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Της ζέστης
τα καµώµατα

Καθώς ο Κύριος έπαιζε
µε Άγγελους το τόπι

είπε να στείλει καύσωνα
σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Του πλανήτη την καταστροφή
θέλει να µας θυµίσει

τη σκέψη των πολιτικών
να αποσυντονίσει.

Ο Σταύρος λόγω καύσωνα
βουτάει στο ποταµάκι

βλέπει τη Φώφη πλάι του
µ’ένα παραγαδάκι.

Μια µάζωξη του ΚΚΕ
στην πιο ψηλή ραχούλα

αποφασίσανε τα µέλη του
πρωί µε τη δροσούλα.

Ο Αλέξης για τη δόση µας
οληµερίς πασχίζει

µα τον ζαλίζει ο καύσωνας
και τα µνηµόνια σκίζει!

Ο Κυριάκος ξαφνικά
παθαίνει θερµοπληξία

και λησµονεί τις εκλογές
δεν έχουν πια αξία!

Ο Άδωνις τώρα κελαηδεί,
ήρεµος σαν πουλάκι!

Λατρεύει δε τον Σύριζα
Τσίπρα µα και Πολάκη!

Ο Κύριος λυπήθηκε
τη δόλια την Ελλάδα

και σταµατά τον καύσωνα
την ερχόµενη εβδοµάδα!!

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
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το 1071... οι Σελτζούκοι Τούρκοι νι-
κούν τους Βυζαντινούς στη Μάχη του
Ματζικέρτ.
το 1923... η Ελλάδα επικυρώνει τη
Συνθήκη Ειρήνης της Λοζάννης µε νο-
µοθετικό διάταγµα.
το 1983... ψηφίζεται στο τµήµα διακο-
πών της ελληνικής Βουλής το νοµοσχέ-
διο για το ΕΣΥ.
το 1990... εκλογές µε ενισχυµένη ανα-
λογική ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
Ανδρέας Παπανδρέου.
το 1993... ανεξέλεγκτες µαίνονταν οι
πυρκαγιές στο Μπέλες και τον Όλυ-
µπο, έχοντας κάψει 2.000 στρέµµατα
δάσους.
το 1994... η ελληνική Κυβέρνηση κα-
ταστά σαφές ότι δεν πρόκειται να συ-
ναινέσει στη χορήγηση οικονοµικής
βοήθειας από την Ε.Ε στην Αλβανία, ε-
φόσον συνεχίζεται η δίκη των στελε-
χών της "Οµόνοιας" και η παραβίαση
των δικαιωµάτων της µειονότητας.
το 1995... τριµερής συνάντηση των Υ-
πουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Βουλ-
γαρίας και Ρουµανίας πραγµατοποιείται
στα Ιωάννινα.
το 1997... την οργή της ελληνικής Κυ-
βέρνησης και της αντιπολίτευσης προ-
καλεί η δήλωση του Ιταλού υπουργού
Εξωτερικών Λαµπέρτο Ντίνι περί ύπαρ-
ξης δύο κρατών στην Κύπρο.

το 2001... ο Νίκος Κακλαµανάκης τερ-
µατίζει πρώτος στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα Mistral που διεξάγεται στη Βάρ-
κιζα κατακτώντας για 3η φορά τον τίτ-
λο.
το 2003... ο µεγάλος Ελληνοαµερικα-
νός τενίστας Pete Sampras ανακοινώνει
το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.
το 2004... στο πάνθεον του ελληνικού
στίβου περνά η Φανή Χαλκιά, καθώς
στέφεται Χρυσή Ολυµπιονίκης στο α-
γώνισµα των 400µ. µετ' εµποδίων κό-
βοντας πρώτη το νήµα µε επίδοση
52.82 στους Ολυµπιακούς Αγώνες της
Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
πραγµατοποιεί µια εκπληκτική κούρσα
σ' ένα κατάµεστο Ολυµπιακό Στάδιο
που κυριολεκτικά παραληρεί από εν-
θουσιασµό. Την ίδια µέρα µετά από ένα
συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε
στα τελευταία δευτερόλεπτα της παρά-
τασης, (κ.α.6-6), τα κορίτσια µας του
Πόλο κατακτούν το αργυρό µετάλλιο,
το 4ο για τα ελληνικά χρώµατα σε αυ-
τούς τους Ολυµπιακούς Αγώνες. και το
13ο συνολικά. Οι αργυρές Ολυµπιονί-
κες του Κούλη Ιωσηφίδη "πέφτουν η-
ρωικά µαχόµενες" απέναντι σε µία υ-
περδύναµη του γυναικείου Πόλο, τις Ι-
ταλίδες, Παγκόσµιες Πρωταθλήτριες
του 2003, χάνοντας µε ένα γκολ διαφο-
ρά, 9-10.

