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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Τα τελευταία 24ωρα διακινείται στα πολιτικο-δημοσιο-
γραφικά γραφεία η αντιστοίχιση της εικόνας του «φευ-
γάτου» Τσίπρα με αυτή του «κουρασμένου» Κώστα Κα-
ραμανλή λίγους μήνες πριν ο πρώην πρωθυπουργός, 
λόγω του επικείμενου δημοσιονομικού εκτροχιασμού, 
εγκαταλείψει ουσιαστικά τη διακυβέρνηση προκηρύσ-
σοντας εκλογές, τις οποίες ήταν σίγουρο ότι θα κερ-
δίσει ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Γιώργος Παπανδρέου. Η αντιστοίχιση που επιχειρείται 
είναι άδικη. Ο Αλ. Τσίπρας δεν είναι Κ. Καραμανλής. 
Συνεχίζει, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει, να διακατέχεται από την ορμή του νεοφώτιστου 
στην εξουσία. Οσοι τον γνωρίζουν καλά υποστηρίζουν 
ότι «είναι πεισματάρης και αγωνιστής» και δεν πρόκει-
ται να τα εγκαταλείψει, ούτε θα αρνηθεί να κλείσει την 
αξιολόγηση ακόμη κι αν τα μηνύματα από το Βερολίνο 
είναι να ξεχάσει τη ρύθμιση του χρέους και να περιορι-
στεί, προσώρας, σε κάποιες βραχυπρόθεσμες διευθετή-

σεις. Γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αρνείται 
να πιστέψει ότι θα γίνουν δυσκολότερα και θεωρεί ότι 
το Brexit, οι αλλαγές στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη 
μπορεί να έχουν συντηρητικό έως και ακροδεξιό πρό-
σημο, επειδή όμως ταυτοχρόνως αμφισβητούν τη γερ-
μανική ηγεμονία και την πολιτική της ακραίας λιτότητας 
μπορεί η Ελλάδα, με τις κατάλληλες συμμαχίες, να βγει 
κερδισμένη. 
Από την άλλη, βέβαια, ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν 
υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο καταθλίβει τον πρωθυ-
πουργό. Οι πληροφορίες που τον θέλουν να είναι «σκα-
σμένος» επειδή προ μηνός περίπου ενημερώθηκε ατύ-
πως ότι η αμερικανική διοίκηση αλλάζει στάση απέναντί 
του και αρχίζει να βλέπει με συμπάθεια τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αξιόπι-
στες και μάλλον υποκρύπτουν σκοπιμότητες. Εκτός κι 
αν περιέχονται σε κάποια έκθεση του νέου Αμερικανού 
πρέσβη στην Αθήνα, στην οποία όμως έχουν πρόσβα-

ση πολύ λίγοι, και μάλιστα Αμερικανοί αξιωματούχοι, 
και σίγουρα δεν θα δει το φως της δημοσιότητας. Ούτε 
μπορεί ο ανασχηματισμός να επισπεύσθηκε προκειμέ-
νου να εισέλθουν στην κυβέρνηση πρόσωπα, όπως ο 
Δημήτρης Παπαδημητρίου, που ήταν αρεστά στην οικο-
γένεια Κλίντον. 
Ακόμη κι αν αυτό συνέβη, η ήττα της Χίλαρι Κλίντον 
είναι ένας ακόμη λόγος αφενός για να μην είναι χα-
ρούμενος ο πρωθυπουργός και αφετέρου, διαγενομένου 
του χρόνου και των εξελίξεων, να ακούγεται ολοένα πιο 
συχνά και με μεγαλύτερη ένταση το ερώτημα: «Πόσο 
αντέχει ο Τσίπρας;». Το κακό για τον πρωθυπουργό και 
την κυβέρνηση είναι πως όταν τέτοια ερωτήματα ακού-
γονται συχνά, συνήθως οι κυβερνήσεις αρχίζουν να 
μετρούν αντίστροφα τον χρόνο. Τώρα, το πόσο θα δι-
αρκέσει αυτό το μέτρημα, είναι δύσκολο να το μαντέψει 
κάποιος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2017 θα είναι 
μία ακόμη δύσκολη χρονιά. Για όλους...

