ΑΡΠΑΓΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΙ ΣΟΤΡΚΟΙ ΕΠΙΒΟΤΛΕΤΟΝΣΑΙ ΣΩΡΑ
ΚΑΙ ΣΘΝ ΜΕΓΑΛΟΝΘΟ ΚΡΘΣΘ
Σου Ευάγγελου Γριβάκου, Αντιςτρατιγου ε.α - Νομικοφ
τα μζςα Ιουλίου ενεςτϊτοσ ζτουσ, τα επίςθμα ΜΜΕ τθσ
Σουρκίασ ανζβαςαν φωτογραφία του ακροδεξιοφ κυβερνθτικοφ
εταίρου Νεβλζτ Μπαχτςελί που τον παρουςίαηε να επιδεικνφει ζνα
διευρυντικό των τουρκικϊν διεκδικιςεων χάρτθ ςτον οποίο το
Αιγαίο εμφανίηονταν μοιραςμζνο ςτθν μζςθ, τα νθςιά του
Ανατολικοφ Αιγαίου και τα Δωδεκάνθςα υπό τουρκικι κυριαρχία και
θ Κριτθ βαμμζνθ με κόκκινο χρϊμα. τθν φωτογραφία
προβάλλονταν και μζλοσ τθσ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ «Γκρίηοι
Λφκοι» υπαγόμενθσ ςτο κόμμα «Εκνικιςτικι Δράςθ – ΜΘP» του
Μπακτςελί και κεωροφμενθσ ότι προςζφερε τον χάρτθ ωσ «δϊρο»
προσ το τουρκικό ζκνοσ.
Ο
Ζλλθνασ
Πρωκυπουργόσ κάλεςε τον
Ερντογάν να δθλϊςει αν
υιοκετοφςε τον χάρτθ, αλλά
αυτόσ τιρθςε υποκριτικά
«ςιγιν ιχκφοσ». Διότι, μια
κζςθ «υπζρ» - ιδίωσ για τθν
Κριτθ με τθν αμερικανικι
βάςθ τθσ οφδασ κα
1Ο
Χάρτησ Μπαχτςελί
μποροφςε να ζχει αρνθτικι
επίδραςθ ςτθν τρζχουςα προςπάκεια εξομάλυνςθσ των ςχζςεων με
τισ ΘΠΑ, ενϊ μια κζςθ «κατά», κα του ςτοίχιηε ςε απϊλεια ψιφων
ςτο εςωτερικό, όπου το εκνικιςτικό παραλιρθμα βρίςκεται ςτον
κολοφϊνα του, εν όψει των εκλογϊν του 2023. Αναμφίβολα, το όλο
εγχείρθμα-φιάςκο του χάρτθ οργανϊκθκε και παρουςιάςκθκε με τθν
άδεια ι τθν ανοχι του ίδιου του Σοφρκου πρωκυπουργοφ, ο οποίοσ
ςτθρίηει τθν επανεκλογι του ωσ Προζδρου ςτο κόμμα του Μπαχτςελί
και τουσ «Γκρίηουσ Λφκουσ».
Φαίνεται, όμωσ, ότι ο «Χάρτθσ Μπαχτςελί» δεν ιταν αρκετόσ
για να υποςτθρίξει τισ ολοκλθρωτικζσ βλζψεισ τθσ Σουρκίασ ωσ προσ
τθν Κριτθ. Μερικζσ θμζρεσ αργότερα, ςτο τουρκικό τθλεοπτικό
κανάλι TR haber, αναρτικθκε χάρτθσ τθσ Μεγαλονιςου και του πζριξ
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αυτισ καλαςςίου χϊρου, ςυνοδευόμενοσ από δθμοςίευμα του πρϊθν
Γ.Γ. του Τπουργείου Άμυνασ τθσ Σουρκίασ κ. Γιουμίτ Γιαλίμ, ο οποίοσ
πρόβαλε τθν ακραία κζςθ ότι, ςφμφωνα με τθ υνκικθ Ειρινθσ του
Λονδίνου τθσ 17 /30 Μαΐ 1913, ( θ οποία ςυνεκλικθ υπό τθν αιγίδα
των Μεγάλων Δυνάμεων με το τζλοσ του Α’ Βαλκανικοφ Πολζμου,
όριςε τθν διανομι των αποςπαςμζνων εδαφϊν τθσ θττθμζνθσ
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ και ζκεςε τα προκαταρκτικά τθσ τελικισ
υμφωνίασ κάκε κράτουσ με τθν Σουρκία), θ Κριτθ, μόνο κατά τον
Νομό Χανίων (το 1/4 του εδάφουσ τθσ) ανικει ςτθν Ελλάδα, ενϊ τα
υπόλοιπα 3/4, ομοφ με τα εγγφσ 14 νθςιά (Γαφδοσ, Ντία, Διονυςάδεσ,
Γαιδουρονιςι, Κουφονιςι κλπ), βραχονθςίδεσ και βράχουσ, ανικουν
δικαιωματικά ςτθν Σουρκία.
