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L i J  Σ Ε Ι Ρ Α  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Ω Ν  Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Λ Η Σ

ΣΣΤΤΟΗοΓΗΤΓΜΓ’*0, ·τ ■«· ,. η; X

ί ΤμΓ
ΟΠΟΓΗΤτΜ! *w rv

ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
" ~ ΚΑΤΑ ΤΟΝ

19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
(’Αρχές 19ου αι. ως 1912)

\

>Ί

Ι Ω Α Ν Ν ΙΝ Α  1982



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ................................................. 11-16

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ..... ............................................... 17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικά γιά τάν χατάγωγά τοΟ θ ε σ μ ο Ο  τών συντεχνιών καί τάν άνάκτυ- 

ξά τους στά Βαλκανικά χώρο κρίν καί μετά τάν τουρκικά κατάχτη

ση ....................................................... 18-21

2» Δομά τών συντεχνιών γενικά..... .......................... 21-25

3. Οί συντεχνίες στά Γιάννινα ώς τά τέλη τοΟ 18°- αιώνα (γενικά έ- 

κισχάκηση.....................    25-30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A * : ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ (άρχές 19°= αί.-1822).

1. Είδη συντεχνιών ............................................  32

1. Μεγάλες συντεχνίες ......................  33-39

II. Μικρές συντεχνίες ...................................   39-41

2. Τάκος διάθεσης καί τράκος διακίνησης των κροιάντων

I. Τάκος διάθεσης τών κροιάντων

α) ’Αγορά ά καζάρι τών Ίωαννίνων..... ................. 41-47

β) '.Εμκορικά κανηγάρια ...........................   Μ>8-51

II, Τράκος διακίνησης τών κροιάντων

ά) Είσαγωγές ..........      51-52

$> ’Εξαγωγές .................................     53

3. Φορολογία καί άλλες έκιβαράνσεις

I. Είδη Φάρων

α) Βασιλικά δοσίματα........     54-55

β) Αυθεντικά δοσίματα ..........................     56-57

"Εκτακτοι φάροι ............. *............................... 57-63

II. Κατανομά καί είσιραζπ Φάρων .............................  63-68

III. "Αλλες έκιβαράνσεις

α) Χρηματικές έκιβαράνσεις (άβανίες) ........................ 68-71 .

β) Μά Χρηματικές ...........   71-76

4. Πρώτα συμκτώματα τΠς καραχμάς τών συντεχνιών ............  76-88



- 8 -

b  .

5. *H πολιορκία των 'Ιωαννίνων,ό θάνατος τοΟ ’Αλή πασδ καί δ "χαλα

σμός" των συντεχνιών .....................................  88-97

6. Συμβολή των συντεχνιών στήν πολιτική,κοινωνική καί θρησκευτική

ζωή των ’Ιωαννίνων κατά τήν ίδια περίοδο ..............  97-104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΘΕΣ- 

ΣΑΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1854.

1. ’Η κατάσταση στά Γιάννινα μετά τον θάνατο τοΟ ’Αλή πασα-η δοκιμα

σία των συντεχνιτών κατά τή δεκαετία 1822-1831.......... 105-106

α) Ή  πανώλη ..............  106-107

β) 'Η έλληνική επανάσταση ................................  107-109

γ) ‘Η ληστεία........................     109-110
δ) Το φορολογικό πρόβλημα τής δεκαετίας 1822-1831 ......... 110-125

2. *Η ανασυγκρότηση των συντεχνιών (1831-1839) ............. 125

α) *Η έπιβολή νέων φόρων και οί προσπάθειες των συντεχνιών γιά τή

γενικότερη άντιμετώπηση τοΟ φορολογικοϋ προβλήματος....  125-129

β) 'Η προσωρινή υποχώρηση των αρνητικών παραγόντων καί ή οικονομική

ανόρθωση των συντεχνιών ................................ 129-132

ψ·
\J

3. Τά αίτια τής νέας κρίσης τοΟ συντεχνιακοΟ θεσμο0(1839-1854).132-133 

° α) Οί Μεταρρυθμίσεις (Hatt-i-Sherif) τοΟ 1839 καί οί έπιπτώσεις τους

στο συντεχνιακό καθεστώς .................. 133-134
β) 'Η έμφάνιση νέων,αλλά καί παλμών παραγόντων .........  134-139

γ) Ου έπιπτώσεις από τά επαναστατικά κινήματα τοΟ Κριμαϊκοϋ πολέ -

μου ..................................................... 139-142

4. 'Η πολιτική,κοινωνική καί θρησκευτική δραστηριότητα των συντε

χνιών      142-159

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 1856 ΩΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 

1869 - Η ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

1. 'Η έκδοση τοΟ Hatt-i-Humayun τοΟ 1856 καί οί έπιπτώσεις του στον

οίκονομικό τομέα ..................................... 160-162

α) *Η έπιβολή των νέων φόρων .............................. 162-169



-9-

g) Ου προσπάθειες των συντεχνιών γιά τήν Αποφυγή τδν νέων φό

ρων ...................................................  169-177

2. *0 Νόμος τδν Βιλαετίων καί οι» συνέπειές του γιά τό συντεχνιακό

θεσμό .................................................  177-180

3. Ή  οικονομική συρρίκνωση των συντεχνιών .................  180-187

t*. Ή  πυρκαγιά των Ίωαννίνων ...»..........................  187-188

* 5. Ή  συμΒολή των συντεχνιών στή διαμόρφωση τής πολιτικοκοινωνι

κής καί θρησκευτικής ζωής τής πόλης κατά τήν ίδια χρονική πε

ρίοδο .................................................. 188-196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑ

ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

■#- 1. Τά αίτια τής δριστικής παρακμής των συντεχνιών..........  197

1. Ή  Βιομηχανική επανάσταση στήν Εύρώπη καί δ Αντίκτυπος Tns στήν

οικονομική ζωή των Ίωαννίνων.......................... 197-207

II. Ή  διατήρηση των προηγουμένων αρνητικών παραγόντων γιά τή δράση

των συντεχνιών ........................................  207-213

III. Ή  έμφάνιση νέων αρνητικών παραγόντων γιά τό έμπόριο καί τίς

τέχνες .................................    213-217

2. *0 οικονομικός μαρασμός των συντεχνιών καί δ Αποσόνθεσή

τους ..................................................  217-222

3. *Η τελευταία φάση των μή οικονομικών δραστηριοτήτων των συν

τεχνιών        222-228

&  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................  228-232

Σημειώσεις Προλεγομένων .....................................  233

Μ Είσαγωγής     234-248

Μ α' κεφαλαίου ..................   249-305

" β' "   306-343
·» γ' «   3^-357

_ »· 6 ' ”      358-372

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ......    375-395

Χάρτης ................♦...................................  396

Σημειώσεις Παραρτήματος ...................................... 398

Βιβλιογραφία ......     <400-417

Ευρετήριο ....................      419-454



Β Ρ Α Χ Υ Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

ΑΑΠ : Άρχειον Άλή πασά (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
ΑΜΑΕ : Archives du Ministfire des A ffaires Strangfires,Correspondence 

Consulaire e t  Commerciale (Quai d 'O rsay ,P aris).
Α0ΛΓΘ : Άρχειον τού θρακικοΰ ΛαογραφικοΟ καί Γλωσσικού θησαυρού (τιε 

ρ ιοδικό).
ΑΜΙ : Άρχειον Μητροπόλεως Ίωαννίνων .
ANF : Archives Nationales de France (P a ris).
ΑΣΙ : Άρχειον Σταύρου Ίωάννου ( ’Εθνική Βιβλιοθήκη)
AYE : Άρχείον 'Υπουργείου ’Εξωτερικών.
ΓΑΚ-ΑΓΒ : Γενικά Αρχεία τού Κράτους-Άρχειον Γιάννη Βλαχογιάννη. 
ΕΑΜΙ : "Εγγραφα Αρχαιολογικού Μουσείου Ίωαννίνων.
ΕΕΒΕΙ : "Εγγραφα ’Εμπορικού καί Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρίου Ίωαννί- 

νων.
ΕΙ : Encyclopedie de 1 ' Islam.
ΗΧ : Ηπειρωτικά Χρονικά (περιοδικό)
HE : ’Ηπειρωτική ’Εστία (περιοδικό)
MAF : M lnistre des A ffaires ItrangSres.
MEE : Μεγάλη Ελληνική Έγκυκλοπαιδεία.
ΝΕ : Νέα ’Εστία (περιοδικό).
Νελ : Νέος Έλληνομνήμων (περιοδικό).
SA : Studia Albanica (περιοδικό).



Π Ρ Ο Α Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Τό συντεχνιακό φαινόμενο.μολονότι στόν εύρύτερο βαλκανικό χώ- j  
ρο έγινε άντικείμενο συστηματικών έρευνών,στήν 'Ελλάδα δέν άπασχόλπ- y 
σε ιδιαίτερα τούς έρευνητές."Ετσι,οί πληροφορίες πού έχουμε γιά τ ις  . 
έλληνικές συντεχνίες στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ε ίνα ι πολύ περιο
ρισμένες καί μερικές φορές άνακριβείς.Οί λιγοστοί μελετητές του συν
τεχνιακού θεσμού περιορίζονται σέ μιό έπιφανειακή έξέταση χωρίς κα
μιά προσπάθεια γιά τήν πλήρη διερεύνηση τού θέματος σέ έκταση καί 
βάθος.

Στόν ήπειρωτικό χώρο έλάχιστοι άσχολήθηκαν μέ τό συντεχνιακό 
φαινόμενο καί τά στοιχεία πού μάς παραδίνουν είνα ι τ ις  περισσότερες 
φορές άσαφή καί άτεκμηρίωτα."Αλλωστε,όλοι σχεδόν ο ι μελετητές τών 
συντεχνιών καί τών έπαγγελμάτων τής περιοχής ξεκίνησαν άπό λαογραφι- 
κά ένδιαφέροντα,δίνοντας έτσι ιδια ίτερο βάρος στις λαογραφικές πτυ
χές τού θέματος καί παραμερίζοντας ή παρασιωπώντας άκούσια σημαντι
κά γεγονότα ή σπουδαίες πληροφορίες σχετικά μέ τήν ύπαρξη τού συν
τεχνιακού θεσμού.

Αυτό διαπιστώνεται εύκολα άπό μιά άνασκόπηση τών δσων έχουν 
γραφτεί ώς σήμερα γιά τό θέμα.Πολλές καί άξιόλογες είδήσεις,λαογρα- 
φικοΰ κυρίως χαρακτήρα,γιά τ ις  γιαννιώτικες συντεχνίες μάς δ ίν ε ι ή 
Αγγελική Χατζημιχάλη στις διάφορες μελέτες τ η ς ^ Ά ν  καί ο ΐ περισσό
τερες άπ’αυτές άναφέρονται στόν εύρύτερο έλλαδικό χώρο νομίζουμε δ- 
τ ι  ό κεντρικός τους άξονας περιστρέφεται γύρω άπό τήν "Ηπειρο.0L συχ
νές άναφορές άλλωστε τής έρευνήτριας στις ήπειρωτικές συντεχνίες καί 
τήν ήπειρωτική τέχνη έπιβεβαιώνουν τήν άποψη αύτή.

Πρέπει δμως νά έπισημάνουμε ότι άρκετές φορές ή Χατζημιχάλη 
δέν δηλώνει τήν πηγή άπό τήν όποια άντλεί τ ις  ειδήσεις της μέ άποτέ- 
λεσμα πολλές άπ’αύτές νά παραμείνουν άνεκμετάλλευτες άφού τελικά ή
ταν άδύνατο νά έλεγχθεί ό βαθμός τής άξιοπιστίας τους.

*0 δεύτερος έρευνητής πού κάνει λόγο γιά τό θέμα μας ε ίνα ι ό 
Δημήτριος Σαλαμάνκας.2 Σέ γενικές γραμμές ή έργσσία του μπορεί νά 
χωρισθεί σέ δύο μεγάλες ένότητες.Στήν πρώτη ό συγγραφέας παραθέτει 
μακροσκελή κατάλογο μέ τά διάφορα έπαγγέλματα πού ύπήρχαν στά Γιάν- 
νινα κατά τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας.Στή δεύτερη προχωρεί σέ μιά
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ίστορική έπισκόπηση του συντεχνιακού θεσμού άπό τ ίς  άρχές τοΟ 11ου 
ώς τ ίς  άρχές τοΟ 19ου αίώνα.Οί περισσότερες πληροφορίες του είναι 
άντλημένες άπό τόν 14° τόμο των ’Ηπειρωτικών Χρονικών (1939) καί ά- 
ναφέρονται στίς άρχές του 19ου αίώνα.Τή μελέτη του κλείνει μέ ένδι- 
αφέρουσες προσωπικές του άναμνήσεις γιά τήν όργάνωση τών συντεχνιών 
καί μέ πληροφορίες γιά τήν τοπογραφία τής γιαννιώτικης άγοράς καθώς 
καί γιά μερικές κοινωνικές καί θρησκευτικές δραστηριότητες τών συ
ντεχνιών.

Τέλος,οι γιαννιώτικες συντεχνίες τών παπουτζήδων, κοντουράδων 
καί μπαλωματήδων θ ’άπασχολήσουν κατά τό 1980 τόν Κωνσταντίνο Φωτό- 
πουλο3.0 ί είδήσεις του,πλούσιες σέ λαογραφικά στοιχεία,έλάχιστες ού- 
σιαστικές ύπηρεσίες προσφέρουν στό θέμα μας.

Τό παραπάνω κενό προσπαθήσαμε νά καλύψουμε μέ τήν παρούσα μελέ
τη,χωρίς βέβαια αυτό νά σημαίνει πώς τό συντεχνιακό φαινόμενο δέν 
χρειάζεται μιά γενικότερη έξέταση σέ πανηπειρωτική κλίμακα.

"Οπως σ’δλες τ ίς  βαλκανικές χώρες έτσι κι έδώ ό συντεχνιακός 
θεσμός γνώρισε τρεις φάσεις κατά τήν πορεία τής έξέλιξής του.Ή  πρώ
τη φάση περιλάμβανε τό στάδιο τής γέννησης καί τής νηπιακής του ήλι- 
κίας,ή δεύτερη τήν πλήρη άνάπτυξη καί άνθισή του,καί ή τρίτη τήν πα
ρακμή καί τήν άποσύνθεσή του.

Τήν τρίτη καί τελευταία φάση τής έξέλιξης του θεσμού αυτού στά 
Γιάννινα προσπαθεί νά διερευνήσει ή έργασία μας.

Στή β ' δεκαετία τού 19ου αιώνα οί συντεχνίες τών Ίωαννίνων,ά- 
κολουθώντας τό γενικότερο κανόνα άρχισαν νά παρουσιάζουν τά πρώτα 
σημάδια οικονομικής παρακμής καί λίγα χρόνια άργότερα νά έμφανίζουν 
άνάλογα συμπτώματα στό θεσμικό τους πλαίσιο.Τά δυσάρεστα φαινόμενα, 
ύστερα άπό μιά προσωρινή ΰποχώρησή τους,θ’άποκτήσουν μόνιμο χαρακτή
ρα καί θά όδηγήσουν τελικά τ ίς  συντεχνίες σέ χρόνια οικονομική καί
δομική κρίση,ή όποια,σέ συνδυασμό μέ διάφορους έξωτερικούς άρνητι- 
κούς παράγοντες,θά διαβρώσει σιγά-σιγά τό συντεχνιακό οικοδόμημα,θά 
υποσκάψει τά θεμέλιά του καί θά τό καταστήσει έτοιμόρροπο."Ετσι,στίς 
άρχές τού αιώνα μας τό οίκοδόμημα αύτό θά καταρρεύσει πολύ εύκολα,ά- 
φού στό μεταξύ καί τά ίδια  τά μέλη τών συντεχνιών θά τό έχουν έγκα- 
ταλείψει,μέ σκοπό ν ’άπαγκιστρωθοΰν άπό τά έπικίνδυνα έρείπια " τής 
έσναφικής όργάνωσης".
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Γιά νά διερευνήσουμε τό θέμα μας άπό κάθε άποψη προσπαθήσαμε 
νά άξιοποιήσουμε τ ις  γνωστές,άλλά κυρίως τ ίς  άγνωστες άρχειακές πη
γές πού έπισημάναμε καί μελετήσαμε.Οί πηγές αύτές ε ίνα ι:

1 )Τό"Άρχείον Σταύρου Ίωάννου" πού βρίσκεται κατατεθειμένο στήν’ΕΘ- 
νική Βιβλιοθήκη ’Αθηνών.Άπό τό άρχείο αύτό,πού τό έχει περιγράφει 
καί έκδόσει κατά ένα μέρος δ Σωκράτης Κουγέας στά ’Ηπειρωτικά Χρονι
κά τού 1939 (τομ. 14).χρησιμοποιήσαμε δλους σχεδόν τούς κώδικες καί 
δλα τά λυτά έγγραφα πού δέν συμπεριέλαβε δ Σ.Κουγέας στήν έκδοσή του.

2) Τό"Άρχείον Μητροπόλεως Ίωαννίνων" πού κ ι ’αύτό περιλαμβάνει κώδι
κες καί λυτά έγγραφα.Οί κώδικες τοΟ ’Αρχείου σύτού ξεπερνούν τούς
100 καί μπορούν νά χωρισθούν σέ τέσσερες μεγάλες κατηγορίες: Στήν
πρώτη άνήκουν έκεΐνοι πού έχουν καταχωρισμένα έγγρα<ρα τής πόλης καί 
τής έπαρχίας των Ίωαννίνων (άναφορές,διαθήκες,προικοσύμφωνα). Στή 
δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οί κώδικες πού περιέχουν πράξεις 
τής Δημογεροντίας Ίωαννίνων,τής Δημογεροντίας ’Επαρχιών καί,άργότε- 
ρα,τής ’Ενιαίας Δημογεροντίας.Στήν τρίτη κατηγορία άνήκουν οί κώδι
κες δπου καταχωρίζονταν οί άποφάσεις τού μητροπολιτικοΰ δικαστηρίου 
καί,τέλος,στήν τέταρτη κατηγορία οί κώδικες πού έχουν άμεση σχέση μέ
τήν Ιστορική τύχη τού Ταμείου των ’Ελεών τών Ίωαννίνων (κατάστι
χα καί καθολικά).

3) 01 έκθέσεις τών έλληνικών προξενείων ’Ηπείρου καί Αλβανίας; τής 
πρεσβείας Κωνσταντινουπόλεως,καθώς καί άλλων προξενικών άρχών τής 
'Ελλάδας.’Ακόμη,οί διαταγές καί άποφάσεις τού 'Υπουργείου ’Εξωτερι
κών οί σχετικές μέ τό θέμα μας άπό τό 1840 ως τό 1913 ( " Ισ τ ο ρ ι
κόν Άρχεΐον" τού ’Υπουργείου ’Εξωτερικών τής Ελλάδος").

4) Ή έμπορική προξενική άλληλογραφία (Correspondence Consulaire e t 
Commerciale) τών Γάλλων προξένων στά Γιάννινα κατά τόν 19° αίώνα , 
(Archives du Ministere des A ffaires Etrang^res,Quai d ’O rsay,Paris). 5 6

5) Οί έκθέσεις τού Γάλλου πρόξενου Hughes Pouqueville κατά τά έτη 
1813-1814 πού άπόκεινται στά Archives Nationales de France (P a ris).

6) Ό  ύπ’άριθμ. 80 όγκώδης φάκελος τού Ιστορικού ’Αρχείου Γιάννη 
Βλαχογιάννη μέ τίτλο : Έπαγγέλματα-Συνάφία-Ρουφέτια. Τό ’Αρχείο αυ
τό στεγάζεται,δπως είνα ι γνωστό,στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους.
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7) Τό "Άρχείον τού Άλή πασά" πού άπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιο
θήκη ’Αθηνών.

8) 01 φάκελοι 240,241 ,245,248 τού " ’Αρχείου τού Ίονίου Κράτους" πού 
άποτελεί τμήμα του "'Ιστορικού ’Αρχείου" τής Κέρκυρας.

9) ’Ανέκδοτο άρχειακό Ολικό (έγγραφα) άπό τό ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
των Ίωαννίνων.

10) Οί ύπ’ άριθμ. 5 καί 19 κώδικες τής έκκλρσίας τού Άρχιμανδρειοϋ 
σύμφωνα μέ τήν άρίθμηση πού τούς έδωσε ό Σπυρίδων Λάμπρος κατά τήν 
περιγραφή τους στό Νέο Έλληνομνήμονα τόμ. 10(1913).

11) Τό "Ά ρχείον του ’Επαγγελματικού καί Βιοτεχνικού Έπιμεληρίου 
Ίωαννίνων".

Προσπαθήσαμε έπίσπς έπανειλπμμένα νά προσεγγίσουμε τά ιδ ιω τι
κά άρχεία τής συντεχνίας των σιδηρουργών καί καρφοπεταλωτήδων,τά μό-

μ
να άρχεία συντεχνιών πού σώζονται στά Γιάννινα,χωρίς δμως έπιτυχία.

Μέ βάση λοιπόν τό άρχειακό ύλικό καί τ ίς  περιορισμένες δημοσι
ευμένες πηγές προχωρήσαμε στή συγγραφή τής μελέτης μας πού τή χωρί

σαμε έκτός άπό τήν εισαγωγή καί τά συμπεράσματα σέ 4 κεφάλαια.
Στήν εισαγωγή γίνετα ι μιά προσπάθεια νά παρουσιασθεϊ 

σέ γενικές γραμμές ή_Χστο_ρ_ική διαδρομή τού συντεχνιακού θεσμού στόν 
ευρύτερο βαλκανικό χώρο^πρίν καί μετά τήν τουρκική κατάκτηση. Στή 
συνέχεια έξετάζεται ή δομή τών συντεχνιών,δταν αυτές είχαν άποκτή- 
σει πιά τή δική τους ξεχωριστή φυσιογνωμία (καταστατικά,διοικητικά 
συμβούλια,έσωτερική έξέλιξη τού μέλους,τσιράκι-κάλφας-μάστορας).Τέ
λος έπ ιχε ιρ ε ΐτα ι ή ειδικότερη έπισκόπηση τού συντεχνιακού φαινομέ
νου στά Γιάννινα σέ σχέση μέ τά διάφορα γεγονότα πού διαδραματίστη
καν έκεί.

Στό πρώτο κεφάλαιο περίγράφονται άλες οί δραστηριότητες οικο
νομικές,πολιτικές,κοινωνικές καί θρησκευτικές πού άνέπτυξαν οί συν
τεχνίες καί στήν πραγματικότητα οί κάτοικοι τής πόλης στά τελευταία 
χρόνια τής έξουσίας τού Άλή πασά (άρχές 19ου -1822).Άναφέρονται ό
λα τά είδη τών συντεχνιών πού ύπήρχαν στά Γιάννινα τήν έποχή αύτή, 
καθώς καί οί χώροι διάθεσης καί οί τρόποι διακίνηση; τών προϊόντων. 
’Εξετάζονται έπίσης όλες οί έπιβαρύνσεις,φορολογικές καί μή , τών 
συντεχνιακών μελών καί οί μηχανισμοί τής κατανομής καί είσπραξης
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τών φόρων.*Επίσημαίνονται τά α ίτ ια ,ε ίδ ικ ά  καί γενικά, πού όδήγησαν 
τ ίς  συντεχνίες τής πόλης σέ μιά χρόνια οίκονομική κρίση καί περιγρά- 
φοντσι οί έπιπτώσεις πού είχε ατούς συντεχνίτες ή πολιορκία τών Ίω - 
αννίνων καί ό θάνατος τοΟ Άλή πασα.Τέλος,τό κεφάλαιο όλοκληρώνεται 
μέ τήν έζέταση τής δράσης τών συντεχνιών στόν πολιτικό,κοινωνικό καί 
θρησκευτικό τομέα τήν ίδ ια  έποχή.

Τό δεύτερο κεφάλαιο άναφέρεται στίς προσπάθειες πού κατέβαλαν 
οί συντεχνίες γιά τήν άνασυγκρότησή τους,κατά τήν περίοδο πού μεσο
λάβησε άπό τό θάνατο τού *Αλή πασά ώς τήν ‘Ηπειρο-θεσσαλική έπανά- 
σταση τού 1854.‘Αρχικά άπαριθμοΰνται καί στή συνέχεια περιγράφονται 
οί λόγοι πού όδήγησαν τά μέλη τών συντεχνιών σέ οίκονομική έζαθλίω- 
ση κατά τήν τρίτη δεκαετία τού 19ου αιώνα.Στή συνέχεια έρευνδται ή 
φάση τής άνασύνταζης τών συντεχνιών καί τής προσωρινής οίκονομικής 
τους άνόρθωσης (1841-1849).’Ακόμη,περιγράφονται τά α ίτια ,τοπ ικά  καί 
γενικά,πού όδήγησαν σέ νέα κρίση τό συντεχνιακό θεσμό ( μεταρρυθμί
σεις 1839,τοπικοί άρνητικοί παράγοντες,‘Ηπειρωτική έπανάσταση τού 
1854).Τό κεφάλαιο συμπληρώνεται μέ τήν έξέταση τών πολιτικών,κοινω
νικών καί θρησκευτικών δραστηριοτήτων τών συντεχνιών.

Στό τρίτο κεφάλαιο παρακολουθείται ή έζέλιζη τού συντεχνιακού
θεσμού άπό τ ίς  μεταρρυθμίσεις τού 1856 ώς τή μεγάλη πυρκαγιά τών

%
Ίωαννίνων τό 1869.Διαπιστώνεται ή συνέχιση τής θεσμικής παρακμής 
καί τής οίκονομικής συρρίκνωσης τών συντεχνιών έξαιτίας τών δυσμε
νών έπιπτώσεων , κυρίως τού Hatt-i-Humayun τού 1856,τής διατήρησης 
τών άρνητικών παραγόντων τής προηγούμενης περιόδου καί τής πυρκα
γιάς τής πόλης τό 1869 μέ έπίκεντρο τήν άγορά της.

Στό τέταρτο καί τελευταίο κε<«άΚαιο έξετάζονται τά α ίτ ια  τής 
όριστικής παρακμής καί άποσύνθεσης τών συντεχνιών κατά τήν προαπε- 
λευθερωτική περίοδο (1870-1912).Είδικότερα έρευνώνται:οί έπιπτώσεις 
τής βιομηχανικής έπανάστασης καί οί συνέπειες τών παλιών,άλλά καί 
νέων άρνητικών παραγόντων,πού στό μεταξύ έμφανίστηκαν.Τά παραπάνω 
α ίτια  είχαν ώς τελικό άποτέλεσμα τήν όριστική διάλυση τού μέχρι τό
τε συντεχνιακού συστήματος. Στό τέλος τού ίδιου κεφαλαίου γίνετα ι 
άναφορά στή συμβολή ίών συντεχνιών στήν πολιτική,κοινωνική καί θρη
σκευτική ζωή τής πόλης κατά τήν ίδ ια  περίοδο.

Στίς Διαπιστώσεις καί τά Συμπεράσματα μέ τά δποία κλείνει ή 
έργασία μας γίνεται μιά άνακεωαλαίωση τής πορείας πού άκολούθησαν οι
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συντεχνίες των Ίωαννίνων κατά τήν τρίτη φάση τής ύπαρξή τους καί 
σκιαγραφείται ή έξέλιξη του συντεχνιακού θεσμού μετά τήν άπελευθέρω- 
ση τής πόλης τό 1913.

Στό Παράρτημα δημοσιεύονται ένδεικτικά μερικά χαρακτηριστικά 
έγγραφα άπό τό άνέκδοτο άρχειακό ύλικό πού χρησιμοποιήθηκε ένας π ί
νακας καί ένας χάρτης.

θεωρώ υποχρέωσή μου νά έκφράσω κι άπό έδώ τ ίς  εύχαριστίες μου 
σ’έκείνους πού μ’όποιοδήποτε τρόπο μέ βοήθησαν στήν έργασία μου. 
θερμά εύχαριστώ τό σεβαστό μου καθηγητή κ. Στέφανο Ι.Παπαδόπουλο, ό 
όποιος μοΰ υπέδειξε τό θέμα ,παρακολούθησε μέ ίδιαίτερο ένδιαφέρον 
τήν πορεία τής έργασίας μου σ ’δλες τ ίς  φάσεις,διάβασε τό χειρόγραφό 
μου καί μοΰ έκανε ούσιαστικές ύ π ο δε ίξε ις .’ Ιδιαίτερα εύχαριστώ έπί- 
σης τήν καθηγήτρια τής Ισ το ρ ία ς  των Λαών τής Χερσονήσου τού Αίμου 
κυρία Μαρία Νυσταζοπούλου-ΠελεκΙδου,τόν καθηγητή τής Ιστορ ίας τών 
Μέσων καί Νεωτέρων Χρόνων κ.Ζαχαρία Τσιρπανλή καί τόν καθηγητή τής 
’ Ιστορίας τών Μέσων Χρόνων κ.Εύάγγελο Χρυσό γιά τ ίς  χρήσιμες παρατη
ρήσεις τους.Άκόμη ξεχωριστά ευχαριστώ τ ίς  συναδέλφους ’Ελευθερία 
Νικολαΐδου καί Νίκη Βουδούρη γιά τήν δλη βοήθειά τους.θά ήθελα έπί- 

σης νά εύχαριστήσω τούς συναδέλφους Γεώργιο Σιορόκα,Γιάννη θεοχαρί- 
δη καί Θανάση Παλιούρα γιά τό ένδιαφέρον τους.

Αίσθάνομαι τήν άνάγκη νά έκφράσω τ ίς  εύχαριστίες μου στούς 
καθηγητές τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων γιά 
τήν έγκριση τής διδακτορικής αύτής διατριβής.

’Οφείλω άκόμη νά εύχαριστήσω τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ίωαν
νίνων κ.θεόκλητο γ ια τ ί έθεσε στή διάθεσή μου τά ’Αρχεία τής Μητροπό- 
λεως Ίωαννίνων.

Τέλος εύχαριστώ τούς κ.κ. Βασίλη Παναγκοτόπουλο καί Σπόρο Άσ- 
δραχδ πού μέ προθυμία δέχτηκαν νά συζητήσουν μαζί μου τό θέμα τής 
έργασίας μου.



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

1.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ - 
ΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ.

Άπό τ ις  τέσσερες κυριότερες μορφές της σωματειακής όργάνωσης X 
των ’Ελλήνων στή διάρκεια της Τουρκοκρατίας,1 τή θρησκευτική, 2 τήν /  
πολιτική ,3 τή στρατιωτική14καί τήν οικονομική,5 π τελευταία Οπηρξε ί -   ̂
διαίτερα σημαντική μέ τήν άντιπροσωπευτική καί ιδιότυπη σύστασή της, 
τή συντεχνία.

Ό θεσμός της συντεχνίας ήταν άπό τούς πρωταρχικούς συν- ·ν 
τελεστές καί τούς σπουδαιότερους παράγοντες ,πού συνέβαλσν άποφασι- J 
στικά στήν άνάπτυξη καί τήν άκμή τής άστικής οίκονομίας τής Όθωμα- /  
νικής αύτοκρατορίας,καί είχε ταυτόχρονα σοβαρές κοινωνικές έπιπτώσεις 
στό φεουδαρχικό της σύστημα.Παράλληλα,δ ίδ ιος θεσμός γνώρισε τ ίς  κα
τάλληλες συνθήκες γιά μιά όμαλή άνέλιζη ,γ ιατί άπό τή μιά μεριά τόν 
υποστήριζε τό όθωμανικό κράτος γιά ταμειακούς λόγους καί άπό / 
τήν άλλη τόν έπιζητοΟσαν οί ίδ ιο ι οί υπόδουλοι ώς τό μόνο έπαγ- { 
γελματικό καί κοινωνικό τους στήριγμα.

Γιά νά πάρει τήν δριστική μορφή καί ν ’άποκτήσει τή δική 
της ξεχωριστή φυσιογνωμία ή συντεχνία πέρασε προοδευτικά άπό διάφο
ρα στάδια,άπό τά όποια τό πρώτο έχε ι τ ίς  ρ ίζες του.πιθανότατα, στά * 
βυζαντινά χρόνια.

Τό’Επαρχικό βιβλίο τού αύτοκράτορα Λέοντα ΣΤ' του Σοφού 
μαρτυρεί , πώς στά χρόνια τής βασιλείας του υπήρχε ένας σημαντικός 
άριθμός άπό τεχνίτες καί έμπόρους,οΐ όποίοι ήταν όργανωμένοι σέ συν
τεχνίες, γνωστές μέ διάφορα όνόματα,δπως σύλλογοι, τά ξ ε ις ,τάγματα,σώ
ματα,συστήματα καί σωματεία. Οί βυζαντινές συντεχνίες,ώς τ ίς  τελευ
ταίες μέρες τής αυτοκρατορίας,βρίσκονταν κάτω άπό τήν αύστηρή έπο- 
πτεία καί τό συστηματικό έλεγχο τού κράτους,είτε άμεσα μέ τόν "Επαρ
χο καί τούς είδικούς υπαλλήλους του,τούς συμπόνους,7 ε ίτε  έμμεσα μέ 
τούς έξάρχους καί τούς προστάτες. 8 "Ολοι αύτοί,διορισμένοι άπό τήν
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Πολιτεία,ήταν πολύ φυσικό νά έκπροσωπούν περισσότερο τήν κρατική
9

βούληση παρά τά πραγματικά συμφέροντα των έπαγγελματιών.
Μέ τά βυζαντινά χαρακτηριστικά οΐ συντεχνίες θά κάνουν τήν έμ- 

φάνισή τους σχεδόν σ’όλόκλρρο τόν Έλλαδικό χώρο,10έκτός άπό μερικά 
τμήματά του στή στεριά καί μερικά νησιά που τά έζουσίαζαν οι Βένε
το ι καί ot Γενουάτες.’Εκεί oL συντεχνίες θά φέρουν έντονη τή σφραγί
δα τής δυτικής προέλευσης ε ίτε  μέ τόν τύπο των fra tta n lia e  ή των 
sco laeH frco μέ τόν τύπο των art1 ή scolae,no0 θά βρει πρόσ<τ»ορο έδα
φος γιά άνάπτυξη ατά Επτάνησα καί τήν Κρήτη,κάτω άπό τήν ίσχυρή έ-

12πίδρασπ τής Ιταλικής συντεχνίας.
Μετά τήν πτώση τής Άδριανούπολης στούς Τούρκους (1361) όλοι 

ο ί έπαγγελματίες,έμποροι καί τεχνίτες,όργανώθηκαν σέ συντεχνιακούς 
συνεταιρισμούς,όπως άκριβώς στά χρόνια τής βυζαντινής έποχής,μέ μιά 

^/σημαντική διαφορά : τώρα πιά είνα ι σχετικά άπαλλαγμένοι άπό τήν 
αύστηρή κηδεμονία τού κρατικού μηχανισμού καί,έπριλέον,άναγνωρισμέ-

ί νοι άπό τήν Υψηλή Πύλη, χωρίς κανένα έμπόδιο στήν έλεύθερη διακίνη-
■ 1 3  *‘ ση των προϊόντων τους. ’Αντίθετα μάλιστα,ή τουρκική ηγεσία διέγνω-
σε άπό τήν πρώτη στιγμή τά τεράστια κοινώνικό-οίκονομικά όφέλη πού
θά προέκυπταν άπό τούς νεοσύστατους αύτούς οίκονομικούς όργανισμούς,
γ ι ’αύτό καί έσπευσε άμέσως νά τούς Οποστηρίξει μέ κάθε μέσο.

Ή ευνοϊκή αύτή μεταχείριση τού κατακτητή άπό τή μιά μεριά 
καί τό γεγονός δτι προϋπήρχε ή μαγιά τής μεσαιωνικής συντεχνιακής 
όργάνωσης άπό τήν άλλη έπαιζαν σημαντικό ρόλο στήν άναβίωση τής πα
ράδοσης αύτής καί συνέβαλαν ουσιαστικά στό γρήγορο ρυθμό τής άνάπτυ- 
ζής της στίς άοχές τού 16ουαίώνα, παρά τούς συνεχείς κλυδωνισμους καί 
τά άλλεπάλληλα χτυπήματα πού δέχτηκε άπό τους έξοντωτικούς πολέμους 
τού 15ου αίώνα καί τά όλέθρια έπακόλουθά τους.

"Ετσι,όταν στίς άρχές τού 16ου αίώνα θά έμφανισθεί ένας άλλος 
τύπος συντεχνίας μέ τουρκο-άραβική προέλευση,γνωστός μέ τό άνομα 
ta y f a  πρόδρομος τού έσναφιοϋ , θά γ ίνε ι πολύ εύκολα ή συνένωσή του 
μέ τ ίς  προ-όθωμανικές συντεχνιακές έπιβιώσεις.

Τό νέο σχήμα πού θά προκόψει άπό τή συγχώνευση αυτή είνα ι ή 
πρώτη "μεταβυζαντινή" μορφή τής συντεχνίας,σέ έμβρυώδη κατάσταση,μέ 
άποτέλεσμα σέ πολλές χώρες νά ύπερισχύει ό δρος "άδελφότητα". 114 Τό 
νομικό της ύπόβαθρο,ύπερβολικά άσαφές καί άδύναμο,παρουσίαζε άρκε- 
τές άτέλειες τόσο στήν όργάνωση όσο καί στή λειτουργία του/Απο-
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τέλεσμσ ήταν νά παρουσιάζεται ή συντεχνία άνίκανη σ’αΟτό τό μεταβα
τικό στάδιο νά έξασκήσει έστω καί μιά Οποτυπώδη έποπτεία πάνω στήν 
οίκονομική καί κοινωνική ζωή των πόλεων,γι’αΟτό καί ή ' άρμοδιότπτα 
αύτή μεταβιβάστηκε στά κρατικά όργανα,τούς kadi 15καί τούς muhtesip.6

Στό δύσκολο αύτό στάδιο οί διαδοχικές μεταβολές κοινωνικό- ο ί 
κονομ ικού χαρακτήρα*πού θά πραγματοποιηθούν στό ποικιλόμορφο πρόσω - 
πο τής άπέραντης όθωμανικής αύτοκρατορίας,θ* άνοίξουν νέους δρίζον- 
τες καί θά δημιουργήσουν τ ίς  κατάλληλες προοπτικές γιά  τή στερέωση 
καί τήν εΰδοκίμηση τού συντεχνιακού συστήματος.

#Η σταδιακή βελτίωση τής οίκονομίας,έστω καί μέ κάποια έπιβρά- 
δυνση.ή άναγέννηση τών παλιών πόλεων μετά τ ίς  καταστροφές των πολέ
μων τού 15ου αιώνα,ή ίδρυση νέων,δημιουργημάτων τ ίς  περισσότερες φο
ρές μαζικών μεταναστεύσεων καί μετατοπίσεων μεγάλων άγροτικών μαζών, 
ευνόησε τή συνέχιση τών έπαγγελμάτων καί τών τεχνών.Τό γεγονός αύτό 
έδωσε ζωή στίς άγορές καί έξασφάλισε άπρόσκοπτη καί άδιάκοπη κίνηση 
οτό έμπόριο,στοιχεία πού μέ τή σειρά τους πρόσφεραν δλα τά έχέγγυα 
γιά μιά έπιτυχημένο μελλοντική πορεία στήν μεταγγισμένη αΰτη μορφή 
τής συντεχνίας.

Ή άνοδική πορεία τού συντεχνιακού συστήματος θά συνεχιστεί μέ / 
σταθερό ρυθμό τόν 16° αίώνα,γιά νά φθάσει σέ πολύ υψηλό έπίπεδο τόν ^ 
17° αίώνα καί νά γνωρίσει τήν πλήρη άνθιση τόν 18° αίώνα.

Τήν έποχή αύτή (170<*-180<* αίώνας) έγκσινιάζεται τό δεύτερο 
στάδιο,κατά τό όποιο ή συντεχνία παίρνει τήν πιό ώριμη καί όλοκληρω- 
μένη μορφή της.μέ τέλεια όργάνωση>μέ οίκονομική αύτοτέλεια καί μέ 
αύτονομία στή λειτουργία της. Στό διάστημα αύτό τό συντεχνιακό 
σύστημα,μέ τήν κυβερνητική ύποστήριζη,θά έζαπλωθεί σ’ όλόκληρη τήν
δθωμανική έπικρότεια,τόσο στό κέντρο όσο καί στήν περιφέρεια,μέ τόν

18 19νέο τουρκο-άραβικό δρο esnaf ή ru fe t. Οί δροι αύτοί θά παραμερί
σουν σχεδόν δλοκληρωτικά τ ίς  άντίστοιχες τοπικές όνομασίες πού ύπήρ-

20χαν γιά τ ίς  όργανώσεις αύτές σ’δλες τ ίς  Οπόδουλες περιοχές.
Τήν άνθιση τού συντεχνιακού συστήματος κατά τόν 18° αίώνα μπο

ρεί νά διακρίνει κανείς στήν Κωνσταντινούπολη,/Η πρωτεύουσα τής αύ- 
τοκρατορίας είχε τό πλεονέκτημα νά είνα ι ό σπουδαιότερος συγκοινωνια
κά κόμβος μεταξύ Εύρώπης.*Ασίας καί ‘Αφρικής,γεγονός πού τής έξασ<ρά- 
λιζε τήν προνομιακή μεταχείριση τών προϊόντων στίς έμπορικές συναλ - 
λαγές.
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Ή πιό μεγάλη βιοτεχνική πόλη τής Αύτοκρατορίας παρουσίαζε πο
λυεθνική έπαγγελματική συσσώρευση,μέ έπικρατέστερο στοιχείο τό βαλ
κανικό καί ιδια ίτερα τό έλληνικό.'Υπήρχαν τήν έποχή αυτή στήν Πόλη 
περίπου 120-150 συντεχνίες, πού μέ τ ίς  υποδιαιρέσεις τους έφθαναν 
στίς 600.2^<άθε μιά άριθμούσε πολλά μέλη.· 23

Εκτός δμως άπό τήν Κωνσταντινούπολη οί συντεχνιακές δργανώ- 
σεις γνώρισαν μεγάλη άνάπτυξη καί σέ άλλες άξιόλογες πόλεις- κέντρα 
τής βαλκανικής χερσονήσου,τή θεσσαλονίκη,Βουκουρέστι,Βελιγράδι,Σερά- 
γεβο,Σόφια,Φιλιππούπολη, Άδριανούπολη,Σκόπια, Έλμπασάν,Μπεράτι,Μοσχό- 
πόλη,Γιάννινα.Οί πόλεις αύτές βρίσκονταν σέ συνεχή έπικοινωνία καί 
μόνιμη έπαφή μέ τήν πρωτεύουσα,μέ άποτέλεσμα νά δέχονται έντονα τ ίς  
έπιδράσεις τής μητροπολιτικής έδρας σ ’δλες τ ίς  έκφάνσεις τής συντε
χνιακής τους ζωής.

Έπαγγελματίες όργανωμένους σέ συντεχνίες συναντούμε έπίσςς
on

τήν περίοδο αύτή σ’δλες σχεδόν τ ίς  έλληνικές πόλεις, μέ άποκορύφωμα 
τό συνεργατικό συνεταιρισμό,πού δημιουργήθηκε στά Άμπελάκια τής Θεσ
σαλίας στά 1778,τό γνωστό μέ τά όνόματα Συντροφία, Κομπανία, Όσπήτιον.

2 .Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Σ’αύτή τή φάση πέρα άπό τήν εύρεία διάδοσή του,ό συντεχνιακός 
θεσμός γνώρισε καί μιά έσωτερική πληρότητα μέ τή σύνταξη καταστατι-

Ο Aκών " καί κανονισμών,μέ τήν τήρηση μητρώου των μελών καί μέ τήν κα-* 
ταγραφή τών άποψάσεων τού διοικητικού συμβουλίου του.Τό συμβούλιο 
άρχίζει νά γ ίνετα ι γνωστό άπό τόν 17° αιώνα σ'όλη σχεδόν τήν'αυτοκρα
τορία μέ τόν δρο λόντζα καί έχει διοικητικά,δικαστικά καί άστυνομικά 
καθήκοντα.

Πιό άναλυτικά τά καθήκοντα τής λόντζας ήταν ή φρούρηση τών κοι
νών συμφερόντων τής συντεχνίας,κυρίως άπό τόν έλεύθερο ανταγωνισμό 
καί τ ίς  αυθαίρετες έπεμβάσεις τών τιμαριούχων τού τόπου,ό έλεγχος 
γιά τήν κανονική είσπραξη τών εισφορών τών μελών της,ή μέριμνα γιά 
τήν άνεμπόδιστη διάθεση τών προϊόντων της,ή φροντίδα γιά τούς (.πτω
χούς καί άνάπηρους συντέχνους καί,τέλας,ή άσκηση πειθαρχικής έξου- 
σίας γιά έλαφρά άδικήματα ή παραπτώματα μέ δικαίωμα ποινής άργίας 
μερικών ήμερών ή προσωπικής κράτησης καί,σέ σπάνιες περιπτώσεις, ή 
τιμωρία μέ ραβδισμό ή άωορισμό. ’Έ τσ ι,τά  μέλη τής λόντζας έκτελοϋ- 
σαν τ ίς  ύπηρεσίες πού πρόσφεραν πιό παλιά οί καδήδες καί οί rrnihte-
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sip κβί,ούσιαστικά ,μέ τόν τρόπο αύτό άποκλειόταν όριστικά ή κρατι
κή παρέμβαση.

Ή συγκρότηση τοΟ συμβουλίου γιά τ ίς  ίσλαμικές συντεχνίες ε ί 
χε τήν άκόλουθη λειτουργική Ιεραρχία:!) πνευματικός άρχηγός ($eik ή 
$eyh),292) έπικεφαλής ή άντιπρόσωπος τής συντεχνίας ( kahya ) ,303)άν- 
τικαταστάτης του (naip),314) πρωτομάστορας (ustaba$i a$a),325) άρχι- 
κλητήρας ή πρωτοπαλίκαρο (yi§itbasT) ,336) διαχειριστής ή έπίτροπος 
(mutevel 1 i ) ,34 καί 7) έπιστάτης ή άγγελιαφόρος ($avu$). 35 Παρόμοια 
διάρθρωση παρουσίαζαν καί οΐ χριστιανικές συντεχνίες,χωρίς δμως τόν 
Seyh καί τόν y i§ itb a s i .Στό συμβούλιο τής λόντζας δέν είχαν δικαίω
μα συμμετοχής δ άρχιτεχνίτης,δ κάλφας καί πολύ περισσότερο τό τσιρά
κι πού ήταν τό τελευταίο σκαλοπάτι τής συντεχνιακής πυραμίδας.

Ή θέση τής λόντζας θά ισχυροποιηθεί άκόμη περισσότερο μέ τό
αυτοκρατορικό διάταγμα πού έξέδωσε ό Σουλτάνος Μουσταφά δ Γ'τό 1773

36σχετικά μέ τά συντεχνιακά ζητήματα. Τό διάταγμα αύτό έκδόθηκε προ
φανώς ύστερα άπό έπίμονη άπαίτηση μερικών, τουρκικών έσνα(οιών γιά  τήν 
όριστική έδρρίωσή τους ςα ί τήν κατοχύρωση* ·<&ών δικαταμάτων τοσς, γ ια 
τ ί πιθανώς παραβιάζονταν καθώς είχαν διευρυνθεί οί έμπορευματικές σχέ
σεις καί είχε ύπερισχύσει στίς συναλλαγές ή νομισματική οικονομία 
στά μέσα τού 18ου αίώνα σέ άρκετές περιοχές τής αύτοκρατορίας.37

Τό ίδιο  φερμάνι καθόριζε μέ σαφήνεια καί λεπτομέρεια τ ίς  ύποχρεώ- 
σεις καί τά δικαιώματα τών μελών τών συντεχνιών καί έζασφάλιζε έπ ι- 
πλέον,μέ τό κύρος τού υψηλού σουλτανικοΟ δρισμού,τήν παγίωδο τής συν
τεχνιακής πειθαρχίας καί τήν αύτονομία τών συντεχνιών, άπαγορεύοντας 
τήν άνάμιξη όποιουδήποτε κρατικού όργάνου στά έσωτερικά τους θέματα. 
Τό διάταγμα παρουσίαζε άκόμη τό προτέρημα ότι, άπό τή δημοσίευ
σή του καί ύστερα,δλες οΐ συντεχνίες,τουρκικές καί μή,έπρεπε ν ’άκο- 
λουθούν πιστά τ ίς  διατάζεις του καί τούς κανονισμούς του καί νά ρυθ
μίζουν τ ίς  υποθέσεις ή νά έπιλύουν τά προβλήματά τους σύμοωνα 
μέ τό πνεύμα τής αύτοκρατορικής διαταγής,που δέν άφηνε πολλά περιθώ
ρια γ-ιά παρερμηνείες,έζαλέίφοντας έτσι,στά πλαίσια τού δυνατού,κάθε 
τοπική ίδιομορφία καί προσδίνοντας ταυτόχρονα όμοιομορφία καί ένότη- 

, τα στό σχήμα καί τόν τύπο τού συντεχνιακού συστήματος σ* δλόκλπρο τό 
όθωμανικό κράτος.

Η σημασία τού διατάγματος αύτού ήταν σημαντική έπειδή 
καθόριζε άνάμεσα στ άλλα τό χρόνο μαθητείας τού τσιρακιού,τή
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διάρκεια έκπαίδευσης τού κάλφα,τά δρια δικαιοδοσίας του άρχιτεχνίτη 
έπάνω τους καί τ ίς  υποχρεώσεις τους άπέναντί το υ .“Ετσι περιόριζε 
στό έλάχιστο τ ίς  συχνές καί χωρίς μέτρο αΟθαιρεσίες, καταπιέσεις, 
κακομεταχειρίσεις καί έκμεταλλεύσεις άπό μέρους τΰν έκπαιδευτών 
τους.

Γιά νά γ ίν ε ι κάποιος μέλος τής συντεχνίας καί ν ’intoκατασταθεί 
έπαγγελματικά,νά χρισθεί δηλαδή άρχιτεχνίτπς καί ν ’άνοίξει δικό του 
έργαστήρι,χρειαζόταν πολύς χρόνος,άρκετός κόπος,μεγάλη έπιμονή καί 
ύπομονή καί άνεξάντλητπ άντοχή.Ή σκληρή αύτή δοκιμασία ξεκινούσε ά
πό τά πρώτα βήματα τού μελλοντικού άρχιμάστορα,τότε πού έκτελοΰσε 
τ ίς . ύπηρεσίες τού τσιρακιού (c ira k lik ) ,39 συνεχιζόταν στό στάδιο τού 
κάλφα (k a lfa l ik ) ,δπου ό έκπαιδευόμενος ταυτόχρονα μέ τή μαθητεία 
πρόσφερε καί σημαντικό έργο στόν έκπαιδευτή του,γιά νά όλοκληρωθεί 
μέ τήν άπόκτηση τού τίτλου τού άρχιτεχνίτη (u s ta lik ) ,πράγμα πού γ ι 
νόταν μέ ειδική τελετή. 40

Τό τσιράκι,άπά τή στιγμή πού προσλαμβανόταν άπό τόν άρχιτεχνί- 
τη στή δουλειά του ύστερα άπό τή συγκατάθεση τού κηδεμόνα του ή τού 
έπιτρόπου τοιψέ τούς όποίουςσυνήθως έρχόταν σέ συμφωνία ό μάστορας 
όξσρχιόταν απόλυτα απ’αυτόν.Δέν μπορούσε σε καμιά περίπτωση νά τόν 
έγκαταλείψει πρόωρα,έστω καί άν ήταν δυσαρεστημένο καίάγανακτισμένο 
άπό τή συμπεριφορά τού άφεντικοΰ του."Επρεπε πρώτα νά έξαντλήσει 
τά προβλεπόμενα χρονικά δρια πού έθετε ό κανονισμός τής συντεχνίας^1 
"Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,πράγμα πολύ σπάνιο,ό άρχιτεχνίτπς είχε τό 
δικαίωμα μέ τή συγκατάθεση τού πρωτομάστορα νά ξαναπάρει πίσω στό 
έργαστήρι του τόν παραβάτη,άφοΰ κανένας άλλος συντεχνίτης του δέν 
μπορούσε νά τόν προσλάβει.’Εξάλλου μιά τέτοια ένέργεια άπαγορευόταν 
αυστηρά άπό βασική διάταξη,θεσπισμένη άπαραίτητα στό καταστατικό κά-

H2θε συντεχνίας.
Κάθε μάστορας μπορούσε νά προσλάβει άνάλογα μέ τ ίς  άνάγκες 

τής δουλειάς του δύο καί τρία "μαθητούδια".43Ή διάρκεια τής υποχρε
ωτικής παρακολούθησής τους κρατούσε 1000 μέρες,πλησίαζε δηλαδή πε
ρίπου τά τρία χρόνια.44Μετά τή στοιχειώδη αύτή έκπαίδευση ό μαθητευ- 
όμενος περνούσε στήν τάξη τού κάλφα, γεγονός πού τόν όπλιζε μέ καρ
τερία καί άποωασιστικότητα καί τού έδινε κουράγιο γιά νά συνεχίσει 
τό δύσκολο,μακρύ καί έπίηονο δρόμο ό Λτοίος θά τόν όδηγοϋσε στήν 
άπόκτηση τού τίτλου τού άρχιμάστορα.
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Ό ς βοηθός καλυτέρευε κατά πολύ τή θέση του άπό άποψη έπαγελ- 
ματική καί κοινωνική.Έπαυε πιά νά είνα ι ένας άπλός άμισθος άσκούμε- 
νος καί γινόταν τώρα ένας έργάτης,πού πρόσφερε σημαντικό έργο στόν 
έργοδότη του,άν καί ή άμοιβή του έρχόταν σέ πλήρη άντίθεση μέ τό μέ
γεθος τής προσφοράς του.μ60ί πενιχρές άποδοχές του,μισθός πείνας,
ήταν ό κυριότερος άνασταλτικός παράγοντας στή γρήγορη καί αύτοδύνα - 
μη έζέλιξή του,μ7έπειδή δέν είχε τήν παραμικρή δυνατότητα ά- 
ποταμίευσης. Κατά συνέπεια άδυνατούσε νά συγκεντρώσει ένα σεβαστό 
χρηματικό ποσό ( sermaye ) γιά νά έζοπλίσει τό μελλοντικό έργα- 
στήρι του σύμφωνα μέ τούς δρους τού φερμανιού τού Μουσταφά Γ ',49δεύ
τερη βασική προϋπόθεση γιά τήν έπαγγελματική του καθιέρωση μετά τήν 
άπόκτηση τού άζιώματος τού άρχιτεχνίτη .Ό  κάλφας,δπως καί τό τσιρά
κι,άπαγορευόταν νά φύγει άπό τόν έκπαιδευτή του,άν δέ τελείωνε ό 
συμφωνημένος χρόνος τού συμβόλαιου μαθητείας.50

Πραγματικό σταθμό στή ζωή τού κάλφα άποτελοΰσε τό πέρασμά 
του στήν τάξη των μαστόρων. Παίρνοντας τόν τίτλο τού μάστορα τερμά - 
τιζε  αύτόματα τή μακροχρόνια δοκιμασία του,ένώ παράΛληλα πραγματο
ποιούσε τό δνειρο τής ζωής του,βλέποντας ν ’άναγνωρίζονται ο ί κόποι 
του καί νά δικαιώνονται οί προσπάθειές του. Ή άναγνώριση τού έργου 

είχε ώς άποτέλεσμα τήν έζασφάλιση τής άνεζαρτησίας του καί τό δικαίω
μα τής ένεργητικής συμμετοχής στά κοινά τής συντεχνίας.

Γιά νά άναγορευτεί ένας κάλφας μάστορας έπρεπε πρώτα νά γ ίν ε ι 
πρόταση άπό τόν έκπαιδευτή του,ό όποιος βεβαίωνε μ* ένορκη κατάθεση* 
μπροστά σ’ έζεταστική έπιτροπή,στήν όποία συνήθως προήδρευε ό πρω
τομάστορας ,δτ ι ό βοηθός του μπορούσε νά έζασκήσει τήν τέχνη,ώς τέλ ε ι
ος γνώστης καί κάτοχός τη ς .51Στή συνέχεια γινόταν μέλος τής συντεχνί
ας πληρώνοντας γιά τήν παραχώρηση τής έγγραφης άδειας ένα καθορισμέ-

52νο ποσό πού όνομαζότσν τεστήρι .
Ή άπονομή τού τίτλου τού μάστορα (μαστοριά) άποτέλεσμα όλόκλη- 

οης τελετουργίας γινόταν σέ δύο φάσεις.‘Η πρώτη περιλάμβανε τήν ψυ
χαγωγία των παρευρισκομένων όμοτέχνων του ( teferrug  53 revan) καί 
ή δεύτερη τήν τελετή τής τοποθέτησης τής ζώνης κυριότητας στόν ίαο- 
ψήφιο μάστορα (kemer.kusafmak).5*4

Ή άπόκτηση τού τίτλου τού μάστορα τ ίς  περισσότερες φορές πο 
ροιισίαζε σημαντικές δυσκολίες καί σοβαρά έμπόδια γιά δυό λόγους:συμ
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πτωματικά,δταν περιστασιακά υπήρχε μεγάλο ποσοστό άνεργίας στή συν-, 55
τεχν ία ,έξα ιτία ς  τού υπερβολικού άριθμού τεχνιτών, τότε γινόταν ά- 
ναστολή της άναγόρευσης γιά ένα η δύο χρόνια,μέχρι νά παρουσιαστούν 
πάλι κενές θέσεις στη συντεχνία.Αυτό συνέβαινε μέ τήν άποχώρηση ηλικι
ωμένων μελών ή μελών που γιά διαφορετικούς λόγους (δπως ή μακρόχρονη 
άσθένεια καί ή μερική ή όλοκληρωτική άναπηρία) άδυνατοΰσαν νά συνεχί- 
σουν τήν έξάσκηση τού έπαγγέλματός τους.Γινόταν δμως καί σκόπιμα σέ 
περιπτώσεις πού τά μέλη τής έξεταστικής έπιτροπής έδιναν προτεραιότη
τα σέ ύποψήφιους,μέ τούς όποιους συνήθως είχαν έναν κοντινό ή μακρινό 
συγγενικό δεσμό,όπότε ή άναβολή παρατεινόταν γιά άόριστο χρονικό διά-

c C
στημα. Δέν ε ίνα ι λίγα τά παραδείγματα,δπου άρκετοί καλφάδες άσπρι - 
σαν περιμένοντας τή μέρα έκείνη πού θ ’άξιώνονταν ν ’άποκαλέσουν τό 
άφεντικό τους σύντροφο ή συνέταιρο. 57

’Επιβεβαιώνεται έτσι ή άποψη δτι ή συντεχνία άκολουθοϋσε μιά 
πολιτική περιορισμού δχι άπαραίτητα μόνο τού έξωτερικοΰ στοιχείου, 
άλλά καί τού εσωτερικού.Ή τακτική αύτή αρχικά θά φέρει εύεργετικά α
ποτελέσματα άλλά αργότερα (τόν 19° αιώνα) ϋ ’ άποδειχθεί έπιζήμια 
μέ τήν κοινωνική διαφοροποίηση τών μελών της τή δημιουργία ταξικών 
διαφορών καί τό σκληρό άνταγωνισμό άναμέσά τους.Αύτό,σέ συνδυασμό μέ 
διάφορα έξωτερικά γεγονότα,πού ό άντίκτυπός τους θά έχει άμεσα έπ ι
ζήμια άπήχηση έπάνω της,θά οδηγήσει μοιραία τή συντεχνία στήν απο
σύνθεση καί τήν αύτοκαταστροφή.

3. 01 ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 13°= ΑΙΩΝΑ 
(ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ)

Μιά ειδικότερη έξέταση τού συντεχνιακού θεσμού στά Γιάννινα, 
μολονότι οι παραδιδόμενες πληροφορίες ε ίνα ι διάσπαρτες, έλλιπείς καί 
περιορισμένες,οδηγεί στή διαπίστωση δτι στήν περιοχή αύτή οί συντε
χν ίες κινήθηκαν στά ίδια  θεσμικά καί Ιστορικά πλαίσια στά όποια 
έδρασαν καί οί άλλες συντεχνίες τόσο στήν 'Ελλάδα δσο καί στόν ύπό - 
λοιπο βαλκανικό χώρο.

Οί Γιαννιώτες ιδιαίτερα είχαν κατορθώσει στά 1319 νά άποσπά- 
σουν άπό τό Βυζάντιο, μέ τό Χρυσόβουλλο τού ’Ανδρόνικου Παλαιολόγου, ση
μαντικά προνόμια,μεταξύ τών οποίων φορολογικές άπαλλαγές καί ελεύθε
ρη διακίνηση τού έμπορίου τόσο μέσα στήν ίδια  τους τήν πόλη,δσο καί 
στίς άλλες περιοχές τής βυζαντινής επικράτειας.



Στήν όμαλή συνέχιση του συντεχνιακού συστήματος στά Γιάννινα 
συνετέλεσε άναμφισβήτπτα καί τό γεγονός ότι ή ήπειρωτική πρωτεύου
σα, δπως καί τό γειτονικό Μπεράτι,είχαν τήν τύχη νά μή δοκιμάσουν ^
τΙς  φοβερές καταστροφές πού έπέφερσν οΐ πόλεμοι τού 15ου αιώνα στίς t>

59άλλες πόλεις-κέντρα τής βαλκανικής χερσονήσου.
Τά Γιάννινα ‘παραδόθ η καν στους Τούρκους τό 1430, ύστερα άπό 

διαπραγματεύσεις μέ τόν πολιορκητή τους Σινάν πασά καί άφοΰ πρώτα 
πέτυχαν νά έκδοθεί αύτοκρατορική διαταγή άπό τό σουλτάνο Μούράτ τό 
Β' (περισσότερο γνωστή ως προνομιακός όρισμός τού τούρκου bey- 
lerbeyi Σινάν πασά),σύμφωνα μέ τήν όποία παραχωροΰνταν στούς Γιαν- <<- 
νιώτες σημαντικά προνόμια.Μέ τά νέα αύτά δεδομένα ο ΐ κάτοικοι τής 
πόλης κατόρθωσαν νά ζεπεράσουν,δσο γινόταν περισσότερο άνώδυνα, τό 
δύσκολο αυτό μεταβατικό στάδιο καί νά συνηθίσουν στό νέο τρόπο ζωής 
πού δημιουργούσε άναγκαστικά ή συνεχής τουρκική παρουσία.

Παράλληλα καί οί συντεχνίες,υπολείμματα των τελευταίων βυζαν - 
τινών συντεχνιακών συστημάτων,δέν θά δυσκολευθοΰν νά προσαρμοσθοΰν 
στις νέες καταστάσεις καί ν ’άντιμετωπίσουν σχετικά εύκολα τό νέο 
κατακτητή,πού άλλωστε δέν έδειχνε έχθρικές διαθέσεις άπέναντί τους.

’Αντίθετα,λίγο άργότερα ή θέση των συντεχνιών στά Γιάννινα,κα
θώς καί στό Μπεράτι, Ισχυροποιήθηκε σημαντικά ύστερα άπό τό ε ιδ ι 
κό,γιά τ ις  δύο αύτές πόλεις,φερμάνι τού Σουλτάνου Μεχμέτ τού Β’ , τό 
όποιο προστάτευε σέ μεγάλο βαθμό τήν έλευθερία καί τά συμφέρον- 
τά τους καί έξασφάλιζε τό δρόμο τής έπιτυχίας καί τής προκοπής του^.1

’Επιπλέον οί συντεχνίες έπωμίζονταν τή στρατιωτική προστασία
τού φρουρίου,γεγονός πού τ ις  άπάλλασε άπό άρκετούς φόρους στό δημόσιο 
ταμείο.62 Τή φύλαξη τού κάστρου διατήρησαν μέχρι τό 1612 όπότε καί 
έγινε ή έξωσή τους^Παρόμοιες στρατιωτικές υπηρεσίες έκτελοϋσαν καί 
οι ίσλσμικές συντεχνίες τού Έλμπασάν,γνωστές μέ τό άραβικό όνομα 
taypha.ol συντεχνίες τής Κωνσταντινούπολης καί γενικά οί συντεχνίες 
παράκτιων κέντρων. 63

Κάτω άπό τ ις  συνθήκες πού δημιουργήθηκαν μετά τό διάταγμα τού 
Μεχμέτ τού Β’ ,ο ί συντεχνίες άναζωογονημένες θά συνεχίσουν τήν άνοδι- 
κή τους πορείσ,άποβάλλοντας μέ τό πέρασμα τού χρόνου, δλο 
καί περισσότερο τά βυζαντινά στοιχεία καί έμφανίζοντας στήν άρχή 
άχνά καί ύστερα πιό έντονα τά σημάδια τής όθωμανικής έπίδρασης.

’Απροσδόκητα δμως,τό Σεπτέμβριο τού 1611,διαδραματίστηκε στά
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Γιάννινα ένα γεγονός,πού άνέτρεφε τό προηγούμενο άρμονικό καθεστώς 
σχέσεων άνάμεσα στόν κατακτημένο καί κατακτητή-Τίς καταστροφικές συ- 
νέπειές του πλήρωσε τελικά ό χριστιανικός πληθυσμός τής πόλης καί σέ 
προέκταση ό συντεχνιακός θεσμός.

Τό γεγονός αυτό ε ίνα ι τό έπαναστατικό κίνημα του Διονύσιου 
τού Σκυλόσοφου,πού όχι μόνο κατέληξε σέ παταγώδη άποτυχία,άλλά καί 
έγινε πρόξενος άναρίθμητων συμφορών γιά τούς χριστιανούς,πού ώς την 
έποχή έκείνη κατοικούσαν μέσα στό κάστρο.’Αποκορύφωμα ύπηρξε δ β ί
αιος καί όμαδικός τους διωγμός άπό αύτό καί ή Οποχρεωτική τους έγκα- 
τάσταση στήν παραλίμνια περιοχή τού Σιαράβα. Εχοντας χάσει οί "κά- 
στρινοί" όλοκληρωτικά τ ίς  περιουσίες τους καί τά στηριγματά τους,έ
βλεπαν ώς μοναδική σωτήρια λύση,στό άδιέξοδο πού είχαν περιέλθει,τή 
φυγή πρός τή Δύση.66

■Έτσι δέν άργησαν νά υλοποιήσουν τή σκέψη τού ξενιτεμού μετα
ναστεύοντας κυρίως στίς παραλιακές πόλεις της Δ .’ Ιταλίας καί πρπ- 
παντός στή Β ενετ ία .’Εκεί οί περισσότεοοι έπιδόθηκαν στήν προσφιλή 
τους άσχολία,τό έμπόριο,καί μέσα σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
άρχισαν ν ’ άναλαμβάνουν,νά δημιουργούν πάλ· τήν χαμένη περιουσία τους 
καί ν ’άποκτοΰν μεγάλη οίκονομική δύναμη.

"Όσοι παρέμειναν καί άφοΰ διαπιστώθηκε ότι δέν είχαν άνάμει- 
ξη ούτε καμιά εύθύνη στήν ανταρσία τού Διονύσιου.προσπάθησαν νά πε
ρισώσουν ό ,τ ι  τούς ε ίχε  άπομείνει άπό τ ίς  λεηλασίες καί τ ίς  πυρπο
λήσεις στίς πρώτες μέρες της σύγχυσης.Στή συνέχεια ξεπερνώντας τήν 
συμφορά καί άντιμετωπίζοντας μέ καρτερία τήν πραγματικότητα, κατόρ
θωσαν ν ’ανοικοδομήσουν τό σπιτικό τους.

"Ετσι στά 1666,ό περιηγητής Spon μάς δ ίνε ι μιά είκόνα της πό
λης τελείως άπρόσμενη ύστερα άπό τούς τόσους κατατρεγμούς τών κα
τοίκων της.Οί πληροωορίες του μαρτυρούν ότι τά Γιάννινα τήν έποχή

68αυτή ε ίνα ι πολυάνθρωπα καί βρίσκονται σέ μεγάλη έμπορικήιάκμή
Άπό δώ καί πέρα,ώς τ ίς  άρχές τού 19ου αιώνα,οί ένδείξεις γιά 

τήν άνοδική πορεία τών γιαννιώτικων συντεχνιών ε ίνα ι πιό σαφείς 
καί άποδεικνύουν σέ γενικές γραμμές ότι ό συντεχνιακός θεσμός στά 
Γιάννινα εύδοκίμησε καί διέπρεψε όσο πολύ λίγοι άντίστοιχοι σέ πό- 
λεις-κέντρα της βαλκανικής χερσονήσου.

Στά 1670 ύπάρχουν στά Γιάννινα 4.000 σπίτια , χριστιανός
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άρχηγός συντεχνιών,άγορά μέ 1900 έργσστήρια καί καταστήματα καί έ - 
τήσια άξιόλογη έμποροπανήγυρη.Τά στοιχεία αύτά παραδίδει δ Τούρκος 
περιηγητής καί συγγραφέας τού 17ου αίώνα Έ βλιγιά  Τσελεμπή69άνάμεσο 
στίς τόσες άλλες καί μοναδικές πληροφορίες γιά τήν πόλη των Ίω αννί- 
νων?°στό γνωστό του έργο?1

Λίγα χρόνια άργότερα,τρεις άρχιεπίσκοποι άποτείνονται γιά βοή
θεια στους "πρωτομαΐστορες των ρουφετίων" των Ίωαννίνων.Συγκεκριμέ
να,τό 1683 οί άρχιεπίσκοποι Παίσιος Κεψαλονιάς καί Ζακύνθου,Βαρθολο
μαίος Ναυπάκτου καί ‘Άρτας καί Κλήμης Ίωαννίνων άπηύθυναν έγγραφη 
έκκληση πρός τούς χριστιανούς των άντίστοιχων μητροπολιτικών περιφε- .
ρειών τους γιά χρηματική ένίσχυση τής Μονής Άναλήψεως τής Κεψαλονι-
άς,πού κινδύνευε νά καταστραφεΐ άπό τήν πολυκαιρία.’Επίσημοι άποδέ- \

72κτες τού έγγραφου αυτού ήταν ο ί πρωτομάστορες όλων των συντεχνιών.
‘Αλλά καί πρός τά τέλη τού 17ου αίώνα μαθαίνουμε έμμεσα άπό 

τυχαίο περιστατικό τά όνόματα διαφόρων γιαννιώτικων συντεχνιών πού 
συμμετέχουν σέ ένα πραγματικά ένδιαφέρον καί άξιοπερίεργο φυσικό φαι- j
νόμενοΑκολουθώντας καί τά Γιάννινα τό φαινόμενο αύτό πού παρατηρήθη- j
κε μέ αύζομειώσεις στά Βαλκάνια,γιά δυό περίπου αίώνες,γνωστό ώς "έ- 
ποχή τού παγετού"7 glacifcre) γνώριζαν κάθε τόσο μεγάλες περιό
δους ψύχους.Στίς έξάρσεις τού φαινομένου ή λίμνη τών Ίωαννίνων πά- ί

j  I
γωνε όλόκληρη."Ετσι,στίς 15 Ίανουαρίου τού 1687 πάγωσε γιά άλλη μιά !
φορά ή “Παμβώτιδα" γεγονός πού έδωσε τήν εύκαιρία στούς κατοίκους
τής πόλης νά προσδώσουν μέ τ ίς  έκδηλώσεις τους μιά άσυνήθιστη πανη- |[|
γυρική όψη στήν περιοχή αύτή._ ,%Γ ' '·

*0 ιερομόναχος Παίσιος7 περιγράφει λεπτομερειακά τό γεγονός καί η ! * |
άναφέρει μεταξύ τών θεατών καί γλεντοκόπων,μαστόρων καί καλφάδων, σ ε - ^  t
μεντζήδες,κρασοπού/ους,χρυσικούς,παπουτζήδες καί γουναράδες.

Στίς άρχές τού 18°= αίώνα τά ΓιάννιναΑκολουθώντας τή γενικότε
ρη οίκονομική καί συντεχνιακή έξέλιζη πού παρουσιάζουν οί πιό άξιό- 
λογες υπόδουλες πόλεις-κέντρα τού ‘Οθωμάνικοϋ Κράτους,διαπρέπουν στήν * 
οίκονομία,μέ άποτέλεσμα στά 1702 ό προξενικός πράκτορας τής Γαλλίας 
Gamier .διορισμένος τότε στή Σαγιάδα,νά τά παρομοιάζει χωρίς τόν πα- ! 
ραμικρό δισταγμό μέ τή Μασσαλία τής έποχήςέκείνης. Από τά συντεχνια
κά προϊόντα τών βιοτεχνών δ ίνε ι έμφαση στά χειροτεχνήματα κ α ί τ ά  μ ι- Ί 
κρού μεγέθους κατεργασμένα δέρματα τής πόλης?6

1
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Στά 1724 ό ήγούμενος της Μονής τής Έλεούσης στό Νησί των Ίω - 
αννίνων άπηύθυνε "άπανταχοΰσα" πρός τούς χριστιανούς τής πόλη?! Μ’

f
αύτή έξιστοροΰσε στους "χρησιμώτατους άρχοντες καί πραματευτές,μαϊ- 
στωρες καί πρωτομαϊστωρες των ρουφετίων" τ ίς  ταλαιπωρίες πού ύπέφε- 
ραν οί μοναχοί τού μοναστηριού άπό τ ίς  άλλεπάλληλες καί θορυβώδεις 
διασκεδάσεις των Γιαννιωτών,έμπορων καί τεχνιτών,πού κάθε τόσο έκα
ναν έκδρομές η παραθέριζαν στό Νησί.

"Ολόκληρο τό 18° αιώνα παρατηρείται στά Γιάννινα μιά έντονη 
/έμπορική δραστηριότητα,γεγονός πού φανερώνει άναμφισβήτητα τη μεγά- 
\ λη βιοτεχνική άνάπτυξη καί οικονομική ευρωστία τής πόλης, αποτέλε

σμα της δραστηριότητας τών οικονομικών φορέων της,τών συντεχνιών.
Ή γεωγραφική θέση της πόλης,σέ σχέση μέ τήν κεντρική στερια

νή αρτηρία τού έμπορίου μέ πόλους τή Θεσσαλονίκη καί τή Θεσσαλία ά
πό τή μιά καί τή Σαγιάδα καί τήν "Αρτα άπό τήν άλλη,έδινε στά Γιάν
νινα τό πλεονέκτημα ν'άποτελεί τό ενδιάμεσο κέντρο μέ τήν ύποχρεω- 
χική στάθμευση καί μέ όλα τά εύεργετικά έπακόλουθά του.

01 Γιαννιώτες έμποροι καί σέ προέκταση πολλές φορές τά γιαν- 
νιώτικα βιοτεχνικά προϊόντα έφθαναν ώς τήν Πόλη,τίς ύπόλοιπες βαλ
κανικές πόλεις,τή Ν .’ Ιταλία καί τήν κεντρική Εύρώπη.

Σπουδαίες πληροφορίες γιά τό γιαννιώτικο είσα\ωγικό καί έξα- 
γωγικό έμπόριο κυρίως μέ τή Δύση,στήν τρίτη δεκαετία τού 18ου αίώνα, 
μάς δ ίν ε ι ή άλληλογραφία τού έμπορικοΰ οίκου τού Κωνσταντίνου Σελέ-

78κη καί Λάμπρου Σάρρου.
Καί στή Β.'Ελλάδα παρατηρούμε πώς τά γιαννιώτικα προϊόντα 

βρίσκουν μεγάλη άπήχηση.Στά 1730 19 Γιαννιώτες πραγματευτές, έγκα- 
τεστημένοι σχεδόν μόνιμα στην Λάρισα,συντάσσουν συμφωνητικό,στό ο
ποίο καταγράφουν όλες τ ίς  ημέρες αργίας τού χρόνου,μέ τήν ύποχρέωση 
νά τ ίς  φυλάσσουν άπαραίτητα,ορίζοντας μάλιστα ποινή γιά τούς παρα
βάτες SO άσλάνια. ’Αποδέκτης τού ποσού αύτοΰ θά ήταν ή μητρόπολη της 
Λάρισας?"ό 'Άγιος Α χίλλειος?79

’Αλλά καί γιά τά έπόμενα χρόνια οί πληροφορίες πού μάς δίνουν 
οί εκθέσεις τών Γάλλων προξένων της "Αρτας γιά τό γιαννιώτικο έμπό- 
ριο ε ίνα ι σημαντικές. Ό  Σ. Βόρειος έπισημαίνει, ύστερα άπό μιά γενι
κή άποτίμηση τών πηγών του,πώς οί γιαννιώτες έμποροι άπεκόμιζαν ση
μαντικότατα κέρδη άπό τό έντατικό έμπόριο πού πραγματοποιούνταν 
στίς γύρω περιοχές, μ ’έδρα τά Γιάννινα.Γιά τόν σκοπό αύτό άλλωστε
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τό γαλλικό προξενείο έπιδίωξε στενή συνεργασία μέ τούς Γιαννιώτες 

έμπορους?1
"Η έπέκταση του έμπορίου καί ή άνθιση των τεχνών συνετέλεσαν, 

δπως ήταν φυσικό,σέ μιά οικονομική καί πολιτιστική άνοδο των κατοί
κων των Ίωαννίνων καί της γύρω περιοχής,πού θά συνεχισθεΐ καί στό 
δεύτερο μισό του 18ου αίώνα.Τήν άνοδική πορεία έμπορίου καί τεχνών, 
άλλά καί εύρύτερα τής οίκονομίας, δέν θά διασαλέψει ούτε θ'άνακόψει 
ό έρχομός τού Άλή πασά στήν έζουσία.'Αντίθετα θά τήν σταθεροποιήσει 
καί θά τήν ένισχύσει.

Ή εύνοίκή στάση του *Αλή πασά,πέρα άπό τή γενικότερη π ο λ ιτ ι
κή του, όφείλεται άναμφίβολα στό γεγονός πώς ή άστική τάξη τής πόλης 
(έμποροι κυρίως καί βιοτέχνες) συνέβαλε άποφασιστικά στήν άνοδό του 
στήν έξουσία?^

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τής άμοιβαίας ύποστήριξής τους., του
λάχιστον στά πρώτα χρόνια τής έξουσίας του,άποτελεί καί τό εξής γε
γονός: "Οταν ό Άλής στά πρώτα άστοθή καί δειλά βήματα τής διακυβέρ
νησης τού πασαλικιοΰ του κατηγορήθηκε καί διαβλήθηκε στήν Πύλη άπό 
τήν Άίσέ Χανούμ,γυναίκα τού δολοφονημένου προκατόχου του Σουλείμάν 
πασά,γνωστή περισσότερο ως Σουλείμάν πασίνα, οί έγκριτότεροι άπό 
τούς συντεχνίτες ,μαζί μέ τούς άλλους προύχοντες καί προεστούς, υ
πέγραφαν σχετική άναψορά καί τήν έστειλαν στόν Σουλτάνο.Σ'αυτήν δχι 
μόνον έπιδοκίμαζαν τήν πολιτική τού Άλή πρός τούς υπηκόους του 
καί ταυτόχρονα άποδοκίμαζαν τ ίς  ένέργειες καί τά πλάγια μέσα τής

Q 2
Άίσέ Χανούμ, άλλά γίνονταν καί ύμνητές του.

Ή ένέργεια αύτή δέν φαίνεται νά ήταν σκηνοθετημένη άπό τόν 
Ά λή,γιατί άκόμη καί οί έπικριτές του συμφωνούν πώς τό έμπόριο καί 
01 τέχνες,τουλάχιστον στά τελευταία χρόνια τού 18ου αιώνα,έποχή πού 

συντάχθηκε ή άναφορά,άλλά καί τά πρώτα τού 19ου αιώνα γνώρισαν μεγάλη 
έλευθερία καί άνθιση84 Παράλληλα καί οί άντικειμενικοί κριτές τού έρ
γου τού Άλή πασά,οί βιογράφοι85καί περιηγητέο%υμφωνούν δτι στά χρό
νια του τά Γιάννινα ήταν ένα άπό τά σπουδαιότερα κέντρα έργαστηριακής 
χειροτεχνίας καί έμπορίου στό νοτιοδυτικό τμήμα τής βαλκανικής χερσο
νήσου.
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ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ (άρχές 19°y a t . -1822).

Πριν προχωρήσουμε οπήν παρουσίαση των συντεχνιών κρίνουμε ά- 
παραίτητο νά έξπνήσουμε γ ια τ ί ή δεύτερη δεκαετία τού 19ου αιώνα,πού 
όροθετεί τά χρονικά πλαίσια τού κεφαλαίου αυτού,μπορεί ν ’ άποτελέ- 
σει μιά ιδιαίτερη περίοδο τής έξουσίας τού Άλή πασά.

’Αποτελεί κοινή διαπίστωση δτι ό Άλή πασάς κατόρθωσε νά φθά- 
σει στό άποκορύφωμα τής ισχύος του στις άρχές τού 19ου αιώνα,ύστε
ρα δηλαδή άπό άρκετά χρόνια στήν έξουσία.Ώ ς τότε άσημος διοικητής 
τού πασαλικιού Ίωαννίνων,άφιέρωνε τόν περισσότερο χρόνο του γιά  νά 
κάμψει τ ις  διάφορες έστίες άντίστασης πού ύπήρχαν σ ’αύτό άλλοτε έ- 
κτελώντας έντολές τής κεντρικής έξουσίας ώς πειθήνιο όργανό της καί 
άλλοτε κινούμενος άπό προσωπικές φ ιλοδοξίες.’Αρκετές μάλιστα άπό 
τ ις  έστίες αύτές έξελίχτηκαν σέ δυσάρεστες έκπλήξεις γ ιά  τόν Άλή 
καί χρειάστηκε σκληρός καί μακροχρόνιος άγώνας γιά  τήν κατάπνιξή 
τους1.

Παράλληλα ό Άλής γίνετα ι πασίγνωστος στήν Εύρώπη καί προσελ
κύει τήν προσοχή τος.Οί συχνές έπισκέψεις πού δέχεται άπό εύρωπαίους 
περιηγητές μέ άντικειμενικό σκοπό νά τόν γνωρίσουν άπό κοντά καί τά 
έργα πού άφιερώνονται στή ζωή καί τήν πολιτεία τοΰ Άλή άπό εύρωπαί
ους συγγραφείς καί λογοτέχνες άποτελοϋν τούς καλύτερους μάρτυρες 
τής άκτινοβολίας του τήν έποχή αύτή.

■Έτσι στις άρχές τής 3 'δεκαετίας τοΰ 19ου αιώνα στό άπόγειο 
τής δύναμης καί τής δόξας του έξουσίαζε μιά περιοχή ισοδύναμη περ ί
που μέ τά 3/4 τής σημερινής ’Ελλάδας καί τή μισή -ημερινή Αλβανία, 
μέ πληθυσμό γύρω στό 1.500.000. Ακόμη ύπήρχαν στά Γιάννινα τέάσερα 
προξενεία Μεγάλων Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (Γαλλίας,Αγγλίας,Ρωσίας καί 
Αύστρίας). ^  :·.,

·,'·Λ
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1. ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

Στήν πρώτη εικοσαετία του 19°= αιώνα ο ί Γιαννιώτες έμποροι,βιο- 
τέχνες καί διάφοροι άλλοι έπαγγελματίες συγκροτούσαν ένα σημαντικό ά-
ριθμό συντεχνιών πού ήταν όργανωμένες σύμφωνα μέ τά πρότυπα πού προα- 
ναφέραμε.2 'Ενδεικτικά παραθέτουμε έδώ ένα πίνακα μέ τά μέλη των συν
τεχνιών στή β ' δεκαετία του 19°- αίώνα.

Πίνακας των μελών τών χριστιανικήν συντεχνιών στά Γιάννινα κατά τά 
έτη 1812-1818?α

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ

Μ Ε Λ Η

____________________________ 1812
Τσιαρτζήδες 72 
Μερτζάρηδες 54 
Γουναράδες 104 
Ταμπάκοι 56 
Χρυσοχόοι 53 
Ιακιαντζήδες 61 
Καπάδες καί Βαρδακουλάδες 34 
Καζάζηδες καί Ίμπρισιμάδες 34 
Τερζήδες καί Συρμακέσηδες 36 
Παπουτζήδες 44 
Κουντουράδες 9 
Τσαρουχάδες 10 
Σαράτσηδες
Κρασοπούλοι καί Χαντζήδες 45 
Μπακάληδες 75 
Σαμαρτζήδες καί Χορταράδες 18
Κριθαράδες 14 
Μποσταντζήδες 24 
Ψαράδες 6

1813 1814 1815 1816 1817 1818
70 65 66 66 66 66

53 48 42 41 50 50

94 80 85 72 78 78

54 53 55 63 53 53
49 36 38 35 26 26
55 54 49 36 39 39
16 15 17 18 .31 31

23 26 24 25 24 24

28 26 27 28 35 35

37 31 34 34 35 35
7 8 9 8 8 8

10 10 10 12 12 12

57 51 51 51 53 53

18 15 13 17 16 16

60 47 51 49 47 47

15 15 15 17 19 19

8 7 9 10 10 10

40 28 25 22 23 23

4 4 3 6 5 5

//<■
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Καζαντζήδες καί Καλαντζήδες 13 11 11 10 11 15 . 15
Στατεράδες 8 7 4 4 4 4 4
Μπαρμπέρηδες . 5 5 3 3 S 7 7

Σιμιντζήδες 18 8 9 7 12 9 • 9
Πραγματευτές του καφέ - - - - - - -

Κηροπώλες - - - - - - -

Σεντουκάδες 9 8 9 9 8 9 9
Κονταχτζήδες - - 6 - - - -
Άλμπάνηδες - - - • -

Τουτουντζήδες - 3 5 5 14 10 10

Βαφιάδες 9 7 9 5 5 8 8

Παπλωματάδες 3 3 3 5 7 2 2

Χασάπηδες - 11 11 11; - - -

Γ αλακτοπώληδες - 6 3 3 - - -

Πρίν δμως άρχίσουμε τήν περιγραφή των συντεχνιών . κρίνουμε
σκόπιμο νά Αναφέρουμε ιά  κριτήρια πούμας όδήγησαν νά τ ίς  κατατάξουμε 
άρχικά σέ δύο μεγάλες κατηγορίες:τίς σπουδαίες ή μεγάλες καί τ ίς  λ ι 
γότερο σημαντικές ή μικρές.Τά κριτήρια αυτά ήταν ή οίκονομική δύνα
μη τής κάθε συντεχνίας καί τό άνθρώπινο δυναμικό της τόσο άπό ποιο - 
τική δσο καί άπό ποσοτική' άποψη.Παράλληλα δμως μέ τό γενικό αύτό 
διαχωρισμό προχωρήσαμε καί σ’ένα πιό ειδικό ,μέ κριτήριο τό έπαγ- 
γελμα τού κάθε συντεχνίτη σέ σχέση βέβαια πάντοτε μέ τά προηγούμενα 
κριτήρια.Σύμφωνα μ'αυτό δώσαμε τήν πρώτη θέση στόν έμπορο,τή δεύτερη 
στό βιοτέχνη καί τήν τρίτη σέ δλους τούς άλλους έπαγγελματίες.Τέλος 
ή σχέση ή ή συγγένεια άνάμεσα στά έπαγγέλματα άποτέλεσε τό τελευ
ταίο κριτήριο γιά τήν όριστική διαμόρφωση τής είκόνας των συντεχνιών 
τήν περίοδο αύτή 7

I. Μεγάλες συντεχνίες.
3

α) Τζαρτζήδων ή Τσαρτζήδων

Ήταν ή πρώτη σέ δύναμη καί πλοΟτο συντεχνία τών Ίωαννίνων. 
Τά πολυάριθμα μέλη της, ήταν Αποκλειστικά ύφασμαχέμποροι,οί πε-



-3 4 -

ρισσότεροι μάλιστα άπό τούς όποιους άρκετά εΟκστάστατοι.’Εμπορεύον
ταν κάθε είδους υφάσματα,μάλλινα,βαμβακερά,μεταξωτά,κάθε χρωματι
σμού (πολύχρωμα,μονόχρωμα) καί κάθε ποιότηταςϊ'Η οικονομική τους ά
νεση τούς έδινε τή δυνατότητα,άλλά καί τήν εύχέρεια, νά διευρύνουν 
τό έμπόριό τους στίς τρεις ήπείρους,Εύρώπη,’Ασία,’Αφρική μέ άποτέ- 
λεσμα οί προμήθειές τους νά είνα ι άφθονες καί πλουσιότατες καί νά 
παρατηρείται στά καταστήματά τους,τά γνωστά ώς τζαρτζίδικα ή τσαρ- 
τζίδικα,5συνεχής καί ζωηρή κίνηση.

3) Μερτζάρηδων 6

Ή συντεχνία αύτή,άπό τ ίς  πιό ίσχυρές οικονομικά, άριθμοΰσε 
50 μέλη. Οί μερτζάρηδες έξασκούσαν τό λιανεμπόριο καί κυρίως 
στά γυαλικά,σιδερικά,βελόνια καί ράμματα,δπως μάς μαρτυρεί καί δ Ίω . 
Βηλαράς.7

γ) Πολιτών μπεζεστενλήδων

Τά μέλη τής συντεχνίας αύτής ήταν έμποροι οί όποιοι είχαν σχέ
σεις μέ τήν άγορά τής Κωνσταντινούπολης?01

δ) Γουναράδων

Ή συντεχνία των γουναράδων είχε την έποχή έκείνη περί
που 100 μέλη, άρκετά άπό τά οποία δέν άσχολοΰνταν άποκλειστικά μό
νο μέ τήν έπεξεργασία καί κατασκευή γουναρικών,άλλά καί μέ τό έμπό-R
ριό τους. Στή διαπίστωση αύτή καταλήγουμε καί άπό τό γεγονός δτι 
άρκετοί γουναράδες φέρονται γραμμένοι άλλοτε στους δικούς τους φορο
λογικούς καταλόγους του ΑΣΙ καί άλλοτε ατούς αντίστοιχους των πραγμα- 
τευτών. 9 , Η πρώτη Ολη πού χρησιμοποιούσαν ήταν τά δέρματα άπό διάφο
ρα ζώα,δπως πρόβατα,λύκοι,άλεπούδες,τσακάλια,άρκούδες,άσβοί, ποντί
κια, κουνάβια,νυφίτσες,σαμούρια,νούρκια, 10κακούμια, ^^σιντζάπια12καί

13 , , , λαγοί. Οί γουναράδες προμηθεύονταν τά δέρματα τών ζώων άλλα άπο τό
έσωτερικό καί άλλα άπό τό έζωτερικό καί κυρίως άπό τή Μολδοβλαχία
καί τή Ρωσία.Μέ τήν τελευταία μάλιστα,έπειδή τό έμπόρευμά της κατά
κανόνα ήταν πάντα καλής ποιότητας , είχαν άναπτύξει σιγά- σιγά
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άπό τόν 17° αιώνα σπουδαιότατο έμπόριο,πού γνώρισε μεγάλη άκμή όλό- 
κληρο τόν 18° αιώνα καί μερικές δεκαετίες του 19ου αίώνα.Συνήθως 
άγόραζαν άκατέργαστα δέρματα καί σπάνια έπεξεργασμένα. Ή κατεργασία 
τους γινόταν oc0 έργαστήρια, στά όποια άπασχολοΟνταν μεγάλο προσω
πικό,καί δταν οΐ γούνες έπαιρναν έήν τελική τους μορφή, προοίθοΰνταν 
στή συνέχεια άπό τή συντεχνία ε ίτε  στήν έσωτερική ε ίτε  στήν έξωτερι- 
κή άγορά.Σημαντικό μέρος τής παραγωγής άπορροφοΰσειέκτός άπό τήν 
"Ηπειρο,ή υπόλοιπη σημερινή ’Ελλάδα καί ή Κωνσταντινούπολη.Τό μεγα
λύτερο δμως μέρος έξαγόταν σέ διάφορες χώρες τής Εύρώπης ( ’Αλ
βανία, Μολδοβλαχία, ’Ιταλία, Αύστρία, Ουγγαρία, Γερμανία , ’Ολ
λανδία,Γαλλία καί Ρωσία).Ή συντεχνία αυτή ήταν άπό τ ίς  πιό πλούσι
ες καί Ισχυρές τής ’Ηπείρου,σχεδόν έφάμιλλη τής συντεχνίας των 
Τζιαρτζήδων,άφοΰ τό έμπόριο τής γούνας ήταν άπό τά πιό προσοδοφόρα 
καί έπικερδή,έξαιτίας τής μεγάλης ζήτησης τοΟ βιοτεχνικού αύτού 
προϊόντος στή ντόπια,άλλά καί στή διεθνή άγορά.

ε) Βυρσοδεψών ή Ταμπάκων ή Ταμπάκηδων 18

Τό έμψυχο δυναμικό της βιοτεχνικής αυτής συντεχνίας άνερχόταν 
σέ 60 μέλη.Οί γιαννιώτες ταμπάκηδες έπεζεργάζονταν δέρματα προβατί
σια,άρνίσια, κατσικίσια, γιδίσια,μοσχαρίσια,βοδινά,χοιρινά καί άρκε-
τές φορές τά δέρματα άπό τά ζαρκάδια καί τ ’άγριόγιδα πού άφθονούσαν 
τότε στήν περιοχή.Ή  έπεξεργασία γινόταν μέ άσύγκριτη έπιδεξιότητα, 
ή όποία διακρινόταν όλοκάθαρα τόσο στήν κατεργασία όσο καί στήν βα- 
φή των δερμάτωνί9

Ή έπεξεργασία τού δέρματος είνα ι άρκετά γνωστή’ τά ύλικά πού 
χρησιμοποιούσαν ήταν:α)τό βελανίδι20 καί πιό συγκεκριμένα τό καπά
κι του,άφού πρώτα τό κοπάνιζαν μέχρι νά κονιορτοποιηθεί, β) τά πε-

21 ?? ριττώματα των σκυλιών, καί γ) ή άσβέστη.
’Αντίθετο«Υΐά τή βαφή δέν γνωρίζουμε άρκετά πράγματα,γιατί δ- 

πως καί οτά υπόλοιπα υπόδουλα τμήματα τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, 
έτσι καί στά Γιάννινα,η μέθοδος χρωματισμού παρέμεινε μυστική.Τό μό
νο πού ξέρουμε γιά τά Γιάννινα είνα ι πώς η βαφή γινόταν κατά τή 
διάρκεια τής νύχτας καί έπαιρναν μέρος σ’αύτή καί ο ί γυναίκες των 
βυρσοδεψών. ν Πάντως στό περισσότερα δέρματα οί γιαννιώτες ταμπάκοι 
έδιναν κόκκινο χρώμα βάφοντάς τα μέ πρινοκόκκι 2Μ ή μπακάμι25 ή ρ ι-
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ζάρι ή κρεμεζί ή λάκκα ‘ 'Από τήν τελευταία έπαιρναν συνήθως καί 
τήν όνομασία λιόκια ή λιόκινα.27Αυτά,μαζί μέ τά μαροκίνια (κίτρινης 
άπόχρωσης),ήταν τά κύρια προϊόντα της συντεχνίας τους.28

Ή καλή ποιότητά τους τά έκανε περιζήτητα,μέ άποτέλεσμα ή 
συντεχνία,αν καί πολυμελής,ν'άνταποκρίνεται μέ δυσκολία στίς άπαιτή-
σεις τής παραγωγής καί τόν τακτικό έφοδιασμό τής άγοράς (έσωτερικής

/
καί εξωτερικής).29

Τό έπάγγελμα του ταμπάκου ήταν άπό τά πιό κοπιαστικά καί άνθυ- 
γ ιε ιν ά ,γ ια τ ί τόν περισσότερο χρόνο έπρεπε νά βρίσκεται μέσα ή
κοντά στό νερό καί ν ’άναπνέει τη δυσοσμία πού άνέδιναν τά τομάρια

30
κατά τή διάρκεια τής έπεξεργασίας τους. Γ ι’αύτό άκριβώς τό λόγο 
τά έργαστήρια τής συντεχνίας,τά λεγόμενα ταμπάκικα,έπρεπε νά βρίσκον
ται σέ άπομακρυσμένο σημείο άπό τήν πόλη καί κοντά σέ νερό.31

32στ) Χρυσοχόωνή Χρυσικών
33Άπό τ ίς  πιό σημαντικές συντεχνίες μέ μεγάλη παράδοση. ’Αριθ

μούσε 55 μέλη στη δύναμή της καί έπρέπε νά συναγωνιστεί τούς ό
νομαστούς χρύσοχόους καί άσημουργούς των Καλαρρυτων,πού ειδικά τήν 
έποχή αύτή ή φήμη τους είχε ξεπεράσει τά σύνορα τής σημερινής Ε λ
λάδας.34

Οί γιαννιώτες χρυσοχόοι διακρίνονταν ιδιαίτερα στήν χρυσοποί- 
35 36

κιλση των πιστολιών καί στήν κατασκευή βαρύτιμων κοσμημάτων. Δέν
ύστεροΰσαν έπίσης στή διακόσμηση τόσο των έκκλησιαστικών δσο * καί

37
των κοσμικών ειδών. 38

38
ζ) Τακιαντζήδων ή Τακεντζήδων

'Απαρτιζόταν άπό 60 μέλη τά όποια κατασκεύαζαν,διακοσμούσαν 
καί έμπορεύονταν κυρίως τά σκουφιά (καπέλα) τής έποχής,τά γνωστά πε
ρισσότερο ώς φέσια.Τά σκουφιά αύτά,άσπρα ή κόκκινα,έφερναν συνήθως

3Q
καί μιά μακοιά φούντα,μεταξένια,χρυσοκεντημένη,λινή ή βαμβακερή. 
’Εκτός δμως άπό κατασκευαστές σκούφων οί τακιαντζήδες ήταν καί δη
μιουργοί καί έμποροι των έξωτερικών τμημάτων τής κάθε φορεσιάς καί 
των έξαρτημάτων της,πού συνήθως ήταν μαντίλια χρυσοκέντητα, χρυ-

* 40σοϋφαντες καλτσοδέτες καί πλουμιστές ζώνες (τεπλίκια).

?6
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"Οτσν 6 *Αλή πασάς,μέ ειδική  διαταγή,άπαγόρευσε στούς Αλβα
νούς,πού άποιελούσαν τή μεγάλη πλειοψηφία τού άγοραστικού κοινού,νά
χρησιμοποιούν τό είδος τού φεσιού μέ τόν θύσανο καί τούς Οποχρέωσε νά1| 1
φορούν φέσια πού είσάγονταν άπό τήν Τύνιδα > πέρασε άρκετό χρονικό 
διάστημα γιά νά ξεπεράσει ή συντεχνία τήν άπειλούμενη οίκονομική κα-

τάρρευση.^γά-σιγά δμως οί τακιαντζήδες κατόρθωσαν νά πάρουν στά χέ
ρια τους τό έμπόριο των νέων φεσιών καί νό ζαναδώσουν πάλι στή συντε
χνία τους τήν προηγούμενη ζωντάνια.Στις κρίσιμες αύτές στιγμές τούς 
βοήθησαν σημαντικά οί στενές έπαγγελματικές έπαφές μέ τή συντεχνία 
των συρμακέσηδων καί των χρυσοραφτάδων κι άκόμη ή συνεργασία τους 
μέ τήν πλούσια συντεχνία των τζιαρτζήδων^3 καθώς καί μέ τήνάντίστο ι- 
τών καπάδων ή καποτάδων11?

η) Καπάδων ή Καποτάδων καί Βαρδακουλάδων.

Άπό τ ίς  πιό παλιές καί σημαντικές συντεχνίες.Τά μέλη της γύ
ρω στά 40 έπρεπε νά άντιμετωπίσουν σοβαρότατο άνταγωνισμό 
άπό τούς καποτάδες κυρίως τού Μετσόβου,Συρράκου καί Καλαρρυτών.

Οί κάπες πού κατασκεύαζαν μπορούν νάχωρισθούν, άνάλογα μέ τό μέ
γεθος καί τή χρήση τους,σέ δύο κατηγορίες,α)στίς μακριές,πού τ ίς  χρη
σιμοποιούσαν ο ί τσοπάνοι κυρίως καί οί χωρικοί ή άγρότες, άπό τ ίς  ό
ποιες οί κατασκευαστές έπαιρναν τήν προσωνυμία καποτάδες ή καπάδες4*?
καί β)στίς κοντές,κατάλληλες γιά ναυτικούς καί ψαράδες,οι δημιουρ-

48
γοί των όποιων έπονομάζονταν βαρδακουλάδες. Επίσης,άνάλογα μέ τό 
χρώμα τής κάπας,οί καπάδες έπαιρναν ξεχωριστή όνομασία. Έ τσ ι, αύτοί

40
πού ράβανε μόνο τούς μαύρους άμπάδες λέγονταν μπρουτζάδές.

^0 51
θ) Καζάζηδων καί Ίμπρισιμάδων

Τά μέλη τής συντεχνίας αύτής, γύρω στά 35 ,άσχολοΰνταν ταυτό
χρονα μέ τήν έπεξεργασία καί τό έμπόριο τού μεταξιού,ήταν δηλαδή πα-

52ράλληλα τεχνίτες καί έμποροι. Τήν πρώτη ύλη τήν προμηθεύονταν,έκτός 
άπό τήν Ήπειρο,κυρίως άπό τή Θεσσαλία,Θεσσαλονίκη,Σέρρες καί Κων
σταντινούπολη. Στή συνέχεια τήν έπεξεργάζονταν στά έργαστήριά 
τους δίνοντάς της έμπόρευσιμη μορφή.Τά προϊόντα τους, δημιουργήματα 
τών κλωστάδων καί μεταξοπλεχτών ήταν έξαιρετικής ποιότητας καί γίνον
ταν άνάρπαστα άπό τά Γιάννινα μέχρι τήν Πόλη.
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53
ι)  Τερζήδων καί Συρμακέσηδων

'Από τ ις  πιό άξιόλογες συντεχνίες’τά μέλη τους,περίπου 40*ξε
χώριζαν γιά τό καλλιτεχνικό αίσθητήριο καί τήν άριστη τεχνική

54
τους στίς στολές καί φορεσιές,πού τ ίς  χαρακτήριζε ή κομψότητα,ό συν
δυασμός χρωμάτων καί ή μεγαλοπρέπεια.Τροφοδοτοΰσαν,έκτός άπό τήν 55 
’Ήπειρο,τή Μακεδονία καί σέ μικρότερο βαθμό τά Βαλκάνια καί τήγΠόλη.

ια) Παπουτζήδων ή Ψιλοπαπουτζήδων

Ή συντεχνία αύτή μέ 40 μέλη ήταν μιά άπό τ ίς  πέντε συνολι-
56κά,πού φρόντιζαν γιά τήν ύπόδπση τού άνθρώπου. 0 ί παπουτζήδες κα-

57
ταγίνονταν μέ τήν κατασκευή των πολιτικών,"μονών" παπουτσιών. Ή
συντεχνία τους βρισκόταν σέ σκληρό καί συνεχή συναγωνισμό μέ τήν
άντίστοιχπ τουρκική,πού είχε δυσμενή άντίκτύπο στά συμφέροντά της
καί τήν έξανάγκασε τελικά νά προσφύγει στόν Άλή πασά.Έτσι τό 1815
οί παπουτζήδες ζήτησαν μέ άναφορά τους ίση μεταχείριση μέ τούς
τούρκους όμοτέχνους τους στίς κυβερνητικές παραγγελίες,τίς όποιες
τήν περίοδο αύτή καρπώνονταν σχεδόν όλοκληρωτικά οί τελευταίοι. Τό

58διάβημά τους δμως έμεινε τελικά χωρίς οδσιαστικό άποτέλεσμα.

ιβ) Κοντουράδων ή Κουντουρατζήδων

Οί κουντουρατζηδες,γύρω στους 10 «κατασκεύαζαν τ ίς  κοντούρες5,9
. .  _ 60  είδος παπουτσιού.

ιγ) Τσαρουχάδων ή Χοντροπαπουτζήδων

Ή συντεχνία τους άριθμοΟσε 12 μέλη."Οπως καί ο ί δύο προηγού
μενες ε ίχε  ως άντικείμενο άσχολίας τήν κατασκευή καί πώληση τού πιό 
συνηθισμένου καί πολύχρηστου είδους παπουτσιού,τού τσαρουχιού. 61

ιδ) Σαράτσηδων

Οί σαράτσηδες κατασκεύαζαν κυρίως τά λεγόμενο σαράτσικα πα
πούτσια,62 καθώς καί είδη ιπποσκευής.63

ιε - ισ τ )  Κρασοπούλων ή Ρακοπούλων καί Χαντζήδων ή αγωγιατών

Ή συντεχνία αύτή ήταν άπό τ ίς  πιό πολυάριθμες καί σημαντικέ^** 
άφοΰ στούς κόλπους της περιλάμβανε καί τούς άγωγιάτες ή κιρατζήδες.65
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01 τελευταίοι διακινούσαν σχεδόν άποκλειστικά δλόκληρο τό ήπειρωτι- 
κό έμπόριο,άλλά καί τό θαλάσσιο,άπό τά λιμάνια έκφόρτωσης μέχρι τά 
Γιάννινα6? 01 ένδιάμεσοι σταθμοί τους,δπως ε ίνα ι γνωστό, γίνονταν 
στά χάνια πού τήν έποχή αύτή διακρίνονταν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες:
στά καραβάν-σεράγια6? κτισμένα μέσα στίς πόλεις,καί τά πανδοχεία πού

68συνήθως είχαν καί ένα καπηλειό . 

ιζ) Μπακάληδων

Άπό τ ίς  πιό πολυάριθμες συντεχνίες μέ 70 μέλη.

I I .Μικρές συντεχνίες 
α) Μπαλωματήδων

Ή συντεχνία αύτή άποτελούσε παρακλάδι τής συντεχνίας των ψ ι- 
λοπαπουτζήδων.Τά μέλη της έπισκεύαζαν (μπάλωναν) τά χαλασμένα ή φθαρ
μένα παπούτσια καί ήταν άπαλλαγμένα άπό τ ίς  φορολογικές ύποχρεώσεις 
των άλλων συντεχνιακών μελών?9γι'αύτό  άπουσίαζαν άπό τούς συντεχνια
κούς φορολογικούς καταλόγους τής διανομής καί είσπραξης τών φόρων. 
Υποθέτουμε πώς ή μόνιμα δεινή οίκονομική τους θέση ήταν ή βασικό-

7 0τερη α ίτ ία  τής άπαλλαγής αύτής. 

β) Σαμαρτζήδων καί χορταράδων

Τή συντεχνία αύτή τή συναντάμε άργότερα μέ τήν όνομασία σαγμα
τοποιό ί.Τά λιγοστά μέλη της κατασκεύαζαν σέλες καί σαμάρια.71

γ) Κριθαράδων

Φτωχή συντεχνία μέ 15 μέλη, 

δ) Μποσταντζήδων72

Ή συντεχνία τών κηπουρών άριθμοϋσε γύρω στά 40 μέλη,πού τά 
περισσότερα μποστάνια τους τά είχαν στήν περιοχή τού Μπισδουνόπου- 
λου7?

ε) Ψαράδων
'Ολιγομελής συντεχνία.Τά μέλη της κατάγονταν άποκλειστικά σχε

δόν άπό τό νησί τών Ίωαννίνων?14

/■



-40-

στ) Καζαντζήδων7καί Καλαντζήδων 76

Οί καζαντζήδες είχαν ώς πρώτη Ολη τό χαλκό καί κατασκεύαζαν 
διάφορα χάλκινα σκεύη (πιάτα,κακάβια,μπρίκια,λιγινόμπρικα,σινιά, λ ι- 
χνάρια),τά όποια στή συνέχεια γάνωναν οί καλαντζήδες.Τά μέλη τους, 
άνάλογα μέ τόν πληθυσμό των Ίωαννίνων καί γενικότερα τής ’Ηπείρου 
τής έποχής έκείνης,θά περίμενε κανείς νά είνα ι περισσότερα.Σάν πιθα
νότερες α ιτ ίε ς  γιά τόν περιορισμένο άριθμό των μελών μπορούν νά θεω
ρηθούν: α) Ή εύ'^οκίμηση του έπαγγέλματος αύτοΰ στά χωριά πού βρί-

77 78
σκονταν πρός τά "Αγραφα καίτούς Φιλιάτες .3) 7'gH προτίμηση πού 
έδειχναν άρκετοί όμοτέχνοί τους στήν πλανόδια ζωή. Αύτό έρμηνεύε- 
χαι άπό τό γεγονός δτι ήταν πιό εύκολο καί πιό κερδοφόρο,στόν καλαν- 
τζή ιδίως,νά περιφέρεται στά χωριά γιά νά γανώσει τά χαλκώματα, μιά 
καί τά σύνεργα τής δουλειάς ήταν εύκολομετακίνητα,παρά στούς κατοί
κους των χωριών νά τά μεταφέρουν στήν πόλη.

ζ) Στατηράδων ή Στατεράδων

Οί στατηράδες, γύρω στούς 10 κατασκεύαζαν μπρούτζινα είδη καί
80

κυρίως έκκλησιαστικά (πολυελαίους,μανουάλια), 

η) Μπαρμπεράδων ή Κουρέων

’Ολιγάριθμη συντεχνία,άφοΟ ήταν άπό τά λίγα έπαγγέλματα μέ τά
81όποια άσχολοΟνταν καί οί Τούρκοι. 82

82 83θ) Σιμιντζήδων ή άλευροπούλων ή ψωμάδων

Ή συντεχνία τους,άργότερα γνωστή ώς συντεχνία τών άρτοποιών, 
είχε 20 μέλη. Καί αύτή ή συντεχνία θά περίμενε κανείς νά είναι πιό 
πολυάριθμη-σ’έγγραφο τού ΑΙΣ άναφέρονται "48 ψομάδικα"-γιατί μέ τό 
ψωμί της τροφοδοτούσε κυρίως τόν στρατό τοϋ Άλή πασά.Ή μόνη έξήγη- 
ση πού μπορεί νά δοθεί ε ίνα ι ότι τότε ό κόσμος ζύμωνε ιδιωτικά καί 
έψενε τό ψωμί του ή τό φαγητό του στό φούρνο του ή τή γάστρα του.

ι) Πραγματευτών τού καωέ

Τά μέλη της άσχολοΰνταν άποκλειστικά μέ τό έμπόριο τοϋ κα
φέ.

ια) Κηροπωλών ή Λαμπαδοπο ιών

Τά μέλη της καταγίνονταν μέ τό έμπόριο κεριού καί τήν κατσ*



σκευή κεριών καί λαμπάδων.Πρέπει νά τονίσουμε έδώ .δτι τά Γιάννινα 
χαρακτηριζόταν άπό τόν προηγούμενο αίώνα ως ένα άπό τά σπουδαιότερα 
κέντρα έμπορίου τού κεριού.

ι3) Σεντουκάδων

Ή συντεχνία τους κατασκεύαζε διάφορα ξύλινα έπιπλα καί έξε-
λίχθηκε άργότερα στή συντεχνία τών ξυλουργών.

85
ιγ) Κονταχτζήδωνδ Τουφεξήδων

Τά μέλη της κατασκεύαζαν κοντάκια γιά τά πιστόλια καί τά του
φέκια της έποχδς δ έπισκεύαζαν τά χαλασμένα.'Αντικαθιστούσαν έπ ί-
σης δ έπιδιόρθωναν καί τ ίς  κάνες των διαφόρων όπλων.

86
ιδ) Άλμπάνηδων δ καρφοπεταλωτή(α)δων

Στή συντεχνία αύτή ήταν ένσωματωμένη καί ή συντεχνία των σ ι
δεράδων,τής όποίας τά περισσότερα μέλη ήταν γύφτοι.

87
ιε) Τουτουντζήδων

01 πηγές δέν μάς διευκρινίζουν άπόλυτα άν τά μέλη τής συν
τεχνίας αύτης,έκτός άπό κσπνοπώλες,δταν καί καπνοπαραγωγοί.88

ιστ-κα) Τενεκτζήδων,Βαφιάδων .Παπλωματάδων δ Μιντεράδων >Χασάππδων δ 
Ι(ρεοπωλών, Γαλατοπούλων δ Γαλακτοπωλών.

Μέ τήν πάροδο του χρόνου οί περισσότερες άπό τ ίς  συντεχνίες 
αύτές διαφοροποιήθηκαν ποσοτικά καί ποιοτικά;χωρίς δμως νά χάσουν 
όλοκληρωτικά τήν πρώτη τους φυσιογνωμία.

2 .ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τόπος διάθεσης των προϊόντων

α) 'Αγορά δ παζάρι των Ίωαννίνων

Στίς άρχές τού 19ου αίώνα τά Γιάννινα έξακολουθοϋν νά παρου
σιάζουν τά χαρακτηριστικά τής σπουδαίας Βιοτεχνικής καί έμπορικής
πόλης.Τά πρώτα πειστικά δείγματα τής διαπίστωσης αύτής έφταναν άπό

89τό προάστειο τής πόλης,τό Βαρόσι (varo$), πού κατοικούνταν σχεδόν 
άποκλειστικά άπό χριστιανούς έμπόρους καί τεχν ίτες.
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Τό πιό ένδιαφέρον καί άξιοθέατο τμήμα του βαροσιού ήταν άναμ- 
φίβολα π άγορά,ή όποια,δπως σ’δλες τ ίς  τουρκοκρατούμενες πόλεις, 
έτσι κι έδώ,άποτελοΰσε ξεχωριστό τομέα.90 Τό γιαννιώτικο παζάρι, ά- 
πέναντι άπό τό κάστρο καί κοντά στή λίμνη,έκτός άπό τόν κεντρικό
του άξονα,πού ήταν ή άπόληξη τής κύριας έμπορικής όδικής αρτηρίας

91"Αρτας-*Ιωαννίνων, σελωνόταν καί σέ πολυάριθμα στενά καί συνήθως
α2

σκοτεινά σοκάκια, τά όποια φιλοξενούσαν τά συντεχνιακά έργαστήρια".
Τά τελευταία διακρίνονταν,άνάλογα μέ την κατασκευή τους,σέ δύο κα- 
τηγορίες:τά ξύλινα,πού ήταν καί τά περισσότερα,καί τά λιθόκτιστα, 
πού αποτελούσαν τή μειοψηφία.Τά ξύλινα μοιράζονταν τό άνοιχτό μέ
ρος τής άγορδς πού όνομαζόταν qar$i9?i pazar ή neydarffivC) τό πέτ^)ΐνα;
συνήθως θολογυριστά,τό κλειστό (σκεπαστό) πού λεγόταν bezesten.9 S

Ύπακούοντας στή συντεχνιακή παράδοση καί άνάλογα μέ τό 
έπάγγελμα κάθε συντεχνία είχε τό δικό της δρόμο ή σοκάκι,δπου δ ιέ 
θετε τό έμπόρευμά της,μέ αποτέλεσμα ό χώρος αυτός νά παίρνει συχνά
τήν άντίστοιχη όνομασία,π.χ. παπουτζίδικα, 97 ταμπάκικα,κοιθαροπάζα-

98οο,καλαντζίδικα. Κάθε βράδυ μεγάλες ξύλινες πόρτες έκλειναν τά
περάσματα πρός τό παζάρι καί δέν έπιτρεπόταν άπό τούς ειδικούς φρου-

99
ρ ο ύ ς  τ ο υ , τ ο ύ ς  π α ζ α ρ μ π α σ ι ά δ ε ς  ( p a z a r b a $ i ) , σ έ  κ α ν έ ν α  ν ά  π λ η σ ι ά σ ε ι  Χ ι ά  

π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η  μ ά λ ι σ τ α  ά σ φ ά λ ε ι α , έ κ τ ό ς  ά π ό  τ ο ύ ς  φ ρ ο υ ρ ο ύ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς , ύ π ή ρ *  

χ α ν  κ α ί  π ο λ υ ά ρ ι θ μ ο ι  Φ ρ ο υ ρ ο ί  ά γ ρ ι ό σ κ υ λ α , έ τ ο ι μ α  ν ά  κ α τ α σ π α ρ ά ξ ο υ ν  τ ό ν  

τ υ χ ό ν  ά π ρ ό σ κ λ η τ ο  β ρ ά δ υ ν ό  έ π ι σ κ έ π τ η .  1 0 0

Γιά τή σωστή λειτουργία τής άγοράς καί τήν αποφυγή αυθαιρε
σιών καί παοαβάσεων έκ μέσους των πωλητών, υπήρχε ό επιστάτης τη ς,έ 
να είδος σημερινού άγορανόμου πού τόν διόριζε δ Άλή πασάς καί είχε

άπεριόριστη δικαιοδοσία χωρίς νά παρεμβαίνει στους κανονισμούς καί 
τά ήθη των συντεχνιών.Στήν περίοδο αύτή διετέλεσε γιά πολλά χρόνια έπι 
στάτης τής άγοράς ό ’Αναστάσιος Σαμαρινιώτης*01 'Ακόμη, γιά τή διευ
κόλυνση κυρίως τού άνοραστή,άλλά καί γενικότερα γιά τήν ποόληψη δια
φωνιών καί αντεγκλήσεων άνάμεσα στούς συναλλασσόμενους υπήρχαν καθη- 
μεοινά άναρτηυένοι στά πιό κεντρικά σημεία τής άγοράς καταλονοι μέ 
τήν άντιστοιχία τών ξένων νομισμάτων πρός τό τουρκικό γρόσι.Αρκετές 
φορές μάλιστα ό Άλή πασάς έβαζε καί τελάληδες νά "φωνάξουν τήν τα- 
ρίφα" γιά νά άκούσουν τήν άναλογία τών τιμών δλοι τους.’Ο καθορισμός 
τών τιμών γινόταν άπό τ ίς  συντεχνίες καί δέν έπιτρεπόταν σέ κανέναν
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καμιά κατάχρηση ή παρασπονδία. Τήν αυστηρή έφαρμογή του μέτρου αύ- 
τοΰ έπιθυμοϋσε 6 Άλής,δείχνοντας ίδιαίτερη εύαισθησία στήν καταστρα- 
τήγησή του· καί άπειλώντας τούς παραβάτες μέ κάποιο άπό τά πασίγνω-

104
στα πολυάριθμα μαρτύριά του.

Παραθέτουμε δύο πίνακες μέ τ ίς  τιμές των νομισμάτων (σέγρόσια), 
πού κυκλοφορούσαν στή γιαννιώτικη άγορά κατά τό διάστημα 1812-182210ΐ4α

Τιμές των εύρωπαίκών νομισμάτων σέ πιάστρα στά Γιάννινα 1812-1822.

Είδος νομίσματος 1812 1813 1814 1819 1820 1822

Ντούπια 'Ισπανίας 87,25 95,35 96,00 98,00 100,00 172,00
Ντούπια Γένοβας 80,29 89,00 90,00 94,00 96,00 168,00

Ούγκιά ή Όγκιά 
Βενέτικο (Τσεκίνι

28,10 31,30 33,00 30,00 31,10 52,20

Βενετίας)
Τάληρο Αύστρίας

12,23 13,28 14,00 14,30 15,00 23,10

(Ρεγγίνες) 5,31 6,00 6,00 6,15 6,20 10,30
Τάληρο Βενετίας 
Τάληρο Ισπανίας

5,24 5,39 6,00 6,15 6,20 10,30

(Κολονάτα) 5,31 6,03 6,00 6,10 6,30 11,00
Ναπολιτάνικα 5,16 5,38 6,00 6,00 6,10 10,20
Πεντεφράγκα 5,09 5,18 5,20 5,05 6,00 -

Ναπολέωνιο 21,08 23,13 24,00 - 24,20 -

Λοβίκι 24,00 25,38 27,00 58,00 59,00 -

Poundνι 34,38 38,36 39,30 43,20 44,10 -

Τσεκίνι 'Ολλανδίας 12,06 13,16 13,20 14,20 - -

Νόμισμα 6 λιβρών 5,38 6,24 6,30 - - -

Διπλή Σαβοΐας10*4β 28,25 33,00 - - - -

Τιμές τών τουρκικών νομισμάτων στά Γιάννινα 1819-1822.

