Η 6η Ιουνίου στην ιστορία

6 Ιουνίου 1944

Απόβαση στη Νορμανδία

Στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, οι Γερμανοί γελούσανε με τις εγγλέζικες ανοησίες,
εκείνο το πρωινό της 6 ης Ιουνίου 1944. Οι υπηρεσίες τους είχαν πιάσει από καιρό τα
μηνύματα των συμμάχων προς τις αντιστασιακές οργανώσεις, ότι θα έκαναν
παραπλανητική απόβαση πολύ πιο νότια από το Καλέ. Παρακολουθούσαν, μήνες τώρα τις
συγκεντρώσεις στρατού και πλοίων στο Ντόβερ, απέναντι από το Καλέ. Και ήξεραν πως ο
στρατάρχης Μοντγκόμερι βρισκόταν στο Γιβραλτάρ για επίσημη επίσκεψη από την
προηγουμένη. Όταν τα συμμαχικά αποβατικά πλησίασαν τις ακτές της Νορμανδίας, οι
Γερμανοί δεν ανησύχησαν. Ήταν σίγουροι πως οι Άγγλοι έκαναν έναν από τους
συνηθισμένους τους αντιπερισπασμούς. Και έμοιαζε να μην έχουν άδικο: Σε λίγο, ο ουρανός
πάνω από το Καλέ σκοτείνιασε. Εκατοντάδες αεροπλάνα των συμμάχων έριχναν χιλιάδες
αλεξιπτωτιστές. Οι Γερμανοί τους περίμεναν. Τα πολυβόλα κροτάλιζαν και χτυπούσαν τους
αλεξιπτωτιστές στον αέρα. Εκπληκτικές βολές: Ούτε ένας δεν έφτασε στο έδαφος
ζωντανός. Έπεφταν στη γη κι έμεναν ακίνητοι ή παρασέρνονταν από τα αλεξίπτωτα.
Πραγματική σφαγή.

Πέρασαν ώρες, ώσπου οι Γερμανοί να πάψουν να γελάνε. Κι αυτό έγινε, όταν ανακάλυψαν
πως οι αλεξιπτωτιστές που με τόση ευστοχία πολυβολούσαν, δεν ήταν παρά κούκλες.
Πέντε συμμαχικές μεραρχίες είχαν αποβιβαστεί στις ακτές της Νορμανδίας δίχως σοβαρή
αντίσταση κι ο στρατάρχης Μοντγκόμερι ήταν εκεί. Ο ηθοποιός που τον υποδυόταν,
ακολουθούσε κανονικά το πρόγραμμα της επίσκεψης στο Γιβραλτάρ. Τα μηνύματα που
είχαν πιάσει οι Γερμανοί, ήταν παραπλανητικά. Τον στόλο, στο Ντόβερ, τον αποτελούσαν
μαούνες καμουφλαρισμένες. Κι ο στρατός που έφτανε κάθε μέρα εκεί, το βράδυ
μεταφερόταν στο Πλίμουθ. Οι επιβλητικές οχυρώσεις στο Πα ντε Καλέ φάνταζαν
άχρηστες. Πέρασε μια ολόκληρη, πολύτιμη μέρα, ώσπου οι Γερμανοί να ξεκινήσουν
αντεπίθεση. Όμως, την ημέρα αυτή, 7 Ιουνίου 1944, είχε ολοκληρωθεί η απόβαση. Η μεγάλη
μπλόφα είχε πετύχει.

Τώρα, ήταν ο ναύαρχος σερ Μπέρτραντ Ράμσεϊ που γελούσε. Είχε καταφέρει να περάσει,
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από την Αγγλία στη Γαλλία, 176.000 άντρες και 20.000 οχήματα με ελάχιστες απώλειες. Με
αποβατικά πλοία αυτή τη φορά. Τέσσερα χρόνια πριν, υποναύαρχος, τότε, είχε καταφέρει
να περάσει από τη μια ακτή στην άλλη, τους διπλάσιους. Μόνο που τότε το δρομολόγιο
ήταν αντίστροφο: Από τη Γαλλία στην Αγγλία. Ο άνθρωπος της Νορμανδίας ήταν και ο
άνθρωπος της Δουνκέρκης.

1796: Μετά την κατάκτηση της Σαρδηνίας, ο Ναπολέων Βοναπάρτης υποτάσσει το βασίλειο
της Νάπολη. Θα ακολουθούσε ο πάπας.

1801: Τελειώνει ο πόλεμος ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, γνωστός ως
«Πόλεμος των Πορτοκαλιών» και υπογράφεται η Συνθήκη του Μπάνταζοζ.

1861: Πεθαίνει ο κόμης Καμίλο Μπένσο Καβούρ, Ιταλός διπλωμάτης και πρωθυπουργός
(1852 ως τον θάνατό του), πρωτεργάτης της ενιαίας Ιταλίας. Είχε γεννηθεί στις 10
Αυγούστου 1810.

1901: Γεννιέται ο Αχμέτ Σουκάρνο, ηγέτης του κινήματος της ανεξαρτησίας της Ινδονησίας
εναντίον των Ιαπώνων και πρώτος πρόεδρος της χώρας (1945 - 1967). Πέθανε το 1970. Η
χώρα του ήταν ολλανδική αποικία ως το 1942, που την κατέλαβε η Ιαπωνία. Η Ολλανδία την
αναγνώρισε το 1949.
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1984: Ινδικά στρατεύματα εισβάλλουν στον Χρυσό Ναό του Αρμιτσάρ, το πιο ιερό από τα
τεμένη των Σιχ, και σκοτώνουν περίπου χίλια άτομα.