Αναλφοντασ το άρκρο
του,
ο
κ.
Γιαλίμ
υποςτιριξε ότι θ εν
λόγω υνκικθ «όριηε
τθν μεταβίβαςθ τθσ
Κριτθσ
ςτα
“ςυμμαχικά κράτθ" του
Α’
Βαλκανικοφ
Πολζμου,
Ελλάδα,
Βουλγαρία, ερβία ,
Μαυροβοφνιο. Εν τοφτοισ, μετά τθν μεταβίβαςθ, τα τρία τελευταία
κράτθ {Βουλγαρία, ερβία και Μαυροβοφνιο) αποχϊρθςαν από τθν
υνκικθ και παραιτικθκαν των δικαιωμάτων τουσ επί τθσ Κριτθσ.
Και, ενϊ μετά τθν αποχϊρθςθ αναμζνονταν ότι τα 3/4 τθσ Νιςου κα
περνοφςαν ςτον πρϊθν ιδιοκτιτθ τουσ, δθλαδι τθν Οκωμανικι
Αυτοκρατορία, θ Ακινα δθμιοφργθςε de facto κατάςταςθ, κατζλαβε
ολόκλθρθ τθν Νιςο και ςυνεχίηει να τθν κατζχει παράνομα μζχρι
ςιμερα».
Κατϋαρχιν ςθμειϊνεται ότι ο κ. Γιαλίμ δολίωσ απζφυγε να
αναφζρει ότι, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ ανωτζρω υνκικθσ
του Λονδίνου, ο ουλτάνοσ Μεχμζτ Εϋ Ρεςάντ «εκχϊρθςε τθν Νιςο
Κριτθ εισ τουσ θγεμόνασ των ςυμμαχικϊν κρατϊν και παραιτικθκε
υπζρ αυτϊν κάκε κυριαρχικοφ ι άλλου δικαιϊματοσ που είχε
αποκτιςει επί τθσ Νιςου». Ο όροσ αυτόσ είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ ,
κακϊσ
ςθματοδοτεί επίςθμα
το τζλοσ τθσ Οκωμανικισ
αυτοκρατορίασ ςτθ Κριτθ μετά από δυόμιςθ περίπου αιϊνεσ

Εικόνα 2 Χ

Χάρτησ Γιουμίτ Γιαλίμ
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κυριαρχίασ (1669-1913)
εμπλοκι ςτθν Νιςο.

και απεκδφει αυτιν από κάκε μορφισ

Εν τω μεταξφ, οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ τθσ εποχισ ( Αγγλία, Γαλλία,
Γερμανία, Αυςτρία, Ιταλία, Ρωςία), πάντοτε εισ εκτζλεςθ τθσ υνκικθσ
του Λονδίνου, πράγματι επόπτευςαν τθν
μεταβίβαςθ
των
κυριαρχικϊν δικαιωμάτων επί τθσ Κριτθσ ςε Ελλάδα, ερβία,
Βουλγαρία και Μαυροβοφνιο, με τθν Εντολι ότι μόνο ζνα από αυτά
τα κράτθ τελικά κα κυριαρχοφςε ςε ολόκλθρο το νθςί και όχι κάκε
κράτοσ ξεχωριςτά και κατά Νομό του νθςιοφ, όπωσ αποπειράται να
μασ πείςει ο κ. Γιαλίμ ςτθν προςπάκεια του να εξαςφαλίςει για τθ
χϊρα του τα ….3/4 τθσ Κριτθσ. ‘Όπωσ ιταν φυςικό, τα λοιπά κράτθ,
αδιςτάκτωσ
αναγνϊριςαν τθν Ελλάδα ωσ μοναδικι και
αδιαμφιςβιτθτθ δικαιοφχο των κυριαρχικϊν τθσ δικαιωμάτων ςτθν
Κριτθ και αποδζχκθκαν τθν παραίτθςθ από αυτά.