Είδος νομίσματος_______ 1819 1820 1822

Ηαχμουτιέδες 25,00 25,00 34,00 ή 35,ΙΌ
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Φουντουκλιά(Φουντούκικα) 11,10 11,00 16,00
Πολίτικα 8,10 8,00 11,20
Μισίρικα 7,10 7,00 11,20
Μπεσλίκια 5,05 5,00 7,20
Κατοστάρικα 3,20 3,30 5,20
Ρουμπιέδες φουντουκλιοΰ 2,30 2,30 4,00

" Πολίτικοι 2,10 2,10 3,10
" Μισίρικοι 1,35 1,35 2,30

Διπλόγροσσα 3,00 3,10 5,20
Ιουνουζλίδικα 

ή Τουνελίτικα

12,00 12,00 16,00

’λναντίρρητα ή γιαννιώτικη αγορά συγκαταλεγόταν άνάμεσα στις 
μεγαλύτερες καί πλουσιότερεσ αγορές τηο βαλκανικής χερσονήσου. Στή 
διαπίστωση αυτή καταλήγει καί ό γνωστός άγγλος περιηγητής Henry Hol
land δταν,συνεχίζοντας τό ταξίδι του όπό τά Γιάννινα γιά τήν ολοκλή
ρωση του οδοιπορικού του,ωθάνει στή Θεσσαλονίκη,έπισκέπτετσι τή φη
μισμένη άγορά της κσί συγκρίνοντάς τη μέ τή γιαννιώτικη τή βρίσκει
κατά πολύ φτωχότερη σέ χρυσαφικά καί υφάσματα1.05

’Επίσης ό πεοιηνητής C.R.Cockerell σημειώνει στό ήμεοολόγι.ό
του πώς τά γιαννιώτικα μαγαζιά ξεπερνούσαν τ ίς  2.000.106Ό αριθμός 
αυτός,άν καί φαίνεται λιγάκι ύπερβολικός.δέν πρέπει νά άπέχει πολύ 
άπό τόν άλήθεια,νιατί δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς τά Γιάννινα τήν ε
ποχή έκείνη,έκτός άπό τούς περαστικούς καί τούς έπισκέπτες,άριθμοΰ- 
σαν γύρω στίς 30.000 κατοίκους σταθερό πληθυσμό,άπό τούς όποιους 
τά 2/3 ήταν χριστιανοί. Σημειώνουμε ακόμη δτι: α)πιθανότατα ό άριθ- 
μός πού μάς παραδίδει ό Cokcerell περιλαμβάνει,έκτός άπό τά χριστια
νικά,καί τά τούρκικα καί τά έβρα'ίκά καταστήματα,καί β)δτι πρέπει νά 
συνυπολογίζονται,έκτός άπό τά έργαστήρια πώλησης,καί τά έργαστήρια 
κατασκευής διαφόρων προϊόντων* 0 αριθμός των τελευταίων δέν ήταν κα
θόλου εύκαταφρόνητος,άφοϋ αρκετοί χριστιανοί τεχνίτες, τουλάχιστον 
προτιμούσαν άρκετές φορές να χρησιμοποιούν γιά έργαστήρι κατασκευ
ής καί συνάμα πώλησης κάποιο ή κάποια δωμάτια τού σπιτιού τους καί 
νά μικραίνουν έτσι σημαντικά τό χώρο τής κατοικίας τους,παρά νά πλη
ρώνουν ένοίκιο σέ κάποιο κτίριο πού βρισκόταν στήν περιοχή ή τή 

108
ζώνη τής άγοράς
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Τά έργαστήρια αύτά,διασκορπισμένα σχεδόν δλα τους στίς διάφο
ρος συνοικίες τής πόλης, χωρίς καμιά έξωτερική έ ν δ ε ι ξ η ,π ε ρ ι σ σ ό  -  
τερες μάλιστα φορές γιά λόγους σκοπιμότητας,ήταν πολύ δύσκολο νά ά- 
νακαλυφθοΰν μέ μιά γρήγορη καί πρόχειρη έξέταση.Χρειαζόταν χρόνος, 
ΰπομονή καί έπιμονή,γιά νά γ ίν ε ι μιά προσεκτική καταμέτρηση των "ά- 
πόκρυφων" αύτών εργαστηρίων άπό άτομο ή άτομα γνώστες των καταστά
σεων,πράγμα πού ξεπερνοΰσε τ ίς  δυνατότητες τού περιηγητή στό σύντο
μο διάστημα τής παραμονής του στά Γιάννινα. Άλλωστε αύτό δέν άποτέ- 
λεσε καί τό μοναδικό ένδιαφέρον του Cockerell,δπως φαίνεται καί άπό 
τή συνέχιση του κειμένου του.Επομένως οι πληροφορίες του φαίνεται 
δτι ήταν έμμεσες ή άποσπασματικές καί έλλ ιπεις .

Γιά τά χριστιανικά έργαστήρια μπορούμε νά υποστηρίξουμε 
μέ βεβαιότητα δτι ξεπερνοΰσαν τά 1000.* Η άποψη αύτή στηρίζεται σ* 
ένα έγγραφο πού διασώζεται στό ΑΣΙ καί περ ιέχει τά έργαστήρια σχε
δόν δλων τών'έσναφιών*.109 Ό κατάλογος, πού τιτλοφορείται "αργα- 
στηρπα τυυ εσναφω",είναι βέβαια άχρονολόγητος καί προέρχεται άπό άν
θρωπο άγράμματο,άλλά άνάγεται άναμφισβήτητα στήν πρώτη εικοσαετία 
τού 19ου αιώνα.

Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω κατάλογο τά έργαστήρια των χρ ισ τια ν ι
κών συντεχνιών στά Γιάννινα άνέρχονταν σέ 1016.*Η πειστικότητα τού 
έγγράφου αύτοΰ έπιβεβαιώνεται καί άπό τούς φορολογικούς καταλόγους 
τών συντεχνιών πού έναπόκεινται στό ίδ ιο  άρχείο ,110καθώς καί άπό έ 
να άγνωστο πρίν λίγα χρόνια κείμενο του Άθαν. Ψαλίδα.111 'Αμέσως 
παρακάτω δίνουμε τό σχετικό πίνακα.

Πίνακας τών έργαστηρίων τών χριστιανικών συντεχνιών στά Γιάννινα στή 
β* δεκαετία τού 19ου αίώνα.
Είδος ά£ΐθμός
Ι.Μερτζάρικα 56
2.Τζιαρτζήδικα 73
3.Μπεζεστενλήδικα 7
4.Πραγματευτάδικα 33
δ.Γουναράδικα 74 ;ΐ2*
δ.Τακιαντζήόικα 34 (20 φεσιάτικα)
7.Κσποτάδικα 28 •

δ.Σαράτσικσ 41
Θ.Παπουτζήδικα 48
ΙΟ.Καζαντζήδικα 27+5=32 ί  Β -  
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11.  Κρασοπουλιά
12. Μπαρμπέρικα
13. Τούτουντζήδικα
14. Πολίτικα 
1Ε.Ψωμάδικα
16. Ίμπρισιμάδικα καί κλωστάδικα
17. Καφενέδες
18. Τερζήδικα
19. Τοφεκτζήδικα καί κοντακτσήδικα
20. Χάνια (μικρά καί μεγάλα)
21.  Σεντουκάδικα
22 . Καλομερκτζήδικα
23. Άλμπάντικα
24. Τζιουμποκτζήδικα
25. Σελάδικα
26. Χρυσοχοεία 
2 /. Κοντουράδικα
28. Σαμαρτζήδικα
29. Βαφιάδικα
30. Καλαντζήδικσ
31.  Κριθαράδικα
32. Τενεκτζήδικα
33. Χοντροπαπουτζήδικα
34. Σατεζήδικα
3 5 . ‘Αλεβράδικα
36. Ψαράδικα
37. Σπατιάδικα
38. ’Αργαλιάτικα
39. Ταφμητζήδικα
40. Στατεράδικα
41.  Μπακάλικα
4 2 . Σαράφικα *

*μα<ί τοϋρκοι καί ρωμαίοι 
*ρωμέικα.καί τούρκικα

fih
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Παρσθέτουμε άκόμη έναν πίνακα μέ τά προϊόντα πού άγοράστηκαν ατά 
Γιάννινα ατό χρονικό διάστημα άπό Μάρτιο 1811-Δεκέμβριο 18131*1*01

Προϊόντα πού άγοράστηκαν στή γιαννιώτικη άγορά σύμφωνα μέ τά c e r t i -  
f1 cats d‘or1g1ne πού έκδόθηκαν στά Γιάννινα.

Είδος έμπορεύματος Βάρος Έ τος

Δέρματα λαγών 2.000 όκάδες Μάρτιος 1811
Άμπάς 30 ύφάσματα II II

Δέρματα λαγών 570 όκάδες ’Ιούνιος 1811
II II 960 "# II •1
II II 40 " Η II
II ι· 960 " II «
II II 840 " II II
•1 II 3.000 " II Η
II II 1.800 Μ Μ II

Δέρματα κουναβιών καί άσβών 60 * II II

Δέρματα λαγών καί κουναβιών 2.147 " ’Ιούλιος 1811
Δέρματα λαγών σι ο ο Η II

II II 1.540 Μ Αύγουστος 1811
II Μ 700 Η Σεπτέμβριος 1811

Δέρματα κουναβιών,άσβών καί 

λαγών 17 στατήρες ' Ιανουάριος 1812
Δέρματα λαγών 550 όκάδες ’ Ιούλιος II

II II 1.080 " Αύγουστος II

Δέρματα άρκοόδας 45 " II II

Δέρματα κουναβιών καί λαγών 3.190 " Σεπτέμβριος Μ

Δέρματα λαγών 1.050 " ’Απρίλιος 1813
Δέρματα cordouans1146 1.256 11 Δεκέμβριος 1813

-:ί..

%
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8 )  ' Ε μ π ο ρ ι κ ά  π α ν η γ ύ ρ ι α

" Ε ν α ς  ά λ λ ο ς  μ ε γ ά λ ο ς  χ ώ ρ ο ς  δ ι ά θ ε σ η ς  τ ω ν  β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  κ α ί  α γ ρ ο τ ι 

κ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν , ά λ λ ά  κ α ί  τ ο υ  έ μ π ο ρ ί ο υ  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α , π ι ό  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  ίσ ιο ς  

κ α ί  π ι ό  σ π ο υ δ α ί ο ς  ά π ό  τ ή ν  τ ο π ι κ ή  ά γ ο ρ ά , ή τ α ν  τ ά  έ μ π ο ρ ο π α ν η γ ύ ρ ι α  π ο ύ  

σ υ γ κ ρ ο τ ο ύ ν τ α ν  σ χ ε δ ό ν  σ έ  κ ά θ ε  π ό λ η  ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α  τ ή ς  ό θ ω μ α ν ι κ ή ς  α υ τ ο 

κ ρ α τ ο ρ ί α ς  μ έ  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  π ά ν τ α  σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α  τ ό  κ α θ έ ν α .
115

Ή  ύ π ε ρ ο χ ή  τ ο υ  έ μ π ο ρ ι κ ο ΰ  π α ν η γ υ ρ ι ο ύ  ά π έ ν α ν τ ι  σ τ ό  π α ζ ά ρ ι  τ ή ς  

π ό λ η ς  ό φ ε ι λ ό τ α ν  σ τ ο ύ ς  έ ξ ή ς  λ ό γ ο υ ς : α ) Τ ό  π ρ ώ τ ο  π α ρ ο υ σ ί α ζ ε  μ ι ά  μ ε γ α λ ύ 

τ ε ρ η  π ο ι κ ι λ ί α  κ α ί  ά φ θ ο ν ί α  έ μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν .  β ) Ό  π ω λ η τ ή ς  ε ί χ ε  τ ή  δ υ ν α 

τ ό τ η τ α  ν ά  γ ί ν ε ι  α υ τ ό μ α τ α  κ α ί  ά γ ο ρ α σ τ ή ς  μ έ  τ ή ν  π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  β έ β α ι α  ό 

τ ι  θ ά  σ υ ν α ν τ ο ύ σ ε  τ ά  κ α τ ά λ λ η λ α  έ μ π ο ρ ι κ ά  ε ί δ η  κ α ί  κ υ ρ ί ω ς  π ρ ώ τ ε ς  ύ λ ε ς  

γ ι ά  τ ή  σ υ ν τ ε χ ν ί α  σ τ ή ν  ό π ο ι α  ά ν ή κ ε  ή γ ι ά  τ ό ν  έ μ π ο ρ ι κ ό  ο ί κ ο  μ έ  τ ό ν  ό 

π ο ι ο  σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν . Σ τ ή ν  π ρ ά ξ η  τ ό ν  δ ι ε υ κ ό λ υ ν ε  ά φ ά ν τ α σ τ α  κ α ί  τ ό  σ ύ σ τ η μ α  

ά ν τ α λ λ α γ ή ς  τ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  π ο ύ  κ υ ρ ι α ρ χ ο ύ σ ε  σ τ ά  π α ν η γ ύ ρ ι α . γ ) 0 ί  ά ν τ ι π ρ ό -  

σ ω π ο ι  τ ώ ν  σ υ ν τ ε χ ν ι ώ ν  ή τ ώ ν  σ υ ν τ ρ ο φ ι ώ ν  α π ο κ τ ο ύ σ α ν  ν έ ο  ά γ ο ρ α σ τ ι κ ό  κ ο ι 

ν ό  π ο ύ  γ ι ά  δ ι ά φ ο ρ ε ς  α ί τ ι ε ς  π ο λ ύ  δ ύ σ κ ο λ α  θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν ά  π λ η σ ι ά σ ο υ ν  

κ α ί  ν ά  π ρ ο σ ε τ α ι ρ ι σ θ ο ΰ ν , κ ά τ ω  ά π ό  ά λ λ ε ς  σ υ ν θ ή κ ε ς . ’Α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ή ς  γ ν ω -  

ο ι μ ί α ς  α ύ τ ή ς  ή τ α ν  σ υ ν ή θ ω ς  ο ί  σ η μ α ν τ ι κ έ ς  σ έ  ά ρ ι θ μ ό  π α ρ α γ γ ε λ ί ε ς  γ ι ά  

μ ε γ ά λ η  π α ρ α γ ω γ ή , κ υ ρ ί ω ς  β ι ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν ! 16

Τ ό μ ό ν ο  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α  π ο ύ  θ ά  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν ά  έ π ι σ η μ ά ν ε ι  κ α ν ε ί ς  γ ι ά  

τ ό  π α ν η γ ύ ρ ι  ή τ α ν  ή π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  χ ρ ο ν ι κ ή  δ ι ά ρ κ ε ι ά  τ ο υ , ά φ ο ϋ  τ ό  ά ν ώ τ α -  

τ ο  χ ρ ο ν ι κ ό  ό ρ ι ο  ε ν ό ς  π α ν η γ υ ρ ι ο ύ  δ έ ν  ξ ε π ε ρ ν ο ύ σ ε  τ ό ν  έ ν α  μ ή ν α  ( ή  σ υ ν η 

θ ι σ μ έ ν η  δ ι ά ρ κ ε ι α  χ ο υ  ή τ α ν  15  μ έ  2 0  μ έ ρ ε ς ) , έ ν ώ  η ά γ ο ρ ά  δ ι α ρ κ ο ϋ σ ε  ο 

λ ό κ λ η ρ ο  τ ό ν  χ ρ ό ν ο . ’ Ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ς  ό μ ω ς  π ρ ο σ ε κ τ ι κ ά  τ ή  χ ρ ο ν ι κ ή  δ ι ά τ α ξ η  

τ ώ ν  π α ν η γ υ ρ ι ώ ν , θ ά  π α ρ α τ η ρ ή σ ο υ μ ε  ό τ ι  τ ό  σ υ ν ο λ ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  π ο ύ  κ ά λ υ 

π τ α ν  τ ά  π α ν η γ ύ ρ ι α , τ ό  έ ν α  μ ε τ ά  τ ό  ά λ λ ο , έ φ θ α ν ε  τ ο ύ ς  7 κ α ί  8  μ ή ν ε ς ,  α ρ 

χ ί ζ ο ν τ α ς  ά π ό  τ ό  Μ ά ιο  κ α ί  τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς  τ ό  Ν ο έ μ β ρ ι ο  , μ έ  έ λ ά χ ι σ τ ο  

χ ρ ο ν ι κ ό  κ ε ν ό  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς , 11 π ο ύ  ά λ λ ω σ τ ε  ή τ α ν  α π α ρ α ί τ η τ ο  γ ι ά  τ ή ν  μ ε 

τ α κ ί ν η σ η  ά ν θ ρ ώ π ω ν  κ α ί  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν .

Τ ό  π α ρ α π ά ν ω  θ ε τ ι κ ό  α ν τ ι σ τ ά θ μ ι σ μ α  έ ν ι σ χ ύ ε τ α ι  α κ ό μ η  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  

ά π ό  τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο ί  μ ή ν ε ς  α ύ τ ο ί  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  γ ι ά  δ ι α φ ό ρ ο υ ς  λ ό γ ο υ ς  

τ ή ν  π ε ρ ί ο δ ο  α ι χ μ ή ς  τ ο ΰ  έ μ π ο ρ ί ο υ .

Ο ί  γ ι α ν ν ι ώ τ ι κ ε ς  σ υ ν τ ε χ ν ί ε ς  δ έ ν  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ν  σ έ  α π λ ή  σ υ μ μ ε τ ο 

χ ή , ά λ λ α  έ κ α ν α ν  έ ν τ ο ν η  τ ή ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ ς , π ά ν τ ο τ ε  μ έ  Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς  

τ ο υ ς , σ τ ά  δ ι ά φ ο ρ α  έ μ π ο ρ ι κ ά  π α ν η γ ύ ρ ι α  π ο ύ  δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ο ν τ α ν  ό χ ι  μ ό ν ο
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στήν “Ηπειρο,άλλά καί στις διάφορες γειτονικές της πόλεις καί περιο
χές ή καί λίγο άπόμακρες .Κύριος στόχος τους όταν ή μεγαλύτερη σέ πο
σότητα καί σέ ψηλότερη τιμή διάθεση των προϊόντων τους,άλλά καί ταυ
τόχρονα ή διαφήμισή τους.'Απαραίτητη μάλιστα προϋπόθεση γιά  τήν σ ί
γουρη έπιτυχία του κάθε πανηγυριού θεωρούνταν ή συμμετοχή καί ή πα- 

. . .  . I I 8ρουσία των γιαννιωτικων συντεχνιών.
Τά Γιάννινα ήταν ή μοναδική πόλη στά Βαλκάνια, όπου συγκρο-' 

τούνταν δύο έμπορικά πανηγύρια τό χρόνο.Τό ένα,γνωστό ως πανηγύρι 
τής Μπουνίλας άπό τήν ομώνυμη τοποθεσία,τό καθιέρωσε ό Άλή πασάς
γύρω στά 1800 έπειδή ρκόπευε νά μετατρέψει τήν πόλη σέ μιά άποθήκη

/
έσωτερικοΰ έμπορίου σέ βάρος των πανηγυριών τού Μαυρονόρους των Γρε-

119νών καί τού Μεγάροβου τού Μοναστηρίου. *0 χρόνος διεξαγωγής του 
ήταν άρχικά τόν Ιο ύ λ ιο  καί άργότερα μεταφέρθηκε τόν ’ Ιούνιο. Κατά 
τόν G.Vaudoncourt δμως τό πανηγύρι αύτό δέν γνώριζε συνήθως έξαιρε- 
τική έπ ιτυ χία ,γ ια τί ό φόβος γιά ύπερβολικές φορολογικές άπαιτήσεις 
άπό μέρους τού Άλή πασά άποθάρρυνε καί άπομάκρυνε άπ’αύτό μεγάλο ά- 
μίθμό ξένων έμπόρων.120

Τό δεύτερο πανηγύρι όνομαζόταν Πωγωνιανή,έπειδή άρχικά διεξα-
γόταν στήν πόλη Διπαλίτζα της Πωγωνιανής καί μετά τήν καταστοοφή

121
της μεταφέρθηκε στά Γιάννινα. Ή έναρξή του τοποθετείται, σύμφωνα

122μέ τ ίς  μαρτυρίες ποΰ έχουμε,τόν Δεκαπενταυγουστό καί κρατούσε συνή-
123θως μέχρι τά τέλη τού ίδιου μήνα.

’Εμπορικά πανηγύρια,στά όποια συμμετείχαν γιαννιώτες έμποροι
12*4

καί βιοτέχνες,γίνονταν έπίσης στήν Άρτα (Σεπτέμβριος), στήν Κόνι- 
τσα (Σεπτέμβριος), στό Μσυρονόρος Γρεβενών (*Ιούλιος-Αΰγουστος),

127 128
στό Μοσχολούρι Τρικάλων (Μάιος), στήν ’Ελασσόνα (Αύγουστος),στά

12°* I 30
Φάρσαλα,στή Στρώμνιτσα, (Φεβρουάρια-Μάρτια),στά Σέρβια Κοζάνης

131
καί στό Μαύροβο τής Καστοριάς. Ό Νικ.Σβορώνος σημειώνει έπίσης 
πώς τόν 18° α ί. οί Γιαννιώτες έμποροι έκαναν τήν έμψάνισή τους καί 
στά έμπορικά πανηγύρια πού πραγματοποιούνταν γύρω άπο τή Θεσσαλονί
κη,φαινόμενο πού πρέπει νά συνεχίζεται καί στίς άρχές τού 19°* αιώ
να,μιά καί δέν υπάρχουν νέα στοιχεία πού θά συνηγορούσαν γιά τό άν- 

132τίθετο.
Ή διαδικασία τής συμμετοχής των συντεχνιών στίς έμποροπανηγύ- 

ρεις ήταν,σέ γενικές γραμμές,ή άκόλουθη:“0σοι άπό τούς συντεχνίτες έ- 
πιθυμούσαν νά συμμετάσχουν σ’σύτέςμέ τήν ιδιότητα τού πωΛητή συγκέν
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τρωναν τό έμπόρευμα πού προοριζόταν γιά τό πανηγύρι λίγες μέρες 
πριν άπό τήν έναρξή του,καί προσπαθούσαν νά έξασφαλίσουν τ ις  καλύτε
ρες προϋποθέσεις γιά τήν άσφαλέστερη μεταφορά του!Ανάλογα μέ τήν άπό- 
σταση πού είχαν νά διανύσουν γιά τόν τόπο διεξαγωγής τοΰ πανηγυριού, 
ξεκινούσαν μερικές μέρες γρηγορότερα, ύπολογίζοντας τό χρόνο 
πού χρειαζόταν γιά νά φθάσουν έγκαιρα στόν προορισμό τους μέ τά φορ
τωμένα τό έμπόρευμα ζώα σέ σχηματισμό καραβανιού.

Στό διάστημα τής έκεϊ παραμονής τους άνέπτυσσαν δλες τ ίς  έμπο- 
ρικές τους Ικανότητες,γιά νά συναγωνιστούν μέ έπιτ· Ηα τούς συναδέλ
φους των άλλων περιοχών ή πόλεων καί τούς έκπροσώπους τών διαφόρων 
έμπορικών οίκων.Μετά τή λήξη τού πανηγυριού έπέστρεφαν καί πάλι στήν 
πατρίδα τους ή συνέχιζαν τό ταξίδι τους γιά κάποιο άλλο πανηγύρι, ά- 
νάλογα βέβαια μέ τόν τζίρο πού είχαν πραγματοποιήσει καί έφόσον ε ί 
χαν άκόμη άδιάθετο έμπόρευμα.

"Ενας μεγάλος έπίσης άριθμός έμπόρων καί βιοτεχνών μετέβαινε 
στά πανηγύρια αποκλειστικά γιά αγορά έμπορευμάτων.Ιτήν περίπτωση αύ- 
τή ορισμένα μέλη μιας συντεχνίας άνέθεταν σέ συντεχνίτη τους 
πεπειραμένο καί έμπιστο,νά προμηθευτεί άπό τούς πραγματευτάδες τών 
άλλων περιοχών μιά μεγάλη ή μικρή ποσότητα έμπορεύματος,άνάλογα μέ 
τ ίς  άνάγκες τών έργαστηρίων τους.'Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια γιά 
τό ξεκίνημα τής νεοΐ’δρυμένης μικρής καί πρόσκαιρης "συντροφίας"ήταν 
ή χορήγηση τής σχετικής άδειας άπό τή συντεχνία στήν όποια άνήκαν. 
"Ετσι υπέγραφαν έγγραφο συμφωνητικό»ό μελλοντικός προμηθευτής τους 
καί οί χρηματοδότες του,γιά τό είδος καί τήν ποσότητα τού έμπορεύμα- 
τος καί τήν άποζημίωσή του γιά τό ταξίδι του.Τό συμφωνητικό αύτόγιά 
νά ε ίνα ι έγκυρο έπρεπε νά θεωρηθεί άπό τό γραμματέα τής συντεχνίας. 
Πρέπει άκόμη νά διευκρινίσουμε δτι ό αντιπρόσωπός τους δέν δεσμευό
ταν συνήθως άπό τό συμφωνητικό γιά έπιπλέον προσωπική άγορά έμπο- 
ρεύματος,πού θά γινόταν βέβαια μέ χρηματικό ποσό ξεχωριστό άπό έ- 
κείνο πού είχαν προσφέρει δλοι τους στό κοινό συντροφικό κεφάλαιο. w

Άκόμη δέν είνα ι λίγες οί περιπτώσεις στά πανηγύρια αύτά,κατά 
τ ίς  όποιες ό πωλητής περιβαλλόταν καί μέ τήν ιδιότητα τού άγοραστή, 
έφόσον βέβαια οί συνθήκες ήταν εύνοίκές καί οί προϋποθέσεις κατάλλη
λες.

• Δέν πρέπει,τέλος,νά μάς διαφεύγει δτι γιά όρισμένα μέλη συντε
χνιών τά πανηγύρια αυτά άποτελοϋσαν σταθμό στήν έπαγγελμστική τους
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σταδιοδρομία προσφέροντάς τους τήν εύκαιρία ν ’άποδείξουν έμπρακτα τό 
έμπορικό τους δαιμόνιο καί τό έπιχειρπματικό τους πνεύμα.Τό γεγονός 
αύτό αΰξαινε τό έπαγγελματικό τους κύρος καί τούς έδινε τή δυνατότη
τα τής καλύτερης προσωπικής έπιτυχίας καί οίκονομικής άνέλιξης.

’Από τό πιό χαρακτηριστικά καί άποκαλυπτικά παραδείγματα των 
περιπτώσεων αύτών είνα ι έκείνο τού Ζώπ Καπλάνη,τόν όποιο ό Γιαννιώ- 
της μεγαλέμπορος γουναρικών Παναγιώτης Χατζηνίκος έστελνε συχνά, ώς 
έκπρόσωπο τού έμπορικού του οίκου,στά διάφορα έμπορικό πανηγύρια γιά  
νά έμπορεύεται γούνες.Ό  Χατζηνίκος διαπιστώνοντας μέσα σέ σύντομο 
χρονικό διάστημα τά άνεκτίμητα έμπορικό προσόντα τού Καπλάνη*τόν έ
κανε άπό βοηθό συνέταιρο καί τόν πήρε μαζί του στή Ρουμανία,δπου δ ια 
τηρούσε ένα δεύτερο σπουδαίο έμπορικό οίκο γουναρικών.'Εκεί γιά ένα 
διάστημα έργάστηκαν συνεταιρικά καί ύστερα ό Ζώης μετέφερε τόν έμπο
ρικό του οίκο στή Ρωσία,όπου καί παρέμεινε μέχρι τό θάνατό του,άφοΰ

13Μστό μεταξύ ό Χατζηνίκος άποσύρθηκε όριστικά άπό τό έμπόριο.

II.Τρόπος διακίνησης τών προϊόντων.

α) Είσαγωγές
Ή μεταφορά τών προϊόντων πού είσάγονταν γινόταν ε ίτ ε  άπό τή 

στεριά ε ίτε  άπό τή θάλασσα.Πρωτεύοντα ρόλο στήν προτίμηση τού στε
ριανού ή τού θαλάσσιου δρομολόγιου έπαιζε ή χώρα άπό τήν όποία προ
έρχονταν τά έμπορεύματα καί δευτερεύοντα τό κόστος τής μεταφοράς.

Άπό τή θάλασσα άρκετές γιαννιώτικες συντεχνίες προμηθεύονταν 
τά προϊόντα τους ε ίτε  σέ πρώτη ύλη ε ίτε  έπεξεργασμένα,άπό τά κυριό- 
τερα έμπορικό λιμάνια τής ’Ηπείρου,πού τήν έποχή αύτή ήταν:τής "Αρ
τας,τής Πρέβεζας,τής Σαγιάδας’λιγότερες φορές καί άπό τούς Αγίους 
Σαράντα.

Στό λιμάνι τής Άρτας,που ήταν άρκετά μεγάλο καί άσφαλές προ
σορμίζονταν συχνά άρκετά πλοία,γιά νά ξεφορτώσουν τά έμπορεύματά 
τους,13^ϊά όποια στή συνέχεια οί άγωγιάτες μετέφεραν μέ άλογα καί 
μουλάρια στά Γιάννινα}35 Ό δρόμος πού άκολουθοϋσαν τά καραβάνια 
διά μέσου Σαλαώρας καί τών Πέντε Πηναδιών ήταν άρκετά καλά συντηρη
μένος καί γιά νά διανυθεί,μέ κανονικό βάδισμα φορτωμένου ζώου,χρεια
ζόταν περίπου 16 ώρες}36

'Εξίσου σημαντικό ήταν καί τό λιμάνι τής Πρέβεζας."Prlncipale 
echelle de C Albanie" τό χαρακτηρίζει ό Hughes Pouqueville ,σέ μ ι ά ^  
έπιστολή του πρός τόν υπουργό έμπορίου καί βιομηχανίας τής Γαλλίας}??1*
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’Ακόμη οι στατιστικοί πίνακες πού έστελνε κάθε χρόνο ό Γάλ
λος πρόξενος των Ίωαννίνων πρός τό άρμόδιο υπουργείο του στό Παρί
σι άποδεικνύουν ότι ο ι περισσότερες εισαγωγές τών εύρωπαϊκών προϊόν
των πραγματοποιούνταν άπό τό λιμάνι τήςΠρέβεζα£?6§Ετσι άπό την Πρέ
βεζα ξεκινούσε ό δεύτερος μεγάλος στεριανός έμπορικός δρόμος γιά τά 
Γιάννινα, πού άπό τή Σαλαώρα καί μετά άκολουθοΰσε τόν προηγούμενο.

Τό λιμάνι τής Σαγιάδας,μικρότερο καί άβαθέ£3,7 δεχόταν ώστόσο άρ- 
κετά πλοία μέ φορτίο πού προοριζόταν κυρίως γιά τά Γιάννινα καί τ ίς  
γύρω περιοχέί;?8Μεγάλο μειονέκτημα όμως στή διακίνηση των έμπορευμά- 
των άπό τό λιμάνι τής Σαγιάδας πρός τά Γ ιάννινα άποτελοΰσε ό δρόμος 
πού συνέδεε τ ίς  δύο π ό λ εις ,γ ια τ ί α)ήταν πιό μακρινός άπό έκείνοντής 
"Αρτας κατά 4 περίπου ώρες,δηλ.συνολικά γύρω στίς 20 ώρες,όπότε πα
ρεμβαλλόταν άναγκαστική διανυκτέρευση καί κατά συνέπεια έπιβαρυνόταν 
καί τό άγώγι,καί β)βρισκόταν σέ άσχημη κατάσταση,χωρίς καμιά συντή
ρηση,μέ άποτέλεσμα τό φθινόπωρο,μέ τ ίς  πρώτες καταιγίδες,νά δυσκο
λεύονται τά ζώα νά τόν περάσουν έξαιτίας τής λάσπης. Άπό τού Αγίου

139Δημητρίου μάλιστα κι ύστερα ό δρόμος γινόταν σχεδόν άδιάβατος.
Άπό τή στεριά τά προϊόντα πού προορίζονταν γιά τά Γιάννινα 

προέρχονταν κυρίως άπό τ ίς  βορειοανατολικές χώρες (Βαλκάνια, Ρωσία, 
Κωνσταντινούπολη) καί έφταναν στήν πόλη άπό χερσαίους δρόμους.Οί δρό
μοι ή κατέληγαν στά Γιάννινα ή προεκτείνονταν άκόμη πιό πολύ κι έφτα
ναν σέ διάφορες παραλιακές πόλεις τής Ήπείρου(Άρτα,Πάργα,Σαγιάδα).

Τά δρομολόγια πού άκολουθοΟσαν τά καραβάνια ήταν τά παρακάτω.
α) Βι.έννη-Πράγα-δελιγράδι-Κουμάνοβο-Σκόπια-Βελεσά-Κοζάνη- ΓρεΒενά-

139αΓιάννινα.Στό Βελιγράδι επίσης διασταυρωνόταν \.ί τόν παραπάνω έμπο- 
ρικό δρόμο καί ή δεύτεοη μεγάλη έμπορική οδική αρτηρία πού ακολου
θούσαν τά καραβάνια ξεκινώντας άπό όιάιοορες πόΛεις τήε Ρωσίας.Συνή- 

Γως Γμως άναχωροΰσαν άπό τήν ‘Οδησσό,καί άφοΰ διέσχιζαν τή βεσσαραΒία 
περνούσαν άπό τό Ίά σ ι καί τό Βουκουρέστι καί έφταναν στό Βελιγράδι, 
οπού άπό έκεί καί κάτω ακολουθούσαν τό πρώτο δρομολόγιο1?0 
β ) Κωνοταντινούπολη-Σέρρες-θεσσαλονίκί^-Κοζάνη-Γρεβενά-Γιάννινα. 
γ) ΒουκουρέοΤι Σύφια-θεσσαλονίκη,Κοζάνη-Γρεβε';ά-Γιαννινα. 
δ) Πεολεπέε-Μοναστήρι-Φλώρινα-Τρίκαλα-Μέτσοβο-Γιάννινα. 
ε ) Μονασιηρι-’Οχρίδα-Έλμπασάν-Δυρράχιο-Γιάννινα.
σ τ ) Ca t  ta ro - Σ κ ο ύ τ α ρ  i  -AT es s i ο  -  ’ Ε λ υ π α π ά ν - Η π ε ρ ά τ  ι  - Α ύ λ ώ ν α - Γ  ι ά ν ν ι ν α  ^ π ι \ (r
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β) ’Εξαγωγές
’Αντίστροφη άκριβως πορεία άκολουθούσαν καί ο ί έξαγωγές γιά 

τήν κατεύθυνση των όποίων βέβαια καθοριστικό ρόλο έπαιζε ή χώρα ή 
ή περιοχή τοΰ τελικού προορισμού τού έμπορεύματος.
Παραθέτουμε ένα πίνακα είσαγωγών καί έξαγωγών στά Γιάννινα κατά τό
1812ί"1α

Είσαγωγές

Άπό Νάπολη
Χρυσονήματα 100.000 τάληρα

’Από Γερμανία
Μάλλινα ύφάσματα (τσόχες)
Βαμβακερά χρωματιστά υφάσματα (τσ ίτια )
Μαντήλια,σιδηρικά,γυαλικά 250.000 τάληρα

Άπό Ρωσία
Γουναρικά,σίδηρος,χαβιάρι,λίπος 100.000 τάληρα

Άπό ’ Ιταλία 
Σκουφιά,κάλτσες,πλεκτά 
Χαρτί,βιβλία,κηρί λευκό
Καρφιά,γυαλιά,ποτήρια 50.000 τάληρα

Σύνολο 500.000*τάληρα

’Εξαγωγές

Πρός Αγκώνα,Βενετία,Τεργέστη 
Κάπες
Λαγοτόμαρα 
Δέρματα κουναβιών 

*’ άρκοόδας
Βαμβάκι 50.00ο τάληρα

Γενικό σύνολο έμπορίου 550.000 τάλι*ρα

νΐ 
rnr

>
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3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Ι.ΕΓδη Φόοων

ΟΙ φόροι μέ τούς όποιους Επιβαρύνονταν τά μέλη τών συντεχνιών 
τήν έποχή αυτή (πρώτη εικοσαετία του 19ου αιώνα) όιακοίνονταν σέ 
δύο μενάλες κατηνορίες;* α) τά βασιλικά δοσίματα,πού ορίζονταν ά- 
πευθείας άπό τήν 'Υψηλή Πύλη, καί β)τά αύθεντικά (δοσίματα),πού Επι
βάλλονταν άπύ τόν Άλή πασά.

Πρίν προχωρήσουμε δμως στήν έξέτασή τους,θεωρούμε σκόπιμο νά 
μνημονεύσουμε καί τόν κεφαλικό (ή προσωπικό) φόρο,τόν περισσότερο 
γνωστό ως χαράτσι( hara^ ),τόν όποιο,δπως όλοι οί υπόδουλοι, δέν ά- 
πέφευγαν καί τά μέλη τών συντεχνιών.

143Τό χαράτσι, φόρος υποτέλειας γιά τούς μή μουσουλμάνους άρρε- 
νες καλούμενος καί τζετζ ιγ ιές  ( c izy e ), ποικίλλει άνάλογα μέ 
τή φορολογική τάξη στήν όποία άνήκε τό άτομο,σύμφωνα μέ τήν περιου
σιακή του κατάσταση.1146Στά Γιάννινα καί τήν Ήπειρο γενικότερα ή κα
τώτερη τάξη,όνομαζομένη έτνάς(θάη3),ποό άποτελοΟνταν άπό τεχνίτες 
καί γεωργούς πλήρωνε 3 γρόσια τό χρόνο,ή μεσαία,άποκαλούμενη έφσάτ 
(evsat) μέ έμπόρους,άρχιτεχνίτες καί μικροκτηματίες στούς κόλπους 
της,πλήρωνε 6 γρόσια καί ή άνώτερη,έπονομαζομένη άΐλάς ή άλιάς (ala)

1U7σχηματισμένη άπό προύχοντες καί μεγαλοκτηματίες,12 γρόσια. 

α) Βασιλικά δοσίματα

1) Νοζούλι

Τό ηϋζυΊ ήταν ό φόρος πού άρχικό υποχρέωνε τούς κατοίκους 
κάθε περιφέρειας ή περιοχής νά προσκομίζουν τά άναγκσία τρόφιμα στό 
στράτευμα, σέ ώρα έκστρατείας,πού θά περνούσε άπό τόν τόπο 
τους ή κάποιο γειτονικό τους γιά νά φθάσει στόν τελικό του προορι
σμό.’Αργότερα,δπως οί περισσότεροι τουρκικοί φόροι,Επικράτησε νά 
πληρώνεται σέ χρήμα. Στά Γιάννινα πρώτη μνεία γιά τό <οόρο αυτό έ 
χουμε τό 1611 μέ τήν έπανάσταση τοΟ Διονυσίου του Σκυλοσόφου, όταν 
οί έπαναστατημένοι χωρικοί φώναζαν χλευαστικά μέσα στήν πόλη προ
χωρώντας πρός τό σαράί τοΰ Όσμάν πασά: "χαράτζι χαρατζόπουλον" καί 
"άναζούλι άναζουλόπουλον'\ΐΗ9 Μέ τή χρηματική του μορφή συναντού
με τόν φόρο αυτό τό 1778 σέ έγγραφο τού άρχείουΣτ.Ίωάννου15.°Γό πο
σό μέ τό οποίο Επιβαρυνόταν τό βαρόσι γιά τό έτος αυτό ήταν 183.005 
χιλιάδες άσπρα (1525,25 γρόσια).Στίς άρχές του 19ου αιώνα,τό 1803,ό
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Στ. Ίωάννου σέ γράμμα,κατατοπιστικό γιά  τ ί ς  δοσοληΦίες του,πού 
άφησε στούς συγγενείς του πρίν άναχωρήσει γιά  τή Βιέννπ,δπου ε ίχε
τόν έμπορικό οίκο του,άναψέρει δ τ ι τό πολιτικό του δόσιμο γιά  τό νο-

151
ζούλι ε ίνα ι 12 γρόσια τό χρόνο. Τό 1820 τό νοζούλι γιά  τό βαρόσι
ήταν 2160 γρόσια,152 ή κατανομή του γινόταν κατά συνοικίές^αί είσπράτ-

154
τονταν άπό τουρκο Φοροεισπράκτορα,άποκαλούμενο συνήθως νουζουλαζή 
καί σπανίως χαρατζή.

2) Τελωνειακοί Δασμοί (resm-i gUmriik)

Ό  δασμός αύτός,ένώ σ’όλες τ ίς  άλλες περιοχές τής όθωμανικής 
αυτοκρατορίας ε ίχε  όρισθεί άπό τήν Πύλη γιά  τούς ύπηκόους της σέ 
5% γενικά γιά εισαγωγές καί έξαγωγές,155 στήν έπικράτεια του Άλή 
πασά είχε αύζηθεί άπό τό 1812 σέ 6% 156 καί λίγο άργότερα σέ 
6.5*1?7

Γιά τό Γιάννινα ειδικότερα πρέπει νά σημειώσουμε δ τ ι ό Άλής 
είχε έγκαταστήσει τελωνειακός άρχές στίς εισόδους τής πόλης,δπου κα
τέληγαν οΐ έμπορικοί δρόμοι.158 01 τελωνοφύλακες αύτοί φορολογούσαν 
γιά δεύτερη η καί τρίτη Φορά τά έμπορεύματα πού έμπαιναν σ’αύτή,άνε- 
ζάρτητα άπό τό άν είχε καταβληθεί ό ίδ ιο ς  φόρος σέ προηγούμενη σκά
λα. Αποτέλεσμα ήταν νά έχει έπιβαρυνθεί μέ 20% περίπου τής άξίας
του τό είσαγόμενο είδος,ώσπου νά φθάσει στόν προορισμό τοi 59

Ό  Άλής υπενοικίαζε πάντα σχεδόν τούς τελωνειακούς Φόρους.Τό
ποσό τής ένοικίασης κυμαινόταν γύρω στά 225.000 γρ.τό χρόνο 16°Ά ρχι-

1C ι

τελώνης του Άλή διετέλεσε γιά πολλά χρόνια ό Θεόδωρος Μπαζάκας. 
’Ενοικιαστές των φόρων αύτών φέρονται γύρω στά 1817 ό Κώστας Γραμμα
τικός,ο ί Καλαρρυτινοί Νικ.Γιάνκου καί Γεώργιος Τουρτούρης,οί Ζαγορί-

9

σιοι Άλέξης ΝοΟτσος καί Μάνθος Γραμματικός καί ό γιαννιώτης Σπόρος 
162

Κολοβός.
16 3

3) Κρασονόυι ή ζ ιν τ ζ ιρ ιέ ς

Ό  Φόρος αυτός είχε έπιβληθεί στό τέλος τού 18ου αιώνα σ’ δλη 
τήν όθωμανική έπικράτεια μέ τήν όνομασία resm-i zecriyeK ai έπιβάρυ- 
νε κάθε όκά κρασιού μέ 2 παράδες καί κάθε όκά ρακιού (οινοπνεύματος)

164
μέ 4 παράδες,στό έλεόθερο έμπόριο.

Στό σαντζάκι Ίωαννίνων τό κράσονόμι,προφανώς μισθωμένο,σύμ
φωνα μέ τήν έκτίμηση τού κεντρικού θησαυροφυλακίου τής Πύλης,άνερχό-
ταν σέ 12.500 γρόσια. τό χρόνο,ποσό πού άνέβαενε τελικά σ τίς  16.000

165 .
γρόσια μέ τ ίς  συνηθισμένες τοπικές έπιβαρύνσεις.Ά πό τό συνολικό πο
σό τό βαρόσι ήταν ύποχρεωμένο νά συνεισφέρει 2.165 γρόσιοΚ67
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3) Αύθεντικά δοσίματα
168

Μαχτου (maktu)

Ό  φόρος αύτός (στήν ούσία πρόκειται γιά μιό όμάδα φόρων)όταν 
δ πιό 3αρύς γιά  τά μέλη των συντεχνιών μιό καί αύτά κατέβαλλαν σχε
δόν άποκλειστικά τό σχετικό φορολογικό ποσό πού άναλογοΰσε στό βαρό- 
σ ι.

Τό έτήσιο μαχτοΰ,άνερχόμενο σέ 110.000 γρ. γιά τό φορολογικό
τομέα των Ιωαννίνων,υστέρα άπό συμφωνία άνάμεσα στόν Άλή καί, τούς

169
κατοίκους του,άποτελουνταν άπό τούς έξης έπιμέρους φόρους:

170
Χαζιριές τοΰ ρούμελη βαλισή Γρ. . 2.360

171
Χαζιριές του Γιάνια βαλισή " 7.500

172
Ίκράμ ι του ίδιου " 15.000
Ολουφές οιακοσίων άρματολών

17*4
Μεντζιλι χάρτζι

7.500
53.000

Νοίκι μεντζιλίου
, 175 , 176

Χουσμέτι βασιλικών μπουμπασιρέων
177

Γεμεκλήκι καί νοίκι κονακίων των παραπάνω

700
16.360
2.950

Χουσμέτι των μπουμπασιρέων του ρούμελη " 3.280
Γεμεκλήκι καί νο ίκ ι κονακίων των παραπάνω " 1.100
Μπουμπασιρέοι του καϊμακάμη του ρούμελη
χουσμέτι καί γεμεκλήκι καί νοίκι " 2.500

Σύνολο Γρ. 112.250
’Απ’αύτά χάρισε άρχικά ό Άλή πασάς 2.250
καί έμειναν ....................  Γρ. 110.000

Πρόσδεσε ό Άλή πασάς δμως ταυτόχρονα άλλες 20 χιλιάδες γρόσια δ ι-
178

καιολογώντας τό ποσό αύτό ώς έξης:

Ίκράμ ι τής Πόρτας του Γρ. 8.000
Ίκράμι τού πρώτου γιοΰ του,Μουχτάρ πασά " 6.000
Ίκράμι τού δεύτερου γιοΰ'του,Βελή πασά " 6.000

Σύνολο 20.000 

Γενικό Σύνολο Γρ. 130.000

Τό παραπάνω ποσό,χωρισμένο σέ δύο ίσα μερίδια,άπό 65.000 γρό-
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σια τό καθένα,κατανεμό ταν κάθε έζάμηνο άνάμεσα ατό Ζαγόρι, Βαρόσι, 
Μαλακάσι,Καλαρρύτες καί ατούς 'Εβραίους τών Ίωαννίνων.Τό ποσό τοΟ 
βαροσιού,δπως προαναφέραμε,Βάρυνε άποκλειστικά τ ίς  συντεχνίες.

’Αμέσως παρακάτω παραθέτουμε ένα πίνακα ένδεικτικό του ποσού 
που είσέπραζε ό ,Άλ’ής άπό τ ίς  συντεχνίες σέ 5 χρόνια καί συγκεκριμέ
να άπό τό 1812 ώς τό 1816.(Γιά τήν σύνταξη τού πίνακα αύτού στηριχθή- 
καμε στους κώδικες 9 καί 10 τού ΑΣΙ).

1812 Άγιογεωργίσιο έζάμηνο
Άγιοδημηΐρήσιο II

1813 Άγιογεωργίσιο έζάμηνο
Άγιοδημητρήσιο II

1814 Άγιογεωργίσιο έζάμηνο
Άγιοδημητρήσιο II

1815 Άγιογεωργίσιο II

Άγιοδημητρήσιο

1816 Άγιογεωργίσιο II

Άγιοδημητρήσιο II

γρ: 23.605
Μ 23.524 γρ:47.129

γρ: 24.798
" 24.320 γρ:49.118

γρ: 24.507,27 
" 24.861 γρ:49.368,27

γρ:30 .022,33
Η 26.761,20 γρ :56 .784,13

γρ:25.530
" 23.236 γρ:48.766

Σύνολο Γρ:251.166
γ) “Εκτακτοι ^όροι

’Εκτός δμως άπό τούς πάγιους έτήσιους Φόρους,πολύ συχνά τά 
μέλη τών συντεχνιών υποχρεώνονταν,τόσο άπό τόν Άλή,δσο κι άπό τήν 
Πύλη,στήν καταβολή έκτακτων φόρων,τών όποίων τό ά ν τ ίτ ιμ ο ,τ ίς  περισ- 
ρότερες φορές,ήταν ιδιαίτερα βαρύ.

179
Οί σπουδαιότεροι άπό τούς έκτακτους αυτούς φόρους ήταν;

190
1) Βελιγράδι μπεντελί

Τόν ’ Ιούνιο τού 1814,έφθασε στόν Άλή πασά,σουλτανική διαταγή 
ή όποία ζητούσε άπό τά σαντζάκια τής δικαιοδοσίας του γιά τό μπελε-

ϊ 81
γράδι μπεντελί 135.000 γρόσια.

Στίς 25 τού ίδιου μήνα,σέ σύσκεψη πού έγινε στά Γιάννινα άπό 
τούς άπεσταλμένους τών κσζάδων,τούρκων καί χριστιανών καί τών ντό
πιων,μπροστά στό Μουχτάρ πασά καί τόν κστή τής πόλης γιά τόν δίκαιο 
καταμερισμό τού πσοαπάνω ποσού,άποψασίστηκε νά γ ίν ε ι ή κατανομή ώς 
έξής:
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Τό σαντζάκι των Ίωαννίνων, μαζί τοΰρκοι καί ρωμιοί, Γρ:60.000 
" της Αύλώνας " " 55.000
" τοΟ Δελφίνου " " " 20.000

Γρ: 135.000

Τό ποσό των 60.000 γρ.πού άναλογοΟσε στό σαντζάκι των Ίωαννί- 
νων μοιράστηκε στή συνέχεια ώς έξης:
Ό  Καζάς των Ίωαννίνων
α) ' Υπόδουλοι (Βαρόσι,Ζαγόρι,Μαλακάσι,Καλαρρύτες,’Εβραίοι) Γρ:16.500 
β)Τούρκοι 5.500

Γρ: 22.000

Ό  καζάς Άρτας 
Ό καζάς Γρεβενών καί Βεντζίων 
Ό  καζάς Κόνιτσας

Γρ:12.666,28 
12.666,26 
12.666,26

Σύνολο Γρ.:66.000192

Άπό τ ι ς  16.500 γρ. πού τελικά δφειλε νά πληρώσει ό καζάς Ί -  
ωαννίνων,τό βαρόσι,σύμφωνα μέ τή φορολογική κλίμακα γιά παρόμοιους
φόρους,έπρεπε νά καταβάλει 6.214 γρόσια,ποσό πού χρεώθηκε καί έξο-

183φλήθηκε στό φορολογικό δεφτέρι τού 1814.

2) Φόρος γιά τό Σεράγι Ρούμελη Βαλισί
Τήν ίδ ια  χρονιά έπιβλήθηκε καί δεύτερος έκτακτος φόρος άπό

26.649 γρ.,γιά νά καλυφθούν τά έξοδα που προέκυπταν από τήν άνέγερση
184

τού σεραγιοΰ τού διοικητή τής Ρούμελης,πού έδρευε τότε στά Μπιτόλια. 
Τό φόρο αύτό ύποχρεώθηκαν νά καταβάλουν τά παρακάτω σαντζάκια ώς εξής:

Τό σαντζάκι των Τρικάλων 
" των Ίωαννίνων 
" τής Αύλώνας

γρ:2.000 
"  6.000 

6.500
τού Έλμπασάν 
τής ’Οχρίδας

683
11.466 γρ:26.649

Άπό τ ις  6.000 τού σαντζακιού Ίωαννίνων τό βαρόσι χρεώθηκε μέ 
1792 γρόσια.1®5

3) Καλιά μπεντελί

lL

Ό  φόρος αύτός έπιβαλόταν κάθε φορά πού χρειαζόταν νά καλυ-
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φθοΟν τά έξοδα,πού προέκυπταν άπό τήν έπισκευή καί χό διόρθωμα τών
ΧΘ6κάστρων τής τουρκικής έπικρότειας.

Στά Γιάννινα τό καλιά μπεντελί τής έπισκευής των κάστρων τής
Τούνας 187(Τύνιδας) συνεχίζεται καί τό έπόμενο έτος 18161δ^ α ί  Οστε-

189ρα άπό διετή διακοπή τά έτη 1817 καί 1818 ξαναεπιβάλλεται τό 1819 ,
όπότε καί άποσύρεται.Τά ποσά πού πληρώθηκαν άπό τό βαρόσι στά τρία 
αΰτά χρόνια,γιά νά συμπληρωθεί τό άπαιτούμενο άπό τό βιλαέτι Ίωαν- 
νίνων ποσό τών 125.546,20 γρ.,ήταν 47.125,20 γρ.
Πιό άναλυτικά τό ποσό γιά κάθε χρονιά ήταν:
1815 γρ :22.577
1816 " 12.518
1819 " 12.050,20

γρ :47 .125,20
Τ Γ Ϊ 9 0

4) Γιαπά μπεντελί

Ή έπιβολή τοϋ φόρου αύτού άποσκοποΰσε στή συγκέντρωση Ικανό
τατου χρηματικού ποσού,μέ χό δποίο θ ’άγοραζόταν ή άναγκαία ποσότητα 
μαλλιού γιά τήν κατασκευή τής ένδυμασίας των γενιτσάρων .

Στό βαρόσι ό φόρος αύτός έπιβάλλεται γιά πρώτη φορά τό 1817 
καί προξενεί δικαιολογημένα στήν άρχή έκπληξη καί άμπχανία καί στή 
συνέχεια παράπονα καί διαμαρτυρίες,γιατί τό γιαπά μπεντελί έπιβά- 
ρυνε κυρίως τ ίς  όρεινές καί κτηνοτροψικές περιοχές,δπου άφθονοΟσαν 
τά μικρά κατοικίδια ζώα καί προπαντός τά γιδοπρόβατα.192 Τό ποσό πού 
όναλογεί στό βαρόσι γιά τό 1817 ε ίνα ι 3.510 γρόσια άπό τό συνο
λικό ποσό τών 9.350 γρ. τού καζά Ίωαννίνων^93 Τό φόρο αύτό τό συ
ναντούμε πάλι τό 1819 στό άγιογεωργίσιο δευτέρι τού ναχαέ Ίωσννίνων, 
δπου τό βαρόσι χρεώνεται στή μερίδα του μέ 1820 γ ρ .19*4

195
5) Γιαμπάρ μπεντελί ή Γαμπιάριατού Ταρσανέ(α)

*0 παραπάνω Φόρος «προορισμένος γιά τή μισθοδοσία τών ναυτών 
τού τουρκικού στόλου,έπιβλήθηκε στά Γιάννινα γιά πρώτη φορά τό 1818. 
Τό σχετικό σουλτανικό διάταγμα,πού έφθασε στόν *Αλή σ τις  άρχές τού 
* Ιουνίου,δριζε δ τ ι τό σαντζάκι τών Ίωαννίνων έπρεπε νά πληρώσει ά-
ναδρομικά γιά τό 1817 12.500 γρ. ,ποσό πού άντιστοιχοΰσε μέ μισθό 25 
νεφεριών (n efe r^^ ip P r 500 γρ. τό καθένα νεωέριΐ97

Τήν κατανομή τού παραπάνω φόρου τήν άνέλαβε ό μεγαλύτερος
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γιός τού Άλή,ό Μουχτάρ πασάς,μέ όδηγό τήν φορολογική κλίμακα πού
198

ε ίχε  προαποφασισθεΐ άπό τά ένδιαφερόμενα μέρη γιά παρόμοια ζητήματα.
*Από τόν καταμερισμό προέκυφε γιά τό βαρόσι ποσό 2.704 γρ .,τό  όποιο

199
οί βαροσλήδες δέχθηκαν άδιαμαρτυρητα δπως άλλωστε καί οί φορολο
γούμενοι των ύπόλοιπων τμημάτων,γιατί είχαν μείνει μέ τήν έσφαλμένη 
έντύπωση ότι θά ύποβάλονταν στή δαπάνη αύτή μόνο γιά μιά φορά.Σύντο
μα όμως άντελήφθηκαν τήν πλάνη τους,, γ ιατ ί τό έπόμενο έ
τος 1819 ή Πύλη έπανήλθε καί ζητούσε άναδρομικά πάλι γιά τό για-

200
μπάρ μπεντελι τού 1818 12.500 γρ. καί γιά τό 1819 άλλα τόσα.

Οί βαροσλήδες διαπιστώνοντας ότι ή έτήσια καθιέρωση τού φόρου 
είχε όριστικοποιηθεί μέ συνέπεια τή μεγαλύτερη οικονομική τους έπι- 
βάρυνση άποφάσισαν νά διαμαρτυρηθούν έστω καί καθυστερημένα μαζί μέ 
τούς Ζαγορίσιους201 γιά τήν .έπιβολή του καί νά προσπαθήσουν,μέ κάθε 
τρόπο,νά τόν άποφύγουν.Στηριζόμενοι στό γεγονός ότι ό φόρος αυτός 
έπιβαλλόταν μέχρι τότε σέ παραθαλάσσιες περιοχές ή νησιά καί π ι
στεύοντας πώς είχε θεσπισθεΐ ειδικά καί μόνο γιά τήν περιφέρεια τους 
νά καταβάλλεται από όλους τούς στεριανούς, άπευθύνθηκαν στόν ίδιο 
τό Σουλτάνο μέ ίκετήρια άναφορά,στίς 5 ’Απριλίου 1819,καί τόν παρα- 
καλοΰσαν ν ’αποσύρει τή σχετική διαταγή του.Ταυτόχρονα τού ύπενθύμι- 
ζαν τήν προηγούμενη υπάκουη συμπεριφορά τους πρός τό πρόσωπό του 
καί έπικαλοΰνταν παράλληλα τήν άθλια οικονομική θέση στήν όποια ε ί-

ΛΑ Ο
χαν περιέλθει τήν έποχή έκείνη.

Ταυτόχρονα^τιίν ίδια  μέρα έστειλαν δεύτερη έπιστολή πρός τούς 
συμπατριώτες τους,πού διέμειναν μόνιμα ή προσωρινά στήν Κωνσταντινού
πολη,μέ τήν όποια τούς πληροφορούσαν γιά τήν έπιβολή τού νέου φόρου, 
τούς δήλωναν τήν άδυναμία τους νά έκπληρώσουν τήν υποχρέωση αύτή,έζαι 
τίας τής φτώχειας καί τής άναδουλειάς τους,καί τούε έξόρκιζαν στό ό
νομα τής πατρίδας τους νά προβοΰν σ τις  απαραίτητες ένέργειες γιά τήν 
άπαλλαγή τους άπό τό φόρο αυτό.

Ή άπάντηση πού έφθασε άπό τήν Κωνσταντινούπολη μ’επιστολή
τού Χριστόδουλου Μαρίνογλου, καί ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1819 ήταν 
άπαισιόδοξη2.05

Συγκεκριμένα ό Μαρίνογλου τούς ανακοίνωνε ότι ό νέος φόρος, 
θεσπισμένος μέ χάτι χουμαγιούν,ήταν γενικός γιά όλόκ\ηρη τήν οθωμα
νική έπικράτεια . “Ετσι,ή άνάκλησή του άπό τόν Σουλτάνο ήταν άδιανόη- 
τη,ή μερική προνομιακή τους έζαίρεση ακατόρθωτη καί ή καταβολή
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του γιά τά τρία τουρκικά έτη 1232(1817),1233(1818),1234(1819) άνα- 
πόψευκτη.

Τό μόνο παρήγορο σημείο τής έπιστολής ήταν ή διαβεβαίωσή του 
γιά έτήσια έλάττωσπ τοΟ φόρου στό άμεσο μέλλον,άπό τό 1820 κι ύστερα 
κατά 5.000 γρ.,ποσό πού προέκυπτε άπό τήν άφαίρεσπ 10 νεφεριών. Γιά 
νά κατορθωθεί όμως καί ή μικρή αύτή μείωση του φόρου χρειάστηκαν με
γάλες καί έπίπονες προσπάθειες των συμπατριωτών τους καί παρασκηνια- 
κές ένέργειες καί δωροδοκίες άνωτέρων καί κατωτέρων άξιωματούχων τής 
αυλής. Μάλιστα ό άποστολέας διακινδύνευσε καί τήν ίδ ια  τή ζωή του,ά- 

Ψηψώντας τήν πανούκλα πού είχε ένσκήψει έκείνη τήν έποχή στήν πρω
τεύουσα.

Λίγο καιρό άργότερα,στίς 3 Δεκεμβρίου 1819,άκολούθησε καί δεύ
τερη έπιστολή τού Μαρίνογλου μέ τό ίδιο σχεδόν άποκαρδιωτικό περ ιε
χόμενά*^ μόνο νεώτερο στοιχείο ήταν ή πραγματοποίηση τής υπόσχεσης 
γιά μείωση του φόρου άπό 25 σέ 15 νεφέρια,πού ε ίχε  άποφασιστεί άπό 
τόν Σουλτάνο μέ τήν ύπογραφή τοΟ οχετικού διατάγματος.Τήν ίδ ια  μέρα 
ταχυδρόμησε πρός τούς Γιαννιώτες βαροσλήδες πανομοιότυπη έπιστολή 
καί ό Ίλζάμαγας, ένας άπό τούς πρωτεργάτες των παρ κηνιακών έ- 
πιχειρήσων.

Τελικά τό βαρόσι μόνο γιά τόν πρώτο χρόνο,τό 1817,πλήρωσε τήν
208·

άναλογία του πρός 25νεφέρια τόν χρόνο, ένώ γιά τά δύο έπόμενα 1818 
καί 1819 πρός 15 νεφέρια τόν χρόνο,δπως φαίνεται άπό τό μπουγιουρντί 
τού %Αλή,σχετικό μέ τήν είσπραξη τοΟ φόρου αύτοΟ γιά τά έτη δπου τό 

ποσό είνα ι μειωμένο κατά 20 νεφέρια πού άναλογοΰν σέ 100.000 γρόσια?9

Η έπιβάρυνση τοΰ βαροσιοϋ γιά τά τρία αυτά χρόνια ήταν:

1817 γρ :2704
1818 " 1742,10
1819 " 1742,1" y p .  6.188.20710

6) ΤαΙμι
211

Σύμφωνα μέ τόν Pouquevllle τό τα ϊμ ι ήταν ένας φόρος σέ ε ί 
δος πού είχε έπιβληθεϊ άπό τόν -Αλή πασά σ*όλους σχεδόν τούς γιαν- 
νιώτες έμπόρους καί τεχ ν ίτες ,ο ί όποιοι γιά τόν λόγο αύτό όνομάζονταν 
τα'ίμιτζήδες^1̂  0 φόρος αύτός,πιστεύουμε ότι άπέβλεπε στήν έμμεση έ- 
ξυηηρέτηση διαφόρων άναγκών τού ‘Αλή,πού δημιουργούνταν άπό τ ις  ύπο-
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91 λχρεώσεις του ώς άνώτατου άξιωματούχου στό πασαλίκι του γεγονός 
πού ε ίχε  ώς συνέπεια τήν υπολογίσιμη έλάφρυνση τού πρϋπολογισμοΟ του 
άπό τ ίς  άντίστοιχες δαπάνες. Μερικές άπό αύτές ήταν η φιλοξενία 
διαφόρων έπίσημων προσκαλεσμένων του,τουρκων καί εύρωπαίων,ή τροφή

ο  ι c
καί ένδυμασία μπέηδων καί τό σιτηρέσιο στρατιωτών.

νΕτσι,στήν άρχή κάθε χρονιάς ή καί σέ μικρότερα χρονικά δια
στήματα οί συντεχνίες έστελναν πρός τόν Άλή,άναλυτικό λογα
ριασμό, στόν οποίο κατέγραφαν πόσο περίπου κόστισε,ξεχωριστά σέ κάθε 
μιά,τό τα ϊν ι τής προηγούμενης χρονιάς ή τού σχετικού χρονικού δια
στήματος,περιμένοντας τήν άποζημίωσή τους,τήν όποια δμως έλάχιστες 
φορές εύτύχησαν νά πάρουν στά χέρια τους,άφοΰ ό Άλής εΰρισκε συχνά 
τρόπους νά μήν καταβάλλει. Γιά τό λόγο αυτό οί περισσότεροι ήθε
λαν νά άποφύγουν τό φορολογικό έξαναγκασμό πού τούς γινόταν πράγμα

217πού τελικά μερικοί τό πέτυχαν.
’Αρκετοί προτίμησαν νά παραμείνουν στό καθεστώς αύτό, έ- 

ξα ιτίας άναμφισβήτητα τής μεγάλης άναδουλειάς των τελευταίων χρόνων, 
γ ια τ ί πίστευαν ότι μέ τή μέθοδο αυτή θά μπορούσαν ν ’άποσπάσουν τήν
εύνοια τού Άλή καί κατά συνέπεια ένα σημαντικό άριθμό "αυθεντικών"

218παραγγελιών του. Προηγουμένως βέβαια είχαν υπολογίσει ότι τό κέρ
δος άπό τήν ύπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερο άπό τή. φορολογική επ ι
βάρυνση τού ταΐ'μιοΰ κι άκόμη,στή χειρότερη περίπτωση, θά μπορούσαν 
τό χρηματικό ποσό πού τούς δφειλε ό Άλής γιά τά είδη πού είχαν προ
σφέρει στό όνομα τού φόρου,νά τόν συμψηφίσουν σέ άλλες φορολογικές 
όφειλές τους πρός αυτόν?19

Δίνουμε παρακάτω τόν πίνακα τού ταί'μιοΰ γιά τό χρονικό διάστη-
μα άπό 1η Σεπτεμβρίου 1812 έως 14 Μαρτίου 1813.220

Πραγματευτές τού καφέ γρ: 9.000
Γουναράδες 12.000
Μερτζάρηδες 40.000
Τζιαρτζήδες 30.000
Μουταφτζήδες 4.000
Τακιαντζήδες 7.000
Καπάδες 221 5.000
Χρυσαφάδες 17.000
’ Ιμπρισιμάδες 5.000

γρ: 129.000
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Παπουτζήδες γρ: ^·500 
Σαράτζηδες 2.000 
Σαμαρτζήδες 1.000
Καζαντζήδες 500 
Σεντουκάδες 400 
Στατεράδες 300 
Πολίται μπεζενστενλήδες 3.500 
Καλαντζήδες 350

σύνολο γρ: 141.550

II . Κατανομή καί είσπραξη ιών φόρων

0L έτήσιοι τακτικοί καί έκτακτοι φόροι,έκτός άπό τό χαράτσι 
καί τό νοζούλ??2 πού έπιβάλλονταν στόν καζά Ίωαννίνων κατανέμον- 
ταν,σύμφωνα μέ τή στίμδ23 πού κάθε φορά ίσχυε ϋστερα άπό κοινή άπό- 
φασπ των ένδιαφερόμενων μελώ??*4

Ή άναλογία τού βαροσιοΰ άπό τό γενικό ποσό τοΟ κοινού δεύτε- 
ριοϋ τού καζα,μαζί μέ τ ίς  άλλες έτήσιες έπιβαρύνσεις τής πόλεις,άπο- 
τελοΰσαν τό συγκεντρωτικό ποσό των φόρων του πού έπρεπε ν ’άποδοθοΰν 
σέ δυο έζάμηνα Γιά τό σκοπό αύτό συνήθως στίς 23 ’Απριλίου κάθε 
χρόνου,καί συγκεκριμένα λ ίγες μέρες πρίν ή μετά τή γιορτή τού Ά γ. 
Γεωργίου,άνοιγόταν ένα δευτέρι,τό Άγιογεωργίσιο,στό όποιο καταγρά
φονταν μέ έζαντλητική λεπτομέρεια καί πάντοτε αιτιολογημένα τά πο
σά πού έπρεπε.νά πληρώσει τό βαρόσι γιά τό πρώτο έζάμηνο.Στίς 26 ’Ο
κτωβρίου ,τοΰ 'Αγίου Δημητρίου,καταστρωνόταν δεύτερο δευτέρι,τό  Ά - 
γιοδημητρήσιο,στό όποιο άναγράφονταν μέ παρόμοιο τρόπο τά όωειλόμε- 
να άπό τό βαρόσι ποσά γιά τό δεύτερο έζάμηνο.226

Ή κατανομή των φόρων καί γιά τά δύο έζάμηνα γινόταν άνάμεσα 
στούς έμπόρους,στούς πραγματευτές,στούς βιοτέχνες,πού ήταν δλοι τους 
ένσωματωμένοι στίς διάφορες συντεχνίες, καί στά σπίτια  των μετανα- 
στών ("σπιτιάτικα") άνάλογα μέ τήν οικονομική τους έπιφάνεια. 
Ό ς βάση έπαιρναν τό κατάστιχο τής πολιτείας,πού άνανεωνόταν άπό έ·
παγγελματίες έκτιμητές,τούς στιμαδόρους ,σέ τακτά συνήθως χρονικά

228
διαστήματα έκτός άπό έζαιρετικές περιπτώσεις ο ί όποιες έπέβαλαν

229
έκτακτη άνακατανομή. %
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Στή συνέχεια κάθε συντεχνία,έχοντας τή δική της φορολογική 
κλίμακα υπολογισμένη άπό αίρετούς έκτιμητές της,κατένεμε τό ποσό 
πού τής άναλογουσε άπό τό κοινό ποσό του βαροσιού σύμφωνα μέ τήν ο ί
κονομ ική κατάσταση καί τή φορολογική δυνατότητα του κάθε μέλους της.

Ό παρακάτω πίνακας κάνει π ιό κατανοητό τόν τρόπο διανομής καί 
είσπραξης των φόρων μέ τήν έπεξήγηση δτι ή κατανομή ξεκινούσε άπό

230πάνω,ένώ ή είσπραξη άπό κάτω.

Πίνακας τής κατανομής των φόρων κατά διοικητικές καί οίκονομικές έ- 
νότητες.
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Είναι εύνόητο δτι τά πλουσιότερα μέλη κάθε συντεχνίας σήκωναν 
τό μεγαλύτερο βάρος των φόρων.Σχεδόν πάντοτε ή συντεχνία άπάλλασε 
στό σύνολο των ύποχρεωσεών της ή κατά ένα μεγάλο μέρος τά μέλη της

Πολλές φορές μάλιστα δταν άπό λάθος,πού μπορεί νά δφειλόταν 
ε ίτε  στόν στιμαδόρο ε ίτε  στόν φοροεισπράκτορα,υποχρεωνόταν ένα μέ 
λος νά πληρώσει περισσότερα άπό τήν κανονική του όφειλή,ύστερα άπό 
διάβημά του στή συντεχνία του καί τήν άνακάλυψη του σφάλματος πλήρω

Πάρα πολύ λίγες ,.άν δχι σπάνιες,ήταν οί περιπτώσεις κατά 
τ ίς  όποιες μέλη πού πίστευαν δτι άδικοΰνταν στήν κατανομή των ωόρων, 
έπειδή ή οικονομική τους άντοχή είχε ίιπερεκτιμηθεί καί δέν δικαιολο
γούσε τό έπιβαλόμενο Φορολογικό βάρος,προσέφευγαν στή συντεχνία 
τους καί,έφόσον δέν έβρισκαν τό δίκ ιο  τους,κατέφευγαν στόν προεστό 
τους,γιά νά λύσουν τή διαφορά μέ τό άντίδικο σωματείο τουςΧΗ πηγές 
μάς διασώζουν άκόμη μιά ,μοναδική ίσως , περίπτωση, δπου ένας 
πραγματευτι^ δέν δίστασε νά καταφύγει στόν ίδ ιο  τόν Άλή πασά γιά νά 
δικαιωθεί. ’Εκείνο δμως πού έχει τή μεγαλύτερη σημασία ε ίνα ι πώς 
είτε ό προεστός,πού στήν προκειμένη περίπτωση ήταν 6 Στ. Ίωάννου^ 
ε ίτε  ό τοπικός διοικητής,πού τότε έτυχε νά ε ίνα ι ό Άλής,παρέπε-
μπαν τόν παραπονούμενο πάλι στή συντεχνία,γιά νά έπανεξετάσει αύτή 
μέ τά άρμόδια όργανα τό ζήτημα καί νά πάρει όριστική καί άμετάκλη- 
τη άπόφασσ.

Άπό τά στοιχεία πού ύπάρχουν συμπεραίνεται δτι ή κατανομή των 
Φόρων άνάμεσα στούς βαροσλήδες γενικότερα,άλλά καί άνάμεσα στούς 
συντεχνίτες είδικότερα,έδωσε πολλές άφορμές γιά παράπονα καί ά ντ ιδ ι-  
κίες μεταξύ τους,πού ξεκινούσαν κυρίως άπό τήν άμφισβήτηση τής ά ντι- 
κειμενικότητας καί τής άμεροληψίας των έκτιμητών.Μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου μάλιστα,δσο οί Φόροι πολλαπλασιάζονταν καί γίνονταν πιό βα
ρείς καί καταπιεστικοί,τόσο ή δυσφορία μεγάλωνε.“Ετσι ξεσπούσαν συ
χνά διαμάχες άνάμεσά τους,πού όδηγούσαν άναπόφευκτα σέ μίση καί σέ 
δημιουργία άντιμαχόμενων παρατάξεων,τά γνωστά "ταράφια?234

Πολύ άποκαλυπτική γιά δσα άναφέρομε είνα ι ή έκθεση πού υπέβα
λαν οί διορισμένοι άπό τόν Άλή στιμαδόροι τόν Μάιο τού 1817,ύστερα 
άπό έντονες καί συνεχείς διαμαρτυρίες των συντεχνιών,γιά δικαιότερη

231έκείνα πού είχαν τυχόν ύποστεί μεγάλη ό όλοκληρωτική καταστροφή.

έπόμενο δευτέρι λιγότερα,γιά νά τακτοποιηθεί ή έκκρε-
μότητα.
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235κατανομή των φόρων άνάμεσά τους.
Σ’αύτή έντοπίζονταν τά α ίτ ια  πού έπέβαλαν τήν υποχρεωτική άλ- 

λαγή τής γενικής στίμας τού βιλαετιού καί τήν τροποποίηση τής ε ιδ ι 
κής τού βαροσιοΰ καί Οποδεικνύονταν τρόποι βελτίωσής τους μέ μέτρα 
πιό ευνοϊκά καί άποδεκτά άπ’όλους1 Υπογραμμιζόταν άκόμη μ'έμφαση ό 
κίνδυνος πού περιέκλειε ή ύπάρχουσα κατάσταση μέ δραματικές γιά τούς 
βαροσλήδες συνέπειες σε τυχόν νέα όλιγωρία ή πρόσκαιρη αδιαφορία 
τής τοπικής έξουσίας.

Τελικά,γνωριμίες καί συμφέροντα,φόβοι μερικών γιά τυχόν άπώ- 
λε ιες  προνομίων καί εύνοϊκών μεταχειρίσεων,έπαγγελματικές άντιζηλίες, 
μίση καί άλλα άνθρώπινα πάθη,διαιώνισαν τήν κατάσταση αυτή όχι μόνο 
ώς τήν πτώση τού Άλή πασά,όπως θά περίμενε εύλογα κανείς,άλλά ολό
κληρο τόν 19° αιώνα.Ή μόνη άλλαγή πού σημειωνόταν ήταν έκείνη κατά 
τήν όποια οί περιστασιακά προνομιούχοι ή ευνοημένοι καί οι κατατρεγ
μένοι ή κυνηγημένοι άλλαζαν ρόλους‘παραχωρούσαν δηλαδή συχνά τή θέ
ση τους οί πρώτοι στους δεύτερους καί άντίστροφα ανάλογα μέ τήν πο
λιτική πού έφήρμοζε καί τή στάση πού τηρούσε κάθε νεοδιοριζόμενος 
διοικητής άπέναντι στό χριστιανικό πληθυσμό τής πόλης,μέ γνώμονα συ
νήθως τήν ίδιοτέλειά  του σέ πρώτη φάση καί τό συμφέρον τής Πύλης σέ 
δεύτερη.

Ή είσπραξη των φόρων άντίθετα άκολουθούσε άντίστροφη φορά 
άπό τήν έπιβολή τους. Ξεκινούσε άπό τόν συντεχνίτη ό όποιος πλήρωνε 
τό καθορισμένο άπό πρίν ποσόν στόν αιρετό έκτιμητή τής συντεχνίας^36 
συνεχιζόταν μέ τή συγκέντρωση τού ποσού πού είχε καταλογισθεΐ σέ κά
θε μία συντεχνία καί τήν παράδοσή του στόν κοινήε άποδοχής φοροει-

237
σπράκτορα των συντεχνιών, καί τελείωνε μέ τήν άπόδοση τού γενικού

2 38αυτού ποσού στόν γενικό ταξιλντάρη τής πολιτείας. Αυτός μέ τή σει
ρά του άπέδιδε τό όλικό ποσό στήν κάσα τού βιλαετιού. Στήν προ
κειμένη περίπτωση τή μερίδα τού λέοντος κατακρατούσε τό θησαυροφυλά
κιο τού Άλή καί ελάχιστα ψυχία έφθαναν στό αυτοκρατορικό θησαυρο
φυλάκιο?39

Πολλές φορές,άλλοτε πολλά καί άλλοτε λίγα μέλη συντεχνι
ών,έχοντας άνυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες,προσπαθούσαν νά μετα
θέσουν τήν έξόφληση ολόκληρου ή μεγάλου μέρους τού έτήσιου φορολο
γικού τους χρέους γιά όσο χρονικό διάστημα χρειαζόταν γιά νσ ξεπε- 
ράσουν τό πρόβλημά τους καί ν ’άποκτήσουν πάλι τή δυνατότητα νά τα
κτοποιήσουν τ ίς  έκκρεμότητές τους.
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Στίς περιπτώσεις αύτές τό όφειλόμενο ποσό κάθε μέλους τής 
συντεχνίας καταγραφόταν στή μιά άπό τ ις  τρ ε ις  στήλες τοΟ φορολογι
κοί) καταλόγου,πού κατείχε συνήθως τήν τελευταία θέσ^°κα ί όνομαζόταν 
"μπεκαγιές ή μπεκαγιάς".2μ0α

"Αν καί στις άμέσως έπόμενες ζητήσεις (δεφτέρια) οι όφειλέτες 
δήλωναν πάλι άδυναμία νά έκπλπρώσουν τ ις  νέες,άλλά καί τ ις  παλιές * 
ϋποχρεώσεις τους άπέναντι στό φοροεισπράκτορα,οί συντεχνίες στις ό
ποιες άνήκαν,γιά νά άποφύγουν τ ις  δυσάρεστες καταστάσεις πού θά δη- 
μιουργούνταν γιά τούς χρεώστες άπό τόν καταχτητή,άπευθύνονταν στά υ
πόλοιπα μέλη τους,συνήθως στά πιό ισχυρά οικονομικά -χωρίς αύτό πά
ντοτε ν ’άποτελεί κανόνα- καί τούς ζητούσαν νά συντρέξουν καί νά δ ιευ 
κολύνουν τούς δοκιμαζόμενους συναδέλφους τους στήν κρίσιμη αύτή σ τ ιγ 
μή. Οί έκκλήσεις αύτές πάντοτε εύρισκαν άνταπόκρισπ σέ δλα σχεδόν τά 
μέλη τής συντεχνίας καί έκφραζόταν μέ τ ις  έκτακτεςείσφορές τους·, τά 
γνωστά ώς " ίμ ιντά τια .2μ1α Μ’αύτές κάλυπταν τά έλλείμματα των συντρό
φων τους άφοΰ πρώτα δινόταν άπό τό διοικητικό συμβούλιο τής συντεχνί 
ας ή διαβεβαίωση δτι:τά  δανειζόμενα ποσ^ΐμπόρτζια ϊ14201' πού ήταν συ
νήθως άτοκα οί ευεργετούμενοι είχαν τήν ύποχρέωση νά τά άποδώσουν 
στούς εύεργέτες τ ο χ  δταν θά έζέλιπαν τελείως οί λόγοι τής οικονομι
κής τους άνεπάρκειας καί τής φοροδοτικής τους άδυναμίας.

Μετρημένες ε ίνα ι οί περιπτώσεις κατά τ ις  όποιες ο ί συντεχνίες 
άφηναν άκάλυπτα τά μέλη τους σέ παρόμοιες περ ιστάσεις,γ ιατί γνώρι
ζαν πολύ καλά τ ις  όδυνηρές συνέπειες πού θά ε ίχε  γ ι ’αυτούς ή πρό
σκαιρη έγκατάλειφή τους. Ειδικότερα ,ήθελαν ν ’άποφύγουν τήν
έκβιαστική σύναξη τού μπεκαγιέ,ή όποια πρόσθετε καινούριες σκοτού
ρες καί βάσανα καί προκαλούσε ταλαιπωρίες καί διασυρμούς στούς χρεώ
στες. ‘Επιπλέον δημιουργούσε στή συντεχνία έπιπρόσθετα έξοδα προερχό
μενα άπό τήν άμοιβή τών προσώπων στά όποια είχε άνατεθεί ή άχαρη αύ
τή άποστολή.Πρόκειται γιά τά γνωστά ώς 1ιαληκαριάτικα'.,?ΜJ

Οί περιπτώσεις σύτέτ ,σποραδικές βέβαια,άφοροΰσαν πάντα τά 
άτομα τά όποια σκόπιμα άθετούσον τ ις  υποσχέσεις τους πρός τή συντε
χνία τους,παρ’δτι είχαν άποκατασταθεί οικονομικό . "Αν άνακα- 
λυπτόταν ή άπατη καί έξακριβωνόταν ή άλήθεια,ή συντεχνία τά τιμωρού
σε «περισσότερο γιά τήν όχαριστία τους καί λιγότερο γιά τό δόλο τους, 

άφήνοντάς τα προσωρινά άβοήθητα.Ή τιμωρία γινόταν άποκλειστικά *ιά 
λόγους παραδειγματισμού,ώστε στό μέλλον ν ’άποφευχθεί ή έπανάληφη πα-
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ρόμοιων περιστατικών.

’Αργότερα,δταν πιά όλα σχεδόν τά μέλη των συντεχνιών,έκτός ά- 
πό έλάχιστες έξαιρέσεις,μαστίζονταν άπό άναδουλειά καί άνέχεια καί 
ή άδυναμία τους γιά τακτική άπόδοση τών φόρων δικαιολογούνταν άπόλυ- 
τα ,ο ί συντεχνίες συνήπταν δάνεια μέ πλούσιους ’Οθωμανούς καί ’Αλβα
νούς^ καθώς καί μέ 'Εβραίους τοκογλύφους καί παραχωρούσαν στή συνέ
χεια  οι ίδ ιε ς  έσωτερικά δάνεια στά μέλη τους ξεκινώντας ιεραρχικά ά
πό τά πιό άδύνατα.

Πριν κλείσουμε τήν έξέταση τού έπιμέρους αύτοΰ θέματος,πρέπει 
νά έπισημάνουμε άκόμη πώς οί πηγές μας τόσο οί άρχειακές δσο καί οί 
δημοσιευμένες ούδέποτε άναφέρουν γιά τήν περίοδο αυτή περίπτωση δη
μοπρασίας ή ξεπουλήματος περιουσίας συντεχνίτο γιά τήν άπόσβεση 
τού χρέους του,παρ’δτι μερικοί έφτασαν στά πρόθυρα τής χρεοκοπίας 
καί τής πτώχευσης. ’Αντίθετα τό (ηαινόμενο αύτό παρατηρήθηκε συχνά

244
στά ύπόλοιπα τμήματα τού καζά Ίωαννίνων.

III."Αλλες έπιβαρύνσεις

Μέσα στά πλαίσια τής έξουθενωτικής φορολογικής πολιτικής τού 
Άλή πασά έντάσσονται άκόμα καί οί πικοιλότροπες καί ποικιλόμορφες 
έπιβαρύνσεις,χρηματικές καί μή,πού κάθε τόσο έπινοούσε καί γιά 
τ ις  όποιες άπαιτούσε άμεση καί πλήρη άνταπόκριση άπό τους ύπηκόους 
του.

245α) Χρηματικές έπιβαρύνσεις (Άβανίες)

Άπό τ ις  διάφορες χρηματικές έπιβαρύνσεις πού,άναφέρονται ε ι 
δικά στό βαρόσι ξεχωρίσαμε σάν πιό άξιοσημειώτες τ ις  παρακάτω,τις ό
ποιες καί άναφέραμε μέ χρονολογική σειρά:
1) Ποσό άπό 10.000 γρ. πού έπέβαλε ό Άλή πασάς τό 1816 γιά τό μεν- 
τζιλχανέ (m enzil-hane).
2) Ποσό άπό 23.979 γρ. πού "δανείστηκε" δ Άλής άπό τόν Στ. Ίωάν- 
νου καί γιά νά ξεχρεώσει τήν όφειλή του ύποχρέωσε τούς ταμπάκους,σα- 
ράτζοδες καί χοντροπαπουτζήδες νά πληρώνουν γιά 5 χρόνια, 1815 μέ 
1820,"αύθεντικό όνταλούκι"2*47 1 γρόσι γιά τό κάθε τομάρι πού άγόρα- 
ζαν.Τήν είσπραξη μάλιστα τού αύθαίρετου αύτοΰ δασμού τήν άνέθεσε
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στόν Σταύρο μέχρι τήν δριστική έζόφληση του δανείου του.
3) Ποσό άπό 11.547,12 γρ. πού πρόσφεραν ο ΐ βαροσλήδες Οπό μορφή δώ
ρου τό Γενάρη του 1819 γιά τήν άνοικοδόμηση του σεραγιοΟ του Άλή 
πασά στό Τεπελένι,πού είχε καταστραφεί άπό πυρκαγιά.Τό ποσό αύτό 
συγκεντρώθηκε μέ έκτακτο έρανο άπό τ ις  συντεχνίες καί τούς πραγμα- 
τευτές,πού πρόλαβαν έτσι καί άπέψυγαν μεγαλύτερες άπαιτήσεις το υ .249

4) Τά γαμήλια δώρα πού υποχρεώθηκαν νά προσφέρουν οΐ συντεχνίες
250

ατούς γόμους τού μικρότερου γιου τού Άλή,Σαλήχ πασά, ή άξια των 
όποιων άνέρχονταν σέ σεβαστό χρηματικό ποσό γιά τήν έποχή έκείνη 
έκτός άπό τό δώρο πού πρόσφερε ό Στ. Ίωάννου ,προσκαλεσμένος ώς προ
εστός τής πόλης,καί ή άξια τοΟ όποιου περάστηκε στήν στήλη τών έξό- 
δων στόν κοινό λογαριασμό τής κοινότητας (βαροσιοϋ) καί φυσικά άπο-

- 251δόθηκε άπό τά μέλη τών συντεχνιών.
5) ’Ακούσιες άγορές προϊόντων

01 άκούσιες άγορές σιταριού στις όποιες ύποχρεώθηκαν άπό τόν 
Άλή οι συντεχνίες μαζί μέ τούς πραγματευτές τόν Δεκέμβριο τού 1813 
καί τόν Φεβρουάριο τού 1819.Τήν πρώτη φορά έζαναγκάστηκαν σέ περ ιτ
τή άγορά 81.765 V 2 όκάδων σιταριού,οΐ όποιες άπέφεραν στό ταμείο

252του 40.882 γρόσια* τή δεύτερη άποθήκευσαν 66.050 όκάδες σιταριού
253πού τούς κόστισαν 28.069 γρόσια.

248

Πίνακας τού ποσού καί τής άζίας τού σιταριού πού έπιβαρύνθηκαν οί 
βαροσλήδες τό Φεβρουάριο τού 1819?53α

ΒΑΡΟΣΛΗΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΟΝ ΟΚΑΔΕΣ ΠΑΡΑΔΕΣ ΑΝΑ ΟΚΑ ΓΡΟΣΙΑ

Πραγματευτές 69 19.100 17 8.117,20
Γ ουναράδες 55 9.200 II 3.910 -
Μερτζάρηδες 29 4.800 II 2.040 -
Τζιαρτζήδες 38 6.050 II 2.571,10
Τακιαντζήδες 32 3.800 II 1.615 -
Σαράτζηδες 23 2.800 η 1.190 -
Ταμπάκοι 45 4.900 Μ 2.082,20
Παπουτζήδες 26 2.700 II 1.147,20
Μπακάληδες 28 3.150 II 1.338,30
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Καζαντζήδες καί
Καλαντζήδες 9 950 II 403,30
Σεντουκάδες 4 300 Η 127,20
Χρυσοχόοι 15 1.800 Μ 765 -
Καπάδες 5 500 II 212,20
Καζάζηδες 5 950 II 403,20
Χοντροπαπουτζήδες 4 1.100 Μ 465,20
Κρασοπουλοι καί
Χαντζήδες 8 800 II 340 -
Στατεράδες 5 500 II 212,20
Βαφιάδες’ 2 200 II 85 -
Τενεκτζήδες 2 250 •1 106,10
Κοντουράδες 4 600 II 255 -
Τουτουντζήδες 2 200 II 85 -
Σιμιντζήδες 5 500 Μ 212,20
Σαμαρτζήδες 2 200 II 42,20
Τερζήδες 5 700 Μ 340 -

422 66.050 17 28.069,10

Σύμφωνα μάλιστα μέ τόν Manzour 6 Άλής υποχρέωνε πολλές φορές
τούς συντεχνίτες νά προμηθεύονται ικανές ποσότητες ψειριασμένου ά
πό τήν πολυκαιρία σιταριού,άνάλογα μέ τά μέλη τής οικογένειας, καί2 51»σέ άντάλλαγμα νά τού προσφέρουν σιτάρι άπό τή νέα σοδειά.

Μέ παραπλήσια μέθοδο ό Άλή πασάς άνάγκασε τούς πραγματευτές 
τού καφέ νά άγοράσουν μέ 6 γρόσια τή λ ίτρα ,3 γρόσια δηλ. παραπάνω 
άπό τήν κανονική του τιμή, όλόκληρο φορτίο καραβιού καφέ,σχε
δόν μουχλιασμένου,πού είχε προμηθευτεί ό ίδ ιο ς .255

6) ’Εξαγορά τής Πάργας
"Οπως είνα ι γνωστό,γιά νά κατορθώσει ό Άλής νά έξαγοράσει 

τήν Πάργα άπό τούς Άγγλους τό 1819, ύποχρέωσε δλους τούς ύπηκόους 
του σ’έκτακτη εισφορά γιά νά συγκεντρώσει τό χρηματικό ποσό πού ζη- 
τούσαν ot Άγγλοι γιά τήν παραχωρήσουν. "Ετσι δέ μειώθηκε στό έλάχι-

A f £
στο τό κεφάλαιο τού θησαυροφυλακίου του.



Τό βαρόσι γιά τήν ύπόθεση τής Πάργσς ΰποχρεώθηκε άπό ιόν  Άλή
257

νά καταβάλει 2.500 γρ.

β) Μή χρηματικές έπιβαρύνσεις

1) ‘Αγγαρείες
‘Ανάμεσα στίς πολλές καί παράλογες άπαιτήσεις του Άλή άπό τά 

μέλη των συντεχνιών καί γενικότερα άπό τούς υπηκόους του κατατάσσον
ταν καί ο ι άμισθες έργασίες πού καλούνταν νά προσφέρουν Οποχρεωτικά 
στήν έκτέλεση διαφόρων έργων ή στήν πραγματοπο^ί^ψη ύπηρεσιών καί έκ- 
δουλεύσεων του,γνωστές περισσότερο ώς άγγαρείες.Οί πιό συνηθισμένες 
μορωές άγγαρείας ήταν τό κουβάλημα λάσπης,πέτρας,ξύλων,άσβέστης, χω-

2 59μάτων,κοπριάς καί ή μεταφορά τροφίμων καί πολεμικών Ολικών.
Τό φαινόμενο αύτό,πού παρατηρούνταν βέβαια παράλληλα καί στίς 

υπόλοιπες περιοχές τής ‘Οθωμανικής αύτοκρατορίας, παρουσίαζε ι δ ι 
αίτερη συχνότητα καί ένταση στήν έπικράτεια τού Άλή261.Τά α ίτ ια  
πού προξενούσαν τη διαφοροποίηση αύτή μπορούν ν'άναζητηθούν: 
α) Στά φιλόδοξα καί μεγαλόπνοα σχέδια τού Άλή νά καταστήσει τό πα- 
σαλίκι του κράτος αύτόνομο καί άνεξάρτητο' γιά τήν πραγμάτωσή τους 
άπαραίτητη καί βασική προϋπόθεση υπήρξε ή έξασφάλιση τής άμυνάς του 
μέ όχυρωματικά έργα καί κυρίως μέ κάστρα ή φρούρια,άφοΰ ήταν σίγου
ρο πώς άργά ή γρήγορα θά έρχόταν σέ σύγκρουση μέ τόν Σουλτάνο γιά 
τ ίς  χωριστικές του αύτές τάσεις, 
β) Στή ματαιοδοξία πού είχε νά κ τίζε ι παλάτια καί 
γ) Στή χρηματική του άπληστία πού τόν ωθούσε σέ διάφορες σκόπιμες 
καί προμελετημένες πράξεις καί ένέργειες γιά τόν κορεσμό της.

"Ετσι μπορούμε νά άποδώσουμε τή δημιουργία νέων έμπορικών δρό
μων,τή βελτίωση καί τελειοποίηση τών παλιών καί γενικότερα τήν κα
τασκευή έργων πού είχαν άμεση σχέση μέ τήν καλύτερη,εύκολότερη καί 
ταχύτερη διακίνηση τών έμπορευμάτων σέ κάποιο προμελετημένο σχέδιο 
τοΰ Άλή.Αύτό θά είχε ώς άμεσο άποτέλεσμα τόν πολλαπλασιασμό καί 
τή διεύρυνση τών συναλλαγών καί έμμεσα τήν αύξηση τών προσωπικών του 
έσόδων άπό τή φορολογία τους.

Πόσες φορές κλήθηκαν οί συντεχνίες μέ διαταγή τού Άλή νά υ
πηρετήσουν τά σχέδιά του>δέν είνα ι δυνατό νά ύπολογισθεί όχι μόνο 
μέ άκρίβεια,άλλά ούτε καί κατά προσένγιση . ’Επίσης δέν μπορεί νά 
έκτιμηθεί τό μέγεθος καί τό είδος τών παράλογων άξιώσεών το υ .“0-
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Άφοΰ άπέτυχαν στήν προσπάθειά τους αύτή προοέφυγαν στόν προε
στό τους ‘ ,Στ.Ίωάννου ,άναζητώντας κατανόηση γιά τή λύση του προ
βλήματος τους καί τήν έπανόρθωση τής άδικίας.Μέ τήν άναφορά τους, 
πού του υπέβαλαν τόν Αύγουστο του 1819> υποδείκνυαν νέο πρόσωπο γιά 
τή θέση τού έπιστάτη,τόν 'Ιωάννη Δημητρίου, γουναρά.Ταυτόχρονα του ά- 
νακοίνωναν τήν όριστική τους άπόφαση νά μήν ζαναδεχτοΰν τό θεσμό 
τού έργάτμπαση,δσο καί άν αύτό άποτελοΰσε ισχυρή έπιθυμία του Άλή.
Τό έργο τού έπιστάτη θά τό άναλάμβαναν οι τσαουσάδες των ' έσναφιών,

269
μέ έγγύηση μάλιστα γιά τήν καλύτερη έπιτυχία του.

Άπό τήν έζέλιζη των γεγονότων διαφαίνεται άπόλυτα δ τ ι ή έπ ι
θυμία καί ή έπιδίωξη των συντεχνιών νά δ ιορίζεται στήν θέση τού έ π ι
στάτη πρόσωπο αίρετό,έπιθυμητό στήν πλειοψηφία πραγματοποιήθηκε.

Άπό λυτό έγγραφο πού βρέθηκε στόν κώδικα 5 χοΰ ΑΣI,παρατοπο
θετημένο ίσως,διαπιστώνουμε δτ ι ο ί συντεχνίες προχώρησαν στήν έκλο- 
γή ένός έμμισθου έπιστάτη,τοΟ Άναστάση Γκοργκόλη,γουναρά,τόν όποιο 
κατέστησαν υπεύθυνο γιά τόν άμερόληπτο όρισμό έργατών - συντεχνιτών 
καί τό δίκαιο καταμερισμό δουλειάς.Ταυτόχρονα τόν δρισαν ύπόλογο ά- 
πέναντί τους γιά τυχόν μελλοντική παρέκκλιση άπό τά συμφωνημένα.270

Γιά μεγαλύτερη κατοχύρωση μάλιστα τά δύο ένδιαφερόμενα μέρη 
έπικύρωσαν τή συμφωνία τους αύτή μέ έγγραφο συμφωνητικό,στό όποιο, 
άνάμεσα στά άλλα,καθορίζονταν μέ άκρίβεια καί σαφήνεια τά καθήκοντα 
τοΟ έπιστάτη,όρίζονταν ο'ι ήμερήσιες άποδοχές του σέ δύο . γρόσια 
καί τέλος διευκρινιζόταν δτι,έά ν  ένα άπό τά δύο μέρη γιά  όποι- 
οδήποτε λόγο έπιθυμούσε νά διακόψει τή συνεργασία,μπορούσε νά τό κά
νε ι,άφού πρώτα ό έπιστάτης έδινε άπολογισμό των έργων του
καί στή συνέχεια έπαιρνε τόν δικαιούμενο μισθό γιά τ ίς  τελευταίες ύ-

, 271
πηρεσίες του.

Στό ίδ ιο  έγγραφο γίνετα ι λόγος γιά πρώτη φορά καί γιά άποζημί- 
ωση. άπό τ ίς  συντεχνίες ,τών έργατών πού συμμετέχουν κάθε φορά στίς 
άγγαρειες, γεγονός*νομίζω,πολυσήμαντο,γιατί άπό τή μιά μεριά άπο- 
δείκνυε τήν άρτια κατοχύρωση των μελών τους στόν τομέα τής κοινωνι
κής πρόνοιας,καί άπό τήν άλλη συντελούσε άποφασιστικά στήν άπάλειφη 
διαφωνιών καί παραπόνων μεταξύ τών συντεχνιτών γιά μεροληπτική στά
ση τοΰ έπιστάτη σέ μερικούς άπ'αύτούς. Δυστυχώς άπό τό έγγραφο δέν 
μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά έκτιμήσουμε τό μέγεθος τής άποζημίωσης* 
πού πολύ πιθανόν νά μήν ήταν άνάλογη μέ τό μεροκάματο πού κέρδιζε ό



ποιος θ ’άποτολμοΰσε ένα τέτοιο άπολογισμό,θά κινδύνευε νά χαρακτη- 
ρισθεΐ τό λιγότερο ύπερβολικός γιά τά συμπεράσματά του.

'Υπάρχουν δμως δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πού νομίζουμε 
πώς πρέπει νά μνημονευθούν ,γ ια τ ί σ’αύτές τά μέλη των συντεχνιών ύπό- !
φεραν πολλά μέχρι νά έκπληρώσουν την άποστολή τους. *

Ή μία άναφέρεται στήν έπισκευή τού περίφημου γιαννιώτικου κά
στρου τό 1815 καί ή άλλη στήν έπιδιόρθωση του πύργου στά Λιθαρί- !

265 !
τσια,δεύτερου σημαντικού όχυροΰ,τό 1820. :

Στην πρώτη δλα τά μέλη των συντεχνιών έργάζονταν,μ’έναλλαγές, 
καθημερινά καί γιά μακρύ χρονικό διάστημα,γιά τη μεταφορά τών άπα- :
ραίτητων οικοδομικών υλικών μέχρι νά όλοκληρωθεΐ τό τεράστιο αύτό £

r
έργο καί νά πάρει την όριστική του μορφή,μέ τήν όποια σώζεται ώς j
τ ίς  μέρες μας. |

Στή δεύτερη ή ένίσχυση καί ή τελοιοποίηση τού πύργου στά Λιθα- "
266 ■'ρίτσιά άνατέθηκε ολοκληρωτικά στίς συντεχνίες."Ηταν ή έποχή πού ό *Α- |

λής άρκετά θορυβημένος,μετά τήν κήρυξή του ώς φιρμανλή άπό τήν Πύλη,
σήμανε γενικό συναγερμό γιά τήν άμυντική του θωράκιση. Μετέχοντας |
κα ίοί συντεχνίες στόν πυρετώδη ρυθμό τής γενικότερης έντατικής προ- :
ετοιμασίας έστελναν κάθε βράδυ 15 άτομα ή κάθε μιά ,έφοδιασμένα μέ
κασμάδες,φτυάρια καί σακκιά,γιά νά σκάβουν καί νά κουβαλούν χώμα
στίς ντόπιες τής κούλιας (πύργου) τών Λιθαριτσιών μέχρι νά άποκτήσει
τό φρούριο αύτό τ ίς  άπαιτούμενες άμυντικές ικανότητες.

Τήν έπιστασία τών άγγαρειών γενικά άναλάμβανε συνήθως γιά με
γάλο χρονικό διάστημα κάποιο άτομο διορισμένο άπό τόν Άλή πασά ή ά
πό τό περιβάλλον του.

Φαίνεται δμως πώς ή μεροληπτική στάση τών έπιστατών άπέναντι
σέ συντεχνίες ή σέ πρόσωπα μέσα στήν ίδ ια  τήν συντεχνία καί ή έκτα
ση τών καταχρήσεων τών συντεχνιακών κανονισμών διαμόρφωσαν μιά κα
τάσταση ανυπόφορη,πού έξανάγκασε τελικά τ ίς  συντεχνίες νά άπευθυν- 
θοΰν στόν Άλή πασά .‘Από τόν τοπάρχη τους ζήτησαν ώς έλάχιστη ικανο
ποίηση τού αίτήματός τους τήν όριστική άπομάκρυνση τού τότε έπιστάτη 
( "έργάτμπαση") ’ Ιω.Μπαρούχου καί τήν προσωρινή άτόνιση τού θεσμού 
αύτοΰ,χωρίς νά παραβλάπτονται στό έλάχιστο τά συμφέροντά του. Οί 
λόγοι πού τούς ώθησαν στήν άπόφαση αυτή προέρχονταν άπό τήν άπαράδε-
κτη συμπεριφορά τού τελευταίου πρός τά μέλη τών συντεχνιών,πού έπρε-

268πε μέ τή σειρά νά γευθοϋν τό πικρό έργο τής "αύθεντικής άγγαρείας".

-72-
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ΆφοΟ άπέτυχαν στήν προσπάθειά τους αύτή προσέφυγαν στόν προε
στό τους ' .Στ.Ίωάννου ,άναζητώντας κατανόηση γιά τή λύση τοΟ προ
βλήματος τους καί τήν έπανόρθωση τής άδικίας.Μέ τήν άναφορά τους* 
πού τοΟ ύπέβαλαν τόν Αύγουστο τού 1819) υποδείκνυαν νέο πρόσωπο γιά  
τή θέση τού έπιστάτη,τόν ’ Ιωάννη Δημητρίου,γουναρά.Ταυτόχρονα τού ά- 
νακοίνωναν τήν δριστική τους άπόφαση νά μήν ζαναδεχτοϋν τό θεσμό 
τού έργάτμπαση.δσο καί δν αύτό άποτελοΟσε ίσχυρή έπιθυμία τοΟ Άλή.
Τό έργο τού έπιστάτη θά τό άναλάμβαναν οί τσαουσάδες των ' έσναφιών*

269
μέ έγγύηση μάλιστα γιά τήν καλύτερη έπιτυχία του.

’Από τήν έζέλιζη των γεγονότων διαφαίνεται άπόλυτα ότι ή έπ ι- 
θυμία καί ή έπιδίωζη των συντεχνιών νά δ ιορ ίζετα ι στήν θέση τού έ π ι
στάτη πρόσωπο αιρετό,έπιθυμητό στήν πλειοφηφία, πραγματοποιήθηκε.

’Από λυτό έγγραφο πού βρέθηκε στόν κώδικα 5 χού ΑΣΙ,παρατοπο
θετημένο ίσως,διαπιστώνουμε δ τ ι ο ί συντεχνίες προχώρησαν στήν έκλο- 
γή ένός έμμισθου έπιστάτη,τού Άναστάση Γκοργκόλη,γουναρά,τόν όποιο 
κατέστησαν υπεύθυνο γιά τόν άμερόληπτο όρισμό έργατών - συντεχνιτών 
καί τό δίκαιο καταμερισμό δουλειάς.Ταυτόχρονα τόν όρισαν ύπόλογο ά-

0*7 Οπέναντι τους γιά τυχόν μελλοντική παρέκκλιση άπό τά συμφωνημένα.
Γιά μεγαλύτερη κατοχύρωση μάλιστα τά δύο ένδιαφερόμενα μέρη 

έπικύρωσαν τή συμφωνία τους αύτή μέ έγγραφο συμφωνητικό,στό όποιο, 
άνάμεσα στά άλλα,καθορίζονταν μέ άκρίβεια καί σαφήνεια τά καθήκοντα 
τού έπιστάτη,όρίζονταν οί ήμερήσιες άποδοχές του σέ δύο . γρόσια 
καί τέλος διευκρινιζόταν δτ ι,έά ν  ένα άπό τά δύο μέρη γιά  όποι- 
οδήποτε λόγο έπιθυμοΰσε νά διακόψει τή συνεργασία,μπορούσε νά τό κά
νε ι,άφοϋ πρώτα ό έπιστάτης έδινε άπολογισμό τών έργων του 
καί στή συνέχεια έπαιρνε τόν δικαιούμενο μισθό γιά τ ίς  τελευταίες ΰ-

, 271
πηρεσίες του.

Στό ίδ ιο  έγγραφο γίνετα ι λόγος γιά πρώτη φορά καί γιά άποζημί- 
ωση. άπό τ ίς  συντεχνίες ,τών έργατών πού συμμετέχουν κάθε φορά στίς 
άγγαρείες, γεγονός»νομίζω,πολυσήμαντο,γιατί άπό τή μιά μεριά άπο-
δείκνυε τήν άρτια κατοχύρωση τών μελών τους στόν τομέα τής κοινωνι
κής πρόνοιας,καί άπό τήν άλλη συντελούσε άποφασιστικά στήν άπάλειφη 
διαφωνιών καί παραπόνων μεταξύ τών συντεχνιτών γιά μεροληπτική στά
ση τού έπιστάτη σέ μερικούς άπ’αυτούς. Δυστυχώς άπό τό έγγραφο δέν 
μάς παρέχεται ή δυνατότητα νά έκτιμήσουμε τό μέγεθος τής άποζομίωσης* 
πού πολύ πιθανόν νά μήν ήταν άνάλογη μέ τό μεροκάματο πού κέρδιζε ό
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συντεχνίτης άπό τή δουλειά του στό έργαστήρι του.

2) Κονάκια

’Εξίσου βαρύς,άν δχι πιό δυσβάστακτος,ήταν καί δ θεσμός των 
κονακιών,τού ύποχρεωτικοΟ δηλ. στρατωνισμού των τούρκων άξιωματού- 
χων καί των τούρκων καί άλβανών στρατιωτών. Ή άναγκαστική (Ηλοξε
νία τους,θλιβερό καθήκον του Οπόδουλου χριστιανικού πληθυσμού,αποτε
λούσε άλπθινή μάστιγα γιά τούς γιαννιώτες βαροσληδες ιδιαίτερα, γιά 
τέσσερις πολύ σημαντικούς λόγους.Ό πρώτος ήταν δτι άπό τά τέλη τού 
18ου αιώνα τά έξοδα γιά τά κονάκια καί τά στρωσίδια τών πασάδων βά
ρυναν ολοκληρωτικά τούς βαροσληδες ,ένώ πριν όλος ό καζάς συμμετεί-

273χε άπό κοινού σέ παρόμοιες δαπάνες. Ό δεύτερος όφειλόταν στη 
συχνή παρουσία τού πολυάριθμου στρατού,κυρίως Άλβανών μισθοφόρων, 
πού συντηρούσε ό Άλής καί ο ί γ ιο ι του σέ συνδυασμό μέ τήν παντελή 
έλλειψη κτιρίων στρατώνισμού-Χ) τρίτος προερχόταν άπό τό γεγονός δτι 
ιά  Γιάννινα ώς έδρα τού πσσαλικιού δεχόταν συχνά έπισκέψεις άπό άνώ- 
τερους καί κατώτερους άξιωματούχους τού τουρκικού στρατού καί τής 
διοίκησης.στους οποίους έπρεπε νά έξασφαλισθεϊ η συνηθισμένη πολυέξο-

' 2 7 4
δη διαμονή. Ό τέταρτος λόγος,τέλος,είχε σχέση Μέ τήν προσωπικότη
τα τού Άλή πασά που προσείλκυε μεγάλο άριθμό εύρωπαίων έπισκεπτών 
ή περιηγητών,στους όποιους μάλιστα πρόσφερε μέ μεγάλη προθυμία καί 
ευχαρίστηση λαμπρή φιλοξενία?75

Τά βάσανα όμως τών βαροσλήδων τών Ίωαννίνων δέν περιορίζονταν 
στήν αύθαίρετη έπιβολή τής συγκατοίκησης μέ τόν άλλόθρησκο έχθρό,άλ- 
λά συνήθως έπαιρναν άκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις,έπειδή οί " φιλοξε
νούμενοι", καί κυρίως οί στρατιώτες ,έκτος άπό τήν έξασωάλιση κατοι
κίας,ζητούσαν συχνά,καί τό κατόρθωναν συνήθως μέ απειλές,τήν παροχή

276τροφής,όχι μόνο γιά τόν έαυτό τους,αλλά καί γιά τά ζώα τους.
Τό κακό μετριάστηκε κάπως,ύστερα άπό έντονες διαμαρτυρίες τους 

καί μέ τή μεσολάβηση τού προεστού τους Στ. ’ Ιωάννου,όταν ό Άλής ά- 
φαίρεσε τό δικαίωμα πού είχε μέχρι τότε κάθε τούρκος άξιωματικός νά 
έκδίδει διαταγή ("δισκερέν") γιά κονάκι.Τό "προνόμιο" αυτό κράτησε

277
γιά τόν έαυτό του καί τό μεγαλύτερο γιό του Μουχτάρ.

Γιά τήν όρθότερη καί δικαιότερη έφαρμογή τού μέτρου αύτοϋ , 
δυνάστης καί δυναστευόμενοι είχαν συμφωνήσει νά έκλέγουν κάθε χρό



νο δύο fj τρία δτομα,τούς λεγάμενους κονακτζήδες,τά όποια θά έπέβλε· 
παν τήν κανονική τήρηση τής συμοωνίας ,θά ματαίωναν κάθε προσπάθεια 
υπεκφυγής των χριστιανών καί θά άπέτρεπαν κάθε άπόπειρα αύθαιρεσίας

278
του κατακτητή.

Τά περισσότερα άπό τά άτομα αύτά όμως δχι μόνο δέν έκτελοΟσαν 
τά καθηκοντά τους μέ στοιχειώδη ζήλο>γιά νά δικαιολογήσουν τόν μισ
θό τους τουλάχιστόν,279άλλ<* παραμελούσαν τελείως τό έργο τους,κάνον
τας συχνά κατάχρηση τής έζουσίας,γιά νά άποκομίσουν δικά τους όφέλη. 
"Ετσι δέν πριορίζονταν μόνο στό μισθό τους,άλλά μέ τήν πρόφαση του 
κονακιοΰ ζητούσαν χρήματα άπό χριστιανούς πού τά σπίτια τους δέν ήταν 
"διαφεντεμένα"* άπειλώντας σέ άντίθετη περίπτωση στήν άμεση έπίτα- 
ζή το υ ς.’Επίσης βασάνιζαν καί ζυκολοποΰσαν τούς άνήμπορους νά άντα- 
ποκριθούν στις παράλογες καί υπερβολικές άπαιτήσεις των τούρκων 
στρατιωτών καί γενικότερα μέ τ ίς  πράξεις τους καί τή συμπεριφορά
τους,δημιουργούσαν πρόσθετα προβλήματα στούς κατοίκους τού βαροσιοΰ

280
ά ν.ί νά τούς ζαλαφρώνουν ή νά τούςάπαλλάσσουν άπ’αύτά.

Ή συμπεριφορά αΰτή άνάγκασε τ ίς  συντεχνίες νά καταφύγουν στόν 
προεστό τής πόλης Στ.Ίωάννου καί νά παραπονεθοϋν γιά τ ί .  συνεχείς 
καί μεγάλες καταχρήσεις τών κονακτζήδων.Ζήτησαν έπίσης τή μεσολάβη
σή του γιά τήν άμεση καί όριστική Λεραπεία τού κακού.Κάθε φορά τού 
υπενθύμιζαν τ ίς  υποσχέσεις καί τ ίς  έγγυήσεις πού τους ε ίχε  δώσει σέ 
προηγούμενη άναφοά τους.

Χαρακτηριστική ε ίνα ι ή άναίρορά πού τού ύπέβαλαν ο ί συντεχνίες
281

τόν ’ Ιούλιο τού 1814, μέ τήν όποια άπαιτοΰσαν έπιτακτικά τήν ά ντι- 
κατάσταση τών κονακτζήδων Γιάννη Χάντζιου καί θεμελή Τ ζιατζιάνη,για
τ ί οί ένεργειές τους είχαν καταστεί πλέον δχι μόνο έπιζήμιες γιά τ ίς  
οίκογένειές τους,άλλά τελείως άπαράδεκτες καί άκατονόμαστες,άΡΌΰ ό 
πρώτος είχε φθάσει στό σημείο νά προσβάλει τήν τιμή τών γυναικών 
καί τών κοριτσιών τών μελών τους.Στην άναίρορά αυτή τόνιζαν έπίσης 
πώς κάθε δριο τής άνθρώπινης άνοχής,άντοχής καί υπομονής ε ίχε  πλέον 
έζαντληθεί.

Γιά νά τόν διευκολύνουν μάλιστα περισσότερο πρότειναν ώς 
άντικαταστάτη τους,τόν Πάνο ’Αντωνίου,πρόσωπο συνετό καί τ ίμ ιο , έκ- 
λεγμένο άπό τό κοινό τής πόλης,πρόθυμο νά σέβεται τ ίς  ύποδείξεις 
του,άλλά καί νά περιφρουρεί τά συμφέροντά τους.

’Απρόσμενα δμως ό Στ. Ίωάννου»γιά άγνωστους λόγους,δέν προβλη
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ματίστηκε ούτε άνησύχησε μέ τήν άναφορά τους αυτή ούτε καί, μέ τ ίς  
άλλες πού έπακολούθησαν.Πολύ πιθανόν ή άδράνειά του αυτή νά όφείλε- 
ται ατό γεγονός άτι πίστευε πώς ο'ι έκτιμήσεις τους καί τά συμπερά- 
σματά τους γιά τόν ένα τουλάχιστο άπό τούς κονακτζήδες,άν δχι καί 
γιά τούς δυό,ήταν υπερβολικά αύστηρά ή κατά ένα μεγάλο ποσοστό λαθε
μένα.

Τό πόσο δίκαιες δμως ήταν οί κατηγορίες καί πόσο άδικο είχε ό 
ίδ ιος μέ τήν αρνητική στάση πού τήρησε,κωφεύοντας στις παρακλήσεις 
καί τ ίς  ικεσίες των συμπολιτών του,άποδεικνύεται από τήν έξομολόγο- 
ση τού ίδιου οχτώ χρόνια αργότερα.Τότε,μέ τήν καταστροφή τού Άλή 
καί τήν άλλαγή τής τοπικής τουρκικής ήγεσίας άντιμετώπισε έκπληκτος 
άνοίκεια συμπεριφορά άπό τά πρόσωπα πού κάποτε είχε ευεργετήσει.Τού 
ζητούσαν έπίμονα καί έπιτακτικά νά έξοφλήσει άνύπαρκτο χρέος του 
πρός τήν πολιτεία,άπειλώντας τον πώς σέ διαφορετική περίπτωση ήταν
υποχρεωμένα νά τόν οδηγήσουν στή φυλακή.282

Εύτυχώς δμως στις πικρές αύτές ώρες ήλθε νά τόν άνακουφίσει ή 
θύμηση πώς έστω καί καθυστερημένα ένέδωσε στις άλλεπάλληλες διαμαρτυ
ρ ίες τους καί προχώρησε άρχικά στήν άντικατάσταση τού Τζιατζιάνη μέ 
τόν Πάνο 'Αντωνίου καί άργότερα του Χάντζιου μέ τόν Θανάση Ντεβόλια?83 
γιά τόν όποιο δμως δέν άργησαν νά φθάσουν τά πρώτα παράπονα καί κα
ταγγελίες?84

4 .ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

Στίς άρχές τής δεύτερης δεκαετίας τού 19ου αίώνα φθάνουν τά 
πρώτα άνησυχητικά μηνύματα γιά τήν οικονομική κατάσταση τών συντε
χνιών τού κέντρου τής έπικράτειας τού Άλή πασά,τά Γιάννινα.

Άπό τούς πρώτους δέκτες τών άσχημων αύτών ειδήσεων ήταν καί 
δ ίδ ιος ό Άλής,πού διαπίστωσε έγκαιρα τήν προοδευτική συρρίκνωση 
τών προσόδων οί όποιες κατά κύριο λόγο προέρχονταν άπό τ ίς  οικονο
μικές δραστηριότητες τών συντεχνιών.Αμέσως λοιπόν άπευθύνθηκε στόν 
Στ.Ίωάννου προεστό τής πόλης ,καί τού ζήτησε νά εντοπίσει πρώτα 
τά α ίτ ια  τού οικονομικού μαρασμού τής έδρας τού πασαλικοΰ του καί 
στή συνέχεια νά τού υποβάλει σχετικές προτάσεις γιά τή θεραπεία τού 
κακού,άν βέβαια υπήρχαν άκόμη περιθώρια,ώστε νά πάρει αμέσως τά κα
τάλληλα μέτρα.

'0  τελευταίος,άνταποκρινόμενος στήν έπιθυμία τού Άλή καί έπα- 
ληθεύοντας ταυτόχρονα τ ίς  άνησυχίες του,έδωσε πλήρη άπάντηση στά έ-



- 7 7 -

ρωτήματα του Άλή συντάσσοντας Μακροσκελές ύπόμνημα στό όποιο άνέ- 
λυε διεξοδικά καί μέ πολύ σαφήνεια τούς λόγους πού όδηγοΰσαν τό συν
τεχνιακό θεσμό σέ έπικίνδυνη φάση νιά τήν κατοπινή έπιβίωσή του καί 
κατ’έπέκταση τό γιαννιώτικο έμπόριο καί τήν οίκονομ ία σέ μεγάλη δο
κιμασία καί χρόνια κρίση.285

Ό ς πρώτο καί πιό ούσιαστικό λόγο  ̂ ό έμπειρος σέ οικονομικά 
ζητήματα ήλικιωμένος προεστός θεωρούσε στό σκεπτικό του τήν παραβία- 
ση τού κλειστού άριθμοϋ τής συντεχνίας (nunerus c lausus). Ή έκ- 
πόρθησπ τού κυριότερου όχυροϋ τής συντεχνιακής δομής έθετε τέρμα σ’ 
ένα παραδοσιακό κανόνα πού ε ίχε  άποδειχθεί πολύτιμο προστατευτικό 
κέλυφος γιά τήν ίδια  τήν ύπαρξη καί τή ζωή τής συντεχνίας καί προ- 
καλοΰσε καταλυτικές συνέπειες σέ όλόκληρη τή συντεχνιακή διαστρωμά
τωση.

Τό χτύπημα θεωρούνταν καίριο γ ια τ ί καταδίκαζε όριστικά τό μέλ
λον τής συντεχνίας,σπέρνοντας τό μικρόβιο τής διχόνοιας στά μέλη της 
καί δηλητηριάζοντας τ ις  σχεσεις τους.Προερχόταν άπό άτομα πού ε ι 
σχωρούσαν παράνομα στις συντεχνίες καί ένσωματώνονταν άντικανονικά 
μέ τά ύπόλοιπα μέλη τους καί καταργούσαν τό αύστηρό έθιμικό κα
θεστώς τής ύποχρεωτικής μαθητείας καί τής έλεγχόμενηο έσωτερικής προ
αγωγής άπό κάλφα σέ μάστορα.Τά άτομα αύτά κατάγονταν κυρίως άπό τούς 
γειτονικούς μέ τά Γιάννενα ναχαέδες καί σπάνια μακρύτερα άπό αύτούς.

Τις διαπιστώσεις αύτές δ Ίωάννου τ ις  τεκμηρίωνε καί τίςάπλού- 
στευε συγχρόνως μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα άναφοράς στις συντεχνί
ες των τζιαρτζήδων ,κρασοπούλων,ψωμάδων,σιμιτζήδων καί μπακάληδων.
Οι συντεχνίες αύτές είχαν κυριολεκτικά άλωθεί,προπαντός άπό Ζαγορί- 
σιους καί Ζιτσιώτες καί άλλους εύπορους έπαρχιώτες πού άποτελοΰσαν 
τά /3 τού γενικού συνόλου τών μελών τους,ένώ τό ύπόλοιπο /3 ήταν2g7
ντόπιοι Γιαννιώτες.

’Εκείνο δμως πού έντυπωσιάζει άπό τήν πρωτόφαντη εισβολή τών 
ξένων καί έτερόκλητων στοιχείων στή συντεχνία,είναι τό γεγονός δτι 
τά πιό πολλά άπό τά πρόσωπα αύτά ήταν τσιφλικιώτες ,πού διακρίνον- 
ταν γιά τήν άνώτερη οικονομική τους κατάσταση ,ένώ πολύ λίγα άνη- 
καν στή μεσαία ή άδύνατη οικονομικά τάξη.

01 λόγοι πού ώθησαν τούς άνθρώπους αύτούς στήν έκλογή ένός 
νέου τρόπου ζωής,τελείως ξένου πρός τόν πρηγούμενο,είναι άσφαλώς
διαφορετικοί γιά τό κάθε στρώμα’τό μόνο κοινό σημείο ήταν ή προτί-



μησή τους κατά κανόνα στίς έμπρρικές λεγάμενες συντεχνίες, έπειδή 
προφανώς σ'αύτές δέν άπαιτούνταν καμιά προπαιδεία  γ ιά  έπιτυχημένη  
στσ ίΐοδρόμηση ,σέ άντίθεση  μέ τ ι ς  β ιο τεχ ν ικ έ ς  ,δπου ή σωστή έκμόθησπ 
τής τέχνη ς  έπ α ιζ ε  τόν πρωτεύοντα ρόλο~γιά~τήν κατοπινή έξέλιξη τού 
συντεχνίτη.

