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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΥΦΗΜΙΑ, ΟΛΓΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1533: O Πάπας Kλήµης Z’ απειλεί µε 

αφορισµό τον βασιλιά της Αγγλίας 

Ερρίκο H’, αν δεν ξανατελέσει τον γάµο 

του µε την Αικατερίνη της Αραγονίας, 

που ακυρώθηκε από τον αρχιεπίσκοπο 

του Kαντέρµπουρι, Tόµας Kράνµερ. O 

Ερρίκος αντιδρά, αναγορεύοντας τον 

εαυτό του επικεφαλής της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας που αποσχίστηκε από το 

Βατικανό.

1895: Οι αδελφοί Λιµιέρ προβάλουν 

την πρώτη ταινία τους σε οµάδα 

επιστηµόνων.

1908: Ο σουλτάνος Αβδούλ Χαµίτ, 

υποκύπτοντας στις απαιτήσεις της 

επανάστασης των Νεοτούρκων, 

δηµοσιεύει ανακοίνωση, µε την 

οποία διακηρύσσεται το Σύνταγµα, 

ανασχηµατίζεται η κυβέρνηση και 

προκηρύσσονται εκλογές για την 

ανάδειξη Βουλής. Το γεγονός αυτό, η 

παροχή αµνηστίας στους αντάρτες και η 

(απατηλή) εντύπωση ότι όλα θα πήγαιναν 

καλά, οδήγησε Έλληνες και Βούλγαρους 

στην απόφαση να τερµατίσουν τον 

Μακεδονικό Αγώνα.

1940: Ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν στην 

πρώτη του εµφάνιση ως µαέστρος 

διευθύνει την Ορχήστρα Ποπς της 

Βοστόνης στο Πρελούδιο της Α’ Πράξης 

της όπερας του Ρίχαρντ Βάγκνερ Οι 

αρχιτραγουδιστές της Νυρεµβέργης.

1970: Το σάουντρακ της ταινίας 

Woodstock ανεβαίνει στο Νο1 του 

αµερικανικού πίνακα επιτυχιών.

1974: Κάνει πρεµιέρα στην ΕΡΤ η 

τηλεοπτική σειρά Λούνα Παρκ. Θα 

αποδειχθεί αρκετά δηµοφιλής και θα 

διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου 1981.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1274: Ρόµπερτ ∆ε Μπρους, ήρωας της 

σκοτσέζικης ανεξαρτησίας και βασιλιάς 

της περιοχής (1328 - 1329). (Θαν. 

7/6/1329)

1832: Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος 

έλληνας πολιτικός (Θαν. 30/3/1896)

1973: Κωνσταντίνος Κεντέρης, αθλητής 

του στίβου, χρυσός ολυµπιονίκης στα 

200 µέτρα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1937: Τζορτζ Γκέρσουιν, αµερικανός 

συνθέτης, µε επιρροές από την τζαζ. 

(Rhapsody in Blue ή Γαλάζια Ραψωδία, 

όπως είναι γνωστή στα ελληνικά) (Γεν. 

26/9/1898)

1941: Άρθουρ Έβανς, βρετανός 

αρχαιολόγος, που ανακάλυψε την αρχαία 

κρητική πολιτεία της Κνωσού. (Γεν. 

8/7/1851)

2008: Μάικλ ΝτιΜπέικι, αµερικανός 

καρδιοχειρουργός, πρωτοπόρος στις 

εγχειρίσεις µπάι-πας. (Γεν. 7/9/1908)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Kρυφαία πολιτική προσωπικότητα του 
19ου αιώνα και από τους σηµαντι-
κότερους πολιτικούς της νεώτερης 

Ελλάδας. ∆ιετέλεσε επτά φορές πρωθυ-
πουργός και συνέδεσε το όνοµά του µε την 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού της χώρας. 

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 11 Ιουλίου 
1832 και ήταν γιος του πολιτικού και ιστο-
ρικού Σπυρίδωνα Τρικούπη και της Αι-
κατερίνης Μαυροκορδάτου, αδελφής του 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. ∆ιδάχθηκε 
τα πρώτα γράµµατα στο Ναύπλιο και στη 
συνέχεια φοίτησε στο Γυµνάσιο της Αθή-
νας. Μετά την τριετή φοίτησή του στη Νο-
µική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
µετέβη στο Παρίσι, όπου συµπλήρωσε τις 
σπουδές του και αναγορεύθηκε διδάκτωρ 
Νοµικής.