Οι μεταβιβάςεισ πραγματοποιικθκαν κεςμικά και με τιρθςθ
των νομίμων διαδικαςιϊν. Σο πρϊτο ζμμεςο, πλθν κετικό, βιμα
ζγινε ςτισ 19 Μαΐου /1 Ιουν. 1913 με τθν υπογραφι ςτθ Θεςςαλονίκθ
και ςε προξενικό επίπεδο, τθσ «Ελλθνοςερβικισ υνκικθσ Ειρινθσ,
Φιλίασ και Αμοιβαίασ υνεργαςίασ», με τθν οποία οι δυο χϊρεσ,
μεταξφ άλλων, ςυμφϊνθςαν ςτθν αμοιβαία εγγφθςθ των εδαφικϊν
κτιςεων εκάςτθσ (Αρχι του utis possidetis) και ςτον κακοριςμό τθσ
διανομισ των εδαφϊν που κα εκχωροφνταν από τθν Οκωμανικι
αυτοκρατορία μετά τθν λιξθ του Αϋ Βαλκανικοφ πολζμου.
τισ 26 Ιουνίου 1913, ζνα και πλζον μινα μετά τθν υπογραφι
τθσ υνκικθσ του Λονδίνου και πριν από τθν επικφρωςι τθσ, ξζςπαςε
ο Βϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ ο οποίοσ, τελικά, οδιγθςε ςτθν υπογραφι
τθσ εκ 10 άρκρων αποτελοφμενθσ υνκικθσ του Βουκουρεςτίου (28
Ιουλ./ 10 Αυγ, 1913), μεταξφ των νικθτιριων κρατϊν Ελλάδοσ,
Ρουμανίασ, ερβίασ, Μαυροβουνίου και τθσ θττθμζνθσ Βουλγαρίασ, θ
οποία αναγνϊριςε το νζο εδαφικό κακεςτϊσ ςτα Βαλκάνια.
Θ υνκικθ αυτι υπιρξε ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν Ελλλάδα
διότι περίπου διπλαςίαςε τθν εδαφικι τθσ ζκταςθ προςκζτοντασ
περιοχζσ γεωπολιτικισ ςπουδαιότθτασ, ανζβαςε τον πλθκυςμό τθσ ςε
4,7 εκατ. και βελτίωςε ςθμαντικά τθ διεκνι κζςθ τθσ. Όςον αφορά
τθν Κριτθ, ςτο τελευταίο εδάφιο του άρκρου 5 τθσ υνκικθσ
αναφζρονταν ρθτά ότι θ Βουλγαρία « ςτο εξισ παραιτείται πάςθσ
αξιϊςεωσ επϋαυτισ (τθσ Κριτθσ)». Λίγο πριν τθν λιξθ του πολζμου και
θ ερβία παραιτικθκε επίςθμα υπζρ τθσ Ελλάδοσ από κάκε δικαίωμα
επί τθσ Κριτθσ , με το άρκρο 5 του ελλθνο-ςερβικοφ
3

υμπλθρωματικοφ Πρωτοκόλλου που υπεγράφθ ςτο Βελιγράδι από
τουσ Πρωκυπουργοφσ Βενιηζλο και Πόςιτσ, ςτισ 21 Ιουλ./3 Αυγ. 1913.
