
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1818: Πραγµατοποιείται η πρώτη 
µετάγγιση ανθρώπινου αίµατος, 
στο νοσοκοµείο Guy Hospital του 
Λονδίνου. Μέχρι τούδε γίνονταν µόνο 
µεταγγίσεις αίµατος ζώων.

1915: Κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσµίου Πολέµου, αρχίζει η 
τρίτη µάχη της Αρτουά, στην οποία 
χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά 
δηλητηριώδη αέρια κατά των 
Γερµανών.

1926: Ο Χένρι Φορντ 
ανακοινώνει στο προσωπικό 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας του 
την απόφασή του να καθιερώσει 
το οκτάωρο και την πενθήµερη 
εβδοµαδιαία απασχόληση.

1982: Η Σοφία Σακοράφα πετυχαίνει 
παγκόσµιο ρεκόρ ακοντισµού 
στα Χανιά, µε βολή στα 74,20 µ. Ο 
προηγούµενος Έλληνας που κατείχε 
παγκόσµιο ρεκόρ ήταν το 1970 ο 
Χρήστος Παπανικολάου στο άλµα επί 
κοντώ (5,49 µ.).

1995: Για πρώτη φορά µετά το 1974, 
ελληνικά πολεµικά αεροσκάφη 
συµµετέχουν στην ετήσια άσκηση 
της Κυπριακής Εθνοφρουράς, στο 
πλαίσιο του ενιαίου αµυντικού 
δόγµατος.

2003: Με επιστολή του προς 
τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
Βαρθολοµαίο, ο Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος τού ζητά συνάντηση 
για το θέµα των Νέων Χωρών. 
Έξι µέρες αργότερα, ο Πατριάρχης 
Βαρθολοµαίος, µε επιστολή του 
προς τον κ. Χριστόδουλο, ζητά 
προς έγκριση τον κατάλογο των 
υποψηφίων Μητροπολιτών. 
Προειδοποιεί, επίσης, την Εκκλησία 
της Ελλάδος, ότι εάν εξακολουθήσει 
να αρνείται να εφαρµόσει τη 
Συνοδική Πράξη του 1928 θα 
ανακαλέσει την παραχώρηση της 
διοίκησης των Μητροπόλεων της 
Βόρειας Ελλάδας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1897: Ουίλιαµ Φόκνερ, αµερικανός 
συγγραφέας, που βραβεύτηκε µε 
Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1949. (Η 
βουή και το Πάθος) (Θαν. 6/7/1962)

1903: Μαρκ Ρόθκο, αµερικανός 
εικαστικός καλλιτέχνης, από τους 
κορυφαίους εκπροσώπους του 
αφηρηµένου εξπρεσιονισµού στη 
ζωγραφική. (Θαν. 25/2/1970)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1849: Νικήτας Σταµατελόπουλος, 
γνωστότερος ως Νικηταράς ο 
Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής 
Επανάστασης. (Γεν. 1782)

1970: Έριχ Μαρία Ρεµάρκ, γερµανός 
συγγραφέας. (Ουδέν νεώτερον από 
το δυτικόν µέτωπον) (Γεν. 22/6/1898)

2003: Φράνκο Μοντιλιάνι, διαπρεπής 
ιταλός οικονοµολόγος, βραβευµένος 
µε Νόµπελ το 1985. (Γεν. 18/6/1918)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Τουρκολέκα Με-
γαλόπολης και ήταν γιος του κλέφτη Σταµατέλου 
Τουρκολέκα και της Σοφίας Καρούτσου, αδελφής 
της γυναίκας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Κατά 
µία άλλη εκδοχή, γεννήθηκε το 1784 στο χωριό 
Νέδουσα Μεσσηνίας. Σε ηλικία 11 χρονών βγήκε 
στο κλαρί µε την οµάδα του πατέρα του και στη 
συνέχεια εντάχθηκε στο σώµα του πρωτοκλέφτη 
Ζαχαριά Μπαρµπιτσιώτη, του οποίου αργότερα 
παντρεύτηκε την κόρη Αγγελίνα.

Η ανδρεία και τα σωµατικά του προσόντα τον 
οδήγησαν το 1805 στη ρωσοκρατούµενη τότε 
Ζάκυνθο. Εκεί εντάχθηκε στο ρωσικό τάγµα, που 
πολέµησε τον Ναπολέοντα στην Ιταλία. Αργότερα, 
επέστρεψε στη Ζάκυνθο για να υπηρετήσει αυτή 
τη φορά τους Γάλλους, που είχαν καταλάβει το 
νησί. Στις 18 Οκτωβρίου 1818, ενώ βρισκόταν 
στην Καλαµάτα, µυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. 
Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον 
Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιµασία του 
Εθνικού Ξεσηκωµού και στις 23 Μαρτίου 1821 
µπήκε στην Καλαµάτα µαζί µε τους άλλους στρα-
τιωτικούς αρχηγούς.