* Εξετάζοντας προσεκτικά τ Ις  διαστάσεις τού φαινομένου μπορεί 
κα νε ίς  εύκολα νά αιτιολογήσει τήν πράξη ιών άγροτών ή τών . χωρικών 
μέ μέτρια ή άσήμσντπ περιουσία,πού έγκσταλείπουν τό χωριό τους γιά 
νά περιχαρακωθούν πίσω άπό μιά μεγάλη κοινωνική όμάδα,τή συντεχνία, 
ή όποΙα πρόσφερε,άναμφισβήτητσ,περισσότερα έχέγγυσ καί εύκαιρίες 
στά μέλη τη ς  ό π 'ΰ τ ι  ή κο ινότητα  τού χωριού τους.

‘Αντίθετα,πολύ δύσκολα καί μέ μεγάλη έπιφύλσζη απορεί κανείς  
νά έπισημάνει τούς άρνητικούς παράγοντες ή τά πιθανά κίνητρα πού 6- 
δήγησσν τούς τσιφλικιώτεςμικρούς καί μεγάλους,στήν τολμηρή άπόφσση 
νά έγκσταλείψουν τά "αύθεντικά" χωράφια καί τά κτήματα άκαλλιέργητα 
"χέρσα" καί νά ένσωμστωθούν σ τ ις  συντεχνίες. Έκει έπενδύουν τά κεφά
λαιά τους μέ σίγουρο σχεδόν τό ζητούμενο μέγιστο δυνατό κέρδος,έξαι-
τΐα ς τής έξσσθένησης τών περιοριστικών άρχών τών συντεχνιών καί τήν* *
άπαρχή τού συναγωνισμού,πού ώς γνωστόν παίζει εύεργετικό ρόλο στό
κεφάλαιο?**'*

* 01 κυριότεροι παράγοντες πού έπέδρασσν τόσο άποωσσιστικά έπά- 
νω φ υ ς  καί καθόρισαν τήν τελική τους κίνηση νομίζουμ πώς είνα ι δύο: 
ένας τοπικός,περιορισμένος στά δρια τού πασαλικιού τού Άλή,καΙ ένας 

, r  μέ εύρΟτερο φάσμα, πού κάλυπτε όλόκληρπ τήν όθωμσνική σύτοκρατορΐα.0 
πρώτος πήγαζε άπό τήν άσύμφορη καί έπιζήμισ πολιτική πού έφάρμοζε ό 
*Αλής καί ol viol του γιά όλους άνεξαίρετα τούς τσιφλικιώτες τής έ-

yp/i
πικράτειάς zouf ό δεύτερος όφειλόταν στό μεγάλο Ιστορικό γεγονός 
τής μετάβασης άπό τόν τιμαριω τικό  στήν έμπορευματική άστική οίκο- 
νομίσ,πού τήν έποχή σύτή,Ιδιαίτερα,παρουσιαζόταν μέ τήν πιό τέλεια
μορφή ,κσΐ όπως ήταν φυσικό ol συνέπειες τού γεγονότος σύτού άντσ-

2 9 0νακλούσαν άρνητικά κατ έξοχήν πάνω στή φεουδαρχική τους τάξη.
'Υπήρχαν όμως καί σημαντικότατα κίνητρα πού μέ τήν έλκυ- 

στικότητά τουςέξάλειψσν καί τούς τελευταίους τους δ ι πσγμούς γιά τήν 
όρθότητσ τής άπόφασής τους καί τούς έβγαλαν άπό τυχόν δίλημμα9τά Ι 
δια κίνητρα έπίσης προξένησαν ευνοϊκά έρεθίσμστα καί γιά τούς οικονο
μικά άνίσχυρους καί Ισχυσσν ώς κριτήρια στήν έπιλογή τών όριστικών 
τους άποφάσεων.
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Τά παραπάνω κίνητρα ήταν κοινά γιά δλα τά άτομα, άνεξάρτητα 
άπό τήν οίκονομική τους κατάσταση,πού έγκατέλειπαν τήν πατρική τους

στήρια", άφοΰ πρώτα χρισθούν μέλη κάποιας συντεχνίας.Τά πλεονεκτήμα
τα πού έξασψάλιζαν οί νέοι συντεχνίτες άπέναντι στους παληούς "έσνα- 
φλήδες" ήταν: α) δέν υποχρεώνονταν ν ’άκολουθήσουν τή γνωστή ύποχρε- 
ωτική θητεία καί διαδικασία γιά τήν άπόκτηση τοΟ τίτλου του μάστο
ρα, β) μπορούσαν νά έκλέγουν έλεύθερα καί χωρίς περιορισμούς τή συν
τεχνία τής άρεσκείας τους,γ) δέν συμμετείχαν ποτέ στίς "αύθεντικές" 
άγγαρειες,υποχρεωτικές γιά δλους τούς άλλους βαροσλήδες συντεχνί
τες, δ) δέν γνώριζαν τ ίς  θλιβερές συνέπειες τού θεσμού των κονακίων, 
καί ε) άπαλλάσσονταν άπό τ ίς  άμεσες φορολογικές υποχρεώσεις των 
συντεχνιών,πληρώνοντας μόνο τή δεκάτη γιά τήν κτηματική τους πε
ριουσία πού διατηρούσαν στό χωριό τους.291

Αντίστοιχα οί συντεχνίες ζημιώνονταν πολλαπλά γ ια τ ί:  άπό τό 
πρώτο εύεργέτημα στερούνταν τό καθιερωμένο σεβαστό χρηματικό ποσό, 
τό τεστήρι,πόρο σημαντικό καί σίγουρο γιά τά ταμεία τών συντε- __

I

IU μοΛΜί ι υ ι ο  uuu ιΐ|μυ i,u ι υ  Λ μ ι ι ι ι μ ν υ  u m  ιιμυυ&ΤΗ^νιι^  uuuu ii isv*  i\v»u f

ποιοτικά αύξησης τών μελών τής συντεχνίας καί μοιραία άνέτρεπε τήν 
ίσορροπία στό έσωτερικό της μέ τήν καταστρατήγηση ένός άκόμη ε ίδ ι -  
κά θεσπισμένου καί πατροπαράδοτου κανονισμού γιά  τήν προστασία της 
άπό τόν κίνδυνο τού έξωτερικού_στοιχείου.

Τό τρίτο πλεονέκτημα έδινε τό δικαίωμα στούς ντόπιους συντε
χνίτες νά παραπονοΰνται διαρκώς,καί δικαιολογημένα άλλωστε,γιά τήν 
άνιση αυτή μεταχείριση πού δημιουργούσε διακρίσεις στούς κόλπους 
της.01 “ξένοι" συνάδελφοί τους,άπαλλαγμένοι άπό τ ί ς  έπιβαρύνοείς,έ- 
πιδίδονταν άπερίσπαστα στήν έργασία τους,ένώ άντίθετα οί βαροσλήδες 
άναγκάζονταν συχνά νά χάνουν πολλές ώρες καί δχι σπάνια όλόκληρες 
μέρες άπό τό χρόνο τους?93 γιά νά προσφέρουν τ ίς  υπηρεσίες τους στίς 
άγγαρείες τού Ά λή.

γή γιά νά έρθουν μόνιμα στά Γιάννινα καί ν ’άνοίξουν "έσναφικά έργα
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Τό τέταρτο πλεονέκτημα δημιουργούσε στίς συντεχνίες νέο πρό
βλημα, όξύτερο άπό τό προηγούμενο των άγγαρειών,μέ σημαντικές οικονο
μικές καί κοινωνικές προεκτάσεις.Ή μή συμμετοχή των νέων μελών στίς 
πολυδάπανες άκούσιες^ριλοξενίες" των τούρκων στρατιωτών,καί ή άπου- 
σία τού έχθροΰ άπό τά σπίτια τους,άποτελούσαν δύο σημαντικότατες α ί
τ ιε ς  πού προκαλούσαν κάθε τόσο άναστάτωση στούς κόλπους τών συντε
χνιών,άπό τ ίς  όξύτατες έντονες καί δίκαιες διαμαρτυρίες τών κάθε φο
ρά "διαφεντεμένων".01 τελευταίοι έδιναν πάντα βαρύτητα καί προτεραι
ότητα στό κοινωνικό σκέλος τού προβλήματος,γιατί πίστευαν δτι ή έπι- 
βολή τού μέτρου αύτοΰ,έστω καί πρόσκαιρα ,τούς υποβάθμιζε σέ πολίτες 
κατώτερης κατηγορίας καί τούς θύμιζε καθημερινά τήν όδυνηρή καί άνο-

295χύρωτη θέση τού ραγιά.
Τό πέμπτο όμως προνόμιο ήταν καί τό πιό σκανδαλώδες καί προκλη

τ ικ ό ,γ ια τ ί δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στούς υπόλοιπους .συντεχνί- 
τες σχετικά μέ την άντιμετώπιση τών φορολογικών βαρών.Σέ συνδυασμό 
μάλιστα μέ τήν οικονομική εύρωστία άρκετών νεοφερμένων στή συντεχνι
ακή οικογένεια,τό πρόβλημα αύτό έπαιρνε άκόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, 
μέ έπακόλουθο οί περισσότεροι άπό τούς ντόπιους νά μή μπορούν ν ’ά- 
νταποκριθουν στίς άπαιτήσεις τής άγοράς καί πολύ περισσότερο στό 
δυσβάστακτο φορολογικό φορτίο καί τελικά κάτω άπό τήν άοόρητη αύτή 
πίεση νό έζαναγκάζονται σέ άκούσιο ξενιτεμό,άναζητώντας καλύτερη τύχη.

Μέ τήν ύποχρεωτική τους μετανάστευση όμως έωερνσν τούς υπό
λοιπους παλιούς συντρόφους τους σέ άκόμη μειονεκτικότερη θέση, άφοΰ 
άπό τή μιά μεριά λιγόστευε ό άριθμός τών φορολογούμενων μονάδων-κε- 
φαλών,ένώ άντίθετα άπό τήν άλλη αύζανόταν άντιστρόφως άνάλογα ή φο
ρολογική έπιβάρυνση γιά τόν καθένα μιά καί ό έπιβαλλόμενος φόρος πα- 
ρέμεινε πάντα σταθερός.

Κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο  λ ο ι π ό ν  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν ά  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι  κ α ν ε ί ς  μ ι ά  α ύ ξ η σ η  

σ τ ά  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά  δ ε φ τ έ ρ ι α  ά π ό  2 0  έ ω ς  25% 2 9 8  ό ό π ο ι α  σ τ ά  τ ε λ ε υ τ α ί α  

χ ρ ό ν ι α  τ ή ς  δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς  τ ο ύ  Ά λ ή  π α σ ά  ε ί χ ε  φ θ ά σ ε ι  τ ά  30% ί 9 7 ,  μ έ  

ά π ο τ έ λ ε σ μ α  ν ά  σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  ή  σ υ ν τ ε χ ν ι α κ ή  α ι μ ο ρ ρ α γ ί α  μ έ  τ ή  φ υ γ ή  τ ώ ν  

π α λ ι ώ ν ' σ υ ν τ ε χ ν ι τ ώ ν  κ α ί  ν ά  π λ η μ μ υ ρ ί σ ε ι  ή ά γ ο ρ ά  ά π ό  Ζ α γ ο ρ ί σ ι ο υ ς , Ζ ι τ σ σ ί -  

ο υ ς , Σ υ ρ ρ α κ ι ώ τ ε ς , Κ α λ α ρ ρ υ τ ι ώ τ ε ς , ο ί  ό π ο ι ο ι  κ ρ α τ ο ύ σ α ν  τ ά  κ α λ ύ τ ε ρ α  κ α ί  

π λ ο υ σ ι ό τ ε ρ α  μ α γ α ζ ι ά . 2 9 8

'Ένα μικρό ποσοστό εύθύνης γιά τήν έπιδείνωση τής κατάστασης
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αύτής είχαν άκόμη τρεις μικρές κατηγορίες συντεχνιτών.2?9Στήν πρώτη 
περιλαμβάνονταν αυτοί που δούλευαν σέ νοικιασμένα έργαστήρια,κυρίως 
χάνια καί φούρνους,καί άρκουνταν νά καταβάλουν τούς "νενομισμένους1* 
φόρους ή νά συμμετέχουν στίς άγγαρεΐες,έχοντας τήν κάλυψη των ίδ ι-  
οκτητών τους.Στή δεύτερη συγκαταλέγονταν 55 άτομα,κυρίως Ζαγορίσι- 
οι,Άρτινοί καί Καλαρρυτιώτες.01 περισσότεροι μάλιστα άπ'αύτούς άν 
καί γεννημένοι στά Γιάννινα,γιά νά ξεφύγουν άπό τ ίς  φορολογικές υπο
χρεώσεις, είχαν "πολιτιγραφηθεί" Ζαγορίσιοι άπό τήν έποχή πού προε
στός τού ΖαγοριοΟ ήταν ό Βασίλειος Ρόδος. Ή τρίτη κατηγορία τέλος 
περιλάμβανε 70 άτομα άπό διάφορες συντεχνίες πού δέν Οπόκεινταν σέ 
κανένα δόσιμο.Άπό τά άτομα αύτά άλλα ήταν κατοχυρωμένα μέ άτομικά 
μπουγιουρντιά του Άλή καί άλλα δχ ι.

Ν Ό δεύτερος λόγος τής κρίσης των συντεχνιών,στενά συνυωασμένος 
μέ τό δισεπίλυτο φορολογικό τους πρόβλημα,έντοπιζότ^ν στή διατήρη
ση τής άναχρονιστικής γενικής στίμας του βιλαετιού. Ή τελευταία 
είχε έπιβληθεί πρίν άπό πολλά χρόνια μέ κριτήρια τότε άντικειμενικά», 
βασισμένα στήν οίκονομική δυναμικότητα τοΰ κάθε φορολογητέου χώρου. 
Τότε δέν δημιουργοΰνταν παράπονα άπό τούς φορολογούμενους,γιατί οί 
βαροσλήδες βρίσκονταν σέ ζηλευτή οίκονομική κατάσταση,οί Ζαγορίσιοι 
δέν είχαν γνωρίσει άκόμη τήν οίκονομική άνάπτυξη πού παρουσίαζαν 
τήν έποχή αύτή,οί Καλαρρυτιώτες καί οί Συρρακιώτες ήταν ραφτάδες, 
σιγκουνάδες καί προπαντός τσοπάνοι ο ί δεύτεροι,καί οί 'Εβραίοι ε ί 
χαν ύποστεί όλοκληρωτική καταστροφή άπό τήν πυρκαγιά τοΰ 1760,υποκι
νημένη άπό τόν Σουλείμάν πασά,ή όποια είχε άποτεωρώσει τά περισσότε
ρα σπίτια καί καταστήματα όλόκληρης τής έβραίκής συνοικίας?03

Μέ τά νέα όμως δεδομένα τά κριτήρια έκείνα έμφανίζονταν άδύνα- 
μα καί άντιφατικά καί η διατήρηση τής στίμας άποδεικνυόταν δχι μόνο 
τελείως άσύμφορη ,άλλά έπιζήμια καί καταλυτική γιά τό βαρόσι,ένώ άν- 
τίθετα πολύ ευνοϊκή γιά τά υπόλοιπο φορολογούμενα διαμερίσματα τού 
βιλαετιού καί Ιδιαίτερα γιά τήν έβραίκή κοινότητα.

Ή άνσθεώρησπ καί ή άνακατανομή τής στίμας γιά τόν Ισότιμο φο
ρολογικό καταμερισμό θεωρήθηκε σκόπιμη καί άπαραίτητη άπό 
τούς Γιαννώτες καί ώς ή μοναδική λύση, ή όποια θά τούς έβγαζε ά
πό τό φορολογικό άδιέζοδο,δπου είχαν περ ιέλθει,κα ί συνακόλουθα κατά 
ένα μεγάλο μέρος άπό τό άντίστοιχο οίκονομικό άδιέζοδο.Γιά τό σκο
πό σύτό άρχισαν μιά σειρά άπό ένέργειες πού άποσκοποΰσαν στήν κατάρ-
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γηση της ξεπερασμένης φορολογικής κλίμακας καί στή δημιουργία 
νέας μέ δρθολογιστικά κριτήρια,βασισμένα στή νέα πραγματικότητα , ή 
όϊτοία δέν θά έλυνε βέβαια άλλά θά άμβλυνε κάπως τό όξύ φορολογικό 
τους πρόβλημα καί 8 ’άφαιροΰσε άπ’αύτούς τό πικρό αίσθημα τής άδικίας 
καί τής καταφρόνιας. Ή δικαίωση πού περίμεναν άπό τ ίς  άλλεπάλληλες
έπίμονες καί έπίπονες προσπάθειές τους δέν ήλθε.Ή άόριστη έξαγγελία

, , , 30U
τού Άλή γιά έπουσιώδεις καί άσήμαντες φορολογικές έλαφρυνσεις 
μεγάλωσε,άντί νά έλαττώσει,τίς άνησυχίες τους,γιατί διαπίστωναν πώς 
ό χρόνος πού θά δινόταν ή άναμενόμενη όριστική λύση στό πρόβλημά 
τους άπομακρυνόταν έπικίνδυνα.

’Αφού καί ο ί τελευταίες τους έλπίδες γιά κάποιο θετικό άποτέ- 
λεσμα έξανεμίστηκαν,κατανόησαν πιά δτι ματαιοπονούσαν καί προσπαθού
σαν άνώφελα νά έξαλείψουν ή έστω νά περιορίσουν κάπως τ ίς  όδυνηρές 
συνέπειες τού de facto φορολογικού καταναγκασμού τους μέ ι ό  νά ύπο- 
στηρίζουν τή μονόπλευρη άποψη τής άναπροσαρμογής τής στίμας.Ή  στρο
φή γιά μιά νέα λύση τού προβλήματος κρίθηκε άναπόφευκτη.

Έτσι,έπενόησαν ένα πρωτότυπο δσο καί πολύ άπλό σχέδιο γιά τή 
φορολογική τους άνακούφιση,άπό τήν έπιτυχία τού όποίου έξαρτιόταν ά- 
ποκλειστικά ή κατοπιν-ι τους θέση στό θέμα τής φορολογίας.Καταμέτρη
σαν δηλ. άπό προηγούμενα δεφτέρια τά φορτώματα κρασιού καί ρακιού 
πού είσάγονταν κάθε χρόνο στό βαρόσι καί παρατήρησαν πώς έφθαναν 
τ ίς  30.000 καί μερικές μάλιστα χρονιές τά ξεπερνοΰσαν.Άν έπιβάρυναν 
λοιπόν τήν όκά τού κρασιού μέ δύο παράδες καί τή λίτρα τού ρακιού
μέ άλλους δύο παράδες.άνακάλυψαν δ ι ι  θά προέκυπτε ένα χρηματικό πο- 

305 306
σό, γύρω στίς 120.000 μέ 130.000 γρ. τό νοόνο, Ικανό νά υπερκα
λύψει τόσο τά βασιλικά δσο καί τά αύθεντικά δοσίματα τού βαροσιοΰ.

Τό σχέδιό τους τό υπέβαλαν έπίσημα σ όν Άλή μέ έπιστολή 
τους στίς 22 Μαρτίου 18173,° 7 τήν όποία ύπέγραφαν οί περισσότερες καί 
σημαντικότερες γιαννιώτικες συντεχνίες.308 Γιά τήν άπόλυτη μάλιστα 
έπιτυχία του πρότειναν στόν Άλή νά όρίσει δικούς του άνθρώπους, έ 
μπιστους ,νά συγκεντρώνουν τό χρηματικό αύτό δασμό μέ τρόπο παρόμοιο 
μ’έκεΐνον πού οΐ τελωνοφύλακες είσέπραταν τά τελωνειακό τέλη. 'Υπο
γράμμιζαν άκόμη δτι ή άποδοχή καί ή έγκριση τού μέτρου αύτού καί ή 
έφαρμογή του θά είχε τ ίς  έξής εύεργετικές συνέπειες γιά δλους: σ) θ* 
άπαλλασσόταν πρώτα ό ίδιος άπό τ ίς  συνεχείς ίνοχλήσεις καί διαμαρτυ
ρ ίες τους χωρίς συνάμα νά διαταράσσεται στό έλάχιστο τό ύπάρχον φο-
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ρολογικό καθεστώς.β) Ή Απόδοση των φόρων θά γινόταν τακτικά, χωρίς 
Ανωμαλίες καί καθυστερήσεις,άφοΟ άπό τή μιά μεριά ή έπιβολή τοΟ προ- 
τεινόμενου ωόρου κινοΟνταν μέσα σέ λογικά πλαίσια γ ι ’αότούς*αί άπό 
τήν Αλλη ή συγκέντρωση τοΟ όλικοΟ ποσοΟ θά πραγματοποιόταν χωρίς 
προβλήματα,μιά καί ή διαδικασία τής συλλογής του ήταν πολύ άπλή, ό
πως προαναψέρθηκε.γ) Τό ριζοσπαστικό καί καινοφανές αύτό μέτρο θά 
γινόταν έλκυστικός πόλος γιά τούς ξενιτεμένους συντρόφους τους καί 
βασικός συντελεστής τής παλιννόστησήςτους,γεγονός πού θ ’άνακούφιζε 
δλους καί θά άνσθέρμανε τήν οικονομία τού τόπου.

Τελικά δμως ή πρότασή του; αύτή άπορρίφθηκε άπό τόν Άλή πασά, 
Αγνωστο γ ια τ ί,κ α ί τό μόνο κέρδος πού Αποκόμισαν άπό τήν ένέργειά 
τους αύτή ήταν τό γεγονός Ατι κατόρθωσαν νά τόν πείσουν ν ‘Αναγνωρί
σει έπιτέλους τή σοβαρότητα καί τ ις  διαστάσεις τού φορολογικού ζη
τήματος,μέ Αποτέλεσμα ,ώς πρώτο δείγμα παραδοχής τού προβλήματος,νά 
διατάξει στις Αρχές Μαίου τού 1817 γενική άπογραφή των σπιτιών τού 
βαροσιοϋ.309

Ή άπογραφή,στήν όποια καταμετρήθηκαν 1229 σπίτια μαζί μέ τ ίς  
καλύβες,κατέδειξε δλοψάνερα τήν Ανισότητα πού χαρακτήριζε τήν ισχύ- 
ουσα φορολογική κλίμακα,σέ συνάρτηση πάντα μέ τ ίς  ύπόλοιπες φορολο
γικές ένότητες τού καζά των Ίωαννίνων, ,μέ βάση φορολογικής μονά-* 
δας τό σπίτι.Ταυτόχρονα φανέρωνε καί τούς σοβαρούς κινδύνους πού πε- 
ριέκλειε γιά τήν οικονομική τύχη των κατοίκων τού βαροσιοϋ,Απειλών
τας τους στό Αμεσο μέλλον μέ οικονομική κατάρρευση.310

Μέ τήν ευκαιρία τής ΑπογραΦής,οΙ διορισμένοι άπό τόν Άλή γιά 
τό έργο αύτό,στήν σχετική έκθεση πού τού ύπέβαλαν άποτυπωναν πολύ 
εύστοχα καί έπιδέξια τό μέγεθος τής καταστροφής πού ε ίχε  προξενήσει 
στό βαρόσι ή έπιμονή του στήν διατήρηση τής ξεπερασμένης στίμας καί 
παράθεταν Αρκετά Αποδεικτικά στοιχεία μέ τά όποια τού θύμιζαν γιά 
πολλοστή φορά τήν έπιτακτική Ανάγκη ν* Αναθεωρήσει τ ίς  Απόψεις του 
πάνω σ’αύτό τό ζήτημα.Τά πιό Αξιόλογα έπιχειρήματα τους ήταν:α)Στήν 
Αγορά όνομαστά μαγαζιά Γιαννιωτών,όπως τού Άργύρη,Κρομύδα,Δρόσου, 
Χατζή Πολύζου,Διαγουμά,Μπήτζινου είχαν παραχωρήσει τή θέση τους σέ 
καταστήματα Καλαρρυτινών,όπως ιών Λαμπραίων,τοϋ Τουρτούρη,τοΟ Ζγού- 
ρου,τών Δαμιραίων, καθώς καί Συρρακιωτών,Κατσανοχωριτων καί Άρτινών. 
β) Τό σύνολο τών * Εβραίων,έμπόρων καί τεχνιτών καί Αλλων έπαγγελμα- 
τιών πλήρωνε φόρο ίσο καί πολλές φορές μικρότερο άπ’δσο ένας μόνον
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μεσαίος πραγματευτής ή συντεχνίτης.γ) Ή μετανάστευση των παλιών 
συντεχνιτών συνεχιζόταν μέ σταθερό ρυθμό,πράγμα πού δδηγοΟσε μέ μα
θηματική άκρίβεια στήν’κατάλυση του συντεχνιακού συστήματος,άφού ή 
λύση τού μεταναστευτικού προβλήματος,πού θά έξαφάνιζε τ ίς  όδυνηρές 
έπιπτώσεις στόν φορολογικό χώρο τών ύπόλοιπων συναδέλφων τους,ξεπερ- 
νούσε τ ίς  δυνατότητες τών συντεχνιών καί έξαρτιόταν άποκλειστι- 
κα άπό τόν Άλή.

Αλλά μέ δποιο άλλο κριτήριο κι άν έξέταζε ένας άντικειμενικός 
κριτής τήν όρθότητα τής στίμας τού καζδ,είτε παίρνοντας ώς φορολογι- 
κό μέτρο τό άνθρώπινο στοιχείο,καί πιό συγκεκριμένα τήν οικογένεια, 
ε ίτε  τήν περιουσιακή κατάσταση τού καθένα,τά άποτελέσματα πού θά προ- 
έκυπταν γιά τούς φορολογούμενους γιαννιώτες θά ήταν πάλι έπιβαρυν- 
τικά.Στήν πρώτη περίπτωση ό άριθμός τών χριστιανών βαροσλήδων πού σή
κωναν τό φορολογικό βάρος τής κοινότητας ήταν πολύ περιορισμένος,ά- 
σήμαντος σέ σχέση μέ τό σύνολο τού χριστιανικού πληθυσμού τής πόλης, 
γεγονός πού έκανε άκόμη πιό χτυπητή τήν άντίθεση πρός τούς ύπόλοι- 
πους συνυπόχρεους στήν άπόδοση τών φόρων τού καζα,δπου οί φορολογι
κές άπαλλαγές ήταν μηδαμινές,άν δχι άγνωστες.Στή δεύτερη έμφανιζό- 
ταν τρομερή δυσαναλογία άνάμεσα στά είσοδήματά τους καί τ ίς  φορολο- 
κές τους υποχρεώσεις,άπόρροια πάλι τής μή συμμετοχής δλων τών Γιαν- 
νιωτών στή φορολογία.311

^ Ή τρίτη αίτία,πού όδήγησε στήν κρίση τών συντεχνιών, άπέρρεε 
άπό τό σύστημα πού άκολουθοΰσε ό Άλής στόν έκτελωνισμό τών είσαγό- 
μενων έμπορευμάτων.Τό σύστημα αύτό άποτελούσε βασικό παράγοντα γιά 
τή συρρίκνωση τών έμπορικών συναλλαγών στή γιαννιώτικη άγορά.Γιατί 
όπως τονίστηκε,άσχετα μέ τό άν τά έμπορεύματα είχαν φορολογηθεί σέ 
προηγούμενες σκάλες,έπρεπε μέ τήν είσοδό τους στό βαρόσι νά έκτελω-

312
νισθοΰν γιά άλλη μιά φορά.

Ή παραπάνω μέθοδος,άρκετά προσοδοφόρα βέβαια γιά τόν Άλή, ά- 
πέβαινε δμως πολύ έπιζήμια,ιδια ίτερα μάλιστα στήν κρίσιμη αύτή έπο- 
χή γιά τό έμπόριο γενικότερα,γιά τό έμπορικο-βιοτεχνικό δυναμικό τής 
πόλης,πού καλούνταν νά διαλέξει άνάμεσα σέ τρεις έξίσου άσύμφορους 
δρόμους: ή νά συνεχίσει νά δέχεται τή σημαντική αύτή έπιβάρυνση, ο
πότε μοιραία θά ύποχρεωνόταν ν ’αυξήσει τ ίς  τιμές τών προϊόντων ά- 
νάλογα μέ τό τελικό κόστος άγορδς,προβληματίζοντας καί άπομακρύνον- 
τας έτσι τό εΟρύ άγοραστικό κοινό,στρέφοντάς το σέ μιά φθηνότερη ά-
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γορά, ή νά προβεί σέ συμπίεση των έξόδων,πράξη πού άνοιγε τό δρό
μο στό συναγωνισμό καί προσέκρουε σέ ουσιωδέστατη άπαγορευτική δ ιά-

314
τάξη των συντεχνιών* ' ή ,τέλος>γιά ν ’ άποψύγει τόν έπιπρόσθετο τ ε 
λωνειακό δασμόςνά διοχετεύει άρχικά τό έμπόρευμά του σ τις  γύρω περ ι- 
φέρειεςβπως ή Πρεμετή,Κορυτσά,Κόνιτσα,Ζαγόρι,Μέτσοβο,περιοχές άπαλ- 
λαγμένες άπό τόν έπιπλέον αύτό δασμό,καί στή συνέχεια νά τό μεταφέ
ρει στά Γιάννινα,χαρακτηρίζοντάς το ώς έσωτερικό είδος,χω ρίς καμμιά 
έγγύηση Βέβαια,γιά τήν τελική έπιτυχία τού τεχνάσματος αυτού. Στήν 
ούσία δμως μέ τή μέθοδο αύτή οί έμποροι δέν κέρδιζαν τ ίποτε, γ ια τ ί 
αύξανόταν σέ μεγάλο βαθμό ή συνολική άπόσταση διαδρομής τού έμπορεύ- 
ματος καί συνακόλουθα τά μεταφορικά έξοδα,έπιβραδύνονταν σημαντικά 
ό χρόνος παραλαβής του,καί κινδύνευαν κάθε στιγμή νά άποκαλυφθεί ή

315παρανομία τους καί νά κατηγορηθοϋν ώς λαθρέμποροι.
"Οπως είνα ι αύτονόητο,ή συντριπτική πλειοψηφία προτιμούσε τόν 

πρώτο καί κανονικό τρόπο προμήθειας.Έτσι άρκετοί άπ’αύτούς άμβλυναν 
κάπως τ ίς  έπιπτώσεις τής έκλογής τους αύτής πάνω στό κόστος άγοράς 
καί περιορίζονταν στήν άπόλυτα άναγκαία ποσότητα τού έμπορεύ^ατος έ- 
νώ έλάχιστοι κατέφευγαν τελικά στή νόθευση τής ποιότητας. Γ ίνε
ται φανερό δτι ήσαν λύσεις άνάγκης,πού τελικά θά έξασθένιζαν σοβαρά 
τ ίς  έμπορικές δοσοληψίες στά Γιάννινα,πού ήδη είχαν άρχίσει νά πα
ρουσιάζουν δυσοίωνες προοπτικές γιά τό μέλλον.

Ριζική λύση στό ζωτικό αύτό πρόβλημα,τήν όποια μετέφεραν στόν 
Άλή διά μέσου τού προεστού τους,θά έδινε μόνο ή κατάργηση τών τελω
νειακών άρχών τής πόλης γιά τά προϊόντα έξωτερικοΰ καί ή μεταφορά 
τους στά σύνορα τού βιλαετιοϋ,μέ τήν προϋπόθεση νά τηρηθεί ή παρακά
τω διαδικασία στόν έκτελωνισμό τών εισερχόμενων έμπορευμάτων.Οί άρμό 
δ ιο ι τελωνειακοί υπάλληλοι θά έπρεπε νά καταγράφουν άρχικά 
καί στή συνέχειο νά κοστολογούν τά έμπορεύματα γιά όποιαδήποτε πε
ριοχή τού έσωτερικού τής δικαιοδοσίας τού Άλή, καί νά έφοδιάζουν 
τούς εισαγωγείς μέ "τεσκερέδες",στους οποίους θ Αναγραφόταν τό ε ί 
δος καί άξια τους*ή έξόφλοση τών άποδείξεων αυτών,πού θά όδηγούσε 
στήν παραλαβή τών έμπορευμάτων,νά γίνεται υποχρεωτικά στά Γιάννινα.

ίό μέτρο διακινούσε στήν πραγματικότητα υποχρεωτικά ένα μεγά
λο μέρος τού έξωτερικοΰ έμπορίου τού βιλαετιού μέσα άπό τά Γιάννινα 
καί τά μετέτρεπε πάλι σέ πυρήνα διαμετακομιστικού έμπορίου,άφοΰ γιά 
νά κοπεί ή τελική έξοφλητική άπόδειξη έπρεπε νά προηγηθείό άπαραίτη
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τος αύστηρός έλεγχος γιά τήν πλήρη έπαλήθευση άντιστοιχίας έμπορεύ- 
ματος καί προφόρμας. Παράλληλα,θά έπαυαν ot προνομιούχες περιοχές, 
πού προαναφέραμε,νά έχουν μερική φορολογική άτέλεια στά προϊόντα ε ί-  
σαγωγής,σέ σχέση πάντα μ 'έκεΐνα πού περνούσαν τ ίς  γιαννιώτικες πύ
λες,κα ί τό σπουδαιότερο θά έχαναν τό φυσιολογικό μέχρι τότε προβάδι
σμα τόσο στίς είσαγωγές δσο καί στίς έξαγωγές,μιά καί οί τελωνειακοί 
δασμοί γιά  δλη τήν έπικράτεια τού Άλή πασά θά παρουσιάζονταν έξι-

317σωμένοι :
Ή πρόταση αυτή τελικά,παρότι περιέκλειε μέσα της θετικά στοι

χεία ,δέν  έγινε άποδεκτή άπό τόν Άλή μέ άποτέλεσμα τά περισσότερα 
καί σπουδαιότερα προϊόντα έξωτερικοΰ νά άλλάζουν συχνά τόν άρχικό 
τους παραλήπτη,διοχετευόμενα στίς διάφορες προνομιούχες περιοχές 
που άναφέρθηκαν,ένώ οί γιαννιώτες έμποροι καί βιοτέχνες έψα
χναν άπεγνωσμένα ν ’άνακαλύψουν λύσεις καί τρόπους γιά νά άπαλλα- 
γουν άπό τόν κίνδυνο τής χρεωκοπίας,τόν όποιο συντηρούσαν καί έν ί- 
σχυαν οί άκατάλληλες καί άντίξοες τοπικά άλλά καί χρονικά, γενικό
τερες συνθήκες.

χ Ή τελευταία στή σειρά α ιτ ία  τής κρίσης ήταν ό̂  ανταγωνισμός 
των ’Εβραίων πού ξεκινούσε άπό τήν έλάχιστη προσφορά τους στά φορο
λογικά βάρη τού τομέα τους,σέ σύγκριση μέ τούς υπόλοιπουςφοροδότε^ί8

Άν στόν ευνοϊκό αυτό παράγοντα συνυπολογιστούν καί οί ικανό
τητες τού εβραϊκού στοιχείου σέ βασικούς κλάδους τής οικονομίας σε 
συνδυασμό μέ τη λιτοδίαιτη ζωή τους εύκολα διαπιστώνεται ότι ό άντί- 
παλος αύτός τών χριστιανικών συντεχνιών,άρκετά ύπολονίσιμος στήν άρ- 
χή,δημιούργησε μέ τό πέρασμα τού χρόνου πολλά προβλήματα σέ μερικές 
άπ'αύτές,άπό τά όποια τά περισσότερα ήταν άλυτα καί κατά συνέπεια 
μοιραία γιά τή μελλοντική τους τύχη.

Οί ' Εβραίοι είχαν στά χέρια τους τήν άποκλειστικότητα τού έπαγ- 
γέλματος τού σαράς>ίΗ9 καί άποτελοΰσαν τήν πλειοψηφία σέ άρκετά ά
πό τά πιό άποδοτικά άλλα έπαγγέλματα,όπως τού καζάζΐί90 τού ίμπρι- 
σιμά καί τού χρυσοκέντητή.’Εκμεταλλεύονταν λοιπόν μέ τόν καλύτερο 
τρόπο τή μόνιμα προνομιακή φορολογική μεταχείρισή τους καί διεύρυναν 
έτσι τ ίς  έπιχειρήσεις τους σέ βάρος τών χριστιανών,κερδίζοντας όχι 
μόνον τό χαμένο έδαφος άπ'τήν πυρκαγιά τού 1760,άλλά άπειλώντας νά
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γίνουν πολύ σύντομα ρυθμιστές τής οικονομικής έξέλιξης τής περιοχής.
Στήν έποχή αύτή,νομίζω,πρέπει ν ' άνατρέξουμε γιά ν ’άναζητήσου- 

με τά γενεσιουργό α ίτ ια  του βαθύτατου μίσους πού έτρεψαν όργότερα 
όλόκλπρο τό 19° αιώνα,οI δύο φυλές άνάμεσά τους καί πού τ ί ς  δδήγη~ 
σε σέ αιματηρά έπεισόδια,τά όποια προκάλεσαν τήν έπέμβαση τής τουρ
κικής άστυνομίας ,τού γενικού διοικητή τής ’Ηπείρου καί τού Μητρο
πολίτη. Τό μίσος βέβαια αύτό τό ύπέθαλπτε άναντίρρητα καί ό θρησκευ-

321τικός φανατισμός καί ο ί προκαταλήψεις.
Όλα τό προβλήματα πού σκιαγραφήσαμε παραπάνω ζητούσαν άμεσα 

τή λύση τους,γ ιατί ή συνέχιση τής ύπαρξή τους βύθιζε δλο καί περισ
σότερο τούς παλιούς συντεχνίτες στήν έξαθλίωση καί στήν άπόγνωση καί 
όδηγούσε γενικότερα τό συντεχνιακό θεσμό σέ όριστική παρακμή.

Γ ι’αύτό οί προσπάθειες των παλιών συντεχνιτών πού,παρά τή συ
νεχή αίμοδοσία των συντεχνιών,άποτελοΰσαν στίς περισσότερες καί π ιό

322
σημαντικές άπ’αύτές τήν πλειοψηφία, έκτός άπό μερικές δπου δμως 
κι έκεί ήταν υπολογίσιμη μειοψηφία,έντάθηκαν τήν τελευταία πενταετία 
μέ πολυμέτωπο καί σκληρό άγώνα.Τόν άγώνα αύτό τροφοδοτούσε κυρίως ή 
άπειλή τής έπαγνελματικης τους έξόντωσης,παρότι λίγο-πολύ μάντευαν 
άπό πρίν τήν έκβασή του,μιά κσί ατά περισσότερα μέτωπα άντίπαλος ή
ταν ό Άλή πασάς.

Τελικά τό μόνο κέρδος πού προέκυψε άπό τή σκληρή καί άνιση 
πάλη ήταν ή κατά 34.000 γρόσια,φορολογΫκή έλάφρυνση πού έκανε ό * Α- 
λής στά αύθεντικά τους δοσίματα,άπό τά γενικά έξοδα δμως τού καζά 
των Ίωαννίνων,τόν ’Οκτώβριο τού 1819323 ώς έλάχιστη πραγματοποίηση 
των δεσμευτικών ύποσχέσεων που τούς είχε  δώσει έπανειλημμένα τόν τε 
λευταίο καιρό.Ή μείωση πού προέκυψε γιά τό βαρόσι άπό τό συνολι
κό ποσό πού χάριζε άπό δώ καί στό έξής ό Άλής στούς υπηκόους του
καζδ Ίωαννίνων άνερχόταν στίς 12,804 γρ.σύμφωνα μέ τήν άναλογία

32Μτης στίμας του.
Στήν πραγματικότητα δμως ό Άλής δέν προχώρησε στή χειρονο

μία αύτή ύπακούοντας στά Φιλανθρωπικά του αισθήματα.Ή ένέργειά 
του, προσχεδιασμένη καί προμελετημένη,πραγματοποιήθηκε τόν κα
τάλληλο χρόνο καί άποσκοποΰσε νά έξασφαλίσει τή συμπαράσταση των υ
πηκόων του στή μελλοντική του σύγκρουση μέ τόν Σουλτάνο,πού δπως 
μαρτυρούσαν δλες οί ένδείξεις δέν θ ’άργούσε νά ξεσπάσει.Πίστευε βέ
βαια,σύμφωνα μέ τά δσα τόν είχαν δισβεβαιώσει οί "Ελληνες Φ ιλ ικο ί,δ -
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ταν προσπαθούσαν νά έκμαιεύσουν τ ίς  διαθέσεις καί τ ίς  προθέσεις του 
γιά πιθανή ταυτόχρονη έξέγερσή τους καί, κοινή σύμπραξη κατά τής Πύ
λης,πώς ή υποστήριξή τους στή δεδομένη στιγμή θά ήταν άμέριστη,άλλά 
ένδόμυχα ή φιλυποψία του δέν τόν άφηνε ήσυχο καί άνεπηρέαστο.

Πριν δμως άκόμη προλάβουν νά γευθούν οί Γιαννιώτες τούς καρ
πούς έστω καί τής περιορισμένης αύτής έπιτυχίας τους, έφθασε ή είδη
ση δτι ό Σουλτάνος άποφάσισε την καθαίρεση τού Άλή πασά.

Τά γεγονότα,πού θΑκολουθήσουν, θά διαψεύσουν καί θ ' άπογοητεύ- 
σουν τόσο τόν Άλή δσο καί τούς Γιαννιώτες,άλλά καί τούς ήπειρώτες 
γενικότερα,καί οί έπιπτώσεις τους θά είνα ι φοβερές καί γιά τόν Άλή 
πασά,πού πλήρωσε τήν άνεξαρτοποίησή του μέ τό θάνατό του άλλά καί 
γιά τούς συντεχνίτες οί όποιοι θά έμπλακούν ,γιά  μιά τουλάχιστον δε
καετία (1820-1830), σέ τρομερές περιπέτειες καί θά γνωρίσουν τόσες 
κακουχίες,στερήσεις,διωγμούς καί έκπατρισμούς,όμαδικούς ή άτομικούς, 
προσωρινούς ή μόνιμους,ώστε μπροστά τους νά ώχριοΰν οί καταστροφι
κές συνέπειες τής ληστρικής φορολογικής πολιτικής τού Αλβανού το
πάρχη καί των γιων του.

“Ετσι δέν είνα ι λίγες ο ί φορές πού οί κάτοικοι τής πόλης των 
Ίωαννίνων,άλλά καί εδρύτερα δλοι οί υπήκοοι τού Άλή πασά θά άναπο- 
λοϋν μέ νοσταλγία τήν έποχή της διακυβέρνησης τού τόπου τους άπό τόν 
Άλή γιά πολλούς καί διάφορους λόγους.

5 .Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ 
ΚΑΙ 0 "ΧΑΛΑΣΜΟΣ" ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ.

Αφού ό Άλή πασάς άπέτυχε καί στήν τελευταία του προσπάθεια 
νά άποτρέφει τ ίς  έχθρικές διαθέσεις τής Πύλης στίς άρχές τού 182C?>25 
έπιδόθηκε μέ σπουδή στήν όχύρωση τής πόλης,γιατί γνώριζε καλά πώς ό 
τόπος αυτός θ ’άποτελοΰσε τό κύριο πολεμικό πεδίο,δπου θά δινόταν ή ά- 
ποφασιστική μάχη μέ τά σουλτανικά στρατεύματα.

Ά π’τούς πρώτους πού δοκίμασαν τ ίς  συνέπειες τού έντατικοΰ 
ρυθμού μέ τόν όποιο πραγματοποιούνταν οί πολεμικές προπαρασκευές ή
ταν άναμφισβήτητα καί ο ί συντεχνίες.’Εκτός άπό τ ίς  ύπηρεσίες πού δια
τάχτηκαν νά προσφέρουν γιά τήν τελειοποίηση τού πολεμικού φρουρίου
στά Λιθαρίτσια,δεύτερου μετά τό κάστρο σέ άξια άμυντικοΰ προπύργιου

J326
και ουσιαστικού προμαχώνα τού Άλη,υποχρεώθηκαν έπίσης μέ μπουτ ,vmM/, . .
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γιουρντί του νά βοηθήσουν καί στή διάνοιξη πελώριας τάφρου,ή όποια 
θά περιέζωνε τήν πόλη καί θά άποτελοΰσε τό πρώτο σημείο άντίστασης 

,κατά τοΟ έχθροΟ. Άκόμη,στά πλαίσια τής καλύτερης καί άρτιότερης 
προετοιμασίας περιλαμβάνεται καί ή μεταφορά άπό τούς συντεχνίτες με
γάλης ποσότητας μπαρουτιού μέσα στό κάστρο άπό τ ίς  διάφορες πολεμι-326
κές άποθήκες τού Άλή,πού βρίσκονταν έξω άπό αύτό.

Ή άνοιχτή ρήξη μεταξύ Άλή ποσά καί Πύλης έπήλθε στίς 20 Μα-
9

Ιου 1820 καί έπισημοποιήθηκε μέ τό hatt-1  $ e rif  πού έξέδωσε ό Σουλ
τάνος τόν Ιο ύ λ ιο  τού ίδιου έτους,σύμφωνα μέ τό όποιο ό Άλής κηρυσ-

329
σόταν φιρμανλής. Τά πρώτα αύτοκρατορικά στρατεύματα δμως παρουσιά
στηκαν μέ καθυστέρηση ένός δλόκληρου μήνα καί στρατοπέδευσαν γύρω 
άπ'τά Γιάννινα στίς 20 Αύγούστου.Άπό τότε άρχισε ή πολιορκία τής 
πόλης πού κράτησε γύρω στόν 1^/2 χρόνο, προξένησε άναρίθμητες συμ
φορές στό λαό της καί δημιούργησε ένα ισχυρό πλέγμα άπό άρνητικές , 
προϋποθέσεις γιά όλους τούς κλάδους τής οικονομίας τής έμπόλεμης πε
ριοχής.

Μέ τήν πρώτη έμφάνιση τών πολιορκητών αύτομόλησανπρός αύτούς,
σχεδόν ταυτόχρονα,οί ύπεύθυνοι γιά τή φύλαξη τής τάφρου,πού άποτε-
λούσαν καί τήν άμυντική έμπροσθοφυλακή τού Άλή.

Αυτόματα,ή παραμονή τών γ Lawιωτών στήν πόλη έγινε άρκετά έπ ι-
κίνδυνη.μετά τήν άποσκίρτπση τών ύπερασπιστών τού μοναδικού όχυρωμα-
τικού έργου τής άτείχιστης καί άφύλακτης πλέον πόλης τους/Ω ς μονα-
δική σωτηρία τούς έμεινε τό ξεσήκωμα καί ή φυγή. "Ετσι άποφάσισαν,
παρά τή θέλησή τους καί τ ίς  σπασμωδικές ένέργειες τού Άλή Υΐά τήν
τόνωση τού ήθικοΰ τους,νά έγκαταλείψουν τά σπίτια  τους,τά καταστήμα-
τά τους καί τά υπάρχοντά τους καί νά ζητήσουν οί περισσότεροι άσυλο
καί φιλοξενία στά κοντινότερα Ζαγοροχώρια καί Κουρεντοχωρια . στά 

332 333 33*4 . 335
γύρω μοναστήρια, στό Νησί, στό Μέτσοβο, στούς Καλαρρύτες

336 3 3 V
στήν Άρτα καί τήν Θεσπρωτία , έγκαινιάζοντας ένα νέο καί άγνω
στο τοόπο ζωής πολύ δυσάρεστο τόσο γΓαύτούς δσο καί γιά τ ίς  οίκογέ-

338
νειέςτους,Μερικοί μάλιστα προτίμησαν νά κσταφύγουν στό στρατόπεδο

339
τών πολιορκητών, κουβαλώντας μαζί τους τήν ψευδαίσθηση τής προσωρι
νής μετανάστευσης καί έπιθυμώντας νά έχουν κάποια έπαφή μέ τήν έγκα- 
ταλειμμένη περιουσία τους ή έπικοινώνία μέ μερικούς τολμηρούς πού 
τυχόν θά παρέμεναν στήν πόλη.γιατί πίστευαν ότι ή πολιορκία τού Ά 
λή δέν θά κρατούσε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Άφού άπέτυχαν οί πρώτες χαλαρές προσπάθειές του νά πείσει τούς 
κατοίκους της πόλης νά παραμείνουν στά σπίτια τους καί στίς θέσεις 
τους,ό Άλή πασάς άποφάσισε νά πάρει πιό δραστικά μέτρα πού θά έθεταν 
Φραγμό στόν όμαδικό έκπατρισμό τους.Γ ι’αΰτό έστειλε κήρυκα νά γνω
στοποιήσει σ’δλους τούς βαροσλήδες δτι άπαγόρευε τήν έξοδο 
τους άπό τήν πόλη καί ήταν διατεθειμένος νά έπιβάλει στούς παραβάτες 
ποινή πολύ σκληρή κα~ άμείλικτη.Ταυτόχρονα τοποθέτησε έμπιστους
φρουρούς σέ πυκνή διάταξη γύρω άπό τήν πόλη καί ίδίως πρός τήν πλευ
ρά τής λίμνης γιά νά ματαιώνουν κάθε άπόπειρα λαθραίας διαφυγής των 

_ 340Γιαννιωτων.
’Αλλά τό άφθονο χρήμα,πού διατέθηκε γιά τήν έξαγορά τους, μιά 

άπό τ ίς  πρώτες σημαντικές δαπάνες στίς τόσες άλλες πού 6’ άκολουθή- 
σουν άργότερα γιά τή σωτηρία τους, στάθηκε δυνατότερο άπό τ ίς  αύστηρές
έντολές τού Άλή.όλλά καί τήν έπιρροή του γενικότερα.καί ή πόλη άρχι-

341
σε προοδευτικά νά έρημώνει. Γιά τούς λίγους άναποφάσ ιστούς, ο ί πρώ
τες έπιδρομές των άλβανικών στιφών του Άλή,άλλά καί έκείνες τών βα
σιλικών στρατευμάτων υπήρξαν μιά πολύ μικρή άλλά πολύ ■ διδακτική 
έμπειρία γιά τό τ ί  έμελλε νά έπακολουθήσει καί συνάμα έδωσαν τό τελι-

3U2κό σύνθημα γιά νά έπισπεύσουν τήν έξοδό τους.
*0 Άλής έπειδή έχασε κάθε έλπίδα νά τούς συγκροτήσει κα ίέπει- 

δή έπιθυμοϋσε νά έχει μπροστά του έλεύθερο καί άνοικτό όρίζοντα γιά 
νά έλέγχει άνετα τ ίς  κινήσεις του άντιπάλου του πάνω άπ’ τό κάστρο, 
διέταξε στίς 25 Αύγουστου νά πυρπολήσουν τό βαρόσι.Μέσα σέ λίγες ώ
ρες τό μεγαλύτερο μέρος τής πόλης καί προπαντός ή περιοχή τής άγο-
ρας παραδόθηκαν στίς φλόγες πού άποτελείωναν έτσι δ ,τ ι  είχε άφήσει ή

343
λεηλασία τών 'Αλβανών έπιδρομέων. Τό έλάχιστο τμήμα τής πόλης πού 
κατόρθωσε νά διασωθεί άπό τή φωτιά παραδόθηκε σέ λίγο στό καταστρε- 
πτικό έργο τών κανονιοβολισμών, γιά νά όλοκληρωθεί ή τραγική εικό
να τής πόλης μέ τή μεταμόρφωσή της σ’ένα μεγάλο σωρό άπό έρείπια,πού 
άνέδιναν μαύρους καπνούς καί σκόνες έκεΐ όπου πρίν άπό λίγο έσφυζε 
άπό ζωή κσί κίνηση.

Ή πράξη αύτή του Άλή πού μαρτυρούσε τή σθεναρή του άπόφαση 
γιά λυσσαλέο άγώνα φανέρωσε δύο πικρές άλήθειες. Ά π’τή μιά μεριά δ ι
καίωσε πανηγυρικά τούς έξόριστους Γιαννιώτες γιά τήν άπόφασή τους 
νά έγκαταλείψουν πρόωρα καί βιαστικά τήν πόλη,διασώζοντας δ ,τ ι μπό
ρεσαν άπό τά πολύτιμα υπάρχοντά τους,τά όποια στή συνέχεια,δπως θά
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έχουμε τήν εύκαιρία νά διαπιστώσουμε παρακάτω,στάθηκαν γιά πολλούς 
6 μοναδικός τους πόρος στή δύσκολη καί δραματική περίοδο πού θά περ
νούσαν. *Από τήν άλλη κατέδειζε έπίσης πώς 6 έπαναπστρισμός τους δέν 
έπρεπε νά τοποθετείται στό άμεσο μέλλον.

Στή διάρκεια της πολύμηνης πολιορκίας τους ο ί Γιαννιώτες κά
τοικοι,έμποροι καί βιοτέχνες ώς γνωστόν στήν πλειοψηφία τους,ύποβλή- 
θηκαν σέ μεγάλες καί Φοβερές δοκιμασίες.Χωρίς δουλειά,σχεδόν δλοι 
τους περιπλανώμενοι άπ’ έδώ καί άπ’ έκ ε ί, άστεγοι άρκετοί άπό αύ- 
τούς, κατάντησαν πάμφτωχοι καί ρακένδυτοι, γώρισαν μεγάλη 
άθλιότητα καί γιά νά έζοικονομήσουν τά άπαραίτητα βιοποριστικά μέ
σα γ ι ‘αυτούς καί τ ίς  οίκογένειές τους άναγκάστηκαν νά παρακαλέσουν,

345νά ταπεινωθούν, άκόμη καί νά ζητιανέψουν.
Εύτυχώς γιά τή δύσκολη έκείνη περίοδο,δπου τό μέλλον τους δ ια - 

γραςκ ταν σκοτεινό καί άβέβαιο,τούς συμπαραστάθηκαν μέ γενναίες χρη
ματικές χορηγήσεις ο ί συμπατριώτες* τους καί όμότεχνοι τής διασπορας, 

(Ρωσίας,Πόλης καί Βιέννης) . Παρ’δτι όμως τά βοηθήματα αύτά ήταν 
πλούσια,δέν έπαρκοϋσαν,μέ άποτέλεσμα νά έπακολουθοϋν άλλεπάλληλες 
διαμαρτυρίες άπ’αύτούς πού κάθε φορά δέν προλάβαιναν τ ίς  διανομές. 
Στά περισσότερα μάλιστα άπό τά άτομα αύτά άρχισε νά Φωλιάζει ή
καχυποψία καί νά ύποβόσκει ή άμφιβολία γιά τήν άντικειμενική καί τ ί -

347μια διαχείριση των λάσσων (εύεργετικών χορηγήσεων).
Πολυάριθμες ήταν οί άναφορές των συντεχνιτών πού έφθασαν στόν 

προεστό Στ.Ίωάννου καί στόν Μητροπολίτη Γαβριήλ γιά τό ζήτημα αύτό. 
Τά κείμενά τους διαποτίζονταν άπό ένα έντονο παράπονο γιά τήν άδια-
φορία των χριστιανικών διοικητικών καί θρησκευτικών άρχών καί άπό έ-

348να τόνο άπσιδιοδοζίας καί άνησυχίας γιά  τή μελλοντική τους τύχη.
Παράλληλα δέν έπαψαν νά σκέφτονται,πώς θ ’άντιμετωπίσουν τά φο

ρολογικά μέτρα τής Πύλης άλλά καί τής νέας τοπικής έζουσίας.
Στίς δραστηριότητες πού άνέπτυζαν γιά τήν άντιμετώπιση τού 

προβλήματος αύτοϋ περιλαμβάνονται καί ο^ ..σρακάτω ένέργειες τους: 
‘Απευθύνθηκαν στόν Πατριάρχη Γρηγόριο,τόν Σεπτέμβριο τού 1820, διά 
μέσου τού προεστού τους Στ. Ίωάννου ,μέ άναφορά τους στήν δποία άνα- 
κοίνωναν στό σεβαστό ποιμενάρχη τους τήν όλοσχερή καταστροφή τής
πόλης τους καί ζητούσαν τή μεσιτεία του στόν Σουλτάνο γιά νά

349τούς εύσπλαχνισθεί καί νά τούς έλαφρώσει άπό τά βασιλικά δοσίματα. 
‘Απέστειλαν τόν Νοέμβριο τού ίδιου έτους ίκετήρια άναφορά
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πρός τόν ’ Ισμαήλ πασά,διοικητή των στρατιωτικών έπιχειρήσεων κατά 
του ’Αλή,μέ τήν όποια ζητούσαν νά έξαίρεθούν τή χρονιά έκείνη άπό ό
λες τ ίς  φορολογικές υποχρεώσεις,βασιλικά καί αύθεντικά δοσίματα, άλ- 
λά καί τ ίς  άγγαρείες,γ ιατί όπως χαρακτηριστικά άνέφεραν, "χωρίς σπί
τια ,χω ρίς έργαστήρια,χωρίς βιός,χωρίς έργόχειρο καί χωρίς σκεπάσμα
τα",κινδύνευαν πολλοί άπ’αύτούς νά πεθάνουν άπό τήν άσιτία καί τ ίς  
κακουχίες.Στή σκέψη άκόμη πώς θά μπορούσαν νά υποβληθούν σέ νέες περί
πέτε ιες  γιά τή φορολογική άσυνέπειά τους τούς κυρίευε δέος καί πα
νικός.350

'0  ’ Ισμαήλ πασάς τούς άπάντησε τήν ίδια μέρα έγχειρίζοντας τήν 
έπιστολή του στόν άπεσταλμένο τους πού είχε φέρει τό δικό τους, 

γράμμα.Σ’αύτή,άφοΰ πρώτα τούς παρηγορούσε,γιά τόν "χαλασμόν των όσπι- 
τίων" καί τούς έξέφραζε τήν ειλικρινή του λύπη καί πικρία γ ι αύτό. 
τούς διαβεβαίωνε ότι θά προσπαθούσε μέ κάθε μέσο νά μεσολαβή
σει στό Σουλτάνο,τονίζοντας τήν πραγματικά δεινή τους κατάσταση,ώστε 
νά δεχτεί νά τούς άνακουφίσει."Ολα αύτά όμως όχι σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα,άλλά μετά τήν έξολόθρευση "τού κακού γερόντιου".Έτσι άπέ- 
φευγε νά τούς άπαντήσει ξεκάθαρα,γιατί φορβόταν νά δεσμευτεί χωρίς 
νά έχε ι τήν πληρεξουσιότητα άλλά καί τήν αρμοδιότητα.351

’Αφού άπέτυχαν ν ’άποσπάσουν άπό τήν τοπική έξουσία άμεση καί 
καταφατική λύση στό πρόβλημά τους οί Γιαννιώτες έστρεψαν όλες τους 
τ ίς  προσπάθειες καί πάλι πρός τήν Πόλη. Π ιό συγκεκριμένα αυτή τή φο
ρά άπευθύνθηκαν στούς συμπατριώτες τους στήν Κωνσταντινούπολη,οί ό
ποιοι,ώ ς γνωστόν, είχαν ισχυρές διασυνδέσεις μέ πρόσωπα τής σουλτανι- 
κής αυλής,έναποθέτοντας τ ίς  τελευταίες τους έλπίδες στά πατριωτικά 
τους αισθήματα καί ζητώντας άπεγνωσμένα τή βοήθειά τους μέ τή μεσο
λάβησή τους στό Σουλτάνο καί μέ τήν παροχή συμβουλών γιά τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο έπρεπε νά κινηθούν γιά νά πετύχουν τό σκοπό τους.

Πραγματικά οί συμπατριώτες τους άνταποκρίθηκαν μέ μεγάλη προ
θυμία στό αίτημά τους,όπως διαφαίνεται άπό έπιστολή τού Μπαλάνου Πά-

ο CO
λη πρός τόν Μητροπολίτη καί τούς προκρίτους τών Ίωαννίνων.

*0 Πάλης σέ μακροσκελές γράμμα του τούς γνωστοποιούσε ότι, 
συναντήθηκε μέ τόν "μέγα καί έκλαμπρότατον μπεϊζαντέ Δραγομάνον", 
στόν οποίο έξιστόρησε μέ κάθε λεπτομέρεια τήν καταστροφή :αί τόν χα
λασμό τής "ποτέ πόλεως Ίωαννίνων", καί τ ίς  πανάθλιες συνθήκες κά
τω άπ’ τ ίς  όποιες ήταν έξαναγκασμένοι νά ζοΰν οί κάτοικοί της.
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*0 ίδ ιος είχε κατορθώσει νά του άποσπάσει άκόμη μερικές συμβουλές 
καί χρήσιμες δδηγίες γιά τή μέθοδο καί τά μ*σα πού έπρεπε νά χρησι
μοποιήσουν γιά τή μερική τους άποκατάσταση.Τόνιζε άκόμη δτ ι γιά  τήν 
άπόλυτη έπιτυχία του σχεδίου δφειλαν νά έφαρμόσουν μέ κάθε λεπτομέ
ρεια καί σχολαστικότητα τ ίς  όδηγίες του καί δτι άκόμη τό σχέδιο αύ- 
τό ήταν άπαραίτητο νά περιβάλλεται μέ τήν άπόλυτη έμποστοσΟνη όλων
των κατοίκων τής πόλης.

Ή πρώτη ένέρνεια των Γιαννιωτών έπρεπε νά ε ίνα ι ή σύνταξη μιας 
ίκετήριας άναφοράς (άρτζ μουχαζήρι),γραμμένης τουρκικά ·Στόν πρόλογο 
της θά έζιστορούσαν δλα τά ευεργετήματα πού άπολάμβαναν πριν άπό 
τήν πτώση τους στήν τυραννία του Άλή πασά'έπειτα θ'άπαριθμοϋσαν τά 
πολυποίκιλα,πολυειδή καί άτέλειωτα δεινά πού έπέφερε ή άνοίκεια δ ια 
γωγή του Άλή καί των γιων του'κατόπιν,άφού θά έκαναν μιά σύντομη 
άλλά μεστή περιγραφή τής όλοκληρωτικής καταστροφής τής πόλης τους ά
πό τήν πυρκαγιά,θά τόνιζαν πώς ή μοναδική τους έλπίδα ήταν τό έμπό- 
ριο καί οί τέχνες, μιά καί ή γή τους δέν τούς άφηνε πολλά περιθώρια 
ν ’άσχοληθοϋν άποδοτικά μ’αύτή,έζαιτίας τού έδάφους της, πού 
ήταν όρεινό καί πετρώδες καί κατά συνέπεια άγονο.Τέλος,θά ύπογράμ- 
μιζαν δτι ή μόνη τους έλπίδα γιά τή θεραπεία των άναρίθμητων συμφο
ρών τους ήταν ή εύσπλαχνική διάθεση καί ή έπιεικής στάση του Σουλτά
νου στό φορολογικό ζήτημα,τουλάχιστον γιά μιά σεβαστή χρονική περίο
δο,ώσπου νά ζεπεράσουν τ ίς  πρώτες οικονομικές δυσκολίες.

Παρεμβάλλοντας καί τ ίς  προσωπικές του έκτιμήσεις δ Μπαλάνος 
Ιόλης τούς προέτρεπε νά μήν άμελήσουν,ούτε νά άναβάλουν στό έλάχι- 
πο  τή σύνταζη τής άναφοράς,έζαιτίας κυρίως τών διαφωνιών καί δ ι 
χογνωμιών, 353 πού είχαν προκόψει άνάμεσά τους τώρα τελευταία, γ ιατί 
η παραμικρή όλιγωρία ή καθυστέρηση μπορούσε ν 'άποδειχθεί μοιραία.Αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο,πράγμα πού άπευχόταν όλόψυχα,θά συναντούσαν 
στό έζής όχι μόνο τή δική του άδιαφορία άλλά καί τών περισσοτέρων 
συμπατριωτών τους.

Ό  ίδ ιος άναγνώριζε βέβαια τήν προβληματική τους κατάσταση 
καί τ ίς  σκληρές καί έπίπονες προσπάθειες πού θά έπρεπε νά καταβά
λουν γιά ν ’ άρχίσουν έναν ύποφερτό τρόπο ζωής.Πίστευε δμως δτι 
σταδιακά μέ τήν έλάφρυνση τών δοσιμάτων,τήν άποφυγή καταχρήσεων 
καί τήν έλευθερία καί άναζωογόνηση έμπορίου,θά δημιουργοΰνταν πά
λι οί κατάλληλες συνθήκες γιά τήν άνόρθωση καί τήν άναγέννηση τής
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πόλης τους.
Τελικά,δπως άποδεικνύεται άπό δεύτερη έπιστολή του Μπαλάνου 

Πάλη πρός τόν Στ. Ίωάννου ,μέ ήμερομηνία 1" Ιανουάριου 1821, οι 
συμπατριώτες του άπό τά Γιάννινα,άν καί είχε περάσει πάνω άπό ένας 
μήνας,δέν είχαν στείλει τήν άναμενόμενη άναφορά.Στή νέα του έπιστο
λή μολονότι φανέρωνε τήν πικρία του γιά τήν άδιαψορία τους,τους όμο- 
λογοϋσε πώς παρ'όλα αυτά περίμενε τήν άποκρισή τους ώστε νά ύπερμα- 
χήσει καί νά ύπερθεματίσει μέ δλες του τ ίς  δυνάμεις γιά τήν κοινή υ
πόθεση καί τήν ώφέλεια τής ιδιαιτέρας του πατρίδας.

Στό μεταξύ, κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας οί Έλληνες άλλαζαν 
συχνά στρατόπεδο πηγαίνοντας πότε μέ τόν Χουρσίτ καί πότε μέ τόν Ά- 
λή.Μέ τόν τρόπο αυτό έπιδίωκαν. προφανώς τήν παράταση τής πολιορκίας 
ή όποια θά όδηγούσε στήν έξασφάλιση τοΰ άπαιτούμενου καί τόσο πολύτι
μου χρόνου γιά τήν έπιτυχία καί τήν σταθεροποίηση τής έπανάστασης 
στήν Πελοπόννησο.

Ή μετάθεση δμως τού χρόνου τή<$ πτώσης τοΰ Άλή συντηρούσε πα
ράλληλα δλα έκεϊνα τά άρνητικά στοιχεία,παράγωγα τών πολεμικών κατα
στάσεων,πού ή παρουσία τους καί ή διατήρησή τους έπιδροϋσαν καταλυ
τικά στό έμπόριο καί τή βιοτεχνία καί\έπιδείνωναν άκόμη περισσότερο 
τήν τραγική θέση τών Γιαννιωτών.Έτσι μοιραία δδηγοΟνταν σέ διαμάχες 
καί προστριβές,άνώφελες καί τελικά έπιζήμιες γιά τήν κοινή έπιδίωξή 
τους,πού στόχευε σέ πρώτη Φάση στή σωτηρία τους καί σέ δεύτερη στήν 
άποκατάστασή τους."00

'Ενδεικτικά τής θλιβερής είκόνας πού παρουσίαζαν οί Γιαννιώτες 
πρόσφυγες ατούς καταυλισμούς τους είνα ι δλα τά γράμματα τους πού κα- 
τέφθαναν στόν Στ.Ίωάννου καί τούς άλλους προκρίτους,ζητώντας κάθε 
είδους βοήθεια καί συμπαράσταση.Τήν συνισταμένη τών περισσότερων έ- 
πιστολών άποτελοΰσε ή έκκληση ν ’αύξηθούν οί χρηματικές δωρεές, ώστε 
νά μπορέσουν δλοι τους ν'άποκομίσουν κάτι άπό τή διανομή τους στή 
δύσκολη περ ίοδο^6

Ό Χουρσίτ πασάς έπειδή φοβήθηκε πιθανή σύμπραξη τών Γιαννιω- 
τών μέ τόν Άλή,ή όποια θά όδηγούσε στήν άπομάκρυνση τού χρόνου 
της πτώσης τοΰ άλβανού τοπάρχη καί ταυτόχρονα στήν προσωπική του 
μείωση,ένώ παράλληλα δέν άποκλειόταν καί ή ένεργή συμμετοχή τους 
στήν έλληνική έπανάσταση,έστειλε άμέσως φερμάνι σ’δλους τούς δια
σκορπισμένους Γιαννιώτες μέ τό όποιο τούς καλοΰσε νά γυρίσουν στά 
σπίτια τους.Άφηνε μάλιστα νά έννοηθεί ξεκάθαρα δτι ή υπακοή
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στό μπουγιουρντί θ ’άποδείκνυε έμπρακτα τήν έμπιστοσύνη τους στό 
Σουλτάνο. Ι έ  άντίθετη περίπτωση τούς θύμιζε τά δεινά καί τά μαρτύρια 
των "άποστατών βλαχομπογδάνων καί Πελοποννησίων" έπισείοντας τόν

357κίνδυνο παρόμοιας συμπεριφοράς καί γ ι'αύτούς.
Τή θολή κατάσταση αύτή ήρθαν νά περιπλέξουν καί νά έπ ι-  

δεινώσουν άκόμη περισσότερο δύο σοβαρά γεγονότα.Τό πρώτο ήταν δ 
"χαλασμός" τού Νησιού καί τό δεύτερο ή έπανάσταση των Καλαρρυτών, 
περιοχές πού ήσαν καί ο ί δύο γεμάτες άπό πρόσφυγες Γιαννιώτες .Προη-
γήθηκε χρονικά τό έπεισόδιο τού Νησιού μέ τήν αίχμαλωσία 530 χρ ι-

358
στιανών, πού έξαγοράστηκαν άπό τά χρήματα των "λάσσων',* καί άκολού- 
θησε ό ξεσηκωμός των Καλαρρυτινών.

Στήν έπανάσταση των Καλαρρυτών καί τού Συρράκου,πού ξέσπασε
359

στίς 30 Ιουνίου  1821, συμμετείχαν δλοι ο ί Γιαννιώτες "ξενιτεμέ
νοι" συντεχνίτες μαζί μέ τά γυναικόπαιδά τους,ο ί όποιοι μάλιστα,πρός 
μεγάλη έκπληξη των ντόπιων,έδειξαν ιδιαίτερη έξοικείωση μέ τά όπλα 
καί πρωταγωνίστησαν στίς μικροσυμπλοκές πού έγιναν μέ τ ίς  τουρκο-
αλβανικές φρουρές.Σύμφωνα μάλιστα μέ μαρτυρία τού Άλεξ.Κουτσα-

360
λέξη κάποιος πλούσιος Γ ιαννιώτης βυρσοδέψης (ταμπάκος), όνομαζό- 
μενος Κολομβότας,όπλισε τούς έργάτες του άλλά καί τούς όμοτέχνους 
του καί τούς όδήγησε στήν κεντρική έκκλησία τής Ιστορικής κωμόπολης 
κρατώντας στά χέρια του τό λάβαρο τής έλευθερίας.

Δυστυχώς,3πως είνα ι γνωστό, ή έπανάσταση αύτή άπέτυχε,γεγονός 
πού έξανάγκασε τούς περισσότερους Καλαρρυτινούς καί όλους τούς Γιαν
νιώτες πρόσφυγες νά υποβληθούν σέ νέες περιπέτειες γιά ν ’άποφύγουν 
τήν όργή καί τή μανίσ τών έχθρικών στρατευμάτων.*0 δρόμος^ τής 
φυγής,μακρύς καί έπικίνδυνος,τούς όδήγησε άρχικά στό Ματσούκι. Στό 
χωριό αύτό μερικοί φτωχοί τεχνίτες,δέν  μπόρεσαν νά συνεχίσουν γιά 
οικονομικούς λόγους καί παρέμειναν άνυπεράσπιστοί στό έλεος τών κα- 
ταδιωκτών τους.Οί ύπόλοιποι προχώρησαν πρός τήν Άρτα, όπου όμως 
κι έκεί ή κατάσταση είχε ^ Ι σ ε ι  νά γ ίνετα ι έπικίνδυνη γ ια τ ί ό τοπ ι
κή τουρκική έξουσία προέβαινε σέ σφαγές καί λεηλασίες πού άπέβλεπαν

362
στόν έκφοβισμό τών κατοίκων τής περιοχής. Έ τσ ι, ϋστερα^άπό τήν όλιγό- 
ημερη άναγκαστική τους παραμονή έκεί,κατευθύνθηκαν πρός τό Μεσολόγγι, 
όπου έφθασαν ύστερα άπό άρκετά βάσανα καί νέες έμ π ειρ ίες .Έ κ εί έγκα- 
ταστάθηκαν οί περισσότεροι,άλλοιπά μεγάλο χρονικό διάστημα καί άλ
λοι όριστικά ύστερα άπό πολλές άποτύχημένες προσπάθειες νά περάσουν



-96-

στά 'Επτάνησα,καί Ιδίως στήν Ιθάκη καί τήν Κέρ^υ^σ, έζαιτίας της 
άνθελληνικής πολίτικης τής άγγλικής άρμοστείας.

’Αλλά καί γιά τούς ύπόλοιπους Γιαννιώτες πού είχαν καταφύγει 
στά Ζαγοροχώρια,δεύτερη σημαντική περιοχή πού φιλοξένησε μεγάλο' 
όγκο προσφύγων,δέν έλειφαν ο ί κίνδυνοι καί ο ί περιπλανήσεις έξα ιτί- 
ας τής συμπεριφοράς τού ’ Ισμαήλ πασά πού,βλέποντας δτ ι έχανε τή μά
χη του μέ τόν Άλή,ξέσπασε στούς πρώην ύπηκόους του καί Ιδιαίτερα 
ατούς Ζαγορίσιους συντεχνίτες μέ τήν πρόφαση καί τή δικαιολογία τής

36*+στενής πάντα συνεργασίας τους μέ τό μισητό του άντίπαλο.
’Αφού όριστικοποιήθηκε πλέον ή άπομόνωση τού Άλή καί φάνηκε 

όλοκάθαρα ή άδυναμία του νά συνεχίσει έστω καί τυπικά τόν κλεφτο
πόλεμο καί ένώ δέν έμεινε παρά νά βρεθεί ό τρόπος μέ τόν όποιο θά 
μεθοδευόταν ή έξόντωσή του,οί χριστιανοί πρόκριτοι τού Ζαγοριού καί 
τών’Ιωαννίνων άποφάσισαν,κάτω άπό τήν άσφυκτική πίεση των πραγμάτων 
καί γιά νά προλάβουν μάλιστα τ ίς  έπερχόμενες έξελίξεις,νά έπισκε- 
φθοΰν τόν Χουρσίτ πασά γιά δυό λόγους:α) νά δηλώσουν τήν υποταγή 
τους στό Σουλτάνο καί νά έκφράσουν τήν άντίθεσή τους πρός τόν Άλή» 
καί β) ν ’άκούσουν τ ίς  άπόψεις του πάνω στίς νέες φορολογικές ύποχρε- 
ώσεις,ώς άναπόφευκτο κακό,καί νά διαγνώσουν τ ίς  διαθέσεις του?65 ’Ε
πειδή μάλιστα ό προεστός τού βαροσιού Στ.Ίωάννου θ ’ άπουσίαζε άπό 
τήν κρίσιμη έπίσκεφη οί βεκίληδες (έπιστάτες) τού Ζαγοριού τού ζήτη
σαν άκριβείς καί λεπτομερείς πληροφορίες γιά τά είδη καί τά ποσά των 
φόρων πού πλήρωναν στόν Άλή οί ύπήκοοι τού καζά Ίωαννίνων?66 Ό 
Στ. Ίωάννου τ ίς  κατέγραφε πρόθυμα,σέ μακροσκελή έπιστολή,τήν όποια 
τούς ένεχείρισε ό άπεσταλμένος του,στέλνοντας ταυτόχρονα στή θέση 
το36^ ς  έκπρόσωπο των γιαννιώτικων χριστιανικών άρχών,τό μικρότερο 
γιό του Σωτηράκη?6*

Δυστυχώς ο ί πηγές δέν άναφέρουν τίποτε γιά τά άποτελέσματα τής 
συνάντησης αυτής,άλλ'όπως φαίνεται άπό μεταγενέστερα έγγραφα, σχετι
κά μέ τή φορολογία,δέν πρέπει νά ήταν καρποφόρα.

Δέν γνωρίζουμε άκόμη άν άκολούθησε άλλη συνάντηση γιά τό θέμα 
αύτό.Απλές καί μόνο ένδείξεις, γιά τό ότι τό ζήτημα παρέμεινε άνοι- 
χτό, μάς δ ίν ε ι μιά διαταγή τού Χουρσίτ πρός τόν Στ.Ίωάννου μέ τήν 
όποια τόν καλεί νά συναντηθούν γιά νά δώσουν ένα τέλος στό μεταξύ
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τους "νταβάν",τρεις μέρες πριν άπό τό θάνατο του Άλή.
Τό τέλος του Άλή,δέν άποτέλεσε τή "χρυσή τομή" ατό φορολογι

κό πρόβλημα των συντεχνιών οΟτε έδωσε ,δπως περίμεναν ο ι περισσότε
ροι συντεχνίτες,τέλος στις κακουχίες καί στις περιπλανήσεις τους· 
’Αντίθετά,μπορεί κανείς νά ίσχυρισθεί δ τ ι έγκαινίασε μιά νέα περίο
δο σκληρής δοκιμασίας στήν όποια συμπυκνωνόταν ή άναδουλειά,ή φτώ
χεια ,ή  όνασφάλεια,ή άβεβαιότητα,ή ληστεία καί ή φορολογική άφαίμαξη, 
φαινόμενα πού συμβάδιζαν καί ένισχύονταν άπό μιά συγκυρία καί σω
ρεία σημαντικών γεγονότων.Τά χτυπήματα πού δέχτηκαν σάν άνθρωποι ή
ταν τόσο ισχυρά καί άνεζίτηλα καί ο ΐ καταστροωές πού ύπέστησαν σάν 
έπαγγελματίες τόσο φοβερές καί άναπάντεχες ώστε συντόμευσαν,όριστι- 
κοποίησαν καί όριοθέτησαν τή συντεχνιακή παρακμή καί γενικότερα 
προδιέγραψαν τήν κατοπινή πορεία δχ ι μόνο τής δικής τους γενιάς άλ- 
λά καί τής έπόμενης.

6. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΖΩΗ TQN ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ.

’Εκτός άπό τόν άναμφισβήτητα πρωταρχικό τους ρόλο στήν οικονο
μία τής γύρω περιοχής,οΐ συντεχνίες παρουσίαζαν καί άλλες σημαντικές 
δραστηριότητες,δπως πολιτικές,κοινωνικές καί θρησκευτικές,πού σέ συ
νάρτηση μέ τ ις  οικονομικές τους δυνατότητες διαμόρφωναν κάθε φορά σέ 
μεγάλο βαθμό τ ις  συνθήκες ζωής τής γιαννιώτικης κοινωνίας."Ετσι πο
λύ συχνά συναντούμε τ ις  συντεχνίες νά λειτουργούν ταυτόχρονα στόν ά
μεσο χώρο τους ως φορέας πολιτικός,κοινωνικός καί θρησκευτικός.

Ώς μέσο διοικητικής σύνδεσης καί έπαφής άνάμεσα στόν τούρκο 
τοπάρχη,έκπρόσωπο τής κεντρικής κυβέρνησης,καί τόν υπόδουλο πληθυσμό 
τής πόλης οί συντεχνίες έπανδρώνουν πάντοτε τό χριστιανικό δ ιο ικ η τι
κό συμβούλιο τής κοινότητάς τους άλλοτε μέ μικρή καί άλλοτε μέ μεγά
λη πλειοψηφία καί σέ σπανιότερες περιπτώσεις σχεδόν καθολικά.

Στά Γιάννινα φαίνεται πώς ό έλεγχος πού άσκοΰσαν οί συντεχνίες 
στά διοικητικά θέματα ήταν πολύ ούσιαστικός,άλλά δπως στις περισσό
τερες περιοχές τής ’Ελλάδας έτσι κι έδώ οί πηγές δέν μάς έπιτρέπουν 
νά άποφανθούμε μέ βεβαιότητα καί άκρίβεια γιά τό ποσοστό συμμετοχής 
πού είχαν τελικά στό άνώτατο αύτό διοικητικό δργανο,τό γνωστό ώς δω-

369
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δεκάρα,οι προύχοντες ,ο ί έμποροι,οι βιοτέχνες καί άλλοι έπαγγελμα-
, 370

χ ίε ς .
Στό μόνο πού μπορούμε νΑπαντήσουμε μέ βεβαιότητα είναι δτι ό 

προεστός τους,ή Ψηλότερη διοικητική βαθμίδα πού μπορούσε νά ψθάσει 
ό χριστιανός κάτοικος μιας πόλης ή όμοσπονδίας χωριών προερχόταν 
στό διάστημα αυτό άπ’τήν έμπορικοβιοτεχνική τάξη.

Πιό συγκεκριμένα,γιά τό χρονικό διάστημα ^1812-1822 τό άξίωμα 
τού προεστού των Ίωαννίνων τό μονοπώλησε ό Σταύρος ’ Ιωαννου,πατέρας 
τού γνωστού Ιδρυτή τής έθνικής Τράπεζας τής ‘Ελλάδας Γεωργίου Στού-

371
ρου,πού προερχόταν άπό τήν τάξη των πραγματευτών.

Στά τέλη τού 1811 η γενική συνέλευση,πού πραγματοποιήθηκε στή 
Μητρόπολη γιά τήν άνάδειξη τού νέου διοικητικού συμβολίου καί ή ό
ποια άποτελοϋνταν άπό τούς άρχοντες καί τούς πρωτομάστορες των γιαν- 
νιώτικων συντεχνιών,άποφάσισε,άνάμεσα στ’άλλα, νά ύποδείξει ώς μονα
δικό υποψήφιο γιά προεστό τό Σταύρο Ίωάννου,ό όποιος είχε έπιστρέ-
ψει πρόσφατα στά Γιάννινα άπό τή Βιέννη,άφήνοντας τή διεύθυνση τής

372έκεϊ "συντροφιάς" στό μεγαλύτερο παιδί του τό Γεώργιο. Ή έκλογή, 
όπως άναμενόταν,ύπήρξε πανηγυρική.Δέν έμενε παρά μόνο ή έπιδοκιμασία 
καί ή έγκρισή της άπό τόν Άλή πασά.Ό τελευταίος δέν είχε κανένα ι 
διαίτερο λόγο νά προβάλει άντιρρήσεις καί προχώρησε χωρίς χρονοτριβή

373
στήν έπικύρωσή της.

Ή άμεση συγκατάθεση τού Άλή,χωρίς κανένα ένδοιασμό ή δισταγ
μό,πιθανόν νά όφείλεται,έκτός βέβαια άπό τό γενικό αίτημα των έκλο- 
γέων, καί στήν πρόσφατη τότε συγγένεια του Σταύρου Ίωάννου μέ τόν 
Άλέξη Νοϋτσο,προεστό τού Ζαγοριοΰ,τόν δποίο ό Άλής έκτιμοΰσε καί

374
άγαποΰσε σάν πραγματικό του γιό . 'Οπωσδήποτε δμως δέν πρέπει νά 
παραβλέψουμε τό σημαντικότερο παράγοντα,πού έπαιξε καί τόν άποφασι- 
στικότερο ρόλο στήν κατάληψη αύτοΰ τού υπουργήματος άπό τόν Σταύρο
Ίωάννου:τή ζηλευτή κοινωνική του θέση πού τή συγκροτούσαν ή οίκο-

375νομική του δύναμη,ή έπαγγελματική άκτινοβολία καί ή ήλικία του.
Ό  Σταύρος Ίωάννου άνέλαβε καθήκοντα στό νέο δη-

376
μόσιο άξίωμα παρά τή θέλησή του,κάτω άπό τήν γενική απαίτηση

377
τών συντεχνιών, σέ μιά έποχή πού συνέβαινε τό έξής παράδοξο:'Απ' 
τή μιά μεριά ό Άλής βρισκόταν στό άποκορύφωμα τής ίσχυος του 
έξουσιάζοντας μιά περιοχή ίσοδύναμη σέ έκταση μέ τή σημερινή ' Ελ
λάδα,378κ ι 'ά π ’τήν άλλη έμφανίζονταν ,σποραδικά βέβαια,οί πρώτες



-99-

ένδείξεις τής οικονομικής κρίσης πού σέ λίγο θά έθετε σέ μεγάλη δο-
379κιμασίσ τό έμπόριο καί τ ίς  τέχνες τής περιοχής.

Ή άπροθυμία του γιά ύποφηφιότητα στό άζίωμα αύτό ίσως νά ά
ψε ίλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στό παραπάνω γεγονός πού θά καθιστοΟ- 
σε σύντομα τό έργο του πολύ δύσκολο. Ώς προεστός έπρεπε νά δ ιαθέτει 
όλα τά άνθρώπιναηροτερήματα ή τουλάχιστον τά περισσότερα,γιά ν ’ά ντ ι- 
μετωπίσει τά πολλαπλά καί ποικιλόμορφα προβλήματα πού σύντομα θά 
τοθ έθεταν οί συμπολίτες το υ .’Ακόμη οί χρονικές συγκυρίες καί ή ί~ 
διομορψία του χώρου ήθελαν τόν προεστό τήν περίοδο αύτή προικισμένο 
μέ σπάνιες Ικανότητες,δπως διπλωματικότητα,εύστροφία καί πολιτική, 
γιά νά κ ινείτα ι καί νά έλίσσεται μέ κάποια σχετική εύχέρεια στό χώ
ρο πού θά άναζητουσε τή λύση των προβλημάτων τής κοινότητας καί 
πού έκπροσωπούσε φυσικά ό Άλής.

'0  Σταύρος άπέδειξε γρήγορα ότι ήταν προικισμένος μέ άρκετά ά- 
πό τά σπάνια αύτά χαρίσματα,στά όποια ξεχώριζαν ή τιμιότητα καί ή δ ι 
καιοσύνη, γεγονός άλλωστε πού άποδεικνύεται άπό τή μακρόχρονη έπιτυ- 
χημένη θητεία του στή θέση αύτή. Στό πρόσωπό του οί συντεχνίες 
βρήκαν τόν άνθρωπο πού προσπάθησε νά προασπίσει μέ τόν καλύτερο τρό
πο τά συμφέροντά τους μέσα στά πλαίσια των δυνατοτήτων του.380

’Εκτός δμως άπό τήν έμμεση αυτή έπικοινωνία πού είχαν ο ί συν
τεχνίες μέ τόν Άλή,διά μέσου τού προεστού τους ή τού τοπικού δ ιο ι
κητικού συμβουλίου,δέν δίστασαν πολλές φορές νά έρθουν καί σέ άμεση 
έπαψή μαζί του,γιά διάφορες ύποθέσεις διοικητικής,φορολογικής καί
οικονομικής φύσης,πού περιέκλειαν παράλληλα καί συντεχνιακά αίτήμα-
τα.

Πρέπει νά τονίσουμε μέ τήν ευκαιρία αύτή πώς'ό Άλής γνώριζε 
καλύτερα άπό κάθε άλλον τ ίς  πραγματικές διαστάσεις τής συντεχνιακής 
δύναμης καί ποτέ δέν έπαψε νά τ ίς  ύπολογίζει.38*

Παράλληλα,διαπιστώνοντας έπανειλημμένα τήν παρουσία πολλών ά- 
ρετών οτίς συντεχνίες,δπως τήν άμεροληψία,τήν εύθύτητα καί τήν ήθική, 
δέν παρέλειπε σέ σημαντικές ύποθέσεις νά βασίζεται σ’αύτές, γεγονός 
πού μαρτυρούν πάμπολλες περιπτώσεις πού έχουν διασώσει σχετικά έγγραίοα.

Τά παραδείγματα πού θά άκολουθήσουν νομίζουμε πώς συμπυκνώνουν 
καί άντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα μέ πολύ άποκαλυπτικό τρόπο τ ίς  θέσεις ν>\κ\/ο

. y  J(-jy
αύτές τοθ Άλη πασά. ^

Τό ένα άναφέρεται στήν όγκώδη καί πρωτοφανή διαδήλωση των :: "%
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συντεχνιών έναντίον τοΰ Άλή πασά · πού πραγματοποιήθηκε στις 23 Ι
ουλίου τού 1812.Σκοπός τής συγκέντρωσης ήταν ή άπλή διαμαρτυρία γιά 
τήν απελπιστική θέση στήν δποία είχαν περιέλθει οι κάτοικοι τής 
πόλης από τήν έλλειψη σιταριού άλλά καί ή έπιτακτική άπαίτηση 
γιά  τήν άρση τών μέτρων πού είχε έπιβάλει ό Άλή πασάς καί τά 
όποία τούς είχαν οδηγήσει σέ πλήρη άπόγνωση. Συγκεκριμένα ,τή χρο
νιά έκείνη παρατηρήθηκε μεγάλη σιτοδεία στήν "Ηπειρο καί ό Άλής δέν 
έχασε τήν είκα ιρία  νά μονοπωλήσει τό έμπόριο τού σιταριού,άπαγορεύον- 
τας τήν εισαγωγή του άπό τή Θεσσαλία,βασικό τροφοδότη τής ’Ηπείρου 
στό πρώτο καί πολύτιμο αύτό είδος διατροφής."Ετσι,άφοϋ τελείωσε καί 
τό τελευταίο άπόθεμά τους καί ή πείνα άρχισε νά πλανιέται μέσα στά 
Γιάννινα,έζαντλώντας καί τό τελευταίο δριο άναμονής καί υπομονής οι 
βαροσλήδες ξεχύθηκαν στους δρόμους μέ τελική κατεύθυνση τά Λιθαρί- 
τσια,δπου βρισκόταν τό σαράι τοϋ Άλή.Σέ λίγο τό προαύλιο του παλα
τιού γέμισε άπό τούς εξαγριωμένους διαδηλωτές πού φώναζαν ψωμί ή θά
νατος,έξωτερικεύοντας ταυτόχρονα τ ις  άπειλητικές διαθέσεις τους.

Μπροστά σ’αύτήτήν τρομακτική σέ πλήθος καί παλμό διαδήλωση πού 
λίγο έλειψε νά μεταβληθεϊ σέ άληθινή έξέγερση ό Άλής διέταξε νά 
κρεμάσουν άμέσως μπροστά τους τό μοναδικό Αλβανό σωματοφύλακα πού 
ε ίχε  πυροβολήσει έναντίον τους.Παράλληλα ύποσχέθηκε στό μαινόμενο 
πλήθος πώς άν όποχωροΰσε ήσυχα θά ικανοποιούσε τ ις  άπαιτήσεις του. 
Πραγματκά,οί διαδηλωτές δέχθηκαν τ ις  προτάσεις του καί σκόρπισαν 
"Ετσι σέ λίγο κατέφθασαν 2.000 φορτώματα σιταριού ,τά οποία πωλήθη-
καν σέ χαμηλές τ ιμ έ ζ ^ α ένώ παράλληλα τελείωνε ό άποκλεισμός τους

383
ξ α ν ά ρ χ ι ζ ε  ό  ά ν ε φ ο δ ι α σ μ ό ς  ά π ό  τ η  Θ ε σ σ α λ ί α .

Τό δεύτερο παράδειγμα άναωέρεται στή θεώρηση τού λογαριασμού 13
3gu

χ ρ ό ν ω ν  τ ή ς  έ κ κ λ η σ ί α ς  τ ή ς  Π α ν α ν ί α ς  τ ή ς  Χ ρ υ σ ο β ί τ ζ α ς  Μ ε τ σ ό β ο υ .  Α ν ά μ ε σ α

στούς άλλους πού θά έπόπτευαν στόν έλεγχο τής διαχείρισης τών πόρων
385

τής έκκλησίας αυτής, τό Μητροπολίτη,τούς προεστούς τών Ίωαννί- 
νων καί τού Ζαγοριοϋ,τούς άρχοντες, ό Άλής ήθελε οπωσδήποτε καί 
τούς πρωτομάστορες δλων τών'έσναφιών^ γιά νά παρακολουθήσουν καί νά
έπικυρώσουν μέ τήν ύπογραφή τους τή συγκεντρωτική άπόδοση τού λο-

38Ρ
γαριασμοΰ.

Οί κοινωνικές έπίσης υπηρεσίες πού πρόσφεραν οί γιαννιώτικες 
συντεχνίες δχι μόνο στά μέλη τους άλλά καί στους υπόλοιπους χριστια
νούς κατοίκους τής άστικής κοινότητας στά πλαίσια τής όποιας δροΰ- 
σαν είνα ι καί πολλές καί σημαντικές
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Ή κοινωνική πρόνοια πού Οπηρχε καί ή προστασία μέ τήν όποία 
περιέβαλαν χά μέλη τους οί συντεχνίες,δπως μαρτυρείται άπό τ ί ς  γρα
πτές πηγές,ήταν σέ πολύ μεγάλο βαθμό άναπτυγμένη, παραδειγματική 
θά λέγαμε γιά τήν έποχή τους.

Μέ ξεχωριστή φροντίδα άντιμετώπιζαν τούς άνάππρους καί φτω
χούς γέροντες συντεχνίτες,τά όρφανά καί τ ίς  χήρες toiv συνάδέλ<οων 
τους'άναλάμβαναν τήν πλήρη κάλυψη των έξόδων πού προέκυπταν άπό τό 
πρώτο στάδιο τής έκδήλωσης κσί τής διάγνωσης τής άσθένειας μέχρι 
τό τελευταίο τής θεραπείας των άρρωστων μελών τους,άμείβοντας τούς

387
γιατρούς καί έφοδιάζοντας τούς άσθενείς μέ τά άναγκαία φάρμακα. 
Δάνειζαν μέ μετριότατο τόκο τά μέλη τους πού γιά διαφορετικούς λό
γους κάθε φορά συναντούσαν άνυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες καί
γενικότερα παρουσίαζαν ένα θαυμάσιο σύστημα άλληλοβοήθειας καί άλλη-

388λοϋποστήριζης των μελών τους.
Τό άζιοθαύμαστο δμως ε ίν α ιδ τ ι οί συντεχνίες διαπιστώνοντας τήν 

αισθητή έλλειψη καί άπουσία ένός δημοσίου φορέα ,πού θά φρόντιζε έ 
στω καί μέ Οποτυπώδη μέσα γιά τήν πορεία τής κοινωνικής ζωής τού τό- 
που,ζέφυγαν άπό τά στενά πλαίσια τής συντεχνιακής άλληλεγγύης καί έ- 
πωμίστηκαν οί ίδ ιε ς  τό σοβαρό αδτό κοινωνικό έργο,συνδράμοντας καί 
βοηθώντας μέ κάθε μέσο τούς δοκιμαζόμενους συμπολίτες τους.

Τό έργο πού έχουν νά παρουσιάσουν οί συντεχνίες στόν τομέα αύ- 
τό ,ε ίνα ι καί πλούσιο καί ζηλευτό.Τό μέγεθος,ό δγκος καί ή πο ικ ιλ ία  
τών υπηρεσιών τους έχουν διασωθεί στους κώδικες καί τά λυτά έγγραφα 
τού ΑΣΙ καί ΑΜΙ καί άποδεικνύουν περίτρανστήν άνεκτίμητη δράση τους 
καί τ ίς  ποικιλότροπες σωτήριες έπεμβάσεις τους.

Συγκεκριμένα πλήρωναν τά νοίκια τών φυλακών τών γυναικών καί
389

τών άνδρών^ που βρίσκονταν έκεί δέσμιοι κυρίως γιά τήν άδυναμία 
έκπλήρωσης τών φορολογικών τους υποχρεώσεων,τά έξοδα γιά τήν έπ ι- 
σκευή καί τή συντήρηση τών κτιρίων, Φρόντιζαν γιά  τήν καλύτερη

391
καί άνθρωπινότερη διαμονή τών φτωχών φυλακισμένων έφοδιάζοντάς

392
τους μέ ψάθες,κουβέρτες,ρούχα καί άλλα είδη πρώτης άνάγκης. τούς 
τροφοδοτούσαν όλόκληρο τό χρόνο μέ ψωμί καί χρηματοδοτούσαν έναν 
Ιερέα γιά νά τούς έπισκέπτεται καί νά τούς ένθαρρύνει?94

„ _ 39b Λ \ »
‘ Ιδιαίτερη εύαισθησία έδειχναν γιά τήν περίθαλψη των όρφανων,

τών χήρων γυναικών κσί τών φτωχών συμπολιτών τους,δχι μόνο σ τίς  με- Χ·
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γάλες γιορτές του Χριστιανισμού,όπως τά Χριστούγεννα, τ ις  Άπό-
397 398

κριες καί τό Πάσχα, δπου συνηθίζονταν τά ποσά τής έλεημοσύνης
399

νά ε ίνα ι μεγάλα, άλλά καί τ ίς  ύπόλοιπες μέρες τού χρόνου.
400

’Ακόμη έξαγόραζαν σκλάβους καί έλευθέρωναν φυλακισμένους,ά-
ναλάμβαναν δλα τά έξοδα θεραπείας,διατροφής καί διαμονής των μολυσμέ-

401 402
νων άπ τήν πανούκλα, τά έξοδα τού λαζαρέτου (καραντίνας)^ προικοδο
τούσαν άπορα καί φτωχά κορίτσια4,03 άνακούφιζαν τούς άσθενείς χορη- 
. , 404γωντας τους φάρμακα η μισθοδοτώντας τό γιατρό τού βαροσιοϋ, συμπα

ραστέκονταν άποωασιστικάσ’αύτούςπού δοκιμάζονταν άπό μικροπυρκα-
405 406

γ ιέ ς , σπούδαζαν Οποτρόφους, συνέβαλαν στή συντήρηση τού νοσοκο- 
, 407

.μειου,άναλάμβαναν τόν ένταφιασμό των πτωχών, μεριμνοΰσαν γιά ίά
408

νόθα πα ιδ ιά , καί γενικότερα προσπαθούσαν νά δείχνουν έμπρακτα τά 
φιλανθρωπικά τους αισθήματα .

Ή προσφορά των περισσότερων σσντεχνιτών δέν σταματούσε μέ τήν 
άποχώρησή τους άπό τή συντεχνία έξαιτίας κυρίως των γηρατειών,άλλά 
έξακολουθούσε άκόμη καί μετά τό θάνατό τους.Στις διαθήκες τους ξεχώ
ριζαν άλλος μεγαλύτερα καί άλλος μικρότερα χρηματικά ποσά, άνάλογα
μέ τήν περιουσιακή του κατάσταση, γιά δλες τ ίς  περιπτώσεις συνδρομής

» , 409
καί βοήθειας που άναφέραμε παραπάνω.

Δυστυχώς ή πολιορκία τού Άλη άπ’τά σουλτανικά στρατεύματα, 
μέ τ ίς  πυρκαγιές καί τ ίς  λεηλασίες πού άκολούθησαν άπό τ ίς  πρώτες 
μέρες τη ς,δχ ι μόνο στέρησε σ’άλλους προσωρινά,σ’άλλους γιά μεγάλο 
χρονικό διάστημα καί σ’άλλους όριστικά καί άμετάκλητα τή χαρά της 
εύεργεσίας ,άλλά καί προξένησε στούς περισσότερους τόσες συμφορές 
καί δοκιμασίες,ώστε χρειάστηκαν γιά άρκετά χρόνια άμέριστη καί συνε
χή βοήθεια καί συμπαράσταση γιά νά μπορέσουν νά συνέλθουν καί νά 

410
όρθοποδήσουν.

’ Ιδιαίτερο καί έντονο ένδιαφέρον παρουσιάζει έπίσης ή θρησκευ
τική ζωή καί δραστηριότητα τών γιαννιώτικων συντεχνιών.

Κάθε μιά άπ’αυτές είχε τό δικό της προστάτη άγιο ή άγια τού ό
ποιου ή μορφτ^άπεικονιζόταν στήν άντίστοιχη σημαία καί σφραγίδα της
συντεχνίας. Τήν περίοδο αύτή γνωρίζουμε πώς οί γουναράδες καί οί

412άρτοποιοί είχαν ώς προστάτη τους τόν Προφήτη Ή λία, οί τακιαν- 
τζηδες τόν "Αγιο Νικόλαο413 οί χαντζήδες,κρασοπούλοι καί άγωγιάτες 
τόν ’ Ιωάννη τόν Πρόδρομο,414οί τερζηδες τήν 'Αγία Παρασκευή,415 οί 

.^κηπουροί (μποσταντζηδες) τόν "Αγιο Τρύφωνα, οί άλμπάνηδες τόν

396



-1U 3-

Ά γιο  ’Αθανάσιο,*41; ol μπακάληδες έπίσπς τόν ’'Αγιο ’Αθανάσιο?18 οί 
ταμπάκηδες τούς 'Αγίους ’Αναργύρους,419οΙ κονταξηδες καί ντουφεξή- 
δες τόν Ά γιο Ιωάννη τόν θεολόγο*420 καί ol σιδηρουργοί καί χαλκιά-

η ρ ι
δες τόν "Αγιο Δημήτριο.

’Αρκετές μάλιστα άπό τ ίς  συντεχνίες είχαν στήν Ιδιοκτησία τους 
ή τήν κατοχή τους μιά έκκλησία,ή καί δύο,συνήθως μονή ή παρεκκλήσι 
πού έφερε τό όνομα του άγίου το υ ς .’ Ιδιόκτητες έκκλησίες αύτή τήν έ- 
ποχή είχαν o l παρακάτω συντεχνίες: α) των τουναράδων τόν προφήτη Ή- 
λία στά Καρδαμίτσια καί τόν προφήτη Ήλία στό νησί, β) των τακιαν- 
τζήδων τόν Ά γιο  Νικόλαο Κοπάνων, γ) των άρτοποιών τόν προφήτη 
Ήλία Κρύας στήν δμώνυμη κοινότητα,δ) των κονταξήδων και ντουφε- 
ξήδων,τόν Ά γιο Ιωάννη τόν θεολόγο στό Μπισδουνόπουλο , καί ε) των 
πεταλωτών τόν “Αγιο ’Αθανάσιο στό Παρεικιό.

Τά μοναστήρια ή παρεκκλήσια αύτά βρίσκονταν στίς παρυφές τής 
πόλης ή λίγο πιό μακριά.Σέ όρισμένα μάλιστα άπ’αύτά γιά νά φθάσει 
κανείς έπρεπε νά διανύσει σημαντική άπόσταση.ί ιά παράδειγμα ό προφή
της Ήλίας τής συντεχνίας των άρτοποιών ήταν κτισμένος σ τίς  υπώ
ρειες τού ΜιτσικελιοΟ,τοποθεσία πού άνήκε στήν κοινότητα τής Κρύας, 
καί άπείχε άπό τά Γιάννινα γύρω στίς 2^/2 ώρες μέ κανονικό βάδι- 
σμα'ό Ά γιος ’Αθανάσιος τής συντεχνίας των πεταλωτών,στά σύνορα σχε
δόν Κατσικάς καί Κοτσελιού ,ήταν μακριά άπό τήν πόλη 1^/2 μέ 2 ώρες.

Στά ξωκκλήσια αύτά, καθώς καί στά άλλα πού ήταν κάπως άπό- 
μακρα άπ’τήν πόλη,οί συντεχνίες όπως ε ίνα ι φυσικό δέν έκκλησιάζονταν 
τακτικά δλες τ ίς  Κυριακές καί τ ίς  γιορτές του χρόνου άλλά σέ πιό ά- 
ραιά χρονικά διαστήματα’άπαραίτητα δμως τή μέρα τής γιορτής του ά
γίου τους,όπότε έκλειναν Οποχρεωτικά τά καταστήματά τους.

Ανήμερα τής γιορτής καί πολλές φορές τήν παραμονή,ξεκινούσαν
οί συντεχνίτες μέ τ ίς  οίκογένειές τους καί πήγαιναν νά λειτουργηθούν 
στήν έκκλησία τους,προσδίνοντας μάλιστα, έκτός άπό έκδρομικό χαρακτή
ρα) καί γιορταστικό τόνο στή συγκέντρωση αύτή,άφοΰ μετά τή λήξη τής 
θείας λειτουργίας έπιδίδονταν σέ φαγοπότι καί χορούς,ψήνοντας όρνιά 
καί κατσίκια στή σούβλα καί γλεντώντας στό προαύλιο τής έκκλησίας 
μέχρι τό άπόβραδο μέ άργανοπαίκτες πού είχαν προσκαλέσει είδ ικά  
γιά τό σκοπό σύτό.*427

01 έκδηλώσεις αύτές πολλές φορές έπαιρναν δψη άληθινού πανηγυ- ν> 
ριοΟ μέ άποτέλεσμα νά καταφθάνουν καί πολλοί ξένοι έπισκέπτες,οΐ ό·

%
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ποίο ι μαζί μέ τούς προσκυνητές δημιουργούσαν . πολυκοσμία . Άπό
τά μεγάλα πανηγύρια ήταν κι αύτό πού γινόταν στό Μπισδουνόπουλο,στίς §
8 Μαϊου,τή μέρα πού γιορταζόταν άπό τήν συντεχνία των κονταξήδων 
καί ντουφεξήδων ή μνήμη τού άγιου τους Ιωάννη τού θεολόγου.428 Ό  
Λαμπρίδης μάλιστα άναφέρει δτι τό 1818 τά άτομα πού παρακολούθησαν 
τό πανηγύρι άνήλθαν τελικά σέ 16.000 καί δτ ι άνάμεσα στους πανηγυριώ
τες παρεβρέθηκε κι ό ίδ ιος ό Άλής. 429

Οι συντεχνίες πού δέν διέθεταν Ιδιόκτητη έκκλησία έκκλησιάζον- 
ταν,άνάλογα μέ τό πού γιόρταζε η καθεμιά τόν άγιό της,στίς ύπόλοι- 
πες έκκλησίες τής πόλης ή τού νησιού^30 Ά π’αύτές άλλες συντηρούσαν 
άποκλειστικά μόνες τους καί άλλες κατά ένα μεγάλο μέρος,γεγονός πού 
τούς παραχωρούσε τό δικαίωμα καί νά τ ίς  έπιτροπεύουν (νά τοποθετούν 
έπιτρόπους πάντοτε μέλη άπ’τή συντεχνία το υ ς ) .431

Έ τσ ι π .χ  ο ί κηπουροί στίς 2 Φεβρουάριου,ανήμερα της γιορτής 
τού προστάτη τους "Αγιου Τρύφωνα,παρακολουθούσαν τή θεία λειτουργία 
στή Μητρόπολη,δπου βρισκόταν ή είκόνα του,άπό δική τους δωρεά. Μάλι
στα τήν παραμονή τής γιορτής οί περισσότεροι μποσταντζήδες παρακο
λουθούσαν τή σχετική αγρυπνία καί συμμετείχαν στήν άρτοκλασία στό 
ιδ ια ίτερο παρεκκλησάκι πού ύπάρχει άκόμη καί σήμερα πάνω άπό τό γυ- 
ναικωνιτη της Μητρόπολης,ενσωματωμένο μέ τον κυρίως ναο.

Τήν βαθειά τους θρησκευτική πίστη τήν έκδήλωναν άκόμη οί συν- 
τεχν ίτες  μέ τόν καθορισμό των έτήσιων άργιών,γιά τ ίς  Αντίστοιχες 
Κυριακές,δεσποτικές,θεομητορικές καί άλλων έπίσημων άγίων γιορτές, 
άλλά καί τήν υποδειγματική τήρησή τους.Τίς μέρες αυτές Απαγορευόταν 
αυστηρά σέ όποιονδήποτε συνιεχνίτπ ν ’άνοίζει τό έργαστήρι του δχι 
μόνο γιά νά πουλήσει,άλλά καί γιά ν ’άγοράσει πραμάτεια.Γιά τούς
τυχόν παραβάτες η ποινή ήταν αυστηρή.Πλήρωναν πρόστιμο,χρηματικό ή
σέ είδος καί Απαγορευόταν ό εκκλησιασμός τους γιά μεγάλο ή μικρό

433χρονικό διάστημα.‘Ακόμη υπήρχαν καί περιπτώσεις άφορισμοΰ τους.
Ακόμη ποτέ δέν άρνήθηκαν τή βοήθειά τους,χρηματική ή υλική 

όσες φορές τούς ζητήθηκε,γιά Ανέγερση ή Ανακαίνιση έκκλησιών,μονα- 
στηριών ή άλλων θρησκευτικών άναθημάτων άπό διάφορες περιοχές τής

u  "3U
’Ηπείρου.

Τέλος δέν δίστασαν ν ’άπευθυνθοΰν τό 1819 καί στον ίδιο τόν 
Σουλτάνο γιά νά τού άποσπάσουν τό άνάλογο φερμάνι πού θά τούς παρα
χωρούσε τήν άδεια Ανοικοδόμησης τής έκκλησίας τής Παναγίας τής Χρυ-

435 436σοβίτσας, πού γιόρταζε τόν Δεκαπενταύγουστο.
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ Α
ΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΩΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
1854.

1. Ή κατάσταση στά Γιάννινα μετά τό θάνατο τοΟ Ά λή πασά - *Η δο
κιμασία των συντεχνιτών κατά τή δεκαετία 1822-1831.

Λίγες μέρες μετά τό θάνατο του Άλή πασά δόθηκε γενική άμνπ- 
στία καί οί Γιαννιώτες πρόσφυγες άρχισαν νά έπανέρχονται στήν πόλη, 
πιστεύοντας ότι ή φοβερή περιπέτεια ε ίχε  φθάσει στό τέλος τ η ς .1

Παράλληλα,ό Σουλεϋμάν πασάς?μουτεσελίμης τού νέου διοικητή
3

τού πασαλικιοΰ Ίωαννίνων Όμέρ πασά,προσκάλεσε πλήθος μαστόρων γιά  
νά ξανακτίσουν τά κατεστραμμένα έργαστήρια,δχι μόνον αύτών πού ε ί 
χαν κιόλας έπιστρέψει,άλλά κι έκείνων πού ή έπάνοδός τους καθυστε
ρούσε ή ήταν άβέβαιη ,μέ τήν υποχρέωση,όταν έπιστρέΨουν καί ο ί ύπό- 
λοιποι,νά καταβάλουν σταδιακά όλοι τους τά έξοδα τής κατασκευής των 
έργαστορίων,άφοϋ όμως πρώτα ξεκινούσαν τή δουλειά τους καί άποκτοΰ- 
σαν κάποια οικονομική βάση.1*

Παρά τήν προσπάθεια όμως τής τοπικής εξουσίας, πού άπέβλε- 
πε στή συγκράτηση τού πληθυσμού γιά φορολογικούς κυρίως λόγους,άρκε- 
τοί έδειξαν άπροθυμία στό έμμεσο αύτό προσκλητήριο,έπειδή περίμεναν 
νά καθησυχάσουν τελείως τά πράγματα καί νά ίδοΰν τή νέα έξέλιξη 
τού φορολογικού προβλήματος.Ή άπρόσμενη μάλιστα χειρονομία τού 
Σουλείμάν πασά ένίσχυσε άκόμη περισσότερο τ ις  υποψίες τους ό τι ήταν 
έργο προμελετημένο,μέ κίνητρα καθαρά φορολογικά,γιατί δέν ξεχνούσαν 
πώς πριν δυό χρόνια περίπου είχαν πάψει νά ε ίν α ι βασικοί τροφοδότες 
τής τουρκικής οικονομίας έξα ιτίας των πολεμικών γεγονότων τής περιο
χής.

Τή διατακτική τους θέση ήρθαν όχι μόνο νά ένισχύσουν ,άλλά 
ταυτόχρονα νά τή μετατρέψουν σέ άρνητική, τρία πολύ σημαντικά γεγονό
τα: τό πρώτο,τελείως άπρόσμενο,ήταν ή έπιδημία τής πανώλης’τό δεύτε
ρο ήταν ή έλληνική έπανάσταση,γιά τήν καταστολή τής όποιας ύποβλήθη- 
καν όχι μόνον οΐ Γιαννιώτες,άλλά όλοι ο ί Ήπειρώτες,σέ βαριές έκτα
κτες φορολογίες καί σέ άλλες πολυάριθμες έπιβαρύνσεις καί κακουχίες
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πού είχαν άμεσο ή έμμεσο άντίκτύπο έπάνω τους.
Τό τρίτο τέλος γεγονός όταν ο ί άλλεπάλληλες άλλαγές πού έ γ ι

ναν στή φορολογική στίμα των Ίωαννίνων στά χρόνια πού άκολούθησαν 
άμέσως μετά τό θάνατο του Άλή πασά.01 συνεχείς αυτές αύξομειώσεις5 
σέ συνδυασμό μέ τή βαριά φορολογία πού θ ’άκολουθούσε,περιέπλεκαν άκό- 
μπ περισσότερο τό φορολογικό πρόβλημα,άντί νά δημιουργούν ευνοϊκές 
προϋποθέσεις γιά τή λύση του.

α) Ή πανώλη

Άναμφισβήτη α ό άνασταλτατικός ρόλος πού έπαιξε ή έμφάνιση 
τής πανούκλας στήν έπάνοδο των συντεχνιτών στάθηκε πιό ίσχυρός καί 
πιό ούσιαστικός άπό δλους.Ή  έπιδημία αύτή,πού τά α ίτ ιά  της παραμέ-

9

νουν δγνωστά,πρέπει νά έμφανίστηκε στά τέλη ΜαΙου μέ άρχές ’ Ιουνίου 
1822 καί έξαπλώθηκε σ’δλα τά Γιάννινα πρίν άπό τόν Αύγουστο τού ί 
διου έτους,δπως μαρτυρεΐται σέ έπιστολή τού Στ. Ίωάννουπρός τόν
σύντροφό του στόν έμπορικό του οίκο στή Βιέννη,μέ ημερομηνία 8 Αύ-

6
γούστου 1822.Ή πανώλη αύτή κράτησε πάνω άπό 18 μήνες,άφοΰ τόν ’Οκτώ
βριο τού 1823 έξακολουθοΰσε νά σκορπά τό θάνατο στά Γιάννινα?

Ή ένταση καί ή σφοδρότητα τής έπιδημίας, σέ γενικές γραμμές, 
ξεπέρασε κατά πολύ τά συνηθισμένα έπίπεδα τής έποχής.'Υπήρξε ή μεγα
λύτερη σέ μέγεθος καί μακρότερη σέ χρόνο άπό τ ίς  άλλες τρεις πανώ- 
λε ις  πού προηγήθηκαν στήν πρώτη εικοσαετία τού 19ου αιώνα 8>ίσως για
τ ί  τή φορά αύτή οί συνθήκες γιά τήν έξάπλωσή της ήταν ευνοϊκότερες, 
ένώ παράλληλα άπουσίαζε κάθε μέτρο πρόληψης καί προστασίας?Τή μεγα
λύτερη έξαρση τή γνώρισε πρός τά τέλη τού 1822 μέ άρχές τού 1823, ό
ταν δλα σχεδόν τά σπίτια είχαν μολυνθεΐ1καί καθημερινά πέθαιναν δε
κάδες άτομα^Από τά μέσα ’Απριλίου τού 1823 δμως άρχισε νά ιαρουσιό-

12ζε ι σχετική ύφεση.
Τό καταστροφικό της έργο δμως γνώρισαν όλοκληρωτικά οί Γιαν-

13
νι »τες πού είχαν ήδη έπιστρέψει στήν πόλη καί άναγκάστηκαν πάλι νά

14 15
άποδημήσουν5γιά νά βροΰν καταφύγιο στις όρεινότερες περιοχές. "Οπως 
ε ίνα ι γνωστό>ή πράξη αύτή άποτελοΰσε πάντοτε τό πρώτο καί στοίχειώ-

1 Ρ»δες μέτρο αύτοπροστασίας τους.
Παράλληλα,οί συντεχνίτες έγραψαν στό Στ.Ίωάννου νά προσπαθή

σει νά πείσει τούς τούρκους μπέηδες των Ίωαννίνων νά κάνουν προσω
πικά αύστηρό έλεγχο στούς δικούς τους μουσουλμάνους καί κυρίως νά
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μήν άφήνουν άθαφτους τούς νεκρούς τους.Διαφορετικά,πίστευαν δ τ ι ,  ή- 
ήταν πολύ δύσκολο νά "ξεπαστρευθεί" ή πανούκλα μέ άποτέλεσμα νά πα- 
ρατείνεται ή διαμονή τους στά "άγριοβούνια" μέ δλα τά γνωστά έπακό- 
λουθι ·17

Τή δραματική αύτή κατάσταση έπέτεινε άκόμη περισσότερο 
ή άκρίβεια καί ή πείνα πού έπακολούθησαν μέ άποτέλεσμα οί πιό πολ
λοί νά τρέφονται μέ άγριόχορτα.ΟΙ άρρωστοι ξεχύνονταν καθημερινά 
στούς δρόμους ζητιανεύοντας ψωμί πού δέν τό έβρισκαν στούς λίγους 
τολμηρούς πού είχαν άπομείνει."Ετσι τελικά πέθαιναν οί περισσότεροι 
άπό τήν πείνα καί δχι άπό τήν πα ούκλα,άφοΰ άκόμη καί αύτοί ο ί φουρ- 
νάρηδες έξάντλησαν σχεδόν καί τά τελευταία άποθέματα πού είχαν σέ 
άλεύρι.21

Ή πανώλη άρχισε νά υποχωρεί σταδιακά άπό τόν ΜάΙο τού 1823,22 
δταν ή έπιδημία είχε τεθεί πιά σέ έλεγχο καί οί μολυσμένοι βρίσκο
νταν σέ συνεχή παρακολούθηση στό λοιμοκαθαρτήριο.Τότε καί ο ι πρόσφυ
γες, κάτω άπό τό βάρος τής πείνας καί τής άνέχειας,άρχισαν νά έπιστρέ 
φουν άλλοι γιά δεύτερη καί άλλοι γιά πρώτη φορά στά Γ ιάννινα ' νικών
τας τό αίσθημα τού φόβου.

Παίρνοντας δλα τά άναγκαία προωυλακτικά μέτρα άρχισαν νά έπ ι-
δίδονται στις προσφιλείς τους άσχολίες γιά νά έξοικονομήσουν τήν κα-

23
θημερινή τους τροφή.Έτσι οί θάνατοι καί ή έρήμωση,πού τόν τελευ
ταίο καιρό άποτελοΰσαν συνηθισμένο φαινόμενο στήν πόλη,άρχισαν νά
παραχωρούν τή σέση τους στή ζωή καί στήν κίνηση.

β) *Η ‘Ελληνική έπανάσταση

Δεύτερος ούσιώδης άνασταλτικός παράγοντας γιά τήν έπάνοδο των 
Γιαννιωτών προσφύγων Οπήρξε ή έλληνική έπανάσταση τού 1821 μέ τ ις  
άπρόβλεπτες καί σημαντικές έπιβαρύνσεις που προκάλεσε στά μέλη 
των γιαννιώτικων συντεχνιών κυρίως,άλλά καί γενικότερα στούς Ή πει- 
ρώτες. Οί βορειότερες περιοχές τής^Ηπείρου άν καί δέν συμ· ετείχαν 
ένεργά στόν άγώνα τήν περίοδο αύτή,που τό μεγαλύτερο τμήμα τής ‘Ελλά
δας άπό τήν όροθετική γραμμή Ν.‘Ηπείρου-θεσσαλίας καί κάτω είχε  
μεταβληθεί σ’ένα άπέραντο πεδίο μάχης,ωστόσο δμως γνώρισαν τ ις  δυσμε-

25
νεΐς έπιπτώσεις τ ις  έθνεγερσίας.

Ή έξασφάλιση διαμονής καί διατροφής των τουρκικών στρατευ
μάτων,οί έπ ιτάζεις τών υποζυγίων,ή έμψάνιση καί ή έζάπλωσπ τής
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ληστείας,ή άναρχία καί ο ι συχνοί έκτακτοι έρανοι γιά τήν κάλυψη των 
πολεμικών δαπανών τού τουρκικού στρατού,άποτελοΰσαν τ ίς  πιό χαρακτη
ριστικές περιπτώσεις του άκούσιου άντίκτυπου τής έλληνικής έπανάστα- 
σης καί του άντιπερισπασμοΰ τών τουρκικών δυνάμεων σ’αύτή.

Είδικότερα τά Γιάννινα είχαν μεταβληθεί σ’ένα άπέραντο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης καί πολεμικής προετοιμασίας τών τουρκικών
στρατευμάτων,πού έπάνδρωναν κάθε τόσο τ ίς  άλλεπάλληλες έκστρατείες

2 6των τούρκων γιά τή νότια "Ηπειρο καί τή δυτική Στερεά ' Ελλάδα.Οί έ- 
κατοντάδες τών μουσουλμάνων στρατιωτών καί οί πολυάριθμοι πασάδες 
μέ τ ίς  πολυπρόσωπες άκολουθίες τους δημιουργούσαν εναν πρωτοφανή συ
νωστισμό άνθρώπων.Τό γεγονός αύτό,σέ συνδυασμό μέ τήν έλλειψη ένός 
στοιχειώδη στρατώνα,προβλημάτιζε σέ μεγάλο βαθμό τά μέλη τών συντε
χνιών, γ ια τ ί γνώριζαν κι άπό παλαιότερα τ ίς  συνέπειες πού θά είχε ή 
άναγκαστική τους συμβίωση μέ τόν άλλόθρησκο έχθρό.Σέ μιά έποχή μάλι
στα» δπου έπικρατοϋσε γενικότερη άσυδοσία,ήταν ευνόητο ότι ο ί κατα
χρήσεις καί οί αυθαιρεσίες τών άνεξέλεγκτων τουρκαλβανών στρατιωτών

27θά ξεπερνούσαν τά συνηθισμένα όρια.
Οί έπ ιτάξεις τών ύποζυγίων,άν καί φαινομενικά δίνουν τήν έντύ- 

πωση ένός γεγονότος μέ περιορισμένη απήχηση ,στήν πραγματικότητα ό
μως είχσυ άρνητικό άντίκτυπο στήν έμποριοβιοτεχνική διαστρωμάτωση 
τών Ίωαννίνων.