Μετά τθν υπογραφι τθσ υνκικθσ του Βουκουρεςτίου, οι
βαλκάνιοι ςφμμαχοι κεϊρθςαν ότι οι ςυνοριακζσ εκκρεμότθτεσ είχαν
οριςτικά εκλείψει και ςυμφϊνθςαν ότι ιταν περιττι θ παραίτθςθ
των αξιϊςεων του Μαυροβουνίου. Εξ άλλου το Μαυροβοφνιο δεν
ιταν επίςθμοσ ςφμμαχοσ τθσ Ελλάδοσ, απλά ςυνδζονταν ζμμεςα με
αυτιν μζςω των ςυμμαχικϊν δεςμεφςεων που είχε αναλάβει προσ
Βουλγαρία και ερβία, ενϊ ζντονθ ιταν θ πεποίκθςθ ότι γριγορα κα
ενϊνονταν με τθν ερβία και ζτςι κα εξζλιπε κάκε λόγοσ επίςθμθσ
παραίτθςισ του. Βζβαια , θ Ζνωςθ ιλκε μετά το τζλοσ του ΑϋΠΠ και
ςχθματίςτθκε το βαςίλειο των ζρβων, Κροατϊν και λοβζνων,
γνωςτό από το 1929 ωσ Γιουγκοςλαβία.
Σο φκινόπωρο 1913 ξεκίνθςαν διαβουλεφςεισ Ελλάδοσ και
Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ προσ επίλυςθ των μεταξφ τουσ εκκρεμϊν
ηθτθμάτων. Αποτζλεςμα των διαβουλεφςεων ιταν, ςτισ 1/14 Νοε.
1913, θ υπογραφι ςτθν Ακινα νζασ διμεροφσ υνκικθσ (γνωςτισ και
ωσ «υνκικθ των
Ακθνϊν»), που προζβλεπε τθν άμεςθ
αποκατάςταςθ των διπλωματικϊν ςχζςεων (άρκρο 1) και τθν
επαναφορά ςε ιςχφ των υνκθκϊν που είχαν υπογραφεί μεταξφ τουσ
(άρκρο 2), ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υνκικθσ του Λονδίνου (17
/23 Μαΐου 1913), ςτθν οποία ζδωςε αυξθμζνθ τυπικι ιςχφ με τθν
επικφρωςθ όςων «προκαταρκτικϊσ» είχαν ςυνομολογθκεί με αυτιν.
Παρά τθν ανωτζρω τεκμθρίωςθ που ςίγουρα είναι γνωςτι ςτον
κ. Γιαλίμ, αυτόσ ιςχυρίηεται ότι το 1913, θ ερβία και θ Βουλγαρία δεν
παραιτικθκαν «υπζρ τθσ Ελλάδοσ» διότι θ φράςθ αυτι δεν
αναγράφονταν ρθτά ςε καμία υνκικθ Ειρινθσ, με αποτζλεςμα και
τα αναλογοφντα «μερίδια» κυριαρχίασ τουσ επί τθσ Κριτθσ (ςυν του
Μαυροβουνίου ), να επιςτρζψουν αυτοδίκαια ςτθν Οκωμανικι
αυτοκρατορία. Προςποιείται, όμωσ, ο εν λόγω άκομψοσ
προπαγανδιςτισ, ότι αγνοεί τον εν ιςχφι Γενικό Κανόνα του Διεκνοφσ
Δικαίου που επιτάςςει ότι : H παραίτθςθ ενόσ κράτουσ από τθν
άςκθςθ κυριαρχίασ επί ςυγκεκριμζνου εδάφουσ, δεν γίνεται υπζρ του
(νόμιμου ι παράνομου) «κατόχου» του εδάφουσ ( εν προκειμζνω τθσ
Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ) αλλά υπζρ των δικαιοφμενων
«διαδόχων» ι «δικαιοφχων» αυτοφ (εν προκειμζνω τθσ Ελλάδοσ).
Σϊρα, αν κάποιοσ αναρωτθκεί « γιατί θ Ελλάδα πρζπει να γίνει
αποδεκτι ωσ το αποκλειςτικό διάδοχο κράτοσ για τθ Κριτθ», κα
εφρει τθν απάντθςθ γραμμζνθ με ολόχρυςα γράμματα ςτισ δζλτουσ
τθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ.
