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Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 07/06/2010 04:59
_____________________________________

7 Ιουνίου

Γεγονότα
913: Ο Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
Eπιτροπεύεται από ένα συμβούλιο αντιβασιλείας, με επικεφαλής τον πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό.
1753: Ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο.
1821: Ήττα του Ιερού Λόχου υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στο Δραγατσάνι από υπέρτερες
τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες, ο Υψηλάντης περνά τα αυστριακά σύνορα,
συλλαμβάνεται από τους Αυστριακούς και φυλακίζεται.
1959: Διεξάγεται το πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού στην Ελλάδα από το Εθνικό Ίδρυμα
Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ.).
1981: Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκ «Οσιράκ».
(Επιχείρηση Όπερα)
1995: Αρχίζει στο Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο Αθήνας η δίκη των σατανιστών, Κατσούλα,
Δημητροκάλη και Μαργέτη, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες τριών γυναικών.
*
Γεννήσεις
1778: Τζορτζ Μπράιαν Μπράμελ, γνωστότερος ως Μπο Μπράμελ, άγγλος δανδής, που εισήγαγε τη
μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο.
1958: Πρινς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρότζερ Νέλσον, αμερικανός ρόκερ.
1981: Άννα Κουρνίκοβα, ρωσίδα τενίστρια.

Θάνατοι
1329: Ρόμπερτ δε Μπρους, ήρωας της σκοτσέζικης ανεξαρτησίας και βασιλιάς της περιοχής
(1328-1329).
1896: Παύλος Καρρέρ, έλληνας μουσουργός από τη Ζάκυνθο.
1968: Φεντόρ Τοκάρεφ, ρώσος σχεδιαστής όπλων.
Πηγή: sansimera.gr
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8 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Καλλιόπη
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών
*
Γεγονoτα
1928: Το αεροπλάνο «Ελλάς», τύπου Πρεγκέ, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και
τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο
της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιομέτρων.
1930: Ο ελληνοαμερικανός Τζιμ Λόντος ανακηρύσσεται από την Ομοσπονδία Πάλης της Πολιτείας
της Νέας Υόρκης παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη.
1932: Υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις
για την ίδρυση του ΙΚΑ.
1958: Πρεμιέρα του 6ου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Σουηδία.
1969: Ο κιθαρίστας Μπράιαν Τζόουνς αποχωρεί από τους Rolling Stones και τον αντικαθιστά ο Μικ
Τέιλορ.
2000: Η «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα,
ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς.
*
Γεννησεις
1671: Τομάσο (Τζιοβάνι) Αλμπινόνι, ιταλός συνθέτης του μπαρόκ.
1810: Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης.
1954: Μάριος Τόκας, κύπριος εντεχνολαϊκός συνθέτης.
*
Θανατοι
632: Μωάμεθ, προφήτης και ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας.
1809: Τόμας Πέιν, αμερικανός επαναστάτης και διανοούμενος. («Κοινός Νους»)
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1962: Στέλιος Σπεράντζας, καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης.
πηγή:sansimera.gr
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 10/06/2010 04:00
_____________________________________

