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6 Μαϊου
το 1903... ιταλικά πολεµικά πλοία
στέλνονται στη Θεσσαλονίκη για να
βοηθήσουν τον σουλτάνο να κατα-
πνίξει επανάσταση στη Μακεδονία.
το 1926... η Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος γνωστοποιεί ότι στο εξής θα
χορηγούνται δάνεια και στις γυναί-
κες.
το 1959... ο Γεώργιος Παπανδρέου ι-
δρύει το Φιλελεύθερο ∆ηµοκρατικό
Κόµµα.
το 1980... ντεµπούτο του Νίκου Γκά-
λη στην Εθνική Ελλάδας στον αγώνα
εναντίον της Σουηδίας (71-79) στο
Βεβέ της Ελβετίας για το Προολυ-
µπιακό Τουρνουά.
το 1984... το ΚΟ∆ΗΣΟ αποφασίζει
να συνεργαστεί µε τη Ν∆ στις εκλο-
γές.
το 1991... στην Αθήνα αρχίζει η δίκη
του Γιώργου Λούβαρη και τεσσάρων
απόστρατων αξιωµατικών, που κα-
τηγορούνται για το σκέλος της αγο-
ράς του αιώνα, που έγινε το 1987.
το 1993... παρά την έκκληση του
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη, απορρίφθηκε από το Κοι-
νοβούλιο των Σέρβων της Βοσνίας
το ειρηνευτικό σχέδιο Βανς-'Οουεν.
το 1995... πεθαίνει ο πρώην πρόε-
δρος την Ένωσης Κέντρου και της Ε-
∆ΗΚ, πρώην υπουργός και βουλευ-
τής Γεώργιος Μαύρος, σε ηλικία 86
ετών από πνευµονικό οίδηµα.
το 1997... οι συνοδικοί ιεράρχες ζη-
τούν από την Κυβέρνηση να µη φο-
ρολογηθούν επιπλέον οι δωρεές και
η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας.
το 2004... φτάνει στην Αθήνα για
διήµερη επίσηµη επίσκεψη ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
τογάν, προκειµένου να συζητήσει µε
την ελληνική πολιτειακή και πολιτι-
κή ηγεσία για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις.

7 Μαϊου
το 558... καταρρέει ο ναός της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και
ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός δια-
τάσσει άµεσες επιδιορθώσεις.
το 1832... ο Βαυαρός Όθωνας ορίζε-
ται βασιλιάς της Ελλάδας.
το 1911... µε νοµοσχέδιο επανέρχε-
ται ο διάδοχος στον ελληνικό στρα-
τό, µε το βαθµό του Γενικού Επιθεω-
ρητή. Οι αξιωµατικοί εκφράζουν δυ-
σαρέσκεια.
το 1920... επιτροπή των τσιφλικά-