4

Θ Μεγαλόνθςοσ ιταν ανζκακεν Ελλθνικι. Μετά τθν αιφνίδια
καταςτροφι του Μινωικοφ πολιτιςμοφ το 1450 π.Χ, Μυκθναίοι
Ζλλθνεσ (Αχαιοί) από τθν Πελοπόννθςο, μετανάςτευςαν ςτθν Κριτθ
και τουσ ακολοφκθςαν οι Δωριείσ και άλλεσ ελλθνικζσ φυλζσ. τουσ
επόμενουσ αιϊνεσ, παρά τουσ διάφορουσ κατακτθτζσ (Ρωμαίουσ,
Βυηαντινοφσ, Άραβεσ), οι Κρθτικοί δεν ξζχαςαν τθν ελλθνικι
καταγωγι και κρθςκευτικι τουσ ςυνείδθςθ (ο Χριςτιανιςμόσ
διαδόκθκε ςτθν Κριτθ από τον Σίτο, μακθτι του Απ. Παφλου, το 67
μ.Χ). Μετά τθν κατάλθψθ τθσ Κων/πολθσ το 1204 από τουσ
ταυροφόρουσ, πουλικθκε ςτουσ Βενετοφσ, το 1211. Σο 1645 οι
Οκωμανοί Σοφρκοι επιτίκενται κατά τθσ Κριτθσ που τθν κατείχαν
ακόμθ οι Βενετοί και ολοκλθρϊνουν τθν κατάλθψι τθσ ςτισ 27 επτ.
1669, με τθν πτϊςθ του Χάνδακα (Θρακλείου). Ζτςι άρχιςε θ
Σουρκοκρατία, θ χειρότερθ περίοδοσ τθσ Κρθτικισ Ιςτορίασ.
Όμωσ οι Κρθτικοί δεν υπετάγθςαν. Σον Αφγουςτο 1866 ξζςπαςε
θ μεγάλθ Κρθτικι Επανάςταςθ. Σο ολοκαφτωμα τθσ Μονισ του
Αρκαδίου Χανίων ςτισ 8 Νοε. 1866, ξεςικωςε ςε Ευρϊπθ και Αμερικι
αιςκιματα φιλελλθνιςμοφ και ςυμπαράςταςθσ ςτθν Επανάςταςθ
που κράτθςε μζχρι τισ αρχζσ 1869, χωρίσ να ευδοκιμιςει. Εξιλαςτιριο
κφμα τθσ ο χριςτιανικόσ πλθκυςμόσ του νθςιοφ που υπζςτθ τα
πάνδεινα από τθν εκδικθτικι μανία των Σοφρκων. Σο μόνο όφελοσ
που προζκυψε ιταν τα ςκιϊδθ προνόμια του «Οργανικοφ Νόμου» τθσ
3θσ Φεβρ. 1868 του ουλτάνου, δια του οποίου κακιερϊκθκε για τθν
Κριτθ κακεςτϊσ υποτυπϊδουσ θμιαυτονομίασ.
Σο 1875 ξεςπά νζα Επανάςταςθ που εξαναγκάηει τον ουλτάνο
Αβδοφλ Χαμίτ να υπογράψει με τθν επαναςτατικι υνζλευςθ
Κρθτϊν τθν υνκικθ τθσ Χαλζπασ Χανίων (16 Οκτ. 1878), δια τθσ
οποίασ υποχρεϊκθκε να επιφζρει διευρυμζνεσ μεταρρυκμίςεισ ςτον
προαναφερκζντα Οργανικό Νόμο του 1868, που
ουςιαςτικά
προετοίμαςαν τθν πλιρθ αυτονόμθςθ τθσ Κριτθσ.
