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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ,  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1485: Με τη µάχη του Μπόσγουορθ λήγει ο Πόλεµος των 
Ρόδων µεταξύ των Οίκων του Γιορκ και του Λάνκαστερ στην 
Αγγλία.

1645: Η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους Ενετούς 
στους Τούρκους, µετά από δίµηνη πολιορκία.

1686: Ο ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνι 
κυριεύει από τους Τούρκους το Ναύπλιο, µετά από µακρά 
πολιορκία.

1864: ∆ώδεκα κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενεύης, 
µε την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός.

1943: Το ελληνικό αντιτορπιλικό Πίνδος και το αγγλικό Ίστον 
βυθίζουν γερµανικό υποβρύχιο κοντά στις Συρακούσες της 
Σικελίας.

1964: Παρουσιάζεται το σχέδιο Άτσεσον 2, για την επίλυση 
του Κυπριακού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1862: Κλοντ Ντεµπισί, γάλλος συνθέτης. (Θαν. 25/3/1918)

1882: ∆ηµήτρης Γληνός, εκπαιδευτικός και πολιτικός. (Θαν. 
23/12/1943)

1921: Σωτηρία Μπέλλου, τραγουδίστρια του λαϊκού και του 
ρεµπέτικου. (Θαν. 27/8/1997)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1922: Μάικλ Κόλινς, ιρλανδός επαναστάτης. Το ∆εκέµβριο 
του 1921 υπέγραψε τη Συνθήκη που οδήγησε στη 
δηµιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας, έγινε ο πρώτος 
Πρόεδρός της και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεµιστών. 
(Γεν. 16/10/1890)

1936: Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος και πολιτικός, 
που διετέλεσε αντιβασιλέας και Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας. (Γεν. 1855)

 Στιέπαν Μπόµπεκ, κροάτης ποδοσφαιριστής και 
προπονητής. ∆ιετέλεσε µεταξύ άλλων προπονητής του 
Παναθηναϊκού, τον οποίον οδήγησε σε αήττητο πρωτάθληµα 
το 1964. Ήταν ο εισηγητής του συστήµατος 4-3-3 στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. (Γεν. 3/12/1923)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Του Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου 

Ο φετινός Αύγουστος, διαψεύδο-
ντας τον Ουµπέρτο Εκο, είχε πολλές 
ειδήσεις και ακόµη περισσότερα ψέ-
µατα. Ειδικά η αντιµεταρρύθµιση στο 
χώρο της διοίκησης δεν περιλαµβά-
νει τίποτα άλλο. Ο χορός της απάτης 
ξεκίνησε µε τους παλικαρισµούς του 
πρωθυπουργού στο συνέδριο της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι στόχος του θα 
είναι στο εξής «τα κάστρα των βολε-
µένων». Ακολούθησε η κατάργηση 
των οργανικών θέσεων των σχο-
λικών φυλάκων και στη συνέχεια 
η απόλυση των καθαριστριών του 
υπουργείου Οικονοµικών. 

Τη σκυτάλη πήρε ο υπερυπουργός 
Οικονοµικών, ο οποίος δήλωσε ότι, 
τάχα, οι «αποχωρήσεις (προσέξτε τον 
ευφηµισµό, αντί της λέξης απόλυση) 
δεν γίνονται για να πάρουµε τη δόση. 
Οι 15.000 που θα φύγουν το 2013 και 
το 2014 είναι για να βελτιωθεί η ποιό-
τητα του δηµόσιου τοµέα, άνθρωποι 
που έχουν τιµωρηθεί ή που δεν µπο-
ρούν να κάνουν τη δουλειά τους, για 
να έρθουν 15.000 άνθρωποι ικανοί». 