δων Θεσσαλίας παρουσιάζεται στον
Πρωθυπουργό και ζητά την τροπο-
ποίηση του νόµου περί διανοµής
γαιών.
το 1930... η Κυβέρνηση του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου δηµοσιεύει το νόµο
περί συγκροτήσεως επιτροπών για
την εκπόνηση του Αστικού Κώδικα.
το 1939... στους ∆ελφούς, ανακαλύ-
πτονται σπουδαιότατα αρχαιολογικά
ευρήµατα, πλάκες µε παραστάσεις
και χρυσελεφάντινα αγάλµατα.
το 1941... εισέρχονται στην Ελλάδα
οι γερµανικές ποινικές διατάξεις.
Συλλαµβάνονται υπουργοί και άλλα
πρόσωπα της προηγούµενης κυβέρ-
νησης.
το 1951... ανακοινώνεται ότι, και τρί-
το ελληνικό τµήµα αποτελούµενο α-
πό 200 άνδρες θα αναχωρήσει για
την Κορέα.
το 1953... ιδρύεται η Κεντρική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ), η οποία
τη δεκαετία του 1980 θα µετονοµα-
στεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφο-
ριών (ΕΥΠ).
το 1957... αρχίζουν τα έργα διχοτό-
µησης της πλατείας Συντάγµατος.
το 1961... ο πληθυσµός της Ελλάδας
ανέρχεται σε 8.357.526 κατοίκους.
το 1962... η βοήθεια του ΝΑΤΟ προς
την Ελλάδα φτάνει τα 100 εκατ. δο-
λάρια.
το 1965... πεθαίνει ο γνωστός τρο-
βαδούρος της Αθήνας, Νίκος Γούνα-
ρης.
το 1969... στην Ελλάδα, ανθίζει το ε-
µπόριο αποµίµησης των βυζαντινών
εικόνων.
το 1990... η Ν∆ και ο ΣΥΝ εκλέγουν
κατήγορους, οι οποίοι θα υποστηρί-
ξουν ενώπιον του Ειδικού ∆ικαστη-
ρίου τις κατηγορίες για τα σκάνδαλα
της Τράπεζας Κρήτης, των τηλεφωνι-
κών υποκλοπών και του γιουγκο-
σλαβικού καλαµποκιού.
το 1992... στη Γαλλία, ο Πρόεδρος
Φρανσουά Μιτεράν διαβεβαιώνει
τον Έλληνα πρωθυπουργό Κωνστα-
ντίνο Μητσοτάκη ότι, η χώρα του εί-
ναι πάντα διατεθειµένη να βοηθήσει
στη διευθέτηση της διαφοράς µε τα
Σκόπια σχετικά µε την ονοµασία, σε-
βόµενη τα συµφέροντα της Ελλάδας.
το 1994... το θάνατο τριών ανθρώ-
πων και µεγάλες καταστροφές σε κα-
τοικίες, δρόµους και καλλιέργειες
προκαλούν σφοδρές καταιγίδες, που
πλήττουν περιοχές της Ελλάδας.

Σαν σήµερα

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Πάνω απ’ την Κυριακάτικη αργία,
και µέσα στο ντεκόρ το γιορτινό.
Αβέβαιη περνάει µια νοστοαλγία,
µε βήµα αργό και ύφος σκοτεινό.

Από του χρόνου γέρνει το φορτίο
το σώµα της βαριά τ’ ασθενικό.
Σαλεύει σ’ ένα αµίλητο αντίο
το χέρι της συχνά το νευρικό.

Και περπατάει και φεύγει και µακραίνει,
κι όλο κοντά µου βρίσκεται εδώ.

Πιασµένη από το χέρι µου πηγαίνει
σύντροφος στης ζωής µου την οδό.

Κι ενώ στην Κυριακάτικη αργία
προσµένω να φανεί κάποια χαρά.
Το βάρος της απλώνει η νοσταλγία
πάντα στης προσδοκίας τα φτερά.

ΤΑΚΗΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣ - ΜΩΛΙΟΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΑΤΙΡ ΙΚΟΙ ΣΤ ΙΧΟΙ

Kαι φέτος, ξεπερνώ-
ντας την περιρρέου-
σα ατµόσφαιρα, οι

"λάκκοι" στήν Ελατεια, λει-
τούργησαν κατά τα καθιε-
ρωµένα, µε την θράκα από
τις κληµατόβεργες, να
στέλνει κύµατα καπνού α-
πό τα ιερεία, ψηλά στον
ουρανό, που παρέµενε φι-
λικός και ευπροσήγορος.

Όµως πρέπει να σηµειω-
θεί, η µειωµένη ακολουθία
κατ’ έτος της συµµετοχής,
στις πατροπαράδοτες αυ-
τές παρουσίες, στην τελε-
τουργική, οµαδική, αυτή
Πασχαλινή εκδήλωση του
οβελία, που παλαιότερα,
συνοδευόταν από το
θριαµβικό "...Κ'στός Ανέ-
στη εκ νικρών θανάτου θά-
νατουν µπατήσας ..." κατά
την ντοπιολαλιά µας.

Αυτά ανήκουν πλέον στο
παρελθόν, αλλά ας είµα-
στε ευτυχείς, που µέγα µέ-
ρος της Λαµπρής Γιορτής,
διατηρεί την αυθεντικότη-
τά του, µε την συµµετοχή
των γειτόνων, στο κοινό
γεύµα, τα τραγούδια και τούς χορούς, που αµβλύνουν τις
αντιθέσεις και ενισχύουν την οµογενοποίηση, την τοπική ο-
µοψυχία, τόσο χρήσιµη, σε περιόδους οικονοµικών και κοι-
νωνικών κρίσεων.

