμπα - Κώστας.
γ. Νοέμβρης 1948, ο εμφύλιος συνεχίζεται. Οι
αντάρτες του Πάρνωνα κατεβαίνουν στα ορεινά
χωριά της Λακωνίας, στρατολογούν βίαια τους
νέους στο αντάρτικο, παίρνουν από τα σπίτια
αλεύρι, τρόφιμα και εφαρμόζουν επίταξη ζώων
(μουλάρια) για τις εσωτερικές μεταφορές τους
στις κατεχόμενες από αυτούς περιοχές.
Θυμάμαι τέτοιο περιστατικό. Στις 14 Νοεμβρίου
1948, Κυριακή απόγευμα, είχαν έλθει στο χωριό αντάρτες, πήραν ένα φορτίο αλεύρι από το
σπίτι του Παναγιώτη Τσορομώκου (Σταμάτη) και
περιφερόταν στα σπίτια για να επιτάξουν ζώα.
Ο παππούς μυρίστηκε τις προθέσεις αυτές των
ανταρτών. Κατέβηκε στο κατώι, κουκούλωσε το
μουλάρι με κουρελούδες, έριχνε αλατόνερο στα
μάτια του και με τη βία το ξάπλωσε στο δάπεδο,
επιδιώκοντας να το παρουσιάσει άρρωστο και
ακατάλληλο για επίταξη. Ο ίδιος έδινε εικόνα
απελπισίας και στεναχώριας για την αρρώστια του
μουλαριού και καθόταν στο κατώι περιμένοντας
αντάρτες. Εμφανίστηκαν δύο αντάρτες (ο ένας
ήταν ο Λιούτσης από Κουπιά) είδαν το μουλάρι
«άρρωστο» και τον παππού σε «απόγνωση»
ευχήθηκαν περαστικά και έφυγαν.
δ. Το 1950 ήταν μία καλή χρονιά για την πατατοπαραγωγή του χωριού. Το σπίτι δεν είχε
μεγάλους χώρους για να απλώσει την πατάτα
της χρονιάς. Είδε ότι στο ισόγειο του σπιτιού
της Σούφλας (κάτω από το σπίτι μας, που είχε

ΜΥΡΙΣΕ ΖΑΡΑΚΑΣ…
ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΈΝΑ ΚΥΡΙΑΚΆΤΙΚΟ πρωινό στις 20 Μάρτη, ο Λόφος του Στρέφη
«ντύθηκε» με τους ήχους από τα βιολιά και τα ζαρακίτικα τραγούδια.
Το Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ)
-όπου στεγάζεται και το Μουσικό Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο
Σίμωνος και Αγγελικής Καρά- μου έκαναν την τιμή να συμμετάσχω
στον κύκλο σεμιναρίων παραδοσιακών χορών από διάφορες περιοχές του Ελληνισμού ως εισηγητής. Η εισήγηση είχε ως θέμα την
μουσικοχορευτική ταυτότητα της επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς με
τίτλο «Από τον Ζάρακα ως τον Καβομαλιά».
Το σεμινάριο στέφθηκε με επιτυχία χάρη στη συμμετοχή ντόπιων
κατοίκων. Η Μαρία Παρασκευοπούλου-Παρδάλη από την Κρεμαστή, η Πολυξένη Παρδάλη-Κόκκορη από τα Πιστάματα και η Βάσω
Λάγγη-Μπέλεση από τη Ρειχιά παρευρέθησαν στο σεμινάριο και
μας μίλησαν για τις παραδόσεις και τα έθιμα των χωριών τους. Χόρεψαν βιωματικά δίνοντας στους συμμετέχοντες το ακριβές στίγμα
του χορού των Ζαρακιτών. Τέλος, τραγούδησαν παλιά τραγούδια
σε λησμονημένους σκοπούς είτε μόνες τους είτε με τη συνοδεία
του βιολιού του Γιάννη Παυλόπουλου και του λαούτου του Κώστα
Παπαπροκοπίου.
Στην αίθουσα του σεμιναρίου τραγουδήσαμε και χορέψαμε με
το στόμα όπως παλιά τη «Μπονάτσα» και την «Παραπάνω γειτονιά». Ξαναχορεύτηκε μετά από πολλά χρόνια λήθης η περιβόητη
«Τσακωνοπούλα» της Κρεμαστής, ο αγαπημένος χορός των παλιών
γυναικών του χωριού μας. Σπείραμε και στουμπίξαμε τα βρονταμίτικα «Κουκιά» και μπλεχτήκαμε χειροπόδαρα με το «Θανάση ντε».