Στά πρώτα χρόνια τής έπανάστασης τό φαινόμενο αύτό δέν παρου
σίαζε μεγάλη ένταση καί συχνότητα στήν "Ηπειρο,γιατί τά ζώα τής Δ 
Στερεός καί κυρίως τών περιοχών ’Αμφιλοχίας καί Βόνιτσας κάλυπταν
τό μεγαλύτερο μέρος τής μεταφοράς τών πολεμοφοδίων στις σοβαρές καί

28
μακροχρόνιες έστίες πολέμου.Παρ’όλα αυτά όμως οί συντεχνίες πλήττον
ταν έμμεσα,άφοΰ τά μέλη τους καλούνταν νά άποζημιώσουν,δπως καί οί 
ύπόλοιποι κάτοικοι του καζά,τούς ιδιοκτήτες τών ζώων γιά τ ίς  φθορές 
τους άπό τ ίς  κακουχίες καί τά τραύματα τού πολέμου,άλλά καί γιά τ ίςΊΟ
αρπαγές τους.'

’Αργότερα,μέ τή δεύτερη μακροχρόνια πολιορκία τού Μεσολογ
γίου,3καί στήν συνέχεια μέ τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1828-18293ία ί

32
τό καταστροφικό έργο τού Ίμπραήμ στήν Πελοπόννησο,όπότε χρειάστηκε 
τεράστιος αριθμός ύποζυγίων γιά τόν ταυτόχρονο ανεφοδιασμό μέ "γεννή- 
ματα" -τού τουρκικού στρατού στό Δούναβη καί τού αιγυπτιακού στήν 
Ναύπακτο ,ή έπίταξρ τών ζώων άρχισε νά πραγματοποιείται μέ έντατικό



-109-

ρυθμό καί στις βορειότερες έπαρχίες τής ’Ηπείρου.'Απροσδόκητα λοι-
34πόν δημιουργήθηκε μιά τεράστια έλλειψη μεταφορικών μέσων.

Ή μεγάλη καί μακρόχρονη αύτή άπουσία των ζώων,πού κ ιν
δύνευε νά μεταβληθεΐ άπό πρόσκαιρη σέ μόνιμη,έξαιτιάς των άναρίθμη- 
των άπωλειών τους,καθιστούσε προβληματική τή μεταφορά των έμπορευμά- 
των πρός τά Γ ιάννινα.'Ετσι παρατηρήθηκε άρχικά προοδευτική καί άργό- 
τερα άλματώδης αύξηση των κομίστρων άπό τούς περιστασιακούς μεταφο
ρείς.

Τό γεγονός αύτό είχε ως συνέπεια τήν άμεση καί έντονη άντίδρα- 
ση των συντεχνιών μέ συνεχείς διαμαρτυρίες καί παραστάσεις στόνΟ J
Βαίράμ πασά,άντιπρόσωπο τού Μεχμέτ Ρεσίτ πασά στά Γ ιάννινα,γιά τήν 
πρωτοφανή καί άλόγιστη έπιβάρυνση τού άγωγιοΟ,πού έπληττε καίρια τήν 
κλονισμένη τους οικονομία.Ή  έπέμβαση τής τοπικής έξουσίας υπήρξε 
άποτελεσματική,καθορίζοντας έπακριβώς τ ί ς ^ ο ι β έ ς  γιά τά άγώγια άπό 
τήν Άρτα καί τήν Πρέβεζα πρός τά Γιάννινα. Έ τσ ι τό "άγώγι τού ζώου" 
άπό τήν Άρτα πρός τά Γιάννινα έκτιμήθηκε τό χειμώνα του 1829 σέ 16 
γρόσια καί τό καλοκαίρι σέ 14,ένώ άπό τήν Πρέβεζα σέ 22 καί 18 γρό-

37σια άντίστοιχα γιά τ ις  δύο έποχές. 

γ) Ή ληστεία

Ή έμφάνιση τής ληστείας άποτελοΟσε ένα άλλο άρνητικό παράγον
τα στήν κανονική διακίνηση τού έμπορίου καί στήν όμαλή λειτουργία

38
τής άγοράς.Οί ληστοσυμμορίες ,μέ τουρκαλβανική κυρίως σύνθεση» πού 
στή διάρκεια τής διακυβέρνησης τού πασαλικού άπό τόν Άλή είχαν 
άδρανήσει τελείως,έκμεταλλευόμενες τώρα τήν άπουσία τοΰ ισχυρού καί
δυναμικού Ρεσίτ πασά,πού βρισκόταν σχεδόν συνεχώς έπικεφαλής τών

39
διαφόρων πολεμικών έπιχειρήσεων, καί ταυτόχρονα τήν άνικανότητα τής 
προσωρινής τοπικής έξουσίας,έκαναν τήν έμφάνισή τους άρχικά στις πα
ραμεθόριες περιοχές τής ’Ηπείρου,Γρεβενών,καί Θεσσαλίας4? Αργότερα 
μέ τήν παντελή έλλειψη μέτρων γιά τήν πάταξή τους,άρχισαν νά λυμαί
νονται μέ μεγαλύτερη συχνότητα τ ις  γύρω περιοχές μ* έπιζήμιες έπ ι- 
δράσεις στό γιαννιώτικο έμπόριο.

Ύστερα άπό μιά προσωρινή κάμψη,πού παρατηρήθηκε τό 1829 κατά 
τήν έπιστροφή τοΰ Κιουταχή στήν έδρα τής τοπαρχίας του,τά Γιάννινα, 
ή ληστεία άναζωπυρώθηκε πάλι τό 1830,δταν άναχώρησε ό Ρεσίτ καί βο
λής τής Ηπείρου διορίστηκε άπό τήν Πύλη ό γιός του Ίμήν πασάς.Τήν
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έποχή αύτή,έκτός άπό τ ίς  περιοχές πού προαναφέραμε,ή ληστοκρατία έ- 
πεκτάθηκε καί στίς έπαρχίες των Ίωαννίνων,’Άρτας καί Πρέβεζας,δπου 
ννώρισε μιά ιδια ίτερη άνθιση, σέ συνδυασμό μέ τήν γενικότερη άναρχίσ 
πού παρατηρήθηκε τότε στήν 'Ήπειρο4?

’Επιθυμώντας ό Ίμήν πασάς νά καταστείλει τό φαινόμενο αύτό,ά- 
κολούθησε τή συνηθισμένη σ'αύτές τ ίς  περιπτώσεις μέθοδο των Τούρκων, 
πού πριν λίγο μάλιστα είχε έφαρμόσει,μέ έπιτυχία,ό πατέρας τουσιά 
Μπιτόλια γιά  άλλους "λησταρματολούς". Στίς 30 ’ Ιουλίου του 1830 
κάλεσε τούς δύο τελευταίους πρωτεργάτες των ληστών τής περιοχής,τόν 
Άτέμπεη καί Μουσλίμπεη,γιά νά τούς άπονείμει δήθεν χάρη,άλλά στήν 
πραγματικότητα ν ’άπαλλαγεί άπό αύτούς μέ εύσχημο τρόπο.Ό Άτέμπεης 
δμως καθυστέρησε νά παρουσιασθεί,γιά άγνωστους λόγους,ίσως γ ιατί π ι
θανότατα νά ύποπτεΰθηκε τήν σκευωρία,καί έτσι θανατώθηκε μόνον ό 
δεύτερος. Ό  Άτέμπεης μόλις έμαθε τήν τύχη τού συνενόχου του,έζαπέ-
λύσε γιά άντίποινα τή συμμορία του σέ λεηλασία της πόλης.

Τότε έκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά,πιθανότατα υποκινημένη άπό τόν 
Άτέμπεη γιά νά κερδίσει τόν άπαραίτητο χρόνο διαφυγής,ή όποια κα
τέκαψε μεγάλο μέρος της άγορας καί προξένησε άνυπολόγιστες ζημιές σέ 
άρκετούς άπό τούς συντεχνίτες πού τά έργαστήριά τους βρίσκονταν στό 
έπίκεντρο τής καταστροφής«Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεΐ ή περί
πτωση τοΟ Νούσια Χρυσού,πρωτομάστορα τής συντεχνίας των τακιαντζήδων,

45πού ό τελικός άπολογισυός τής ζημιάς του ξεπέρασε τ ίς  400.000 γρόσια .

δ) Τό φορολογικό πρόβλημα τής δεκαετίας 1822-1831.

Δίπλα στίς καταστροφές πού δοκίμασαν τά μέλη των συντεχνιών 
κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας τού Άλή,δταν οί πιό πολλοί έχασαν 
όχι μόνο όλόκληρο τό έμπόρευμά τους ή άρκετό άπό αύτό,άλλά καί ση
μαντικά χρηματικά ποσά άπό τά βερεσέδια,στό θανατικό τής πανούκλας,
στόν έμμεσο άντίκτυπο τής έλληνικης έπανάστασης καί τήν υποτίμηση

46
τού τουρκικού νομίσματος σέ τοπική κλίμακα,ήρθε νά προστεθεί καί τό 
φορολογικό πρόβλημα,πιό όζύ καί περίπλοκο αύτή τή φορά,σέ συνάρτηση 
μέ τ ίς  άντίξοες τοπικές καί χρονικές συνθήκες.

Ή έμφάνιση μάλιστα τού πιεστικού αύτού προβλ ιματος τούς βρή
κε τελείως άπροετοίμαστους,άφοϋ όλοι τους περίμεναν πώς τόν πρώτο



τουλάχιστον χρόνο μετά τήν πτώση ιού Άλή πασά,περίοδο άνασύνταξης 
καί άνασυγκρότησης,θά τούς χορηγούνταν όλική δ στή χειρότερη περ ί
πτωση μερική φορολογική άπσλλαγή άπό τήν τοπική τουρκική έζουσία.

Γρήγορα δμως διαψεύστηκαν ο ί προσδοκίες τους ,δταν ό τοΟρκος κε- 
χαγιάμπεης ΧουσεΙν μπέης ζήτησε στίς άρχές Απριλίου τοΟ 1822 άπό 
τόν πρώην προεστό τοΟ βαροσιοΰ Σταύρο ’Ιωάννου,νά τοΰ άποστείλει ά- 
ναλυτικό κατάλογο μέ τά είδη καί τά ποσά των φόρων πού πλήρωναν οί
κάτοικοι τού καζά ‘ Ιωαννίνων στήν έποχή τού Άλή,καθώς καί τόν τρό-

47no κατανομής τού τελικού Φορολογητέου ποσού.
Ό  Σταύρος,συμβουλευόμενος τά σχετικά έγγραφά του,άπάντησε μέ 

σαφήνεια καί άκρίβεια στίς συγκεκριμένες πληροφορίες πού ζητούσε ό 
άρμόδιος τοΟρκος μπέης,παρακαλώντας τον ταυτόχρονα νά δ ε ίξ ε ι κάποια

48
έπιείκ ια  καί εύσπλαχνία γιά τούς "χαλασμένους" βαροσλήδες.

Τελικά,ύστερα άπό παρέλευση τριών μηνών,τόν Αύγουστο τοΰ 1822, 
οί σχετικές μαρτυρίες άναφέρουν πώς άρχισε σιγά-σιγά ή κατάστρωση 
τού έτήσιου δεφτεριοΰ^πό τούς λίγους χριστιανούς πού παρέμειναν 
στήν πόλη έζαιτίας τής πανούκλας.Στόχος τής προσπάθειας αύτής ήταν 
νά συμπεριληφθούν δλοι οί βαροσλήδες στήν όριστική κατανομή των φό
ρων πού θά τούς άναλογοΰσαν άπό τό συγκεντρωτικό φορολογικό ποσό 
τού καζά Ιωαννίνων.

Τά άτομα αύτά πιθανόν νά άπευθύνθηκαν καί στόν Σταύρο ζητών
τας τ ίς  πολύτιμες συμβουλές του πάνω σ’αύτό τό θέμα,όπως (οαίνεται ά
πό ένα σχέδιο έπιστολής του πρός τούς Γιαννιώτες πού έμειναν προσωρι
νά στό Τσεπέλοβο άπό τόν φόβο τής έπιδημίας,όπου προτείνονται δυό 
λύσεις γιά τόν τρόπο Φορολογίας των συμπατριωτών του.^τήν πρώτη περ ί
πτωση δοειλαν νό καταμετρηθούν οί χριστιανοί τού βσροσιού καί νά Φο
ρολογηθούν όλοι χωρίς καμιά έξοίρεση'στή δεύτερη έπρεπε νά έπιβαρυνθεί 
τό βαρόσι άπό τό συνολικό Φορολογικό ποσό τοΟ καζά ' Ιωαννίνων,άνάλογα 
βέβαια μέ τόν άριθμό των βαροσλήδων πού τελικά θά περιλαμβάνον
ταν στούς Φορολογικούς καταλόγους των συντεχνιών.Στήν ίδ ια  έπιστολή 
έπισημαίνονταν ή προηγούμενη δυσαναλογία που υπήρχε στήν έζαμη- 
νιαία κατανομή τοΰ συγκεντρωτικού φορολογητέου ποσού τού καζά Ίωαν- 
νίνων μεταξύ τού βαροσιού καί τών ύπόλοιπων τμημάτων του σέ σχέση 
πάντα μέ τό πραγματικό ποσοστό τών φορολογούμενων Γιαννιωτών,

"Οπως τονίσαμε καί παραπάνω, τό άνθρώπινο δυναμικό τής πόλης 
σύμφωνα μέ τό όποιο έηωμίζονταν οί συντεχνίες σέ πρώτη φάση τ ίς  φο
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ρολογικές έπιβαρύνσεις τού βαροσιού άπό τό συγκεντρωτικό ποσό τού 
καζδ,ήταν πλασματικό,άφοΰ μέ τ ί ς  φορολογικές άπαλλαγές ένός άριθμοΟ 
συντεχνιτών οί φοροδότες περιορίστηκαν άρχικά στό /2 καί άργότερα 
στό ^/3 του συνολικού πληθυσμού των χριστιανών.

Τέλος στην άποστολή τονιζόταν ότι ή άποδοχή οποιοσδήποτε λύ
σης θ ’άνακούφιζε σημαντικά τούς βαροσλήδες.

Τελικά»φαίνεται πώς ή συγκέντρωση των κατοίκιον τού καζά Ίωαν-
νίνων γιά τόν οριστικό διακανονισμό τής τακτικής στίμας πραγματοποι-

52
ήθηκε στό Νησί,άπό τόν φό0ο τής πανούκλας,άφοΰ πρώτα ό βολής τους'Ο- 
μέρ πασάς ανακοίνωσε στόν βεκίλη τους Στεφ.Βασιλείου τους φόρους μέ 
τούς οποίους έπιβαρυνόταν ό καζάς τους γιά τό έτος 1822 καί τόν 
’ Ιανουάριο τού 1823.Στό συνολικό αυτό ποσό των φόρων,πού53 έλάχιστα 
διέφερε άπό τ ίς  έτήσιες φορολογικές έπιβαρύνσεις τού Άλή , έπρεπε νά 
προσθέσουν καί τά άλλα γενικά έξοδα τού καζά,όπου τό βαρόσι παρουσί
αζε ιδια ίτερα έπιβαρημένο λογαριασμό άπό τά έξοδα γιά τήν άντιμετώ- 
πιση τής πανώλης καί κυρίως άπό τήν διατροφή των μολυσμένων.

Στή σύναξη τού Νησιού παραβρέθηκαν άρκετοί Γιαννιώτες καί Ζα- 
54

γορίσ ιοι καί αποφάσισαν ομόφωνα,ότι οί φορολογικές έπιβαρύνσεις έ
πρεπε νά κατανεμηθοΰν ανάλογα μέ τή τωρινή περιουσιακή κατάσταση τού 
κάθε φορολογούμενου ( "μούλκια").54α

Στίς 24 Δεκεμβρίου τού 1822» παραμονή των Χριστουγέννων , δό
θηκε στό Στέφανο Βασιλείου τό οριστικό φορολογικό δεφτέρι τού βαρο- 
σιοϋ γιά νά συνάξει, σύμφωνα μέ τή νέα στίμα ,άπό τούς βαροσλήδες 
"έγκατ^κους καί έσκορπισμένους ε ίς  τά χωρία" τό ποσό των 75 .607 
γροσιών.Στή συνέχεια μάλιστα γινόταν έμφανής διαχωρισμός στό δεφτέ- 
ρι ανάμεσα στούς καλύτερους καί τούς κατώτερους "περκεντέδες",δπου
οί πρώτοι καλούνταν νά άποδώσουν στούς φοροεισπράκτορες 64.086 γρό-

56
σια καί οί δεύτεροι 11.521 γρόσια.

Φαίνεται όμως πώς στή συγκέντρωση τού Νησιού ούτε προσκαλέστη- 
καν όλοι οί βαροσλήδες οΰτε πρυτάνευσε ή άντικειμενικότητα καί ή ά- 
μεροληψία κι οΰτε τέλος έγινε σωστή άποτίμηση τής οικονομικής δύνα
μης τού καθένα καί σέ προέκταση τής φοροδοτικής τους Ικανότητας 
πράγμα άλλωστε πολύ δύσκολο,άν όχι αδύνατο,μετά τήν πρωτοφανή κατα
στροφή τους.

Δύτό είχε σάν αποτέλεσμα νά ξεσπάσουν έντονες διαφωνίες καί 
διαμάχες άνάμεσα στούς βαροσλήδες γιά τήν δρθότητα των αποφάσεων τής
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j πρώτης γενικής συνέλευσης σχετικά μέ τό "«στιμάρισμαι". Άπό τούς πρώ-
■■ τους πού έσπευσαν νά διακηρύξουν τήν άντίθεσή τους δημόσια ήταν καί

ο ί συντεχνίτες μέ τήν "άντισυγκέντρωση" που πραγματοποίησαν λ ίγες 
t μέρες άργότερα.’Εκεί προχώρησαν στή δημιουργία νέας στίμμας,μέ τό
'\ αίτιολογικό δ τ ι τό κριτήρια τής προηγούμενης δέν ήταν άπαλλαγμένα ά-
ί* πό ύποκειμενικότητα καί προσωποληψία.’Επιπλέον,οί άποωάσεις τής συ

νέλευσης δέν όπηχοΰσαν τή γνώμη τής πλειοψηφίας των κατοίκων τής πό-
) λης,άφοΰ άρκετά μέλη των συντεχνιτών όπουσίαζαν γιά διάφορους λό-

57* γους .
[ Μπροστά σ ’αύτή τήν κατάσταση δ Στ.Βασιλείου άναγκάστηκε νά 6-

* κυρώσει τό δεψτέρι5? άναμένοντας τ ις  έξελ ίξε ις  πού θ ’άκολουθοϋσαν.“Ο
πως μάλιστα είχε προβλέψει,καί ήταν άλλωστε πολύ φυσικό,ή άπρόσμενη

9

. καί βίαιη άντίδραση των περισσότερων συντεχνιτών,πού τούς όδήγησε σέ
νέα ξεχωριστή διευθέτηση τής στίμας,γεμάτη άπό υπερεκτιμήσεις ,άπρο- 
σεξίες καί παραδρομές^^έδωσε άφορμή γιά νέες όξύτατες έριδες καί δ ιε 
νέξεις άνάμεσά τους μέ τελική άπόληξη τόν σχηματισμό παρατάξεων,γνω
στών περισσότερο ώς "ταράφια"60,

Στή νέα στίμα άντιδροΰσαν τά μέλη των συντεχνιών πού στό δ ιά 
στημα τής προηγούμενης εικοσαετίας ζούσαν κάτω άπό τό προνομιακό κα

ί θεστώς των Φορολογικών άπαλλαγών τού Άλή καί τώρα διαπίστωναν μιά
μεροληπτική στάση τών νέων στιμαδόρων γιά τήν πραγματική τους οίκο

ι
! νομική κατάσταση,πού περιείχε δχι μόνο σπέρματα άδικίας άλλά καί

κρυοής έκδίκησης^1
I Ό Στ.Βασιλείου,βλέποντας τ ις  τρομερές καί έπικίνδυνες διαστά

σεις πού έπαιρνε τό φορολογικό πρόβλημα καί πιεζόυενος άπό τήν πλειο- 
! ψηφία τών συντεχνιτών.άποφάσισε νά προχωρήσει άρχικά στό στρώσιμο νέ-
I ου δεφτεριοΰ^σύμφωνα μέ τή νέα συντεχνιακή στίμα. καί ύστερα στήν έπ ι-
1 κύρωσή του άπό τόν άρμόδιο τοΰρκο μπέη,παρά τή σοβαρή άντίδραση μιας
* μερίδας βσροσλό^ων.Ή άδικούμενη παράταξη θεωρούσε τή νέα στίμα τών
! συντεχνιών κατάφορτη άπό άδικίες καί κατατρεγμούς καί τελικά άνώφελη
| γιά δλα τά μέλη τών συντεχνιών,άφοϋ ή πράξη τους αύτή θά όδηγοΟσε πολ*

λούς άπό αύτούς στή μετανάστευση καί σέ προέκταση στήν έλαχιστοποίη- 
ση τών φορολογούμενων μονάδων τού βαροσιοΰ, ένώ τό εισπρακτέο φορολο
γικό ποσό θά παρέμείνε πάντα σταθερό.

, Παράλληλα δ νέος καί άπειρος προεστός τής πόλης έγραψε στόν
' Στ.Ίωάννου,άνακοινώνοντάς του δτι προσανατολιζόταν νά δεχθεί τ ις  ά-! ·

ποφάσεις τών συντεχνιών καί νά συναντήσει τόνΧουσείν πασά γιά τό
"βούλωμα" τού νέου φορολογικού καταλόγου, κοινοποιώντας ταυτόχρονα τήν

\

I.

; »ttjv
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άποφασή του σύτή στό άντιμαχόμενο στρατόπεδο.
01 άδικούμενοι συντεχνίτες,μόλις πληροψορήθηκαν τ ίς  προθέσεις 

του προεστού τους, άπευθύνθηκαν μέ έπιστολή τους στό Στ.Ίωάννου ζη
τώντας τήν μεσολάβησή του στίς τουρκικές άρχές,ώστε νά μήν έπικυρώ- 
σουν τό δευτέρι,δν  δέν γίνουν πρώτα οΐ άπαραίτητες διορθώσεις καί 
δέν έξαλειφθοΟν οί άδικίες καί Οπερβολές που έπισημαίνονταν στό νέο 
Φορολογικό κατάλογο των συντεχνιών6? Εξηγώντας τούς λόγους πού τούς 
όδήγησαν νά καταφύγουν σ ’αύτό,άνέφεραν άνάμεσα στά άλλα,δτι μέ τή νέα 
Φορολογική κλίμακα άτομα μέ άσήμαντες ή περιορισμένες οικονομικές δυ
νατότητες παρουσίαζαν άνεβασμένο τό δείκτη συμμετοχής στά φορολογικά 
βάρη,ένώ άντίθετα άλλα άτομα μέ μεγάλη οικονομική έπιφάνεια μειωμένο, 
όχι γ ια τ ί πραγματικά έπρεπε νά γ ίν ε ι αύτή ή άναστροφή άλλά γιά λό
γους σκοπιμότητας.Μέ υστερόγραφο μάλιστα τόν άπειλούσαν,πώς άνάποτύγ- 
χανε στίς μεσολαβητικές του προσπάθειες,θά έττισκέπτονταν άρχικά οί ί-

9

δ ι ο ι  τ ό ν  Χ ο υ σ ε ϊ ν  π α σ ά  γ ι ά  ν ά  τ ο ύ  έ κ φ ρ ά σ ο υ ν  τ ί ς  ά ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς  τ ο υ ς  κ α ί  

ά ρ γ ό τ ε ρ α  θ ά  π ρ ο χ ω ρ ο ύ σ α ν  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά  σ έ  ν ε ά  τ α κ τ ι κ ή  σ τ ί μ α  , 6 4

Ό  Σ τ . Ί ω ά ν ν ο υ  π ρ ο σ π ά θ η σ ε  ν ά  τ ο ύ ς  κ α θ η σ υ χ ά σ ε ι  μ έ  έ π ι σ τ ο λ ή  τ ο υ ,

στήν όποια άρχικά τούς υποσχόταν πώς θά έπισκεπτόταν τόν τ ο ίΛκο 
65

μπέη καί τούς άλλους γνωστούς του τούρκους άξιωματούχους;γιά νά τούς 
έκθέσει τό πρόβλημά τους"Αν όμως γιά δποιαδήποτε α ιτ ία  δέν κατόρθωνε 

νά έρθει σέ προσωπική έ^φ ή  μέ τούς τούρκους πασάδες,θά τούς κατατό
π ιζε μέ σχετικό έγγραφο.’Ακόμη τούς έξηγοΟσε ό τ ι,γ ιά  νά είρηνεύσουν 
τά πράγματα,έπρεπε νά δεχθούν σέ πρώτη φάση τήν δεύτερη αύτή έπιδιόρ- 
θωση τής στίμπς άπό τ ίς  συντεχνίες,χωρίς αύτό βέβαια νά σημαίνει υ
παναχώρηση άπό τ ίς  άρχικές τους θέσεις,πληρώνοντας τό άνάλογο φορολο
γικό τους μερίδιο.Παράλληλα όμως θά έπιστατ^ύσαν στήν έπανεξέταση 
τών κριτηρίων τής νέας στίμας καί έπειτα στήν άναθεώρησή της.

Ά κ ό μ η ι κ α θ ι σ τ ο ύ σ ε  υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς ,  τ ό σ ο  α ύ τ ο ύ ς  ό σ ο  κ α ί  τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς  

σ υ ν τ ε χ ν ί τ ε ς ,  γ ι ά  τ ή ν  ά σ χ η μ η  τ ρ ο π ή  τ ώ ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  κ α ί  τ ο ύ ς  τ ό ν ι ζ ε  ό τ ι  

ο ί  δ ι ε ν έ ξ ε ι ς  κ α ί  ο ί  σ υ ν ε χ ε ί ς  φ ι λ ο ν ι κ ί ε ς  θ ά  ε ί χ α ν  ω ς  τ ε λ ι κ ό  ά π ο -  

τ έ λ ε σ μ α  τ ή ν  έ π ι κ ρ ά τ η σ η  τ ή ς  μ ι α ς  ά π ό  τ ί ς  δ υ ό  ά ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ε ς  μ ε ρ ί δ ε ς  

κ α ί  τ ή  φ υ γ ή  τ ώ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ω ν  σ έ  ά λ λ ο υ ς  τ ό π ο υ ς . " Ε τ σ ι , α υ τ ο ί  π ο ύ  θ ά  πσ· 

ρ έ μ ε ν α ν  θ ά  β ρ ί σ κ ο ν τ α ν  σ έ  δ υ σ ά ρ ε σ τ η  θ έ σ η  , ά φ ο ΰ  θ ά  έ π ρ ε π ε  ν ά  κ α τ α -  

β ά λ ο υ ^ π λ έ ο ν  μ ό ν ο ι  τ ο υ ς  ό λ ε ς  τ ί ς  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς  έ π ι β α ρ ύ ν σ ε ι ς  τ ο ύ  β α ρ ο -  

σ ι ^ ΰ .
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Παράλληλα δ.Στ.Ίωάννου άπευθύνθηκε στόν Μητροπολίτη,στόν ό
ποιο έζέφρασε άρχικά τ ίς  ζωηρότατες άνησυχίες του γιά τή ρευστή κα
τάσταση πού έπικρατουσε στό βαρόσι.Στή συνέχεια ζητούσε άπό τόν Αρ
χιερέα τή συ υρομή καί τή συμπαράστασή του στό όζύ πρόβλημα ,έπειδή 
πίστευε δτι ή άνάμειξη καί τό κύρος του,θά είχαν καταλυτικές έπιδρά- 
σεις στά όζυμένα πνεύματα καί θά όδηγούσαν τούς άντιμαχόμενους σέ ω
ριμότερες σκέψεις.

Γιά νά βοηθήσει μάλιστα περισσότερο τόν μητροπολίτη στό έγχε ί- 
ρομα πού τού ζητούσε,ό Στ.Ίωάννου τού έκμυστηρεύτηκε τ ίς  δ ικές του 
σκέψεις οΐ όποιες,κατά τή γνώμη του,θά συνέβαλαν .άποφασιστικά στό 
νά ζεπερασθεί ή άνωμαλία καί ή άκαταστασία πού έπικρατουσε στό

b8συντεχνιακό χώρο χωρίς πολλές χρονοτριβές.
Πρίν άπ’δλα έπρεπε νά άπορριφθοϋν οΐ δύο προηγούμενες διορθώ

σεις τής στίμας .Κατόπιν έπρεπε δλοι μαζί οί βαροσλήδες νά προχωρήσου1 
στήν έκλογή νέων στιμαδόρων κοινής άποδοχής.Οί α ίρετοί αύτοί έκτι- 
μητές έπρεπε νά ε ίνα ι άνθρωποι τ ίμ ιο ι καί δίκαιοι,άλλά καί τέλ ε ιο ι 
κατά τό δυνατόν γνώστες τής πραγματικής περιουσιακής κατάστασης τού 
κάθε βαροσλή.Γιά δσους τυχόν δέν γνώριζαν τά περιουσιακά τους στοι
χεία , οί στιμαδόροι δφειλαν νά τά μάθουν δμεσα καί μυστικά, άποφεύ- 
γοντας τ ίς  έμμεσες πληροφορίες,πού εύκολα μπορούσαν νά τούς όδηγή- 
σουν σέ άδικίες καί κακοτοπιές.

’Αργότερα, άφοΰ καταστάλαζαν σέ συγκεκριμένες άπόψεις γιά 
τήν περιουσία τού καθένα ,έπρεπε νά προχωρήσουν στήν άτομική φορολο
γική έπιβάρυνση κατά κλίμακες,λαμβάνοντας σοβαρά ύπόψη καί τ ίς  π ιό 
παραμικρές διαφοροποιήσεις πού παρουσίαζε τήν έποχή αύτή ό χρ ισ τ ια ν ι
κός πληθυσμός τής πόλης.διαφορετικά δηλ. δφειλαν νά στιμάρουν αύ- 
τούς πού είχαν καεί τά σπίτια τους άπό έκείνους πού τούς είχαν δ ια 
σωθεί . 'Ελαφρότερα έκείνους πού είχαν χάσει τό βιό τους καί τά ύπάρ- 
χοντά τους καί βαρύτερα αυτούς πού κατόρθωσαν νά τό διαφυλάζουν ή 
νά περισώσουν ένα τμήμα τής περιουσίας τους.Σέ άλλη φορολογική κλίμα
κα έπρεπε νά τοποθετήσουν έκείνους πού είχαν τό έμπόριό τους,τό έργα* 
στήρι τους καί τήν τέχνη τους άπό αύτούς πού δέν είχαν σχεδόν τίποτε. 
Τέλος,μέ διαφορετικό πρίσμα δφειλαν νά άντιμετωπίσουν αύτούς πού ε ί 
χαν μεγάλες οίκογένειες ή ήταν έπιφορτισμένοι καί μέ άλλα συγγενικά 
πρόσωπα άπό έκείνους πού ήταν όλιγοφάμιλοι καί παρουσίαζαν τήν ίδ ια  
περιουσιακή δυναμικότητα μέ τούς πρώτους.
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Κλείνοντας τούς συλλογισμούς του προέτρεπε τόν μητροπολίτη νά 
μήν άμελήσει τό ζήτημα άλλά ώς κοινός πατέρας όλων καί ώς καλός ποι
μένας νά έπιδιώξει μαζί μέ τόν Στ.Βασιλείου σέ πρώτη φάση νά μείνει 
ή δεύτερη έπιδιορθωμένη στίμα,άφοΟ δμως πρώτα γίνουν οί αναγκαίες 
καί άναπόφευκτες τροποποιήσεις.’Αλλά κι ό ίδιος,παρ’δτι είχε άποφα- 
σ ίσει νά μήν άναμιγνύεται στά κοινά,έξαιτίας τής προχωρημένης ηλι
κίας του καί των συχνών άσθενειών πού τόν κατέτρεχαν έπίμονα τώρα 
τελευταία,θά προσπαθούσε νά κατέβει στά Γιάννενα,μόλις οί συνθήκες 
τό έπέτρεπαν,γιά τό καλό τών συμπατριωτών καί τής πατρίδας γενικό
τερα.

Οί καιροί δμως κάθε άλλο παρά ευνοϊκοί ήταν γιά τήν έπικράτη- 
ση τής λογικής καί τήν άποδοχή τής ύποδειγματικής αύτής φορολο
γικής μεταχείρισης τών Γιαννιωτών,πού πρότεινε ό Σ τ .’ Ιωάννου.

Πρώτες οί συντεχνίες σέ έπιστολή τους πρός τόν πρώην προεστό 
τους έξηγοΰσαν,ότι οί συνθήκες πού έπικρατοΰσαν έκείνη τήν έποχή 
δέν έπέτρεπαν νά γίνουν παραδεκτές από όλους τους βαροσλήδες καί νά 
ύλοποιηθοϋν άμεσα,οί πολύ σωστές διαβαθμίσεις πού πρότεινε γιά τήν 
κατάρτιση τού νέου φορολογικού δεφτεριοΰ. Τό κυριότερο έμπόδιο, 
κατά τή γνώμη τους,ήταν οί διάφορες δικαιολογίες πού έπικαλοΰνταν 
ό κάθε βαροσλής γιά νά άρνηθεΐ έμμεσα τήν καταβολή τών φ όρω ^ιά  
τό λόγο αύτό τόν προέτρεπαν νά κατεβεί ό ίδιος στά Γιάννινα για νά 
πάρουν τελικές αποφάσεις πάνω στό φορολογικό ζήτημα.^έλος,τόνι
ζαν πώς σημαντικές δυσκολίες στήν έφαρμογή τού σχεδίου του προξενού
σε ή έπιδημία τής πανούκλας,πού στό διάστημα αυτό παρουσίαζε ιδ ια ί
τερη έξαρση καί προείχε πάνω άπ’όλα ή άντιμετώπισή της. Γ ι ‘αύτό άλ
λωστε δλες οί αποφάσεις τους παίρνονταν κάτω άπό τό κράτος τής άνα-

7 1σφάλειας καί τήν άπειλή του θανάτου.
’Απαντώντας στίς συντεχνίες ό Σταύρος άναγνώριζε ότι η έπιδη

μία αύτή ήταν πραγματικά οέ σειρά άξιολόγησης τό μεγαλύτερο άπό τά 
πλήγματα πού είχαν δεχθεί τελευταία.Τούς παρακινούσε δμως νά κάνουν 
ύπομονή μέχρις δτου νά γράψει καί στούς ύπόλοιπους συμπολίτες τους, 
πού ήταν διασκορπισμένοι στά γύρω ορεινά χωριά,γιά νά συγκεντρωθούν 
δλοι τους καί ένωμένοι πιά νά άντιμετωπίσουν καί τό πιεστικό πρόβλη
μα τής πανούκλας καί τό δυσεπίλητο πρόβλημα τής στίμας. Γιά τό τε
λευταίο μάλιστα πίστευε ότι,έστω καί δύσκολα, μέ λογικές ύποχωρήσεις 
κι άπό τ ίς  δύο πλευρές θά έφθαναν στή λύση του δημιουργώντας μιά
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στίμα άμερόληπτη καί Απαλλαγμένη κατά χό δυνατόν άπό λάθη καί Αδι
κ ίες .72

Πραγματικά ό Στ.'Ιωάννου μετά άπό λίγο δικαιώθηκε."Υστερα άπό 
πολλές διαβουλεύσεις,Αντεγκλήσεις καί λογομαχίες οΐ βαροσλήδες κατέ- 
ληζαν σέ κοινή Απόφαση στή νέα συνέλευση πού έγινε στό Νησί τόν 
Απρίλιο τοΟ 1823.73 Σύμφωνα μέ τή νέα στίμα *άπό έδώ καί στό έζής,

7Μ
ή κατανομή των φόρων γινόταν μέ βάση τ ίς  "φωτιές" ,πράγμα πού άποδέ-

75χτηκε καί ό Όμέρ πασάς Βρυώνης. Στή συνέχεια κατέστρωσαν τό νέο 
δευτέρι,τό όποιο έπικύρωσε ό μουσελίμης του Όμέρ πασδ,ΣουλεΙμάν πα
σάς, καί τό προσυπέγραψαν οΐ έγκριτοι καί ο ί συντεχνίες.Σύμφωνα μ ’αύ- 
τό τό βαρόσι έπρεπε νά συνεισφέρει στόν κοινό λογαριασμό του καζδ 
61.387 γρόσια?6

‘Ακολούθησε ή καταμέτρηση τού Ανθρώπινου δυναμικοΟ τοΟ βαροσι-
οΟ στήν όποία συμπεριλήφθηκαν.έκτός άπό έκείνους πού διέμειναν ήδη

77
στήν πόλη, καί αυτοί πού ήσαν διασκορπισμένοι στίς γύρω περιοχές.
Σέ λίγες μέρες άρχισε ή κατανομή των φόρων κατά ο ικογένειες.01 τυ
χόν μεμονωμένες Αντιρρήσεις καί Αντιδράσεις πνίγηκαν κάτω άπό τό βά
ρος τής "αύθεντικής" υπογραφής καί σφραγίδας πού έπιβεβαίωνε καί έ-

78
πικροτοΰσε τήν "όλοϋστερνήν άπόφασιν κοινώς δλης τής πόλεως".

01 φόροι πού καλούνταν νά καταβάλουντά μέλη τών συντεχνιών τήν 
περίοδο αΰτή ήταν καί πολλοί καί δυσβάστακτοι."Οπως καί στήν έποχή 
τοΟ *Αλή πασδ έτσι καί τώρα διακρίνονταν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες, 
τούς τακτικούς καί τούς έκτακτους.
1) Τακτικοί φόροι

Μαζί μέ τό χαράτσι όλοι ο ί προγενέστεροι τακτικοί φόροι,τά αύ- 
θεντικά καί βασιλικά δοσίματα δηλ,παρέμειναν.Μάλιστα οί περισσότεροι 
άπό αύτούς παρουσιάζονταν Αρκετά αυξημένοι συγκριτικά μ* έκείνους 
τής περιόδου τού *Αλή.Μόνον ή Αμοιβή τού κατή παρέμεινε ή ίδ ια , ένΟ 
τά τελωνειακό τέλη έπανήλθαν στά φυσιολογικά έπίπεδα τοΰ 5% , πού 
ίσχυε γιά δλη τήν όθωμανική αυτοκρατορία. 
α)Βασιλικά δοσίματα

Τό νοζούλι καί τό κρασονόμι σημείωσαν γιά τό βαρόσι μιά έτήσια 
αύξηση κατά 2778 γρ.,δηλ. ποσοστό 129%,καί 1551 γρόσια,δηλ. ποσοστό
73% Αντί στο ιχα,φθάνοντας τό πρώτο στά 4,938 γρόσια καί τό δεύτερο

79στά 3.716 γρόσια.
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β) Τοπικά (αύθεντικά) δοσίματα
'Από τά δοσίματα αΟτά μόνο τό μαχτοϋ παρουσίασε μιά σημαντική 

έτήσια αύξηση,πού ε ίχε  σοβαρό άντίκτυπο στούς κατοίκους του καζά *1 
ωαννίνων,δχι τόσο τό έπιπλέον φορολογικό ποσό δσο ή ιδιομορφία του 
φόρου αύτοΟ. Στήν ένοποιημένη αύτή όμάδα φόρων,πού έπί Άλή πασά
είχε  προσδιορισθεί έτήσια στό ποσό των 130.000 γρ.,παρατηρήθηκαν οι

81παρακάτω άλλαγές:
'Αρχικά έξέπεσαν άπό τ ί ς  130.000 γρ. οί 20.000 γρ. σάν πρόσθε· 

τος προσωπικός φόρος τοΟ Άλή καί των γιων του Μουχτάρ καί Βελή.Στή 
συνέχεια δμως άκολούθησαν νέες έπιβαρύνσεις οί δποίες5προστιθέμενες 
σ τις  ύπόλοιπες 110.000 γρ.^δημιούργησαν τό νέο μακτοΰ

Οί πρόσθετοι αύτοί φόροι ήταν:82
Γιά τήν φρουραρχία γρόσια 10.000
'Αμοιβή έπιτρόπου του Βαλή II 3.000

" τοΟ Διβάν έφέντ.ι II 2.000
" τοΟ γραμματέα του Βαλή II 1.000

'Επιπρόσθετοι ταχυδρομικοί II 57.500
83'Αμοιβή τών υπαλλήλων τού κατή II 2.450

Χαζιριές καί Μπουμπασιριές II 4.360
'Αμοιβή Μουφτήεϊών Ίωαννίνων II 1.000

" γραμματέα τής έπαρχίας II

Σύνολο

1.000

82.310

Τό νεό μαχτοΟ τοΟ καζά^άνερχόμενο τώρα στίς 192.310 γρόσια έ
τήσια,ήταν μεγαλύτερο άπό τό μαχτοΟ πού έπέβαλε ό 'Αλής κατά 62.310 
γρόσια καί έπιβάρυνε τό βαρόσι μέ 23.466 γρ. έπιπλέον σύμφωνα μέ τήν 
παλιά στίμα πού έξακολουθοΰσε νά ισχύει.

2 ) "Εκτακτοl οόηηι

'Εκείνο δμως πού άποτέλεσε τό πιό άποφασιστικό πλήγμα στήν 
δεινή οικονομική θέση των συντεχνιχών, ήταν άναμφισβήτητα οί βαρείς 
έκτακτοι φόροι πού έπιβάλλονταν συνεχώς μέ μορφή έράνου άπό τήν το
πική έξουσία,γιά τήν άντιμετώπιση των ποικιλόμορφων καί πολυέξοδων 
πολεμικών δαπανών τών τουρκικών στρατευμάτων.

'Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακα μέ τ ίς  διάφοβες έκτακτες έπιβα-
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ρύνσεις των βαροσλήδων κατά τά έτη 1822-1829.Τά στοιχεία  πού παρου* 
σιάζουμε τά άντλήσαμε κυρίως άπό τό κατάστιχο 37 τοδ ΑΣΙ καί άπό 
τόν Άραβαντινό.8*40
Πίνακαε των διαφόρων έκτακτων έπιΒαούνσεων,τού ΒαοοσιοΟ κατά τά έτη 
Ι822-1.829..

1; Είδος φόρου Έτος Ποσό Γενικ* σύ ’Αναλογία
r
% νολο κσζδ θαροσιοΟ
1

L' Μενζίλι 1822-23 120.000

Ί
έ
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γεννημάτων γιά τήν 1828 1.631.164 2.251.164 847.787

'Αρτα,Πρέβεζα, Σα-
γιάδα, Μεσολόγγι
καί Ναύπακτο. **

* Διατροφή στρατιωτών 1822 760.000
1824-28 2.000.000

■ ' 1829 350.000 3.110.000 1.171.226
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Διατροφή 5.000 στρα
τιωτών τοΟ Μαχμούτ 
πασά πού είχαν στρα- 
τοπεδεύσει στό κάσιρο 
των Ίωαννίνων γιά 
50 μέρες

“Ερανοι γιά τ ίς  έκ- 
στρατεΐες του Κιου- 
τσχη

Δάνεια στό τουρκικό 
διοικητικό ταμείο

1829 600.000

1827 150.000
1824-29 500.000

1828 253.000
1829 280.000

Γενικό Σύνολο

* * , » . 

600.000 225.960

650.000 244.790

533.000 200.728

7.544.164 2.841.131

* Επίσης παραθέτουμε καί δεύτερο πίνακα των διαφόρων έκτακτων 
έπιθαρύνσεων σ τίς  όποιες υποβλήθηκαν δλα τά φοροϋπόχρεα τμήματα τοΟ 
καζά Ίωαννίνων μετά τή γενική κατανομή των φόρων κατά^οικογένεια. 
Καί νιά τή σύνταξη τού πίνακα αύτοΰ στηριχθήκαμε στίς προηγούμενες 
πηγές πού άναφέραμε.

Τμήματα 'Ετήσιο ποσό Μ/0 

Γρόσια

Οικογένειες 'Ετήσιο ποσό ι
τά οίκογ.Μ/0 

Γ ρόσια
Βαρόσι 355.141 801 444

Ζαγόρι 502.111 2.500 201

Καλαρρύτες
Συρράκο 38.758 143 271

Μαλακάσι 32.062 .859 38

Εβραίοι 14.947 212 70

Βλέπουμε λοιπόν δτι σύμφωνα μέ τόν 3 ' πίνακα στό διάστημα 
1822-1829 οί κάτοικοι του καζά Ίωαννίνων υποχρεώθηκαν νά πληρώσουν 
μόνο γιά τ ί ς  διάφορες πολεμικές δαπάνες τοΟ έχθροΰ τό τεράστιο ποσό,
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των 7.544.164 γροσιών. Ά π’αύτά ή άναλογία γιά τό βαρόσι ήταν 
2.841.131 γρ. Άν τώρα ύπολογίσουμε δτι oC χριστιανικές οίκογένειες 
των Ίωαννίνων μετά τήν άπογραφή τοΰ 1831 μειώθηκαν στίς 801, άπό 
1400 περίπου πού ήταν στήν έποχή του Άλή, καταλήγουμε στό συμπέρα
σμα δτι στά 8 τελευταία χρόνια έπιβαρύνθηκε κατά μέσο δρο ή κάθε ο ι 
κογένεια μέ 444 γρόσια έτήσια.86 Ή έπιβάρυνση αύτή θά ήταν ίσως 
μεγαλύτερη,άν ύπολογισθεί δτι ό άριθμός των φορολογούμενων βαροσλή- 
δων ήταν συνήθως μικρότερος άπό αύτόν πού έδινε κάθε φορά ή έπίσημη

οη
άπογραφή.

’Εκτός άπό τούς έκτακτους φόρους πού προαναφέραμε,ώς έμμεσο ά- 
ποτέλεσμα τής έλληνικής έπανάστασης του 1821 ,καί ο ι όποιοι κυμάνθη
καν σέ πολύ ύψηλά έπίπεδα δέν παρατηρήθηκαν ά λ λ ο ι.’Αντίθετα δλοι οι 
προηγούμενοι έκτακτοι φόροι τόσο τού Άλή δσο καί τής Πύλης είχαν 
καταργηθεί.

Γιά νά άνταπεξέλθουν οί βαροσλήδες στή βαριά φορολογία,πού έν- 
σωμάτωνε παλιούς καί νέους φόρους καί άνέρχονταν στό Οπέρογκο ποσό
των 397.265 γροσιών έτήσια ,άναγκάστηκαν νά καταφύγουν στή μοναδι-

8 8κή διέξοδο πού τούς έμεινε καί ή όποια ήταν δ δανεισμός άπό δ ιά 
φορους πλούσιους Τούρκους καί Αλβανούς μπέηδες.προύχοντες ή μεγα- 
λοκτηματίες>καί 'Εβραίους τοκογλύφους.Στήν άρχή συνάντησαν πολλές 
δυσκολίες,έπειδή ή γενικότερη άσχημη κατάσταση άφαιροΰσε άπό τούς 
συντεχνίτες τήν φερεγγυότητα πού θά είχαν σέ άλλες έποχές."Ετσι μέ
μεγάλες δυσκολίες κατόρθωναν νά έξασφαλίσουν μικρόποσα δάνεια μέ

89μέ ύφηλούς τόκους.
Παράλληλα ή φυγή καί ή όριστική μετανάστευση των περισσότερων 

συντεχνιακών μελών πού γινόταν μέ σταθερό ρυθμό,άπό τή μιά έλάττωνε 
τ ίς  φορολογικές έστίες τού βαροσιού καί άπό τήν άλλη μεγάλωνε καί 
πολλαπλασίαζε τ ίς  φορολογικές ύποχρεώσεις αύτών πού παρέμειναν, κα
θιστώντας τήν έκπλήρωσή τους άνέφικτη,άν δχι άδύνατη τ ίς  περισσότε
ρες φορές.

Παρά τ ίς  εύλογες διαμαρτυρίες των συντεχνιών πρός τήν τοπική 
έξουσία,ή φορολογία γινόταν κάθε χρόνο δλο καί πιό έπαχθής καί άνυ- 
πόφορη γιά τά μέλη τους."Ετσι,μέ τό πέρασμα τού χρόνου ή θέση τών 
συντεχνιτών διαρκώς χειροτέρευε μέ άποτέλεσμα οί διαμαρτυρίες τους 
νά γίνονται δλο καί πιό συχνές καί πιό έντονες.Κάτω λοιπόν άπό τή^Γ 
γενική κατακραυγή καί τήν κοινή παραδοχή τής άδικίσς πού γινόταν
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στούς Γιαννιώτες άπό δλους τούς φορολογούμενους τού καζδ, 6 Όμέρ
Βρυώνης διέταξε τά υπόλοιπα τμήματα τού καζδ,έκτός άπό τ ίς  Καλαρρύ- 

, 90
τες ,νά  άνακουψίσουν φορολογικά τό βαρόσι.

’Αλλά καί ή λύση αύτή άποδείχτηκε άδύναμη καί άνεπαρκής γιά 
τό φορολογικό πρόβλημα των συντεχνιών."Ετσι ό νέος βαλής Μεχμέτ 
Ρεσίτ πασάς υποχρεώθηκε λίγα χρόνια άργότερα νά έκδώσει μπουγιουρντί 
πού άποσκοποΰσε στόν έπαναπατρισμό τών συντεχνιακών μελών πού βρί
σκονταν άκόμη διασκορπισμένοι στά διάφορα τμήματα τής ’Ηπείρου?1

Συγκεκριμένα τόν ΜάΙο τού 1826 ό Κιουταχής,πού τότε βρισκόταν 
στό Μεσολόγγι,άπηύθυνε διαταγή πρός δλους τούς πρόσφυγες Γιαννιώτες 
μέ τήν όποια τούς πρόσταζε νά γυρίσουν στήν πόλη τους γιά νά έλαφρύ- 
νουν τούς δυστυχισμένους συμπατριώτες τους άπό τά βασιλικά"τεκλίφια" 
Στήν ίδ ια  διαταγή τούς ύπενθύυιζε άκόμη,δτι καί πρίν μερικά χρόνια 
ε ίχ ε  ζητήσει άπό τούς πιό πολλούς νά έπιστρέψουν στά Γιάννινα^χωρίς 
όμως νά βρει καμμιά άπήχηση ή ένέργειά του αύτή.Τέλος τούς διαβεβαί
ωνε δτ ι ή πρόσκληση αύτή ήταν καί ή τελευταία. "Αν καί πάλι 
άπειθαρχοΰσαν σ τίς έντολές του καί δέν έπέστρεφαν στά σπιτικά τους, 
θά παραχωρούσε τό δικαίωμα στούς υπόλοιπους Γιαννιώτες,πού ήδη κα
τοικούσαν στήν πόλη νά βγάλουν σέ δημοπρασία τά σπίτια τους καί δ,τι 
άλλη κινητή ή άκίνητη περιουσία είχαν μέ σκοπό νά τήν πουλήσουν, καρ- 
πούμενοι οί ίδ ιο ι  τά χρηματικά ποσά ή νά τήν προσεταιρισθοΰν.

Γ ι’άλλη μιά φορά δμως ή συντριπτική πλειοψηφία τών συντεχνιτών 
έδειξε άνυπακοή στή διαταγή του, ίσως γ ια τί ήδη άρκετοί άπ'αύτούς 
είχαν έγκατασταθεϊ μόνιμα πλέον σέ άλλες περιοχές,καί κυρίως στήν 
Κέρκυρα ^2στή Ζάκυνθο 93καί στή Θεσπρωτία,94 έξασκώντας έκεί τό έμπό- 
ριο ή τήν τέχνη τ ο υ ς ,’Ακόμη ίσως γ ια τ ί ένας σημαντικός άριθμός Γιαν- 
νιωτών,πού δέν ε ίχ ε  κατασταλάξει όριστικά γιά τήν μελλοντική διαμονή 
του3 νά άπέφευγε ή νά άνέβαλλε τό γυρισμό,έπειδή άπό τή μιά μεριά 
τούς φόβιζε ή σκληρή δοκιμασία τών συμπολιτών τους πού βρίσκονταν 
στά Γιάννινα καί άπό τήν άλλη άνέμεναν τήν τύχη τής ’Ηπείρου στό 
διπλωματικό τομέα, 95 περιοριζόμενοι έτσι σέ μιά πλανόδια ζωή.

Είναι άλήθεια δτι αύτή είδικά τήν έποχή οί πρόσφυγες Γιαννιώ
τες κυρίως άλλά καί οί υπόλοιποι συμπολίτες τους πού έργάζονταν στά 
Γιάννινα είχαν φθάσει στά έσχατα όρια τής έξαθλίωσης καί τής έξουθέ- 
νωσης, άφοΟ άναγκάστηκαν νά πουλήσουν μισοτιμής ή σέ έξευτελιστικές 
τιμ ές ,έκτος άπό τά πολύτιμα άντικείμενα πού είχαν διασώσει, άκόμη 
καί τά χαλκώματά τους.
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Παραστατική άπεικόνιση τοΟ θλιβερού αύτοΰ φαινομένου μάς δ ί 
νει άπόσπασμα ένός Οπομνήματος τοΟ ‘Αθανασίου Ψαλίδα πρός τόν Κυ
βερνήτη ‘ Ιωάννη Καποδίστρια,γραμμένο τό Σεπτέμβριο του 1828 στήν 
Κέρκυρα,δπου είχε καταφύγει τότε 6 ‘Ηπειρώτης δάσκαλος. 96 ’Ανάμεσα 
λοιπόν στά άλλα έγραφε:".. .τά χωριά των Ίωαννίνων καί ξεχωριστά τό 
Ζαγόρι άψοΟ τά έστεναχώρησαν τοΟτα τά άπερασμένα 7 χρόνια μέ δοσίμα
τα άλλεπάλληλα,τά κατήντπσαν νά πουλήσουν δλον τό χάλκωμά τους καί 
άσημικό τους ε ις  ΚορφοΟς διά νά προφθάνουν αύτά τά ϋπέρογκα δοσίμα
τ α ...  Οί δυστυχείς Ίω αννίτα ις διά νά προφθάνουν αύτά τά Οπέρογκα 
δοσίματα έφερναν έδώ ε ις  Κορφούς τό χάλκωμά τους καί τό έπουλοϋσαν 
δύω γρόσια τήν όκάν,δπου τό είχαν άγορασμένον 8 γρ όσ ια ..."  Σέ τόσο 
άσχημη θέση ήρθαν οί βαροσλήδες ώστε έφθασαν άκόμη καί στό σημείο 
νά έκποιήουν καί τά άσημικά έκκλησιώ?7 γιά νά άποφύγουν τ ι ς  φυλακί
σεις καί τ ις  δημοπρασίες των σπιτιών τους (μεζάτια).97α

Ά φοΟ έξάντλησαν καί τά τελευταία άποθέματα σέ μάλαμα καί χαλ
κό* άναγκάστηκαν νά καταφύγουν στους δανειστές καί τοκογλύφους γιά 
νά άποκομίσουν σεβαστά χρηματικά ποσά πού θά έξυπηρετοΟσαν τ ις  πρώ
τες άνάγκες τους τόσο στή φορολογία δσο καί στό έμπόριο.'Ο δανει
σμός τή φορά σύτή πραγματοποιήθηκε μέ πολύ υψηλούς τόκους,πού συνή-

98 99
θως κυμαίνονταν τό χρόνο άπό 15 ώς 20 ή 24% έκτός άπό έλάχι- 
στες έξαιρέσεις πού οί τόκοι δέν ξεπέρασαν τό 1 ή 2%.100

Τά όνόματα άρκετών δανειστών μέ τά ποσά καί τούς τόκους τών 
δανείων πού παραχώρησαν στους βαροσλήδες γιά τό χρονικό διάστημα 
1826-1839 μάς διέσωσε πολυσέλιδο κατάστιχο τοΟ ΑΜΙ.Ή άξια του κατά
στιχου αύτοΟ είνα ι πολύ σημαντική,γιατί στά πρώτα χρόνια τής περιό
δου πού καλύπτει,τήν έποχή δπλ. πού συγκυβε^νούσαν τά Γιάννινα ό Ί -  
μήν πασάς μέ τόν Λιατίφ Έφέντπ ιής Κόνιτσας,πραγματοποιήθηκαν τά πε
ρισσότερα άσύμφορα δάνεια. ‘Αντίθετα, τά τελευταία χρόνια έγιναν 
οί τελευταίες δόσεις τών Γιαννιωτών γιά τήν όριστική άπόσβεση τών 
δανείων (κεφάλαιου καί τόκου).

103‘Ανάμεσα στά όνόματα τών δανειοδοτών ήταν ό ‘Ιωάννης Ρέσσου, 
τά παιδιά Ί ν τ ρ ίζ  έφέντινας,δ Δημήτριος Κώστα Γραμματικός Ταχήραγα,

10U
ό Τέος Νίτζου Στάμμου, ή 'Ελένη Νοσιχάμοβα,ό Μολά Σουλείμάνης, ό 
Ταχήραγας ‘Αμπάζπς,ό Ζουλιφκάραγας τοΰ Χαρατζή,ό Σαΐταγας Μπαμπατζά-

ΛΝ
νης,ό ‘Αλίμπείς τοΰ Περίμπεί,ή έκκλησία τού ΆρχιμανδρειοΟ,ό Σ α ν τή χ .^
έφέντης λιμποχοβινός,ή θυγατέρα τού Γρηγοράσκου,ό Σέλφος Άργυροκα^
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' 105
στρίτης,δ Ίμπραίμαγας Καφετζής,δ Πασιόμπεης άσιμπείζαντέ, δ Έλμά-
γαζας καί Άλιζώταγας Στήνου,δ γ ιός τοΟ Δερβίς Χασάνη,δ ’Ισμαήλ Έ - 
φέντης καί ό Σαλίαγας Όμέρ,ό Μουχτάρ Σιαμέτης,τά παιδιά του Νικολά
ου Γεράση,ό Χατζή Άλίαγας Τότο,δ Ίσούφαγας Γουρέλης,δ Νταλίαγας'Ι-

1 ORζέτμπεϊ του Ά ντέτμπεί,ό  Δπμήτριος Μπουρέλης, ό ’Ισμαήλ πρώην προ
εστός του βαροσιού,δ Βασίλειος Σπόρου Χριστοδούλου καί δ Άχμέταγας 
Ντίνου.

Πρέπει νά προσθέσουμε έδώ δτ ι άρκετά μέλη συντεχνιών άναγκάστη- 
καν νά συνάψουν καί νέα χαμηλότοκα δάνεια άπό τό Ταμείο των ’Ελεώνf 07 
έπειδή δέν τούς έπαρκοϋσαν τά έσωτερικά δάνεια τών συντεχνιών^08 
Γιά καλή τους τύχη μάλιστα τό παραπάνω ταμείο είχε άρχίσει νά έπανα- 
λειτουργεί ομαλά,μετά άπό ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπής,109ά- 
φοΟ ή τροφοδοσία του γινόταν πιά κανονικά άπό τούς Ήπειρώτες της 
διασποράς.

Τέλος τή λύση τού φορολογικού προβλήματος τών συντεχνιών δχι 
μόνο άπομάκρυνε άλλα τήν έκανε γιά πάντα άνέφικτη τό έξης γεγονός. 
Στά 1828 οί Ζαγορίσιοι κατόρθωσαν ν ’ ανανεώσουν τά προνόμιά τους.Τό

άρθρο 11 τού καταστατικού έγγράφου έπληττε καίρια τούς βαροσλήδες110 
γ ια τ ί προέβλεπε τή φορολογική άπαλλαγή δλων τών Ζαγορίσιων συντεχνι-
τών πού έργάζονταν στά Γιάννινα εφόσον βέβαια έξακολουθοΰσε νά ισχύ
ε ι τό ύπάρχον φορολογικό σύστημα.

Τήν ίδ ια  χρονιά καί συγκεκριμένα στίς 12 Δεκεμβρίου 1828,ή Ή
πειρος δπως ή Θεσσαλία καί άρκετά νησιά έμειναν έξω άπό τό γεωγραφι
κό χάρτη της έλεύθερης Ελλάδας,πού συνέταξαν οί άντιπρόσωποι τών 
τριών Δυνάμεων στήν συνδιάσκεψη τού Πόρου.111 Λίγους μήνες άργότερα 
έπισημοποιήθηκε ό αποκλεισμός τους μέ τό πρωτόκολλο της 16ης /22r*C‘ 
Μαρτίου 1829 μέ τό οποίο τά βόρεια σύνορα τού έλληνικού κράτους έκ
τε ινόταν άπό τόν Άμβρακικό κόλπο ώς τό στόμιο τού κόλπου τού Βό- 
λου. Οί άμυδρές έλπίδες πού έτρεφαν παρ’δλα αυτά μερικοί αισιόδο
ξοι θάφτηκαν δριστικά μέ τά τρία πρωτόκολλα της 22ης ‘Ιανουάριου 

nc/  3 Φεβρουαρίου τού 1830,σύμωωνα μέ τά οποία έμεινε τώρα έξω άπό 
τά σύνορα της Ελλάδας δλόκληρη ή ’Ακαρνανία,ένα μέρος της Αιτωλίας 
καί τά ’Άγραφα. Ό  δρόμος γιά τήν έλευθερία της Ηπείρου έμελλε 
νά ε ίνα ι άκόμη μακρύς.



2 .*Η άνασυνκοότηση ίων συντεχνιών (1831-1839)

Στό χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τό 1831 ώς τό 1839,τό 
έτος δηλ. πού έξαγγέλθηκαν οί πρώτες μεταρρυθμίσεις τής Πύλης γιά 
τούς χριστιανούς ύπηκόους τής όθωμανικής αύτοκρατορίας,γνωστές ώς 
hatt-1 $erif, οί συντεχνίες προσπαθούν νά άνασυγκροτηθούν καί πα
ράλληλα νά δημιουργήσουν εύνοΐκές συνθήκες γιά τήν οίκονομική τους 
άνόρθωση.

Μολονότι δλα σχεδόν τά μέλη τών συντεχνιών χαρακτηρίζονταν 
στίς άρχές τής 4πς δεκαετίας τού 19ου αίώνα άπό μιά έκδηλη οίκονο
μική καχεξία,κατόρθωσαν ωστόσο μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
ν ’άνασυνταχτούν καί νά όρθοποδήσουν οικονομικά.Κι αύτό παρά τό γεγο
νός δτι τήν περίοδο αύτή ή νέα φορολογία πού έπιβλήθηκε στούς βαρο- 
σλήδες ήταν ιδιαίτερα έπαχθής,ένώ παράλληλα οί παλιοί φόροι έξακολου- 
θοΰσαν νά ίσχύουν.

α) Ή έπιβολή τών νέων φόρων καί οί προσπάθειες τών συντεχνιών γιά 
τή γενικότερη άντιμετώπιση τού φορολογικού προβλήματος.

1) Νέοι Φόροι
Οί φόροι αύτοί,άρκετοί καί ποικιλόμορφοι,ήταν: 

α) Ίχτ ισ ά π ι (Ih tisap)
’Επιβλήθηκε μέ αύτοκρατορικό διάταγμα ιόν Μάρτιο τού 1831 σ’ ό

λη τήν Ήπειρο,άλλά τελικά έφαρμόστηκε μόνο στά Γ ιάννινα ,“Αρτα Πρέ-iiu
βεζα,Πάργα καί Κόνιτσα.Σύμφωνα μέ τό φόρο αύτό κάθε προϊόν,άνεξάρ-11̂ )
τπτα άν ήταν βιοτεχνικό ή όχι έπιβαρύνονταν 'μέ 2,5% τέλος είσα

ι  16
γωγής καί 2,5% άντίστοιχο έξαγωγής.Τό ιδιαίτερο χαρακτηοιστικό 
τού νέου σύτοΰ φόρου ήταν δτι τό ίδ ιο  προϊόν μπορούσε νά φορολογη
θεί δύο φορές στην ίδια  πόλη’τήν πρώτη ώς είσαγόμενο καί τή δεύτερη 
ώς έξαγόμενο κατεργασμένο .

β) Τελωνειακό τέλη (Καλέμ παρασί)
Παρ’δτι ό φόρος αύτός έπιβαλλόταν στούς βαροσλήδες άπό παλιά 

τόν περιλάβαμε στούς νέους,γιατί οί μεταβολές πού γνώρισε νομίζουμε 
πώς τοΰ έδωσαν έντελώς διαφορετική ποσοτική καί ποιοτική χροιά.

Τό 1840 μέ τήν έφαρμογή τής έμπορικής συνθήκης (διομολογήσεων) 
μεταξύ ’Αγγλίας ,Γαλλίας καί 'Υψηλής Πύλης.καί στήν “Ηπειρο έγινε ά- 
νσπροσαρμογή τών τελωνειακών τελών καί γιά τούς χριστιανούς ύπόδου- 
λους τής περιοχής.“Αν καί σ^ά προϊόντα είσαγωγής ό τελωνειακός δα
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σμός παρέμεινε δπως είχε^δηλ. 5%, στά προϊόντα έξαγωγής γνώρισε άρ-
χικά μιά αύξηση γύρω στά 8^/3%’ ,πού άργότερα έφθασε τελικά στά
13^/3% . ’Επιπλέον προστέθηκε νέο τέλος 1^/3% ( τέλος έπί

119τέλους) τό όποιο πήρε τήν όνομασία καλέμ παρασί ή kalem resmi.

Y)Damga resmi
Τό 1847 καταργήθπκε τό ίχτισάπι μέ (ρερμάνι καί στήν θέση του 

πέρασε ό νέος φόρος μέ τήν όνομασία Damna resm/^? φόρος Σφραγίδας.121 
Επιφανειακά φαινόταν πώς ό φόρος αυτός διέφερε άπό τό ίχτισάπι μό
νο ώς πρός τά είδη προϊόντος πού έπιβάλλονταν,άφοϋ έπιβάρυνε μόνο 
τά βιομηχανικά προϊόντα 2μέ 2,5% . 12&ήν ούσία δμως άπέβαινε πολύ 
δαπανηρότερος άπό τόν προηγούμενο,ιδίως γιά τούς τεχν ίτες, άφοΰ 
μερικά βιοτεχνικά είδη γιά νά φθάσουν στό τελικό στάδιο τής έπεξεργα- 
σίας τους καί νά πάρουν έμπορεύσιμη μορφή δέχονταν τ ίς  διαδοχικές έ- 
πιβολές τού φόρου αύτου μέ τελική έπιβάρυνση 7,5124ή 10%. 125

*0 φόρος αυτός σύμφωνα μέ τόν Άραβαντινό έδινε τό 1853 στό 
τουρκικό δημόσιο τά έξής ποσά άπό τήν έφαρμογή του στά Γιάννιν<ί.2ίπό 
τό παραγόμενο μετάξι τής έπαρχίας Ίωαννίνων 10.000 γρόσια’άπό τά 
έμπορεύματα 180.000 γρόσια.Άπό τά χάνια καί τά έργαστήρια 31.000 
γρόσια’καί τέλος άπό τό μονοπώλιο του ψημένου καφέ 9.500 γρόσια.'Ετσι 
τό γενικό σύνολο έφθανε τ ίς  230.500 γρόσια.126α

127
δ) Μπάτσ’παζάρ’ ( Bac ή Bac-pazar )

128Τό μπάτσ’παζάρ’,γνωστό περισσότερο ώς τέλος άνοράς, ήταν έ
νας φόρος προαφαίρεσης σέ κάθε είδος έμπορευμάτων πού άγοράζονταν ή

129πωλοΟνταν στις πόλεις ή τά χωριά πού είχαν άγορά.
Στήν "Ηπειρο δέν γνωρίζουμε πότε άκριβώς έπιβλήθηκε .Τό πιό π ι

θανό πάντως ε ίνα ι νά έφαρμόστηκε ταυτόχρονα ή Λίγο πιό πριν άπό τόν
130φόρο Damga ,άφοϋ ό τελευταίος θεωρείται συμπληρωματικός του πρώτου.

Τήν άποψη αύτή ένισχύει σημαντικά καί τό γεγονός δτι οί διαμαρ
τυρίες των βαροσλήδων γιά τό φόρο αυτό πρός τόν γενικό διοικητή τής 
Ηπείρου Άλή Ριζά άρχισαν μετά τό 1847,πράγμα πού νομίζουμε πώς άπο- 
δεικνύει τήν πρόσφατη έπιβολή του .Ό  τούρκος βαλής, έπιθυμωντας νά έ 
χε ι άποκρυσταλλωμένη γνώμη πάνω στό θέμα αυτό,ζήτησε άπό τήν 'Υψηλή 
Πύλη τ ίς  σχετικές πληροωορίες άλλά καί τ ίς  άπαραίτητες όδηγίες γιά τή 
σωστή έφαρμογή του.



Ή Πύλη άπάντησε πώς τό τέλος αυτό ήταν ένας άπό τούς άρχαιό- 
τερους τουρκικούς φόρου<^καί έπιβαλλόταν άποκλειοτικά ατό έσωτερικό 
έμπόριο τής αύτοκρατορίας.Μάλιστα,σύμφωνα μέ τό έμπορικό σύστημα 
πού έπικρατούσε τότε, οΐ έμποροι κυρίως άλλά καί οί τεχν ίτες καί ο ΐ 
άλλοι έπαγγελματίες πού άγόραζαν προϊόντα τής γής καί τής βιοτεχνίας 
(βιομηχανίας) ή άλλα έμπορεύματα άπό διάφορες περιοχές τής όθωμανι- 
κής έπικράτειας μέ σκοπό νά τά μεταπουλήσουν μέσα στόν όθωμανικό χώ
ρο ή νά τά πουλήσουν έκεί άφοΟ πρώτα τά έπεζεργαστουν,ίιποχρεώνονταν 
όλοι χωρίς καμιά ^ α ίρ εσ η  στήν καταβολή τοΟ καθιερωμένου αύτοΟ δ ικ α ι
ώματος τής Πύλης.

Σέ διάκριση καί άντιδιαστολή άκόμη των δύο είδών τού έμπορίου, 
έσωτερικοΟ καί έζωτερικού,τά τοπικά τελωνεία δφειλαν ταυτόχρονα μέ 
τήν καταγραφή τού πρίόντος νά σημέιώνουν καί τόν τόπο άγοράς καί νά 
έφοδιάζουν μέ άπόδειζη (τεσκερέ) τούς ένδιαφερόμενους,τήν όποία αύ- 
τοί μέ τή σειρά τους θά παρουσίαζαν στούς φρουρούς τών δερβενιών γιά 
τήν έλεύθερπ καί άνεμπόδιστο διέλευσή τους.

Τέλος ή βεζυρική έγκύκλιος καθιστούσε ύπέυθυνη τήν τοπική έζου- 
σία γιά τήν όρθή έφαρμογή τού φόρου καί τήν υποχρέωνε νά γνωστοποιή
σει τόσο στίς τελωνειακός άρχές δσο καί στούς διάφορους τοποτηρητές
καί δερβεναγάδες τ ίς  διατάζεις τής διαταγής αύτής μέ κάθε σαφήνεια

133καί λεπτομέρεια άπαιτώντας άπ’αύτούς τήν πιστή τήρησή τους.

2) Παλιοί Φόροι

ΜαχτοΟ
*0 πιό βαρύς φόρος τών συντεχνιών παρουσιάζεται καί στήν πε

ρίοδο αύτή μέ νέες προσθήκες."Ετσι τό 1835 γιά σιτηρέσιο τών έθνοφυ- 
λάκων έπιβλήθηκε έκτακτη φορολογική έπιβάρυνση στόν καζά άπό 238.821 
γρόσια.Άπό αύτά άναλόνησαν στό βαρόσι 26.433 γρόσια.1314 Τό 1836 γιά 
τά ύγιειονομεΐα καί διάφορες έπιπρόσθετες ταχυδρομικές δαπάνες ή πό-

135λη τών Ίωαννίνων έπιβαρύνθηκε μέ 4.545 γρόσια, ν ποσό πού καθιερώ
θηκε νά καταβάλλεταιάπό τούς Γιαννιώτες καί στά άμέσως έπόμενα χρό- 
ν α ^ έ λ ο ς  στό 1846 προστέθηκαν άλλες 7.599 γ. ,σια στό μαχτοΟ τοΟ κα
ζά γιά τόν μισθό τοΟ κσταγραωέα (nufus ηβζιπ)τοΟ  ήπειρωτικοΟ πλη-

137
θυσμοΟ^ιό τό νέο τρόπο στρατολογίας πού έτοίμαζε ή τουρκική κυβέρ
νηση.
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Περιττό έπίσης νά υπενθυμίσουμε πώς τό νοζούλι καί τό κρασονό- 
μι έξακολουθοΰσαν νά ίσχύουν σέ μόνιμη βάση.139

Οί άλλεπάλλπλες καί όλέθριες καταστροφές πού δοκίμασαν τά μέ
λη των γιαννιώτικων συντεχνιών άπό τούς πολέμους,έπιτόπιους καί γ ε ι
τον ικούς,τ ίς  πυρκαγιές,τίς λεηλασίες καί τ ίς  ληστείες,καί τό θανατικό 
τής πανούκλας,έκτός άπό τήν οικονομική δυσπραγία,τά όδήγησαν καί σέ 
μιά σημαντική άναπόφευκτη μείωση τού άριθμοϋ τους.

"Ετσι άπό τούς πρώτους πού ζήτησαν άμεση άπογραφή τοΰ πληθυ
σμού τού καζδ Ίωαννίνων γιά φορολογικούς καθαρά λόγους ήταν καί οί 
συντεχνίες.Στήν ένέργειά τους αύτή δδηγήθηκαν κυρίως άπό τήν άσύμφο- 
ρη καί ζημιογόνα γιά τά μέλη τους διατήρηση τής κατανομής τοΰ μαχτού 
μέ βάση τήν παλιά στίμα .Στή σχετική άναφορά πού υπέβαλλαν στήν το
πική τουρκική διοίκηση διατύπωναν έντονα τά παράπονά τους γιά τήν έ- 
ξακολούθηση τού άναχρονιστικοΰ αυτού μέτρου παρά τ ίς  έπανειλημμένες 
υποσχέσεις της γιά τήν άρση του.

Παράλληλα έπέμειναν στήν προσωπική εισφορά τοΰ φόρου αυτού ά
πό τήν άρχική του κατανομή στόν καζά προσπαθώντας μέ τόν τρόπο αύτό 
νά έξαλείψουν τ ίς  άδικ ίες πού προέρχονταν άπό τ ίς  φορολογικές άπαλ- 
λαγές ορισμένων προνομιούχων συναδέλφων τους.140

Γιά τό λόγο μάλιστα αύτό οί περισσότεροι συντεχνίτες προτίμη - 
σαν νά έμφανιστοΰν έσωτερικά προβλήματα στούς κόλπους των συντεχνιών 
μέ τήν άποδοχή νέων συναδέλφων τους χωρίς νά τηρούνται οί άπαραίτη- 
τες ούσιαστικές διαδικασίες κατά τήν ένσωμάτωσή τους,μιά καί ή άριθ- 
μητική αύξηση τών μελών τής συντεχνίας θά σήμαινε δική τους φορολο
γική άνακούφιση.

"Υστερα άπό πολλές καί συντονισμένες προσπάθειες οί συντεχνίες 
κατόρθωσαν όχι μόνο νά γ ίνετα ι ή κατανομή τοΰ μαχτού σέ προσωπική 
βάση,άλλά καί νά συμπεριληφθοΰν στούς φοροϋπόχρεους τοΰ καζά Ίωαν
νίνων γιά τόν ίδ ιο  φόρο ή Ζίτσα καί οί "ναχιγιέδες" τής Τσαρκοβίστας 
καί των Κουρέντων .

Στή διαπίστωση αύτή έφτασε καί ό Άγγλος περιηγητής D.lfrquhart, 
πού έπισκέφθηκε τά Γιάννινα τό 1830-1831.Ό Urquhart,διαπίστωνε ότι· 
άν καί ή κατανομή τών φόρων έπεκτεινόταν σ'όλο τόν πληθυσμό ή φορο
λογία δέν μπορούσε νά χαρακτηριστεί μεροληπτική καί άδικη όσον άψο- 
ρά τή μεταχείριση πλούσιων καί φτωχών142



Ή γενική άπογραφή του καζά πού πραγματοποιήθηκε τό 1831 γιά 
τό σκοπό αύτό κατέγραφε γιά χό βαρόσι 801 χριστιανικές -οίκογένειες

143
καί 212 έβραίκές."Αν άναλογισθούμε πώς στίς άρχές τής . πολιορκίας 
του ‘Αλή πασά άπό τά σουλτανικά στρατεύματα οί άντίστοιχοι άριθμοί 
οίκογενειών γιά τήν πόλη,όπως μάς τούς παραδίνει δ Άθ.Φολίδας καί 
δέν έχουμε λόγους νά άμφίβάλουμε γιά τή γνησιότητά τους,ήταν 1900

144
γιά τούς χριστιανούς καί 300 γιά τούς ’Εβραίους, βλέπουμε δτ ι τό 
χριστιανικό στοιχείο είχε ύποστεί φθορά πάνω άπό τό V2 καί τό έβρα- 
ίκό γύρω στό ^/3.

"Υστερα άπό τήν ίδρυση του έλληνικού κράτους καί τόν έδαφικό 
του περιορισμό,ό όποιος έξανέμισε τ ίς  τελευταίες καί άκριβές έλπί- 
δες των προσφύγων Γιαννιωτών,άρκετοί άπό αύτούς άναγκάστηκαν νά 
έπιστρέψουν στά σπίτια τους."Ετσι, μαζί μέ τούς άλλους έποικους των 
γύρω περιοχών, τά Γιάννινα γνώρισαν μιά σημαντική αύξηση, στόν πληθυ
σμό τους καί πλησίασαν σέ άριθμό τούς κατοίκους πού είχαν μερικά 
χρόνια πιό πρίν, στήν έποχή τού ‘Αλή πασά.145 Οί περιοχές άπό τ ίς  ό
ποιες κυρίως προήλθαν οί νέοι χριστιανοί κάτοικοι τής πόλης ήταν τό
Ζαγόρι,Τά Κούρεντα,τό Μαλακάσι,ή "Αρτα,τό ‘Αργυρόκαστρο καί τό Μπε-

146
ράτι.

β) *Η προσωρινή υποχώρηση των άρνητικών παραγόντων καί ή οικονομική 
άνόρθωση των συντεχνιών.

Παράλληλα μέ τή μερική ρύθμιση τού φορολογικού τους προβλήμα
τος τά μέλη τών συντεχνιών κατόρθωσαν νά άπαλλαγούν καί άπό τήν πο
λιορκία τών άρνητικών παραγόντων πού τήν προηγούμενη δεκαετία τούς 
είχαν φέρει σέ πολύ δεινή οίκονομική κατάσταση."Οσοι λοιπόν άπό τούς 
αύτόχθονες είχαν κατορθώσει νά έπιπλεύσουν άπό τήν πρωτοφανή δοκιμα
σία πού είχαν ύποστεί τά προγενέστερα χρόνια μαζί μέ τούς έτερόχθο- 
νες συμπολίτες τους βγήκαν όριστικά πλέον άπό τήν έμπορική άπομόνωση 
στήν όποία τούς είχαν όδηγήσει οΐ τελευταίοι πόλεμοι.

"Ολοι σχεδόν οί συντεχνίτες είχαν χάσει όριστικά τήν προηγού
μενη οίκονομική τους δύναμη καί είχαν έξαντληθεί άπό τούς άλλεπάλλη- 
λους βαρείς φόρους1*47 ένώ παράλληλα άντιμετώπιζαν σοβαρά έσωτερικά 
προβλήματα άπό τήν έξασθένηση τών περιοριστικών συντεχνιακών λειτουρ-
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γιων.Μπροστά όμως στόδιαγραφόμενο κίνδυνο τού άφανισμού τους, έ- 
ξα ιτίας τής προγενέστερης ολοκληρωτικής νέκρωσης της έμπορι- 
κοβιοτέχνικης ζωής ,άναγκάστηκαν να συσπειρωθούν καί ν ’άναδιπλώσουν 
τ ίς  γνωστές έμπορικές τους Ικανότητες.Ή  προσπάθειά τους αυτή δέν έ
μεινε χωρίς άποτέλεσμα,άλλά άντίθετα οδήγησε σέ μιά αναγέννηση .προ
σωρινή βέβαια ,στό έμπόριο καί στίς τέχνες.

Σημαντικό ρόλο σ’αυτή τήν αναδημιουργία των συντεχνιακών μελών 
καί κυρίως στήν έξοδό τους άπό τήν άπομόνωση καί τήν άφάνεια που ε ί 
χαν περιέλθει τελευταία,έπαιξαν άναμφισβήτητα οι πρώην συνάδελφοι 
συμπολίτες τους ο ί δποίοι είχαν καταφύγει στήν Κέρκυρα άπό τ ίς  άρχές

OU 1 4 9του 19 αιώνα, άλλά κυρίως στήν περίοδο τής πολιορκίας τού Ά - 
λή.150 Παράλληλα βοήθησε σημαντικά καί ή πλεονεκτική έμπορική θέση- 
κλειδ ί του νησιού.Τό έμπειρο μάτι του Σταύρου Ίωάννου είχε συλλάβει 
άρκετά χρόνια πιό  πριν τόν ούσιαστικό καί καίριο ρόλο πού θά έπαιζε 
ή Κέρκυρα στήν κατοπινή έξέλιξη τού ’Ηπειρωτικού έμπορίου.151

’Αρκετοί Γιαννιώτες έμποροι καί βιοτέχνες,έχοντας ως όρμητήριο 
τήν Κέρκυρα,φιλοξενούμενοι έκεί άπό το ΰ | συμπατριώτες τους,περιώδευ- 
αν καί τά υπόλοιπα νησιά τού Ί ο ν ίο υ , όπου πουλούσαν τά έμπορεύμα- 
τά τους σέ καλές τιμές καί παράλληλα άποσποϋσανσημαντικό άριθμό πα
ραγγελιών άπό πραγματευτές τής Στερεός 'Ελλάδας.Στήν Κέρκυρα ιδίως 
μέ τή συμπαράσταση τών έκεί πρώην συμπολιτών τους έρχονταν σέ συχνή 
έπαφή μέ τούς ’Αλβανούς έμπορους προωθώντας κι έκεί σημαντικό τμήμα 
τών προϊόντων, μεταφέροντας σιγά-σιγά τήν προσοχή δλων τών πραγματευ- 
τών πρός τά Γιάννινα,καί καθιστώντας τα έτσι καί πάλι μεγάλο έμπορι- 
κό κέντρο.

Ή έμπορική έπικοινωνία όμως τών Ίωαννίνων μέ τή Δ.Στερεά 'Ελ
λάδα,όργανικό κομμάτι πιά τού άνεξάρτητου Έλληνικού^κ^άτους, μετά 
τήν συνθήκη τής Κάλλιντζας τής 9Γ*ς/2 1Π Ιουλίου  1832,έγινε μέ τόν 
καιρό προβληματική καί άσύμφορη. Οί μακροχρόνιοι πόλεμοι καί οί 
πρωτοφανείς άπώλειες σέ άνθρώπινες ζωές καί άψυχο Ολικό είχαν περιο
ρ ίσει αίσθητά,άν δέν είχαν μηδενίσει σχεδόν,τίς άγοραστικές δυνατότη
τες τής περιοχής αυτής.15t+

"Ετσι,όταν ό "Αγγλος περιηγητής D.Urquhart πέρασε άπό τήν 
"Ηπειρο τό 1830-31.διαπίστωσε πώς τά Γιάννινα έξακολουθοΰσαν νά ε ί 
ναι πρότυπο τέχνης καί μόδας γιά  τή Ρούμελη,οί άγορές τής 
όποιας έφοδιάζονταν άποκλειστικά σχεδόν μέ τά προϊόντα τών γιαννιώ-
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τικων συντεχνιών, ‘ Ιδιαίτερη έντύπωση έκαναν στόν Urquhart τά 
γιαννιώτικα άσημένια πλεκτά καί τά χρυσά κορδόνια καί ή μεγαλοπρέ
πεια καί ή φίνέτσα των άνδρικών στολών (φορεσιών) της περιοχής πού 
όφείλονταν στήν άπαράμιλλη τεχνική τών ραφτάδων τής πόλης.

Γιά τούς τερζήδες τών ‘ Ιωαννίνων πίστευε άκόμη πώς δσες α ιφ ν ί
δ ιες καταστροφές κι άν τούς έβρισκαν,δέν θά μπορούσαν νά τούς κατα
βάλλουν, έκτός βέβαια άπό ένα σκληρό καί άδυσώπητο βιομηχανικό άντα-
γωνισμό,καί αυτό δμως κάτω άπό όρισμένες προοπτικές καί προΟπο-

156
θέσεις.

‘Επίσης τά κίτρινα δέρματα,προιόντα τής συντεχνίας τών Γιαν- 
νιωτών ταμπάκηδων,γνωστά ως μαροκινά (marocco) ̂ ακολουθούσαν νά έ 
χουν μεγάλη κατανάλωση στή διεθνή άγορά καί έπεξεργάζονταν σέ μεγά
λη έκταση,

'Υπήρχε άκόμη ένας σημαντικός άριθμός άργαλειών στούς όποιους 
οί γυναίκες προπαντός Οφαιναν βαμβακερό νήματα,λεπτά ή χοντρά καί 
μεταξένια, κατάλληλα κυρίως γιά πουκάμισα.

Σέ πολύ διαδεδομένη κλίμακα συναντούσε κανείς στήν περιοχή τή 
διατροφή τού μεταξοσκώληκα,τό γνέσιμο τού μεταξιού,τήν καλλιέργεια 
καί τήν προετοιμασία τού βαμβακιού γιά  τό βάψιμο καί τήν ύφανσή του.
‘Η βαφή τού βαμβακιού,καθώς καί τού μεταξιού γινόταν μέ ε ιδ ικά  χρω-
ττικά πού καλλιεργούσαν γιά τό σκοπό αύτό οί κάτοικοι τής γύρω

* 157 ιεριοχής.
Τέλος,παρ’δτι τήν τέχνη τού savat ^μαύρισμα άσημιοΰ) μέ τό ό

ποιο οί χρυσοχόοι καί ο ί άσημουργοί στόλιζαν τά δπλα,τίς φυσιγγιοθή- 
κ ες ,τ ίς  άγγράφες,είδη πού δλα τους σχεδόν είχαν άμεση, σχέση μέ τό 
κυνήγι,ό *Αγγλος περιηγητής τήν άπέδιδε σχεδόν άποκλειστικά στούς 
καλαρρυτινούς τεχνίτες,μάς δ ίν ε ι τό δικαίωμα νά προχωρήσουμε στήν ύ- 
πόθεση πώς τήν έποχή αυτή ή τέχνη τού savat ήταν γνωστή καί δουλεύον
ταν άπό τούς Γιαννιώτες άργυροχρυσοχόους,κυρίως καλαρρυτινής καταγωγής .

"Αν σκεφθοϋμε μάλιστα τήν πρωτοφανή έρήμωση πού γνώρισε ή ιστο
ρική αύτή κωμόπολη μέ τήν έπανάσταση τών κατοίκων της τό καλοκαίρι 
τού 1821,ώστε στήν άπογραφή τού 1831 παρουσίασε τόν τραγικό άριθμό 
τών 26 οικογενειών άπό τ ις  πεντακόσιες καί πάνω πού ε ίχε  .τ ις  παραμο
νές τής καταστροφής της,καί άκόμη δτι μετά τήν υποχρεωτική φυγή 
τους ή παλιννόστησηάρκετών άπ*<Λτούς άργότερα έγ ινε  άναγκαστικά στά 
Γιάννινα,άποψη πού ένισχύει καί ό Νικόλας Παπακώστας}59 τότε νομί-
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ζουμε πώς ή ύπόθεση γίνετα ι γεγονός άδιαφιλονίκητο160.
Πρός τό τέλος τής τρίτης δεκαετίας του 19ου αιώνα,ή μεγάλη

πλειοψηφία των συντεχνιών κατόρθωσε ν ’ άποτινάξει άπό πάνω της καί
161

τά τελευταία χρέη τους και συνακόλουθα νά κ ινείτα ι σέ διαφορετι
κά οίκονομικά πλαίσια.

Ούσιαστικό ρόλο στήν οίκονομική τους άνόρθωση έπαιξαν άναμψι-
σβήτητα τά κληροδοτήματα καί ο ί δωρεές τού άπόδημου έλληνισμοΰ τής

162
’Ηπείρου. Οί ξενιτεμένοι συμπολίτες τους στά πρώτα δύσκολα χρό
νια συμπαραστάθηκαν στά συντεχνιακά μέλη καί τούς Γιαννιώτες γενικό
τερα άμεσα,163 ένώ καί άργότερα τούς βοήθησαν,έμμεσα δμως,πληρώνον
τας κυρίως τούς φόρους τών φτωχών βαροσλήδων καί άναλαμβάνοντας δλο- 
κλπρωτικά σχεδόν τήν κοινωνική πρόνοια τής πόλης}64 ‘Έτσι,άνακού- 
φιζαν καί άλάφρυναν τούς συμπατριώτες τους άπό ένα σημαντικό κονδύ- 
λιο πού άπορροφοΰσε άπό τό βαλάντιό τους ό τομέας τής κοινωνικής 
τους δραστηριότητας.

Παράλληλα τό 1837 άρχισε νά χ τ ίζετα ι,γ ιά  πρώτη φορά στά Γιάν-
165

νινα,στρατώνας στά Λιθαρίτσια, γεγονός πού όδηγοΰσε αυτόματα στήν 
κατάργηση τοΰ θλιβερού θεσμού τών κονακιών καί προκαλοΰσε ταυτόχρο
να τήν άπαλλαγή τών χριστιανών άπό τήν πολυπαθή υποχρεωτική συγκα
τοίκησή τους μέ τόν άλλόθρησκο έχθρό.166

Τό τελικό ποσό τών έξόδων γιά τήν άνέγερση τού στρατώνα, πού 
όλοκληρώθηκε τό 1838*67 άνήλθε σέ 115.195 γρόσια,καί τό μοιράστηκαν 
οί κάτοικοι τοΰ καζά Ίωαννίνων,άφοΰ δμως πρώτα οί βαροσλήδες πλήρω
σαν έφάπαξ ένα σημαντικό ποσό,έπειδή τό κτίριο θ ’άνακούφιζε έξ όλο-
. , , 168 κλήρου αυτους.

3 .Τά α ίτ ια  τής νέας κρίσης τού συντεχνιακού θεσμού (1839-1854)

Άπό τά τέλη τής β ' εικοσαετίας τοΰ 19ου αιώνα οί συντεχνί
ες τών Ίωαννίνων γνωρίζουν μιά νέα κρίση τόσο οίκονομική δσο καί 
θεσμική,τήν όποία δέν θά μπορέσουν ποτέ πιά νά ξεπεράσουν παρά τ ίς  ά- 
πεγνωσμένες προσπάθειες τών μελών τους.

Μιά άλληλουχία γεγονότων,άλλοτε μέ τοπικό χαρακτήρα καί άλλο
τε μέ εύρύτερο φάσμα,θά σχηματίσουν ένα ισχυρότατο άρνητικό πλέγμα 
γιά τό έμπόριο καί τ ίς  τέχνες,τό όποιο σιγά-σιγά θά γίνεται δλο καί 
π ιό άδιαπέραστο-,δλο καί π ιό άσφυκτικό γιά τά μέλη τών συντεχνιών. 
Ταυτόχρονα δλοι οί παλιοί άρνητικοί παράγοντες πού έπιδροΟσαν, λίγα
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χρόνια πιό πρίν, καταλυτικά στίς οίκονομικές δραστηριότητες των συν
τεχνιών ,ύστερα άπό τήνπαροδική τουςάπουσίσ θά έπανεμφανισθοϋν δχι 
μόνο όξύτεροι άλλά καί πλαισιωμένοι μέ νέους. Μπροστά στή σωρεία, 
τήν έκταση καί τήν πιεστικότητα των προβλημάτων αύτών, στά όποια κα
λούνταν νά δώσουν λύση ο ΐ γιαννιώτικες συντεχνίες ήταν πολύ φυσικό, 
άναπόφευκτο θά λέγαμε, νά λυγίσουν τά περισσότερα μέλη τους,άφου δ- 
μως πρώτα πολέμησαν μέ όλα τά μέσα πού είχαν στήν διάθεσή τους.

α) Οί μεταρρυθμίσεις ( H att-i § e rif  ) του 1839.

Οί μεταρρυθμίσεις του 1839,γνωστές περισσότερο ώς Τανζιμάτ 
τού 1839>έγκαινίασαν μιά νέα καί πολύ δύσκολη φάση γιά  τά συντεχνια
κό σύστημα.

Τό έτος αύτό άρχισαν νά ύλοποιοΰνται οί εύρύτερες μεταρρυθμί
σεις πού προετοίμαζε τό τουρκικό κράτος καί έθεσε σέ έωαρμογή ό Σουλ
τάνος Άβδούλ-Μεζίτ (1839-1861) μέ τήν έκδοση του σύτοκρατορικοϋ 
διατάγματος( h a tt- i  s e r i f )τής 21 *0κτωβρίου/3 Νοεμβρίου 1839.169

"Οπως στά περισσότερα τμήματα τής όθωμανικής αύτοκρατοοίας 
έτσι καί στήν "Ηπειρο οί μεταρρυθμίσεις αύτές δχι μόνο δέν έγιναν ά- 
ποδεκτές μέ εύχαρίστηση,άλλά προκάλεσαν καί τή δυσφορία σέ δλες σχε
δόν τ ίς  τάξεις τών ύπόδουλων μέ μόνη έξαίρεση τούς μεγαλοκτηματίες. 
’ Ιδιαίτερα ένοχλημένοι έδειχναν οί έπικεφαλής τών συντεχνιών,οί πρω
τομάστορες, γ ιατί πλήττονταν τά παραδοσιακά τους προνόμια μέ τή νέα 
διοικητική όργάνωση.170

Σύμφωνα μέ τό νέο οίκονομικό σύστημα ή τουρκική κυβέρνηση νο ί
κιαζε κάθε τρ ιετία  τά τελωνεία τής έπικρατείας της σέ τούρκους μπέη
δες συνήθως έναντι ένός ποσού τό όποιο οί άγοραστές "Ίλτιζα μ τζ ίδες"  
έπρεπε νά καταβάλουν σέ όρισμένα τακτά χρονικά διαστήμαΆ7.1 Ή παρεμ
βολή δμως τών μισθωτών ή υπομισθωτών τών φόρων άνάμεσα στό κράτος καί 
τούς φορολογούμενους δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα στούς χριστια
νούς όθωμανούς ύπηκόους μέ τήν άσυδοσία καί τ ίς  συχνές αύθαιρεσί- 
ες τών ένοικισστών.

Ακόμη 6 νέος νόμος τής νεοσυλλεξίας συναντούσε πολλές άντ.».- 
δράσεις στήν "Ηπειρο καί ‘Αλβανία,δπως φάνηκε καθαρά κατά τή διάρ
κεια τής καταγραφής σπιτιών καί πληθυσμού τό 1845-1846 στίς περισ-

172σότερες πόλεις τών δύο αύτών περιοχών.
Τελικά οί μεταρρυθμίσεις αύτές άποφασίστηκε νά γίνουν τελευ-
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ταΐα στήν "Ηπειρο καί ’Αλβανία. "Ετσι στίς 15 ’Απριλίου τοΟ 1846 
ατά Γιάννινα δ Γενικός Διοικητής της 'Ηπείρου, Μεχμέτ Ρεσίτ πασάς ά- 
νάγνωσε τό σχετικό αΰτοκρατορικό διάταγμα,στό συγκεντρωμένο πλήθος, 
πού άποτελούσαν οί χριστιανοί προύχοντες,δ μητροπολίτης Ίωαννίνων, 
ο ί ’Αλβανοί άγάδες καί μπέηδες*καί ο ί έκπρόσωποι δλων των θρησκευτι-

173
κών δογμάτων,μέ σκοπό άφοϋ τ ’άκούσουν νά δηλώσουν ύποταγή σ’αύτό.

Μετά τή διάλυση τής συγκέντρωσης δ τοΰρκος βαλής άπέσπασε 
τρεις  πανομοιότυπες άναφορές άπό τούς χριστιανούς, Τούς μουσουλμά
νους καί τούς έβραίους κατοίκους τής ’Ηπείρου,τίς οποίες άπέστειλε 
στήν Κωνσταντινούπολη.Στίς άναφορές οί τρεις έθνότητες άνέφεραν σέ 
γενικές γραμμές ότι δέχτηκαν μέ εύχαρίστηση τό νέο σύστημα των με
ταρρυθμίσεων, τό έπονομαζόμενο "τερζιμάτι χ α ΐρ ιέ " .174

β) Ή έμφάνιση νέων άλλά καί παλιών άρνητικών παραγόντων.

Τήν πρώτη πενταετία τού 1840 άρχισαν νά δημιουργοΰνται νέα άν- 
ταγωνιστικά έμπορικά κέντρα στήν ’Αλβανία μέ τή συγκυρία όρισμένων 
ευνοϊκών προϋποθέσεων. 17%ί νέοι αύτοί έμπορικοί πυρήνες,Σκόδρα,Μπε- 
ράτι17ι?αί Αύλώνα, 177άν καί σέ μέγεθος καί άκτινοβολία δέν μπορούσαν 
νά συγκριθούν σέ καμιά περίπτωση μέ τά Γιάννινα τών προηγουμεων έ- 
τών, ωστόσο στήν αρχή μείωσαν καί άργότερα έλαχιστοποίησαν τό 
άγοραστικό κοινό τής ’Αλβανίας,σέ συνδυασμό μέ τή βαθύτατη φτώχεια 

στήν όποια περιέπεσε ή πλειοψηωία τού άλβανικοΰ λαού μετά τή συγκρό
τηση τού τακτικού στρατού.

’ Ιδιαίτερα παρατηρήθηκε μιά δλοκληρωτική σχεδόν έλλειψη ’Αλβα
νών πραγματευτών,οί όποιοι έρχονταν στά Γιάννινα γιά νά προμηθευτούν 
τά εύρωπαίκά έμπορεύματα πού έφθαναν έκεΐ μέσω τής Κέρκυρας. Τά ευ
ρωπαϊκά αυτά προϊόντα προμηθεύονταν τώρα άπευθείας άπό τή θεσσαλονί-

178κη,τό Δυρράχιο καί τήν Κέρκυρα.
Τήν ίδ ια  έποχή περιορίστηκε σέ σημαντικό βαθμό καί τό έμπόριο 

τών Ίωαννίνων μέ τήν Στερεά ’Ελλάδα,δχι μόνο έπειδή άπό τή στιγμή 
πού ή τελευταία προσαρτηθηκε στό νεοσύστατο έλληνικό κράτος δυσχέρα- 
νε άκούσια στήν έλεύθερη διακίνηση τών συντεχνιακών προϊόντων

άλλά καί γιά λόγους άσχετους μέ τό γεγονός αύτόΔ^ρορες χρονικές συ- 
γκυρίες έκαναν πολύ έπιφυλακτικές καί διατακτικές τ ίς  τουρκικές άστυ- 
νομικές άρχές ^τή χορήγηση διαβατηρίων στούς συντεχνίτες πού σκόπευ
αν νά έπισκεφθοΰν τήν έλεύθερη Ελλάδα.
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Τά α ίτια  τής στάσης αύτής πήγαζαν κυρίως άπό τό φόβο τής όρ ι- 
στικής μετανάστευσης άρκετών βαροσλήδων στό νεοΙδρυμένο 'Ελληνικό
κράτος.Παράλληλα οί άπειρες άπόπειρες άπόδρασης,έπιτυχείς καί άνεπι- 
τυχεΐς,πολλών μουσουλμάνων μέ πλαστά χριστιανικά διαβατήρια, στήν 
προσπάθειά τους νά άποφύγουν τό νέο νόμο στρατολογίας,έκανε άκόμη
πιό προσεκτική καί σχολαστική τήν τοπική έξουσία στήν έκδοση διαβα
τηρίων,έγκαινιάζοντας μιά άτέλειωτη γραφειοκρατία πού τήν έπιμήκυναν 
άκόμη περισσότερο οί διάφορες περιττές καί άνώφελες διατυπώσεις καί

179
τά τεχνητά έμπόδια. Γιά τό λόγο αύτό ο ΐ περισσότεροι έμποροι και
βιοτέχνες των Ίωαννίνων στράφηκαν υποχρεωτικά πρός τή Θεσσαλία καί

1ΒΟτή Μακεδονία γιά τή διοχέτευση των προϊόντων τ ο υ ς .’
"Ενας άλλος έπίσης μεγάλος άγωγός των προϊόντων,τά έμπορικά

1Ρ1
πανηγύρια,βρίσκονταν στό στάδιο τής υποτονικότατος καί του μαρασμού.
Τά περισσότερα άπό τά έμποροπανηνύρια πού συγκροτούνταν δχι μόνο 
στήν πόλη ή στόν καζά Ίωαννίνων άλλά καί σ τίς  γύρω περιοχές 182 ζη
μιώθηκαν άφάνταστα άπό τήν αύξηση των πλοίων στή Μεσόγειο καί τό 
νέο τρόπο κίνησής τους ό όποιος τούς έπέτρεπε νά κάνουν πιό γρήγορα 
καί πιό μακρινά ταξίδια . "Ετσι τά πλοία αύτά πού έφοδίαζαν τά διάφορα 
λιμάνια μέ μεγάλες ποσότητες βιομηχανικών ευρωπαϊκών καί άποικιακών 
προϊόντων στέρησαν κυρίως άπό τά Γιάννινα τήν προνομιακή θέση πού 
είχαν στό διαμετακομιστικό έμπόριο,τό δποίο στή συνέχεια διοχετευό
ταν στήν ήπειρωτική ένδοχώρα καί κυρίως στή Θεσσαλία καί Μακεδονία 
διά μέσου τών συχνών καί σημαντικών έμπορικών πανηγυριών}83

Άκόμη ή μεγάλη διείσδυση τών εύρωπαΐκών χειροτεχνημάτων καί 
άλλων βιομηχανικών προϊόντων έπιδροΰσε καταστροφικά σέ μερικές κατη
γορίες συντεχνιών πού έπρεπε νά άνιισταθούν μέ άνισα μέσα στόν εύρω- 
παίκό βιομηχανικό άνταγωνισμό.

Ή ληστεία πάλι άηοτελούσε άληθινή μάστιγα όχι μόνο γιά  τήν 
"Ηπειρο άλλά καί γιά πολλές άλλες περιοχές τού πασαλικού.Οί περισσό
τεροι άπό τούς ληστές ήταν στρατιώτες λιποτάκτες χωρισμένοι σέ πολ
λές ληστρικές όμάδες πού λήστευαν τούς πειθήνιους έμπορους ή τούς

18U
μεταφορείς τών έμπορευμάτων (άγωγιάτες ή καρβανάρηδες) καί σκότωναν 
δσους προσπαθούσαν ν ’άντισταθούν. 185

Γενικός δερβέναγας τήν έποχή αύτή ήταν ό ΣουλεΙμάν μπέης ό ό
ποιος διοργάνωνε συνεχώς έκστρατείες γιά τήν καταπολέμησή τους χω-^ 
ρίς δμως έπιτυχία.Ή εύθύνη πάντως τού ΣουλεΙμάν μπέοΥΐά τ ίς  άνεπιτυ-
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χ ε ΐς  του προσπάθειες στήν έξόντωση των ληστοσυμμοριτών φαίνεται πώς 
δέν ήταν άποκλειστικά δική του /Ο  Θαλής τής ’Ηπείρου ’ Ισμαήλ μπέης, 
δχι μόνο δέν χορηγούσε καμιά ένίσχυση στόν γενικό δερβέναγα γιά τήν 
έπιτυχία  τού έργου του>άλλά παρέμεινε προκλητικά άδιάφορος ατά δια
δραματιζόμενα. 'Επιπλέον δέν έχανε τήν εύκαιρία νά κατηγορεί τόν 
έπιστάτη των δερβενοφυλάκων γιά  άδυναμία καί άνικανότητα στήν άντι- 
μετώπιση των ληστών.

Άπό τήν άλλη μεριά ό Σουλεϊμάν μπέης μετέθετε τ ίς  εύθύνες 
στήν τοπική έξουσία,άφοΰ ό πολλαπλασιασμός των συμμοριών άφειλόταν 
στούς λιποτάκτες στρατιώτες.Μέ τήν άποψη του γενικού δερβέναγα συν
τασσόταν καί ό έλληνας πρόξενος τών Ίωαννίνων3 δπως φαίνεται άπό 
μιά άναφορά του πρός τό Υπουργείο ’Εξωτερικών μέ ήμερομηνία 8-10- 
1851, 186

Τίς συνέπειες δμως τής προσωπικής διαμάχης άνάμεσα στό Γενι
κό διοικητή τής ’Ηπείρου ’Ισμαήλ πασά καί τό "ντερβενάτ άγά" Σουλεϊ-
μάν μπέη18τϊλήρωνε ό χριστιανικός πληθυσμός τής περιοχής καί κυρίως

188οί έμποροι καί βιοτέχνες τών Ίωαννίνων.
Λίγα χρόνια άργότερα ή κατάσταση στά δερβένια έγινε άκόμη 

πιό άπελπιστική ,γιατί έκτός άπό τούς ληστές καί οί διάφοροι δερβενα- 
γάδες ή δερβενοφύλακες έπιδόθηκαν σέ ύπερβολική,"ληστρική," φορολογία 
τών διερχόμενων έμπόρων ή άγωγιατών,κάνοντας κατάχρηση τών δικαιωμά
των το υ ς .’Απειλώντας καί έκφοβίζοντας τούς περαστικούς πραγματευτές 
ή τούς καρβανάρηδες δτ ι θά τούς καταμηνύσουν στήν τοπική έξουσία ώς
παραβάτες καί ένοχους παρανόμων πράξεων άποσπούσαν εύκολα ή δύσκολα

189τά χρηματικά ποσά πού έπιθυμούσαν.
Τέλος,ό εβραϊκός κίνδυνος έπανεμφανίστηκε περισσότερο άπειλη- 

τικός αύτή τή φορά,άφοΰ οί ’Εβραίοι είχαν σχεδόν στά χέρια τους τόν 
ούσιαστικό έλεγχο στίς περισσότερες τέχνες καί σέ μεγάλο μέρος τού 
έμπορίου.1?\9ν0ιίθετα  οί χριστιανοί περιορίζονταν δλο καί πιό πολύ σέ ά- 
σήμαντες έμπορικές συναλλαγές. Τό γεγονός αυτό βέβαια ύπήρξε ώς έ
να σημείο λογική συνέπεια τής προνομιακής φορολογικής μεταχείρησης 
τών ’Εβραίων σέ άντίθεση μέ τή βαριά φορολογία τών χριστιανών.

Πολλές καί άποκαλυπτικές ε ίνα ι οί άποδείξεις τής παρακμής τού 
έμπορίου καί τών τεχνών στά Γιάννινα,πού είχαν ώς άμεσο άποτέλεσμα 
τή χρεοκοπία καί τήν πτώχευσηάρκετών μελών τών συντεχνιών.

Πρέπει δμως νά τονίσουμε έδώ άτι μερικές συντεχνίες,δπως τών
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191 192 193 19U
γουναράδων, ταμπάκηδων, καποτάδων, τερζήδων, παπουτζήδων
καί τσαρουχάδων,παρουσίαζαν κάποια διαφοροποίηση άπό τ ίς  ύπόλοιπες,
καθώς έξακολουθοΰσαν νά παραμένουν σχετικά άκμαίες.

Γιά παράδειγμα,δταν τό 1845 δ τοΟρκος στρατιωτικός διοικητής 
τής Ηπείρου χρειάστηκε μεγάλη ποσότητα τσαρουχιών γιά τά τρία έ το ι-  
μοπόλεμα τάγματα τοϋ όθωμανικοΟ στρατού πού στάθμευαν τότε στά 
Γιάννινα,ή συντεχνία των τσαρουχάδων κατασκεύασε ,ύστερα άπό σ χετι
κή παραγγελία τής τοπικής έξουσίας,σέ μικρό χρονικό διάστημα τρ ε ις

195χιλιάδες τσαρούχια.
Ό καταπληκτικός αύτός άριθμός των τσαρουχιών,δσο κι άν άφαι- 

ρέσουμε κάποιο μικρό ποσοστό που ήταν άπό πρίν έτοιμο,άποδεικνύει δ- 
τ ι  ή συντεχνία των τσαρουχάδων ύπήρζε πολυμελής μέ πολυπληθές έπ ί-  
σης βοηθητικό προσωπικό.

*Η νέα οίκονομική δυσπραγία των περισσότερων συντεχνιτών τούς 
όδήγησε στίς γνωστές άναγκαΐες λύσεις."Ετσι τά μέλη των συντεχνιών 
ξανάρχισαν τά όμόλογα άπό τούς 'Αλβανούς καί χριστιανούς προύχοντες 
γιά νά άντεπεξέρχονται στίς υποχρεώσεις τής άγοράς,άλλά κυρίως γιά 
νά άντιπαρέρχονται τά δυσβάστακτα φορολογικά τους βάρη. Τό νέο 
αύτοκρατορικό διάταγμα πού καθόριζε άνώτερο έπιτρεπτό δριο τόκου 
τό 8% γιά δλα τά δάνεια πού είχαν συνομολογηθεΐ μέχρι τότε άλλά 
καί γιά τά έπόμενα πού θά συνάπτονταν,δέν νομίζουμε πώς άποτελεί σό
βαρή δικαιολογία γιά τή συχνότητα καί τό μέγεθός τους. "Αλλωστε 
οί άδήριτες οίκονομικές τους άνάγκες όδήγησαν άρκετά μέλη των συν
τεχνιών σέ σύναψη δανείων μέ τόκο πού πλησίαζε στά προηγούμενα έπ ί- 
πεδα τού 20% μέ τήν άνοχή τής τοπικής έξουσίας.

Στά 1845 οί Γιαννιώτες,καί άνάμεσά τους οί συντεχνίες βέβαια, 
προβαίνουν σέ διατίμηση τής προίκας,συντάσσοντας τό σχετικό συμφω
νητικό έγγραφο "θέσπισμα".

"Αν καί στό είσαγωγικό σημείωμα τού θεσπίσματος τό σκεπτικό 
άναφέρει δτι οί πολλές καταχρήσεις όδήγησαν τούς κατοίκους τής πό
λης στήν άπόψαση αύτήιγίνεται φανερό άπό τήν δλη δομή τού έγγράφου 
πώς τή σύνταξη του ύπαγόρευσαν βαθύτερα α ίτ ια  πού πήγαζαν άπό τή με-

199
γάλη οίκονομική κρίση πού μάστιζε τό χώρο τους.

'Ακόμη ή ένδόμυχη έπιθυμία πολλών συντεχνιτών νά φύγουν στήν 
έλεύθερη 'Ελλάδα έγκαταλείποντας τά περιουσιακά τους στοιχεία,έστω 
καί άσήμαντα)Καί ο ί προσπάθειές τους νά άποδράσουν σέ μιά έποχή μά*
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λιστα πολύ δύσκολη γιά  τέτοια έγχειρήματα,νομίζουμε πώς φανερώνει 
τήν άπόγνώση καί τό δέος πού ένοιωθαν μπροστά στή χιονοστιβάδα των 
άλυτων καί πιεστικών οικονομικών προβλημάτων το υ ς .200

Πιό έξώψθαλμο άκόμη γιά τήν πραγματικά δεινή οικονομική κατά
σταση των Γιαννιωτών ε ίνα ι καί τό παρακάτω γεγονός.Στίς άρχές Μαρτίου 
τού 1845 ξεκίνησε άπό τά Γιάννινα δωδεκαμελής έπιτροπή άπό 4 χριστια
νούς 4 όθωμανούς καί 4 έβραίους μέ σκοπό νά πάει στήν Κωνσταντινούπο
λη καί νά έκθέσει προσωπικά τά παράπονά της στήν 'Υψηλή Πύλη.201

Οί διαμαρτυρίες τής έπιτροπής είχαν θετικά άποτελέσματα, άφοϋ 
τόν Ιο ύ ν ιο  τού 1845 έφθασε στά Γιάννινα τριμελής έπιτροπή άπό ό
θωμανούς, άποτελούμενη άπό ένα λιβά πασά,ένα κατή καί ένα άντιπρόσω- 
πο τού μουσουλμανικού κλήρου,γιά νά έξετάσει έπιτόπια καί προσωπικά 
τά παράπονα τών κατοίκων τής περιοχής καί νά σχηματίσει σαφή άντίλή
ψή γιά  τήν άθλια πραγματικά οικονομική κατάσταση τής 'Ηπείρου.Στή συ
νέχεια καί άφοΰ πρώτα τελείωνε τό πρακτικό της έργο,ή έπιτροπή είχε 
έντολή νά άποστείλει έμπεριστατωμένη έκθεση στήν κυβέρνησή της μέ τά 
άποτελέσματα τής έρευνας καί τ ίς  προτάσεις γιά τ ίς  άναγκαίες βελτιώ
σεις τού δοκιμαζόμενου λαού.202 Ή έπιτροπή αύτή έργάστηκε νιά ένα
χρόνο περίπου καί σταμάτησε τ ίς  έργασίες της ύστερα άπό τή σχετική

203
σουλτανική διαταγή τόν 'Απρίλιο τού 1846. Δυστυχώς οί πηγές μας 
δέν διευκρινίζουν άν τό έργο τής έπιτροπής αύτής είχε κάποια θετικά 
άποτελέσματα γιά  τούς Γιαννιώτες άλλά καί τούς ‘Ηπειρώτες γενικότερο.

'Αλλά καί όλες σχεδόν οί έκθέσεις τού έλληνα πρόξενου τών Ίω - 
αννίνων πού άπηυθυνε στό διάστημα αύτό πρός τό 'Υπουργείο 'Εξωτερικών 
τής 'Ελλάδας,δχι μόνο οί σχετικές μέ τήν οικονομία τού τόπου άλλά 
καί αύτές πού έξιστοροΰσαν τή γενικότερη κατάσταση τής περιοχής,ήταν 
τελείως άποθαρρυντικές.Οί περισσότερες άπό αύτές διαποτίζονταν άπό έ
να πικρό παράπονο γιά τήν οίκτρή καί άπελπιστική θέση τών Ήπειρωτών 
καί ίδ ια ίτερα  τών κατοίκων τών Ίωαννίνων,όπου οί παλιοί φόροι έμει
ναν άνέπαφοι ένώ παράλληλα προστίθενταν συνεχώς νέοι καί ή οικονομι
κή κατάρρευση τών συντεχνιών ήταν ζήτημα χρόνου,άφού ή ένδεια καί ή 
άνέχεια είχαν γ ίν ε ι τά κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών περισσότε
ρων μελών τους.

’Επίσης ή γνώμη ένός ούδέτερου παρατηρητή,τού Άγγλου περιηγη
τή Edward Lear,0 οποίος πέρασε άπό τά Γιάννινα τό 1849,ήταν άπογοη-

20*-

τευτική γιά τό πιό σημαντικό καί άξιόλογο τμήμα τής πόλης,τήν άγορά.
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Τά είδη πού κυριαρχούσαν τώρα στό γιαννιώτικο παζάρι ήταν ο ΐ έλληνι- 
κές καί άλβανικές ένδυμασίες,τά δπλα,οί σέλες καί τά διάφορα ξύλι
να είδη καί χειροτεχνήματα μέ τεχνοτροπία προσαρμοσμένη κυρίως σ τίς

205προτιμήσεις του άλβανικοϋ λαού.
*Η άριθμοτική αύξηση πού γνώρισαν ο ί χριστιανικές ο ικογένειες 

τών ’ Ιωαννίνων,σύμφωνα μέ τήν άπογραφή πού πραγματοποιήθηκε στά
20β

Γιάννινα μετά άπό τρία χρόνια άνεβάζοντάς τες τελικά σέ 2.380, 
1579 δηλ. περισσότερες άπό τήν άπογραφή τού 1831, δέν συνοδευόταν 
καί άπό ποιοτική διαφοροποίηση τής ζωής τών Γιαννιωτών.Αντίθετα μά
λιστα άποδείκνυε πώς τό"πάλαι ποτέ" οίκονομικό σφρίγος τής πόλης ε ί 
χε παραχωρήσει τή θέση του στήν οίκονομική καχεξία καί άποκάλυπτε 
τήν άπελπιστική θέση τών συντεχνιτώ$?7Η μεγάλη αύξηση τού χρ ισ τ ια ν ι
κού στοιχείου τών ‘ Ιωαννίνων όφειλόταν στήν άθρόα προσέλευση <ρτω- 
χών συμπατριωτών τους άπό τά γύρω χωριά γιά  λόγους σκοπιμότητας καί 
δχι γ ια τί ή πόλη τούς έξασφάλιζε,είδικά μάλιστα τήν έποχή αύτή, κα-

20Θλύτερα έχέγγυα προκοπής άπό τά χωριά.

γ) Οί έπιπτώσεις άπό τά έπαναστατικά κινήματα τού Κριμαϊκού πολέμου.

*Η κατάσταση πού παρουσίαζε ή περιοχή τήν έποχή αύτή ήταν θ λ ι
βερή.Τό έμπόριο δχι μόνο δέν άφηνε καθόλου κέρδος άλλά πολλές φορές 
παρουσίαζε καί παθητικό.Οί περισσότερες τέχνες διέρχονταν μιά φοβε
ρή κάμψη ·0ί φοροεισπράκτορες άπειλοΰσαν καί πίεζαν φορτικά τούς 
Γιαννιώτες άλλά καί τούς Ήπειρώτες γενικότερα γιά  νά τούς άποσπά- 
σουν τ ις  φορολογικές τους όφειλές,στίς όποιες όμως ή οίκονομική τους 
άντοχή άδυνατοΰσεν*άνταπόκριθε???Στά παραπάνω φαινόμενα πού θύμιζαν
έντονα παλιότερες τραγικές έποχές πόθε νά προστεθεί ή έκρηξη τής *Μ-

210πειροθεσσαλικής έπανάστασης τού 1854.
Πρίν όμως προχωρήσουμε στόν άντίκτύπο πού ε ίχε  τό έπαναστατι- 

κό αύτό κίνημα στήν άγορά τών Ιωαννίνων θεωρούμε άναγκαίο νά κάνου
με μιά μικρή παρένθεση νιά νά σκιαγραφήσουμε σέ γενικές γραμμές 
τά σημαντικότερα γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στήν έξέλιξη τής έ 
πανάστασης τού 1854.

Τήν άφορμή γιά τήν έκρηξή της έδωσε ή άρνηση τού όρεινοΰ πλη
θυσμού τής έπαρχίας Ραδοβιζίου “Αρτας γιά  τήν καταβολή τών όφειλό- 
μενων φόρων στά άποσπάσματα πού έστειλε γιά τό σκοπό αύτό ό Γενικός" 
διοικητής τής Άρτας Σουλείμάν μπέης Φράσαρης.Τά άποσπάσματα αύτά
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ήταν συχνά χριστιανοί Οπομίσθιοι τής τουρκικής έξουσίας καί έκτός ά- 
πό τή συλλογή φόρων έπέβλεπαν γιά  τήν τήρηση τής τάξης στήν περιοχή 
της ’Αρτας.Οί σχέσεις δμως μεταξύ των ύπομίσθιων χριστιανών καί τού 
Φράσαρη δέν ήταν πάντοτε άρμονικές.Τήν άνοιξη μάλιστα του 1853 έ π ι-  
δεινωθηκε ή κατάσταση μέ άφορμή τήν καθυστέρηση τής πληρωμής των 
μισθών τους.

*0 Φράσαρης προσπάθησε νά τακτοποιήσει τήν έκκρεμότητσ αύτή, 
άλλά πολλοί άρχηγοί τών αποσπασμάτων,δπως ο ί Κατσικογιάννης,Σκαλτσο- 
γιάννης καί Τσιγαρίδας,έπειδή πιθανόν ύποπτεύθηκαν παγίδα,δέν παρου
σιάστηκαν στό προσκλητήριο του τούρκου διοικητή τής Άρτας μέ άποτέ- 
λεσμα νά τούς άπολύσει.Σέ άντίποινα ο ί πρώτοι διέκοψαν κάθε έπικοι- 
νωνία μαζί του καί του διαμήνυσαν δτ ι,ά ν  δέν αποχωρούσαν τά τουρκι
κά στρατεύματα άπό τήν περιοχή τού Ραδοβιζίου όπου είχαν πάει γιά 
τήν είσπραξη τών φόρων κι άν δέν τούς κατέβαλλε τά όφειλόμενα, ήταν 
άποοασισμένοι νά πυρπολήσουν όσα χωριά μπορούσαν.Έτσι ή άπειλή αύ
τή έξελίχτηκε σέ έπαναστατικό κίνημα στήν περιοχή τού Ραδοβιζίου.

