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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, 
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1184 π.Χ: Η Τροία πέφτει στα χέρια των 
Ελλήνων, σύµφωνα µε τον Ερατοσθένη.

322 π.Χ: ∆ιεξάγεται η Μάχη στην Κραννώνα 
Θεσσαλίας, µεταξύ Μακεδόνων (40.000 
πεζοί, 3.000 τοξότες και 5.000 ιππείς, υπό 
τον Αντίπατρο) και Αθηναίων (25.000 
πεζοί και 3.500 ιππείς, υπό τον Αντίφιλο), 
στο πλαίσιο του Λαµιακού Πολέµου. 
Στην ιπποµαχία νικούν οι Αθηναίοι, 
αλλά η µακεδονική φάλαγγα πετυχαίνει 
αδιαµφισβήτητη νίκη. Στο πεδίο της µάχης 
πέφτουν νεκροί 500 Αθηναίοι, ανάµεσά 
τους και ο ολυµπιονίκης Χείλων, και 130 
Μακεδόνες.

980: Σύµφωνα µε τη χριστιανική παράδοση, 
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ φανερώνεται στο 
Πρωτάτο Καρυών ως µοναχός µπροστά 
στην περίφηµη εικόνα της Παναγίας «Άξιον 
Εστί», ψάλλει και χαράζει σε λίθινη πλάκα 
τον οµώνυµο ύµνο προς τη Θεοτόκο.

1945: Το ΚΚΕ αποκηρύσσει δηµόσια τη 
δράση του Άρη Βελουχιώτη. Λίγες µέρες 
αργότερα, στις 16 Ιουνίου, στη Μεσούντα 
κοντά στον Αχελώο, ο Βελουχιώτης 
θα αυτοκτονήσει(;) για να αποφύγει τη 
σύλληψή του από παραστρατιωτικές 
οµάδες που τον καταδιώκουν απηνώς.

1980: Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη 
φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος στη Νάπολη της Ιταλίας 
και χάνει από την Ολλανδία µε 1-0. Το γκολ 
σηµειώνει ο Κιστ µε πέναλτι στο 64ο λεπτό.

1993: Το Jurassic Park του Στίβεν 
Σπίλµπεργκ κάνει πρεµιέρα στις ΗΠΑ. 
Θα αποτελέσει µία από τις µεγαλύτερες 
επιτυχίες του Χόλιγουντ, µε εισπράξεις 502 
εκατοµµυρίων δολαρίων.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1572: Μπεν Τζόνσον, άγγλος θεατρικός 
συγγραφέας και πρώτος άγγλος 
δαφνοστεφής ποιητής, σύγχρονος του 
Σέξπιρ. (Ο Αλχηµιστής, Βολπόνε) (Θαν. 
6/8/1637)

1922: Μιχάλης Κακογιάννης, κύπριος 
σκηνοθέτης. (Στέλλα, Κυριακάτικο 
Ξύπνηµα, Ζορµπάς, Το κορίτσι µε τα µαύρα) 
(Θαν. 25/7/2011)

1958: Παντελής Θαλασσινός, 
τραγουδοποιός.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1835: Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και 
πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά 
την Επανάσταση του 1821. Το πραγµατικό 
του όνοµα ήταν Ανδρέας Βώκος. Πήρε το 
παρατσούκλι Μιαούλης, επειδή συνήθιζε να 
δίνει εντολές στους ναύτες του µε τη φράση 
«µια ούλη, µια ούλη». (Γεν. 20/5/1769)

1858: Πρίγκιπας Κλέµενς Φον Μέτερνιχ, 
αυστριακός πολιτικός και διπλωµάτης, που 
κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική 
σκηνή από το 1814 έως το 1848. ∆ια της 
Ιεράς Συµµαχίας, της οποίας υπήρξε 
εµπνευστής, αντιτάχθηκε στην ελληνική 
επανάσταση. (Γεν. 15/5/1773) 

2004: Ξενοφών Ζολώτας, οικονοµολόγος 
και ακαδηµαϊκός. ∆ιετέλεσε 
πρωθυπουργός επί οικουµενικής 
κυβέρνησης την περίοδο 1989 - 1990 και 
∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 
χρόνια. (Γεν. 26/3/1904)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

∆ιαπρεπής oικονοµολόγος και ακαδηµαϊκός. ∆ιετέλεσε πρω-
θυπουργός επί οικουµενικής κυβέρνησης την περίοδο 
1989 - 1990 και ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 

19 χρόνια.
Ο Ξενοφών Ζολώτας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαρτίου 

1904. Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, οικονοµικά 
στην Εµπορική Σχολή της Λειψίας και πολιτικές επιστήµες στο 
Πανεπιστήµιο των Παρισίων. Ξεκίνησε την καθηγητική του κα-
ριέρα το 1928 στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, η οποία διήρκεσε έως 
το 1968, οπότε και παραιτήθηκε, διαµαρτυρόµενος µε τον τρόπο 
αυτό εναντίον της δικτατορίας της 21ης Απριλίου.