το τσαγκάρικο ο Θόδωρος Παράσχης) ήταν
κατάλληλος χώρος. Χωρίς να ρωτήσει τη θεία
Σταμάτα, μετέφερε στο άψε – σβήσε την πατάτα
και την άπλωσε στο ισόγειο. Μετά από 2 – 3
ημέρες η θεία Σταμάτα έμαθε το γεγονός και
δικαιολογημένα έβριζε εξοργισμένη τον παππού και έλεγε ότι θα πάει να την πετάξει έξω.
Ο παππούς μόλις πληροφορήθηκε τη στάση
της θείας Σταμάτας σαν αστραπή κατέβηκε στο
ισόγειο, μάζεψε την απλωμένη πατάτα σε σακιά, σκούπισε με επιμέλεια το ισόγειο και πήγε
προς τη βρύση να την συναντήσει και να την
μαλώσει. Μόλις την είδε της επιτέθηκε λέγοντας
«τι είναι αυτά που λες για μένα ρε κούγελο;. Ου
να μου χαθείς. Έλα στο σπίτι σου να δεις αν
έχω απλώσει πατάτα».
ε. Το 1946 ο παππούς είχε αγοράσει από
τον Μπούτσαλη, κάτοικο Νιατών, ένα γάιδαρο
που μαζί με το μουλάρι ήταν το ζευγάρι του
σπιτιού (καμάτι, μεταφορές). Σεπτέμβρης 1948,
τρύγος στο Μαρί, μεταφορά του μούστου στο
μαγαζί. Ο παππούς φόρτωσε το γάιδαρο με
δύο τουλούμια μούστο και ξεκίνησε για το χωριό
με δυνατές φωνές και μαγκουριές και ανάγκαζε
το ζώο να τρέχει γρήγορα και με τρόμο. Όταν
έφτασε στη θέση «Κουρουλίμα» ο γαϊδαράκος
παραπάτησε, γλίστρησε και βρέθηκε σε γκρεμό
βάθους 100 μέτρων.
Ο παππούς σταυροκοπιόταν, επικαλέσθηκε
τη βοήθεια της Παναγιάς να σωθεί το γαϊδούρι
του. Όταν πήρε την τελευταία τούμπα και στάθηκε ζωντανό, κατέβηκε κάτω ο παππούς, το
ξεσαμάρωσε και άρχισε τις βλαστήμιες του, με
μία δε φορτωτήρα το χτύπησε πολλές φορές. Στη
συνέχεια το σαμάρωσε, φόρτωσε τα τουλούμια
με όσο μούστο είχαν και επέστρεψε στο λινό.
Το γαϊδούρι αυτό από τη φύση του ήταν
τεμπέλικο και αργό στο βάδισμα. Μόνο με τη
φωνή και μαγκουριές του παππού περπατούσε
γρήγορα και καμιά φορά καλπάζοντας. Βρέθηκε
πελάτης να το αγοράσει. Ο Μαγκουρίνος από
τα Πούληθρα. Στην φάση της συζήτησης για
αγορά ο Μαγκουρίνος ρώτησε τον παππού αν
ο γάιδαρος είναι γρήγορος στην κίνησή του. Ο
παππούς καβάλησε τον γάιδαρο και με τον βίαιο
τρόπο του, τον ανάγκασε να μουστράρει και έτσι
να πείσει τον πελάτη για την αγορά του. Μετά
από μέρες ο Μαγκουρίνος παραπονέθηκε στον
παππού ότι ο γάιδαρος κινείται πολύ αργά. Η
απάντηση «μην τον ταΐζεις πολύ».
στ. Κάποια μέρα του καλοκαιριού το 1954 ο
παππούς συνάντησε στο δρόμο τον Μηνακάκη (Παν. Γ.Λάββα) με ποδήλατο. Σταμάτησε
ο Μηνακάκης να χαιρετήσει τον παππού. Ο
παππούς έκανε πως δεν έβλεπε καλά και τον

Και έτσι η διδασκαλία μετατράπηκε σε αυθόρμητο γλέντι. Γλέντι
ζαρακίτικο. Γλέντι κρεμαστιώτικο. Όπως παλιά.
Οι συμμετέχοντες χορευτές που παρακολούθησαν το σεμινάριο
έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις για την λαογραφία του χωριού
μας της ευρύτερης περιοχής. Οι ιδιαιτερότητες της μουσικοχορευτικής παράδοσής μας γοήτευσαν το χορευτικό κοινό της Αθήνας.
Ωστόσο, όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να μας προβληματίσουν.
Είμαστε οι φορείς μιας τόσο δυναμικής και ποικολόμορφης παράδοσης και μένουμε επί της ουσίας αδρανείς.
Δυστυχώς καμία πολιτιστική εκδήλωση πλέον δεν προβάλλει
αυτό που θα έπρεπε αλλά αυτό που επιτάσσουν το αλλοτριωμένο
σήμερα και η αποπροσανατολισμένη κοινωνία που ζούμε. Και δυστυχώς πλέον ζούμε την εποχή που οι ορδές των σκυλάδικων και
τα καραβάνια των λουλουδούδων καταφθάνουν στο χωριό μας να
διαλύσουν ό,τι ακόμα έχει απομείνει.
Σε ένα χωριό που κάποτε βαρούσαν τα «τα βιολιά και τα λαγούτα»,
σήμερα μπουκώνει η ρεματιά της Κρεμαστής από τα γυφτοκλάρινα,
τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα βάρβαρα ντραμς. Η δικαιολογία είναι η
κοσμοσυρροή και η αθρόα προσέλευση των ξένων. Μα ποτέ -όντας
φιλόξενοι- δεν την κλείσαμε την πόρτα στους ξένους. Αρκεί να μην
θέλουν να μας την πάρουν…

