
λάδα, άλλ’ άπετέλει προνομιοΰχον επαρχίαν, ή δέ διοίκη- 
σίς της άνετέθη εις γενικόν διοικητήν μέ δύο συμβούλους, 
ένα Χριστιανόν καί ένα Μουσουλμάνον. Δεν έδόθη λύσις 
εις τό άρθρον τό άφορών εις τήν Μακεδονίαν, τήν Θρά
κην, τήν ’Αλβανίαν καί τό μεγαλύτερον μέρος τής ’Ηπεί
ρου. Άπεφασίσθη μόνον ή 'Υψηλή Πύλη νά συνεννοηθή 
μέ τήν Ελλάδα διά τήν διαρρύθμισιν των συνόρων της και 
εις περίπτωσιν άσυμφωνίας αί Δυνάμεις θά έπενέβαινον 
διά νά διευκολύνουν τήν συνεννόησιν. ’Αλλά δέν ήτο ευ- 
κολον νά γίνη συνεννόησις καί δι’ αυτό αί μεγάλαι Δυνά
μεις έπραγματοποίησαν ειδικήν συνδιάσκεψιν τήν 16ην 
’Ιουνίου τοϋ έτους 1880, ήτις καθώριζεν άκριβώς τά σύ
νορα μέ παραχώρησιν εις τήν Ελλάδα όλης τής Θεσσα
λίας, πλήν τοΰ ’Ολύμπου. Έκ τής ’Ηπείρου έδίδετο μόνον 
στενή λωρίς, περιοριζομένη εις τήν γραμμήν τοϋ Άράχθου 
μέ μίαν πόλιν, τήν "Αρταν.

Είναι αληθές ότι εις τήν Ελλάδα αί αποφάσεις τής Βε- 
ρολινείου συνθήκης ήκούσθησαν παρ’ ελπίδα μέ χαράν καί 
μεγάλην ίκανοποίησιν από τήν Κυβέρνησιν τοΰ ’Αλεξάν
δρου Κουμουνδούρου, όχι όμως καί άπό τήν άντιπολίτευ- 
σιν, τήν οποίαν διηύθυνεν ό Χαρίλαος Τρικούπης.

Έπηκολούθησε μακρά, όξυτάτη καί πεισματική πολι
τική διαμάχη μεταξύ των δύο άνδρων, ήτις λόγω τής κα- 
κοπιστίας τής Τουρκικής πολιτικής καί τής άδιαφορίας 
τής πλειονότητος των Εύρωπαϊκών δυνάμεων καθίστα αμ
φίβολον τήν πραγματοποίησιν τών έν Βερολίνφ άποφασι- 
σθέντων. ’Εξ άλλου δέν έπέτρεπον τήν προσάρτησιν τής 
Θεσσαλίας καί αί δημιουργηθεΐσαι έν τώ μεταξύ σφοδρό- 
ταται άντιθέσεις καί άντιζηλίαι των Ευρωπαϊκών δυνά
μεων ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας καί Γερμανίας, τάς οποίας, 
άτυχώς, ύπεβοήθει εις τόν σκοπόν των ή αστάθεια τής 
Ελληνικής πολιτικής. ’Εν τέλει μετά πολλάς άμφιταλαν- 
τεύσεις καί 5ετεΐς συνεχείς καί αδιάλειπτους συνταρακτι
κός περιπετείας ή Τουρκική Κυβέρνησις, τή ύποδείξει των 
μεγάλων Δυνάμεων, άπεδέχθη τήν έκχώρησιν εις τήν Ελ
λάδα τής Θεσσαλίας.

Ή άποδοχή των έπιδικασθέντων εδαφών άνεκοινώθη εις 
τήν Κυβέρνησιν των ’Αθηνών τήν 26ην Μαρτίου τοϋ έτους 
1881.
Ή άπόφασις τής ένσωματώσεως τής Θεσσαλίας μέ τήν 

μητέρα Ελλάδα έλήφθη κατά τήν πρεσβευτικήν συνδιά- 
σκεψιν έν Κων)πόλει, γενομένην τόν Φεβρουάριον τοΰ 
έτους 1881 κατά πρότασιν τοΰ Βίσμαρκ.

’Αξίζει ένταΰθα νά άναφέρωμεν άπόσπασμα έκ τής μα- 
κρας άγορεύσεως τοΰ έκ Μεσσήνης σώφρονος πολιτικοΰ, 
τότε πρωθυπουργοΰ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, δστις 
κατά τήν έν τή Βουλή μονομαχίαν έπί τοΰ ζητήματος τής 
άποδοχής άπήντησεν ώς έξής εις τόν Χαρίλαον Τρικού- 
πην, καταδικάζοντα τήν πολιτικήν του διά πύρινων άντι- 
πολιτευτικών λόγων:

