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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

43 π.Χ: Σχηµατίζεται η Β’ Τριανδρία στη 

Ρώµη, µεταξύ του Οκταβιανού, Λέπιδου 

και Μάρκου Αντώνιου.

1812: Αρχίζει στη Ρωσία η µάχη 

της Μπερεζίνα, που διήρκεσε έως 

τις 29 Νοεµβρίου και κατέληξε σε 

πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων 

του Ναπολέοντα.

1865: Εκδίδεται στις ΗΠΑ το 

µυθιστόρηµα του Λιούις Κάρολ Η 

Αλίκη στην χώρα των θαυµάτων, ένα 

από τα αριστουργήµατα της παιδικής 

λογοτεχνίας.

1942: Κάνει πρεµιέρα στους 

κινηµατογράφους η ταινία - θρύλος 

του Μάικλ Κέρτιζ Καζαµπλάνκα, 

µε πρωταγωνιστές τους Χάµφρεϊ 

Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκµαν.

1956: Ο επικοντιστής Γιώργος 

Ρουµπάνης κατακτά το χάλκινο 

µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες 

της Μελβούρνης µε επίδοση 4,50 µ.

1983: Η µεγαλύτερη κλοπή του κόσµου. 

Ράβδοι χρυσού, αξίας 40 εκατοµµυρίων 

δολαρίων, κάνουν φτερά από το 

αεροδρόµιο Χίθροου του Λονδίνου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1607: Τζον Χάρβαρντ, ιερωµένος, 

ιδρυτής του οµώνυµου ονοµαστού 

αµερικανικού πανεπιστηµίου. (Θαν. 

14/9/1638)

1876: Γουίλις Χάβιλαντ Κάριερ, 

αµερικανός µηχανικός, εφευρέτης 

του κλιµατισµού (Air Condition). (Θαν. 

7/10/1950)

1922: Τσαρλς Σουλτζ, αµερικανός 

καρτουνίστας, δηµιουργός του Τσάρλι 

Μπράουν και του Σνούπι, καθώς 

και της σειράς κόµικ Πίνατς. (Θαν. 

12/2/2000)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1504: Ισαβέλλα, βασίλισσα της Ισπανίας. 

(Γεν. 22/4/1451)

1956: Τόµι Ντόρσεϊ, αµερικανός 

διευθυντής ορχήστρας, τροµπονίστας 

και συνθέτης της χρυσής εποχής της 

τζαζ. (Γεν. 10/11/1905)

1957: Πέτρος Βούλγαρης, ανώτατος 

αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού 

και πολιτικός, που διατέλεσε και 

πρωθυπουργός. (Γεν. 13/7/1883)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...
Και τώρα η ώρα της Ευρώπης

Πέτρος Βούλγαρης 
Γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1883 στην Ύδρα, σπούδασε στη Σχολή 

Ναυτικών ∆οκίµων και έφθασε µέχρι το βαθµό του αντιναυάρχου.
Πήρε µέρος στους Βαλκανικούς Πολέµους, στο κίνηµα της Εθνικής 

Άµυνας του Βενιζέλου και πολέµησε στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Απο-
στρατεύτηκε το 1925 µετά την επικράτηση της δικτατορίας Πάγκαλου 
και επανήλθε στο ναυτικό µετά την πτώση της, όπου υπηρέτησε σε 
νευραλγικές θέσεις. Αποστρατεύτηκε και πάλι το 1935.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής µετέβη στη Μέση Ανατολή, όπου δι-
ορίστηκε Υπουργός Αεροπορίας στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση 
του Εµµανουήλ Τσουδερού (1943). Το 1944 του ανατέθηκε η αρχηγία 
του στόλου και την ίδια χρονιά κατέστειλε το κίνηµα του ναυτικού στη 
Μέση Ανατολή.

Παρέµεινε αρχηγός του στόλου έως τον Απρίλιο του 1945, οπότε του 
ανατέθηκε η πρωθυπουργία, την οποία διατήρησε έως τον Οκτώβριο 
του ιδίου χρόνου.

(1883 – 1957)

Η γερµανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ 
στην συνέντευξη Τύπου που έδωσε µαζί µε 
τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά αµέσως 
µετά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο εκφρά-
στηκε µε επαινετικά λόγια για τα αποτελέσµατα 
της ελληνικής οικονοµίας και εκθείασε τον ελ-
ληνικό λαό για τις προσπάθειές του.