Τήν έξέγερση τού Ραδοβιζίου άκολούθησε τό κίνημα τής Λάκκας 
Πρεβέζης καί τών χωριών τού Σουλίου.Οί Σουλιώτες μάλιστα μέ δύναμη 
1500 άνδρών άφοΰ πρώτα έδιωξαν τούς Τούρκους άπό τήν περιοχή τους 
έσπευσαν νά καταλάβουν καί ν'άποκλείσουν τήν όδό τών Ίωαννίνων 
Στό κίνημα αύτό πήραν έπίσης μέρος ο ί κάτοικοι τής Παραμυθίας καί 
τού Τσαμαντά τής Θεσπρωτίας,ένώ λίγο άργότερα έπαναστάτησαν ο ί Χει- 
μαριώτες.Τέλος άρχισαν νά συγκροτούνται ένοπλες όμάδες καί στις πε
ριοχές * Ιωαννίνων,Μετσόβου,Γότιστας,Ζίτσας,Ξηροβουνίου κ.ά.

Οί διαστάσεις τού κινήματος άνησύχησαν τήν τουρκική πολιτική 
καί στρατιωτική έξουσία στά Γιάννινα πού έστειλε ένισχύσεις στόν πο- 
λιορκημένο τούρκο διοικητή τής Άρτας,έπειδή κινδύνευε άμεσα άπό τά 
χριστιανικά στρατεύματα,οί όποιες δμως τελικά δέν έφθασαν στόν προο
ρισμό τους.Τήν ίδ ια  τύχη είχαν καί οί απόπειρες τής Πύλης πού θέλησε 
νά ένισχύσει τ ίς  τουρκικές φρουρές τής 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας.

Άπό τά τέλη 'Ιανουάριου 1854 ή έλληνική κυβέρνηση,έπειδή έπι- 
θυμούσε νά ένισχύσει τό κίνημα,διόρισε άοχηγό τών έπαναστατημένων 
τόν στρατηγό Θεοδωράκη ΓρίβαΛ ανοιχτή δμως υποστήριξη καί συμπαρά
σταση τής ελληνικής κυβέρνησης πρός τους έπαναστατημένους είχε ώς α
ποτέλεσμα τή διακοπή τών έλληνοτουρκικών σχέσεων καί τήν δξυνση τών 
σχέσεων άνάμεσα στους Τούρκους καί χριστιανούς τής 'Ηπείρου καί ίδ ι-



αίτερα των Ίωαννίνων.
Ή περιοχή τού Κουτσελιού,ήταν χό πιό κοντινό γιά  χά Γιάννινα 

σημείο πού πλησίασαν ο ι έπανασχαχημένοι. Εκεί σχραχοπέδευσε δ θεοδω- 
ράκης Γρίβας μετά χ ίς  νίκες του στά Πέντε Πηγάδια καί τό Γκρίμποβο.
Στό Κουτσελιό ό τουρκικός στρατός προσπάθησε νά τόν α ίφνιδιάσει τή 
νύχτα τής 2bn£ Φεβρουάριου άλλά χωρίς έπ ιτυχία .

Μέσα στό Μάρτιο του 1854 έπαναστάτησαν καί ο ί Μετσοβίτες, πού 
γρήγορα δμως βρέθηκαν σέ μειονεκτική θέση καί κάλεσαν τόν Γρίβα νά 
τούς συμπαρασταθεί· .Πραγματικά ό Γρίβας προσπάθησε νά τούς ένισχύ- 
σει,χωρίς έπ ιτυ χ ία ,γ ια τί ό *Αβδή πασάς έστειλε ίσχυρή δύναμη
σέ άντιπερισπασμό του έλληνα στρατηγού.Έτσι δ Γρίβας,ύστερα άπό 
τριήμερη σκληρή μάχη άναγκάστηκε νά καταφύγει άρχικά στό Ζυγό καί 
καί λίγο άργότερα στά Πέντε Πηγάδια.

Ό  ’Απρίλιος τού 1854 βρήκε τούς έπαναστατημένους σέ στρατόπε
δο κοντά στήν "Αρτα χωρίς μεγάλη μαχητική διάθεση .Μετά μάλιστα τήν 
κατάρρευση του μετώπου τής "Αρτας ή κατάσταση έγινε άκόμη πιό δύσκο-t
λη γιά τούς έπαναστάτες."Ετσι λίγο άργότερα,στίς 11 Μαίου 1854 ή Φο
νική μάχη τής Σκουληκαριδς "Αρτας,τελευταία έστία των έπαναστατημέ- 
νων,πού κστέληξε σέ ήττα των 'Ελλήνων καί σφράγισε άδοξα τό κίνημα 
τού 1854,ήρθε ώς Φυσικό έπακόλουθο τής γενικότερης άπροθυμίας πού 
έπικρατοΰσε τελευταίαστίς τάξεις των άγωνιστών.

Οί συνέπειες τής έπανάστασης τού 1854 γιά  τήν άγορά των Ίω αν
νίνων ύπήρξαν δυσμενέστατες.Γιά πολλούς μήνες τό γιαννιώτικο παζά
ρι νεκρώθηκε άψού οί περισσότεροι έμποροι καί βιοτέχνες τής πόλης ά- 
ναγκάστηκαν κάτω άπό τήν άπειλή τού πολέμου νά άδειάσουν τά μαγαζιά 
τους καί νά μεταφέρουν τά έμπορεύματά τους σέ πιό άσφαλές μέρος.211 
Ή έλλειψη τροφίμων, ή άνοδος των ^ιμών καί ή άπειλή τής πείνας
σέ περίπτωση πού θά παρατεινόταν ή πολιορκία τής πόλης άπό τούς έ-

t  \ . ι
πανασταιημένους "Ελληνες,έσπειρε τήν άνησυχία στούς χριστιανούς κα
τοίκους της,πολλοίδπό τούς όποίους έφυγαν άπ’αύτή στήν προόπάθειά 
τους ν ’άνακαλύψουν σίγουρο κρησφύγετο.

Παρόλο πού η έπανάσταση καταπνίγηκε σέ σύντομο σχετικά χρονι
κό διάστημα άπό τά τουρκικά στρατεύματα πρόφθασε ωστόσο νά άπομο- 
νώσει έμπορικά χά Γιάννινα γιά άρκετό χρόνο άπό τ ίς  γειτονικές πε
ριοχές τού έλεύθερου έλληνικοΰ κράτους.’Επίσης προξένησε μιά ση-^ 
μαντική αύξηση στά άγώγια,άνεβάζοντας έτσι σέ διπλάσια καί τριπλάσια
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ίκόμπ τήν άρχική τιμή των είσαγόμενων έμπορευμάτων.'Υποχρέωσε έτσι 
τ ίς  έμπορικές κυρίως.άλλά καί βιοτεχνικές συντεχνίες των 'ΐωαν- 
νίνων νά άνατιμήσουν τά προϊόντα τους,πράγμα βέβαια άσύμφορο γ ι ’ αυ
τές, άφου ήταν τελείως άντίθετο μέ τ ίς  οικονομικές δυνατότητες τής 

1 214
περιοχής.

4) Ή πολιτική,κοινωνική καί θρησκευτική δραστηριότητα των συντεχνιών.

’Όπως ήδη άναφέραμε οί συντεχνίες δέν περιόριζαν τ ίς  δραστη- 
ριότητές τους μόνο στά οικονομικά θέματα,άλλά είχαν έπεκτείνει τή 
δράση τους καί στους ύπόλοιπους τομείς τής γιαννιώτικης ζωής» δπως 
τόν πολιτικό,τόν κοινωνικό καί τόν θρησκευτικό.

"Αν καί κατά τήν περίοδο αυτή οί συντεχνιακές δραστηριότητες 
παρουσιάζονταν περισσότερο περιορισμένες καί πιό αναιμικές συγκριτι
κά μέ τά προηγούμενα χρόνια ,δέν παύουν ώστόσο νά παίζουν σημαντικό, 
άν όχι καθοριστικό ρόλο,στή διαμόρφωση τής πορείας καί τής έξέλιξης 
του χριστιανικού πληθυσμού των * Ιωαννίνων.

α) Πολιτική δραστηριότητα

"Υστερα άπό μιά άναγκαστική διακοπή στό θεσμό τού προεστού γιά %
μερικούς μήνες,έξαιτίας τής άνώμαλης κατάστασης πού έπικράτησε τόν
πρώτο καιρό κατά τήν πολιορκία τού Άλή πασδ καί τής άδυναμίας του

215 ,Σταύρου στήν κανονική έκπλήρωση τών καθηκόντων του, ό Όμέρ Βρυω-
νης διόρισε πρός τά τέλη τού 1820, στή θέση πού χήρευε, κοινοτικό άντι-

216
πρόσωπο (βεκίλη) τής πόλης, τόν Δημήτριο ’Αθανασίου.Ή θητεία τού τε
λευταίου κράτησε άναγκαστικά γιά δύο περίπου χρόνια,όπότεστά μέσα τού
Όκτώβρη τού 1822 καί πάλι μέ υπόδειξη τού Όμέρ πασά τοποθετήθηκε

217βεκίλης τού βαροσιοΰ ό Στέφανος Βασιλείου.
Τόσο δμως ό πρώτος δσο καί ό δεύτερος,παρά τ ίς  φιλότιμες ρρο- 

σπάθειες πού κατέβαλλαν κάτω άπό πολύ τραγικές συνθήκες,δέν κατάφε- 
ραν νά άνταποκριθοΰν μέ έπιτυχία  στό δύσκολο έργο πού τούς άνατέθη- 
κε έπειδή πιθανόν δέν διέθεταν τό άνάλογο κύρος καί τ ’ς ικανότητες 
πού άπαιτοΰσε ή θέση αύτή .’Ακόμη, ίσως γ ια τ ί δέν είχα τ ίς  γνωριμίες 
καί τήν έπιρροή τού Σ τ .’ Ιωάννου άνάμεσα σέ ρωμηούς καί τούρκους.

Ή δύσκολη μεταβατική περίοδος πού άκολούθοσε μετά τήν πτώση

ί
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του Άλή άποκάλυφε άκόμη περισσότερο τ ίς  άδυναμίες τής τοπικής χ ρ ι
στιανικής διοίκησης καί τ ίς  διαστάσεις του προβλήματος.

"Οπως ήταν φυσικό)δλοι ο ι γιαννιώτες τόσο αυτοί πού είχαν γυ
ρίσει πρόσφατα στήν πόλη δσο καί ο ί άλλοι πού είχαν έπιστρέψει πιό 
πριν,κατανόησαν δτ ι ο ί περιστάσεις άπαιτουσαν τήν τοποθέτηση ώς προ
εστού προσώπου πεπειραμένου καί τίμιου πού έπιπλέον θά συγκέντρωνε 
τήν έκτίμηση τής πλατιάς βάσης των συμπατριωτών του,αλλά καί τήν 0- 
πόληψη των περισσότερων τούρκων άζιωματούχων.Εύκολα λοιπόν συμφώνη
σαν γιά τό πρόσωπο πού δλοι τους σχεδόν εκτιμούσαν καί πού δέν ή
ταν άλΛο άπό τόν Σ τ .*Ιωάννου.Ό πρώην προεστός τους καί μακροχρόνια 
πείρα διέθετε καί τήν έπιθυμητή στις συντεχνίες άκτινοβολία ε ίχε  
καί σεβασμό ινέπνεε τόσο στούς υπόλοιπους συμπολίτες του χριστιανούς 
δσο καί στούς άλλόθρησκους.

Σύμφωνα μέ τ ίς  άποφάσεις τους ο ί βαροσλήδες άναζήτησαν δσο 
πιό γρήγορα γινόταν στέρεο έρισμα γιά νά στηριχθοΰν καί νά προωθή
σουν τά μεγάλα καί πιεστικά προβλήματά τους. Έ τσι μέ τήν εύκαιρία 
τής παύσης τού Στέφανου Βασιλείου άπό τό άξίωμα τού προεστού ,έ 
γραφαν πρός τόν Όμέρ πασά δτι είχαν συμφωνήσει άπό κοινού γιά  τό 
νέο προεστό καί περίμεναν τή συγκατάθεσή του γιά  νά προχωρήσουν στήν 
τυπική έπικύρωση τής άπόφασής τους.

Ό  Όμέρ πασάς δέχτηκε πρόθυμα τήν πρότασή τους καί ειδοποίη
σε ταυτόχρονα στις b ’ Ιουλίου στόν Σ τ .’ Ιωάννου νά κατέβει στά ί ιάν- 
ν ινα, γιά νά παραβρεθεί στήν έπικείμενη έκλογή τού προεστού πού
θά γινόταν βέβαια σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα,άλλά θά ε ίχε  άπλως τυ-

219
πικό χαρακτήρα. Η έκλογή δμως βράδυνε γιά άγνωστους λόγους καί μό
λις ένα μήνα άργοτερα,στίς 10 Αύγούστου 1823,στή γενική συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε για τό σκοπό αυτό οί Γιαννιώτες άνέδειζαν γιά 
άλλη μιά φορά προεστό τής πόλης τους τόν Στ. Ιωάννου.

Λίγες μέρες άργότερα ό Όμέρ Βρυώνης μέ ανάλογο μπουγιουρντί 
έπικύρωνε τόν διορισμό του στή δημόσια θέση??0 Στό έγγραφο 
αύτό πού απεύθυνε πρός τόν Σ τ .’ Ιωάννου ό τοΰρκος βαλής έζέφραζε 
άρχικά τήν εύχαρίστησή του γιά τήν έκλογή του,έκθειάζοντας ταυτό
χρονα τήν τιμιότητα και την εύσυνειδησία ιου. Παράλληλα παρότρυ
νε όλους τούς συμπατριώτες τού Σ τ .’ Ιωάννου νά δείξουν τήν άπαιτού- 
μενη ύπακοή αλλά καί συμπαράσταση,έπειδή πίστευε πώς ή συμμετοχή 
ίου έμπειρου προεστού στήν άνασύσταση καί άνασυγκρότηση τής " ά«ρανι-
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νισμένης" πόλης θά όταν άποφασιστική.
Δυστυχώς όμως τά γεράματα άπό τη μιά καί οί τελευταίες κακου

χ ίε ς  άπό τήν άλλη222 κατέβαλαν σημαντικά τόν Ίωάννου ,ώστε όταν π ρ ο 
βλήθηκε άπό βαρύ κρυολόγημα άργότερα,έξαιτίας τής ϋγρασίας πού άντι- 
μετώπιζε πηγαίνοντα^κάθε τόσο στό Νησί γιά τ ίς  διοικητικές ύποθέ- 
σεις τής κοινότητας,ό όργανισμός του δέν άντεξε στίς έπιπλοκές τής 
άρρώστιας καί παραδόθηκε εύκολα στό θάνατο στίς 15 Νοεμβρίου τοΰ ί 
διου έτους (1823)2.2Ι+

Τό πένθος γιά τήν άπώλειά του υπήρξε παλλαϊκό. Στήν 
κηδεία του παραβρέθηκε πάνω άπό 3.000 κόσμος,Χριστιανοί,Τούρκοι καί 
Εβραίοι."Ο λο αύτό τό πλήθος συγκεντρώθηκε μπροστά άπό τό σπίτι γιά 
νά συνοδεύσουν τό νεκρό στό μακρινό του τα ξίδ ι.225 ’Αλλά καί όλες οί 
συλλυπητήριες καί παρηγορητικές έπιστολές πού κατέφθαναν τόσο στή 
γυναίκα του όσο καί στό γιό του Σωτήρη,πού τήν έποχή αύτη βρισκόταν 
στήν Κέρκυρα για σπουδές,ήταν διαποτισμένες άπό βαθιά θλίψη καί πό
νο γιά  τό χαμό του συμπολίτη τους,του συνανθρώπου τους,ό όποιος κα
τά γενική όμολογία υπηρέτησε γιά άρκετό χρόνο τήν πατρίδα του πιστά 
καί θυσιάστηκε πάνω στό καθήκον.226

’Αλλά πριν καλά-καλά κοπάσουν οί θρήνοι γιά τό θλιβερό αύτό 
γεγονός,ο ί συντεχνίες εντελώς αιφνιδιαστικά εξέλεξαν στή θέση τοΰ 
μακαρίτη τό γιό  του Σωτήρη Σταύρου,έπιθυμώντας προφανώς νά δώσουν 
συνέχεια στήν έπιτυχημένη προϋπηρεσία τοΰ πατέρα του.Ιήν άπόφασή 
τους μάλιστα αυτή άνακοίνωσαν στόν Άχμέτ πασά,μουτεσελλίμη τοΰ Ό- 
μέρ βρυώνη,πού έκείνες τ ίς  μέρες βρισκόταν στήν Πρέβεζα.Τρείς μέρες 
άργότερα άπό τήν πράξη τους αύτή καί μιά βδομάδα άπό τό θάνατο του 
Σταύρου,στίς 21 Νοεμβρίου τού 1823;έφθασε στά Γιάννινα ή έπικυρωτι- 
κή έγγραφη διαταγή του Άχμέτ πασά,σύμ<οωνα μέ τήν οποία ό Σωτήρης 
Σταύρου διοριζόταν προεστός τής πόλης μέ τ ίς  ευλογίες μάλιστα τής 
τουρκικής διοίκησης. 227

Τήν ίδ ια  μέρα πού πήραν τό μπουγιουρντί τής τοπικής έξουσίας
οί συντεχνίες άπευθύνθηκαν μέ έπιστολή τους στόν άνύποπτο καί άπλη-

223
ροφόρητο Σωτήρη Σταύρου που βρισκόταν άκόμη στήν Κέρκυρα. Στήν έπ ι
στολή τους αυτή τοϋ μετέφεραν άρχικά τ ίς  πιό θερμές συλλυπητήριες 
ευχές γιά τό θάνατο του άγαπημένου τους συμπολίτη καί πατέρα του. 
Στή συνέχεια οί συντεχνίες του άνακοίνωναν ότι "όμοφώνως καί κοινή 
έκλογή" τόν προόριζαν γιά τή θέση τοΰ πατέρα του καί τέλος τόν παρα-

221
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καλοΰσσν ν ’άνταποκριθεί στό κάλεσμά τους καί νά προσφέρει υ τ ίς  υ
πηρεσίες του στήν κοινότητα των Ίωαννίνων σ'αύτό τό δύσκολο καί έ - 
πικίνδυνο μεταβατικό στάδιο.

Παράλληλα παρακάλεσαν τό Μητροπολίτη καί τόν Ταχήρ Άμπάζη νά 
γράψουν στό νεώτερο γιό του Σταύρου Ίωάννου,ό ένας μέ τό κύρος 
τής έκκλησίας καί ό άλλος στό άνομα τής φ ιλίας πού τόν συνέδεε μέ 
τόν πατέρα του γιά νά τόν έπηρεάσουν θετικά καί νά τόν πιέσουν έμ- 
μέσα ν ' άποδεχθεΐ τήν πρότασή τους,τήν όποια μ ’αύτό τόν τρόπο έπιση-

229μοποιουσαν.
Τόσο ό Μητροπολίτης δσο καί ό Ταχήρ Άμπάζης,συνηγόρησαν στό

αίτημα των συντεχνιών καί έγραψαν ξεχωριστά ό καθένας στό Σωτήρη
230

Σταύρου. Στίς έπιστολές τους. άφού πρώτα τόν παρηγορούσαν γιά  
τό θάνατο τού πατέρα του,στή συνέχεια τοΰ έξηγοΰσαν τούς λόγους γιά 
τούς όποίους έπρεπε νά άποδεχθεΐ τήν τιμητική πρόταση ιών συμπατριω
τών του.

Ό Σωτήρης Σταύρου δέν έσπευσε νά δώσει άπάντηση» κατα
φατική ή άρνητική,στήν πρόσκλησή τους.Τήν ίδ ια  στάση κράτησε καί 
στό μπουγιουρντί τοΰ Άχμέτ πασά πού κατέφθασε σέ λ ίγες μέρες στήν 
Κέρκυρα.Ή διστακτικότητα τοΰ Σ.Σταύρου προερχόταν άπό τήν έκκρεμό- 
τητα μερικών οικογενειακών ύποθέσεων του ,έμπορικής ύφής» 
καί άπό τ ίς  άνώμαλες συνθήκες πού έπικρατοΰσαν τότε στά Γιάννινα.

"Ετσι, πρίν άπαντήσει στούς συμπολίτες του,θεώρησε άναγκαΐο νά 
συμβουλευθεΐ τό μεγαλύτερο άδελφό του Γεώργιο Σταύρου.Στό σχετικό 
γράμμα πού τού άπέστειλε γιά τό σκοπό αύτό έξιστορούσε μέ κάθε λεπτο
μέρεια στό "σεβαστό άδερφό του" τά τελευταία γεγονότα πού είχαν δια- 
δραματισθεΐ στόν 'Ηπειρωτικό χώρο.Παράλληλα τού έκμυστηρευόταν τ ίς  
λιγοστές έπιφυλάξεις του γιά τήν άποδοχή τοΰ άξιώματος,πού πήγαζαν 
άπό τ ίς  άνώμαλες συνθήκες τών καιρών καί οί όποιες τόν όδργούσαν σέ 
μ ιό μικρή άναβολή τοΰ "μισεμού του" γιά ένα διάστημα δύο μηνών πε
ρίπου. 231

232Δυό μέρες άργότερα άηάντησε στή μητέρα του,στούς συμπατριώτες
233του,στό Μητροπολίτη,στόν Ταχήρ Άμπάζη καί στόν Άχμέτ πασά ταυτό

χρονα.
Στήν έπιστολή πρός τή μητέρα του, όπου μιλούσε πιό έλεύθερα 

καί άνοιχτά«άφηνε νά ένοηθεί πώς ή άποδοχή τής δημόσιας θέσης ήταν 
σίγουρη καί ή άφιξή του στά Γιάννινα ήταν ζήτημα χρόνου πιά .
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Στήν έπικοινωνία του μέ τούς συμπατριώτες του ήταν πιό προσε- 
κτικός καί συγκρατημένος. ΆφοΟ τούς εύχαριστούσε γιά  τά θερμά 
τους συλλυπητήρια καί τούς εύγνωμονοΰσε γιά τήν τιμή μέ τήν όποία 
τόν άξίωσαν τούς πληροφορούσε δ τ ι δέν είχε κανένα λόγο ν ’άρνηθείτήν 
πρόσκλησή τους.

"Ομως ή άναπόφευκτη συνάντησή του μέ τό μεγαλύιερό του άδερφό 
γιά τό διακανονισμό των έμπορικών ύποθέσεων τής "συντροφέας" τού πα
τέρα τους,μιά καί ό μοναδικός πόρος τής οίκογενείας τους ήταν τό 
έμπόριο,τόν καθήλωναν προσωρινά στήν Κέρκυρα.

Τέλος στήν ίδ ια  έπιστολή τούς παρακινούσε στό άναγκαίο χρονι
κό διάστημα πού θά μεσολαβούσε γιά νά συναντηθεί προσωπικά μέ ιόν 
άδερφό του,άφοΰ ή έπικοινωνία μέ άλληλογραφία είχε καταστεί σχεδόν 
αδύνατη έξα ιτίας των λαζαρέτων^ά έκλέξουν προσωρινά άλλο προεστό 
μέχρι νά πάει ό ίδ ιο ς  στά Γιάννινα.

MC παρομοιο ιιεριεχομενο παρουσιαςονιαν και υι υιίΟΛυιιιες t iu -
2 36 237

στολές τού Σωτήρη Σταύρου πρός τό Μητροπολίτη, τόν Ταχήρ, καί
238

τόν Άχμέτ πασά .Τόντελευταίο μάλιστα τόν ευχαριστούσε ίδιαίτερα 
καί γιά τήν άποστολή τού "υψηλού μπουγιουρντιοΰ" πρός τόν κατή έωέν- 
τη " σύμφωνα μέ τό οποίο άπαγόρευε στόν όποιοδήποτε νά πειράξει τό 
σ π ίτ ι τού πατέρα του,αλλά καί γιά τήν τιμή μέ τήν όποία αξίωσε αυ
τόν, ένα σκλάβο του,έπικυρώνοντας τήν άπόφαση των συντεχνιών.

Αίγες μέρες άργότερα σέ άλλη έπιστολή πρός τόν άδερφό του Γε
ώργιο Σταύρου 240φαινόταν άρκετά χαρούμενος γιά τόν όριστικό έρχο- 
μό του καί τού άνέφερε δτι άνέβαλε πάλι τήν ήμερομηνία τής άναχώρη- 
σής του γιά τά Γιάννινα μέχρι νά συναντηθούν.

Στό μεταξύ οί συμπολίτες του,άνυπεράσπιστοί καί άκέφαλοι,προ
χώρησαν στήν έκλογή προσωρινού προεστού πραγματοποιώντας έτσι καί 
τήν έπιθυμία τού Σωτήρη Σταΰρου.Ό Γεώργιος Μανοβάρδας,πραγματευτής, 
κρίθηκε ώς ό πιό κατάλληλος νιά τήν προσωρινή κατάληψη τής δημόσιας 
αυτή' θέσης.Ό  Σωτήρης Σταύρου,δταν πληροφορήθηκε τήν έκλογή τού Μα- 
νοβάρδα, παραδέχτηκε,σέ έπιστολή του πρός τόν Κωνσταντίνο Χαραμή,

2U1
δ τ ι δέν μπορούσε νά γ ίν ε ι καλύτερη έπιλογή.Στήν ίδ ια  έπιστολή άκόμη 
παρουσίαζε τόσο τήν έλευσή του στά Γιάννινα δσο καί τήν άνάληψη τών 
δημόσιων καθηκόνι.:ν του "παραβέβαιη" καί κοντινή,παρά τήν άπειρία 
του πρός τ ίς  κοινοτικές ύποθέσεις καί παρά τήν άλγεινή έντύπωση πού 
τού προξένησε ή συμπεριφορά μερικών συμπολιτών του τελευταία.242
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Τελικά,ύστερα άπό άρκετές άμφιταλαντεύσεις άντί γιά  τά Γίάν- 
νινα,ό Σωτήρης Σταύρου .βρέθηκε στή Σύρα,άπορρίπτοντας έτσι τήν τ ιμ η τ ι
κή πρόταση τών συμπατριωτών του,οί όποιοι ήλπιζαν μέχρι τήν τελευταία 
στιγμή πώς τελικά θά τόν είχαν κοντά τους.

Πολλοί ε ίνα ι οί λόγοι πού έπαιζαν άρνητικό ρόλο καί άνέτρεψαν 
στό τέλος τήν άρχική άπόφαση τού Σωτήρη Σταύρου ,όπως φαίνεται άπό 
τήν συνεχιζόμενη άλληλογραφία του στό ίδ ιο  κατάστιχο.'Οπωσδήποτε ά- 
νασταλτικό ρόλο έπαιζε ή φτώχεια καί ή άνέχεια που μάστιζαν τήν έπο- 
χή αύτή τά Γιάννινα,γεγονός πού όδήγησε τούς συμπολίτες του σέ άπρό- 
σμενες καί άδικαιολόγήτες πράζεις,ο ί όποιες άποσκοποΰσαν βέβαια στή 
σωτηρία τους,άλλά δέν έπαυαν νά περιέχουν μέσα τους σπέρματα άδικίας 
καί διχόνοιας."Οπως άφησε νά ένοηθεί κι ό ίδ ιος,σ έ μερικές μεταγενέ
στερες έπιστολές του,τόν ένόχλησε ιδια ίτερα ή συμπεριφορά μερικών 
βαροσλήδων πρός τήν οίκογένειά του στά Γ ιάννινα,οί όποιοι πάνω άπ’δ- 
λα φάνηκαν τελείως άγνώμονες καί άχάριστοι γιά  τ ις  ύπηρεσίες καί 
τ ις  έκδουλεύσεις πού τούς ε ίχε  προσφέρει κάποτε ό πατέρας του.

"Ενα ποσοστό εύθύνης γιά τήν άρνητική τελικά άπόφαση τού Σωτήρη 
Σταύρου.μοιράζονταν καί οί διάφοροι έμποροι καί τεχν ίτες  Γιαννιώ- 
τες,που είχαν καταφύγει λίγα χρόνια πιό πριν στήν Κέρκυρα. Μερι
κοί μάλιστσ άπ’αύτούς μέ τήν πείρα όχι μόνο τής ήλικίας τους άλλά 
καί τής προϋπηρεσίας τους σέ δημόσιες θέσεις /l4J* μαντεύοντας καλύ
τερα άπό κάθε άλλον τ ις  δυσάρεστες μελλοντικές έ ζ ε λ ίζ ε ις  γιά  τήν ά- 
γαπημένη τους πόλη,πίεσαν φορτικά τόν Σωτήρη Σταύρου νά άποφύγει τό 
άζίωμα του προεστού,άφου μόνο πίκρες καί βάσανα θά τοΰ πρόσφερε τήν
έποχή αύτή.Γι'αύτό άλλωστε τόν έμπόδισαν νά μεταβεί,έστω καί γιά λ ί-

?u sγο,στά Γιάννινα ,όπου φοβούνταν ότι ή γνωστή έπιρροή πού άσκούσε πά
νω του ή μητέρα του /Μοθά έπαιζε καταλυτικό ρόλο σ τις  λιγοστές έπ ι- 
φυλάζεις του .

"Ετσι ό Γεώργιος Μονοβάρδας παρέμεινε στή θέση τού προεστού,υ
πηρετώντας πιστά τούς συμπολίτες του ώς τά 1826.‘Από τό 1826 ώς τό 
1828 δέν δέχτηκε κανείς νά άναλάβει τό "προεστηλίκι" τών Ίωαννίνων 
παρά τ ις  άπεγνωσμένες προσπάθειες τών βαροσλήδων,μέ άποτέλεσμα νά 
τούς έκπροσωπεί κάποιος ‘ Ισμαήλ,πιθανόν τουρκικής καταγωγής,διορισμέ
νος άπό τήν τοπική έζουσία.?4;

‘Από τό 1828 ώς τό 1847 υπηρέτησαν στό άζίωμα τού προεστού,;
* 248έκλεγμένοι κανονικά άπό τό “κοινόν τής πόλεως" ο ί παρακάτω:
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1828-1831
1832-1836
1837-1838
1839- 1840
1840- 1845
1845- 1846
1846- 1847

Σπόρος Χριστοδούλου
9

Κωνσταντίνος Ζωίδης 
’ Ιωάννης Νάγιου 
Γεώργιος Γκόβελας 
’Αλέξιος Φίλιου 
Κωνσταντίνος Δημητρίου 
Δημήτρης θεμελής

Λίγο πρίν άπό τήν έπανάσταση τού 1854 βλέπουμε πώς οί συντε
χ ν ίες  μέ τους προύχοντες έξακολουθοϋν νά έλέγχουν τήν κοινότητα

249των Ίωαννίνων..
’Εκτός όμως άπό τόν έλεγχο στούς κατά καιρούς κοινοτικούς έκπρο-

σώπους οί συντεχνίες έξακολουθούσαν νά έχουν τήν άμεση έποπτεία στή
250διαχείριση των κοινών τής πόλης μέ τούς βεκίληδές τους. Τ τσ ι

251συχνά βρίσκουμε συντεχνίτες έλεγκτές μοναστηριακών προσόδων, 
διοικητικά μέλη τής διαχείρισης τού Ταμείου τών ’Ελεών, έπιτρό-
πους τού Νοσοκομείου,έφόρους άπορων”κορασίων" καί έπιτρόπους τού

252
"Πτωχοδοχείου".’Επίσης άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν άποστολή έμβα- 
σμάτων άπό τούς ομογενείς ήπειρώτες τού έξωτερικοΰ άποτελοϋσε ή πα
ροχή ύπογραφής τών συντεχνιών στίς άντίστοιχες αίτήσεις,άφοϋ έκτός 
άπό τά άλλα ό τομέας αύτός ήταν δικής τους άρμοδιότητας.Έτσι κάθε 
χρόνο,στίς άρχές ή στά μέσα άνάλογα,γίνονταν έκλογές γιά τήν άνάδει- 
ξη τών κατάλληλων προσώπων,τά όνόματα τών όποίων κοινοποιούσαν στούς

253συμπατριώτες τους τής διασπορας.
Οί θέσεις τους αυτές τούς έδιναν τή δυνατότητα άλλά καί τό 

δικαίωμα νά παρατηρούν μέ άνεση καί λεπομέρεια κάθε τ ι  πού είχε σχέ
ση μέ τήν πολιτική καί κοινωνική ζωή τού τόπου.

Άπό τ ίς  πιό χαρακτηριστικές περιπτώσεις δυναμικής έπέμβασης 
τών συντεχνιών,μέ χαρακτήρα λαίκής έξέγερσης,είναι αυτή πού πραγμα
τοποιήθηκε τό Σεπτέμβριο τού 1840,ένάντια στόν προεστό καί στους 
διαφόρους έπιτρόπους τών έλεών τούς έπονομαζόμενους "κασσαδώρους". Οί 
έπίτροποι γιά άρκετά χρόνια,έκτός τού προεστού πού άκόμη δέν είχε 
κλείσει χρόνο στή θέση ίου ,προέβαιναν σέ άσκοπες σπατάλες καί κα
ταχρήσεις σέ μιά έποχή πού τό χρήμα ήταν δχι μόνο δυσεύρετο άλλά

254
καί ιδια ίτερα πολύτιμο γιά τούς κατοίκους τής πόλης.

Ή άλόγιστη καί προσχεδιασμένη διασκόρπιση τών χρημάτων,πού
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στή συντριπτική τους πλειοψπφία προέρχονταν άπό δωρεές των εύεργε- 
τών της ’Ηπείρου,προκάλεσε άρχικά τήν έντονη δυσφορία του μεγαλο- 
ευεργέτη Νικόλαου Ζώσιμό. Αυτός τήν έποχή έκείνπ στήριζε οικονομι
κά,θά λέγαμε,τήν κοινωνική πολιτική τής χριστιανικής κοινότητας. Πο
λύ σύντομα μάλιστα ή δυσανασχέτησή του τόν όδήγοσε στή διακοπή τής 
χρηματικής του βοήθειας,τόσο σημαντικής καί άπαραίτητης γιά  τούς δο
κιμαζόμενους συμπολίτες του?55

“Οπως ήταν φυσικό,οί βαροσλήδες μπροστά στήν άνεπάντεχη συμφο
ρά πού τούς βρήκε,μέ τήν παύση των χρηματικών αύτών χορηγήσεων,άντέ- 
δρασαν έντονα έναντίον των καταχραστών. Οί πρόκριτοι καί ο ί πρωτομά
στορες τών συντεχνιών ζήτησαν τήν άμεση έπέμβασρ τού Γενικού Διοικη
τή τής ‘Ηπείρου Σαϊτ πασά γιά τήν άπομάκρυνση τού προεστού καί τών 
έφοροεπιτρόπων.Ταυτόχρονα οι συντεχνίες προχώρησαν σέ μιά σειρά άπό 
μέτρα γιά τήν προσωρινή θεραπεία τού κακού καί τόν έζευμενισμό τού Ν. 
Ζωσιμά."Ετσι άντικατέστησαν τόν προεστό Γεώργιο Γκόβελα καί στή θέ
ση του έξέλεξαν όμόφωνα τόν Άλέξη Φίλιο,άπάλλαξαν τούς έπιτρόπους 
άπό τά καθήκοντά τους καί διόρισαν έξελεγκτική έπιτροπή γιά νά έρευ- 
νήσει σέ βάθος τήν ύπόθεση*άρχίζοντας άπό τόν έλεγχο τών σχετικών 
κατάστιχων καί τήν κλήτευση τών πρωταιτίων στό διευρυμένο τώρα μη- 
τροπολιτικό δικαστήριο.250

’Επειδή δμως ή παρουσία πολλών άτόμων στό δικαστήριο,τόσο άπό 
τούς ένάγοντες δσο καί άπό τούς έναγόμενους,έμπόδιζε τήν πρόοδο τών 
έργασιών τών συνεδριάσεων,άποφασίστηκε άπό τά δύο άντίδικα μέρη νά 
έκλέξουν έλεύθερα καί άνεπηρέαστα άπό τρεις  άντιπροσώπους πού θά συ
νέχιζαν οι πρώτοι τό έργο τής έπιτροπής καί οί δεύτεροι τήν άπολογία 
τών άναπολόγοτων συνενόχων τους.Ά πό τήν πλευρά τών κατηγόρων έκλέ- 
χτηκαν οί συντεχνίτες Κωνσταντίνος Τζουκαλας,’Αναστάσιος Παναγιώτου 
καί Διαμαντής Κονιτζιώτης καί άπό τούς κατηγορούμενους ο ί Νικόλαος 
Τζίνης,Γεώργιος Λρμ Ζήση καί Μιχαήλ Γκόβελας.

Οί έργασίες τής όλιγομελούς έπιτροπής δέν προχώρησαν μέ τόν ά- 
ναμενόμενο ρυθμό.Αίτια ήταν οί παρευρισκόμενοι θεατές πού ή άγανά- 
κτηση καί ή περιέργεια τούς συγκέντρωνε καθημερινά στό δικαστήριο.“Ε
τσι ή έπιτροπή αύτή κατόρθωσε ύστερα άπό άρκετό χρονικό διάστημα νά 
καταλήγει σέ δρισμένα συμπεράσματα,άψοΰ στό μεταξύ προστέθηκε καί
νέα τριμελής άντιπροσωπευτική έπιτροπή άπό τούς έγκριτότερους κατοί-

257
κους τής πόλης πού δέν άνήκαν στήν έμπορική ή βιοτεχνική τάξη της.
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Τελικά τόσο τό πόρισμα τού δικαστηρίου δσο καί ή έρευνα των 
Κατάστιχων ήταν καταδικαστικά γιά τούς κατηγορούμενους,άφοΰ άποκα- 
λύφθηκαν άτασθαλίες καί καταχρήσεις πού έφθασαν τ ίς  175.000 γρόσια;

Τό σημαντικό αυτό παθητικό γιά τή χριστιανική κοινότητα άπο- 
φασίστηκε άρχικά,κάτω άπό τήν έξαψη των παθών,νά έξοωλήσουν οί
καταχραστές,συμβάλλοντας ό καθένας άνάλογα μέ την οικονομική του κα-

259τάσταση. ’Αργότερα όμως,δταν ήρέμησαν τά πράγματα καί οί συντε
χν ίες  διαπίστωσαν ότι οί περισσότεροι καταχραστές δέν μπορούσαν νά 
άνταποκριθούν στήν ύποχρέωση αυτή,τούς έδωσαν μερική άωεση αμαρτιών
πάραβλέποντας τ ίς  προηγούμενες άποφάσεις τους,γιά  νά άποκατασταθεί

260κάποια όμόνοια άνάμεσά τους. Τό αίτιολογικότής μερικής άπαλλαγής 
συνοψιζόταν στό δτ ι πολλοί όπ’αύτούς δέν ένήργησαν άπό δόλο άλλά ά- 
πο άγνοια.

Οί έμπειρίες αυτές τούς δίδαξαν δτ ι στό μέλλον οί έπίτροποι 
έπρεπε υποχρεωτικά νά ύπογράφουν ένα έπίσημο έγγραφο,στό όποιο θά 
δηλωνόταν περίπου δτι,όπο ιος στό μέλλονσυλλαμβανόταν καταχραστής
έκούσιος ή άκούσιος στά ιερά χρήματα τών έλεών-,θά τιμωρούνταν παρα
δειγματικά καί θά άποζημίωνε μέχρι τό τελευταίο γρόσι τήν κάσα τών
ΜΓ1 - 261Ελεών.

’Ανάμεσα στίς πολιτικές λειτουργίες τών συντεχνιών ξεχωρι
στή θέση καταλαμβάνει όδιαφιλονίκητα καί ή διάδοση καί ένστάλαξη τής 
Μεγάλης ’ Ιδέας στά Γιάννινα.

Τό πρόβλημα τής άπελευθέρωσης καί τής ένσωμάτωσης τής ’Ηπεί
ρου μέ τήν έλεύθερη ’Ελλάδα,άν καί φαινόταν δύσκολο καί πολύπλοκο

26 2
παρέμενε πάντα άνοιχτό. Τίς λιγοστές κρυφές έλπίδες τών Ήπειρω- 
τών ήρθε νά ξεθάψει ή διάδοση τής Μεγάλης ’ Ιδέας. Τή Μεγάλη Ιδέα 
ένστερνίστηκαν άρκετοί Γιαννιώτες,άν καί κατά τή διάρκεια τής μύη
σής τους παρατηρήθηκαν άπερισκεψίες καί έπιπολσιότητεςπού τούς έξέ-

263θεσαν άνεπανόρθωτα στά μάτια τού έχθροϋ.
Τήν έποχή αυτή διοικούσε τήν ’Ήπειρο ό Ρουστέμ πασάς, άντρας 

πανούργος καί διορατικός. “Ετσι ή απροκάλυπτη διάδοση τής Μεγάλης ’ Ι 
δέας δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους γιά τή ζωή πολλών κατοίκων τής 
πόλης,ανάμεσα στούς όποιους μάλιστα περιλαμβάνονταν οί "έγκριτότεροι" 
'Υπαίτιος γιά τήν έπιπόλαιη καί άφελή στάση σ’ένα τόσο σοβαρό έθνι- 
κό ζήτημα θεωρήθηκε ό έλληνας πρόξενος Ρωσσέτος.Αυτός,σύμφωνα μέ 
τόν άλλο πρόξενο τών Ίωαννίνων Κλέριτζη,έκμυστηρεύτηκε τό περίεχό-
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μενό της*ίσως άπό ύπερβολικό ένθουσιασμό καί ζήλο ,σιόν ίδ ιο  ιόν 
Ρουστέμ πασά.Ό τοΟρκος βαλής φαίνεται πώς,προσποιούμενος τόν άδιά- 
φορο,κατόρθωσε νά τού άποσπόσει ζωτικής σημασίας πληροφορίες, πού 
δέν άφηναν κανένα περιθώριο νιά παρανοήσεις ή παρερμηνείες.

Έ τσι ό Ρουστέμ πασάς ,άφοΟ πρώτα συγκέντρωσε τά άπαραίτητα έ- 
νοχοποιητικά στοιχεία ,ζήτησε νά παρουσιαστεί προσωπικά στήν Πύλη 
γιά νά ένημερώσει τό Σουλτάνο σχετικά μέ τήν έκταση τής συνωμοσίας 
στήν ’Ηπειρο ,πού περιείχε μέσα της έπαναστατικά σπέρματα.Παρόλο δ- 
μως πού ό Ρουστέμ κρατούσε στά χέρια του άδιάσειστα ντοκουμέντα οί 
κατηγορούμενοι κατόρθωσαν μέ τή βοήθεια τοΟ παρασκηνίου,τοΟ πιό 
άποτελεσματικοΰ μέσου σέ παρόμοιες περιπτώσεις,νά άποφύγουν τελικά 
τήν ένοχοποίηση. 26,4

Τό γεγονός βέβαια αύτό δέν άπάλλαζε τήν Ήπειρο άπό τόν χαρα
κτηρισμό ώς τής πιό έπικίνδυνης καί ύποπτης περιοχής γιά 
τήν άσφάλεια των δυτικών συνόρων τής αύτοκρατορίας.Οί έπαληθεύσεις 
ήρθαν γρήγορα,άφοΟ κατέφθασε κατάσκοπος .μεταμφιεσμένος μάλιστα, γιά  
νά διαπιστώσει άπό κοντά τ ίς  διαθέσεις τών υποδούλων στόν ήπειρωτι- 
κό χώρο. Όμως παρά τ ίς  άρνητικές έντυπώσεις τοΰ άπεσταλμενου της 
ή ' Υψηλή Πύλη δέν σταμάτησε νά ένδιαφέρεται καί νά παρακολουθεί μέ 
προσοχή τ ίς  έζελ ίζε ις  τής περ ιοχής.’Αναμφισβήτητη άπόδειζη άποτε- 
λεί δ διορισμός στή θέση τού Γενικού Διοικητή τής Η πείρου, μετά 
τήν άποχώρηση τοΰ Ρουστέμ πασά,τοΰ ’ Ισμαήλ πασά,έγγονοΰ τοΰ ’Αλήτου 
Τεπελενλή.Τό γεγονός αύτό θά έδινε στήν Πύλη τό δικαίωμα τοΰ έλέγχ)υ 
τοΰ άλβανικοΰ στ ηχείου ,σέ περίπτωση συνεργασίας 'Ελλήνων καί ’Αλβα
νών σέ μιά πιθανή κοινή έζέγερσή τους. 265

Τελικά ή διάδοση τής Μεγάλης ’ Ιδέας,παρά τά προφυλακτικά μέτρα 
τής Πύλης,άπέδωσε τούς καρπούς της μέ τήν έπανάσταση τοΟ 1854. 266

β) Κοινωνική δραστηριότητα

Παράλληλα μέ τ ίς  οικονομικές καί πολιτικές τους δραστηριότητες 
οί συντεχνίες έπαιζαν στό μεγαλύτερο διάστημα τής περιόδου αύτής βα
σικό ρόλο στή διαμόρφωση τής κοινωνικής ζωής τής πόλης. Οί πρωτοφα
νείς  δμως καταστροφές,πού δικίμασαν τά μέλη τών συντεχνιών,τόσο κα
τά τήν πολιορκία τοΰ Άλή δσο καί άργότερα μέ τήν πανούκλα,υποχρέω
σαν τ ίς  συντεχνίες, άρχικά.σέ μιά περιστολή τών κοινωνικών δαπανών 
τους πρός τά φτωχά έζωσυντεχνιακά μέλη267καί στή συνέχεια στήν όλοκλη
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ρωτική σχεδόν περικοπή τους.
Τό βάρος της περίθαλψης καί της συνδρομής άνέλαβε τό Ταμείο 

’Ελεών της πόλης,πού τό διατηρούσαν άκμαΐο χρηματικά οι τακτικές 
καί γενναίες ευεργεσίες των όμογενών Ήπειρωτών τής διασποράς. Έ τσι 
τά έξοδα φυλακής των φτωχών,ή προστασία τών όρφανών,ή παροχή βοηθη
μάτων γενικά καί ο ί  προικοδοτήσεις άπόρων κσριτσιών πέρασαν κάτω
άπό τή μέριμνα καί τή φροντίδα τών διαχειριστών τής κάσας τών Έλε-
269

ών.Μάλιστα,στά δύσκολα χρόνια 1823-1828 άλλά καί άργότερα,άρκετά μέ
λη τών συντεχνιών κατέφυγαν στά ’Ελέη,ζητώντας δχι μόνο χρηματική 
βοήθεια μέ μορφή δανείων καί όμολόγων άλλά καίσυμμετοχή στίς διάφο
ρες διανομές πού γίνονταν τά Χριστούγεννα,τίς Άπόκριες καί τό Πασ- 

270 
χα.

Δέν έπαυαν βέβαια οί συντεχνίτες,δταν οί οίκονομικές τους δυ
νατότητες τό έπέτρεπαν,νά προβαίνουν σέ διάφορες φιλανθρωπικές πρά
ξ ε ις . Ή κύρια δμως προσ<ρορά τους στόν τομέα αυτό πρός τούς συμπολί
τες τους περιορίστηκε μόνο στά ποσά τών διαθηκών. Έ τσι μέ τό πέρασμα 
τού χρόνου άποκλείονταν δλο καί πιό πολύ τά μή συντεχνιακά μέλη καί 
ή κοινωνική μέριμνα τών συντεχνιών περιοριζόταν άποκλειστικά σχεδόν 
στό στενότερο κύκλο τών φτωχών μελών τους ε ίτε  γιά "ξεφυλακιάτικά"
τους ε ίτ ε  γιά χρηματική βοήθεια τών οίκογενειών τους στίς χρονιά-

271ρες μέρες ε ίτε  τέλος γιά προίκιση τών κοριτσιών τους.
Αίτια τής ύποχρεωτικής αύτής μεταστροφής τών συντεχνιών ύπήρ- 

ξε άναμφισβήτητα ή συνεχιζόμενη οίκονομική τους δυσπραγία.Τό γεγονός 
άποδεικνύεται άλλωστε άπό τήν σταθερή έτήσια αύξηση τών συντε- 
χνιτών πού έβρισκαν άνακούφιση στίς φορολογικές τους ύποχρεώσεις ά
πό τό Ταμείο τών Ελεών καί τή συμμετοχή τους στίς διάφορες χρηματι
κές χορηγήσεις του παραπάνω ταμείου ,σέ μιά έποχή μάλιστα πού τό

272έμπόριο καί οί τέχνες παρουσίαζαν κάποια κίνηση.
Οί σχετικοί όνομαστικοί κατάλογοι πού διασώθηκαν στό ΑΜΙ 

παρουσιάζουν μιά αύξηση άπό χρόνο σέ χρόνο,γιά τήν περίοδο 1835- 
1839, 50%273 ."Αν άναλογισθούμε λοιπόν πώς οί μόνιμοι χριστιανοί
κάτοικοι τής πόλης δέν ξεπερνούσαν τήν έποχή αύτή τ ίς  5.000 ( 800

27Uοικογένειες) σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη άπογραφή τους, παρατηρούμε 
ά τι άρχικά τό VlO καί έπειτα τό V s σχεδόν τού χριστιανικού πλη
θυσμού δοκιμαζόταν άπό μεγάλη άνέχεια καί φτώχεια."Ετσι παρ’ δλη 
τήν Ολική τους συμπαράσταση άπό τά άγαθοεργά καταστήματα άρκετοί



-153-

Γιαννιώτες μόλις πού Αντεπεξέρχονταν στις βασικές Ανάγκες τής ζωής.
Πρός τό τέλος τής περιόδου αύτής παρατηρούμε άκόμη ότι ot συν

τεχνίες άνανεώνουν μιά άλλη σημαντική κοινωνική τους λειτουργία πού 
φαίνεται πώς άσκούσαν κι άπό παλιότερα καί ή όποία έδινε νέα διάσταπ) 
στόν εύρύτερο κοινωνικό ρόλο των συντεχνιών; Ή λειτουργία αΟ- 
τή τούς έδινε τό δικαίωμα νό συμμετέχουν Αποφασιστικά, κα
θοριστικά θά λέγαμε, στήν έκτίμηση τής νυφικής προίκας. 
Στόν έγγραφο κανονισμό πού ψηφίστηκε γιά τό σκοπό αΰτό στή γενική συ-
νέλευση των προυχόντων καί των προκρίτων των συντεχνιών τής 2 8 ,s ’ Iou-

2 76νίου 1845 καθορίζονταν τά νέα προικώα ποσά,σύμφωνα μέ τ ί ς  διαμορ
φωμένες τάζεις τών χριστιανών τής πόλης.προσαρμοσμένα στά συρρικνωμέ- 
να οίκονομικά τους.Στόν ίδ ιο  κανονισμό τους άνάμεσα στά άλλα θεσπιζό- 
τανέπίσηςώς Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τό διακανονισμό τής προίκας 
ή παρουσία δύο συντεχνιακών μελών.Έτσι»πρίν άρχίσει άκόμη ή Απα
ρίθμηση τών άρθρων, στό προοίμιο τού κειμένου άναφερόταν ό τ ι " . . .  ή 
έκτίμησις τής προικός άπό τοΰδε θέλει γ ίνετα ι έν τή Άγιωτάτρ Μητρο- 
πόλει άπό δύο άτομα Ίσναφίου καί άπό δύο Μαχαλετζίδων τής κόρης έν

277
εύσυνειδησίρ καί άμεροληψίςι

Ή εισαγωγική αύτή παράγραφος τού έγγράφου ε ίνα ι πολύ σημαντι- 
κή,γιατί άποδεικνύει. ότι οί συντεχνίες,παρά τήν παρακμή τους έξα- 
σκοΰσαν πλήρη σχεδόν έλεγχο,τόσο στήν οικονομική δσο καί στήν κοινω
νική ζωή τού τόπου,άφοΰ σέ μιά άπό τ ίς  πιό σημαντικές έκφάνσεις τής 
Ανθρώπινης ζωής,δπως ε ίνα ι ό γάμος,ή παρουσία τους θεωρείται ώς βα- 

σική προϋπόθεση γιά τήν προώθηση τού μυστηρίου αύτου. Η εύσυνειδη- 
σία καί ή Αντικειμενικότητα τών έκτιμητών συντεχνιτών θά έπαιζαν οΰ- 
σιαστικό δν όχι Αποφασιστικό ρόλο στήν εύτυχή κατάληξη τού συνοικε
σίου.

θρησκευτική δραστηριότητα

Στό θρησκευτικό τομέα οί συντεχνίες,παρά τ ίς  γνωστές περιπέ- 
τε ιές  τους,Αναπτύσσουν έντονες δραστηριότητες πού μπορούν νά συνο- 
ψισθούν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες.Ή  πρώτη άναφέρεται στήν Ανοικοδό
μηση ή έπισκευή τών έκκλησιών πού είχαν καταστραφεί σχεδόν όλες 
τους στήν περίοδο τής πολιορκίας τού Άλή πασά άπό τά σουλτανικά 
στρατεύματα καί στήν Ανέγερση νέων*ή δεύτερη στις έντονες Αντιθέσεις 
τους μέ τούς κατά καιρούς Μητροπολίτες τών Ίωαννίνων,πού κατέληξαν
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στήν έξωση μερικών άπό αύτούς.

’Ανοικοδόμηση,έπισκευή καί άνέγερση έκκλησιών

"Οπως άναφέραμε καί παραπάνω,στήν πολιορκία τού Άλή όλες σχε
δόν οΐ γιαννιώ τικες έκκλησίες έπαθαν σημαντικές καταστροφές ε ίτε  ά- 
πό τ ίς  πυρκαγιές ε ίτε  άπό τουζ βομβαρδισμούς. ’Ακόμη καί οί έκκλη
σ ίες τού Νησιού δέν άπέφυγαν τήν καταστροφική μανία των πολιορκητών, 
δταν ο ί τελευταίοι έκαναν στίς 30 ’Απριλίου τού 1821 άπόβαση στό Νη- 
σί γιά  νά άνακόφουν τήν τροφοδοσία διά μέσου τής λίμνης τού κλει
σμένου στό κάστρο Άλή πασά.

Ό  άνώνυμος συγγραφέας τής πολιορκίας των Ίωαννίνων δικαιο
λογώντας τή μετάβαση τού Άλή στό Νησί καί είδικότερα στό μοναστή- 
P' του "Αγιου Παντελέημονα,δπου άνάμεινε τό φερμάνι τού Σουλτάνου, ά- 
ναφέρει έπιγραμματικά τά έ ξ ή ς :" .. .  καί έτζ ι στίς 20 τήν Παρασκευή έ- 
δωκε π ίσ τιν  ε ις  τά προβλήματα των βασιλικών... μόνα νά σηκωθή νά πη-
γαίνη στό νησί νά καρτερέση,στόν Παντελεήμονα (έπειδή αύτό τό μονα-

281στήρι ε ίχεν  άπομείνει άχάλαγο) . . . " .
Γιά τ ίς  τέσσερες μεγάλες έκκλησίες τής πόλης Μητρόπολη (Ά γιος 

Α θανάσ ιος),Ά γιο  Νικόλαο άγοράς,Ά γία Μαρίνα καί Περίβλεπτο,χρειά
στηκαν ο ί γενναίες είσφορές τών ξενιτεμένων συμπατριωτών τους γιά 
νά τούς ξαναδώσουν όχι μόνο τήν παλιά τους μορφή άλλά ίσως καί καλύ
τερη. 282

Σ τίς έκκλησίες,δπου άφιερωτές ήταν οί διάφορες συντεχνίες, πα
ρατηρήθηκαν ο ί παρακάτω δραστηριότητες:

Ό  ’ Ιωάννης ό Πρόδρομος τού Νησιού,έκκλησία τής συντεχνίας τών 
κρασοπούλων καί χαντζήδων ,άγιογραφήθηκε σχεδόν άπό τήν άρ*ή;δπως μάς 
μαρτυρεί ή άκόλουθη μικρογράμματη έπιγραφή πού υπάρχει στό ύπέρθυρο
τού κυρίως ναού:4*1824 μετά τόν χαλασμόν έδιορθόθη ή ίστορία διά συν-

I* 283δρομής τού κύρ Βαγγέλη Κρασοπούλου.*
Οί γουναράδες έπισκεύασαν τ ίς  τοιχογραφίες τού προφήτη Ήλία 

στά Καρδαμίτσια 281<αί τού όμώνυμου ναού στό Νησί άμέσως μετά τήν 
πτώση τού Άλή πασά.Αργότερα,καί συγκεκριμένα τό 1847,δταν κατέρ- 
ρεύσε ό προφήτης Ήλίας στά Καρδαμίτσια, άπό τήν πολυκαιρία, παρ 
δτ ι ή συντεχνία τών γουναράδων κατόρθωσε νά πετύχει τήν έκδοση τού 
σχετικού φερμανιού γιά τήν άναστήλωσή της,δέν προχώρησε τελικά στίς 
άπαιτούμενες έργασίας έξσιτίαε τής άνέχειας πού μάστιζε όχι μόνο
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τούς γουνσράδες άλλά καί γενικότερα τόν έμπορικό καί βιοτεχνικό 
κόσμο τής πόλης τήν έποχή αύτή.

Εντύπωση πάντως προκαλεί τό γεγονός ότι παρά τή σημαντική χρη
ματική προσφορά πού δέχτηκε ή συντεχνία των Γουναράδων τό 1845,δωρεά 
τού άείμνηστου εύεργέτη Γεωργίου Χατζηκώστα, ο ι έργασίες γιά  τήν 
άνοικοδόμηση τής έκκλησίας δέν είχαν άρχισει μέχρι τό 1877 ,όπότε ή 
συντεχνία έπανήλθε ζητώντας μέ τήν παλιά άδεια ν 'ά ρχ ισ ει τό χ τ ίσ ι

μό τη ς .287
*Η πρώτη δικαιολογία πού θά περίμενε κανείς γιά  τή χρονική αύ

τή μετάθεση ήταν,πώς,παρά τήν προσφορά του Χατζηκώστα,τό συνολικό 
ποσό των χρημάτων δέν έπαρκοΟσε γιά τήν όλοκλήρωση των έργασιών της. 
Τή σωστή άπάντηση στό πρόβλημα όμως πιστεύουμε ότι δ ίν ε ι ό 'Ιωάν
νης Λαμπρίδης,ό όποιος άναφέρει κατηγορηματικά πώς τά χρήματα του 
Γεωργίου Χατζηκώστα χάθηκαν στή χρεοκοπία των Σ.Σιαμούτα καί Σ.Κομ- 
πατή,διοικητικών μελών τής συντεχνίας τών γουναράδων. ‘Υποχρεωτι
κά λοιπόν, μετατέθηκε ό χρόνος τής άνέγερσος τής έκκλησίας μέχρις δ- 
του συγκεντρωθεί τό άναγκαίο χρηματικό ποσό.Άλλωστε ή έναλλακτική λύ- 
σο τού έκκλησιασμοΟ τών γουναράδων στόν προφήτη Ήλία του Νησιού , 
δέν έκανε τό πρόβλημα τής άνοικοδόμησης τής έκκλησίας έπιτακτικό καί 
Αμεσο.

Τό Μάιο τού 1843 ή συντεχνία τών τ^κιαντζήδων άρχισε μέ ποω»- 
τεονάτη τόν πρωτομάστορα της Νούσια Χρυσό τήν άναστήλωση τής έκκλη< 
σίας τού Άγιου Νικολάου Κοπάνων πού έμεινε μισοερειπωμένη άπό τήν 
καταστροφή τού Άλή πασά,

*Η προσπάθεια τού τελευταίου,πού διετέλεσε έπίσος γιά  πολλά
291

χρόνια έπίτροπος τής έκκλησίας αύτής πριν τήν καταστροφή της* 
υπήρξε πραγματικά συγκινητική. Άν καί ό ίδ ιο ς  προσωπικά τό 1831 στήν
πυρκαγιά τής πόλης άπό τούς άλβανούς ληστές ε ίχε  χάσει δλη σχεδόν

292τήν περιουσία του , κατόρθωσε μαζί μέ τούς όμοτέχνους του,που κι 
αύτοί δέν βρίσκονταν σέ καλύτερη μοίρα έζα ιτίας τών δυσμενών χρο
νικών καί τοπικών συνθηκών, νά συγκεντρώσει ένα σεβαστό χρηματικό
ποσό.Άλλωστε ή έκκλησία αύτή δέν είχε άλλους πόρους άπό βακουφικά

293
κτήματα ή δωρεές άκινήτων, έκτός άπό τ ις  έτήσιες εισφορές τών 
μελών τής συντεχνίας τών τακιαντζίδων,πού τήν έποχή αύτή τό άνώτα- 
το δριο πού μπορούσαν νά φτάσουν τό χρόνο ήταν τά 500 γρόσια.299

01 έργασίες τής άνοικοδόμησης άρχισαν τό-Μάίο τού 1843 καί 
μέσα σέ ένα έξάμηνο οι μαστόροι είχαν προχωρήσει μέχρι τό τζ ια τ?95
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Ό άπολογισμός των έξόδων πλησίασε τ ίς  300.000 καί γιά νά άποτελειώ- 
σει ό ναός σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς των είδικών χρειαζόταν άκόμη
80.000 γρόσια,ποσό πού όταν δμως άδύνατο νά έξοικονομηθεί μόνο άπό

296 ·
τά πενιχρά έσοδα των συντεχνιτών. Μοναδική λύση ατό άδιεζοδο πού 
είχαν περιέλθει τότε ο ί τακιαντζήδες ύπήρξαν οί έκτακτοι έρανοι άπό 
τούς συμπατριώτες τους του έζωτερικού,τών όποίων πρόσφατο παράδειγμα 
άποτελούσαν ο ί Ζωσιμάδες.

Ά ρχισε τότε μιά άληθινή έκστρατεία γιά τήν άνεύρεση των άνα- 
γκαίων χρημάτων. Απευθύνθηκαν άμεσα ή έμμεσα στούς δ ιε- 
σπαομένους στό έξωτερικό όμογενείς τους,ζητώντας χρηματικές έν ι- 
σχύσεις καί συμπαράσταση στό θεάρεστο αύτό έργο,προσπαθώντας νά άν- 
γίξουν τά πατριωτικά καί θρησκευτικά τους αίσθήματα.Τοΰς ύπενθύμιζαν 
άκόμη ότι τά όνόματα των εύεργετών θά άναγράφονταν στήν κτητορική 
πλάκα τής έκκλησίας καί θά μνημονεύονταν άπό τούς ίερεΐς της αίω- 
ν ια . Τελικά,παρά τ ίς  έκκλήσεις τους .παρατηρήθηκε μιά γενική άπρο- 
θυμία γιά  άνταπόκριση στό αίτημά τους αύτό .Μόνο ό Γεώργιος Χατζηκώ
στας, έκτός άπό τά 500 γρ. πού ε ίχε  προσφέρει άρχικά γιά τό φερμάνι 
τής άδειας γιά τήν άνοικοδόμηση τής έκκλησίας-, άφησε στή διαθήκη του
3.000 γρόσια τό 1845.298 Τό ποσό αύτό ύστερα άπό τ ίς  άπαραίτητες δια
τυπώσεις έφθασε στά Γιάννινα καί είσπράχτηκε άπό τό Νούσια Χρυσό 
στίς 3 ’ Ιουνίου τού 1847.299

Οί έργασίες στό έσωτερικό τής έκκλησίας περατώθηκαν τό 1845, 
δπως φαίνεται άπό τήν κτητορική έπιγραφή τού ναού, 300άλλά καί άπό 
σχετική έπιστολή τού Νούσια Χρυσού πρός τό Θεοδόσιο Λαμπαδάριο.30ΐ 
Στήν έπιστολή αύτή ό πρωτομάστορας των τακιαντζήδων,γεμάτος περηφά- 
νεια  καί συγκίνηση,άνακοίνωσε στόν άνεψιό τού Νικόλαου Ζωσιμδ δτι ή 
έκκλησία τού "Αγιου Νικόλαου Κοπάνων ήταν σχεδόν έτοιμη γιά λειτουρ
γία . Άπόμεινε μόνο ή άγορά μερικών Ιερών σκευών,άμφίων καί πολυε
λαίων. Ό  Νούσιας Χρυσός πέθανε 13 χρόνια άργότερα εύτυχισμένος πού

302κατόρθωσε νά δεί νά έκπλορώνεται τό μεγάλο του δνειρο.

Πρός τά τέλη τής τέταρτης δεκαετίας τού 19ου αίώνα χτίζονται 
άπό τ ί ς  συντεχνίες τών τερζήδων καί τών σιδεράδων δ ίο νέες έκκλπσί- 
ες στήν περιοχή τής Κατσικάς.

Ή μ ία,σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή πού ύπάρχει στήν έντοιχισμένη 
πλάκα πάνω άπό τήν είσοδο τού κυρίως ναού καί κάτω άπό τό σημείο
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toO σταυρού?03 οίκοδομήθηκε τό 1837 άπό τούς ραγάδες των Ιωαννίνων 
πρός τιμή τής προστάτιδάς τους 'Αγίας Παρασκευής.

Στό τέλος τής ίδ ιας έπιγραφής ε ίνα ι γραμμένο τό δνομα τοΟ ’ Ι 
ωάννη Χατζηκώστα,χωρίς νά άναφέρονται άλλα στοιχεία,πού θά μάς βοη
θούσαν νά διαπιστώσουμε τ ί  άκριβώς άντιπροσώπευε γιά τή συντεχνία 
των ραψτάδων τό πρόσωπο αύτό καί τ ί  ρόλο έπαιζε στήν άνοικοδόμηση 
τής έκκλησίας.

Άπό τή μελέτη των φορητών εικόνων πού στολίζουν τό τέμπλο 
του μοναστηριού καί κυρίως άπό τήν εικόνα τής Ά για ς Παρασκευής έπ ι-  
σημαίνεται πώς ό ’ Ιωάννης Χατζηκώστας ήταν άδερφός τού εύεργέτη Γε
ωργίου Χατζηκώστα. 30u Ό  Αναστάσιος Γούδας μάς βοηθάει νά συμπερά- 
νουμε πώς ό ’ Ιωάννης Χατζηκώστας ύπήρζε πραγματικά ό πρωτότοκος γ ι -  
ός τής οικογένειας τού Κωνσταντίνου Χατζηκώστα)άλλά δέν δ ιευ κ ρ ιν ίζε
ται μέ πιό έπάγγελμα άσχολήθπκε.305 Τό πιό πιθανό ε ίνα ι νά έζασκοϋ- 
σε τήν τέχνη τού τερζή καί νά ύπήρζε ό ούσιαστικός δωρητής τής έκ- 
κλπσίας,άφού κατά πάγια τακτική δχι μόνο στις κτητορικές έπιγραφές 
των έκκλπσιών άλλά καί γενικότερα άναφέρονται τά όνόματα των άφίερω- 
τών.

Άλλωστε όλες οι φορητές εικόνες τού τέμπλου τής Ά γιας Παρα
σκευής μέ χρονολογία 1843 κ .έ . ε ίν α ι προσφορά τού ’ Ιωάννη Χατζηκώ - 
στα καί των άδερφών του Γεωργίου καί Αναστασίου. Άλλά καί ή μεταγε
νέστερη γενναία προσφορά τού Γεωργίου Χατζηκώστα στήν έκκλησία αύτή 
άπό 3.000 γρόσια όφείλεται άναμφισβήτητα στό στενό συγγενικό δεσμό 
του ς.306

Δυό χρόνια άργότερσ,τό 1839,χτίστηκε καί ή έκκλησία τούΆγιου 
Δημητρίου στήν Κατσικά άπό τή συντεχνία των χαλκιάδων καί σιδηρουρ
γών,πρός τιμή τού προστάτη της Άγιου,όπως Φαίνεται καί άπό τήν κτη-

307τορική πλάκα στήν είσοδο τού κυρίως ναού.

Διενέζεις συντεχνιών-μητροπολιτών

Ό  ρόλος πού διεδραμάτισαν οι συντεχνίες σ τ ις  άλλεπάλληλες ά- 
πομακρύνσεις των Αρχιερέων άπό τό μητροπολιτικό θρόνο των Ίωαν- 
νίνων στό χρονικό διάστημα 1834-1840 ύπήρζε άπο<ρασιστικός.

’Αποτελεί κοινή διαπίστωση δτι οΐ συντεχνίες γενικότερα ήρθαν 
πολλές Φορές σέ άντίθεση καί άνοιχτή ρήζη μέ τήν ήγεσία τού κλήρου 
τού τόπου τους,τούς διάφορους δηλ. μητροπολίτες,παρά τήν έντονη
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Ί08θρησκευτικότητα πού χαρακτήριζε τά συντεχνιακά Μέλη.' Στίς περισ

σότερες μάλιστα άναμετρήσεις αυτές νικητής άναδείχτηκε 6 συντεχνια
κός κόσμος.

’Εξετάζοντας προσεκτικά τό "έπιδημικό" αυτό φαινόμενο μπορού
με νά φτάσουμε στό συμπέρασμα δτ ι βασική του α ιτ ία  υπήρξε ή συμπερι
φορά τού έκάστοτε μητροπολίτη άπό τό πρόσωπο τού όποιου όχι μόνο ot 
συντεχνίτες άλλά γενικότερα οί χριστιανοί περίμεναν θαλπωρή καί προ
στασία καί όχι καταχρήσεις καί σκάνδαλα.Ώς έκφραστής τού χριστιανι
σμού ε ίχ ε  βέβαια τό δικαίωμα άλλά καί τήν ήθική υποχρέωση όχι μό
νο νά καθοδηγεί,άλλά καί νά περιθάλπει τό ποίμνιό του καί νά έξομα- 
λύνει τ ίς  τυχόν δ ιενέξε ις  των χριστιανών άντί νά τ ίς  ύποδαυλίζει.

"Ετσι οί άντιλαίκές πράξεις καί ένέργειες τού ’Αρχιερέα τους, 
σέ συνδυασμό μέ τή βαθιά θρησκευτική τους πίστη,πού σ’αύτές τ ίς  πε
ριπτώσεις έπαιζε, άντίστροφα,άρνητικό ρόλο,καί ή προκλητικά άδιάψορη 
στάση του σέ ζωτικά τους προβλήματα,άπογοήτευε καί έξερέθιζε ταυτό
χρονα τό πλήθος μέ τελική άπόληξη τήν κήρυξη άνοιχτού πολέμου έναν- 
τίον  του.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό τό γεγονός δτ ι σέ χρονικό διάστημα
έφτά έτών (1834-1840) τό Πατριαρχείο,ύστερα άπό έντονη πίεση πού
δέχτηκε άπό τούς κατοίκους των Ίωαννίνων,άπομάκρυνε μέ συνοδική ά-
πόφαση τρ εις  μητροπολίτες τής έπαρχίας αύτής. Τό 1834 τόν ’ Ιωακείμ 

309 310
άπό τό Μελένικο, τό 1838 τόν ’ Ιωακείμ άπό τή Χίο καί τό 1840

311τόν Ίω αννίκ ιο  άπό τό Ρέθυμνο Κρήτης. Μάλιστα γιά τήν έξωση τού
31

δεύτερου μητροπολίτη οί γιαννιώτες έπιβαρύνθηκαν μέ 125.000 γρόσια.
’Αλλά καί γιά τόν έπόμενο μητροπολίτη,τόν Ίωαννίκιο άπό τό 

Ζαγόρι,οί πληροφορίες πού έφθασαν μέχρι τ ίς  μέρες μάς δέν είνα ι κα
θόλου κολακευτικές.

Τό 1847 ό Νούσιας Χρυσός,του όποιου ή μεγάλη θρησκευτικότητα 
δέν άμφισβητεΐται,σέ έπιστολή του πρός τόν Θεοδόσιο Λαμπαδάριο κατα- 
φέροντανμέ τά πιό σκληρά λόγια γιά τόν ποιμενάρχη του .Ά ντί ώς κεφα
λή τής έκκλησίας,έλεγε,νά υπερασπίζεται τούς φτωχούς ήταν ό πρώτος 
"άπάντων τών κακών".Είχε σχηματίσει κόμμα μέ μερικούς Γιαννιώτες καί 
δέν έκανε τίποτε άλλο παρά νά έκμεταλλεύεται καί νά καταχράται τά 
χρήματα τών εύεργετών.313

"Εξι χρόνια άργότερα ή άπατηλή έκθεση πού δόθηκε στή δημοσιότητα 
γιά τήν έκμίσθωση τών μοναστηριακών κτημάτων στή Βλαχία δημιούργησε
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όζύτατες διαμάχες άνάμεσα στόν μητροπολίτη Ίω αννίκ ιο  καί τούς χ ρ ι
στιανούς κατοίκους τής πόλης σύμωωνα μέ έκθεση τού έλληνα πρόξε-

314
νου των Ίωαννίνων. Στόν έλεγχο πού πραγματοποιήθηκε άποκαλύψθηκε 
νέα άπάτη 20.000 φλωρίων άπό τόν μητροπολίτη 'Ιωακείμ τό Χίο, τωρι
νό Κυζήκου,καί ό τωρινός 'Αρχιερέας κλήθηκε σέ λογοδοσία άπό τό λαό, 
τήν όποια άπέφευγε συστηματικά.

Μάλιστα ό πρόξενος φοβόταν καί συγκρούσεις κλήρου καί χρ ιστια 
νών των Ίωαννίνων,οί όποιες θά έφεραν όνειδος καί καταισχύνη στή 
Μεγάλη 'Εκκλησία.Αλλά ή μητροπολίτης καλυμμένος,έχοντας τήν ίδ ιο τε- 
λή προστασία τού Πατριαρχείου καί τού φαναριώτικου κύκλου,συνέχιζε 
τή φατριαστική καί σκανδαλώδη διαγωγή του έπιτιθέμενος μάλιστα άπρο- 
κάλυπτα καί άσύστολα έναντίον τής μερίδας των πολιτών πού ζητούσε 
τήν άμεση περιστολή τών καταχρήσεων,τήν τακτοποίηση των μοναστηρια
κών προσόδων καί τόν έλεγχο τών σχετικών λογαριασμών.

Ή κατάσταση ε ίχε  φτάσει σέ τέτοιο σημείο ώστε συνέβαινε τό έ 
ξης παράδοξο'ύπήρχε ποιμενάρχης χωρίς ποίμνιο καί ποίμνιο χωρίς π ο ι
μενάρχη. Τελικά, κάτω άπό τήν άπειλή γενικότερης σύρραξης καί κυρίως 
Φοβούμενοςγιά τήν τύχη τοΰ θρόνου του ό ‘Αρχιερέας,τόν όποιο δ "Ελ
ληνας πρόξενος τών Ίωαννίνων δέν δίστασε νά κατηγορήσει γιά  ά ντ ι- 
χριστιανική διαγωγή, άναγκάστηκε νά ύποκύψει στά αιτήματα τών χ ρ ι
στιανών καί νά δώσει στή δημοσιότητα όλους τούς λογαριασμούς τών 
μοναστηριακών έσόδων στις 24 Ιου ν ίου  1853.

Ή έπιτροπή,πού όρίστηκε νά πραγματοποιήσει τόν έλεγχο,μέ σύν
θεση στήν όποια πλειοψηφούσαν συντριπτικά οί άντιπρόσωποι τών συν
τεχνιών,διακήρυξε πώς ήταν προσιτό σέ κάθε πολίτη,άν τό έπιθυμοΟσε, 
νά παρευρεθεί στις έργασίες της καί νό έπαληθεύσει τό πόρισμά της 
μετά τή λήξη τοΰ έργου τ η ς .s>xS

Μέ πρόταση έπίσης τής έπιτροπής ,πού έγινε άποδεκτή άπό ό
λους τούς κατοίκους τής πόλης δεσμευόταν άπό έδώ καί στό έξης δ έ- 
κάστοτε μητροπολίτης καί τά μέλη πού θά διαχειρίζονταν κάθε Φορά 
τ ις  μοναστηριακές προσόδους νά παραδίνουν έτήσια σέ "κοινή θέα" τούς 
λογαριασμούς τών έσόδων αύτών.Έτσι μιά άνώμαλη κατάσταση,πού ε ίχε  
γ ίν ε ι σχεδόν μόνιμη καί έπέτεινε τ ις  άσχημες χρονικά συγκυρίες γιά 
τήν οικονομική κατάσταση τών συντεχνιτών καί τήν οικονομία του τό
που γένικότερα,υποχώρησε μπροστά στήν έπίμονη προσπάθεια καί συνετή 
σχάση τών βαροσλήδων.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ 1856 ΩΣ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 1869.Η ΣΥΡΡΙΚΝΩ
ΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ.

Ή περίοδος αύτή έχε ι ώς χαρακτηριστικό γνώρισμα τή μονιμοποί
ηση δλων των άρνητικών παραγόντων πού δρούσαν καταλυτικά πάνω στό 
συντεχνιακό θεσμό καί σέ προέκταση στά οικονομικά των συντεχνιών Μπο
ρούμε νά υποστηρίξουμε μέ σιγουριά δτ ι, τήν έποχή αύτή πραγματοποιή
θηκαν ο ί περισσότερες διεργασίες που άργότερα θά έμφανίσουν τό συν
τεχνιακό σύστημα άναιμικό,άνίσχυρο,καί τελικά άνώφελο καί άχρηστο 
γιά  τά μέλη των συντεχνιών.

1. Ή έκδοση τού Hatt-i-Humayun το» 1856 καί οί έπιπτώσει ς του 
στόν οικονομικό τομέα.

Ή δύσκολη γιά τ ίς  συντεχνίες αύτή φάση έγκαινιάζεται μέ τ ίς  
εύρύτερες μεταρρυθμίσεις,τίς γνωστές ώς Τάνζιματ,οί όποιες άποτελού- 
σαν συνέχεια καί όλοκλήρωση τού h a tt- i  s e r i f  τού 1839."Οπως είναι 
γνωστό, στίς 6/18 Φεβρουαρίου 1856 ό σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ, υλο
ποιώντας τ ίς  δεσμευτικές γιά τήν Πύλη άποφάσεις τής συνθήκης τών Πα-

ι  ορισίων , έξέδωσε τό αύτοκρατορικό διάταγμα τού h a tt- i  humayun .
Σύμφωνα μ ’αύτό οί ύποσχέσεις γιά τό σεβασμό τής τιμής καί τής 
περιουσίας τών ύπηκόων τού σουλτάνου,άδιάκριτα άπό τάξη καί θρήσκευ
μα, έπαναφέρονταν καί καθιερώνονταν ούσιαστικότερα μέτρα γιά τήν έγ- 
γύηση πιό θετικών άποτελεσμάτων τή φορά αύτή.’Εξακολουθούσε άκόμη 
νά βρίσκεται σέ άδράνεια τό σύστημα ένοικίασης τών φόρων,έκτός άπό 
τούς φόρους τής δεκάτης, καί γινόταν λόγος γιά τήν άναδιοργάνωση τής 
δικαιοσύνης.

’Αποφασιστικό δμως σταθμό στήν κατοπινή πορεία τών ύποδούλων 
τής όθωμανικής αύτοκρατορίας άποτελοΰσαν άναμφισβήτητα τόσο ή κατάρ
γηση τής διάκρισης άνάμεσα σέ χριστιανούς καί μουσουλμάνους δσο καί 
ή πολιτική,θρησκευτική καί φορολογική ισότητα δλων τών ύπηκόων.

Ή έξαγγελία καί ή γνωστοποίηση τών μεταρρυθμίσεων συνάντησε 
δμως τήν άντίδράση τόσο τών ύποδούλων χριστιανών δσο καί τών Τούρ-



κων. 01 πρώτοι γ ια τ ί Εβλεπαν πώς στήν πράξη ο ί περισσότερες άπό άύ- 
τές ήταν άνεφάρμοστες,Ενώ παράλληλα Ελλόχευε 6 κίνδυνος τής όλοκλη- 
ρωτικής τους Ενταξης στόν τουρκικό μηχανισμό. Οί δεύτεροι γ ια τ ί δέν 
μπορούσαν νά συνηθίσουν στήν ιδέα ότι ο ί χθεσινοί ίιποτελείς θά 
γίνονταν αύτόματα ισότιμοι στις υποχρεώσεις τους καί τά δικαιώματά 
τους .

Πιό πολύ βέβαια άντέδρασανοί "Παλαιότουρκοι'\πού στήν συντρι - 
πτική τους πλειοφηφία ήταν άμόρφωτοι όπαδοί τού συντηρητισμού 
καί τής μισαλλοδοξίας."Αλλωστε, τή συμπεριφορά τους αύτή δχι μόνο

3
τήν Επιδοκίμαζε τό μουσουλμανικό ιερατείο, άλλά προσπαθούσε νά τή 
μεταδώσει καί στις διάφορες διοικητικές καί στρατιωτικές άρχές τής 
όθωμανικής αυτοκρατορίας,που ήταν Επωμισμένες μέ τήν Εφαρμογή καί 
τήν τήρηση των άρθρων τοΰ διατάγματος αύτοΰ,μέ άπώτερο σκοπό τόν 
τορπιλισμό καί τή ματαίωσή του.

‘Αντίθετα ή Πύλη,στήν προσπάθειά της νά Επιτύχει τήν δσο τό 
δυνατό καλύτερη καί πιστή Εφαρμογή των Εξαγγελθέντων μέτρων,πληρο
φόρησε τήν Ελληνική Πρεσβεία στήν Κωνσταντινούπολη δτι Επιθυμούσε 
νά γνωρίσει τ ις  άντιδράσεις των ύπηκόων της. Γιά τό σκοπό αύτό ζήτη
σε τή μεσιτεία τού "Ελληνα πρέσβη γιά τήν υποβολή σχετικών Εκθέσεων 
άπό τούς προξένους της,δπου θά συνοψίζονταν ο ί Εντυπώσεις τους άπό 
τήν Εφαρμογή τών μεταρρυθμίσεων στούς υποδούλους χρ ισ τια νούς.Μ

Παρόλο που οί περισσότερες άπό τ ις  Εκθέσεις τών Ελλήνων
5προξένων ήταν άρνητικές καί παρά τή συνεχιζόμενη άντίδραση τών <οα- 

νατισμένων συντηρητικών μουσουλμανικών μαζών καί του κλήρου δέν μπο
ρούμε νά άπορρίψουμε τ ις  μεταρρυθμίσεις αύτές ώς τελείως άσύμφορες 
γιά τούς χριστιανούς ούτε νά καταδικάσουμε άνεπιφύλακτα τό άναμορφω- 
τικό αύτό Εργο τής τουρκικής κυβέρνησης.

‘Αντίθετα μπορούμε νά ίσχυρισθούμε δτ ι τόσο τό νομοθέτημα αύ
τό δσο καί τό προηγούμενο τοΰ 1839 Επαιξαν Ενα σημαντικό ρόλο στήν 
οικονομική καί κοινωνική συμπεριφορά τών "άλύτρωτων", καθώς καί στή 
διαμόρφωση τής Εθνικής τους συνείδησης.6

Μέ τ ις  μεταρρυθμίσεις αύτές διαμορφωνόταν μιά νέα "έλληνο-όθω- 
μανική" άστική τάξη πού κοντά στό χριστιανικό χαρακτήρα της καί τ ις  
Ελληνικές βλέψεις άποκτούσε τώρα καί μιά “όθωμανική ισότητα", στό 
πλαίσιο τής όποιας άνοίγονταν νέες προπτικές άλλά καί καινούριες ά 
νακολουθίες.
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Στόν οικονομικό τομέα,μέ τό έλεύθερο πεδίο δράσης στό έμπόριο 
καί τή βιομηχανία καί τά προνόμια πού παραχωρούνταν στό ξένο κεφά
λα ίο, τό Hatt-i-Humayun δημιουργούσε πολύ εύνοίκές συνθήκες στήν 
χριστιανική έμπορική κυρίως τάξη,πού έκανε τό μεσάζοντα άνάμεσα στήν 
τουρκική οίκονομία καί τό ξένο κεφάλαιο.

Κάποιος*πού θά ήθελε νά ύποβαθμίσει τή σπουδαιότητα τού γεγο
νότος αύτού,θά μπορούσε νά ίσχυρισθεί δτι τό φαινόμενο πού προαναφέ- 
ραμε δέν έγινε παραδεκτό κι ούτε έψαρμόστηκε ισότιμα σ’όλες τ ίς  πε
ριφέρειες τής όθωμανικής αύτοκρατορίας.

"Αν όμως σέ κάποιες άπομακρυσμένες περιοχές τής αύτοκρατορίας οί 
πεποιθήσεις των άξιωματούχων της δέν συμβάδιζαν μέ τ ίς  νέες ίδέες^ 
γ ι ’αύτόδέν εύθύνονταν άπόλυτα οί πρωτεργάτες καί οί υποστηρικτές των 
μεταρρυθμίσεων."Ετσι μπορούμε νά ύποστηρίξουμε πώς,οί μεταρρυθμίσει 
δν δέν καλυτέρεψαν οόσιαστικά τήν κατάσταση των περισσότερων χριστια
νών υποδούλων,τουλάχιστον δέν τήν χειροτέρεψαν.

α) Ή έπιβολή νέων φόρων.
Άνάμεσα στά πολλά άρθρα τού h a tt- i  humayun περιλαμβάνονταν 

καί μερικά πού τροποποιούσαν τό μέχρι τότε φορολογικό σύστημα τής 
όθωμανικής αύτοκρατορίας. Μέ τά νέα φορολογικά μέτρα, πού 
σύμφωνα μέ τήν έξαγγελία τής Πύλης σκόπευαν στή δικαιότερη έπιβολή 
καί κατανομή των φόρων,έπιβάλλονταν καινούριοι φόροι,ένώ ταυτόχρονα 
κατσργοΰνταν παλιοί,στούς υπηκόους τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, 
στούς όποιους φυσικά περιλαμβάνονταν καί οί Γιαννιώτες.Οί κυριότερα 
άπό τούς νέους φόρους ήταν ό στρατιωτικός,ό κτηματικός καί τό Καρα- 
γιομπρούκ*.

1) B edel-i-askeri ή iane-i askeriye (Στρατιωτικός φόρος)
Ό φόρος αύτός άντικατέστησε τόν προσωπικό ή κεφαλικό φόρο.»τό 

γνωστό ώς cizye,no0 σάν φόρος ύποτέλειας,μετά τήν ισότητα των ύπηκό- 
ων,έπαυε νά ισχύει.Τήν κατάργηση άλλωστε τού κεφαλικοΰ φόρου ζητού
σαν έπίμονα,μετά τό Τανζιμάτ τού 1839 καί τήν καινούρια κατάσταση, 
πού ε ίχε  δημιουργηθεΐ μέ τήν ισοτιμία χριστιανών καί μουσουλμάνων,

7
οί δυτικοί διπλωμάτες στήν Κωνσταντινούπολη. Τήν πρότασή τους αύτή 
έκανε άρχικά άποδεκτή ή Πύλπ,μέ τήν προϋπόθεση βέβαια νά μεθοδευτεί 
κάποια φόρμουλα,ώστε νά μή στερηθεί τό βασιλικό ταμείο άπό ένα τόσο 
σημαντικό χρηματικό ποσό μέ τήν όριστική έξάλειψη τού χαρατσιού.
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Τελικά ή λύση βρέθηκε,μέ εύσχημο τρόπο μάλιστα,δταν,μέ τ ί ς  με
ταρρυθμίσεις τοΟ 1856,οί χριστιανοί Οπήκοοι ύποχρεώνονταν γιά πρώτη 
Φορά σέ στρατιωτική ύπηρεσία σύμφωνα μέ τά νέα δεδομένα.’Επειδή δμως 
ούτε ο ί χριστιανοί έπιθυμούσαν νά ύπηρετήσουν στόν τουρκικό στρατό
ούτε καί τήν Πύλη συνέφερε στήν ούσία νά έχε ι σ τις τάξεις τη ςχρ ισ τια -0
νους στρατιώτες , άποφασίστηκε νά πληρώνουν οι χριστιανοί ένα είδος 
φόρου ισάξιο περίπου τού κεφαλικοΰ γιά τήν’άπαλλαγή τους άπό τ ις  
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Τό διάταγμα μέ τό όποιο έπιβλήθηκε ό στρατιωτικός φόρος,γνωστόg
ως is lah a t fermani, έκδόθηκε τό 1856 καί έτσι αυτόματα καί ταυτό
χρονα, άζημίωτα γιά τήν τουρκική κυβέρνηση,μετατρεπόταν ό κεφαλικός 
φόρος (cizye ) σέ στρατιωτικό (bedel-1 -a s k e r i) . Ό  στρατιωτικός φό
ρος ήταν έξίσου γνωστός καί μέ τά όνόματα lane-1 askeriye , nizami-

10
ye, Imdatiye καί bedelat.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό άρθρο 26 τού Hatt-i-Humayun,ol χρ ιστια 
νοί είχαν τό δικαίωμα νά έξαγοράζουν τή στρατιωτική τους ύπηρεσία 

(θητεία) . Ή τουρκική κυβέρνηση μάλιστα άπαίτησε τήν άναδρομική έ- 
φαρμογή τού έπίδικου άρθρου. Στήν ούσία δμως ζητούσε γιά τό 1855 τήν 
καταβολή τού προσωπικού καί στρατιωτικού φόρου ταυτόχρονα , γεγονός 
πού προκάλεσε τ ις  έντονες άντιδράσεις τού χριστιανικού πληθυσμού.

Στά Γιάννινα,δπως άποδεικνύεται άπό τ ις  άρχειακές πηγές, ύ- 
περίσχυσαν ol άξιώσεις τής τουρκικής κυβέρνησης,άφοΰ o l χριστιανοί 
κάτοικοι τής πόλης ύποκύπτοντας άναγκάστηκαν νά πληρώσουν τή χρονιά
αύτή καί τούς δύο φόρους τόν "τζετζιγιέ", προσωπικό φόρο άπό 82. 125

12γρόσια καί, τόν "έανέ άσκεριέ", στρατιωτικό άπό 96.653 γρόσια.
‘Επειδή μάλιστα στήν καταμέτρηση των άτόμων "νουφουζίων" συνυ

πολογίστηκαν καί πολλοί έτερόχθονες Γιαννιώτες,πού είχαν κτήματα 
καί κατοικούσαν έκεΐ,ό  στρατιωτικός φόρος τής πόλης παρουσίασε μιά 
αύξημένη άναλογία τά πρώτα χρόνια σε σχέση μέ τό ντόπιο πληθυσμό.

Γιά τό σκοπό αύτό οί αύτόχθονες Γιαννιώτες άπευθύνθηκαν στήν 
τοπική τουρκική διοίκηση παρακολώντας την νά συμπεριληφθοΰν καί οί 
"ξένοι" στή φορολογία αύ ιή ,γ ιατί δ ιαφορετικά,τόνιζαν,θ’άναβίωνε τό 
παλιό καθεστώς τής άνισπς φορολογικής μεταχείρισης.Άλλωστε τήν τρο
πολογία αυτή υπαγόρευε καί ή οικονομική κατάσταση τών βαροσλήδων,σεήν 
άντοχή τών όποιων δέν μπορούσε νά πειραματίζεται ό κατακτητής. Σέ άν-
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τιθετπ  περίπτωση,πληροφορούσαν τόν βαλή τους δτι φαινόταν άναπόφευ- 
κτη μιά νέα άπογραφή τοϋ χριστιανικού πληθυσμού της πόλης*γιά νά 
διαπιστωθούν οί πραγματικές φορολογικές δυνατότητες τού χριστιανι
κού της στοιχείου. 13

'Από τήν έξέλιξη των γεγονότων φαίνεται δτι τελικά πραγματο
ποιήθηκε νέα καταγραφή. Μάλιστα^ή τουρκική έξουσία άναγνώρισε τό δ ί
καιο αίτημά τους καί έλάττωσε τό φόρο μέ ένα ποσό πού κυμαινόταν γύ
ρω στά 6.000 γρόσια,χωρίς νά ύπολογισθεί καί ή φυσιολογική αύξηση 
τού γηγενούς πληθυσμού στό διάστημα πού μεσολάβησε άνάμεσα στις δύο 
άπογραφές.14

Ό φόρος αύτός άρχιζε νά είσπράττεται άπό τό 15= έτος τής ή- 
λ ικ ία ς καί έξακολουθούσε μέχρι τό 75= . Στό κάθε άρσενικό άτομο άνα- 
λογούσε τό ποσό των 37 γροσιών καί 11/2 παρά τό χρόνο.

Έ τσ ι βλέπουμε πώς γιά  τό έτος 1859 ο ί χριστιανοί κάτοικοι των 
Ίωαννίνων,πού στήν άπογραφή τού 1852 έφταναν στόν άριθμό 23801,1Κλή
ρωσαν γιά  τό έτος αυτό στρατιωτικό φόρο 91.744,20 γρόσια,δηλ. χαμη
λότερο άπό τό 1856 κατά 4909 γρόσια,πράγμα πού έδινε προσωπική συμ-

1 17μετοχή τού καθένα στόν φόρο αύτό γύρω στά 38 /2 γρόσια.

2. Κτηματικός φόρος (Vergi)

*0 φόρος αύτός έπιβλήθηκε γενικά γιά τά άστικά καί άγροτικά 
κτήματα των μουσουλμάνων καί χριστιανών όθωμανών ύπηκόων.Είσπράττσν- 
ταν μέ βάση τήν υποτιθέμενη περιουσία των φορολογούμενων, ε ίτε  κινη- 
τή ,ε ίτ ε  ακίνητη,είτε έμπορική ήταν αυτή. 'Ανερχόταν σέ 4%. γιά 
τά κτήματα καί τά οικόπεδα καί 5%. γιά τά σ π ίτ ια .’Επιπλέον έπιβα- 
ρύνονταν οί φορολογούμενοι μέ 2,5% στό σύνολο του φόρου,γιά τά

1Q
έξοδα τής είσπραξής του (φοροεισπράκτορες).'

Στά πρώτα χρόνια τής έφαρμογής του,άλλά καί μερικά χρόνια άκό- 
μη αργότερα,μέχρι τό 1873 συναντούμε τό φόρο αύτό συνήθως μέ τήν όνο- 
μασία τεμετοΰ βεργκιού ( temettii verg isi ) , δπου προφανώς έχει συγχω- 
νευθεΐ μέ τόν φόρο temettii (φόρος έπιτηδευματος) καί άναλογούσε άπό

Ο0
10 μέχρι 15% γιά  τόν φορολογούμενο,άνάλογα,κατά τόπους. *

Ό τεμετοΰ,όπως καθορίστηκε αργότερα,μετά τόν όριστικό διαχωρι-
μό του άπό τό v e rg i,έπιβάρυνε τήν πρόσοδο που προέκυπτε μόνον άπό

21τά έπαγγέλματα έμπορου,βιοτέχνη (βιομηχάνου) καί τεχνίτη.
Ή έπιβολή τού τεμετοΰ βεργκιού γινόταν κατ’άποκοπή τά πρώτα



-165-

χρόνια.Τήν εύθύνη γιά τήν δίκαιη καί άντικειμενική κατανομή του άνα-
λάμβαναν οΐ Μουχτάρηδες καί Ά ζάδε^βάθε κοινότητας ή συνοικίας μέ

22
βάση τά κατάστιχα (δεφτέρια) πού καταρτίζονταν γιά  τό σκοπό αότό.

Ή έφαρμογή του όμως άργησε νά πραγματοποιηθεί στά Γιάννινα 
καί δημιούργησε άρχικά εΟλογες άπορίες κι άργότερα τά παράπονα των 

κατοίκων τής πόλης.Γιά τό λόγο αύτό άπευθύνθηκαν πρώτα στό τοπικό 
"μετζιλήσι" (συμβούλιο) μέ mazbat32a έκθέτοντας τά παράπονά τους.Στή 
συνέχεια προσέφυγαν στήν τοπική έξουσία,τόν Χουσνή πασά,μέ inh£2^ a i 
τόν παρακαλοΰσαν νά μέσολαβήσει γιά τήν έπίσπευση τής έκδοσης ύψη- 
λής αύτοκρατορικής διαταγής γιά μιά νέα καταγραφή τοϋ χριστιανικού 
πληθυσμού τού βαροσιοΰ καί γιά τήν έφαρμογή τού τεμετοΰ καί στήν πό
λη τους πάνω στίς νέες βάσεις.23 * Υπενθύμιζαν άκόμη στόν τούρκο βα- 
λή,δτι τό παλιό φορολογικό σύστημα τού maktu ήταν τελείως άσύμφο- 
ρο γιά τούς συντεχνίτες,μιά καί στήν πόλη κατοικούσαν τώρα άρκετόί 
"ξένοι" συνάδελφοί τους,οί όποίοι άπαλλάσσονταν άπό τή συνεχιζόμενη 
φορολογική του άφαίμαξη.

"Ομως ή άναμενόμενη μεσολάβηση τού βαλή ή δέν πραγματοποιήθηιε 
καθόλου ή ή ύποστήριξη τού αίτήματός τους ήταν άδύναμη καί έπκρανει- 
ακή,άφού λίγο άργότερα ο ΐ Γιαννιώτες μέ νέα πανομοιότυπη άναφορά
τους άπευθύνονταν τώρα πρός τό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης ζη-

24
τώντας τή μεσιτεία του στήν 'Υψηλή Πύλη.

Γιά νά σιγουρευτούν ο ί συντεχνίες δ τ ι τή φορά αύτή ή άναφορά 
τους θά έφθανε στόν προορισμό της, τήν έστειλαν μέ άνθρωπο τής έμπι-
στοσύνης τους,τόν Γιαννακό Άγγελίδη,μέ τόν όποιο προχώρησαν καί στή

2S
σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού. Σύμφωνα μ ’αύτό ό Άγγελίδης άνα- 
λάμβανε τήν υποχρέωση νά μεταφέρει στήν Κωνσταντινούπολη τήν άναφο
ρά των βαροσλήδων, μέ άντιμισθία 6 όθωμανικές λ ίρες τό μήνα γιά  ό
σο χρονικό διάστημα χρειαζόταν νά έκπληρώσει τήν άποστολή του.

"Οταν έφαρμόστηκε όμως τό νέο φορολογικό σύστημα ο ί άντιδρά- 
σεις των συντεχνιτών κυρίως γιά τό βεργί ύπήρξαν ποικίλες καί έντο- 
νες.Στήν έπιβολή τού φόρου έναντιώνονταν κυρίως τά μέλη των συν
τεχνιών πού είχαν έρθει ώς έποικοι στά Γιάννινα καί είχαν άγορασμέ- 
να ή νοικιασμένα έργαστήρια καί έμπορεύονταν ή έργάζονταν ώς τεχνίτες 
στήν πόλη.26 Μέ τήν πρόφαση ότι πολλοί άπ’αύτούς ήταν άπό άλλα σαν- 
τζάκια,καζάδες,ναχιγιέδες καί χωριά , καί έπομένως δ ,τ ι  τούς άναλογσΟ* 
σε άπό τό φόρο αύτό στά Γιάννινα έπρεπε νά διορθωθεί γιά  νά πληρώ-
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σουν τό άντίτιμο της κτηματικής τους περιουσίας στήν ιδιαίτερη πα- ,
ϊ

τρίδα τους,άρνοΟνταν νά καταβάλουν τό φόρο αυτό στους ταξιλντάρηδες. |
Ή στάση τους προβλημάτισε ιδιαίτερα τόν τοΰρκο βαλή Άκίφ πα- f

σά,ό όποιος,έπειδή δέν είχε την άνάλογη πείρα έξαιτίας των καινούρι- j
ων φορολογικών μέτρων,άπευθύνθηκε στους ειδήμονες του Μεντζλίσιου. j
’Εκείνοι του άπάντησαν δτι πραγματικά,οί περισσότεροι άπό τούς συν- j
τεχν ίτες πού άρνούνταν νά καταβάλουν τό φόρο,ήταν άπό τά γύρω χω- :
ριά τοΰ Ζαγοριοΰ,Κουρέντων,Μαλακασιοϋ,άπό καζάδες έξαρτώμενους άμε
σα άπό τό β ιλαέτι Ίωαννίνων καί άπό τά σαντζάκια του ’Αργυρόκα
στρου, τοΰ ΜπερατιοΟ καί τής "Αρτας. |

Τά μέλη τοΰ παραπάνω συμβουλίου άνέφεραν άκόμη στόν Άκίφ πα- I
σά ότι, πριν άπό τ ις  μεταρρύθμισες τό τωρινό προσδιορισμένο βεργί ή
ταν ένσωματωμένο στό φόρο rraktu,0 όποιος έπιβαλλόταν κατ’άποκοπή καί 
ή διανομή του γινόταν πάνω σέ 700 γιαννιώτικους "χανέδες"?8<*Αλλά καί 
μετά τήν εισαγωγή του Τάνζιματ τό μαχτού (maktu) έξακολουθούσε νά 
έπιβάλλεται μέ τήν ,παλιά του μορφή. Έτσι ό ζητούμενος τώρα 
φόρος βεργί (verg i), πού έπέφερε άναμφισβήτητα νέες διαφοροποιήσεις 
καί άντιφάσεις,συναντούσε άνυπέρβλητες δυσκολίες στήν κανονική του
είσπραξη καί νά χρεώνεται τό βαρόσι μέ μεγάλη ποσότητα άπό καθυστε-

29
ρούμενα.

Ό  τοΰρκος βαλής διέταξε τότε τούς υπαλλήλους τού συμβουλίου νά 
καλέσουν όλους τούς κατοίκους τής πόλης καί νά τούς ρωτήσουν δν έχουν 
καμιά άπόδειξη (σενέτι),σύμφωνα μέ τήν όποια άποδεικνυόταν ότι αύτοί 
ύποβάλλονταν στό μαχτού.Πραγματικά,προσκλήθηκαν όλοι οί βαροσλήδες καί 
άπάντησαν άρνητικά στό παραπάνω έρώτημα τής τοπικής έξουσίας.Άκόμη j
καί ή έρευνα πού διατάχτηκε λίγο άργότερα στά τοπικά κατάστιχα δέν |
διαφώτισε καθόλου τή θολή κατάσταση πού έπικρατοϋσε πάνω στό έπίμα- I

, \
χο θέμα. [

Παρ’όλα αύτά όμως μερικοί "έρμπάπι βακούφιδες" ( ειδήμονες) 
έπέμειναν ότι καί μετά τό 1856, μέ τήν έ^αρμογή δηλ. των νέων φορο
λογικών μέτρων,τό μαχτού δέν καταργήθηκε.Σύμφωνα όμως μέ τ ις  Φορολο
γικές διακηρύξεις του Hatt-i-Humayun, τό μαχτού ήταν άντίθετο πρός 
τά νέα φορολογικά μέτρα,πού μόλις είχαν θεσπισθεί. καί έπρεπε νά κα- |·
ταργηθεΐ. j

Μπροστά στή συγκεχυμένη καί άσαφή αυτή κατάσταση ό τοΰρκος βα- [
λής πήρε τ ις  παρακάτω άποφάσεις έλπίζοντας πώς θά δώσει έφικτές λύ- *

!
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σεις στό πρόβλημα: όσοι συντεχνίτες έξουσίαζαν σπίτια  καί κτήματα 
βαροσλήδων, πού άπό τήν έποχή τής πτώσης ιού Άλή είχαν έγκαταλείψει 
τά Γιάννινα έξα ιτίας των φτώχειας καί τής άνέχειάς τους,τόσο τό βερ- 
γ ί των σπιτιών καί των κτημάτων αύτών,δσο καί τό βεργί όποιασδήποτε 
άλλης ιδιοκτησίας, έπρεπε νά τό έπωμισθοΰν ώς τωρινοί έξουσιαστές ή 
ιδιοκτήτες τους. ‘Επίσης,μελλοντικά,άν κάποιος γιά  όποιαδήποτε α ι
τία  έφευγε άπό τά Γιάννινα γιά νά κατοικήσει άλλου καί πουλούσε τήν
περιουσία του,ό άγοραστής καί νέος ιδιοκτήτης ήταν ύποχρεωμένος νά

32καταβάλλει τόν άνάλογο κτηματικό φόρο.
Γιά τήν πρώτη περίπτωση ήταν άναγκαίο άπό τά πράγματα νά γ ί 

νει μιά έπιτόπια έξέταση γιά νά έντοπισθούν ο ί Ιδιοκτήτες καί άγορα- 
στές τους καί νά ύπολογισθεί τό βεργί άπό τή χρονολογία τής άγοράς.
Ή άναδρομική είσπραξη τού φόρου αΟτοΰ,πού θά γινόταν σύμφωνα μέ τό 
8§ άρθρο τής σχετικής διακοίνωσης τής Πύλης γιά τή σύναξη των καθυ
στερούμε νων,προκάλεσε θύελλα άντιδράσεων καί άντεγκλήσεων των υπηκό-

33ων μέ τήν τοπική έξουσία.
'Εκείνοι προπαντός πού είχαν άγοράσει πρίν 40 ή 30 χρόνια τά 

σπίτια καί τ ίς  περιουσίες των ντόπιων βαροσλήδων,άνάμεσα στούς όποι
ους συμπεριλαμβάνονταν καί πολλοί προύχοντες,άρνοΰνταν έπίμονα τήν 
άναδρομική καταβολή τού φόρου αύτοΟ. Ή μόνη παραχώρηση τήν όποία 
δέχονταν νά κάνουν ο ί έτερόχθονες συντεχνίτες ήταν νά καταβάλουν τό 
βεργί άπό τή μέρα πού θά τελείωνε ή νέα σχετική καταγραφή, ή όποία 
πραγματοποιόταν τήν έποχή έκείνη.

Ό  τοΟρκος δμως διοικητής δ έταξε τούς άρμόδιους φοροεισπράκτο
ρες νά είσπράξουν τό φόρο αύτό "έως τό Ψηλόν λεπτόν" άπό τή χρονολο
γία πού οί τελευτοίοι είχαν άγορασμένα τά κτήματα,τά σπίτια  καί τ ίς  
υπόλοιπες ιδιοκτησίες τους.Ό  τοΟρκος βαλής τούς τόνιζε άκόμη πώς στό 
έξής,άφοΰ όλοκληρωνόταν ή ένεργούμενη καταγραφή άπό τούς πραγματο- 
γνώμονες τής κυβέρνησής του. δέν θά άνεχόταν τήν παραμικρή παρα
σπονδία άπό μέρους τους.Πίστευε άλλωστε ότι ή άντικειμενική έκτίμησί 
των κτημάτων καί τής προσόδου των έμπορικών καί βιοτεχνικών έπαγγελ- 
μάτων άπό τούς άπεσταλμένους τής Πύλης»άν δέν έξάλειωε,θά περιόριζε 
σημαντικά τό αίσθημα τής άδικίας στούς βαροσλήδες.

Βλέποντας ο ΐ περισσότεροι άπό τους Ιδιοκτήτες καταστημάτων, άλ- 
λό καί οί έμποροι καί ο ί βιοτέχνες«δτι δέν μπορούσαν ν*άποφύγουν τό

Η

%
"1
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βεργί προσπάθησαν νά περάσουν στήν έλεύθερη 'Ελλάδα ή σέ άλλες περι
οχές της Τουρκίας, ώστε έπιστρέφοντας νά έ(ροδιασθούν μέ έλληνικό δ ι
αβατήριο, πού θά τούς έξασφάλιζε τήν προστασία του "Ελληνα πρόξενου

35
στά Γιάννινα στό ζήτημα αυτό .

’Επειδή όμως τό τουρκικό κράτος ψήφισε σύντομα νόμο, σύμωωνα μέ 
τόν όποιο κανένας ξένος ύπήκοος δέν μπορούσε νά διατηρεί στήν κατο
χή του κτηματική περιουσία χωρίς νά πληρώνει τόν άνάλογο κτηματικό 
φόρο,οί πρόσκαιροι μετανάστες προνόησαν καί έγραψαν τά περιουσια
κά τους στοιχεία στό όνομα των γυναικών το υ ς ,τ ις  όποιες ο ί όθωμανι- 
κές άρχές θεωρούσαν όθωμανούς ύπηκόους ( ρ α γ ι ά δ ι σ ε ς ) . 3 6

"Υστερα άπό όρισμένες άμφιταλαντεύσεις,πού δικαιολογημένα πα
ρουσίασε^ τοπικός διοικητής μπροστά στή διαμορφούμενη κατάσταση καί 
σύμφωνα μέ τ ι ς  οδηγίες τής κεντρικής έζουσίας άπάντησε σ’αυτούς πού 
μόλις είχαν άποκτήσει τήν έλληνική ύπηκοότητα δτι όχι μόνο όφειλαν 
νά άποδώσουν τό βεργί τής ιδ ια ιτέρας τους πατρίδας,άλλά ύποχρεώνον- 
ταν νά άποτίσουν καί ξεχωριστό βεργί γιά  τόν τόπο τής προσωρινής δ ι 
αμονής τους.37

Οί διαμαρτυρίες τους,πρός τόν τούρκο βαλή,μέσω τού "Ελληνα
πρόξενου,έμειναν χωρίς άντίκρυσμα, άφοΰ ή προϊστάμενη άρχή τους στήν

38ούσία ούτε ένέκρινε ούτε έπικροτούσε τήν τακτική αύτή.
"Ετσι όλοι οί βαροσλήδες άναγκάστηκαν νά καταβάλουν τό όφειλό- 

μενο βεργί τό όποιο γιά τό διάστημα 1856-1861 ήταν 464.383,20 γράϊΐα.
’ Α μ έ σ ω ς  π α ρ α κ ά τ ω  π α ρ α θ έ τ ο υ μ ε  έ ν α  π ί ν α κ α  π ο ύ  φ α ν ε ρ ώ ν ε ι  ά ν α λ υ τ ι -  

κ ά  τ ά  π ο σ ά  π ο ύ  κ α τ α β λ ή θ η κ α ν  ά π ό  τ ο ύ ς  β α ρ ο σ λ ή δ ε ς  γ ι ά  τ ό  φ ό ρ ο  β ε ρ γ ί  

κ α ί  τ ό  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό  φ ό ρ ο  σ τ ό  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α  1 8 5 5 - 1 8 6 1 . 3 9

Πίνακας τού κτπυατικοϋ καί στρατιωτικού φόρου τής πόλης__των 
’ Ιωαννίνων νιά τό χρονικό διάστημα (1271 ) 1855-Π277) 1861.

"Ετη Είδος φόρου
Κτηματικός Στρατιωτικός

( V e r g i )  ( I a n e - i  a s k e r i y e  )

1855 γρ. 66.340,20 ΥΡ. 96.653,27

1856 66.340,20 96.653,27

1857 66.340,20 96.653,27

1858 66.340,20 96.653,27
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1859 γρ. 66.340,20 γρ. 91.744,20

1860 66.340,20 91.744,20

1861 66.340,20 91.744,20

Σύνολο γρ .464.383,20 γρ. 661.848,20

3) Καραγιομπρούκ* (kara gQmrOklerl)

Ό φόρος αύτός άνήκε στήν όμάδα των τελωνειακών δασμών καί 
έπιβαλλόταν γιά πρώτη φορά,τουλάχιστον στήν ‘Ήπειρο, στά προϊόντα 
πού μεταφέρονταν γιά έμπορικούς λόγους στό έσωτερικό της όθωμανικής

‘Ανάλογος φόρος,sevahil glimrUkleri,έπιβαλλόταν καί στά έμπο-

Στά Γιάννινα ειδικότερα ό δασμός του "καραγιομπρούκ’", πού έπ ι- 
βλήθηκε τό 1861, άνερχόταν στό 8% έπί τής άξίας τών έγχώριων προϊ
όντων πού προορίζονταν γιά τό έσωτερικό τής όθωμανικής αύχοκρατο-

Στήν έπιβολή του φόρου αύτοϋ ο ί βαροσλήδες άντέδρασαν άμεσα. 
‘Απευθύνθηκαν στόν πατριάρχη ‘ Ιωακείμ Β* μέ Ικετήρια άναφορά τους 
στίς 23 Αύγούστου 1861,παρακαλώντας τον νά μεσιτεύσει στό Σουλτάνο 
γιά τήν έζάλειψη τού δασμοΟ αύτοΰ,μιά καί γιά πρώτη Φορά παρουσιαζό

"Ομως παρά τ ίς  προσπάθειές τους τό καραγιομπρούκι έφαρμόστηκε 
μέ κάθε λεπτομέρεια καί άκρίβεια4*4, άφοϋ ή Πύλη φαινόταν άποφασι- 
σμένη νά μήν μετακινηθεί ούτε στό έλάχιστο άπό τ ίς  διακηρύξεις της 
μέχρι τήν όριστική παγίωση τού νέου φορολογικού συστήματος.

β) Προσπάθειες τών συντεχνιών γιά τήν άποφυγή τών ιρόρων.

1) "Αμεσες ένέργειες
Τά νέα φορολογικά μέτρα τής 'Υψηλής Πύλης δέν έφεραν καμιά 

βελτίωση στό φορολογικό πρόβλημα τών συντεχνιών.’Αντίθετα,νομίζου
με πώς τό περιέπλεζαν άκόμη περισσότερο καί όδήγησαν τά μέλη τών 
συντεχνιών σέ φορολογικό καί σέ προέκταση οίκονομικό άδιέξοδο.

01 βαροσλήδες,άφοϋ οί άπόπειρες πού έκαναν γ ιά  τήν έξεύρεση 
κάποιας λύσης μέ τήν τοπική έξουσία γιά ιόν κάθε Φόρο ξεχωριστά ά - '

αύτοκρατορίας άπό τήν ξηρά.*40

ταν ό φόρος αύτός στήν περιοχή τους.
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ποδείχτηκαν άγονες,έστρεφαν τό βάρος των προσπαθειών τους πρός τό 
Σουλτάνο,τόν Πατριάρχη καί τούς συμπατριώτές τους γιά ένιαία άντιμε- 
τώπιση του φορολογικού προβλήματος.

’Απροσδόκητους συμπαραστάτες στίς Jyipγετ_ές Jouς αύτές βρήκαν 
τούς όθωμανοΰς καί ’Εβραίους κατοίκους τής πόλης,πού ή μεγάλη τους 
πλειοψοψία βρισκόταν τότε σέ άθλια οίκονομική κατάσταση άντίστοιχη 
μ 'έκείνη  των χριστιανών.’Εκμεταλλευόμενοι οι Γιαννιώτες τήν άπόγνω- 
ση των περισσότερων αλλοθρήσκων τους,δέν δυσκολεύτηκαν νά τους προ- 
σεταιρισθοΰν καί νά προχωρήσουν σέ μιά κοινή ίκετήρια άναφορά(άρτζι- 
χάλ ι),τήν  οποία υπέβαλλαν πρός τό Σουλτάνο Άβδούλ Άζίζ-Χάν.Σέ γεν ι
κές γραμμές μέ τήν άναφορά τους ζητούσαν από τόν "υπέρτατο άνακτα " 
νά έξαντλήσει καί τά τελευταία δρια τής Φιλανθρωπίας του,τής ευ
σπλαχνίας του καί τής επ ιείκειά ς του στίς φορολογικές τους έπιβαρύν- 
σεις.*45 Γιά νά δώσουν μάλιστα μεγαλύτερη έμφαση στήν ένέργειά τους 
αυτή,έκριναν σκόπιμο ν ’άναθέσουν σέ Τούρκο γιαννιώτη τή μεταίοορά 
τής άναφορδς στήν Κωνσταντινούπολη»Κατάλληλος γιά τήν άποστολή αύ-

146τή θεωρήθηκε κάποιος Όσμάν Φέγγας.
Παράλληλα, άπευθύνθηκαν πρός τόν Πατριάρχη καί τούς συμπατριώ

τες τους στήν Κωνσταντινούπολη ζητώντας άπό τόν πρώτο ένεργητική 
συμμετοχή γιά τήν κατάργηση τοΰ νέου φορολογικού συστήματος καί 
άπό τούς δεύτερους τήν ουσιαστική συνδρομή τους.

’ Ιδια ίτερα άπαιτοΰσαν άπό τόν ποιμενάρχη τους οΟσιαστική καί 
άμεση βοήθεια.πού συνοψιζόταν στήν άποτελεσματική μεσολάβησή του
πρός τό Σουλτάνο γιά τήν έλάφρυνση τών φορολογικών τους ύποχρεώσων.

U7
Σέ έπιστολή τους ,σ τ ίς  23 Αύγούστου 1861, οι συντεχνίες ύ- 

πενθύμιζαν στόν Πατριάρχη πώς ή προγενέστερη θητεία του στό γιαννι- 
ώτικο μητροπολιτικό θρόνο, τ ίς  άπάλλασσαν άπό τήν υποχρέωση τής 
λεπτομερειακής γεωγραφικής τοποθέτησης καί ιστορικής περιγραφής τής 
περιοχής τους.

Οί τελευταίες όμως δυσμενείς τοπικές άλλά καί γενικό ερα ο ι
κονομικές συνθήκες, σέ συνδυασμό μέ τά γεγονότα πού είχαν έπακολου- 
θήσει μετά τήν τελευταία του άπομάκρυνση άπό τά Γιάννινα,έπέβαλλαν 
μιά σύντομη περιγραφή τής τραγικής κατάστασης πού έπικρατοΰσε τρ ι
γύρω τους. Τοΰ έκμυστηρεύονταν άκόμη ότι τό νέο φορολογικό σύ
στημα τ ί ς  όδηγούσε σέ όλοσχερή έζαθλίωση καί καταστροφή "διά τό
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άνεπιεικές καί τήν αυστηρά έφαρμογή αύτοϋ" χωρίς ούσιαστική μελλον
τικά ώφέλεια άπό τήν τουρκική κυβέρνηση.Μάλιστα οΐ μισθοί των κατα- 
γραφέων, πού είχαν καταφθάσει τελευταία άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί 
οί όποιοι δέν λάμβαναν καθόλου ύπόψη τους τ ί ς  άνάγκες καί τήν άθλι- 
ότητα τής περιοχής,κόστιζαν τά 2/3 των έτήσιων συνολικών φορολογι
κών τους ύποχρεώσεων.

Πληροφορούσαν άκόμη τόν Πατριάρχη γιά τήν κοινή άναφορά τών 
τριών έθνών τής πόλης,χριστιανών,τούρκων καί έβραίων,μέ τήν όποια Ι 
κέτευαν τό Σουλτάνο νά άποσύρει τό νέο φορολογικό σύστημα ή τουλάχι
στον νά τό προσαρμόσει στήν άθλια οικονομική τους κατάσταση.Τό νέο 
αύτό σύστημα έφαρμοζόμενο μέ τά μέτρα καί τά σταθμά,πού ίσχυαν γιά  
εύφορότερες καί πλουσιότερες π ερ ιο χές^έ  λίγο καιρό θά άποξήρανε καί 
τήν τελευταία ίκμάδα τού έμπορίου καί τών τεχνών,θά όδηγούσε τήν πό
λη τους στήν πιό οίκτρή ένδεια καί θά καθιστούσε τούς συντεχνίτες no-

148λύ σύντομα "πένητας πενήτων".
Τέλος τόν παρακαλοΰσαν, ώς Φιλόστοργος πατέρας τους, νά διερμη

νεύσει καί νά ύποστηρίζει τά αίτήματά τους όπου καί μέ όποιους τρό-
49πους νόμιζε ό ίδ ιος καλύτερους.

Άπό τους συμπατριώτες τους ζητούσαν νά έζαντλήσουν καί τά τε 
λευταία θεμιτά μέσα πού διέθεταν γιά νά έπηρεάσουν θετικά τούς αύλι-

50
κούς άζιωματούχους τού μεγάλου Βεζίρη.

Φαίνεται δμως πώς τόσο ο ΐ ένέργειες τών συμπατριωτών τους, ό
σο καί τού Πατριάρχη,δέν άπέδωσαν τά άναμενόμενα άποτελέσματα, άφοΰ 
ένα χρόνο άργότερα βλέπουμε δτ ι συγκροτήθηκε στά Γιάννινα δωδεκα- 
μελής έπιτροπή παραπόνων μέ σκοπό νά έπισκεφθεί προσωπικά τό Σουλτά
νο, ύστερα άπό τ ίς  άκαρπες συζητήσεις τους μέ τήν τοπική έζουσία πά
νω στό θέμα αυτό?1

Ή έπιτροπή, άποτελούμενη άπό 4 χριστιανούς,4 μουσουλμά
νους καί 4 έβραίους.άναχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη τόν ’ Ιούλιο
τού 1862.Δυστυχώς οί πηγές δέν μας διέσωσαν τ ίς  κινήσεις καί τά ά-

. , , , . 52
ποτελέσμστα τών ένεργειών τόε έπιτροπης αυτής.

Πάντως άν κρίνουμε άπό τήν άφιζη έπιτροπής στά Γιάννινα, τόν 
Σεπτέμβριο τού 1863, άπό άνώτερους υπαλλήλους τής Πύλης,μέ έπικεφα- 
λής τόν Σουπχή Μπέη,μακροπρόθεσμα πρέπει τό έργο τήε πρώτης έπιτροπής 
νά θεωρηθεί έπιτυχημένοΓ'Ό τούρκος μπέης μαζί μέ τήν άκολουθία του 
έφθασσν στήν πόλη μέ έντολή τής 'Υψηλής Πύλης νά έζετάσουν τή γέν ι-
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κ ό τ ε ρ η  κ α τ ά σ τ α σ η  τ ή ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  κ α ί .  ν ά  ά κ ο ύ σ ο υ ν  τ ά  π α ρ ά π ο ν α  τ ω ν  κ α τ ο ί 

κ ω ν  τ η ς  γ ι ά  ν ά  ε ί σ η ν η θ ο ΰ ν  ά ν ά λ ο γ α  τ ί ς  τ υ χ ό ν  δ υ ν α τ έ ς  β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς , κ υ ρ ί -  j

ω ς  τ ο ύ  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς .

2 )  “ Ε μ μ ε σ ε ς  έ ν έ ρ γ ε ι ε ς
j

Ή  β α θ ι ά  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  κ ρ ί σ η  τ ή ς  ό θ ω μ α ν ι κ ή ς  α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς  ά π ό  τ ή  f

μ ι ά  κ α ί  η σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η  σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η  τ ω ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  π ό ρ ω ν  τ ω ν  ύ π η κ ό ω ν  !

τ η ς  ε υ ρ ύ τ ε ρ α  ά λ λ ά  κ α ί  ε ί δ ι κ ό τ ε ρ α  τ ω ν  γ ι α ν ν ι ω τ ώ ν  σ υ ν τ ε χ ν ι τ ώ ν  ά π ό  τ ή ν  !

ά λ λ η , σ υ μ π τ ώ μ α τ α  τ ώ ν  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ω ν  δ υ σ μ ε ν ώ ν  χ ρ ο ν ι κ ώ ν  σ υ γ κ υ ρ ι ώ ν , ά π ο τ ε λ ώ -  

σ α ν  τ ο ύ ς  δ ύ ο  ι σ χ υ ρ ο ύ ς  ά ν τ ί π ο δ ε ς  τ ο Ο  ν έ ο υ  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ! Ε τ σ ι  |

δ σ ο  έ ξ α κ ο λ ο υ θ ο ΰ σ ε  ή κ α τ ά σ τ α σ η  α υ τ ή ,  ή τ α ν  ά δ ύ ν α τ ο  ν ά  β ρ ε θ ε ί  ά ν ά μ ε σ ά  ί

τ ο υ ς  κ ά π ο ι ο , έ σ τ ω  κ α ί  π ο λ ύ  μ ι κ ρ ό , σ η μ ε ί ο  έ π α φ ή ς  γ ι ά  τ ή ν  π ρ ο ώ θ η σ η  τ ο ύ  · |

φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ  π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς .

Γ ρ ή γ ο ρ α  λ ο ι π ό ν ; κ α τ α ν ό η σ α ν  ο ί  β α ρ ο σ λ ή δ ε ς  π ώ ς  έ π ρ ε π ε  ν ά  π ρ ο σ α ν α -
<

τ ο λ ι σ θ ο ΰ ν  σ έ  ά λ λ ε ς  κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς  κ α ί  ν ά  ά ν α κ α λ υ ψ ο υ ν  ν έ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  κ α ί  ΐ

μ έ σ α  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  δ ι α φ υ γ ή ς .  Ό  δ ρ ό μ ο ς  α ύ τ ό ς , π α ρ ’ δ τ ι  ή τ α ν  ά ρ κ ε τ ά  π ε 

ρ ί π λ ο κ ο ς  κ α ί  δ υ σ χ ε ρ ή ς ,  π ρ ο τ ι μ ή θ η κ ε  ά π ό  μ ε ρ ι κ ο ύ ς  σ υ ν τ ε χ ν ί τ ε ς  ά φ ο ΰ  δ έ ν  

υ π ή ρ χ ε  π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο  γ ι ά  ά λ λ η  έ κ λ ο γ ή .

Ή  μ έ θ ο δ ο ς  π ο ύ  δ ι ά λ ε γ α ν  σ υ ν ή θ ω ς  γ ι ά  τ ή  φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή  τ ο υ ς  ά π α λ λ α -  

γ ή  ή τ α ν  ή ά π ό κ τ η σ η  τ ή ς  έ λ λ η ν ι κ ή ς  υ π η κ ο ό τ η τ α ς .  Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α  ά ρ -  

κ ε τ ο ί  Γ ι α ν ν ι ώ τ ε ς ,  ά λ λ ά  κ α ί  Ή π ε ι ρ ώ τ ε ς  γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α ,  π ρ ο σ π α θ ο ύ σ α ν  μ έ  1

κ ά θ ε  τ ρ ό π ο  ν ά  π ε ρ ά σ ο υ ν  σ τ ή ν  ' Ε λ λ ά δ α .  ’ Ε κ ε ί ,  ά φ ο ΰ  π α ρ έ μ ε ι ν α ν  γ ι ά  μ ε - I
ρ ι κ ό  χ ρ ο ν ι κ ό  δ ι ά σ τ η μ α . έ π έ σ τ ρ ε ω α ν  π ά λ ι  σ τ ά  Γ ι ά ν ν ι ν α  κ α τ ο χ υ ρ ω μ έ ν ο ι  π ί 

σ ω  ά π ό  τ ό  έ λ λ η ν ι κ ό  δ ι α β α τ ή ρ ι ο , μ έ  τ ό  ό π ο ι ο  σ τ ό  μ ε τ α ξ ύ  ε ί χ α ν  έ φ ο δ ι σ -  

σ θ ε ί . “ Ε χ ο ν τ α ς  τ ή  θ ε ρ μ ή  ύ π ο σ τ ή ρ ι ζ η  τ ο ύ  έ λ λ η ν ι κ ο ύ  π ρ ο ξ ε ν ε ί ο υ  ά ρ ν ο ΰ ν τ α ν  

ν ά  κ α τ α β ά λ ο υ ν  τ ο ύ ς  ό ω ε ι λ ό μ ε ν ο υ ς  φ ό ρ ο υ ς  σ τ ή ν  τ ο π ι κ ή  τ ο υ ρ κ ι κ ή  έ ξ ο υ σ ί α ,

έ π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι  τ ί ς  π ρ ό σ φ α τ ε ς  έ μ π ο ρ ι κ έ ς  σ υ ν θ ή κ ε ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ α ς  ί
55

κ α ί  Τ ο υ ρ κ ί α ς  γ ι ά  τ ο ύ ς  ύ π η κ ό ο υ ς  τ ο υ ς .

Φ α ί ν ε τ α ι  π ώ ς  τ ό  φ α ι ν ό μ ε ν ο  α ύ τ ό  σ τ ή ν  “ Η π ε ι ρ ο  ε ί χ ε  π ά ρ ε ι  μ ε γ ά λ ε ς  !

δ ι α σ τ ά σ ε ι ς  κ α ί  ά π α σ χ ό λ η σ ε  σ ο β α ρ ά  τ ό σ ο  τ ί ς  π ρ ο ξ ε ν ι κ έ ς  ά ρ χ έ ς  τ ώ ν  Ί ω α ν -  

ν ί ν ω ν  κ α ί  τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς ,  δ σ ο  κ α ί  τ ή ν  τ ο π ι κ ή  έ ξ ο υ σ ί α  σ τ ά  Γ ι ά ν -  

ν ι ν α  κ α ί  τ ό ν  υ π ο υ ρ γ ό  τ ή ς  Π ύ λ η ς  Ά α λ ή  π α σ ά  ά ν τ ί σ τ ο ι χ α , ά ν  κ ρ ί ν ο υ μ ε  ά 

π ό  τ ή  σ χ ε τ ι κ ή  ά λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α  π ο υ  δ ι α σ ώ θ η κ ε  μ έ χ ρ ι  τ ί ς  μ έ ρ ε ς  μ α ς . Σ ύ μ φ ω 

ν α  μ ά λ ι σ τ α  μ έ  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  π ο ύ  ά ν τ λ ο ΰ μ ε  ά π ό  έ κ θ ε σ η  τ ο ύ  α ύ σ τ ρ ι α κ ο ύ  π ρ ό 

ξ ε ν ο υ  σ τ ά  Γ ι ά ν ν ι ν α  J . Z w i e d i n e k  π ρ ό ς  τ ό ν  ' Υ π ο υ ρ γ ό  έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  τ ή ς  !

Α ύ σ τ ο ί α ς  κ ό μ η τ α  v o n  S e u s t ,  μ ό ν ο  σ τ ά  Γ ι ά ν ν ι ν α  ο ί  έ γ κ α τ α σ τ η μ έ -  i
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νες μέ έλληνική υπηκοότητα οικογένειεςπρός τά τέλη τού 1868 ξεπερνού- 
σαν τ ις  2.000 ψυχές,ένώ σ ’δλόκληρη τήν Ήπειρο έφταναν στις 4 .500 .56

0C συντονισμένες προσπάθειες της έλληνικής Πρεσβείας στήν Κων
σταντινούπολη, νά περιορίσει καί νά υποβαθμίσει τό μέγεθος τού προβλή
ματος δέν άπέδωσαν πολλά.Τό πρόβλημα άλλωστε ε ίχε  παραδεχθεί έπίση- 
μα στήν άλληλογραφία του καί ό "Ελληνας πρόξενος των Ίωαννίνων, 
Γέώργιος Πάκμωρ,πρός τόν Πρέσβη του στήν Πόλη.

Σέ έπιστολή του ,στις 5-10-1861, ό πρόξενος των Ίωαννίνων έξα- 
κολουθοΰσε νά παραπονείται τόσο στήν προΐσταμένη του άρχή όσο καί 
στήν έλληνική πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης ότι ο ί χριστιανοί τής 
περιοχής προσπαθούσαν νά άποκτήσουν τήν έλληνική ύπηκοότητα,δχι γιά  
κανένα άλλο λόγο ή σκοπό,άλλά γιά νά άποφεύγουν τούς τουρκικούς φό
ρους. 'Εφοδιασμένοι μέ έλληνικά διαβατήρια,μέ τή μέθοδο πού προαναφέ- 
ραμε,έξασφάλιζαν υποχρεωτικά τήν προστασία του "διά πάν θεμιτόν καί 
άθέμιτον".57

Γνώστης των πραγματικών γεγονότων,άπό τούς πληροφοριοδότες του 
τούρκους βαλήδες των Ίωαννίνων, καί άποψασισμένος νά θεραπεύσει όρ ι- 
στικά τήν έπικίνδυνη πληγή πού άνοιγόταν γιά τό τουρκικό κράτος, δ
Άαλή πασάς άπέστειλε τό 1861 έγκύκλιο πρός τό Γενικό διοικητή τής

58
Ηπείρου Άκίφ πασά,ή όποια,σέ γενικές γραμμές,άνέωερε τά έξής:

. Σέ δσους χριστιανούς όθωμανούς ύπηκόους πού είχαν περάσει στήν 
'Ελλάδα καί παρέμειναν σ'αύτή χρονικό διάστημα μικρότερο άπό τρία  χρό
νια ή σ'δσους χωρίς κάν νά πατήσουν τό πόδι τους στό έδαοός της πα
ρουσιάζονταν μέ έλληνικά διαβατήρια καί άξίωναν νά άπαλλαγούν φορολο
γικά,ή τουρκική διοίκηση δφειλε νά άπορρίπτει τό αίτημά τους αύτό ώς 
παράλογο καί νά τούς υποβάλλει σέ όλους τούς "νενομισμένους” φόοους.

"Οσοι πάλι χριστιανοί όθωμανοί υπήκοοι είχαν δ ιαμείνει συνε
χώς στήν Ελλάδα πάνω άπό τρία χρόνια,αύτοί έπρεπε νά θεωρούνται δια - 
φιλονικούμενοι καί τά όνόματά τους νά σημειώνονται σέ ειδ ικό  κατάλο
γο γιά νά συζητηθούν άργότερα οί περιπτώσεις τους σέ έπίπεδο πρέσβεων.

'Ακόμη,ό τοΰρκος υπουργός τών Έξωτερικών,παράγειλλε σ τις τοπ ι
κές κυβερνητικές άρχές τών Ίωαννίνων νά θεωρούν ώς όθωμανούς ύπηκό
ους τούς χριστιανούς Γιαννιώτες πού άνήκαν στήν πρώτη τάξη καί νά 
τούς ζητούν νά έκπληρώσουν δλες τ ις  φορολογικές τους υποχρεώσεις.Οί 
δλλοι,αυτοί δηλ. πού έντάσσονταν στή δεύτερη κατηγορία,άν είχαν κτή
ματα ή συμπεριλαμβάνονταν σέ κάποια συντεχνία δ ιευκρίνιζε δ τ ι έπρεπε
νά υποβληθούν στήν καταβολή τού κτηματικού φόρου καί τών δικαιωμάτων

59τής συντεχνίας (έσνάφ τεσκερέ). Τέλος ό Άσλή παπάς έπιθυμούσε
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νά του άποσταλεί άπό τόν Γενικό Διοικητή των Ίωαννίνων όνομαστικός 
κατάλογος όλων των άτόμων αύτών,πρώτης καί δεύτερης κατηγορίας.

Τή στάση αύτή τής Πύλης,έκτός άπό τούς λόγους σκοπιμότητας,υ
παγόρευαν καί οί πολυάριθμες καταχρήσεις πού γινόταν κατά τήν έκδο
ση των έλληνικών διαβατηρίων σέ γενικότερη κλίμακα.Τό γεγονός αυτό μά
λιστα άνάγκασε καί τόν ίδ ιο  τόν έλληνα πρέσβη στήν Κωνσταντινούπολη 
Π.Δεληγιάννη νά παραδεχθεί τήν έκταση των πλαστογραφιών καί παραχα
ράξεων στά υποτιθέμενα έλληνικά διαβατήρια καί νά δικαιολογήσει άπό- 
λυτα τά αύστηρά μέτρα τής Πύλης γιά τόν περιορισμό των καταχρήσεων, 
άσχετα άν αύτό βέβαια δυσκόλευε άφάνταστα τ ίς  διαδικασίες έκείνων

c  λ
πού έπρεπε πραγματικά νά άλλάξουν υπηκοότητα.

Ή διαμάχη όμως άνάμεσα στίς έλληνικές προξενικές άρχές καί
6Χτήν τουρκική τοπική έξουσία έξακολουθουσε άκατάπαυστα, μιά καί η 

τακτική αύτή των 'Ελλήνων συνεχιζόταν συστηματικά καί ή πολιτική τής 
Πύλης παρουσιαζόταν ιδ ια ίτερα  αυστηρή καί άτεγκτη στό θέμα αυτό.’Έ- 
σι ή ά ντιδ ικ ία  δέν άργησε νά μεταφερθεί καί σέ έπίπεδο ΰπουρ- 
γών των έξωτερικών 'Ελλάδας καί Τουρκίας,των όποίων τό συνδετικό 
κρίκο άποτελούσε ό πρέσβης τής πρώτης στήν Πύλη Π.Δεληγιάννης.

Γιά τό λόγο αύτό ό ύπουργός των έξωτερικών τής Τουρκίας Άαλή 
πασάς άπευθύνθρκε στόν Δεληγιάννη ζητώντας του νά μεσολαβήσει,μέ τήν 
έπιρροή πού είχε,στόν Γ.ιαννιώτη πρόξενο γιά νά σταματήσουν τά άπαρά-
δεκτα,δπως τά χαρακτήριζε,γεγονότα πού διαδραματίζονταν στά Γιάννινα,

62γιά  τήν άπόκτηση τής έλληνικής υπηκοότητας.
Στή σχετική του έπιστολή άνέφερε στόν "Ελληνα πρέσβη ότι ένας 

μεγάλος άριθμός χριστιανών όθωμανών υπηκόων,πού είχαν γεννηθεί καί 
κατοικούσαν στήν έπαρχία τών ’ Ιωαννίνων, περνούσαν γιά ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα σέ μερικές πόλεις τής 'Ελλάδας ή σέ ορισμένες περι
οχές τής Τουρκίας γιά έμπορικές υποθέσεις ή σχετικές μέ τ ίς  τέχνες 
τους. Λίγο άργότερα,στήν έπιστροφή τουςέμφανίζονταν ώς κάτοχοι έλ
ληνικών διαβατηρίων,τά όποια χορηγούνταν άπό τ ίς  διάφορες έλληνικές 
προξενικές άρχές,άποκτώντας έτσι τό προνόμιο τής έλληνικής έξάρτη- 
σης.

Οί αύτοκρατορικές άρχές τών Ίωαννίνων,θεωρώντ(ς δικαιολογημέ
να τ ίς  άΕιώσεις αύτές τής έλληνικής ύπηκοότητας άπαράδεκτες καί άβά- 

σ ιμ ες ,τ ίς  άπέρριπταν ώς καθαρές έφευρέσεις.Παρ’όλα αυτά όμωςό άριθμός 
τών ύποψήφιων έλλήνων ύπηκόων διαρκώς αύξανε,γεγονός πού είχε ώς πρώ-



τη συνέπεια τήν παράλυση τής δύναμης τής τοπικής διοίκησης καί τή 
δημιουργία πολυάριθμων καθημερινών δυσκολιών,συχνά άξεπέραστων,άνά- 
μεσα στόν τοΰρκο 0αλή καί τόν έλληνα πρόξενο στά Γιάννινα.

Γιά νά δοθεί τέλος,στό άνησυχητικό αύτό φαινόμενο,συνέχιζε ό 
Άαλή πασάς,ό γενικός διοικητής τών Ίω αννίνων,είχε προσκαλέσει έ- 
πανειλημμένα,προφορικά καί γραπτά,τόν έλληνα πρόξενο νά του παραδώ- 
σει ένα κατάλογο όλων τών άτόμων, πού ίσχυρίζοντπν δ τ ι ε ίν α ι έλληνες 
ύπήκοοιΓΕτσι θά έξέταζαν άπό κοινού τά έπίσημα έγγραφα καί τά προ
νόμια τής υπηκοότητας πάνω σέ νομικές βάσεις,στηριγμένες στό πρωτό
κολλο τού Λονδίνου,τής 18π^ Ιανουάριου 1836.63

Παρ’δλα όμως τά διαβήματα του βαλή τής ’Ηπείρου καί τ ί ς  συχνές 
παραστάσεις του,ό έλληνας πρόξενος έξακολουθούσε νά παραμένει άμετα- 
κίνητος άπό τήν άρχική του θέση καί νά υποστηρίζει άνεξέλεγκτα καί 
άβάσιμα τούς τίτλους τών Ελλήνων ύπηκόων.Πρίν προβεΐ λοιπόν ό 
υπουργός έξωτερικών τής Τουρκίας σέ όποιαδήποτε ένέργεια σχετική μέ 
τά γεγονότα αυτά, περίμενε πρώτα κάποια άπάντηση καί έξήγηση άπό 
τόν “Ελληνα Πρέσβη στήν Πόλη.

Ό Δεληγιάννης,άφοΟ ένημερώθηκε σχετικά,τόσο άπό τόν πρόξενο 
τών Ίωαννίνων όσο καί άπό τόν Οπουργό ’Εξωτερικών τής 'Ελλάδας, ά-

614πάντησε στόν Άαλή πασά στίς 25 Νοεμβρίου /  7 Δεκεμβρίου 1866.
Στήν έπιστολή του ό "Ελληνας πρέσβης υποστήριζε δτι,σύμ 

φωνα μέ διασταυρωμένες πληροφορίες,ό κυβερνητικός έκπρόσωπος τής Πύ
λης στά Γιάννινα είχε μεγαλοποιήσει τά γεγονότα,ά<οοΟ ό άριθμός τών 
’Ελλήνων υπηκόων στήν περιοχή αύτή δέν ε ίχε  αύξπθεί ούτε μέ τούς 
τρόπους ούτε μέ τ ίς  διαστάσεις πού ύποστήριζε ό τοΰρκος βαλής τής 
’Ηπείρου.Στή συνέχεια διαβεβαίωνε τόν τοΰρκο υπουργό τών έξωτερικών 
δτι θά έφιστοΰσε γιά μιά άκόμη φορά τήν προσοχή της προξενικής άρ- 
χής στά Γιάννινα νά άποφεύγει συστηματικά στό μέλλον νά δημιουργεί, 
χωρίς λόγο,παράπονα στήν τοπική έξουσία.προστατεύοντας άτομα πού 
δέν έφεραν τά άπαραίτητα άπό τ ίς  πρόσφατες συμφωνίες καί συνθήκες 
τών δύο χωρών δικαιολογητικά έγγραφα.Τέλος.ό "Ελληνας πρέσβης π ί 
στευε πώς τό πρόβλημα αύτό θά λυνόταν τελικά μόνο μέ τήν όριστική 
διευθέτηση τού ζητήματος τής έλληνικής ύπηκοότητσς σέ γενικότερη κλί 
μακα.

’Αφού διαπίστωσε ή τουρκική κυβέρνηση τήν άδιάλλακτη στάση
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τής έλληνικης πάνω στό ζήτημα αότό μεθόδευσε νέο τρόπο γιά νά περιο
ρ ίσει έμμεσα τό φαινόμενο αύτό .’Αποφάσισε νά ζητεί στό άμεσο μέλλον
καί άπό τούς "Ελληνες ύπηκόους,πού ζοΟσαν καί έργάζονταν στό τουρκι
κό έδαφος,δμοιους ή παραπλήσιους φόρους μ'αύτούς στούς όποιους 
υποβάλλονταν ο ι χριστιανοί όθωμανοί υπήκοοι,μέ άναδρομική μάλιστα 
ίσχύ,μεταφέροντας έτσι τό δικό της πρόβλημα στά κατά τόπους έλληνι- 
κά προξενεία."Ετσι βλέπουμε πώς οί Γενικοί Διοικητές τής ’Ηπείρου 
άρχισαν νά άπαιτοΰν άπό τούς έλληνες υπηκόους τής περιοχής τήν είσ 
πραξη του κτηματικοϋ φόρου (v e rg i) , 66 του ίσνάφ τεσκερέ,67 τού γιου- 
μ ιγέ ϊν  ντουκακίν ( yevmiye dekakin) 68 καί τού τεμετοΰ βεργκιοΰ.69

Οί προξενικές άρχές τής ’Ηπείρου αίφνιδιάστηκαν άπό τ ίς  άπρό- 
σμενες καί σοβαρές φορολογικές άπαιτήσεις τής τοπικής διοίκησης καί 
έσπευσαν νά ζητήσουν τή συμβουλή τού υπουργείου τους καί τής έλλρνι- 
κής Πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη γιά τό μελλοντικό χειρισμό του 
σοβαρού αυτού ζητήματος.

Τόσο τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών τής 'Ελλάδος δσο καί ή 'Ελλη
νική Πρεσβεία τής Πόλης άπάντησαν πώς έπρεπε νά τηρήσουν μιά στάση 
άναμονής καί ταυτόχρονα παρελκυστικής τακτικής μέχρι νά έκδηλωθοΰν 
οί άληθινές προθέσεις τής Πύλης.Σέ περίπτωση πού δέχονταν έντονες καί 
έπίμονες π ιέσ εις  άπό τήν τοπική τουρκική έξουσία,παρακινούσαν τούς 
έλληνες προξένους τους νά άκολουθήσουν τό παράδειγμα καί τή συμπερι
φορά των πρόξενων των άλλων Δυνάμεων,"Αγγλων,Γάλλων καί Ρώσων, πού 
τήρησαν γιά υπηκόους τους στό θέμα αύτό.

Τελικά τό μέτρο τής Πύλης άποδείχτηκε άρκετά αποτελεσμα
τικό; άφοϋ περιόρισε σέ μεγάλο βαθμό τήν αύξηση των 'Ελλήνων ύπηκόων 
στά Γιάννινα."Ομως δέν στάθηκε ικανό νά έξαλείψει τ ίς  άντιδ ικ ίες ά- 
νάμεσα στίς έκάστοτε αύτοκρατορικές καί έλληνικές προξενικές άρχές 
γιά τή διεκδίκηση τής ύπηκοότητας όρισμένων χριστιανών τής πόλης. 
’Αντίθετα μπορούμε νά πούμε πώς τά μέτρα αυτά τής Πύλης σκλήρυναν 
τή στάση τοΰ έλληνικοΰ προξενείου,τό όποιο έπηρέαζαν σημαντικά οί 
διαμαρτυρίες τών παρεπιδημούντων Ίονίων ύπηκόων γιά τ ίς  φορολογι
κές έπιβαρύνσεις τής τουρκικής κυβέρνησης.Οί τελευταίοι είχαν πολι- 
τογραφηθεί πρόσφατα "Ελληνες πολίτες μετά τήν ένωση τών Έπτάνη - 
σων μέ τήν 'Ελλάδα.70

Βλέπουμε λοιπόν δτι, παρ’δλες τ ίς  προσπάθειες τών γιαννιώτικων 
συντεχνιών καί τών Ήπειρωτών γενικότερα,τό νέο φορολογικό σύστημα
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της όθωμανικής αυτοκρατορίας παρέμεινε τελικά άκλόνπτο καί άμετακί- 
νητο.Ά ν προσθέσει κανείς άκόμτ] καί τούς παλιούς φόρους,δπλ. τά τ ε 
λωνειακό τέλη,τό φόρο Σφραγίδας ή Σήμανσης καί τό Μπάτσ’Ραζάρ', εύ
κολα θά άντιληφθεί δτι οί πολυπληθείς καί έπαχθείς Φορολογικές ίιπο- 
χρεώσεις των γιαννιωτών συντεχνιτών, σέ συγκερασμό μέ τήν αυξανόμενη 
οικονομική δυσπραγία της περιοχής,τούς όδηγοΟσαν μέ μαθηματική άκρί- 
βεια άρχικά σέ έπαγγελματικό μαρασμό καί άφανισμό καί έπειτα σέ πτώ
χευση καί χρεοκοπία.

2. *0 Νόυος των Βιλαετίων καί ο ί συνέπειες του γιά  τό συντεχνιακό 
θεσμό.

Στά πλαίσια των εύρύτερων μεταρρυθμίσεων τής όθωμανικής αύτο-
κρατορίας έντάσσεται καί δ σχετικός νόμος των Βιλαετίων, πού έκδόθη-

71κε τό 1865. Σύμφωνα μέ τόν Νικ.Πανταζόπουλο,γιά τή θέσπιση τοΟ νό
μου αύτοΟ χρησιμοποιήθηκε ώς πρότυπο άπό τό τουρκικό Κράτος τό σύ
στημα των τριών βαθμών αύτοδιοίκησης τής Πελοποννήσου καί ’Ηπείρου,

72σέ συνδυασμό μέ τό σύστημα τής τοπικής άποκέντρωσης.
Πριν δμως προχωρήσουμε στήν έξέταση καί τή διεξοδικότερη άνά- 

λυση τών συνεπειών του νόμου τών Βιλαετίων γιά τό συντεχνιακό θεσμό, 
θά ήταν σκόπιμο νά κάνουμε μιά παρένθεση γιά νά γνωρίσουμε τ ις  κυριό- 
τερες διατάξεις του.

Ό  νόμος τών Βιλαετίων άναγνώριζε τήν κοινότητα ώς τό πιό βα
σικό κύτταρο τού νέου διοικητικού συστήματος τής όθωμανικής αύτο- 
κρατορίας.’ Ιδιαίτερα γιά τ ις  πόλεις,ο ί συνοικίες (Συνοικιακές Μουχτα- 
ροδημογεροντίες),σύμφωνα μέ τό νέο νόμο,άποτελοΰσαν έκλογικά σώματα 
πού ψήφιζαν στήν έτήσια γενική έκλογική συνέλευση τών κατοίκων καί 
άναδείκνυαν τούς μουχτάρηδες.δημογέροντες καί άζάδες.

01 έκλογείς έπρεπε άπαραίτητα νά ε ίνα ι όθωμανοί υπήκοοι^άσχε
τα μέ τό θρήσκευμα πού πρέσβευε ό καθένας τους."Αλλωστε,μέ τά Τάνζι- 
ματ τών 1839 καί 1856 δλοι οί άλλόθρησκοι ύπήκοοι τού τουρκικού κρά
τους είχαν άποκτήσει ίσα πολιτικά δικαιώματα μέ τούς μουσουλμάνους. 
Δικαίωμα ψήφου ("τού έκλέγειν’Ο,είχε κάθε όθωμανός ύπήκοος πού ε ίχε  
συμπληρωμένα τά 18 του χρόνια καί πλήρωνε έτήσια στό τουρκικό δημό
σιο άμεσο φόρο τό λιγότερο 50 γρόσια.Δικαίωμα έκλογιμότητας,("τού 
έκλέγεσθαι"}, δποιος ε ίχε περάσει τό 30* έτος καί ή καταβολή τών 
προσωπικών άμεοων φόρων του ξεπερνούσε τά 100 γρόσια.Τό διοικητικό
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συμβούλιο της κοινότητας (Μετζιλίσι *Ιδαρέ) συγκροτούνταν άνάλογα 
άπό 3 μέχρι 12 δημογέροντες.Σ’αύτό έπίσης συμμετείχαν αυτοδίκαια 
καί ο ί θρησκευτικοί άρχηγοί τής άμεσης περιοχής.Οί κοινοτικοί άρχον
τες έκλέγονταν γιά ένα έτος,χωρίς όμως νά ύπάρχει κανένας περιορι
σμός γιά  συνεχή έπανεκλογή τους?3

Σέ γενικότερες γραμμές^ί κοινότητες είχαν θρησκευτική καί πο
λιτική  αύτοτέλεια καί οί δημογεροντίες άσκοΰσαν διο ικητικές,δ ικαστι
κές καί φορολογικές λειτουργίες.

Τόσο όμως ό νόμος των Βιλαετίων γενικότερα,όσο καί ό καινούρι
ος τρόπος διανομής καί είσπραξης των φόρων, πού άπέρρεε άπό τήν έφαρ- 
μογή του ειδικότέρα,έπληττε σημαντικά,άν δχι καίρια,τήν αύτοδιοίκπση 
των συντεχνιών.

"Οπως άναφέρθηκε καί παραπάνω,74 ή κατανομή καί ή είσπραξη τής 
συντριπτικής πλειοψηψίας των φόρων,πού άφοροΰσαν τούς συντεχνίτες, 
ήταν άποκλειστικά έργο των συντεχνιών.Τό διοικητικό συμβούλιο δηλ.
κάθε συντεχνίας, όφού πρώτα γνώριζε τό φορολογικό της μερίδιο πού
έπρεπε νά πληρώσει άνάλογα σ’ένα έξάμηνο,στή συνέχεια κανόνιζε τό 
φόρο τού κάθε μέλους της σύμφωνα μέ τήν φοροδοτική του ικανότητα.Τή 
γνωστοποίηση τών φόρων έκανε στίς συντεχνίες συνήθως τό άνώτστο γε
νικό συντεχνιακό συμβούλιο (λόντζα).

Μέ τά νέα συστήματα δμως οί περισσότεροι φόροι καθορίζονταν ά
πό τούς Άζάδες καί τούς Μουχτάρηδες καί είσπράττονταν κατά συνοικί- 
ε ς , γεγονός πού έξασθένιζε άναμφισβήτητα τήν αύτοτέλεια τών. συν
τεχνιών. Ταυτόχρονα άνοιγε έπικίνδυνους δρόμους γιά τή διατήρηση τής 
άνεξαρτησίας τους,άλλά καί τής συνοχής τους,μέ τή δημιουργία κοινω
νικών βαθμιδών καί τάξεων μέσα στούς συντεχνιακούς κόλπους.

Σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τό συνεχιζόμενο οικονομικό μαρασμό 
τών περισσότερων συντεχνιτών,πού έμμεσα είχε δυσμενή άντίκτυπο στόν 
κοινωνικό περίγυρο τής πόλης καί τόν άριθμητικό τους περιορισμό μέ 
τήν όριστική μετανάστευση συντεχνιακών μελών ή μέ τήν άπόκτηση τής 
έλληνικής ύπηκοότοτας μερικών συντεχνιτών,76ό συντεχνιακός έλεγχος 
στά κοινά τής πόλης άρχισε νά υποχωρεί προοδευτικά καί ή συντεχνια
κή άκτινοβολία νά περιορίζεται σέ ένα πολύ στενό κύκλο άνθρώπων.

’Αντίθετα,ή συνοικία,ώς "ένδοκοινοτική άρχή",μέ τ ίς  διανομές 
καί τ ίς  εισπράξεις τών φόρων στούς"μαχαλιώτες*ή "μαχαλατζήδες" καί 
μέ άλλες,περιορισμένες βέβαια,διοικητικές έξουσίες άρχισε νά γίνεται
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μιά κοινωνική όμάδα όλοένσ πιό σφιχτή καί άνεξάρτητη.πού στό έσωτε* 
ρικό τής κοινότητας είχε τή δική της έκλογική παρουσία καί έπηρέα- 
ζε άποφασιστικά τήν τελική έκλογή των Μουχτάρηδων καί Άζα'δων στήν 
έτήσια γενική συνέλευση των συμπολιτών το υ ς.77

Ή έφαρμογή τού νόμου των Νομαρχιών στήν "Ηπειρο άνατέθηκε 
στόν βαλή της Έτέμ πασά,ό όποιος προχώρησε σ τίς  προκαταρκτικές έρ- 
γασίες μέ τόσο πολιτικό φανατισμό,ώστε δημιούργησε τεράστιες ά ντ ι- 
πάθειες όχι μόνο σέ χριστιανούς άλλά καί σέ τούρκους,όδηγώντας τούς 
πρώτους σέ πολύ δύσκολη καί μειονεκτική θέση.78

*0 Έτέμ πασάς κάνοντας όχι μόνο άπλή παρερμηνεία στή σωστή έ- 
φαρμογή τού καταστατικού νόμου τών Βιλαετίων,άλλά καί κατάχρηση τών 
δικαιωμάτων του,έθετε σέ ίση μοίρα περίπου δλο τό χριστιανικό πλη
θυσμό τής Ηπείρου μέ τήν ίσραηλητική κοινότητα, πού άριθμούσε
3.000 ψυχές,στήν άντιπροσωπευτική έκλογή τών μελών τών διαφόρων συμ
βουλίων τά όποια κατονόμαζε ό παραπάνω νόμος?ςΆποτέλεσμα τής πρωτο
φανούς αυτής αύθαιρεσίας ήταν νά ξεσπάσουν έντονες διαμάχες μεταξύ 
τών κατοίκων τής πόλης καί κυρίως άνάμεσα στούς προύχοντες καί τούς 
πρόκριτους άπό τή μιά καί στά μέλη τών Συμβουλίων άπό τήν άλλη μέ 
άλληλοσυκοφαντίες καί άλληλοδιαβολές.

Κάτω άπό τήν πίεση τών γεγονότων δ τούρκος πασάς άναγκάστηκε 
νά έκδώσει "βεζυρική" έγκύκλιο, προσπαθώντας νά συγκαλύψει καί νά δ ι 
καιολογήσει τά πράγματα.Στήν έγκύκλιο αύτή,πού άπηύθυνε πρός δλους 
τούς Γιαννιώτες,άνέφερε μεταξύ άλλων καί τά έξής: “. . .  ε ίν α ι π ερ ιτ
τόν νά έξηΥΠθεϊ περισσότερον πρός ύμάς δτ ι μεταξύ τών προυχόντων 
καί μελών τοΰ Συμβουλίου έκάστης πόλεως διά παντός τρέχει κάποιο μ ί
σος καί πάθος καί προχωρούν ε ίς  τόν Τοπικόν Διοικητήν διά τήν ιδ ιο 
τέλεια καί ώφέλεια... καί είνε αιώνια συνήθεια νά προβάλουν άνύπαρ-

80
κτα καί σκανδαλώδη προβλήματα...."

01 προσπάθειες τού νέου Διοικητή Άχμέτ Ρασίμ πασά γιά τή
διόρθωση τών άδικιών τού προκατόχου του?σχετικά μέ τήν έφαρμογή τοΰ
συστήματος τών Βιλαετίων, δέν φάνηκαν νά άποδίδουν τούς άναμενόμε-
νους καρπούς."Αλλωστε,ό τομέας στόν όποιο ε ίχε  στρέψει τήν προσοχή
του ό τοΰρκος βαλής ήταν άδιάφορος γιά τούς συντεχνίτες. ά(ρού δέν ε ί -

81
χε καμιά σχέση μέ τό νεοσύστατο συντεχνιακό τους πρόβλημα.

"Ετσι τό συντεχνιακό μέλλον διαγραφόταν άβέβαιο καί έπισ<τ>αλές 
μέ τήν προσθήκη ένός νέου καταλυτικού παράγοντα στή δομή καί τήν



)

σταση των συντεχνιών, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν ολοκληρωτική έ- 
κράτηση δλων τών άρνητικών παραγόντων^ένάντια στήν ανοδική πορεία 

ής έμπορικής καί βιοτεχνικής διαστρωμάτωσης.
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3. Ή οικονομική συρρίκνωση τών συντεχνιών.

t

’Ανεξάρτητα δμως άπό τ ί ς  έπιπτώσεις τών μεταρρυθμίσεων τόσο 
σ τις  φορολογικές υποχρεώσεις δσο καί στήν αύ|ΐέλεια τών συντεχνιών, 
πρέπει νά παραδεχθούμε πώς τό παλιό οικονομικό σφρίγος τών περισσό
τερων συντεχνιακών μελών παραχωρούσε συνεχώς τή θέση του στήν οικο
νομική δυσπραγία καί τόν οικονομικό μαρασμό.

Μόνο λίγες συντεχνίες έξακολουθοΰσαν νά έχουν,σέ σμικρογραφία· 
τήν παλιά τους μορφή καί μιά σκιώδη άκτινοβολία,σέ σύγκριση μέ έκεί- 
νη τών περασμένων χρόνων. Άνάμεσά τους καί στήν πρώτη σειρά ή συντε
χνία τών γουναράδων, πού έξακολουθούσε τ ίς  έμπορικές της δραστηριότη-

82
τες πρός τήν έξωτερική άγορά. ’Ακολουθούσαν οι ταμπάκηδες μέ τά ό-
νομαστά τους δέρματα καί ο ί τζαρτζήδες.Δέν ύστερούσαν δμως καθόλου καί 
ο ί ραφτάδες, πού οί παραδοσιακές τους ένδυμασίες ((ρέρμελη,σελάχι,τουζ
λούκια) έβρισκαν άκόμη άπήχησπ δχι μόνο άνάμεσα στούς
χριστιανούς καί τούς ’Αλβανούς τής περιοχής τους,άλλά άκόμη καί 
στούς άνδρες τής τουρκικής αυτοκρατορικής φρουράς.

Τήν προτίμηση τής φορεσιάς,μέ έλληνική τεχνοτροπία άπό τούς 
τούρκους φρουρούς, διαπίστωσε καί ό νεοφερμένος τότε γενικός Γραμμα
τέας τού έλληνικοΰ προξενείου στά Γιάννινα Θ.Κανελλόπουλος, δπως 
μαρτυρεί σέ άναφορά του πρός τό ’Υπουργείο ’Εξωτερικών τής Έλλά- 
δας, όπου άνάμεσα στά άλλα γράφει καί τά έξή ς:" .. Ή στολή αυ
τώ ν ... τήν όποιαν είδον κατά τήν έπέιειον ε ίς  τόν θρόνον άναβάσεως 
τής Α.Α.Μ τού Σουλτάνου ε ίνα ι καθαρώς έλληνική,ιοόρεμα (μεϊτάν) έξ 
έρυθροΰ έριούχου πλουσίως χρυσοκεντημένου,περικνημίδας (τουσλούκια) 
χρυσοποιήτους,φέρουσι ε ίς  τήν ζώνην σελάχι χρυσοκέντητον.."

Σέ δεύτερη μοίρα έρχονταν οί χρυσοχόοι,οίτσαρουχάδες,οί κα· 
ποτάδες καί βαρδακουλάδες καί οί καζάζηδες καί ίμπρισιμάδες , οσο_ι 
βέβαια άπό τ ίς  συντεχνίες τών δύο τελευταίων έπαγγελμάτων είχαν άν-· 
τέξει στόν άνισο έβραίκό άνταγωνισμό.

Γιά τούς πρώτους ό περιηγητής Auguste Viquesnel μας πληροφο
ρεί ότι συναρμολογούσαν άλβανικά πιστόλια έπάργυρα μέ τήν τέχνη τού

Ί ο
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savat (montes en arqent savate), πού κόστιζαν 273 γαλλικά φράγκα,καί
πιστόλια έπίχρυσά,φλωροκαπνισμένα ή μαλαματοκαπνισμένα μέ τή βέργα

85
τους,τά όποια πωλοΰσαν 358 γαλλικά φράγκα τό καθένα .0C γιαννιώτες
χρυσοχόοι κατασκεύαζαν άκόμη καί τά έξής κυνηγετικά είδηιφυσιγγιοθή- 
κες σέ τέχνη savat μέ τιμή 212 γαλλικά φράγκα τό ζευγάρι‘φυσεκοθήκες 
φλωροκαπνισμένες,πού πωλοΰσαν πρός 50 φράγκα τήν κάθε μ ιά ’κουτί λα
διού γιά τά δπλα μέ άλυσίδα καί μέ έπαργύρωμα σέ τέχνη savat 26 φρά
γκα τό καθένα καί έπαργυρωμένα μαχαίρια σέ τέχνη savat μέ άλυπίδα,

86
πού άξιζε 60 φράγκα τό καθένα.

Τέλος ο ί άργυροχρυσοχόοι τής πόλης έδειχναν Ιδιαίτερη έπίδοση
καί μαεστρία στήν κατασκευή άσημένιων λιγενόμπρικων, τά όποια ,γ ιά  τήν 
κομψότητα καί τήν ψηλί\ τιμή τους,άγοράζονταν άπό πλούσιες χριστιανι·
κές,όθωμανικές καί έβραϊκές οικογένειες" καί δωρίζονταν συνήθως σέ 
τούρκους άξιωματούχους.

Οί τσαρουχάδες έξακολουθοΰσαν νά συνιστοΰν μιά πολυμελή συντε
χνία,πού δεχόταν συχνά μεγάλες παραγγελίες γιά τήν κατασκευή τσα-

88ρουχιών των άνδρών του αύτοκρατορικοΰ στρατού.
Οί καπάδες συνέχιζαν νά κατασκευάζουν άγροτικές,ποιμενικές καί 

ναυτικές κάπες μέ ρυθμό πολύ πιό χαλαρό άπό τήν έποχή τού Άλή πασά.
Τό γεγονός όμως αύτό δέν περιόριζε άπαροίτητα σέ μεγάλο βαθμό τόν ά- 
ριθμό των μελών τής συντεχνίας των καπάδων.Τά έργαστήρια πού είχαν 
άπομείνει άπασχολοΰσαν σημαντικό άριθμό συντεχνιτών. τά προϊόντα 
των όποιων γίνονταν άκόμη περιζήτητα καί άνάρπαστα στά Βαλκάνια. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεϊ ή περίπτωση τού μεγαλοεπιχειρημα-
τία καποτά Κώστα Μπίτζου άπό τό Συρράκο,ό όποιος ως τό 1860, σύμφωνα

89
μέ τήν Αγγελική Χατζημιχάλη, κρατούσε στά Γιάννινα περίφημο καπο- 
τάδικο έργαστήρι πού έπάνδρωναν σαράντα τεχν ίτες καλφάδες, μεσίτες 
γιά τά μαλλιά καί συνεργεία άπό Οφάντρες.Ή έτήσια παραγωγή τού 0pyc
σχηρίου αύτοΰ ξεπερνοϋσε τά χ ίλ ια  κομάτια πού διασκορπίζονταν σέ δ-

90
λη τήν βαλκανική χερσόνησο.

Παραθέτουμε έδώ έναν πίνακα των έργαστηρίων πού υπήρχαν στή 
γιαννιώτικη άγορά κατά τό 1862.Τά στοιχεία  τού πίνακα αύτοΰ άντλήσα- 
με σχεδόν αύτούσια άπό μιά στατιστική έκθεση πού έστειλε ό Γάλλος 
πρόξενος E.VMet στά Γιάννινα πρός τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών τής >\Λ̂ Τ
Γαλλίας τή χρονιά έκείνη .90α



ύπόσταση των συντεχνιών, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν όλοκληρωτική έ- 
πικράτηση δλων τών άρνητικών παραγόντων,ένάντια στήν άνοδική πορεία 
της έμπορικής καί βιοτεχνικής διαστρωμάτωσης.

-1 8 0 -

3. Ή οικονομική συρρίκνωση τών συντεχνιών.

'Ανεξάρτητα όμως άπό τ ί ς  έπιπτώσεις τών μεταρρυθμίσεων τόσο 
σ τίς  φορολογικές υποχρεώσεις δσο καί στήν αύ|τέλεια τών συντεχνιών, \ 
πρέπει νά παραδεχθούμε πώς τό παλιό οίκονομικό σφρίγος τών περισσό
τερων συντεχνιακών μελών παραχωρούσε συνεχώς τή θέση ίου στήν οικο
νομική δυσπραγία καί τόν οίκονομικό μαρασμό.

Μόνο λίγες συντεχνίες έξακολουθούσαν νά έχουν,σέ σμικρογραφία. 
τήν παλιά τους μορφή καί μιά σκιώδη άκτινοβολία,σέ σύγκριση μέ έκεί- 
νη τών περασμένων χρόνων. Άνάμεσά τους καί στήν πρώτη σειρά ή συντε
χνία τών γουναράδων,πού έξακολουθούσε τ ίς  έμπορικές της δραστηριότη-

82
τες πρός τήν έξωτερική άγορά. Ακολουθούσαν οί ταμπάκηδες μέ τά ό-

83νομαστά τους δέρματα καί οί τζαρτζήδες.Δέν ύστερούσαν όμως καθόλου καί 
ο ί ραφτάδες, πού οί παραδοσιακές τους ένδυμασίες (φέρμελη,σελάχι,τουζ
λούκια) έβρισκαν άκόμη άπήχηση όχι μόνο άνάμεσα στούς
χριστιανούς καί τούς 'Αλβανούς τής περιοχής τους,άλλά άκόμη καί 
στούς άνδρες τής τουρκικής αύτοκρατορικής φρουράς.

Τήν προτίμηση τής φορεσιάς, μέ έλληνική τεχνοτροπία άπό τούς 
τούρκους φρουρούς, διαπίστωσε καί ό νεοφερμένος τότε γενικός Γραμμα
τέας τού έλληνικού προξενείου στά Γιάννινα θ.Κανελλόπουλος, όπως 
μαρτυρεί σέ άναφορά του πρός τό ’Υπουργείο ’Εξωτερικών τής Έλλά- 
δας, όπου άνάμεσα στά άλλα γράφει καί τά έξή ς :" .. Ή στολή αύ- 
τώ ν ... τήν όποιαν ειδον κατά τήν έπέτειον ε ις  τόν θρόνον άναβάσεως 
τής Α.Α.Μ τού Σουλτάνου ε ίνα ι καθαρώς έλληνική,οόρεμα (μείτάν) έ ΐ  
έρυθροΰ έριούχου πλουσίως χρυσοκεντημένου,περικνημίδας (τουολούκια) 
χρυσοποιήτους,φέρουσι ε ίς  τήν ζώνην σελάχι χρυσοκέντητον.."

Σέ δεύτερη μοίρα έρχονταν οί χρυσοχόοι,οί τσαρουχάδες,οί κα· 
ποτάδες καί βαρδακουλάδες καί οί καζάζηδες καί ίμπρισιμάδες , δσοι 
βέβαια άπό τ ίς  συντεχνίες τών δύο τελευταίων έπαγγελμάτων είχαν άν-· 
τέξε ι στόν άνισο έβραϊκό άνταγωνισμό.

Γιά τούς πρώτους ό περιηγητής Auguste Viquesnel μάς πληροφο
ρεί άτι συναρμολογούσαν άλβανικά πιστόλια έπάργυρα μέ τήν τέχνη τού

Το
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savat (roontes en argent savate), πού κόστιζαν 273 γαλλικά φράγκα,καί
πιστόλια έπίχρυσα,φλωροκαπνισμένα ή μαλαματοκαπνισμένα μέ τή βέργα

85
τους,τά όποια πωλοΰσαν 358 γαλλικά Φράγκα τό καθένα .Οί γιαννιώχες 
χρυσοχόοι κατασκεύαζαν άκόμη καί τά έζπς κυνηγετικά είδη:φυσιγγιοθή
κες σέ τέχνη savat μέ τιμή 212 γαλλικά φράγκα τό ζευγάρι*φυσεκοθήκες 
φλώροκαπνισμένες,πού πωλοΰσαν πρός 50 φράγκα τήν κάθε μ ιά ’κουτί λα
διού γιά τά δπλα μέ άλυσίδα καί μέ έπαργυρωμα σέ τέχνη savat 26 φρά
γκα τό καθένα καί έπαργυρωμένα μαχαίρια σέ τέχνη savat μέ άλυσίδα,

86
που άξιζε 60 φράγκα τό καθένα.

Τέλος οί άργυροχρυσοχόοι τής πόλης έδειχναν ιδια ίτερη έπίδοση
καί μαεστρία στήν κατασκευή άσημένιων λιγενόμπρικων,τά όποια ,γ ιά  τήν 
κομψότητα καί τήν_ψηλ^_τιμή τους,άγοράζονταν άπό πλούσιες χριστιανι*
κές,όθωμανικές καί έβραΐκές οικογένειες καί δωρίζονταν συνήθως σέ 
τούρκους άξιωματούχους.

0L τσαρουχάδες έξακολουθοϋσαν νά συνιστοΰν μιά πολυμελή συντε
χνία,πού δεχόταν συχνά μεγάλες παραγγελίες γιά τήν κατασκευή τσα-

88ρουχιών των άνδρών τού αύτοκρατορικοΰ στρατού.
01 καπάδες συνέχιζαν νά κατασκευάζουν άγροτικές,ποιμενικές καί 

ναυτικές κάπες μέ ρυθμό πολύ πιό χαλαρό άπό τήν έποχή του Άλή πασά. 
Τό γεγονός όμως αύτό δέν περιόριζε άπαραίτητα σέ μεγάλο βαθμό τόν ά- 
ριθμό των μελών τής συντεχνίας των κσπάδων.Τά έργαστήρια πού είχαν 
άπομείνει άπασχολοΰσαν σημαντικό άριθμό συντεχνιτών. τά προϊόντα 
των όποιων γίνονταν άκόμη περιζήτητα καί άνάρπαστα στά Βαλκάνια. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άποτελεί ή περίπτωση του μεγαλοεπιχειρημα-
τία καποτα Κώστα Μπίτζου άπό τό Συρράκο,ό όποιος ώς τό I860,σύμφωνα

89
μέ τήν ’Αγγελική Χατζημιχάλη, κρατούσε στά Γιάννινα περίφημο καπο- 
τάδικο έργαστήρι πού έπάνδρωναν σαράντα τεχν ίτες καλφάδες, μεσίτες 
γιά τά μαλλιά καί συνεργεία άπό ύψάντρες.Ή έτήσια παραγωγή τοΟ έργί 
στηρίου αύτοΰ ξεπερνούσε τά χ ίλ ια  κομάτια πού διασκορπίζονταν σέ δ-

90
λη τήν βαλκανική χερσόνησο.

Παραθέτουμε έδώ έναν πίνακα των έργαστηρίων πού υπήρχαν στ ή 
γιαννιώτικη άγορά κατά τό 1862.Τά στοιχεία  τού πίνακα αυτού άντλήσα- 
με σχεδόν αύτούσια άπό μιά στατιστική έκθεση πού έστειλε ό Γάλλος 
πρόξενος E.Wiet στά Γιάννινα πρός τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών τής 
Γαλλίας τή χρονιά έκείνη. Γ

&
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’Εργαστήρια στό γιαννιώτικο παζάρι κατά τό έτος 1862.

Είδος ’Αριθμός

Μερτζάρικα 154
Μπακάλικα 101
Καφενεία 25
Κρασοπουλιά 58
Ρακοπουλιά 14
Καπνοπωλεία 33
Ψωμάδικα (Φούρνοι) 55
Ψαράδικα 13
Ραφτάδικα εύρωπαϊκης μόδας 12
Ραφτάδικα ντόπιας μόδας 43
Καπάδικα 24
Καζάζικα καί Ίμπρισιμάδικα 45

Παπουτζήδικα εύρωπαϊκης μόδας 29
Παπουτζήδικα ντόπιας μόδας 96
Βαφιάδικα ®
'Οπλοποιεία 4
Πεταλωτήρια 22
Σελλάδικα (Σαμαράδικα) 3
Τενεκτζήδικα 9
Σιδεράδικα 25

p c
Χ ρ υ σ ο χ ο ε ί α

Π α λ ι α τ ζ ή δ ι κ α  1 2

Μ π ο σ τ α ν τ ζ ή δ ι κ α *  ^
94’Εργαστήρια ζωνών
19

Γ ο υ ν α ρ ά δ ι κ α

Ρ ο λ ο γ ά δ ι κ α  6
9

Ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ι α

' Υ φ α ν τ ο υ ρ γ ε ί α  ®
27

Κ ο υ ρ ε ί α

Μ π ρ ο υ τ ζ ά δ ι κ α
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'Υαλουργεία 7

Φαρμακεία 7

Χασάπικα 26

Χάνια 50

Ξυλάδικα 10
Κηροποιεία 2

Ταμπάκικα 64

Σαπουνοποιεία 1
Σαράφικα 1

Σύνολο 1164

Άπό μιά πρώτη έξέταση του πίνακα διαπιστώνουμε ό τι έχε ι πραγ
ματοποιηθεί μιά διαφοροποίηση στόν άριθμό των μελών δλων σχεδόν των 
συντεχνιών σέ σύγκριση μέ τόν άντίστοιχο της έποχής τού Άλή πασά. 
"Ετσι βλέπουμε δτι έχουν αύζηθεί σημαντικά τά μέλη τών παρακάτω συ
ντεχνιών: Μερτζάρηδων, Μπακάληδων, Άρτοποιών,Τακιαντζήδων καί
Ταμπάκηδων.Αντίθετα έχουν μειωθεί τά μέλη τών συντεχνιών τών Μπο- 
σταντζήδων,τών Καπάδων καί Βαρδακουλάδων καί τών Γουναράδων.

Αξιοσημείωτος άκόμη ε ίνα ι ό διαχωρισμός πού κάνει ό Γάλλος 
πρόξενος στά μέλη τών συντεχνιών τών Ραφτάδων καί τών Παπουτζήδων. 
Σύμφωνα μ'αύτόν άπό τά c5 συνολικά ραφτάδικα τής πόλης τά 43 κατα
σκευάζουν ένδυμασίες έγχώριες ένώ τά ύπόλοιπα 12 άκολουθοΰν τήν εύ-

ρωπαίκή τεχνοτροπία. Άπό τά 125 παπουτζήδικα τά 29 διαθέτουν παπού
τσια προσαρμοσμένα σ τίς άπαιτήσεις τής εύρωπαίκής μόδας.Τά ύπόλοι- 
πα 96 κατασκευάζουν παπούτσια μέ τόν παλιό παραδοσιακό τρόπο πού ί -  
κανοποιεί τό μεγαλύτερο μέρος τού άγοραστικού κοινού.Τέλος πολύ ση- 
μαντικό είνα ι τό γεγονός δτι άναφέρονται γιά πρώτη φορά στά Γιάν
νινα τά παρακάτω έργαστήρια:’Υαλουργεία,Ρολογάδικα,Παλιατζήδικα καί 
Σαπουνοποιεία.

Οί γενικότερες οίκονομικές συνθήκες,άλλά καί ο ί είδικότερεςτο·* 
πικές καί χρονικές συγκυρίες,σμίκρυναν δλο καί περισσότερο τά πλαί
σια μέσα στά όποια έπρεπε νά κινούνται οί Γιαννιώτες έμποροι καί β ι-  
οτέχνες.

Μετά τήν έπανάσταση τού 1854 παρατηρήθηκε γιά μερικά χρόνια 
μεγο π όκρίβεια στ ή γιαννιώτικη άγορά,πού έρχόταν σέ πλήρη άντίθεση
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μέ τ ις  οικονομικές δυνατότητες του μεγαλύτερου μέρους τού άγοραση- 
κου της κοινού.Ή  άκρίβεια αύτή δφειλόταν στή σταθερή έλλειψη των 0- 
ποζυγίων που χάθηκαν στόν πόλεμο, άλλα καί στις δυσκολίες πού 
συναντούσαν τά ύπόλοιπα ζώα κατά τή μεταφορά των έμπορευμάτων, έξαι- 
τ ία ς  τής κακής κατάστασης των μεγάλων έμπορικών δρόμων πρός τήν "Αρ
τα καί τή Σαγιάδα, " κ α ί  τόν πολλαπλασιασμό των ληστρικών συμμοριών93

’Αποκαλυπτική γιά τή μεγάλη αύτή άκρίβεια είνα ι ή άναφορά τού 
νεοφερμένου τότε "Ελληνα πρόξενου στά Γιάννινα Κ.Ράμφου,δ όποιος έκ- 
θέτοντας τήν γενικότερη κατάσταση τής πόλης στό 'Υπουργεία έξωτερι- 
κών έδειχνε νά έκπλήσσεται άπό τ ις  τιμές τής γιαννιώτικης άγορδς. "Ε
τσι άνάμεσα στ’άλλα έγραφε δ τ ι τά οικιακά akeOn καί τά είδη ένδυμα- 
σίας καί ύπόδησης είχαν τριπλάσια άξια άπό τά άντίστοιχα τών ’Αθηνών 
καί δ τ ι οί τιμές τών τροφίμων κυμαίνονταν στά ίδ ια  ή παρόμοια έπίπε- 
δα μέ έκεινες τής πρωτεύουσας τού 'Ελληνικού κράτους. Ώς χαρακτηρι
στικό παράδειγμα σημείωνε τά γυναικεία πέδιλα,πού στήν ’Αθήνα 
πωλούνταν 11/2 δραχμή τό ζευγάρι, ένώ στά Γιάννινα τά ίδια  άκριβώς 
πέδιλα κόστιζαν 6^/2 δραχμές τό ζευγάρι?4

Στό μεταξύ δέν έλειπαν καί τά ειδικότερα δυσμενή γεγονότα. Τή 
νύχτα τής 20η£ ’ Ιουλίου 1856 ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στήν πόλη,στή/ 
τοποθεσία "Πλάτανος".Ή πυρκαγιά αύτή,βοηθούμενη άπό τόν άνεμο καί 
τήν παντελή έλλειψη πυροσβεστικών μέσων άπό τους χριστιανούς, άποτέ- 
φρωσε μέσα σέ λ ίγες ώρες έκτός άπό τά 50 σπίτια καί πάρα πολλά έργα- 
στήρια καί χάνια τής άμεσης περιοχής (συνοικ ίας).Ό  πρόχειρος άπολο- 
γισμός τής ζημιάς σύμφωνα μέ τούς πρώτους έκτιμητές ξεπέρασε τά 
2.000.000 γρόσια.95

Μέ τό πέρασμα τού χρόνου ή άθλια οικονομική κατάσταση τής πε
ριοχής έτεινε νά άποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.Ό νέος βαλής τής ’Ηπεί
ρου, Άκίφ πασάς,96 πού χαρακτηρίστηκε άπό τούς ύπόδουλους τής περιο
χής ώς δεύτερος Άλή πασάς,γιά τήν πολιτική του,συνετέλεσε ώστε 
ν ’άποκτήσει ό τόπος μεγαλύτερη δυστυχία καί άπογύμνωση .

"Υστερα άπό τήν άπομάκρυνση τού Άκίφ πασά καί τήν άφιξη τού 
νέου διοικητή Χουσνή πασό,ό όποιος ε ίχε ξαναδιοικήσει τό πασαλίκιαύ- 
τό ,ο ί κάτοικοι τών Ίωαννίνων καί τής ’Ηπείρου γενικότερα περίμε-
ναν καλυτέρευση τών συνθηκών ζωής, άφοΰ ό Χουσνή πασάς
άν μή τ ί  άλλο, θεωρούνταν άπηνής διώκτης της ληστείας.98 ’Ακόμη 
πίστευαν πώς ό νέος βαλής θά ύλοποιοΰσε τ ις  άπό πολύ καιρό ψιθυριζό-
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μενες άνεπίσημες πληροφορίες γιά τήν έπικείμενη κατασκευή άμαξιτής ό- 
δοΟ άπό τά Γιάννινα πρός τήν Άρτα.

"Οπως σημειώσαμε καί παραπάνω,ένας άπό τούς λόγους πού τά οικο
νομικά των συντεχνιών χειροτέρευαν συνεχώς ήταν ή έλλειψη
στοιχειώδους συντήρησης των μεγάλων έμπορικών δρόμων.Αύτό ε ίχε  ώς 
άμεσο άποτέλεσμα τήν αύξηση των άγωγιών καί σέ προέκταση τήν άνύψωση 
των τιμών στά είδη τής γιαννιώτικης άγοράς καί τήν άπομάκρυνση τού 
άγοραστικού κοινού.

Άν καί ή καλυτέρευση τού δρόμου αύτού άποτελούσε έπιτακτική ά- 
νάγκη δχι μόνο γιά τήν όμαλή διακίνηση τού έμπορίου στήν Ή πειρο, άλ- 
λά καί γιά τή σωστή άμυντική προετοιμασία καί πολεμική έτοιμότητα τής 
τοπικής τουρκικής έξουσίας,οί τοΟρκοι διοικητές άδιαφορουσαν ή άμε- 
λοΟσαν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Κάποιες προσπάθειες,πού άρχισαν 
τόν ’ Ιούνιο τού 1869,έμειναν ήμιτελεΐ<^°(&μφωνα μέ τήν έκθεση τού 
αυστριακού προξένου στά Γιάννινα Zwiedinek πρός τόν κόμητα /on 
Beust.101

Τήν ίδια  χρονιά άρχισε καί ή κατασκευή τού τουρκικού στρατώνα 
στά Γιάννινα ό όποιος είχε πυρποληθεΐ πρίν άπό μερικά χρόνά?.2*» δαπά
νη γιά τό οικοδόμημα αύτό προϋπολογίστηκε σέ 25.000.000 γρόσιΑ03 Τό 
ποσό άποφασίστηκε άπό τόν Ρασήμ πασά,γενικό διοικητή τής Ηπείρου 
νά τό έπωμισθούν οί κάτοικοι τής περιοχής."Ετσι,ένα κακό προηγούμε
νο πού πήγαινε νά άναβιώσει,ό θεσμός τώνκονακίων,καί ξεπεράστηκε σ χετι
κά άνώδυνα άπό τους ΓιαννιώτεςΑντισταθμίστηκε άπό τήν έπώδυνη,Ιδιαί
τερα τήν έποχή έκείνη,έκτακτη εισφορά τους γιά τή μερική κάλυψη 
τών έξόδων του έργου αύτού.Κοντά λοιπόν στις βαριές φορολογικές ύπο- 
χρεώσεις καί τή γενικότερη άσχημη κατάσταση ήρθε νά προστεθεί καί ή 
άνέγερση τού κυβερνητικού στρατώνα γιά νά άποστραγγίσει τά άθλια 
οικονομικά τους καί νά τούς βυθίσει άκόμη περισσότερο στή μ ιζέρ ια κα ί 
τήν άπόγνωση.104

Πολύ παραστατικά άπέδιδαν τήν άπελπιστική τους θέση οί Γ ιαννιώ- 
τες έπαγγελματίες σέ έπιστολή τους πρός τό Πατριαρχείο τόν Α πρίλιο 
τού 1869,παρακα\ώντας τόν ποιμενάρχη τους νά μεσιτεύσει στό Σουλτάνο 
γιά τήν έλάφρυνση τών Φορολογικών τους υποχρεώσεων."Ετσι,άνάμεσα στά 
άλλα,έγραφαν καί τά έ ξ ή ς :" .. .  ο ί δ ’έν τή πόλει διαβιοΰσι συντηρούμε^ χ 
νοι έν λιτότητι καί αύστηρή οίκονομίσ,οί μέν μετερχόμενοι άθλια τινα
έπιτηδεύματα,οί δέ μικρεμπορικάς έπιχειρήσεις καί πλείστοι δ ’άποδημι-

t-i
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κών διακινδυνεύσεων,διότι ή άθλιότπς τής γής,τό πολυδάπανον τής δια- 
μετακομίσεως,τό έπισφαλές τής πορείας,η δυσχέρεια των όδών καί ή σπά- 
ν ις  τοΟ χρηματικού περιώρισε τήν βιομηχανίαν καί τόν έμπορικόν κύκλο/ 
ε ίς  στενώτατα δρια ώστε πολλοστημόριον των κατοίκων των Ίωαννίνων ο ί
κο νομεί τήν λιτότητα τής συντηρήσεώς του

’Επίσης,σέ έμπιστευτική άναφορά του,ό Ρώσος πρόξενος των Ίω - 
αννίνων πρός τό στρατηγό Κοβαλέφσκι,άναφερόμενος στήν πόλη αύτή τήν 
άποκαλεί δυστυχισμένη πόλη πού ε ίχε  τή μορφή περισσότερο στρατιωτικά 
καταυλισμού παρά πολιτειακού όργανισμού.106

Τήν έποχή αύτή άρχισαν νά καταφθάνουν στά Γιάννινα τά πρώτα ά- 
νησυχητικά μηνύματα τής βιομηχανικής έπανάστασης.Άπό τ ίς  έκθέσεις 
τών αυστριακών προξένων διαπιστώνουμε ότι τό αύστριακό έμπό- 
ριο ε ίχε  εισχωρήσει γιά καλά στόν ήπειρωτικό χώρο.Οί αύστριακόί πρό
ξ ε ν ο ι,von Chiari άρχικά καί j.Zwiedinek άργότερα,ήταν παραπάνω άπό 
σίγουροι πώς,άν καλυτέρευε ό έμπορικός δρόμος Ίωαννίνων-Άρτας καί 
άν ο ί αύστριακές βιομηχανίες προσάρμοζαν κάπως τά προϊόντα τους στίς 
άνάγκες καί τ ίς  άπαιτήσεις τού καταναλωτικού κοινού τής ’Ηπείρου,τά

1 Π *7
αύστριακό προϊόντα θά κατέκλυζαν τ ίς  ήπειρωτικές άγορές.

Τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών τής Αύστρίας δέν έμεινε άσυγκίνητο ά
πό τ ίς  άναφορές τών προξενικών του άρχών στά Γιάννινα.Ζήτησε άπό τούς 
προξένους νά τού άποστείλουν έτήσιες έμπορικές στατιστικές έκθέσεις 
γιά  τά προϊόντα τής χώρας τους5γιά τ ίς  όποιες όμως οί τελευταίοι δή
λωσαν άδυναμία,έπειδή ή στατιστική καταγραφή τών προϊόντων ήταν άγνω-

108
στη γιά τ ίς  τουρκικές τελωνειακός άρχές.

Μόνο γιά τά λιμάνια Πρέβεζας καί Αύλώνας υπήρχαν στατιστικοί π ί
νακες γιά  τά αύστριακό έμπορεύματα πού εισέρχονταν στήν Ήπειρο μέ

109τά άτμόπλοια τής έταιρείας Lloyd. ’Αλλά ή άξια τών πινάκων αυτών ή
ταν πολύ περιορισμένη καί μόνο ένδεικτικά μπορούσαν νά χρησι
μοποιηθούν, άφοΰ στά παράλια τού ήπειρωτικοΰ χώρου υπήρχαν καί άλλα 
λιμάνια,δπου μικρότερα ιστιοφόρα πλοία μετέφεραν ένα σημαντικό άριθμό 
αυστριακών έμπορευμάτων. “Ετσι ή ποσότητα τών είσαγόμενων αυστρια
κών προϊόντων δέν μπορούσε νά ύπολογισθεϊ ούτε κατά προσέγγιση.

Παρ’δλα αυτά όμως ό Zwiedinek δέν έπαυε νά τονίζει σέ κάθε
του έκθεση πρός τό αύστριακό Υπουργείο ’Εξωτερικών άλλά καί τόν
αυστριακό Πρέσβη στήν Κωνσταντινούπολη τήν εύνοΐκή συγκυρία γιά τήν

_ . _ _ 111 πυκνωση των αυστριακών έμπορικων συναλλαγών στήν περιοχή.
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4) Ή πυρκαγιά των Ίωαννίνων (1869)

Τήν όριστική παρακμή τών συντεχνιών^πού θά άκολουθοΟσε μερικά 
χρόνια άργόιερα,προετοίμασε κατά κάποιο τρόπο ή τρομακτική πυρκαγιά 
πού ξέσπασε στήν άγορά τής πόλης τόν 'Ιούλιο  τοΟ 1869.Στήν ούσίαπρό 
κειται γιά πυρπόληση τής άγοράς,πού Οποκινήθηκε άπό τόν ίδ ιο  τόν Θα
λή τής 'Ηπείρου Ρασήμ πασά.112

Ό τουρκος διοικητής,έπιθυμούσε νά προσδώσει μιά έμφανίσιμη πα
ρουσία στή γιαννιώτικη άγορά,δπου κυριαρχούσαν οί ξύλινες παράγκες 
καί οί στενοί βρώμικοι δρόμοι.Γ ι’αύτό προσπάθησε έπανειλπμμένα νά 
πείσει τούς κατόχους των ξύλινων έργαστηρίων νά προβουν σέ κάποια ά- 
νακάίνισή τους μέ πιό στέρεο οικοδομήσιμο ύλικό ή νά τά μεταφέρουν 
σέ άλλο χώρο μέ τή χρηματική έπιχορήγηση τής τουρκικής έξουσίας. Σέ
δλες όμως τ ις  έπαφές πού ε ίχε  μαζί τους συνάντησε τήν πεισματική ά-

113ντίδραση τόσο των χριστιανών δσο καί τών τούρκων έπαγγελματιών.
'Αποφασισμένος νά έκτελέσει τό σχε'διό του,χωρίς παράλλη

λα νά κινήσει τ ις  ύποφίες τών Γιαννιωτών έναντίον του, ό Ρασήμ πασάς 
έφυγε δήθεν γιά περιοδεία στή θεσσαλία,συνοδευόμενος άπό τό στρατιω
τικό διοικητή τής Ηπείρου,ένώ λίγο άργότερα,τά μεσάνυχτα τής 28 
πρός τήν 29^ Ιουλ ίου ,ή  άγορά παραδινόταν σ τις  φλόγες.

Τό πρώτο κατάστημα πού πήρε φωτιά,κατά τόν Β.ΓΙυρσινέλλα, m  ή
ταν τού ΔημΧρυστάλλη,πατέρα του γνωστού ποιητή Κώστα Κρυστάλλη.
*0 κυβερνητικός στρατός,πού έτρεξε στόν τόπο τής πυρκαγιάς,άντί νά
βοηθήσει τούς άλλόφρονες χριστιανούς, τούς έμπόδιζε νά πλησιάσουν καί 
νά προβούν στήν παραμικρή προσπάθεια γιά τήν κατάσβεσή της.

"Ετσι ή φωτιά,άνενόχλητα,κατέκαψε πάνω άπό 1800 άκίνητα.Ά νάμε- 
σά τους ήταν 20 χάνια καί·43 φούρνοι, καφενεία καί οινοπωλεία.*0 τ ε λ ι
κός άπολογισμός τής συμφοράς αύτής τών έμπόρων καί βιοτεχνών τής πό
λης άνήλθε,σύμφωνα μέ τ ις  πρώτες έκτιμήσεις,σέ 600.000 τουρκικές χρυ
σές λ ίρ ες .Ό  Ρασήμ πασάς δμως άποτίμησε τή ζημιά τους αυτή σέ

1157.500 χρυσές λ ίρ ες ,τ ις  όποιες καί διέθεσε στούς πυροπαθείς.
Ό  άφανισμός του κεντρικού τμήματος τής πόλης ύπήρξε όλοκληρω- 

τικός καί ο ι συνέπειες τής πυρκαγιάς έβαζαν σέ νέες δοκιμασίες 
τ ις  γιαννιώτικες συντεχνίες.Τό μέγεθος καί τ ις  διαστάσεις τής κατα
στροφής άποτύπωσε άνάγλυφα ό συμπατριώτης τους δάσκαλος Αναγνώ
στης Ίω.Παπάς σέ ένθύμησή του πού διασώζεται στό παράφυλλο του μη
ναίου Σεπτεμβρίου τού Αγίου Νικολάου Δραγοψάς:".. εγενε μιγαλος θρ ί-
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νος και εκλιγαν ο κοσμος μι μιγαλο χάλι δστε οπού εβαλθικαν μερικι 
να ζουρλαθούν απο τον στεναγμών τούτον οπού ελιόθηκε το παζαρι ολο α
πό την φλόγαν κε εζιμιοσε ο κοσμος μιλιουνια φλουριά ...". 118

Τήν έπόμενη μέρα τής πυρκαγιάς ο ι μηχανικοί τού πασαλικιοΰ έ
καναν τό πρώτο ρυμοτομικό σκαρίφημα της νέας άγορας τών Ίωαννίνων, 
προσαρμοσμένο σ τις  άπαιτήσεις τού Ρασήμ πασά.

Λίγο καιρό άργότερα άρχιζαν νά χτίζοντα ι τά νέα λιθόκτιστα έρ- 
γαστήρια,φτωχικά καί λιτά,άντικατοπτρίζοντας τήν έλεεινή οίκονομική 
κατάσταση τών συντεχνιακών μελών καί έξαντλώντας τά τελευταία πενιχρά 
χρηματικά τους άποθέματα.’Έτσι,στήν ουσία ή άλλαγή πού πραγματοποιή
θηκε στό γιαννιώτικο παζάρι δέν ήταν μεγάλη,άφού οί περισσότεροι δρό
μοι παρέμειναν πάλι στενοί καί σκοτεινοί1.17

5) *Η συμβολή τών συντεχνιών στή διαμόρφωση τής πολιτικής,κοινωνικής 
καί θρησκευτικής ζωής της πόλης (1856-1869),

Στό ίδ ιο  διάστημα ή δράση τών συντεχνιών στόν πολιτικό,κοινωνι
κό καί θρησκευτικό τομέα τής πόλης ήταν πολύ περιορισμένη καί σέ με
ρικές περιπτώσεις μάλιστα άνύπαρκτη.Σ’ αύτό άναμφισβήτητα συνετέλεσε 
ή οίκονομική καχεξία τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών συντεχνιακών με
λών καί οί έπιπτώσεις γενικότερα τών κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων τού 
1856.

Μέχρι τή θέσπιση τού συστήματος τού Νόμου τών Βιλαετίων,πού άλ
λαξε βασικά τή διοικητική όργάνωση της όθωμανικης αύτοκρατορίας, οί 
συντεχνίες έξακολουθοϋσαν νά έχουν τό προβάδισμα σέ δλα σχεδόν τά δ ι 
οικητικά όργανα της γιαννιώτικης κοινότητας.’ Ιδιαίτερα ένισχυμένοι έ- 
ξηλθαν οί συντεχνίτες άπό τούς άγώνες τους έναντίον τών διάφορων μη
τροπολ ιτών,άποσπώντας έτσι τόν πλήρη έλεγχο στά άγαθοεργά καταστήμα
τα τής πόλης.Χαρακτηριστικό ε ίνα ι τό γεγονός ότι τό έγγραφο σύμφωνα 
μέ τό όποιο άναδεικνύονταν κάθε χρόνο οί έπίτροποι τών διαφόρων δια
χειριστικών έπιτροπών τών κληροδοτημάτων,γιά νά είνα ι έγκυρο,έπρεπε 
νά φέρει άπαρσίτητα,έκτός άπό τ ις  ύπογραφές τών κοινοτικών άρχόντων 
καί τ ίς  υπογραφές τών πρωτομαστόρων τών συντεχνιών^·18

Μετά τήν έφαρμογή του νόμου τών Βιλαετίων στά Γιάννινα119 τό
1869 οί συντεχνίες δέν έπαψαν τελείως νά άσκούν κόπο ο έλεγχο στά κοι
νοτικά άλλά ό ρόλος τους δέν είχε τήν άποφασιστικότητα καί τήν έκτα
ση πού αύτές έπιθυμοΟσαν.Μέ τά νέα δεδομένα όμως οί συνοικίες άποτε-
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λοΟσαν έκλογικά σώματα,πού άναδείκνυαν μέ τήν ψήφο τους κάθε χρόνο 
τούς μουχτάρηδες.δημογέροντες καί άζάδες των Ιωαννίνων. Ετσι,έκτός 
άπό μερικές συνοικίες,δπου οί "μαχαλιώτες" ήταν στήν συντριπτική τους 
πλειοψηφία συντεχνίτες120 στίς ύπόλοιπες βλέπουμε πώς δύσκολα ύπερί- 
σχυε τό συντεχνιακό στοιχείο,μέ άποτέλεσμα ή αύτοτέλεια των συντεχνι
ών νά δέχεται ισχυρά πλήγματα12?®

Οί συντεχνίες λοιπόν έχαναν όλοένα καί περισσότερο τό πρόνό-
μιο τής διοικητικής καθοδήγησης τής πόλης καί δημιουργούσαν σΐούς 
συμπολίτες τους σοβαρά έρωτηματικά γιά τήν πραγματική ισχύ τού συ
ντεχνιακού θεσμού.Έτσι όδηγοΰνταν,έκτός άπό τήν οικονομική παρακμή 
σέ μιά δομική κρίση,άφοΰ πολλά συντεχνιακά μέλη μέ τ ις  συντελούμενβ; 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις έξαρτιόνταν ή συνέπλεαν μέ έξωσυντεχνια- 
κά πρόσωπα.

Βρισκόμαστε στό προστάδιο των κομματικών διαμορφώσεων στά Γιάν- 
νινα,τών έντονων άντιθέσεων τών κοινωνικών τάξεων,που θά ένσαρκωθσύν 
λίγο άργότερα σέ δύο μεγάλα κόμματα,τήν "Κόσσα" καί τή "Βλιώρα".121

Τήν ίδ ια  περίοδο ή κοινωνική πρόνοια τών συντεχνιών περιορί
στηκε άποκλειστικά καί μόνο πρός τά μέλη το υ ς .’Αλλά καί σ’αύτά άκόμη 
δέν παρουσίαζε τό πλάτος καί τό ύψος τών προηγούμενων χρόνων.Τό μεγα
λύτερο ποσοστό τών βοηθημάτων πρός τούς συντεχνίτες ή τά μέλη τών ο ι 
κογενειών τών συντεχνιακών μελών προερχόταν τώρα άπό δωρεές, κυρίως 
διαθηκών τών συναδέλφων τους."Ομως καί οι συνδρομές αύτές τ ι ς  περισ
σότερες φορές χορηγούνταν έμμεσα.

Γιά παράδειγμα,ό εύκατάστατος μπακάλης Νικόλαος Ζώης ή Ζβίγκος 
στή διαθήκη του,πού συνέταξε στά Γιάννινα τό 1856,άφηνε 4.000 γρόσια, 
γιά νά' κατατεθούν στά έλέη τής Μητρόπολης μέ τόκο 8% καί μέ τήν 
έξής προυπόθεση:ό έτήσιος τόκος τους, 320 γρόσια,νά μοιράζεται άπό 
δυο ή τρία καταξιωμένα άτομα τής συντεχνίας του, "τούς καλύτερους τού 
ίσναφιου", τό Πάσχα στίς φτωχικές οικογένειες τών συνάδελφων τους.122

Παρά τή συνεχιζόμενη αιμορραγία τών συντεχνιών σέ μέλη, έξαιτίας 
τόσο τής άπόκτησης τής έλληνικής ύπηκοότητας μερικών δσο καί τής προ
σωρινής ή όριστικής άποδημίας τών ύπολοίπων στήν Ελλάδα καί προπαν
τός στή Δ.Στερεά,6 συνολικός άριθμός τών συντεχνιτών αύξαινότανάντί 
νά έλαχιστοποιείται.Ή άπογραφή τού πληθυσμού,πού πραγματοποιήθηκε τό 
1856 άπό τήν τουρκική κυβέρνηση γ ιά 'τή  στρατιωτική ύπηρεσία καί τούε 
σχετικούς φόρους, έπιβεβαίωσε τό παράδοξο αύτό γεγονός,άφού καταμέτρη 
σε 4387 άρρενες χριστιανούς,2018 τούρκους καί 1515 έβραίους. 123



- 1 9 0 -

Άν μάλιστα συμμεριστούμε τήν άποψη τού πληροφοριοδότη μας πά
νω στό θέμα αύτό Κωνσταντίνου Άραβαντινού,δτι τό 1/10 περίπου τού 
άρρενος πληθυσμού προσπαθούσε καί τά κατάφερνε νά ξεφεύγειάπό τ ίς  
στρατιωτικές άπογραφές,τότε δ πληθυσμός τής πόλης κατανέμονταν τελικά 
ώς έξης .'χριστιανοί 10.000'όθωμανοί 5000 καί έβραίοι 3000.124

Ή διπλάσια σχεδόν αύτή αύξηση τού γιαννιώτικου χριστιανικού 
πληθυσμού σέ διάστημα 15 έτών,σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τή συνεχιζόμενη 
άπώλεια των συντεχνιών σέ μέλη,όπως προαναφέραμε,δέν μπορεί μέ κανέ
να λόγο νά άποδοθεΐ μόνο στά πλαίσια της φυσιολογικής αύξησης τού γη
γενούς γιαννιώτικου στοιχείου.

Ασφαλώς βρισκόμαστε μπροστά σ ’ένα μεγάλο κύμα άστυφιλίας,πού 
όφείλεται σέ δύο βασικούς λόγους ία) στίς άσχημες συνθήκες ζωής, πού 

έπικρατοΰσαν στην ύπαιθρο καί β) στήν έλπίδα καί τήν προσδοκία μιας 
καλύτερης καί άσφαλέστερης ζωής στήν έδρα τού πασαλικιοϋ,
τά Γιάννινα, έπειδή έδώ οί νεοφερμένοι αποκτούσαν τό προνόμιο νά 
συμμετέχουν σ τίς  διανομές τών χρηματικών χορηγήσεων των εύεργετών. 
Σ’αύτό τούς διευκόλυνε άφάνταστα καί ή άρση θεμελιώδους συντεχνιακού 
φραγμού,πού έμπόδιζε τήν άνεξέλεγκτη καί άνεπιθύμητη αύξηση τών συν
τεχνιακών μελών. “Έτσι, ο ί περισσότεροι άπό τους νέους συντεχνίτες. ά- 
νοίγοντας μιά μικροεμπορική έπιχείρηση ή άσκώντας κάποια τέχνη άπο- 
κτοΰσαν τό δικαίωμα της έλεοδότησης,πού δέν τό είχαν στό χωριό τους, 
έξα ιτίας της συσσώρευσης τών εύεργετικών βοηθημάτων στά Γιάννινα 
καί άπέφευγαν ταλαιπωρίες καί δοκιμασίες,πού ήταν άγνωστες στήν πόλη.

Στό φαινόμενο αύτό συνέβαλε άκόμη άποφασιστικά καί ό έλεγχος
πού άσκοΰσαν μέχρι τότε ο ί συντεχνίες στήν διαχείριση τών κληροδοτη-

125
μάτων καί ή σύσταση τού Ταμείου τών ’Ελεών. Χαρακτηριστικό είναι 
τό γεγονός ότι ο ί έπίτροποι-διαχειριστές τών διαφόρων διαθηκών τών 
ήπειρωτών της διασποράς δέν προχωρούσαν στήν έκτέλεση τών έντολών 
τών διαθηκών, άν τά όνόματα τών έιτόρων καί έπιτρόπων τών άγαθοεργών 
καταστημάτων τών έλεών στά Γιάννινα δέν ήταν έπικυρωμένα μέ τ ίς  ύπο- 
γραφές τών "προϊσταμένων τών ίσναφίων". 126

9

Παράλληλα μέ τήν "έκλαίκευση" τών Μοναστηριακών κτημάτων τής 
Βλαχίας,ύστερα άπό έπίμονη άπαίτηση πολλών συντεχνιτών άλλά καί άλ
λων συμπολιτών τους ή διαχείρισή τους πέρασε στά χέρια τής "δευτέρας 
τών πολιτών τάξεως", ή όποια άνταποκρίθηκε στίς προσδοκίες τού κοι
νού.127 Οί χρηματικές χηρηγήσεις κα. διανομές πρός τούς φτωχούς Γιαν-
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νιώτες ,ο ί φορολογικές τους άνακουφίσεις καί γενικότερα ο ί κοινωνι
κές προσφορές,παρ'ότι 6 άριθμός των φτωχών αύξανόταν συνεχώς,δέν μ ε ι
ώθηκαν στό έλάχιστο.

Ή συμβολή τών συντεχνιών στή θρησκευτική ζωή τής πόλης ύπήρξε 
καί σ'αΟτό τό σύντομο χρονικό διάστημα σημαντική.

Στίς άρχές τής περιόδου αυτής, καί πιό συγκεκριμένα τό 1856 
πραγματοποιείται ή άνοικοδόμηση τής έκκλησίας τού Άρχιμανδρειοΰ,τής 
όποίας ή κατεδάφιση άρχισε τό 1852.129 Ή καθυστέρηση στήν έναρξη τών 
έργασιών πιθανόν νά όφείλεται σέ έλλειψη χρημάτων,έπειδή ό ναός κατε
δαφίστηκε πρόωρα καί έσπευσμένα ώς έτοιμόρροπος καί έπικίνδυνος γιά  
τό έκκλησίασμα.

"Οπως άποδεικνύεται καί άπό τό/σχετικό κώδικαί30 πού διέσωσε 
άναλυτικά τά ποσά πού δαπανήθηκαν γιά  τήν άνέγερση τοΟ Ά ρχιμανδρει
ού στό χρονικό διάστημα άπό 7 'Απριλίου 1858 μέχρι 12 Νοεμβρίου 1859, 
ή άνέγερση άρχισε τό 1858,πσρ’δτι τό σχετικό συμφωνητικό μεταξύ τών 
έπιτρόπων τών 4 έκκλησιών τής πόλης άπό τή μιά καί του κάλφα*πρωτομά
στορα. τών μαστόρων 'Ανασελιτζώτη^ημ .Κωνσταντίνου άπό τήν άλλη έγ ινε  
τό Δεκέμβριο τού 1852.

Στό χωρίς άρίθμηση πρώτο φύλλο τού παραπάνω κώδικα,πού έπιγρά
φεται "άφιερώματα". διαβάζουμε:"δσα άπό πόρτες μπηζηστενίου τά όποια 
έσύναξαν καί άφιέρωσαν οί μπε^στενλίδες".

20 ζευγάρια ντουσημά μακρύ πρός 3.40= 70
53 " “ δμοια κατότερα ποός _3___fJ59

σύνολο 229

’Ανάμεσα έπίσης στούς άφιερωτές τής έκκλησίας αύτής περιλαμβά
νεται καί ή συντεχνία τών τζιαρτζήδων,δπως μάς πληροφορεί ό άγνωστος 
γραφέας τού Φύλλου αυτού,άλλά καί δλόκληρου τού κώδικα,σημειώνοντας: 
"άπό ίσνάφι τσιαρτζίδων έπλήρωσαν άργάτες καί έκουβάλισαν πέτρα μάύ- 
ρη καί κιουσέδες133καί πουρή13,4άπό χαντάκι Φέρους έως Φώτου σιμιντζή 
καί έως τσιουκανέλη όμπροστά καί σημειώνονται ε ίς  μνημόσυνον αύτών”.

Συντεχνιακή προσφορά παρατηρούμε άκόμη καί στό ναΐσκο πού ύ- 
ψώθηκε πάνω άπό τόν τάφο τού νεομάρτυρα ’Αγίου Γεωργίου τών Ίω αννί- 
νων καί πλάί στό Ιερό τοΰ ’Αγίου 'Αθανασίου,γνωστού ώς Μητρόπολη. Ή 
συντεχνία πού συμμετέχει ένεργά στήν άγιογράφηση τού τέμπλου τοΰ να ΐ
σκου αύτοΟ είνα ι τών Κρασοπούλων καί Χαντζήδων.
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"Ετσι, δύο φορητές είκόνες τοΰ τέμπλου,ή Παναγία ή βρεψοκοατου- 
σα καί ό ’ Ιησούς Χριστός3πού φιλοτεχνήθηκαν άπό τό ζωγράφο Κωνσταν
τίνο  Θεοδοσίου τόν ’ Ιανουάριο τού 1863 είνα ι προσφορά τοΰ " Συναφίου 
των Χαντζίδων καί κρασοπούλων", δπως ένδεικ ικά άναγράφεται στή βάση 
των εικόνων αυτών.’Αλλά καί στήν είκόνα που βρίσκεται στό παραπόρτι 
τοΰ ναϋδρίουτοΟ νεομάρτυρα,δπου άπεικονίζεται ένας άλλος γιαννιώτης 
νεομάρτυρας,ό "Αγιος ’ Ιωάννης "5 έξ Ίωαννίνων",έργο καί αύτό τοΰ Θε
οδοσίου,διαβάζουμε: "Δέησις τώ ^ούλω ν τοΰ θεού τοΰ Συναφίου των Κρα- 
σοπούλων 1863 ’ Ιανουάριου 28". Τέλος, ή τρίτη φορητή είκόνα 
τοΰ τέμπλου ,δπου άπεικονίζεται ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος,κι αυτή ε ί 
ναι δωρεά των συντεχνιτών κρασοπώλων Γεωργίου Μιχαήλ καί Άνδρέα Κα- 
ρακίτζιου,Ζιτσαίων.

Πραγματικό μυστήριο άλλά καί άπορία προκαλεί ή προσφορά αυτή 
των κρασοπούλων καί χαντζήδων. "Οπως έχουμε προαναφέρει, τά μέλη τής 
συντεχνίας αύτής έκκλησιάζονταν στή μονή τοΰ ’ Ιωάννη του Πρόδρομου 
στό Νησί.Πρόσφατα μάλιστα ή ίδ ια  συντεχνία είχε άφιερώσει στήν παρα
πάνω έκκλησία τόν κεντρικό πολυέλαιο πού σώζεται μέχρι τ ίς  μέρες μας 
καί φέρει τήν έξής έπιγραφή: " + ΑΦ(ΙΕ)Ρ(Ω)Μ(Α) ΤΟΥ Σ(Υ)Ν(Α)Φ(ΙΟΥ) 
ΚΡΑΣΟΠ(ΟΥ)Λ(ΩΝ) ΖΟΥΜΟΥΓΑΝΙ ΤΟΥ ΠΑΝΣΙΩΤΑΤΟΥ: ΣΕΡΑΦΕΙΜ/ ΕΠΙΤΡΟΠΕΒΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΟΥΜΟΥΓΑΝΙ ΑΝΑΣΤ/ΑΣΙ(ΟΥ) ΚΑΥΖΥΛΙΔΑ ΖΕΙ(Τ)ΖΕΩΝ: 
1858".

Ή πιθανότητα νά έκκλησιάζονταν τά μέλη τής συντεχνίας αυτής 
έναλλακτικά.πότε στή μία έκκλησία κπί πότε στήν άλλη., άπορρίπτεται

9

άπό τό γεγονός δτι ό ναΐσκος τοΰ ’Αγίου Γεωργίου των Ίωαννίνων μό
λ ις  καί μετά βίας μπορούσε νά στεγάσει 30 άτομα.Τήν πιθανή σκέψη δτι, 
άπό τό πρόσφατο μαρτύριο τού 'Αγίου οι κρασοπουλοι καί χαντζίδες ό- 
δηγήθηκαν στήν χειρονομία τους αυτή.άπομακρύνει ή χρονική άπόσταση,που 
μεσολαβεί άπό τό θάνατο τοΰ 'Αγίου τό 1838 μέχρι τή δωρεά των έ ί-  
κόνων τό 1863.

Μιά πιό προσεκτική έξέταση των εικόνων τοΰ τέμπλου καί τής πόρ
τας τής μικρής πύλης άποδεικνύει δτι,έκτός άπό τ ίς  δύο εικόνες, πού 
συνοδεύουν πάντα τόν προστάτη άγιο τής έκκλησίας,δηλ. τήν Παναγία καί 
τό Χριστό,οί ύπόλοιπες δύο άναφέρονται ή μία στόν "Αγιο ’Ιωάννη τόν 
Πρόδρομο καί ή άλλη στό νεομάρτυρα Αγιο ’Ιωάννη τών ’ Ιωαννίνων. Άπό 
τούς δύο συνώνυμους αύτούς 'Αγίους ό πρώτος άηοτελοΰσε καί τόν προστά

τη τους "Αγιο."Ετσι ή μόνη λογική έξήγηση φαίνεται νά είνα ι πώς τά
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μέλη της συντεχνίας δώρισαν τ ίς  είκάνες αύτές ατό ‘ναΐσκο του 
νεομάρτυρα 'Αγίου Γεωργίου τιμώντας τόν "Αγιό τους.

Στήν ίδ ια  περίοδο παρατπρείται πάλι καί μιά άντίθεση συντεχνιών 
καί κλήρου χωρίς δμως τ ίς  διαστάσεις των προηγούμενων έτών.

"Αν καί τό χρονικό αυτό διάστημα δέν είχαμε φανερές καί έντονες 
διαμάχες άνάμεσα στους χριστιανούς Γιαννιώτες καί τό μητροπολίτη τους, 
δέν μπορούμε νά ίσχυρισθούμε δτι έλειψαν έντελώς ο ί ά ντ ιδ ικ ίε ς  μετα
ξύ τους.Βασική α ίτ ία  τών διενέξεων κι αύτή τή φορά τά μοναστηριακά 
κτήματα.

"Ετσι στίς άρχές τού 1861 πρωτομάστορες τών συντεχνιών καί άλλοι 
Γιαννιώτες πρόκριτοι άπευθύνθηκαν στόν 'Αρχιερέα τους ζητώντας τήν 
έκλογή τής μοναστηριακής διοίκησης πού γιά  ένα όχτάμηνο παρέμεινε κε
νή ,μέ άποτέλεσμα νά παρεμποδίζεται τό έργο τών έπιτρόπων τών έλεών καί

1 ̂ 6νά παραμένουν χριστιανοί χωρίς συνδρομή . Σέ άντίθετη περίπτωση δήλω
ναν κατηγορηματικά δτ ι θά βρίσκονταν στή δυσάρεστη θέση νά προσφύγουν 
στή "Μεγάλη του Χριστού ’Εκκλησίαν",γιατί δέν άνέχονταν άλλο νά παρα
μένουν τά διάφορα άγαθοεργά καταστήματα τής πόλης τους παραλυμένα.137

Ή άδιάλλακτη στάση τών συντεχνιτών καί τών υπόλοιπων χριστιανών 
τής πόλης έφερε τά ποθητά άποτελέσματα,άφοΰ ένα χρόνο άργότερα,τό 1862, 
κατορθώθηκε ή "έκλαίκευση·* τών μοναστηριακών κτημάτων τής Βλαχίας§ 

Ή "πέτρα τού σκανδάλου" θά έκλείψει όριστικά μέ τήν κατοπινή συνετή
ι  η ρ

διαχείριση τών μοναστηριακών προσόδων.
Πέντε χρόνια άργότερα,καί πιό συγκεκριμένα τά Χριστούγεννα τού 

1867, διαδραματίστηκε ένα σημαντικό γεγονός σέ βάρος τής συντεχνίας
τών άρτοποιών,στό όποιο άποδείχτηκε γιά μιά άκόμη φορά ή βαθιά θρησκευ-

139τική πίστη τού συντεχνιακού στοιχείου.
Εκείνη τή χρονιά συνέπεσε νά γιορτάζεται μαζί μέ τά Χριστούγεν

να καί τό τουρκικό Ραμαζάνι καί ή τριήμερη ύποχρεωτική άργία τών άρτο-
ποιών δημιουργούσε πολλά προβλήματα στόν κανονικό άνεφοδιασμό τών

140τουρκων κατοίκων τής πόλης σέ ψωμί. Παράλληλα,τίς ίδ ιε ς  μέρες συ
νέπεσε καί ή έπιστροφή τών άπολυόμενων έφέδρων στρατιωτών, ρεντίωη-

141
δων, στά πατρικά τους χώματα.Οί περισσότεροι άπό τούς έφέδρους αύ- 
τούς,πρίν περάσουν στά χωριά τους,στάθμευαν στά Γιάννινα,άνάλογα μιά 
καί δυό μέρες,γιά νά προμηθευτούν τό άναγκαΐο ψωμί καί τά άπαραίτητα 
τρόφιμα γιά τό Οπόλοιπο ταξίδ ι τού γυρισμού τους.

"Ετσι τήν παραμονή τών Χριστουγέννων,τελευταία μέρα πού ή γιαν-
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νιώτικη άγορά ήταν άνοιχτή,παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός μπροστά
στούς φούρνους καί υπερβολική ζήτηση ψωμιού,πού ήταν άδύνατον νά κα-

142
λύψουν τά άρτοποιεία τής πόλης.

Ό  Γενικός Διοικητής τής ’Ηπείρου Έτέμ πασάς ,άν καί άπό τή (ρύ
ση του πράος χαρακτήρας,έπηρεασμένος προφανώς άπό τούς συμβούλους 
του καί ίδίως άπό τόν κατή καί τόν καϊμμακάμη τής πόλης,φανατικούς μου
σουλμάνους, κάλεσε τήν ίδ ια  μέρα στό Διοικητήριο τά μέλη τού διοικητι
κού συμβουλίου τής συντεχνίας των άρτοποιών.’Εκεί,μέ έχθρικό ύφος τά 
διέταξε νά πείσουν τούς συναδέλφους τους νά παραμείνουν άνοιχτοί καί 
τ ίς  έπόμενες τρ ε ις  μέρες των Χριστουγέννων,γιά νά προμηθεύουν ψωμί 
στούς τούρκους κατοίκους τής πόλης καί κυρίως στούς έφέδρους στρατιώ
τες .

*0 πρωτομάστορας τής συντεχνίας άπάντησε στόν τούρκο βαλή ότι 
δέν δεχόταν νά καταστρατηγήσει ούσιαστική άπαγορευτική διάταξη, όχι 
μόνο τής συντεχνίας του άλλά γενικότερα όλων τών συντεχνιών.Σύμφωνα 
μέ τή διάταξη αυτή παρέμειναν κλειστά δλα τά έργαστήρια τής πόλης 
τ ίς  Κυριακές καί μερικές σπουδαίες γιορτάσιμες μέρες τού Χριστια
νισμού,όπου άνάμεσά τους πρωταρχική θέση είχαν οί μέρες τών Χριστου
γέννων. ’Επομένως άδικα έπέμενε .γ ια τ ί  ή άπάντησή τους θά ήταν άρνητι- 
κή^όποιαδήποτε πίεση κι άν δέχονταν,

Ό πρωτομάστορας τής συντεχνίας τόνισε άκόμη στόν Έτέμ πασά 
δτι^ κι άν δέν υπήρχε αύτό τό έμπόδιο.πάλι γιά πρακτικούς λόγους ήταν 
άδύνατο,άν όχι άκατόρθωτο, νά παρασκευασθεί ψωμί,άφοΰ οί περισσότεροι 
τεχν ίτες  καί τό μεγαλύτερο μέρος τού βοηθητικού έργατικοΰ προσωπικού 
τών φούρνων άπουσίαζαν στά χωριά τους,γιά  νά γιορτάσουν τά Χριστού
γεννα μαζί μέ τούς δικούς τους.Μόνο γιά τήν τρίτη μέρα τών Χριστου
γέννων υπήρχε κάποια μικρή έλπίδα κι αύτή περιορισμένη.

Ό τοΰρκος Βαλής,οπως ήταν φυσικό, δέν θεώρησε βάσιμες καί έπαρ- 
κεις τ ίς  δικαιολογίες τού διοικητικού συμβουλίου τής συντεχνίας τών 
άρτρποιών καί διέταξε τά μέλη του νά συνεννοηθοΰν μέ τούς ύπόλοιπους 
συναδέλφους τους γιά νά βρεθεί κάποια λύση,ώστε νά μήν κλείσουν οί 
φούρνοι τ ίς  μέρες αυτές.

Τά μέλη τού προεδρείου δμως,παρακούοντας τ ίς  έντολές τού Έ 
τέμ πασά,κατευθύνθηκαν άμέσως στό Μητροπολίτη καί τού άνακοίνωσαν 
τό σχετικό διάλογο πού είχαν μέ τόν τούρκο βαλή.Ό ’Αρχιερέας τούς 
ύποσχέθηκε άμεση καί συνεχή ύποστήριξη στόν άγώνα τους αύτόν καί 
τούς άπαγόρευσε νά άνοίξουν καί τήν τρίτη μέρα τών Χριστουγέννων.
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Έ τσι,στή νέα προκαθορισμένη συνάντηση πού είχαν μέ τόν τούρ- 
κο πασά οΐ έκπρόσωποι της συντεχνίας των άρτοπο ιών δέν προέκυψε κα
μιά πρόοδος πάνω στό θέμα καί ό Έτέμ πασάς όργισμένος διέταξε 
τή σύλληψή τους καί τήν άμεση έξορία τους στό Μπεράτι.

Ή ένέργεια τού τούρκου βαλή θεωρήθηκε άπό τό σύνολο τοΟ 
χριστιανικού πληθυσμού σκανδαλώδης καί άνεπίτρεπτη έπέμβαση τής τοπ ι
κής έξουσίας στήν έλεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων,τε
λείως άντίθετη πρός τ ίς  έξαγγελίες τής κεντρικής τουρκικής κυβέρνησης.

Μέ πρωταγωνιστές τό Μητροπολίτη καί τόν άναπληρωτή τού Ρώσου 
πρόξενου Beluzerkovicb άρχισε μιά έπίπονη προσπάθεια γιά  τήν άνατρο- 
πή τών άποφάσεων τού Έτέμ πασά.Γρήγορα ζητήθηκε καί ή έπέμβαση τόσο 
τού Αύστριακοϋ προξένου Zwledinek δσο καί τού άντίστοιχου "Αγγλου 
S tu a r t ."Αν καί δέν.έπιτεύχθηκε κοινή προξενική διαμαρτυρία γιά  τήν 
άστοχη ένέργεια τού τούρκου 3αλή,τελικά ό Έτέμ πασάς,μπροστά στήν 
ήλεκτρισμένη άτμόσφαιρα πού άρχισε νά δημιουργείται άπό τό φανατι
σμένο χριστιανικό πλήθος καί μέ τή θετική παρέμβαση τού ρώσου πρόξε
νου ,άναγκάστηκε ν ’άνακαλέσει τήν έξορία τών τριών μελών τού δ ιο ικη
τικού συμβουλίου τής συντεχνίας τών άρτοποιών.

Ή έπάνοδος τών έξόριστων τή δεύτερη μέρα τών Χριστουγέννων καί 
ή παρουσία τους στά Γιάννινα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στό έξεγερμένο 
λαϊκό χριστιανικό αίσθημα.11*3

Παράλληλα ή συντεχνία τών άρτοποιών συμφώνησε νά περιορισθεί 
άρχικά τουλάχιστον, σέ μιά έγγραφη διαμαρτυρία πρός τ ί ς  προξενικές άρ- 
χές τής πόλης γιά τήν άπαράδεκτη βία πού άσκήθηκε στά μέλη τού δ ιο ικη 
τικού συμβουλίου τής συντεχνίας.

’Αντίθετα ό Μητροπολίτης,κινούμενος ίσως καί από προσωπικά έλα- 
τήρια,σέ συγκέντρωση πού πραγματοποιήθηκε στή Μητρόπολη παρέσυρε τούς 
συνέδρους νά άπευθύνουν άναφορά πρός τήν 'Υψηλή Πύλη,καυτηριάζοντας 
τή συμπεριφορά τού τούρκου βαλή,καί ταυτόχρονα νά διακόψουν κάθε έπ ι- 
κοινωνία μέ τήν τοπική διοίκηση μέχρι νά φθάσει ή σχετική κυβερνητι
κή άπάντηση.’Ακόμη κατηχήθηκαν καί τά χριστιανικά μέλη τού μικτού 
δικαστηρίου νά άπέχουν συστηματικά άπό τά καθηκοντά τους.

Λίγους μήνες άργότερα, στίς 12 Μαϊου 1868,έφθασε σουλτανική δ ια 
ταγή πού άνήγγειλε τήν πτώση καί τήν άπομάκρυνση τού Έτέμ πασά άπό
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τή θέση του Γενικού Διοικητή της 'Ηπείρου .Τήν ένέργεια αύτή τής 
'Υψηλής Πύλης>πού χαιρετίστηκε μέ πρωτοφανή ένθουσιασμό άπό τούς χρ ι
στιανούς κατοίκους των Ίωαννίνων,ό Μητροπολίτης καί ο ί προσκείμενοι 
κύκλοι του τήν άπέδωσαν σ τίς  έπίμονες παραστάσεις τους πρός τήν Κεν
τρική τουρκική Κυβέρνηση γιά  τό έπεισόδιο τής έξορίας του προεδρείου

β , ι
της συντεχνίας των άρτοποιών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ*

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΠΕ - 
ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (1870-1912)

Ή παραπάνω περίοδος όριοθετεί τό τελευταίο στάδιο τής ζωής των 
γιαννιώτικων συντεχνιών.Στό χρονικό αύτό διάστημα δλοκληρώθηκαν δλες 
οί διεργασίες πού είχαν ώς στόχο τήν ύπονόμευση καί τή διάλυση τοΟ 
συντεχνιακού συστήματος,μέ άποτέλεσμα,ή χρησιμότητά του νά ε ίνα ι πε
ριορισμένη,άν δχι μηδαμινής καί τελικά έπιζήμια γιά τά συντεχνιακά μέ
λη.

Μέ τήν δλο καί μεγαλύτερη άνάπτυξη παραγωγής των προϊόντων καί 
τή διεύρυνση τής άγορδς,ό συναγωνισμός,συνδυάζοντας παλιές καί νέες 
μορφές, γίνεται τήν έποχή αύτή προοδευτικά δλο καί πιό σύνθετος καί 
δυνατός καταστρέφοντας δλους τούς τεχνητούς φραγμούς καί τά έμπόδια 
των συντεχνιών, πού παρουσιάζονται τώρα άδύναμες καί άνίκανες νά έμπο- 
δίσουν ή νά περιορίσουν τή δράση του ."Έτσι*μπορεί κανείς νά υποστη
ρ ίζε ι δτι,ένώ  οί συντεχνίες δημιουργήθηκαν,γιά νά χτυπήσουν τόν συνα
γωνισμό, τελικά υπέκυφαν σ'αύτόν.

1 .ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ 

I . Ή Βιομηχανική έπανάστσση στήν Εύρώπη καί 6 άντίκτύπος της στήν ο ι
κονομική ζωή των *Ιωαννίνων.

Τά α ίτ ια  τής όριστικής παρακμής καί άποσύνθεσος τών γ ιαννιώ τι- 
κων συντεχνιών ε ίνα ι πολλά καί σύνθετα.Τήν πρώτη δμως θέση καταλαμ
βάνει άνάμεσά τους ή βιομηχανική έπανάσταση.

Οί συνέπειες τής έπανάστασης αύτής στήν ήπειρωτική άγορά καί 
ιδιαίτερα στά Γιάννινα άρχισαν νά γίνονται μέ τό πέρασμα τού χρόνου 
δλο καί πιό έντονες καί π ιεσ τικ ές /Η  βραδύτητα τής δραστικής έπενέρ- 
γειας τού σημαντικότερου ίσως οικονομικού γεγονότος τού 19ου αιώνα 
όφείλεται άναμφίβολα στό γεγονός δτι τά Γιάννινα άλλά καί όλόκληρη 
ή Ήπειρος βρίσκονταν άκόμη κάτω άπό τήν τουρκική κατοχή ή όποία συ
ντηρούσε δλα τά άντίθετα καί άρνητικά στοιχεία  γιά  τήν άνάπτυξη τής 
ντόπιας βιομηχανίας.1

Παραθέτουμε έδώ έναν πίνακα μέ τ ίς  κυριότερες "βιομηχανίες " 
πού ύπήρχαν στήν Ήπειρο κατά τό 18751α



-198-

Πίνακας ιών κυριοτέρων βιομηχανιών στην "Ηπειρο κατά τό 1875.

Καταστήματα 'Αριθμός Κα- Παραγωγή Ά ριθ. Μεροκά k• >A
στημάτων ’Εργατών ματο

Ϋr

*Υπάρχο- Σέ δράστη- Ποσότητα Αξία (φράγκα) ■i
jv

ντα ριότητα V>

'Εργαστήρια
i

μάλλινων ύφα- 300 200 344.000 m. 1.001.500 200 1,50 -?·

σμάτων

'Εργαστήρια

κατασκευής 30 20 9.000 gr 230.000 40 1,50

σειρητιών

Σαπουνοποιείο 3 3 30.000 Kgr 25.000 6 1,50

ΆλατωρυχεΙα 5 5 10.000.000 2.000.000 120 2

’Εργαστήρια 
Καπνού 
(Καπνός γιά 
κάπνισμα)

6 6 18.000 72.000 6 2,50
■

5·-: -1
-■.··■ ,1 

- . i

ij » 1

Καπνός γιά 
Ταμπάκο 12 11 65.300 359.000 32 1.5 : i ! 

j
Βυρσοδεψεία 
(Δέρματα γιά 
σόλες) 12 9 15.000 κομ- 950.000 25 2

j

μάτια •

(Δέρματα μα
ροκινά 25 20 40.000 *"· 120.000 25 2

’Από τ ίς  άρχές δμως τής περιόδου κι Οστερα οί άνεξέλεγκτες 
εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων άπό τ ις  δυτικές εύρωπαίκές χώρες
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σέ συνδυασμό μέ τήν παντελή έλλειψη άνταγωνιστικότπτας των συντεχνι
ών στόν ήπειρωτικό χώρο ,όδήγησαν τ ίς  περισσότερες β ιοτεχνικές συν
τεχνίες ,πού άποτελοϋσαν τή σπονδυλική στήλη τής άστικής οικονομίας, 
σέ όλοκληρωτική καταστροφή καί άφανισμό.Ή περιορισμένη σέ έκταση καί 
άσθενική σέ μέγεθος άντίδραση των βιοτεχνών δέν έμπόδισε τήν έξαφάνι- 
ση τών παραδοσιακών μορφών τής βιοτεχνίας καί τήν άθρόα διείσδυση των 
δυτικών βιομηχανικών προϊόντων στή γιαννιώτικη άγορά."0λες ο ί προσπά
θειες τών τότε βιοτεχνών τής πόλης γιά τήν προσαρμογή τους σ τίς  νέες 
άπαιτήσεις τών καταναλωτών ΰπήρζαν άπό πρίν καταδικασμένες καί κατά 
συνέπεια άνεπιτυχείς.

Χαρακτηριστικό άκόμη παράδειγμα προσπάθειας γιά τή διάσωση τής 
βιοτεχνίας άποτελεί ή παρακάτω ένέργεια τής συντεχνίας τών ταμπά
κηδων .Παρ’δτι τά έμπορεύματά της είχαν άκόμη μεγάλη πέραση στή ντό
πια καί ξένη άγορά,ή συντεχνία αύτή προχώρησε στήν άποστολή ένός νεα- 
ροΟ μέλους της στό Παρίσι,γιά νά σπουδάσει τή γαλλική μέθοδο κατεργα
σίας τών δερμάτων.2

Οί έλλιπείς πληροφορίες πού έχουμε άπό τόν έπωμισμένο μέ τήν 

έποπτεία τού νεαρού ταμπάκου μάς διαβεβαιώνουν δτι ό υπότροφος 

τής παραπάνω συντεχνίας συνάντησε άρκετές καί μεγάλες δυσκολίες στή'ν 
πορεία τών σπουδών του. Δυστυχώς οί σχετικές άρχειακές πηγές δέν 
δίνουν τή δυνατότητα νά διαπιστώσουμε,άν τελικά ό νεαρός αύτός
βυρσοδέψης δλοκλήρωσε τ ίς  σπουδές του ή τ ίς  άφησε άναγκαστικά 

στή μέση.Πάντως,άν κρίνουμε άπό τή μεταγενέστερη όλοκληρωτική έπικρά-
τηση τής παλιάς μεθόδου τής έπεζεργασίας τών δερμάτων, τό πιό πιθα
νό είνα ι νά μήν περάτωσε ό μαθητευόμενος τ ίς  σπουδές του»μιά καί ή 
γαλλική μέθοδος παρέμεινε τελικά άγνωστη στά Γιάννινα.

Άπό τήν άλλη μεριά έλειπαν όλότελα οί οίκονομικοί πόροι 
στούς Γιαννιώτες έμπορους καί βιοτέχνες γιά νά προχωρήσουν σταδια
κά σέ μιά ύποτυπώδη έκβιομηχάνιση,άνταγωνιστική στά προϊόντα τών εύ 
ρωπαΐκών βιομηχανιών,μέσα στά πλαίσια βέβαια τού δυνατού. Μάλιστα 
μετά τή συνθήκη τού Βερολίνου τού 1878^ μέ τήν όποίσ έπιβλήθηκε τό 
σύστημα τού έλεύθερου έμπορίου στά Βαλκάνια, 7 προεξοφλήθηκε ή άποτυ- 
χία κάθε προσπάθειας τής τοπικής άστικής κεφαιλαιοκρστικής τάξης 
(μπουρζουαζίας),πού άλλωστε δέν είχε καί τήν άνάλογη άπαιτούμενη ο ί-  v wn.w0  
κονομική δύναμη ν ’άντισταθεϊ ατό νέο καθεστώς.

^  ί .

>Ί

/Λ

%
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*0 Ζώτος Β.Δ.Μολοσσός μάς παρουσιάζει ιά  Γιάννινα τήν έποχή 
αύτή μέ* 40.000 πληθυσμό,5.000 σπίτια καί 1000 έργαστήρια μέ άγορά8 
Ή άλήθεια ωστόσο ε ίνα ι πολύ διαφορετική άπδ τήν πρώτη έντύπωση πού 
θά σχημάτιζε κανείς μέ τήν παράθεση των έντυπωσιακών αυτών άριθμών 
σέ ψυχές καί έργαστήρια.

"Ετσι^Φυσιολογικά οί περισσότεροι βιοτέχνες,άνήμποροι νά άντι- 
δράσουν στόν έπερχόμενο κίνδυνο,παρέμειναν άπλοι θεατές τοϋ καταστρο
φικού έργου που προκαλοϋσε ή έζάπλωση των προϊόντων των εύρωπαΐκών 
βιομηχανιών.’Αναγκαστικά λοιπόν μέ τό πέρασμα τού χρόνου ή άγορά τών 
Ίωαννίνων περιοριζόταν δλο καί σέ πιό στενά πλαίσια,τό καταναλωτικό 
της κοινό γινόταν δλο καί πιό φτωχό καί περιορισμένο,μέ άποτέλεσμα 
νά βυθίζονται καί τά μέλη τών συντεχνιών στή μιζέρια καί τήν άπόγνωση.

■Άμεσο καί ουσιαστικό άποτέλεσμα τών συνεπειών τής βιομρχανι - 
κής άνάπτυξης καί τών θλιβερών οικονομικών συνθηκών πού έπικρατοϋσαν 
στήν περιοχή ήταν ή δομική άλλαγή πού συντελέστηκε στό μέχρι τότε 
συντεχνιακό μοντέλο.Στό έξης άρκετές συντεχνίες,κυρίως βιοτεχνικές, 
θά παρουσιάζονται διασπασμένες>χωρισμένες σέ συντεχνία υπαλλήλων,πο
λυπληθέστερη ,καί συντεχνία άφεντικών,όλιγομελή.

"Ετσι, στήν παραβίαση τού κλειστού άριθμοΰ τών συντεχνιών καί 
σ τις  ύπολειτουργίες τών περιοριστικών τους άρχών ήρθε νά προστεθεί 
καί ό διαχωρισμός τών θέσεων τών συντεχνιακών μελών σέ άφεντικά καί 
ύπαλλήλους,πράγμα πού στήν ουσία δημιουργούσε δύο συντεχνιακά υποκα
τάστατα μέ ξεχωριστά συμφέροντα καί έπιδιώξεις,άλλά καί διακαιώματα 
τό καθένα.

Ό τομέας δμως τών συντεχνιών πού ή βιομηχανική έπανάσταση έπλη- 
ξε καίρια ήταν άναμφισβήτητα ό οικονομικός.Ή  οικονομική έξαθλίωση 
τών συντεχνιών άντικατοπτριζόταν τόσο άμεσα πάνω στους συντεχνίτες ό
σο καί έμμεσα πάνω στήν άγορά καί εύρύτερα στή ζωή καί τή μορφή τής 
πόλης.

Οί περισσότερες βιοτεχνικές συντεχνίες άρχίζουν νά έμφανίζουν 
πολύ έντονα τ ι ς  χαρακτηριστικές ένδείξεις  τών δύσκολων καιρών που 
διέρχονταν.Ή  μέχρι τότε άειθαλής συντεχνία τών γουναράδων άρχισε νά 
παρουσιάζει άνησυχητικά συμπτώματα γιά τό μέλλον της. Μερικά μέλη 
της,άπό τά λίγα πού είχαν άπομείνει,τά όποια είχαν προβεί σέ έσωτε- 
ρικά δάνεια άπό τά πενιχρά κεφάλαια τής συντεχνίας τους,άδυνατοΰν νά 
τά ξεχρεώσουν καί άρνοΰνται νά τά έξοφλήσουν στά καθορισμένα χρονικό
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πλαίσια πού τούς είχε θέσει γιά πολλοστή φορά δ διαχειριστής τής συν
τεχνιακής περιουσίας των γουναράδων.

’Επίσης, άρκετά μέλη τής συντεχνίας των κηροπωλών ή λαμπαδοποί
ων άναγκάζονται νά νοθεύσουν τό υλικό μέ τό όποιο κατασκεύαζαν τ ίς  
λαμπάδες καί τά κεριά.Τό φαινόμενο φαίνεται δτι ε ίχε  πάρει 
άπρόβλεπτες διαστάσεις,άφοΟ όδήγπσε τή συντεχνία αύτή στή λήψη άναγ- 
καίων μέτρων δχι μόνο γιά τήν καταστολή άλλά καί τήν πρόληψη τής νό- 
θευσης τοΟ προϊόντος άπό μερικά μέλη της.

Γιά τό σκοπό αύτό,ύστερα άπό κοινή άπόψαση των συντεχνιτών της» 
τά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τής συντεχνίας αύτής10 προχώρησαν 
στή σύνταξη συμφωνητικού έγγράφου τόν ’ Ιούνιο τού 1883, μέ τό όποιο 
διόριζαν "κεχαγιάδες τού ίσναφίου τους" δύο συναδέλφους τους , τόν 
Χριστόδουλο Βογδ καί τόν Άντρέα Χατζή.01 τελευταίοι θά έπαιρναν ως 
άποζημίωση γιά τ ίς  υπηρεσίες τους αύτές πέντε παράδες τήν όκά γιά  δ- 
σο ποσότητα κεριού θά άγόραζε δ κάθε όμότεχνός τους άπό τούς ντόπιους 
ή τούς ξένους έμπορους.Τό χρηματικό αύτό ποσό θά βάρυνε τούς πωλητές 
καί σέ περίπτωση πού κάποιος άπ’αυτούς άρνοΰνταν νά τό καταβάλει υπο
χρεωνόταν νά τό πληρώσει ό άγοραστής - μέλος τής συντεχνίας τους. 
’Επί πλέον οί δύο κεχαγιάδες θά άμείβονταν ό πρώτος μέ 3 όθωμα- 
νικές λίρες τό χρόνο καί ό δεύτερος μέ τ ίς  τρεις άπό τ ίς  πέντε παρά
δες τήν όκά τού κεριού πού έπρεπε νά καταβάλει ό προμηθευτής τού 
έμπορεύματος τήν ώρα πού διέθετε τό προϊόν του.

Κανένα μέλος τής συντεχνίας τους Qtv είχε τό δικαίωμα νά άγο-
ράσει κερί χωρίς νά τό έξετάσουν προηγούμενα οί δύο κεχαγιάδες ή του- «
λάχιστον ό ένας άπ’αύτούς καί νά άποφανθούν γιά τήν καθαρότητα τού 
έμπορεύματος. "Οποιος μάλιστα κηροπώλης ή λαμπαδοπο ιός συλλαμβανόταν 
νά άγοράζει νοθευμένο έμπόρευμα "έν γνώσει του" καί τό νά τό πουλά 
έπειτα στό άγοραστικό κοινό ύποχρεωνόταν άπό τή συντεχνία του
στήν καταβολή ποινικής ρήτρας πέντε όθωμανικών λιρών. "Ομως, παρά 
τ ίς  άπαγορευτικές αύτές διατάξεις,μερικοί συντεχνίτες έξακολουθούσαν 
νά πουλούν νοθευμένο έμπόρευμα, μέ άποτέλεσμα νά παρατηρούνται στίς 
έκκλησίες πάμπολλες λιποθυμίες καί α ιφ νίδ ιο ι θάνατοι άτόμων άπό τ ίς  
άναθυμιάσεις των κεριών καί των λαμπάδων.

Ή συντεχνία έπειδή άδυνατούσε νά έλέγξει τήν κατάσταση άναφέρ- 
θηκε στό Δημαρχείο,υπάλληλος τού όποιου κατάσχεσε μιά άπό τ ίς  νοθευ
μένες λαμπάδες.’Ακόμη ή συντεχνία προσέφυγε στό μητροπολίτη Ίωαν-
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φρόνιο καί του ζήτησε νά μεσιτεύσει στόν τοΟρκο είσαγγελέα 
ι,ης Νομαρχίας Ίωαννίνων , Χασάν Μπέη Έφέντη,ώστε νά έπιβάλει τό δυ
νατό συντομότερο τ ίς  δέουσες νομικές κυρώσεις.

