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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1091 Λίγο έξω από την Κωνσταντινού-
πολη διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος Α’ 
ο Κομνηνός νικά του Πετσενέγκους και 
τους εξαφανίζει από την ιστορία.
1707 Τα κοινοβούλια Αγγλίας και Σκωτίας 
συνεδριάζουν και αποφασίζουν την ένω-
ση των περιοχών τους, σχηματίζοντας 
έτσι τη Μεγάλη Βρετανία.
1913 Ο σουηδός μηχανικός Γκίντιον Σού-
ντμπακ κατασκευάζει και πατεντάρει το 
φερμουάρ.
1941 Οι αρχές κατοχής στην Ελλάδα 
θέτουν σε κυκλοφορία παράλληλα με 
τη δραχμή, το Μάρκο Κατοχής (Reichs 
Kredit Kassenscheine), τη λιρέτα Κατο-
χής, τη μεσογειακή δραχμή, το βουλγα-
ρικό λέβα και το αλβανικό φράγκο, νομί-
σματα χωρίς αντίκρυσμα.
1992 Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες κη-
ρύσσει την πόλη σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, εξαιτίας του κύματος βίας που 
ξέσπασε μετά την αθώωση τεσσάρων 
αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνταν 
με αδιάσειστα στοιχεία ότι ξυλοκόπησαν 
μέχρι θανάτου τον μαύρο Ρόντνεϊ Κιγκ. 
1995 Δέκα ημέρες μετά τον τελικό Κυ-
πέλλου Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (1-0), άγνω-
στοι ξυλοκοπούν άγρια τον διαιτητή του 
αγώνα Φίλιππο Μπάκα, σταματώντας το 
ταξί που επιβαίνει.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1957 Σοφία Σακοράφα, αθλήτρια του στί-
βου και πολιτικός.
1970 Ούμαν Θέρμαν, αμερικ.α ηθοποιός.
1975 Όλγα Κεφαλογιάννη, ελληνίδα πολι-
τικός.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1930 Μαρία Πολυδούρη, ποιήτρια από 
την Καλαμάτα, γνωστή και από το δεσμό 
της με τον ομότεχνό της Κ. Καρυωτάκη. 
1933 Κων/νος Καβάφης, ποιητής. (γεν. 
κατά το νέο ημερολόγιο: 29 Απριλίου 1863) 
1980 Άλφρεντ Χίτσκοκ, άγγλος σκηνοθέ-
της, επονομαζόμενος και «μετρ του σα-

σπένς». 

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Μάχη του Λεβουνίου
Η μάχη του Λεβουνίου ήταν η 

πρώτη βυζαντινή νίκη της 
Κομνήνειας αναγέννησης. 
Στις 29 Απριλίου, 1091, η 

δύναμη των Πετσενέγκων που ει-
σέβαλαν στα εδάφη της αυτοκρα-
τορίας συνετρίβη από τις συνδυ-
ασμένες δυνάμεις της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας υπό τον Αλέξιο Α’ 
Κομνηνό και τους Κουμάνους συμ-
μάχους του.
Μετά την ήττα του βυζαντινού στρα-
τού από τους Σελτζούκους Τούρ-
κους στη μάχη του Μαντζικέρτ ο 
Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας, αρνήθηκε να 
τιμήσει τη συμφωνία που είχε υπο-
γράψει ο Ρωμανός Δ’. Σε απάντηση 
οι Τούρκοι άρχισαν να κινούνται 
προς την Ανατολία το 1073, χω-
ρίς να συναντήσουν αντίσταση. Ο 
Αλέξιος Κομνηνός, επιτυχημένος 
νεαρός στρατηγός, ανέβηκε στον 
θρόνο την ημέρα του Πάσχα, του 
1081. Σύμφωνα με τον Νόργου-
ιτς, η ανάρρησή του στον θρόνο 
είχε μεγάλη σημασία, καθώς «...για 
πρώτη φορά στη διάρκεια μισού αι-
ώνα περίπου η αυτοκρατορία βρι-
σκόταν σε ικανά χέρια». Ο Αλέξιος 
ήταν αποφασισμένος να αλλάξει τις 
τύχες της αυτοκρατορίας με οποιο-
δήποτε κόστος. Κατά το 1090 ή 
1091, ο εμίρης Τσακά της Σμύρνης 
συμμάχησε με τους Πετσενέγκους, 
προκειμένου να καταστρέψει εντε-
λώς τη βυζαντινή αυτοκρατορία.
Την άνοιξη του 1087 οι Πετσενέ-
γκοι εισέβαλαν στα εδάφη της αυ-
τοκρατορίας από τη βορειοδυτική 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 
με στράτευμα 80.000 περίπου αν-
δρών. Πλεονεκτώντας εξαιτίας της 
πολιτικής ανωμαλίας του Βυζαντί-

