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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΥΑΝΘΙΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

586 π.Χ: Οι Βαβυλώνιοι 

καταστρέφουν τον Ναό του 

Σολοµώντα στην Ιερουσαλήµ.

1611: Επαναστάτες µε επικεφαλής 

τον µητροπολίτη ∆ιονύσιο Β’ 

καταλαµβάνουν τα Ιωάννινα. 

Οι Οθωµανοί αντεπιτίθενται, 

συλλαµβάνουν τον ∆ιονύσιο, τον 

οποίο γδέρνουν ζωντανό στην 

κεντρική πλατεία της πόλης και 

καταργούν τα προνόµια που είχε 

παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν πασάς.

1697: Οι Αυστριακοί νικούν τους 

Οθωµανούς στη Μάχη της Ζέντα. 

Με τον οθωµανικό στρατό πολεµούν 

πολλοί Ούγγροι, που ζητούν την 

ανεξαρτησία της χώρας τους από την 

Αυστρία.

1906: Ο Μαχάτµα Γκάντι 

χρησιµοποιεί τον όρο «Satyagraha» 

για να χαρακτηρίσει τον µη βίαιο 

χαρακτήρα του κατά τη διάρκεια της 

παραµονής του στη Νότιο Αφρική. 

Αυτή η στάση ζωής θα χαρακτηρίσει 

αργότερα τον αγώνα του κατά των 

βρετανών κατακτητών της πατρίδας 

του της Ινδίας.

1922: Εκδηλώνεται το κίνηµα 

Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο 

και τη Λέσβο, από τα στρατεύµατα 

που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα 

δύο αυτά νησιά.

1964: Καθιερώνεται η ελεύθερη 

χρήση της δηµοτικής γλώσσας στην 

εκπαίδευση, επί πρωθυπουργίας 

Γεωργίου Παπανδρέου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1935: Άρβο Περτ, εσθονός συνθέτης.

1938: Ξένια Καλογεροπούλου, 

ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας.

1971: Μάρκος Μουλίτσας, 

ελληνοαµερικανός δηµοσιογράφος, 

διαχειριστής του δηµοφιλούς 

φιλελεύθερου πολιτικού µπλογκ The 

Daily Kos.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1823: Ντέιβιντ Ρικάρντο, άγγλος 

οικονοµολόγος, από τους 

κορυφαίους της οικονοµικής 

επιστήµης. (Γεν. 19/4/1772)

1973: Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής 

πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε 

κατά τη διάρκεια πραξικοπήµατος 

του στρατηγού Πινοτσέτ. (Γεν. 

26/6/1908)

1986: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 

πολιτικός, φιλόσοφος και ιστορικός. 

(Γεν. 13/12/1902)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πνευµατική και πολιτική προσωπικότητα, 
που σηµάδεψε τον 20ο αιώνα στη χώρα µας. 
∆ιατέλεσε πρωθυπουργός για σύντοµο χρονι-
κό διάστηµα,  ενώ κορυφαία πνευµατική του 
κατάθεση θεωρείται η πολύτοµη, αλλά ηµιτε-
λής «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύµατος».

Γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 ∆εκεµβρί-
ου 1902 και ήταν γιος του φαρµακοποιού 
Κανέλλου Κανελλόπουλου και της Αµαλίας 
Γούναρη, αδελφής του πρωθυπουργού ∆η-
µήτριου Γούναρη. Από µικρό παιδί έδειξε τις 
πνευµατικές του ανησυχίες. Σε ηλικία 12 ετών 
γοητεύτηκε από τη φιλοσοφία και σε ηλικία 14 
ετών διάβαζε Νίτσε από το πρωτότυπο και µε-
τέφραζε έργα γάλλων ποιητών. Τα µαθήµατα 
του σχολείου ελάχιστα συγκινούσαν τον νεαρό 
Αχαιό, που µε δυσκολία περνούσε τις τάξεις.

Το 1919 εγγράφεται στη Νοµική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Παρακολου-
θεί µαθήµατα για ένα χρόνο και συνεχίζει τις 
σπουδές του στο ονοµαστό Πανεπιστήµιο της 
Χαϊδελβέργης στη Γερµανία. Παράλληλα µε τα 
νοµικά, παρακολουθεί µαθήµατα κοινωνιολο-
γίας και φιλοσοφίας και το 1923 ανακηρύσσε-
ται διδάκτορας. Επιστρέφει στην Ελλάδα και το 
1925 γίνεται µέλος της «Εταιρείας Κοινωνικών 
Επιστηµών» µε πρόταση του Αλέξανδρου Πα-
παναστασίου, ενώ την ίδια χρονιά δηµοσιεύει 
την πρώτη του κοινωνιολογική µελέτη. 

