Η 23η Απριλίου στην ιστορία

23 Απριλίου 1821

Στη γέφυρα της Αλαμάνας

Η πρώτη οργανωμένη απάντηση των Τούρκων στην ελληνική επανάσταση προήλθε από τον
Χουρσίτ πασά που πολιορκούσε τον Αλή πασά, στα Γιάννενα: Έδωσε διαταγή στον
Μουσταφάμπεη να οδηγήσει 3.500 Αλβανούς στην Πελοπόννησο για να ενισχύσει τους
πολιορκημένους Τούρκους, όπου ακόμη αντιστέκονταν. Κι έστειλε τον Ομέρ Βρυώνη και τον
Κιοσέ Μεχμέτ να πάρουν στρατό από τη Λαμία, να καταστείλουν την επανάσταση στη
Ρούμελη, να περάσουν έπειτα στην Πελοπόννησο, να ενωθούν με τον Μουσταφάμπεη και να
πνίξουν οριστικά τον αγώνα.

Ο Ομέρ Βρυώνης κι ο Κιοσέ Μεχμέτ ξεκίνησαν από τη Λαμία με 9.000 πεζούς και
καβαλάρηδες. Ο Αθανάσιος Διάκος βγήκε από τη Λιβαδειά με τους 1.800 άντρες του
μοιρασμένους στα τέσσερα. Με κλεφτοπόλεμο, οι Έλληνες παρενοχλούσαν τους Τούρκους
χωρίς να τους εμποδίσουν να προελάσουν. Απλά, τους καθυστερούσαν. Ο Αθανάσιος
Διάκος αποφάσισε να δώσει μάχη στη γέφυρα της Αλαμάνας, στον Σπερχειό ποταμό, κοντά
στις Θερμοπύλες.

Η τουρκική επίθεση ξεκίνησε φοβερή, στις 20 Απριλίου 1821. Οι Έλληνες άντεξαν τρεις
μέρες. Στις 23 Απριλίου, ο Ομέρ Βρυώνης πρότεινε στον Διάκο έντιμη παράδοση. Πήρε
περήφανη άρνηση και διέταξε γενική επίθεση. Οι Έλληνες νικήθηκαν κι ο Διάκος πιάστηκε
αιχμάλωτος.

Ένα δημοτικό τραγούδι μας παρέδωσε ολόκληρη στιχομυθία ανάμεσα στον Αθανάσιο Διάκο
και τον Ομέρ Βρυώνη που του πρότεινε να αλλαξοπιστήσει και να γλιτώσει τη ζωή του. Ο
Διάκος αρνήθηκε. Οι Τούρκοι τον σούβλισαν ζωντανό, στα 30 του χρόνια. Ένα άλλο
δημοτικό τραγούδι θέλησε τον Διάκο να λέει, την ώρα του μαρτυρίου του: «Για δες καιρό
που διάλεξε / ο χάρος να με πάρει, / τώρα π’ ανθίζουν τα κλωνιά / και βγάζει η γης χορτάρι».
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Νικητής ο Ομέρ Βρυώνης γύρισε στη Λαμία, όπου έμαθε ότι δεν είχε τελειώσει ακόμη με τη
Ρούμελη. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος τον περίμενε στη Γραβιά. Τον ίδιο καιρό, ο
Μουσταφάμπεης, στην Πελοπόννησο, έλυνε τις πολιορκίες του Ναυπλίου και του
Ακροκορίνθου και, στις 30 Απριλίου, έμπαινε στην Τρίπολη, για να περιμένει τον Ομέρ
Βρυώνη. Όλα φαίνονταν εύκολα για τους Τούρκους. Όμως, ο Ομέρ Βρυώνης δε θα έφτανε
ποτέ στον Μοριά.

1848: Ανακηρύσσεται η 2η γαλλική δημοκρατία μέσα στη δίνη των επαναστάσεων που
σαρώνουν την Ευρώπη. Άντεξε τρία χρόνια.

1941: Μετά τη γερμανική εισβολή και τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού, ο βασιλιάς
Γεώργιος Β’ και η ελληνική κυβέρνηση διαφεύγουν στο Κάιρο, με προσωρινό ενδιάμεσο
σταθμό την Κρήτη.

