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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
392 - Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ θέτει εκτός νό-
μου τις αρχαίες θρησκείες.
1612 - Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στην Κρήτη, 
προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
1895 - Καθώς πειραματιζόταν με την ηλεκτρική ενέρ-
γεια, ο Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν ανακαλύπτει τις 
ακτίνες Χ.
1901 - Ευαγγελικά: βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στην 
Αθήνα με αφορμή τη μετάφραση των Ευαγγελίων στη 
δημοτική γλώσσα.
1912 - Απελευθέρωση της Φλώρινας και της Μυτι-
λήνης.
1926 - Ιδρύεται ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος 
Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ).
1940 - Ελληνοϊταλικός πόλεμος: Η ιταλική εισβολή 
στην Ελλάδα αποτυγχάνει καθώς οι ελληνικές μονά-
δες αποκρούουν τους Ιταλούς στη μάχη Ελαίας - Κα-
λαμά.
1960 - Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι κερδίζει τον Ρί-
τσαρντ Νίξον σε μία από τις πιο αμφίρροπες προεδρι-
κές εκλογές του 20ου αιώνα και γίνεται ο 35ος πρόε-
δρος των Η.Π.Α.
1963 - Ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέ-
ου. Ο Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος δεν συμμετέχει 
στην κυβέρνηση και αρνείται την αντιπροεδρία, ως 

άνευ περιεχομένου.

1965 - Απαντώντας καθησυχαστικά σε καταγγελίες 
του συντηρητικού Τύπου, εκπρόσωπος του υπουρ-
γείου Άμυνας τονίζει ότι οι υπηρετούντες «λαμπρά-
κηδες» είναι γνωστοί, τελούν υπό επιτήρηση και 
αδυνατούν, σε κάθε περίπτωση, να συγκροτήσουν 
υπονομευτικό δίκτυο.
1974 - Παραπέμπεται στο στρατοδικείο ο Ιωαννίδης 
κατηγορούμενος για το πραξικόπημα στην Κύπρο.
1976 - Αλλεπάλληλες σεσμικές δονήσεις σπέρνουν 
τον πανικό στη Θεσσαλονίκη. Αδειάζει η πόλη, έντρο-
μοι οι κάτοικοι μπροστά στο φόβο μεγάλων καταρρεύ-
σεων.
1977 - Ανακάλυψη των «τάφων της Βεργίνας» από 
τον Μανόλη Ανδρόνικο
1988 - Ο Τζορτζ Μπους (πρεσβύτερος) , κερδίζει τον 
ελληνικής καταγωγής Μάϊκλ Δουκάκη στις προεδρι-
κές εκλογές στις ΗΠΑ.
1990 - Δύο Έλληνες, ο Χρήστος Λάμπρου και ο Βαγ-
γέλης Μπράτσης, κατακτούν την κορυφή του όρους 
Ντουαλαγκίρι των Ιμαλαΐων, ύψους 8.100 μέτρων.
1994 - Επιβάλλεται στον Γιώργο Κοσκωτά κάθειρξη 
25 ετών, για το σκάνδαλο στην Τράπεζα Κρήτης.
1997 - Περίπου 50 αναρχικοί προκαλούν επεισόδια 
έξω από το Πολυτεχνείο.
2003 - Το Ριάντ, της Σαουδικής Αραβίας συγκλονίζε-
ται από πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας που αποδί-
δεται σε βομβιστές-καμικάζι μέλη της Αλ Κάιντα.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1656 - Έντμουντ Χάλλεϋ, Άγγλος αστρονόμος και μα-
θηματικός
1885 - Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος
1895 - Φώτης Κόντογλου, Έλληνας συγγραφέας και 
ζωγράφος
1912 - Στυλιανός Παττακός, Έλληνας στρατιωτικός
1920 - Γαλάτεια Σαράντη, Ελληνίδα συγγραφέας
1922 - Κρίστιαν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός χει-
ρουργός
1935 - Αλέν Ντελόν, Γάλλος ηθοποιός
1935 - Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής
1936 - Βίρνα Λίζι, Ιταλίδα ηθοποιός
1953 - Γιώργος Σταθάκης, Έλληνας πολιτικός

ΘΑΝΑΤΟΙ
1688 - Σερμπάν Καντακουζηνός, πρίγκιπας της Βλα-
χίας
1920 - Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης
1977 - Τάσος Γιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1986 - Βιατσεσλάβ Μόλοτοφ, Ρώσος πολιτικός
2001 - Αριστείδης Μόσχος, Έλληνας μουσικός
2003 - Ιωάννης Κοκονέτσης, μουσικός και μαέστρος
2005 - Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός
2006 - Βασίλης Πολυδούρης, Αμερικανός συνθέτης
2009 - Βιτάλι Γκίνζμπουργκ, Ρώσος φυσικός

