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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1888: ∆ιεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισµός γυναικείας 
οµορφιάς (καλλιστεία), στο Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο 
απονέµεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεµάλα.
1931: Ο χρηµατιστηριακός πανικός σε Αµερική και Ευρώπη 
επηρεάζει και την Ελλάδα. Σηµειώνεται υποτίµηση των αξιών 
και χρεοκοπία χρηµατιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ 
κλείνει το Χρηµατιστήριο.
1940: Οι Ναζί, µε διάταγµά τους, απαγορεύουν στις Γερµανίδες 
να δουλεύουν σε σπίτια Εβραίων.
1982: Χρησιµοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή 
επικοινωνία το smiley :-) . Τη χρήση του συγκεκριµένου 
συµβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλµαν.
1989: Ο βούλγαρος πρωταθλητής της άρσης βαρών Ναούµ 
Σαλαµάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία, 
ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχει θα γράψει ιστορία 
στο άθληµα, µε την τουρκική σηµαία και το όνοµα Ναΐµ 
Σουλεϊµάνογλου.
2004: Το Ευαγγέλιο διαβάζεται για πρώτη φορά στη δηµοτική 
γλώσσα στους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
866: Λέων 6ος ο Σοφός, µακεδόνας αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου. (Θαν. 11/5/912)
1922: Εµίλ Ζάτοπεκ, τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος - 
ατµοµηχανή» ήταν ο µεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυµπιακών 
Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά µετάλλια 
(5.000 µ., 10.000 µ. και µαραθώνιο), µε ολυµπιακά ρεκόρ σε 
διάστηµα 8 ηµερών. (Θαν. 21/11/2000)
1936: Αλ Έρτερ, αµερικανός αθλητής της δισκοβολίας, που 
κατέκτησε τέσσερα συνεχόµενα χρυσά µετάλλια στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1956, του 1960, του 1964 και του 1968. 
(Θαν. 1/10/2007)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1710: Όλε Ρόµερ, δανός αστρονόµος, που έκανε την πρώτη 
ποιοτική µέτρηση για την ταχύτητα του φωτός. (Γεν. 25/9/1644)
1812: Μάγερ Άµσελ Ρότσιλντ, γερµανοεβραίος τραπεζίτης, 
γενάρχης της δυναστείας των Ρότσιλντ. (Γεν. 23/2/1744)
1970: Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από την 
Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη 
διαµαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. (Γεν. 
23/8/1948)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Η ταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από το 886 µέ-
χρι το θάνατό του το 912. Μαθητής του Φωτίου 
µε εξαιρετική µόρφωση διακρίθηκε ως δόκι-

