Η 27η Απριλίου στην ιστορία

27 Απριλίου 1909

Η έκπτωση του σουλτάνου

Στις 10 Ιουλίου 1908, ξέσπασε η επανάσταση των Νεότουρκων. Η αναίμακτη επικράτησή
της προκάλεσε αληθινό ενθουσιασμό στους πληθυσμούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο
εκλογικός νόμος έβαλε σε κάποιες υποψίες τους Έλληνες καθώς, με ένα περίεργο
μαγείρεμα, οι έδρες στις περιοχές όπου πλειοψηφούσαν, ήταν δυσανάλογα περιορισμένες
σε σχέση με εκείνες, όπου ο ελληνικός πληθυσμός μειονεκτούσε. Οι καιροί, όμως, δεν
άντεχαν τις μεμψιμοιρίες. Σε σύνολο 280 εδρών, οι Έλληνες πήραν τις 27 αλλά με βάση τα
αποτελέσματα υπολόγιζαν ότι τους έπρεπαν 54, αν ο νόμος ήταν πιο δίκαιος. Οι Αρμένιοι
κέρδισαν 10 έδρες, οι Βούλγαροι 5, οι Σέρβοι 4 και οι Ιουδαίοι της διασποράς μόλις δύο. Ο
σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β’ κήρυξε πανηγυρικά την έναρξη των εργασιών της Βουλής κι
εκφώνησε λόγο πίστης στο σύνταγμα.

Όσο οι υπήκοοι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν απασχολημένοι με τις απρόσμενες
ελευθερίες τους, ο σουλτάνος προετοίμαζε τον δεύτερο γύρο μαζεύοντας στην
Κωνσταντινούπολη τους πιστούς σ’ αυτόν Αλβανούς αξιωματικούς. Η αντεπανάσταση
ξέσπασε στις 13 Απριλίου του 1909, ο στρατός κυρίευσε και έκλεισε τη Βουλή, υπουργοί
συνελήφθησαν κι εκτελέστηκαν, ο μεγάλος βεζίρης αντικαταστάθηκε και «αγανακτισμένοι
πολίτες» έσφαζαν Αρμένιους στην Κιλικία και στα Άδανα. Το ίδιο θα ήθελαν να κάνουν και
με τους Έλληνες αλλά τα πράγματα ήταν διαφορετικά στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο
στρατός των Νεότουρκων βάδιζε ήδη εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Στο προάστιο του
Αγίου Στεφάνου, τον υποδέχτηκαν οι εκλεγμένοι γερουσιαστές και βουλευτές. Μια
εθνοσυνέλευση στήθηκε εκεί. Οι αντεπαναστάτες κηρύχθηκαν εκτός νόμου κι ο Αμπντούλ
Χαμίτ έκπτωτος. Στις 25 Απριλίου, ο στρατός κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη. Από τους
ηγέτες των αντεπαναστατών, οι 40 κρεμάστηκαν στις πλατείες. Οι υπόλοιποι
φυλακίστηκαν. Ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ καθαιρέθηκε στις 27 Απριλίου 1909 και
στάλθηκε στη Θεσσαλονίκη σε κατ’ οίκον περιορισμό. Νέος σουλτάνος ανακηρύχθηκε ο
αδερφός του, Ρεσάτ, ως Μωάμεθ Ε’ (1844 - 1918). Ήταν ό,τι πιο βολικό μπορούσαν να βρουν
οι «Νεότουρκοι»: Άνθρωπος αμόρφωτος που ποτέ στη ζωή του δεν είχε βγει από το παλάτι,
ιδανικός για μαριονέτα του κομιτάτου.
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1822: Γεννιέται ο Οδυσσέας Σαμψών Γκραντ, Αμερικάνος στρατηγός και πολιτικός.
Δέχτηκε την παράδοση του Ομοσπονδιακού Στρατηγού Ρόμπερτ Λι το 1865 κι έδωσε τέλος
στον αμερικανικό εμφύλιο. Κέρδισε δυο συνεχείς εκλογές κι έγινε πρόεδρος απ’ το 1869
έως το 1877. Πέθανε το 1885.

1864: Πεθαίνει ο Μακρυγιάννης (Ιωάννης Τριανταφύλλου), ηγετική μορφή του Αγώνα και
από τους πρωτεργάτες της επανάστασης της 3 ης Σεπτεμβρίου. Είχε γεννηθεί το 1794.

1941: Οι Γερμανοί κατακτητές μπαίνουν στην Αθήνα.

