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ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ. ΑΡΓΥΡΟΥ

Μία από τάς έπισημοτέρας ήμερομηνίας τής νεωτέρας 
Ελλάδος άπό τής ένάρξεως τής εθνικής μας Παλιγγενε
σίας καί μετέπειτα είναι καί ή 24 Μαΐου 1881, όταν ύπε- 
γράφη εις τήν Βασιλίδα των Πόλεων ή ταυτόχρονος σύμ- 
βασις περί έπεκτάσεως των Ελληνικών συνόρων.

Κατά τήν σύμβασιν ταύτην, διά τής οποίας ή Ελληνική 
πατρίς έμεγαλύνθη ακόμη περισσότερον έπειτα άπό τήν 
πρό 17 ετών (1864) προσάρτησιν τών Ίονίων νήσων, κα- 
τεχώρισεν ή μεγαλώνυμος Ιστορική καί Λαογραφική 
Εταιρεία τών Θεσσαλών είς δελτία 85 καί έπόμ. τοΰ 
άξιολόγου καί καλλιτεχνικωτάτου ογκώδους τεύχους, 
μοναδικού διά τά έλληνικά εκδοτικά χρονικά, τό όποιον 
έξέδωκεν αΰτη έπί τή πεντηκονταετία (1881-1931) μέ τήν 
άξιοθαύμαστον εργατικότητα καί έκπλήσσουσαν ικανό
τητα τοΰ τότε καί ήδη γενικού Γραμματέως τής Ένώσεως 
κ. Σωκράτους Βαμβάκου.

Ήδη επί τή συμπληρώσει ογδοηκονταετίας (1881-1961) 
καταχωρίζομεν κατωτέρω έν συντόμφ περιλήψει τά προ- 
ηγηθέντα τού άξιομνημονεύτου τούτου γεγονότος.

Κατά τό 1878 συνήλθεν έν Βερολίνφ υπό τήν προεδρίαν 
τοΰ πολυθρυλήτου, τοΰ δικαίως έπονομασθέντος «σιδηρού» 
Άρχικαγκελαρίου τής Γερμανίας Πρίγκηπος Βίσμαρκ συν- 
έδριον τών Μεγάλων Δυνάμεων πρός άναθεώρησιν τής 
συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, καθ’ όσον ή Αγγλία, άν- 
τιτιθεμένη είς τήν φιλοπόλεμον πολιτικήν τής Ρωσίας, τής 
οποίας ή επιρροή διά τής ίδρύσεως τής μεγάλης Βουλγα
ρίας έπεξετείνετο έφ’ ολοκλήρου τής Εύρωπαϊκής Τουρ
κίας, προέτεινε τήν σύγκλησιν τοΰ συνεδρίου τούτου πρός 
τροποποίησιν τής ανωτέρω συνθήκης.

Καί ή μέν Αγγλική Κυβέρνησις, προεδρευομένη υπό 
τοΰ Βήκονσφηλδ μέ Υπουργόν τών Εξωτερικών τόν μαρ-

Οί αντιπρόσωποι Ελλάδος καί Τουρκίας καί οί έκπρόσωποι ’Αγ
γλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Γερμανίας καί Αυστρίας, οί όποιοι υπέγρα
ψαν πρό 80 ετών τήν Ένωσιν τής Θεσσαλίας μετά τής 'Ελλάδος.

Ή φωτογραφία έλήφθη είς τόν Βόλον.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Δικηγόρος καί ιστορικός συγγραφεύς γεννηθείς τό έτος 1899 είς Πα- 
ξούς τής Κέρκυρας. Συνέγραψε ιστορικά έργα μεγίστης ιστορικής 
σημασίας, έκ τών όποιων τά σπουδαιότερα είναι: 1) Πολιτική ιστο
ρία τής Έπτανήσου (έκδοσις 1941) είς τήν όποιαν ό συγγραφεύς περι
γράφει τό καθεστώς τής Ένετικής κατοχής, τό όποιον διήρκεσε 411 
έτη (άπό τοΰ 1386 μέχρι τοΰ 1797) ώς καί τούς άνέκαθεν άγώνας τών 
Έπτανησίων διά τήν άπόκτησιν τής ’Ελευθερίας των. 2) Ή Πειρατεία. 
Ιστορία καί θρύλος άπό τό έτος 1500 π.Χ. έως τό έτος 1860, ή όποια 
έξεδόθη είς πρώτην έκδοσιν τοΰ 1956 καί είς δευτέραν τό έτος 
1963 .Συνεργάτης τής έφημερίδος «Καθημερινή» άπό πολλών έτών.

κήσιον Σώλσβαρυ εΐχεν έξασφαλίσει τήν συνδρομήν τής 
Γαλλίας καί τής ’Ιταλίας, έπειδή δέ καί ό Βίσμαρκ δέν ΰπε- 
στήριζε τήν Ρωσίαν, ήναγκάσθη ή τελευταία αΰτη νά δια- 
κανονίση τάς μετά τής ’Αγγλίας διαφοράς της διά τής δι
πλωματικής όδοΰ.

