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Το θα
Χαρούµενος θα κατεβεί απ’ το βοριά

ο κύριος Κυριάκος,
όλα τα θα θα κουβαλάει

κατάµεστος θα ‘ναι ο σάκος.

Τα θα γεµίζουνε πολλά φίλοι µας διαρκώς καλάθια,
σαν αποξηραµένα άοσµα λούλουδα µε αγκάθια.

Όλα τα θα που πέφτουνε όπως τα γινωµένα κάστανα,
ενώ φωνή λαού ακούγεται, ποτέ µου δεν ανάσανα.

Αυτά τα θα να ξέρετε καλά τίποτα δεν κοστίζουν,
όµως τον κουρασµένο µας λαό, σίγουρα εκνευρίζουν.

Και θα απ’ την πρωτεύουσα, όπως κι απ’ τη Θεσσαλονίκη,
θα και από παντού και µέσα απ’ τη Βουλή σκέτο κοροϊδιλίκι.

Θα όπου κι αν πας κι όπου βρεθείς, στο τώρα να µη φτάνει,
µε θα θα ζει πια ο δόλιος ο λαός, µέχρι που να πεθάνει.

Με θα κι οι προσδοκίες του καθώς και όλα τα τοιαύτα,
µε θα οι χαρές και τα όνειρα και τα λοιπά και κάτσε κλάφτα.

Τα πολυάριθµα τα θα, ρεφρέν και στο τραγούδι µας,
µε θα σφίξιµο και η κοιλιά, φωτιά στο πελεκούδι µας.

Μ’ αυτό το θα στην αγκαλιά πλέον θα πορευτούµε,
δεν ξέρουµε µ’ όλα αυτά τα θα, αν θα υπερηφανευτούµε.

Αυτά τα αντιπαθητικά τα θα θα κάνουµε φίλοι κοµπολόι,
οµαδικά για να το παίζουµε πια κι όλοι να λέµε όι.

Αρχοντούλα Ζωγραφοπούλου-Τσιάµη
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Στις φθαρµένες από
τόν χρόνο, αυτές
φωτογραφίες, δια-

