
O ΚόσμοςWEDNESDAY 12 JUNE 201312 ΣΧΟΛΙΑ

ς

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1822: O Γεγονότα

1913: ∆ηµιουργείται το πρώτο 
καρτούν, στις ΗΠΑ. Ο Τζον 
Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί 
την ταινία «Το όνειρο του 
καλλιτέχνη», στην οποία 
ένας σκύλος καταβροχθίζει 
συνεχώς λουκάνικα έως 
ότου στο τέλος εκρήγνυται.

1923: Ο µεγάλος µάγος Χάρι 
Χουντίνι απελευθερώνεται 
από το σφιχτό µανδύα που 
τον κρατούσε κρεµασµένο 
ανάποδα, 12 µέτρα πάνω από 
τη Γη.

1953: Τερµατίζεται η 
πανεργατική απεργία που 
ξέσπασε στις 4 Ιουνίου 
στην Ελλάδα, µε αφορµή 
τα οικονοµικά µέτρα της 
κυβέρνησης Αλέξανδρου 
Παπάγου, µετά την υπόσχεση 
του υπουργού Εργασίας για 
αυξήσεις στους ιδιωτικούς 
και δηµόσιους υπαλλήλους 
κατά 7-12%.

1975: Ο πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Καραµανλής 
υποβάλλει την αίτηση ένταξης 
της χώρας στην ΕΟΚ.

1987: Η Εθνική Ελλάδος 
στο µπάσκετ, µε 30 πόντους 
του Νίκου Γκάλη, νικά 
81-77 τη Γιουγκοσλαβία και 
προκρίνεται στο τελικό του 
Ευρωµπάσκετ της Αθήνας.

1996: Η φέτα, το κασέρι, 
πολλά είδη γραβιέρας 
και ορισµένα λάδια, 
αναγνωρίζονται 
από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ως προϊόντα µε 
Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1827: Γιοχάνα Σπίρι, 
φιλολογικό ψευδώνυµο 
της Γιοχάνα Λουίζ Χόισερ, 
ελβετίδα συγγραφέας. (Χάιντι) 
(Θαν. 7/7/1901)

1913: Ντίνος Ηλιόπουλος, 
ηθοποιός. (Θαν. 4/6/2001)

1929: Αν Φρανκ, 
εβραιοπούλα που έµεινε στην 
ιστορία για το ηµερολόγιό της. 
(Θαν. 12/3/1945)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1798: Ρήγας Φεραίος, 
πρόδροµος και 
πρωτεργάτης του 
Νεοελληνικού 
∆ιαφωτισµού. (Γεν. 1757)

2002: Γιάννης Γεωργακάς, 
επιχειρηµατίας, ιδρυτής 
του Μινιόν, του πρώτου 
πολυκαταστήµατος στην 
Ελλάδα. (Γεν. 1913)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Κωνσταντίνος Γεράκης

Στρατιωτικός και πολιτικός. ∆ιετέλεσε 
Αρχιστράτηγος κατά τον ελληνοϊταλικό 
πόλεµο και στο τελευταίο στάδιο του Εµ-

φυλίου Πολέµου, και Πρωθυπουργός από το 
1952 έως το θάνατό του. Ο Αλέξανδρος Πα-
πάγος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 ∆εκεµ-
βρίου 1883. Πατέρας του ήταν ο αντιστράτη-
γος Λεωνίδας Παπάγος µε καταγωγή από τις 
Κυδωνίες της Μικράς Ασίας και µητέρα του η 
Μαρία Καλίνσκυ, ανιψιά του εθνικού ευεργέ-
τη Γεωργίου Αβέρωφ. Μετά τις γυµνασιακές 
του σπουδές, το 1901 εγγράφηκε στη Νοµική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά την 
εγκατέλειψε ένα χρόνο αργότερα, προκειµέ-
νου ν’ ακολουθήσει στρατιωτική εκπαίδευση 
στο εξωτερικό, καθότι είχε παρέλθει το όριο 
ηλικίας για την εισαγωγή του στη Σχολή Ευελ-
πίδων. Φοίτησε για µία διετία (1902 - 1904) 
στη στρατιωτική σχολή των Βρυξελλών και 
την επόµενη διετία στη σχολή Ιππικού του 
Ιπρ. Το 1906 επέστρεψε στην Ελλάδα και 
κατετάγη στο στρατό ως Ανθυπίλαρχος στο 
Όπλο του Ιππικού. Το 1911 παντρεύτηκε τη 
Μαρία Καλίνσκυ, εγγονή του στρατηγού Τιµο-
λέοντα Βάσσου, µε την οποία απέκτησαν δύο 
παιδιά, την Ειρήνη (1914), σύζυγο του γλύ-
πτη Γιάννη Παππά και τον Λεωνίδα (1912), 
διπλωµάτη και αυλάρχη των ανακτόρων.

