Στην πρώτη μάχη τής Μακρινίτσας, ανάμεσα στούς άλ
λους ξεχωρίζει ή Μαργαρίτα Μπαστέκη-Μαλιούφα, ιδιαί
τερη γυναικεία φυσιογνωμία των νεωτέρων χρόνων τής
Ελληνικής έπαναστάσεως κι’ ή γριά Σουΐπαινα κι’ άλλες
Μακρινιτσιώτισσες. Στις επιχειρήσεις αυτές σκοτώθηκε
κι’ ό φιλέλληνας "Αγγλος ανταποκριτής των «Καιρών»
του Λονδίνου Κάρολος Όγλ.
Όσο κι’ άν δέν χάρισε άμεσα τήν Ελευθερία τής Θεσ
σαλίας ή επανάσταση τοΰ 1878 πού έκφυλίστηκε τόν ’Α
πρίλη τοϋ ίδιου χρόνου, έγινε ώστόσο άφορμή ν’ άποφασισθή ή προσάρτηση τής Θεσσαλίας στήν Ελλάδα.
Στή Βερολίνειο συνθήκη τοΰ ’Ιουλίου 1878 μέ τό άρθρο
13 τής συνθήκης προσκαλοΰνταν ή «'Υψηλή Πύλη» νά
παραχωρήση στήν Ελλάδα τή Θεσσαλία καί μέρος τής
’Ηπείρου (τό νομό "Αρτας).
Στις 24 τοΰ Ίούνη 1881 άρχίζει ή αποχώρηση των τουρ
κικών στρατευμάτων άπ’ τήν "Αρτα καί στίς 2 τοΰ Νοέμ
βρη τοΰ ίδιου χρόνου όλοκληρώνεται ή εκκένωση τής
Θεσσαλίας μέ τήν παράδοση τής πόλεως τοΰ Βόλου καί
τής περιοχής στίς έλληνικές αρχές.
'Ύστερα άπό πέντε αιώνες τουρκικής σκλαβιάς ή Θεσ
σαλία ξαναγυρίζει στήν άγκαλιά τής ελεύθερης μητέρας
Ελλάδας καί συνταυτίζει μ’ αυτή στό έξής τό μέλλον της.
*

