
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1826: Η Μάχη του Πολυαράβου. Οι 

οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο 

όγκο των δυνάµεων του Ιµπραήµ. Έτσι, 

η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον 

Ιµπραήµ και µένει ελεύθερη µέχρι 

τέλους.

1829: Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το 

πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται 

για επτά ναυτικούς, που έχουν 

καταδικασθεί για πειρατεία από τους 

Άγγλους. Τα ονόµατά τους: Γεώργιος 

Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος 

Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, ∆αµιανός 

Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και 

Κωνσταντίνος Στροµπόλης.

1898: Ο Κάλεµπ Μπράνταµ µετονοµάζει 

το ανθρακούχο αναψυκτικό του από 

Brad’s Drink σε Pepsi-Cola.

1904: Ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον 

αγώνα του κατά των κοµιτατζήδων της 

∆υτικής Μακεδονίας.

1907: Ο 19χρονος Τζιµ Κέισι µε 100 

δολάρια δανεικά δηµιουργεί µία µικρή 

εταιρεία ταχυµεταφορών. Η εταιρεία θα 

µετεξελιχθεί στον γίγαντα United Parcel 

Service (UPS).

1987: Με απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου αίρεται η εµπόλεµη 

κατάσταση της Ελλάδας µε την Αλβανία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1749: Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκέτε, 

γνωστός στην Ελλάδα και ως Ιωάννης 

Γείθιος, γερµανός φιλόσοφος και 

συγγραφέας. (Φάουστ) (Θαν. 22/3/1832)

1912: Αλίκη ∆ιπλαράκου, ελληνίδα 

καλλονή, Μις Ευρώπη το 1930. (Θαν. 

30/10/2002)

1946: Πασχάλης Αρβανιτίδης, 

τραγουδιστής και µουσικός, από τους 

πρωτοπόρους της ελληνικής ποπ τη 

δεκαετία του ‘60.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1951: Ουίλιαµ 430: Αυγουστίνος, 

επίσκοπος Ιππώνος και Άγιος της 

χριστιανικής εκκλησίας, από τους 

σηµαντικότερους θεολόγους του 

Χριστιανισµού. (Γεν. 13/11/354)

1645: Ούγκο Γκρότιους, εκλατινισµένο 

όνοµα του ολλανδού νοµικού Χούιχ ντε 

Χρουτ, που θεωρείται ο πατέρας του 

διεθνούς δικαίου. (Γεν. 10/4/1583) 

1968: ∆ηµήτρης Πικιώνης, αρχιτέκτονας. 

Μεταξύ των έργων του, η µελέτη 

της διαµόρφωσης του χώρου στην 

Ακρόπολη και στου Φιλοπάππου. (Γεν. 

1887)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Kαλλονή του µεσοπολέµου και η 
πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε 
«Μις Ευρώπη». Με καταγωγή από 

