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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1792 Μία ομάδα μεσιτών συγκεντρώνεται σε 
μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί 
το Χρηματιστήριο της πόλης. 
1902 Ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάης ανακα-
λύπτει τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, που 
θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά 
μηχανήματα.
1920 Η Αμερικανική Γερουσία αναγνωρίζει 
για πρώτη φορά με ψήφισμά της τα ελληνικά 
δικαιώματα στη Βόρειο Ήπειρο.
1931 Εκτελείται από το αεροσκάφος «Αθήναι» 
τύπου Junkers G 24 της Ελληνικής Εταιρείας 
Εναερίων Συγκοινωνιών, το πρώτο εμπορικό 
δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη
1937 Με τον Αναγκαστικό Νόμο 677, η δικτα-
τορία Μεταξά μειώνει τα αγροτικά χρέη και 
απαλλάσσει τους αγρότες από τη μάστιγα της 
τοκογλυφίας.
1996 Επίθεση κατά των ιδιοκτητών και εκδο-
τών ΜΜΕ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1875 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, εξέχων φιλε-
λεύθερος πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε πρω-
θυπουργός για 9 μήνες το διάστημα 1924-1925. 
1931 Μένης Κουμανταρέας, έλληνας συγγρα-
φέας. (Θαν. 6/12/2014)
1943 Βίκυ Μοσχολιού, λαϊκή τραγουδίστρια.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1510 Σάντρο Μποτιτσέλι, ιταλός ζωγράφος 
της Αναγέννησης.
1936 Παν. Τσαλδάρης, κορίνθιος πολιτικός, 
πρωθυπουργός την περίοδο 1932 - 1935. 
2012 Ντόνα Σάμερ, αμερικανίδα τραγουδί-

στρια της ντίσκο.

A πό τους σπουδαιότερους έλληνες πεζογράφους, 
γνωστός στο ευρύ κοινό από το μυθιστόρημά του 
«Η φανέλα με το 9», που μετέφερε στη μεγάλη 
οθόνη ο Παντελής Βούλγαρης το 1988. Ο Αριστο-

μένης Κουμανταρέας γεννήθηκε στις 17 Μαΐου 1931 στην 
Αθήνα και ήταν γιος του τραπεζικού και χρηματιστή Αντώ-
νη Κουμανταρέα. Το 1948 έζησε για έξι μήνες κοντά στον 
αδερφό του πατέρα του στο Λονδίνο, όπου ήρθε σε επαφή 
με την εκεί πολιτιστική κίνηση. Τον επόμενο χρόνο απο-
φοίτησε από το Πρότυπο Λύκειο Αθηνών και τη συνέχεια 
σπούδασε νομικά και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Υπηρέτησε 
τη στρατιωτική του θητεία στο ναυτικό ως υποκελευστής 
και στη συνέχεια εργάστηκε για είκοσι χρόνια ως υπάλλη-
λος σε ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρειών.
Στα γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 1961, με μεταφρά-
σεις έργων των Αλμπέρτο Μοράβια, Έρνεστ Χέμινγουεϊ 
και Τζέιμς Τζόις, στο περιοδικό «Ταχυδρόμος». Το πρώτο 
βιβλίο, η συλλογή διηγημάτων «Τα μηχανάκια», κυκλοφό-
ρησε το 1962 και περιλαμβάνει ιστορίες καταπιεσμένων 
εφήβων της εποχής, που αναζητούν διέξοδο στις παρορ-
μήσεις και τα όνειρά τους. 
Κατά τη διάρκεια της απριλιανής δικτατορίας πήρε μέ-
ρος στην αντιστασιακή έκδοση «Δεκαοχτώ Κείμενα» και 
οδηγήθηκε τρεις φορές σε δίκη για το δεύτερο βιβλίο του 
«Το αρμένισμα», που είχε τιμηθεί με κρατικό βραβείο δι-
ηγήματος. Το 1969 αποδέχθηκε υποτροφία του ιδρύμα-
τος «Φορντ», η οποία συνετέλεσε στην ολοκλήρωση του 
μυθιστορήματός του «Βιομηχανία Υαλικών» και το 1972 
σπούδασε με υποτροφία στο Βερολίνο για έξι μήνες.
Τιμήθηκε τέσσερις φορές με το κρατικό βραβείο πεζογρα-

