
Η απόπειρα του Π. Καµµένου να βάλει χειρο-
πέδες σε δηµοσιογράφο µέσω της αυτόφωρης 
διαδικασίας επαναφέρει στην επικαιρότητα ένα 
πολύ σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε την 
ελευθερία του λόγου και την ίδια τη δηµοκρα-
τία. Ως γνωστόν, στην αναθεώρηση του 2001 
αφαιρέθηκε από το Σύνταγµα η διάταξη περί του 
«αυτόφωρου χαρακτήρα» των αδικηµάτων του 
Τύπου. Εποµένως, έκτοτε είναι αντισυνταγµα-
τικός ο χαρακτηρισµός τέτοιων αδικηµάτων ως 
αυτοφώρων. Ωστόσο δεν άλλαξε ο – προγενέ-
στερος – Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας, στις δι-

ατάξεις του οποίου παραµένει ο χαρακτηρισµός 
περί «αυτοφώρων αδικηµάτων»: απλώς η ∆ι-
καιοσύνη επέλεξε να χρησιµοποιεί µε φειδώ την 
πρόβλεψη περί Αυτοφώρου, αφήνοντας όµως 
το πεδίο ελεύθερο στον κάθε Καµµένο... Αν δεν 
αλλάξει αυτή η κατάσταση, οι καλοθελητές θα 
µπορούν, όποτε το θελήσουν, να στερούν µε την 
υποβολή τέτοιων µηνύσεων την ενηµέρωση από 
τους πολίτες. Προφανώς κάθε δηµοσίευµα είναι 
στην τελική κρίση της ∆ικαιοσύνης – αλλά είναι 
απαράδεκτο να φιµώνονται οι δηµοσιογράφοι µε 
συλλήψεις και Αυτόφωρα! 
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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

539 π.Χ: Ο Βασιλιάς Κύρος ο Μέγας της Περσίας 
απελευθερώνει τους Εβραίους της Βαβυλώνας, 
µία πράξη που θεωρείται από τις πρώτες 
διακηρύξεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον 
κόσµο.
1814: Εννέα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
από ζυθοπληµµύρα στο Κεντρικό Λονδίνο. 
Προκλήθηκε όταν διερράγη µία µεγάλη δεξαµενή 
µε µπύρα στη ζυθοποιία Μάιοξ και το περιεχόµενό 
της χύθηκε στο δρόµο, µε αποτέλεσµα να 
πληµµυρίσουν πολλά από τα παρακείµενα σπίτια, 
σε µια από τις φτωχογειτονιές της αγγλικής 
πρωτεύουσας.
1864: Ψηφίζεται το νέο Σύνταγµα της Ελλάδας, 
που καθιερώνει το πολίτευµα της Βασιλευοµένης 
∆ηµοκρατίας.
1915: Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην 
Ελλάδα για να την παρακινήσει να εξέλθει 
στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Επικαλούµενη την 
ουδετερότητα της Ελλάδας, η κυβέρνηση του 
Αλέξανδρου Ζαΐµη αρνείται την προσφορά.
1945: Πλήθη συρρέουν στην Πλατεία Πλάτσα 
ντε Μάγιο της Αργεντινής, απαιτώντας την 
απελευθέρωση του Χουάν Περόν. Η ηµεροµηνία 
αυτή θεωρείται ως η γένεση του «περονισµού».
1956: Ανοίγει στο Κάλντερ Χολ της Αγγλία το πρώτο 
πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1760: Κλοντ Ανρί ντε Σεν-Σιµόν, Γάλλος πρώιµος 
σοσιαλιστής θεωρητικός, η φιλοσοφική και 
πολιτική σκέψη τού οποίου έθεσε τα θεµέλια 
πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα 
και κυρίως του Μαρξισµού, του Θετικισµού, 
και της επιστήµης της Κοινωνιολογίας. (Θαν. 
19/5/1825)
1860: ∆ιονύσιος Λαυράγκας, κεφαλλονίτης 
µουσουργός, από τους βασικούς εκφραστές της 
Εθνικής Σχολής. (Ελληνική Σουίτα, ∆ιδώ) (Θαν. 
18/7/1941)
1915: Άρθουρ Μίλερ, αµερικανός θεατρικός 
συγγραφέας. (Ο θάνατος του εµποράκου, Οι 
µάγισσες του Σάλεµ, Ψηλά από τη γέφυρα) (Θαν. 
10/2/2005)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1849: Φρεντερίκ Σοπέν, γαλλοπολωνός συνθέτης 
και πιανίστας. (Γεν. 1/3/1810)
1938: Καρλ Κάουτσκι, γερµανός πολιτικός και από 
τους θεωρητικούς της σοσιαλδηµοκρατίας. (Γεν. 
16/10/1854)
1955: ∆ηµήτριος Μάξιµος, έλληνας πολιτικός και 
τραπεζίτης. (Γεν. 1873)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

∆ηµήτριος Μάξιµος  (1873 – 1955)

ΤΑ ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Tραπεζίτης και πολιτικός από 
την Πάτρα, που διατέλεσε πρω-
θυπουργός επί οκτάµηνο στα 