Στο ίδιο µήκος κύµατος αλλά µε πολύ λιγό-
τερη θέρµη και ο υπουργός Οικονοµικών της 
Γερµανίας κ. Βόλφρανγκ Σόιµπλε ο οποίος 
όµως κατέστησε σαφές ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν θα πρέπει να παρεκκλίνει καθόλου 
από το δόγµα της λιτότητας και των µεταρρυθ-
µίσεων. Τόνισε µάλιστα ότι µόνο έτσι η Γερµα-
νία θα συνεχίσει να προσφέρει τη βοήθειά της 
προς την Ελλάδα.

Η Ελλάδα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώ-
σεις της µε πολύ µεγάλη προσπάθεια και τε-
ράστιες θυσίες για τον ελληνικό λαό. Το πρω-

τογενές πλεόνασµα για φέτος θα διαµορφωθεί 
στα 812 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2014 ο προϋπο-
λογισµός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα 3 
δισ. ευρώ και ρυθµό ανάπτυξης 0,6%, έναντι 
ύφεσης 4% φέτος.

Τα έσοδα αυξάνονται και την επόµενη χρο-
νιά θα αυξηθούν περισσότερο κάτι που απο-
δεικνύει ότι οι Έλληνες πληρώνουν τους αυ-
ξηµένους φόρους τους, παρά την ανεργία που 
τρέχει µε πρωτοφανείς, για την µεταπολιτευτι-
κή περίοδο, ρυθµούς.

Όλα αυτά δεν µπορούν να αµφισβητηθούν 
από κανέναν, καθώς τα νούµερα έχουν ελεγ-
χθεί χιλιάδες φορές από τους εκπροσώπους 
των δανειστών.

Έφτασε η ώρα όµως και οι Ευρωπαίοι, και 
κατά συνθήκη συνεταίροι µας, να φανούν 
αντάξιοι των συµφωνιών που έχουν υπογρά-
ψει και να εκπληρώσουν και αυτοί τις υποχρε-

ώσεις τους στο ακέραιο, µε κύριο µέληµα την 
προσαρµογή του ελληνικού χρέους µε κάθε 
πρόσφορο µέσο σε βιώσιµα επίπεδα.

Ουδεµία δικαιολογία δεν υπάρχει για την 
αθέτηση των συµφωνιών. Οι προσεχείς ευ-
ρωεκλογές δεν µπορεί να θεωρηθούν πρό-
σχηµα για κανέναν ηγέτη ή πολιτικό κόµµα 
χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το µήνυµα πρέπει να φτάσει όχι µόνο στους 
ευρωπαϊκούς λαούς αλλά και στους εκπρο-
σώπους της τρόικας που παίζουν τους σκλη-
ρούς στην Αθήνα.

Και αυτό είναι ένα και µόνο. Οι όροι που τέ-
θηκαν στην Ελλάδα εκπληρώθηκαν από την 
πλευρά της στο ακέραιο.  Οι χώρες της Ευρώ-
πης πρέπει να σταθούν στο ύψος τους. Για να 
έχουν νόηµα και οι συνθήκες που διέπουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  ∆ιαφορετικά εκλείπει και 
ο λόγος ύπαρξης της.

«Οι γυναίκες αξία δεν είχαµε. Σχολείο δεν 
πηγαίναµε. Εγώ έµαθα γράµµατα στα κρυφά 
(...) Μοναχή µου, χάιντε χάιντε, έµαθα να γρά-
φω και να διαβάζω. Αντίς όµως για υπογραφή 
έβανα σταυρό.

Ελεγα «καλύτερα να µη σε ξέρει ο άλλος τι 
είσαι, τι δεν είσαι» (...) Επήγα κι έµαθα τέχνη. 
∆ούλεψα. Εκαµα και κοµπόδεµα. Ηθελα να 
‘χω εφόδια. Να µη βρίσκοµαι στην ανάγκη τ’ 
αντρός µου. Με το χέρι απλωµένο. Είναι µε-
γάλη σκλαβιά η ζητιανιά. Κι ας ειν’ κι απ’ τον 
άντρα σου. Θέλει σε κρατάει, θέλει σε διώχνει. 
Κείνος κάνει το κουµάντο».