Πέμπτη
10
Ιουνίου
323
πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγας στρατηλάτης.
373
πεθαίνει ο Εφραίμ ο Σύριος, Χριστιανός μοναχός και μελωδός.
1190
πεθαίνει ο Φρειδερίκος Μπαρμπαρόσα, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1580
πεθαίνει ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας Λουίς ντε Καμόες.
1610
οι πρώτοι Δανοί άποικοι φτάνουν στο Μανχάταν.
1654
πεθαίνει ο Ιταλός γλύπτης Αλεσάντρο Αλγκάρντι.
1803
γεννιέται ο Γάλλος επιστήμονας Ανρί Νταρσί, ο οποίος έμεινε γνωστός για το έργο του στον τομέα
της υδραυλικής μηχανικής.
1819
γεννιέται ο Γάλλος ζωγράφος, Γκυστάβ Κουρμπέ.
1829
διεξάγονται οι πρώτοι κωπηλατικοί αγώνες ανάμεσα στα βρετανικά πανεπιστήμια το 1829... στις
19:56 δίνεται στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου η εκκίνηση του 1ου Κωπηλατικού Αγώνα μεταξύ
των βρετανικών πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ.
1835
γεννιέται η Αμερικανίδα, Ρεμπέκα Λάτιμερ Φέλτον, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα γερουσιαστής των
ΗΠΑ.
1836
πεθαίνει ο Γάλλος φυσικός Αντρέ Αμπέρ, που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους της
θερμοδυναμικής και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του
ρεύματος πήρε το όνομά του.
1846
κατά τη διάρκεια του μεξικανοαμερικανικού πολέμου, η πολιτεία της Καλιφόρνια ανακοινώνει, ότι
ανεξαρτητοποιείται από το Μεξικό.
1857
το Κοινοβούλιο του Καναδά ψηφίζει νομοσχέδιο, με το οποίο στη χώρα υιοθετείται το δεκαδικό
νόμισμα.
1861
γεννιέται ο Γάλλος φυσικός και φιλόσοφος της επιστήμης, Πιέρ Ντιέμ.
1880
γεννιέται ο Γάλλος ζωγράφος και εικονογράφος, Αντρέ Ντερέν.
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1886
εκρήγνυται το ηφαίστειο Τεραγουέρα στη Νέα Ζηλανδία με αποτέλεσμα 153 άνθρωποι να χάσουν τη
ζωή τους και να καταστραφεί η μοναδικής φυσικής ομορφιάς περιοχή Πινκ εντ Γουάιτ Τερέισις (Ροζ
και Λευκά Πεζούλια).
1895
γεννιέται η ηθοποιός Άτι Μακ Ντάνιελ, η οποία θα γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή που θα τιμηθεί με
Όσκαρ . Η Μακ Ντάνιελ βρέθηκε αγκαλιά με το "θείο Όσκαρ" το 1940 για την ερμηνεία του β
γυναικείου ρόλου, αυτού της "Μάμμυ" στη θρυλική ταινία "Όσα παίρνει ο άνεμος".
1897
γεννιέται η κόρη του Τσάρου Νικολάου Β, η Μεγάλη Δούκισσα Τατιάνα της Ρωσίας.
1898
κατά τη διάρκεια του ισπανοαμερικανικού πολέμου, οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις
αποβιβάζονται στην Κούβα.
1900
εξακολουθεί ο διωγμός των Ελλήνων της Φιλιππούπολης από τους Βούλγαρους.
1901
πεθαίνει ο Βρετανός ποιητής και συγγραφέας Ρόμπερτ Γουίλιαμς Μπιουκάναν.
1902
πεθαίνει ο Καταλανός ποιητής Χαθίντ Βερδάγκερ.
1907
ξεκινάει ο μακρύτερος σε απόσταση αγώνας αυτοκινήτων στον κόσμο από το Πεκίνο στο Παρίσι.
1909
πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας Έντουαρντ Έβερετ Χέιλ.
1911
γεννιέται ο κορυφαίος Βρετανός δραματουργός, Τέρενς Ράτιγκαν.
1912
στην Ελλάδα, αρχίζουν να μελετώνται μέτρα για τον περιορισμό του μεταναστευτικού ρεύματος.
1913
γεννιέται ο Ρώσος συνθέτης Τικόν Κρενίκοφ.
1915
ιδρύεται το Σώμα των Οδηγών.
1918
πεθαίνει ο Ιταλός συνθέτης και ποιητής Αρίγκο Μποίτο, ο οποίος είναι γνωστός για την όπερα
"Μεφιστοφελής".
1921
γεννιέται ο πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β
της Αγγλίας.
1922
γεννιέται μια από τις θρυλικές μορφές της χολιγουντιανής εποχής των μιούζικαλ, η Αμερικανίδα
Τζούντι Γκάρλαντ.
1923
γεννιέται ο Ρόμπερτ Μάξγουελ, μεγιστάνας του Τύπου και ιδιοκτήτης του βρετανικού
Δημοσιογραφικού Ομίλου της Mirror.
1926
πεθαίνει ο Αντόνιο Γκαουντί, ο Καταλανός αρχιτέκτονας, που "στόλισε" τη Βαρκελώνη.
1929
για πρώτη φορά στην κυβέρνηση της Βρετανίας συμμετέχει γυναίκα, η υπουργός Εργασίας
Μάργκαρετ Μπόντφιλντ.
1931
σύγκρουση σημειώνεται στη Βουλή μεταξύ του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του
αρχηγού των Προοδευτικών Γεωργίου Καφαντάρη για τον περί Τύπου Νόμο, που ψηφίζεται στη
Βουλή.
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1934
η Ιταλία κερδίζει στη Ρώμη στον τελικό την Τσεχοσλοβακία με 2-1 στην παράταση και κατακτά το
2ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ο Oldrich Nejedly, το μεγάλο αστέρι της Τσεχοσλοβακίας, δεν
καταφέρνει να σκοράρει, αλλά ανακηρύσσεται πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 5 γκολ.
1935
ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η ένωση των Ανώνυμων Αλκοολικών με στόχο να βοηθήσει τους
αλκοολικούς να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους.
1940
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Θιοντόρ Ρούσβελτ, κατηγορεί την ιταλική κυβέρνηση για "πισώπλατο
χτύπημα", εξαιτίας της απόφασής της να συμμαχήσει με τη Γερμανία στον πόλεμο, που διεξάγεται
εναντίον της Γαλλίας και της Βρετανίας.
1943
ο Ούγγρος δημοσιογράφος Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με
σφαιρική άκρη.
1944
κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γερμανικές δυνάμεις σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τις
δραστηριότητες της γαλλικής αντίστασης προβαίνουν σε σκληρά αντίποινα στο χωριό Οραντούρ
συρ Γκλαν σκοτώνοντας συνολικά 642 άνδρες και γυναικόπαιδα.
1946
πεθαίνει ο Αμερικανός μποξέρ Τζακ Τζόνσον, ένας από τους καλύτερους του κόσμου στην
κατηγορία βαρέων βαρών.
1947
η σουηδική εταιρία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
1949
απολύονται από τα διάφορα στρατόπεδα, όπου κρατούνται, 1.000 κομμουνιστές, οι οποίοι
υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας.
1950
η Δύση απορρίπτει πρόταση της ΕΣΣΔ για συζήτηση και ψηφοφορία σχετικά με το θέμα της ένωσης
των δύο τμημάτων της Γερμανίας.
1953
εκπρόσωποι της Νότιας Κορέας δηλώνουν ότι δεν εγκρίνουν τη συμφωνία ανακωχής με την Βόρεια
Κορέα του ΟΗΕ.
1956
ξεκινούν στη Στοκχόλμη οι αγώνες για το άθλημα της ιππασίας στα πλαίσια των Ολυμπιακών
Αγώνων. Τόπος διεξαγωγής ήταν κανονικά στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, αλλά λόγω καραντίνας,
που είχε επιβάλει η χώρα οι ιππικοί αγώνες μεταφέρθηκαν στη σουηδική πρωτεύουσα. Πρόκειται για
τη δεύτερη και τελευταία φορά, που ολυμπιακά αθλήματα διεξάγονται σε διαφορετικές χώρες
1958
πεθαίνει η Αμερικανίδα συγγραφέας, ποιήτρια και δημοσιογράφος, Αντζελίνα Γουέλντ Γκράιμκ.
1961
οι Σοβιετικοί προτείνουν εξάμηνο μορατόριουμ στην κρίση του Βερολίνου.
1962
γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός, Τζίνα Γκέρσον.
1964
γεννιέται ο ντράμερ του ροκ συγκροτήματος Smushing Pumpkins, Τζίμυ Τσάμπερλιν.
1965
γεννιέται η Καναδέζα σούπερ μόντελ, Λίντα Εβαγκελίστα.
1967
τελειώνει ο πόλεμος των έξι ημερών μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών γειτονικών του χωρών,
της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας. Το αποτέλεσμα του πολέμου είναι το Ισραήλ να
επεκταθεί γεωγραφικά στη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο Σινά, τη Δυτική Όχθη και τα Υψώματα
του Γκολάν. Οι τότε ανακατατάξεις επηρεάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής ως τις
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μέρες μας
1969
ο Παύλος Στ είναι ο πρώτος πάπας που επισκέπτεται τη Γενεύη μετά το 16ο αιώνα.
1971
δέκα φοιτητές σκοτώνονται σε διαδηλώσεις στην Πόλη του Μεξικού.
1973
πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας και σεναριογράφος, Γουίλιαμ Ιντζ.
1976
πεθαίνει ο ιδρυτής της εταιρίας παραγωγής ταινιών Paramount Studios, Άντολφ Ζούκορ.
1977
δραπετεύει από τη φυλακή ο Τζέιμς Ερλ Ρέι, που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Μάρτιν Λούθερ
Κινγ.
1982
γεννιέται η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Τάρα Λιπίνσκι, που κέρδισε το
χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 1998.
1984
ο Ίβαν Λεντλ κατακτά τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam όταν κερδίζει το Roland Garros.
1985
η Coca Cola ανακοινώνει, ότι επαναφέρει τη γεύση, που είχε το αναψυκτικό επί 99 χρόνια.
1989
η Arantxa Sanchez γίνεται η πρώτη Ισπανίδα που κερδίζει το Roland Garros νικώντας στον τελικό τη
Steffi Graf με 7-6, 3-6, 7-5. Είναι η πρώτη ήττα της Graf σε αγώνισμα του Grand Slam από το US
Open του 1987.
1990
αποφυλακίζεται ο μετέπειτα Πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια
στη φυλακή.
1991
την κατάθεσή του στο ειδικό δικαστήριο αρχίζει ο Γιώργος Κοσκωτάς.
1992
στο Κοινοβούλιο της Μολδαβίας, ομόφωνα γίνεται αποδεκτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός
μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των ρωσόφωνων ενόπλων της περιοχής του
Δνείστερου.
1993
οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην ΠΓΔΜ για να βοηθήσουν τους 700
Σκανδιναβούς στρατιώτες του ΟΗΕ που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή.
1994
η Κίνα προχωρεί σε υπόγεια πυρηνική δοκιμή.
1995
στη Ρωσία, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό, 1.841 είναι τα θύματα του σεισμού στη Σαχαλίνη
και 200 οι αγνοούμενοι.
1996
επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών εκλέγεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
1997
στη Γερμανία, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν διαδήλωση στη Βόννη εναντίον της
πολιτικής της λιτότητας.
2000
πεθαίνει ο Χάφεζ Αλ Ασάντ, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Συρίας από το 1971 έως το θάνατό
του.
2001
πεθαίνει η πριγκίπισσα του Ιράν, Λεϊλά.
2004
πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ρέι Τσαρλς.
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11 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Βαρθολομαίος, Βαρνάβας
*
Γεγονότα
1184 π.Χ: Η Τροία πέφτει στα χέρια των Ελλήνων, σύμφωνα με τον Ερατοσθένη.
1917: Ο βασιλιάς της Ελλάδος Κωνσταντίνος παραιτείται του θρόνου, υπέρ του γιου του πρίγκιπα
Αλέξανδρου. Η άνοδος του πρίγκιπα Αλέξανδρου στο θρόνο σηματοδοτεί το τέλος του εθνικού
διχασμού και το σχηματισμό ενιαίας κυβέρνησης υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1931: Ιδρύεται η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1955: Σημειώνεται το χειρότερο δυστύχημα σε αγώνες αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια των «24 Ωρών
του Λε Μαν». 83 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.
1963: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά την οριστική ρήξη του με τα
Ανάκτορα.
1999: Ολοκληρώνονται οι αεροπορικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ εναντίον της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου, που οδηγούν στην αυτονομία του Κοσσυφοπεδίου.
*
Γεννησεις
1572: Μπεν Τζόνσον, άγγλος θεατρικός συγγραφέας, σύγχρονος του Σαίξπηρ. («Ο Αλχημιστής»,
«Βολπόνε»)
1918: Νέλσον Μαντέλα, πρώην πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής και αγωνιστής κατά του Απαρτχάιντ.
1922: Μιχάλης Κακογιάννης, κύπριος σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου.
*
Θάνατοι
1835: Ανδρέας Μιαούλης, ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής ελληνικού στόλου κατά την
Επανάσταση του 1821.
1858: Πρίγκιπας Φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στην
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ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε
εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην ελληνική επανάσταση.
2004: Ξενοφών Ζολώτας, οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης
την περίοδο 1989 - 1990 και Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια.
πηγή sansimera.gr
============================================================================
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12 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Ονούφριος
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
Γεγονότα
1897: Ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα
ονομαστεί «ελβετικός».
1913: Δημιουργείται το πρώτο καρτούν, στις ΗΠΑ. Ο Τζον Ράντολφ Μπρέι σκηνοθετεί την ταινία
«Το όνειρο του καλλιτέχνη», στην οποία ένας σκύλος καταβροχθίζει συνεχώς λουκάνικα έως ότου
στο τέλος εκρήγνυται.
1955: Απομακρύνονται από τη γραμμή Ακαδημίας - Καλλιθέας τα τραμ και αντικαθίστανται με
τρόλεϊ.
1965: Παρουσιάζεται η θεωρία του Μπινγκ Μπανγκ για τη δημιουργία του σύμπαντος.
1991: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσίας. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος ηγέτης στη
χιλιετή ιστορία της χώρας.
1994: Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο στις Ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα
Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το ΚΚΕ με 6,2% και ο Συνασπισμός με 6,2%.

