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ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΣΟ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΑΒΡΑΑΜ, ∆ΙΟΝΥΣΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΙΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

42 π.Χ: Η Μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο 
Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Καίσαρα, Βρούτου 
και Κάσιου.

1675: 700 Μανιάτες αναχωρούν και εγκαθίστανται στην Κορσική. 
Αργότερα θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Από τότε, το ελληνικό 
στοιχείο έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ιστορία του νησιού.

1866: Θεµελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.1878: 
Υπογράφεται η Συνθήκη της Χαλέπας µεταξύ Κρητών 
επαναστατών και Τούρκων, µε την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα 
πρώτα επίσηµα προνόµια αυτοδιοικήσεως.

1908: Ο Λέων Τρότσκι κυκλοφορεί στη Βιέννη την εφηµερίδα 
Πράβντα, όργανο των εξόριστων ρώσων κοµµουνιστών.

1926: Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη ∆ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα µετονοµαστεί σε HELLEXPO.

1945: Ο Έλβις Πρίσλεϊ παίρνει µέρος σε διαγωνισµό ταλέντων, 
σε ηλικία 10 ετών, κάνοντας την πρώτη δηµόσια εµφάνισή 
του. Καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση και λαµβάνει ως έπαθλο 5 
δολάρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1897: Λουί Αραγκόν, γάλλος συγγραφέας. (Θαν. 24/12/1982)

1936: Στιβ Ράιχ, αµερικανός συνθέτης, εκπρόσωπος της 
µινιµαλιστικής σχολής.

1945: Βίκτωρ Σανέγιεφ, ρώσος αθλητής του τριπλούν, µε τρία 
χρυσά µετάλλια κι ένα αργυρό σε Ολυµπιακούς Αγώνες.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1226: Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κατά κόσµο Τζιοβάνι 
Μπερναρντόνε, καθολικός µοναχός, ιδρυτής του τάγµατος των 
Φραγκισκανών και προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε την Καθολική Εκκλησία. (Γεν. 26/9/1181)1979: 
Νίκος Πουλαντζάς, έλληνας µαρξιστής διανοούµενος. (Γεν. 
30/9/1936)

1999: Ακίο Μορίτα, ιάπωνας επιχειρηµατίας, συνιδρυτής της 
κολοσσιαίας ιαπωνικής εταιρίας ηλεκτρονικών SONY. (Γεν. 
(26/1/1921)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

Συγκοινωνούντα δοχεία
Με ένα χθεσινό του κείµενο ο 

Φαήλος Κρανιδιώτης, προσωπικός 
φίλος του πρωθυπουργού, πυρο-
δότησε νέα πολιτική ένταση. ∆η-
λώνει «εθνικιστής», «οπαδός µιας 
σοβαρής, αυστηρής και δίκαιης 
εθνικής ∆εξιάς, που θα εφαρµόζει 
αδιάκριτα το νόµο» και παραδέ-
χεται πως συνοµιλεί µε τη Χρυσή 
Αυγή, ασκώντας της πολιτική κρι-
τική, γιατί δεν συµφωνεί µαζί της 
ούτε της παραχωρεί τον «πατριω-
τισµό» του! 

Σεβόµενος -όπως λέει- τον 
οποιονδήποτε κατηγορούµενο, 
αποφεύγει έντεχνα την παραµι-

κρή νύξη ή αναφορά στο έργο της 
∆ικαιοσύνης και των θεσµών της 
∆ηµοκρατίας, που έστω κι έπειτα 
από απαράδεκτη αδράνεια και κα-
θυστέρηση αποκάλυψαν στοιχεία 
από τις βίαιες επιθέσεις και την 
εγκληµατική δράση της συγκεκρι-
µένης οργάνωσης. 

Ο κ. Κρανιδιώτης «δεν βρίζει πα-
τριώτες και εθνικιστές». «Φυλάει 
τις «σφαίρες» του για τον αληθινό 
αντίπαλο». Και εξηγεί ποιον εννοεί. 
Με φρασεολογία αντάξια των χρυ-
σαυγιτών, επιτίθεται στο «σκυλολόι 
του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιεξουσιαστών 
και τα α...α µου τα δύο...», που του 

καταλογίζουν ότι απευθύνεται στη 
βάση της Χρυσής Αυγής και ότι δη-
λώνει εθνικιστής. 