Σαν σήµερα

Πολλές φορές πιστεύουµε, ότι πολλά και σηµαντικά τεκµήρια
τού ιστορικού µας παρελθόντος ληθαργούν ή λανθάνουν σε
παλιές κασέλες και φορτσέρια, ή σε σκονισµένες γωνίες. Αυτό

δεν είναι ακριβές και απόλυτο, όπως αποδεικνύεται, από τήν γενναιό-
δωρη χειρονοµία, τού συµπολίτη µας Λευτέρη Ν. Χρέµου, να µού εκ-
χωρήσει σηµαντικό µέρος τού διαφυλαχθεντος πολύτιµου Αρχείου
του, από οικογενειακά χειρόγραφα, φωτογραφίες και έγγραφα, πού
αφορούν στήν νεώτερη ιστορία και τήν εξέλιξη τής µικρής µας πό-
λης, για τήν δηµοσίευση, τον σχολιασµό και τήν ενηµέρωση, ενός
κοινού πού ενδιαφέρεται για τήν διαχρονική βασική Εκπαίδευση, τις
οικογενειακές συνδέσεις τών κατοίκων, τις τοπικές συνήθειες και ιδιο-
µορφίες, από τής ιδρύσεως τού ∆ήµου Ελατειας, οπότε αρχίζει µια
νέα κοινωνική διαµόρφωση, από τα εµβληµατικά γένη, πού συνεχί-
ζουν µέχρι σήµερα, παρά τήν διασπορά και την εσωτερική ή εξωτερι-
κή µετανάστευση, να διατηρούν ισχυρούς συναισθηµατικούς δε-
σµούς, µε την πατρώα γή και το αποδεικνύουν εµπράκτως. Ο Λευτέ-
ρης, τρίτος γιος τού γιατρού Νίκου Γ. Χρέµου, από το ιστορικό Μόδι
και τής Ασηµίνας Αθ. Σταµόπουλου, από το ∆ραχµάνι, συνδέεται και
µε τις οικογένειες Σαντά και Πεπόνα, όπως θα έχουµε τήν ευκαιρία,
σύντοµα να παρακολουθήσουµε, µέσα από το αρχειακό υλικό, που έ-
χει µε ακρίβεια, αγάπη και επιµονή αξιέπαινη συλλέξει, καταγράψει
και διασώσει.
Σπούδασε και εργάστηκε ώς Ηλεκτροµηχανικός βιοµηχανικών Αυτο-
µατισµών, στην Ν. Αφρική, Γερµανία και Αµερική, όπου και διαµένει
στο AustinTexas. Τον ευχαριστώ θερµά για όλα και κυρίως για την α-
γάπη του, στήν µικρή µας πόλη...χαίρε κλυτα πατρίς άδ' Ελάτεια κα-
λοίσι... (Από ιαµβικό εξάµετρο στίχο επιγραφής Ελατείας B.C.
H.1886 p382 n. 19 ).
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Ο Λευτέρης έχει φωτογραφική µατιά και επιλέγει, όπως εδώ, εξαιρετικές
γωνίες λήψεως. Περπατάει πάνω στις παλιές στέγες, µε τα κεραµίδια, στα-
µατά στο γωνιακό  καφενείο, θωπεύει τις σγουρές  κόµες τών  ακακιών,
στην χωµάτινη πλατεία τού Αφέντη Αη ∆ηµήτρη, µε το αιωνόβιο κυπαρίσ-
σι, το κωδωνοστάσιο µε το ρολόι ( δωρεά Καραδήµα ) και σταµατά  στην
µαλακή καµπύλη ράχη τού βουνού....

Ο Λευτέρης Ν. Χρέµος µαθητής τού ∆ηµοτικού
Σχολείου, στήν Ελάτεια τού 1950, µε όλα τα µα-
θητικά σύνεργα τής εποχής, δηλαδή πλάκα, κον-
δύλι, υφαντή τσάντα αργαλειού, µποτάκια µε
κάλτσες και πλεκτό πουλόβερ, στηρίζεται στήν
γέρικη ακακία έξω από το πατρικό του σπίτι, πού
καθόλου δεν λησµόνησε, αλλά διατηρεί ακέραια
στην µνήµη του, ώς ήταν.  Οι φωτο αυτές, δεν εί-
ναι συνήθεις και διατηρούν όχι µόνον, µία νο-
σταλγική ανάµνηση τής εποχής, τής αθωότητας,
αλλά πραγµατικές εικόνες. Βέβαια την εντύπωση
"κλέβει" το παντελονάκι " βατραχάκι, µε δύο τιρά-
ντες, κοπή- ραφή Τασίας Κότσογλου, πού είναι
όλα τα λεπτά !


