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ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
1912 – Σφοδρές συγκρούσεις διεξάγονται 
γύρω από το Αφιόν Καραχισάρ, καθώς και στο 
βόρειο τμήμα του Δορυλαίου.
1916 – Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Βαλκάνια: Ο 
Γερμανο-Βουλγαρικός στρατός κυριεύει το 
Σιδηρόκαστρο.
1919 – Το Αφγανιστάν αποκτά ανεξαρτησία 
από το Ηνωμένο Βασίλειο.
1921 – Μικρασιατική Εκστρατεία: Λήγει η 
μάχη του Αρτίζ Νταγ, μετά την κατάληψή του 
από το 4ο και 14ο Συντάγματα Πεζικού.
1923 – Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει 
το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για 
Ένωση με την Ελλάδα.
1928 – Εκλογές στην Ελλάδα επαναφέρουν 
στην αρχή τον Ελ. Βενιζέλο.
1931 – Αποκαθιστάται η οικονομία της Γερ-
μανίας, με την υπογραφή της συμφωνίας περί 
παγώματος των γερμανικών οφειλών προς 
τράπεζες του εξωτερικού.
1934 – Μετά το θάνατο του προέδρου της 

γερμανικής Δημοκρατίας στρατάρχου Χίντε-

μπουργκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει τη 
γενική εξουσία ονομαζόμενος αρχηγός «Φύ-
ρερ» του γερμανικού Ράϊχ.
1936 – Δολοφονείται από τις δυνάμεις του 
Φράνκο ο Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγ-
γραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1940 – Αυθόρμητοι λαϊκοί έρανοι για την ανα-
πλήρωση της «Έλλης» ξεκινούν σε όλη τη 
χώρα.
1964 - Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 
επανέρχονται στο ΝΑΤΟ, αλλά οι Έλληνες αξι-
ωματικοί του στρατηγείου Σμύρνης δεν επι-
στρέφουν στην Τουρκία.
1964 - Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, το 56% των Αθηναίων έχει 
γεννηθεί εκτός πρωτεύουσας. Συγκεκριμέ-
να, 209.000 από τους κατοίκους των Αθηνών 
έχουν μεταναστεύσει από την Πελοπόννησο, 
139.000 από νησιά του Αιγαίου, 137.000 από τη 
Μικρά Ασία, 93.000 από την υπόλοιπη Στερεά 
Ελλάδα, 53.000 από την Κρήτη κ.α.
1966 - Σε συμφωνία καταλήγουν οι ελληνοαι-
γυπτιακές διαπραγματεύσεις για την καταβολή 

αποζημιώσεων στους Έλληνες της Αιγύπτου. 
Η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία θα χορηγή-
σει 15.500.000 αιγυπτιακές λίρες.
1973 – Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος 
ορκίζεται «πρόεδρος» της Δημοκρατίας μετά 
το φαινομενικό και παράτυπο δημοψήφισμα 
της 29 Ιουλίου νομιμοποιώντας πολιτειακή 
αυθαιρεσία και διορίζοντας κυβέρνηση πολιτι-
κού προσωπείου υπό τον Σπ. Μαρκεζίνη.
1974 – Αττίλας ΙΙ: Τελευταία ημέρα τουρκι-
κών επιχειρήσεων με κατάληψη του 36% του 
κυπριακού εδάφους. Δολοφονείται στη Λευ-
κωσία ο Αμερικανός πρεσβευτής στη Κύπρο 
Ρότζερ Ντέϊβις.
1991 – Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης στη 
Σοβιετική Ένωση πραγματοποιούν πραξικό-
πημα κατά του Προέδρου Μιχαήλ Γκορμπα-
τσώφ, που τελικά κατέρρευσε σε τρεις μέρες.
2001 – Η Εθνική Εφήβων στο πόλο κατακτά το 
χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κερδίζοντας 8-7 την Κροατία στον τελικό της 
διοργάνωσης, που διεξάγεται στην Κωνστα-
ντινούπολη.