µος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Έγραψε 
εκτενή επιτάφιο για τον πατέρα του, ποιήµατα, λόγους 
και οµιλίες, που συνήθιζε να εκφωνεί ο ίδιος στις εκ-
κλησιαστικές γιορτές και στριατιωτικό εγχειρίδιο, τα 
«Τακτικά». Για τη συγγραφική του δραστηριότητα τιµή-
θηκε όσο ακόµη ζούσε µε την προσωνυµία «Σοφός». 
Σ’ αυτόν αποδίδονται, χωρίς πολλή βεβαιότητα, οκτώ 
επιγράµµατα της Παλατινής Ανθολογίας επιγραφόµε-
να Λέοντος του Φιλοσόφου. Ηταν συµβασιλέας µε τον 
αδελφό του Αλέξανδρο, ο οποίος όµως αδιαφορούσε 
για τις κρατικές υποθέσεις. ∆ιόρισε επίσης πατριάρχη 
τον µικρότερο αδερφό του Στέφανο.
Γεννήθηκε το 866 και ήταν γιος του ιδρυτή της Μα-
κεδονικής δυναστείας Βασιλείου Α΄. Ανέλαβε την 
εξουσία σε ηλικία 20 ετών, µετά το θάνατο του πατέρα 
του. Ο πατέρας του είχε σαφέστατη προτίµηση στον 
πρωτότοκο γιο του Κωνσταντίνο για τη διαδοχή του 
θρόνου, όµως αυτός πέθανε πρόωρα. Η αντιπάθεια 
του Βασιλείου στο πρόσωπό του συνεχίστηκε µέχρι το 
τέλος της ζωής του. Ο ίδιος πάντως πίστευε ότι ήταν 
γιος του Μιχαήλ Γ΄, αφού η µητέρα του ήταν ερωµένη 
του, υπόθεση που ευσταθεί, αλλά δεν µπορεί να απο-
δειχθεί µε βεβαιότητα. Βασικός του σύµβουλος ήταν ο 
Στυλιανός Ζαούτζης, πατέρας της ερωµένης του Λέο-
ντα, Ζωής. Παντρεύτηκε όµως για πολιτικούς λόγους 
την Θεοφανώ µε την οποία απέκτησε µια κόρη, την 
Ευδοκία. Όταν πέθανε η Θεοφανώ, δόθηκε η δυνα-
τότητα στο Λέοντα να παντρευτεί την αγαπηµένη του 
Ζωή, η οποία όµως πέθανε άτεκνη σε δύο χρόνια. 
Κατόπιν παντρεύτηκε την Ευδοκία Βαϊανή, η οποία 
πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννησης του γιου του, 
ο οποίος επίσης δεν επιβίωσε. Έχοντας συνάψει τρεις 
γάµους, κατέφυγε σε µεθοδεύσεις ούτως ώστε να γίνει 
δεκτός από την Εκκλησία ένας τέταρτος γάµος, πράγµα 
που πέτυχε αντικαθιστώντας τον πατριάρχη Νικόλαο 
το Μυστικό που αντιδρούσε µε τον Ευθύµιο, ο οποίος 

και δέχτηκε τον τέταρτο γάµο. Παντρεύτηκε εν µέσω 
θυελλωδών διαµαρτυριών από τους αυστηρότερους 
εκπροσώπους του κλήρου τη Ζωή Καρβουνοψίνα, η 
οποία πριν το γάµο τους ακόµα γέννησε τον µετέπειτα 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο.
Ο πόλεµος µε τον Συµεών της Βουλγαρίας είχε ως 
αποτέλεσµα την εξασθένιση της δύναµης της Αυτο-
κρατορίας στον αγώνα εναντίον των Αράβων, τόσο 
στην Ανατολή όσο και στη ∆ύση. Ακολούθησαν επι-
δροµές των Αράβων εναντίον των βυζαντινών πό-
λεων στο Βαλκανικό χώρο. το 902 καταστράφηκε η 
πόλη της ∆ηµητριάδας, ενώ στις 31 Ιουλίου 904 η 
Θεσσαλονίκη λεηλατήθηκε, όταν ο αραβικός στόλος 
µε επικεφαλής τον Λέοντα Τριπολίτη προσέγγισε το 
λιµάνι.
Ολοκλήρωσε το ευρύ νοµοθετικό και διοικητικό έργο 
του πατέρα του, στο οποίο βοήθησε και η βαθιά του 
µόρφωση. Με διαταγή του κωδικοποιήθηκαν οι νό-
µοι στα 60 βιβλία των «Βασιλικών», που εκδόθηκαν 
τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του και αναφέρονται 
στο ∆ηµόσιο Εκκλησιαστικό, Αστικό και Ποινικό ∆ί-
καιο. Με επιµέρους προβλήµατα ασχολούνται οι 113 
«Νεαραί» πολλές από τις οποίες απευθύνονταν στο 
Στυλιανό Ζαούτζη. Το 912 ολοκληρώθηκε και εκδό-
θηκε το «Επαρχικόν Βιβλίον», ή «Βιβλίον του Επάρ-
χου», το οποίο αποτελεί συλλογή κανόνων σχετικών 
µε την οργάνωση της βιοτεχνίας και του εµπορίου 
στην Πρωτεύουσα.

Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός  (19 Σεπτ. 866 – 11 Μαΐου 912)

Αλλη µία «επιτυχία» της κυβερνητι-
κής πολιτικής έρχεται να προστεθεί 
στο µακρύ κατάλογο του περιβόη-
του «success story». Ο όµιλος ΒΙΟ-
ΧΑΛΚΟ, ο µεγαλύτερος στον κλάδο 
επεξεργασίας µετάλλου στην Ελλάδα 
µε ετήσιο τζίρο 3,3 δισ. ευρώ, ανα-
κοίνωσε ότι σχεδιάζει µεταφορά της 
έδρας του από την Αθήνα στις Βρυ-
ξέλλες. 
Προς το παρόν το σχέδιο αφορά τη 
µεταφορά της έδρας της µητρικής 
εταιρείας holding. Σκοπός, η διευ-
κόλυνση της χρηµατοδότησής της, η 
οποία σήµερα στην Ελλάδα αντιµε-
τωπίζει προβλήµατα. Παράλληλα, η 
εταιρεία θα αποσύρει τη µετοχή της 
από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
θα την εισαγάγει στο χρηµατιστήριο 
Euronext, από τα µεγαλύτερα στον 
κόσµο. 
Εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1947, απα-
σχολεί στις επτά θυγατρικές και στα 
80 νοµικά πρόσωπα που διαθέτει 
7.746 εργαζοµένους. Τα τελευταία 
χρόνια εµφανίζει, όµως, ζηµιές. 

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν είναι, ωστόσο, η 
µόνη µεγάλη ελληνική εταιρεία που 
τον τελευταίο καιρό έχει µεταφερθεί 
εκτός Ελλάδας. Προηγήθηκε η ΦΑΓΕ 
στο Λουξεµβούργο. Ακολούθησαν 
η ελληνική Coca-Cola στην Ελβετία, 
η υαλουργία «Γιούλα», που επέν-
δυσε σε Βουλγαρία και Πολωνία, η 
Intrasoft, που επίσης έχει µεταφέρει 
την έδρα της στις Βρυξέλλες. ∆εκά-
δες άλλες µικρότερες επιχειρήσεις 
επενδύουν σε χώρες τη κεντρικής 
Ευρώπης και όχι στην Ελλάδα. 
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού, 
ότι η ανάκαµψη πλησιάζει και ότι η 
ανεργία θα µειωθεί από τις επενδύ-
σεις που έρχονται, αποδεικνύονται 
ευσεβείς και παντελώς ανεκπλήρω-
τοι πόθοι. Η πραγµατικότητα είναι 
τελείως διαφορετική. Η πολιτική των 
Μνηµονίων έχει διαλύσει την ήδη 
απαξιωµένη από πριν παραγωγική 
βάση της χώρας. Οι επιχειρήσεις, αντί 
να έρχονται, φεύγουν! 
Η αποσάθρωση του έτσι κι αλλιώς 
ισχνού παραγωγικού της ιστού ήταν 

εξ αρχής άλλωστε θεµελιώδης επι-
λογή αυτής της πολιτικής των Μνη-
µονίων, που προωθούν κυβέρνηση 
και τρόικα. Γι’ αυτό και οι δανειστές 
στο πρόγραµµα, που έχουν επιβάλει 
ως µοναδική λύση, προσανατολίζουν 
µονότονα την αναπτυξιακή προσπά-
θεια στον τουρισµό, τη γεωργία και 
την ενέργεια. 
Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ µιλά για 
αποβιοµηχάνιση του τόπου και την 
αποδίδει στη ακολουθούµενη οικο-
νοµική πολιτική. Είναι υποκριτική η 
στάση του. Στήριξε εξ αρχής, ψυχή 
τε και σώµατι, αυτή την πολιτική που 
µας οδήγησε εδώ. Η διαρκής λιτότητα, 
οι συνεχείς µειώσεις µισθών, η απε-
λευθέρωση της αγοράς κεφαλαίων 
και εργασίας έφεραν συρρίκνωση της 
κατανάλωσης, παρατεταµένη ύφεση 
και µαζική ανεργία. Τα είχε ζητήσει 
αυτά ο ΣΕΒ! Είναι οι αιτίες της µαζικής 
οικονοµικής καταστροφής που ζούµε. 
Μοναδική ελπίδα, ν’ αλλάξουµε τελεί-
ως ρότα. Αλλά, τελείως. Πριν κατα-
στραφεί η χώρα εντελώς. 

Αντί να έρθουν, φεύγουν!

Χάλκινο νόµισµα µε τη µορφή του Λέοντος ΣΤ΄ 




