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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

O τραγουδοποιός Στρατιωτικός, 
λόγιος και αρχηγός της Φιλικής 
Εταιρείας. Γεννήθηκε την 1η 

∆εκεµβρίου του 1792 στην Κωνσταντι-
νούπολη και ήταν πρωτότοκος γιος του 
Κωνσταντίνου Υψηλάντη. Ανατράφηκε 
σε περιβάλλον που διαπνεόταν από 
έντονο πατριωτισµό κι έλαβε εκλεκτή 
µόρφωση.
Στην Πετρούπολη, όπου ακολούθησε 
τον πατέρα του, φοίτησε στη Σχολή 
του Σώµατος των Βασιλικών Ακολού-
θων και στη συνέχεια υπηρέτησε στα 
σώµατα της αυτοκρατορικής φρουράς. 
∆ιακρίθηκε στους πολέµους κατά του 
Ναπολέοντα, ενώ στη µάχη της ∆ρέσ-
δης, στις 27 Αυγούστου 1813, έχασε 
το δεξί του χέρι. Τον Μάρτιο του 1820 
ο Εµµανουήλ Ξάνθος του πρόσφερε 
την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας. 
Την αποδέχθηκε στις 12 Απριλίου, 
αφού πρώτα έγιναν δεκτοί οι όροι που 
έθεσε, και αµέσως άρχισε την οργά-
νωση του σχεδίου για την έναρξη της 
Επανάστασης από την Πελοπόννησο.
Όµως, µε την ενθάρρυνση του Ιωάν-
νη Καποδίστρια πείσθηκε ότι έπρεπε 
να επισπεύσει την προπαρασκευή της 
και τον Ιούνιο του 1820 εγκαταστάθη-
κε στη Οδησσό. Πέρασε τον ποταµό 
Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1821 
και δύο µέρες αργότερα ύψωσε τελικά 
τη σηµαία της Επανάστασης στις παρα-

δουνάβιες ηγεµονίες και συγκεκριµένα 
στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, όπου 
απαγορευόταν η παραµονή του τουρκι-
κού στρατού.
Με επιστολή του στον αυτοκράτορα 
Αλέξανδρο υπέβαλε την παραίτησή 
του από το ρωσικό στρατό και αναγ-
γέλλοντας την Ελληνική Επανάσταση 
ζήτησε την αρωγή του. Αµέσως µετά 
επιδόθηκε στη δηµιουργία στρατού και 
συγκρότησε τον Ιερό Λόχο.

Στις 7 Ιουνίου 1821 ο στρατός του 
Υψηλάντη καταστράφηκε στη µάχη του 
∆ραγατσανίου και υποχώρησε προς τα 
αυστριακά σύνορα. Παραδόθηκε στους 
Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευ-
θερώθηκε στις 24 Νοεµβρίου 1827. Η 
κλονισµένη υγεία του δεν του επέτρε-
ψε να βοηθήσει το επαναστατηµένο 
έθνος. Πέθανε στη Βιέννη δύο µήνες 
µετά την αποφυλάκισή του, στις 19 Ια-
νουαρίου του 1828.

Αλέξανδρος Υψηλάντης  (1792 – 1828)
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ, 

ΦΑΝΟΥΡΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

479 π.Χ: Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, µε αρχηγό 
τον σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε αποφασιστική µάχη 
τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου.

1813: Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούµενος στρατού 130.000 
ανδρών, νικά στη µάχη της ∆ρέσδης τον συµµαχικό 
στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθµεί 
200.000 άτοµα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συµµετέχει 
στη µάχη στο πλευρό των συµµάχων, τραυµατίζεται και 
χάνει το δεξί χέρι του.

1896: Λαµβάνει χώρα ίσως ο πιο σύντοµος πόλεµος 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. ∆ιεξάγεται µεταξύ Μ. 
Βρετανίας και Ζανζιβάρης (τµήµατος της σηµερινής 
Τανζανίας) και διαρκεί µόλις 38 λεπτά. Αιτία, ο θάνατος 
του φιλοβρετανού σουλτάνου και η µη αποδοχή 
του διαδόχου του από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί 
πετυχαίνουν τον στόχο τους µε µόλις ένα τραυµατία 
ναύτη, ενώ οι απώλειες των δυνάµεων της Ζανζιβάρης 
ανέρχονται σε 500 νεκρούς και τραυµατίες.

1912: Ο αµερικανός συγγραφέας Έντγκαρ Ράις 
Μπάροους ολοκληρωνει τη συγγραφή της πρώτης 
περιπέτειας µε ήρωα τον Ταρζάν, µε τίτλο Ο Ταρζάν των 
Πιθήκων.

1922: Τα τελευταία ελληνικά τµήµατα εγκαταλείπουν τη 
Σµύρνη. Στις 11 π.µ. εµπροσθοφυλακή του τουρκικού 
ιππικού εισέρχεται στη Σµύρνη, ενώ τις βραδυνές ώρες 
φτάνει και µία µεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν 
την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού 
πληθυσµού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και 
ο Μητροπολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος. Η πυρκαϊά 
συνεχίζεται έως τις 3 Σεπτεµβρίου, µεταβάλλοντας την 
πόλη σε σωρό ερειπίων.

