
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1881

Καθ’ δν χρόνον πάσα ή Θεσσαλία εκ
τός τοϋ διαμερίσματος Έλασσόνος καί 
μικρόν τμήμα Ηπείρου περί τήν Άρταν 
κατελαμβάνετο ύπό τοϋ 'Ελληνικού Στρα
τού γενικόν αίσθημα άνάμικτον χαράς 
όμοϋ καί λύπης κατείχε σύμπαν τό Ελ
ληνικόν "Εθνος, χαράς μέν διά τήν έλευ- 
θέρωσιν τμήματος οπωσδήποτε σπουδαί
ας χώρας έλληνικής, λύπης δέ διότι άπε- 
κλείοντο τών νέων όρίων ή "Ηπειρος με
τά τής Πρεβέζης, τοϋ Μετσόβου καί τών 
Τωαννίνων. Μεγίστην θλΐψιν ένεποίει 
ιδίως ό αποκλεισμός τοϋ έν Ήπείριρ με
γάλου κέντρου τοϋ Έλληνικοϋ βίου καί 
τών ελληνικών γραμμάτων καί τής έλλη
νικής παιδεύσεως τών Τωαννίνων, τήν 
γενικήν δέ τό έθνος σύμπαν κατέχουσαν 
άθυμίαν, έλαβε νϋν ώς δπλον ή άντιπο- 
λίτευσις ϊνα έπιτεθή έναντίον τής έκτε- 
λεσάσης τήν περί ένώσεως άπόφασιν τής 
έν Κωνσταντινουπόλει διασκέψεως τοϋ 
1881 κυβερνήσεως τοϋ Αλεξάνδρου Κου- 
μουνδούρου. Ό συνετός ούτος καί φιλό- 
πατρις πολιτικός άνήρ έξετίθετο νϋν εις 
μυρίας κατακραυγλάς καί καταγγελίας 
άνυποστάτους ύπό μερίδος τοϋ άντιπολι- 
τευομένου τύπου άνδρες δέ πολιτευταί 
έπκρανεΐς οί Χαρίλαος Τρικούπης, ό νεα
ρός πολιτικός Δημήτριος Ράλλης, ό τέως 
έν Λονδίνω πρεσβευτής Α. Κοντόπου- 
λος καί άλλοι έφαίνοντο δίδοντες άφορ- 
μάς εις τά έναντίον τοϋ άνδρός καταγγελ
λόμενα. Έν μέσω τοιαύτης διαθέσεως τών 
πνευμάτων έγένετο ή διάλυσις τής Βου
λής κατ’ άπαίτησιν γενικήν ΐνα διά νέων 
έκλογών άντιπροσωπευθή έν τή Βουλή 
καί ή Νέα Ελλάς τών άρτι προσαρτη- 
θεισών χωρών. Αί νέαι έκλογαί παρά τάς 
προσδοκίας πολλών άπέβησαν έναντίον 
τής Κυβερνήσεως Α. Κουμουνδούρου καί 
υπέρ τής ύπό τόν Χαρ. Τρικούπην συν- 
ταχθείσης άντιπολιτεύσεως, τ ό δ έ 
παράδοξον ήτο δτι αύτοί ο; 
έκλεγέντες αντιπρόσωποι 
τών νέων χωρών έτάχθησαν 
μετά τής άντιπολιτεύσεως, 
οϋτω δέ έπήλθεν ή πτώσις τοϋ 'Υπουρ
γείου Α. Κουμουνδούρου καί ό σχηματι
σμός τοϋ νέου 'Υπουργείου ύπό τόν Χα
ρίλαον Τρικούπην. Έν τή νέμ Βουλή πολ
λοί ήκούσθησαν έπικρίσεις καί κατακραυ- 
γαί έναντίον τοϋ 'Υπουργείου Κουμουν
δούρου διά τήν ύπό τούτου έγκατάλει- 
ψιν τής Ηπείρου. Μάτην ό έντιμος 
καί φιλόπατρις πολιτικός άνήρ έπε-
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καλείτο τό αδύνατον άλλοίας πολιτι
κής άντιμαχομένης προς τήν άπόφα- 
σιν των Μεγάλων Δυνάμεων καί έκθε- 
τούσης τό κράτος εις κινδύνους πολέμου 
πρός τήν Τουρκίαν. Οί έκ Θεσσαλίας μά
λιστα βουλευταί είτε άπό ακραιφνούς φι
λοπατρίας ύπερβαλλούσης έλαυνόμενοι 
είτε έκ πολιτικών έλατηρίων ζήλου ύπερ- 
βολικοϋ ήσαν οί έξεγειρόμενοι έναντίον 
τής πράξεως τού Κουμουνδούρου μεταξύ 
δέ αύτών συγκατελέγετο καί αύτός ό μνη
μονευθείς τέως πρεσβευτής έν Λονδίνιρ 
Α. Κοντόσταυλος ό προτρέψας τόν Κου- 
μουνδροϋρον εις τήν αποδοχήν των απο
φάσεων τής συνδιασκέψεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ό μνημονεύσας καί τάς πρός 
αύτόν δηλώσεις τού "Αγγλου ύπουργοϋ 
των ’Εξωτερικών λόρδου Γράνβιλ, ότι ή 
’Αγγλία δέν ήτο δυνατόν μόνη, χωριζο- 
μένη άπό τής συναυλίας τών άλλων Δυ
νάμεων, νά βοηθήση τήν Ελλάδα εις τήν 
διεκδίκησιν τών άποκλεισθεισών έν Θεσ
σαλία καί έν Ήπειροι χωρών. Αύτός λοι
πόν ό τέως πρεσβευτής κατακρίνων νύν 
τήν πολιτικήν τού πεσόντος υπουργείου, 
ελεγεν ότι όσα άπό τού Λονδίνου έλεγε 
πρός τήν Κυβέρνησιν, έλεγε ταϋτα έκτε- 
λών καθήκον πρέσβεως καί ότι νύν ώς 
βουλευτής έδικαιοϋτο νά κατακρίνη τό 
τελεσθέν έργον. Ταϋτα πάντα ώς καί αί 
τού τύπου έπιθέσεις καί τινες άγενείς συ- 
κοφαντίαι καθαπτόμεναι τής φιλοτιμίας 
τοϋ άνδρός έπίκραναν αυτόν βαθύτατα καί 
έπετάχυναν τό μετά πολυώδυνον νόσον 
έπλεθόν μετ’ όλίγον (τή 26 Φεβρουάριου 
τοϋ 1883) τέλος τής ζωής αύτοϋ.