Το 1932 αναλαµβάνει γενικός γραµµατέας 
του Υπουργείου Παιδείας, αλλά παραιτείται 
για να διεκδικήσει την έδρα της Κοινωνιολο-
γίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εκλέγεται το 
1934 και γίνεται ο πρώτος καθηγητής Κοινω-
νιολογίας του Ιδρύµατος. Την ίδια χρονιά ανα-
λαµβάνει πρόεδρος του νεοσύστατου ΙΚΑ και 
υπό την εποπτεία του συντάσσονται οι πρώτοι 
κανονισµοί των συντάξεων και του κλάδου 
ασφαλίσεων. Το 1935 δηµοσιεύει µια σειρά 
άρθρων στην «Ακρόπολη» κατά της βασιλεί-
ας, γεγονός που θα του στοιχίσει την έδρα του 
στο Πανεπιστήµιο και τη θέση του στο ΙΚΑ. Οι 
απολύσεις δεν τον πτοούν και τον ίδιο χρόνο 
νυµφεύεται τη Θεανώ (Νίτσα) Πουλικάκου. 

Κατά τη διάρκεια της Μεταξικής δικτατορί-
ας συλλαµβάνεται και εξορίζεται στην Κύθνο, 
τη Θάσο και την Κάρυστο. Στις 28 Οκτωβρίου 
1940 τηλεγραφεί στον Ιωάννη Μεταξά και του 
ζητά να πολεµήσει ως εθελοντής στρατιώτης 
στον ελληνοϊταλικό πόλεµο. Υπηρετεί στη 19η 
Μεραρχία και φθάνει ως το Πόγραδετς.

Στην Κατοχή συνέβαλε στην ίδρυση της 
αντιστασιακή οργάνωσης ΠΕΑΝ και τον ∆ε-
κέµβριο του 1941 εκδίδει τον πρώτο τόµο της 
«Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πνεύµατος», που 
θα αποτελέσει το έργο της ζωής του. Καταζη-
τούµενος από τους Γερµανούς θα διαφύγει µε 
καΐκι από τη Ραφήνα (31 Μαρτίου 1942) και δι-
αµέσου Τουρκίας θα βρεθεί στο Κάιρο. 

Στις 2 Μαΐου 1942 αναλαµβάνει αντιπρόε-
δρος στην εξόριστη κυβέρνηση του Εµµανου-
ήλ Τσουδερού. Παραιτείται το Μάρτιο του 1943, 
έπειτα από την πρώτη ανταρσία στις ελληνικές 
δυνάµεις της Μέσης Ανατολής. Το 1944 συµ-
µετέχει στο ενωτικό συνέδριο του Λιβάνου 
(17 - 20 Μαΐου) και τον Ιούνιο αναλαµβάνει 
υπουργός Ανασυγκροτήσεως και προσωρινά 
Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενό-
τητας του Γεώργιου Παπανδρέου.

Στις 27 Σεπτεµβρίου επιστρέφει στην Ελ-
λάδα ως αντιπρόσωπος της κυβέρνησης και 
µεταβαίνει στην Πελοπόννησο για να εξοµα-
λύνει την κατάσταση που ήταν έκρυθµη µε τις 
συγκρούσεις ΕΛΑΣ και Ταγµάτων Ασφαλείας, 
µετά τα γεγονότα της Πηγάδας του Μελιγαλά 

(12 Σεπτεµβρίου). Στις 24 Οκτωβρίου ορκίζεται 
Υπουργός Ναυτικών και προσωρινά Παιδείας 
στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ενώ µετά την 
παραίτηση του «εαµικού» Αλέξανδρου Σβώ-
λου αναλαµβάνει και το Υπουργείο Οικονοµι-
κών. Παραιτείται µαζί µε την κυβέρνηση Πα-
πανδρέου στις 4 Ιανουαρίου 1945 και από τη 1 
έως τις 22 Νοεµβρίου του ιδίου χρόνου ασκεί 
την πρωθυπουργία.

Στις πρώτες µεταπολεµικές εκλογές της 
31ης Μαρτίου 1946 εκλέγεται για πρώτη φορά 
βουλευτής (Αχαΐας) µε το Εθνικόν Ενωτικόν 
Κόµµα σε συνασπισµό µε τα κόµµατα του Γε-
ώργιου Παπανδρέου και του Σοφοκλή Βενιζέ-
λου. Τα επόµενα χρόνια θα αναλάβει διάφορα 
Υπουργεία στις διαδοχικές κυβερνήσεις του 
Εµφυλίου Πολέµου. 

Μετά τον Εµφύλιο παραµένει στο χώρο του 
Κέντρου και µετέχει ως αντιπρόεδρος και 
Υπουργός Εθνικής Αµύνης στην κυβέρνηση 
Σοφοκλή Βενιζέλου το 1950. Στις εκλογές του 
1951 θα εκλεγεί βουλευτής Αχαΐας µε τον «Ελ-
ληνικό Συναγερµό» του Παπάγου, όπως και 
στις εκλογές του 1952. Θα ορκισθεί Υπουργός 
Εθνικής Αµύνης και τον Σεπτέµβριο του 1954 
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παπάγου.