τη Μάνη, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 
1912 στην Αθήνα. Ήταν µία από τις τρεις 
κόρες του δικηγόρου Γεωργίου ∆ιπλαρά-
κου και της Έλενας Νικολέση. Το πραγ-
µατικό επίθετο του πατέρα της ήταν Βα-
βούλης, αλλά για οικογενειακούς λόγους 
υιοθέτησε το επίθετο της µητέρας του.
Η Αλίκη ∆ιπλαράκου µάλλον κατά τύχη 
βρέθηκε υποψήφια στα καλλιστεία του 
1930, που εκείνα τα δύσκολα χρόνια 
για την Ελλάδα τύγχαναν µεγάλης επι-
σηµότητας και τα διοργάνωνε η Ένωση 
Συντακτών. Ένα χειµωνιάτικο κυριακάτι-
κο απόγευµα του Γενάρη κι ενώ παρακο-
λουθούσε µε την οικογένειά της τον δια-
γωνισµό στο θέατρο «Ολύµπια», άκουσε 
ξαφνικά το όνοµά της από ένα µέλος της 
κριτικής επιτροπής, που την κάλεσε στη 
σκηνή για να διαγωνισθεί. Κάποιος γνω-
στός της την είχε δηλώσει χωρίς η ίδια να 
το γνωρίζει.
Όπως δήλωσε αργότερα στους Τάιµς του 
Λονδίνου, όταν προσπάθησε να αρνηθεί, 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Αλέξαν-
δρος Ζαΐµης, που παρευρισκόταν στην 
εκδήλωση, της είπε ότι η συµµετοχή της 
στον διαγωνισµό ήταν εθνική υπόθεση. 
Η δεκαοκτάχρονη Αλίκη κέρδισε τον τίτ-
λο της «Μις Ελλάς», αν και είχε ισχυρό 
ανταγωνισµό από τη θεσσαλονικιά Ρω-
ξάνη Στεργίου, που κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση. Η βασίλισσα της οµορφιάς ήταν κα-
στανή, µεγαλοµάτα, µε χείλη λεπτά και κα-
λογραµµένα, ύψος 1,68 και αδύνατη για 
τα µέτρα της εποχής. Να πως περιγράφει 
την εµφάνισή της η «Βραδυνή» της 14ης 
Ιανουαρίου 1930: «...φοράει ένα γαλάζιο 
πενουάρ µε µια γουνίτσα λευκή στο λαιµό 
που κυµατίζει αρµονικά, σύµφωνα µε τις 
κινήσεις του φειδίσιου κορµού, που όλο 
µαζί είναι ένα ποίηµα. 
Ηγεµονικό παράστηµα, χάρις και αρµο-
νία κινήσεων, βάδισµα µεγαλοπρεπές, 
ελαφρότης νεράιδας. Τα δυο υπογάλανα 
µάτια της σπινθηροβολούν ασυνήθιστα, 
δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, µια µε-
λαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσµα 
υπερβολικής αισθηµατικότητας.(...) Κι 
έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υποµειδι-
ούν διαρκώς, µε µια ανείπωτη γλυκύτητα.
(...) Λαιµός χυτός, χέρια λεπτά, µπράτσα 
τορνευτά, που λεπταίνουν όσο ανεβαί-
νουν και απολήγουν σε λεπτότατα δάκτυ-
λα, όπως µια µελωδία που σβήνει. Και το 
φινάλε, τα µακριά υπόξανθα µαλλιά, που 
κυµατίζουν πάνω στους ώµους».
Στις 6 Φεβρουαρίου 1930 η Αλίκη ∆ιπλα-
ράκου εκπροσώπησε τη χώρα µας στον 
διαγωνισµό οµορφιάς «Μις Ευρώπη», 
που έγινε στο Παρίσι. Επιβεβαιώνοντας 
τα προγνωστικά, αναδείχθηκε η οµορφό-
τερη γυναίκα της Ευρώπης για το 1930.
Η «Καθηµερινή» της εποµένης ανάγει τη 
νίκη της σε εθνικό θρίαµβο: 
«…Ολόκληρος η ελληνική παροικία των 
Παρισίων πανηγυρίζει από της χθες τον 
ωραίον θρίαµβον της ελληνικής καλλο-
νής. Η εκλογή της ελληνίδος υποψηφί-
ας ως «Μις Ευρώπη» αποτελεί το θέµα 
όλων των συζητήσεων, ιδίως µεταξύ των 
καλλιτεχνικών κύκλων, οι οποίοι απο 
δίδουν εις την θριαµβευτικήν νίκην της 