Γ εννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 
1935 στη Νιγρίτα των Σερρών. Ο 
Στράτος, γιος του Άγγελου και της 
Στάσας Διονυσίου, προσφύγων 

από τη Μικρά Ασία, από πολύ μικρός 
μπήκε στα βάσανα της ζωής καθώς η 
φτώχεια και η κατοχή ήδη ταλαιπωρού-
σαν πολύ κόσμο. Σε αυτά ήρθε να προ-
στεθεί και η ορφάνια, καθώς το 1948 
έχασε τον πατέρα του. Ένα χρόνο νω-
ρίτερα, το 1947, ο Στράτος Διονυσίου 
άφησε το χωριό του και πήγε να ζήσει 
στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. 
Το 1955 παντρεύτηκε τον παιδικό του 
έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία 
απέκτησαν τέσσερα παιδιά: Τον Άγγελο, 
την Τασούλα, το Στέλιο και το Διαμαντή.
Έπειτα από διάφορες δουλειές, ως μι-
κροπωλητής ή ως ράφτης, ο Στράτος έκα-
νε το ντεμπούτο του ως επαγγελματίας 
τραγουδιστής στο κέντρο «Φαρίντα» της 
Θεσσαλονίκης. Τα προηγούμενα χρόνια 
ο Διονυσίου είχε ήδη γίνει γνωστός στα 
μαγαζιά της πόλης, στα οποία γυρνούσε 
και τραγουδούσε χωρίς όμως να δου-
λεύει. Από τις πρώτες του κιόλας εμφα-
νίσεις ο Στράτος Διονυσίου τράβηξε το 
ενδιαφέρον φτασμένων καλλιτεχνών, οι 
οποίοι τον προέτρεπαν να κατέβει στην 
Αθήνα, ώστε να βρεθεί μέσα σε καταξιω-
μένους μουσικούς και τραγουδιστές.
Έπειτα από τον πάταγο της «Φαρίντα», 
ο Στράτος με τρομερές οικονομικές δυ-
σκολίες αποφάσισε να κατέβει στην 
Αθήνα, μερικούς μόνο μήνες μετά την 
πρώτη του εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. 
Στο στέκι των καλλιτεχνών της οδού 
Σατωβριάνδου γνωρίστηκε με πολλούς 
τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και με 

την Καίτη Γκρέυ. Η Γκρέυ, μεγάλο όνομα 
ήδη από τότε, του πρότεινε συνεργασία 
και έτσι ξεκίνησαν να εμφανίζονται μαζί 
στον «Αστέρα» της Κοκκινιάς. Στο μετα-
ξύ, την ίδια χρονιά, το 1959, ο Στράτος 
Διονυσίου γραμμοφώνησε και τον πρώ-
το του δίσκο 45 στροφών με το τραγούδι 
«Δεν είμαι ένοχος» σε στίχους Χρήστου 
Κολοκοτρώνη και μουσική Σταύρου Χα-
τζηδάκη να κάνει αξιοσημείωτη επιτυ-
χία. Στη συνέχεια, ο Στράτος Διονυσίου 
υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία 
«Columbia».
Ο Στράτος δεν άργησε να κάνει τις πολύ 
μεγάλες επιτυχίες του. «Δεν με πόνεσε 
κανείς», «Της αγάπης μου το δίσκο» σε 
διασκευή Μπάμπη Μπακάλη, «Το ηλε-
κτρόφωνο», «Φύγε-Φύγε» σε μουσική Ατ-
ταλίδη και στίχους Βίρβου, είναι μερικές 
μόνο από τις μεγάλες του επιτυχίες. 
Την μεγάλη του δόξα ο Στράτος Διονυσί-
ου τη γνώρισε το 1967. Εκείνη τη χρονιά 
γνωρίστηκε και άρχισε να συνεργάζεται 
με έναν από τους μεγαλύτερους συν-
θέτες του λαϊκού τραγουδιού, τον Άκη 
Πάνου. Ο Πάνου του έδωσε τραγούδια 
που έγιναν αμέσως επιτυχίες: «Και τι 
δεν κάνω», «Γιατί καλέ γειτόνισσα», «Του 
κόσμου το περίγελο», «Άστη να φύγει», 
«Εγώ καλά σου τα ‘λεγα», «Στο σταθμό 
του Μονάχου», «Θα ρίξω ροδοζάχαρη», 
«Ήταν ψεύτικα», «Μια γυναίκα», «Φέρτε 
το παιδί του χάρου» έγιναν πολύ μεγάλες 
επιτυχίες στα επόμενα χρόνια.
Το μαγαζί «ΣΟΥ-ΜΟΥ», όπου εμφανιζό-
ταν, γνώρισε μεγάλες δόξες και η επιτυ-
χία του Στράτου το έφερε αμέσως ανάμε-
σα στα πρωτοκλασάτα νυχτερινά κέντρα 
της Αθήνας.  Στο «ΣΟΥ-ΜΟΥ» τον άκου-

