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ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
1912 - Α’ Βαλκανικός Πόλεμος: Ο Ελλη-
νικός Στρατός διανοίγει μετά από αγώνα 
τις διαβάσεις του Βερμίου στον άξονα 
Κοζάνη-Βέροια.
1914 - Ο Ελληνικός Στρατός ανακατα-
λαμβάνει τη Βόρεια Ήπειρο.
1915 - Η Βουλγαρία κηρύσσει τον πό-
λεμο κατά της Σερβίας (Α’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος).
1933 - Ο Αδόλφος Χίτλερ ανακοινώνει 
την αποχώρηση του από την Κοινωνία 
των Εθνών.
1944 - Αποβιβάζονται στον Πειραιά τα 

πρώτα τμήματα του Ελληνικού Στρατού 

Μέσης Ανατολής με πρώτο τον Ιερό Λόχο
1960 - Η ελληνική κυβέρνηση αποφα-
σίζει να καθιερωθούν στο ποδόσφαιρο 
ο ημιεπαγγελματισμός και οι ελεύθερες 
μεταγραφές, από την περίοδο 1961-
1962.
1963 - Σε 15 έως 20 εκατ. στερλίνες 
υπολογίζεται η αξία των εθνικοποιη-
μένων περιουσιών των Ελλήνων της 
Αιγύπτου, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
Αλ Αχράμ του Καΐρου.
1964 - Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 
απονέμεται στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 
για τους αγώνες του κατά της φυλετικής 
ανισότητας χωρίς τη χρήση βίας.

1965 - Ο λοχαγός Οικονόμου προφυλα-
κίζεται για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1852 - Δημήτριος Καμπούρογλου, Έλ-
ληνας συγγραφέας
1873 - Ζυλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρι-
κός παράγοντας
1890 - Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Αμερικα-
νός στρατηγός και 34ος πρόεδρος των 
Η.Π.Α.
1940 - Τάκης Φωτόπουλος, Έλληνας 
φιλόσοφος και συγγραφέας
1970 - Ρένος Χαραλαμπίδης, Έλληνας 
ηθοποιός

1986 - Άρτεμη Θεριάκη, Ελληνίδα αρ-
σιβαρίστρια

ΘΑΝΑΤΟΙ
1696 - Διονύσιος Γ’, Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως
1944 - Έρβιν Ρόμελ, στρατάρχης
1959 - Έρολ Φλιν, Αυστραλός ηθοποιός
1977 - Μπινγκ Κρόσμπι, Αμερικανός 
τραγουδιστής και ηθοποιός
1995 - Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος
2004 - Βλάσσης Μπονάτσος, Έλληνας 
τραγουδιστής και ηθοποιός
2012 - Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, 
Ελληνίδα βυζαντινολόγος

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στο συνέδριο του 
κόμματός του σε μια προσπάθεια να ξαναχτίσει το 
μύθο που ξέφτισε στους είκοσι μήνες της ανορθο-
λογικής και άγονης διακυβέρνησής του. Τούτο το 
συνέδριο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. 
Πριν από τρία χρόνια τα πράγματα ήταν εύκολα. 
Τότε οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, 
που λέει και ο λαός. Οι πολίτες δεν είχαν επιφυλά-
ξεις, ήταν πρόθυμοι να αγοράσουν τις ελπίδες που 
μοίραζε αφειδώς, οι αντίπαλοι εξουθενωμένοι από 
το μέγα βάρος της χρεοκοπίας και οι κομματικές 
δυνάμεις αγωνιστικές, έτοιμες να τα δώσουν όλα 
για τη μοναδική ιστορική ευκαιρία που απλωνό-
ταν μπροστά τους. Η ευκαιρία προσφέρθηκε μετά 
φανών και λαμπάδων από φίλους και εχθρούς. Η 
εξουσία παραδόθηκε σχεδόν αμαχητί. Η διαχείρι-
σή της όμως απεδείχθη απολύτως προβληματική, 
το κόμμα απαράσκευο και η ηγεσία του λειψή, κα-
τώτερη των προσδοκιών.
Στους είκοσι μήνες εξουσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε 
από την Ανατολή στη Δύση, βρέθηκε από το φως 
στο σκοτάδι και ο ηγέτης του χρειάσθηκε να αρ-
νηθεί τους πρώτους λόγους και τις περισσότερες 
των επιλογών του. Οι ελπίδες που καλλιέργησε 
διαψεύστηκαν,οι πολιτικές που διακινούσε κατέρ-