Ο κ. Κρανιδιώτης ξεχνά προφα-
νώς κάτι πολύ βασικό. Οσο απε-
χθής κι αν είναι η ναζιστική ιδεολο-
γία, η Χρυσή Αυγή και τα στελέχη 
της δεν διώκονται γι’ αυτήν, αλλά 
για τις απεχθείς πράξεις βίας και 
τα εγκλήµατα που κατηγορούνται 
ότι διέπραξαν, δρώντας ως κοινή 
συµµορία µπράβων-κακοποιών. 
Και προφανώς η ∆ικαιοσύνη θα 
κρίνει. 

Το πρόβληµα δεν είναι µόνο ο 
κ. Κρανιδιώτης. Οι ακραίες από-

ψεις του για τη λειτουργία της 
∆ηµοκρατίας απηχούν θέσεις και 
άλλων στενών συνεργατών του 
πρωθυπουργού. Ο σύµβουλός του 
Χ. Λαζαρίδης συχνά επαναλαµ-
βάνει (έκανε το ίδιο ατόπηµα και 
την ηµέρα της δολοφονίας του Π. 
Φύσσα) τη θεωρία των δύο άκρων, 
εξισώνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ µε τους 
νεοναζί εγκληµατίες. Το ίδιο κάνει 
και ο γραµµατέας της κυβέρνησης 
Τ. Μπαλτάκος. Το µέτωπο της νεο-
δεξιάς στην κυβέρνηση, εκτός από 
παρέµβαση στους ψηφοφόρους 
της Χρυσής Αυγής, επιµένει να κα-
λοβλέπει τρόπους και µορφές πο-

λιτικής συνεργασίας «µε µια υπεύ-
θυνη, σοβαρή ακροδεξιά»! 

Ο πρωθυπουργός και τα επί-
σηµα πολιτικά όργανα της Ν.∆. 
συµφωνούν άραγε µε την τακτική 
αυτή; Αν όχι, πρέπει να πάρουν 
αµέσως θέση. Η περιφρούρηση 
της δηµοκρατικής οµαλότητας δεν 
είναι θεωρητική διακήρυξη. Είναι 
έµπρακτη απόδειξη σεβασµού στη 
νοµιµότητα και τη λειτουργία των 
θεσµών. Είναι πάλη ιδεών, νίκη 
της ελευθερίας και αναγνώριση 
των κοινωνικών αγώνων. ∆εν 
µπορεί να έχει την παραµικρή σχέ-
ση µε δολοφονικά τάγµατα εφόδου. 

Σ υµφωνία, µε την οποία ο Σουλτάνος παραχώρησε 
µία σειρά προνοµίων στους χριστιανούς υπηκό-
ους του στην Κρήτη, σε συνέχεια του Οργανικού 

Νόµου του 1868, τα οποία ουσιαστικά ισοδυναµούσαν 
µε την παροχή καθεστώτος ηµιαυτονοµίας στη Μεγα-
λόνησο. Υπογράφτηκε στις 3 Οκτωβρίου 1878 στο 
προάστιο των Χανίων, Χαλέπα.

Τον Ιανουάριο του 1878 το πολυπληθές χριστιανικό 
στοιχείο της Κρήτης ξεσηκώθηκε για µία ακόµη φορά 
κατά του οθωµανού δυνάστη, θέλοντας να εκµεταλλευ-
θεί τη δυσµενή για τους Τούρκους εξέλιξη του Ρωσο-
τουρκικού Πολέµου και να επιτύχει την πολυπόθητη 
Ένωση µε τη µητέρα Πατρίδα. Συγκρότησε την «Πα-
γκρήτιο Επαναστατική Επιτροπή» στο Φρε Αποκορώ-
νου, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της Αθήνας 
και του πρωθυπουργεύοντος Χαρίλαου Τρικούπη (27 
∆εκεµβρίου 1877).

Από την πλευρά του, ο Σουλτάνος Αµπντούλ Χαµίντ 
Β’ µε την προτροπή της Αγγλίας αναζήτησε πολιτική 
λύση στο αναφυέν πρόβληµα. Απέρριπτε, όµως, τα αι-
τήµατα των χριστιανών, που ζητούσαν αυτονοµία της 
Κρήτης και χριστιανό διοικητή ως ηγεµόνα. Η κίνησή 
του αυτή εξόργισε τους επαναστάτες, οι οποίοι µέχρι 
τα τέλη Μαρτίου είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την 
κρητική ύπαιθρο, περιορίζοντας τους µουσουλµάνους 
στα φρούρια των µεγάλων πόλεων.