Επίλογος

Συζήτηση με χορευτή την ημέρα του σεμιναρίου:
● Πολύ ωραία τα τραγούδια σας και οι χοροί σας. Άγνωστοι σε
εμάς. Πότε έχετε πανηγύρι στα χωριό σας να μαζευτούμε όλα τα
παιδιά του χορευτικού να κατεβούμε;
● Κάποτε είχανε. Πλέον δεν έχουμε…
Ντράπηκα και θύμωσα.
Μπαριάμης Νίκος
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ρώτησε «ποιος είσαι παιδί μου;». Κουβέντιασαν για λίγο και αποχαιρετίστηκαν. Την επόμενη
εβδομάδα ο παππούς έμαθε ότι ο Μηνακάκης
θα πήγαινε στην Αθήνα.
Το Σάββατο απόγευμα ο παππούς καθόταν
στο χαγιάτι του σπιτιού και βλέποντας προς την
αυλή του σχολείου είδε ότι εκεί ήταν ο Μηνακάκης.
Αμέσως έβαλε φωνή και ρώτησε «Παναγιώτη
θα πας την Πέμπτη στον Πειραιά; Θέλω να
στείλω ένα κοφίνι με πράγματα στην κόρη μου
στον Πειραιά».
ζ. Η θεία Δημητρούλα η Κωτσιγκλιάτενα, γειτόνισσα, είδε κάποιο απόγευμα τον παππού
να κουβαλάει με το γαϊδούρι ξύλα (καυσόξυλα)
από κουμαριά. Τον ρώτησε μήπως έχει πάρει τα
κομμένα και αποθηκευμένα στο δάσος από τον
αδελφό της Γιαννάκη Αγγελέτος. Ο παππούς
με πονηριά (παραπλανώντας την πληροφορήθηκε από τη θεία Δημητρούλα τη θέση που είχε
κομμένα και στοιβαγμένα τα ξύλα ο αδελφός
της. Ήταν στο ρέμα «Ρούφα» (πίσω από το
«Πανωλάμπι»). Σε δύο τρείς νύχτες τα ξύλα
μεταφέρθηκαν στη τρακάδα του παππού.
η. Καλοκαίρι 1949. Είχαμε θερίσει τα μισακά
χωράφια του Μπρίσκου στο Τούμπαλι (περιοχή
Καμάρας) και την επόμενη ήλθε ο βαλμάς με
τα άλογά του για αλώνισμα. Στο αλώνισμα και
λίγνισμα η σέμπρα (Φανή του Αβού) βοηθούσε διαθέτοντας τον ξάδελφό της Γιάννη Λάββα
(Ζεμπέκο). Ξημερώματα ο παππούς άρχισε το
λίγνισμα.
Ο Ζεμπέκος κοιμόταν σε μια γωνία στο αλώνι
εκεί που αέρας έστελνε το άχερο. Ο παππούς
βλέποντας τον Γιάννη να κοιμάται ακόμη, ενώ
κόντευε να ξημερώσει, επιτάχυνε το λίγνισμα
και σε μισή ώρα τον κουκούλεσε με άχερο. Όταν
σηκώθηκε ο Γιάννης διαμαρτυρήθηκε στον παππού ο οποίος του απάντησε «δεν σε είδα Γιάννη,
ούτε κατάλαβα ότι το άχερο σε σκέπασε».
Ο παππούς με τα παραπάνω προσόντα του,
τον χαρακτήρα του και τις ζαβολιές του διαμόρφωσε «τύπο» στο χωριό, που θα σχολιάζεται
θετικά για πολλά χρόνια.
Ταξίδεψε έφηβος τέσσερις φορές στην μακρινή Αμερική, έζησε τη φρίκη δύο παγκοσμίων
πολέμων και ενός εμφυλίου, εργάσθηκε σκληρά
για την επιβίωση και πρόοδο της οικογένειας
και μας κληρονόμησε τις αρετές του και τον δικό
του κώδικα αξιών.
Θα τον θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη.
Τελειώνοντας το παραπάνω βιογραφικό ξαναονειρεύτικα τον παππού, μιλήσαμε, του διάβασα
το βιογραφικό και τον ρώτησα αν συμφωνεί να το
δημοσιεύσω στα «ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ». Μου
απάντησε «εννοείται ότι συμφωνώ». Ν.Α.Δ.
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
Το μέτρημα της προίκας.

Έκθεση και μεταφορά των προικιών, από το σπίτι της νύφης το 1979.

Μ

ε πολλή χαρά διάβασα τον τελευταίο καιρό τις καταθέσεις ψυχής
του αγαπητού μας φίλου και
συγχωριανού Νίκου Ζώταλη. Βιώματα
μιας ζωής έρχονται να θυμίσουν στους
παλιούς, να γνωρίσουν στους νέους
την ζωή μιας άλλης εποχής στην Κρεμαστή. Νομίζω ότι είναι καθήκον όλων
μας να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο
μπορούμε να καταγραφούν όλα αυτά.
Μ’ αυτή τη σκέψη προσέφυγα σε δυό
αγαπητές Κρεμαστιώτισες, που έζησαν
όλη τη ζωή τους στο χωριό να μου περιγράψουν λεπτομερής τα έθιμα που αφορούσαν τα του γάμου.Οι αφηγήτριες μας
Χαρη Μανούσου και Κυριακή Τσορομώκου
ανέσυραν από την μνήμη τους ότι είχαν
βιώσει ή είχαν ακούσει από τους γονείς
τους και τους παλαιότερους.
Τις ευχαριστώ θερμά και σύντομα θα
τα ξαναπούμε ώστε να καλύψουμε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα.

Ένας γάμος με όλες τις παραδόσεις.
Ο Γιάννης και η Ντίνα Ξεσταρούλη.

Το συνοικέσιο

Ο ενδιαφερόμενος έστελνε άνθρωπο
δικό του, στο σπίτι της νύφης, να ενημερώσει τους γονείς για τις προθέσεις
του και αν είναι δεκτός.
Συνήθως τις περισσότερες φορές,
υπήρχε μια συμπάθεια μεταξύ του
ζευγαριού, από πριν.
Αν γινόταν δεκτός, επισκεπτόταν το
σπίτι της νύφης με τους γονείς του,
και τ’ αδέλφια αν είχε. Η συγκέντρωση ήταν σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Αφού συμφωνούσαν στην προίκα και
περιλάμβανε κάποια ίσως κτήματα, σίγουρα όμως ρούχα και σκεύη όριζαν
την ημερομηνία του αρραβώνα. Τότε
γινόταν το φανέρωμα, δηλαδή κάποιοι
από τους συγγενείς έριχνα τουφεκιές για
να αναγγείλουν το γεγονός στο χωριό.

Αρραβώνας

Μετά από λίγες μέρες γινόταν ο αρραβώνας στο σπίτι πάντα της νύφης.

Οι συμπεθέροι περιμένουν να βγεί η νύφη,
να της ευχηθούν.