Ό Βίσμαρκ έκάλεσε νά παραστώσιν είς τό συνέδριον 
πάσας τάς δυνάμεις τάς άναφερομένας είς τήν Συνθήκην 
τών Παρισίων τοΰ 1856 καί έπί πλέον τήν Τουρκίαν, ένώ 
ή Ελληνική Κυβέρνησις, προεδρευομένη υπό τοΰ ’Αλεξάν
δρου Κουμουνδούρου, προέβη διά τής άπό 4 Μαρτίου 
1878 διακοινώσεως τοΰ 'Υπουργού τών ’Εξωτερικών Θεο
δώρου Δηληγιάννη είς τήν έξής δήλωσιν:

«Ή Ελλάς πρέπει νά λάβη ώσαύτως θέσιν έν τώ μέλ- 
λοντι συνεδρίφ έν τή ίδιότητι τοΰ φυσικού άντιπροσώπου 
τών έθνικών πόθων τών Ελληνικών πληθυσμών τής ’Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας».

Συγχρόνως καί άφοΰ διά Ρωσικής έπεμβάσεως άπεσο- 
βήθη ή διά τοΰ μεγάλου πολιτικού άνδρός Χαριλάου Τρι- 
κούπη άντιπροσώπευσις τής Ελλάδος έν τώ Συνεδρίφ, κα- 
τηρτίσθη ή άντιπροσωπεία έκ τών Θ. Δηληγιάννη Υπουρ
γού τών ’Εξωτερικών, τοΰ έν Βερολίνφ Πρεσβευτοΰ A. Ρ. 
Ραγκαβή καί τοΰ Γεν. Γραμματέως τοΰ 'Υπουργείου ’Ε
ξωτερικών ’Αγγέλου Βλάχου, ήτις καί τήν 27 Μαΐου 1878 
άνεχώρησε διά Βερολϊνον.

Τό Συνέδριον συνήλθεν τήν 1)13 ’Ιουνίου 1878 είς τό 
Γερμανικόν 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών ύπό τήν προ- 
εδρείαν τοΰ Βίσμαρκ καί άφοΰ ήσχολήθη μέ γενικώτερα 
ζητήματα, προκειμένου νά συζητηθή τό 15ον άρθρον τής 
Συνθήκης τοΰ 'Αγ. Στεφάνου άφορών τήν όργάνωσιν τής 
διοικήσεως είς Ήπειρον, Θεσσαλίαν καί Κρήτην, άπεφα- 
σίσθη νά άκουσθή ή Ελληνική άντιπροσωπεία.

Πράγματι τήν 17)19 ’Ιουνίου ένεφανίσθησαν ένώπιον 
αύτοΰ ή Ελληνική άντιπροσωπεία, όπου ό άρχηγός της 
Θ. Δηληγιάννης άνέγνωσε μακρόν υπόμνημα συνηγορών
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ύπέρ τής ένώσεως τής Κρήτης, Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, 
είπών μεταξύ άλλων τά έξής:

«Ή μεγέθυνσις τής Ελλάδος θά ήτο ή συμπλήρωσις του 
έκπολιτιστικοΰ έργου, δπερ άνέλαβεν ή Ευρώπη δημιουρ- 
γήσασα αυτό, άλλ’ ή προσάρτησις των όμορων επαρχιών 
θά συνέφερε καί εις τήν Τουρκίαν, καθ’ ό αΐρουσα τάς 
άφορμάς των ταραχών αύτής, σπουδαίως θά συνέβαλε εις 
τήν αΰξησιν τών οικονομικών της καί θά κατέπαυον τά 
γεγονότα τά όποια διετάραξαν τάς σχέσεις τής αγαθής 
γειτονίας, ας προσεπάθει πάντοτε νά τηρήση ή Ελλάς».

Μετά τούτο έλαβε τόν λόγον ό Ραγκαβής όστις συνηγό- 
ρησεν ύπέρ τών άνωτέρω καί μετά τήν δήλωσιν τού Βίσ- 
μαρκ ότι ή Ελληνική ύπόθεσις θέλει τυπωθή καί διανε- 
μηθή εις τά μέλη τού Συνεδρίου, άπεσύρθη ή Ελληνική 
αντιπροσωπεία, ήτις καί δεν έκλήθη πλέον ενώπιον αύτοϋ.

