Η 2α Αυγούστου στην ιστορία

2 Αυγούστου 1977

Ο Κύπρου Μακάριος

Ο Μιχάλης Μούσκος γεννήθηκε στις 13 του Αυγούστου του 1913 από γονείς βοσκούς. Το
1926, σε ηλικία 13 χρόνων, πήγε δόκιμος καλόγερος στη μονή Κύκκου. Με έξοδα του
μοναστηριού, φοίτησε στο Παγκύπριο γυμνάσιο. Στα 1938, έγινε διάκος και στάλθηκε στη
Θεολογική σχολή του πανεπιστήμιου της Αθήνας. Την τελείωσε και γράφτηκε στη Νομική
(1943) όπου φοίτησε μόνο δυο χρόνια. Στα 1946, έγινε αρχιμανδρίτης και στάλθηκε στη
Βοστόνη με υποτροφία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Στα 1948, γύρισε στην
Κύπρο, μητροπολίτης Κιτίου, κι οργανώθηκε στην αντίσταση εναντίον των Άγγλων.

Στα 1950, εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος Κύπρου με το όνομα Μακάριος Γ’, έχοντας διαδεχτεί
τον Μακάριου Β’ που πέθανε (είχε εκλεγεί το 1946). Η δράση του για την αυτοδιάθεση της
Κύπρου έγινε αιτία να συλληφθεί από τους Άγγλους που το 1956 τον εξόρισαν στις
Σεϋχέλλες. Όμως, το 1959 κλήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία
δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 1959, ο Μακάριος εκλέχτηκε πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Παρά τη λυσσαλέα πολεμική της χούντας του Παπαδόπουλου, επανεκλέχτηκε
στα1968. Από τότε, έγινε στόχος της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Δυο απόπειρες
κατά της ζωής του απέτυχαν, η μια στις 8 Μαρτίου 1970, στις 7 Οκτωβρίου 1973 η άλλη.
Διασώθηκε και από το εναντίον του πραξικόπημα ( βλ. 15.7.1974 ), διαφεύγοντας στη
Μάλτα. Στην Κύπρο, επέστρεψε μετά τη μεταπολίτευση, στην Ελλάδα. Έμεινε πρόεδρος
της δημοκρατίας άλλα τρία χρόνια. Έπειτα από δυο αλλεπάλληλα εμφράγματα, η καρδιά
του τον πρόδωσε. Πέθανε, στις 3 Αυγούστου 1977, σε ηλικία 64 χρόνων.
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338 π.Χ.: Στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας, ο Φίλιππος Β’ της Μακεδονίας νικά τους
συνασπισμένους εναντίον του λοιπούς Έλληνες και γίνεται κυρίαρχος της Ελλάδας.

1802: Ο Ναπολέων Βοναπάρτης ανακηρύσσεται «ισόβιος ύπατος», αποκτώντας και το
δικαίωμα να ορίσει τον διάδοχό του.

1830: Παραιτείται ο Κάρολος Ι’ της Γαλλίας, τρεις μέρες αφότου στο Παρίσι ξέσπασε η
Ιουλιανή επανάσταση.

1876: Σκοτώνεται σε σαλούν ο Άγριος Μπιλ Χίκοκ, Αμερικανός στρατάρχης, μια από τις πιο
γνωστές φυσιογνωμίες της Άγριας Δύσης. Σπουδαίος ανιχνευτής και επίλεκτος σκοπευτής,
είχε γεννηθεί στις 27 Μαΐου 1837 ως Τζέιμς Μπάτλερ Χίκοκ.

1903: Η επανάσταση του Ίλιντεν (της «ημέρας του Άι Λιά»). Εξέγερση Βουλγάρων
αυτονομιστών στη Μακεδονία, καταλήγει σε σφαγή και Ελλήνων απ' τους Τούρκους και
γίνεται αφορμή να ξεκινήσει ο Μακεδονικός Αγώνας.
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1934: Μετά το θάνατο του προέδρου Χίντεμπουργκ, ο Αδόλφος Χίτλερ αναγνωρίζει τον
εαυτό του ως Φίρερ (πρόεδρο και πρωθυπουργό ταυτόχρονα).

1945: Λήγει το Συνέδριο του Πότσνταμ με τους Τρούμαν, Στάλιν και Άτλι να συμφωνούν
στην αποστρατικοποίηση και τον διαμελισμό της Γερμανίας.

1980: Βομβιστική επίθεση στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια στην Ιταλία, σκοτώνει
85 άτομα. Ήταν η χειρότερη μεταπολεμική τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη.

1990: Το Ιράκ εισβάλλει στο Κουβέιτ, το κατακτά και το καθιστά 17 η επαρχία του.