Λίγοι στενοί συγγενείς και οι νονοί των
μελονύμφων. Στην νύφη έβαζαν δαχτυλίδι ο γαμπρός ή η μητέρα του. Η οικογένεια της νύφης δώριζε στον γαμπρό
πουκάμισο και ποδιές στις θείες του.
Ακολουθούσε γλέντι με φαγητά και
κρασί. Οι βέρες ήταν δανεικές, λίγοι
είχαν βέρες, τις οποίες δάνειζαν για τη
βραδυά των αρραβώνων και μετά του
γάμου.

Γάμος

Μετά τον αρραβώνα οριζόνταν η ημερομηνία του γάμου και άρχιζαν οι προετοιμασίες. Η νύφη έπλενε και σιδέρωνε
τα προικιά. Βελέντζες, σαϊσματα, χειράμια, πατανίες, ρούχα της κασέλλας
(υφαντά, σεντόνια-εσώρουχα) δαντέλες
και κεντήματα.
Γυάλιζαν τα σκεύη, τέτσερες, ταψιά,
τηγάνι, κεψέ, χαλκόματα.

Οι γαμπροί με τα σόγια τους καθ' οδόν προς την εκκλησία.

Την Δευτέρα γινόταν το στήσιμο των
προικιών. Την Πέμπτη έβγαιναν στο
χωριό οι «καλεσταιραίοι» φίλοι των
οικογενειών ή συγγενείς, και καλούσαν όσους είχαν αποφασίσει οι δύο
οικογένειες για το γάμο.
Οι γυναίκες στο σπίτι της νύφης άρχιζαν τα ζυμώματα.. Έπιαναν τα προζύμια. Η μητέρα σταύρωνε το αλεύρι.
Κοπέλες έφερναν νερό από τη βρύση.

Ην
προ
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ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Ο Γιάνννης Ξαστερούλης σταυρώνει
την κουλούρα έξω από το σπιτι της νύφης.

Σε μια λεκανίτσα με λίγο νερό έριχναν
κέρματα για τις ζυμώτριες. Θα έφτιαχναν εκτός από ψωμιά, δίπλες, πίττες.
Την Παρασκευή γινόταν το ζύμωμα
και το ψήσιμο των ψωμιών, που τα
κένταγαν στην επιφάνεια με πηρούνια,
Καίγανε δυό-τρείς φορές τον φούρνο,
που κάθε φορά έπαιρνε 8 καρβέλια.
Συνήθως έψηναν και σε γειτονικούς
φούρνους για να προλάβουν.
Το σπίτι γινόταν ένα εργαστήριο.
Ομάδες άνοιγαντα φύλλα για τις δίπλες, άλλες τα τηγάνιζαν, άλλες τις
μέλωναν. Έφτιαχναν το γιούκο που
τον στόλιζαν διαγώνια με δαντέλες. Οι
καλεσμένοι που έρχονταν για να δουν
τα προικιά, άφηναν χρήματα επάνω
για να τα βρεί ως δώρο μετά ή νύφη.
Σάββατο. Έσφαζαν τα ζώα για το
τραπέζι του γάμου. Το βράδυ κάθε οικογένεια χωριστά με τους δικούς της,
έτρωγαν του πατσάδες, τα εντόσθια
πίνοντας και ευχόμενοι κρασί.

Κυριακή

Το απόγευμα γύρω στις 3 οι οργανοπαίχτες έφταναν στο σπίτι του γαμπρου.
Οι μουσικοί ήταν συνήθως ο Σπόρτης,
ο Νιοφώτης, ο Χρήστος Παναρίτης.
Παλαιότερα έπαιζαν οι Μοιραίοι. Ο γαμπρός με τον κουμπάρο και συγγενείς
του πήγαιναν στο σπίτι της νύφης να
πάρουν τα προικιά. Μπαίνοντας στην
πόρτα ο γαμπρός σταύρωνε και πετούσε
μια κουλούρα στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα. Εκεί γινόταν και το μέτρημα
της προίκας αν υπήρχαν μετρητά.
Συγγενείς του έφερναν τα νυφικά
παπούτσια στην νύφη. Ήταν πάντα
άσπρα φτιαγμένα από τους ντόπιους
τσαγκάρηδες.
Κερνούσαν τους συμπεθέρους και
μετά έφευγαν με τα όργανα προπορευόμενα για την εκκλησία. Άφηναν
τον γαμπρό στην αυλή της εκκλησίας
και οι οργανοπαίχτες γύριζαν στο σπίτι

Η νύφησυνοδευμένη από τ' αδέλφια της βαδίζει
προς την εκκλησία.

της νύφης για να την οδηγήσουν και
αυτή στην εκκλησία.
Άρχιζε η στέψη. Στέφανα υπήρχαν
υφασμάτινα, που και πάλι ήταν δανεικά
για την περίσταση όπως και οι βέρες.
Μετά τη στέψη με τα όργανα πήγαιναν
στο σπίτι του γαμπρού. Στην πόρτα η
νύφη πετούσε την κουλούρα αφού την
σταύρωνε και την έκοβε στα τέσσερα.
Η πεθερά μέσα από την πόρτα μ’ ένα
πανί, το έριχνε στα κεφάλια των νεονύμφων και τους τραβούσε μέσα στο
σπίτι, Τους ευχόταν και τους κερνούσε
λουκούμια. Έξω στην αυλή, στα χαρανία
είχαν ετοιμάσει κρέας κοκκινιστό και
είχαν ρίξει μακαρόνια μέσα στο ζουμί.
Τα σόγια έτρωγαν. Μετά γλεντούσαν
όλοι μαζί στου γαμπρού. Στοιχάκια για
την περίσταση συνόδευαν τα όργανα.
«Σ’όσους γάμους και αν επήγα τέτοιο
ανδρόγυνο δεν είδα.
Να είναι η νύφη κορωνάτη κι ο γαμπρός περισταράκι».
«Στης νύφης την τσεμπέρα άσπρα
γράμματα γραμμένα κι όποιος τα πρωταναγνώσει την νυφούλα θ’ ανταμώσει.
Κι ο γαμπρός τ’ ανάγνωσε την νυφούλα
αντάμωσε»
«Καινούργιος γάμος γίνεται με γεία
μας με χαρά μας και στ' αποδέλοιπα
μας.
«Χαίρεται η μάνα του γαμπρού και
πεθερά της νύφης με για της με χαρά
της και στ' αποδέλοιπα της».
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ΤΟ ΣΥΚΟ