σώζεται η πρόσθια όψη,
τών ∆ηµοτικών Σχολείων,
αρρένων και θηλέων, σε
παµπάλαιο κτίριο ευρισκό-
µενο, µπροστά στήν οικία
Κεχρά, λίγα µέτρα, από
τήν είσοδο τού Ι.Ν. τού Α-
γίου ∆ηµητρίου, διακρίνε-
ται µάλιστα, η παλαιού
τύπου, θύρα εισόδου. ∆ύο
χαρούµενα σµήνη µαθη-
τών και µαθητριών (χωρι-
στά), αρρένων και θηλέων,
πλαισιώνουν τούς δασκά-
λους τής εποχής, πού πι-
θανα είναι, ο Θ. Στύλιας
από τήν Σουβάλα, τών αρ-
ρένων, και η ονοµαστή
Μαρία Χαραλαµποπού-
λου, τών θηλέων, γνωστή
και ώς κυρία Μαριγώ, πού
παρέµεινε, στήν Ελάτεια ε-
πί µακρόν, µε έργον εκπαι-
δευτικό, τού οποίου ή φή-
µη, είναι ζώσα µέχρι σήµε-
ρα. Αξιοπαρατήρητο είναι
ότι το µαθητικό κοινό, είναι
καθαρό και καλοντυµένο,
χάρη τών αυστηρών κανό-
νων, τότε, πού περιελάµ-
βανε µέχρι έλεγχο νυχιών,
κόµης εν χρώ, ενώ µία δέ-
σµη βέργες Λυγαριάς, συ-
µπλήρωναν τα παρελκόµε-
να, µαθησιακά όργανα. Υ-
πήρχαν βέβαια και πιο βί-
αιοι και σκληροί τιµωρητι-
κοί τύποι, οι παλαιότεροι
τούς γνωρίζουν καλά, πού
δεν έβλαψαν όµως, τήν
πρόοδο τών µαθητών....Η
ποιότητα τής διδασκα-
λίας,, στο εξατάξιο ∆ηµοτι-
κό Σχολείο Ελατείας, πού
επί τρείς δεκαετίες, εδίδαξε
η ∆ασκάλα Μαριγώ, όπως
είναι γνωστή και τώρα, ή-
ταν τέτοια, πού µία µικρή
της µαθήτρια, µάς τήν
κληροδότησε σάν πολύτι-
µο κειµήλιο και τεκµήριο
και παράδειγµα. Η µαθήτρια Ασηµίνα Αθ. Σταµοπουλου,
µία από τις τρείς κόρες, τού Σχολάρχου Ελατείας, Αθ.Ν.
Σταµοπουλου, αργότερα συζύγου τού ιατρού Νικ. Χρέ-
µου, περιγράφει και καταγράφει το χωριό της, µε παρατη-
ρητικότητα, ευαισθησία και σπάνια, ακριβέστατη, για τήν
ηλικία της χρήση, τών γεωγραφικών όρων, διασώζωντας
µάλιστα, τον γεωγραφικό προσδιορισµό, Άνω και Κάτω
Κάµπος, για τα Ελατικά Πεδία, πού σήµερα ληθαργεί και
είναι σε αχρησία. Όλα αυτά τα τεκµηριωµένα, δείγµατα
τής καθηµερινής ζωής, τής µικρής µας Πόλης, διασωθέντα,
χάρη τής πρόνοιας και τής αφανούς δραστηριότητος, τού
συµπατριώτη µας Λευτέρη Ν. Χρέµου, πού ευρισκόµενος
στο Texas USA, µάς εµπιστεύεται το σηµαντικό του Αρ-
χείο, πού σε διαδοχικές αναρτήσεις, θα έχουµε την χαρά,
να δούµε και να θυµηθούµε, όσα κοινά µάς δένουν και µάς
ορίζουν...τα καλύτερα έρχονται ! Απολαύστε τήν περι-
γραφή τής Ελάτειας, γύρω
στο 1915, µε τα ανοικτά
µάτια ενός παιδιού...

Η Ασηµίνα Χρέµου πε-
ριγράφει ...

ΕΛΑΤΕΙΑ.
Το χωριό

πού γεννήθηκα...
" ..Βορεινά τ' Απάνω

Κάµπου είναι χτισµένη η
Ελάτεια, έτσι έλεγαν πα-
ληά τήν πεδιάδα, π' αρχί-
ζει, από τα πόδια τού

Καλλιδρόµου και φτάνει ώς κάτω, στήν σιδηροδροµική
γραµµή, µέχρι τόµος σταθµό τής ∆αύλειας. Από εκεί και
πέρα, αρχίζει ο Κάτω Κάµπος, πού ήταν η περιφέρεια τής
Λειβαδιάς, Ορχοµενού, Κωπαιδος, και, ανήκει στον Νοµό
Αττικής και Βοιωτίας. Πίσω της, στοργικά τήν παραστέκει,
ο Καλλίδροµος και η Κνηµίς (Σβαρνιάς ). Β-Ανατολικά τήν
πλαισιώνει το Ζελιαναικο (Βαρβάς) και ανατολικότερα ο
Χλωµός, µε τα παρακλάδια του. Αντικριστάτης, µεγαλο-
πρεπής ο Παρνασσός, ορθώνει το ψηλό του ανάστηµα
(2500), έχοντας µικρόσωµους ακόλουθους, τον Ελικώνα
δεξιά του, και, αριστερά βαθύτερα, τής Γκιώνας παρακλά-
δια. Στήν Ελάτεια ο Παρνασσός, χαρίζει τήν πιο όµορφη
θέα του, µε τις δανδελένιες του κορφές, τήν Λιάκουρα και
τόν Γεροντοβραχο, πού τις καλοκαιριάτικες αυγές, ροδί-
ζουν πρώτες, από τις αχτίδες τού Ήλιου, πού σε λίγο θα
φανεί....