Οι ςυγκροφςεισ επαναλαμβάνονται το 1895-96. Σο 1897
ενιςχφςεισ από ελλθνικζσ δυνάμεισ και εκελοντζσ ξεκίνθςαν αγϊνα
για τθν απελευκζρωςθ τθσ Κριτθσ και τθν Ζνωςθ με τθν Ελλάδα. Οι
ςυγκροφςεισ ςταμάτθςαν ςτισ 25 Αυγ 1898 με τθν ςφαγι ςτο
Θράκλειο, όταν
άτακτοι
μουςουλμάνοι
ςκότωςαν 500-800
Χριςτιανοφσ τθσ πόλθσ και 48 ςτρατιϊτεσ τθσ βρετανικισ δφναμθσ
αςφαλείασ μαηί με τον Βρετανό Τποπρόξενο Λυςίμαχο Καλοκαιρινό
και τθν οικογζνειά του. Σο φρικτό γεγονόσ ζδωςε αφορμι ςτισ
Μεγάλεσ Δυνάμεισ να παραχωριςουν ςτθν Κριτθ κακεςτϊσ
αυτονομίασ, τθν λεγόμενθ « Κριτικι Πολιτεία», υπό τθν επίβλεψι
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τουσ και τθν ψιλι κυριότθτα του ουλτάνου. Πρϊτοσ Διοικθτισ
(Υπατοσ Αρμοςτισ) του νζου κακεςτϊτοσ – που κεωρείται το
μεταβατικό ςτάδιο πριν τθν Ζνωςθ με τθν Ελλάδα το 1913 –
τοποκετικθκε, με τριετι κθτεία, ο βαςιλόπαισ Γεϊργιοσ που αφίχκθ
ςτθ οφδα ςτισ 9 Δεκ. 1898. Δφο μινεσ αργότερα, και ο τελευταίοσ
μουςουλμάνοσ ςτρατιϊτθσ εγκατζλειπε το κρθτικό ζδαφοσ.
Θ ιςτορικι αναδρομι καταδεικνφει ότι, με τθν ζναρξθ των
Βαλκανικϊν Πολζμων, τα κυριαρχικά δικαιϊματα του ουλτάνου επί
τθσ Κριτθσ είχαν εξαςκενιςει ςθμαντικά, ςχεδόν μθδενιςκεί. Μετά,
ακολοφκθςαν οι παραιτιςεισ των βαλκάνιων υμμάχων με τισ
ειρθμζνεσ υνκικεσ του 1913 και με κετικό αποτζλεςμα τθν
αυτοδίκαιθ, ολοκλθρωτικι, αμετάκλθτθ και χωρίσ χρονικοφσ
περιοριςμοφσ μεταβίβαςθ των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων ςτθν
Ελλάδα, ωσ μόνου, αποκλειςτικοφ και αδιαμφιςβιτθτου κράτουσδιαδόχου
(δικαιοφχου) του κρθτικοφ εδάφουσ. Αργότερα, ο
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ κα δθλϊςει πωσ οι επικυρϊςεισ τθσ υνκικθσ
των Ακθνϊν (1/14 Νοε 1913} « ιταν θ τελευταία λζξθ επί του
Κρθτικοφ Ηθτιματοσ κακϊσ εξάλειψε κάκε ίχνοσ τουρκικισ
επικυριαρχίασ ςτθν Κριτθ». Αιϊνεσ αιμάτων δακρφων και κυςιϊν
εφριςκαν τϊρα τθ δικαίωςι τουσ.
Μετά τισ υνκικεσ του Βουκουρεςτίου και των Ακθνϊν, ςτισ 19
Νοε. 1913, θ Κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου, επιηθτοφςα να
προςδϊςει οντότθτα ςτθν ελλθνικι κυριαρχία επί τθσ Κριτθσ,
ανακοίνωςε προσ τισ Μεγάλεσ Δυνάμεισ και τα κράτθ με τα οποία
διατθροφςε διπλωματικζσ ςχζςεισ, ότι ςτο εξισ καταργεί τον κεςμό
των Διομολογιςεων (τουτζςτιν των μονομερϊν ςυμβάςεων δια των
οποίων παρζχονταν ειδικά προνόμια ςτουσ υπθκόουσ άλλων κρατϊν)
για τισ Νζεσ Χϊρεσ του βαςιλείου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
Κριτθσ. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ και οι πλείςτοι των λοιπϊν αποδεκτϊν,
ενθμζρωςαν τθν Ελλάδα ότι ζλαβαν γνϊςθ τθσ Διακοίνωςθσ και τοφτο
ςθμαίνει τθν εκ μζρουσ αυτϊν ςιωπθρι ( ex silentio) αναγνϊριςθ τθσ
ελλθνικισ κυριαρχίασ επί τθσ Κριτθσ και τθν αποδοχι, ςε διεκνζσ
επίπεδο, τθσ επερχόμενθσ ενςωμάτωςθσ αυτισ με τθν Ελλάδα.