Γεννήσεις
1827: Γιοχάνα Σπύρι, φιλολογικό ψευδώνυμο της Γιοχάνα Λουίζ Χόισερ, ελβετίδα συγγραφέας.
(«Χάιντι»)
1929: Άννα Φρανκ, γερμανοεβραία, γνωστή για το Ημερολόγιό της.
1941: Τσικ Κορία, αμερικανός τζαζίστας.
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Θάνατοι
1798: Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Στραγγαλίστηκε από τους Οθωμανούς σε φυλακή του Βελιγραδίου.
1957: Τζίμι Ντόρσεϊ, αμερικανός τζαζίστας.
2002: Γιάννης Γεωργακάς, επιχειρηματίας, ιδρυτής του «Μινιόν», του πρώτου πολυκαταστήματος
στην Ελλάδα.
πηγή sansimera.gr
============================================================================
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14 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Ελισαίος
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Διεθνής Ημέρα των Weblogger
Γεγονότα
1789: Ο πατήρ Ελάιτζα Κρέιγκ αποστάζει ουίσκι από καλαμπόκι. Θα ονομαστεί «Μπέρμπον», επειδή
ο ιερωμένος ζούσε στην κομητεία Μπέρμπον του Κεντάκι.
1800: Ο Ναπολέων Βοναπάρτης νικά τους αυστριακούς στη Μάχη του Μαρένγκο στη Βόρεια Ιταλία
και γίνεται κύριος της ιταλικής χερσονήσου. Των Αυστριακών ηγείται ο ελληνικής καταγωγής
στρατάρχης Μιχαήλ φον Μελάς.
1821: Επίσημη έναρξη της επανάσταση στην Κρήτη και νίκη των Ελλήνων σε μάχη κοντά στο Λούλο
των Χανίων.
1873: Ο Ερρίκος Σλίμαν ανακαλύπτει τους αμύθητους θησαυρούς της Τροίας.
1982: Τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς, με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής.
1987: Η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον
τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101.
Γεννήσεις
1736: Σαρλ Ογκιστέν ντε Κουλόμπ, γάλλος φυσικός, με σημαντικό έργο στον τομέα του
ηλεκτρομαγνητισμού.
1864: Δρ. Αλόις Αλτσχάιμερ, γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του
εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα.
9 / 36

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 13 October, 2019, 20:58

1961: Μπόι Τζορτζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τζορτζ Ο' Ντόουντ, άγγλος τραγουδιστής της ποπ.

Θάνατοι
1904: Νικηφόρος Λύτρας, ζωγράφος.
1920: Μαξιμίλιαν (Μαξ) Βέμπερ, γερμανός κοινωνιολόγος και οικονομολόγος, από τους θεμελιωτές
της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
1995: Ρόρι Γκάλαχερ, ιρλανδός ρόκερ.
πηγή sansimera.gr
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15 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Αυγουστίνος, Μόνικα
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων
Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας
Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου
Γεγονότα
1215: Η πρώτη εμβρυακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων
υπογράφει τη Magna Carta.
1667: Ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενίς, πραγματοποιεί την πρώτη
μετάγγιση αίματος προβάτου σ' ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα
κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται, πάντως, η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1878: Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί.
1900: Φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιόλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα.
1954: Ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών
ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1995: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει το Αίγιο, με αποτέλεσμα
31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν. Τα μισά σπίτια της πόλης κρίνονται
ακατοίκητα.
Γεννήσεις
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1843: Έντβαρντ Γκριγκ, νορβηγός συνθέτης.
1917: Μιχάλης Γενίτσαρης, ρεμπέτης. («Σαλταδόρος», «Εγώ μάγκας φαινόμουνα»)
1946: Ντέμης Ρούσσος, τραγουδιστής, με σημαντική διεθνή καριέρα.
Θάνατοι
1994: Μάνος Χατζιδάκις, συνθέτης.
1383: Ιωάννης 6ος Καντακουζηνός, αυτοκράτωρ του Βυζαντίου.
1996: Έλα Φιτζέραλντ, αμερικανίδα τραγουδίστρια.
Πηγή sansimera.gr
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16 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Τύχων
Γεγονότα
1903: Ιδρύεται η PepsiCo, η μεγάλη αντίπαλος της Coca-Cola (Pepsi Cola).
1913: Αρχίζει ο Β' Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και
της Ελλάδας.
1963: Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1963: Μετά την παραίτηση Καραμανλή, ο βασιλιάς Παύλος διορίζει πρωθυπουργό τον Πιπινέλη.
1967: Ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ ποπ του Μόντερεϊ.
1994: Η Βουλή παραπέμπει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών
υποκλοπών. Υπέρ της παραπομπής ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, κατά η Πολιτική Άνοιξη, ενώ οι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απέχουν από την ψηφοφορία.
Γεννήσεις
1313: Βοκκάκιος, ιταλός συγγραφέας και ποιητής. («Δεκαήμερο»)
1723: Άνταμ Σμιθ, σκώτος φιλόσοφος, εισηγητής της πολιτικής οικονομίας και του
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φιλελευθερισμού.
1952: Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Θάνατοι
1750 π.Χ: Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης.
1858: Τζον Σνόου, άγγλος γιατρός, που εισήγαγε τη χρήση του αιθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται
από τους πατέρες της επιδημιολογίας.
1977: Βέρνερ φον Μπράουν, γερμανός μηχανικός, «πατέρας» της πυραυλικής και της εξερεύνησης
του διαστήματος. [γεν. 23/3/1912
http://www.sansimera.gr/
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18 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Έρασμος
Γεγονότα
1812: Οι ΗΠΑ κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της Μεγάλης Βρετανίας. (Βορειοαμερικάνικος Πόλεμος)
1815: Η Μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων, υπό τους στρατηγούς
Ουέλλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο
αυτοκράτωρ Ναπολέων Βοναπάρτης.
1873: Η σουφραζέτα Σούζαν Άντονι καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, επειδή προσπάθησε
να ψηφίσει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 1872.
1932: Ιδρύεται στη Γενεύη η FIBA, η παγκόσμια ομοσπονδία του μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών
μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Συμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο
Αμπατζίογλου.
1943: Η κατοχική κυβέρνηση Ράλλη ιδρύει τα Τάγματα Ασφαλείας.
1967: Ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του
Φεστιβάλ του Μόντερεϊ.
Γεννήσεις
1929: Γιούργκεν Χάμπερμας, γερμανός κοινωνιολόγος και φιλόσοφος.
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1939: Γιώργος Μαρίνος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
1942: Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, άγγλος τραγουδοποιός. («Beatles», «Wings»)
Θάνατοι
741: Λέων Γ' ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
1865: Ευάγγελος Ζάππας, εθνικός ευεργέτης.
1928: Ρόαλντ Αμούντσεν, νορβηγός εξερευνητής του Νοτίου Πόλου.
πηγή http://www.sansimera.gr/
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19 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Ζώσιμος
Γεγονότα
240 π.Χ: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
1827: Ο Κολοκοτρώνης απειλεί με θάνατο όσους Έλληνες προσκυνούν τον Μωάμεθ. («Περίπτωση
Νενέκου»)
1843: Ο Καρλ Μαρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον
Βεστπάλεν. Ο γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
1863: Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και «Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των
γνωστών και ως «Ιουνιανών».
1885: Το «Άγαλμα της Ελευθερίας», δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, φθάνει στο λιμάνι
της Νέας Υόρκης.
1961: Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας «Μον Παρνές».