Φαίνεται δμως δτι οί άρμόδιες τουρκικές άρχές δέν έλαβαν σοβα
ρά ύπόφη τους τ ί ς  καταγγελίες των κηροπωλών ή άμέλοσαν καί άδιαφόρη- 
σαν γιά  τό ζήτημα αυτό, άφοΰ λίγο άργότερα ό μητροπολίτης έπανέρχεται 
μέ νέα άναφορά του στόν Χασάν Μπέη Έφέντη γιά τό ίδ ιο  θέμα.Στήν άνα- 
φορά του μάλιστα ό 'Αρχιερέας των Ίωαννίνων τόνιζε πώς ή κατα
στολή τής παραπάνω κατάχρησης τή φορά αυτή ήταν αίτημα όχι μόνο τής 
συντεχνίας των λαμπαδοποιών άλλά καί δλόκληρης τής χριστιανικής κοι
νότητας. 12

Παρ’δλες δμως τ ίς  προσπάθειες των κηροπωλών καί λαμπαδοποιών ή 
άνικανότητα καί ή άνυποληΨία του διοικητικού συμβουλίου τής συντεχνί
ας τους άπό τή μιά,γεγονός πού όφειλόταν άναμφισβήτητα στή γενικότερη 
παρακμή τού συντεχνιακού θεσμού,καί ή άδιαφορία τών αρμόδιων τουρκι
κών άρχών άπό τήν άλλη, διαιώνισαν τήν κατάσταση.

’Αλλά καί ή συντεχνία τών σιδηρουργών , άκολουθώντας τή 
γενικότερη μοίρα τών βιοτεχνικών συντεχνιών, δέν κατόρθωσε νά άποφύ- 
γε ι τ ί ς  δυσάρεστες έπιπτώσεις τής άνέχειας καί τής χρεοκοπίας τών με
λών τ η ς .’Αποκαλυπτική εικόνα τής οίκτρής οικονομικής κατάστασης τών 
συντεχνιώ ν αυτών,παρά τούς έμμεσους πόρους πού διέθετε ή συντεχνία 
τους άπό τ ί ς  δωρεές προγενεστέρων μελών της καί τά λίγα κτήματα 
πού ε ίχ ε  στήν κατοχή της,παρουσιάζει ή διάρθρωση τού έγγράψου συμφω
νητικού, πού έγινε στίς 14-8-1886 άνάμεσα στό άντιπρόσωπο τού διοικη
τικού συμβουλίου τών σιδηρουργών καί χαλκιάδων μέ τήν ιδιότητα τού 
έπιτρόπου τής έκκλησίας τους,τόν "Αγιο Δημήτριο Κατσικάς,καί τόν πα
πά πού ήθελαν νά έφημερεύει στήν έκκλησία τους αύτή.13

Σύμφωνα μέ τό παραπάνω συμφωνητικό οί έπίτροποι τού Αγίου Δη- 
μητρίου. μέ κοινή συναίνεση δλων τών συναδέλφων τους, παραχωρούσαν τήν 
έκμετάλλευση τών χωραφιών πού υπήρχαν γύρω άπό τό ναό αύτότ".. τό ί-  
μορον τών όλιγίστων χωραφίων τών κειμένων πέριξ τής ίεράς έκκλησίας..') 
στόν παπά Χρήστο ’Αλεξίου,μέ τήν ύποχρέωση δ τελευταίος νά τούς λ ε ι
τουργεί κάθε Δεσποτική καί θεομητορική γ ιορτή ,τ ίς  Κυριακές καί τ ίς  
μέρες πού τιμούσαν τ ίς  μνήμες τών πιό γνωστών άγίων.

Πάρα πολύ άπογοητευτική καί άπαισιόδοξη εικόνα τής βιοτεχνίας 
τών Ίωαννίνων καί γενικότερα τής ’Ηπείρου παρουσιάζει ή σχετική μέ
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τά οίκονομικά τής περιοχής έκθεση του Διευθύνοντος Γραμματέα του Προ
ξενείου Ίωαννίνων Α.Πόττεν πρός τό Υπουργείο 'Εξωτερικών γ ιά  τό έ 
τος ίθθθί^Αναφεοόυενοο άονικά ατούς ταμπάκηδες πληροφορούσε τήν προϊ- 
σταμένη του άρχή δτι υπήρχαν στόν ήπειρωτικό χώρο πολύ λίγα βυρσοδε
ψεία καί μάλιστα "άρχέτυπα"3 πού κατεργάζονταν μόνο μικρά δέρματα^τά 
όποία δμως έξακολουθούσαν νά διατηρούν τήν καλή τους φήμη τόσο 
στήν έσωτερική δσο καί στήν έξωτερική άγορά.*5

Αλλά καί γιά τούς καζάζηδες καί Ιμπρισιμάδες ο ι διαπιστώσεις 
τού γραμματέα τού έλληνικοΰ προξενείου στά Γιάννινα ήταν δυσάρεστες. 
"Οσοι άκόμη χριστιανοί^ Γιαννιώτες κυρίως^ άσκούσαν αύτό τό έπάγγελμα 
είχαν περιοριστεί στά στενά ήπειρωτικά πλαίσια,παράγοντας πάρα πολύ 
λιγοστές ποσότητες έμπορεύμστος ,άφού ο ί πιό πολλές ήπειρωτικές οικο
γένειες ήταν φτωχές καί προσπαθούσαν μόνες τους,έστω καί κατώτερα, 
νά κεντήσουν τά διάφορα είδη τής ένδυμασίας του ς.16

Ή παραγωγή των άμπάδων, μέ τούς όποιους κατασκευάζονταν οί π ο ι- 
μενικές καί ναυτικές κάπες,είχε έλαττωθεί σημαντικά καί σύμφωνα μέ 
τούς ύπολογισμούς τού Α.Πόττεν μόνο 100 δέματα άπό κάπες έξάγονταν

17
τώρα στήν ’Ελλάδα.

’Επίσης,οί λιγοστοί χρυσοχόοι τής περιοχής παρασκεύαζαν,πάντο
τε κατά τήν άποψη τού Πόττεν,μερικά άργυρό κοσμήματα γιά  περιορισμέ-

18νη χρήση,χωρίς δυστυχώς νά κατονομάζονται τά είδη τους.
Τέλος ή σκωλοκοτροψία τής ’Ηπείρου,παρά τά πλεονεκτήματα πού 

παρουσίαζε ή καλλιέργειά της, ε ίχε  πάρα πολύ μικρή παραγωγή σέ μετά
ξι. Ιδιαίτερα τήν έποχή αύτή άπό κάποια άσθένεια ή όποια ε ίχε  καταστρέ-

- 19ψει τά περισσότερα μεταξοσκωληκοτροφεία τής περιοχής.
’Εντελώς άντίθετη ήταν ή είκόνα πού έδινε ό Α.Πόττεν στήν παρα

πάνω έκθεσή του γιά τ ις  άθρόες εισαγωγές των ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
ειδών. Μάλιστα ό άναπληρωτής του προξένου τών Ίωαννίνων σημείω
νε σέ ειδική παράγραφο τά είσαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα,άπό τά ό
ποια ή ’Ελλάδα κατείχε ένα μικρότατο ποσοστό έξα ιτίας τής περιορισμέ
νης βιομηχανικής της άνάπτυξης,σέ άντίθεση μέ τά άλλα εύρωπαϊκά κρά
τη, πού είχαν προοδεύσει σημαντικά στή βιομηχανία καί καθιστούσαν τά 
προϊόντα τους άσυναγώνιστα.

Τά πιό συνηθισμένα άπό τά προϊόντα αύτά ήταν;διάφορα υφάσματα, 
βαμβακερό,μάλλινα,λινά καί τσ ίτια  (indiennes). πού άπουσίαζαν άπό τήν 
ήπειρωτική παραγωγή καί ή διάθεσή τους δέν ήταν καθόλου προβληματική.
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01 έτοιμες ένδυμασίες (costumes confectionnes) , ol χλαίνες,τά νήμα
τα καί τά άτεχνα φιλικά είδη ,τά  διάφορα κατεργασμένα δέρματα,τά σα
πούνια,τά κεριά,τά γεωργικά έργαλεία καί τέλος τά διάφορα είδη σιδη- 
ρικών καί υαλουργίας συμπλήρωναν τόν μακροσκελή κατάλογο των βιομηχα
νικών εύρωπαϊκών προίόντων πού κυκλοφορούσαν στήν ήπειρωτική άγορά,
τής όποίας τή βάση καί τόν πυρήνα άπορρόφησης άποτελοϋσαν άναντίρρη-

20τα τά Γιάννινα (παζάρι).
’Αλλά καί ή κατάσταση τής γιαννιώτικης άγοράς ήταν πέρα γιά 

πέρα άποθαρρυντική.Τήν άποκαρδιωτική εικόνα πού παρουσίαζε τό γ ιαννι-
ώτικο παζάρι στά τέλη τού 19°= αιώνα περιγράφει άνάγλυφα ή ήπειρωτι-

21κή έφημερίδα " Φωνή τής ’Ηπείρου". Στό σχετικό της άρθρο άνέφερε 
δτι στήν άγορά,πού κάποτε δέσποζε στά Βαλκάνια καί παρουσίαζε μιά ποι
κιλία  συναλλαγών μέ τούς έλληνικούς καί ξένους έμπορικούς οίκους καί 
καταστήματα τού έξωτερικοΰ, τώρα δέν άπέμεναν παρά μόνο έλάχιστα κα
λά καταστήματα.Τά ύπόλοιπα ήταν έργαστήρια φτωχικά καί προβληματι
κά ,δπου πωλοΰνταν τά στερεότυπα προϊόντα τών μποσταντζήδων καί των
τσαρουχάδων καί διάφορα ύφάσματα κατώτερης ποιότητας. ’Αντίθετα - 
συμπλήρωνε ό άρθρογράφος τής παραπάνω έφημερίδας - υπήρχε μιά πλη
θώρα άπό καφενεία καί κρασοπουλιά δυσανάλογη πρός τόν πληθυσμό τής 
πόλης.

Άπό τ ί ς  άρχές τού 20ου αιώνα καί ώς τήν άπελευθέρωση τών Ίωαν- 
νίνων παρατηρούμε άτι ή άγορά τής πόλης κατακλύζεται τόσο άπό τά αύ -  
στριακά δσο κ ι ’άπό τά ιταλικά βιομηχανικά προϊόντα.

Λίγα χρόνια πιό πρίν καί συγκεκριμένα άμέσως μετά τόν πόλεμο 
τού 1897 σέ στατιστικό πίνακα,ένδεικτικό τών είσαγόμενων εύρωπαϊκών
προϊόντων τής χρονιάς έκείνης,πού έστειλε ό Άγγλος πρόξενος τών

22Ίωαννίνων R oberts,στήν κυβέρνησή του διαπιστώνουμε πώς υπάρχει μιά 
ίσορροπία άνάμεσα στήν άξία τών έξαγωγών πρός την "Ηπειρο τών διαφό
ρων ευρωπαϊκών κρατών."Ετσι ή Αγγλία έξάγει στήν περιοχή αυτή έ- 
μπορεύματα άξίας 1.540.000 γροσιών ,ή Αυστρία 1.375.000 γρ. , ή
Γερμανία 1.155.000 γρ. ,ή ’ Ιταλία 1.133.000 γρ. καί,τέλος3ή Γαλλία 
πραγματοποιεί έξαγωγές άξίας 990.000 γροσιών.23

Ή ίσορροπία αύτή θά άνατραπεΐ τά άμέσως έπόμενα χρόνια γιά λό
γους πού δέν ήταν καθόλου άσχετοι μέ τ ίς  πολιτικές σκοπιμότητες τής 
έποχής. Ή αυστριακή καί ή ίταλική προπαγάνδαςύ τήν περίοδο αύτή δε ί-
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χνουν Ιδιαίτερη δραστηριότητα στόν εύρύτερο βαλκανικό χώρο , Τί
τον Αδιανόητο νά έξαιρέσουν τήν περιοχή τής ’Ηπείρου."Ενα άπό τά σπου
δαιότερα μέσα τής προπαγάνδας ήταν καί τό έμπόριο.

α) Διείσδυση του αύστριακοΟ έμπορίου στά Γιάννινα

"Οπως είχαμε τήν εύκαιρία νά τονίσουμε καί στό προηγούμενο κε
φάλαιο ή αύστριακή κυβέρνηση ε ίχε  έκδηλώσει έντονο ένδιαφέρον γιά

ΛΓ
τήν προώθηση των προϊόντων της στήν ήπειρωτική Αγορά. Γιά τό σκοπό 
μάλιστα αύτό ε ίχε  προηγηθεί' μακρά άλληλογραφία μέ τούς προξένους της 
στά Γιάννινα.

*Η προσπάθειά της συνεχίστηκε καί στά έπόμενα χρόνια καί 
μάλιστα σέ έντατικό ρυθμό.Γύρω στά 1885 ε ίχε  σέ δλα τά έπ ινεια  τής 
’Ηπείρου ταχυδρομεία έφοδιασμένα μέ έπιταγές ,πού τό ποσό τους Ανερχό
ταν σέ 3.000.000 φράγκα τό χρόνο^νώ παράλληλα έλεγχε τό μεγαλύτερο 
τμήμα των εισαγωγών τού Βιλαετιοδ^Τά αύστριακά άτμόπλοια τής έτα ιρείας 
Lloyd άγκυροβολοΰσαν σέ δλα τά λιμάνια τής ήπειρωτικής θάλσσας άπό 
τήν Αύλώνα ,τούς Ά γιους Σαράντα ,τή Σαγιάδα καί τήν Πάργα ώς τήν 
Πρέβεζα καί τή Σαλαώρα.

Μερικά χρόνια άργότερα,καί συγκεκριμένα τό 1908} Ιδρύθηκε στά 
Γιάννινα παράρτημα τής "Αυστροανατολικής ’Εμπορικής ’Εταιρίας *' πού 
έδρευε στή Βιέννη, μέ Ιδρυτικά κεφάλαια 10.000 χρυσά φράγκα,τά όποια

27κάλυψαν οί αυστριακές τράπεζες ώς θυγατρική τους έτα ιρεία . Οί πρώ
τες ένέργειες του νεοσύστατου αυστριακού Ιδρύματος στήν "Ηπειρο ήταν 
νά αυξήσει τήν προμήθεια των αύστριακών έμπορευμάτων στήν περιοχή. 
Γιά τό σκοπό μάλιστα αύτό υποσχόταν στόν έμπορικοβιοτεχνικό κόσμο 
τής πόλης,δτι θά έπακολουθοΰσε Ανάλογη Απορρόφηση των ήπειρωτικών
προϊόντων άπό τήν αύστριακή άγορά.

Τά κυριότερα είσαγόμενα αύστριακά προϊόντα ήταν:α) βιομηχανικά:
ζάχαρη,οίνοπνεύματα,μπύρα,κονιάκ,ξυλεία οίκοδομών,σιδηρικά,μέταλλα, 
υφάσματα μάλλινα,μεταξωτά καί βαμβακερά,χειροτεχνήματα , πα ιχν ίδ ια , 
χαρτικά,χρώματα,σχοινιά,έπιπλα,γυαλικά καί λάστιχα. Ή άξια των ε ι 
δών αύτών πλησίαζε τά 3.100.000 χρυσά φράγκα, β) έμπορικά:καφές.άκα- 
τέργαστα δέρματα *Αμερικής,Αίγύπτου καί Βαταβίας, ρύζι καί ωαρμακευ- 
τικά είδη .Ή  συνολική τους άξια έφθανε τό 775.000 χρυσά (πρόγκα?Ετσι
τό σύνολο τών βιομηχανικών καί έμπορικών αύστριακών προϊόντων ξε-

28
περνούσε τά 3.900.000 χρυσά φράγκα.

24



I

0) Διείσδυση τού ιταλικού έιιπορίου

Στίς άρχές τού 20=υ αιώνα (1903) ιδρύθηκε στά Γιάννινα τό " 'Ι 
ταλικό ’Εμπορικό Ποακτοοείο" τό όποιο,όπως καί τό άντίστοιχο αυστρι
ακό ίδρυμα> έξυπηρετούσε καί πολιτικούς σκοπούς.Ή Ιταλική κυβέρνηση, 
στήν προσπάθειά της νά προσανατολίσει καί νά προσηλυτίσει τούς έπαγ- 
γελματίες Γιαννιώτες καί γενικότερα τούς ήπειρώτες,ένίσχυε τους Ιτα
λούς έπιχειρηματίες στήν “Ήπειρο μέ κάθε τρόπο. Τήν κίνηση τού 
Ιδρύματος αύτου βοηθούσε σημαντικά καί ή τακτική έβδομαδιαία γραμμή 
τής Ιταλικής άτμοπλοϊκής έταιρείας "Puglia" ή όποία είχε θέσει σέ 
κατώτερη μοίρα τήν αΰστριακή "Lloyd".29

Μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά τή γρήγορη καί σταθερή έ- 
ξάπλωση τής ιταλικής προπαγάνδας στήν “Ήπειρο περιλαμβάνονται καί.οί
προτάσεις του ίταλοΟ πρόξενου στά Γιάννινα Mi 11 e l i r e  πρός τήν Κυβέρ-

t 30
νησή του. Πιό συγκεκριμένα,ό ίταλός πρόξενος πρότεινε στήν κυβέρνη-
f 31

σή του τά έξής: α) νά ιδρυθεί στά Γιάννινα Βιοτεχνική Σχολή στήν
όποία θά διδάσκονταν οι παρακάτω τέχνες: ύποδηματοποιία,ώρολογοποιία,

32
σιδηρουργική καί λεπτουργική. β)νά ιδρυθεί στήν ίδ ια  πόλη Ταμιευ
τήριο ^ τ ό  όποιο δλοι οι έργαζόμενοι νά καταθέτουν τ ις  τυχόν καθημερι
νές τους άποταμιεύσεις^ καί γ) νά έκδοθοΰν γραμμάτια "είς διαταγήν"μέ 
τά όποία οί φτωχότεροι κάτοικοι τής πόλης νά άγοράζουν τό καθημερινό 
ψωμί τής οίκογενείας τους.Τά γραμμάτια αυτά θά έξαργύρωνε τό ιταλικό 
προξενείο "άμα τή έμφανίσει".33

“Από τά προτεινόμενα μέτρα,πού άποσκοποΰσαν άναμφισβήτητα στήν 
ένίσχυση τής ιταλικής προπαγάνδας καί πού γρήγορα ύλοποιήθηκαν, τό 
πρώτο ε ίχε  ξεχωριστή σημασία γιά τ ίς  βιοτεχνικές συντεχνίες των Ίω- 
αννίνων,άφού άποσπούσε ένα μέρος τού μελλοντικού μαθητευομενου συντε
χνιακού προσωπικού.’Επιπλέον,τό δυναμικό αυτό ύστερα άπό λίγα χρόνια 
θά τό έξαπέλυε ή παραπάνω Σχολή στή γιαννιώτικη άγορά,έτοιμο καί ικα
νό νά δι.εκδικήσει τά ίδ ια  δικαιώματα έργασίας μέ τούς ύπόλοιπους όμο- 
τέχνους τους συντεχνίτες.Ή ταν ένα άκόμη σοβαρό πλήγμα γιά τόν συ
ντεχνιακό θεσμό πού βρισκόταν πιά σέ αποσύνθεση.

Παράλληλα*ή ιταλική κυβέρνηση θέσπισε μερικά ευνοϊκά μέτρα γιά 
τούς ’ Ιταλούς έπιχειρηματίες πού έμπορεύονταν στήν “Ήπειρο,άπό τά ό
ποία τά βασικότερα ήταν: ή άτελής έξαγωγή των έμπορικίν προϊόντων πού- 
προορίζονταν ειδικά  γιά τήν “Ήπειρο καί ή έπιχορήγηση των έξαγωγών3ΐι
γιά  τήν ίδ ια  περιοχή άπό τό Δημόσιο “Ιταλικό Ταμείο.

- 2 0 6 -
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Τά βιομηχανικά ίταλικά προϊόντα πού είσάγονταν στήν “Ηπειρο καί 
ειδικότερα ατά Γιάννινα στήν πρώτη δεκαετία τού 19°= αίώνα ήταν: νή
ματα ,τών όποιων ή εισαγωγή προηγούμενα άνήκε άποκλειστικά στήν Αγ
γλία ’ μεταξωτά υφάσματα πού, πρίν ιδρυθεί τό Πρακτορείο ,είσάγονταν 
στή συντριπτική τους πλειοψηφία άπό τή Βιέννη* ύφάσματα βαμβακερά^ού 
μέχρι τότε ήταν σχεδόν άγνωστα στήν περιοχή (ιταλική μόδα)‘ύφάσματα 
μάλλινα’σχοινιά πού άντι κατέστησαν τά άντίστοιχα άγγλικά,σέρβικά καί 
αύστρ ιακά^ετάξι άκαχέργαστο ,πού άναπλήρωνε_ τ ί ς  άντίστοιχες εισαγω
γές άπό τήν Προύσσα ,τή Θεσσαλονίκη καί τήν Κωνσταντινούπολη* λινάρι 
καί λινά υφάσματα) άποκλειστικότητα ως τότε των “Αγγλων, καί τέλος 
χειροτεχνήματα μέταλλα καί κυρίως σιδηρικά,κεραμίδια ,οινοπνευματώδη, 
πετρέλαιο καί χαρτικά.

Τά είδη των Ιταλικών έμπορικών έπιχειρήσεων συνοψίζονταν στά 
παρακάτω: άλευρα,πού μέχρι τότε είσάγονταν άπό τή Μασσαλία,τή Ρουμα
νία καί τή Βουλγαρία*ρύζι ,καφέδες Σάντος καί Ρίο,άγνωστοι μέχρι πρίν 
άπό λίγα χρόνια'διάφορα άποικιακά * δέρματα 'Αφρικής,δέρματα βουβάλων 
Βαταβίας,βοδινά Τύνιδας καί 'Αλγερίας καί,τέλος, κατεργασμένα βοδινά 
•έρματα ’Αμερικής?5

Προχωρώντας σέ μιά πρόχειρη άποτίμηση τής έμπορικής δραστηριό
τητας τοΰ Ιταλικού μονοπωλίου παρατηρούμε άτι,άπό τό 1837 ώς τό 
1908, οί εισαγωγές τους στήν “Ηπειρο αύξήθηκαν άπό 1.133.000 γρόσια 
σέ 3.900.000 χρυσά φράγκα ,σέ βάρος κυρίως τού άγγλικοΰ καί τού αύσ- 
τριακοϋ έμπορίου.

11 · Ή διατήρηση των noonvoiiuevjv άονητικών παοονόντων νίά τή δοάοη 
ιών ουντεκνίών. 
α) Φόροι

Εκτός άπό τούς φόρους πού άναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο, 
δηλ. τό στρατιωτικό,τό τεμετού βεργκιού,πού τώρα χωριζόταν σέ δύο ί -  
διαίτερους φόρους } τό τεμετού καί βεργκιού,καί τό κρασονόμι,καί πού 
δλοι τους παρουσίαζαν κάποια ποσοτική αύξηση,έχουμε καί άλλους νέους 
φόρους τήν περίοδο αύτή.Άπό τούς φόρους αύτούς ο ΐ σπουδαιότεροι ή
ταν:
1) Δημοτικοί Φόροι

Ή σύσταση τού γιαννιώτικου τουρκικού Δημαρχείου άνάγεται στό
3 6

έτος 1870 καί όφείλεται στό εύρύτερο πρόγραμμα των τουρκικών με-
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ταρρυθμίσεων. Σύμφωνα μέ τό σχετικό νόμο,τή φροντίδα της πόλης ά-
ναλάμβαναν ο ί δημοτικές άρχές,πού κατά πάγια τακτική άποτελοΰνταν ά-

38πό τούρκους.
39

Ανάμεσα στά έσοδα τού Δήμου,συγκαταλέγονταν καί τά πρόστιμα,
πού έπέβαλλαν συχνά καί άνεξέλεγκτα οί δημαρχιακοί ύπάλληλοι στους
καταστηματάρχες τής άγοράς,περισσότερο γνωστά ώς τζετζάδες',καί τά δ-

40ποια κυμαίνονταν άπό 25 ώς 75 γρόσια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τής άσυδοσίας των τούρκων υπαλλήλων 

του δήμου,πού έφθαναν στό σημείο νά άφαιρούν δλόκλπρα σφάγια άπό 
τούς γιαννιώτες κρεοπώλες μέ διάφορες μεθόδους, ε ίνα ι καί τό έξής: 
Στήν τυπική άγορανομική έπίσκεψη„πού πραγματοποιούσαν σέ τακτές ήμε- 
ρομηνίες στά κρεοπωλεία τής πόλης,οί ύπάλληλοι αυτοί διάλεγαν στήν 
τύχη ένα σφαχτό καί τό όδηγοΰσαν μαζί μέ τόν χασάπη στό Δημαρχείο 
γιά  έπιθεώρηση δήθεν άπό τόν αρμόδιο τούρκο κτηνίατρο . Ό γιατρός, 
ειδοποιημένος άπό πρίν, άπουσίαζε άπό τό γραφείο του καί ό κρεοπώλης 
άναγκαζόταν νά άφήσει τό έμπόρευμά του γιά νά έπανέλθει άργότερα. 
"Οταν δμως,ύστερα άπό λ ίγες ώρες έπέστρεψε γιά νά τό παραλάβει. οί 
δημαρχιακοί ύπάλληλοι τού άπαντουσαν δτι τό σφάγιο βρέθηκε μολυσμέ- 
νο,ένώ στήν πραγματικότητα τό είχαν μοιραστεί μεταξύ τους.41

’Αργότερα,καί συγκεκριμένα δύο χρόνια ποίν τήν άπελευθέρωση,ό
πως μάς πληροφορεί μιά άλλη ήπειρωτική έφημερίδα τών Ίωαννίνων, ή 
""Ηπειρος", οί χριστιανοί κάτοικοι τής πόλης υποχρεώνονταν άπό τό Δή
μο νά εισφέρουν έτήσια 4 γρόσια.Ή  καταβολή τού ποσού αύτοΰ δμως 
γινόταν μέ μεγάλη άπροθυμία άπό τούς Γιαννιώτες καί ύστερα άπό πολ-

42λές π ιέσ εις  τών τούρκων χωροφυλάκων.

2. Φόρος όδοποιίας

"Οπως μάς πληροφορεί η έκθεση τού "Αγγλου πρόξενου στά Γιάννι
να Roberts4? δλοι οί κάτοικοι τού βιλαετιού,άπό 16 χρόνων καί πάνω,

είχαν ύποχρεωθεί άπό τό 1852 σέ έτήσια καταβολή 12 πιάστρων ό καθέ-
44νας τους γιά τή συντήρηση τών δρόμων.

Ό  φόρος αυτός συνεχίστηκε νά καταβάλλεται ώς τήν άπελευθέρω
ση,παρά τό γεγονός δτι έλάχιστα καί άσήμαντα συγκοινωνιακά έργα, 
πραγματοποιήθηκαν γιά τήν άντιμετώπιση καί διευκόλυνση τών νέων μέ
σων μεταφορών.’Αντίθετα μάλιστα,οί περισσότεροι έμπορικοί δρόμοι πα- 
ρέμειναν σέ πρωτόγονη μορφή.45
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3. Φόρος νιά τά υποζύγια.

Άν καί δ φόρος αύτός έπηρέαζε άρνητικά καί άμεσα μόνο τή συ
ντεχνία των Αγωγιατών άπό τό συντεχνιακό χώρο,έμμεσα ε ίχε  σοβαρές 
έπιπτώσεις σ’δλο τόν έμπορικό καί βιοτεχνικό κόσμο,γιατί Αντανακλού
σε έπιζήμια στήν αύξηση τού Αγωγιού.

Σέ μιΑ έποχή πού καί ή παραμικρή φορολογική έπιβάρυνση ε ίχε  ό- 
λέθριες συνέπειες γιό  τόν Αποδεκατισμένο οικονομικό χριστιανό φορολο
γούμενο, ήταν έπόμενο πώς ή καταβολή τού φόρου αύτοΰ θά μεταβιβαζόταν 
μέ έντεχνο καί Αφανή τρόπο Από τούς Αγωγιάτες,κατόχους τών Αλόγων καί 
τών μουλαριών,στούς έμπορευόμενους κατοίκους τών Ίωαννίνων μέ τήν ά- 
νάλογπ έπιβάρυνση τών μεταφορικών.

Τήν κατάσταση έκανε πιό Αφόρητη δχι μόνον ή συνεχιζό
μενη Αριθμητική καί ποσοτική αύξηση τών Φόρων, σέ συνδυασμό πά
ντοτε μέ τήν αύξανόμενο οικονομική καχεξία τών συντεχνιακών μελών, Αλ
λά καί ο ί φορολογικοί τουρκικοί μηχανισμοί τόσο στήν κατανομή δσο καί 
τήν είσπραξη τών διαφόρων φόρων.

Ή τακτική αύτή άπέβλεπε σκόπιμα στήν οικονομική Απογύμνωση καί 
στήν πλήρη έξουθένωση του χριστιανικού στοιχείου,έπειδή ή τοπική 
τουρκική διοίκηση είχε έπισημάνει μερικές Ασυνήθιστες καί Ανεπιθύμη
τες πολιτικές κινήσεις τών χριστιανών μετά τή συνθήκη τού Βερολίνου.4*

Πρωτοφανή γιά τά δημοσιονομικά τών λαών χαρακτηρίζουν σέ ύπό- 
μνημά τους οί ’Κπειρώτες τής ’Αθήνας τή Φορολογία πού ύφίστανται 
οί συμπατριώτες τους,γιά  τό γεγονός κυρίως δτι έξαναγκάζονταν στήν 
καταβολή καί τού φόρου τών συμπατριωτών τους πού είχαν μεταναστεύσει.

Πρέπει Ακόμη νά τονίσουμε δτ ι, κοντά στους τακτικούς φόρους, 
που προαναφέραμε,προσθέτονταν κάθε τόσο καί διάφοροι έκτακτοι φόροι, 
πού έπιβάλλονταν γιά τήν Αντιμετώπιση τών πουλάριθμων έκτακτων Ανα
γκών τής φθίνουσας οικονομικά καί έδαφικά όθωμανικής αύτοκρατορίας?0

Ή τοπική τουρκική διοίκηση,αύστηρή καί άνελέητη στδ ζήτημα 
τής κανονικής είσπραξης τών φόρων,δέν δίσταζε νά φυλακίζει Αρκετούς 
χριστιανούς,δχι μόνο μέ τή δικαιολογία τής φορολογικής δφειλής,άλλά 
καί μέ τήν κατηγορία τής έχθρικής διάθεσής τους πρός τό τουρκικό 
καθεστώς?1

β) Κονάκια

“Υστερα Από μιά μεγάλη περίοδο Αποφυγής τών "κονακιών" μέ τή
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διπλή,άπό τά θεμέλια,άνέγερση του στρατώνα Ίωαννίνων,ό θεσμός έπα- 
νεμφανίζεται τήν περίοδο αύτή μέ νέα μορφή,λιγότερο όπώδυνη.*’Αντί,ό
πως γινόταν παλιότερα,νά ϋποχρεώνονται οι Γιαννιώτες σέ άναγκαστική 
φιλοξενία των τούρκων στρατιωτών καί άξιωματούχων,τώρα μέ τά κονάκια 
έπιβαρύνονται μόνο χρηματικά.Μιά τριμελής έπιτροπή χριστιανών,τούρ
κων καί έβραίων ήταν έπιφορτισμένη γιά τήν έξεύρεση καταλυμάτων τού 
τουρκικού στρατού. "Έτσι,νοικιάζονταν μερικά σπίτια,μέ άδρότατα ένοί- 
κια,έπαρκή άπό άποψη χώρου γιά τόν καταυλισμό τών τούρκων στρατιω
τών.Τό συνολικό χρηματικό ποσό τών ένοικίων αυτών κατανεμόταν μέ τή 
μορφή αύθαίρετου φόρου σ ’ όλους τούς κατοίκους της πόλης άνάλογα μέ 
τήν οικονομική τους δυνατότητα.52

Ό θεσμός αύτός μέ τή μορφή τού έμμεσου φόρου συνεχίστηκε μέχρι 
τά τέλη τού 19°= αιώνα καί ε ίνα ι πολύ πιθανό νά διατηρήθηκε ώς 
τήν άπελευθέρωση.

Τή γενικότερη άπογοητευτική κατάσταση τού έμπορίου τής περιο
χής συντηρούσαν καί τροφοδοτούσαν έπίσης καί άλλοι βασικοί άρνητικοί 
παράγοντες^όπως ή ληστεία,ή έλλειψη τών συγκοινωνιακών δικτύων καί 
ή άπουσία τών έμπορικών πανηγυριών.

γ) Ληστεία

Τό φαινόμενο αυτό είχε προσλάβει έπικίνδυνες διαστάσεις άπό τ ις  
άρχές τής προαπελευθερωτικής περιόδου.Ή θρασύτητα πούέπιδείκνυανοί 
ληστές ήταν άρκετά προκλητική. "Εφθαναν στό σημείο νά ληστεύουν τούς 
περαστικούς χριστιανούς όχι μόνο σέ περιοχές καί διαβάσεις άπομακρυ- 
σμένες άπό τήν πόλη τών ' Ιωαννίνων,έδρα τής τουρκικής άστυνομίας,άλ- 
λά άκόμη καί σέ πολύ κοντινές τοποθεσίες γύρω άπ’αύτή.’Η άδιαφορία 
τών τουρκικών άρχών ε ίχε  όδηγήσει σέ μεγάλη άπόγνωση τούς έπαγγελ- 
ματίες τής άγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ληστρικής θρασύτητας άποτελεΐ ή 
περίπτωση τού γνωστού Ήπειρώτη γιατρού ,ιστοριοδίφη καί συγγραφέα 
Ίω.Λαμπρίδη ,ό όποιος μεταμφιεσμένος σέ άπλό χωρικό λίγο πριν φθά- 
σει στήν πόλη,στήν άντίπερα όχθη τής λίμνης,δέχτηκε έπίθεση άπό άπό- 
σπασμα ληστών πού έπιδίωξε ν ’άρπάξει δλα τά ζώα τής συνοδείας του.
Τελικά ή άπόπειρα αύτή ματαιώθηκενάφού πρώτα βέβαια οί ληστές άποζη-

5Η
μιώθηκαν άδρότατα.

Ή συχνότητα τών ληστρικών γεγονότων ήταν τόσο μεγάλη καί έντο-
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νη τήν έποχή αύτή,ώστε σπάνια έρχόταν κανένας χωρικός γιά προμήθει
ες άπό τή γιαννιώτικη άγορά. Έμπορος,άπό τούς πιό όνομαστούς της πό
λης,είχε όφειλέτες στήν έπαρχία μέ ποσά πού πλησίαζαν τ ί ς  2.000 τουρ
κικές λίρες,άλλά δέν τολμοΟσε νά έπισκεφθεί τούς όφειλέτες του γιά  
νό τά ζητήσει έπειδή φοβόταν τούς ληστές .Γιά τόν ίδ ιο  λόγο οΟτε καί 
οί χρεώστες τοΟ παραπάνω έμπόρου δέν τολμούσαν νά έρθουν στά Γ ιάννι- 
να,γιά νά έξοφλήσουν τό χρέος τους καί νά ζητήσουν νέο έμπόρευμα.’Α
κόμη, δσοι τυχόν Γιαννιώτες βρίσκονταν στίς παρυφές τής πόλης,μέ τό
βασίλεμα τοΰ ήλιου έπρεπε νά άποσυρθούν μέσα σ’αύτή,άν ήθελαν νά ά- 
ποφύγουν δυσάρεστες περιπέτειες καί έκπλήξεις.55

Οί ληστοσυμμορίες συνέχισαν, τό έξολοθρευτικό έργο τους ό
χ ι μόνο γιά τούς Γιαννιώτες άλλά καί γιά όλόκληρο τόν ’Ηπειρωτικό 
λαό ώς τήν άπελευθέρωσί^ Πιθανότατα,τήν έντονη δράση τών τουρκοαλβανι- 
κών συμμοριών,πού τρομοκρατούσαν ύπαιθρο καί πόλεις καί άπέβλεπαν κα
τά ένα μεγάλο ποσοστό στόν άφελληνισμό τής ’Ηπείρου,νά έπεδίωκε καί

57
νά ύπέθαλπτε ή ίδ ια  τουρκική διοίκηση. Μέ τήν πρόφαση μάλιστα τού 
νέου νόμου γιά τήν καταστολή τής "ληστανταρσίας"παραχωρούνταν ύπερε- 
ζουσίες στήν τουρκική άστυνομία μέ άποτέλεσμα νά συλλαμβάνονται καί 
νά φυλακίζονται άτομα άνεύθυνα,πού στήν ούσία ήταν πολιτικο ί κρατού-

58
μενοι.

δ) Έμποοικοί δρόμοι

Παρά τ ίς  πομπώδεις έζαγγελίες τής τουρκικής διοίκησης,πού ήδη 
περίγράφαμε σχετικά μέ τήν κατασκευή σύγχρονων συγκοινωνιακών 
δικτύων , κατάλληλων γιά τ ίς  έμπορικές άνάγκες τής έποχής, ή 
κατάσταση τών δρόμων παρέμεινε ή ίδια.Ούτε κι ή νέα φορολογία τής ό-
δοποιίας δέν κατόρθωσε νά έπιφέρει τ ίς  κατάλληλες καί σημαντικές άλ-

59
λσγές πού δλοι ο ί χριστιανοί προσδοκούσαν.

Οί παλιές όδικές άρτηρίες,πού ξεκινούσαν άπό τά Γιάννινα καί 
κστέληγαν ή μία στήν "Αρτα,μέ προέκταση τήν Πρέβεζα,καί ή άλλη στή 
Σαγιάδα μέ προέκταση τώρα τούς ’Αγίους Σαράντα,έζακολουθούσαν νά ε ί 
ναι οί καλύτερες καί κυριότερες γ ιά  τή γρήγορη καί όμαλή κίνηση 
τού έμπορίου.60

Τό ύπόλοιπο έσωτερικό όδικό δίκτυο τής ’Ηπείρου, μέ κέντρο τά
* <Λ

Γιάννινα καί άπόληξη τό Μέτσοβο,τούς Φ ιλιάτες,τήν Παραμυθιά, Παργα καί- %*
τό Μπεράτι,έζακολουθούσε νά παρουσιάζεται σέ πρωτόγονη μορφή. 01 '
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περιοχές αύτές στό μεγαλύτερο διάστημα τού χρόνου άπομονώνονταν έμπο- 
ρικά άπό τά Γιάννινα καί άλλες πόλεις,έπειδή τά νερά των ποταμών κα
τέστρεφαν τ ίς  γέφυρες,τις όποιες έκτιζαν συνήθως άνειδίκευτοι έργά-

62
τες .

Ό τύπος τής έποχής φιλοξένησε πάμπολλα άρθρα καί διέθεσε πολ
λές σελίδες γιά τά συγκοινωνιακά προβλήματα καί τ ίς  προσπάθειες πού 
έγιναν γ ιά  τή λύση τους.Ά πό τ ίς  πιό σημαντικές πληροφορίες,πού μάς 
π α ρ α δ ίδε ι,ε ίνα ι δ τ ι οί κάτοικοι των Ίωαννίνων ζήτησαν τήν κατασκευή 
σιδηροδρομικής γραμμής ’ Ιωαννίνων-Πρέβεζας.63 Ακόμη διασώζει τ ίς  ά- 
ποτυχημένες προσπάθειες γιά τή δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου 
στήν "Ηπειρο μέ κέντρο τά Γιάννινα καί άξονες τό Μοναστήρι καί τήν 
Αύλώνα άπό τή μιά καί τή Σκόδρα καί τήν Πριζρένη άπό τήν άλλη.64

"Ετσι, ή έμπορική έπικοινωνία των Ίωαννίνων, παρά τή γενικότερη 
μεταβολή των συγκοινωνιακών μέσων, έξακολουθοΰσε νά γίνετα ι μέ τ ίς

c C
θαλάσσιες άτμοπλοΐ'κές γραμμές, πού άπόληγαν στήν "Αρτα ( 7σλαώρα)> 
Πρέβεζα,"Αγιους Σαράντα ή έκκινούσαν άντίστροφα.

Κάτω άπό τ ίς  δυσμενείς αυτές συγκοινωνιακές συνθήκες,σέ συνδυα
σμό μάλιστα μέ τ ίς  γενικότερες άσχημες χρονικές καί τοπικές συγκυρίες, 
ήταν πολύ φυσικό νά μήν ύπάρχει καμιά ώθηση στό έμπόριο.

ε) Εμπορικά πανηγύρια.Προσπάθεια νιά άνασύσταση τής έμποοοπανήγυρης 
στά Γιάννινα.

"Ενας άκόμη άνασταλτικός παράγοντας στήν έμπορική δραστηριότη
τα τής περιοχής ήταν καί ή άτόνηση των έμπορικών πανηγυριών.66 Ή τουρ
κική διοίκηση, στήν προσπάθειά της νά δημιουργήσειεύνοΐκές συνθήκες 
γιά  τήν άναθέρμανση τού έμπορίου στά Γιάννινα κυρίως,άλλά καί στις 
γύρω περιοχές έπανέφερε τό θεσμό τής έμποροπανήγυρης στά 1893.67Στά 
Γιάννινα τό τελευταίο έμπορικό πανηγύρι ε ίχε γ ίνε ι λίγο πριν τήν με
γάλη πυρκαγιά πού έπαθε ή πόλη στήν πολιορκία τού Άλή πασά άπό τά 
σουλτανικά στρατεύματα,τόν Αύγουστο τού 1820.

Ό  Χαΐρη Πατσαντάς,δήμαρχος των Ίωαννίνων έκείνη τήν έποχή. 
προσπάθησε νά άνασυστήσει τόν Αύγουστο του 1893 τήν δνομαστή έμπορο- 
πανήγυρη τής "Πωγωνιανής", χωρίς δμως έπιτυχία.Παρά τήν προπαγάνδα των 
τουρκικών άρχών καί τ ίς  προετοιμασίες του άναγκαίου χώρου,πού θά δέ- 
χόταν τούς έμπόρους καί τό άγοραστικό κο ινό ,63 άλλά καί τόν πανη-

6Q
γυρικό τόνο πού έδωσαν στά έγκαίνιά της οί τοΰρκοι έπίσημοι.οί έμπο- 
ρικές συναλλαγές κυμάνθηκαν σέ πολύ μέτρια έπίπεδα.
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Ή άποτυχία χοΟ έμπορικοΰ πανηγυριού άποδόθηκε στδ γεγονός δτ ι, 
γινόταν γιά πρώτη φορά Οστερα άπό 70 χρόνια καί τό άγοραστικό κοινό 
είχε ξεσυνηθίσει καί δίσταζε νά προχωρήσει σ'αύτοΟ του είδους τ ίς  άγο- 
ρσπωλησίες. Τόν έπόμενο χρόνο τό πανηγύρι αύτό έπαναλήφθηκε χωρίς κα
μιά ίδιαίτερη έπιτυχία. Μάλιστα τή ωορά αυτή περιορίστηκε σέ καθαρό 
ζωοπάζαρο. 70

Ή νέα αύτή άποτυχία τής έμποροπανήγυρης κατέδειξε γιά  μιά άκό- 
μη Φορά τήν οίκονομική καχεξία καί άνέχεια των κατοίκων τής ’Ηπείρου 
άπό τή μιά, καί τή φτώχια καί γύμνια τής γιαννιώτικης καί γενικότερα 
τής ήπειρώτικης άγορδς σέ ποικιλία ,σέ ποσότητα καί σέ ποιότητα, άπό 
τήν άλλη.

I I I .  Ή έμφάνιση νέων άρνητικών παραγόντων γιά τό έμπόριο καί τ ίς  

τέχνες.

01 νέοι παράγοντες πού έπηρέασαν άρνητικά τήν οίκονομία τού τό
που καί ιδιαίτερα των συντεχνιών ήταν ό πόλεμος τού 1897,ήάπουσίατρα 
πεζικού συστήματος στά Γιάννινα καί,τέλος,ή  ύπερβολική αύξηση τού 
άριθμού των πλανόδιων τεχνιτών καί μικροπωλητών.

α) Πόλευος τού 1897

Ό  άτυχος πόλεμος τού 1897, πού, ε ίχε  τραγικές συνέπει
ες γιά όλόκληρη τήν ’Ελλάδα,άφησε πολλές καί δυσάρεστες έμπειρ ίες,έμ -

71
μεσες βέβαια,καί στούς Γιαννιώτες τής έποχής έκείνης στό πιό εύαίσθη- 
το καί ευπαθές σημείο τους,τό οίκονομικό.ΟΙ έπιπτώσεις.πού δημιούργη
σε ό πόλεμος αύτός στόν οικονομικό τομέα τής περιοχής, διασώθηκαν άπό
έναν ουδέτερο παρατηρητή ,τόν Άγγλο πρόξενο στά Γιάννινα τής έποχής

17
έκείνης Roberts. Ή άντικειμενικότητα τών πληροφοριών τοΰ "Αγγλου 
προξένου νομίζουμε άτι έγγυόται σχεδόν άπόλυτα τόν άκρίβεια καί τήν 
άλήθεισ τών σχετικών γεγονότων τής περιόδου έκείνης.

01 διαπιστώσεις στίς όποιες έφθασε ό πρόξενος τής 
’Αγγλίας δείχνουν καθαρά τ ίς  δυσμενέστατες έπιπτώσεις πού ε ίχε  τό 
σημαντικό αύτό πολεμικό γεγονός στήν έμπορική καί βιοτεχνική τάξη 
τής γιαννιώτικης πόλης. u

Κατά τή διάρκεια τού πολέμου τά Γιάννινα άποκλείστηκαν έπί τέσ- 
σερις μήνες καί τά έμπορεύματα παρέμειναν στά τρία λιμάνια τής ’ΗπεΙ-
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ρου,τήν Πρέβεζα,τήν Σαλαώρα καί τούς "Αγιους Σαράντα.'Αλλά κι δταν 
άργότερα δόθηκαν πάλι τά λιμάνια έλεύθερα στό έμπόριο,δέν υπήρχαν τά 
άναγκαία μεταφορικά μέσα,γιατί δλα τά ύποζύγια καί τά κάρρα είχαν έ- 
π ιταχθεί μέ τή βία γιά  τ ίς  μεταφορικές καί νοσοκομειακές άνάγκες τοΟ 
τουρκικού στρατού."Ετσι ό άποκλεισμός παρατάθηκε έμμεσα γιά  άλλους 
πέντε η έξ ι μήνες.

Στό παραπάνω διάστημα παρατηρήθηκαν περιορισμένες συναλλαγές 
στό γιαννιώτικο πσζάρι κι αυτές μικροεμπορικής μορφής .Παράλληλα, ση
μειώθηκε μεγάλη αύξηση,σχεδόν τριπλάσια άπό τόν περασμένο χρόνο,στίς 
τ ιμ ές  τού σιταριού,βρίζας,καλαμποκιού καί βουτύρου.

'Αλλά ή σημαντικότερη έπιβάρυνση. πού προξένησε ό πόλεμος τού·1897 
στόν έμπορικό κόσμο των ’ Ιωαννίνων, ήταν ή ύπερβολική καί ύπέρογκη ύ
ψωση των κομίστρων,μέ άποτέλεσμα νά καθίσταται προβληματική ή δ ιακ ί
νηση των προϊόντων τής άγοράς.Οί Γιαννιώτες καταστηματάρχες έφθασαν 
στό σημείο νά πληρώσουν τό άγώγι τού άλόγου ή του μουλαριού,πού κι 
αύτό μέ δυσκολία κατάφερναν νά βρουν,γιά τ ίς  διαδρομές Πρέβεζα -
Γιάννινα,Σαλαώρα-Γιάννινα καί "Αγιοι Σαράντα-Γιάννινα 1 λίρα άγγλι-

73κή,1 σ ελ ίν ι καί 8 πέννες.

3) ’Ανυπαρξία πιστωτικού συστήματος στά Γιάννινα.

Άπό τά τέλη άκόμη τού 19°= αιώνα ό Άγγλος πρόξενος των Ίω - 
αννίνων Roberts ε ίχε  έπισημάνει τ ίς  θλιβερές συνέπειες πού είχε γιά 
τούς άσχολούμενους μέ τό έμπόριο καί τ ίς  τέχνες Γιαννιώτες ή έλλειψη

74ένός τραπεζικού συστήματος. Τό γεγονός αυτό άποκτοΰσε μεγαλύτερη 
βαρύτητα>άν λάβουμε υπόψη πώς ή γιαννιώτικη άγορά έξακολουθοΰσε νά 
δέχεται λίγο πρίν τήν άπελευθέρωση πάνω άπό τό 50% των έμπορικών συ
ναλλαγών τής 'Ηπείρου'5

"Ετσι, άναγκαστικά οί περισσότεροι έμποροι καί βιοτέχνες δανεί
ζονταν μέ γραμμάτια άπό διάφορους τοκογλύφους μέ παράνομο ποσοστό τό

76κου 3-4% τόν μήνα. Μάλιστα, όταν τό ζητούμενο χρηματικό ποσό ξεπερ- 
νούσε τ ί ς  40 λίρες 'Αγγλίας δηλ. τά 4.500 γρόσια,ό δανειστής ζητού
σε ένέχυρο κτηματική περιουσία διπλάσιας άξίας άπό τό ποσό πού θά 
δάνειζε. 77

Αλλά τό βασικότερο μειονέκτημα πού προέκυπτε άπό τήν έλλειψη 
Τράπεζας στά Γιάννινα ήταν ή δυσκινησία καί δυσκαμψία τού έμπορίου
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καί σέ προέκταση ή Ατελής μορφή διεξαγωγής του.Έτσι>δλες ο ΐ πληρω
μές σιά είσαγόμενα είδη γίνονταν άμεσα καί οί λιγοστοί έμποροι των 
‘Ιωαννίνων δέν είχαν νά λαβαίνουν άπό τ ίς  ευρωπαϊκές Αγορές καί Ανα
γκάζονταν νά κάνουν καταθέσεις γιΑ τΑ είσαγόμενα εύρωπαϊκά προϊόντα. 
Μόνο έπιταγές τραβηγμένες στά Γιάννινα ή τραβηγμένες στήν Ευρώπη καί

78
σταλμένες στά Γιάννινα γίνονταν Αποδεκτές. Τό πιστωτικό δμως αύτό 
σύστημα ήταν Ασύμφορο γιά τούς έμπορους^ Αώου περιόριζε στό έλάχιστο 
τό έμπορικό κέρδος. {  ·

Λίγα χρόνια Αργότερα,στίς Αρχές τοΟ 20°= αίώνα,διαπιστώνουμε 
πώς δλες σχεδόν οί συναλλαγές είχαν περάσει σέ ‘ Ισραηλίτες τραπεζί
τες τοκογλύφους. 79 Γιά τήν Αντιμετώπιση τής~ Ασφυκτικής 
στήν όποια είχαν περιέλθει οί Γιαννιώτες έμπορευόμενοι Από τήν Απου
σία τραπεζικού καταστήματος8?παρατηρήθηκαν κάποιες προσπάθειες δυό 
χρόνια πρίν τήν Απελευθέρωση.Αλλά ήταν πολύ Αργά πιά.Τό 'Υποκατάστη
μα τής Τράπεζας Αθηνών πού Ιδρύθηκε στά Γιάννινα τό 1910 Αναγκάστηκε 
Από τά πράγματα νά κλείσει πολύ σύντομα .

Γ ·ύ e p>£> S
'77

(? \  - 12 -» ο ς
κατάστασης

γ)* Μετανάστευση

Ός ένα άπό τά σημαντικά αίτια,ύπεύθυνο γιά τόν οίκονομικό μα
ρασμό τού τόπου,οί σύγχρονοι μέ τά οίκόνομικά γεγονότα τής έποχής με
λετητές θεωρούσαν τό μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα,πού στίς Αρχές τού 
αίώνα μας είχε προσλάβει στήν Ήπειρο τή μορφή μαζικής ωυγής.

Είναι Αλήθεια πώς μετά τό 1895 τό μέχρι τότε παρατηρούμενο με
ταναστευτικό ρεύμα άρχισε νά διογκώνεται καί στό χρονικό διάστημα 
1902-1907 γνώρισε μεγάλη έξαρση.Γύρω στά 1906 οί σχετικές πηγές Α
ναφέρουν δτι τό 30% τού ήηειρωτικού πληθυσμού είχε μεταναστεύσει?2 
Στά 1908-1909 ή μετανάστευση παρουσίασε μιά ύφεση πού όφειλόταν στό 
νέο νόμο στρατολογίας τών μή μουσουλμάνων,γιά νά γ ίνε ι πάλι έντονη 
τήν υπόλοιπη περίοδο πού μεσολάβησε ώς τήν Απελευθέρωση. 0ί κύριες 
έστίες πού δέχονταν τούς μετανάστες ήταν,έκτός άπό τό έλληνικό κρά
τος,ο ί Η.Π.Α,ό Καναδάς καί ή ‘Αργεντινή.83 ’Επιπλέον ή έξοδος καί ή 
Φυγή τού χριστιανικού στοιχείου τώρα είναι τ ίς  περισσότερες φορές μό
νιμη καί όριστική καί δχι προσωρινή καί πρόσκαιρη δπως τά προηγούμε
να χρόνια.01 περισσότεροι μάλιστα μετανάστευαν γιά νά Αντεπεξέρχονται 
στίς ουρολογικές ύποχρεώσεις τού τόπου τους,^τή ιιαζική Φυγή τους συ- 
νετέλεσε Αναμφισβήτητα ή Αδιάλλακτη σιάση τής τουρκικής κυβέρνησης

ti

. X% ,  ^

4 ^
i

Τ '
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στό ζήτημα τής έλληνικής υπηκοότητας καί ή τακτική της νά άπαιτεί ά- 
πό τούς Έλληνες ύπήκοους φόρους,παραπλήσιους καί παρόμοιους μέ έκεί- 
νους πού πλήρωναν ο ί χριστιανοί όθωμανοί ύπήκοοι . "Αμεσο άποτέλεσμα 
ήταν νά παρατηρηθεί μεγάλη έλλειψη έργατικών χεριών καί νά διπλασια- 
σθοΰν ή νά τριπλασιασθούν τά ήμερομίσθια.

Είναι περιττό νομίζω νά τονισθεί ότι οί πρώτοι πού πλήρωσαντό 

άντίτιμο  τής μετανάστευσης ήταν ο ί έμποροι καί οί βιοτέχνες τήςγιαν- 

νιώτικης άγορας.

δ) Πλανόδιοι τεχν ίτες  καί έμποροι.

"Αν καί τό φαινόμενο αύτό έρχόταν σέ κατώτερη μοίρα άπό άποψη 
σημαντικότητας,έξαιτίας κυρίως του έπαγγέλματος πού άσκούσαν οί πε
ρισσότεροι πλανόδιοι τεχν ίτες  καί έμποροι,δέν έπαυε νά δημιουργεί 
προβλήματα σ τίς άντίστοιχες έπαγγελματικές (έμπορικές καί β ιοτεχνι
κές) συντεχνίες ή τουλάχιστον σέ άρκετά μέλη τών συντεχνιών αύτών.

’Όλοι αύτοί οί πλανόδιοι έπαγγελματίες,85 χωρίς νά είναι ένσω- 
ματωμένοι σέ κάποια συντεχνία,είχαν τήν δυνατότητα άλλά καί τήν έλευ- 
θερία νά διαλέγουν μόνοι τους τ ίς  προοπτικές καί τ ίς  συνθήκεςδουλειάς 
Τό "προνόμιο” αυτό τούς έδινε τήν εύχέρεια νά άπαγκιστρώνονται άπό 
τ ί ς  δύσκολες οικονομικές καταστάσεις,πού γνώριζαν οί άντίστοιχοι συν- 
τεχν ίτες  ομ ότεχνο ι.’Αντίθετα τά μέλη τών συντεχνιών καθηλωμένα στό 
χώρο τους περίμεναν τόν πελάτη ενώ οί πλανόδιοι πήγαιναν νά τόν συ
ναντήσουν κυρίως στά ήπειρωτικά χωριά.

Ή μή ένταξή τους σέ κάποια συντεχνία έδινε άκόμη στούς πλα
νόδιους τεχν ίτες  καί έμπορους μερική φορολογική άπαλλαγή,σέ φόρους 
κυρίως πού είχαν σχέση μέ τήν άσκηση τού έπαγγέλματός τους.Τό γεγο
νός αύτό. σέ συνάρτηση μέ τήν κινητικότητα καί τήν έλαστικότητα τού
έπαγγέλματός τους,δημιουργούσε δικαιολογημένα τά παράπονα τών 
ομοτέχνων τους συντεχνιτών. Άρκετά μέλη,έπειδή δέν έβρισκαν καμ- 
μιά άνταπόκριση στό δίκαιο αίτημά τους,προτίμησαν ν ’άπαρνηθοϋν τήν

άνεπαρκή συντεχνιακή προστασία καί ν ’άκολουθήσουν τό παράδειγμα τών 
πλανόδιων τεχνιτών καί έμπόρων?7

Αποκαλυπτικό γιά τ ίς  συνέπειες πού είχε τό έπάγγελμα τού πλα
νόδιου πάνω στίς συντεχνίες ε ίνα ι τό παράδειγμα τής συντεχνίας τών 
καλαντζήδων,ή όποια στίς άρχές τού αιώνα μας είχε καταντήσει νά ε ί 
ναι ή πιό όλιγομελής συντεχνία στά Γιάννινα μέ 4-5 μέλη στό δυναμικόQ
της. ° Στήν ουσία πρόκειται πλέον γιά καλαντζίδικη "συντροφιά”.
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2. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.

Τήν πρώτη δεκαετία του 19°= αιώνα όλοκλπρώνεται ή οικονομική 
έζαθλίωση τής συντριπτικής πλειοψηφίας των συντεχνιτών.'Αψευδείς μάρ
τυρες τής οικονομικής κατάπτωσης των συντεχνιακών μελών ε ίν α ι τόσο 
ή εικόνα που παρουσίαζε ή γιαννιώτικη άγορά καί εύρύτερα ή πόλη τήν 
έποχή αυτή δσο καί ο ί διαθήκες καί τά προικοσύμφωνα τών περισσότερων 
συντεχνιτών, πού βρίσκονται καταχωρισμένα στούς σχετικούς κώδικες τής 
τοπικής Μητρόπολης καί άναφέρονται σ ’αύτό τό χρονικό διάστημα.

α) Άγορά

Οί πληροφορίες πού έχουμε γιά τή μορφή καί τήν κίνηση τής γ ιαν- 
νιώτικης άγοράς λίγο πρίν τήν άπελευθέρωση ε ίνα ι άποκαρδιωτικές.

Άν καί τά Γιάννινα έζακολουθούσαν νά διατηρούν τόν πληθυσμό 
ιπυς σέ ένα έπίπεδο σχετικά σταθερό, παρά τήν αιμορραγία τής μετα
νάστευσης ,ή ποιοτική στάθμη τής ζωής τών κατοίκων τους συνεχώς υπο
βαθμιζόταν.

Στις άρχές τού 1909 δλόκληρη ή πόλη καί ιδ ια ίτερα  τό τμήμα 
τής άγοράς δέν διέωερε πολύ άπό τήν εικόνα πού περιέγραψε ό Pouque- 
v i l le  στίς άρχές τού προηγούμενου αίών<?.° Εξακολουθούσε δηλ. νά ε ί -  
ναι σκοτεινή,μέ ένα μακρύ κεντρικό δρόμο,πλακόστρωτο τώρα, καί σπ ί
τια  φτωχικά καί σκοτεινά κατασκευασμένα άπό άθλια Ολικά.

Τά έργαστήρια,άκολουθώντας καί αύτά τόν γενικότερο κανόνα, πα
ρουσίαζαν μεγάλη στενότητα χώρου,δπου οί λιγοστοί τεχν ίτες  έζασκού- 
σαν τά φτωχικά τους έπαγγέλματα καί ο ί έμποροι τό μικρεμπόριο ή τ ις
μικροεπιχειρήσεις τους,πού παρ'δλα αύτά έπαρκούσαν σ τίς  άνάγκες τού

92πολύ φτωχικού πληθυσμού τής γύρω περιοχής.
Αλλά οί πληροφορίες πού διασώθηκαν γιά τήν έμπορική κίνηση 

τής γιαννιώτικης άγοράς τήν έποχή αύτή άποδεικνύουν άτι ε ίχε  περιο
ριστεί σέ πολύ αυστηρά τοπικά πλαίσια.

93Ή οικονομική κίνηση τής άγοράς,δπως σκιαγραωείται τό 1908, 
παρουσιάζεται μειωμένη,μέ παθητικό άνάμεσα στίς εισαγωγές καί έζαγω
γές άνερχόμενο στά 2.300.000 γρόσια.914 Αξιοσημείωτο ε ίνα ι τό γεγο
νός άτι άπό τά έζαγόμενα είδη κανένα δέν προέρχεται άπό τό συντεχνια
κό χώρο.Τό έλλειμμα αύτό καλυπτόταν συνήθως στό μεγαλύτερο μέρος του
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άπό τά έμβάσματα των μεταναστών πρός τούς δικούς τους στά Γιάννινα
ή στήν "Ηπειρο γενικότερα καί τ ις  καταθέσεις των άγαθοεργών καταστη-

95
μάτων.

Τό έμπόριο τής πόλης,παρ'δτι διεξαγόταν σχεδόν άποκλειστικά ά- 
πό τούς χριστιανούς ,στήν ούσία έλεγχόταν άπό τούς έβραίους,οί όποι
ο ι παρουσίαζαν συντριπτική υπεροχή στή διεύθυνση του υποτυπώδους τρα
πεζικού συστήματος καί έτσι σέ προέκταση μεταβάλλονταν σέ βασικούς 
ρυθμιστές τής άγοράς.96

β) Διαθήκες-Προικοσύμφωνα

"Ολες σχεδόν οί διαθήκες των τεχνιτών καί τών έμπόρων,έκτός ά
πό λ ίγες έξαιρέσεις,στά χρόνια πού προηγήθηκαν τής άπελευθέρωσης ε ί 
ναι πολύ άποκαλυπτικές γιά  τήν οικονομική κατάσταση πού έπικρατοΰ- 
σε άνάμεσά τους >

Οί διαθέτες συντεχνίτες τό μόνο πού κατόρθωναν νά άφήνουν
στούς στενούς συγγενείς τους ή σέ άλλα άγαπημένα τους πρόσωπα ή-

97
ταν τά έργαλεια τής τέχνης τους καί άρκετά βερεσέδια. Στήν καλύτε
ρη περίπτωση τά συντεχνιακά μέλη έγκατέλειπαν πολύ άσήμαντα ποσά, 
πού μόλις έπαρκοϋσαν γιά τήν ταφή τους καί κανένα μνημόσυνο.

’Αλλά καί τά προικοσύμφωνα τών συντεχνιτών,πού καταχωρίζονταν

σέ κώδικες ή σέ λυτά έγγραφα τής Μητρόπόλης Ίωαννίνων άπό τό 1870 

κι υστέρα,σέ σύγκριση μ ’εκείνα πού συντάσσονταν στά μέσα του 19ουα ί- 

ώνα άπό τούς συναδέλφους τους τότε,καί λίγα είνα ι καί φτωχά σέ περι
εχόμενο.

Παράλληλα μέ τόν οικονομικό μαρασμό δλων σχεδόν τών συντεχνια
κών μελών πραγματοποιείται καί ή άποσύνθεση τών συντεχνιακών δομών.
Οί βαθιές καί μεγάλες άλλαγές πού έχουν έπέλθει μέ τήν πάροδο του 
χρόνου τόσο πάνω στή δομή τών συντεχνιών όσο καί στό σύστημα λ ε ι
τουργίας τους,σέ συνάρτηση μέ τήν αυξανόμενη οικονομική καχεξία τών 
μελών τους άπό τ ις  συνεχείς φορολογικές άφαιμάξεις καί τούς άλλους 
άρνητικούς παράγοντες,πού άντιστρατεύονταν βασικές συνθήκες καί 
προοπτικές τής προώθησης τού έμπόριου καί τών τεχνών,είχαν ώς Φυσι
κό καί άναπόφευκτο έπακόλουθο τήν παρακμή καί τήν πλήρη άπο- 
σύνθεσί» τους.

Βασικές περιοριστικές άρχές τών συντεχνιών,πού μέχρι τότε ε ί 
χαν άποδειχθεί πολύτιμος προστατευτικός θώρακας γιά τήν ύπαρξή του*,
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είχαν έξασθενήσει καί άτονήσει,πατροπαράδοτες καί παραδοσιακές κατα
στατικές διατάξεις είχαν άγνοηθεΐ ή καταπατηθεί έπανειλημμένα,μέ ά- 
ποτέλεσμα ό πρίν λίγο καιρό άπρόσβλητος συντεχνιακός χώρος νά παρου
σιάζεται τώρα άρκετά εύάλωτος καί οόσιαστικά άνίκανος νά προστατέ(|ει 
τά συμφεόοντα των άτόμων πού λειτουργούσαν μέσα σ’αύτόν.

‘Αλλά γιά τήν όριστική καί άμετάκλητπ παρακμή των ήδη διαβρω- 
μένων συντεχνιακών δομών εύθύνεται; άποκλειστικά σχεδόν>ό άσυναγώνι
στός άνταγωνισμός τών εύρωπαΐκών βιομηχανιών.Όλες ο ί προσπάθειες 
πού έγιναν γιά τόν περιορισμό του,καταδικασμένες άπό πρ ίν ,έμειναν,δ- 
πως ήταν φυσικό,χωρίς άποτέλεσμα/Ο άνταγωνισμός, πού ως τότε έ- 
λεγχόταν σχετικά καί έμποδιζόταν ικανοποιητικά άπό τά άνάλογα συν
τεχνιακά μέτρα, δυνάμωσε τώρα τή δράση του μέ τόν κατακλυσμό τών 
βιομηχανικών είδών ξένης προέλευσης.‘Η συντεχνιακή όργάνωση άποδει- 
κνυόταν άδύναμη καί άνίκανη ν'άντιπαρσ.ταχθεί καί ν’ άντιπσλαίσει 
στό φαινόμενο τού άνταγωνισμοΰ τό όποιο συνδυάζοντας ̂ παλιές καί νέες 
μορφές γινόταν όλο καί πιό πολύπλοκο καί ισχυρό καταστρέφοντας στό 
πέρασμά του όλους τούς μέχρι τότε άμυντικούς μηχανισμούς τών συντε
χνιών. 01 τεχνητοί φραγμοί καί τά άλλα τεχνητά έμπόδια τών συντεχνι
ών, άνίσχυρα πλέον, δέν μπορούν V άνακόψουν τήν καταστροφική πορεία 
πού άκολουθεί ύποχρεωτικά ό συντεχνιακός θεσμός.

Στις άμεσες καί πολύ έπιζήμιες συνέπειες πού προκάλεσε τό φαι
νόμενο αύτό γιά τ ίς  συντεχνίες περιλαμβάνεται καί ό άθέμιτος καί ά- 
νελέητος συναγωνισμός*πού άρχισε νά παρατηρείται άνάμεσα στά μέλη 
τών συντεχνιών μέ τήν όριστική χαλάρωση τών άντίστοιχων περ ιορ ιστι
κών λειτουργιών.

Μόλο πού οί συντεχνιακοί κανόνες.σέ πολλές περιπτώσεις, πρόβο
λον έμπόδια στό συναγωνισμό,αύτός διεύρυνε όλο καί περισσότερο τή 
δράση του καί εισχωρούσε όλο καί πιό βαθιά στούς κόλπους τής συντε
χνιακής όργάνωσης. 98 Έ τσι σιγά-σιγά έκδηλωνόταν άνάμεσα στά συντε
χνιακά μέλη μιά διαφοροποίηση πού συνοδευόταν άπό διαμάχες,καυγάδες 
καί έριδες.Σέ όλες σχεδόν τ ίς  βιοτεχνικές κυρίως συντεχνίες βάθαινε 
ό διαχωρισμός άνάμεσα στά πλούσια καί φτωχά μέλη,δημιουργούνταν όλο 
καί μεγαλύτερη περιουσιακή άνισότητα καί τελικά διαμορφώνονταν δύο 
άντιμαχόμενα στρατόπεδα :οί πλούσιοι^πού εύκολα άρχιχάκαί πιό δύ
σκολα άργότερα διατηρούσαν τήν ύπαρξή^τους καί ο ί φτωχοί συντεχνίτες,
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πού·άποτύγχαναν καί άρκετές φορές έγκατέλειπαν άκόμη καί τό έπάγγελ- 
μά τους καί προλεταριοποιούνταν,φθάνοντας στό τελευταίο σκαλοπάτι 
τής μ ιζέρ ιας καί της άνέχειας.

Τά στενά συντεχνιακά πλαίσια βρίσκονταν δλο καί πιό πολύ σέ 
άντίφσση μέ τ ί ς  άνάγκες τής καπιταλιστικής άνάπτυξης στά τέλη τού 
19 = καί σ τίς  άρχές τού 20°= αίώνα.Ό  διαρκής φόβος του συντεχνίτη 
νά μή διαταραχθεί ή μονοπωλιακή του θέση στό έπάγγελμα έπαληθευόταν 
πέρα γιά  πέρα τώρα,γιατί άκριβώς ό συναγωνισμός τήν περίοδο αύτή ύ- 
πέσκαπτε συνεχώς τό συντεχνιακό σύστημα καί άποτέλεσε έναν άπό τούς 
π ιό βασικούς καί κύριους λόγους τής παρακμής καί διάλυσης των συντε
χνιών.

Ά π ’τήν άλλη μεριά δμως ό Φόβος τού συναγωνισμού κρατούσε,του
λάχιστον τά περισσότερα χρόνια τής περιόδου αυτής,τόν συντεχνίτη μέ
σα στήν συντεχνία,άπό τήν όποία άπεγνωσμένα ζητούσε βοήθεια.

Μάταια δμως ,γ ια τ ί  τά συντεχνιακά θεμέλια είχαν άρχίσει νά κλο-
ν ίς  τα ι τώρα καί άπό μέσα,νά διαβρώνονται συνεχώς καί μοιραία τελικά 
νά πέφτουν.Ό συντεχνιακός θεσμός,πού δημιουργήθηκε γιά νά χτυπήσει κυ
ρίως τόν συναγωνισμό, άδύναμος καί άναιμικός τώρα άναγκαζόταν νά πα
ραδοθεί σ ’αυτόν.

’Αλλά δχι μόνο στίς σχέσεις μεταξύ τών συντεχνιτών, μά καί στίς 
σχέσεις άνάμεσα στούς μαστόρους άπό τή μιά καί τούς κάλφες καί τά 
τσιράκια άπό τήν άλλη άρχίζουν τήν περίοδο αύτή βαθιές άντιθέσεις> 
πού γίνοντα ι σιγά σιγά όγεφύρωτες μέ τήν άνεξέλεγκτη είσαγωγή τών 
βιομηχανικών είδών καί κατά συνέπεια τό δυνάμωμα τού άνταγωνισμοΰ.
Ή πατριαρχική άτμόσφαιρα,πού βασίλευε πάντοτε άνάμεσα στούς μάστο
ρες καί τούς βοηθούς τους.έζαφανίστηκε.

Γιά νά άντεπεξέλθουν στίς νέες καταστάσεις. πού έθεταν σέ έπι- 
κίνδυνη τροχιά τό έπάγγελμά τους.ο ί μάστοροι μεγάλωναν τήν έκμετάλ- 
λευσρ πάνω στό βοηθητικό προσωπικό τους,τούς κάλφες καί τά τσιράκια, 
παρατείνοντας τό ώράριο έ ρ γ α σ ία ς ,"  μειώνοντας τήν άμοιβή τους 100 
καί έφαρμόζοντας μιά σειρά άπό διάφορα άλλα καταπιεστικά μέτρα. Ή 
Θέση τού κατώτερου συντεχνιακού προσωπικού γίνετα ι δλο καί πιό ά- 
νυπόφορη.

Κάτω άπό τ ίς  συνθήκες αύτές οί μαθητευόμενοι καί κυρίως οί 
κάλφες κατανόησαν δ τ ι μόνο μέ σθεναρή καί πλατιά άντίσταση θά~ κα- -r
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τόρθωναν νά άπαλλαγοΟν ή>τουλάχιστον) νά περιορίσουν τήν έκμετάλλευ- 
ση των έργοδοτών τους.Γ ι’αύτό άκριβώς τό λόγο ο ΐ έργάτες δημιουρ
γούν τ ίς  δικές τους συντεχνιακές όργανώσεις μέ σκοπό τήν άμοιβαία 0- 
ποστήριξπ καί άλληλοβοήθεια των μελών τουςιάλλά κυρίως τήν προστασία 
των συμφερόντων τους, πού τήν έποχή αυτή συνεχώς καταπστοΟνταν άπό 
τά άφεντικά τους.

Ή διάσπαση των περισσότερων συντεχνιών σέ κεφαλαιούχους έργο- 
δότες καί σέ έργάτες-ύπαλλήλους γίνετα ι άναπόφευκτα σ τίς  άρχές τού 
αίώνα μας.

"Ετσι, στό μνημόσυνο τού μητροπολίτη Κορυτσδς Φώτιου,θύμα τού 
Μακεδονικού προαπελευθερωτικοΰ άγώνα,πού πραγματοποιήθηκε στά Γιάν- 
νινα>άνάμεσα στίς συντεχνίες πού κατέθεσαν στεωάνια,ώς έλάχιστο φό
ρο τιμής στό νεκρό,ήταν:ή συντεχνία τών βυρσοδεψών καί ή ύπαλληλία 
των βυρσοδεψών*ή συντεχνία τσαρουχάδων καί ή υπαλληλία τσαρουχάδωδ?1

Πέντε χρόνια άργότερα,παρατηρούμε ότι στό μνημόσυνο τού μητρο
πολίτη Γρεβενών ΑίμιλιανοΟ,μάρτυρα καί αύτού τού Μακεδονικού άγώ- 
να,πού έγινε στά Γιάννινα,κατέθεσε χωριστά στεφάνι ή συντεχνία 
τών υπαλλήλων υποδηματοποιών καί σκυτέων άπό τή συντεχνία τών ύπο-
δηματοποιών καί διαφορετικό στεφάνι ή συντεχνία τών ύπαλλήλων αανδα-

102λοποιών άπό τή συντεχνία τών σανδαλοποιών.
Έ τσ ι,λ ίγο  πρίν άπό τήν άπελευθέρωση, τόσο ο ί συντεχνικές δο

μές, πού παρουσίαζαν όλα τά συμπτώματα τής παρακμής καί τής άποσύνθε- 
σης,δσο καί οί οικονομικές δυνατότητες τών συντεχνιτών. πού κυμαίνο
νταν σέ πολύ μέτρια έπίπεδα,συνέθεταν μιά πολύ θλιβερή είκόνα γιά 
τό γιαννιώτικο συντεχνιακό χώρο.

Οί έλάχιστες περιοριστικές πρακτικές καί τά δικαιώματα παρεμ
βατισμού γιά μιά γενικότερη έποπτεία τού συντεχνιακού κόσμου υπο
χωρούν σιγά σιγά ή έ τ ο ν ίζ ο ν τ α ι  κάτω άπό τή γενικότερη άτόνηση καί 
ύπολειτουργία τού συντεχνιακού συστήματος.Τό Διοικητικό συμβούλιο
τών συντεχνιών έπαινέβαινε συνήθως γιά νά καθορίσει τ ίς  τ ιμ ές πώλη
σης τών έμπορευμάτων τόσο άπό τά συντεχνιακά δσο καί άπό τά έξω-

103
συντεχνιακά μέλη- ‘Επίσης, σέ περίπτωση πού κάποιος συντεχνίτης γιά 
όποιοδήποτε λόγο πουλούσε τό κατάστημα μαζί μέ τό έμπόρευμά του σέ 
άλλο συνάδελφό του,γιά νά προχωρήσει ή άγορσπωλρσία,έπρεπε άπαραίτη- 
τα νά γ ίν ε ι πρώτα ή καταγραφή καί ή έκτίμηση τών πραγμάτων τού έρ^* 
γαστηρίου ή τού καταστήματος άπό τό προεδρείο τής άντίστοιχης συν
τεχνίας. lou ^
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Ή άπελευθέρωση θά έπικυρώσει καί τυπικά τήν πτώση καί τή διά
λυση των συντεχνιών,πού ουσιαστικά ε ίχε  συντελεστεί άρκετά χρόνια 
πρ ίν.

'Αμέσως μετά τήν άπελευθέρωση οί διάφοροι έπαγγελματίες των 
Ίωαννίνων θά όργανωθοΰν σέ σωματεία,πού θά φέρουν βέβαια τόν τίτλο 
τής συντεχνίας,αλλά θά άπέχουν πολύ άπό τό παλιό συντεχνιακό σύστη
μα καί θά διέπονται άπό μιά νέα "συντεχνιακή νοοτροπία".Τά καταστα
τικά τους βέβαια θά στηρίζονται σέ άρκετές παλιές συντεχνιακές δια
τάξεις,αλλά τά άρθρα τους θά άναγραφοϋν πάνω σέ νέες βάσεις καί ά- 
παιτήσεις προσαρμοσμένες στά καινούρια δεδομένα.

Μερικά χρόνια άργότερα,τό 1924,θά ιδρυθεί άπό τά σωματεία των 
έργοδοτών έπαγγελματιών στά Γιάννινα 'Ομοσπονδία μέ τήν έπωνυμία 
"'Ομοσπονδία Έπαγγελματιών ’Ηπείρου"^πού θά έχει ώς έδρα τά Γιάννι- 
να .105

Διαβάζοντας κανείς μέ προσοχή τό καταστατικό τής δμοσπονδίας 
αύτής θά συναντήσει σέ πολλά σημεία άρκετές ομοιότητες μέ παλιότε - 
ρους συντεχνιακούς κανόνες, καθώς καί πολλά άλλα συντεχνιακά υπολείμ
ματα, έξωτερικής όμως μορφής.

3 .Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

Τήν περίοδο αύτή τόσο ο ί πολίτικο κοινωνικές δραστηριότητες 
των συντεχνιών δσο καί ο ί αντίστοιχες θρησκευτικές παρουσιάζονται 
πολύ περιορισμένες καί ταυτόχρονα υποτονικές. 'Ακολουθώντας καί 
στούς τομείς αυτούς ο ί συντεχνίες μιά φθίνουσα πορεία,πού όφειλόταν 
άναμφίβολα στήν οικονομική καί δομική τους παρακμή καί άποσύνθεση » 
δεν έχουν νά έπιδείξουν τίποτε τό άξιόλογο στό τελευταίο στάδιο τής 
ύπαρξής τους.Παρ’δλα αυτά δέν σταμάτησαν μέχρι τήν τελευταία στιγ
μή νά συμβάλουν κατά τή δύναμή τους, στήν πολιτική,κοινωνική καί 
θρησκευτική ζωή του άμεσου ,νώρου τους.

'Ολόκληρη τήν περίοδο αυτή τό σύστημα τών Βιλαετίων έξακολου- 
θεί νά άντιπροσωπεύει καί νά ύπηρετεί τή διοικητική όργάνωση τής ό- 
θωμανικής αύτοκρστορίας.

Τόσο άπό ένα έγγραφο,σχετικό μέ τόν τρόπο διενέργειας έκλογών 
τών χριστιανών,πού έπισημάναμε στό ΑΜΙ καί άναφέρεται στίς άρχές τού 
τελευταίου τέταρτου τού 19°= α ί . ,106 δσο καί άπό άλλες άνέκδοτες ή 
δημοσιευμένες πηγές στά τέλη τής προαπελευθερωτικής περιόδου,παρατη-
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ρουμε δτι τά δικαιώματα καί ο ί ύποχρέωσεις των έκλογέων ατά Γιάννινα 
παραμένουν σχεδόν ο ΐ ίδιες.Τό γεγονός αυτό διατηρούσε μέ τή σειρά
του τ ις  "κοινοτικές" δραστηριότητες των συντεχνιών σέ πολύ στενά
καί συγκεκριμένα πλαίσια.

Στις άρχές τής περιόδου αύτής,μέ τήν όποια γιά  μεγάλο χρονικό 
διάστημα συνέπεσε καί ή άρχιερατεία τού Ίωαννίνων Σωφρόνιου (1869- 
1889).καθιερώθηκε καί ή λαϊκή ψήφος.Τότε μάλιστα ιδρύθηκε καί δεύτερη 
Δημογεροντία μέ τό όνομα "Δημογεροντία τής Έπαρχίας“ ,στήν όποια έπέ- 
τρεψε ό μητροπολίτης Σωφρόνιος νά έκδικάζει τ ι ς  μεταξύ των έπαρχιωτών 
ύπάρχουσες διαφορές καί παραχώρησε σ’αότή δικαιώματα πού τήν προστά -

107τευαν άπό τήν άνάμιζη τής Δημογεροντίας τής πόλης.
Γιά τήν κατάργηση τής Δημογεροντίας αυτής οι Γιαννιώτες έκα

ναν άρκετές καί σοβαρές προσπάθειες κατά τήν άρχιερατεία τού Γρηγο- 
ρίου( 1889-1902),χωρίς άποτέλεσμΑ08Τελικά,μόλις τό 1908 ο ίάρμοδιότη- 
τες των τριών Δημογεροντιών συγκεντρώθηκαν σέ μιά,πού όνομόστηκε 
"'Ενιαία Δημογεροντία".

* Εκεί δμως πού οί συντεχνίες κατόρθωσαν νά διατηρήσουν άπαρα- 
βίαστα σχεδόν τά δικαιωματά τους ήταν ή ’Εφοροεπιτροπεία τών Ίωαν.-’ 
νίνων,σώμα διοικητικό καί διαχειριστικό τών έσόδων τής κοινότητάς.

Ή έφοροεπιτροπή έκλεγόταν 'έτήσια άπό έκλογεΐς πού προέρ
χονταν άπό τήν τάξη τών προκρίτων k c i  τών "έγκριτοτέρων" τών συντε
χνιών καί άντιπροσώπευαν όλόκληρη τή γιαννιώτικη χριστιανική κοινό
τητα.109 Οί παραπάνω έκλογεΐς άπσγορευόταν αυστηρά νά έλεοδοτοΟνται 
άπό τό ταμείο έλεών τής πόλης,πράγμα άλλωστε πού άποτελοΰσε καί τό 
μοναδικό έμπόδιο στήν έκλογή τους. 110Γό γεγονός δμως αύτό άπέκλειε 
τούς φτωχούς συντεχνίτες,πού συνήθως έλεοδοτούντανjKai περιόριζε ση
μαντικά τόν άριθμό τών υποψήφιων έκλογέων συντεχνιτών.

"Εντονη πολίτικο στρατιωτική δράσ.η άνέπτυξαν οί συντεχνίες τό
σο κατά τά τελευταία χρόνια τής προαπελευθερωτικής περιόδου τών Ί ω - 
αννίνων δσο καί κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας τους κάτω άπό τ ις  
όδηγίες καί τ ις  κατευθύνσεις τής "Α' Διευθύνσεως" τής " ’Ηπειρωτικής 
Ε ταιρείας".111

"Οπως ε ίνα ι γνωστό, ή παραπάνω 'Εταιρεία συστήθηκε στις 25 Μαρ
τίου 1906 στήν ’Αθήνα άπό τόν υπομοίραρχο Σπυρομίλιο καί άλλες έξέ- 
χουσες ήπειοωτικές προσωπικότητες.Σκοπός τής Ηπειρωτικής 'Ε τα ιρε ί
ας ήταν ή "άπελευθέρωση τής φ ιλτάτης.. .  Η π ε ί ρ ο υ . δ π ω ς  χαρακτηρι
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στικά άναφέρει τό 33= καί τελευταίο άρθρο του κανονισμού της. Γιά
τήν καλύτερη μάλιστα λειτουργία τής "Εταιρείας αύτής άποφασίστηκε ά- 
πό τούς ίδρυτές της καί συνεργάτες τους ή δημιουργία τριών Διευθύν
σεων στά τρία ιτιά άκμαϊα κέντρα τής υπόδουλης περιοχής,πού θά στεγά
ζονταν στά οικεία  προξενεία καί θά διοικούνταν άπό ειδικούς άντιπρο- 
σώπους τής "Εταιρείας,κατά κανόνα άξιωματικούς.Έτσι, ή Α' Διεύθυν- 
σ ις ιδρύθηκε στά Γιάννινα, ή Β' στήν Πρέβεζα καί ή Γ" στό "Αργυρό
καστρο. "Η δύναμη τής Α' Διευθύνσεως άποτελούνταν στά μέσα τού 1909 

άπό έξ ι τμήματα καί δώδεκα κύκλους μέσα στά Γιάννινα καί 80 περίπου*- 
μάδες στήν ύπαιθρο.Οί κύκλοι τής πόλης των "Ιωαννίνων έπανδρώνονταν
σχεδόν άποκλειστικά άπό συντεχνίτες,μέ τήν ίδια συντεχνιακή προέλευ-

112ση μάλιστα οί περισσότεροι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα άνδραγαθίας έπίσης άποτελεΐ ή πράξη 

τού βυρσοδέψη Γεώργιου Ζωγράφου ή Μακαρώνη,σημαιοφόρου τής συντεχνί
ας των ταμπάκηδων.Τό παλικάρι αύτό τό ΜάΙο τού 1909 κατόρθωσε μόνο 
του,μέ τήν άπειλή τού μαχαιριού του,νά τρέψει σέ φυγή 15 περίπου έ
φεδρους τούρκους στρατιώτες (ρεντίφιδες),πού είχαν όρμήσει πάνω του

113γιά νά τού άρπάξουν τήν έλληνική σημαία .
Τρία χρόνια άργότερα,ό τολμηρός βυρσοδέψης έπεσε στόν πόλεμο 

τού 1912 στή θέση Σκάλα Παραμυθίας.114
Είναι νομίζω περιττό νά τονίσουμε δτι τήν περίοδο αύτή ή κοι

νωνική πρόνοια τών συντεχνιών,άκόμη καί γιά τά μέλη τους,είχε περιο- 
ρισθεΐ σημαντικότατα."Εξαθλιωμένοι οικονομικά οί περισσότεροι συντε- 
χν ίτες  δχι μόνο δέν ήταν δυνατόν νά άνταποκριθοΰν στις ταμειακές τους 
ύποχρεώσεις πρός τή συντεχνία τους,προορισμένες γιά κοινωνικούς σκο
πούς ,άλλά μέ πολλή δυσκολία κατόρθωναν νά συντηρούνται καί αυτοί 
καί οί ο ίκογένειές τους.

"Αντίθετα,ό άριθμός τών συντεχνιτών πού ζοΰσαν κυρίως άπό τ ίς  
συχνές χρηματικές συνδρομές καί τ ίς  φορολογικές έλαφρύνσεις τού Τα
μείου τών "Ελεών τής πόλης είχε άπό καιρό ύπερκεράσει τόν άντίστοιχο 
τών μή έλεοδοτουμένων.115 Ή μόνη προσφορά,πού κατόρθωσαν νά πραγματο
ποιήσουν μερικές συντεχνίες στό χρονικό αύτό διάστημα,ήταν τά περιο
ρισμένα χρηματικά ποσά πού διέθεσαν τόν Φεβρουάριο τού 1901 γιά τήν

X16 *άνοικοδόμηση τής Ζωσιμαίας Σχολής.
Στόν σχετικό κατάλογο,δπου σημειώνονται τά όνόματα τών συνδρο

μητών, συναντούμε τό "ίσνάφι τών έν Ίωαννίνοις Σαράτζιδων" μέ προ-
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σφορά 100 γρόσια* τό"ίσνάφΐ των παντοπωλών" μέ 50 γρόσια καί τέλος
τούς "τής μικτής έπιτροπής πρόκριτους έμπορους καί τραπεζίτες τής

117
πόλεως των Ίωαννίνων" μέ 300 γρόσια.

Ακόμη παρατηρούμε δτ ι άπό τ ίς  άρχές τής περιόδου αύτής ή συν
τεχνία των άρτοποιών ένισχύει έτήσια τήν έκκλησία τού "Αγιου ’ Ιωάννη·.

118
που βρίσκεται στό Λυκοτρίχι,μέ 100 γρόσια έτήσια.

Στά χρόνια αυτά συναντούμε έπίσης τ ίς  συντεχνίες καί σέ πρωτό
γνωρες κοινωνικές λειτουργίες,άγνωστες μέχρι τότε,έπειδή  πολύ πιθανό 
νά μή διασώθηκαν οί σχετικές πηγές.

"Ετσι στίς 27 Νοεμβρίου 1886 στήν κηδεία τού γυμνασιάρχη τής 
Ζωσιμαίας Σχολής Σπυρ.^νάρη,συγκεντρώθηκαν δλες ο ί συντεχνίες γιά 
νά τιμήσουν τό νεκρό δάσκαλο, πού γιά  πολλά χρόνια υπηρέτησε πιστά

119
τό λειτούργημά του.

Στίς 7 Δεκεμβρίου 1889 οί συντεχνίες βγήκαν σέ προϋπάντηση τού 
νέου μητροπολίτη Γρηγόριου.Κάθε συντεχνία κρατούσε ξεχωριστά γιά  λά
βαρο ένα σταυρό στολισμένο μέ βάγια,στόν όποιο διακρινόταν όλοκάθα- 
ρα τό όνομα τής συντεχνίας.120

Στά 1906,στό μνημόσυνο τοΰ μητροπολίτη Κορυτσδς Φωτίου καί με
ρικά χρόνια άργότερα,στίς 20 ’Οκτωβρίου 1911,στό μνημόσυνο τοΰ μητρο
πολίτη Γρεβενών Αίμιλιανού,πού πραγματοποιήθηκαν στά Γιάννινα, ο ί 
συντεχνίες κατέθεσαν στεφάνια.121

"Οπως καί στά προηγούμενα χρόνια έτσι καί τώρα ο ί συντεχνίες 
προσπαθούν,έστω καί μέ τά πενιχρά οίκονομικά μέσα πού διαθέτουν, νά 
μήν παραμελήσουν τή συντήρηση των έκκλησιών τους.

"Ετσι,στά πλαίσια αύτά,τόν ’Απρίλιο τοΰ 1891 "έδιορθώθη άπασα 
ή ζωγραφία" τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ ναού τοΰ ’ Ιωάννη τού Πρόδρομου στό 
Νησί μέ χρηματική συνδρομή άποκλειστικά τού Ίωύννη Πσπαζήση,Με- 
τσοβίτη ,πού άνήκε στή συντεχνία των χαντζήδων.122

’Απόρροια τής βαθιάς θρησκευτικότητας των συντεχνιτών ήταν 
καί ή παρακάτω ένέργεια τών Γουναράδων.

Ή συντεχνία αύτή ζήτησε καί πέτυχε τήν έκδοση τοΰ σχετικού 
Φερμανιού γιά τήν άναστήλωση τής έκκλησίας τοΰ προωήτη Ήλία στά 
Καρδσμίτσια,πού είχε καταρρεύσει άπό τήν πολυκαιρία τό 1847.123"0μως 
λίγα χρόνια άργότερα,τό 1890,άγνωστο γιατί,διαπιστώνουμε πώς οί έρ- 
γασίες γιά τήν άνέγερση τοΰ μοναστηριού αύτοΰ δέν είχαν προχωρήσει 
καθόλου.
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’Αντίθετα μάλιστα ό χώρος της έκκλησίας ε ίχε  καταπατηθεί άπό 
κάποιο τοϋρκο κτηνοτρόφο τής γειτονικής συνοικίας Ζεβαδιέ,δ όποιος 
τήν ε ίχε  μεταβάλει σέ στάνη γιά τά πρόβατά του. Ή πράξη αυτή,δέν

έμπόδιζε μόνο τούς γουναράδες καί τούς άλλους χριστιανούς κατοίκους 
τής περιοχής νά προσέλθουν γιά προσκύνημα στην έκκλησία τους τ ις  Κυ
ριακές καί τ ις  γιορτές άλλά άποτελοΰσε ταυτόχρονα καί μεγάλη προσβο
λή γιά  τή θρησκεία τους.

"Ετσι οι γουναράδες άπέστειλαν έντονη διαμαρτυρία στόν μητρο
πολίτη Γρηγόριο καί ταυτόχρονα ζήτησαν τή μεσιτεία του στόν τοϋρκο 
βαλή των Ίωαννίνων γιά τήν άμεση έξάλειψη τού "άνοσιουργήματος". 
Πραγματικά ό μητροπολίτης άνέφερε άμέσως τό γεγονός στήν τοπική 

διοίκηση άπαιτώντας τήν άμεση άπομάκρυνση τής στάνης άπό τόν ιερό 
χώρο τοϋ μοναστηριού,πράγμα πού φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε τε
λ ικ ά .125

Ή άνέγερση της έκκλησίας δμως,έξαιτίας άσίραλώς τής κακής ο ι
κονομικής κατάστασης τών γουναράδων,συνεχώς άναβαλλόταν μέ άποτέλε- 
σμα,ώς τήν άπελευθέρωση τουλάχιστον»οί σχετικές έργασίες νά μήν έ 
χουν προχωρήσει καθόλου.

’Αποκαλυπτικό άκόμη γιά τή βαθιά θρησκευτική πίστη τών συντε- 
χνιτών ε ίνα ι καί τό παρακάτω γεγονός.

Ή συντεχνία τών σιδηρουργών,έπειδή άδυνατοϋσε νά καλύψει μέ 
τά χρήματα τοϋ ταμείου της τά έξοδα τοϋ έφημέριου τής έκκλησίας τους, 
τού "Αγιου Δημήτριου Κατσικάς,προτίμησε νά χάσει τά μοναδικά της έ 
σοδα πού τής έδιναν τά λιγοστά χωράφια,πού περιέζωναν τό μοναστήρι 
καί τά χρησιμοποιούσε γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς*αί νά τά παραχωρήσει 
ως άντιμίσθιο στόν παπά Χρήστο ’Αλεξίου. Ό  τελευταίος άναλάμβανε τήν 
ύποχρέωση νά λειτουργεί τά μέλη της στό μοναστήρι τοϋ "Αγιου Δημητρί- 
ου δλες τ ις  Κυριακές καί τ ις  γιορτές (Δεσποτικές,θεομητορικές,'Αγί
ων )12δ

Τό 1900 τό "ρουφέτι" τών χρυσοχόων πρόσφερε τήν εικόνα τής κοί
μησης τής Θεοτόκου στόν ιερό ναό τής Περιβλέπτου Ίωαννίνων,ή όποια 
καί τοποθετήθηκε στό τέμπλο του καί σώζεται ώς τ ις  μέρες μας. 127

Στήν έκκλησία αύτή,τόν ίδιο  χρόνο,οί παπουτζήδες προσφέρουν 
εικόνα.πού άπεικόνιζε τούς 40 μάρτυρες.128 "Οπως ή προηγούμενη έτσ» 
κι αύτή,φιλοτεχνημένη άπό τόν άγιογράφο Θεοδόσιο (Σπ.Γιούση) τοπο
θετήθηκε στό τέμπλο της.
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Στά πλαίσια τής θρησκευτικής δραστηριότητας των συντεχνιτών ά- 
νάγεται έπίσης καί ή ίδρυση θρησκευτικής 'Αδελφότητας τόν 'Οκτώβριο 
του 1910 μέ τήν έπωνυμία "’Άγιος Κοσμάς".

Σκοπός τής άδελφότητας αύτής, "ήν συνέπη*εν αόθορμήτως τό θρη
σκευτικόν αίσθημα του λαοΟ τής ’Αγοράς", ήταν: α) ή διάδοση του Ιε 
ρού κηρύγματος καί του Μυστήριου τής έζομολόγησης*τόσο στήν πόλη, δ- 
σο καί στήν έπαρχία* β) ή άποστολή κυριακοδρόμιων καί άλλων ιερών 
βιβλίων στήν έπαρχία καί ή άνάγνωση αύτών στήν έκκλησία ή ε ίς  τό 
Σχολείο άπό τόν παπά ή τόν δάσκαλο του χωριού άντίστοιχσ ' γ)ή σύστα
ση λαϊκής βιβλιοθήκης "ήθικοθρησκευτικής" γιά  ψυχαγωγία των μελών 
τους καί δ) ή βελτίωση τών πόρων του Ιερού κλήρου,ή διάδοση τής έκ- 
κλησιαστικής μουσικής καί ή ήθικοποίηση τών άδελφών τους.

Γιά τήν καλύτερη λειτουργία τής 'Αδελφότητας μάλιστα άπευθύνθη- 
καν στόν μητροπολίτη Ίωαννίνων Γερβάσιο,ζητώντας έτήσια χρηματική 
συνδρομή άπό 100 είκοσόφραγκα,ή όποία έγ ινε  άρχικά άποδεκτή άπό τόν 
’Αρχιερέα.130

Δυστυχώς ο ί πληροφορίες γιά τήν πορεία τού έργου τής 'Αδελφό
τητας διακόπτονται στό σημείο αύτό.Άσχετα όμως μέ τό άν έπιτεύχθη- 
κε ό τελικός στόχος τών "χριστιανών τής άγοράς")τό γεγονός καί μόνο 
δτι,σέ μιά έποχή δπου τά οίκονομικά τους βάδιζαν άπό τό κακό στό 
χειρότερο,δέν δίστασαν νά ένισχύσουν Ολικά καί ήθικά τό θεσμό αύτό 
γιά τό γενικότερο καλό τού συνόλου,είναι νομίζουμε άζιέπαινο.
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ΔΙΑΠΙΣΤΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

*0 συντεχνιακός θεσμός στά Γιάννινα έζακολουθοΰσε νά λειτουργά 
όλόκληρο τόν 19^ αιώνα πάνω σέ ένα σύστημα πού είχε γεννηθεί καί καθι
ερωθεί στοάς προηγούμενους αίώνες.Σύμφωνα μέ τό σύστημα σύτό οί συ
ντεχνίες τής πόλης ήταν όργανωμένες έτσι πού νά έμποδίζουν τόν Αντα
γωνισμό ,ό όποίος,άν έμενε έλεύθερος,θά δημιουργούσε άνισότητα καί δ ι 
χόνοια άνάμεσα στά μέλη τους καί,σέ προέκταση,έμπόδια στήν όμαλή λε ι
τουργία τους.

Στά πρώτα χρόνια τής περιόδου πού έζετάζουμε ή προμήθεια τών 
συντεχνιών σέ πρώτες Ολες καί γενικότερα ή τροφοδοσία τής γιαννιώτι- 
κης άγοράς γινόταν κανονικά.Παράλληλα,τά συντεχνιακά προϊόντα διοχε
τεύονταν όμαλά τόσο στήν έσωτερική δσο καί τήν έξωτερική άγορά. Μεγά
λο μέρος τών προϊόντων αύτών άπορροφοΟσαν έπίσης τά έμπορικά πανηγύ
ρια.

Άπό τά μέσα περίπου τής δεύτερης δεκαετίας τού 19°® αιώνα άρ
χισαν νά παρουσιάζονται τά πρώτα δυσοίωνα καί άνησυχητικά συμπτώμα
τα γιά τό μέλλον τής οικονομικής πορείας τών γιαννιώτικων συντεχνιών. 
Οί λόγοι πού όδήγησαν τ ίς  συντεχνίες αύτές σέ χρόνια κρίση ήταν τρεις:

Ό  πρώτος όφειλόταν στό μεγάλο Ιστορικό γεγονός τής μετάβασης 
άπό τήν Φεουδαρχία στόν καπιταλισμό,πού είχε ώς άμεσο άποτέλεσμα τήν 
παραβίαση τού κλειστού Αριθμού τής συντεχνίας.Ή  έκπόρθηση τού κυριό- 
τερου άχυρού τής συντεχνιακής δομής μέ προέκταση τήν κατάργηση τής υ
ποχρεωτικής μαθητείας τού*μελλοντικά όλοκληρωμένου συντεχνίτη είχε κα
ταλυτικές συνέπειες γιά τό συντεχνιακό θεσμό.'Αξιοσημείωτο είναι Ακό
μη τό γεγονός άτι τά άτομα πού ένσωματώνονταν στίς συντεχνίες,παραβι
άζοντας τό s ta tu s  quo τών συντεχνιακών έθίμων,ήταν κυρίως τσίΦλικιώ- 
τε ς .ο ί όποιοι κάτω άπό τήν πίεση διαφόρων τοπικών καί γενικών Αρνητι
κών παραγόντων όδηγούνταν στήν ένέργεια αύτή.Ή προνομιακή μεταχείρι
ση τών νέων αύτών συντεχνιακών μελών άπό τή μεριά τού κατακτητή ( Ά- 
λή πασά) ζημίωνε Αφάνταστα τά ύπόλοιπα όμότεχνα μέλη τους μέ Απο
τέλεσμα πολλά άπό αύτά νά μεταναστεύουν.Έτσι μάταια οί συντεχνίες Α
γωνίζονταν νά βρούν ή νά δημιουργήσουν νέα δυνατά στηρίγματα άνάμεσα 
στά ψεουδαρχικά κατάλοιπα καί τά σπάργανα τού καπιταλισμού.

*0 δεύτερος λόγος προερχόταν Από τό σύνθετο καί δυσεπίλητο <οο-
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ρολογικό πρόβλημα ιών συνεεχνιών τό όποίο,συνυφασμένο μέ τήν Αναχρο
νιστική στίμα (φορολογική κλίμακα) τοΟ βιλαετιού.δημιουργούσε μεγά
λα καί. άζεπέραστα προβλήματα στά παλιά συντεχνιακά μέλη.Τό πρόβλημα 
αύτό παρ’δλες τ ίς  προσπάθειες των συντεχνιών παρέμεινε άλυτο.

Τέλος,ό τρίτος λόγος άναγόταν στόν έβραΐκό Ανταγωνισμό,πού τήν 
περίοδο αύτή άρχισε νά γίνετα ι ίδιαίτερα Απειλητικός.

Τή δύσκολη θέση των συντεχνιών ήρθε νά έπιδεινώσει Ακόμη πε
ρισσότερο ό "χαλασμός" τους,πού συντελέστηκε στήν περίοδο τής πολιορ
κίας τοΟ Άλή πασά Από τά κυβερνητικά στρατεύματα (Αύγουστος 1820- 

! ‘ Ιανουάριος 1822).0ί Ανεπανόρθωτες ζημιές καί οί μεγάλες κακουχίες
I πού ύπέστησαν οί βαροσλήδες στό διάστημα αύτό έπηρέσσαν Αποφασιστικά
. τήν κατοπινή του$ πορεία καί προδιέγραψαν,ώς ένα σημείο,τήν τύχη τού

συντεχνιακού συστήματος στά Γιάννινα.
i ‘Αλλά καί μετά τήν πτώση τού Άλή πασά ( ’Ιανουάριος 1822) γιά
; μιά δεκαετία περίπου οί συντεχνίες γνώρισαν φοβερές δοκιμασίες καί

σχεδόν ύπολειτουργοΰσαν.Τά α ίτ ια  πού έδωσαν στίς συντεχνίες τών Ίω - 
 ̂ αννίνων άσχημη τροπή καί τ ίς  έφεραν σέ κατάσταση διάλυσης καί άποσύν-
j θέσης ήταν: α) ή πανούκλα πού γιά μεγάλο χρονικό διάστημα (Μάιος 1822-

Νοέμβριος 1823) σκόρπισε τό θάνατο στά Γιάννινα καί Ανάγκασε δλους 
! σχεδόν τούς Γιαννιώτες συντεχνίτες πού είχαν έπιστρέψει στήν πόλη

νά ξαναφύγουν στήν ύπαιθρο γιά  νά γλυτώσουν τή ζωή τους.Στό διάστημα 
αύτό τά πάντα είχαν παραλύσει δχι μόνο στά Γιάννινα Αλλά καί στίς γύ
ρω περιοχές’ β) ή έλληνική έπανάσταση πού ε ίχε  έμμεσα δυσμενέστατες 
έπιπτώσεις,οίκονομικές καί μή,στά μέλη τών συντεχνιών’ Υ)ή ληστεία 
πού,ένώ στά χρόνια τού Άλή πασά είχε ύποχωρήσει καί έζα<οανισθεί τ ε 
λείως, Αναζωπυρώθηκε τήν περίοδο αυτή κσί άρχισε νά δημιουργεί σοβαρά 
καί έντονα προβλήματα στήν όμαλή διακίνηση τού έμπορίου στήν περιο
χή ’δ) τό έπίμαχο φορολογικό ζήτημα,πού δχι μόνον έζακολουθοΰσε 
νά βασανίζει τούς συντεχνίτες,Αλλά έπιπλέον τώρα τούς δημιουργούσε Α
ξεπέραστα οίκονομικά προβλήματα σέ συνάρτηση μάλιστα μέ τή φοβερή 
συρρίκνωση τών οίκονομικών τους. Παράλληλα,οί φόροι στό χρονικό αύτό 
διάστημα δχι μόνο δέν δημιουργούσαν εύνοίκές συνθήκες γιά  τήν έπίλυ-
ση τού Φορολογικού προβλήματος,Αλλά Αντίθετα τό έκαναν Ακόμη π ιό ό 
ζύ καί πιεστικό.
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λογίας των συντεχνιακών μελών πού είχαν κιόλας έπιστρέψει στά Γίάν- 
νινα.Ο ί συντεχνίες έπίσης τήν έποχή αύτή δέν διέθεταν τά μέσα άλλά 
καί τούς πόρους γιά νά πιστώσουν τά μέλη τους δπως γινόταν προγενέστε
ρα.Γιά τό λόγο αυτό άκριβώς ο ί βιοτέχνες,έμποροι καί άλλοι έπαγγελμα- 
τ ίε ς  όταν υποχρεωμένοι νά άπευθύνονται στούς διάφορους γιαννιώτες το
κογλύφους γιά τήν έξεύρεση τών άναγκαίων χρηματικών ποσών τόσο γιά 
τήν έκπλήρωσπ τών φορολογιών τους ύποχρεώσεων δσο καί γιά τήν πρόο
δο τής δουλειάς τους.

"Υστερα άπό μιά περίοδο προσωρινής άνασυγκρότησπς τών συντεχνι
ών ,δπου δμως οί φόροι έξακολουθοΰσαν νά έπιβάλλονται μέ σταθερό ρυθ
μό,ό συντεχνιακός θεσμός διέρχεται μιά νέα κρίση τόσο οίκονομική δσο 
καί θεσμική πού δυστυχώς έμελλε νά είνα ι καί όριστική.Τά α ίτ ια  τής 
νέας αύτής όξείας κρίσης ήταν τόσο ή άναβίωση τών παλιών άρνητικών 
παραγόντων γιά  τήν άπρόσκοπτη δράση τών συντεχνιών δσο καί ή έμφάνί
ση νέων.Ανάμεσα στούς τελευταίους ξεχωρίζουν οί μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις^ ίΐ-  
i -S h e r if ) τού 1839,πού έπληξαν κυρίως τούς πρωτομάστορες καί τά άλλα 
άνώτερα διοικητική μέλη τών συντεχνιών,άποσπώντας τους σημαντικά προ
νόμια, καί ή Ήπειροθεσσαλική έπανάσταση τού 1854 πού έφερε μιά γεν ι
κότερη άναστάτωση στήν "Ηπειρο καί νέκρωσε σχεδόν τό έμπόριο καί 
τ ίς  τέχνες τών Ίωαννίνων γιά ένα μεγάλο διάστημα.

Ή έκδοση τού Hatt-i-Humnyun τού 1856 είχε έπίσης δυσμενείς 
έπιπτώσεις τόσο στά οικονομικά δσο καί τά θεσμικά πλαίσια τών συντε
χνιών.Στά οίκονομικά έχουμε νέους φόρους δυσβάστακτους καί άφόρητους 
γιά τή δεινή τότε θέση τών συντεχνιακών μελών,ένώ στά θεσμικά πλαίσια 
παρατηρούμε ίσχυρά πλήγματα στήν αύτοδιοίκπση τήν αύτονομία καί αύτο- 
δυναμία τών συντεχνιών.Τό πλήγμα αυτό προέρχεται άπό τ ίς  συνοικίες, 
πού άναλαμβάνουν τή διανομή καί τήν είσπραξη τών περισσότερων φόρων 
καί παίζουν άποφασιστικό ρόλο στήν έκλογή τών "κοινοτικών άρχόντων".

Τή δεινή γενικά θέση τών συντεχνιτών έκανε άκόμη πιό άπελπιστι- 
κή ή πυρκαγιά τών Ίωαννίνων τό 1869 που είχε ως έπίκεντρο τήν άγορά 
τής πόλης.Ουσιαστικά άπό έδώ καί στό έξής έγκαινιάζεται μιά περίοδος 
κατά τήν όποία οί συντεχνίες προσπαθούν,μάταια δμως,νά δημιουργήσουν 
τ ίς  άπαραίτητες εύνοίκές προϋποθέσεις καί συνθήκες,γιά ν ’άντεπεξέλ- 
θουν μέ έπιτυχία  στούς καινούριους καί ισχυρούς άντιπερισπασμούς/τού 
δοκιμάζουν στό τελευταίο στάδιο τής ύπαρξής τους.



'Xy *H έξασθένιση καί ή Αποσύνθεση των συντεχνιών πού μέχρι τώρα 
γίνονταν προοδευτικά, παρουσίασε ξαφνικά στά τελευταία χρόνια τοΰ 
19°^ αιώνα μιά άλματώδο πορεία,πού ήταν κυρίως άποτέλεσμα τής Ανάπτυ- 
ξης των καπιταλιστικών σχέσεων,τό άποκορύφωμα τών όποίων υπήρξε ή β ιο 
μηχανική έπανάστασπ·

Οί γιαννιώτες συντεχνίτες έχουν άνάγκπ τώρα άπό μιά συντεχνιακή 
όργάνωση πού θά μποροΟσε νά τούς δώσει ένα άποτελεσματικό δπλο στόν 
άγώνα τους έναντίον του άνταγωνισμοΟ τών βιομηχανικών είδών,καί κυ
ρίως τής Αύστρίας καί τής ’ Ιταλίας,ό όποιος ύπερκέραζε προοδευτικά τό 
ένα μετά τό Αλλο δλα τά συντεχνιακά τους προνόμια καί καρπωνόταν τήν 
μέχρι τότε άποκλειστικότητά τους πάνω στήν έσωτερική άγορά.

Οί συντεχνίες δμως παρουσιάζονταν άδύναμες καί Ανίσχυρες μπρο
στά στά νέα δεδομένα μέ άποτέλεσμα τά στενά καί Αναχρονιστικά πλαίσια' 
τους νά βρίσκονται δλο καί πιό πολύ σέ Αντίθεση καί σύγκρουση μέ τ ίς  
κοινωνικο-οίκονομικές Ανάγκες τής καπιταλιστικής κοινωνίας.

Ό συναγωνισμός πού Αρχισε νά παρατορείται Ανάμεσα στά συντεχνι
ακά μέλη ,ώς Αναπόφευκτο άποτέλεσμα τής άθρόας είσροής τών εύρωπαίκών 
βιομηχανικών είδών,προξένησε βαθιές καί ρ ιζ ικ ές  άλλαγές στους κόλπους 
τής συντεχνιακής όργάνωσης.’Αποτέλεσμα δλων αύτών τών διεργασιών καί 
Αντιφάσεων,τόσο άνάμεσα στους ίδιους τούς συντεχνίτες δσο καί Ανάμεσα 
στό Ανώτερο καί κατώτερο δυναμικό τών συντεχνιών,υπήρξε ή διάσπαση 
τών συντεχνιών καί τελικά ή πλήρης παρακμή καί Αποσύνθεσή τους.Σ ’ αύ- 
τό συνετέλεσαν Ακόμη Αποφασιστικά: α) ό πόλεμος τού 1897 μέ τ ίς  γνω
στές Ανασταλτικές έπιπτώσεις στήν περιορισμένη πιά κίνηση τής γιαννιώ 
τικης Αγοράς* β) ή Ανυπαρξία πιστωτικού ιδρύματος πού δυσκόλευε άφάντα 
στα δχι μόνο τά φτωχά καί καταχρεωμένα συντεχνιακά μέλη Αλλά καί τούς 
ύπόλοιπους συναδέλφους τους πού στερούνταν τό Απαιτούμενο χοηματικό 
κεφάλαιο στήν έξεύρεση τών Αναγκαίων χρημάτων γιά τήν όμαλή λειτουρ
γία τής τέχνης τους ή τήν προώθηση τού έμπορίου τους’ γ) ή έξαρση 
τής ληστείας’δ) ή Ανθιση τών πλανόδιων έπαγγελμάτων πού έπιδρού- 
σε Αρνητικά σέ μερικές κατηγορίες συντεχνιών.

Παράλληλη πορεία Ακολούθησαν καί οί πολιτικές,κοινωνικές καί 
θρησκευτικές δραστηριότητες τών συντεχνιών,πούέξαρτιόνταν βέβαια Αμε
σα καί ούσιαστικά Από τά οίκονομικά τους.Ένώ στήν Αρχή οί συντεχνίε< 
έλέγχουν σχεδόν όλοκληρωτικά τό κοινοτικό συμβούλιο τών Ί ω α ν ν ί^  
νων,μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου καί ίδίως μετά τό Νόμο τών Βιλαετίων πέ-
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ριορ ίζετα ι ουσιαστικά ή συμμετοχή των έκπροσώπων τους σ’αύτό.Τό ίδιο
ν

παρατηρείται καί στίς κοινωνικές δραστηριότητες των συντεχνιών δπου 
άρχικά ή κοινωνική τους προσφορά έπεκτεινόταν καί σέ έξωσυντεχνιακά 
μέλπ,ένώ προοδευτικά υποχωρεί,συρρικνώνεται καί περιορίζεται άπο- 
κλειστικά καί μόνο στά μέλη της.

Στά ίδ ια  τέλος πλαίσια κινούνται καί οί θρησκευτικές δραστηριό
τητες των συντεχνιών,άν καί τό θρησκευτικό τους συναίσθημα παραμένει 
βαθύ καί ισχυρό ώς τό τέλος..

Ή άπελευθέρωση τών Ίωαννίνων θά έπικυρώσει τυπικά τήν έζαφά- 
νιση του παλιού συντεχνιακού συστήματος,ένώ, παράλληλα,θά έγκαινιάσει 
ένα καινούριο "συντεχνιακό" θεσμό,ό όποιος θά παρουσιάζει δμως πε
ρισσότερες όμοιότητες μέ τή δομή τών άντίστοιχων σωματείων καί συλλό
γων τής έλεύθερπς Ελλάδας παρά μέ τήν παλιά διάρθρωση τών προαπελευ- 
θερωτικών συντεχνιών.

Αίγα χρόνια άργότερα,καί συγκεκριμένα τό 1924,τά σωματεία-συντε 
χν ίες  τών Ίωαννίνων θά Ιδρύσουν τήν " ’Ομοσπονδία τών Έπαγγελματιών 
Ίωαννίνων". Πολλά άπό τά σωματεία καί τούς συλλόγους.αυτούς 
σώζονται μέχρι σήμερα.Τά καταστατικά τους,πού βρίσκονται καταχωρημένα 
στό ’Επαγγελματικό καί Βιοτεχνικό ’Επιμελητήριο τών Ίωαννίνων
θυμίζουν τή συνέχιση τού παλιού συντεχνιακού θεσμού άλλά μόνο ώς 
πρός τόν τ ίτλ ο .
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συντεχνύαυ, σ. 78-79).

20. Τ<5 φαυνάμενο αυτά παρατηρήθηκε στα Βαλχάνυα,ύδυαυ'τερα τάν 18- 

αυώνα,δπου στήν 'Ελλάδα,Ρουμανυχές χώρες (Μολδαβυ'α,Βλαχύα,Τρανσυλβα- 

νύα) Εερβέα,Βουλγαρέα χαέ Άλβανυ'α απομακρύνονται, ως έπαγγελματυχά 

δρολογυ'α τής συντεχνυαχής οργάνωσης άντυ'στουχα ου λέξευς συντεχνυ'α 

η ouwaToCo,breasla,coinmunita η z(inft,bratstvo χαυ' τά θέση τους 

παυ'ρνουν οΰ λέξευς esnaf ή isnaf χαύ rufet. Μέ τάν πρώτο δρο χαρα

κτηρίζονταν ου πυά σπούδαζες συντεχνέες χαύ μέ τά δεύτερο οί, λυγά- 

τερο σημαντυχές (βλ. G . S e r b a n ,  Le role economique des villes 

roumaines au XVII et XVIII siecles.Le contdxte de leurs relations a- 

vec 1' Europe du sud-est/'Studia Balcanica" 3 (1970) σ. 1*4*4).

21. Τά συνολυχά άρυθμά τών συντεχνυών τής Πάλης δέν μπορούμε νά τάν 

καθορίσουμε μέ μεγάλη άχρύΒευα,γυατυ' οί, σχετυχές μαρτυρέες γύρω άπ* 

αυτές παραλλάσσουν δχυ μάνο άπά συγγραφέα σέ συγγραφέα^άλλά χαυ σέ 

δυαφορετυκά έργα τοΟ έδυου συγγραφέα. *Ετσυ π.χ.παρατηροΟμε δτυδ 'Αλ.

Π α σ ι ά τ__η ς_ ατά έργο του "Ύπάμνημα περέ τοΟ ΓραυχυχοΟ Νοσοχο- 

μευου τών 'Επτά Πύργων,‘Εν 'Αθάναυς Ι862”σ.*4ΐ5-*419 τυς άνεβάζευ σέ πε-

"ρυσσάτερες άπά ΐοό, δ Βασ. Μ υ σ τ α χ υ ' δ η ς  (Τά έσνάφυα τής Θεσ

σαλονίκης 9σ. 275) γύρω στές 150 χαέ δ Νυκ. Π α π α δ ά π ο υ λ ο ς  

('Ερμής Κερδφος ,άτου Έμπορυχά Έγχυχλοπαυδευα,έν Βενετυφ 1815,τ.Δ\\ 

σ. *427) πάνω άπά 150. 'Αντύθετα δ Μ. Γ ε δ ε ώ ν  στά έργα του” Αί;^ 

φάσευς τοΟ παρ’ήμζν έχχλησυαστυχοΟ ζητήματος,έν Κωνσταντυνουπάλευ
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1910 σ. 68.” ,"Μνεμα των πρά έμοΟ,μάρος Β','Εν ̂ Αθάναμς ^θ^,σ.ΐβΐ, 

καμ”*Αλληλεγγύη συντεχνμτών" Νάος Πομμην ,παράρτημα ’Εκκλησμαστμκίίς 

Άλάθεμας,έν Κωνσταντμνουπάλεμ 1919,σ. 382-38U, τμς άπαρμθμεμ σε' 

70,100 χαμ 120 άντάστομχα. 'Ωστάσο,παρά τμ'ς άντμφατμχάς πληροφορμ'ες, 

μπορεϋ χανεμ'ς, έχοντας ύπάψη του τμ'ς αύξομεμώσεμς ποά γίνονταν χάθε 

τάσο στά πράσωπα τοΟ συντεχνμαχοΟ χώρου,ανάλογα με τάς ανάγκες τής 

άγορας,νά ύποστηράξεμ δτμ ό μάσος δ ρ ο ς των άρμθμων των συντεχνμών 

τΟς Πόλης χυμαμνοταν άπά 120-150.

22* Βλ. Shkodra,Lesesnaf»o. 57.Πρβλ. καμ' H.Schurtz,Turkische barare 

und Zunfte ,"Zeitschrift fur Sozialwissenshaften" Berlin 6(1903)oJ597«

23. Βλ. Β ο υ ρ α ζ ά λ η - Μ α ρ μ ν ά κ ο  υ,Αύ εν βράχο συντεχνμ'αμ, 

σ. 51.

24. Σ τ α λ ά δ η ,  Τά έπαγγάλματα στάν "Εδεσσα,σ. 26-28.

25. Γμά τάν μδρυση καμ λεμτουργμ'α τίίς Συνεταμρμστμκ’ΐς "Ενωσης των 

’Αμπελαχμών γενμκά Βλ. F.Boulanger,Ambelakia ou les associations et 

les municipalites helleniques ,avec documents confirmatifs,Paris 1875. 