1945: Οι σύμμαχοι απορρίπτουν τις ειρηνευτικές προτάσεις του αρχηγού των Ες - Ες
Χάινριχ Χίμλερ, επιμένοντας σε άνευ όρων παράδοση.

1950: Η Βρετανία αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ.
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1961: Η Σιέρα Λεόνε κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Μεγάλη Βρετανία, μέσα στα
πλαίσια της Κοινοπολιτείας, και η Βουλή πραγματοποιεί την πρώτη της συνεδρία με τον
Σερ Μίλτον Μαργκάι ως πρωθυπουργό.

1990: Με σκοπό να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες, επιστρέφει στο σπίτι του
μετά από 27 χρόνια στην εξορία, ο Τζόε Σλόβο, ηγέτης των Κομμουνιστών της Νότιας
Αφρικής,.

1992: Αεροπλάνο που μετέφερε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ζάμπια πέφτει στον
Ατλαντικό. Σκοτώνοντας και οι 30 επιβάτες του.

1992: Σερβία και Μαυροβούνιο σχηματίζουν τη μικρή Γιουγκοσλαβία.

1993: Η Ερυθραία κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Αιθιοπία μετά από εμφύλιο 30
ετών.
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1999: Στις 12.05 το μεσημέρι, 16 νατοϊκοί πύραυλοι πλήττουν συνοικία του χωριού
Σουρντουλίτσα, ίσως του πιο φτωχού της Σερβίας: Τουλάχιστον 50 νεκροί ο απολογισμός
του εγκλήματος.

1999: Βόμβα στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ της Αθήνας σκοτώνει μια υπάλληλο
εταιρείας πληροφορικής και τραυματίζει ελαφρά ένα συνάδελφό της. Την ευθύνη ανέλαβαν
οι «Επαναστατικοί Πυρήνες».

2009: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας, μαζί με αυτές των
Ιρλανδίας, Ισπανίας και Γαλλίας.

2010: Με εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά, διαγράφεται από τη Νέα
Δημοκρατία ο ως το 2007 υπουργός Αιγαίου Αριστοτέλης Παυλίδης.

Η 27 η Απριλίου στον πολιτισμό
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27 Απριλίου 1521

Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος

Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Εμμανουήλ Α’ γεννήθηκε το 1469 κι ανέβηκε στο θρόνο στα
1495. Ευτύχησε να έχει στις υπηρεσίες του μεγάλους θαλασσοπόρους (Βάσκο ντε Γκάμα,
Αμέρικο Βεσπούτσι, Κόρτε Ρεάλ κ.ά.), που ανακάλυψαν νέους τόπους και νέους εμπορικούς
δρόμους, δημιουργώντας αποικίες και φέρνοντας πλούτη.

Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος γεννήθηκε στην Πορτογαλία, το 1480. Μεγάλωσε στις
θάλασσες κι έζησε την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, μετέχοντας σε πολλές
αποστολές. Σε μια από αυτές, έφτασε με τον Βάσκο ντε Γκάμα στον Ινδικό ωκεανό, όπου
άκουσε να μιλούν για τα νησιά των μπαχαρικών, όπως ονόμαζαν τότε τα νησιά των
Μολούκων. Θέλησε να τα βρει αλλά τραυματίστηκε και γύρισε στην πατρίδα του, όπου ο
βασιλιάς τον δέχτηκε με σκαιότητα. Νόμισε πως το τραύμα του θαλασσοπόρου ήταν
φτιαχτό για να κερδίσει κάποια σύνταξη.

Ο Μαγγελάνος θύμωσε και κατέφυγε στη γειτονική Ισπανία, όπου ζήτησε ακρόαση από τον
βασιλιά Κάρολο Ε’. Γεννημένος το 1500, ο Κάρολος Ε’ ανέβηκε στο θρόνο της Ισπανίας το
1516 αλλά το 1519 έγινε και αυτοκράτορας της Γερμανίας. Μαζί με τις αποικίες και τα
ευρωπαϊκά εδάφη, συγκέντρωνε κάτω από το σκήπτρο του σχεδόν τον μισό τότε γνωστό
κόσμο. Είχε ακουστά τον Μαγγελάνο και τον δέχτηκε αμέσως. Ο θαλασσοπόρος του
πρότεινε να αναλάβει μιαν αποστολή που θα έκανε πραγματικότητα το όνειρο του
Κολόμβου: Να πλεύσει δυτικά ώσπου να βρεθεί στις Ινδίες και να κατακτήσει για
λογαριασμό της Ισπανίας τα νησιά των μπαχαρικών. Ο Κάρολος δέχτηκε με ενθουσιασμό.
Ετοιμάστηκαν πέντε καράβια με 265 άντρες. Απέπλευσαν στις 20 Σεπτεμβρίου 1519. Στις
12 Ιανουαρίου 1520, έφτασαν στο Ρίο ντε λα Πλάτα της Βραζιλίας, όπου ξεχειμώνιασαν.