Γεννήσεις
1623: Μπλεζ Πασκάλ, γάλλος μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος.
1854: Αλφρέντο Καταλάνι, ιταλός συνθέτης, γνωστός για την άρια «Ebben? Ne androlontana» από
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την όπερα «La Wally».
1947: Σαλμάν Ρουσντί, ινδός συγγραφέας. («Σατανικοί Στίχοι»)

Θάνατοι
1806: Ευγένιος Βούλγαρης, λόγιος, από τους πρωτεργάτες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
1876: Μιχαήλ Μπακούνιν, ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
1977: Φωκίων Δημητριάδης, γελοιογράφος.
πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/1906
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20 Ιουνίου
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα
Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)

Γεγονότα
451: Η «Μάχη των Εθνών» στα Καταλανικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βησιγότθοι
αντιμετωπίζουν τους Ούνους του Αττίλα και τους νικούν.
1824: Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστρέφει τα Ψαρά.
1837: Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα στέφεται βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βικτώρια,
σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτωριανή.
1944: Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).
1968: Ο Τζιμ Χάινς γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που τρέχει τα 100 μέτρα σε λιγότερο από 10
δευτερόλεπτα.
1978: Καταστρεπτικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη
Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός.

Γεννήσεις
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1889: Ιωάννης Παρασκευόπουλος, έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας
κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του (Paraskevopoulos crater).
1949: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, τραγουδιστής από τη Βάστα Αρκαδίας.
1967: Νικόλ Κίντμαν, αυστραλή ηθοποιός. («Moulin Rouge», «Ώρες», «Dogville»)

Θάνατοι
451: Θευδέριχος, βασιλιάς των Βησιγότθων.
1929: Εμμανουήλ Μπενάκης, εθνικός ευεργέτης.
1995: Εμίλ Σιοράν, γαλλορουμάνος φιλόσοφος.
πηγή www.sansimera.gr/almanac/2006
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21 Ιουνίου
Επέτειοι: Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

Γεγονότα
1908: Πάνω από 250.000 γυναίκες συγκεντρώνονται στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου για να ζητήσουν
δικαίωμα ψήφου.
1942: Ένα γιαπωνέζικο υποβρύχιο επιχειρεί μέσα στο έδαφος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
1945: Λήγει η Μάχη της Οκινάβα, με την επικράτηση των Αμερικανών επί των Ιαπώνων. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στο πολεμικό θέατρο του Ειρηνικού κατά τη διάρκεια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου.
1948: Η Columbia λανσάρει τον πρώτο δίσκο 33 1/3 στροφών από βινύλιο. Ήταν δημιουργία του δρ.
Πίτερ Γκόλντμαρκ.
1954: Πραγματοποιείται στην Ελλάδα η πρώτη τεχνητή γονιμοποίηση.
1994: Η εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο δίνει τον πρώτο αγώνα της σε τελική φάση παγκοσμίου
κυπέλλου. Αντιμετωπίζει την Αργεντινή και χάνει με 4-0.
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Γεννήσεις
1905: Ζαν Πολ Σαρτρ, γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ
λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964.
1944: Ρέι Ντέιβις, βρετανός ρόκερ, ηγετική προσωπικότητα του συγκροτήματος «The Kinks».
1955: Μισέλ Πλατινί, γάλλος ποδοσφαιριστής, από τα κορυφαία «δεκάρια» του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου.

Θάνατοι
1527: Νικολό Μακιαβέλι, πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της
πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς.
1874: Άντερς Γιόνας Άνγκστρομ, σουηδός φυσικός, θεμελιωτής της φασματοσκοπίας. Το επίθετό
του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης του φάσματος. (1A = 1/100.000.000 του εκατοστού)
2001: Τζον Λι Χούκερ, αμερικανός μπλουζίστας.
Πηγή www.sansimera.gr/almanac/2106
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 22/06/2010 05:31
_____________________________________

22 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Ευσέβιος, Ευσεβία
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Σκαραβαίου

Γεγονότα
168 π.Χ: Η Μάχη της Πύδνας, που θέτει τέλος στον Γ' Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι, με αρχηγό
τον Λούκιο Αιμίλιο Παύλο, νικούν και συλλαμβάνουν αιχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας
Περσέα. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
431: Αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Γ' Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του
Νεστοριανισμού.
1633: Ο Γαλιλαίος (Γκαλιλέο Γκαλιλέι) εξαναγκάζεται από την Ιερά Εξέταση να απαρνηθεί την
ηλιοκεντρική θεωρία.
1675: Εγκαινιάζεται από τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο Β' το αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, το
οποίο σχεδιάστηκε από τον αστρονόμο Κρίστοφερ Ρεν.
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1913: Οι ελληνικές δυνάμεις θριαμβεύουν επί των βουλγαρικών στη Μάχη του Κιλκίς.
1941: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, κατά τη διάρκεια
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα)

Γεννήσεις
1805: Τζουζέπε Ματσίνι, ιταλός πολιτικός, από τους «πατέρες» του ιταλικού έθνους.
1837: Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε
πάνω από 900 κτίρια.
1964: Νταν Μπράουν, αμερικανός συγγραφέας. («Κώδικας Ντα Βίντσι»)

Θάνατοι
1974: Ντάριους Μιγιό, γάλλος μουσουργός και δάσκαλος.
1987: Φρεντ Αστέρ, αμερικανός χορευτής και ηθοποιός.
1997: Γιώργος Θέμελης, διεθνούς φήμης έλληνας πιανίστας.
πηγή //www.sansimera.gr/almanac/2206
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 22/06/2010 06:11
_____________________________________

Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου:huh:
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 23/06/2010 05:00
_____________________________________