Ο Παπάγος συµµετείχε στους Βαλκανικούς 
Πολέµους ως Υπίλαρχος κι έλαβε µέρος στις 
επιχειρήσεις για την κατάληψη των Ιωαννί-
νων. ∆εδηλωµένος φιλοβασιλικός ο Παπάγος, 
µετά την επικράτηση του Ελευθέριου Βενιζέλου 
το 1917, αποστρατεύτηκε κι εξορίστηκε διαδο-
χικά στα νησιά Ίο, Θήρα, Μήλο και Κρήτη. Η 
νίκη των «Κωνσταντινικών» και η επάνοδος 
του Βασιλιά Κωνσταντίνου το Νοέµβριο του 
1920 είχε ως επακόλουθο την ανάκληση του 
Παπάγου στο στράτευµα και την αναδροµική 
απόδοση του βαθµού του Αντισυνταγµατάρχη. 
Συµµετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία ως 
Επιτελάρχης σε µονάδες του Ιππικού, όπου και 
παρέµεινε µέχρι την κατάρρευση του Μετώπου 
τον Αύγουστο του 1922.

Μετά την Επανάσταση Πλαστήρα, το 1922, 
αποστρατεύτηκε εκ νέου. Επανήλθε για δεύτε-
ρη φορά στις τάξεις του στρατού το 1926 επί 
οικουµενικής κυβέρνησης µε το βαθµό του 
Συνταγµατάρχη και µέχρι το 1935 είχε φθάσει 
στο βαθµό του Αντιστρατήγου, διοικώντας ση-
µαντικές µονάδες του Ελληνικού Στρατού. Στις 
10 Οκτωβρίου 1935, ως αρχηγός του Στρα-
τού οργάνωσε κίνηµα µαζί µε τους οµολόγους 
του υποναύαρχο Οικονόµου και αντιπτέραρ-
χο Ρέππα, προκαλώντας την παραίτηση της 
κυβέρνησης Τσαλδάρη κι επιταχύνοντας τις 
εξελίξεις για την επαναφορά της βασιλείας στη 
χώρα µας. Ο Γεώργιος Κονδύλης, που βρισκό-
ταν σε συνεννόηση µε τους πραξικοπηµατίες, 
σχηµατίζει αµέσως κυβέρνηση, ορίζοντας τον 
Παπάγο υπουργό Στρατιωτικών. Η νέα κυβέρ-
νηση προκήρυξε δηµοψήφισµα για τη µορφή 
του πολιτεύµατος, το οποίο απέβη υπέρ της Βα-
σιλευόµενης ∆ηµοκρατίας και ο Παπάγος ορί-
στηκε να µεταφέρει το αποτέλεσµα στο Βασιλιά 
Γεώργιο Β’ στην Αγγλία, όπου διέµενε.

Όταν ο Ιωάννης Μεταξάς έγινε πρωθυπουρ-
γός, επανήλθε στην αρχηγία του στρατεύµατος 
την 1η Αυγούστου 1936, παρέχοντάς του ση-
µαντική βοήθεια στο πραξικόπηµα της 4ης Αυ-
γούστου. Παρέµεινε στη θέση αυτή και κατά τη 
διάρκεια της ∆ικτατορίας Μεταξά, συµβάλλο-

ντας στην αναδιοργάνωση και τον επανεξοπλι-
σµό του ελληνικού στρατού στον διαφαινόµενο 
πόλεµο.

Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέµου 
ανέλαβε Αρχιστράτηγος του στρατού ξηράς, 
καταφέρνοντας, παρά τις υλικές αδυναµίες 
και τον αρχικό αιφνιδιασµό, να οργανώσει 
την αποτελεσµατική άµυνα της χώρας και να 
απωθήσει τα ιταλικά στρατεύµατα στην αλβα-
νική ενδοχώρα. Παρέµεινε στην ηγεσία του 
στρατεύµατος έως τις 23 Απριλίου 1941, οπότε 
παραιτήθηκε, προκειµένου να µη συµµετάσχει 
στις διαπραγµατεύσεις της συνθηκολόγησης 
µετά τη ναζιστική εισβολή και προέλαση, επι-
κρίνοντας το στρατηγό Τσολάκογλου για το 
σχηµατισµό δοσιλογικής κυβέρνησης.

Στη διάρκεια της Κατοχής, δηµιούργησε µία 
πατριωτική οργάνωση, τη Στρατιωτική Ιεραρ-
χία, στην οποία συµµετείχαν ως επί το πλεί-
στον αξιωµατικοί. Η αποκάλυψη της δράσης 
τους τον Ιούλιο του 1943 συνοδεύτηκε από 
την αποστολή του, µαζί µε άλλους τέσσερεις 
αντιστράτηγους, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(στο Νταχάου, µεταξύ άλλων), στα οποία παρέ-
µεινε µέχρι τη συνθηκολόγηση της Γερµανίας.

Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1945 
και τον Ιούλιο του 1947 του απονεµήθηκε ο 
βαθµός του στρατηγού εν αποστρατεία. Στις 19 
Ιανουαρίου 1949 η κεντρώα κυβέρνηση Σο-
φούλη ανακάλεσε στην ενέργεια τον στρατηγό 
Αλέξανδρο Παπάγο και του ανέθεσε εν λευκώ 
τη Γενική Αρχιστρατηγία των Ενόπλων ∆υνά-
µεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, µε στόχο 
τη συντριβή της κοµµουνιστικής ανταρσίας.

Η έκβαση του Εµφυλίου Πολέµου ήταν επι-
τυχής για τις αστικές δυνάµεις, µε την καθο-
ριστική συµβολή των Αµερικανών. Η εξέλιξη 
αυτή οδήγησε το Βασιλιά Παύλο να απονείµει 
στον Παπάγο, για πρώτη φορά σε έλληνα στρα-
τιωτικό, τον τίτλο του Στρατάρχη (17 Οκτωβρί-
ου 1949). Ο Στρατάρχης Παπάγος παρέµεινε 
επικεφαλής των Ενόπλων ∆υνάµεων, συµβάλ-
λοντας στην ίδρυση στις 11 Απριλίου 1950 
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σε αντικα-
τάσταση των µέχρι τότε υφιστάµενων Υπουρ-
γείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορί-
ας, και την οργάνωση του Γενικού Επιτελείου 

Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ), του οποίου υπήρξε 
και ο πρώτος αρχηγός.

Οι αποτυχηµένες προσπάθειες των βενιζελο-
γενών δυνάµεων για τη δηµιουργία ενός ισχυ-
ρού κεντρώου συνασπισµού οδήγησαν τον 
αµερικανικό παράγοντα να βλέπει θετικά τη 
λύση της ανάληψης της πρωθυπουργίας από 
τον δεξιό Παπάγο, που πλέον διέθετε ιδιαίτε-
ρα ισχυρό γόητρο στην ελληνική κοινωνία. Το 
εγχείρηµα στηρίχθηκε και από τα µεγαλύτερα 
εκδοτικά συγκροτήµατα της εποχής (Καθηµερι-
νή, Εστία, Βήµα), αλλά αντιµετώπισε τη σθε-
ναρή αντίδραση των Ανακτόρων, που φοβού-
νταν απώλεια του ελέγχου του στρατεύµατος.