κρίσιµα χρόνια του Εµφυλίου Πολέ-
µου. Ιδιοκτησίας του ήταν το Μέγαρο 
Μαξίµου, που στεγάζει τον εκάστοτε 
πρωθυπουργό της Ελλάδας. Γεννή-
θηκε το 1873 στην αχαϊκή πρωτεύ-
ουσα και ήταν γιος του Επαµεινώνδα 
Μάξιµου, µε καταγωγή από τη Χίο, 
και της Ασπασίας Λόντου, της γνω-
στής οικογενείας των προυχόντων 
του ‘21. Μετά το πέρας των εγκύκλι-
ων σπουδών του προσλήφθηκε στην 
Εθνική Τράπεζα (1891) και παράλ-
ληλα ενεγράφη στη Νοµική Σχολή 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Υπηρέτησε σε διάφορα υποκαταστή-
µατα της Εθνικής (Σπάρτη, Πάτρα) 
και το 1911 διορίστηκε διευθυντής 
στο κεντρικό κατάστηµα της Αθήνας. 
Τρία χρόνια αργότερα έγινε υποδιοι-
κητής µαζί µε τον Ιωάννη ∆ροσόπου-
λο και το 1920 η γενική συνέλευση 
των µετόχων τον εξέλεξε διοικητή. 
Παρέµεινε επικεφαλής της Εθνικής 
Τράπεζας µέχρι το 1923 και στη συ-
νέχεια εγκαταστάθηκε στη Φλωρε-
ντία, όπου ασχολήθηκε µε οικονο-
µολογικές µελέτες.
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1929 και 
ασχολήθηκε µε την πολιτική. ∆ιατέ-
λεσε αρχικά οικονοµικός σύµβουλος 
του Λαϊκού Κόµµατος και από τις 10 
Μαρτίου 1933 έως τις 13 Ιουλίου 
1935 Υπουργός Εξωτερικών στην 
κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη. Επί 
υπουργίας του υπεγράφη το Σύµφω-
νο της ∆ιαβαλκανικής Συµφωνίας 
µεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Γιου-
γκοσλαβίας και Ρουµανίας. Στις 31 
Μαρτίου εξελέγη αριστίνδην Γερου-
σιαστής µέχρι τη διάλυση της Γερου-
σίας την 1η Απριλίου 1935. Κατά τη 
διάρκεια της Μεταξικής ∆ικτατορίας 
και της Κατοχής ιδιώτευσε, για να 
επανέλθει στην πολιτική το 1947, µε 
τη βοήθεια του αµερικανικού παρά-
γοντα, µε τον οποίο διατηρούσε άρι-
στες σχέσεις.
Στις 24 Ιανουαρίου ορκίστηκε εξω-
κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός, 
ηγούµενος κυβέρνησης συνασπι-
σµού, που περιλάµβανε όλα τα κόµ-
µατα της Βουλής, σε µια προσπάθεια 

των Αµερικανών να συσπειρώσουν 
τον αστικό πολιτικό κόσµο, προκει-
µένου να αντιµετωπιστεί η κοµµου-
νιστική απειλή. Ήταν η λεγόµενη 
«Επτακέφαλος Κυβέρνησις» µε αντι-
προέδρους τον Κωνσταντίνο Τσαλ-
δάρη (τέως πρωθυπουργό) και τον 
Σοφοκλή Βενιζέλο. 
Στα διάφορα υπουργεία ορκίστηκαν 
οι Γεώργιος Παπανδρέου (Εσωτερι-
κών), Στυλιανός Γονατάς (∆ηµοσίων 
Έργων), Παναγιώτης Κανελλόπου-
λος (Ναυτικών), Ναπολέων Ζέρβας 
(∆ηµοσίας Τάξεως) και Κωνσταντί-
νος Καραµανλής (Εργασίας).
Κατά τη διάρκεια της ολιγόµηνης θη-
τείας του, η Βρετανία ανακοίνωσε την 
αποχώρηση των στρατευµάτων από 
την Ελλάδα (15 Φεβρουαρίου) και ο 
αµερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούµαν 
εξήγγειλε το περίφηµο ∆όγµα του 
(12 Μαρτίου).
Τον Απρίλιο πέθανε ο βασιλιάς Γε-
ώργιος Β’ και ανέβηκε στο θρόνο ο 
αδελφός του Παύλος. Οι Αµερικα-
νοί ήταν δυσαρεστηµένοι από την 
αποτυχία των εκκαθαριστικών επι-
χειρήσεων του Εθνικού Στρατού 
εναντίον των ανταρτών του ∆ΣΕ και 
προσανατολίζονταν στο σχηµατισµό 

διευρυµένης κυβέρνησης µε τη συµ-
µετοχή και του Θεµιστοκλή Σοφού-
λη, αρχηγού του κόµµατος των Φι-
λελευθέρων. Μετά την εξέλιξη αυτή, 
ο ∆ηµήτριος Μάξιµος υπέβαλε την 
παραίτησή του στις 29 Αυγούστου 
1947. Πέθανε στην Αθήνα στις 17 
Οκτωβρίου 1955.
Το όνοµα του ∆ηµήτριου Μάξιµου 
είναι συνυφασµένο µε το Μέγαρο της 
οδού Ηρώδου του Αττικού που φέρει 
το όνοµά του. Αποτέλεσε την οικία 
του έως το 1952, οπότε το αγόρασε το 
Ελληνικό ∆ηµόσιογια τη φιλο-ξενία 
ξένων υψηλών προσώπων, αντί του 
ποσού των 5.500.000.000 δραχµών. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κυβερνητι-
κή επιτροπή είχε εκτιµήσει την αξία 
του Μεγάρου στα 11.000.000.000 
δραχµές, αλλά ο Μάξιµος, όχι µόνο 
δέχτηκε να το παραχωρήσει µε τα 
µισά λεφτά, αλλά πρόσφερε και την 
επίπλωση της οικίας του µαζί µε τους 
πολύτιµους πίνακες που βρίσκονταν 
σε αυτή. Η κυβέρνηση για να τιµήσει 
την προσφορά του ∆ηµητρίου Μάξι-
µου δήλωσε µέσω του προέδρου αυ-
τής Νικολάου Πλαστήρα ότι το κτίριο 
θα διατηρήσει το αρχικό του όνοµα, 
δηλαδή Μέγαρο Μαξίµου.