Η ραγδαία αυτή εξέλιξη δηµιούργησε προς στιγµήν 
ελπίδες ότι η Ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα ήταν 
πολύ κοντά. ∆ιαψεύστηκαν, όµως, όταν το Συνέδριο 
του Βερολίνου (13 Ιουνίου - 13 Ιουλίου 1878), που 
συγκάλεσαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις, απέρριψε το σχετικό 
αίτηµά τους, υποδεικνύοντας στην Τουρκία να προχω-
ρήσει σε νέες παραχωρήσεις προς τους Χριστιανούς 
της Κρήτης.

Πράγµατι, στις 3 Οκτωβρίου 1878 υπογράφηκε η 
Σύµβαση ή Χάρτης της Χαλέπας, που χορηγούσε καθε-
στώς ηµιαυτονοµίας στη Μεγαλόνησο. Οι κυριότερες 
διατάξεις προέβλεπαν τα εξής:

Ο Γενικός ∆ιοικητής της Κρήτης θα µπορούσε να εί-
ναι και χριστιανός. Η θητεία του ήταν πενταετής, µε δυ-
νατότητα ανανέωσης. Ο Γενικός ∆ιοικητής θα είχε ένα 
σύµβουλο από το άλλο θρήσκευµα (µουσουλµάνο αν 
ήταν χριστιανός και χριστιανό αν ήταν µουσουλµάνος).

Γενική Συνέλευση (Βουλή), στην οποία θα πλειοψη-
φούσαν για πρώτη φορά οι χριστιανοί, θα είχε 80 µέλη 
(49 χριστιανούς και 31 µουσουλµάνους).

Ίδρυση αστυνοµικού σώµατος µε την επωνυµία Κρη-
τική Χωροφυλακή, που θα στελεχωνόταν αποκλειστικά 
από ντόπιους.

Αναγνώριση της ελληνικής ως επίσηµης γλώσσα 
των δικαστηρίων και της Γενικής Συνέλευσης. Μόνο 
τα επίσηµα πρακτικά, οι αποφάσεις των δικαστηρίων 
και η επίσηµη αλληλογραφία θα συντάσσονταν και στις 
δύο γλώσσες.

Χορήγηση γενικής αµνηστίας σε όσους είχαν λάβει 
µέρος στην εξέγερση του 1878 και άδεια οπλοφορίας 
στους Κρητικούς, µε την οποία θα µπορούσαν να κρα-
τήσουν τα όπλα τους.

Θεσµοθέτηση σηµαντικών φορολογικών ελα-
φρύνσεων.

Παραχώρηση για πρώτη φορά του δικαιώµατος για 
την ίδρυση φιλολογικών συλλόγων και την έκδοση 
εφηµερίδων.

Τη συµφωνία υπέγραψαν από Οθωµανικής πλευ-
ράς ο βαλής της Κρήτης (γενικός διοικητής) Κωστάκης 
Αδοσίδης Πασάς, ο στρατηγός Μουχτάρ Πασάς και ο 
Σελίµ Εφέντι, ενώ από χριστιανικής πλευράς οι εκπρό-
σωποι της «Παγκρητίου Επαναστατικής Επιτροπής», 
Γεώργιος Παπαδοπετράκης, Κωσταρός Βολουδάκης, 
Ιωάννης Σφακιανάκης, Χαρίλαος Ασκούτσης, Κωνστα-
ντίνος Μητσοτάκης, Αντώνιος Μιχελιδάκης, Ζ. Θεια-
κάκης, Κυριάκος Χατζηδάκης, Στυλιανός Σταυρούδης, 
Αντώνιος Σήφακας και Α. Μενεγίδης.

Η Σύµβαση επικυρώθηκε τις αµέσως επόµενες µέρες 
µε φιρµάνι του Σουλτάνου, ο οποίος τον Νοέµβριο του 
1878 διόρισε βαλή της Κρήτης τον ελληνικής καταγω-
γής χριστιανό αξιωµατούχο της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας, Ισκεντέρ Πασά (Αλέξανδρο Καραθεοδωρή).

Η Σύµβαση της Χαλέπας εφαρµόστηκε µέχρι την 
επόµενη εξέγερση των Κρητικών το 1889. Τα 11 χρό-
νια της εφαρµογής της αθετήθηκε πολλάκις από την 
Οθωµανική διοίκηση, όπως και ο Οργανικός Νόµος 
του 1868, και υπονοµεύτηκε από την οξεία πολιτική 
και κοµµατική διαµάχη µεταξύ «Καραβανάδων» (συ-
ντηρητικών) και «Ξυπόλυτων» (φιλελεύθερων).

Η Σύµβαση της Χαλέπας


