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ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1820: Οι Σουλιώτες επανέρχονται στην πατρίδα τους, 
µετά από συµφωνία µε τον Αλή Πασά, και µετέχουν στον 
πόλεµο µαζί του εναντίον του σουλτάνου.
1862: Το αµερικανικό πολεµικό πλοίο «Κάιρο» βυθίζεται 
στον ποταµό «Γιαζού». Είναι το πρώτο πλοίο που βυθίζεται 
από νάρκη. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του 
Αµερικανικού Εµφυλίου Πολέµου.
1916: «Ανάθεµα» του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Πεδίον 
Άρεως των Αθηνών. Με τον ∆ιχασµό βενιζελικών και 
αντιβενιζελικών στο αποκορύφωµά του, ογκώδης 
αντιβενιζελική πορεία µε επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο 
κατευθύνεται στο Πεδίο του Άρεως για να αναθεµατίσει 
τον «σατανά» της πολιτικής ζωής του τόπου Ελευθέριο 
Βενιζέλο. Εκεί ο κάθε διαδηλωτής ρίχνει µία πέτρα και 
επαναλαµβάνει την κατάρα του αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Θεόκλητου κατά του Βενιζέλου. «Κατά Ελευθερίου 
Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος 
την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεµα έστω».
1930: Εγκαινιάζεται το γήπεδο Συντριβανίου, έδρα του 
ΠΑΟΚ, µε τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα εναντίον του Άρη 
και νίκη των γηπεδούχων µε 2-1.
1955: Ο Κρίστοφερ Κόκερελ πατεντάρει το 
αεροστρωµατόχηµα (hovercraft).
1955: Ο Γρηγόριος Αυξεντίου και όλη η ιεραρχία της 
ΕΟΚΑ παγιδεύονται από τους Βρετανούς στο όρος 
Τρόοδος, κοντά στο χωριό Σπίλια. Ο Αυξεντίου όχι µόνο 
οδηγεί τους συντρόφους του σε ασφαλές µέρος, αλλά 
αφήνει τους Άγγλους να αλληλοπυροβολούνται και να 
έχουν πολλά θύµατα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1821: Γκιστάβ Φλοµπέρ, γάλλος συγγραφέας, ο 
ανανεωτής του µυθιστορήµατος. (Θαν. 8/5/1880)
1863: Έντβαρντ Μουνκ, νορβηγός συµβολιστής 
ζωγράφος. (Η Κραυγή) (Θαν. 23/1/1944)
1891: Πρόδροµος Μποδοσάκης - Αθανασιάδης, 
µεγαλοβιοµήχανος. (Θαν. 18/1/1979)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1909: Καρλ Κρουµπάχερ, γερµανός φιλόλογος, που 
συνεισέφερε τα µέγιστα στη µελέτη του βυζαντινού 
πολιτισµού. (Γεν. 23/9/1856)
1987: Νίκος Σταυρίδης, ηθοποιός. (Γεν. 1910)
2008: Τάσσος Παπαδόπουλος, ελληνοκύπριος πολιτικός, 
πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (2003-2008). 
Η πολιτική διαδροµή του συνδέθηκε µε τη σύγχρονη 
ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και ταυτίστηκε µε 
ορισµένες από τις πλέον κρίσιµες πτυχές του Κυπριακού. 
(Γεν. 7/1/1934)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Το κατά Βενιζέλου «Ανάθεµα»
Στα τέλη του 1916 ο Εθνικός ∆ι-

χασµός ανάµεσα σε βενιζελικούς 
και αντιβενιζελικούς βρίσκεται στο 
αποκορύφωµά του. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος φρονούσε ότι η Ελλάδα 
ως χώρα θαλασσινή επιβάλλεται 
να εξέλθει στον πόλεµο (Α’ Παγκό-
σµιος) µε τις δυνάµεις της Αντάντ, 
ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος θε-
ωρητικά υπερασπιζόταν την ουδε-
τερότητα της χώρας. Ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος παραµένει στη Θεσσα-
λονίκη, επικεφαλής της κυβέρνη-
σης της «Εθνικής Άµυνας», ενώ 
στην πρωτεύουσα κυριαρχούν οι 
βασιλικοί µε τον βασιλιά Κωνστα-
ντίνο να ηγείται του «Κράτους των 
Αθηνών». Και οι δύο προχωρούν 
σε διώξεις των αντιπάλων τους. H 
Ελλάδα έχει κοπεί στα δύο.

