Η 26η Απριλίου στην ιστορία

26 Απριλίου 1828

Πόλεμος «για την Ελλάδα»

Ο Νικόλαος Α’ γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1796 και στέφθηκε τσάρος στις 14 Δεκεμβρίου του
1825. Στα τριάντα χρόνια που κάθισε στον θρόνο, η Ρωσία οδηγήθηκε στο αποκορύφωμα
της απολυταρχίας. Στα 1826, όμως, ο κόσμος όλος είχε στραμμένη την προσοχή του στην
πολιορκία και την επική άμυνα των Ελλήνων στο Μεσολόγγι.

Η ηρωική έξοδος και η πτώση του Μεσολογγίου (10 Απριλίου του 1826) ξεσήκωσαν την
παγκόσμια κοινή γνώμη αλλά και έπεισαν τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ότι το μέλλον
βρισκόταν στον τακτικό στρατό. Οι γενίτσαροι εξολοθρεύτηκαν οριστικά σ’ ολόκληρη την
επικράτεια.

Απαλλαγμένη από αυτή τη μάστιγα αλλά και πληγωμένη από την άγρια αιματοχυσία, η
Οθωμανική αυτοκρατορία είδε τη Ρωσία να απαιτεί με τελεσίγραφο τη ρύθμιση διαφόρων
ζητημάτων, που φάνταζαν ως ασήμαντες αφορμές, καθώς ο τσάρος Νικόλαος Α’ επιζητούσε
με κάθε τρόπο να βρει ευκαιρία ν’ ανοίξει πόλεμο με τον σουλτάνο. Ο Μαχμούτ τον απέφυγε
υπογράφοντας την συνθήκη του Άκερμαν (25 Σεπτεμβρίου 1826), μιας μικρής πόλης στις
εκβολές του Δνείστερου ποταμού.

Πέρα από τα εδαφικά κέρδη της, η Ρωσία αποκτούσε δικαίωμα ελεύθερου διάπλου από τον
Εύξεινο Πόντο στο Αιγαίο κι αντίστροφα, επέβαλλε την αναγνώριση της αυτονομίας των
Σέρβων και ρύθμιζε το καθεστώς στη Βλαχία και στη Μολδαβία: Στο εξής, οι ηγεμόνες τους
θα εκλέγονταν από τους βογιάρους με επτάχρονη θητεία. Ο σουλτάνος θα είχε δικαίωμα να
παύσει κάποιον μόνον αν συμφωνούσε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Όλα
αυτά, όμως, δεν ικανοποιούσαν τον τσάρο που επιζητούσε να βρει τρόπο να βγει στο
Αιγαίο. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (Οκτώβριος του 1827) είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την
εκκένωση του Μοριά από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ αλλά ο σουλτάνος δεν έδειχνε
διάθεση να συνεργαστεί στα υπόλοιπα ζητήματα της «ελληνοτουρκικής διαφοράς».
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Καλύτερη ευκαιρία για τη Ρωσία δεν μπορούσε να υπάρξει, καθώς οι άλλες δυνάμεις θα
δυσκολεύονταν να φέρουν αντιρρήσεις. Στις 26 Απριλίου 1828, ο τσάρος Νικόλαος κήρυξε
πάλι τον πόλεμο στην Οθωμανική αυτοκρατορία με πρόσχημα τη μη αναγνώριση της
ελληνικής κρατικής οντότητας. Τα στρατεύματά του κυρίευσαν τις ηγεμονίες, πέρασαν τον
Δούναβη, κατέλαβαν τη Βάρνα (Οκτώβριος του 1828) και πολιόρκησαν τη Σιλίστρια. Δεν
κατάφεραν να την πάρουν κι υποχώρησαν πέρα από τον Δούναβη. Ξαναπέρασαν το ποτάμι
τον επόμενο χρόνο, πήραν τη Σιλίστρια (18 Ιουνίου του 1829), πέρασαν τον Αίμο και
κυρίευσαν την Αδριανούπολη. Η νέα συνθήκη (της Αδριανούπολης, 2 Σεπτεμβρίου 1829)
επέβαλε στην Οθωμανική αυτοκρατορία να δεχτεί Ρώσο στρατιωτικό διοικητή στις
παραδουνάβιες ηγεμονίες. Η αναγνώριση της Ελλάδας αναβλήθηκε για τον επόμενο χρόνο.