σε ο Μίμης Πλέσσας και έπειτα από δύο 
μήνες του έγραψε μία από τις μεγαλύτε-
ρες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού 
τραγουδιού, το «Βρέχει φωτιά στη στράτα 
μου» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου 
που γράφτηκε για την ταινία «Ορατότης 
μηδέν» με τον Νίκο Κούρκουλο.
Από το σημείο εκείνο και μετά τα πράγ-
ματα πήραν το δρόμο τους. Ο Στράτος 
κυκλοφόρησε στη συνέχεια πλειάδα 
τραγουδιών που έσπασαν ρεκόρ πωλή-
σεων: «Ο παλιατζής», «Μπαγλαμάδες και 
μπουζούκια», «Ένας αητός γκρεμίστηκε», 
«Αγάπη μου επικίνδυνη», «Αφιλότιμη», 
ορισμένες μόνο από τις μεγάλες του επι-
τυχίες. Ο Στράτος έκανε επιτυχίες τα τρα-
γούδια του μέσα στα μαγαζιά πρώτα και 
έπειτα στους δίσκους. Ενδεικτικό είναι 
ότι στα μαγαζιά που δούλεψε, πρωτοτρα-
γούδησε πάνω από 5.000 τραγούδια, εκ 
των οποίων επέλεγε αυτά που θα έβγαζε 
σε δίσκο.
Μέχρι το τελευταίο του βράδυ στις 10 
Μαΐου του 1990 στο δικό του πλέον μα-
γαζί «Στράτος» ο λαϊκός βάρδος έλαμπε 
στο πάλκο που υπηρέτησε πιστά για 31 
χρόνια.
Τη δεκαετία του ‘80 ο Στράτος Διονυσί-
ου έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Έκανε 
πολύ μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια που 
όχι μόνο ακούγονται και σήμερα, αλλά 
βγαίνουν σε δίσκους, σε επανεκτελέσεις 
και σε διασκευές. «Υποκρίνεσαι», «Τα 
πήρες όλα», «Και λέγε-λέγε», «Άκου βρε 
φίλε», «Ο λαός τραγούδι θέλει», «Ο Σα-
λονικιός», «Με σκότωσε γιατί την αγα-
πούσα», «Εγώ ο ξένος», «Ένα λεπτό πε-
ριπτερά», «Θυμήσου», «Της γυναίκας η 
καρδιά», «Ο ταξιτζής», «Και τότε μόνος» 
και πολλά άλλα. 

Ταυτόχρονα είχε δει το ταλέντο ορι-
σμένων ελπιδοφόρων καλλιτεχνών, με 
πρώτο και καλύτερο το Γιάννη Πάριο, 
του οποίου τις φωνητικές ικανότητες 
αντιλήφθηκε αμέσως και έτσι ξεκίνησαν 
μια συνεργασία 11 χρόνων με πολλές 
επιτυχίες. Το πρώτο τραγούδι του Γιάννη 
Πάριου που τραγούδησε ο Στράτος, ήτα-
νε το «Μινόρε Παράπονο» σε μουσική 
Θανάση Πολυκανδριώτη που κυκλοφό-
ρησε το 1976. Έκτοτε το τρίο Διονυσίου-
Πολυκανδριώτη-Πάριου έκανε θραύση. 
Πλάι του στην αρχή της δεκαετίας του 
‘70 είχε την –σήμερα καταξιωμένη πλέ-
ον– Χαρούλα Αλεξίου,μετα την Λιζέττα 
Νικολάου μετέπειτα την Σόφη Παππά 
στις δεύτερες φωνές. 
Ο Στράτος Διονυσίου έφυγε απρόσμενα 
το πρωινό της 11ης Μαΐου 1990 από 
ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο λαϊκό 
πεντάγραμμο, σε ηλικία μόλις 55 χρό-
νων. Η κηδεία του έγινε στο Α΄ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών, όπου χιλιάδες Έλληνες 
απέδωσαν το θαυμασμό τους στον άν-
θρωπο που, μόλις λίγες ώρες πριν, τους 
διασκέδαζε στο ΣΤΡΑΤΟΣ, στην οδό 
Φιλλελήνων. Ο Διονυσίου έζησε τρεις 
δεκαετίες μέσα στην επιτυχία, την ανα-
γνώριση και την καταξίωση. Όπως είχε 
υποσχεθεί ο Στράτος, θα τραγουδούσε 
μέχρι το τελευταίο του βράδυ. Πράγματι, 
λίγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του 
πνοή, τραγουδούσε στο μαγαζί «ΣΤΡΑ-
ΤΟΣ», ενώ νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, 
ηχογράφησε 9 τραγούδια για τον δίσκο 
«Ποιος άλλος» που κυκλοφόρησε ένα 
μήνα μετά τον θάνατό του, κάνοντας ρε-
κόρ πωλήσεων. 

Στράτος Διονυσίου