ου στη συγκεκριμένη περίσταση η 
ορδή των Πετσενέγκων κατευθύν-
θηκε προς τη Βυζαντινή πρωτεύ-
ουσα, την Κωνσταντινούπολη, λε-
ηλατώντας τα βόρεια Βαλκάνια στο 
διάβα της. Η επιδρομή διαμόρφω-
νε μια σοβαρή απειλή για την αυτο-
κρατορία, καθώς εξαιτίας της εμφύ-
λιας διαμάχης ο βυζαντινός στρατός 
δεν διέθετε αρκετά στρατεύματα για 
να απωθήσει τους εισβολείς. Ο 
Αλέξιος Α΄ στην προσπάθειά του 
να ανακτήσει αριθμητική υπεροχή 
απευθύνθηκε σε μία άλλη νομαδι-
κή φυλή, τους Κουμάνους, με τους 
οποίους συμμάχησε εναντίον των 
Πετσενέγκων.
Με το δέλεαρ της προσφοράς χρυ-
σού εκ μέρους των Βυζαντινών ως 
αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους 
ενάντια στους Πετσενέγκους, oι 
Κουμάνοι έσπευσαν να ενωθούν με 
τον Αλέξιο και τον στρατό του. Στα 
τέλη της άνοιξης του 1091, οι δυ-
νάμεις των Κουμάνων πέρασαν στη 
βυζαντινή επικράτεια, και ο στρα-
τός στο σύνολό του ετοιμάστηκε 
να προσχωρήσει κατά των Πετσε-
νέγκων. Τη Δευτέρα, 28 Απριλίου 
1091, ο Αλέξιος και οι σύμμαχοί 
του πλησίασαν το στρατόπεδο των 
Πετσενέγκων στο Λεβούνιο κοντά 
στον ποταμό Έβρο.
Οι Πετσενέγκοι φαίνεται πως αιφ-
νιδιάστηκαν και η μάχη που έλαβε 
χώρα το επόμενο πρωινό στο Λε-
βούνιον ήταν πρακτικά σφαγή. Οι 
Πετσενέγκοι είχαν φέρει μαζί τους 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους, και 
ήταν απροετοίμαστοι για την επί-
θεση που εξαπολύθηκε εναντίον 
τους. Οι Κουμάνοι και οι Βυζαντι-
νοί επιτέθηκαν με σφοδρότητα και 

σφαγίασαν τους πάντες στο διάβα 
τους. Οι Πετσενέγκοι κατέρρευσαν 
γρήγορα, και σχεδόν εξολοθρεύτη-
καν. Στη συνέχεια οι εναπομείνα-
ντες ζωντανοί εξανδραποδίστηκαν.
Η μάχη του Λεβουνίου ήταν η απο-
φασιστικότερη νίκη του βυζαντι-
νού στρατού για μια περίοδο μισού 
αιώνα και σημειώνει ένα σημείο 
καμπής στη βυζαντινή ιστορία. Η 
αυτοκρατορία βρισκόταν στο να-
δίρ τα τελευταία είκοσι χρόνια και 
το Λεβούνιον έδειξε ότι βρισκόταν 
στον δρόμο της ανάκαμψης. Οι Πε-
τσενέγκοι είχαν πλήρως καταστρα-
φεί και οι ευρωπαϊκές κτήσεις της 
αυτοκρατορίας ήταν ασφαλείς. Ο 
Αλέξιος ανέδειξε τον εαυτό του σε 
σωτήρα του Βυζαντίου τη στιγμή 
της ανάγκης του και έδωσε ένα νέο 
πνεύμα αναγέννησης στους αδύνα-
μους, εξαιτίας των συχνών πολέ-
μων, Βυζαντινούς.
Στα επόμενα της μάχης χρόνια, η 
αυτοκρατορία γνώρισε μια πραγ-
ματική αναγέννηση υπό τον Αλέξιο 
και τους απογόνους του, την αποκα-
λούμενη δυναστεία των Κομνηνών. 
Ο βυζαντινός στρατός επέστρεψε 
στη Μικρά Ασία, ανακτώντας τις 
χαμένες περιοχές, ανάμεσά τους 
ανάμεσά τους τα γόνιμα παράλια 
και πολλές σημαντικές πόλεις. Με 
την αποκατάσταση της σταθερότη-
τας στην κεντρική κυβέρνηση η αυ-
τοκρατορία έγινε και πάλι πλούσια 
για έναν αιώνα ακόμη, ενώ η Κων-
σταντινούπολη έγινε για άλλη μια 
φορά μητρόπολη του χριστιανικού 
κόσμου.

