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Από τους υπολογισμούς της επιτροπής που στα 1896 συστήθηκε για 

να μελετήσει τα θεσσαλικά ζητήματα, μαθαίνουμε πως στα τσιφλίκια της 
Θεσσαλίας κατοικούσαν 11 χιλιάδες οικογένειες κολλιγάδων και 18 
χιλιάδες αγρότες. Όλη όμως η αγροτιά ήταν 300 χιλιάδες ψυχές. Υπήρχαν 
επίσης και πολλές τουρκικές μικροϊδιοχτησίες τα λεγόμενα κονιαροχώρια 
κυρίως όμως στον κάμπο της Λάρισας.  

Μα ας μη ξεχάσουμε και τις θέρμες (ελονοσία) που αποδεκάτιζαν το 
Θεσσαλό αγρότη. Από τα παιδιά που γεννιούντανε τα 60% πέθαιναν απ’ τη 
σπλήνα. Γενικά ο καμπίσιος Θεσσαλός είναι ηλιοκαμένος απ’ το λιοπύρι 
και πετσί και κόκκαλο από την αναφαγιά και την ελονοσία που εξήντα στα 
εκατό γυρίζει σε χτικιό. Περισσότερα μάλιστα από τα μισά μεροκάματά 
του της χρονιάς τον παλιότερο καιρό τάχανε σπαρταρώντας μέσα στη 
χαμοκαλύβα του απ’ τον πυρετό.  

Μα αν σ’ όλα αυτά λέγαμε και για τις πλημμύρες, για την έλλειψη 
τεχνικών έργων γενικά (αποξηραντικά, ποτιστικά, αντιπλημμυρικά, κλπ.) 
θα συμπληρώναμε την εικόνα της καταστροφής και της κόλασης, που 
βρισκόταν ο Θεσσαλός αγρότης.  

Όταν λοιπόν στα 1881 η Θεσσαλία μ’ ένα κομμάτι της Ηπείρου (νομός 
Άρτας) προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος οι σκλάβοι της γης θάρεψαν 
πως τελείωσαν τα ψέματα και πως γίνονταν ελεύθεροι. Έτσι εννοούσαν το 
ρωμαίικο που από χρόνια το περίμεναν και το λαχταρούσαν κ’ 
επαναστάτησαν κιόλας δυο φορές τη μια στα 1854 και την άλλη στα 1878.  

Γύρεψαν λοιπόν οι κολλιγάδες της Θεσσαλίας άμα έγινε στο 1881 
ρωμαίικο η Θεσσαλία να μπουν μέσα στα τσιφλίκια σαν αφεντικά. Όμως 
οι τσιφλικάδες φωνάξανε ένα δυνατό Αλτ, γιατί είχαν πίσω τους τον 
ελληνικό στρατό και τις ελληνικές αρχές.  

Η ελληνική κυβέρνηση και να ήθελε δε μπορούσε να λύσει το 
αγροτικό ζήτημα, γιατί ο Κουμουνδούρος στην ελληνοτουρκική σύμβαση 
που υπόγραψε, δέσμευσε το ελληνικό κράτος. Απαγορευόταν, σύμφωνα 
με ειδικό άρθρο, η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών.  

Μα δεν ήταν μόνο ο Κουμουνδούρος υπεύθυνος, αλλά και όλοι οι 
πολιτικοί αρχηγοί. Όταν η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε να μπει ειδικός 
όρος για την προστασία του τσιφλικάδικου καθεστώτος, δεν αντιτάξανε 
καμιά άρνηση, γιατί πρώτα δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τους 
Ευρωπαίους αστούς που, στα χρόνια αυτά ήταν φανατικοί υποστηριχτές 
του «ιερού δικαιώματος της ιδιοκτησίας». Δεύτερο, και οι ίδιοι είχαν τις 
ίδιες ιδέες και τρίτο δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τους Έλληνες του 
εξωτερικού.  
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