1865: Πεθαίνει κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με Ομοσπονδιακά στρατεύματα ο Τζον
Γουίλκες Μπουθ, δολοφόνος του Αμερικανού Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν, 11 μέρες μετά τον
θάνατο του τελευταίου.

1894: Γεννιέται στην Αλεξάνδρεια ο Ρούντολφ Ες, αρχηγός των Ναζί και βοηθός του Χίτλερ.
Τον Μάιο του 1941 πέταξε μόνος στην Σκοτία για να διαπραγματευτεί μιαν αγγλογερμανική
ειρήνη, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό περιορισμό.

1915: Η Ιταλία υπογράφει κρυφά τη Συνθήκη του Λονδίνου, με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη
Ρωσία και έτσι εντάσσεται στις δυνάμεις της Αντάντ.
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1942: Τουλάχιστον 1.540 άτομα πεθαίνουν στην χειρότερη μέχρι τότε καταστροφή
ανθρακωρυχείου στο Μπένξι, στην κατεχόμενη από τους Ιάπωνες Κίνα.

1945: Συλλαμβάνεται για προδοσία ο στρατάρχης Ερρίκος Φίλιππος Πετέν, αρχηγός του
καθεστώτος συνεργασίας Βισύ στη Γαλλία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1964: Η Ταγκανίκα, η Ζανζιβάρη και η Πέμπα ενώνονται για να σχηματίσουν την Ενωμένη
Δημοκρατία της Ταγκανίκας και της Ζανζιβάρης. Στις 29 Οκτωβρίου επονομάστηκε
Τανζανία.

1990: Δολοφονείται σε αεροπλάνο ο Κάρλος Πιζάρο Λεονγκομέζ, αρχηγός του αριστερού
Κολομβιανού κινήματος ανταρτών Μ - 19, ο οποίος εγκατέλειψε τη βία για να θέσει
υποψηφιότητα για πρόεδρος.

1994: Η Νότια Αφρική διεξάγει τις πρώτες της εκλογές με τις φυλές όλων των χρωμάτων
για την ανάδειξη εθνοσυνέλευσης και επαρχιακών κοινοβουλίων.
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2000: Ο Τζουλιάνο Αμάτο ορκίζεται πρωθυπουργός της Ιταλίας, στη θέση του Μάσιμο Ντ’
Αλέμα, που παραιτήθηκε μετά την ήττα του κυβερνητικού συνασπισμού στις περιφερειακές
εκλογές.

2009: Ο συνασπισμός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας και του Κινήματος Αριστεράς –
Πρασίνων θριαμβεύει στις εκλογές της Ισλανδίας και εξοστρακίζει το δεξιό Κόμμα της
Ανεξαρτησίας, που βρισκόταν στην εξουσία επί 18 χρόνια. Πρωθυπουργός αναλαμβάνει η
Γιοχάνα Σιγκουρνταρντότιρ.

2009: Ο αριστερός πρόεδρος του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, επανεκλέγεται πανηγυρικά
από τον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η 26 η Απριλίου στον πολιτισμό

26 Απριλίου 1937

«Γκουέρνικα»

Η
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Ο ισπανικός εμφύλιος σχεδόν δεν είχε αγγίξει τη γη των Βάσκων, όπου η ζωή συνεχιζόταν
κανονικά. Στην βασκική πόλη Γκουέρνικα, στις 26 Απριλίου 1937, γυναίκες, άνδρες και
παιδιά συνωθούνταν στη λαϊκή αγορά για τα ψώνια της ημέρας. Ξαφνικά, ο ουρανός γέμισε
αεροπλάνα. Άδειασαν τις βόμβες τους στη λαϊκή αγορά κι έφυγαν. Ήταν γερμανικά,
σταλμένα απ’ τον Χίτλερ για να βοηθήσουν τον Φράνκο. Η Γκουέρνικα βρέθηκε στην πορεία
τους: 1.500 άμαχοι νεκροί, 1.000 τραυματίες. Ο κόσμος όλος συγκλονιζόταν από το
έγκλημα.