Στις 28 Μαΐου 1951 ο Παπάγος υπέβαλε την 
παραίτησή του στον Πρωθυπουργό Σοφοκλή 
Βενιζέλο, εκφράζοντας την πρόθεσή του να 
πολιτευτεί. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεµβρίου 
1951 ο «Ελληνικός Συναγερµός», το κόµµα 
που είχε ιδρύσει στα πρότυπα του γαλλικού Συ-
ναγερµού του στρατηγού Ντε Γκολ, συγκέντρω-
σε το 36,53% των ψήφων, αλλά δεν εξασφάλι-
σε αυτοδύναµη πλειονοψηφία στη Βουλή.

Στις 10 Οκτωβρίου 1952 προκηρύχθηκαν 
εκλογές για τις 16 Νοεµβρίου, µε νέο πλειοψη-
φικό σύστηµα. Ο Ελληνικός Συναγερµός κα-
τήγαγε θρίαµβο µε ποσοστό 49,22% και 247 
από τις 300 έδρες της Βουλής, µε αποτέλεσµα 
να σχηµατισθεί κυβέρνηση Παπάγου στις 19 
Νοεµβρίου 1952.

Στο εσωτερικό µέτωπο, η κυβέρνηση Παπά-
γου ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την 
ανοικοδόµηση της χώρας, µετά τον καταστρο-
φικό εµφύλιο και την κατοχή. Στο οικονοµικό 
πεδίο απόλυτος κυρίαρχος υπήρξε ο Υπουργός 
Συντονισµού Σπυρίδων Μαρκεζίνης, ο οποίος 
µε τολµηρές κινήσεις κατάφερε τη µερική ανά-
καµψη της ελληνικής οικονοµίας.

Στις 9 Απριλίου 1953 η κυβέρνηση, µε πρό-
ταση του Μαρκεζίνη, προχώρησε στην υποτί-
µηση κατά 50% του εθνικού νοµίσµατος έναντι 
του δολαρίου, συνδέοντας µε αυτό τον τρόπο 
την ισοτιµία της δραχµής µε τα διεθνή νοµί-
σµατα, σύµφωνα µε τις επιταγές του Bretton 
Woods (1944). Η απόφαση αυτή θεωρείται 
από τις πλέον επιτυχηµένες οικονοµικές κινή-
σεις και συνέβαλε δραστικά στη σταθεροποίη-
ση της εθνικής οικονοµίας. 

Την περίοδο της διακυβέρνησής του κορυ-
φώνεται ο απελευθερωτικός αγώνας των Κυ-
πρίων από τη βρετανική αποικιοκρατία, που 
ζητούσαν την Ένωση µε τη µητέρα - πατρίδα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άµεση εµπλοκή 
της Ελλάδας, που αντιµετώπισε, όµως, και την 
αντίδραση της ισχυρής συµµάχου Μεγάλης 
Βρετανίας. Η έναρξη του απελευθερωτικού 
αγώνα της ΕΟΚΑ βρίσκει τον Παπάγο σοβα-
ρά άρρωστο και ανίκανο να πάρει αποφάσεις. 
Οι συγκρούσεις στην Κύπρο οδηγούν σε χει-
ροτέρευση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που 
φθάνουν στο κατώτερο δυνατό σηµείο µε το 
τουρκικό πογκρόµ κατά των Ελλήνων της 
Κωνσταντινούπολης στις 6 Σεπτεµβρίου 1955.

Ο Στρατάρχης Παπάγος πέθανε, τελικά, 
στις 4 Οκτωβρίου 1955, έπειτα από σύντοµη 
ασθένεια, ενώ ήταν ακόµη πρωθυπουργός. Ο 
Βασιλιάς Παύλος έκανε την έκπληξη κι έχρισε 
διάδοχό του τον δυναµικό υπουργό ∆ηµοσίων 
Έργων Κωνσταντίνο Καραµανλή και όχι κά-
ποιο πρωτοκλασάτο στέλεχος της κυβέρνησής 
του, όπως τους δελφίνους Στέφανο Στεφανό-
πουλο και Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

(1647 – 1688)