Μετά τον θάνατο του Στρατάρχη δεν ακο-
λούθησε τον Κωνσταντίνο Καραµανλή στην 
ΕΡΕ, αλλά κατέβηκε ως συνεργαζόµενος µε 
το κόµµα του και εξελέγη βουλευτής Αχαΐας 
το 1956 και το 1958. Τον Ιανουάριο του 1959 
θα προσχωρήσει στην ΕΡΕ και ο Καραµαν-
λής, που ήταν παντρεµένος µε την ανιψιά του 
Αµαλία, θα τον χρίσει αντιπρόεδρο της Κυ-
βέρνησής του. Με την ιδιότητά του αυτή θα 
υπογράψει τον Ιούλιο του 1961 τη Συµφωνία 
Σύνδεσης της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Οι-
κονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ).

Τον Νοέµβριο του 1963 διαδέχεται τον Κων-
σταντίνο Καραµανλή στην ηγεσία της ΕΡΕ και 
γίνεται αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης. Μετά τα «Ιουλιανά» (1965) στήριξε και τις 
τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις των «Αποστα-
τών» (Αθανασιάδη - Νόβα, Τσιριµώκου και 
Στεφανόπουλου).

Στις 3 Απριλίου 1967 θα ορκισθεί για δεύτε-
ρη φορά πρωθυπουργός, αλλά δεν θα λάβει 

ψήφο εµπιστοσύνης. Η χώρα θα οδηγηθεί σε 
εκλογές τον Μάιο, αλλά θα προλάβουν οι συ-
νταγµατάρχες στις 21 Απριλίου και θα επιβά-
λουν την επτάχρονη στυγνή δικτατορία τους. 
Παρά τη βραχύβια παραµονή του στην πρω-
θυπουργία, αυτός και η κυβέρνησή του είχαν 
µεγάλες ευθύνες, αφού δεν µπόρεσαν να απο-
τρέψουν το µοιραίο για τη ∆ηµοκρατία.

Από τις πρώτες µέρες της ∆ικτατορίας στά-
θηκε δεινός κατήγορός της, µε αποτέλεσµα 
να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισµό από τον 
Σεπτέµβριο του 1967. Στα γεγονότα του Πολυ-
τεχνείου δηλώνει παρών και συµπαρίσταται 
στους εξεγερµένους φοιτητές. Θα τεθεί και 
πάλι σε κατ’ οίκον περιορισµό. Μία από τις 
κορυφαίες αντιδικτατορικές πράξεις υπήρξε 
η αποχώρησή του από την Ακαδηµία Αθηνών, 
επειδή αρνήθηκε να εορτάζονται ισότιµα η 25η 
Μαρτίου και η 21η Απριλίου.

Μετά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, 
λαµβάνει µέρος στη δραµατική σύσκεψη των 
στρατιωτικών και των πολιτικών (23 Ιουλίου 
1974), που οδήγησε στην πτώση της Χούντας 
και την επάνοδο της ∆ηµοκρατίας (Μεταπολί-
τευση). Προτείνεται για πρωθυπουργός, αλλά 
µε παρέµβαση του Ευάγγελου Αβέρωφ θα 
επιλεγεί η λύση Καραµανλή. Επανέρχεται στην 
πολιτική και εκλέγεται βουλευτές Επικρατείας, 
συνεργαζόµενος µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, στις 
εκλογές του 1977 και του 1981. Θα του προτα-
θεί τόσο από τον Κωνσταντίνο Καραµανλή, όσο 
και από τον Ανδρέα Παπανδρέου η Προεδρία 
της ∆ηµοκρατίας, αλλά και πάλι θα αρνηθεί. 
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος έφυγε από τη 
ζωή στις 11 Σεπτεµβρίου 1987, σε ηλικία 85 
ετών. Άφησε πίσω του ένα σηµαντικό πνευµα-
τικό έργο αποτελούµενο από 200 βιβλία στους 
τοµείς της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας και 
της λογοτεχνίας. Στη ζωή του προσπάθησε να 
συνθέσει την πνευµατική δηµιουργία µε την 
πολιτική δράση. Συχνά, η προσπάθειά του αυτή 
κατέληγε σε τραγικά αδιέξοδα. Υπήρξε σηµαντι-
κός πολιτικός, χωρίς όµως να αφήσει το µεγάλο 
πολιτικό έργο που οραµατιζόταν. Στη Μεταπολί-
τευση, του αποδόθηκε ο τίτλος του «Νέστορα» 
της ελληνικής πολιτικής για τη µετριοπάθεια, 
την αυτοκριτική διάθεση και το ήθος του
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