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9 Σεπτεµβρίου
το 1922... οι Έλληνες παραδίδουν
τη Σµύρνη στους Τούρκους.
το 1926... αιµατηρό κίνηµα Κον-
δύλη. Περίπου 300 νεκροί και
τραυµατίες στην Αθήνα.
το 1933... ο πρωθυπουργός Πα-
ναγής Τσαλδάρης αναχωρεί για
την Άγκυρα µε σκοπό να υπογρά-
ψει ελληνοτουρκικό σύµφωνο
φιλίας.
το 1939... στην Ελλάδα, γίνονται
συστάσεις για κατανάλωση του
ψωµιού µε φειδώ, αποφυγή κάθε
σπατάλης και εντατικότερη καλ-
λιέργεια της γης.
το 1970... συλλαµβάνονται στην
Αθήνα δύο Άραβες κοµάντος µε
εκρηκτικές ύλες, έτοιµοι για σα-
µποτάζ.
το 1982... η Άννα Βερούλη παίρ-
νει την πρώτη θέση στους Πανευ-
ρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας,
µε βολή 70,02. Είναι το πρώτο
χρυσό µετάλλιο της Ελλάδας
στην ιστορία του ευρωπαϊκού
πρωταθλήµατος, που ξεκίνησε το
1934.
το 1983... δηµοσιεύεται στον Τύ-
πο το πλήρες κείµενο της συµφω-
νίας για τις βάσεις, που υπογρά-
φηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Σύµφωνα µε αυτό, οι βάσεις θα
παραµείνουν στην Ελλάδα έως το
1990, ενώ ως αντάλλαγµα θα δο-
θεί αµερικανική βοήθεια για τον
εκσυγχρονισµό των Ενόπλων ∆υ-
νάµεων.
το 1995... θεµελιώνεται το Μέγα-
ρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη.
το 1996... στην Κύπρο, η κυβέρ-
νηση δίνει συγκλονιστικά στοι-
χεία στη δηµοσιότητα, που απο-
δεικνύουν ότι, δολοφόνος του
Σολοµού Σολωµού στη ∆ερύνεια
είναι ο Κενάν Ακίν, "υπουργός"
Γεωργίας του ψευδοκράτους.

10 Σεπτεµβρίου
το 1922... αποφασίζεται η πραγ-
µατοποίηση της ∆ιάσκεψης της Ει-

ρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία
θα µετάσχει µόνο αν της αποδο-
θεί η Αδριανούπολη και αναγνω-
ριστεί ο Έβρος ως µεθοριακή
γραµµή Ελλάδας-Τουρκίας.
το 1925... στην Ελλάδα, υπογρά-
φεται και δηµοσιεύεται το νέο Σύ-
νταγµα, το οποίο τίθεται αµέσως
σε ισχύ.
το 1932... η ελληνική σηµαία υ-
ψώνεται στα δύο αντιτορπιλικά,
που κατασκευάζονται στην Ιταλία
για την Ελλάδα.
το 1952... στο Στρασβούργο, έξι
έθνη συµµετέχουν στην πρώτη
συνάντηση της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας Άνθρακα και Χάλυβα,
πρόδροµο της ΕΟΚ και της µετέ-
πειτα Ε.Ε.
το 1959... πεθαίνει στο Παρίσι η
Έλενα Βενιζέλου.
το 1972... ο Πέτρος Γαλακτόπου-
λος κερδίζει αργυρό µετάλλιο
στα 74 κιλά της ελληνορωµαϊκής
πάλης στους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες του Μονάχου όταν χάνει από
τον Τσέχο Βιτεζλάβ Μάχα µε 5-2
στα σηµεία.
το 1982... η Άννα Βερούλη κατα-
κτά το χρυσό µετάλλιο στον ακο-
ντισµό στους 13ους Πανευρωπαϊ-
κούς Αγώνες µε βολή 70.02 στο
ΟΑΚΑ ενώ η Σοφία Σακοράφα
κατατάσσεται τρίτη και παίρνει το
χάλκινο.
το 1990... ο τέως υπουργός Με-
ταφορών και Επικοινωνιών, Γιώρ-
γος Πέτσος, καταθέτει στον ανα-
κριτή για το σκάνδαλο Κοσκωτά.
το 1995... συνέντευξη εφ' όλης
της ύλης παραχωρεί ο πρωθυ-
πουργός Ανδρέας Παπανδρέου
στο πλαίσιο της 60ής ∆ιεθνούς
Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
το 1997... επιβεβαιώνεται από το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβού-
λιο ότι τα ταφικά µνηµεία του 5ου
π.Χ. αιώνα, που βρέθηκαν σε οι-
κόπεδο του Μεταξουργείου, ανή-
κουν στο δηµόσιο νεκροταφείο
της πόλης των Αθηνών.