Πέντε μέρες αργότερα, την Πρωτομαγιά του 1937, ο Πάμπλο Πικάσο ξεκίνησε να συνθέτει
τον περίφημο πίνακά του με θέμα την «Γκουέρνικα». Οκτώ χρόνια μετά, στα 1945,
ρωτήθηκε: «Στη Γκουέρνικα ο ταύρος, το άλογο, τα χέρια με τους δαυλούς, όλα μοιάζουν να
έχουν ένα αντίστοιχο με την ισπανική πραγματικότητα». Απάντησε: «Ναι, ο ταύρος
εκπροσωπεί πράγματι την κτηνωδία, το άλογο το λαό. Σ’ αυτή την περίπτωση κατέφυγα
στον συμβολισμό. Ωστόσο, είναι λάθος να λέτε ότι ο ταύρος είναι ο φασισμός: ο ταύρος
είναι απλώς ο σκοταδισμός και η κτηνωδία».

Από το 1939, ο πίνακας είχε φυγαδευτεί στη Νέα Υόρκη και υπενθύμιζε τον βομβαρδισμό
της ιερής πόλης από τους Ναζί. Επιστράφηκε στην Ισπανία, στις 10 Σεπτεμβρίου 1981.

121: Γεννιέται ο Μάρκος Αυρήλιος Αντώνιος, Ρωμαίος αυτοκράτορας από το 161 - 180,
σεβαστός από τους υπηκόους του για τη δικαιοσύνη και την ανθρωπιά του. Έγραψε τους
«Διαλογισμούς» του πάνω στην Στωική φιλοσοφία.

1564: Στο Στάνφορντ Άπον Έιβον της Αγγλίας γεννιέται ο μεγαλύτερος μετά την ελληνική
κλασική αρχαιότητα δραματουργός Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Πέθανε στις 23 Απριλίου, το 1616.
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1798: Γεννιέται ο Ευγένιος Ντελακρουά, ο σπουδαιότερος Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος.
Ανάμεσα στα αριστουργήματά του και ο πίνακας «Η Ελλάδα πάνω από τα ερείπια του
Μεσολογγίου». Πέθανε το 1863.

1812: Στο Έσεν της Γερμανίας γεννιέται ο Άλφρεντ Κρουπ, ιδρυτής της δυναστείας των
Κρουπ στη βαριά βιομηχανία όπλων. Τελειοποιώντας την χύτευση των μετάλλων, έθεσε τις
βάσεις για τη μετέπειτα δημιουργία μιας πραγματικής «αυτοκρατορίας». Πέθανε το 1887.

1900: Γεννιέται ο Αμερικανός σεισμολόγος Τσαρλς Ρίχτερ, του οποίου το όνομα δόθηκε
στην σκάλα που μετράει το μέγεθος των σεισμών. Πέθανε στις 30 Σεπτεμβρίου 1985.

1902: Η ποδοσφαιρική ομάδα Β’ κατηγορίας, «Νιούτον Χιθ», μετονομάζεται «Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ». Τέσσερα χρόνια αργότερα, θα ανέβει στην Α’ κατηγορία.

1924: Πρεμιέρα (στο Λονδίνο) της σύνθεσης του Μορίς Ραβέλ, «Τσιγγάνα».
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1962: Ο πρώτος δορυφόρος της Βρετανίας, Άριελ 1, εκτοξεύεται από το Ακρωτήριο
Κανάβεραλ.

1986: Έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στο Τσέρνομπιλ της
Ουκρανίας (Σοβιετική Ένωση) σκοτώνει 32 άτομα και προκαλεί σημαντική αύξηση της
ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα πολλών γειτονικών χωρών. Υπολογίστηκε ότι, στα
επόμενα χρόνια, πέθαναν άλλα 10.000 άτομα, που προσβλήθηκαν από τη ραδιενέργεια.
Στην Ελλάδα, προκλήθηκε πανικός, αν και οι επιπτώσεις ήταν ανεπαίσθητες.

2005: Στα 79 της χρόνια, πεθαίνει η διάσημη τις δεκαετίες του ’40 και ’50, ηθοποιός, Μαρία
Σελ («Αδελφοί Καραμαζόφ», «Λευκές Νύχτες», «Στο ξέσπασμα της καταιγίδας»,
«Εξόρμηση γιγάντων» κ.λπ.).
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