Η 2 α Αυγούστου στον πολιτισμό

2 Αυγούστου 1932
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Στέφαν, Στέλλα, Στανισλάβα

Το δίλημμα για τον Στέφαν ήταν απλό: Να τρέξει τα 100 γυναικών ως άνεργη Αμερικανίδα
Στέλλα ή ως εργαζόμενη Πολωνέζα Στανισλάβα; Προτίμησε τη δουλειά και φύλαξε το
τρομερό μυστικό ως τον θάνατο.

Η οικογένεια Βαλασίεβιτς είχε μεταναστεύσει από την Πολωνία, στις ΗΠΑ, αναζητώντας
καλύτερη τύχη. Η Στανισλάβα είχε αλλάξει το όνομά της σε Στέλλα Γουόλς, δούλευε και
προπονιόταν στο σπριντ. Τη θεωρούσαν υποψήφια για το χρυσό μετάλλιο. Κι εκείνη
ετοιμαζόταν να γίνει Αμερικανίδα πολίτης. Οι καιροί όμως ήταν δύσκολοι. Παραμονές των
αγώνων, απολύθηκε. Μάταια αναζητούσε δουλειά δεξιά κι αριστερά.

Οι εφημερίδες έγραψαν για την περιπέτειά της, σημείωσαν ότι ήταν πολύ καλή στους
δρόμους ταχύτητας κι ότι ετοιμαζόταν να γίνει Αμερικανίδα αλλά δουλειά κανένας δεν της
έδινε. Παραμονή της ορκωμοσίας, μετά την οποία θα αποκτούσε επίσημα την πολυπόθητη
αμερικανική υπηκοότητα, την κάλεσαν στην πολωνική πρεσβεία. Η προσφορά ήταν απλή:
Θα την προσλάμβαναν ως υπάλληλο της πρεσβείας, με αντάλλαγμα να τρέξει στους
Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες με τα χρώματα της πατρίδας της Πολωνίας. Δέχθηκε. Στις
2 Αυγούστου 1932, έτρεξε, βγήκε πρώτη στον αγώνα 100 γυαρδών γυναικών κι έγινε η
πρώτη στον κόσμο που κάλυψε την απόσταση σε λιγότερο από δώδεκα δευτερόλεπτα: 11.9
για την ακρίβεια, νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, η Στέλλα Γουόλς
ήρθε δεύτερη, κερδίζοντας ασημένιο μετάλλιο, ενώ ένας Πολωνός δημοσιογράφος
δημιούργησε σκάνδαλο γράφοντας ότι η νικήτρια, η Αμερικανίδα Έλεν Στέφενς, ήταν
άνδρας και όχι γυναίκα. Οι Γερμανοί διοργανωτές τον διέψευσαν λέγοντας ότι η χρυσή
ολυμπιονίκης είχε περάσει με επιτυχία το σεξ κοντρόλ.

Το σοκ ήρθε 44 χρόνια αργότερα. Στις 4 Δεκεμβρίου 1980, σε ηλικία 69 ετών, η Στέλλα
Γουόλς ή Στανισλάβα Βαλασίεβιτς σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ληστείας σε σούπερ –
μάρκετ, στο Κλίβελαντ. Στη νεκροψία, έκπληκτοι οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η χρυσή
ολυμπιονίκης του Λος Άντζελες ήταν άντρας. Ξέσπασε σκάνδαλο, ενώ κάποιοι άρχισαν να
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σκαλίζουν τα χαρτιά. Βρέθηκε το πιστοποιητικό γέννησης που ανέφερε το όνομα Στέφαν
Στέφαν Βαλασίεβιτς. Το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν να του αφαιρεθούν τα μετάλλια
«μετά θάνατον».

1891: Γεννιέται στην Αγγλία ο συνθέτης σερ Άρθουρ Μπλις. Πέθανε στις 27 Μαρτίου 1975.

1921: Πεθαίνει ο διάσημος τενόρος Ενρίκο Καρούζο. Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1873.

1922: Πεθαίνει ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, Σκοτσέζος που παρουσίασε, στις 10 Μαρτίου
1876, τη μεγάλη εφεύρεσή του: Το τηλέφωνο. Στις 15 Ιουνίου 2003, του αφαιρέθηκε «μετά
θάνατον» η πατέντα, ως προϊόν υποκλοπής από τον Αντόνιο Μέουτσι. Είχε γεννηθεί στις 3
Μαρτίου 1847.

1992: Στην Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης, ο Ρώσος Βιτάλι Σέρμπο κερδίζει στη γυμναστική,
σε μια μέρα, τέσσερα χρυσά μετάλλια, συγκεντρώνοντας συνολικά έξι στη διοργάνωση
αυτή. Είναι τα περισσότερα που κατακτήθηκαν από αθλητή της γυμναστικής σε μια
Ολυμπιάδα.

5/6

Η 2α Αυγούστου στην ιστορία

2015: Νικώντας 64 – 61 την εθνική εφήβων της Τουρκίας, στον Βόλο, η εθνική εφήβων
Ελλάδας ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μπάσκετ, για δεύτερη φορά στην
ιστορία της (το 2008 η πρώτη).
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