Η 7η Οκτωβρίου στην ιστορία

7 Οκτωβρίου 1571

Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Ο Μωάμεθ Β’ ο Πορθητής ήταν 21 χρόνων, όταν έγινε σουλτάνος των Οθωμανών Τούρκων
(1451), και 23, όταν πήρε την Κωνσταντινούπολη (βλ. 29.5.1453). Καταλύοντας τη
Βυζαντινή αυτοκρατορία, έμεινε ουσιαστικά με έναν μόνο σοβαρό αντίπαλο: Την πανίσχυρη,
τότε, δημοκρατία της Βενετίας. Οι διάφοροι τοπικοί άρχοντες δεν μπορούσαν να του
αντισταθούν. Μέσα σε λίγα χρόνια, πήρε τα δουκάτα της Αθήνας και της Θήβας, την
αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, το δεσποτάτο του Μιστρά, την Αλβανία, την Εύβοια, τη
Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Όταν πέθανε, το 1481, κατείχε ολόκληρη τη Μικρά Ασία
και σχεδόν όλα τα Βαλκάνια. Οι Βενετοί περιορίζονταν στα κάστρα της Μεθώνης, της
Κορώνης, της Μονεμβασιάς και της Ναυπάκτου, στην Κύπρο, στην Κρήτη και στο Ιόνιο, ενώ
τη Ρόδο κατείχαν οι Ιωαννίτες ιππότες.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Σελίμ Α’ (1512 - 1520) στράφηκε στην Ανατολή, κυριεύοντας την
Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Όμως, ο γιος του, Σουλεϊμάν Β’ ο Μεγαλοπρεπής (1520 - 1566)
κυρίευσε το Βελιγράδι και τη Ρόδο, πήρε και ξαναέχασε την Πέστη και πολιόρκησε τη
Βιέννη (1529) χωρίς να μπορέσει να την καταλάβει. Οι τουρκικές κατακτήσεις συνεχίστηκαν
με τον Σελίμ Β’ (1566 - 1574) που, το 1571, κυρίευσε την Κύπρο κι απείλησε την Κρήτη.

Ο πάπας Πίος Ε’ ήταν αυτός που θορυβήθηκε από τις τουρκικές κατακτήσεις. Έτσι που
πήγαινε, σε λίγο, ολόκληρος ο κόσμος θα ανήκε στους σουλτάνους. Έπεισε τη Βενετία, τους
Ιωαννίτες ιππότες της Μάλτας και την Ισπανία που εξελισσόταν σε νέα δύναμη, να
συμπήξουν ιερή συμμαχία κατά των απίστων. Αρχηγός του χριστιανικού στόλου
τοποθετήθηκε ο δον Ζουάν ο Αυστριακός (1547 - 1578), γιος εκείνου του Καρόλου που
κάποτε ήθελε να γίνει παντοκράτορας (βλ. 27.4.1521). Οι δυο αρμάδες συναντήθηκαν
τυχαία στον Κορινθιακό κόλπο, στα ανοιχτά της Ναυπάκτου.

Η ναυμαχία άρχισε φοβερή, στις 7 Οκτωβρίου 1571. Όταν τελείωσε, διακόσια τουρκικά
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πλοία βρίσκονταν στο βυθό. Η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική για τον Σελίμ. Η τουρκική
επέκταση προς τη Δύση σταμάτησε οριστικά και τα σχέδια κατά της Κρήτης αναβλήθηκαν
για έναν αιώνα. Οι Τούρκοι θα την έπαιρναν το 1669.

1728: Γεννιέται ο Αμερικανός επαναστάτης πολιτικός, Σέζαρ Ρόντνεϊ. Ήταν απεσταλμένος
της πολιτείας του Ντέλαγουερ στο Ηπειρωτικό Κογκρέσο κατά τις περιόδους 1774 - 76,
1777 - 78 και πρόεδρος του Ντέλαγουερ το 1778 - 81. Επίσης υπήρξε ο άνθρωπος που έβαλε
την υπογραφή - κλειδί στην Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

1820: Ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης εγκρίνει το «σχέδιον
γενικόν», που εκπόνησαν οι Παπαφλέσσας - Λεβέντης για την ελληνική επανάσταση.
«Ημέρα Χ» ορίζεται η 25 η Μαρτίου 1821.

1900: Γεννιέται ο αρχηγός της Γκεστάπο (1936 - 45), Χάινριχ Χίμλερ. Αιχμαλωτίστηκε από
τους Βρετανούς και αυτοκτόνησε στις 23 Μαΐου 1945.

1908: Η Κρήτη επαναστατεί ενάντια στη τουρκική κυριαρχία και κηρύσσει την ένωσή της με
την Ελλάδα. Τελικά, η ένωση επήλθε το 1912.
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1931: Γεννιέται ο Ντέσμοντ Τούτου, μαύρος αρχιεπίσκοπος, παλαίμαχος του αγώνα
εναντίον του απαρτχάιντ (βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1984).

1940: Οι Γερμανοί κυριεύουν τη Ρουμανία «για να την προστατεύσουν από τους Άγγλους
ιμπεριαλιστές»!

1949: Ιδρύεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Ανατολικής Γερμανίας, με πρόεδρο τον Γουλιέλμο
Πίεκ και πρωθυπουργό τον Οτο Γκρότεγοχλ.

1973: Αποτυχαίνει απόπειρα της χούντας κατά της ζωής του αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

1981: Μετά την δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ την προηγούμενη ημέρα, γίνεται πρόεδρος
της Αιγύπτου ο Χόσνι Μουμπάρακ.
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1985: Παλαιστίνιοι αντάρτες κυριεύουν το Ακίλε Λάουρο, ένα ιταλικό επιβατικό πλοίο που
μετέφερε περίπου 440 άτομα, απειλώντας να το ανατινάξουν αν το Ισραήλ δεν
απελευθέρωνε 50 φυλακισμένους Παλαιστίνιους.

2001: Εκδηλώνεται από αέρα επίθεση εναντίον του Αφγανιστάν με χτυπήματα στην
πρωτεύουσα Καμπούλ και στην πόλη Κανταχάρ, «προπύργιο» των Ταλιμπάν. Μετέχουν
αμερικανικές δυνάμεις συνεπικουρούμενες από βρετανικές, γερμανικές, γαλλικές και
αυστραλιανές.

2005: Στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και τον γενικό διευθυντή της,
Μοχάμεντ Ελ Μπαραντέι, απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν ώστε να περιοριστεί η διασπορά των πυρηνικών όπλων.

2008: Μέσα στο κλίμα πανικού που προκαλεί η κατάρρευση γιγάντιων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και η ελεύθερη πτώση της τιμής των μετοχών σε παγκόσμια κλίμακα, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβάζει το όριο των εγγυημένων καταθέσεων, από 20.000 ευρώ, στα
50.000 ανά δικαιούχο, ανά τράπεζα. Η ελληνική κυβέρνηση εγγυάται 100.000.

2012: Ο Ούγκο Τσάβες επανεκλέγεται πρόεδρος της Βενεζουέλας με περίπου 54% των
ψήφων. Υποδέχεται τη νίκη του με τις φράσεις: «Ευχαριστώ, αγαπημένε μου λαέ! Ζήτω η
Βενεζουέλα, ζήτω ο Μπολιβάρ!».
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2013: Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Άκης
Τσοχατζόπουλος, καταδικάζεται σε είκοσι χρόνια κάθειρξη ως ένοχος δωροληψιών κατά
συρροή και ξεπλύματος χρημάτων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Σε
δώδεκα χρόνια καταδικάζονται η σύζυγός του, Βίκη Σταμάτη, και η κόρη του, Αρετή, ενώ σε
έξι χρόνια με αναστολή, η πρώην σύζυγός του, Γκουτρούν. Ποινές από έξι χρόνια με
αναστολή μέχρι 16 χρόνια επιβλήθηκαν στους λοιπούς κατηγορουμένους, πλην δύο που
αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών.