H επέµβαση των γαλλικών δυνά-
µεων το Νοέµβριο του 1916 και ο 
βοµβαρδισµός περιοχών της Αθή-
νας γύρω από το Στάδιο και κοντά 
στα Ανάκτορα, εξαγρίωσε τους 
αντιβενιζελικούς, που κατηγόρη-
σαν τους αντιπάλους τους ως προ-
δότες. «Ο φονεύων βενιζελικόν δεν 
φονεύει άνθρωπον», διακήρυτταν. 
Κύµα τροµοκρατίας κατά των βε-
νιζελικών ξεσπά στην Αθήνα. Η 
επιτροπή που ανέλαβε αργότερα 
να ερευνήσει τις καταγγελίες των 
θυµάτων της βίας, επιβεβαίωσε 
35 φόνους, 922 παράνοµες φυλα-
κίσεις, 503 περιπτώσεις λεηλασί-
ας και 31 αναστολές κυκλοφορίας 
εφηµερίδων.

Από τον Εθνικό ∆ιχασµό δεν ξέ-
φυγε και η Εκκλησία της Ελλάδος. 
Οι µητροπολίτες της λεγόµενης Πα-
λαιάς Ελλάδας υπό τον Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών Θεόκλητο (οι περιοχές 
που είχαν ελευθερωθεί πριν από 
το 1912), συντάσσονται µε τον Κων-
σταντίνο, ενώ οι µητροπολίτες των 
«Νέων Χωρών» µε τον Βενιζέλο.

Μέσα στο κλίµα αυτό, διοργανώ-
νεται ογκώδης αντιβενιζελική πο-
ρεία στις 12 ∆εκεµβρίου 1916. Με 
επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο, οι δι-
αδηλωτές κατευθύνονται στο Πεδίο 
του Άρεως για να αναθεµατίσουν 
τον «σατανά» της πολιτικής ζωής 
του τόπου Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι 
πέτρες του Αναθέµατος έφθασαν 
στην Αθήνα και ρίχτηκαν στο Πεδί-
ον του Άρεως.

Εκεί, όπου σήµερα βρίσκεται το 
άγαλµα της Αθηνάς, ο κάθε διαδη-
λωτής ρίχνει µία πέτρα και επα-
ναλαµβάνει την κατάρα του Αρχι-
επισκόπου Αθηνών, Θεόκλητου: 
«Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυ-
λακίσαντος αρχιερείς και επιβου-
λευθέντος την βασιλείαν και την 
πατρίδαν, ανάθεµα έστω». Μια κα-
θαρά συµβολική πράξη, δηλωτική 
όµως της έντασης των παθών που 
επικρατούσε εκείνη την εποχή στη 
χώρα µας.

Επί ένα χρόνο η Ελλάδα ζει σε 
καθεστώς εµφύλιας σύρραξης, 

που δεν αφήνει αδιάφορους τους 
συµµάχους, οι οποίοι αναγκάζουν 
σε παραίτηση τον Κωνσταντίνο. Ο 
Βενιζέλος επιστρέφει νικητής στην 
Αθήνα και σχηµατίζει κυβέρνη-
ση στις 13 Ιουνίου 1917. Αµέσως 
προχωρεί στην πολεµική κινητο-
ποίηση ολόκληρης της χώρας στο 
πλευρό της Αντάντ, ενώ προβαίνει 
σε εκκαθαρίσεις στην εκκλησία, τη 
διοίκηση και τον στρατό, για να ξε-
καθαρίσει τους λογαριασµούς του 
µε τους βασιλικούς και το «Κράτος 
των Αθηνών».

Με νόµο ήρε την ισοβιότητα των 
δικαστών και την µονιµότητα των 
δηµοσίων υπαλλήλων, µε αποτέ-
λεσµα να κηρυχθούν έκπτωτοι ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλη-
τος και οι µητροπολίτες που είχαν 
πρωτοστατήσει στο «Ανάθεµα», να 
απολυθούν 570 δικαστικοί όλων 
των βαθµίδων και 6.500 δηµόσιοι 
υπάλληλοι, ενώ αποστρατεύθηκε 
το 40% του συνόλου των µόνιµων 
αξιωµατικών του στρατού.

Με τη ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ
Απαντήσεις στα ερωτήµατα του 

σύγχρονου Ελληνα δεν έδωσαν χθες 
οι οµιλητές στην εκδήλωση των «58» 
στο Ακροπόλ, η οποία σε σύγκριση µε 
την επιρροή του ΠΑΣΟΚ, της ∆ΗΜΑΡ, 
των κινήσεων που συµµετέχουν ήταν 
πράγµατι εντυπωσιακή µέσα και έξω 
από το θέατρο.