«Μις Ευρώπη» την σηµασίαν αισθητικού 
γεγονότος, συµβολίζοντος την επάνοδον 
της συγχρόνου τέχνης εις τα αιώνια και 
άφθαστα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής 
παραδόσεως. Γενικώς τονίζεται ότι η χθε-
σινή νίκη της ωραίας Ελληνίδας αποτελεί 
δια την Ελλάδα, την ωραιοτέραν διαφή-
µισιν και πανηγυρικήν αναγνώρισιν της 
ελληνικής ευγενίας και συγχρόνως την 
λαπροτέραν εισαγωγήν εις τας προσεχείς 
εορτάς της Εθνικής εκατονταερτηρίδος...»
Και συνεχίζει το άρθρο, που δεν φείδε-
ται υπερθετικών χαρακτηρισµών για την 
ωραία Αλίκη: «…Η Αλίκη είναι ο τέλειος 
τύπος µιας θρυλικής θεάς. Η κορµοστασιά 
της είναι συγχρόνως αθλητική και χαρί-
εσσα. Είναι υψηλή µε µακράν καστανήν 
κόµη, µε καθαρόν µελαχροινόν χρώµα, 
µε µάτια καστανόµαυρα… Αναµφισβήτως 
η εκλεγείσα «Μις Ευρώπη» είνε ο κλα-
σικός Ελληνικός τύπος, και η νίκη της, 
της οποίας ήτο αξία, της επιδαψίλευσε τα 
οµόθυµα χειροκροτήµατα και της ελλανο-
δίκου επιτροπής και όλων των παριστα-
µένων… Η νικήσασα εις τα Ευρωπαϊκά 
καλλιστεία Ελληνίς συνενώνει τας λα-
µπράς και σοβαράς εκείνας ωραιότητας αι 
οποίαι την κάµνουν ένα ζωντανόν άγαλµα 
ελθόν θα έλεγέ τις εις τον κόσµον δια να 
αναστήση τον αιώνα του Φειδίου… Η δις 
∆ιπλαράκου συνδυάζει µόρφωσιν, ευφυϊ-
αν και ωραιότητα, προ πάντων θεσπεσίαν 
ωραιότητα».
Η επιτυχία της πανηγυρίστηκε δεόντως 
και στην Αθήνα. Χιλιάδες κόσµου συνω-
στίσθηκαν στην οδό Ερµού στις 9 Ιουνίου 

για να την επευφηµήσουν και να τη θαυ-
µάσουν από κοντά. Επόµενος σταθµός για 
την ωραία Αλίκη το Ρίο Ντε Ζανέιρο, όπου 
έλαβε µέρος στις 13 Οκτωβρίου 1930 
στον διαγωνισµό για την ανάδειξη της 
«Μις Υφήλιος». Τα πήγε πολύ καλά και 
αναδείχθηκε δεύτερη µετά τη «Μις Βραζι-
λία» Γιολάντα Περέιρα, που κατέκτησε τον 
τίτλο της οµορφότερης γυναίκας του κό-
σµου. Στη συνέχεια, αφού δοκίµασε την 
τύχη της για λίγο στο θέατρο, περιόδευσε 
στις ΗΠΑ, όπου έδωσε διαλέξεις για τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, καταρρίπτο-
ντας τον µύθο ότι οι όµορφες δεν είναι 
έξυπνες. 
Μιλούσε, άλλωστε, µε ευφράδεια Αγγλι-
κά, Γαλλικά και Ιταλικά. Τη δεκαετία του 
‘30 έγινε και πάλι πρωτοσέλιδο, όταν ντυ-
µένη άνδρας παραβίασε το άβατο του Αγί-
ου Όρους για να γνωρίσει την απαγορευ-
µένη για τις γυναίκες Αθωνική Πολιτεία.
Η Αλίκη ∆ιπλαράκου καλοπαντρεύτη-
κε δύο φορές. Την πρώτη φορά στις 31 
Οκτωβρίου 1932 µε τον γάλλο αεροπόρο 
και επιχειρηµατία Πολ - Λουίς Βεγιέρ, µε 
τον οποίο απέκτησε ένα παιδί, τον Πολ 
Ανίκ (1933-1998). 
Ο δεύτερος γάµος της έγινε στις 15 ∆εκεµ-
βρίου 1945 µε τον άγγλο σερ Τζον Ράσελ, 
απόγονο του 6ου ∆ούκα του Μπέντφορντ. 
Η ελληνίδα καλλονή, που έλαβε τον τίτλο 
της Λαίδης, απέκτησε µαζί του δύο παι-
διά, την Τζορτζιάνα - Αλεξάνδρα (1947) 
και τον Αλεξάντερ Τσαρλς Τόµας (1950). 
Η Αλίκη ∆ιπλαράκου έφυγε από τη ζωή 
στις 30 Οκτωβρίου 2002.

Αλίκη ∆ιπλαράκου  (1912 – 1993)
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