Η 7 η Οκτωβρίου στον πολιτισμό

7 Οκτωβρίου 1903

Η πτήση του Σάμιουελ Πίερποντ Λάνκγλεϊ

Το πρώτο ανεμόπτερο πέταξε λίγα μέτρα το 1849. Ήταν εφεύρεση του Άγγλου Τζορτζ
Κέιλεϊ. Ο Γερμανός μηχανικός Ότο Λίλιενταλ (1848 - 1896) μελέτησε θέματα
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αεροδυναμικής, έγραψε το περισπούδαστο για την εποχή του έργο «Η πτήση των πουλιών
ως βάση της αεροπορικής τέχνης» κι από το 1891 άρχισε να κατασκευάζει ανεμόπτερα.
Πετούσε ο ίδιος μ’ αυτά, παίρνοντας φόρα με τρέξιμο σε κατηφοριές. Το ρεκόρ του ήταν
247 μέτρα. Μέχρι τα 1896, είχε εκτελέσει πάνω από 2.000 πτήσεις με ανεμόπτερα, όταν
σκέφτηκε να τους βάλει κινητήρα. Δεν πρόλαβε. Στις 9 του Αυγούστου του 1896, μια ριπή
του ανέμου σήκωσε το ανεμόπτερό του και το τσάκισε στη γη. Ο Λίλιενταλ σκοτώθηκε
έχοντας προχωρήσει αρκετά τις γνώσεις του ανθρώπου σε θέματα αεροδυναμικής.

Ο αρχιτέκτονας φυσικομαθηματικός Σάμιουελ Πίερποντ Λάνκγλεϊ (1834 - 1906) ξεκίνησε τις
έρευνές του στην αεροδυναμική από το σημείο που τις έφτασε ο Λίλιενταλ. Έφτιαξε ένα
αεροπλάνο με μηχανή, μια ειδική εξέδρα εκτόξευσης κι έναν καταπέλτη. Θα το οδηγούσε ο
ίδιος. Το πείραμα εκτελέστηκε στις 7 Οκτωβρίου 1903. Η εκτόξευση ήταν αποτυχημένη. Το
αεροπλάνο του Λάνγκλεϊ, ο «Αεροδρόμος», όπως το είχε βαφτίσει, έπεσε σ' ένα ποτάμι. Το
ανέσυρε, το επισκεύασε και δοκίμασε πάλι δυο μήνες αργότερα. Απέτυχε γι' άλλη μια φορά.
Είχε έρθει η σειρά των αδερφών Ράιτ να δοκιμάσουν. Το αεροπλάνο τους έμελλε να
απογειωθεί στις 17 του επόμενου Δεκέμβρη (βλ. 17.12.1903).

1806: Λανσάρεται στο Λονδίνο το καρμπόν απ' τον εφευρέτη Ραλφ Γουέτζγουντ.

1849: Πεθαίνει σε ηλικία 40 χρόνων ο Αμερικανός συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου,
Έντγκαρ Άλαν Πόε.

1919: Ιδρύεται η KLM, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας, η πιο παλιά αεροπορική
εταιρεία.
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1936: Γεννιέται στη Λοζάννη της Ελβετίας ο μαέστρος Σαρλ Ντυτουά.

1959: Ο σοβιετικός δορυφόρος Ορμπίτνικ 1 φωτογραφίζει την άλλη όψη της σελήνης.

1959: Πεθαίνει σε ηλικία 38 χρόνων ο Αμερικανός τενόρος και ηθοποιός, Μάριο Λάντζα. Μία
από τις ταινίες του ήταν «Ο Μεγάλος Καρούζο».

2017: Για δεύτερη φορά, ο Λευτέρης Πετρούνιας αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής
στους κρίκους (ενόργανης γυμναστικής) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στον
Καναδά. Είχε κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και το 2015 αλλά και το χρυσό
μετάλλιο των Ολυμπιακών αγώνων του 2016 καθώς και τα χρυσά στα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα 2015, 2016, 2017 αλλά και στους ευρωπαϊκούς αγώνες του 2015.
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