Εξήγησαν επαρκώς ότι αν δεν προ-
κύψει νέος φορέας στον πολιτικό χώρο 
της λεγόµενης Κεντροαριστεράς, τότε 
ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ∆ΗΜΑΡ θα κα-
ταφέρουν να µακροηµερεύσουν και 
να επιζήσουν από τα... νύχια του νέου 
-µικρού, τον χαρακτήρισε έξυπνα ο Γ. 
Βούλγαρης- δικοµµατισµού Ν.∆. - ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ενδεχοµένως αυτό δεν θα εί-
ναι καλό για τη χώρα, αλλά απαντήσεις 

δεν έδωσαν. Ούτε για τις πολιτικές που 
χρειάζεται η Ελλάδα ούτε για το ποιοι 
µπορεί να τις εκφράσουν και να τις 
υλοποιήσουν. Αντιθέτως, όσοι άκου-
σαν προσεκτικά τον Γ. Βούλγαρη, τον 
Π. Αυγερινό, τον Γ. Μπέζο, τον Γρ. Ψα-
ριανό, ακόµα και τον νεαρό Π. Αγανί-
δη -η νεαρά οµιλήτρια κυρία Χαριτίνη 
Καρακωστάκη εξέπεµψε περισσότερο 
συντηρητισµό από όσο η κατάµεστη 
αίθουσα µπορούσε να καταναλώσει σε 
µία εκδήλωση της Κεντροαριστεράς- 
κατάλαβαν ότι κατά τη γνώµη τους 
ούτε το σηµερινό ΠΑΣΟΚ του Ευ. Βενι-
ζέλου ούτε η σηµερινή ∆ΗΜΑΡ του Φ. 
Κουβέλη µπορούν να κουνήσουν το 
«µικρό» δικοµµατισµό Ν.∆. - ΣΥΡΙΖΑ 
από τη θέση του. Και επειδή δεν έχουν 

τις πολιτικές, «οι στόχοι δεν αποτελούν 
σχέδιο, αλλιώς θα ήµασταν Σουηδία», 
είπε εύστοχα χθες ο κ. Βούλγαρης και 
επειδή δεν είναι τα κατάλληλα πρόσω-
πα, «δεν µπορεί να είµαστε τόσο µικροί 
που να µη βλέπουµε έξω από το εγώ 
µας και το µαγαζί µας», τόνισε (σ.σ. τι 
τόνισε, υπερτόνισε...)

Αν υποθέσουµε ότι όντως το 46% 
της κοινής γνώµης αναµένει και ζητά 
ένα νέο κόµµα της Κεντροαριστεράς, 
τότε τα σηµερινά πολιτικά υποκείµε-
να δεν έχουν τις απαντήσεις ούτε στο 
ποιες πολιτικές χρειάζεται η χώρα για 
να βγει από την κρίση ούτε όµως και 
τα πρόσωπα για να συγκινήσουν, να 
εµπνεύσουν, να οδηγήσουν έναν ολό-
κληρο λαό.

Οσοι αγωνιούν και παλεύουν για 
τη συγκρότηση ενιαίας Κεντροαριστε-
ράς στην Ελλάδα, δεν το κάνουν για 
το τώρα, για το παρόν. Γνωρίζουν ότι 
τώρα, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να 
πουν δεν πρόκειται να τους ακούσει 
η κοινή γνώµη και κυρίως οι νέοι. Το 
είπε άλλωστε ξεκάθαρα και προς τιµήν 
του ο εκ των οµιλητών της χθεσινής 
εκδήλωσης Π. Αγανίδης. 

Γνωρίζουν οι συντελεστές του εγ-
χειρήµατος ότι πρώτα θα µείνει από 
δυνάµεις η Ν.∆. του Α. Σαµαρά, µετά 
θα πάρει την ευκαιρία του από τον ελ-
ληνικό λαό ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλ. Τσίπρα, 
έστω και ως «κορµός» µιας κυβέρνη-
σης, και κατόπιν θα δοθεί η ευκαιρία 
σε εκείνους, εάν έχουν καταφέρει να 

ξεπεράσουν τους σηµερινούς σκοπέ-
λους σε Χαριλάου Τρικούπη και Αγ. 
Κωνσταντίνου. «Τότε γιατί βιάζονται;» 
είναι η εύλογη ερώτηση. Επειδή έχουν 
επενδύσει και κάποιοι από εκείνους 
πιστεύουν πραγµατικά ότι η διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σύντοµη. 
Εχουν επενδύσει και πιστεύουν στο 
σενάριο της «αριστερής παρένθεσης». 
Και θεωρούν ότι αν οργανωθούν και 
προετοιµαστούν -µε τις ευλογίες και 
οικονοµικών και άλλων δυνάµεων 
που πάντα ενδιαφέρονται και θα ενδι-
αφέρονται για το παιχνίδι της εξουσί-
ας, όπως και σήµερα κάνουν µε τους 
ισχυρούς του νέου δικοµµατισµού-, 
τότε σύντοµα θα έχουν και τη δική τους 
ευκαιρία.

Κεντροαριστερά χωρίς πρόσωπο και πολιτικές


