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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1800 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Άνταμς και η 
σύζυγός του Αμπιγκέιλ γίνονται οι πρώτοι ένοικοι του 
Λευκού Οίκου.
1805 - Ο Ναπολέων Βοναπάρτης εισβάλλει στην Αυ-
στρία .
1824 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Ανδρέας 
Μιαούλης καταδιώκοντας τον Τουρκοαιγυπτιακό στό-
λο του Χοσρέφ Πασά, υπό τον Ναύαρχο Ιμπραήμ, τον 
συναντά έξω από το Ηράκλειο Κρήτης. Στην ναυμαχία 
που ακολούθησε ο Μιαούλης ηγούμενος 45 μικρών 
ελληνικών σκαφών κυρίευσε 7 φορτηγά που ήταν 
φορτωμένα με στρατεύματα και αποσκευές. Ο εχθρι-
κός στόλος, με σοβαρές απώλειες, καταδιώχθηκε μέ-
χρι την Κάρπαθο.
1825 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο Γεώργιος 
Καραϊσκάκης συγκρούεται με το Ντελήμπαση κοντά 
στις Λάσπες Αιτωλοακαρνανίας. Κατά την νικηφόρα 
αυτή μάχη οι Έλληνες εξόντωσαν 60 πεζούς και ιππείς 
του εχθρού και κυρίευσαν πολλά λάφυρα και 500.000 
γρόσια της χρηματαποστολής τους. Οι ελληνικές απώ-
λειες ήταν 2 νεκροί και 2 τραυματίες.
1879 - Πατεντάρεται από τον Τόμας Έντισον η ηλε-
κτρική λάμπα.
1854 - Ελλάδα: Ο Βασιλεύς Όθων εκδίδει διάταγμα 
δημιουργίας Λόχου Πυροσβεστών που απαρτίζεται 
από 96 άνδρες (3 Αξιωματικούς, 1 ανθυπασπιστή, 14 
υπαξιωματικούς και 78 πυροσβέστες). Ο Λόχος Πυ-
ροσβεστών εγκαταστάθηκε σε κτίριο του περιβόλου 
της Παλαιάς Βουλής όπου σήμερα είναι το κτίριο του 
ΟΤΕ επί της Σταδίου. Η δημιουργία του λόχου προ-
κλήθηκε μετά την αποτέφρωση του Εθνικού Τυπο-
γραφείου στις 25 Αυγούστου και κατόπιν εισήγησης 
του τότε υπουργού Στρατιωτικών Δ. Καλλέργη.
1884 - Υιοθετείται σε όλο τον κόσμο ο Μέσος Χρόνος 
Γκρίνουιτς (Γκρίνουιτς Μιντλ Τάιμ) (GMT) στη διάρ-
κεια του Διεθνούς Συνεδρίου για τους Μεσημβρινούς 

στην Ουάσιγκτον.

1897 - Αποφασίζεται από ομάδα φοιτητών στο Τορίνο 
η ίδρυση της Γιουβέντους.
1903 - Ορεστειακά. Η παράσταση της «Ορέστειας» στο 
Βασιλικό Θέατρο Αθηνών γίνεται αφορμή για αιματη-
ρά επεισόδια.
1912 - Α’ Βαλκανικός πόλεμος: Η Ελλάδα καταλαμβά-
νει τη Σαμοθράκη.
1912 - Απόσπασμα του Ελληνικού Στρατού, προερχό-
μενο σιδηροδρομικώς από Θεσσαλονίκη, αποβιβάζε-
ται στο Καρασούλι (Πολύκαστρο) και απελευθερώνει 
και επίσημα την κωμόπολη από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία.
1913 - Υπογράφεται το κείμενο της Συμφωνίας Ειρή-
νης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
1920 - *Ελλάδα: Θρίαμβος των ενωμένων αντιβενιζε-
λικών κομμάτων στις ελληνικές εκλογές. Ο Βενιζέλος 
δεν εκλέγεται ούτε ο ίδιος βουλευτής και αναχωρεί 
για το εξωτερικό.
1922 - Καταργείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πα-
ραιτείται από τα θρόνο ο τελευταίος Σουλτάνος, Μω-
άμεθ ΣΤ΄.
1936 - Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μπενίτο Μουσολίνι 
ανακοινώνει το όνομα «Άξονας Βερολίνου-Ρώμης», 
για τη συμμαχία ανάμεσα στους Γερμανούς Ναζί και 
τους Ιταλούς Φασίστες.
1940 - Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940: Ο Υπλγός 
Αλέξανδρος Διάκος, επιτιθέμενος με τον Λόχο του 
στην Τσούκα Πίνδου, πέφτει ηρωικά μαχόμενος.
1945 - Ορκίζεται κυβέρνηση στην Ελλάδα, με πρωθυ-
πουργό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.
1950 - Ελλάδα: Παραιτείται η κυβέρνηση Σοφοκλή 
Βενιζέλου, εξαιτίας οικονομικού σκανδάλου (κατά-
χρηση 7,5 δισ. δρχ στον ΟΛΠ).
1962 - Ένταση στις σχέσεις ελληνικού κράτους και 
Εκκλησίας, μετά την απόρριψη των κυβερνητικών 
προτάσεων σε ό,τι αφορά στη μισθοδοσία των κληρι-
κών από την Ιερά Σύνοδο. Η κυβέρνηση προτείνει τη 
σύσταση ενιαίου οικονομικού οργανισμού για τα οι-