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σαν τον «κουρασμένο Καραμανλή» 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1781 - Το πλήρωμα του βρετανικού δουλε-
μπορικού πλοίου Ζονγκ δολοφονεί Αφρικα-
νούς σκλάβους, πετάγοντάς τους στη θάλασ-
σα, για να διεκδικήσουν την ασφάλεια.
1864 - Σφαγή στο Σαντ Κρικ: Αμερικανοί 
εθελοντές σφάζουν άμαχους Ινδιάνους των 
φυλών Τσεγιέν και Αραπάχο στο Κολοράντο.
1877 - Ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώ-
τη φορά το φωνογράφο.
1899 - Ιδρύεται ο ποδοσφαιρικός σύλλογος 
της Μπαρτσελόνα.
1908 - Ιδρύεται ο ποδοσφαιρικός σύλλογος 
του Ηρακλή.
1944 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: απελευθέ-
ρωση της Αλβανίας.
1965 - Πολιτική θύελλα ύστερα από δηλώ-
σεις του βουλευτή της Ε.Ρ.Ε. Κωνσταντίνου 
Ροδόπουλου στο Κοινοβούλιο που άφηναν 
σαφείς υπαινιγμούς για επικείμενο πραξικό-
πημα. «Ο λαός αηδιάζων θα καταργήσει το 
Κοινοβούλιο», δήλωσε εν μέσω πανδαιμόνι-
ου ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1861 - Σπυρίδων Σαμάρας, συνθέτης
1921 - Σάββας Αγουρίδης, θεολόγος
1926 - Ανδ. Μουράτης, ποδοσφαιριστής
1931 - Γιάννης Καραμπεσίνης, συνθέτης
1932 - Ζακ Σιράκ, πολιτικός
1965 - Στάθης Αγγελόπουλος, τραγουδιστής
1975 - Ανδρέας Ιωαννίδης, ποδοσφαιριστής
1976 - Μιχ. Κακιούζης, καλαθοσφαιριστής
1978 - Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Έλλη-
νας ποδοσφαιριστής
1980 - Ηλίας Κασιδιάρης, πολιτικός
 
ΘΑΝΑΤΟΙ

1924 - Τζάκομο Πουτσίνι, συνθέτης
1986 - Κάρι Γκραντ, ηθοποιός
1996 - Γιώργος Γεραλής, ποιητής
2001 - Τζωρτζ Χάρισον, Άγγλος τραγουδο-
ποιός και κιθαρίστας (The Beatles)
2006 - Χρήστος Τεγόπουλος, εκδότης

2010 - Μάριο Μονιτσέλι, Ιταλός σκηνοθέτης

OΗ Α.Ε.Π. Ηρακλής 1908 
ΠΑΕ αποτελεί ποδοσφαιρικό 
σωματείο με έδρα το Εθνικό 
Καυτανζόγλειο Στάδιο στη 

Θεσσαλονίκη. Τα χρώματα της ομά-
δας (μπλε και άσπρο) τα δανείστηκε 
από την ελληνική σημαία για να δη-
λώσει την εθνικότητα και το πάθος 
των μελών του για την απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης. Το προσωνύ-
μιο της ομάδας είναι Γηραιός.
Ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικός σύλλο-
γος σαν σήμερα το 1908 στη Θεσ-
σαλονίκη της τότε Οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας. Εν συνεχεία αποτέλεσε 
τμήμα του Γυμναστικού Συλλόγου 
Ηρακλή, ενός από τα αρχαιότερα εν 
ενεργεία αθλητικά σωματεία στην 
Ελλάδα.
Ο ΓΣ Ηρακλής κατάγεται από τον 
Όμιλο Φιλομούσων Θεσσαλονίκης, 
σωματείου μουσικού και φιλολο-
γικού που ιδρύθηκε το 1899. Το 
1902 μέλη του ομίλου αποφάσι-
σαν να εντάξουν αθλητικά τμήματα 
στον όμιλό τους και σε συνεννόηση 
με την ελληνική κοινότητα της πό-
λης που βρισκόταν υπό οθωμανικό 
ζυγό, τους παραχωρήθηκε το δικό 
της γυμναστήριο. Ανάμεσα στα άλλα 
αθλητικά τμήματα που δημιούργη-
σε ο όμιλος, το τμήμα ποδοσφαίρου 
ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε 
και συνάρπασε πολλούς αθλητές και 
θεατές.
Το νέο αυτό άθλημα εισήγαγαν στη 
Θεσσαλονίκη οι αλλοδαποί κάτοι-
κοι, που είχαν ήδη ιδρύσει τη δική 
τους ομάδα, την Ουνιόν Σπορτίφ. Ο 
Όμιλος Φιλομούσων προσπάθησε 
να συγκροτήσει μια αμιγώς ελληνι-

κή ποδοσφαιρική ομάδα, με στόχο 
περιβλημένο από εθνικό γόητρο, να 
αντιμετωπίσει την αντίστοιχη των 
ξένων. Ο πρώτος επίσημος ποδο-
σφαιρικός αγώνας ποδοσφαίρου στη 
Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα στις 23 
Απριλίου 1905, μεταξύ του Ομίλου 
Φιλομούσων και της Ουνιόν Σπορ-
τίφ. Οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης 
αναρρίγησαν όταν η ελληνική ομά-
δα κέρδισε με σκορ 3-0. Από την 
αρχή όμως ο σύλλογος άρχισε να 
αντιμετωπίζει οικονομικά προβλή-
ματα. Τα προβλήματα αυτά λύθηκαν 
με την συνένωση του ομίλου με την 
ομάδα Ολυμπία και σχημάτισαν το 
1908 έναν νέο σύλλογο. Έτσι, τις 
29 Νοεμβρίου του έτους συγκλήθηκε 
γενική συνέλευση, στην οποία ψηφί-
στηκε καταστατικό για τον καινούριο 
σύλλογο με το όνομα Μακεδονικός 
Γυμναστικός Σύλλογος. Πρόεδρος 
του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 
ανέλαβε ο γιατρός Α. Μάλτος, γραμ-
ματέας ο Ι. Αντωνιάδης και μέλη οι 
Π. Κοντογιάννης, Αιμ. Κόπανος, Δ. 
Χατζόπουλος, Δ. Κοντορέπας και Ι. 
Κύρου. Οι άνθρωποι του συλλόγου, 
μετά την πρώτη αυτή γενική συνέ-
λευση, ενημέρωσαν τις οθωμανικές 
αρχές και, όπως αναφέρουν μερικά 
χρόνια αργότερα το 1914 σε επιστο-
λή τους στο Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης, η αστυνομία επέτρεψε τη λει-
τουργία του συλλόγου με μια απλή 
άδεια.
Την περίοδο αυτή στην πόλη ανελί-
χθηκε το κίνημα των Νεότουρκων και 
οι πολιτικές συνθήκες ήταν ρευστές. 
Οι κάτοικοι των μη τουρκικών πα-
ροικιών της Θεσσαλονίκης δέχονταν 

έντονες πιέσεις για να αποβάλουν 
σταδιακά τα εθνικά χαρακτηριστικά 
και σύμβολα από τις δραστηριότη-
τές τους. Κάθε σύλλογος της πόλης 
όφειλε να επανιδρυθεί υπό λιγότερο 
εμφανή εθνικά χαρακτηριστικά. Η 
αναφορά περί Μακεδονίας στον τίτ-
λο του συλλόγου ενοχλούσε τις οθω-
μανικές αρχές, καθώς παρέπεμπε 
στις αλυτρωτικές διεκδικήσεις της 
Ελλάδας, αλλά και την ελληνικότητα 
της περιοχής. Οι Μάλτος, Κοντορέ-
πας, Κύρου και Κόπανος ανέλαβαν 
την ευθύνη επανίδρυσης του συλλό-
γου και σε συνεννόηση με τις αρχές 
διαφοροποίησαν τον κανονισμό λει-
τουργίας το 1910, μετονομάζοντάς 
τον παράλληλα σε Οθωμανικός Ελ-
ληνικός Γυμναστικός Σύλλογος «ο 
Ηρακλής Θεσσαλονίκης».
Στις 13 Μαρτίου 1911 εξελέγη νέο 
ΔΣ και στη γενική συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε παρουσιάστηκε 
το νέο καταστατικό του συλλόγου. 
Όμως, η επίσημη αναγνώρισή του 
από τις ελληνικές αρχές (μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους) καθυστέ-
ρησε. Τελικά, μετά από ανταλλαγές 
εγγράφων με τον πρόεδρο Πρωτο-
δικών Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής 
αναγνωρίστηκε ως αθλητικός σύλ-
λογος και εγκρίθηκε το καταστατικό 
του με την απόφαση 1106 του 1914 
του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 
Ο Ηρακλής καταχωρήθηκε στο βι-
βλίο αναγνωρισμένων σωματείων 
με αριθμό 1720 (παλαιός αριθμός 
18) στις 11 Ιανουαρίου 1915, δηλα-
δή σχεδόν δυόμιση χρόνια μετά την 
απελευθέρωση της πόλης.

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη
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