Εδώ το ψεύδος είναι πολλαπλό 
και ανάξιο ανθρώπου που πριν γί-
νει πολιτικός ήταν πανεπιστηµιακός 
δάσκαλος. Στην πραγµατικότητα, 
απολύονται συλλήβδην και χωρίς 
καµιά αξιολόγηση απλώς όσοι αριθ-
µητικά χρειάζονται για να καλυφθεί ο 
στόχος του κυνηγιού κεφαλών που 
έχει θέσει η τρόικα: χαρακτηριστική 
η περίπτωση της κατάργησης των ει-
δικοτήτων των καθηγητών της τεχνι-
κής εκπαίδευσης, πριν η κυβέρνηση 
θέσει καν σε διαβούλευση την πρό-
τασή της για το νέο Τεχνικό Λύκειο. 
Το κάρο πριν από το άλογο, δηλαδή. 

Χωρίς να ξέρουµε ποιες είναι οι 
ανάγκες που πρέπει να καλύψει η 
επαγγελµατική εκπαίδευση, προκα-
ταβολικά καταργούµε συλλήβδην 
ειδικότητες, αρκετές από τις οποίες 
είναι περιζήτητες στα ιδιωτικά ΙΕΚ. 
Αυτοί ήταν όλοι ανίκανοι; 

Ή ήταν τάχα χωρίς προσόντα; Τότε 
γιατί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα κατό-
πιν της επιταγής των «εταίρων» µας, 
κατά πλήρη εξευτελισµό του Κοι-

νοβουλίου και αναίρεση ρύθµισης 
λίγων ωρών, και εκείνοι από τους 
καθηγητές που ήταν κάτοχοι µετα-
πτυχιακών και διδακτορικών τίτλων; 
Είναι χωρίς προσόντα το σύνολο των 
υπαλλήλων της Εθνικής Μετεωρο-
λογικής Υπηρεσίας µε σχέση ερ-
γασίας αορίστου χρόνου ιδιωιτκού 
δικαίου, οι οποίοι απολύονται όλοι; 
Ή δεν καλύπτουν καµιά ανάγκη οι 
υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσι-
ών του Ναύσταθµου Σαλαµίνας, από 
την εργασία των οποίων εξαρτάται το 
αξιόµαχο του στόλου µας; 

Ή έχει, µήπως, δηµοσιονοµικό 
όφελος η σφαγή αυτή; Ούτε καν 
αυτό. Ογδόντα εκατοµµύρια θα είναι 
το κόστος για τις αποζηµιώσεις των 
υπαλλήλων της ΕΡΤ, ενός φορέα 
που δεν κόστιζε ούτε ένα ευρώ στον 
κρατικό προϋπολογισµό, δεδοµένου 
ότι χρηµατοδοτούνταν απ’ ευθείας 
από το ανταποδοτικό τέλος των τεσ-
σάρων ευρώ του λογαριασµού της 
∆ΕΗ. Αρκετά εκατοµµύρια ευρώ θα 
χάσουν και οι δήµοι, από την κα-

τάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµί-
ας.  Η διάλυση του ∆ηµοσίου, χωρίς 
σχέδιο, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς 
τεκµηρίωση, χωρίς λογική, χωρίς 
ντροπή, δεν εξυπηρετεί παρά µόνο 
τις ιδεοληψίες της τρόικας. Είναι και 
κραυγαλέα αντισυνταγµατική: ακόµη 
και ο ίδιος ο νόµος της κινητικότητας, 
ο ν. 4172/13, στο άρθρο 90 παρ. 1 
προέβλεψε ότι πριν από την κατάρ-
γηση οργανικών θέσεων θα έπρεπε 
να έχει προηγηθεί «τεκµηρίωση, 
που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολό-
γησης δοµών και σχέδια στελέχω-
σης».  Χρειάζεται να πούµε ότι αυτές 
οι µελέτες είναι ανύπαρκτες; Πρέπει, 
αντίθετα, να θυµίσουµε ότι η πρό-
βλεψη αυτή, σχετικά µε την αναγκαι-
ότητα τεκµηριωµένης αξιολόγησης 
πριν από την κατάργηση οργανικών 
θέσεων, επιβάλλεται ευθέως από το 
Σύνταγµα. Ειδικότερα, από το άρθρο 
103 του Συντάγµατος δεν απορρέει 
µόνον η µονιµότητα των δηµοσίων 
υπαλλήλων, όσο διατηρείται η ορ-
γανική τους θέση, αλλά και η διατή-