Σαν σήµερα

HΦιλοξενία στήν Ελάτεια, ή-
ταν πάντα διαχρονικός θε-
σµός, ιερή υποχρέωση, ερ-

χόµενη από τα χρόνια τού Μύθου,
διαπερνώντας τις γενεές, και, η ά-
σκησή της, ήταν σαν µία αβίαστη,
φυσική και κοινωνική διαδικασία.
Η υποδοχή όµως και η περιποίηση
φιλικών και συγγενικών προσώ-
πων, ιδιαίτερα όσων, ήσαν ξενιτε-
µένα , στα " ξένα " όπως έλεγαν
τότε, ήταν εξαιρετικά πλουσιοπά-
ροχη, από τήν ευρύτερη συγγενική
οµάδα, πού έβλεπε µε χαρά, τα α-
ποχωρήσαντα ή απόντα µέλη,
πού συγκροτούσαν το σόι, να επι-
στρέφουν στα πάτρια εδάφη, έστω
διαφορετικά, σε παρουσία, ένδυση
και συµπεριφορά, αλλά πάντα οι-
κεία και αγαπητά, δίνοντας και έ-
να αίσθηµα, αυτοπεποίθησης, σάν
άξιοι δικοί τους άνθρωποι.

Επί πλέον η προσθήκη και ενός
νέου µέλους, ήταν λόγος µεγαλύ-
τερης χαράς. Μία τέτοια έξοχη
σκηνή, απεικονίζεται στήν φωτο-
γραφία αυτή, τού 1932. Ο χώρος
είναι, το Αλωνάκι, πάνω από το
βαθύσκιο, πλατανοδάσος τού Αγί-
ου Λουκά, στήν Ελάτεια, πού ήταν
διαχρονικά, µία από τις αγαπηµέ-
νες επιλογές, για υπαίθριες εορτές
και εκδηλώσεις. Στήν Φωτογρα-
φία, εµφανίζεται µία εύθυµη οµά-
δα εορταστών, να πλαισιώνουν έ-
να κάρο, το όχηµα τής εποχής,
φορτωµένο τα απαραίτητα δυσ-
διάκριτα "συµπράγκαλα", µε φό-
ντο τα πετρώδη πρανή τού Σβαρ-
νιά. Ήδη η υπόλοιπη πολυπληθής
οµάδα, ευρίσκεται στήν σκιά τών
πλατανιών, για τήν προετοιµασία
τού "λάκκου" πού θα ψηθεί, ο οβε-
λίας, τα κοκορέτσια, και, θα α-
πλωθούν, τα πολύχρωµα, σγατζα-
ρά χράµια και στρωσίδια, στήν
πράσινη χλόη, µαζί µε τα χρειώδη
σκεύη και παρελκόµενα. Η συνέ-
χεια είναι, το καθιερωµένο τελε-
τουργικό γεύµα, οι ανταλλαγές
ευχών, οι διηγήσεις και οι αφηγή-
σεις τών φιλοξενουµένων.

Επανερχόµενοι στήν εµβληµα-
τική φωτογραφία, θα σηµειώσουµε
ότι φωτογράφος είναι, ο µακάριος
Βασ. Λ. Παπανικολάου, µε µία µη-
χανή Kodak, " κουτί ", πού έκανε
πολύ καλά την δουλειά της, µε τις
τεχνικές δυνατότητες της, τότε, αλ-
λά και η στιγµή, πού αποτυπώνει,
µε τούς γελαστούς ενήλικες και τα
παιδιά, πού ο ένας κάνει ακροβα-
τικές επιδείξεις, ο άλλος κρατά κύ-
πελλο, ενώ µικρός Σωκράτης, υ-
ψώνει σάν λάβαρο, τήν τεράστια
ξύλινη σούβλα, για το µανάρι. Τε-
λειώνοντας η έκπληξη είναι η περι-
γραφή, ιδιόγραφη τού σεβαστού
µου συµπατριώτη, φίλου και πο-
λύτιµου συµβούλου, στρατηγού
Σωκράτη Κ. Κορδαλή, ο οποίος ει-
κονίζεται στήν Φωτογραφία, και
τήν καταγράφει άριστα και µε α-
κρίβεια, τον ευχαριστώ για όλα .
Απολαύστε τήν σχετική επιστολή
του, πού ζωντανεύει γεγονότα,
µίας µικροκοινωνίας, πού έφυγε α-
νεπιστρεπτί. ...
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