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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1775 Η πρώτη κωπηλατοδρομία μεταξύ των 
πανεπιστημίων Οξφόρδης και Κέιμπριτζ δι-
εξάγεται στον Τάμεση. 
1868 Ο αμερικανός τυπογράφος και εκδό-
της Κρίστοφερ Λάθαμ Σολς λαμβάνει δί-
πλωμα ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή. 
1874 Οι Έλληνες προσέρχονται στις κάλπες. 
Οι εκλογές θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνί-
ου και θα επικρατήσει ο Δημ. Βούλγαρης.
1902 Το όνομα Mercedes υιοθετείται για 
πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη 
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. 
1913 Οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβά-
νουν τη Δοϊράνη.
1964 Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπαν-
δρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον 
αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και αν-
θίσταται σθεναρά στις πιέσεις του τελευταί-
ου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
π.Χ.47 Πτολεμαίος ΙΕ’ Φιλοπάτωρ Φιλομή-
τωρ Καίσαρ, Καισαρίων.
μ.Χ.1894 Εδουάρδος 8ος, δούκας του Ου-
ίντσορ και βασιλιάς της Αγγλίας, ο οποίος 
το 1936 παραιτήθηκε από το θρόνο του εν 
μέσω συνταγματικής κρίσης, για χάρη της 
αγαπημένης του Γουόλις Σίμσον. 
1908 Μ. Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώ-
νυμο του Δημ. Ροδόπουλου, συγγραφέας. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
79 (Τίτος Φλάβιος) Βεσπασιανός, ρωμαίος 
αυτοκράτορας (69-79), ιδρυτής της Φλαβια-
νής Δυναστείας και εισηγητής της φορολό-
γησης των δημόσιων ουρητηρίων.
1901 Ανδρέας Λασκαράτος, ποιητής και σα-
τιρικός συγγραφέας. 
1996 Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Δημήτριος Βικέλας, 1835 – 1908
Σ 

υγγραφέας, έμπορος και αθλη-
τικός παράγων, που υπηρέτησε 
με επιτυχία, τόσο τον Κερδώο, 
όσο και τον Λόγιο Ερμή. Γεννή-

θηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 
15 Φεβρουαρίου 1835. Ο πατέρας του 
ήταν έμπορος με καταγωγή από τη Βέ-
ροια και ονομαζόταν Εμμανουήλ Μπικέ-
λας ή Μπεκέλας, μέχρις ότου μετέτρεψε 
το επίθετό του σε Βικέλας. Η μητέρα του 
Σμαράγδα ανήκε στη μεγάλη ηπειρώτικη 
οικογένεια των Μελάδων, με δράση στο 
εμπόριο και τα γράμματα. Θείος του ήταν 
ο συγγραφέας Λέων Μελάς, ο οποίος με 
το μυθιστόρημά του Ο Γεροστάθης γα-
λούχησε γενεές ελληνοπαίδων.
Λόγω των συχνών μετακινήσεων του πα-
τέρα του, αλλά και δικών του προβλημά-
των υγείας, η φοίτησή του στα σχολεία 
δεν ήταν τακτική. Η μητέρα του, όμως, 
ήταν πολύ καλλιεργημένη και του προ-
σέφερε αρκετά μαθήματα κατ’ οίκον. Ο 
ίδιος αργότερα ομολόγησε ότι σ’ αυτήν 
όφειλε την κλίση του προς τη λογοτεχνία. 
Σε κάποια από τις πολλές μετακινήσεις 
της οικογένειάς του ξαναβρέθηκε στη 
Σύρο, όπου και φοίτησε στο Λύκειο του 
Χρήστου Ευαγγελίδη. Εκεί, αυτός και ο 
συμμαθητής του Εμμανουήλ Ροΐδης, εξέ-
διδαν χειρόγραφη εφημερίδα. Στα γράμ-
ματα εμφανίσθηκε το 1851, όταν σε ηλι-
κία 16 ετών μετάφρασε από τα γαλλικά το 
θεατρικό έργο του Ρακίνα Εσθήρ.
Σε ηλικία 17 ετών ο Βικέλας εγκαταστά-
θηκε στο Λονδίνο, στην αρχή ως λογι-
στής στην εμπορική επιχείρηση των 
θείων του Αφοί Μελά και στη συνέχεια 
ως συνεταίρος. Από τους εμπορικούς κύ-