2004 – Η Αιμιλία Τσουλφά και η Σοφία Μπε-
κατώρου αναδεικνύονται χρυσές ολυμπιονί-
κες στα σκάφη τύπου 470 στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1883 – Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μό-
δας
1941 – Μιχ. Παπαγιαννάκης, Έλλ. πολιτικός
1946 – Μπιλ Κλίντον, 42ος πρόεδρος των 
Η.Π.Α.
1968 – Ν. Κακλαμανάκης, Έλληνας ιστιοπλόος

ΘΑΝΑΤΟΙ
1662 – Μπλεζ Πασκάλ, Γάλλος μαθηματικός, 
φυσικός και φιλόσοφος
1975 – Τζιμ Λόντος, Έλληνας παλαιστής
1977 - Γκράουτσο Μαρξ, Αμερ. κωμικός
1981 - Πέλος Κατσέλης, Έλληνας ηθοποιός
1985 – Βαρνάβας Τζωρτζάτος, Έλληνας μη-
τροπολίτης
1994 - Λάινους Πόλινγκ, Αμερικανός χημικός

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Ο αθλητισμός δεν προσφέρεται ίσως για 
ευρύτερα συμπεράσματα. Για τους περισ-
σότερους είναι μια ξεχωριστή δραστηρι-
ότητα και η επιτυχία, η διάκριση μάλιστα 
σε παγκόσμιο επίπεδο,συνήθως είναι κα-
θαρά προσωπική υπόθεση.
Ωστόσο η περίπτωση του ολυμπιονίκη 
του Ρίο Σπύρου Γιαννιώτη ξεπερνά τα 
συνήθη και αναδεικνύει στοιχεία που 
επιτρέπουν παραλληλισμούς.
Ο διακριθείς Έλληνας υπήρξε επί σχεδόν 
δύο δεκαετίες «επίμονος κολυμβητής» 
και φανέρωσε ιδιότητες μοναδικές.
Παλεύει με το νερό και με τη κολύμβηση 

μεγάλων αποστάσεων μια ζωή ολόκληρη.
Οι αγωνιστικές  δυνατότητες που είχε 
αναπτύξει ήταν φανερές από χρόνια και 
δικαίως κατατάσσονταν μεταξύ των καλυ-
τέρων συναθλητών του παγκοσμίως.
Παρά ταύτα δεν είχε φθάσει στην επιβρά-
βευση της μεγάλης διάκρισης, σύμφωνα 
με τις ικανότητές του.
Στην προηγούμενη Ολυμπιάδα του Λον-
δίνου του ‘’κλέψανε’’ το μετάλλιο με 
σπρωξιές και αγκωνιές.
Δεν παραπονέθηκε ,ούτε χολώθηκε. 
Αντιθέτως εξοπλίσθηκε με πίστη και επέ-
μεινε στην προσπάθεια διεκδίκησης της 

διάκρισης, μη φειδόμενος κόπων και θυ-
σιών, παρ’ ότι τα χρόνια περνούσαν και 
οι ώμοι του βάραιναν.
Πήγε στην Ολυμπιάδα του Ρίο απόλυτα 
προετοιμασμένος, πιο έμπειρος από τα 
λάθη των προηγούμενων αγώνων και 
έδωσε μάχη μοναδική μέχρι τέλους, ξε-
περνώντας αντιξοότητες και κατά πολύ 
νεότερους κολυμβητές
Ο Σπύρος Γιαννιώτης έδωσε συγκλονι-
στικό αγώνα και στα τριανταέξη του χρό-
νια τερμάτισε πρώτος - ανεξαρτήτως του 
ασημένιου μεταλλίου που τελικώς του 
απονεμήθηκε.

Πέτυχε τη μεγίστη των διακρίσεων στο 
τέλος της καριέρας του και πλέον μπορεί 
να  αποχωρήσει  πλήρης κι ολοκληρω-
μένος.
Όσο αυθαίρετο κι αν κριθεί ο ‘’επίμονος 
κυλυμβητής’’ από την Κέρκυρα δείχνει το 
δρόμο, το μόνο δρόμο, που οφείλει να 
ακολουθήσει συνολικά  η πατρίδα μας 
και ιδιαιτέρως η πολιτική της ηγεσία.
Αυτόν της επίμονης και επίπονης προ-
σπάθειας. Μόνο έτσι θα βγούμε από την 
κρίση. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της 
Χαλιμάς και των προπαγανδιστών εφευ-
ρήματα.  