ΕΤΟΣ 1939
Η Λαµπρογιορτή, των Ελλήνων το Πάσχα, είναι λαϊκό

δρώµενο στην Ελάτεια, όχι µόνο µε θρησκευτικές, αλλά και
κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως την κοινή εστίαση των γειτό-
νων, όχι τυχαία την λεγόµενη "αγάπη" και άλλα πολλά,
που η προηγούµενη, φετινή ανάρτηση ακροθιγώς περι-
γράφει και µπορείτε να ανατρέξετε. Ο καλός και αγαπητός
συµπολίτης µας, Λευτέρης Ν. Χρέµος, µαζί µε τις ευχές
του, µάς αποστέλλει, από την Αµερική, µία σπάνια και ε-
µπεριστατωµένη φωτογραφία, του Πάσχα 1939, από τον
ίδιο χώρο, στο ίδιο σηµείο, αλλά µε διαφορετικά πρόσωπα,
της εποχής εκείνης, εξίσου αγαπητά και σεβάσµια, που έ-
χουν ήδη "φύγει " από την ζωή, αλλά όχι από την µνήµη
και την καρδιά µας.

Το δροµάκι αυτό, είναι ο
µικρός σηµερινός, παράλ-
ληλος πεζόδροµος, πλάι
στο ∆ηµαρχείο, τότε χω-
µατόδροµος.

∆εξιά υπήρχε το σιδη-
ρουργείο του Γιάννη Πα-
λάντζα, η οικία, παλαιότε-
ρα Χάνι, του Σπ. Γ. Αργυ-
ρίου και η σηµερινή οικία
∆εδε Χριστοδ. Χριστοδου-
λάκου. Αριστερά το τετρά-
γωνο µε τα Σταµοπλέικα
σπίτια, από τα οποία δια-
κρίνεται, ο µαντρότοιχος,
µε την πίσω αυλή και τον
φούρνο του γιατρού Ν. Γ.
Χρέµου, το παλαιότατο οί-
κηµα ∆ηµητρακοπούλου,
όπου διέµενε η οικογένεια
Οµήρου Κακαλιά, στη θέ-
ση, που έχει ανεγερθεί το
σηµερινό ∆ηµαρχείο.

Στο βάθος το κωδωνο-
στάσιο του πολιούχου Α-

γίου ∆ηµητρίου, µε τα δύο αιωνόβια κυπαρίσσια, που εκό-
πησαν το 1985.

Τα αγαπητά και οικεία πρόσωπα, που απεικονίζονται
στην φωτογραφία, ανακαλούν στην µνήµη µας, τρυφερές
και αξέχαστες στιγµές, της παιδικής µας ηλικίας, τον χα-
µένο εκείνο χρόνο της αθωότητας, που ζωντανεύει τις ανα-
µνήσεις και µάς συγκινεί, νοσταλγικά τώρα.

Από αριστερά, όρθιος ο αδελφός του Λουκά Τσολάκου,
Νίκος, µπροστά ο Γιώργος Ν. Χρέµος και ο αδελφός µου,
στα παιδικά µας χρόνια Θανάσης Ν. Χρέµος, πίσω καθι-
στή η µητέρα τους Ασηµίνα Χρέµου, όρθιος Κώστας Τρ.
Αργυρίου, µε την Μαριώ Λουκά Αργυρίου, ο τελευταίος
καθήµενος ο Αχιλλεύς Σπανούδης, γαµπρός του Αθαν.
Σταµόπουλου.

∆εν είναι αναγνωρίσιµα τα υπόλοιπα πρόσωπα, αλλά
σε όλους είναι διάχυτη και διακριτή, η ανησυχητική αύρα
του επερχοµένου Β' Παγκοσµίου πολέµου, που ήδη είχε
δροµολογηθεί, µε τα γνωστά καταστρεπτικά, αποτελέσµα-
τα.
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