Ο επίςθμοσ εορταςμόσ τθσ Ζνωςθσ τθσ Κριτθσ με τθν Μθτζρα
Ελλάδα ζγινε τθν 1θ Δεκ. 1913, θμζρα Κυριακι, με τθν παρουςία του
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου και του Πρωκυπουργοφ Ελευκερίου
Βενιηζλου. το φροφριο Φιρκά των Χανίων υπεςτάλθςαν οι ξζνεσ
θμαίεσ και τα μπαϊράκια τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ και
υψϊκθκε θ Γαλανόλευκθ που
ζκτοτε κυματίηει υπεριφανα,
αδιάλειπτα και αδιατάρακτα πάνω από ολόκλθρθ τθν Κρθτικι γθ,
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ςυμβολίηουςα τθν πλιρθ ελλθνικι κυριαρχία. Θ λεβεντογζνα Κριτθ,
και μετά τθν Ζνωςθ, ςυνζχιςε να ςυνειςφζρει με κυςίεσ των τζκνων
τθσ ςτουσ αγϊνεσ του Ζκνουσ (ΑϋΠΠ, μικραςιατικι εκςτρατεία, επικι
μάχθ τθσ Κριτθσ 1941, αντίςταςθ κατά τθσ γερμανικισ κατοχισ) και
ςίγουρα κα εξακολουκιςει να προςφζρει όςο ηει και υπάρχει
Ελλάδα, ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ.
Επιλεγόμενα. Δεν χρειάηονται περιςςότερα τεκμιρια για να
αποδειχκεί θ «επί χάρτου» πολιτικι απάτθ του κ. Γιαλίμ, που
αποπειράται να ενδυναμϊςει τθν ανακεωρθτικι ρθτορικι τθσ χϊρασ
του ςτοχεφοντασ ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ ελλθνικισ κυριαρχίασ επί τθσ
Κριτθσ και, δι’ αυτισ, ςτθν οικειοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των υπό
ελλθνικό ζλεγχο καλαςςίων ηωνϊν πζριξ τθσ Μεγαλονιςου (χωρικά
φδατα, υφακοκρθπίδα, ΑΟΗ κλπ).
Ωςτόςο, οι χάρτεσ « Μπαχτςελί» και «Γιαλίμ» δεν είναι
κακόλου καινοφανι εγχειριματα. Εδϊ και πολλά χρόνια θ Σουρκία
ςυνθκίηει να προωκεί και να φζρνει ςτθν ευρεία δθμοςιότθτα
κζςεισ/ απόψεισ/ προτάςεισ (ςε εικόνεσ, χάρτεσ, εμπρθςτικά κείμενα
κλπ) διαφόρων εκνικιςτικϊν οργανϊςεων ι εξτρεμιςτικϊν ατόμων
– ελεγχόμενων, όμωσ, από τθν ίδια - και, ςτον κατάλλθλο χρόνο,
εντζχνωσ να προςποιείται ότι τισ αποδζχεται και να τισ μετατρζπει ςε
επιχειριματα τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ. Μάλιςτα, κάποια από
αυτά τα εγχειριματα ςυηθτοφνται ςτθν τουρκικι Εκνοςυνζλευςθ και
καταλιγουν να γίνουν ακόμθ και νόμοι του κράτουσ, αρκοφντωσ,
όμωσ, παραλλαγμζνα ϊςτε να φαίνονται νόμιμα και λογικοφανι
ςτθν Διεκνι Κοινότθτα.
Ευτυχϊσ, θ ελλθνικι διπλωματία-κάπωσ αργά, ομολογουμζνωσςυνειδθτοποίθςε αυτι τθν παραπειςτικι πολιτικι τθσ Άγκυρασ και
ςιμερα ζγκαιρα και τεκμθριωμζνα τθν αντιμετωπίηει προτοφ
αποτελζςει « δοφρειο ίππο» για τα θμζτερα ςχζδια αποτροπισ του
τουρκικοφ επεκτατιςμοφ και για να μθν εξαναγκαηόμαςτε να
«τρζχουμε» πίςω από τα προκαταςκευαςμζνα από τθν Σουρκία
γεγονότα, όπωσ ζγινε κατ’ επανάλθψθ ςτο παρελκόν, ωσ απόρροια
διαχρονικϊν λακϊν τθσ εκνικισ μασ πολιτικισ.
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