κλους του Λονδίνου εκτιμήθηκε η εργατι-
κότητα, η μεθοδικότητα, η εντιμότητα και 
η ευρύτητα του πνεύματός του. Ανέπτυξε 
φιλία με τον πρεσβευτή της Ελλάδας στο 
Λονδίνο Σπυρίδωνα Τρικούπη και τον 
γιο του Χαρίλαο, μετέπειτα πρωθυπουρ-
γό, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
ανάληψη και τη διοργάνωση των πρώ-
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 
το 1896. Τις ελάχιστες ελεύθερες ώρες, 
ο νεαρός Βικέλας παρακολουθούσε μα-
θήματα Βοτανικής και Αρχιτεκτονικής 
στο University College, ενώ εξασκούσε 
το ταλέντο του στις ξένες γλώσσες. Πα-
ράλληλα, έγραφε διηγήματα, ποιήματα 
και μετέφραζε στα ελληνικά τα παραμύ-
θια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και τις 
τραγωδίες του Σαίξπηρ.
Το 1876 η εταιρεία Μελά διαλύθηκε 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και ο 
Δημήτριος Βικέλας, έχοντας κάνει μια σε-
βαστή περιουσία, σε ηλικία 41 ετών απο-
φάσισε να εγκαταλείψει τις επιχειρήσεις 
και στραφεί αποκλειστικά προς τα γράμ-
ματα και την κοινωνική δράση. Το 1877, 
εξαιτίας της ασθενείας της συζύγου του, 
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου ανέπτυ-
ξε ένα ευρύ κύκλο γνωριμιών.
Το καλοκαίρι του 1894 διεξήχθη στη γαλ-
λική πρωτεύουσα το Διεθνές Αθλητικό 
Συνέδριο και ο Δημήτριος Βικέλας παρα-
κολουθεί τις εργασίες του, ως αντιπρόσω-
πος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλ-
λόγου. Στις 23 Ιουνίου, ημέρα λήξης των 
εργασιών του Συνεδρίου, αποφασίστηκε 
η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
με την τέλεση της πρώτης διοργάνωσης 
το 1896 στην Αθήνα. Η συμβολή του 

Δημητρίου Βικέλα υπήρξε καθοριστική, 
ενεργώντας αυτοβούλως και χωρίς να 
έχει την εξουσιοδότηση του Πανελληνίου 
για να χειριστεί ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Η αρχική σκέψη του Βαρώνου Ντε Κου-
μπερτέν ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες να γίνουν το 1900 στο Παρίσι, 
αλλά ο εμπνευσμένος λόγος του Βικέλα 
ανέτρεψε την κατάσταση. «...Στην Αθήνα, 
ασφαλώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα 
να οργανώσουμε μεγαλοπρεπείς γιορτές, 
αλλά τις πολλές ελλείψεις μας θα ανα-
πληρώσει η εγκαρδιότητα της υποδοχής 
μας. Δεν θα προσφέρουμε στους επισκέ-
πτες μας διασκεδάσεις άξιες προς την 
περίσταση, αλλά έχουμε να δείξουμε τα 
μνημεία και τα ερείπια της αρχαιότητος 
και να τους οδηγήσουμε στους τόπους 
όπου τελούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τους 
αγώνες τους…» είπε, σε μια αποστροφή 
της ομιλίας του και συνεπήρε τους συνέ-
δρους, οι οποίοι ψήφισαν ομόφωνα την 
Αθήνα. Η τολμηρή πρωτοβουλία του Βι-
κέλα προκάλεσε ενθουσιασμό στην κοι-
νή γνώμη και τον τύπο στην Ελλάδα και 
ήταν η αιτία που συνέβαλε στην απροσ-
δόκητα μεγάλη επιτυχία της αναβίωσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων τότε, αλλά και 
στην παγίωση του θεσμού τα επόμενα 
χρόνια. Ο Δημήτριος Βικέλας εξελέγη 
το 1894 πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρέμεινε στη 
θέση αυτή έως το 1896, οπότε τον δια-
δέχθηκε ο βαρώνος Ντε Κουμπερτέν. Πέ-
ρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του 
στην Αθήνα, όπου πέθανε στις 7 Ιουλί-
ου 1908, χτυπημένος από την επάρατη 
νόσο.