23 Ιουνίου
Γιορτάζουν: Αριστοκλής
Επέτειοι: Ολυμπιακή Ημέρα

Γεγονότα
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1775: Η πρώτη κωπηλατοδρομία μεταξύ των πανεπιστημίων Οξφόρδης και Κέιμπριτζ διεξάγεται
στον Τάμεση. Την παρακολουθούν 200.000 άτομα και σημειώνονται επτά πνιγμοί μεταξύ των
θεατών.
1868: Ο αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Κρίστοφερ Λάθαμ Σολς λαμβάνει δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας για τη γραφομηχανή όπως τη γνωρίζουμε. Πέντε χρόνια αργότερα θα πουλήσει την
εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων.
1894: Ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιερ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
Πρώτος της πρόεδρος, ο έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1902: Το όνομα «Mercedes» υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία Daimler.
1922: Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου καταδικάζεται σε τριετή φυλάκιση για τα όσα υποστήριξε στο
«Δημοκρατικό Μανιφέστο». Συνήγορός του ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου.
1989: Ο «Μπάτμαν» κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Γεννήσεις
47 π.Χ: Πτολεμαίος ΙΕ' Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καίσαρ, Καισαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας
των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, γιος του Ιουλίου Καίσαρα και της Κλεοπάτρας.
1908: Μ. Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, συγγραφέας.
(«Γιούγκερμαν», «Συνταγματάρχης Λιάπκιν»)
1936: Κώστας Σημίτης, τέως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Θάνατοι
1901: Ανδρέας Λασκαράτος, ποιητής και σατιρικός συγγραφέας από το Αργοστόλι.
1996: Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός (1981-1989, 1993-1996).
2005: Μανώλης Αναγνωστάκης, από τους σημαντικότερους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής
γενιάς.
πηγή www.sansimera.gr/almanac/2306
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 24/06/2010 06:00
_____________________________________

24 Ιουνίου
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Γεγονότα
1812: Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.
1821: Ιδρύεται με απόφαση των Προκρίτων Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.
1859: Η Μάχη του Σολφερίνο. Οι συνασπισμένες δυνάμεις της Γαλλίας και της Σαρδηνίας Πεδρμοντίου νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας και ανοίγουν τον
δρόμο για την ιταλική ενοποίηση.
1894: H νεοσύστατη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, με πρόεδρο τον Δημήτριο Βικέλα, αποφασίζει
ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, αρχής γενομένης στην Αθήνα το
1896.
1901: Ο ισπανός ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι.
1912: Αφόρητος καύσωνας στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να πάθουν θερμοπληξία τέσσερα άτομα.

Γεννήσεις
1911: Χουάν Μανουέλ Φάνχιο, οδηγός αγώνων, πέντε φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στη
Φόρμουλα 1 τη δεκαετία του '50.
1932: Ντέιβιντ ΜακΤάγκαρτ, καναδός επιχειρηματίας, ιδρυτής της οικολογικής οργάνωσης
Greenpeace.
1935: Τέρι Ρίλεϊ, αμερικανός συνθέτης, εισηγητής του μινιμαλισμού στη μουσική με το έργο του «Ιn
C».
Θάνατοι
1519: Λουκρητία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του 6ου, που φημολογείται ότι
δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της. Υπήρξε προστάτις των τεχνών την εποχή της
Αναγέννησης.
1935: Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό.
1949: Θεμιστοκλής Σοφούλης, αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφθασε ως το αξίωμα του
πρωθυπουργού της Ελλάδας (1924, 1945-1946, 1947-1949).
πηγή www.sansimera.gr/almanac/2406
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 28/06/2010 06:28
_____________________________________

28 Ιουνίου
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Γιορτάζουν: Γερμανός

Γεγονότα
1859: Τα πρώτα καλλιστεία σκύλων διεξάγονται στο Νιούκασλ της Αγγλίας.
1914: Ο σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα
της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
1919: Υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία τερματίζεται ο Α'
Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία.
1925: Ισόπαλο με το χορταστικό 3-3 λήγει το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στη
Λεωφόρο.
1967: Το Ισραήλ προσαρτά την ανατολική Ιερουσαλήμ.
1970: Ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας
στον τελικό του Καυτατζογλείου τον ΠΑΟΚ με 1-0.

Γεννήσεις
1491: Ερρίκος ο 8ος, βασιλιάς της Αγγλίας.
1712: Ζαν Ζακ Ρουσό, ελβετός φιλόσοφος και βασικός εκπρόσωπος του διαφωτισμού.
1867: Λουίτζι Πιραντέλο, ιταλός συγγραφέας. Τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1934.

Θάνατοι
548: Θεοδώρα, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου.
1985: Λάμπρος Κωνσταντάρας, ηθοποιός.
2003: Μήτσος Ευθυμιάδης, θεατρικός συγγραφέας. («Οι προστάτες», «Ο Φονιάς»)
Πηγή www.sansimera.gr/almanac/2806
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 29/06/2010 05:00
_____________________________________
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Γιορτάζουν: Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα

Γεγονότα
1850: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
που είχε επιβληθεί από τη Βαυαροκρατία το 1833.
1874: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» το περίφημο άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο
«Τις πταίει». Σε αυτό, ο μεσολογγίτης πολιτικός καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση
που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α' και του ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το
σχηματισμό των κυβερνήσεων την Αρχή της Δεδηλωμένης.
1920: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά το όνομά της από τον βασιλιά Αλφόνσο τον 13ο, τροποποιώντας το
προηγούμενο που ήταν Madrid FC.
1929: Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακοινώνει ότι στη μούχλα ενυπάρχει αντιβιοτική δράση.
1942: Κάνει πρεμιέρα η Συμφωνία αρ. 7 («Του Λένινγκραντ») του Ντμίτρι Σοστακόβιτς.
1946: Κύριο άρθρο του ηγέτη του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη στον «Ριζοσπάστη» με τίτλο «Τραβάμε για
εμφύλιο πόλεμο;».

Γεννήσεις
1900: Αντουάν ντε Σεν Εξιπερί, γάλλος συγγραφέας. («Μικρος Πρίγκιπας»)
1911: Μπέρναρντ Χέρμαν, αμερικανός συνθέτης. Έγινε γνωστός από τη μουσική που έγραψε για τις
ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
1929: Οριάνα Φαλάτσι, ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Θάνατοι
67: Απόστολος Πέτρος. (σταυρώθηκε από τους Ρωμαίους στη Ρώμη)
1951: Αιμίλιος Βεάκης, κορυφαίος έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου.
1976: Χρήστος Παπακυριακόπουλος, διαπρεπής έλληνας μαθηματικός.
πηγή www.sansimera.gr/almanac/2906
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 01/07/2010 04:50
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1 Ιουλίου
Γιορτάζουν: Ανάργυρος, Αργύρης, Δαμιανός, Κοσμάς

Γεγονότα
1200: Οι Κινέζοι δημιουργούν τα πρώτα γυαλιά ηλίου από κρύσταλλο, επί δυναστείας Μινγκ.
1858: Ο Κάρολος Δαρβίνος (Τσαρλς Ντάργουιν) αποκαλύπτει τη θεωρία του περί της εξέλιξης των
ειδών και της φυσικής επιλογής, σε ομιλία του στη Linnean Society του Λονδίνου.
1924: Ο Άντι Ντάσλερ και ο αδελφός του Ρούντολφ ιδρύουν εταιρία κατασκευής αθλητικών
παπουτσιών. Τον Απρίλιο του 1948 τα δύο αδέλφια θα χωρίσουν... Ο Άντι θα ιδρύσει την Adidas και
ο Ρούντολφ την Puma.
1944: Διεξάγεται η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη
χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί: το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο
των διεθνών συναλλαγών.
1963: Ο Αριστοτέλης Ωνάσης αγοράζει τη νησίδα Σκορπιός.
1989: Σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας - Συνασπισμού, με πρωθυπουργό τον
Τζανή Τζανετάκη.