ΟΙ ΠΡΌΓΟΝΟΙ μας έλεγαν «σύκον χειμώνος αιτώ» δηλώνοντας επιθυμίες
άστοχες. . Ένα καλοκαιρινό φρούτο,
συνδεδεμένο με γεύσεις που μας
συντροφευαν τον Αύγουστο. Αρκετές οι συκιές στο χωριοό μας δίνουν
τας εύγεστας καρπούς τους ακόμη.
Τον Σεπτέμβρη ανάλογα με το του
δέντρου. Σύκα μαύρα, μελισσά, αρμαθερά, βασιλικά. Ένας ευλογημένος
καρπός που μας δίνει την δυνατότητα
να τον απολαμβάνουμε και τις κρύες
μέρες του χειμώνα αποξηραμένο.
Αναφέρεται από τον Όμηρο αλλά
σίγουρα προυπήρχε και στους προελληνικούς χρόνους. Με σύκο έτρεφαν
ορισμένα ζώα (χήνες+χοίρους) για
να νοστιμέψει το συκώτι τους. Αυτό
το έδεσμα τον ονόμαζαν «σηκωτόν
ήπαρ». Έτσι προήλθε η λέξη συκώτι.
Θεωρείτο ότι καθάριζε το ήπαρ και
το κατανάλωναν οι άνθρωποι για την
αποτοξίνωσή του ήπατος..

Το σύκο συμβόλιζε το αιδοίο και
κατά μια εκδοχή η λέξη συκοφάντης
προέρχεται από σύκο+φαίνω. Η πλέον
όμως αληθοφανής προήλθε από τους
καταγγέλλοντας τους παράνομους
που πουλούσαν τα σύκα τους, παρά
την απαγόρευση, επειδή το σύκο είχε
χαρακτηριστεί είδος πολυτελείας σε
ανεπάρκεια στην Αθήνα.
Στις αρχές του περασμένου αιώνα,
η περιοχή μας και ειδικά τα χωριά του
κάμπου, καλλιεργούσαν και εμπορεύονταν τα σύκα τα αρμαθερά. Η Συκινή μ
έδρα το Γύθειο απορροφούσε όλη την
παραγωγή. Δυστυχώς η καλλιέργεια
εγκαταλήφθηκε και πλέον στην χώρα
μας είναι ονομαστά τα σύκα Ευβοίας
και ειδικά της Κύμης.
Μιας λοιπόν που θα βρεθούμε τον
Αύγουστο στο χωριό θα σας δώσω
μια εύγεστη καλή μαρμελάδα που μας
δίνει την δυνατότητα να γευόμαστε
τα σύκα ολοχρονιάς.

ΥΛΙΚΑ
2,5 κιλά σύκα
800-1000 ζάχαρη
5 κ.σ. Grand Marrie
½ φλ. Νερό,
1 πρέζα αλάτι
Ξύσμα + χυμό
ενός λεμονιού

Την Δευτέρα

Η νύφη στόλιζε το καινούργιο σπιτικό
της με τα προικιά της, Σε ια κρεμάστρα
στον τοίχο κρεμούσε και το σεντόνι της
τιμής της, και τις δυο υφαντές στρώσεις,
μια άσπρη και μια σκούρα,
Κάποιες φορές έπεφταν τουφεκιές για
την «τιμή» της νύφης και κερνούσαν
τους επισκέπτες με όσες δίπλες είχαν
απομείνει.
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια

Η Τελετή του Γάμου.

Σ΄ένα τούλι
κλείνουμε 1 ξυλάκι
κανέλλα, 8 γαρύφαλλα.
Καθαρίζουμε,
πλένουμε τα σύκα και
τα κόβουμε στα τέσσερα.
Τα αφήνουμε μια ώρα όλα
τα υλικά μαζί σε μια λεκάνη.
Τα ρίχνουμε σε κατσαρόλα και
τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά περίπου
1 ώρα, Ανακατεύουμε κάθε 5-10’. Στα 45’
πολτοποιούμε τα σύκα, αφού βγάλουμε τα μπαχαρικά.
Δοκιμάζουμε την μαρμελάδα αν έγινε, ρίχνοντας ½ κουταλάκι σ’ ένα
πιάτο. Αν ο πολτός μετά από 3’ λεπτά κάνει ζάρες είναι έτοιμη. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και την χύνουμε σε αποστειρωμένα βάζα.
Παναγιώτα Στρατάκου-Δούνια
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Σ

ΟΣΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΑ ΤΟΤΕ,
ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ φύλλο περιέγραψα τις μνήμες μου από την
συμμετοχή μου στη λειτουργία του
μαγαζιού του πατέρα μου, στην αγορά
(πάνω πλατεία του χωριού).
♦ Στα παιδικά μου χρόνια, μαζί με άλλα
παιδιά της ηλικίας μας περιδιαβαίναμε
και τα άλλα μαγαζιά του χωριού όπου
βλέπαμε και σχολιάζαμε τα δρώμενα τους
(μαγαζάτορες, πελάτες, ψώνια, ιστορίες).
♦ Οι πιο δυνατές αναμνήσεις μου από τον
παραπάνω περίγυρο είναι οι παρακάτω:

1. Μαγαζί Παν. Νεοφώτη
Λειτουργούσε ταβέρνα και σαμαράδικο
στο ισόγειο του σημερινού σπιτιού. Κρασί από το αμπέλι στο «Πανωλάμπι» με
χαμηλό «γράδο».
Ο μπάρμπα Παναγιώτης, πράος, ήρεμος, καλοσυνάτος άνθρωπος, ασχολιόταν
με πολλά επαγγέλματα, για να έχει ψωμί
η πολυμελής οικογένειά του. Γεωργός,
ταβερνιάρης, σαμαρτζής, πεταλωτής,
βιολιντζής, ψάλτης. Είχε κάποτε ζητήσει
από τον παπα-Κώστα, που ήταν Γραμματέας της Κοινότητας, να του χορηγήσει
ένα πιστοποιητικό. Ο παπα-Κώστας τον
ρώτησε: τι επάγγελμα να γράψω;
Πολλά απογεύματα η παιδοπαρέα μαζευόταν έξω στην αυλή και άκουγε με
ευχαρίστηση, τη μουσική του προπόνηση
στο βιολί και τα τραγούδια με τη γρέζα
φωνή του.
2. Μαγαζί του κυρ-Γιώργη Μανίκη
Λειτουργούσε ταβέρνα – παντοπωλείο
στο ισόγειο του σημερινού σπιτιού στη
Γέφυρα. Το μαγαζί είχε μεγάλες αυλές, με
καρυδιές και μουριές και ήταν σε προνομιακή θέση – σταυροδρόμι. Ο κυρ-Γιώργης
κυκλοθυμικός τύπος, ομιλητικός, καλοσυνάτος τις περισσότερες ώρες.
Στις αυλές του στρατοπέδευαν το
καλοκαίρι οι διερχόμενοι τσαγκάρηδες
(Μαστροσωτήρος), γανωτήδες (Ζήσης),
μικροπωλητές μανάβηδες (Γολεγός) που
στις συναλλαγές τους συγκέντρωναν τους
πελάτες και τα παιδιά του χωριού.
Στο μαγαζί του κυρ-Γιώργη είδα, άκουσα
τα παρακάτω γεγονότα, που διατηρώ στη
μνήμη μου ζωντανά:
♦ Στην απέναντι πλευρά διατηρούσε
παντοπωλείο ο μπάρμπα Γιάννης Μανούσος. Έξυπνος έμπορας. Κάποια
μέρα ο κυρ-Γιώργης θέλησε να πικάρει
τον Μανούσο. Παρέα με τον κυρ-Γιώργη
ο παππούς μου ο Νικολακάκης (κουμπάρος του).
Ρώτησε ο παππούς μου με δυνατή
φωνή που ακουγόταν στου Μανούσου
το μαγαζί:
«Κουμπάρε γέννησε η Ερίνη (νύφη του);
Τι γέννησε;»
Ο κυρ-Γιώργης με δυνατή φωνή, κοιτάζοντας προς τον Μανούσο απάντησε:

(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΦΎΛΛΟ)

«Πίσω (πάλι) παιδί» ενώ ο Μανούσος
είχε μόνο κορίτσια.
♦ Κάθε μέρα μπαίναν στο μαγαζί τα
εγγόνια του, Γιώργος, Νίκος, Λούης,
παιδιά του Αναστάση Μανίκη. Διαβόλοι
πραγματικοί.
♦ Σε πελάτισσες που αγόραζαν μπελτέ
τους έλεγαν «μην αγοράζετε ο παππούς
ρίχνει νερό στον τενεκέ του μπελτέ». Ο
κυρ-Γιώργης τα κυνηγούσε θυμωμένος.
♦ Τα μεγαλύτερα παιδιά που ήταν στην
αυλή, έστελναν τα εγγόνια και έκλεβαν
καραμέλες «ΝΑΣΚΟ» ή στραγάλια όταν ο
παππούς κατέβαινε στο υπόγειο να πιάσει
κρασί για τους πελάτες και τα μοίραζαν
με τα άλλα παιδιά.
♦ Κάποιο πρωινό, στην κατοχή, με γερμανο-ιταλούς στο χωριό, είχε σκαρφαλώσει
στο χαγιάτι της Καζάρμας ο εγγονός του
Γιώργος (2-3 χρονών) και τραγουδούσε το
τραγούδι της Βέμπο του πολέμου «κορόιδο
Μουσολίνι, κανένας δεν θα μείνει». Έτρεξε
ανάστατος ο παππούς κυρ-Γιώργης, του
έφραξε το στόμα να μη συνεχίσει και τον
κατέβασε στέλνοντάς τον στη μάνα του.
♦ Ο κυρ-Γιώργης ήταν πειραχτήρι.
Πείραζε τους πελάτες του με χιούμορ
και γέλιο. Οι πελάτες κυρίως οι νέοι του
ανταπέδιδαν τον πειρασμό.
Θυμάμαι, τις κρύες – χιονισμένες μέρες
του χειμώνα, συγκεντρώνονταν γύρω από
τη σόμπα 5-6 άτομα (Σταματάκος, Γιαγκούλας, Πέτρος) και χωρίς να πίνουν τίποτα,
αξίωναν από τον κυρ-Γιώργη να γεμίζει τη
σόμπα ξύλα. Ο κυρ-Γιώργης φτιαγμένος
πολλές φορές φώναζε «όξω ρε».
Ο Πέτρος Γκλιάτης, πήγαινε τα βράδια
(μετά τις 10) στο μαγαζί, ξυπνούσε τον
κυρ-Γιώργη, ζητούσε 2-3 τσιγάρα ΕΘΝΟΣ
και όταν τα αγόραζε του έλεγε «γράφτα».
Ο κυρ-Γιώργης έξαλλος τον διαβολόστελνε.
♦ Κάποιο πρωινό, χτύπησαν πένθιμα
οι καμπάνες του χωριού. Ο κυρ-Γιώργης
ρώτησε διερχόμενο συγχωριανό ο οποίος
τον πληροφόρησε ότι πέθανε ο Πριφτάκης.
Ο κυρ-Γιώργης σαστισμένος μονολόγησε «φτού να πάρει ο διάβολος, πάει ο
κούκος (τραγιάσκα)» που είχε αγοράσει
βερεσέ ο αποθανών.
♦ Σάββατο απόγευμα του Αυγούστου,
και στην αυλή του μαγαζιού έπαιζαν χαρτιά «ξερή» οι συγχωριανοί (σε ζευγάρια):
♦ Νικολάκης Δούνιας – κυρ-Γιώργης
♦ Παν. Παράσχης – Ι.Χαραμής (Μπόμης)
Ο παππούς Νικολάκης φρόντιζε να πάρουν, με κάθε τρόπο τα βαριά χαρτιά, το 10
καρώ, τους άσσους, και τη φιγούρα κόφτη
(βαλές). Μοίραζε χαρτιά στον πρώτο γύρο
και τα υπόλοιπα, όταν καταλάβαινε ότι δεν
είχαν περάσει τα παραπάνω βαριά χαρτιά,
τα έβαζε στα χαρτιά που είχαν πάρει και
έλεγε ότι τελείωσε η χαρτοσιά. Γινόταν
φασαρία, φώναζε το αντίπαλο ζευγάρι,
τους έλεγε κλέφτες αλλά ο κυρ-Γιώργης
με τον παππού Νικολάκη διαμαρτυρόταν.
Στο τέλος οι κερδισμένοι κέρναγαν και