1945: Ενώ ήδη έχει αρχίσει η μάχη του Βερολίνου, ο Χέρμαν Γκέρινγκ ζητεί από τον Χίτλερ
να παραιτηθεί και να τον ορίσει διάδοχό του, ώστε να μπορέσει να διαπραγματευτεί με
τους συμμάχους. Από το μπούνκερ της καγκελαρίας, ο φίρερ διατάζει την σύλληψή του
υπαρχηγού του. Η διαταγή έμεινε ανεκτέλεστη.

1990: Ο Κινέζος ηγέτης Λι Πενγκ επισκέπτεται επίσημα τη Μόσχα, στην πρώτη ανάλογη
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επίσκεψη στη Σοβιετική ΄Ενωση από το 1964.

1998: Σε ηλικία 91 χρόνων, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πρωθυπουργός (1955 1963 και 1974 - 1980) και πρόεδρος της Δημοκρατίας (1980 - 1985 και 1990 - 1995). Είχε
γεννηθεί στις 8 Μαρτίου του 1907.

1999: Σε μια εκδήλωση ύψιστης παράνοιας και λίγες μόνον ώρες πριν από τον επίσημο
εορτασμό στην Ουάσινγκτον των 50 χρόνων του, το ΝΑΤΟ βομβαρδίζει το κτίριο της
σερβικής τηλεόρασης: 30 οι νεκροί.

2002: Ιός φονιάς προκαλεί επιδημία μυοκαρδίτιδας στην Ελλάδα. Με μια δραματική
απόφαση, η κυβέρνηση κλείνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων στέλνοντας
μαθητές και σπουδαστές σε πρόωρες διακοπές για το Πάσχα.

2003: Πανικό σε όλον τον κόσμο προκαλεί η θανατηφόρος «άτυπη πνευμονία» που ξεκίνησε
από την Ασία. Τις επόμενες ημέρες, οι νεκροί ξεπέρασαν τους τριακόσιους και οι
προσβληθέντες τους 5.000.
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2006: Ο κεντροαριστερός συνασπισμός Σοσιαλιστών - Φιλελευθέρων του πρωθυπουργού
Φέρεντς Γκιουρκσάνι εξασφαλίζει 210 έδρες (σε σύνολο 386) στις εκλογές της Ουγγαρίας,
διευρύνοντας τη δύναμή του.

2007: Πεθαίνει ο Μπόρις Γέλτσιν, πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Επί των ημερών του, η Ρωσία πέρασε από τον κομμουνισμό στη δημοκρατία. Γεννήθηκε την
1 η Φεβρουαρίου 1931, εκλέχτηκε πρόεδρος τον Ιούνιο του 1991, παραιτήθηκε το 1999.

2009: Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι στο Μεξικό πέθαναν 103 άτομα από τη
«γρίπη των χοίρων». Κρούσματα εντοπίζονται και σε ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ, Βραζιλία,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία.

2010: Από το Καστελόριζο, όπου βρίσκεται, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
ανακοινώνει την προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης (Ε.Ε., Ε.Κ.Τ. και Δ.Ν.Τ.).

Η 23 η Απριλίου στον πολιτισμό
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23 Απριλίου 1616

Σαίξπηρ

Ο Ουίλιαμ

Γιος κάποιου βυρσοδέψη, που καταστράφηκε οικονομικά, ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ γεννήθηκε στο
Στάνφορντ Άπον Έιβον της αγγλικής επαρχίας στις 26 Απριλίου 1564. Λίγα εξακριβωμένα
πράγματα γνωρίζουμε για τη ζωή του, καθώς η πρώτη βιογραφία του γράφτηκε περίπου
έναν αιώνα μετά το θάνατό του (από τον Τζον Ρο, το 1709). Νεαρός ακόμα, πήγε στο
Λονδίνο κι άρχισε να βγάζει το ψωμί του κάνοντας τον ηθοποιό σε έναν θίασο της
συμφοράς. Για να ενισχύσει το μεροκάματο, μετέφραζε και τα έργα που ο θίασος ανέβαζε.
Αργότερα, προχώρησε σε διασκευές διηγημάτων και κάποτε αποτόλμησε να γράψει κάτι
πρωτότυπο. Τα πρώτα του δράματα ήταν γραμμένα στο πόδι αλλά, παρ’ όλα αυτά, άρεσαν
επειδή σκιαγραφούσε άψογα τους χαρακτήρες του.