Γεννήσεις
1849: Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας,
ποιητής και συγγραφέας από το Μόλυβο της Λέσβου. («Μανόλης ο Ντελμπεντέρης», «Μαζώχτρα»)
1899: Κωνσταντίνος Τσάτσος, φιλόσοφος και πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη
μεταπολίτευση.
1908: Εστέ Λοντέρ (Τζόζεφιν Έστερ Μέντζερ το πραγματικό όνομά της), ιδιοκτήτρια της ομώνυμης
βιομηχανίας καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς, την οποία ίδρυσε το 1946.

Θάνατοι
1860: Τσαρλς Γκουντγίαρ, αμερικανός εφευρέτης του ελαστικού.
1904: Άντον Τσέχοφ, ρώσος θεατρικός συγγραφέας, από τους κορυφαίους δραματουργούς όλων
των εποχών. («Ο Βυσσινόκηπος», «Θείος Βάνιας», «Τρεις Αδελφές»)
1923: Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος πεζογράφος («Η τιμή και το χρήμα», «Ο κατάδικος»).
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πηγή www.sansimera.gr/almanac/0107
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 03/07/2010 06:17
_____________________________________

3 Ιουλίου
Γιορτάζουν: Ζουμπουλιά, Υάκινθος
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμών

Γεγονότα
1882: Η κυβέρνηση Τρικούπη πετυχαίνει την ψήφιση νόμου για την αποξήρανση της Κωπαΐδας.
Χρειάστηκαν 50 χρόνια ώσπου το 1931 να ολοκληρωθεί.
1884: Εγκαινιάζεται ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το
όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Τσαρλς Ντόου και τον Έντουαρντ
Τζόουνς.
1897: Πρώτη κινηματογραφική προβολή στη Θεσσαλονίκη, στην μπιραρία «Η Τουρκία».
1905: Με νόμο που ψηφίζει η γαλλική βουλή, επέρχεται διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Οι
καθολικοί και ο Πάπας αντιδρούν.
1988: Το αμερικανικό αντιτορπιλικό «Βενσέν» εκτοξεύει πύραυλο εναντίον ιρανικού επιβατικού
αεροσκάφους, το οποίο εξέλαβε ως στρατιωτικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 290
επιβαίνοντες.
2002: Η κεντρική γιάφκα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» εντοπίζεται στην οδό
Πάτμου στα Κάτω Πατήσια.

Γεννήσεις
1883: Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγραφέας. («Η Δίκη»)
1909: Σταύρος Νιάρχος, έλληνας μεγιστάνας, από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
1962: Τομ Κρουζ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Τόμας Μάπαδερς, αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι
1935: Αντρέ Γκιστάβ Σιτροέν, γάλλος αυτοκινητοβιομήχανος.

23 / 36

Συζητήσεις - Μαγειρικές διαδρομές
Δημιουργήθηκε: 13 October, 2019, 20:58

1969: Μπράιαν Τζόουνς, βρετανός μουσικός, κιθαρίστας τον Rolling Stones. Πνίγηκε στην πισίνα
του.
1971: Τζιμ Μόρισον, αμερικανός ρόκερ και ηγέτης των «Doors».
πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0307
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 07/07/2010 07:05
_____________________________________

7 Ιουλίου
Γιορτάζουν: Κυριακή

Γεγονότα
1456: Η γαλλίδα ηρωίδα Ζαν ντ' Αρκ αθωώνεται από την Καθολική Εκκλησία, 25 χρόνια μετά το
ρίξιμό της στην πυρά ως αιρετική και μάγισσα.
1745: Πρωτοτραγουδιέται το «God Save the King», προς τιμήν του βασιλιά Γεώργιου Β'. Πρόκειται
για ένα λαϊκό τραγούδι, άγνωστου συνθέτη, το οποίο αργότερα θα καθιερωθεί ως ο Εθνικός Ύμνος
της Μεγάλης Βρετανίας.
1896: Καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης.
Εμπνευστής του, ο Γουίλιαμ Μόργκαν, συμφοιτητής του Τζον Νάισμιθ που επινόησε το μπάσκετ.
1923: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτ Ινονού, με κοινή δήλωσή τους, ανακοινώνουν ότι επήλθε
συμφωνία εφ' όλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1937: Ο ιαπωνικός στρατός εισβάλει στην Κίνα.
2005: Τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε
λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες, ο απολογισμός.

Γεννήσεις
1860: Γκούσταβ Μάλερ, αυστριακός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. («Συμφωνία αρ.1»,
«Τιτάν»)
1893: Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ρώσος ποιητής.
1936: Νίκος Ξυλούρης, τραγουδιστής και λυράρης.
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Θάνατοι
1890: Ανρί Νεστλέ, ελβετός επιχειρηματίας από τους πρωτοπόρους της παιδικής διατροφής.
1907: Τέλλος Άγρας, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, που είναι γνωστός από το Μακεδονικό
αγώνα ως Καπετάν Άγρας. Δολοφονήθηκε από τους κομιτατζήδες.
1908: Δημήτριος Βικέλας, ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής. («Λουκής Λάρας»)
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0707
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 08/07/2010 08:09
_____________________________________

8 Ιουλίου
Γιορτάζουν: Θεόφιλος, Προκόπης
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Αλλεργίας

Γεγονότα
1497: Ο πορτογάλος Βάσκο Ντα Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος
εξερευνητής που θα τα καταφέρει δια θαλάσσης.
1765: Μια διαφήμιση πληροφορεί το αγγλικό κοινό ότι η οικογένεια Μότσαρτ βρίσκεται στο Λονδίνο
και θα δίνει συναυλίες καθημερινά από τις 12 έως τις 3 μετά το μεσημέρι στην ταβέρνα Swan and
Harp.
1889: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Wall Street Journal.
1910: Δολοφονική απόπειρα σημειώνεται εναντίον του διευθυντή της εφημερίδας «Ακρόπολις»,
Βλάση Γαβριηλίδη, ο οποίος διεξήγαγε συστηματικό και έντονο αγώνα για την εκκαθάριση του
Πανεπιστημίου από ανίκανους καθηγητές.
1912: Χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς κερδίζει ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3:37.
1965: Ξεκινά η ρήξη του πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και αποτελεί την
αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περιόδου, που ονομάστηκε «Αποστασία» και οδήγησε στο
πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
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Γεννήσεις
1838: Φερδινάνδος φον Ζέπελιν, γερμανός κόμης και κατασκευαστής του ομώνυμου αερόπλοιου.
1831: Τζον Πέμπερτον, αμερικανός φαρμακοποιός, που ανακάλυψε την Coca-Cola.
1970: Μπεκ (Χάνσεν), αμερικανός μουσικός και συνθέτης της ανεξάρτητης ροκ σκηνής. («Midnite
Vultures»)
Θάνατοι
1822: Πέρσι Σέλεϊ, άγγλος ρομαντικός ποιητής. («Προμηθέας Λυόμενος»)
1961: Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, διακεκριμένος καθηγητής μαιευτικής, κατοχικός
πρωθυπουργός.
1994: Κιμ Ιλ Σουνγκ, ηγέτης της Βόρειας Κορέας από το 1948.
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0807
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 26/07/2010 06:13
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26 Ιουλίου
Γιορτάζουν: Έρση, Παρασκευή, Ωραιοζήλη

Γεγονότα
1822: Η Μάχη στα Δερβενάκια. Καταστροφή του Δράμαλη.
1925: Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του αγώνα και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών
του φιγουράρει το τετράφυλλο πράσινο τριφύλλι, που θα αντικατασταθεί από τον δικέφαλο αετό
τέσσερα χρόνια αργότερα.
1953: Αρχίζει η επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα.
1953: Υπογράφεται η Συνθήκη της Κορέας που έδωσε τέλος στον τρίχρονο πόλεμο, κατά τη
διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν 1,6 εκατομμύρια Βορειοκορεάτες και Κινέζοι και 118.000 άνδρες
των στρατευμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
1974: Σχηματίζεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Δεν
μετέχουν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και εκπρόσωποι της Αριστεράς.
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Γεννήσεις
1856: Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας
το 1925. («Ο Πυγμαλίων»)
1940: Τόλης Βοσκόπουλος, τραγουδιστής και ηθοποιός.
1943: Μικ Τζάγκερ, άγγλος μουσικός, μέλος των Rolling Stones.
1964: Σάντρα Μπούλοκ, αμερικανίδα ηθοποιός.