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Τρελάθηκαν εντελώς οι δανειστές της χώρας μας; Το 
ΔΝΤ, με πρόσχημα ότι δεν έχει γίνει η αξιολόγηση, 
δεν έχει καταβάλει δανειακές δόσεις από πέρυσι τον 
Αύγουστο. Δεν έχει δώσει έτσι στην Ελλάδα από τότε 
μέχρι σήμερα το καθόλου ευκατα¬φρό¬νητο ποσό 
των... 3,6 δισεκατομ¬μυρίων ευρώ. Μας «χρωστά-
ει» υπό το πρίσμα αυτό 3,6 δισ. ευρώ και μας απει-
λεί ότι θα μας... κηρύξει χρεοκοπημένους, αν δεν του 
δώσουμε στις 30 Ιουνίου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ! 
Είναι σοβαροί αυτοί του ΔΝΤ; Μας «χρωστάνε» 3,6 
δισ., τους χρωστάμε 1,6 στο τέλος Ιουνίου και θα μας 
πουν... «χρεοκοπήσατε»! Πάνε καλά;
Χειρότερος ο Γερμανός Κλάους Ρέγκλινγκ, του πρώτου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης, γνωστού ως ESM 
από τα αγγλικά αρχιγράμματά του. Αν δεν πληρώσετε 
στις 30 Ιουνίου το ΔΝΤ, δήλωσε δημοσίως, έχω δι-
καίωμα να σας ζητήσω να μου πληρώσετε αμέσως και 
με τη μία και τα... 140 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει 
δανείσει την Ελλάδα ο μηχανισμός ESM!
Είναι καλά το άτομο; Ούτε 180 δισεκατομμύρια ευρώ 
δεν είναι πλέον το ΑΕΠ της χώρας από 235 δισ. ευρώ 
που ήταν προ Μνημονίου το 2009. Θα πάρει ο Τσί-
πρας τα 140 από τα 180 δισ. ευρώ για να τα δώσει 

στον ESM του Ρέγκλινγκ αφήνοντας τη χώρα να δια-
λυθεί και να πεθάνει; Ετσι νομίζει ο Γερμανός;
Μονομερή διαγραφή ολόκληρου του δημόσιου χρέους 
της Ελλάδας θα εισπράξει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ - ΑΝΕΛ ο Κλάους Ρέγκλινγκ, αν ποτέ τολμήσει να 
απαιτήσει από τον Τσίπρα να του δώσει αμέσως πίσω 
όλα τα δανεικά - και τα 140 δισεκατομμύρια ευρώ! 
Ηδη η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνστα¬ντοπούλου, 
κατά την παρουσίαση των πορισμάτων της Επιτροπής 
Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος που συγκρότησε το 
Κοινοβούλιο από Ελληνες και ξένους ειδικούς επι-
στή¬μο¬νες και πολιτικούς, διακήρυξε χωρίς ενδοια-
σμούς: «Το χρέος που επισείεται εναντίον της χώρας 
είναι παράνομο, μη νόμιμο, απεχθές, επονείδιστο, μη 
βιώσιμο»! Πάρτε νερό και βρέξτε τους, τους Γερμα-
νούς! Καταπέλτης και στη συνέχεια η πρόεδρος της 
Βουλής. «Η Ελλάδα ήταν και παραμένει θύμα μιας 
προσχεδιασμένης επίθεσης, η οποία οργανώθηκε από 
το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» κα-
τήγ¬γειλε και συνέχισε: «Αυτό το βίαιο, παράνομο και 
ανήθικο εγχεί¬ρη-μά τους έχει μοναδικό σκοπό να πε-
ράσουν τα ιδιωτικά χρέη στο Δημό-σιο... Προκύπτουν 
σοβαρά επιχειρήματα απονομιμοποίησης του χρέους 

και αναστολής της πληρωμής του»!
Πανικοβλήθηκαν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι δανει-
στές. Τρέμουν στην ιδέα ότι όλη αυτή η φραστική πο-
λεμική εκ μέρους της Αθήνας δεν αποκλείεται να προ-
οιωνίζεται ειλημ¬μένη απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να 
παρατείνει τις διαπραγμα¬τεύσεις και πέρα από τις 30 
Ιουνίου. Πέρα δηλαδή από την ημερομηνία που έχει 
προκαθορίσει ο Βόλφ¬γκανγκ Σόιμπλε ως την ημέρα 
υπο¬τα¬γής του Τσίπρα στους όρους της Γερμανίας. 
Θα αντέξει ο Τσίπρας να οδηγήσει τις διαπραγμα-
τεύσεις πέρα από τις 30 Ιουνίου, μην έχοντας όμως 
πλη¬ρώ¬σει τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΔΝΤ; 
Αν έκανε κάτι τέτοιο, θα έφερνε σε εξαιρετικά δύσκο-
λη θέση τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Γερμα-
νούς. Τους Αμερικανούς επει¬δή ελέγχουν το ΔΝΤ. 
Τους Γερμα¬νούς επειδή στις 20 Ιουλίου η Ελλά¬δα 
πρέπει να δώσει 3,5 δισεκα¬τομ¬μύ¬ρια ευρώ στην 
ΕΚΤ, λεφτά που φυσι¬κά ούτε έχει ούτε μπορεί να 
βρει. Η υπερδύναμη του πλανήτη και η υπερδύναμη 
της Ευρώπης στον οικονομικό τομέα θα αποφάσιζαν 
έτσι τη χρεοκοπία της μικροσκοπικής Ελλάδας. Πολύ 
βαρύ για να το αντέξει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος 
πλανήτης...

ΕΘΝΟΣ

Δεν θα μας χρεοκοπήσουν!