φίας (1967 για το «Αρμένισμα», 1975 για τη «Βιοτεχνία 
Υαλικών», το 1997 για τη συλλογή « Η μυρωδιά τους με 
κάνει να κλαίω» και το 2002 για τον «Ωραίο Λογαχό»). Το 
2001 έλαβε το βραβείο Blue Book για το μυθιστόρημά του 
«Ο ωραίος λοχαγός». Το 2008 η Ακαδημία Αθηνών τον 
τίμησε για το σύνολο του έργου του.
Έργα του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά 
γερμανικά, ενώ ο ίδιος μετέφρασε κυρίως αγγλοσάξωνες 
συγγραφείς. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγρα-
φέων και από το 1982 ως το 1986 διετέλεσε μέλος του 
Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνή.
Το 1971 έγραψε το σενάριο της ταινίας του Παντελή Βούλ-
γαρη «Το προξενιό της Άννας», ενώ τρία δικά του έργα 
μεταφέρθηκαν στο θέατρο, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη: 
«Κυρία Κούλα» (το 1983 στην τηλεόραση σε σκηνοθεσία 
Διαγόρα Χρονόπουλου και το 1987 στο θέατρο σε σκη-
νοθεσία Νίκου Μαστοράκη), «Τα Καημένα» (το 1987 για 
την τηλεόραση σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου) 
και «Η φανέλα με το 9» (το 1988 για τον κινηματογράφο 
σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη).
Ο Μένης Κουμανταρέας τοποθετείται χρονολογικά στη 
λεγόμενη δεύτερη μεταπολεμική γενιά της ελληνικής πε-
ζογραφίας. Η γραφή του κινείται στα όρια ανάμεσα στον 
κοινωνικό ρεαλισμό με έμφαση στην απεικόνιση των 
αλλοτριωτικών κοινωνικών μηχανισμών και την ποιητι-
κή έκφραση του αισθήματος της φθοράς και της χαμένης 
αθωότητας της νεανικής ηλικίας.
Ο Μένης Κουμανταρέας βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά 
του στην Κυψέλη τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου 
2014. Η αστυνομία αποδίδει τον θάνατό του σε εγκλημα-
τική ενέργεια.

Η διαρκής επικοινωνιακή επίθεση της κυβέρνησης και η ταυ-
τόχρονη μετωπική και προσχηματική αντιπαράθεση κυβέρνη-
σης--αντιπολίτευσης, δεν επιτρέπουν να αξιολογηθεί αντικει-
μενικά, η τελευταία απόφαση του Eurogroup. Στην δημόσια 
αντιπαράθεση, φαίνεται κανένας να μην θυμάται, το περιε-
χόμενο και τον οδικό χάρτη του τρίτου μνημονίου. Το τρίτο 
μνημόνιο, είναι πιο βαρύ από τα δύο πρώτα, όχι γιατί έχει πιο 
επώδυνα μέτρα, από τα δύο προηγούμενα, αλλά γιατί, πάνω 
στα δύο προηγούμενα άθροισε και νέα μέτρα. Αυτό δεν το θυ-
μίζει η ΝΔ, γιατί τα ίδια έλεγε, για το δεύτερο μνημόνιο, σε 
σχέση με το πρώτο. Όμως, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έσκισε τα δύο 
προηγούμενα, με το πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης, έτσι και 
η ΝΔ, δεν έσκισε το πρώτο, με τα ΖΑΠΕΙΑ. Δηλαδή ΝΔ και 
ΣΥΡΙΖΑ καρπώθηκαν διαδοχικά, την δημοσιονομική προσαρ-
μογή των προηγούμενων μνημονίων, ενώ τα κατήγγειλαν και 
πάνω σ’ αυτήν πρόσθεσαν νέα μέτρα. Δεν λένε την αλήθεια 
στους πολίτες, λες και αν ήταν το 2009 στην κυβέρνηση και 
δεν φέρονταν τυχοδιωκτικά, θα ξεκινούσαν από το Ζάππειο ο 
Σαμαράς και από την Θεσσαλονίκη ο Τσιπρας, ή στην χειρότε-
ρη περίπτωση, από το δικό του μνημόνιο, ο καθένας.
Το τρίτο μνημόνιο, είχε πρόσθετα ονοματισμένα μέτρα 8,5 δις 
ευρώ. Το 80 % των μέτρων, έπρεπε να ψηφισθούν μέχρι τα 
τέλη Νοεμβρίου του 2015,για να γίνει η πρώτη αξιολόγηση, 
μέχρι 15 Δεκέμβρη του 2015. Το υπόλοιπο 20 % των μέτρων, 
έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τον Ιούνιο και να γίνει η δεύ-
τερη αξιολόγηση. Αμέσως μετά την δεύτερη αξιολόγηση, θα 
συζητούνταν με τους εταίρους και δανειστές, το μεσοπρόθεσμο 