Τά Ελληνικά ζητήματα συνεζητήθησαν εις τό Συνέδριον 
κατά τήν ΙΓ' Συνεδρίαν τής 5 ’Ιουλίου καί τήν 13 τού αύ
τοϋ μηνός καί έτους 1878, τό Βερολίνειον Συνέδριον έπε- 
ράτωσε τάς εργασίας του καί δι’ αυτού άνεθεωρήθη τό 
διά τής Συνθήκης τού Άγ. Στεφάνου δημιουργηθέν εις 
’Ανατολήν καθεστώς, καί ώρίσθη ότι αί Μεγάλαι Δυνά
μεις, Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Γαλλία, ’Αγγλία, ’Ιτα
λία καί Ρωσία θά έπιδιώξωσι, όπως ή Ελλάς καί ή Τουρ
κία διακανονίσωσι μεταξύ των τήν διαμόρφωσιν τών νέων 
συνόρων.

Οϋτω πως έπεδίδοντο εις τήν Ελλάδα ή Θεσσαλία καί 
μέρος τής ’Ηπείρου, δηλ. ό νομός τής "Αρτης καί έν Έλ- 
λάδι αί άποφάσεις τού Συνεδρίου έχαιρετίσθησαν χαρμο- 
σύνως ύπό τής Κυβερνήσεως τού Κουμουνδούρου, ή άντι- 
πολίτευσις όμως ύπό τόν Χαρίλαον Τρικούπην, έθεώρησε 
τήν παραχώρησιν ταύτην πενιχράν καί αμφιβόλου πραγμα- 
τοποιήσεως.

Ή Κυβέρνησις τού Κουμουνδούρου έπεζήτησε τήν άπ’ 
εύθείας συνεννόησιν μετά τής Τουρκίας διά τόν ταχύτερον

διακανονισμόν τών άποφάσεων τού Συνεδρίου, ή δέ Τουρ 
κία διώρισε δύο αντιπροσώπους οϊτινες μετέβησαν μέν εις 
Πρέβεζαν, αλλά ούδέν εκεί κατωρθώθη καί ή προσπάθεια 
αυτή έματαιώθη.

’Αλλά διά τής μεσολαβήσεως τού Βίσμαρκ συνήλθον αί 
άντιπροσωπεΐαι Τουρκίας καί Ελλάδος εις Κωνσταντι- 
νούπολιν ύπό τήν έποπτείαν τών έν αύτή πρεσβευτών τών 
Μεγάλων Δυνάμεων καί έπετεύχθη τήν 4 ’Ιουνίου 1880 
συνδιάσκεψις πρός οριστικήν διευθέτησιν τού Ελληνο
τουρκικού ζητήματος.

’Εν τώ μεταξύ αί εναλλασσόμενοι Κυβερνήσεις τού Κου
μουνδούρου καί τού Τρικούπη έφρόντιζον διά τήν διευθέ- 
τησιν τού ζητήματος, ή δέ Ελλάς συγκροτήσασα στρατόν 
40.000 άνδρών, ήπείλει εισβολήν εις τά έπιδικασθέντα έ- 
δάφη, οΰτω δέ έπετεύχθη τόν Φεβρουάριον τού 1881 πρεσ- 
σβευτική έν Κωνσταντινουπόλει συνδιάσκεψις, κατά τήν 
όποιαν ή Τουρκία άπεδέχθη τήν παραχώρησιν εις τήν Ελ
λάδα τής Θεσσαλίας καί τής "Αρτης.

Ή άπόφασις αϋτη έγένετο αποδεκτή κατά τήν 31’"' 
Μαΐου 1881 ύπό τής Έλλην. Κυβερνήσεως προεδρευομέ- 
νης ύπό τού Κουμουνδούρου, τήν οποίαν άνεκοίνωσαν έν 
Άθήναις οί Πρεσβευταί τών Μεγάλων Δυνάμεων καί οΰτω 
πως έδάφη Ελληνικά έκτάσεως 12.500 τετραγ. χιλιομ., κα- 
τοικούμενα ύπό 300.000 έλληνικών ψυχών προσηρτήθησαν 
όριστικώς πλέον εις τήν μητέρα Ελλάδα.

Καί όταν τήν 18ΐν Ίανουαρίου 1882 ήρχισεν ή ένάτη πε
ρίοδος τής Ελληνικής Βουλής έκ τών 26 βουλευτών τών 
νέων χωρών οί 22 έξ αυτών προσεχώρησαν εις τό κόμμα 
τού μεγάλου πολιτικού άνδρός Χαρ. Τρικούπη καί έκτοτε 
ή Θεσσαλία καί ή "Ηπειρος άπετέλεσαν άναπόσπαστον 
τμήμα τής μεγεθυνθείσης Ελληνικής Πατρίδος καί όλοι 
οί "Ελληνες μέ χαρμόσυνον τόνον έορτάζουσιν τήν ογδοη
κονταετή ρίδα τής συμπληρώσεως τού μεγάλου τούτου καί 
άξιομνημονεύτου έθνικοΰ γεγονότος.

Πώς είδαν τήν έπιστράτευσιν τοΟ 1878 οί γελοιογράφοι τής έποχής.
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