Το καλοκαίρι, ξεκίνησαν πάλι πλέοντας παράκτια με νότια κατεύθυνση. Ο Μαγγελάνος
πίστευε πως κάπου θα συναντούσαν ένα άνοιγμα που θα τους επέτρεπε να πάνε δυτικά,
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στη θάλασσα που είχε ανακαλύψει ο Μπαλμπόα διασχίζοντας τον Παναμά, στα 1513. Δεν
είχε άδικο. Στις 21 Οκτωβρίου 1520, ανακάλυψε ένα ατελείωτο πέρασμα που οδηγούσε στη
Δύση. Το βάφτισε «Στενό των 11.000 παρθένων», παίρνοντας το όνομα από το εορτολόγιο
εκείνης της μέρας. Στους χάρτες, όμως, το πέρασμα είναι σημειωμένο με το όνομα «Στενό
του Μαγγελάνου». Στις 28 Νοεμβρίου, βγήκε στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας ανακαλύψει το
νότιο πέρασμα.

Άρχισε να πλέει βορειοδυτικά. Μετά από ταξίδι τριών μηνών στην ανοιχτή θάλασσα,
έφτασε στα νησιά Μαριάνες, ανατολικά από τις Φιλιππίνες. Έπιασε στο πρώτο νησί που
συνάντησε μπροστά του. Ο εκεί φύλαρχος του ζήτησε να πληρώσει φόρο αλλά τελικά έγινε
φίλος με τον Μαγγελάνο, βαπτίστηκε χριστιανός και δέχτηκε να είναι φόρου υποτελής
στον βασιλιά της Ισπανίας. Με ορμητήριο το νησί αυτό, ο θαλασσοπόρος έκανε εκδρομές
στις γύρω περιοχές, εξερευνώντας και κατακτώντας. Σε μια από τις εξορμήσεις του,
σημειώθηκε κάποιο ασήμαντο επεισόδιο. Μια υπόθεση λίγων λεπτών. Οι Ισπανοί έριξαν δυο
τρεις τουφεκιές. Οι ιθαγενείς απάντησαν με βέλη. Ένα από αυτά τραυμάτισε τον
Μαγγελάνο. Λίγη ώρα αργότερα, πέθανε, στα 41 του χρόνια. Ήταν 27 Απριλίου 1521.

Οι σύντροφοί του συνέχισαν να πλέουν δυτικά. Έφτασαν στην Ισπανία, στις 6 Σεπτεμβρίου
1522. Είχαν πραγματοποιήσει τον γύρο του κόσμου πλέοντας δυτικά για πρώτη φορά στην
ιστορία του ανθρώπου. Και χρειάστηκαν τρία χρόνια παρά 14 μέρες για να το κατορθώσουν.

1791: Γεννιέται ο Σαμουήλ Μορς. Στα 1843, εφεύρε τα "σήματα Μορς", τη μετατροπή,
δηλαδή, του αλφάβητου σε συνδυασμό από τελείες και παύλες (μικρές και μεγάλες
εκπομπές ρεύματος), ώστε να είναι δυνατή η χρήση του ηλεκτρικού τηλέγραφου. Πέθανε το
1872.

1794: Πεθαίνει ο Σκοτσέζος εξερευνητής Τζέιμς Μπρους. Στα 1770, ανακάλυψε τις πηγές
του Γαλάζιου Νείλου. Γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1730.
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1920: Γεννιέται στην Ιταλία ο μαέστρος Γκουίντο Γκαντέλι.

1932: Γεννιέται η Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ (Φρανσουάζ Ντοριά). Περισσότερο γνωστή
για τους ρόλους της στις ταινίες «Ντόλτσε Βίτα» και «Ένας άντρας και μια γυναίκα».

1956: Ο Ρόκι Μαρσιάνο αποσύρεται από την ενεργό δράση, έχοντας ανακηρυχθεί ανίκητος
παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών στο μποξ (49 νίκες, οι 43 με νοκ άουτ).
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