Σύµφωνα µε τα νέα ευρήµατα των ανασκαφών

Βρέθηκαν τα λείψανα του Ιερού
της Αµαρυσίας Αρτέµιδος
στην Αµάρυνθο Ευβοίας

Τα λείψανα του Ιερού της
Αµαρυσίας Αρτέµιδος στην
Αµάρυνθο ανακάλυψε, έπει-
τα από 100 και πλέον χρό-
νια έρευνας, οµάδα αρχαιο-
λόγων της Ελβετικής Αρχαι-
ολογικής Σχολής στην Ελ-
λάδα σε συνεργασία µε την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευ-
βοίας.

Τα παραπάνω αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού, που σηµειώνει ότι «κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών του καλοκαιριού 2017, ανοίχθηκαν τοµές
στον χώρο που περιβάλλεται από τις στοές, στις οποίες εντοπί-
στηκε ο πυρήνας του ιερού, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται
πράγµατι για το Ιερό της Αµαρυσίας Αρτέµιδος».

Επίσης, προσθέτει ότι «κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο
ανακαλύφθηκαν κτίρια διάφορων εποχών (από τον 6ο έως και
τον 2ο αι. π.Χ.) και υπόγεια κρήνη που είχε κτιστεί µε αρχιτε-
κτονικά µέλη και βάσεις από µνηµεία σε δεύτερη χρήση. Από
κάποιες ενεπίγραφες βάσεις και ενσφράγιστες κεραµίδες που
φέρουν το όνοµα 'Αρτέµιδος', στάθηκε δυνατή η ταύτιση του
ιερού της Αµαρυσίας Αρτέµιδος, καθώς οι επιγραφές αναφέ-
ρονται σε αναθέσεις στη θεά Αρτέµιδα, στον αδελφό της Α-
πόλλωνα και στη µητέρα τους Λητώ».

Η οµάδα Ελληνοελβετών αρχαιολόγων, υπό τη διεύθυνση
του καθηγητή Καρλ Ρέµπερ του Πανεπιστηµίου της Λοζάνης,
διευθυντή της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα,
και της Αµαλίας Καραπασχαλίδου, επίτιµης Εφόρου Αρχαιοτή-
των Ευβοίας, ξεκίνησε το 2007 τη διερεύνηση οικοπέδων
στους πρόποδες του λόφου των Παλαιοεκκλησιών ή Παλαιο-
χώρας, στα ανατολικά της σύγχρονης Αµαρύνθου. Όπως δε,
συµπληρώνει το ΥΠΠΟΑ «τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν εν-
θαρρυντικά, καθώς ήρθε στο φως µνηµειώδης στοά του 4ου
αι. π.Χ. που πλαισίωνε την ανατολική και τη βόρεια πλευρά
του ιερού».

Σηµειώνεται ότι «σύµφωνα µε τις αρχαίες γραπτές πηγές, το
ιερό αυτό υπήρξε από τα σηµαντικότερα της Εύβοιας. Η ύπαρ-
ξή του είναι γνωστή από το 10ο βιβλίο του έργου του Ρωµαί-
ου γεωγράφου Στράβωνα. Από τον 19ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι
προσπάθησαν να εντοπίσουν το συγκεκριµένο ιερό, αλλά αυ-
τό δεν κατέστη δυνατό, παρά τις πολλές υποθέσεις, εξαιτίας
της λανθασµένης ένδειξης της απόστασης στο κείµενο του
Στράβωνα. Όπως ορθά απέδειξε ο καθ. Ντένις Κνέπφλερ, ιστο-
ρικός και επιγραφικός στο Πανεπιστήµιο του Νοοϊσατέλ στην
Ελβετία και στο Collège de France, το Ιερό της Αµαρυσίας Αρ-
τέµιδος δεν βρισκόταν σε απόσταση 7 στάδια (δηλ. 1,5 χλµ.)
από την πόλη της Ερέτριας, όπως αναφέρει ο Στράβων, αλλά
σε απόσταση 60 στάδια (δηλ. 11 χλµ.)» καταλήγει η ανακοί-
νωση του ΥΠΠΟΑ.
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