κονομικά της Εκκλησίας, ο οποίος θα αναλάβει και τη 
μισθοδοσία.
1993 - Αρχίζει να ισχύει η συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μετονομάζεται 
σε ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα κράτη - μέλη που την 
αποτελούν ανέρχονται στα 12.
1995 - Στη Νότια Αφρική, διεξάγονται οι πρώτες δη-
μοτικές πολυφυλετικές εκλογές.
2001 - Με απόφαση του ΓΕΣ ο μπερές επιστρέφει στο 
Στρατό Ξηράς, από το Μάιο του 2002 (θα αντικαταστή-
σει, έπειτα από 24 χρόνια το δίκοχο). Ο νέος μπερές 
έχει μπλε σκούρο χρώμα.
2013 - Δολοφονούνται τα μέλη της Χρυσής Αυγής Μα-
νώλης Καπελώνης, 22 ετών, Γιώργος Φουντούλης, 
27 ετών και τραυματίζεται ο Αλέξανδρος Γέροντας, 29 
ετών από τρομοκράτες έξω από τα γραφεία του κόμ-
ματος στο Νέο Ηράκλειο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1881 - Περικλής Ιωαννίδης, Έλληνας αντιναύαρχος
1919 - Μιχάλης Παπακωνσταντίνου, Έλληνας πολιτι-
κός
1972 - Τόνι Κολέτ, Αυστραλή ηθοποιός

ΘΑΝΑΤΟΙ
1911 - Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Έλληνας συγγρα-
φέας και σκηνοθέτης
1916 - Διονύσιος Στεφάνου, Έλληνας πολιτικός
1940 - Αλέξανδρος Διάκος, Έλληνας στρατιωτικός
1941 - Παντελής Χορν, Έλληνας στρατιωτικός και θε-
ατρικός συγγραφέας
1968 - Γεώργιος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός
1972 - Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής
1985 - Πολυχρόνης Πολυχρονίδης, Έλληνας πολιτικός
1987 - Βάσω Δεβετζή, Ελληνίδα πιανίστρια
1993 - Ιωάννης Γεωργάκης, νομικός και πολιτικός
2001 - Ιωάννης Ρωμανίδης, Έλληνας θεολόγος

Σ ε 13.748 ανήλθαν συνολι-
κώς οι Έλληνες νεκροί και οι 
αγνοούμενοι κατά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιοι 

όμως είχαν τη θλιβερή τύχη να είναι 
οι πρώτοι που έπεσαν και έγιναν οι 
πρώτοι που έσυραν το χορό προς 
την τελική νίκη του Ελληνισμού.
Κατά την αντεπίθεση της 1ης Νοεμ-
βρίου (ο διοικητής του 2ου Λόχου 
του 4ου Συντάγματος Πεζικού), επε-
τεύχθη η ανακατάληψη της Γραμμής 
«Γύφτισσα – Οξυά» συνελήφθησαν 
τρείς Ιταλοί αξιωματικοί και δια-
κόσιοι είκοσι δύο οπλίτες, και πε-
ριήλθαν στα ελληνικά τμήματα 140 
άλογα και αρκετά εφόδια, αλλά εκεί 
άφησε την τελευταία του πνοή και 
ο πρώτος ‘Ελληνας αξιωματικός του 
πολέμου, ο Υπολοχαγός Αλέξαν-
δρος Διάκος.
Η αναφορά που έφθασε στα χέρια 