ρηση όλων των οργανικών θέσεων, 
µονίµων υπαλλήλων και Ι∆ΑΧ, εφ’ 
όσον εξακολουθεί να υφίσταται η 
δηµόσια ωφέλεια προς εξυπηρέτη-
ση της οποίας συστάθηκαν αρχικά 
οι εν λόγω θέσεις.  Και τούτο, διότι, 
προφανώς, η θέση δεν υπάρχει για 
χάρη του δηµόσιου υπαλλήλου, αλλά 
αυτός κατέχει τη θέση του µόνον εφ’ 
όσον, και για όσο καιρό, υπηρετεί 
κάποιο σκοπό δηµόσιου συµφέρο-
ντος. Οι θέσεις των σχολικών φυλά-
κων, των δηµοτικών αστυνοµικών, 
των εκπαιδευτικών της τεχνικής 
εκπαίδευσης, των µετεωρολόγων 
της ΕΜΥ, των τεχνιτών του Ναυστάθ-
µου, όλων των πρόσφατων θυµάτων 
της κυβερνητικής απάτης σαφώς 
και καλύπτουν καίρια σκοπούς δη-
µόσιας ωφέλειας. Γι’ αυτό και είναι 
αντισυνταγµατική και παράνοµη η 
κατάργησή τους. 

Το λόγο έχει τώρα, άµεσα, η ∆ι-
καιοσύνη. Η κοινωνία, όµως, είναι 
αυτή που πρέπει να έχει τον τελευ-
ταίο λόγο. 

Νέα ψέµατα για το ∆ηµόσιο

Κ Κορυφαία τραγουδίστρια του λαϊκού και ρεµπέτικου τρα-
γουδιού. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1921 στο χωριό 
Χάλια της Χαλκίδας. Ήταν µέλος εύπορης οικογένειας και 

η µεγαλύτερη από τα τέσσερα αδέλφια της. Είχε το όνοµα του 
αγαπηµένου της παππού, Σωτήρη Παπασωτηρίου, που ήταν 
παπάς στο Σχηµατάρι. Στο πλευρό του, «ζυµώθηκε» από µικρή 
µε τους εκκλησιαστικούς ήχους και τη βυζαντινή µουσική.
Τραγουδίστρια αποφάσισε να γίνει όταν είδε στον κινηµατο-
γράφο την ταινία «Η Προσφυγοπούλα» µε τη Σοφία Βέµπο. Οι 
γονείς της, όµως, είχαν αντιρρήσεις κι έτσι σε ηλικία 17 ετών 
αποφάσισε να κατεβεί µόνη στην Αθήνα. Εκεί παντρεύτηκε τον 
Βαγγέλη Τριµούρα, ελεγκτή στα λεωφορεία, µε τον οποίο είχε 
γνωριστεί όσο ήταν ακόµη στη Χαλκίδα. Ο γάµος τους κράτη-
σε µόνο έξι µήνες και η Σωτηρία βρέθηκε στις φυλακές «Αβέ-
ρωφ», όταν στον τελευταίο τους καβγά του έριξε βιτριόλι στο 
πρόσωπο. Στο Εφετείο η ποινή της µειώθηκε από 3,5 χρόνια 
σε 6 µήνες και αφέθηκε ελεύθερη.
Το µαρτύριό της συνεχίστηκε όταν επέστρεψε στο πατρικό της 
στη Χαλκίδα, καθώς οι δικοί της θεωρούσαν ότι τους ντρό-
πιαζε. Μην αντέχοντας το καθηµερινό ξύλο, αποφάσισε να 
ξαναδοκιµάσει την τύχη της στην πρωτεύουσα. Καθώς η µέρα 
αυτού του ταξιδιού της συνέπεσε µε την 28η Οκτωβρίου 1940, 
πέρασε όλη την περίοδο του πολέµου και τα χρόνια της Κα-
τοχής κάτω από δύσκολες συνθήκες και κάνοντας διάφορες 
δουλειές. Ανάµεσα στα άλλα τραγουδούσε για ένα χαρτζιλίκι 
σε διάφορα ταβερνάκια, µε µια κιθάρα που είχε αγοράσει στο 
µεταξύ.
Μετά την απελευθέρωση και αφού γνώρισε από κοντά την 
αγριότητα και τις διώξεις του Εµφυλίου, όντας ενεργό µέλος 
του αντάρτικου, την ανακάλυψε σε µια ταβέρνα των Εξαρχείων 
ο θεατρικός συγγραφέας Κίµων Καπετανάκης και τη σύστησε 
στο φίλο του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο βάρδος του ρεµπέτικου εν-
θουσιάστηκε από τη φωνή της και της πρότεινε να µπουν µαζί 
στο στούντιο.
Η επιτυχία των πρώτων της ηχογραφήσεων µε τον αξέχα-
στο Τσιτσάνη («Συννεφιασµένη Κυριακή», «Τα Καβουράκια», 
«Όταν πίνεις στην ταβέρνα», «Κάνε λιγάκι υποµονή») την κα-
θιέρωσε ως λαϊκή τραγουδίστρια, ενώ τα χρόνια 1948 - 1955 
ήταν περιζήτητη ανάµεσα στους κορυφαίους συνθέτες. Μεταξύ 