Από την αρχή ενστερνίσθηκε το στρατηγικό 
σχέδιο του Κολοκοτρώνη για την κατάληψη της 
Τριπολιτσάς και πήρε µέρος σε όλες τις επιχει-
ρήσεις για την κατάληψη του διοικητικού κέντρο 
των Οθωµανών στην Πελοπόννησο. ∆ιακρίθηκε 
στη Μάχη του Βαλτετσίου (12 Μαΐου 1821), ενώ 
αποφασιστική ήταν η συµβολή του στη Μάχη των 
∆ολιανών (18 Μαΐου 1821), όπου ανέδειξε στο 
έπακρο τις στρατιωτικές του ικανότητες. Επικε-
φαλής µόλις 600 ανδρών κατανίκησε τον στρατό 
του Κεχαγιάµπεη που ανήρχετο σε 6.000 άνδρες 
και σχεδόν τον αποδεκάτισε. Γι’ αυτόν τον πραγ-
µατικό του άθλο, οι συµπολεµιστές του τον ονό-
µασαν «Τουρκοφάγο».

Μέχρι το τέλος του Αγώνα ο Νικηταράς ήταν 
στην πρώτη γραµµή, πολεµώντας είτε στην Πε-
λοπόννησο είτε στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, 

όπου συνεργάστηκε µε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο 
και τον Γεώργιο Καραΐσκάκη. Πήρε µέρος στην 
Άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπτεµβρίου 1821) 
και ήταν από τους λίγους αρχηγούς που αρνή-
θηκε να συµµετάσχει στη διανοµή των λαφύρων.

∆ιακρίθηκε στη Μάχη του Αγιονορίου (26-28 
Ιουλίου 1822), που αποτελείωσε τη στρατιά του 
∆ράµαλη δύο µέρες µετά τη Μάχη στα ∆ερβα-
νάκια. Η ανιδιοτέλεια του ανδρός φάνηκε για µία 
ακόµη φορά, όταν από το πλήθος των λαφύρων 
της µάχης πείστηκε να δεχθεί ένα πανάκριβο 
σπαθί, το οποίο αργότερα προσέφερε στον έρανο 
για την ενίσχυση του Μεσολογγίου. Κατά τη διάρ-
κεια του Εµφύλιου Πολέµου τάχθηκε στο πλευρό 
του Κολοκοτρώνη, αλλά φρόντισε πάντα να επιδι-
ώκει τον συµβιβασµό και τη συνεννόηση.

Μετά την Απελευθέρωση τάχθηκε στο πλευρό 
του Καποδίστρια κι έγινε ένας από τους στενότε-
ρους συνεργάτες του Κυβερνήτη. Πήρε µέρος 
στην ∆’ Εθνοσυνέλευση του Άργους (1829), ως 
πληρεξούσιος του Λεονταρίου. Επί Όθωνος περι-

έπεσε σε δυσµένεια, επειδή υποστήριζε το αντι-
πολιτευόµενο Ρωσικό Κόµµα. Προφυλακίστηκε 
το 1839 ως αρχηγός συνωµοτικής οµάδας, αλλά 
στη δίκη του (11 Σεπτεµβρίου 1840), αθωώθηκε 
ελλείψει στοιχείων. Εντούτοις, η κράτησή του πα-
ρατάθηκε µε αποτέλεσµα να υποστεί ανεπανόρ-
θωτη βλάβη η υγεία του και σχεδόν να τυφλωθεί. 
Αποφυλακίστηκε στις 18 Σεπτεµβρίου 1841 και 
αποτραβήχτηκε µε την οικογένειά του στον Πει-
ραιά.

Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεµβρίου 1843 
του απονεµήθηκε ο βαθµός του υποστρατήγου 
και έλαβε µία τιµητική σύνταξη, η οποία ήταν ο 
µόνος πόρος της ζωής του. Το 1847 διορίσθηκε 
µέλος της Γερουσίας και δύο χρόνια αργότερα, 
στις 25 Σεπτεµβρίου 1849, έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 67 ετών. Ο Νικηταράς απέκτησε δύο κό-
ρες κι ένα γιο, τον Ιωάννη Σταµατελόπουλο, που 
ακολούθησε καριέρα στρατιωτικού. Άφησε Απο-
µνηµονεύµατα, τα οποία υπαγόρευσε στον εθνικό 
δικαστή Γεώργιο Τερτσέτη.