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY
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Σε νέο επικίνδυνο αδιέξοδο οδηγεί τη χώρα ο κ.Τσίπρας 
μετά την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και την ανα-
βολή του Eurogroup. Η απόφαση του να ζητήσει έκτα-
κτη Σύνοδο Κορυφής από τον κ.Τούσκ παραπέμπει στις 
δραματικές εξελίξεις του περυσινού καλοκαιριού με τα 
γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Παραπέμπει επίσης ευ-
θέως στην αδιέξοδη πρωτοβουλία του κ. Παπανδρέου 
στην περιβόητη συνάντηση των Καννών για δημοψήφι-
σμα που οδήγησε τελικά στην παραίτηση του.
Είναι προφανές πλέον ότι η τακτική του κ.Τσίπρα να 
στοχοποιεί το ΔΝΤ για το ναυάγιο στη διαπραγμάτευση 
με αφορμή το προληπτικό πακέτο μέτρων είναι αδιέξο-
δη αφού γνωρίζει ότι επί της ουσίας και οι Ευρωπαίοι 
συμπλέουν με το Ταμείο. Το Μέγαρο Μαξίμου αδυνατεί 
να διαχειριστεί το πολιτικό κόστος της συμφωνίας, που 

έχει ήδη αποδεχθεί από το περασμένο καλοκαίρι και κα-
ταφεύγει σε μια ακόμα επικίνδυνη για τη χώρα πολιτική 
ακροβασία.
Καθυστερούσε επί μήνες το κλείσιμο της αξιολόγησης 
γιατί έπρεπε προηγουμένως να καταφέρει να πείσει με 
τους γνωστούς επικοινωνιακούς εκβιασμούς τους βου-
λευτές και τα στελέχη του ότι η ψήφιση των μέτρων ήταν 
ο μόνος δρόμος για να παραμείνει στην εξουσία. 
Τώρα μπροστά στις ογκούμενες αντιδράσεις στην κοινω-
νία αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος του καταφεύγει 
και πάλι σε μια άκρως επικίνδυνη για τη χώρα κίνηση 
αντιπερισπασμού. Βάζει την οικονομία και την κοινωνία 
σε ένα νέο κύκλο αστάθειας και αβεβαιότητας, που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε εξελίξεις αντίστοιχες του περυσινού 
καλοκαιριού.

Για μια φορά ακόμα ο κ.Τσίπρας παίζει με το μέλλον 
της χώρας θεωρώντας ότι μπορεί να εκβιάσει την Ευ-
ρώπη ενόψει και του βρετανικού δημοψηφίσματος. Ή 
ακόμα χειρότερα αναζητά ένα τρόπο διαφυγής θέτοντας 
και πάλι τους πολίτες μπροστά σε διχαστικά διλήμματα 
αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχουν.
Με την οικονομία σε κατάσταση αποσύνθεσης, με την 
κοινωνία να χειμάζεται από φόρους, περικοπές και 
ανεργία, με τις τράπεζες σε κατάσταση ασφυξίας ο Πρω-
θυπουργός δεν διστάζει να βάλει τη χώρα σε νέες οδυνη-
ρές περιπέτειες. Αρκετά πληρώσαμε ως τώρα κ. Τσίπρα 
την ανευθυνότητα σας. 
Αναλογιστείτε επιτέλους τις ευθύνες σας και σταματήστε 
τα προσωπικά και κομματικά παιγνίδια σας με το μέλλον 
της χώρας...

Ως εδώ κ.Τσίπρα τα παιγνίδια με το μέλλον της χώρας


