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ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
1636 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ 
πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. 
1821 - Οι Έλληνες νικούν τον τουρκικό στόλο 
στη ναυμαχία του Κατακόλου.
1911 - Ο Αιμιλ. Λαζαρίδης, μητροπολίτης Γρε-
βενών, βρίσκει μαρτυρικό θάνατο από όργανα 
των κομιτατζήδων.
1922 - Η Ελλάδα αναγκάζεται να εκκενώσει 
την Ανατολική Θράκη, υποκύπτοντας σε πιέ-
σεις των Μεγάλων και τη συνθήκη των Μου-
δανιών .
1938 - Συμφωνία του Μονάχου.
1939 - Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πό-
λεμο στη Γερμανία.
1943 - Εκτελούνται στην Πάτρα 10 Έλληνες πα-
τριώτες από τους Γερμανούς.
1946 - Είκοσι δύο ηττηθέντες ηγέτες των Ναζί 
κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα πολέμου στην 

περίφημη Δίκη της Νυρεμβέργης. 

1951 - Αδιέξοδο δημιουργείται από τα αποτε-
λέσματα των εκλογών στην Ελλάδα, αφού δεν 
επιτρέπουν σε κανένα κόμμα να σχηματίσει 
αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1969 - Η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από 
το Μόρνο.
1979 - Πρώτη αγωνιστική του πρώτου Επαγ-
γελματικού Πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής 
κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΑΕ.
1979 - Γίνεται (τέλη Σεπτεμβρίου) το περίφημο 
Ναυάγιο της Ζακύνθου (πλοίο προερχόμενο 
από Ιταλία ναυάγησε- ήταν φορτωμένο με λα-
θραία τσιγάρα.
1988 - Υποβολή του Ανδρέα Παπανδρέου σε 
εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορ-
τικής βαλβίδας στο νοσοκομείο «Χέρφιλντ» του 
Λονδίνου.
2000 - Στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, η ελληνική 
ομάδα του ανσάμπλ με τις Ειρήνη Αϊνδηλή, Εύα 
Χριστοδούλου, Μαρία Γεωργάτου, Χαρά Καρυ-

άμη, Κλέλια Πανταζή και Άννα Πολλάτου, κα-
τακτά το χάλκινο μετάλλιο με 39.285 βαθμούς. 
Η Μιρέλα Μανιάνη-Τζελίλη κατακτά το αργυρό 
μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67.51 μέ-
τρα και ο Αμιράν Καρντάνοφ κατακτά το χάλκι-
νο στην κατηγορία των 54 κιλών της ελευθέρας 
πάλης. Η Μάριον Τζόουνς κερδίζει το τρίτο της 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδ-
νεϊ με την ομάδα των ΗΠΑ στη σκυταλοδρομία 
4x400μ με χρόνο 3:22.62.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1898 - Ορέστης Μακρής,  ηθοποιός
1909 - Ιάσων Ζηργάνος, στρατιωτικός και κο-
λυμβητής
1923 - Μαργαρίτα Παπανδρέου - Τσαντ, Αμε-
ρικανίδα σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου
1924 - Νίκος Ρίζος,  ηθοποιός
1926 - Τηλέμαχος Αλαβέρας, Έλληνας συγ-

γραφέας
1937 - Γιάννης Βόγλης,  ηθοποιός
1939 - Έλλη Φωτίου,  ηθοποιός
1970 - Νίκος Σακελλαρίδης, Έλληνας ποδο-
σφαιριστής
1979 - Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Ελληνίδα 
ηθοποιός, τραγουδίστρια και μουσικός

ΘΑΝΑΤΟΙ
1911 - Αιμιλιανός, μητροπολίτης Γρεβενών
1955 - Τζέιμς Ντιν,  ηθοποιός
1978 - Λαυρέντης Διανέλλος, Έλληνας ηθο-
ποιός
1983 - Περικλής Χριστοφορίδης, Έλληνας 
ηθοποιός
1985 - Τσαρλς Ρίχτερ,  σεισμολόγος & φυσικός
1990 - Πάτρικ Χουάιτ,  συγγραφέας
2000 - Ιωάννα Τσάτσου, συγγραφέας
2010 - Δούκισσα,  τραγουδίστρια