Από το 1853 έως το 1864 ο Τρικούπης 
υπηρέτησε στο ∆ιπλωµατικό Σώµα. Αρ-
χικά στην Πρεσβεία του Λονδίνου, στην 
οποία επικεφαλής ήταν ο πατέρας του. 
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη 
Γηραιά Αλβιόνα έλαβε πολύτιµα µαθήµα-
τα για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτι-
κού συστήµατος της Μεγάλης Βρετανίας, 
τα οποία του φάνηκαν ιδιαιτέρως χρήσι-
µα, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί µε την 
πολιτική. Το 1863 ήταν επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας, που διαπραγ-
µατεύτηκε τη συνθήκη προσάρτησης των 
Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα, η οποία υπο-
γράφηκε στις 16 Μαρτίου 1864.

Το βάπτισµα στην πολιτική το πήρε το 
1862, όταν εξελέγη πληρεξούσιος της ελ-
ληνικής παροικίας του Μάντσεστερ στη 
Συντακτική Συνέλευση. Το 1865 εξελέγη 
βουλευτής Μεσολογγίου υπό τη σκέπη του 
Αλέξανδρου Κουµουνδούρου, ο οποίος 
όταν κλήθηκε να σχηµατίσει κυβέρνηση 
στις 18 ∆εκεµβρίου, του εµπιστεύθηκε το 
κρίσιµο Υπουργείο Εξωτερικών, σε µια 
δύσκολη περίοδο, καθώς είχε ξεσπάσει η 
Κρητική Επανάσταση. Ο Τρικούπης ήταν 
µόλις 33 ετών.

Από τις πρώτες µέρες του στην κυβέρνη-
ση φρόντισε να αποκαταστήσει το κύρος 
του κράτους απέναντι στους ξένους. Ως 
νέος Υπουργός Εξωτερικών δεν επισκέ-
φθηκε πρώτος τους ξένους πρεσβευτές 
στην Αθήνα, αλλά απαίτησε να τον επισκε-
φθούν αυτοί πρώτοι. ∆ιαµόρφωσε, έτσι, 
µία εθιµοτυπία, που ισχύει απαρέγκλιτα 
µέχρι σήµερα. Η κυβέρνηση Κουµουνδού-
ρου δεν µακροηµέρευσε και κατέρρευσε 
λόγω του Κρητικού Ζητήµατος.

Ο Τρικούπης αποφάσισε να µην συµµε-
τάσχει σε άλλη κυβέρνηση και να επικε-
ντρώσει τις προσπάθειές του στη δηµιουρ-
γία ενός νέου κόµµατος. Θα το ονοµάσει 
«Πέµπτο Κόµµα» και θα είναι το πρώτο 
κόµµα αρχών στην ελληνική πολιτική 
ιστορία. Μέσω του δικοµµατισµού ο νέος 
πολιτικός σχηµατισµός πρεσβεύει τον 
αστικό εκσυγχρονισµό της χώρας.

Μετά την αποτυχία του στις εκλογές 
του 1874 (23 Ιουνίου) και την έκταση 
των ακροτήτων του ∆ηµητρίου Βούλγαρη 
δηµοσιεύει το περίφηµο άρθρο του «Τις 
Πταίει;» στην εφηµερίδα «Οι Καιροί» (29 
Ιουνίου 1874). Ο Τρικούπης στηλιτεύει 
τις βασιλικές ραδιουργίες και κατηγορεί 
τον Γεώργιο Α’ για τον τρόπο που ασκεί 
τις εξουσίες του, παρακάµπτοντας το κοι-
νοβούλιο, µε τον διορισµό Υπουργών από 

τη µειοψηφία. Προτείνει στον ανώτατο 
άρχοντα να διορίζει ως πρωθυπουργό τον 
αρχηγό του πλειοψηφούντος κόµµατος, 
που θα έχει τη στήριξη της Βουλής. Είναι 
η λεγόµενη «αρχή της δεδηλωµένης», που 
θα επιβληθεί από τον Τρικούπη ένα χρό-
νο αργότερα και η οποία θα περιβληθεί µε 
συνταγµατική ισχύ το 1927. Το άρθρο θα 
προκαλέσει αντιδράσεις, ο Τρικούπης θα 
προφυλακισθεί για ένα 24ωρο, αλλά θα 
γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο.