συνέχιζαν ήρεμα.
♦ Μία Κυριακή του Οκτώβρη 1948, ήμουνα παρατηρητής στον γάμο του Φασουλή
(Κυρανάκη) στη πάνω γειτονιά.
Ακούστηκε ότι είχε έλθει τηλεγράφημα
στον κυρ-Γιώργη από την Στρατιωτική Μονάδα που υπηρετούσε ο γιός του Παναγιώτης, με το τραγικό περιεχόμενο «ο υιός
σας εφονεύθη στην μάχη του Γράμμου».
Έτρεξα γρήγορα και πήγα στο σπίτι του
κυρ-Γιώργη. Θρήνος – πόνος αβάσταχτος.
Ο κυρ-Γιώργης απαρηγόρητος, κέρδισε
την συμπαράσταση στη λύπη του, όλου
του χωριού.

3. Μαγαζί Γιάννη Μανούσου – Γιάννη
Παρδάλη
Ο μπάρμπα Γιάννης Μανούσος λειτουργούσε εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο
του σπιτιού του. Πολύ έξυπνος έμπορος,
γελαστός διατηρούσε πολύ καλό για την
εποχή μαγαζί, που κάλυπτε απόλυτα όλες
τις ανάγκες των νοικοκυριών του χωριού.
Έφυγε από το χωριό το 1946, λόγω του
εμφυλίου και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά
όπου δημιούργησε πολύ καλό μαγαζί δίπλα
στον ηλεκτρικό σταθμό Πειραιά.
Η γυναίκα του θεία Κωνσταντίνα και
οι κόρες έφυγαν για Πειραιά αργότερα
(1948-1949). Μέχρι τότε συνεχίσθηκε η
λειτουργία του εμπορικού.
Στη συνέχεια ο ανιψιός του Γιάννης Παρδάλης λειτουργούσε ταβέρνα. Εφάρμοσε
χαμηλές τιμές, διέθετε τακτικά ψητό, και
είχε πελατεία όλη τη νεολαία του χωριού.
Φάνταζε εποχή ΡΟΚ (φωνές – τραγούδια
– γραμμόφωνο). Ο πατέρας μου όταν
έμπαιναν στο μαγαζί νέοι κάτω των 25
χρονών δεν τους ήθελε και φώναζε «έξω
η αλητεία του Παρδάλη». Ήθελε μόνο
τους λίγους δικούς του ήσυχους πελάτες.
Ο Γιάννης Παρδάλης, πάντα χαμογελαστός, έξυπνος και ευγενικός έφυγε νωρίς
από τη ζωή και ο χαμός του λύπησε όλους
τους Κρεμαστιώτες.
4. Μαγαζί Αναστάση Μανίκη
♦ Λειτούργησε καφενείο, οινοπωλείο
και εμπορικό στο ισόγειο του σπιτιού
του Ζουμή (σημερινό ζαχαροπλαστίο
«ΖΟΥΜΠΟΥΚΟΣ»).
Ο μπάρμπα Αναστάσης έξυπνος άνθρωπος, ενήμερος για την πολιτική κυβερνήσεων, ήταν κυκλοθυμικός και οξύθυμος.
♦ Έμενε στο μαγαζί από το πρωί μέχρι
τα μεσάνυχτα. Τα παιδιά του, του πήγαιναν
την κατσαρόλα με το φαγητό.
♦ Μετανάστευσε οικογενειακώς στην
Αυστραλία το 1954.
Από τη λειτουργία του μαγαζιού θυμάμαι
έντονα τα εξής γεγονότα:
♦ Τον Φλεβάρη του 1949, που είχαν έλθει
στο χωριό Μονάδες ΛΟΚ, στο μαγαζί του
μπάρμπα Αναστάση είχαν εγκαταστήσει
ραδιοφωνικό σταθμό, που λειτουργούσε
με μπαταρίες υγρές (αυτοκινήτου), με-