«Ύπεγράψαμεν, έτόνιζεν ό σώφρων πολιτικός, τήν σύμ- 
βασιν καί ήδη ή Θεσσαλία καί ή "Ηπειρος είναι Ελλάς. 
Τήν ύπεγράψαμεν, διότι έθεωρήσαμεν αυτήν υπηρετούσαν 
τά μεγάλα συμφέροντα τοΰ Ελληνισμού, σώζουσαν τήν 
Θεσσαλίαν καί τήν "Αρταν καί ίκανοποιοΰσαν τούς προαιώ
νιους πόθους ήμών. Καί σείς οί θερμοί πατριώται όσοι λυ- 
πεΐσθε, διότι δέν έτύχετε τής εύτυχοΰς περιστάσεως νά χύ
σετε τό αίμα υμών υπέρ τής πατρίδος, σείς έψηφίσατε τήν 
σύμβασιν... Τί θά έλέγαμεν, κύριοι, εις τούς Θεσσαλούς; 
Σας δίδεται ελευθερία, άλλ’ ήμεΐς τήν άρνούμεθα. Θέλο- 
μεν νά πολεμήσετε, θέλομεν τήν πατρίδα σας νά μεταβά- 
λωμεν εις στάχτην καί έρείπια. Θέλομεν όχι υμάς έλευθέ- 
ρους, άλλά τά πτώματα υμών. Δέν θέλομεν άναίμακτον τήν 
έλευθερίαν, θέλομεν νά πενθηφορήση ή Ελλάς. Καί έπει- 
δή αί τύχαι τοΰ πολέμου αβέβαιοι, νά ίδωμεν ίσως τούς 
Τούρκους έν αύτή... Τό κατ’ έμέ έν μόνον διαρκώς έπιθυ- 
μώ, πριν καταβώ εις τόν τάφον νά θέσω τήν υπογραφήν 
μου καί εις άλλας όμοιας πράξεις».

"Οσον πατριωτική καί εάν ήτο ή έπιχειρηματολογία τοΰ 
μεγαλεπηβόλου καί όξυδερκοΰς πολιτικοΰ Χαριλάου Τρι- 
κούπη, μετά δυσκολίας θά ήδύνατο νά υποστήριξή κανείς, 
ότι ό Άλ. Κουμουνδοΰρος έχειρίσθη κακώς τό τότε άφο
ρών εις τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας πολιτικόν θέμα.

Κατά τήν περίοδον εκείνην τό διεθνές κλίμα δέν ήτο 
καταφανώς εύνοϊκόν υπέρ τής Ελλάδος, τά Ελληνικά ζη
τήματα είχον περιέλθει είς δεινήν θέσιν καί τοιαύτην κρι
σιμότητα, ώστε έπεβάλλετο νηφαλία καί ψύχραιμος άντιμε- 
τώπισις αυτών, τό δέ Στέμμα καί ή Κυβέρνησις τοΰ ’Αλ. 
Κουμουνδούρου δέν ήδύναντο νά πράξουν άλλως, νά μή 
περιορισθοΰν δηλ. είς μόνην τήν προσάρτησιν τής Θεσ
σαλίας, άλλά νά έπιζητήσουν τήν άπελευθέρωσιν, ώς έλε- 
γον οί άντίπαλοί των, καί άλων Ελληνικών έδαφών διά 
τής άπειλής τοΰ πολέμου προς «σωτηρίαν μείζονος κρά
τους καί ύπέρ παντός τοΰ έθνους»... Διότι, έάν είχον καί 
άλλας αξιώσεις καί δέν ήρκοΰντο, ώς ύπεστήριζεν ό Χρ. 
Τρικούπης, είς ό,τι άπεφάσισεν ή έν Κων)πόλει πρεσβευ
τική συνδιάσκεψις κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ έτους 1881, 
έκινδύνευον νά περιαγάγωσι τήν εθνικήν ύπόθεσιν είς ένα- 
γώνιον αβεβαιότητα, διά νά μή είπωμεν προ τοΰ σκληροΰ 
διλήμματος: «ή αύτά ή τίποτε».

Αύτό είναι έν γενικαΐς γραμμαΐς τό ιστορικόν τής άπε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας έκ τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ.

Τό γεγονός αυτό έπανηγυρίσαμεν καί ή σκέψις μας αεί
ποτε θά μεταφέρεται μέ βαθυτάτην ευγνωμοσύνην είς τήν 
καλλίστην ύπέρ τής πατρίδος εισφοράν τών πατέρων μας, 
τών όποιων ή θυσία μάς έχάρισε τήν καλλίκαρπον έλευ
θερίαν καί μάς έδωσε τήν δυνατότητα κατά τήν διαρρεύσα- 
σαν 80ετίαν νά άναπτύξωμεν τήν δράστηριότητά μας καί 
νά διακριθώμεν είς τάς εύγενεΐς έκδηλώσεις καί τάς ώραίας 
πραγματοποιήσεις τής ζωής, ώς άξια, τιμημένα καί γνή
σια τέκνα τής Θεσσαλικής γής.

Φ

Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

Σ’ όλο τόν κόσμο ξαστεριά 
Σ’ όλο τόν κόσμο ήλιος,
Κ’ ή Θεσσαλία βρίσκεται 
Μές στόν καπνό κι’ άντάρα.

Μιά μπεϊοπούλα κάθεται 
στή Λάρ’σα κλαίει καί σκούζει. 
Μιά μπεϊοπούλα φώναξε 
άπό τό παραθύρι.

Στρατέ μ’ πάψε τόν πόλεμο 
πάψε καί τό ντουφέκι·
Οί Τούρκοι προσκυνήσανε 
κί δόσανε τόν τόπο.

"Ολο τό βιό τους μάσανε 
φεύγουν καί παν στήν Πόλι, 
κ’ οί Θεσσαλοί περήφανοι 

"Ολοι μαζύ φωνάζουν.

Ν’ ή Θεσσαλία λεύτερη 
τή Μάννα της δοξάζει,
Ν’ ή Θεσσαλία λεύτερη 
τή Μάννα τ’ς άγκαλιάζει.

Κι’ οί Θεσσαλοί περήφανοι 
τά ογδόντα της γιορτάζουν,
Κι’ οί Θεσσαλοί περήφανοι 

"Ολοι μαζύ γιορτάζουν.
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