του θρυλικού συνταγματάρχη Δαβά-
κη αναφέρει:
«Πολλαπλάσιαι ιταλικαί δυνάμεις 
αντεπετέθησαν κατά των οπλιτών 
του λόχου… Με αδάμαστον αποφα-
σιστικότητα και ακλόνητον θάρρος 
ο υπολοχαγός Διάκος Αλέξανδρος 
κατόρθωσε ν’ ανασυντάξη εκ τρίτου 
τον λόχον, να τον εμψυχώση και 
να τον ρίψη μετά νέας ορμής ενα-
ντίον των λυσσωδώς αμυνομένων 
Ιταλών. Καθ’ ον δε χρόνον διά τε-
τάρτην φοράν ο δοκιμασθείς λόχος 
εκαλείτο με την λόγχην εφ’ όπλου 
ν’ αντιμετωπίση νέαν, θραυσθείσαν 
και αυτήν, αντεπίθεσιν του εχθρού 
διά της τελικής εφόδου του, ο δε 
ηρωικός διοικητής του λόχου αυ-
τού, τεθείς επί κεφαλής, εκραύγαζε 
με φωνήν Άρεως: «Εμπρός, παιδιά, 
για μια μεγάλη Ελλάδα και μίαν 
ελεύθερη Δωδεκάνησο», ριπή πο-

λυβόλου τον εφόνευσε».
Ο Αλέξανδρος Διάκος, από την ιτα-
λοκρατούμενη Χάλκη της Δωδεκα-
νήσου, γνώρισε την αθανασία σε 
ηλικία 29 ετών.
Τη διοίκηση του λόχου αναλαμβά-
νει ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Ελευ-
θέριος Ντάσκας από τον Πλάτανο 
Τρικάλων. Λίγες στιγμές αργότερα 
ακολουθεί τον Διάκο στη λεωφόρο 
των ηρώων.
Είναι ο πρώτος νεκρός από τους 
εφέδρους αξιωματικούς. Ο πρώτος 
όμως νεκρός Έλληνας ήταν ένας 
απλός στρατιώτης.
Χάλκη – Το Νησί του Διάκου. Με-
ταξύ των μαθητών που αντιδρούσαν 
στις ιταλικές διαταγές και απαγο-
ρεύσεις, ήταν και ένας νέος Χαλκή-
της, ο Αλέξανδρος Διάκος, φοιτητής 
τότε στο Γυμνάσιο της Ρόδου. Στις 
25 Μαρτίου, μια χρονιά, κατέβασε 

την ιταλική σημαία στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο και ανύψωσε την ελληνι-
κή. Οι Ιταλοί, ενοχλημένοι που δεν 
μπόρεσαν να σβήσουν την ελληνική 
φλόγα από την καρδιά του νεαρού 
Χαλκήτη, τον απείλησαν με φυλάκι-
ση και εξορία.
Ο Διάκος αναγκάστηκε να φύγει 
από τη Ρόδο και να εγκατασταθεί 
στην Αθήνα, όπου εισήχθη στη 
Σχολή Ευελπίδων μαζί με άλλους 
Χαλκήτες, με την ελπίδα ότι θα 
μπορούσαν να πολεμήσουν και να 
ελευθερώσουν τη γενέτειρά τους. 
Στο Διάκο δόθηκε η πρώτη ευκαιρία 
να πραγματοποιήσει το όνειρό του, 
όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος, στις 28 Οκτωβρίου του 
1940. Ο υπολοχαγός Διάκος βρι-
σκόταν τότε στην Πίνδο και ζήτησε 
να σταλεί πρώτος στο μέτωπο.

Αλέξανδρος Διάκος ο πρώτος 
νεκρός αξιωματικός του 1940