1942: Η όπερα Τόσκα του Τζιάκοµο Πουτσίνι κάνει 
πρεµιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Παρουσιάζεται στο θέατρο Παρκ της Πλατείας 
Κλαυθµώνος, µε τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου 
στον κεντρικό ρόλο, υπό τη µουσική διεύθυνση του 
Σώτου Βασιλειάδη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1770: Γκέοργκ Βίλχελµ Χέγκελ, γερµανός φιλόσοφος. 
(Θαν. 14/11/1831)

1877: Τσαρλς Στιούαρτ Ρολς, βρετανός αεροπόρος 
και συνιδρυτής της Rolls-Royce. Υπήρξε ο πρώτος 
άνθρωπος που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχηµα, 
όταν το διπλάνο του κατέπεσε κοντά στο Μπούρνεµαουθ. 
(Θαν. 12/7/1910)

1941: Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του 
Πράσινου Ακρωτηρίου. (Θαν. 17/12/2011)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1574: Μπαρτολοµέο Εουστάκι, γνωστός και ως 
Ευστάχιος, ιταλός γιατρός, από τους πρωτοπόρους της 
ανατοµίας. Ανακάλυψε έναν πόρο στο αυτί, που φέρει το 
όνοµά του (ευσταχιανή σάλπιγγα). (Γεν. 1500)

1577: Τιτσιάνο (Βετσέλι), ιταλός ζωγράφος, από τους 
µεγαλύτερους της Αναγέννησης. (Γεν. 1490)

1960: Σταυρούλα Γκουβούση, η πρώτη Ελληνίδα που 
εκτελέσθηκε για ποινικό αδίκηµα. Είχε πνίξει τη νύφη της. 
(Γεν. 1897)

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

1. Η ιστορική µνήµη αποτελεί 
στοιχείο της εθνικής ταυτότητας 
ενός λαού. Εν προκειµένω, τα γεγο-
νότα του πολέµου 1940-1941 και 
της Κατοχής, όπως και άλλα προ-
ηγούµενων ιστορικών περιόδων, 
ανέδειξαν, ως διαχρονική στάση 
ζωής του ελληνικού λαού, την αντί-
σταση προς όσους επιβουλεύονται 
την ανεξαρτησία, την ελευθερία, τη 
δηµοκρατία. Πρόκειται για χαρα-
κτηριστικό που έχει ενσωµατωθεί 
στο «κύτταρο» και στην «κοσµοθεω-
ρία» του. Όλοι όσοι επιχείρησαν να 
τον υποτάξουν απέτυχαν.

2. Σε αντίθεση µε τότε που κατα-
κτήθηκε η χώρα και λεηλατήθηκε ο 
εθνικός πλούτος µε τη δύναµη των 
όπλων, σήµερα, η υποταγή του ελ-
ληνικού λαού επιχειρείται µε µοχλό 
τον (υπερ)δανεισµό. Η πολιτική 
των αλλεπάλληλων «µνηµονίων» 
αποτελεί το εργαλείο καθυπόταξης 
του τόπου. Μέσω αυτής της πολιτι-

κής επιτελείται η φτωχοποίηση του 
ελληνικού λαού και η λεηλασία του 
εθνικού πλούτου και της δηµόσιας 
περιουσίας.

Όµως, όπως και τότε, ο ελληνι-
κός λαός δεν υποτάσσεται, αντιστέ-
κεται. Η εκστρατεία αποπροσανατο-
λισµού και τροµοκράτησής του, µε 
ισχυρές δόσεις ενηµερωτικής συ-
σκότισης και παραπληροφόρησης, 
ασκήσεις εµπαιγµού, συνεχόµενα 
εκβιαστικά ψευτοδιλήµµατα, την 
προβολή του δήθεν µονόδροµου 
της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας 
και της ανιστόρητης «θεωρίας» των 
δύο άκρων, αυταρχικές µεθόδους 
καταστολής και την εντεινόµενη βία 
κρατικών και παρακρατικών µηχα-
νισµών, δεν τον πτοεί.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ενεργός και 
ενωτική παρέµβαση των πολιτών, 
µε τη δηµιουργία δοµών κοινω-
νικής αλληλεγγύης, την ανάληψη 
κοινωνικών πρωτοβουλιών και την 

ανάπτυξη κινηµατικών δράσεων, 
συνιστά κίνηση αντίστασης προς 
τις «µνηµονιακές» πολιτικές και, σε 
συνδυασµό µε την αµιγώς πολιτική 
δράση, το εφαλτήριο για την αντι-
στροφή της σηµερινής κατάστασης.

3. Ο σεβασµός προς τη µνήµη 
των αγωνιστών για ανεξαρτησία, 
ελευθερία, δηµοκρατία, η αξιοπρέ-
πεια του ελληνικού λαού, η ανάγκη 
να σωθεί ο τόπος από τον κίνδυνο 
απόλυτου οικονοµικού αδιεξόδου, 
διάρρηξης της κοινωνικής συνο-
χής, ανθρωπιστικής καταστροφής, 
αλλά και της οσηµέραι συρρίκνω-
σης και απαξίωσης των δηµοκρατι-
κών θεσµών και της πλήρους απώ-
λειας της εθνικής κυριαρχίας και η 
ευθύνη για το παρόν και το µέλλον 
των νεότερων γενεών, επιβάλλουν 
την αντεπίθεση για τη µεγάλη ανα-
τροπή.

«Ο καιρός γαρ εγγύς εστίν»

Λαϊκή παρέµβαση 
και ανατροπή
(εξ αφορµής της «εκδήλωσης µνήµης» για το ολοκαύτωµα της ∆όξας Γορτυνίας 

 από τους Γερµανούς κατακτητές - 23.8.1944)

Παπαηλιού Γιώργος, δικηγόρος - διδάκτορας Νοµικής