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Βολικές οι κορώνες περί νεοφιλελευθερι-
σμού που εκτοξεύουν ακόμα και σήμερα οι 
υπουργοί του Σύριζα, αλλά δυστυχώς δεν 
μπορούν να συγκαλύψουν την πραγματι-
κότητα. Ούτε βέβαια οι κοινοβουλευτικές 
αλχημείες  που επιχειρούν προκειμένου να 
πειστούν ακόμα και υπουργοί  τους για να 
ψηφίσουν τη μεταφορά στο υπερταμείο δη-
μοσίων επιχειρήσεων, όπως η ΕΥΔΑΠ. 
Δυστυχώς για την κυβερνητική πλειοψηφία 
δεν πείθουν πλέον κανένα οι κατηγορίες 
περί  επάρατου νεοφιλελευθερισμού αφού οι 
ίδιοι υλοποιούν τις πιο σκληρές δεσμεύσεις 
από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ,χάρις στο 
τρίτο μνημόνιο που συμφώνησαν.

Η αναγκαστική μεταφορά στο υπερταμείο του 
συνόλου σχεδόν της δημόσιας περιουσίας 
είναι αποτέλεσμα της περιβόητης περυσι-
νής σκληρής διαπραγμάτευσης που οδήγησε 
τους ευρωπαίους δανειστές να απαιτήσουν 
εμπράγματες εγγυήσεις για το χρέος μας.Το 
αν και πότε θα πουληθούν θα εξαρτηθεί από 
την πορεία της οικονομίας και το αν η κυ-
βέρνηση συνεχίσει τις παλινωδίες της με τον 
ίδιο ρυθμό.
Και δυστυχώς η κατάσταση της οικονομίας 
δεν επιτρέπει καμιά αισιοδοξία, παρά τα κυ-
βερνητικά φληναφήματα περί ανάπτυξης που 
έρχεται.Είναι απολύτως χαρακτηριστικά της 
παράλυσης που επικρατεί ότι σύμφωνα με 

τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες κάθε 
μήνα οι φορολογικές οφειλές από επιχειρή-
σεις και ιδιώτες αυξάνονται κατά ένα δις με 
συνέπεια να φτάσουν από την αρχή του χρό-
νου τα 7,7 δίς. Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα 
χρέη έφτασαν τα 91,5 δίς από 82,6 δις στο 
τέλος της περασμένης χρονιάς.
Είναι ενδεικτικό επίσης της τραγικής κατά-
στασης που επικρατεί  ότι έχουν ήδη επιβλη-
θεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή 
κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων σε 774.000 πολίτες και εκκρεμούν 
άλλες τόσες! Ενάμισι εκατομμύριο επαγγελ-
ματίες, επιχειρηματίες και πολίτες βρίσκο-
νται δηλαδή υπό τη δαμόκλειο σπάθη της 

εφορίας γιατί αδυνατούν να εκπληρώσουν  
τις υποχρεώσεις τους.Για να μη μιλήσουμε 
βέβαια  για τα κόκκινα δάνεια που συνεχί-
ζουν να αυξάνονται ,οδηγώντας σε αδιέξοδο 
χιλιάδες επιχειρήσεις και εργαζόμενους...
Ποια ανάπτυξη λοιπόν και με ποιούς. Με 
τις τράπεζες να περιορίζουν συνεχώς ,την 
ήδη ασφυκτικά μειωμένη ρευστότητα,με τα 
χρήματα από ΕΣΠΑ και κοινοτικούς πό-
ρους αναξιοποίητα και με την κυβέρνηση να 
ασχολείται πώς θα ελέγξει την ενημέρωση 
και πώς θα προωθήσει τους δικούς της κανα-
λάρχες.Δυατυχώς για τον κ.Τσίπρα το sucess 
storyτου καταρρέει καθημερινά κάτω από το 
βάρος της ανικανότητας τους.

Ελλάς ελλήνων χρεοκοπημένων...
ΤΟ ΒΗΜΑ

Ανακωχή των Μουδανιών
Hανακωχή των Μουδανιών (γνωστή και σαν 

συνθήκη των Μουδανιών) είναι συμφωνία 
που υπογράφτηκε μεταξύ των νικητριών δυ-
νάμεων του Α΄Π.Π. με την Τουρκία και η 