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘20 µία σειρά 
παραγόντων και συγκυριών έχουν οδηγήσει 
τη γυναίκα στην εργασία εκτός σπιτιού. Το γε-
γονός ανατρέπει κατεστηµένες αντιλήψεις ως 
προς τον κοινωνικό της ρόλο και οπωσδήποτε 
προκαλεί σύγχυση, ενίοτε και αντιδράσεις.

Από πολύ νωρίς (19ος αιώνας) έχουν διατυ-
πωθεί απόψεις και µάλιστα από τα πιο διανο-
ουµενίστικα χείλη -ελληνικά και ευρωπαϊκά-, 
επιθυµώντας να επαναφέρουν τη γυναίκα 
τόσο στην τάξη όσο και στην κουζίνα της. «∆ύο 

είναι τα επαγγέλµατα που αρµόζουν στις γυ-
ναίκες, το της νοικοκυράς και το της εταίρας» 
υποστήριξε ο Εµµανουήλ Ροΐδης. «Θα ήταν 
ευχής έργο, αν και στην Ευρώπη βάζαµε στη 
φυσική του θέση αυτό το νούµερο δύο του αν-
θρώπινου είδους, και δίναµε τέλος στη σύγχυ-
ση καταργώντας τον όρο κυρία, µε τον οποίο 
δεν γελά µονάχα ολόκληρη η Ασία, αλλά θα 
γελούσαν και η Ελλάδα και η Ρώµη» είχε ήδη 
γράψει ο Σοπενχάουερ.

Στα χρόνια του Μεσοπολέµου, όµως, πολλά 
έχουν µεταβληθεί. Οι γυναίκες µπορούν πλέον 
να φοιτούν στα πανεπιστήµια, είναι εργάτριες, 
αυτοαπασχολούµενες, µοδίστρες και καπε-
λούδες, δακτυλογράφοι και πωλήτριες, έχουν 
δειλά εισαχθεί και σε κρατικές υπηρεσίες. Η 
παρασκηνιακή, σιωπηρή µέχρι πρότινος ζωή 
του «αδύναµου φύλου» φωτίζεται σταδιακά, ο 
περιθωριακός, ιδιωτικός βίος γίνεται κοµµάτι 
του δηµόσιου. Οχι χωρίς δυσκολία. Υπάρχουν 
εµπόδια που χρειάζεται να υπερπηδηθούν. Η 
άνιση µεταχείριση, ιδίως ως προς τις αµοιβές 
κι ο αποκλεισµός των γυναικών ακόµη κι από 
τα διοικητικά όργανα των συνδικάτων φανε-

ρώνουν και καταδεικνύουν υποτίµηση. Κι αν 
κάτι είχε να αντιπαλέψει στην πορεία του το γυ-
ναικείο κίνηµα αυτό είναι σίγουρα η σεξιστική 
σκέψη και νοοτροπία.

Το δικαίωµα στη µόρφωση, την εργασία, την 
αυτοδιάθεση, του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δεν 
αποτελεί αυτοτελή κατάκτηση µιας καταπιε-
σµένης οµάδας σε διάφορες ιστορικές περιό-
δους αλλά µια διαδικασία σε εξέλιξη, συνεπής 
σε έναν σκοπό: την ισοτιµία. Και η τελευταία 
λαµβάνει σάρκα και οστά µόνον όταν γίνεται 
κοινή συνείδηση ότι η επί αιώνες υστέρηση 
των θηλυκών έναντι των αρσενικών έχει αίτια 
κοινωνικά και όχι φυσικά. Τούτο επιθυµού-
σαν να επισηµάνουν οι γυναικείοι αγώνες και 
τούτο υποδήλωνε η εκπλήρωση των κατά και-
ρούς αιτηµάτων τους.

«Να µε παρατηρήσουνε ότι δεν κάνω καλά 
τη δουλειά µου, το δέχοµαι. Να µε κατηγορή-
σουνε όµως ότι δεν την κάνω καλά επειδή εί-
µαι γυναίκα, όχι, δεν το δέχοµαι» είπε κάποτε 
στη γράφουσα µια γηραιή κυρία, πρώην υφά-
ντρια και µέλος του φεµινιστικού κινήµατος εν 
Ελλάδι.

Η επανάσταση των γυναικών
Με τη ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ


