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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Μπορεί πράγματι η κακοκαιρία που 
«χτύπησε» την Ελλάδα να ήταν ακραία, 
αλλά δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για 
να πιάσει στον ύπνο τον κρατικό μηχα-
νισμό. Μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν 
οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για 
ασυνήθιστο κύμα κακοκαιρίας που θα 
επηρεάσει το  σύνολο της χώρας. Ου-
δείς αρμόδιος ή αναρμόδιος σκέφτηκε 
όμως τι θα γίνει με τους πρόσφυγες που 
ζουν σε σκηνές, όπως βέβαια να προε-
τοιμαστεί για τις επιπτώσεις που θα είχε 
στην καθημερινότητα των κατοίκων η 
επερχόμενη χιονοθύελλα.
Όχι ότι χρειαζόταν το βαρύ αυτό κα-
κοκαιρίας για να αντιληφθούν ότι δεν 
μπορούν να ζουν άνθρωποι σε αυτές τις 

,ούτως ή αλλως, άθλιες συνθήκες. Απο-
τέλεσμα η περυσινή Ελλάδα της φιλοξε-
νίας και της αλληλεγγύης να διαπομπευ-
τεί διεθνώς για το τραγικό σκηνικό που 
αποτυπωνόταν στις φωτογραφίες και τα 
βίντεο από το στρατόπεδο της Μόριας.
Ως συνήθως εκ των υστέρων ,μετά την 
κατακραυγή που προκλήθηκε κάποιοι 
στην κυβέρνηση ξύπνησαν κι άρχισαν 
να αναζητούν λύσεις. Δεν χρειαζόταν 
όμως παρά ελάχιστη  κοινή λογική,που 
φαίνεται ότι απουσιάζει,για να προβλέ-
ψουν το χάος . Το πλοίο που αποφάσι-
σαν χθές,τρείς μέρες μετά τη χιονοθύελ-
λα,έπρεπε, όφειλαν να το είχαν στείλει 
εβδομάδες πριν.
Αναλαμβάνω την ευθύνη  δήλωσε ο 

αρμόδιος υπουργός κ. Μουζάλας. Δυ-
στυχώς κύριε υπουργέ με τις συγγνώ-
μες δεν εξαλείφονται τα αμαρτήματα 
σας. Είσαστε εκεί για να προβλέπετε, να 
προλαμβάνετε, να διαχειρίζεστε τις δύ-
σκολες καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο 
έργο,αλλά αν δεν μπορείτε, αν δεν το 
αντέχετε, αν δεν σας στηρίζει η κυβέρ-
νηση σας, οφείλετε να παραιτηθείτε. Η 
όποια προηγούμενη συμβολή σας στη 
διαχείριση του προσφυγικού δεν δια-
γράφει τις τωρινές ευθύνες σας.
Η κατάσταση στα νησιά είναι εκτός ελέγ-
χου εδώ και καιρό. Οι δομές ευκαιρια-
κές, προβληματικές και σε περιπτώσεις 
όπως της Μόριας απαράδεκτες. Ο αρμό-
διος υπουργός και η κυβέρνηση συνο-

λικά δεν μπορούν μονίμως να τρέχουν 
πίσω από δυσάρεστες εξελίξεις.Οϋτε τα 
νησιά μπορούν να μετατραπούν σε γκέ-
το, ούτε οι πρόσφυγες σε ανθρώπους 
β και γ κατηγορίας. Αν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θέλει να συγκαλύψει το πρόβλη-
μα που έχει δημιουργηθεί για να μην 
ανατραπεί η συμφωνία με την Τουρκία, 
όπως υποστηρίζετε,είχατε υποχρέωση 
εγκαίρως να ευαισθητοποιήσετε τη διε-
θνή κοινή γνώμη.
Πρωτίστως όμως έπρεπε να είχατε εξα-
σφαλίσει τις ελάχιστες δυνατές συνθή-
κες διαβίωσης, ώστε να μην κινδυνεύ-
ουν να πεθάνουν άνθρωποι στα χιόνια. 
Και δυστυχώς για εσάς δεν κάνατε ούτε 
το ένα ούτε το άλλο...

Το δράμα της Μόριας και οι ευθύνες
ΤΟ ΒΗΜΑ

Σπύρος Μελάς
OΣπύρος Μελάς (13 Ιανουαρίου 1882 - 2 Απρι-

λίου 1966) ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας, δραματουργός, σκηνοθέτης και ιδρυ-
τής θιάσων, εκδότης και ακαδημαϊκός. Υπήρξε 

μία από τις πιο παραγωγικές φυσιογνωμίες των γραμ-
μάτων με μακρόχρονη θητεία και πολύμορφη δραστηρι-
ότητα στον πνευματικό κόσμο της εποχής του.
Ο Σπύρος Μελάς, γιός του Ιωάννη Μελά και της Πηγής 
Παναγοπούλου γεννήθηκε στην Ναύπακτο, στις 13 Ια-
νουαρίου του 1882.
Τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του τα πέρασε σε δι-
άφορες ελληνικές πόλεις, καθότι ο πατέρας του, δικα-
στικός στο επάγγελμα, έπαιρνε συχνά μεταθέσεις. Τε-
λευταία κατοικία της οικογένειας ήταν στον Πειραιά. Ο 
Μελάς, ως το μοναδικό αγόρι της οικογένειας μετά το 
θάνατο του πατέρα του, αναγκάστηκε να δουλέψει για 
να ζήσει την οικογένεια. Έκανε διάφορες δουλειές και 
παράλληλα προσπαθούσε να συνεχίσει την εκπαίδευσή 
του. Με υποτροφία του δήμου Πειραιά, σπούδασε στην 
«Ιωνίδειο Πρότυπη σχολή Πειραιά» και με το τέλος των 
σπουδών του αποφάσισε να αποκατασταθεί επαγγελμα-
τικά στον Στρατό. Ωστόσο η στρατιωτική καριέρα δεν 
του πήγαινε και έτσι παραιτήθηκε σύντομα. Το 1905 

γράφτηκε στη Νομική σχολή, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του.
Παράλληλα, είχε κάνει τα πρώτα βήματα, ως δημοσιο-
γράφος, στην εφημερίδα «Φωνή του Πειραιά». Μετά συ-
νεργάστηκε με τις εφημερίδες «Χρονογράφος», «Ακρό-
πολις» και «Άστυ». Επίσης συνεργάστηκε και με πολλά 
λογοτεχνικά – καλλιτεχνικά περιοδικά.
Στη δημοσιογραφία φαίνεται ότι βρήκε την κλίση του, 
αφού παρέμεινε στο επάγγελμα ως το τέλος της ζωής 
του. Συνεργάστηκε από διάφορες θέσεις με όλες σχε-
δόν τις εφημερίδες του καιρού του. Η τελευταία του 
συνεργασία ήταν με την εφημερίδα «Ελευθερία» από το 
1957έως το 1966. 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ ενώ λειτούργησε 
και την πρώτη σχολή δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, 
την «Σχολή Δημοσιογραφία και Δημοσίων Σχέσεων 
του Ελληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου». 
Παρακολούθησε ως δημοσιογράφος όλα τα σημαντικά 
γεγονότα του καιρού του, υπήρξε πολιτικός αναλυτής 
αλλά και απεσταλμένος των εφημερίδων στον εξωτερι-
κό, ωστόσο πιο γνωστός έμεινε για το καθημερινό χρο-
νογράφημά του, το οποίο συνέχιζε καθημερινά μέχρι το 
τέλος της ζωής του.

Το πρώτο του λογοτεχνικό έργο, ήταν το μυθιστόρημα 
«Τα μυστήρια του Πειραιώς» που πρωτοδημοσιεύτηκε 
σε συνέχειες στην εφημερίδα «Ακρόπολις», το φθινό-
πωρο του 1906.
Με το θέατρο η ενάσχολησή του ήταν πολύπλευρη. 
Υπήρξε καθηγητής ιστορίας του θεάτρου σε διάφορες 
δραματικές σχολές, ιδρυτής θιάσων και επαγγελματίας 
σκηνοθέτης, θεατρικός κριτικός, μέλος του Εθνικού θε-
άτρου και βέβαια θεατρικός συγγραφέας.
Ωστόσο, μελανή κηλίδα στην ζωή του, στάθηκε η ευκο-
λία με την οποία άλλαζε πολιτικές θέσεις και κυρίως η 
στήριξη της γερμανικής κατοχής. Ξεκινώντας από σοσι-
αλιστής στα νιάτα του, θα περάσει μετά στο στρατόπεδο 
των αντιβενιζελικών, των βενιζελικών ύστερα και θα 
υποστηρίξει το μεταξικό καθεστώς. Το αποκορύφωμα 
όλων είναι η στάση του στην Κατοχή όταν σε ένα άρθρο 
του καλεί τον Ελληνικό λαό, να συνεργαστεί ειλικρινά 
και ενεργητικά με τον κατακτητή.
Πέθανε στις 2 Απριλίου του 1966 από ανεύρυσμα.
Έλαβε μια μακρά σειρά τιμητικών διακρίσεων, με σημα-
ντικότερα τον Πολεμικό Σταυρό και τον ανώτερο Ταξι-
άρχη του Τάγματος του Γεωργίου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
1898 - Δημοσιεύεται το Κατηγορώ! του Εμίλ 
Ζολά, όπου εκθέτει την υπόθεση Ντρέιφους.
1910 - Πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη η 
πρώτη δημόσια ραδιοφωνική εκπομπή, μία 
ζωντανή μετάδοση της όπερας Καβαλερία 
Ρουστικάνα.
1915 - Σεισμός στο Αβετζάνο της Ιταλίας σκο-
τώνει 30.519 άτομα.
1942 - Ο Χένρυ Φορντ πατεντάρει ένα πλαστι-
κό αυτοκίνητο, το οποίο είναι 30% ελαφρύτερο 
από ένα κανονικό αυτοκίνητο.
1962 - Ο μητροπολίτης Αττικής Ιάκωβος εκλέ-
γεται αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλά-
δος, αλλά δύο ημέρες αργότερα κατηγορείται 
δημοσίως από τον αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό 
Γεωργακόπουλο και τον απόστρατο στρατηγό 
Μπενή-Ψάλτη για «ακατονόμαστες πράξεις» 

και αποφασίζεται η παραπομπή του στο Ανώ-

τατο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, με κύριο μάρ-
τυρα κατηγορίας τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο 
Καντιώτη.
1963 - Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας καταστρέ-
φεται ολοσχερώς από κατολίσθηση από την 
οποία χάνουν τη ζωή τους δεκατρείς κάτοικοι 
και τραυματίζονται άλλοι πέντε.
1967 - Η προσωρινή κυβέρνηση Παρασκευό-
πουλου λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με την 
υποστήριξη της Ένωσης Κέντρου και της Ε.Ρ.Ε.
1968 - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολό-
κληρη τη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας της σφοδρής 
κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.
1974 - Ο Σεραφείμ, μητροπολίτης Ιωαννίνων, 
εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.
1990 - Παραιτείται από βουλευτής της Α’ Αθη-
νών και αποχωρεί από τη ΝΔ ο γνωστός μου-
σικοσυνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος.
1991 - Ο αγώνας ποδοσφαίρου ΑΕΚ - Ολυ-

μπιακός διακόπτεται από τον θεσσαλονικιό 
διαιτητή Ζακεστίδη στο 85ο λεπτό με σκορ 1-2 
όταν η ατμόσφαιρα γίνεται αφόρητη λόγω των 
δακρυγόνων.
1996 - Η Διεθνής Αμνηστία ζητά από Ρωσία και 
δυτικές χώρες να μην εξοπλίζουν με στρατιω-
τικά ελικόπτερα την Τουρκία, επειδή υπήρχαν 
βάσιμες υπόνοιες ότι, τα χρησιμοποιούσε για 
την εξόντωση των Κούρδων.
1997 - Στο κέντρο της Αθήνας ανακαλύπτεται 
το αρχαίο Λύκειο, που δίδαξε ο Αριστοτέλης.
2015 - Ο Γέροντας Παΐσιος αγιοποιείται από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1749 - Ιωσήφ Αντωνόπουλος, μητροπολίτης
1859 - Κωστής Παλαμάς, ποιητής
1882 - Σπύρος Μελάς, Έλληνας συγγραφέας 
και δημοσιογράφος

1910 - Γιάννης Τσαρούχης, ζωγράφος
1916 - Αδαμάντιος Λεμός,  σκηνοθέτης
1943 - Ειρήνη Μάρρα,  συγγραφέας
1960 - Τάκης Λεμονής, ποδοσφαιριστής και 
προπονητής
1981 - Γιάννης Χαρούλης, τραγουδιστής

ΘΑΝΑΤΟΙ
1807 - Αλέξανδρος Υψηλάντης, ηγεμόνας της 
Βλαχίας
1853 - Θεόφ. Καΐρης, ιερέας & διαφωτιστής
1911 - Ν. Μακρής, στρατιωτικός & πολιτικός
1932 - Σοφία, βασίλισσα της Ελλάδας
1950 - Δημήτρης Σέμσης, βιολιστής
2009 - Αρι. Λούβαρης, ποδοσφαιριστής
2012 - Λευτ. Αντωνιάδης, ποδοσφαιριστής
2012 - Ραούφ Ντενκτάς, Τουρκοκύπριος πο-
λιτικός