Το παράδειγμα του «επίμονου κολυμβητή»
ΤΟ ΒΗΜΑ  

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Η ΝΔ ως …ΠΑΣΟΚ
Όπως και να εξελιχθεί, όπως και να δει κανείς την 
υπόθεση Γεωργίου και των στατιστικών που οδή-
γησαν τη χώρα μας στα Μνημόνια, το πρόβλημα 
για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο διχασμός μεταξύ 
Καραμανλικών και Μητσοτακικών.
Δεν είναι η μη έκδοση ανακοίνωσης εκ μέρους του 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δικαίωση Καραμανλή, 
ούτε τα πυρά των Ευάγγελου Αντώναρου και Ευρι-
πίδη Στυλιανίδη κάθε τρεις και λίγο κατά της πα-
ράταξης τους. Δεν είναι η αδιαφορία στήριξης εκ 
μέρους της νυν ηγεσίας του κόμματος του αφηγή-
ματος περί του «υποβολιμαίου ΓΑΠ που βύθισε τη 
χώρα με χαλκευμένα στοιχεία», ούτε ότι οι πέριξ 
του πρώην πρωθυπουργού ερμηνεύοντας κατά το 
δοκούν την σιωπή του, περισσότερο χρόνο κατανα-
λώνουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση παρά σε 
αυτήν κατά των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Το μείζον πρόβλημα είναι η αμηχανία που βιώνουν 
τα στελέχη της ΝΔ μπροστά στις καταγγελίες του 
ΣΥΡΙΖΑ πως «για 40 χρόνια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ κατέ-
στρεψαν τη χώρα». Μια συγκυριακή, σχεδόν υπο-

χρεωτική όπως εξελίχθηκε στη λογική της συγκυ-
βέρνηση που κράτησε από το 2012 έως τα τέλη του 
2014, έχει μεταφραστεί ως «αρμονική συμπόρευση 
των δύο κομμάτων». Ξεχνάνε πολλοί πόσες φορές 
η δικομματική κυβέρνηση κινδύνευσε και πως η δι-
ετής αυτή πορεία υπήρξε ένα αποτέλεσμα διαρκών 
συμβιβασμών μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη 
Βενιζέλου. Ξεχνάνε την πόλωση των προηγουμέ-
νων ετών, τα γαλάζια και πράσινα καφενεία. Ξεχνά-
νε τις εκλογές του 2000, τα ειδικά δικαστήρια.
Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως κανείς νεοδη-
μοκράτης δεν νιώθει την ανάγκη να μιλήσει με σω-
στά μαθηματικά. Να πει βρε παιδί μου κάποιος πως 
το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τα περισσότερα από αυτά τα 
χρόνια και πως η ΝΔ περισσότερο συμπληρωματι-
κά είχε την διακυβέρνηση της χώρας.
Είναι δυνατό να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ του Κουρουμπλή, 
της Τζάκρη ή του Σπίρτζη και της ενσωμάτωσης του 
μεγαλύτερου ποσοστού των χαμηλών στελεχών, 
των συνδικαλιστών αλλά και των ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ για τα «40 χρόνια Πασοκονεοδημακρατίας» 

και να μην λέει ένας έστω εκπρόσωπος της ΝΔ πως 
η ΝΔ κυβέρνησε από το 1975 μέχρι σήμερα για μό-
λις 15 χρόνια;
Πως η ΝΔ συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ όχι επειδή 
το ήθελε αλλά επειδή ιστορικά της επιβλήθηκε για 
να μην πέσει η χώρα στα βράχια; Πως όταν κάποιοι 
έλεγαν «Τσοβόλα δώσε τα όλα» υπήρχαν κάποιοι 
άλλοι που στέκονταν απέναντι; Πολύ περισσότερο 
τώρα που το έργο των διορισμών επιχειρείται ως 
φάρσα να επαναληφθεί, είναι δυνατό κανένας να 
μην απαντά με επιχειρήματα για το πώς το ΠΑΣΟΚ 
έδωσε το κακό παράδειγμα του ξεχειλώματος του 
Κράτους με διορισμούς από τις κλαδικές ανάλογες 
με αυτές σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ;
Όσο πάντως η ΝΔ θα μένει κολλημένη πίσω στο 
παρελθόν, όσο ο κάθε ηγέτης θα προσπαθεί να 
δικαιωθεί, όσο το κόμμα δεν θα μιλάει με όρους 
«αύριο» κι όχι «χθες», τόσο το κόμμα θα χάνει το 
μέλλον. Τόσο τα φλέγοντα προβλήματα των πολι-
τών δεν θα βρίσκουν απαντήσεις και ο λαϊκισμός 
θα υπερισχύει.