2016 - 2018. Δηλαδή θα συμφωνούσαν οι δύο πλευρές στο 
πιθανό δημοσιονομικό έλλειμμα της τριετίας, στο πιθανό χρη-
ματοοικονομικό κενό και τις πρόσθετες διαρθρωτικές αλλαγές.
Το πιθανό δημοσιονομικό κενό, δεν ονοματιζόταν αριθμητι-
κά στο τρίτο μνημόνιο. Τον Γενάρη το ΔΝΤ, με δήλωση του 
Τομσεν, το προσδιόρισε στα 3,5 δις ευρώ, γι’ αυτό από τότε 
μιλούσε για 9 δις μέτρα και όχι 5,4 που έλεγε η κυβέρνηση. 
Οι εταίροι και δανειστές, βλέποντας ότι η κυβέρνηση θα έπε-
φτε, μετά τις απώλειες των τριών βουλευτών που είχε, με την 
ψήφιση του μικρού πακέτου των 3 δις ευρώ αρχές Οκτωβρίου, 
έδωσε αρχικά αναβολή στην ψήφιση του δεύτερου πακέτου 
μέτρων και την πρώτη αξιολόγηση του Δεκέμβρη , για τα τέλη 
Φεβρουαρίου. Επειδή δεν υπήρχε ενδιάμεση εκταμίευση δό-
σης, έκανε δεκτό το αίτημα της κυβέρνησης, για νέα αναβο-
λή, για τους ίδιους λόγους και έτσι φθάσαμε στο πακέτο του 
Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αντιστράφηκε ο οδικός χάρτης του 
τρίτου μνημονίου, γιατί η κυβέρνηση δήλωνε ότι θα έπεφτε, 
αν τα ψήφιζε, όπως όριζε το Μνημόνιο. Ταυτόχρονα το νέο 
μεσοπρόθεσμο, των 3,5 δις, έγινε τέταρτο μνημόνιο «κάβα», 
για να μην πέσει η κυβέρνηση, αν πιεστεί να το ψηφίσει, μέσα 
στον Ιούνιο, όπως έγραψε στην τελευταία του επιστολή προς 
το Eurogrοup, ο Τσακαλώτος. Τέσσερις είναι οι λόγοι, που οι 
εταίροι και δανειστές, φαίνεται να δέχονται τα αιτήματα του 
Τσιπρα. α) Δεν βλέπουν μέχρι σήμερα εναλλακτική πολιτική 
λύση. β) Η κυβέρνηση αποδέχθηκε την λύση, που σιωπηρά 
δόθηκε στο προσφυγικό, με το κλείσιμο των Βορείων συνό-
ρων της χώρας και την γαλαντόμο συμφωνία με την Τουρκία. 

γ) Ο φόβος μιας επανάληψης της περσινής κρίσης, λίγες ημέ-
ρες πριν το δημοψήφισμα στην Βρετανία. δ) Η κυβέρνηση, 
με καθυστερήσεις και άσκοπες κόντρες για επικοινωνιακούς 
λόγους, που κοστίζουν πολύ, εφαρμόζει το μνημόνιο.
H κυβερνητική πολιτική  κοστίζει ακόμη περισσότερο, για-
τί αντί να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, στην 
οικονομία, το κράτος και το πολιτικό σύστημα, καταργεί με-
ταρρυθμίσεις, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ο τρίτος 
λόγος, είναι και ο πιο σημαντικός. Όλα δείχνουν, μετά και την 
εκλογή του υποψηφίου Δημάρχου των Εργατικών στον Δήμο 
του Λονδίνου , που είναι υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ότι το 
BREXIT θα αποφευχθεί.
Πως θα επηρεάσει, ένα θετικό αποτέλεσμα υπέρ της ΕΕ, την 
στάση των εταίρων και δανειστών; Πιστεύω ότι θα σκληρύνει 
την στάση τους, χωρίς όμως να πιέσουν πολύ τον Τσιπρα, για-
τί ξέρουν πως θα αντιδράσει με εκλογές. Ο Τσιπρας στο δίλημ-
μα, ψήφιση τώρα των μέτρων των 3,5 δις, που σημαίνει πτώ-
ση της κυβέρνησης και πλήρης αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ και 
εκλογές, θα επιλέξει τις εκλογές και ας ξέρει, ότι θα τις χάσει.
Προτιμάει να αποδεχθεί προσωρινά την αριστερή παρένθεση, 
πιστεύοντας ότι θα ακολουθήσει, πιο σύντομη δεξιά παρένθε-
ση και κυρίως εξαφάνιση των κομμάτων του κέντρου και της 
σοσιαλδημοκρατίας, από την απίστευτη πόλωση και τις συνε-
χείς εκλογές. Δυστυχώς, αυτές οι επιλογές είναι οι πιο επικίν-
δυνες για την χώρα, την οικονομία και την κοινωνία.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ

ΤΟ ΒΗΜΑ  Μαγκριώτης Γιάννης 

Θα προκηρύξει ή όχι εκλογές για τον Ιούνιο ο Τσίπρας;

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Μένης Κουμανταρέας, 
1931 – 2014