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
Κύριε Νομάρχα,
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες καί Κύριοι,
Πραγματικά ή σημερινή ήμέρα πού συμπίπτει μέ τά
80χρονα τής άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας άπό τόν
Τουρκικόν ζυγόν είναι ένα μεγάλο γεγονός καί γίνεται
άκόμα μεγαλύτερον άν άναλογισθώμεν, ότι χρειάστηκαν
60 ολόκληρα χρόνια άπό τής Ελληνικής έπαναστάσεως
νά ένωθή ή Θεσσαλία μέ τό υπόλοιπον ελεύθερον Ελλη
νικόν Κράτος.
Κανένας δέν δύναται νά ξεχάση τούς άγώνας τών Θεσσαλών καί Ιδιαιτέρως τών συμπατριωτών μας, οί όποιοι
κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1878, ήτις υπήρξε ό πρόδρομος
τής θεσσαλικής άπελευθερώσεως, έδωσαν τήν ορμή καί
τό τίμιον αίμα των χάριν τής έλευθερίας τής Θεσσαλίας.
Αίωνία τους ή μνήμη!
Ή 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τών Θεσσαλών, τό λαμπρόν αύτό πνευματικόν "Ιδρυμα πρέπει νά σεμνύνηται διά τήν πρωτοβουλίαν τής όργανώσεως τών
Πανθεσσαλικών έορτών, διά τό έξοχον πατριωτικόν αύτό
γεγονός. Δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν ή Λαογραφική
Εταιρεία τών Θεσσαλών πρωτοστατεί εις τοιούτου εί
δους πνευματικός καί πατριωτικός έξάρσεις καί θά πρέ
πει νά τής χρεωστώμεν χάριν δι’ αύτό.
Εύχομαι έκ βάθους καρδίας, ίνα άπαντες οί παριστάμενοι άξιωθώμεν νά έορτάσωμεν καί τά ΙΟΟχρονα τής Θεσ
σαλικής άπελευθερώσεως.
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΥ
Κυρίαι καί Κύριοι,
Μεγάλη χαρά καί συγκίνησις συνέχει τάς καρδίας τών
συμπατριωτών μου καί έμοΰ, διά τήν τιμήν ή οποία προσ
δίδεται σήμερον εις τήν ιστορικήν μας κωμόπολιν, τάς
Μηλέας, έκ τής έπισκέψεως κλιμακίου διακεκριμένων με
λών τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσ
σαλών, έπί τή συμπληρώσει Ογδοηκονταετίας άπό τής
άπελευθερώσεως τής Θεσσαλίας.
Συγκεντρωμένοι έντός τοΰ ίεροΰ τούτου χώρου τής βι
βλιοθήκης (ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ) τών άειμνήστων διδασκάλων
τοΰ γένους ’Ανθίμου Γαζή, Γρηγορίου Κωνσταντά καί
Δανιήλ Φιλιππίδου, αίσθανόμεθα ρίγη συγκινήσεως άτενίζοντες τήν σημαίαν ταύτην τής έπαναστάσεως τήν ό
ποιαν ύψωσαν οί διδάσκαλοι ούτοι κατά τό 1821 ένταΰθα
καί ήγωνίσθησαν μετά τών άλλων Ελλήνων διά τήν έλευθερίαν τοΰ "Εθνους μας.
Αίμα πολύ, άγώνες σκληροί καί άφθονα δάκρυα, δέν
έφερον τότε καί τήν άπελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας μας,
ή όποια έξηκολούθησε νά στενάζη ύπό τόν ζυγόν τής δου
λείας. Ό "Ανθιμος Γαζής άπέθνησκε έν Σύρα, ό δέ Κωνσταντάς, έπιστρέψας έν τή δούλη Πατρίδι του έξηκολού
θησε νά διδάσκη μέχρι τοΰ 1844 τά σκλαβωμένα είσέτι
Ελληνόπουλα.
Δέν ηύτύχησαν άμφότεροι νά ϊδωσι έλευθέραν τήν
Θεσσαλίαν καί τήν ιδιαιτέραν των Πατρίδα' έφυγον έκ
τοΰ κόσμου τούτου μέ τό πικρόν παράπονον ότι άφίνουν
τήν Πατρίδα των έν τή δουλεία.
Τούς άγώνας όμως αύτών έξηκολούθησαν οί ήρωϊκοί
Θετταλομάγνητες μεταξύ τών όποιων καί οί έκ Μηλεών
καταγόμενοι οπλαρχηγοί Γαρεφαΐοι, μέ πίστιν διά τήν
έλευθερίαν των.
Ή Θεσσαλία μας, έλευθέρα πλέον άπό τοϋ 1882, τιμά
καί γεραίρει πάντας τούς άγωνισθέντας διά τήν έλευθερίαν
της. ’Από όγδοηκονταετίας άναπνέομεν τόν έλεύθερον
άέρα τής Πατρίδος μας καί άπολαμβάνομεν τούς γλυκείς
καρπούς τοΰ δένδρου τής έλευθερίας, τό όποιον μέ τόσα
δάκρυα καί αίμα έπότισαν οί Πατέρες μας.
Τστάμενοι μέ σεβασμόν πρό τοΰ έπιτραχηλίου τούτου
τοΰ ’Ανθίμου Γαζή, τό όποιον έφόρει όταν ηύλόγει τούς
άγώνας τοΰ "Εθνους μας καί τής τραπέζης ταύτης τοΰ σοφοΰ διδασκάλου Γρηγορίου Κωνσταντά, τήν όποιαν έχρησιμοποίει ώς γραφεΐον καί κλίνην, άς εϊπομεν:
Πατέρες πατέρων, χαρήτε. Ή πατρίς μας πλέον είναι
έλευθέρα. . .
’Ιδού εις μαρτυρίαν ή πλειάς αΰτη τών Θεσσαλών καί
λοιπών Ελλήνων προσκυνητών ήνωμένη μεθ’ ήμών φέρει
τόν χαρμόσυνον αύτόν χαιρετισμόν εις τάς ίεράς σκιάς
σας.
Τούς εύχαριστοϋμεν έκ βάθους καρδίας ήμών, διότι εΐχον τήν ίεράν αύτήν έμπνευσιν νά έπισκεφθώσι καί τήν
ιστορικήν ταύτην κωμόπολίν μας καί είδικώς τόν ιερόν
τούτον χώρον, ίνα έν χαρά καί άγαλλιάσει συνεορτάσωμεν τά όγδοηκοντάχρονα τής έλευθερίας μας.
Παρακαλώ θερμώς τόν άξιότιμον Κύριον Γεώργιον
Χατζηκώσταν όπως λάβη τόν λόγον.

Ακολούθως ώμίλησαν οί κ.κ.
’Ιωάννης Γκλαβάνης, Ύπουργός-Βουλευτής Μαγνησίας
Γεώργιος Παπαδάκος, Νομάρχης Μαγνησίας

’Ακολούθησε ομιλία τοΰ

Σωκράτης Κ. Βαμβάκος, Γενικός Γραμματεύς τής 'Ιστο
ρικής καί Λαογραφικής Εταιρείας τών Θεσσαλών.

κ. Γεωργίου Χατζηκώστα, 'Ιστοριοδίφου - Συγγραφέως.
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