Καθώς η φήμη του απλωνόταν, άρχισε να προσέχει τα έργα του και γρήγορα αναδείχτηκε
ως ένας από τους μεγαλύτερους δραματουργούς της εποχής του. Η βασίλισσα Ελισάβετ Α’
τον κάλεσε στην αυλή της. Εκεί, γνωρίστηκε κι έγινε φίλος με τον περίπου συνομήλικό του
ευνοούμενο της βασίλισσας, Ροβέρτο κόμη του Έσεξ (1567 - 1601). Ήταν η εποχή που ένας
άλλος ευνοούμενος της βασίλισσας, ο πειρατής σερ Φράνσις Ντρέικ, αλώνιζε τις θάλασσες
και καταναυμαχούσε την ισπανική αρμάδα που τελικά καταστράφηκε στα βράχια της
Νότιας Αγγλίας, στα 1588, ανοίγοντας τον δρόμο στο αγγλικό εμπόριο.

Η συναναστροφή του με τον κόμη έκανε τον ποιητή να γνωρίσει από κοντά τη φεουδαρχική
αριστοκρατία, την εποχή ακριβώς που προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την ανερχόμενη
αστική τάξη. Στα έργα του καθρεφτίζεται η αγωνία αλλά και η πίστη στο ανατρεπτικό
μέλλον που ερχόταν. Και παρουσιάζεται ανάγλυφη η πορεία της φεουδαρχίας προς την
παρακμή.

Απατημένη γριά, με τον πειρατή Ντρέικ να έχει πεθάνει από το 1595, η Ελισάβετ οδήγησε
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στα 1601 τον Ροβέρτο στον δήμιο με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε να την ανατρέψει.
Τότε, ο Σαίξπηρ έγραψε το αριστούργημά του «Άμλετ» που αποτελεί συγκαλυμμένο αλλά
αμείλικτο κατηγορώ κατά της βασίλισσας.

Έξυπνη καθώς ήταν, η Ελισάβετ δε δυσκολεύτηκε ν’ αναγνωρίσει τον κόμη του Έσεξ στο
πρόσωπο του κεντρικού ήρωα και τον αγγλικό λαό στο πρόσωπο του Λαέρτη, που γίνεται
άβουλο όργανο του βασιλιά και το καταλαβαίνει, όταν είναι πια πολύ αργά. Όμως, δεν είχε
διάθεση να τα βάλει με τον ποιητή, αφού και η ίδια κατηγορούσε τον εαυτό της για την
πράξη της. Αρρώστησε και πέθανε, στις 23 Μαρτίου 1603.

Ο Σαίξπηρ έζησε άλλα 13 χρόνια γράφοντας μερικά ακόμα αριστουργήματα. Πέθανε στις 23
Απριλίου 1616, σε ηλικία 52 χρόνων.

1616: Πεθαίνει στη Μαδρίτη ο συγγραφέας του «Δον Κιχώτη», Μιγκουέλ Θερβάντες.
Γεννήθηκε, το 1547. Συμμετείχε στη ναυμαχία της Ναυπάκτου και στον πόλεμο της Βόρειας
Αφρικής, όπου αιχμαλωτίστηκε από τους μουσουλμάνους κι έμεινε στη φυλακή πέντε
χρόνια.

1858: Γεννιέται στη Γερμανία ο Μαξ Πλανκ, πρωτοπόρος της θεωρητικής φυσικής. Το 1918
κέρδισε το βραβείο Νόμπελ για την διατύπωση της Κβαντικής Θεωρίας. Πέθανε το 1947.

1891: Γεννιέται στη Ρωσία ο συνθέτης Σεργκέι Προκόφιεφ. Πέθανε στις 5 Μαρτίου 1953.
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1915: Συμμετέχοντας ως εθελοντής του ναυτικού κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου, ο Βρετανός ποιητής Ρούπερτ Μπρουκ πεθαίνει στο Αιγαίο από ηλίαση και θάβεται
στη Σκύρο. Είχε γεννηθεί το 1887.

1928: Γεννιέται η Σίρλει Τεμπλ, παιδί-θαύμα του Χόλυγουντ. Σε ώριμη ηλικία έγινε
πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Γκάνα και στην Τσεχοσλοβακία.

1986: Πεθαίνει ο αυστριακής καταγωγής σκηνοθέτης Ότο Πρέμινγκερ. Διάσημες ταινίες του
οι «Λάουρα», «Κάρμεν Τζόουνς» και «Έξοδος».

1998: Η ΑΕΚ δεν καταφέρνει να γίνει η τρίτη κατά σειρά ελληνική ομάδα που θα κέρδιζε το
πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ, καθώς χάνει στον τελικό της Βαρκελώνης με 58 - 42
από την ιταλική Κίντερ.
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