ταδίδοντας ειδήσεις της περιοχής. Είχα
ακούσει, περνώντας από την πλατεία,
την είδηση «συνεχίζονται οι πολεμικές
επιχειρήσεις – περιπολίες στην περιοχή
«Μπελεχέρι».
♦ Μετά το τέλος του εμφυλίου ο μπάρμπα Αναστάσης αγόρασε για το μαγαζί
δικό του ραδιόφωνο.
♦ Το βράδυ των εκλογών την 22 Νοεμβρίου 1952, είχε συγκεντρωθεί στο μαγαζί
πολύς κόσμος για να μάθει τα εκλογικά
αποτελέσματα. Αντίπαλοι Παπάγος –
Πλαστήρας.
Σε κάποιο τραπέζι τα έπινε ο Κοκκίνης
(Γ.Τουρομώκος), είχε φορτώσει και έκανε
φασαρία. Ζητωκραύγαζε όταν άκουγε να
προηγείται ο Παπάγος (αρχηγός στο κόμμα
του Συναγερμού). Ο μπάρμπα Αναστάσης προσπαθούσε να τον ηρεμήσει και
του έκανε σύσταση να μην φωνάζει, για
να ακούνε τα αποτελέσματα. Ο Κοκκίνης
(Γώγος) συνέχισε να φωνάζει «Ζήτω ο
Παπάγος» και να κάνει φασαρία. Ο καταστηματάρχης εξοργίσθηκε και του επιτέθηκε
χτυπώντας τον στο κεφάλι με ένα φύλλο
αλατισμένο μπακαλιάρο και τον έβγαλε
βίαια έξω από το μαγαζί βλαστημώντας τον.
♦ Στα πλαίσια του επαγγελματικού ανταγωνισμού είχε χρησιμοποιήσει ένα συγχωριανό φίλο και πελάτη του, ως κράχτη
– μεσίτη που διέδιδε ότι «ο Ντούνιας κλέβει
το κατοστάρι κρασί, το πουλάει μεγαλύτερη τιμή και κλέβει στο ζύγι του ψητού
κρέατος». Ο ανταγωνιστής, μπατζανάκης του, Αντώνης Δούνιας, πιωμένος και
φτιαγμένος όταν έμαθε για τις διαδόσεις
αυτές έβγαινε στην πόρτα και φώναζε
δυνατά «πουλάω έξι βαρέλια κρασί με
δύο δραχμές το κατοστάρι, δύο δάχτυλα
κάτω, και χωρίς μεσίτη».
5. Στα υπόλοιπα μαγαζιά της αγοράς
του χωριού δεν πλησίαζαν εύκολα τα
παιδιά του χωριού.
Οι καταστηματάρχες τους, αυστηροί,
πολύ σοβαροί και οι μεσήλικες πελάτες
τους χωρίς διάθεση να μιλήσουν στα παιδόπουλα του χωριού. Έτσι δεν έχω εικόνα
και μνήμες από την καθημερινή λειτουργία
των μαγαζιών αυτών, μόνο ακούσματα
που θα αφηγηθώ στο επόμενο φύλλο.
Συμπέρασμα: Ο τρόπος λειτουργίας
των μαγαζιών, ο χαρακτήρας του καταστηματάρχη, η συμπεριφορά των πελατών,
τα μεταξύ τους πειράγματα, ο αυτοσαρκασμός, οι διάλογοι, οι ατάκες, οι σοφές
κουβέντες που άκουγα, αποτυπώνουν μία
ευτυχισμένη κοινωνία, απλών ανθρώπων,
ήρεμων, αγαπημένων, απαλλαγμένη από
τις σκοτούρες και το άγχος της απόκτησης
χρημάτων με όποιο μέσο. Αυτή την κοινωνία την ονειρεύομαι από πολλά χρόνια
και η ανάμνηση της μου δίνει χαρά και
αναπνοή από τη σημερινή φοβική κοινωνία
που δεν ξέρουμε που μας πάει.
Ν.Α.Δ.

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
1. Ένας Σκωτσέζος βρίσκεται στο πλοίο. Ξαφνικά ακούγεται η σειρήνα και μία φωνή από το μεγάφωνο που λέει ότι το πλοίο βουλιάζει: «Όλοι
οι επιβάτες προς τις βάρκες», ενώ ο Σκωτσέζος
χαρούμενος στρέφει το βλέμμα του στον ουρανό
και λέει: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Τον βλέπει
ένας ναύτης και τον ρωτά: «καλά ρε φίλε», του
λέει «τρελός είσαι; Εδώ βουλιάζουμε και συ ευχαριστείς τον Θεό γι΄αυτό;» «Μάλιστα κύριέ
μου. Δοξάζω το Θεό που δεν έβγαλα εισιτήριο
με επιστροφή!»

2. Έχουν μαζευτεί καμιά δεκαριά άτομα στον Άγιο
Πέτρο και περιμένουν να τους κρίνει για να τους
στείλει είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο.
Αφού στέλνει τους εννιά στην κόλαση, φτάνει και
στον τελευταίο τον οποίο αποφασίζει να στείλει
στον παράδεισο.
Πετάγεται τότε ένας από του εννιά που πάνε
στην κόλαση και φωνάζει: «καλά τρελός είσαι
άγιέ μου; Αυτόν που έστειλες στον παράδεισο τον

ξέρω, είναι οδηγός λεωφορείου και περνάει τις
διασταυρώσεις με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους
πεζούς, τρέχει σαν τρελός, παρανομεί καθημερινά, αγνοεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας»
Και ο Άγιος Πέτρος απαντά: «Μπορεί να είναι
έτσι, αλλά είναι ο μόνος που στη βάρδιά του κάνει 50 άτομα (επιβάτες λεωφορείου) να κάνουν
το σταυρό τους».
Ν.Α.Δ.