Θάνατοι
1953: Νικόλαος Πλαστήρας, στρατιωτικός και πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1945 και
από το 1950 έως το 1952.
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/2607
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 05/08/2010 07:36
_____________________________________

5 Αυγούστου
Γιορτάζουν: Νόννα

Γεγονότα
480 π.Χ: Στα Στενά των Θερμοπυλών, ο αρχηγός των Ελλήνων, Λεωνίδας, απαντά «Μολών Λαβέ»
στην πρόταση του βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, να παραδώσει τα όπλα.
1861: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν για πρώτη φορά φόρο εισοδήματος, 3% για εισοδήματα πάνω από 800
δολάρια. Το μέτρο φέρει την υπογραφή του Αβραάμ Λίνκολν.
1914: Το πρώτο φανάρι, που ρυθμίζει την κυκλοφορία, εγκαθίσταται στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ.
1917: Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τομέα της Θεσσαλονίκης.
1963: Οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη για την απαγόρευση των
πυρηνικών όπλων.
1965: Στην Αθήνα, καταψηφίζεται από τη Βουλή η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών υπό τον
Γεώργιο Αθανασιάδη - Νόβα.
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Γεννήσεις
1930: Νιλ Άρμστρονγκ, αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη.
1932: Ρία Κούρτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελευθερίας Δημητριάδη, τραγουδίστρια.
Θάνατοι
1832: Δημήτριος Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821.
1962: Μέριλιν Μονρόε, αμερικανίδα ηθοποιός. Η σταρ του κινηματογράφου βρέθηκε νεκρή στο
διαμέρισμά της στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών.
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0508
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από marianta - 13/08/2010 05:24
_____________________________________

13 Αυγούστου
Επέτειοι: Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων

Γεγονότα
1961: Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το
«τοίχος του αίσχους», όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα
γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών.
1968: Ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου
Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται.
1971: Ο Τζον Λένον αφήνει το Λονδίνο για τη Νέα Υόρκη και δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αγγλικό
έδαφος.
2004: Τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και
11.099 αθλητές παρελαύνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο, υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημαιοφόρος
της ελληνικής ομάδας, ο Πύρρος Δήμας. «Μαγική η γιορτή», παγκόσμια τα εύσημα για τον
καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Γεννήσεις
1899: Άλφρεντ Χίτσκοκ, βρετανός σκηνοθέτης, επονομαζόμενος και «μετρ του σασπένς».
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1913: Μακάριος, πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γεώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα
της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους.
1927: Φιντέλ Αλεχάντρο Κάστρο Ρους, ηγέτης της Κούβας.
1936: Κώστας Χατζής, τραγουδοποιός.

Θάνατοι
1863: Ευγένιος Ντελακρουά, γάλλος ρομαντικός ζωγράφος.
πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/1308
============================================================================
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Δημοσιεύθηκε από marianta - 04/09/2010 04:59
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4 Σεπτεμβρίου
Γιορτάζουν: Ερμιόνη, Μωυσής

Γεγονότα
1609: Ο εξερευνητής Χένρι Χάντσον ανακαλύπτει το νησί του Μανχάταν.
1682: Ο βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο
δόθηκε το όνομά του (κομήτης του Χάλεϊ).
1833: Προσλαμβάνεται ο πρώτος εφημεριδοπώλης, ένα 10χρονο αγόρι, για τη διακίνηση της πρώτης
εφημερίδας της Νέας Υόρκης «New York Sun».
1888: Ο Τζορτζ Ίστμαν πατεντάρει το πρώτο φωτογραφικό φιλμ και το κατοχυρώνει με το όνομα
«Kodak».
1947: Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, οι ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, Κωνσταντίνος
Τσαλδάρης και των Φιλελευθέρων, Θεμιστοκλής Σοφούλης, συναντώνται στην αμερικανική
πρεσβεία στην Αθήνα και αποφασίζουν το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με πρωθυπουργό
τον δεύτερο.
1958: Η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει ότι οι τέντι μπόις θα κουρεύονται με την «ψιλή».
1978: Ο Γεώργιος Ράλλης είναι ο πρώτο έλληνας υπουργός (Εξωτερικών) που γίνεται επίσημα
δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
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Γεννήσεις
1530: Ιβάν ο Τρομερός, τσάρος της Ρωσίας.
1768: Φρανσουά Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατωβριάνδος, γάλλος συγγραφέας,
πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας.

Θάνατοι
1984: Γιώργος Σικελιώτης, ζωγράφος.
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0409
============================================================================
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Δημοσιεύθηκε από marianta - 06/09/2010 05:19
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6 Σεπτεμβρίου

Γεγονότα
1813: Το προσωνύμιο «Θείος Σαμ» δίδεται για πρώτη φορά ως συμβολική αναφορά για τις ΗΠΑ σε
κύριο άρθρο της εφημερίδας «Troy Post of New York».
1910: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλάει για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό, σε συγκέντρωση στην
πλατεία Συντάγματος.
1955: Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων, με αφορμή την προβοκάτσια στο
σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ, στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε εννέα ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά
καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό
της Πόλης.
1861: Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά της βασίλισσας Αμαλίας.
1969: Ο Ντέιβιντ Μπάουι φθάνει για πρώτη φορά στην καριέρα στο No1 του πίνακα επιτυχιών της
Μεγάλης Βρετανίας με το τραγούδι του «Space Oddity».
1985: Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει την
Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας.
1991: Η δεύτερη πόλη της Ρωσίας, Λένινγκραντ, αποκτά και πάλι το αυθεντικό της όνομα, Αγία
Πετρούπολη.
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Γεννήσεις
1757: Μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ, γάλλος ευγενής και επαναστάτης, που τάχθηκε με το πλευρό της
γαλλικής επανάστασης και συμμετείχε στον πόλεμο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.
Θάνατοι
1998: Ακίρα Κουροσάβα, ιάπωνας σκηνοθέτης.
2002: Ίλυα Λιβυκού, ελληνίδα ηθοποιός.
πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/0609
============================================================================
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21 Σεπτεμβρίου
Γιορτάζουν: Ιωνας
Επέτειοι: Διεθνής Ημέρα Ειρήνης
Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ

Γεγονότα
1895: Ιδρύεται η πρώτη εταιρία κατασκευής αυτοκινήτων από τον Φρανκ Ντουρία, με την επωνυμία
«Duryea Motor Wagon Company».
1925: Εξουδετερώνεται η συμμορία των θρυλικών Γιαγκούλα και Μπαμπάνη.
1949: Δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία,
από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις που την ελέγχουν (Αγγλία, Γαλλία και ΗΠΑ).
1974: Νομιμοποιείται το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (ΚΚΕ).
1985: Η Μαντόνα φθάνει για πρώτη φορά στο Νο1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ
της «Like a Virgin».
1991: Η αμερικανική ομοσπονδία του μπάσκετ ανακοινώνει, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων της
Βαρκελώνης του 1992, τη δημιουργία της αποκληθείσας «Ντριμ Τιμ», που αποτελείται από παίκτες
του ΝΒΑ.

Γεννήσεις
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1950: Μπιλ Μάρεϊ, αμερικανός ηθοποιός.
1972: Λίαμ Γκάλαχερ, ο τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος «Oasis».