Κατέλαβε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονο-
µικούς οργανισµούς και αναδείχθηκε σε κατευθυντήριο νου της 
ελληνικής οικονοµίας. Υπήρξε µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
της UNRRA (1946), διοικητής για την Ελλάδα στο ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο (1946-1947 και 1974-1981) και ∆ιοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδας κατά την περίοδο 1955-1967 και 1974-
1981. Η προσφορά του στην παγκόσµια οικονοµία έχει αναγνω-
ριστεί από όλους, αφού εισηγήθηκε την οργάνωση του συστήµα-
τος των πιστώσεων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και την 
αντικατάσταση το 1973 του κανόνα του χρυσού από ένα σύστηµα 
χρησιµοποίησης των ισοτιµιών των σηµαντικότερων νοµισµάτων.

Πλούσιο είναι και το συγγραφικό του έργο, που έχει µεταφρα-
σθεί σε πολλές ξένες γλώσσες. Κλασσική θεωρείται η µελέτη του 
«Η Ελλάς εις το στάδιον της εκβιοµηχανίσεως» (1926), που απο-
τέλεσε τη διδακτορική του διατριβή. Υπήρξε για 36 χρόνια εκδό-
της της «Ελληνικής Επιθεώρησης Οικονοµικών και Πολιτικών 
Επιστηµών» (1931-1967), ενώ το 1952 εξελέγη ακαδηµαϊκός. 
∆ιετέλεσε δύο φορές υπουργός Συντονισµού, στην Οικουµενική 
κυβέρνηση του 1952 και στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 
1974. Στις 23 Νοεµβρίου 1989 ορκίστηκε πρωθυπουργός στην 
Οικουµενική κυβέρνηση που συγκρότησαν Νέα ∆ηµοκρατία, ΠΑ-
ΣΟΚ και Συνασπισµός, µετά τις εκλογές της 5ης Νοεµβρίου και 
την αποτυχία της Νέας ∆ηµοκρατίας να σχηµατίσει αυτοδύναµη 
κυβέρνηση. Παραιτήθηκε στις 11 Απριλίου 1990, µετά την προ-
κήρυξη νέων εκλογών για τις 8 Απριλίου.

∆εινός χειµερινός κολυµβητής, ο Ξενοφών Ζολώτας έφυγε από 
τη ζωή στις 11 Ιουνίου 2004, σε ηλικία 100 ετών.

Σχετικά...
Ιστορικοί θεωρούνται οι δύο λόγοι που εκφώνησε ως ∆ιοικητής 

της Τράπεζας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, στις 26 Σεπτεµβρίου 
1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959. Η γλώσσα τους είναι η αγγλική, 
αλλά µε την αφαίρεση λίγων συνδέσµων, άρθρων και προθέσεων, 
όλες οι χρησιµοποιούµενες λέξεις είναι ελληνικής προέλευσης.

Λόγος της 26ης Σεπτεµβρίου 1957
“Kyrie,
I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus 

and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, 
methods and policies, although there is an episode of cacophony 
of the Trapeza with Hellas.

With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of 
our didymous Organizations in which polymorphous economic 
ideas and dogmas are analyzed and synthesized.

Our critical problems such as the numismatic plethora generate 
some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic 
of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program 
therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe.

In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and 
harmonization in a democratic climate is basic.

I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my 
eucharistia to you Kyrie, to the eugenic and generous American 
Ethnos and to the organizers and protagonists of this Amphictyony 
and the gastronomic symposia.

Λόγος της 2ας Οκτωβρίου 1959
“Kyrie,
It is Zeus’ anathema on our epoch for the dynamism of our 

economies and the heresy of our economic methods and policies 
that we should agonise between the Scylla of numismatic plethora 
and the Charybdis of economic anaemia.

It is not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my 
diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. 
Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, 
energize it through their tactics and practices.

Our policies have to be based more on economic and less 
on political criteria.Our gnomon has to be a metron between 
political, strategic and philanthropic scopes. Political magic has 
always been antieconomic.

In an epoch characterised by monopolies, oligopolies, 
menopsonies, monopolistic antagonism and polymorphous 
inelasticities, our policies have to be more orthological. But this 
should not be metamorphosed into plethorophobia which is 
endemic among academic economists.

Numismatic symmetry should not antagonize economic acme. 
A greater harmonization between the practices of the economic 
and numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to 
synchronize and harmonize more and more our economic and 
numismatic policies panethnically.

These scopes are more practical now, when the prognostics 
of the political and economic barometer are halcyonic. The 
history of our didymous organisations in this sphere has been 
didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the 
polyonymous and idiomorphous ethnical economics. The genesis 
of the programmed organisations will dynamize these policies. I 
sympathise, therefore, with the aposties and the hierarchy of our 
organisations in their zeal to programme orthodox economic and 
numismatic policies, although I have some logomachy with them.

I apologize for having tyrannized you with my hellenic 
phraseology. In my epilogue, I emphasize my eulogy to the 
philoxenous autochthons of this cosmopolitan metropolis and my 
encomium to you, Kyrie, and the stenographers.

(1904 – 2004)
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