Ό ούτως άδικηθείς καί τραγικώς όπω- 
σοΰν τελευτήσας τόν βίον πολιτικός άνήρ 
ΰπήρξεν είς τών άριστων έμφρονεστάτων 
καί έπί άκραιφνεΐ φιλοπατρία διακρινο- 
μένων τών μέχρι τής έποχής έκείνης πο
λιτικών άνδρών τοϋ Έλληνικοϋ Βασι
λείου. "Ισως ή πολιτική ήν μετήλθε κατά 
τήν λεγομένην μεταπολίτευσιν τοϋ 1862 
μετασχών ήθικώς τής έναντίον τοϋ Βα- 
σιλέως "Οθωνος συνωμοσίας είναι επι
δεκτική έπικρίσεως τινός, άλλ’ έν πάση 
άλλη πολιτείμ αύτοϋ έπίτε τοϋ βασιλέως 
"Οθωνος έν τή ’Εθνική Συνελεύσει τοϋ 
1863 - 1864 καί έπί τής βασιλείας τοϋ 
Γεωργίου Α' ύπήρξεν ύπό έννοιαν έθνι- 
κής πολιτείας, άμμεμπτος καί έθνοφιλής 
διά τοϋτο καί ή μνήμη αύτοϋ μετά θάνα
τον ύπήρξεν εύλογητή παρά τω έλληνικφ 
λαφ μετά σεβασμού μνημονεύοντος τοϋ 
βίου καί τής πολιτείας τοϋ άνδρός.

Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΡΟΝΙΜΟΣ 
Βουλευτής έπαρχίας Βόλου

ΑΠ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ 
Βουλευτής έπαρχίας Καρδίτσης

Κ. ΖΑΡΜΑΝΗΣ 
Βουλευτής έπαρχίας Ααρίσης

47

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:35 EEST - 54.226.8.97



Έκ της ιστορικής συλλογής
Άργύρη Πετρίδη - καλλιτέχνου έκ Βόλου
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