ρευσαν, τα πρόσωπα που εμφάνισε απεδείχθη-
σαν ζημιογόνα και οι ιδέες εντέλει ανεδαφικές, 
ανεφάρμοστες στο πλαίσιο του παρόντος κόσμου. 
Και ο ίδιος ο αρχηγός, αφού έπαιξε με του λαού 
τις αγωνίες, κατέληξε απόλυτα συμβιβασμένος με 
τους χειρότερους εφιάλτες της νιότης του. Σήμερα 
φαντάζει κακέκτυπο των ηγετών του νεοφιλελευθε-
ρισμού, χαμένος στα δώματα μιας απόμακρης και 
προστατευμένης από τις κλούβες των ΜΑΤ εξουσί-
ας. Καλώς ή κακώς σήμερα δεν έχει επιλογές. Θα 
προσέλθει στο δεύτερο συνέδριο του κόμματός του 
υποσχόμενος ανάπτυξη και πρόοδο, διεκδικώντας 
τις ξένες επενδύσεις κατά τα πρότυπα του κινεζικού 
κομμουνιστικό - φιλελεύθερου μοντέλου. Με τη δι-
αφορά ότι πλέον δεν πείθει, δεν συνεγείρει, ούτε 
κινητοποιεί.
Όπως λέει και ο λαός σώνεται το λάδι στο καντήλι 
του. Κατέστη αναξιόπιστος πια, δεν είναι σε θέση 
να δημιουργήσει προσδοκίες, ούτε να παρουσιάσει 
διαδικασία ανάταξης. Προϊόντος του χρόνου καθί-
σταται και ο ηγέτης πρόβλημα.
Όπως φαίνεται και από τις πολλές και διαδοχικές 
μετρήσεις ο ίδιος ο πρωθυπουργός καθίσταται βα-
ρίδι για το κόμμα του.
Κοινή άλλωστε η μοίρα των ασεβών..

Αν καταλάβαμε καλά την ομιλία του ανα-
πληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δ. 
Παπαγγελόπουλου, προχτές, στη Βουλή, 
για όλα τα δεινά του λαού στη χώρα μας 
ευθύνεται διαχρονικά το «παρακράτος 
των εκδοτών, μετέπειτα καναλαρχών» 
που πρωτοστάτησε «στην ανατροπή κυ-
βερνήσεων και ηγετών». Οπως μας είπε 
ο υπουργός, «το ‘74 ο Καραμανλής προ-
σπάθησε να βάλει φραγμό στην ασυδοσία 
των οικονομικά ισχυρών και τον κατηγό-
ρησε η διαπλοκή για «σοσιαλμανία» (...) 
Ο Ανδρέας Παπανδρέου αντιμετώπισε το 
βρώμικο ‘89 και μερικοί το αναπαράγουν 
τώρα (...) Το παρακράτος της διαπλοκής 
προσπάθησε να φυλακίσει τον έντιμο 
αγωνιστή Τσοβόλα (...) έριξε την κυ-
βέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
(...) πολέμησε την κυβέρνηση του Κώστα 
Καραμανλή για τον βασικό μέτοχο (...) 
καθαίρεσε τον Γιώργο Παπανδρέου όταν 
θεώρησε ότι δεν του είναι πια χρήσιμος 
(...) έκανε το μεγάλο πάρτι την οκταετία 
1996 - 2004 στο χώρο της Υγείας, των 
εξοπλιστικών προγραμμάτων». Δηλαδή, 

σύμφωνα με τον υπουργό, δίπλα σε μια 
κυβέρνηση και σε ένα κράτος, που πά-
σχιζαν να υπηρετήσουν τα ...λαϊκά συμ-
φέροντα, δρούσε πάντα αυτόνομα και 
διακριτά ένα «παρακράτος της διαπλο-
κής», που έβαζε εμπόδια και ενίοτε έρι-
χνε κυβερνήσεις και ηγέτες! Πέρα από το 
γεγονός ότι ο υπουργός της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανέλαβε να ξεπλύνει 
όλες τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον μετά 
τη Μεταπολίτευση, η ανάλυσή του για το 
«παρακράτος» είναι πέρα για πέρα απο-
προσανατολιστική, αφού προσπαθεί να 
διαχωρίσει τα ισχυρά οικονομικά συμφέ-
ροντα από την πολιτική και τα κόμματα 
που τα υπηρετούν, για να τα βγάλει λάδι. 
Η αντιπαράθεση, όμως, ανάμεσα στις 
αστικές πολιτικές δυνάμεις ήταν, είναι 
και θα είναι έκφραση του ανταγωνισμού 
μεταξύ ισχυρών οικονομικών συμφερό-
ντων, γεγονός που επιδρά καθοριστικά 
στις πολιτικές εξελίξεις. Ολα τα άλλα εί-
ναι για λαϊκή κατανάλωση και μόνο...

Tο συνέδριο της ήττας Ανάλυση να σου πετύχει...
ΤΟ ΒΗΜΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Ο ελληνικός στρατός 
απελευθερώνει 
τους Αγιους Σαράντα
Στις 14 Οκτωβρίου του 1914 και μετά την εντολή των Δυνάμεων της Τριπλής 

Συνεννόησης (Αντάντ), ανακαταλαμβάνεται από τον ελληνικό στρατό η Βό-
ρεια Ήπειρος, προκειμένου να τηρηθεί η τάξη στην περιοχή, εξαιτίας της 
χαώδους κατάστασης που επικρατούσε στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των Δυνάμεων, η ενσωμάτωση της Βόρειας Ηπείρου 
στην Ελλάδα θα αναγνωριζόταν ως οριστική, σε περίπτωση που η Ελλάδα θα δε-
χόταν να συμμετάσχει στο πλευρό τους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όχι μόνο 
τότε, αλλά ούτε και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κι ενώ είχε απελευθερωθεί ακό-
μη μια φορά από τον Ελληνικό Στρατό το 1940 - 41 δεν ενσωματώθηκε η Βόρειος 
Ήπειρος στον Εθνικό κορμό. Οι διάφορες παρεμβάσεις αλλά και ο υποκινούμενος 
από κέντρα του εξωτερικού διχασμός στην χώρα μας άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες 
Ελλήνων εντός του πλαισίου του αλβανικού κράτους.