άλλων, συνεργάστηκε µε τους Γιάννη Παπαϊωάννου («Γύρνα 
στη ζωή την πρώτη», «Κάνε κουράγιο καρδιά µου», «Άνοιξε, 
άνοιξε»), Γιώργο Μητσάκη («Ο ναύτης», «Το σβηστό φανάρι»), 
Απόστολο Καλδάρα («Είπα να σβήσω τα παλιά»), Απόστολο 
Χατζηχρήστο, Μανώλη Χιώτη κ.ά.
Η καριέρα της γνώρισε µία κάµψη στα πρώτα χρόνια της δε-
καετίας ‘60. Από το 1966, όµως, κέρδισε ξανά τη θέση της 
κορυφαίας ερµηνεύτριας του είδους, προχωρώντας σε πρω-
τοποριακές συνεργασίας µε σύγχρονους έντεχνους συνθέτες: 
Μούτσης («Το φράγµα»), Σαββόπουλος («Το βαρύ ζεϊµπέκι-
κο»), Ανδριόπουλος («Λαϊκά προάστια»), Κουνάδης («∆εν 
περισσεύει υποµονή»), Λάγιος («Λαός») κ.ά. Παράλληλα, ξα-
νατραγούδησε παλιά λαϊκά και ρεµπέτικα τραγούδια, από τα 
οποία την αγάπησε η νέα γενιά και τη στήριξε στις αδιάκοπες 
εµφανίσεις της στα λαϊκά κέντρα, στις µπουάτ της Πλάκας, κα-
θώς και σε µεγάλες συναυλιακές και άλλες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις.
Το Μάρτιο του 1993 ήρθε αντιµέτωπη µε τα πρώτα σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, όταν εισήχθη επειγόντως στο νοσοκοµείο 
«Σωτηρία» µε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και πνευµονικό 
εµφύσηµα. Λίγο αργότερα, διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκί-
νο του φάρυγγα. Έχασε τη φωνή της και δύο ηµέρες πριν τα 76 
γενέθλιά της, στις 27 Αυγούστου 1997, άφησε την τελευταία 
της πνοή στο νοσοκοµείο «Μεταξά» του Πειραιά.

Σωτηρία Μπέλλου  (1921 – 1997)