οποία καθόριζε τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας – Τουρ-
κίας έπειτα από την ήττα της Ελλάδας στον μεταξύ 
των δυο χωρών πόλεμο. Συνομολογήθηκε στις 25 
Σεπτεμβρίου του 1922 σύμφωνα με τηλεγράφη-
μα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς την κυβέρνη-
ση του Κροκιδά που την αποδέχτηκε αναγκαστικά 
και αποτέλεσε διπλωματική επιτυχία της τουρκικής 
αντιπροσωπείας. Οι συνέπειές της υπήρξαν η από-
συρση του ελληνικού στρατού από την Ανατολική 
Θράκη και η αναγκαστική προσφυγοποίηση περί-
που 250.000 χριστιανών κατοίκων της, ελληνικής 
καταγωγής.
Το Σεπτέμβριο του 1922 ο ελληνικός στρατός είχε 
εγκαταλείψει ηττημένος τη Μικρά Ασία, ενώ εκατο-
ντάδες χιλιάδων πρόσφυγες έφταναν κατησχυμένοι 
στην Ελλάδα, αναζητώντας καταφύγιο. Η διπλωμα-
τική, πολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας 
ήταν ιδιαίτερα δυσμενής, ενώ οι τούρκοι πίεζαν 
τις μεγάλες δυνάμεις να αποδεχτούν τις απαιτήσεις 
τους, προκειμένου να τερματισθεί ο μικρασιατικός 

πόλεμος. Στις διεκδικήσεις τους περιλαμβάνονταν 
η ενσωμάτωση ολόκληρης της Θράκης και η απο-
χώρηση των ελληνικών πληθυσμών της. Ωστόσο, ο 
Κεμάλ Ατατούρκ δεν διέθετε πολεμικό ναυτικό και 
το ελληνικό Δ΄ Σώμα στρατού που είχε υποχωρήσει 
συντεταγμένα και μη έχοντας εμπλακεί στις κυρίως 
μάχες του Αυγούστου 1922 διατηρούσε ακέραι-
ες τις δυνάμεις του και τον έλεγχο της Ανατολικής 
Θράκης. Προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση, στις 
αρχές του Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν στο Παρίσι 
εκπρόσωποι της ΚτΕ, της Αγγλίας, της Γαλλίας και 
της Ιταλίας και αποφάσιζαν να συγκαλέσουν μια δι-
άσκεψη στις 20 Σεπτεμβρίου/3 Οκτωβρίου 1922 
στα Μουδανιά, όπου θα προσκαλούσαν Ελλάδα και 
Τουρκία.
Η Τουρκική αντιπροσωπεία έφτασε πρώτη στα Μου-
δανιά και πέτυχε την έναρξη των συνομιλιών της, 
πριν φτάσουν οι Έλληνες εκπρόσωποι (στρατηγός 
Αλέξανδρος Μαζαράκης - Αινιάν και αντισυνταγ-
ματάρχης Πτολεμαίος Σαρηγιάννης). Ο επικεφαλής 
της τουρκικής αποστολής Ισμέτ Ινονού πέτυχε να 
κάμψει τις αντιρρήσεις των συμμάχων (που ήδη εί-
χαν λάβει ανταλλάγματα από τη συνεργασία με τον 
Κεμάλ) και να γίνει δεκτό το αίτημά τους για εκκέ-

νωση της Ανατολικής Θράκης από τους Έλληνες και 
την παράδοσή της στην Τουρκία. Όταν οι Έλληνες 
απεσταλμένοι έφτασαν στη σύσκεψη αρνήθηκαν να 
υπογράψουν τη συνθήκη και αποχώρησαν, όμως 
κατόπιν πιέσεων ακόμη και του Βενιζέλου από το 
εξωτερικό, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δεχτεί τα τε-
τελεσμένα γεγονότα. Στις 12/25 Νοεμβρίου 1922 
ο έλεγχος της Ανατολικής Θράκης παραχωρήθηκε 
στην Τουρκία.
Τα αποτελέσματα της ανακωχής των Μουδανιών 
ήταν αρνητικά για την ελληνική πλευρά, αφού συ-
νολικά 400.000 Έλληνες (250.000 γηγενείς και 
150.000 στατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι) υπο-
χρεώθηκαν να εγκαταλείψουν μέσα σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα την Ανατολική Θράκη. Για την 
εφαρμογή της συμφωνίας, 8.000 τούρκοι αστυνομι-
κοί έφτασαν στην περιοχή και εγκαταστάθηκαν ως 
αρχές κατοχής, επιβλέποντας την ελληνική αποχώ-
ρηση. Ακόμη, η συμφωνία υπήρξε προανάκρουσμα 
της Συνθήκης της Λωζάννης που ακολούθησε και 
ρύθμισε οριστικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-
Τουρκίας. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα ορίσθηκαν 
στο μέσο της κοίτης του ποταμού Έβρου, όπως ισχύ-
ουν έως σήμερα.