Θάνατοι
19 π.Χ: Βιργίλιος, ρωμαίος ποιητή, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Αινιάδα».
1832: Σερ Ουόλτερ Σκοτ, σκοτσέζος μυθιστοριογράφος και ποιητής, γνωστός για το έργο του
«Ιβανόης».
Πηγή http://www.sansimera.gr/almanac/2109
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από mara - 04/10/2010 17:07
_____________________________________

4 Οκτωβριου
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σ' ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη
Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα.
Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.
Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδη συμπίπτει με τον εορτασμό της
μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως
προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.
H Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων (1978)
Άρθρο 1
Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
Άρθρο 2
1. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
2. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα
είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.
Άρθρο 3
1. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
2. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς
καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.
Άρθρο 4
1. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται
σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους,
2. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη
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προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.
Άρθρο 5
1. Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις
συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 2. Η διαφοροποίηση αυτών των
συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.
Άρθρο 6
1. Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη
φυσική του μακροβιότητα.
2. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.
Άρθρο 7
Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση
δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους
υποχρεωτική.
Άρθρο 8
1. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. Αντιτίθεται προς τα
δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
2. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες
υπάρχουσες τεχνικές.
Άρθρο 9
Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να
μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.
Άρθρο 10
1. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 2. Η έκθεση ζώου και
τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του
σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.
Άρθρο 11
Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.
Άρθρο 12
1. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα
απέναντι στο είδος.
2. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη
γενοκτονία.
Άρθρο 13
1. Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο.
2. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο
οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να
προβάλλονται.
Άρθρο 14
1. Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε
κυβέρνηση.
2. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ' τους νόμους, όπως ακριβώς και τα
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δικαιώματα του ανθρώπου.
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από vasiliki ver - 18/02/2013 10:40
_____________________________________

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ν. Καζαντζάκης
Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως ο
περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως.
Ο Νίκος Καζαντζάκης έγινε ευρέως γνωστός μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του
«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» και «Ο Τελευταίος
Πειρασμός».
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883. Ήταν γιος του εμπόρου γεωργικών
προϊόντων και κρασιού Μιχάλη Καζαντζάκη και της Μαρίας και είχε δύο αδελφές.
Στο Ηράκλειο έβγαλε το γυμνάσιο και το 1902 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε νομικές
σπουδές. Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1906 δημοσιεύοντας το δοκίμιο «Η Αρρώστια του
Αιώνος» και το πρώτο του μυθιστόρημα «Όφις και Kρίνο» (με το ψευδώνυμο Κάρμα Νιρβάμη).
Τον επόμενο χρόνο ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Το 1910 εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα. Το 1911 παντρεύτηκε τη Γαλάτεια Αλεξίου, στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, στο
νεκροταφείο Ηρακλείου, κι αυτό γιατί φοβόταν τον πατέρα του, που δεν ήθελε για νύφη τη
Γαλάτεια. Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, κατατάχτηκε εθελοντής, αποσπασμένος στο
γραφείο του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος διόρισε τον Καζαντζάκη Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Περιθάλψεως με αποστολή τον επαναπατρισμό Ελλήνων από την περιοχή του Καυκάσου. Οι
εμπειρίες που αποκόμισε αξιοποιήθηκαν αργότερα στο μυθιστόρημα του «Ο Χριστός
Ξανασταυρώνεται».
Τον επόμενο χρόνο, μετά την ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων, ο Καζαντζάκης αποχώρησε
από το Υπουργείο Περιθάλψεως και πραγματοποίησε αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη.
Εργάστηκε ως ανταποκριτής των εφημερίδων Ελεύθερος Τύπος και Καθημερινή, εκδίδεται το
διαζύγιό του με την πρώτη του σύζυγο και γνωρίζει την Ελένη Σαμίου, το 1924 με την οποία έζησε 21
χρόνια χωρίς γάμο.
Τον Μάιο του 1927 απομονώθηκε στην Αίγινα με σκοπό την ολοκλήρωση της «Οδύσσειας».
Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε την ανθολογία των ταξιδιωτικών του άρθρων για την έκδοση του πρώτου
τόμου του «Ταξιδεύοντας», ενώ το περιοδικό Αναγέννηση, του Δημήτρη Γλυνού, δημοσίευσε την
«Aσκητική», το φιλοσοφικό του έργο.
Τον Οκτώβριο του 1927, ο Καζαντζάκης φεύγει για τη Μόσχα προσκαλεσμένος από την κυβέρνηση
της Σοβιετικής Ένωσης, για να πάρει μέρος στις γιορτές για τα δεκάχρονα της Οκτωβριανής
Επανάστασης. Εκεί γνωρίστηκε με τον Ελληνορουμάνο λογοτέχνη Παναΐτ Ιστράτι, μαζί με τον
οποίον επέστρεψε στην Ελλάδα.
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Το 1930 θα δικαζόταν, πάλι, ο Καζαντζάκης για αθεϊσμό, για την «Ασκητική». Η δίκη ορίσθηκε για τις
10 Ιουνίου, αλλά κι αυτή δεν έγινε ποτέ.
To 1931 επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε εκ νέου στην Αίγινα, όπου ανέλαβε τη
συγγραφή ενός γαλλοελληνικού λεξικού.
Το 1943 ολοκλήρωσε τη συγγραφή του μυθιστορήματός του «Ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά».
Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δραστηριοποιήθηκε έντονα στην ελληνική πολιτική ζωή,
αναλαμβάνοντας την προεδρία της Σοσιαλιστικής Εργατικής Κίνησης, ενώ διετέλεσε και υπουργός
άνευ χαρτοφυλακίου της κυβέρνησης του Σοφούλη από τις 26 Νοεμβρίου του 1945 έως τις 11
Ιανουαρίου του 1946.
Παραιτήθηκε από το αξίωμά του μετά από την ένωση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Το
Μάρτιο του 1945 προσπαθεί να πάρει μια θέση στην Ακαδημία της Αθήνας, αλλά αποτυγχάνει για
δύο ψήφους. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου παντρεύεται την Ελένη Σαμίου, στον Άι - Γιώργη τον
Καρύτση, με κουμπάρους τον Άγγελο και την Άννα Σικελιανού.
Τρεις φορές προτάθηκε ο Καζαντζάκης για το Βραβείο Νόμπελ.
Επίσης δυο φορές προτάθηκε, το 1952 και 1953, απ' τη Νορβηγική Εταιρεία Λογοτεχνών, ποτέ όμως
απ' την Ακαδημία της Αθήνας.
Το 1953 προσβλήθηκε από μία μόλυνση στο μάτι, γεγονός που τον υποχρέωσε να νοσηλευτεί αρχικά
στην Ολλανδία και αργότερα στο Παρίσι.
Τελικά έχασε την όρασή του από το δεξί μάτι. Ενώ ο Καζαντζάκης είχε επιστρέψει από την Αντίμπ
στην Ελλάδα, η Ορθόδοξη Εκκλησία εκκινούσε τη δίωξή του. Κατηγορήθηκε ως ιερόσυλος, με βάση
αποσπάσματα από τον «Kαπετάν Mιχάλη» και το σύνολο του περιεχομένου του «Τελευταίου
Πειρασμού».
Ο ίδιος ο Καζαντζάκης, απαντώντας στις απειλές της εκκλησίας για τον αφορισμό του, έγραψε σε
επιστολή του: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να 'ναι η
συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική μου και να 'στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ».
Το 1957 η υγεία του είχε κλονιστεί από λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη όπου τελικά
κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου του 1957 σε ηλικία 74 ετών.
Στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, χαράχθηκε, όπως το θέλησε ο ίδιος, η
επιγραφή: Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος.
http://www.enikos.gr
============================================================================

Απ:Σαν σήμερα...

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 18/02/2013 10:47
_____________________________________

Ευχαριστώ για την ενημέρωση, Βασιλική!
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