Νικήτας Σταµατελόπουλος   
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(1782 – 1849)

Αραγε το κατά Τριάντη «σύνδροµο Ρεπούση», σύνολο συµπτωµά-
των και σηµείων που σχετίζονται µε την ίδια εικόνα, στην αρχή για το 
συνωστισµό στη Σµύρνη, αργότερα για τον «εθνικό µύθο του χορού 
του Ζαλόγγου», µετέπειτα για την απόσυρση διάταξης από το αντιρα-
τσιστικό νοµοσχέδιο που πρότεινε την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, προσφάτως για το 
πογκρόµ των «νεκρών γλωσσών» -και ποιος ξέρει για πόσα άλλα 
ακόµη- θα συνεχίσει µε τον υπερφίαλο ρεβιζιονισµό του να αναστα-
τώνει τις ζωές µας ή θα συνωθηθεί στην προβλήτα της λησµοσύνης 
µας, ως ξεπερασµένη ιδεολογική νοοτροπία που απροκάλυπτα επι-
χείρησε -και νοµοτελειακά αποσοβήθηκε- να επιβληθεί στην Παι-
δεία και την κοινωνία µας; 

Αραγε η κ. Ρεπούση µίλησε ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος ή ως 
εκπρόσωπος ενός προοδευτικού πολιτικού χώρου που διαθέτει στις 
τάξεις του φωτισµένους και σκεπτόµενους ανθρώπους; Ενδεχοµέ-
νως η ενασχόλησή της µε την πολιτική να της αποστέρησε τη γνώση 
πως σε πολλές χώρες της Ευρώπης -Ολλανδία, Πορτογαλία- τα Αρ-
χαία διδάσκονται υποχρεωτικά στα Γυµνάσια της θεωρητικής κα-
τεύθυνσης, το ίδιο και στο Λουξεµβούργο, ενώ σε εφτά άλλα κράτη 
περιέχονται στο µαθητικό πρόγραµµα ως µάθηµα επιλογής σε εξει-
δικευµένα σχολεία. 

Εύστοχα σηµείωνε το Σάββατο ο ∆ηµήτρης Σεβαστάκης ότι «στον 
πυρήνα της λαϊκιστικής κορόνας (Ρεπούση-Ανθίµου) περί Αρχαίων 
Ελληνικών, κατοικεί µια σκληρότατη µνηµονιακή κουλτούρα ενός 
νέου και αχτύπητου εθνικισµού που ο πολιτισµικός ιµπεριαλισµός 
του εµπορίου επιβάλλει εξαφάνιση κάθε ετερότητας». 

Φαντάζοµαι την αµηχανία και την µήνιν του ελληνολάτρη Ισπανού 
Χουάν Κοδέρχ, καθηγητή στο πανεπιστήµιο St Andrews (Ηνωµένο 
Βασίλειο), που γράφει τις ειδήσεις στην ιστοσελίδα του στα Αρχαία 
Ελληνικά...«∆εινότατος φόνος (γλώσσης) εν τω Κοινοβουλίω...». 

«Η Ρεπούση αδικεί τον εαυτό της» υπογραµµίζει ο ακαδηµαϊκός 
Θανάσης Βαλτινός, «αγγίζει ζέοντα θέµατα µε επιπόλαιο τρόπο, δη-
λώνει ότι τα Αρχαία Ελληνικά δεν τη βοήθησαν ή δεν της χρησίµευ-
σαν σε τίποτα. Αν είναι έτσι, πρόκειται για αναπηρία. Είµαστε µονά-
δες ενός κόσµου που κατεβαίνει αργά στη βαθιά κοίτη της γλώσσας 
και της µνήµης του κι αυτή τη ροή δεν µπορεί να την κόψει κανείς». 

Κατηγορηµατική ως προς τη σπουδαιότητα της υποχρεωτικής 
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από την Α’ Γυµνασίου, µε 
πρωτότυπα κείµενα αυξανόµενης, ανά επίπεδο, δυσκολίας, είναι 
η Μαρία Ευθυµίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανε-
πιστήµιο Αθηνών. «Να αποτελούν για όλους τους µαθητές µάθηµα 
εξέτασης σε τελικές εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου Γυµνασίου 
και Λυκείου». 

Πώς επιχειρηµατολογούσε πριν από χρόνια ο αείµνηστος Ι.Θ. Κα-
κριδής υπέρ της οφειλής για διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών 
στα παιδιά µας; «Στην αρχαία Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά 
του κόσµου ανακαλύφθηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνοµη, ο άν-
θρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, 
και υλική και πνευµατική. Για τους Ελληνες, ο στοχασµός είναι κι 
αυτός ελεύθερος για τα πιο τολµηρά πετάµατα του νου και της φα-
ντασίας. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνωστα 
στον εξωελληνικό κόσµο». 

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...
Η ελευθερία των Αρχαίων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ 