1995: Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Τομίτσι Μουραγιάμα, και ο κυβερνητικός συνασπισμός
εκφράζουν τη «βαθιά λύπη» τους για την ιαπωνική επιθετικότητα κατά τον Β’ Παγκόσμιο
πόλεμο.

1996: Στην Τουρκία, ο Μεσούτ Γιλμάζ αναγκάζεται να παραιτηθεί, μόλις τρεις μήνες αφότου
ανέλαβε την πρωθυπουργία επικεφαλής συντηρητικού συνασπισμού.

2008: Σε ολιγόωρη επίσκεψή του στην Ελλάδα, εν όψει της ανάληψης της προεδρίας της
Ε.Ε. από τη χώρα του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί εκφωνεί ενθουσιώδη λόγο
στη Βουλή καταλήγοντας με τη φράση «Ελλάδα και Γαλλία, νέα συμμαχία».

Η 6 η Ιουνίου στον πολιτισμό
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6 Ιουνίου 1599

Ο ζωγράφος Ντιέγκο Βελάσκεθ

Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους δεξιοτέχνες του χρωστήρα όλων των
εποχών και θεωρείται ο πρόδρομος του ιμπρεσιονισμού, διακόσια χρόνια πριν από την
εμφάνιση της τάσης αυτής. Ο Ντιέγκο Ροντρίγκεζ ντε Σίλβα υ Βελάσκεθ γεννήθηκε στις 6
Ιουνίου 1599, στη Σεβίλλη, και αναδείχτηκε στον σπουδαιότερο Ισπανό ζωγράφο του 17 ου
αιώνα. Από το 1623, ήταν ζωγράφος στην αυλή του βασιλιά Φιλίππου Δ’. Υποχρεωμένος να
υπακούει στις εντολές των ανθρώπων της αυλής, ζωγράφιζε κυρίως πορτρέτα. Δυο πίνακες
των κήπων των Μεδίκων στη Ρώμη και των γελωτοποιών της αυλής, για τους οποίους δεν
χρειαζόταν να υπακούσει σε υποδείξεις, αποτελούν αριστουργήματα, ενώ η σύνθεσή του «Η
παράδοση της Μπρέντα» (1634) θεωρείται ο πιο ανθρώπινος και καλύτερα οργανωμένος
πίνακας μάχης στην ιστορία της τέχνης. Όμως, επειδή ήταν αργός στην εκτέλεση των
πινάκων του και επειδή χρησιμοποιούσε βοηθούς στη δουλειά του, λιγότερα από 150 έργα
του έχουν χαρακτηριστεί αυθεντικά δικά του. Πέθανε στις 6 Αυγούστου 1660, στη Μαδρίτη.

1606: Γεννιέται ο Πιέρ Κορνέιγ, Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και δραματουργός,
ουσιαστικά ο δημιουργός της δραματικής τέχνης στη Γαλλία. Πέθανε την 1 η Οκτωβρίου
1684.

1799: (Με το νέο ημερολόγιο, 26 Μαΐου με το παλιό) γεννιέται ο Αλεξάντερ Σεργκέγεβιτς
Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, μυθιστοριογράφος και δραματουργός. Θεωρείτο ο ιδρυτής της
μοντέρνας ρωσικής φιλολογίας.
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1868: Γεννιέται ο λοχαγός Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, Βρετανός αξιωματικός του ναυτικού κι
εξερευνητής της Ανταρκτικής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το 1912.

1875: Γεννιέται ο Τόμας Μαν, Γερμανός μυθιστοριογράφος («Το μαγικό βουνό» κ.ά.).
Βραβείο νόμπελ 1929. Έγινε Αμερικανός πολίτης μετά την άνοδο του ναζισμού. Πέθανε το
1955.

1903: Γεννιέται ο Αράμ Ίλιτς Χατσατουριάν, Ρώσος συνθέτης του μπαλέτου «Γκαγιάν», το
οποίο περιλαμβάνει τον «Χορό των Σπαθιών».

1933: Ο πρώτος κινηματογράφος «ντράιβ ιν» ανοίγει στο Κάμντεν του Νιου Τζέρσεϊ με την
ταινία «Γυναίκα, πρόσεχε». Είχε χώρο για 400 αυτοκίνητα.

1949: Κυκλοφορεί το εφιαλτικό προφητικό μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ «1984», που
προαναγγέλλει έναν κόσμο εξουσιαζόμενο από τον «Μεγάλο Αδελφό».
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1966: Μετά από τριήμερη πτήση, επιστρέφει στη γη το διαστημόπλοιο «Τζέμινι 9». Κατά τη
διάρκεια της πτήσης του, ο Αμερικανός αστροναύτης Ευγένιος Κέρκαν έκανε «περίπατο
στο διάστημα» επί δύο ώρες και οκτώ λεπτά.

1995: Στη Νότια Αφρική, καταργείται η θανατική ποινή.

2013: Σε ηλικία 91 χρόνων, πεθαίνει η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια κολύμβησης και σταρ του
Χόλυγουντ, Εσθέρ Γουίλιαμς.
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