Στις 27 Απριλίου 1875, ο Χαρίλαος 
Τρικούπης γίνεται για πρώτη φορά πρω-
θυπουργός. Τα επόµενα 20 χρόνια θα 
είναι ο κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό, 
εκπροσωπώντας την ανερχόµενη αστική 
τάξη. Μεγάλοι του αντίπαλοι θα είναι αρ-
χικά ο πολιτικός του µέντορας Αλέξανδρος 
Κουµουνδούρος και στη συνέχεια ο «λα-
ϊκιστής» Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, που εκ-
προσωπούσαν τα «παλιά τζάκια». Ο Χαρί-
λαος Τρικούπης θα παραµείνει στο τιµόνι 
της χώρας για περίπου 11 χρόνια, γεγονός 
που τον καθιστά έναν από τους µακροβιό-
τερους πρωθυπουργούς της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της εξουσίας του θα 
θέσει σε εφαρµογή ένα ευρύ µεταρρυθµι-
στικό πρόγραµµα στους τοµείς της γεωργί-
ας, της φορολογίας και της άµυνας, καθώς 
και ένα πολυδάπανο πρόγραµµα έργων 
υποδοµής, το οποίο περιελάµβανε, µετα-
ξύ άλλων, τη δηµιουργία σιδηροδροµικού 
δικτύου και τη διάνοιξη της διώρυγας της 
Κορίνθου. Στα σχέδιά του περιλαµβανό-
ταν επίσης η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, ένα 
έργο που υλοποιήθηκε µόλις το 2004.

Η πρωτόγονη οικονοµία της εποχής του 
δεν θα αντέξει το φιλόδοξο πρόγραµµα 
του Τρικούπη. Ο ίδιος θα προκαλέσει µε-
γάλη δυσαρέσκεια στο λαό, λόγω της φο-
ρολογικής του πολιτικής. «Φοροµπήκτης» 
και «Πετρέλαιος» ήταν δύο από τα προσω-

νύµια που του «κόλλησε» ο Τύπος. Τελικά, 
η χώρα δεν θα µπορέσει να αποπληρώσει 
τα δυσβάστακτα χρέη της. Η Βουλή κηρύσ-
σει χρεοστάσιο το 1893 και ο Τρικούπης, 
συνοψίζοντας το οικονοµικό δράµα της 
Ελλάδας, αναφωνεί στις 10 ∆εκεµβρίου: 
«∆υστυχώς Επτωχεύσαµεν!» Τα επόµενα 
χρόνια η χώρα θα τεθεί υπό ∆ιεθνή Οικο-
νοµικό Έλεγχο, µε τα γνωστά µονοπώλια 
στο οινόπνευµα, τα σπίρτα κ.λ.π, οι επι-
πτώσεις του οποίου θα φθάσουν µέχρι την 
είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Στις εκλογές της 16ης Απριλίου 1895 
το κόµµα του παθαίνει πανωλεθρία και ο 
ίδιος αποτυγχάνει να εκλεγεί βουλευτής 
Μεσολογγίου. Χάνει την έδρα για τέσσερις 
ψήφους από τον άσηµο Γουλιµή. Αποχω-
ρεί από την πολιτική γεµάτος πίκρα, µε την 
κλασσική φράση «Ανθ’ ηµών Γουλιµής… 
Καληνύχτα σας!». Στη συνέχεια αναχω-
ρεί για ένα ταξίδι στην Ευρώπη, αλλά η 
απουσία του από τα πολιτικά πράγµατα 
καθίσταται εµφανής. Οι πολιτικοί του φί-
λοι τον εκθέτουν υποψήφιο για την ανα-
πληρωµατική εκλογή της επαρχίας Βάλτου 
(επαρχία και σήµερα του Νοµού Αιτωλοα-
καρνανίας), χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. 
Εκλέγεται σχεδόν παµψηφεί στις 17 Μαρ-
τίου 1896, αλλά πέντε µέρες αργότερα η 
Αθήνα µαθαίνει εµβρόντητη ότι ασθενεί 
βαρέως στις Κάννες.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο γαλλικό θέρετρο στις 30 
Μαρτίου 1896, την ώρα που η ελληνική 
πρωτεύουσα φιλοξενούσε τους Α’ Ολυµπι-
ακούς Αγώνες. Η σορός του έφτασε στον 
Πειραιά στις 9 Απριλίου και εκτέθηκε σε 
λαϊκό προσκύνηµα στο ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής. Ετάφη χωρίς επισηµότητες, όπως 
το είχε ζητήσει, στον οικογενειακό τάφο 
των Τρικούπηδων στο Α’ Νεκροταφείο 
Αθηνών.

Χαρίλαος Τρικούπης (1832 – 1896)