Λ. Μ ο υ λ ο υ λ η ,  'Ιστορμα τοΟ άρχαμ'ου ΣυνεταμρμσμοΟ των ’Αμπελα- 

κάων, "Βοηθάς των Συνεταμρμσμών" 1(1919) τεάχ. 8,9,11.-Γ.Ν. Φ μ λ ά

ρε' τ ο υ,Συνεργατμχομ' συνεταμρμσμομ' ’Αμπελαχμών,"Υδρας,Σπετσών,Ψα

ρών. ’Αθτίναμ 1927.Θ.Τ ζ ω . ρ τ ζ ά χ η ’Ο Συνεταμρμσμάς των ’Αμπελα- 

κμ'ων καμ' ή σύγχρονος συνεταμρμστμχά κμνησμς εμς τάν χωράν μας,ανάτυ

πο άπά το περμοδμχά " * 0  Συνεργατμσμο'ς",θεσσαλονμ'χη 1932. ΤοΟ μδμου 

*0 Συνεταμρμσμάς των ’Αμπελαχμών καά ομ σάγχρονομ Συνεταμρμσμομ έν 

'Ελλάδμ,"Ομκονομμκάς Ταχυδρόμος" ’Αθήναμ 3/7/1932 .-Κ. Δ. Κ α ρ α β C- 

δ α, 'Η χομνοτμχη Πολμτεμα,’Αθηναμ 1935.Ζ. Π α π α ν τ ω ν μ ο  υ,Τά 

’Αμπελάχμα,έφημ. "’Ελεάθερον ΒΟμα" ΆθίΙναμ,28-29/11/1937. Φ. Μ μ χ α- 

λ ά π ο υ λ ο υ  ,Τά ’Αμπξλάχμα,ό πρώτος Συνεταμρμσμάς τΠς Ευρώπης, 

έφημ. "Ή  Καθημερμνά" ’Αθήναμ 4/11-18Λ/1938 χαμ 2/5 Ί938.Ν.Α.Β έ η,

Τά Θεσσαλμχά ’Αμπελάχμα χαμ τά ’Ελληνμχά Γράμματα,σεμρά άπά 28 άρ

θρα δημοσμευμάνα στάν έφημ."ΠρωΣα" των *Αθηνών,άπά 15/8/1943 ώς
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19Α/19*»**..Κ. Κ ο υ χ ί 6 η,Τό κνεΟμα τοϋ Συνεργατισμοί) τδν νεώτε- 

ρων ’Ελλήνων καί τ**Αμκελάχια,ό κρωτος Συνεταιρισμός τοΟ κόσμου,*Αθή- 

ναι 19Η8 —  Η.Π. Γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  Νεώτερα στοιχεΟα κερί τής ιστορίας 

και τής Συντροφιάς των 'Αμκελαχίων,’Αθήναι 1950. ΤοΟ ίδιου ,'Ιστορία 

και Συνεταιρισμός των 'Αμκελαχίων, Άθήναι 1951 —  Γιάννρ Κ ο ρ 6 ό

χ ο υ  ,Τά 'Αμκελάχια και 6 μόθος για τό συνεταιρισμό τους, 'Αθήναι 

1955..Κ. Λ ε ο ν τ ί δ η  ,Τό ’Αμκελάχια,κατρίς θεσμών κοινωνικών, 

"’Αγροτική Οικονομία" 6(1957) κερίοδος Β',τεΟχ. 9,'Ιανουάριος-Μάρτι- 

ος.~Ν. Κ ο υ τ σ ό  κ ο υ λ ο υ ,  Τά Θεσσαλιχά *Αμκελάχια,"’Ηώς" 'Α

θήναι 1966,τεΟχ. 92-97.· Χρ. ' Α ν α γ ν ω σ τ  ι ά δ  η,'Η οικονομική 

διάρθρωσις χαί η νομικό μορφή τοΟ ΣυνεταιρισμοΟ 'Αμκελαχίων,Θεσ

σαλονίκη 1973..D.Η a v r o g i a n n i s ,  Recherches documentaires 

sur 1*Association cooperative d'Ampelakia effectuees dans les archi

ves francaises et grecques et les recits de voyageurs,Paris 1967. 

ΤοΟ ίδιου L' Association cooperative d* Ampelakia.Contribution a

l'histoire Sociale du mouvement cooperatif grec (1780-1966),Athenes 

1975.

26. *Ακό τά κιό καλιά χαταστατιχά θεωροΟνται των χρυσοχόων (1662)χαί 

των γουναράδων (1669) τοΟ 'Ελμκασάν (βλ. Shkodra,Esnafet Shquiptare, 

Tirane 1973,σ. 18*»), καί των άμκατζήδων τής Φιλικκοόκολης (1685)$λ 

Μ. Ά κ ο σ τ ο λ ί δ ο  υ,Τά άρχεΟα τοΟ έν Φιλικκουκόλει έσναφίου 

των 'Αμκατζήδων,ΑθΛΓΘ 3 (1936-37) σ. 57.

27. *Ακό τό ιταλικό loggia,όμοσκονδία συντεχνιακό,κάτι καρόμοιο μέ 

τήν jurande ( Βλ.Shkodra,Les esnaf,o. 59).

28. 'Η βαρότερη τιμωρία κοό μκοροΟσε νά έκιβληθεε στόν καραβάτη, ό

ταν άρνιό.ταν νά έχτελέσει άκόφαση τής συντεχνίας σχετική μέ τήν κοι

νή κοό τοΟ είχε ανακοινώσει δ κρωτομάστορας,δταν τό οριστικό διώξιμο 

καί h διαγραφή του άκό τή συντεχνία μέ τό αίτιολογιχό τής έκιζήμιας 

συμκερίφορ&ς.Ταυτόχρονα εχανε οριστικά χαί τελεσίδικα τή συντεχνιακή 

του ιδιότητα.*0 τιμωρημένος μέ άκοκλεισμό άκό τή δόναμη τής συντε

χνίας χαρακτηριζόταν ,στό Σεράγεβο καί στή Σκόδρα,ώς έζόριστος τοΟ 

kemer ή του testir ( βλ.Shkodra,Esnafet,σ.13U) ή άφοριζόταν δημό

σια, κράγμα κοό γινόταν συνήθως στήν * Ελλάδα,τήν * Αλβανία καί τήν Κρι-

%
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μαύβ (βλ. Μαν.Γ ε δ ε ώ ν,’Αλληλεγγύη συντεχνυτών,σ. 375.G.V a j - 

d a ,Les corps de metiers en Turquie d ’apres deux publications de 

VI.Gordievskij, " Revue des Etudes islamiques", Paris 1934,τεύχ.1,σ. 

87).Τόν υδυα πουνό γυά παρόμουα παραπτώματα σημευώνευ καύ ο Π. 'Α- 

ρ α β α ν τ υ ν ό ς  στο έργο του "Χρονογραφία τής 'Ηπεύρου",έν ’Αθη- 

ναυς 1856,τ. Β',σ. 260 .

29. 'Εκτός από τούς πνευματικούς αρχηγούς των συντεχνυών μό τόν τύτ- 

λο αύτό άποκαλοΟνταν ακόμη άπό τούς τούρκους καύ ου ηγούμενου τών 

μοναστηρυών καύ ου προεστού των χωρυων (βλ.Λ η μ η τ ρ υ d δ η , 

Ή  Κεντρυκή καύ Δυτυκή Μακεδονύα,σ.375).

30. Βλ. Δ η μ η τ ρ υ α δ η ,  ό.π.,σ. 93-94 καύ 370.

31. *0 naip ίταν βοηθός τού καδή καύ ασκούσε παρόμουα . καθήκοντα 

( Δ η μ η τ ρ υ ά δ  η,ό.π.,σ. 86 καύ 372)·

32. Στά Γυάννυνα τόν συναντούμε καύ ως μπόστ οστά (ba§iusta)‘ βλ.

Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α, Τά ύσνάφυα καύ τά έπαγγε'λματα έπύ Τουρκοκρατύ- 

ας στά Γυάννυνα,’Ανάτυπο άπό τό περυοδυκό Η Ε Γυάννυνα 1959.σ. 38. 

Πολύ συνηθυσμε'νο ίταν τό φαυνόμενο ν’άποκαλεΰταυ ό πρωτομάστορας μύ 

μυά λε'ξη πού τό δεύτερο συνθετυκό τηδ φανε'ρωνε τό είδος τής συντεχνύ- 

ας καύ τό πρώτο,κουνό γυά όλους τούς πρωτομάστορες,τό άξύωμά του. 

π.χ. άρχυγουναρας (τουρκ. κυουρκτζημπασης), άρχυβυρσοδεψης’βλ. στού 

C.S e r b a η ,Le role economique,σ. 144.Γυά τύς δυάφορες άνομασύες 

τού πρωτομάστορα βλ. Β ο υ ρ α ζ ό λ  η~Μ α ρ υ ν ά κ ο υ,Αΰ εν Θρά- 

κΐ3 συντεχνύαυ,σ. 100-103 .

33. ’0 yigitba§i μαζύ μό τούς yigit (παλυκάρυα) έκτελούσε τύς άπο- 

φάσευς τής συντεχνύας* βλ. Ν. Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ -  Μαν.Γ ε δ ε ώ ν 

στο λήμμα έσνάφυ,ΜΕΕ 11(1934) σ. 637.Πρβλ. καύ Gabliel ΒββΓ,Μονοπώ-

λυο καύ περυορυστυκός πρακτυκός των τουρκυκών συντεχνυών,στόν τόμο 

"*Η ούκονομυκό δομό των Βαλκανυκών χωρών",σ. 599.
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3*4. Γιά τ ίς αρμοδιότητες τοΟ muxevelli βλ. στοϋ Δ η μ η τ ρ ι ά δ η  

*Η Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία,σ. 221 καί 371.Βλ. άχάμη οτούς 
Hamilton G i b  b-Harold B o w e n,Islamic Society and the West.Isla

mic Society in the Eigtheenth Century,London-N.York-Toronto,T. 1 μέ

ρος 2,1957,0. 170-172.

35. Δ η μ η τ ρ ι ά δ  η,ο.κ. ,σ. 363.G i b b -Β ο w e η,δ.κ.,τ. 1 μέ

ρος 2 (1951),ο. 87 καί 349.Γιά τήν έξέλιζη τής σημασίας τής λέξης 

στοές τουρκικούς λαούς Βλ. El,Paris 1960,τ.2,σ. 116-17.

36. Ί ό  φερμένο αύτά κρωτέφερε στό φίδς τής δημοσιότητας δ Βούλγαρος 

συγγραφέας-ιστοριχύς D.A.I h c i e v ,μέ τή μελέτη του Esnafski do

cument! i esnafski organizacii v tursko'vreme (Ντοκουμέντα καί οργά
νωση των συντεχνιών τήν τουρκική περίοδο), στύ Spisanie na balgarsko-

to ikonomifcesko druStvo,Σόφια 1907,τ.Ill,σ. 446 κ.έξ.

37. Βλ. D.A. I h t  i e v ,δ.κ., σ. 448.

38. D.A 1 h t  i e v ,δ.ττ., σ. 447-448.

39. '0 δρος τσιραχλίχι πέρασε στή γλώσσα τής έποχής ώς είδος παροχής 

υπηρεσίας (... λοοπόν καί αδθις σχλαβιχώς σ6ς παρακαλώ μερχαμετλοΟ 

έφέντημ νά κάμητε αυτί τό τζηραχλίχι εις τόν σκλάβον σας...) ΑΑΠ,φ. 

16,άρ. 117, έπιστολή αγνώστου πρός *Αλή πασά:Πρβλ. καί *Ιω.Μ α κ ρ υ 

γ ο ά ν ν η ,*Απομνημονεύματα,έχδ. Καραβία,εισαγωγή σχόλια Σπ. Άσ- 

δραχδ,σ. 19.

40. Βλ. Β ο υ ρ α ζ έ λ η-Μ α ρ ι ν ά κ ο υ,Αί έν Θράχρ συντεχνίαι

σ. 86-87.Πρβλ. καί S h k ο d r a ,Les esnaf,o. 65.*

41. Μέ τόν ίδιο περίπου τρύπο δ χριστιανός γεωργός δ δουλοπάροικος

δέν μποροΟσε νά έγκαταλείφει τή γή χωρίς τήν έγκριση τοΟ σπαχή δ
τοΟ ciftlig-sahibi· β λ . Β α χ α λ ό π ο υ λ ο υ ,  Ιστορία Ν.Ε,τ.Β, 

σ. 28 Πρβλ. καί S h k ο d r a,Les esnaf, σ. 66.

42. Μ. Κ α λ λ ι ν δ έ ρ η ,Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης επί τουρκοκρα

τίας ,έν Θεσσαλονίκη 1958,σ. 35-36 καί 47.
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Μ-3. Τό τσιράκι άποκαλοΟνταν ακόμη έζιαμπές,μαθητάς χαί μαθητοόδι («βλ. 

Β ο υ ρ α ζ έ λ  η-Μ α ρ ι. ν β χ ο υ, Αι εν Θράκη συντεχνιαι,σ. 86. Βλ. 

ακόμη καί Μ. ’Α π ο σ τ ο λ ί δ ο  υ,Τά αρχεία τοΟ έν Φιλιππουπόλει 

έσναφίου τεκτόνων, ΑΘΛΓΘ 1(1934- 35),σ. 118,σημ. 8).Στά 'Επτάνησα ονο

μαζόταν υπηρέτης καί παιδίον (βλ. Λ. Ζ ώ η, Αί έν Ζακόνθψ συντεχνίαι, 

σ. 24).Παιδί καί δοΟλο τό συναντοΟμε στάν Κοζάνη (βλ. Μ. Κ α λ λ ι ν- 

δ έ ρ η ,Αί συντεχνιαι Κοζάνης,σ. 35-36 χαυ 47).

44. Γιά το χρόνο τάς μαθητείας τοϋ τσιραχιοϋ γενικά βλ. S h k o d r a ,  

Les esnaf,a. 66.Halil I n a l c i k . ' O  σχηματισμός κεφαλαίου στάν ’Ο

θωμανικά αύτοκρατορία στον τάμο "*Η οικονομικά δομά των βαλκανικών 

χωρών" σ. 511. Κ α λ λ ι ν δ έ ρ η  ,Αί συντεχνιαι Κοζάνης σ..29.

45. *0 κάλφας ονομαζόταν καί λαουρέντες στά 'Επτάνησα (βλ. Π. X ι- 

ώ τ η ,* Ιστορικά απομνημονεύματα τάς Νόσου Ζακόνθου, ’Εν Κερκόρφ 

1858,τ. Β',σ. 407).

46. *0 βοηθός εργαζόταν από το πρωινά μισοφέγγισμα μέχρι αργά το βρά

δυ χωρίς σχεδόν διακοπά έκτος από τό λιγόλεπτο διάλειμμα γιά τό μεση

μεριάτικο κολατσιό (βλ. V a j d a ,Les corps de metiers en Turquie,
σ.85.Nicola V u c o,Raspadanje esnafa u Srbiji ( Ή  παρακμά των συντε

χνιών στά Σερβία) τ.Β' Βελιγράδι 1954,σ. 253-255.Κων/νου Φ ω τ <5. π ο υ· 

λ ο υ,Τά έσνάφια των παπ^σάδων καί κονταρτζάδων τά παλιά χρόνια στά 

Γιάννινα,Ηπειρωτικόν Ήμερολόγιον, 1(1979) σ. 72-73.

47. Nicola V u t ο ,Raspadanje esnafa, τ. B', σ. 320.S h k o d r a,

Les esnaf,c. 67. G.V a j d a ,Les corps de metiers,c.85. ’Λναστ.

Γ ο ό δ α,Βίοι παράλληλοι,Μιχαάλ Τοσίτζας καί αδελφοί τ. Δ','Αθάναι 

1871,σ. 152.

48. Συρμαγιές= χρηματικό κεφάλαιο (Tovpx.sermaye).

49. I h c i e v,Esnafski documenti, σ.448

50. Κ α λ λ ι ν δ έ ρ η  ,Αί συντεχνιαι τής Κοζάνης,σ. 28,35-36.
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5 1 . Β ο υ ρ α ζ d λ n-M α ρ μ ν ά χ ο υ ,Αύ έν βράκη συντεχνιακό*4

52. ‘Ο χρηματμχάε αύτάε δασμάε,ύκοχρεωτμκάε κάθε φορά γμά τάν έγγρα

φά τοΟ νέου μέλους στά συντεχνμα,άκοχαλοϋνταν άκάμη φίλεμα καμ μαστο- 

ptd.Md κμά μεγάλη συχνάτητα συναντάμε τοάε δρουε αύτοάε στά Οράκη 

(βλ. Β ο υ ρ α ζ U  η-Μ α ρ ι ν ά κ ο υ,δ.χ.,σ. 85) ’Η έχμχρατάστε- 

ρη ονομασία κάντωε σ'δλάχληρη τάν όθωμανμχά αυτοκρατορία δταν Μτεστά- 

pt". ‘Εζαμ'ρεση 6έν άκοτελεΣ ούτε η "Ηκεμροε καμ' μάλμστα τά Γμάννμνα,δ- 

κωε έσφαλμένα σημεμώνεμ ή Βουραζάλη-Μαρμνάκου,οτμ κατά λαθοε ο Π. Α- 

ραβανίμνάε (Χρονογραφία τάε 'Ηκεάρου τ. β' σ. 260) ακοχαλεΣ τά χρη- 

ματμχά αυτά τέλοε "τεστάρμ". Αυτά έκμβεβαμώνεταμ,χωράε καμμά έκμφάλα- 

ζηικαά άκά άνάχδοτο έγγραφο τοΟ ΑΣΙ,στάε άρχάε τοΟ 19=

αμώνα,δκου ανάμεσα στ'αλλα δ μδμοε δ Σταάροε *Ιωάννου,κροεστάε τάτε 

τήε ιάληε.γράφεμ:”... τά έσυνάφμ 6άν δάχεταμ άλλον χωρμ'ε νά γάνη κάλ- 

φαε καμ' τοΟ δοθά τεστμρμ νά άνομζη άργαστάρμ. ♦ ·" (βλ. ΑΣΙ,Φ Πολμτεμα

* Ιωαννάνων- * Ισνάφμα). * Ακάμη καά δ Δ.Σαλαμάγκαε (Τά μσνάφμα καμ τά έ- 

καγγάλματα ,σ. 38) σημεμώνεμ δτμ η χρηματμχά έγγυοδοσάα γμά τάν έγ

γραφά .καμ τάν καραχώρηση άδεμαε άκοκαλεΣταμ,καραφθαρμάνα,ντμστοάρ , 

«οσά κοά κυμαμνάταν άκά 5-10 χρυσάε δθωμανμκάε λμρεε·Τάν καραλλαγ- 

μένη κάκωε αύτά δνομασμα καρετυμολογεΣ δ *Αγγελμκά Χατζημμχάλη ( Ομ 

συντεχνμεε .Τά μσνάφμα,'Ανάτυκο άκο τάν έκετηρμδα *Ανωτάτηε Βμομηχα- 

νμκΓ\ε Σχολάε Πεμραμβε. 2(1949-1950),σ. 19) άκά τά δμφθάρα καμ' τάν 

έρμηνεάεμ έκακάλουθα ώε κώδμκα."θσο γμά τά λάζη "μκασκαλάτμκο" ύκάρ- 

χεμ βάβαμα *στά Η X 14 (1939),σ. 62,άρ. έγγρ. 34,γμά τάν άντμ'στομχο 

δρο "τεστάρμ" κοά κολά φυσμκά δδάγησε τά Βουραζάλη -Μαρμνάκου στά 

συμκέρασμα δτμ στά Γμάννμνα καμ γενμκάτερα στάν "Ηκεμρο υμοθετοΟνταν 

η δρολογμα αυτά.Ή κμά κμθανά έκδοχά είναμ νά καρασάρθηκε αύτάε κοά 

έγραψε τά δματαγά τοΟ *Λλά κασδ στά έλληνμκά κατά ύκαγορευσά του,ά

κά τά λέξη "μκασκαλάε" κοά κροηγεΣταμ στά έγγραφο,δροε κοά άκοδμδά - 

ταν συνάθωε στάν κάλφα,δταν άκοκτοΟσε τάν τμτλο τοΟ άρχμτεχνάτη.Βλ. 

στοΟ Μ. Κ α λ λ μ ν δ ά ρ η  ,Αμ συντεχνάαμ τάε Κοζάνηε,σ. 28,35. 
Πρβλ.*Α κ ο σ τ ο λ ά δ ο  υ,Τά άρχεΣα τοΟ έν Φμλμκκουκάλεμ έσναφάου 

τδν *Αμκατζάδων, ΑΘΑΓΘ,7(1940-41) σ. 24.

53. Γμά τά σύνθεμα αύτά βλ. στάε ‘Αγγ. Χ α τ ζ η μ μ χ ά λ η ,  Ομ 

συντεχνμεε.τά μσνάφμα,σ. 17.Βλ. άκάμη στοΟ S h k ο d r a.Les esnaf
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σ. 68. Δεαφορετεκό άποψη γεά xd έργο αυτό μας δενεε o B i a n c h i ,  

τ. Α' 1835,σ. 312,άναφόροντα? χαρακτηρεστεκά τά έζ?ί5 :,,ΐβίβΓΓυ^,cer

tains fetes ou fο ires que les corps de metier se donnaient tous les 

dix ou vingt ans,pour celebrer la maitrise de tous les apprendis du 

meme metier,qui pendant ce long espace de temps etaient passes mai- 

tres.Cet usage parait tombe en desuetude1'.

5*+. S h k o d r a ,Les esnaf,o.68, Β ο υ ρ α ζ ό λ η - Μ α ρ ε ν  ά 

κ ο υ  ,Αε έν Θράκη συντεχνεαε ,σ. 85. *Αγγ. Χ α τ ζ η μ ε χ  ά λ  η,Οε 

συντεχνεες τά ύσνάφεα,σ.17.Τής εδεας ,Μορφές άπό ττί σωματεεακό οργά

νωση των 'Ελλόυων^σ. 291.

55. Βλ. Β ο υ ρ α ζ έ λ  η-Μ α ρ ε ν ά κ ο υ,Αί. έυ Θράκη συντεχνόαε, 

σ. 93.Πρβλ. καε I n a l c i k  ,‘0 σχηματισμός κεφαλαίου,σ. 511.

56. *0 σκανδαλώδης τρόπος με τον όποΟο εύνοοϋνταν μερεχοε' ύποψόφεοε 

έξηγεΕταε από τό γεγονός ότι, οι, νε'οε αύτοε' τεχνετες,αποκτώντας τά ζώ

νη κυρεότητας,θά δοόλευαν στο μέλλον συνεταερεκά με' τοιίς έκπαεδευτές 

τους με' τοός όποέους συγγένευαν (βλ. V u c o,Raspadanje esnafa,o.278>
S h k o d r a,Les esnaf,o. 66-67.Inalcik,ό σχηματεσμός χεφαλαέου, 

σ. 511-512).

57. S h k o d r a,Les esnaf,o. 66.

58. Βλ. K. M i k 1 o s i c h-I.M u 1 1 e r,Acta et diplomats graeca 

medii aevi sacra et profana,toy. Ε',Βεέννη 1887,σ. δΙ.Πρβλ. χαέ Π. 

Ά ρ α β α ν τ ε ν ο  0,Χρονογραφία, τ.Β' ,σ. 301.

59. S h k ο d r a,Les esnaf,o. 53.

60. Γεά τά "ρονόμεα αύτά βλ. στοΟ Κ. "Α μ α ν τ ο υ,'Η άναγνώρεσες 

υπό των Μωεμαθανών θρησκευτεκών ^εκαεωμάτων των Χρεστεανών καε' ό ό- 

ρεσμός τοΟ Εενάν πασα^ Η X 3(1930),σ. 208 Βρβλ. στοΟ εδεου , Οε 

προνομεακοε όρεσμοέ τοΟ ΜουσουλμανεσμοΟ ύπέρ των Χρεστεανών " Έλλη* 

νεκά" 9 (1936) ,σ. 119-120.
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61. E.V l o r  a,Bisedime mbi historine bujquesore Shqipnise .{Συζητά- 

οεις χάνω oxdv Αγροτική ΐστοριία τής ’ΑλΒανέας) Τέρανα 19U9,o.l2.

62. I, Η  M  n o v o s, Δοχέριον ιστορικόν κερί τής Φιλικής Έται- 

ρειας/ν NauxXCq 183**,σ. 17. Π. ' Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία, 

x. Α #,σ. 226. S h k o d r a,Esnafet,o. 38. ToP C6iou,Les esnaf,o. 53.

63. S h k o d r a  ,Les esnaf.o. 55-56

6U. Γιά τήν έ«ανάσταση xoO Διονύσιου xoO Σχυλάσοφου χαέ τές συνέχει- 

ές της οτ 6 χριστιανικά χληθυσρά τής χάλης Βλ. Β α χ α λ ά χ ο υ -  

X ο ν, Ιστορία Ν.Ε,χ. F,ο. 3*48—351»

65. Βλ. Κ. Ρ ά μ φ ο υ,Αύ τελευταζαι ήρέραι xoO *AXf̂  χασδ, *Αθήναι 

1897,σ. 2. Βλ. άχάρη Δ. Σ α λ α ρ ά γ χ  α,Τά ίσνάφία χαέ τά έχαγγέλ- 

ματα,σ. 16

66. Καύ Axd χαλιάτερα τά Έχτάνησα,ή Κάτω 'ixaXCa καέ Σιχελέα χαέ 

κυρίως ή χλοάσια χαέ ισχυρή Βενετέα ΑχοτελοΟσαν τά χυριάτερο καταφύ

γιο τδν Ήχειρωτων.Βλ. Μαρίας Ν υ σ τ α ζ ο χ ο ύ λ ο  υ-Π ε λ ε χ έ- 

6 ο ο, Ή  "Ηχειρος στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας χαέ ή έθνιχή Αναγέν

νηση /Ιωάννινα 1982,σ. 9.

67. Βλ. Βασ. Π υ ρ σ ι ν έ λ λ α ,  Ή ιδρυσις τδν ’Ιωαννένων «at ή 
όνοιιασέα αύτΟν/Λνά τυχόν αχό xdv Η 'χάρο τής "Η.Ε” ’Ιωάννινα 1959, σ. 

57.Βλ. καέ Λέανδρου Β ρ α ν ο ύ σ η,*Ιστορικά «at χοχογραφίχά χοΟ 

ΜεοαιωνιχοΟ κάστρου τδν ’ Ιωαννένων/Αθήναι 1968,σ. 32-33.Τό 1612 

χρατηρεζται έχέσης μετοικεσία Γιαννιωτδν στήν Κοζάνη (Βλ. Κ α λ λ ιν- 

6 έ ο η, Συντεχνέαι Κοζάνης,σ. 11).

68. Jakob S ρ ο n-Ceorge W h e 1 β r «Voyage d'Italie,de Dalmatle, 

de Grice et du Levant,fait aux annea 1675 et 1676 par Jacob Spon 

Docteur Medlcin AggregA A Lyon,et George Wheler Gentihomme Anglois,

A Lyon HDCLXXVII.t . Α\σ. 1M0.
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f,9. Γεά την περεγραφτ^ των *Ιωαννενων*αλλά χαε' xfis ’Ηπεε'ρου γενεχάτε- 

ρα ό ’Γβλεγεά άναφέρεταε στον ογδοο τόμο τοϋ "όδοεπορεχοϋ Μ του 

(ο. 697-687) (Βλ. Χρ. Σ ο ϋ λ η,Ταξεδε Τοϋρχου περεηγητοϋ στόν "Η- 

πεεροΗπεερωτεχά Γράμματα” 1944,τεϋχ. 5,σ. 161-166,τεϋχ. 6.σ.197- 

200,τεϋχ. 7-8 σ. 241-252.

70. Σημαντεχότατη είναε η πληροφορία του δτε οε νέου Γεαννεώτες 

φοροϋσαν παποότσεα με χετρενη απόχρωση.Τά χετρενο χρώμα δμως έπετρε- 

πόταν μόνο σε όθωμανοός χαε προνομεοϋχους ύπηχόους σϋμφωνα με τόν 

Ηεχ. Π α π α δ δ π ο υ λ ο  ('Ερμ^ς δ χερδφος,τ. Α',σ. 125-126)."Ε- 

τσε>αν δεχθοΟμε την άποψη τοϋ Νεχ.Παπαδόπουλου ώς σωστοί οδηγούμαστε 

στο συμπε'ρασμα πώς ίσως πάλε τά Γεάννενα είχαν άποχτόσεε χάποεας μορ

φής προνόμεα.

71. Το έργο τοΟ Έβλεγεά Τσελεμπό τετλοφορεϋταε Seyahatname ("Ταξεδε- 

ωτεχό”) η Tarih-i-Seyyah (Μ Ίστορε'α τοϋ Ταξεδεοϋ").Περεσσότερα γεά 

τό έργο χαε' τό ζωη τοϋ Τοϋρχου περεηγητη βλ. Δ η μ η τ ρ ε ά δ η,'Η 

Κεντρεχη χαε' Δυτεχό Μαχεδονεα,σ. 1-8.

72. Κ.Μ ί ρ τ ζ ε ο υ, "Μεχρο'ς .’Ελληνομνόμων" τ. Β', "Η.Ε” 8 (1959) 

σ.' 269.

73. Emmanuel le Roy L a b u r i e,Histoire et Climat, Annales 14(1959) 
τεΟχ.Ι,Γ. 3-34.

74. Γνωμαε ηθεχαε χαε' πολετεχαε',έτε δό συμβουλαε' χαε προστάγματα θεεά 

τε χαε πνευματεχά,αενεγματά τενα,χαε' στεχοε Καρχενεχοε χαε έτεροε στε'- 

χοε περεόχοντες τά εεχοσετόσσαρα γράμματα,τά Μηνολόγεα άλλοε στε'χοε 

εες άρετάς χαε' χαχε'ας*πράς τοϊς δό 6 έπαενος ’Ιωαννε'νων χαε' η τοΟ Πε

λάτου χατά τοΟ ΧρεστοΟ θεοστεγός άπόφασες.'Η ύπερβολεχη ψυχρότης γενο- 

με'νη έν τζΐ των ’Ιωαννε'νων λε'μνι^,συντεθεεσαε παρά τοΟ έν 'Ιερομονάχοες 

χαε' Πνευματεχοες Πατράσε σοφωτάτου Κι^ Παεσε'ου τοΟ μεχροΟ έχ τής toO 

’Αγεου Γεωργε'ου τούπεχλην Βησσαρε'ωνοε ’Ιερας Μον?ίε»πρός ώφόλεεαν των 

μετεοντων νουνεχώε.ΝΟν τε το' πρώτον τυπωθεϋσαε χαε' έπεμελώ' τε δεορθω- 

θεεσαε Ένετε'ησεν 1778 αψοη'.Το' ποε'ημα είχε πρωτογραφεΣ το 1698 χαε' 

:ίχε δοθεΣ δτό Σερμπάνο Σουγδουρό χρυσοχόο,καταγόμενο άπό οεχογόνεεα



-247-

χού έβγαζε όνομαστούς χρυσοχάους (βλ. Κ. H ^ ρ τ ζ ι ο υ , Ή  οόχογέ- 

νευα τΰν Γλυκέων η Γ^υχήδων ,Κατάλογος τδν έχδάσεων Ν.Γλυχέως Η.Χ 

10(1935) σ. 101-105).

75. ΒΧ. H. ' Α ρ α β α ν τ ε ν ο Ο ,  Χρονογραφία, τ. Α',σ. 231,αν χαύ 

ή χαρομούωση τβν ’Ιωαννενων μέ τή Μασσαλία μας φαενεταε λεγάχε ύχερ- 

βολεχή.

76. ’Ιω. Λ α μ * ρ ύ 6 η, "'Ηχεερωτεχά Μελετήματα"£χδοση *Εταερεεας*Η- 

xstporrtxQv Μελετδν,'Ιωάννενα 1971,τεϋχ. Α',σ. 87

77. Σι. Λ ά μ χ ρ ο υ ,  *Η λίμνη τδν Ίωαννίνων χαί at έχί τής νησί- 

δος αύτής μονού,'Ή.Ελ" 11(191*0 σ. 20-21.

78. Βλ. Κ. Η έ ρ τ ζ t ο υ ,Τά έν Βενετία Ήχεερωτεχάν 'Αρχείον’Ή.Χ" 

11(1936) σ. 257-28»*. Πρβλ. χαί Βασ. Κρεμμυδα, 'Ιστορία τοΟ έλληνεχοΟ 

έμχορεχοΟ οεχου Βενετίας Σελέχη χαί Σάρρου,Μεά στατεστεχή χροσέγγεση, 

"θησαυρίσματα" 12(1975) σ. 171-199.

79. Βλ. Γεάννη ' Α ν τ ω ν ε ά δ  η,’ΐωύννου Οεχονάμου Λαρεσσαίου 

(1783-18»*2),'Εχεστολαί δεαφάρων,*Αθήνα 196*4,σ. ρχε'.Βλ. άχάμη Β a - 

χ α λ ά χ ο υ λ ο  υ,Πηγές τής ’Ιστορίας τοΟ Νέου ΈλληνεσμοΟ,τ. Β'

GL669-1812),Θεσσαλονίκη 1977fo. 133-135.

80. Γεά τες δραστηριότητες τδν έμχέρων τδν Ίωαννίνων xat γενεχάτε- 

ρα των 'Ελλήνων τής χερεοχής δλύχληρο σχεδάν τέν 18° αιώνα βλ. τήν 

ιρύσφατη μελέτη τοΟ Γ.Σ t ο ρ d χ α ,Τ6 Γαλλεχέ Προξενείο τής "Αρ

τας (1702-1789) *Ιωάννενα 1981,0.275-282 χαί 36C-361.

81. Σ. Β 6 ρ ε t ο υ,Τά έλληνεκύ έμχορεχέ ναυτεχέ χατά τ<5 18° αεώ-

να , Φλάμμα-*Αθήναε 19»*0,σ. ΙΙ.ΙΙρβλ. xat Γ. Σ t ο ρ ό χ α,Τά Γαλλε- 

κ<5 Προξενείο τής "Αρτας (1702-1789),'Ιωάννενα 1981,σ. 195 χαί 275-8.

82. G.L.A r s.Albanija i Epir ν Konfce XVIII- nacale XIX ν., Moskva 

1963 μετάφρ. Ύχουργείου 'Εξωτερεχδν τής 'Ελλάδος:'Η 'Αλβανία καί
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n "Ηχευρος χατά τ ά τάλη τοϋ 18ου -άρχάς 19ου αίδνος..Τά χασαλύχια 

τής Αυτυχής 'ΑΧΒανύας έχύ 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,Μόσχα,εκδ. 'Α

καδημίας 'Εχιστημών ΕΣΣΔ-'Ινστιτούτου 'Ιστορίας 1963,σ. 116.

83. Βλ. Δέοντος Μ ε λ α,'Ηχειρωτιχές σελίδες',Μιά οικογένεια, μιά ι

στορία,'Αθήναι 1967,σ. 172-173.
* Γ

84. Βλ. Τάσου Β ο υ ρ ν α ,'Αλη χασάς Τεχελενλής,τύραννος η ιδιοφυ

ής χολιτιχος; 'Αθήνα 1978,σ. 89-90.

85. Βλ. G.V a u d o n c o u r t ,  , Memoirs in the Ionian Islands* 

London 1816 ,β. 100. R. A. D a v e n p o r t  ,The life of Ali pacha 

of Tepeleni,vizier of Epirus,London 1837>σ. 66.

86. Βλ. Κώστα Κ α ι ρ ο φ ύ λ α , ' Ο  'Αλής δχως τάν είδαν οΐ χεριηγπ- 

ταί ,'Αθήναι(α.ε),σ. 83,οκού συνοψίζονται οί χληροφορίες τδν χεριπ- 

γπτων γιά τά γιαννιώτικο έμχοριο.

*
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ A ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

l.Td πμά Αντιπροσωπευτικά παράδειγμα Αποτελοϋν οί Σουλιώτες. 

2·Βλ· εισαγωγή σ. U-12.

2α. Τά στοιχεία γιά τή σύνταξη τοΟ πίνακα αύτοΟ Αντλήσαμε and τά κα

τάστιχα 22,2Μ,26,27,28 καί 31 τοΟ ΑΣΙ.

26. Κρίνουμε σχάπιμο νά τονίσουμε έδώ δτι δέν προχωρήσαμε στή διάκρι- 

ση τών συντεχνιών σέ συντεχνίες έμπάρων (έμποριχές) καί συντεχνίες 

τεχνιτών (βιοτεχνικές).Mud τέτοια διάκριση nod θά ήταν ασφαλώς πά

ρα πολύ χρήσιμη στάθηκε Αδύνατο νά πραγματοποιήσουμε γιά τάν έζής 

λάγο.Πολλοί βιοτέχνες έγχατεστημένοι στά παζάρι διέθεταν τά προιά- 

ντα τους οι ίδιοι και θά ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο v r Αποφασίσου- 

με Αν πολλοί Απ’αύτούς ήταν "τεχνίτες" ή έμποροι.Γιά παράδειγμα τά 

μέλη τής συντεχνίας τών γουναράδων καί τών τακιαντζήδων ΑσχολοΟνταν 

Αχι μάνο μέ τήν κατασκευή τών Αντίστοιχων συντεχνιακών προϊάντων Αλ

λά καί μέ τά *έμπάριά τους.’Αχάμη στούς σχετικούς φορολογικούς κώδι

κες τοΟ ΑΣΙ ουυαντοΟμε Αρκετούς γουναράδες καί ταχιαντζήδες ν ’ Αλλά

ζουν συχνά θέση ως φοροΟπάχρεοι.“Ετσι Αλλοτε τούς βρίσκουμε στή στή

λη τών πραγματευτών καί Αλλοτε δηλώνονται κανονικά ώς μέλη τής συ

ντεχνίας τους.

3. Τή συντεχνία αυτή τή συναντοΟμε καί μέ Αλλες ονομασίεςj δπως

τζιαρτζί6ες,τζερτζήδες,τζαρτζαίριδες(βλ. Άγγ. X α τ ζ π μ ι χ ά \ η

Ραπτάδες,Χρυσορραπτάδες καί Καποτάδες,’Ανάτυπο Απύ τά Αφιέρωμα στή

μνήμη τοΟ Μανάλη Τριανταφυλλίδη,’Αθήνα 1960,σ. *471). "Ολες αυτές οι

παραλλαγές φαίνεται πώς προέρχονται απά τήν τουρκική λέξη qar§i πού

σημαίνει Αγορά καί συνήθως είναι τά χαρακτηριστικά γνώρισμα τής έμ-

πορικής καί βιοτεχνικής δραστοριάτητας τής κάθε πάλης (βλ. Ν. Τ ο - 
d ο r ο v,Quelques aspects de la structure ethnique de la ville medie-

vale bslkanlque ,στάν τάμο "La ville balkanique sous les ottomans,Va

riorum Reprints,London 1977 σ. M3.
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μ. Γυά τά δυάφορα ευδη καυ' τές ονομασίες των έμπορευμάτων βλ· Αγγ.
Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ η ,  Tot χρυσοκλαβαρι,κά-συρματέυνα,συρμακεσυχα κεν

τήματα ,Mellanges offerts a Octave et Melpo Merlier,x. 2, Athenos 

1956, σ. 472,σημ. 1 .

5. Βλ. Σωκρ. Κ ο υ γ έ α, Τά ήπει,ρωτυχον άρχεΕον Σταάρου ’ΐωάννου, 

"Η.Χ" 14(1939) σ. 52,δπου 6 Σαλάχ μπέης,ό νεώτερος άπδ τοιίς τρευς 

γι,οάς τοϋ *Αλη πασα,προστάζει, τον Σταάρο 'Ιωάννου,προεστο τής χοι,νο- 

•τητας των *Ιωαννάνων,νά υποστηρίξει, τάν Γι,άννη Καπά,αδελφό ττίς βά- 

γι,ας του, ν'άνοάξευ "άργαστάρι, τζαρτζάδυκον".

6. Μερτζάρης = ψυλι,κατζάς (ί,ταλ. merciaio)

7. *Ιω. Βηλαρα, Όνομαστυκο της ρομέηκης γλώσοα* "AiiSvta Ιω. Βηλαρα 

σ.393

7α. Ττί συντεχνία αυτά συναντοΟμε καά μέ το δνομα πολίτες έργαστηρυαραυ- 

ου.Μαζυ μέ τυς συντεχνίες των τακυαντζάδων ,τών σαράτσηδων,τών κα- 

ζάζηδων (χρυστυανών καί έβραίων) ,μερτζάρηδων,τσαρτσάδων,καπάδων καί 

3αρδακουλάδων,μουταφτσάδων καί μποσταντζάδων προχώρησαν στά σΰναψη 

δανείου μέ μυά κουνοτητα άγροτυκτί,ασφαλώς κάτω άπο τάν πίεση τοΟ "Α— 

λη πασδ.Βλ. Sp. A s d r a c h a  s,Quelques aspects des economies vil-
Θ *lageoises au debut du XIX siecle: ficcalite et rentes foncieres,As

pects du changement social dans la campagne greque,’Επιθεώρηση Κου- 

νωνυχών ’Ερευνών,Numero Special,1981, σ. 170-171 ,σημ.21.

8. Βλ. 'Αγγ. X α τ ζ η μ ι χ α λ η, Το ί,σνάφι, τών Γουναράδων, περ. 

"Συνεταυρυστάς" άρυθμ. 104-106, 1955,σ. 84.

9. Τά κατάστι,χα αυτά τοΟ ΑΣΙ είναι, τά ύπ’άρυθμ. 24,26,27,28 καί 31,
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οάμφωνα μά τάν αρίθμηση xod τοάς ίδο)σε ο Iuxp« Κουγάας»

10. Td νοΟρχι δ νοάρχα fi ένυδρίς είναι ζώο αμφίβιο (xovpx.su-saimir, 

Γαλλ. Matre aquatique).BX. Π. X α ρ ί ο η, 'Αλληλοδικλογραφία, ήτοι 

σάγγραμμα έμιοριχάν έκί τΠς αλληλογραφίας τοΟ έμχορίου καί τών διπλο

γραφικών αυτών βιβλίων,εν Bidvvp Tfis Αύστρίας 1837,0. 9.

11. Καχοάμι είναι η δημώδης ονομασία τοΟ ζώου λευχοίχτίς ( έρμελίνη 

ή έρμίνα).Τίς γοΟνες Aid τ ά  ζώα αύτά τις δνάμαζαν χαχουμάγονες ( βλ. 

'Αθαν. Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ ,  Τά μετά τάν "Αλωσιν 1^53-1787,σ. 707.Πρβλ. 

χαί Γ ο ν5 6 α,Βίοι Παράλληλοι,τ. U,o. 153), διως aid τ ά  σαμοάρια τίς 

ΑιοχαλοΟσαν σαμουράγονες (βλ. Ύ ψ η λ ά ν τ ο  υ,δ.ι. ,o.6U9,795) χαί 

aid τά ιοντίχια ιοντιχάγουνες (βλ. Κ ο υ γ d a,Td ηπειρωτιχάν άρχεΟ 

ον,ο. 166,άρ. έγγρ. 12).

12. Είναι τά petitgris xod ζοΟν κυρίως στά Σιβηρία (Κ. Μ ( ρ τ ζ ι · 

ο υ ,Td έν Βενεχίφ 'Ηιειρωτιχάν 'Αρχείου,σ. 261,σημ. ΐΚΓιά τά ζώα 

αύτά,χαθώς χαί γιά δ ι ά φ ο ρ ε ς άλλες συγγενιχίς τους κατηγορίες βλ.Φε- 

λίζ Μ i ω ζ ο \5 ρ,Πίνακας τοΟ έμχορίου τΠς Ελλάδος στάν Τουρκοκρα

τία (1787-1797),τ. 2 Παρίσι»έτος νΐΙΙ»μετάφρ. ‘Ελένης Γαρίδη,εισαγω

γή,έχιμίλεια σχολιασμάς Τάσου Βουρνδ.,έχδ. Τολίδη,’Αθήνα 197q,o.22U.

13. Γιά τά είδη τών ζώων ιοί τά δέρμα τους χρησιμοχοιάταν στή γουνα

ρικά βλ. Π. Ε Λ θ υ μ ί ο υ /Αλφαβητάριου’Αίλοελληνυχάν, Bidwn 1807 

σ. 37. πρβλ. Β η λ α ρ δ,Άκαντα,σ. 393.

1*4. Γιά τά είδη γουναριχών κοι) ιροάρχονταν aid τά Ρωσία βλ. Η ι ω * 

ζ ο ύ ρ,Πίνακας τοΟ έμιορίου τής *Ελλάδος,σ. 221-226.

15. 'Aid τά έμιάριο τάς γοάνας κλοίτισαν ιάρα ιολλοί 'Ηιειρώτες γου- 

ναράδες.'Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ό Ζώης Καχλάνης,οί Ζωσιμάδες,δ Γ. 

Γοργάλης,ό Κρεμμάδης,οί Λίγγαροι (βλ. Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ  η,Τά έσνά- 

φι τών Γουναράδων,σ. 8Η-85),δ Γ.Χατζηκώστας (βλ. Λ α μ ι ρ ί δ η,'Η- 

ιειρωτιχά 'Λγαθοεργάμ^τα,μέρος Β #, σ. 23),οί Μελάδες (βλ. Μ ε λ δ,
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Μυά ούκογένευα,σ. 45) ο π α τ έ ρ α ς τοϋ φυλυκοΟ ’Αθανάσιου Τσαχάλωφ, Νυ- 

κηφάρος Τσαχάλωφ (βλ. Σπ. 'Α ρ α β α ν τ u ν ο 0, ’ίστορυα *Αλή πα- 

σα τοΟ Τεπελενλή,’Εν ’Αθήναυς 1895, σ. 439) ου άδερφοέ Τοσέτζα ( βλ.

Γ ο \5 δ α,Βύου,τ. Δ %  σ. 151 κ.ε.) χαυ 6 Γεώργυος Καρακωστογλου (βλ. 

’Απομνημονεύματα Ήπερρώτου,"Παρνασσός" 2(1883) σ. 966) . Οί περισσοτέ

ρου άπ’αύτοές άναδευχτηκαν σε σπουδαύους εύεργέτες δχυ μάνον των *1- 

ωαννυνων χαυ xfis ’Ηπεύρου αλλά χαυ ολόκληρης τής ’Ελλάδας.

16. Γυά τον τροπο κατεργασυας τής γούνας στά Γυάννυνα,άλλά καύ γενυ- 

χοτερα βλ. Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ η ,  Τά ύσνάφυ των Γουναράδων,σ. 86. 

Πρβλ. χαυ Κων/νου Φ α λ τ ά ϋ τ ς ,  Ού πλανάδυου ήπευρωταυ τεχνυταυ 

χαυ η έθνυχή μας ύπάθεσυς,έν 'Αθήναυς 1928,σ. 27.

17. *Η μεγάλη κατανάλωση τής γοάνας όφευλάταν στο γεγονος δτυ ή ςν-

δυμασυ'α της ήταν δεΟγμα πλούτου χαυ πολυτέλευας με αποτέλεσμα νά συ-
ν

νηθύζεταυ άπά χρυστυανούς καύ μουσουλμάνους,πολύτες χαυ κληρυκούς, 

άνδρες χαυ γυναυκες,ανεξάρτητα α π ό τήν χουνωνυκή τάξη στήν δπούα α

νήκε το κάθε άτομο.

18. Ταμπάκης = βυρσοδέψης (τουρχ.tabak).

19. Βλ. Φ α λ τ ά u τ ς, Ου πλανοδυου ήπευρωτες τεχνίταυ,σ. 25.

20. 'Ο Β. Κ ρ ε μ μ υ δ α ς  στή μελέτη του ,"Τά έμπάρυο τής Πελοπον- 

νήσου στο 18= αύώνα (1715-1792),’Αθήνα 1972 σ.195",άναφέρευ δύο πουά- 

τητες βελανυδυοΟ:τά camara χαυ το χοντρά. ’Εχτο'ς όμως άπο το βελανύ- 
δυ ού βυρσοδέψες χρησυμοπουοΟσαν χαυ στουμπυσμένες φλοΟδες ή ρύζες 

πουρναρυοΟ.Μάλυστα μερυχά βυρσοδεψευα είχαν εύδυχούς μέλους γυά

το σχοπά αύτο (βλ. Κ α λ λ υ ν δ έ ρ  η,Αυ συντεχνύαυ τής Κοζάνης,σ.46). 

Άχάμη ό Άγγλος περυηγητής m .L e a k e (travels in the Morea,T. Α',σ. 

346-347) μας πληροφορεύ δτυ στήν Καλαμάτα ού βυρσοδέψες χρησυμοπου

οΟσαν μαζυ μέ τά βελανύδυα χαέ σχυνάφυλλα. 1

21. Χαραχτηρυστυχή σχετυχά μ’αυτά είναυ μυά έπυστολι' γραμμένη στήν 

Κέρκυρα,ή όπούα ανάμεσα στά άλλα άναφέρευ χαυ τά εξής:"... ο θεοδω-

ν» · ■<ί· >χ-r

■0:

■2
%.

fO
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pftS σδς χαυρετδ,δ δχοΕος δουλεάευ έδβ τάν τέχνην ταμπάκης καί χερβα* 

τεϋ χαί μαζεάευ τά σχυλάσχατα τβν Κόρφων..." βλ. ΓΑΚ-ΑΓΒ,*Αρχευοθά- 

κη άνατολυχής χλευρδς, φ. 80,’Επαγγέλματα- Συνάφυα-Ρουφέτυα.

22. Γενυχά γυά τά μέθοδο χοά άκολουθοΟσαν ου βυρσοδέψες στάν κατερ

γασία τβν δερμάτων σ*ολάχληρη σχεδάν τάν όθωμανυκά αυτοκρατορία βλ. 

| ) α χ α δ ά χ ο υ λ ο  υ^Ερμάς ο Κερδψος,τ. Α',σ. 124-127.

23. ΒΧ. Φ α λ τ ά υ τ ς ,Ου χλανάδυου ηχευρβταυ τεχνίτου,σ. 25-26.

0

24. Το χρυνοχάχχυ είναυ ζωυφυο χοά ζ ζ Ζ έχυφανευαχά χάνω στά χουρνά- 

ρυ.*ΑφθονοΟσε έχτάς άχά τάν "Ηχευρο (χερυφέρευες ’Ιωαννίνων χαί Πα- 

ραμυθυδς) χαί στάν Πελοχάννησο μέ αποτέλεσμα ου δ\5ο αύτές χερυοχές 

(υδίως η "Ηχευρος) νά χραγματοχουοΟν τάν 18° χαί 19° αΰώνα σημαντυ- 

χές έζαγωγές χράς τάν Κωνσταντυνοάχολη χαί τάν Τάνυδα (βλ. Π. ’Α - 

ρ α β α ν τ  υ ν ο  0,Χρονογραφία ,τ. Α',σ. 403.Βλ. άχάμη χαί Μ έ ρ - 

τ ζ υ ο υ,Τά έν Βενετίφ Ήχευρωτυχάν *Αρχείον,σ. 257,σημ. 1).Τά χρυ- 

νοχάχχυα^γυά νά γίνουν κατάλληλα γυά ράψυμο,έχρεχε,μετά τά συλλογά 

τους,νά άχλωθοΟν στάν ήλυο άρχετά χρονυχά δυάστημα μέχρυ νά ζεραθοΟν 

τελείως.

25. Μχαχάμυ= Δέντρο τοΟ άχοίου τά ζάλο χρηουμοχουείταυ χαί στά βα- 

Φυηiit έχτάς άχά τάν υατρυχά,γυά τά χάχχυνο χρώμα του. Βλ . ΜΕΕ 

2(1972) σ. 712.Σέ ενα άχοδευχτυχά γράμμα χοά σωζεταυ στά ΑΣΙ,μέ ά- 

μεα 31-8-1815 ̂ φαυνεταυ χώς ανάμεσα στά έζ έσνάφυα χοά άγάρασαν χάχ- 

χυνο μχαχάμυ δταν χαί τβν ταμχάχηδων (βλ. ΑΣΙ,Φ. Πολυτεία *Ιωαννί- 

νων,Φάρου-*Εσνάφυα -Λάσσα,# στά έξΑς ΑΕΙ,ΦΠΙ-ΦΕΛ).

26. Λάχχα-χοχχυνάχρωμο ρετσίνυ,άδυάλυτη στά νερά χρωστυκά ουσία* ά- 

χά τά γαλλυχά laque (βλ. ΚΕΕ 15(1938) σ. 721).

27. Βλ. Ζ ώ τ ο υ Β. Δ. Μ ο λ ο σ σ ο 0, Δρομολάγυον τ^ς έλληνυχής 

* χερσονήσου,έν 'Αθάναυς 1903,τ. 4,τε0χ. 4,σ. 398,σημ. 4. Πρβλ. καί

Φ α λ τ ά υ τ ς,Ου χλανάδυου ηχευρβταυ τεχνίτου,σ. 25.

28. Γυά τάν τράχο μέ τάν άχοίο οΰ βυρσοδέψες τβν Σάλωνων έχεξεργάζο
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νταν καί έβαφαν τά τομάρια κίτρινα βλ. Σπ.’Α σ 6 ρ α χ δ,Πραγματικότη

τες από τόν ελληνικό 18- αιώνα,"‘Εποχές" 3(1964) ,τεΟχ. 13 (Μάιος) σ. 

99-91.

29. Βλ. Π. ‘Α ρ α β α ν τ ι ν ο  ϋ,Χρονογραφία τ. Α',σ. 233.

30. Βλ. άρθρο ανώνυμου μέ τίτλο: *Η γιαννιώτικη βιοτεχνία των δερμά

των. *Η σκληρή εργασία των "ταμπάχων",τί θά ήδύνατο χαί θά έπρεπε νά 

γίνΐ).*Εφημ “Ηπειρος,15 Φεβρουάριου 1935,άρ. φ. 7837/220.

31. Στά Γιάννινα τά ταμπάκικα βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά τής 

λίμνης στην τοποθεσία Σκάλα (βλ. *Αλεξ. Κ ο υ τ σ α λ έ ξ  η,Διαφέρον- 

τα καί περίεργό τινα ιστορήματα,'Απομνημονεύματα ‘Αγωνιστών τοΟ *21, 

Έπιμ. ‘Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη,έχδ. οίκος Γ.Τσουκαλά,"Βιβλιοθήκη" άρ.7, 

*Αθήνα 1956,σ. 225. Πρβλ. καί Φ α λ τ ά ΐ τ $,0ΐ πλανόδιοι ήπειρώται 

τεχνϊται,σ. 25). *0 Δημ. Σ α λ α μ ά γ χ α ς  υποθέτει, πώς πιο παλιά 

τά βυρσοδεψεία ήταν εγκατεστημένα προς τή μεριά τοΟ παραλίμνιου μο- 

ναστηριοΟ τής Παναγίας της Ντουραχάνης'βλ. Σ α λ α μ ά γ χ  α,Τά ίσνά- 

φια χαί τά έπαγγέλματα,σ. 38.Στή Θεσσαλονίκη 6 Cousinery ( Voyage 

dans la Macedoine,Paris 1831 ,τ. Α',σ. 50-51) αναφέρει-ότι τά ταμπά

κικα βρίσκονταν έξω από τά τείχη,στην περιοχή τοΟ αρχαίου λιμανιοϋ 

καί ό γύρω χώοος ο έ  μεγάλη Ακτίνα έμεινε ακατοίκητος,γιατί ήταν ανθυ

γιεινός χαί μολυσμένος.Τά ίδια μδς πληροφορεί χαί γιά τά ταμπάκικα 

της Ζακύνθου ό Λ. Ζώης,όπου χαί οΐ προβλεπτές τοΟ νησιού μέ αλλεπάλ

ληλες διαταγές άπομάκρυναν προς το μέρος τής θάλασσας τούς βυρσοδέψες 

οι όποιοι γιά οικονομικούς λόγους ήθελαν νά έχουν τά βυρσοδεψειά τους- 

μέσα στήν πόλη·(Βλ. Ζ ώ η,Αί εν Ζακύνθψ συντεχνίαι,σ. 54-57).

32. Σέ αρκετά έγγραφα τής έποχής συναντάμε τούς χρυσοχόους μέ τήν 

ονομασία κουγιουμτξήδες,πού προέρχεται άπο τήν τουρκική λέξη kuyumcu, 

χαί τζιοβαερτζήδες ή τζιοβαραιοι'βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό Ηπειρωτικόν- 

άρχειον,σ. 71.Βλ. ακόμη καί ΑΣΙ,Κατάστιχο 23,σ. 6.

33. *Από τίς πιο όνομαστές γιαννιώτικες οικογένειες χρυσοχόων θεω·
t ου

ρεΣται ή οικογένεια των Σουγδουρήδων,ή οποία απο τις αρχές τού 17
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αύώνασυνέχυζε and γενεά σέ γενεά τάν τέχνη τοΟ χρυσοχόου.Ου Σουγδου- 

ρηδες έχυδέδονταν χυρέως σττίν έγχάραζη σχεδίων μέ λουλοιίδυα μέ απο

τέλεσμα τόν 18° αδώνα νά χαραμεένευ χαρουμυώδης γυά τά έργα τους η 

φράση ”τά σουγδουρά λουλούδυα” (Βλ. 'A ρ α β α ν τ ι ν ο 0,Χρονογρα

φία,τ. Β',σ. 263,σημ. 1. Βλ. ακόμη xat Σι. Σ τ ο ό x η,Ού "Ξένου έν 

Κερχόρςι,Κέρκυρα 1960,έχδ. Β', σ. 141-142).Στά έγγραφά μας κοό άνα- 

φέρονταυ στό συντεχνυα των χρυσοχόων χατά τόν 19° αυώνα δέν συναν

τήσαμε τά έχώνυμο αυτό.Δυστυχώς παραμένουν ακόμη άγνωστα τά αέτυα. 

της άχότομης δυαχοχης της τόσο μαχροχρόνυας xat τόσο σημαντυχης xa- 

ραδοσυαχης τέχνης τους.

34. Μοναδυχός xat' ανεπανάληπτος στόν έχυχρόσωση των εύαγγελυο- 

χαλυμμάτων ύχηρζε αναντίρρητα ό ’Αθανάσυος Τσυμοόρης η Τζυμοόρης^ 6 

άρχυχρυσοχόος τοΟ *Αλη χασα ρχ. Ντ.Κ ο ν ό μ ο υ,'Ηχευρωτες στά Ζά

κυνθο,'Ιο ίννυνα 1964,σ. 25-28. ΠρΒλ. xat Πόχης Ζ ώ ρ α,Δόο μεγάλου 

μαστόρου τοΟ άσημυοΟ,'Αθανάσυος Τζημοόρης-Γεώργυος Δυαμαντης Μχάφας, 

'Αθόνα 1972,σ. 8-17,έχου xat ή σχετυχά ΒυΒλυογραφυ'α).Έζυσου σπου

δαίος ?ΐταν xat δ Δυαμαντός Μχάφας χοι5 χαρουσυασε άφθαστο σέ τέχνη 

xat' μεγαλευο έργο στό Ζάκυνθο,οχου χατέφυγε μετά τόν χαταστροφά των 

Καλαρρυτων (Βλ. Ντ. Κ ο ν ό μ ο υ, δ.χ.,σ. 19-24;ΠρΒλ. χαέ Πάχης Ζώ 

ρ α ,δ χ., σ. 18-26). 'Ονομαστάς ύχηρζε άχόμη δ Δημ. Παχαγεωργυ'ου 

γυά τόν έχυδεξυότητα χαέ άνεση χού έδευχνε χατά τόν σφυρηλασυα τΰ\ 

αργυρών δυσχων xat των συνυ&ν.'Αχοχαλυχτυχό γtά τtς txav· *ητες Tot 

ε£ναυ τό γεγονός χοό μδς δυασώζευ δ Κωνσταντίνος Κρυσταλλης (Βλ· Κ. 

Κ ρ υ σ τ ά λ λ  η,Άπαντα, Πρόλογος, ευσαγωγό, έxtμέλεta Γ.Βαλέτα,Άθη- 

vat 1959,σ. 612). Δυαχρυθηκε έχυ'σης στόν τέχνη αύτ^ δ Σχ. Παχαμό 

σχος τοΟ δχουου δ γυόςΒασυλης μαζέ μέ τούς δμοτέχνους του,γυοός χρο· 

φανΰς τοΟ Δημ.Παχαγεωργέουy μετά τόν χαταστροφό των Καλλαρυτων μετά· 

νάστευσαν στόν Κέρκυρα χαέ πρόκοψαν,υδυαυτερα ο χρώτος στόν τορευτυ· 

χό xat ου δειJτερot στόν άργυροτεχνυα,υδυως στόν χατασχευό μεγάλων 

Αργυρών δυ'σχων (Βλ. Σχ. Λ ά μ χ ρ ο υ,Τορευτόν αγγευον χαλαρρύτυώ- 

τtκης τέχνης,N.EV 3(1906) σ. 440-442). rεvtxότεpa γtά τούς άσημουρ- 

γοός xat τούς χρυσοχόους τών Καλλαρυτών ̂ αλλά xat της Hκεtpoυ ευ

ρύτερα, Βλ. Κ. Φ α λ τ ά t τ ς,Ου xXav06tot τεχνυτες στόν Ελλάδα,

" *EXληvtxά Γράμματα” τ. Γ' άρ. 1(25),16  Ίουνυ'ου 1928,σ. 11-13. 

Χ α τ  ζ η μ t χ ά λ η,'Ηχευρωτυχό Χαυχό τέχνη, Η.Χ 5(1930)σ. 262- 
263. Κ ρ υ σ τ ά λ λ  η ,δ . χ., σ. 612 -13 .Σ τ ο ύ χ η.Ου «Ξένου έν
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Κερκύρφ,σ. 97,141-142,160. Νικ. Π α π α κ ώ σ τ  α,’Ηπειρωτικά, ?Αθά- 

ναι 1967,τ. Α',σ. 200.-X α τ  ζ η μ ι χ d λ η, 'Ελληνικά λαϊκά τέχνη9 

"ΝΕ" ΝΗ 2(1975) σ. 510-512.-Δηρ, Σ τ α ρ έ λ ο υ,Νεολληνικά λαϊκά 

τέχνη,’Αθάνα 1975,σ. 20-33.Πρόσφατη ρελέτη γιά τούς χρυσοχόους των 

Καλαρρυτών έγραψε η "Αννα Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ  ρέ τόν τίτλο 

Les orfevres de Kalarytes,Parisl979.

35. Βλ. ύπ. άρ. 877 καί 878 / 10 και 12-2-1818 αναφορές το0 Χατζητού- 

ρη Παπάζογλου προς τάν ’Αλά πασά σχετικές ρέ την έπιχρύσωση πιστολι- 

ων, ΑΑΠ,Φ. 16,’Αναφοραί 'Ελλάνων προς ’Αλά πασά.Βλ. άκόρη V i q u 

e e n  e 1, Voyage dans la Turquie d 1 Europe ,τ.Ι, Paris 1868,σ. 307.

K ο υ γ έ α,Τά ηπειρωτικόν άρχειον,σ. 71,άρ. έπιστ. 50.Ligor M i l  

Βιβλιοκρισία στο έργο τοΟ S h k ο d r a,Esnafet ̂ ’SA" 14(1977) τεΟχ.

2 ,σ. 224.

36. Δ.', X α’ σ ι ώ τ ο υ,Διατριβαίκαί ύπορνάρατα περί ’Ηπείρου,’Αθάνη* 

σιν 188̂ 7 ίσ. 29.

37. Χ α τ ζ η ρ ι χ ά λ  η,’Ηπειρωτικά λαϊκά τέχνη,σ. 262-263.- Τάς 

ίδιας,'Ελληνικά λαϊκά τέχνη,σ. 510,δπου άναφέρονται τά διάφορα εί

δη των έκκλησιαστικών καί κοσρικων άντικειρένων πού επεξεργάζονται 

αυτοί.

38. Τακιαντζά$=κατασκευαστάς η πωλητάς σκούφων (τουρκ. takkeci ). 

' Ο Μ υ σ τ α κ  ί δ η ς  (Τά έσνάφια τάς ^Θεσσαλονίκης,ανάτυπο,σ. 5)

•υποστηρίζει πώς ό τακιές είναι λευκό' σκουφί πού φοριέται κάτω άπο 

το φέσι.

39. Βλ . Κ ο υ τ σ α λ έ ξ η Διαφέροντα καί περίεργα τινα ίστοράρα- 

τα,σ. 216.

40. Βλ. X α τ ζ η ρ ι χ ά λ η,Ραπτάδες-χρυσορράπτες,σ. 470.

41. Β λ .  Κ ο υ τ σ α λ έ ξ  η , δ . π . , σ .  216.

42. Βλ. αποδεικτικό' γράρρα των Μαντζέλουκαί Σιόζιου’έσναφλη'δων" ,ρέ
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άμερομηνι'α 31 Αύγουστου 1815,δπου 6 Άλάς υποχρεώνει, τά συντεχνία' 

τους νά παραλάβει 189 φέσια φράγχιχα πράς 20 περίπου γράσια τά ενα, 

(ΑΣΙ,ΦΠΙ,ΨΕΛ).

*♦3. Βλ. X α τ ζ η y t χ d λ n»Td χρυσοχλαΒαριχά,σ. 26.

44. Βλ. άπάσπασμα φορολογιχοΟ χαταλάγου,μέ άμερ. 31 Μαρτίου 1820, 

ΑΣΙ,Φ.ΠΙ,ΦΕΛ.

45. Πιθανάτατα προέρχεται, άπά τά βενετσιάνιχο vardacuor.'O Giuseppe 

Β ο e r r i o,Dizionario del dialetto veneziano,Venezia 1856,σ. 778, 

σημειώνει για τά λέξη αυτά. "Sorta di farsetto,cioe di vestimento da 

uomo che cuopre il busto; ed e probabilmente quello che ancora porta- 

no i nostri pescatori sopra la camicia".Πρόκειται 6ηλ. γιά τούς κα

τασκευαστές ένάς είδους χάπας πού τά φοροΟσαν οι ναυτικού χαύ οι ψα

ράδες,γιώ νά τούς καλύπτει χυρι'ως τά στάθος.Οι πάπες αυτές είχαν χα

ρακτηριστικά γνώρισμα τά μικρά-μέγεθος ,τιού συνάθως* έφθανε μέχρι τά 

μέση αύτοΟ πού τά φοροΟσε.

46. Γιά τούς καποτάδες τοΟ Συρράχου,ΚαλαρρυτΟν χαύ ΜετσάΒου χαι ιδι

αίτερα γιά τά δραστηριάτητά τους βλ. Κ ρ υ σ τ ά λ λ  η,"Απαντα,τ.2, 

σ. 608-614.

47. Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ  η,Ραπτάδες-Χρυσορράπτες,σ. 451.

48. Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ  η»ά.π.,σ. 451,σημ. 33.

4 9 · Χ α τ ( ή μ ι χ ά λ  η,ά.π.,σ. 451.Οι ίδιοι στά Θεσσαλονίκη,Θράκη, 

Κωνσταντινούπολη λέγονταν καραμπατζάδες.

50. Καζάζης 2 μεταξουργάς (τουρχ. kazaz)

51. 'Ιμπρισιμβς * μεταξουργάς (τουρχ. ibriqim = μετάξινο νάμα).

52. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τά άπειρωτιχάν άρχεξον,σ. 84, "...δλον τά άλισι- 

βερίσι τά έκαναν οί Ρωμαίοι καζάζηδες όποϋ ίτον και πολλού και' χυ-
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βερνημένου.»

53. Γυά τύ δυαφορά χού ύχάρχευ ανάμεσα στήν τέχνη τοΟ τερζή Mat τοΟ 

συρμαχέση βλ. Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ η ,  Τά Χρυσοχλαβαρι.χά,σ. 25-34. Et- 

δυχά γυά τούς τερζήδες βλ. Φ α λ τ ά t τ ς,Κακοτάδες-Τερζήδες xat Κα 

ζάζηδες "’Ελληυυχά Γράμματα"1Ιουλυου 192$σ.69 Γυά τούς συρμαχέσηδες 

βλ. Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ  η,'Ηχευρωτυχή λαυχή τέχνη,σ. 259.

54. Βλ. ΓΑΚ-ΑΒΓ,φ. βΟ^δχου ύχάρχευ το' έξης αχρονολόγητο άκοσκασμα έ- 

κυστολής κροφανΰς άποδελτυωμένο άχύ τύν υδυο τύ Γυάννη Βλαχογυάννη 

”... Δουλεύουν δύο κολλά χροχομένου τερζοταχεντζήδες ’Ιωαννξταυ ,ή 

τέχνη τών όκούων δέν δμκορεξ άλλος νά τύν χάμρ λουχον άν έχετε νά 

φτυάσετε τύχοτας φορέματα...”.

55. Βλ. Χ α τ ζ η μ υ χ ά λ  η,Ραχτάδες-Χρυσορρέατες,σ. 473. Τής Cb±- 

α^,Έλληνυχύ λαυχύ τέχνη,σ. 495. - Φ ά λ τ α υ τ  ς,Κακοτάδες-Τερζή- 

δες,σ. 69.

56. Βλ. Φ ω τ δ χ ο υ λ ο  υ,Τά υσνάφυα τΰν Ιΐαχτσιίδων,σ. 83.

57. Βλ. Φ ω τ 6 κ ο υ λ ο υ,δ.κ.,σ.83.

58. 'Η αναφορά αύτύ τ<ΰν χαχουτζήδων χρδς τάν ’Αλή κασά έγυνε το 

1815 χαύ φέρευ τδν έξής δχυσθογράφηση»*υθανύτατα άχδ τδν ΣταΟρο Ί- 
ωάννου,κροεστά τότε τής πόλης :”... άρτζυχάλυ τΟν χαχουτζήδων δκοΟ 

έμευναν δλύγου", ΑΣΙ,Φ.ΠΙ,‘ΐσνάφυα.

59. Βλ. Φ ω τ ό κ ο υ λ ο υ,Τά υσνάφυα τβν Παχτσύδων,σ. 71.

60. Βλ, άχάσκασμα τής ύκ. άρ. 242/5-10-1821 έχυστολής τοΟ Σταύρου 

‘ΐωάννου χρδς τον ’Αναστάση Κοντουρά,δκου άναφέρονταυ τά έξής:".,.ε

άν αυτου ευρυσχετε χανενας χοντουρας υωαννυτης xat εχεt φελον xat 

τα λυχα 6ta να μου χαμη ενα ζευγαρυ χοντουραδες τον χυμονα χαραγγυλε 

του..."(ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ. 5?,\

61. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ α «  Λαογραφυχά σχεδυάσματα,'ΉΕ” 2(1953)σ. 168.
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62. Βλ. X β τ ζ η V ι χ ά λ η,Έλλ. Λαϊκή τάχνη,σ. 50Η-505. .

63. ΒΧ. Ε α λ α μ ά γ κ  α,Λαογραφικά σχεδιάσματα,σ. 168.

6U. Βλ. Ε α λ β μ ά γ κ α,Τά ίσνάφια και τά έκαγγάλματα,σ. 17.

65. ’Αρκετοί άκά τούς αγωγιάτες ήταν Μετσοβίτες.Τά φαινόμενο αύτά 

ερμηνεύεται άκά τά γεγονάς άτι αύτοί μάνο κατάφεραν κατά τή διάρκεια 

τοΟ χειμώνα νά μετακινοΟν τά έμκορεύματα άκά τά Γιάννινα κράς τά Βορ- 

ρδ και' αντίστροφά ζεκερνώντας τμς άνυκάρβλητες γιά τούς άλλους δυσκο

λίες στύ σημείο τής σημερινής Κατάρας* βλ. ’Α θ . Π ε τ ρ ί δ ο  υ,Νεο

ελληνικά άνάλεκτα φιλολογικού Ευλλάγου "Παρνασσάς" ’Αθήναι 1871,τ. Α' 

μύρος Β',σ. 57. Γενικά γιά τούς αγωγιάτες στήν έκοχή τού ’Αλή κασδ 

βλ. L e a k e, Travels In Northern Greece,τ. A ,London 1835,σ.**25-26.

66. Γιά τάν τρύιο ιού μετάφεραν οΐ άγωγιάτες τά έμκορεύματα άκά τήν 

"Αρτα καί τά δρο'μο ιού ακολουθούσαν βλ. Henry Η ο 1 1 a n d,Travels 

in the Ionian Isles, Alabnia,Thessaly Macedonia etc,during the years 

1812 and 1813,London 1819, (second edition),τ. Α',σ. 125-126.

67. Γιά τάν έτυμολογία τής λύζης βλ. Arno Μ e h .1 a n , ’Εμκοριχοί 

δράμοι στά Βαλκάνια κατά τήν Τουρκοκρατία,στάν τάμο " *Η οέκονομική 

δομή των βαλκανικών χωρών” ,σ. ^Οδ,σημ. 289.

68. Βλ. Arno Μ e h 1 a η,ο.κ.,σ. 385.

69. Βλ. άναφορά τών κακουτζήδων κράς τάν ’ΑΧή κασά,ΑΕΙ,Φ.ΠΙ Ίσνάφια.

7 0 · Φ ω τ ά κ ο υ λ ο  υ,Τά ύσνάφια τών κακΐσήδων,σ. 83-8»*.

71. Δύν γνωρίζουμε άν καί κατά κάσο ή συντεχνία αυτή έλεγχε τά δια

κίνηση τού χάρτου καί στά ύκάλοικα τμήματα τής ’Ηκείρου έκτάς άκά 

τήν κεριοχή τής κάλης;

72. Τά μύλη της τά συναντούμε καί μά τήν άυομασία ζαρζαβατζήδες
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73. Βλ. ΑΣΙ Κατάστυχο 7 σ.18, δπου χαρακτηρυστυκά άναφέρονταυ τά έξάς: 

”1819 'Ομτωβρέου α? :δσα κατά τά μπουγυουρδέ πλήρωμά των μποσταντζά- 

6ων είς τά Μπυστονάπουλον δι/εν μάνα γρ. 250”.

74. Ό  L e a k e αναφέρει, πώς οί ψαράδες του νησυοΟ μονοπωλοΟσαν τάν 

αλιεία τάδ λυμνης καταβάλλοντας στάν *Αλά χασά 15.000 πιάστρα τον 

χράνο.’Επιπλέον πλάρωναν τά καθιερωμένο χαράτσι, καί έφοδιαζαν τά σε- 

ράί μέ καυσάξυλα (βλ. L e a k  e,Travels in Northern Greece,τ. 4, a. 

154-155).

75. Καζαντζάδ = χαλκωματάς,χαλκουργάς (τουρκ.kazanci)

76. Καλαντζάδ = γανωματάδ ,γανωτάδ (τουρκ. kalayci).

77. Βλ. έφημ. ’’Αυγά”, 3 Δεκεμβρίου 1866. Βλ. άκάμη έψημ. "Παλιγγενε

σία” Η Σεπτεμβρίου 1881»δπου στά σχετικά άρθρο γιά τά 'Αγραφα άνα- 

φέρονται τά έξάδ:"»·. Είς τ ό  διαμέρισμα Πετρίλου των ’Αγράφων έπτά 

χωρία ονομάζονται, καλαντζοχώρια ένεκα τοΟ επαγγέλματος...”.

78. Β λ . Φ ά λ τ α ί τ  ς,Οί πλανάδιοι ηπειρώται τεχνίται,σ. 14-15.

79. Βλ. Φ ά λ τ α ' ί τ ς  δ.π., σ. 15.

80. Βλ. Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ  Π,Έλλ. λαϊκά τέχνη,σ. 510.

81. Γενικά γιά τά έπάγγελμα τοΟ κουρέα στάν Τουρκία βλ. Ignac Houradja

D f 0 h s s ο n,Tableau general de 1*Empire Ottoman,T.4Paris,o. 125.

Βλ. άκάμη A . L C a s t e l l a  n,Lettres sur la Moree l fHellespont et 
neConstantinople (2‘ edition) τ.1 Paris 1820,σ. 249.

82. Σιμιντζάδ = κουλουράς (τουρκ. simit^i).

83. Πιθανάν στά συντεχνία αυτά νά ίταν ένσωματωμένοι η νά άποτελοΟ- 

σαν παρακλάδι της καί οί μυλωνάδες ποά είχαν μέλους κοντά στά Γιάν- 

νια.Συνάθως στές συντεχνίες ποιί είχαν σχέση μέ τά άλεάρι περιλαμβά

νονταν καί οί μυλωνάδες (Βλ. Γ ε δ ε ώ ν , Άποσημειώματα Χρονογράφου,
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Άθήναε 1932,σ. 278-2^9)·

8*4. Βλ. “Σεραφείμ Μ ά ξ· t μ ο υ,'Η αύγό τοΟ έλληνεκοΟ χαχυταλυσμοϋ, 

Τουρκοκρατώ* 1685-1789,£χδ. 3^ ,*Αθόνα 1973,σ. Η6.ΒΧ. ακόμη,Σ' ι ο - 

ρ ό χ α, Τό Γαλλικό χροζενεΣο xfls "Αρτας,σ.

85. Βλ. Στ. Η ι ί τ τ η,Παλαΐ/Ογραφεχό έπαρχόας Κουρόντων "HE" 1Η 

(1965) σ. 50.

86. ’Αλμχάνης = πεταλωτές (τουρχ. nalbant).

87. Τουτουντζής = χαχνοκώλης,καπνοπαραγωγός (τουρχ. tiitucu)

88. Μιντερδς=παπλωματδς (τουρχ.minder).

89. Τό Βαρόσεα ?ίταν συνόθως τρήματα £ξω από τό κάστρο τδν πόλεων,στα 

6ποεα έρευναν οε χρεστεανοε (έμποροι χαε' τεχνότες),οί,δνομαζόμενοε 8ο 

ροσλΑδες (Σ ο ύ λ η,Ταζε'δε τοόρχου περιηγητή,τεόχ. 7-8,σ. 2Η7,σημ.6. 

Δ η μ π τ ρ ε ά δ η ,  Ή Κεντρικό χαό Δυτικά Μακεδονία,σ. 376,σηρ. 3, 

Traian S t o i a n o v i c h  , '0 καταχτητής ορθόδοξος Βαλκάνεος έμ

πορος,στόν τόμο "Ή οικονομικά δορό τών Βαλκανικών χωρ£δνΜ* σ. 325. 

Ειδικότερα γιό τά Γιάννινα Βλ. Β η λ α ρ δ,"Απαντα,σ. 393.

90. S h k ο d r a,Les esnaf,o. 5*4.

91. Βλ. L* empire ottoman illustrd.Constantinople ancienne et moder- 

nejillustree d* apres les dessins pris sur lea lieux par Thomas A 1- 

1 ο n ,Esq. Pr6c6dees d'un essai historique sur Constantinople et 

de la description des monuments de Constantinople et des sept egli- 

ses de l’Asie Mineure.Par. M.M. Leon G a l i b e r t e t  G.P e 1 16 

coilaborateurs de la revue britannique,troisieme serie,o. 50-51.

92. Έχτενά περιγραφά τής γιαννιώτικης άγορδς ρδς δένουν χυριως 

οί, περιηγητές ποό έπισχέφθηχαν τάν "Ηπειρο έπι *Αλή χασδστις άρχές 

τοΟ 19ου ai.JJ.C.H ο b h o u s e  ,Α journey through Albania and 

other provinces Turkey in Europe and Asia to Constantinople during

Ύ,
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the years 1809 and 1810,London 1813,τ. Α',σ. 69.-Η ο 1 1 a n d,Tra

vels in the Ionian Isles,London 1815,τ. Α',σ. 190-191.Th. H u g 

h e s ,  Travels in Sicily,Greece and Albania,London 1820,τ.A ',σ.453. 

Βλ. ακόμη F. P o u q u e v i l l  e,Voyage dans la Grece,Paris 1820, 

τ. Α',σ. 118. -Ibrahim M a n z o u r  E f e n d  i,Memoires sur la 

Grece et 1 ’Albanie pendant le gouvernement d ’Ali-pacha,Paris 1827, 

σ. 2-3. -B η λ α p δ,'Αιαντα,σ. 393-394.-Λ a i i α,*Αθανάσμος Λμδω- 

ρέκης,σ. 878. -Τοιογραφέα *Ιωαννμνων(ενα άγνωστο κεύμενο τοΟ *Αθ. 

Ψαλμδα).Εμσαγ. έιμμ.σχόλμα *Αγγ.Πάιακώστα, "*0 Νέος Κουβαρδς" έτος 

Γ' 1965,’Αθηναμ 1966,σ. 117.

93. Τό ^ar^i είναμ ή ltd συνηθμσμένη λέξη γμά τήν αγορά μετά το ια- 

ζάρμ. ’Ιδμαμ'τερα γμά τά Βαλκάνμα 6λ. Τ ο d ο r ο v,La ville balkani- 

que ,σ.43 .

94. *H όνομασέα τοϋ τμήματος αύτοΟ τής αγοράς μέ τή λέξη meydan συ- 

νανταταμ ito σιάνμα (βλ. S h k ο d r a,Les esnaf,o. 54). *0 B η λ α- 

p α ς (^Αιαντα σ. 393) τήν άιοκαλεμ καμ φόρο,λέξη ιού ιροέρχεταμ^ως 

γνωστόν,άιό το λατμνμκό forum ιού σημαύνεμ αγορά.

95. Γτά μιεζεστένμα στεγάζονταν συνήθως ot συντεχνμες ιού κατασκεύα

ζαν καμ εμιορεύονταν κυρέως κοσμήματα η σιουδαμα χεμροτεχνήματα καμ 

υφάσματα γμά τήν καλύτερη ιροφύλαξή τους aid τμς καμρμκές συνθήκες, 

αλλά ιροιαντάς aid τον κμνδυνο τής ιυρκαγμας (βλ. Β η λ α ρ  α,"Α- 

ιαντα σ. 394). Ιτό γμαννμώτμκο βαρόσμ ύιήρχαν δύο μιεζεστένμα θολο- 

γυρμστά.Τό χ α λ ι ά  (βλ. Κοσμά Θ ε σ ι ρ ω τ ο Ο  καμ Άθαν Τ α λ C -

δ α,Γεωγραφμα ’Αλβανέας καμ 'Ηιεμρου,*Ιωάννμνα 1964,σ. 52) καμ τό 

καμνούρμο (βλ. ΑΕΙ,Κωδμκας 23 ,φορολογμκός κατάλογος χρυσοχόων.Βλ. 

ακόμη Κ ο υ γ έ α,Τό ηιεμρωτμκόν άρχεμον,σ. 106-107,άρ. έγγρ. 115 

καμ σ. 108-109,άρ. έγγρ. 118).Γμά τά μιεζεστένμα γενμκότερα βλ. 

I n a l c i k , * 0  σχηματμσμάς κεφρλαέου,σ. 526,σημ. 17.

96. Ή ιαράδοση,σύμφωνα μέ τήν όιομ'α ot συντεχνμες έμιορεύονταν τά 
ιρομόντα τους σέ ξεχωρμστούς δρόμους,φαμνεταμ ιώς κληρονομήθηκε it- 

θανότατα άιό τό Βυζάντμο (βλ. S h k o d r a  ,Aspects du marche alba- 

nais durant la periode de larennaissanse nationale,”SA” 15(1978)σ.98.
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97. *0 Στ. *1 ω d ν ν ο υ,στάν Κωδεκα 5 τοΟ ΑΕΙ,οχου σημείωνε εδεά- 

χεερα τά ιροσωχεχά του έζοδα3αναφέρει, στά σ. 13 ανάμεσα στά άλλα τά 

έζάς:".. τά ένοεχέασα τά έργαστάρε μου (στάν *ακουτζ?1) άκου είναε 

εες τά τέλος τδν χαιουτζάδηκων δεά γρ. 60...”

98. Σ α λ α μ ά γ  χ α,Λαογραφεκά σχεδιάσματα,σ. 706-707.Στά μελέτη 

του αυτά ο συγγραφέας χροσχαθεε νά έντοχύσεε και νά άχοχαταστάσεε 

στά συνέχεια τάν τοκοθεσεα χού χατεϋχε τάτε ξεχωριστά ή κάθε συντε

χνία,στά νεώτερη ρυμοτομία τάς κέλης3κράγμα χού κατάρθωσε νά άχοδώ- 

σεε κατά τά μεγαλύτερο μέρος.

99. Βλ. Π υ ρ σ ε ν έ λ λ α , Ή  ίδρυσες τδν *Ιωαννύνων,σ. 59.
• 4

100. H u g h e  s,Travels in Sicily,τ. Α',σ. **53.

101. Βλ. έκεστολά F.Pouqueville χράς MAE,AMAE.Jannina,2(1808-1809), 
f. 155Γ καέ 16ΟΓ~ν.Πρ0λ. χαε' Λ ά χ κ α,Άθ. Λεδωρε'χηδ,σ.880.

102. Κ ο υ γ έ α,Τά άκεερωτεχάν άρχεΕον,σ. 108-109.

103. Κ ο υ γ έ α,ά.χ.,σ. 106-107.

10**. Κ ο υ γ έ α ,ο.χ.,σ. 107.

10**α. Οε ιηγές στύς δκοζες στηρεχτάκαμε γεά νά συντάζουμε τούς τε'να- 

κες αυτούς είναι:α)Γεά τά χράνεα 1812-181** τά AMAE,Jannina,T.5-8 χαε 

τά AHF ,F 12 -18**9b,Commerce Sxterieur - Rapports de Consuls .’Prevesa. 

0) Γεά τά έτη 1819-1820 ά μελέτη τοΟ Σ. Κουγέα,Τά Ήχεερωτεχάν 'Αρ- 

χεΟον ,ΗΧ 1«*(1939),σ. 97-98 χαε' 108 καί γ) Γεά τά έτος 1822 τά ΑΣΙ 

♦,ΠΙ-ΦΕΛ.

10**6. Χαρακτηρεστεκά είναι h έλλειψη τοΟ άγγλεχοΟ νομίσματος άχά τά 

γεαννεώτυχη άγορά.

105. Η ο 1 1 a η d,Travels in the Ionian Isles,London 1818,second 

edition,τ. Β',σ. **7-*»8.
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106. Βλ. C . R . C o c k e r e l l  ,Travels in southern Europe and the 

Levant,1810-1817: the journal of C.R. Cockerell R.A,edited by his 

son,Samuel Pepys Cockerell,London 1903,a. 235.

107. Imbrahim M a η z o u r,Memo ires sur la Grece,o. 1.- 'A p a - 

8 a v τ ι v ο 0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 248,Ζαχ. Τ σ t ρ n α ν λ fi, 

"Αγνωστο ύπάμνημα γιά τάν πάλη των ’ Ιωαννίνων (1878),’Ηπειρωτικά'Η- 

μερολάγιο,’Ιωάννινα 3 (1981) σ. 22.

108. Σ έ σχετικά κατάλογο τοΟ ΑΣΙ,Φ.ΠΪ,ΦΕΛ,μά ημερομηνία 15 ’Απρι

λίου 1819 άναφάρονται τά όνάματα 18 γουναράδων,39 ταμπάκων καί 9 

’Εβραίων ,καζάζηδων καί ίμπρισιμάδων,ποί έξασκοϋσαν τά έπάγγελμα 

τους στά σπίτια τους.'Η χρησιμοποίηση μέρους τοΟ σπιτιοϋ γιά έργα- 

στάρι ?)ταν άπά τά συνηθισμένα φαινάμενα.Μάλιστα σε μερικές περιοχές 

τής οθωμανικές αυτοκρατορίας τά προ’ίάντα των έργαστηριών αυτών πω- 

λοΌνταν σέ μεγαλύτερη τιμά ά-πά τά αντίστοιχα τής άγορδς (βλ. I η β

ί ο  i k ,*0 σχηματισμός κεφαλαίου,σ. 511).

110. Βλ. ΑΣΙ,Κώδικες 22,24,26,27,28,31.

111. "Αγγέλου Π α π α κ ώ σ τ  α,Τοπογραφία 1Ιωαννίνων,σ.117.

112. ’ Απά τά 20 φεσιάτικα Τ\ταν καί μερικά τοάρκικα χωρίς νά άναφέρε- 

ται ό αριθμός τους.

113. Στά σχετικά έγγραφο σημειώνεται μάσα σέ παρένθεση :”μαξί τοΟρ- 

κοι καί ρωμαίοι”.

109. Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΐίΦΕλ^
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11Μ, Ετάν άριθμά αυτά περιλαμΒάνονται καί τά τούρκικα μπα*?®4*·" Ν *
’1S

114α. Γιά νά συντάζουμε τάν παραπάνω πίνακα έπεξεργαστάχαμε τά σχετι

κό στοιχεία πού περιέχονταν ατά διάφορα c e r t i f i c a t s  d * o rig in e  στοάς 
κώδικες τοΟ A M AE,Jannina,T.l-8.

1140. Μέ τά είδος τών δερμάτων αυτών πού έμοιαζαν μέ τά φημισμένα 

δέρματα της ΚάρντοΒας προμηθεύονταν κυρίως αγορά της Θεσσαλονίκης. 

(Βλ. Ν. S ν ο r ο n o  s,Le commerce de Salonique,o. 267).Τάν 18°αύ- 

ώνα έπίσης μεγάλες ποσάτητες cordouans φορτώνονταν άπά τά γαλλικά 

χαράΒια στά λιμάνι της "Αρτας.(Βλ. Γ. Σ ι ο ρ ά κ α,Τά Γαλλικά Προ

ξενείο τΠί "Αρτας,σ. 274).

115. Νά σημειωθεί πώς μιλδμε γιά τά μεγάλα καί σημαντικά πανηγύρια.

116. Γιά τά μεγαλύτερο δγκο των συναλλαγών στά έμπορικά πανηγύρια 

άπά τις άγορές τών πάλεων Βλ. Μ ά ζ ι μ ο υ , Ή  αύγά γοϋ έλλ. Ηαπι- 

ταλισμοΟ,σ. 21-22 .

117. Βλ. Μ ά ζ ι μ ο υ,δ.π.,σ. 49.

118. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τά άπειρωτικάν αρχείου,σ. 55-56.

119. Βλ.*Α σ δ ρ α χ δ,Μηχανισμοί της οικονομίας τών έλληνικών περι

οχών, ICE, ΙΑ( 1975) ,σ. 173.ΠρΒλ. καί έπιστολά Pouqueville πράς τάν Μ1- 

nietre du Commerce et des Manufactures,AMAE,Jannxna,2(1808-1809)9.15$

120. Βλ. V a u d o n c o u r  t, Memoirs on the Ionian Islands,σ. 101
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121- *Α ρ  α Μ  ν τ ι ν ο 9 ,Χρονογραφεα,τ. Β',σ. 138. 'Αλλά χαC

χρύν αχό την χαταστροφό τΤ \ς Δεχαλετσας *αε τό μεταφορά τής έμχοροχα- 

νόγυρης της στη σημερενό χρωτεόουσα της Ήχεερου γενόταν στά Γεάννε- 

να έμχορεχό χανηγόρε αχό τες 26 Οχτωβρεου μεχρε τες 8 Ηοεμβρεοο.Αυ

τό τό μνημονεόεε χαε τό συμχληρωματεχό χρυσόβουλλο τοΟ Άνδρόνεχου 

Παλαεολόγου. ΙΙαραμόνεε όμως άγνωστος ό χρόνος χοό εχαφε νά λεετουρ- 

γεε τό χανηγόρε αύτό,δχως άγνβεΣταε χαε 6 χρόνος της μεταφοράς της 

έμχοροχανηγυρης ττίς Πωγωνεανπς στά Γεάννενα( Α ρ α β α ν τ  ε ν  ο δ, 

Χρονογραφεα,τ. Β',σ. 251, σημ. 1.-Β ρ α ν ο ό σ η  , Ιστορεχα χαε το- 

χογραφεχά,σ. 29. - Σ α λ α μ ά γ χ  α,Ένα χαλεό χανηγόρε, HE 8(1953) 

σ. 890-891. -Σταόρου Γ χ α τ σ ό χ ο υ λ ο υ , ' Η  έμχοροχανίίγμρε< "Πω- 

γαινεανη" χαε ή χάλαε χοτό άχμάσασα χόλες Δεχαλετσα, HE 9(1960) 

σ. 142-149 .χαε 220-228).

122. Βλ. Μ έ  ρ τ ζ ε-ο υ„Χρονολογεχοε Πεναχες των Παασαδων 'Ιωαννε- 

νων "HE” 16(1967),σ. 549.

123. *0 Η. T u r n e r  χαραβρεθηχε στην έμχοροχανάγυρη της "ΙΙωγωνεα- 

νης" τό 1812,την όχοεα τοχοθετεε όμως στες άρχες Σεχτεμβρε'ου.Τη χρο- 

νεά αύτη έξαετεας της χανοόχλας στην Κωνσταντενοόχολη χαε Μάλτα, δ- 

ταν χερεορεσμενη η χε'νησό της (βλ. Η.Τ u r n e r,Journal of a tour 

in the Levant,London 1820,τ. Α',σ. 144). Γεά τά έμχορεχά χανηγύρεα 

χοό δεεξάγονταν στά Γεάννενα βλ. Κ. Μ ε ρ τ ζ ε ο υ , "  Η Αρτα εες 

τά άρχεεα τ?ίς Βενετεας",Σχουφας 3(1962-67) σ. 204.

124. Βλ. Μ ό ρ τ ζ ε ο  υ,Χρονολογεχοε χεναχες Πασσάδων,σ. 549. Γεά 

την εδεα έμχοροχανηγυρη·(Κουχοόστεον η ΒουχοΟσε η Κατζεχοχάζαρο) α

χό τες 14-21 Σεχτεμβρεου βλ. Ξ ε ν ό χ ο υ λ ο  υ,(=Τσοότσενου),Δοχε· 

μεον,σ. 154.

125. Βλ. Ζωτου Μ ο λ ο σ σ ο Ο,Δρομολόγεον,τ. 4,τε0χ. Ι,σ. 46. ΐ
■ί
I

126. ' Α ρ α β α ν τ ε ν ο  0, Χρονογραφ εα^τ. Β ',σ .  «104. Β ε' η,-0 

Χρεστόφορος Βαρλααμετης χαε τό βραχό χρονεχόν αύτοϋ , ΗΧ 1 (1926) 

σ. 71,σημ. 2.*Αχό δυο έγγραφα ,άρ. 18 χαε 19,τοϋ ηχεερωτεχοΟ άρχεε'· 

ου9χοό δημοσεευσε ό Κουγεας στά ΗΧ 14(1939) σ. 43,φαενεταε χως τό 

χανηγόρε τοΟ Μαυρονόρους τελοΟνταν τον Οχτωβρεο.
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127· Μ έ ρ τ C ι ο υ,Τά έν BevcrCy ήχειρωτιχάν άρχεϋον,σ. 26U.- Η* 

G VS ν ο r ο η ο s,Le commerce de Salonique au XVIII siecle,Paris 

1956,σ. 210. ’Α ν τ ω ν ι ά δ  η,’ΐωάννου Οίχονάμου,σ. ρχζ'.

128. Βλ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ,Τά έν Βενετέφ δεκιρωτιχάν άρχεϋον^σ. 273.

Βλ» άχάμη S v o r o n o  s,Le commerce de Salonique ,σ. 210.

129. Td χανηγάρι αύτά διαδέχτηχε τά καλιά ζαχουστά κανηγάρι τής 

Ντάλιανης*στά 6xoCo άναφέρεται κολά διεξοδιχά 6 ‘Εβλιγιά Τσελεμκά 

oxd δδοικοριχά χου (Βλ. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η , ' Η  Κεντριχά xad Δυτιχά 

Μακεδονία,σ. 342-3U9, - Μ έ ρ τ ζ ι ο  υ,Τά έν Βενετά? δκειρωτιχάν 

άρχεεον,σ.282). Ή  διάδοχά αύτά κραγμαχοκοιάθηχε xdv 19- αιώνα (Ρλ.

*Α σ 6 ρ α χ 5,Μηχανισμοί τάς οιχονομέας,σ.173).

130. Βλ. S ν ο r ο η ο s,Le commerce de Salonique ,σ. 210.

131. Γιά xd κανηγάρι αύτά,χαθώς xad γιά δσα κροαναψέρα 0X. 'A ο· 

δ p a χ 6,Μηχανισμοί τάς οίχονομέας,σ. 172-173.

132. Βλ. S ν ο r ο η ο s,Le commerce de Salonique ,σ. 208.

133. Χαρακτηριστικά χαράδειγμα άχοχελεί xd σχετικά έγγραφο χδά διέ

σωσε ό Γιάννης Βλαχογιάννης (ΓΑΚ-ΑΓΒ,Φ.80)^χοΟ δκοάου άχάσκασμα κα- 

ραθέτουμε:"Διά χοΟ χαράντος άχοδειχτικοΌ συμφωνηχιχοΟ χε χαέ βεβαιω- 

χιχοΟ έμμαρτάρου γράμματος δάλον γίνεται δχι δ χνίρ λάσχαρης δημητρέ- 

ου xad xdp διαμάνχης X" 'Ιωάννου άσυμφώνησαν άλλάλους διά νά κάμουν 

συντροφιάν χη$ γουναριχάς τέχνης ήτοι τοΟ ταζειδιοΟ (χαι μισεύει σιίν 

θεφ άγιψ 6 xdp διαμαντάς διά xd χανηγύρι) 6 όχοζος χαι βάζει σερμα- 

γιέ έδιχά χου άσχρα μετρητά έχά χεζρας..."

134. Γ ο ύ 6 α ,Βιοι Παράλληλοι,τ. 3,σ. 84.-X α τ ζ η μ ι χ ά λ η  

Td ίσνάφι χΟν Γουναράόων,σ. 85.-Γιάννη Λ υ μ κ ε ρ ά κ ο λ ο  υ, Πανα

γιώτης Ν.Χατζηνέχου-Κονιτζιάτης (δ ευεργέτης),Ήιειρωτιχά Ήμερολά- 

γιο, 3(1981) σ. 280-285.
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134α.Βλ. έποστολό Η. Pouqueville προς MAE, Σαλαώρα,19 Νοεμβρίου 

1817 στο# AMAE,Arta,*f (181H-1836},<p. 173τ.

135. Ένδυαφέρουσα περυγραφό γυά τόν τρόπο μεταφοράς τδν έμπορευμά-

των από τόν "Αρτα προς τό Γυάννυνα μό τό χαραβάνυα τδν άγωγυατων

μας δύνευ ό Η ο 1 1 a η d,Travels in the Ionian Isles,τ. Α #,σ. 125- 

126.

136. Βλ. Μ ά ζ υ μ ο  υ,'Η αύγό τοΟ έλληνυχοϋ χαπυταλυσμοΟ,σ. **6.

136α. *Η έποστολό αυτό εχευ όμερομ. 2U Νοεμβρόου 1812.Βλ. ANF,F 12- 

184·9b, Commerce exterieure-Rapports des consuls :Prevesa.

136$.‘Η στατοστοχοό αύτού πόναχες στέλνονταν χάθε τρύμηνο.Βλ. ΑΜΑΕ, 

Jannina τ. 5-8.

137. Βλ. Β.Π. Κ ο υ γ u τ ό α,Πραγματεία τοπογραφοχό,οστορυχό χαό 

έθνολογυχό τός "Ανω Άλβανόας η * Ιλλυρυ'ας,Κάτω Άλβανυ'ας ή Μαχεδο- 

νοχός Άλλυρύας χαό ’ΗπεόροΟ,έν Άθόναος 1905,σ. 17.

138. Στην χυνηση τοΟ λυμανυοϋ αύτοΟ σημαντυχό ρόλο έπαυζε η Κε'ρχυ- 

ρα.Τό νησό αύτό από παλοότερα χρησυμοπουοΟσαν ου Βενετοό ώς άποθόχη 

δυαμεταχομυστυχοϋ έμπορόου με τόν έλάχυστο φόρο 1 /Ο.Μάλυστα ου 

"Ελληνες έμπορου τός "Αρτας χαό τδν Άωαννόνων πού έστελναν εμπορεύ- 

ματα με βάρχες από τη Σαγυάδα γυά νά φορτωθοΟν έχεΣ μό προορυσμό τό 

Βενετυα δεν πλόρωναν ούτε τό 1^/0 (βλ. Σ υ ο ρ ό χ  α,Τό Γαλλυχό Προ- 

ζενεΣο,σ. 187,σημ. 1). Άλλα χαυ στό συνόχευα,όλόχληρο σχεδόν τόν 

19° αύώνα,η Κερχυρα χρησυμοπουόνταν ώς άποθόχη εμπορευμάτων.

139. Χαραχτηρυστυχό είναυ τό απόσπασμα τός έπυστολός τοΟ Στ.*Ιωάννου 

από τό Μονοδε'νδρυ Ζαγορόου προς τόν Κώστα Τζαβόλα^μπαχάλη στό Σχάλω-

α \ ^ Η Λ /0
-V ■:·.· ^
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μα Σαγιάδας,μέ ήμερομ. 26 'Οχτωβρύου 1822; ”... εις τά έξίΐς χαλνών

τας ά καιράς δύσκολα έρχονται καραβάνια άχά ταΕς λάσχαις... 11 (6λ. 

ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 86,άρ. έχιστ. 410).

139α.Σέ certificat d ’origine τοΟ 1813 τάν συναντοΟμε ώς route 
commercials de Bosnie.BX. AMAE τ. 8 (Septembre 1813-DScembre 1814) 

φ. 221*.

140. Γιά τά δεύτερο αύτά δρομολάγιο 6λ. σχετικά ύδιάχειρη σημείωση 

τοΟ Στ. *Ιωάννου,ΑΣΙ,Κατάστιχο 5,σ. 31.

140α. Ή άχάσταση ιού έχρεχε νά διανύσει χάχοιος γιά νά φθάσει άχά 

τά Γιάννινα στή Θεσσαλονίκη άταν τάτε 60 λεύγες.BX.Cosnt.V a c a 1 Ο 

p ο υ 1 o s,Tendances caracteristique du commerce de la Bosnie et 

le role economique des commerqanta Grets du dSbut du XIX siecle ,

”Balkan Studies” 20 (1979) σ.110.

141. Βλ. K o u γ ι τ i  α,Πραγματεία τοχογραφιχά,σ. 17 -18,- Φ ά λ- 

τ ά ι τ ς. Οι χλανάδιοι ηιειρώται τεχνίται,σ. 7. 'Αλλά κυρίως βλ. 

Θέμις Χ α τ  ζ η γ ε ω ρ γ ί ο υ , Ή  άχοδημία τών ήχειρωτών ,Λαογρα- 

«ριχά μελέτη,”'Ηχειρωτιχά Βιβλιοθήκη,Άθήναι 1958,σ. 64.-Μ e h 1 an 

0ί έμχοριχοί δράμοι στά Βαλκάνια σ. 376.Πρέκει άχάμη νά σημειώσουμε 

έδβ ότι οί χεριοσάτεροι άχά τούς χαραχάνω δράμους είχαν ώς άχάληξη 

τάν Άρτα.

141α. Τά στοιχεία τοΟ χίναχα αύτοΟ Αντλήσαμε σχεδάν αυτούσια άχά μιά 

έχιστολή τοΟ Pouqueville χράς τάν ΜΑΕ,μέ ήμερομ. 24 Δεκεμβρίου 1812. 
Βλ. AMAE,Jannina 6(aout 1812-mars 1813) φ. 274τ-278τ).
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1U2. 'Επί τουρκοκρατίας oi φόρου διαιροϋνταν γενικά σό ταχτικούς η 

νόμιμους πού είχαν ώς πηγη τό κοράνι,καί σό πολιτικούς η αυθαίρετους, 

χοό δόν προβλε'πονταν άπ’αύτό^άλλά έπιβαλλονταν με' αύτοχρατορικά δι

ατάγματα (βλ. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο  υΚοινοτικός Βίος εις Θετταλο- 

μαγνησίαν επί Τουρκοκρατίας,Θεσσαλονίκη 1967,0.30-31).

143. Γιά τό χαράτσι γενικά βλ. ΕΙ,τ. 4,σ. 1062-1087.

144. *Από τό φόρο αύτό έζαιροΟνταν τά παιδιά,οι. γέροι,οί γυναίκες,οι 

ανάπηροι καί οί κληρικοί' βλ· Μ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο  υ,'Η Πελοπόννη

σος κατά την δευτεραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821),’Αθήνα 1978,άνατύ- 

πωση σ. 55

145. *Η ονομασία τοΟ κεφαλικοΟ φο'ρου μό τον όρο αύτό fyrav ή πιο 

συνηθισμένη στάν "Ηπειρο καί ιδιαίτερα στά Γιάννινα, L e a k e,Tra- 

.vels in Northern Greece,τ. 4,σ. 632.- AMI,Λογιστικόν 1863-1866,τ.14. 

”.. To βασιλικόν ταμείον (χαζνες) απαιτεί,1863 Μαρτίου 10,από τζε- 

τζιγιε' (προσωπικό φόρο) των 271 η 855".Γενικότερα γιά τον φόρο αύτό 

βλ. ΕΙ,τ. 2 ,σ. 573-580.

146. Στό ποσό αύτό πρε'πει νά προστεθεί κι εκείνο ποΟ προερχόταν από 

την επιβολή τοΟ φόρου βοστίνα.’Ο φόρος αύτός,ποό κατά τόν π. *Α ρ α- 

β α ν τ ι ν ό έπιβλόθηκε γιά πρώτη φορά στά Γιάννινα τό 1700 με' την 

ονομασία "Γιοβά χαράτσι'^προοριζόταν αρχικά γιά κάθε χριστιανικό 

αγόρι από τη' στιγμό πού θά γενιόταν με'χρι νά φθάσει 12 χρόνων,οπό

τε πιά περνοΟσε στην κατηγορία άύτών ποιί ύποβάλλονταν στό χαράτσι.

Με' τόν καιρό όμως η βοστόνα άρχισε νά είσπράττεται καταχρηστικά 

καί μετά τό δωδέκατο χρόνο παραμενοντας σ ’ολη του τη ζωό.’Ανερχό

ταν σε' 13 παράδες γιά τά παιδιά,40 παράδες γιά τούς νέους ( άγα

μους) καί 80 παράδες γιά τοός ένόλικρς (παντεμε'νους).Βλ.‘Α ρ α β α ν 

τ ί  ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Α,σ. 232-33.σημ. 3.

147. Βλ. ’Α ρ α β α υ τ ι ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 249. Βλ. ακό

μη A.Andreades,Ali pacha de Tebelin,economiste et iinancier,”’A v - 

δ ρ ε ά δ ο υ εργα”,τ. Α',’Αθηναι 1938,σ. 740.
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148. Γενικά γιά τά nuzul βλ. S v o r o n o s , L e  commerce de Saloni- 

que, σ. 46 καί any. 3. Gibb-B o w e  n,Islamic Society,τ. Ι,μάρ. B', 

σ. 30·σημ. 5 και? 6.τ. Ι.μάο. Α'.σ. 135.onu. 2.- B.A.C v e t k o v a 

Contribution a 1'etude des impots extraordinaires (avariz - i diva- 

niye ve tekalif orfiye) en Bulparie sous la domination turaue.l*im- 

Dot "nuzul" ."Rocznik Orientalistvcznv” 13 (1959).σ. 57-65.- Δ n - 

μ η τ ρ ι ά δ η  ,*H κεντρικά και? Δυτικά Μακεδονία.σ. 214.372.377.

"ΕΙ" τ. Ι.σ. 878.

1Μ9. Βλ. Β α κ α λ ά κ ο υ λ ο  υ,'Ιστορία Ν.Ε,τ. 3,σ. 3U5. ^

150. Βλ. ΑΣΙ.ΚατάστίΥΟ 10.σ. 118.

151. Βλ. Κ ο υ υ  έ  a .Td ηκειοωτικάν άονεζον.σ. 189-190.

152. Βλ. ΑΠ.ΚατάστίΥο 10,σ. Ιΐβ.δκου άναοάρονται Υαοακτπριστικά τά 

έ ε ά δ :  Τά νοζοάλι άταν κάντοτες υ ρ : 2160.

*0 ντουσιμάς άγουν τά στρώσιμο

των κονακίων υ ο . 50

β σάνολο γρ.2210

153. ” "Ερριχναν εις τοάς Μαχαλάδες τά νοζοάλι καί τά έσάναζεν δ χα- 

ροτζάς,,# ιβλ. ΑΣΙ, Κατάστιχο 10#σ. 118.

154. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 10,σ. 116,δχου δ γραμματικάς τάς "χολιτείας"

’Ιωαννίνων σημειώνει χαρακτηριστικά τά έζάς:

"Σημείωσις κώς έμοιράζονταν τά Νοζοάλι 

άσλι νοζοάλι Βαροσίου άσχ(ρα) 183.005. 

δκράμι Νουζουλαζά *' 12.000

155. Βλ, A n d r € a d e  s,L' administration financiere de la Grece 

sous la domination turque, "'Ανδρεάδου ‘'Εργα·',' Αθάναι 1938,τ. A , 

σ. 691. Πρβλ. ‘Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 285.

156. Βλ. έκιστολά τοΟ H.Pouqueville νράς τάν Ministrc du Commerce et 

des Manufactures a Paris,μά ήμερ.22 Αύγοάστου 1813,ANP F12-1849b,Com
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merce exterieur-Prevesa.JIp$A notC Η ο 1 1 a n d ,Travels,τ. Α' ,σ.167

157. Βλ. ΑΕΙ,Κατόστμχο 5,σ. 31.
/

158. F.P o u q u e v i l l e ,  Voyage dans la Grece,t. Α',σ. 127 

ΑΣΙ,Φ.ΠΙ,'Ισνόφμα,'Ακόσκασμα αχρονολόγητης εκθεσης τοΟ Ετ. *Ιωόννου 

κρός τόν Ά λ ό  πασά.

159. L e a k e  ,Travels in Northern Greece,τ. ,σ. 231.- ΑΣΙ,Φ.ΠΙ,

’ Ισνόφμα,’Ακαντητμκό έκμστολό αχρονολόγητη τοΟ Ετ. 'ΐωόννου κρός 

τόν * Αλτί κασό.

160. BX.L e a k e,Travels in Northern Greece,τ. 4,σ.231.Βλ. ακόμη 

Julien B e s s i e r e  s,Memoire sur la vie et la puissance d'Ali pa

cha ,visir de Jannina A Paris 1820, σ ,ι*3

161. Βλ.'Ιω.Λ α μ η ρ C 6 η,Ήκεμρωτμχα άγαθοεργόματα,Ζαγορμακό,σ. **7.

162. Βλ. Εύρ. Σ ο ι) ρ λ α,Κώστα Γραμματικός, ΗΧ 13(1938) ο. 65 ο

κού άναφέρονταμ τό έξός:" 1817 η κρωτότερα η ύστερότερα,δέν ένθυμοϋ- 

μαμ καλό τόν χρόνον είχαμεν κόρεμ άκ' τόν *Αλό κασό ηλτμζόμμ τό 

Σκαλώματα τός τζαμουρμδς,τό ίΒόρμ τοΟ ΒοθρωτοΟ καμ τό Κουμέρκμ Ίω- 

αννένων καέ λομκό δμ'ενα χρόνον., καμ έδωσαν αρκετόν κέρδος καέ δέν 

μδς έδωσαν τέκοτες,νό έμΒότε σόντροφομ καμ εμς τόν δευτέραν χρονμόν 

όκοΟ τό έκρότπσεν μόνος του καθώς δμαλαμΒόνουν τό εμς χεμρας του 

συντροφμκό γρόμματό μας καέ σημεμώ τόν ύκόθεσμν δμό ρέγουλαν τών

καμδμών. Μόλμστα 6 'Αλό π α σ ά ς ' έκεμδό δέν τοΟ είχε ζεκληρώσεμ τό 

συμφωνητμκόν ηλτμζόμμ τής δευτέρας χρονμδς είχε φυλακώσεμ τόν είρη- 

μένο Νμκ. Γμόνκου,εκεμτα δλθεν ή κολμορκέα καμ' 6 χαλασμός τοΟ ’Αλό 

κασδ καέ έμεμνεν έτσμ..."

163. *Η δεότερη όνομασέα είναμ καμ ή κμό συνηθμσμένη τόν κερέοδο αυ

τό ($λ. ΑΣΙ,Φ. ΠΙ -ΦΕΛ, " τοΟ κατό εφέντη δμό τόν μμζδν τοΟ ζηντζμ- 

ρμέ γρ. 2.000"). Βλ. ακόμη ' Α ρ α Β α ν τ μ ν ο Ο ,  Χρονογραφμ'α,τ.Β' 

σ. 286.

16*4, Βλ. Tableau de nouveaux reglements de l'empire Ottoman,compose

v



par Mahmout R a y f  E f f e n t i, Constantinople 1798 ,σ. 13. Βλ.α- 
χάμη Voyage en Grece de Xavier S c r o f a n i,Sicilien,fait en 179u 
et 1795,traduit de l*Italien par. J.P. Bran villa in, Par is -Strassbourg 

1801,T. 3,0. 107.

165. Στά ΑΣΙ ,χατάστιχο 10,σ. 118)σώζεται, ο άναλυτιχάς λογαριασμός 

τοΟ χρασονομέου γιά τό σαντζάχι των 'Ιωαννένων μέ τάν ένδειξη " ση- 
μειώματα άναγχαΣα διά τιΐν χολιτεέαν'ΜΜ σημείωση αυτά θεωρήσαμε άπα- 

ραέτητο νά τά μεταφέρουμε έδΟ.

Td μηρέ τά βασιλιχάν λαμβάνει κάθε xpdvov Γρ: 12.500

*0 χατάζ 'Ιωαννένων διά td ύμζάν δτι έκληρώθη 2.000

*0 χιατέχης τοΟ μεχχεμέ διά νά τό αεεράση είς τό χάιντι 100

Γρ: 1Η.600

'0 μκουμιασέρης δκου έρχεται διά τοΟτο

τοΟ αύτοΟ διά td γεμεχλι'χι του

τοΟ ταζιλτάρη 6*ο0 συνάζει τά άσκρα

1250

300

Σύνολο Γρ: 16.190

166. 'Η διανομά γινάταν ως έζάς

Καζ&ς "Αρτας Γρ: 7036 

1002η Γρεβενδν 

" Βεντζέων 

" Κάνιτβας

501

261,20

261,20Ναχαγιές Ζι'τσας

Σύνολο Γρ: 9062

Καζάς Γιαννένων

Ζαγάρι ' Γρ: 3081 

2165Βαράσι

Μαλαχάσι

Καλαρρύτες 
1CBpaCoi

2**2,20 
198,20 

95 5782

Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 10,σ. 118
1U .8W
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167 . ' Η άναλογυα τοϋ βαροσυοϋ κυμαίνονταν σέ σταθερά έπέπεδα. 3λ. 

ΑΣΙ, Κατάστυχο 6,σ. 135δπου ο γραμματυκάς τοϋ βαροσυοϋ σημευώνευ 

στάλη τδν έξάδων:Η1817 'Οκτωβρέου 26,άπά τά βαράσυ δσα ή αναλογώ* 

του όλου τοϋ δευτερέου δυά τοϋτον τάν χράνον,γρ. 2165".

168. Γυά τά maktu γενυκώτερα βλ. Δ η μ η τ ρ υ ά δ η , Ή  Κεντρυκά 

καυ Δυτυκά Μακεδονία,σ. 92,144,370,-ΕΙ,τ. 2,σ. 577. Γυά τάν "Ηπευρο 

εύδυκοτερα βλ. τάν ύπ* άρυθ. 263/30-11-1846 εκθεση τοΟ ύποπροξένου 

'ΐωαννυνων Τηλεσφάρου Κλέρυτζη πράς τά 'ΥπουργεΣον 'Εξωτεροκων.ΑΥΕ- 

1846- 36/2,ΠροξενεΣα καυ 'ΥποπροξενεΣα 'Ελλάδος (ευς ’Ιωάννυνα),ό

που ό φάρος αύτάς παρουσυάζεταυ ώς σημεΣο υποταγής τοΟ ραγυδ άμέ- 

σωςμεγάτάν ύποδοάλωσά'του ποά ευσπράττονταν άπά τά δυουκητά η 

τάν τοπάρχη τής περυοχής.

169. Βλ. τήν ύπ’άρυθμ. 259/7-11-1821 έπυστολά τοϋ Στ. ’Ιωάννου πράς 

τοάς έπυστάτες τοϋ Ζαγοριοϋ,ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ. 56.Βλ. άκάμη Κ ο υ - 

γ έ α,Τά ηπευρωτυκάν άρχευον,σ. 102-103.Πρβλ. καυ ’Α ρ α β α ν τ υ -  

ν ο ϋ,Χρονογραφώ*,τ. Β',σ. 285-286.

170. Χαζυρυές= προετουμασυα (τουρκ. hazir = έτουμος).

171. Τουρκυκά όνομασυα των ’ Ιωαννυ'νων βλ. L e a  ke,Travels in Nor

thern Greece,τ. 4,σ. 165.

172. ’Ικράμυ= φυλοφροσάνη,περυποέηση,προσφορά,φυλοδώρημα, κέρασμα 

(τουρκ. ikram).

173. Όλουφές η λουφές =μυσθάς,άντυμυσθυ'α,μυσθοτροφοδοσυ'α (τουρκ. 

ulCtf e ).

174. Μεντζάλυ χάρτζυ= ταχυδρομυκά ύπηρεσώ* (τουρκ. π>βηζί1=στ,αθμάς,τα- 

χυδρομεΣο, harc= δαπάνη,έξοδο).

*■ ·

- Ϊ Χ

/ ' Τ ■- -

175. Χουσμέτυ= ύπηρεσυ'α (τουρκ.hizmet).
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176» Μπουμπασι’ρης = ά σουλτανιχός έπιθεωρητός στά χρόνια τοΟ · 'Αλίΐ

κασδ αλλά χαό αργότερα (τουρχ. mubassir biibasir) )Βλ. Ε. Μ π ό γ-

μ α,Τουρκικός λόζεις σό παλιότερα έλληνιχά χει'μενα,’Αθόνα 1958,σ.40)
%

177. Γεμεχλτίχι - σιτηρόσιο,τρόφιμο (τουρχ. yemeklik).

178. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 9,σ. 19»*aC Κατάστιχο 10,σ. 117.

179. *Η παράθεσό τους γόνεται μό χρονολογικό σειρά.

180. *0 φόρος αυτός έπιβλόθηχε γιά τόν ανέγερση φρουρι'ου ατό Βελιγρά

δι χαι έχει άμεση σχέση μέ τό σερβικό έπανάσταση στό πρώτη τη$ φάση. 

(8λ. A r s , Ή ’Αλβανέα χαι' ή Ήπειρος,σ. 120).

181. Τό αρχικό ποσό τοΟ φόρου ?ίταν 120.000 γρόσια καί αργότερα προσ

τέθηκαν 10.000 γρ. γιά τόν μπουμπασι'ρη και' 5.000 γρ. γιά τά έξοδα 

τροφές του χαέ τ?1ς σιλλογός τοΟ φόρου (βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 10,σ. 118).

182. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 10,σ. 118.

183. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 23,σ. 5.ΒΧ. ακόμη Κ ο υ γ έ α,Τό Απειρωτιχόν 

άρχεΟον,σ. 86.

184. Βλ. A r s ,'Η ’Αλβανία και' η 'Ηπειρος,σ. 120.

185. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 23,σ. 5.
•

186. ’Αναφέρεται χαι ως χαλιά ταμιρι,(βλ. Φ ι λ ά μ ο ν ο  ς,Δοχέμιον 

ιστορικόν,ο. 21).’Επίσης τόν συναντοΟμε χαι ώς χαλιά ταμιρισέ (βλίΑ- 

ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 285).

187. Βλ. σχετικά έγγραφα στό ΑΕΙ,ΦΠΙ-ΦΕΛ.-ΛΕΙ,ΦΠΙ - ’Ισνάφία,Βιλαέ

τι (στό έζής ΙΒ).-ΑΕΙ,Φ. Εωτπριου Εταόρου .-Κ ο υ γ έ α,Τό Αιει- 

ρωτιχόν άρχεζον,σ. 86.

0

198. Βλ. σχετικό έγγραφο μέ Ημερομηνία 4 Μαιου 1816 στό ΑΕΙ,Φ.ΠΙ - 

♦ΕΛ.
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189. ΒΧ. σχετυκά σημείωση μέ ήμερομ. 16 * Ιουλίου 1816 στο ΑΣΙ,Φ.ΠΙ- 

ΦΕΛ.-ΑΣΙ,Κατάστιχο 6,σ. 42. -Κ ο υ γ έ α,Τά ήχειρωτιχάν άρχεΣον, σ. 

93-94 και' 97.

190. Στά έτάσια αυτά ποσά τοΟ Βαροσιοΰ γιά τά φάρο αυτά χαταλάξσμε 

ύστερα άχά τάν έχεζεργασια των σχετιχδν στοιχεύων των έγγραφων,τοΟ 

ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ,Φ.ΠΙ-ΙΒ χαύ τδν δημοσιευμένων εγγράφων άχά τον Κουγέα 

( Τ ό  ηχειρωτιχάν άρχεΣον,σ. 93-94 χσύ 97).

191. Το φάρο αυτά τον συναντούμε χαύ ώς γιαχάχ μιρισά(0λ· Φ ι Μ  - 

μ ο ν ο s, Δοχύμιον ιστοριχάν,σ. 21).

192. Β?. τάν ύχ’άριθ. 259/17-11-1821 έχιστολά τοΟ Στ. Ίωάννου χράς 

τούς έχιστάτες τοΟ ΖαγοριοΟ,* Ιωάννη Ρέσο,’Αναστάσιο Μχαχάλα χαύ Γεώρ

γιο Κωνσταντίνου(ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 56).

193. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 6,σ. 21.-Βλ. άχάμη Κ ο υ γ έ α,τά ύχειρωτιχον 

άρχεΣον,σ. 87.

194. ΒΧ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 6,σ. 42.

195. Βλ. Φ I λ ιί μ ο ν ο ς,Δοχι'μιον ιστοριχάν,σ. 21.

196. Νεφέρι = άτομο (τουρχ. nefer)

197. Βλ. σχετικά έγγραφη σημείωση με' ημερομηνία 10 'ΙουνιΓου 1818 

στο ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

198. Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ, δ.χ.

199. Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ, δ.χ.

200. Βλ. σχετικά σημεύωση τοΟ ταξιλντάρη τάς κοινάτητας 'Ιωαννίνων 

χολιοΟ χαχχά με* ήμερομ. 10 ‘Ιουνίου 1818 στο ΑΣΙ,Φ.ΠΙ -ΙΒΙ.

201. "Οταν οι Γιαννιωτες ήθελαν νά λύσουν τά Δύσκολα χροβλάματά τους
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χοά άνίκυχταν άχά ένίργευες τές 'Υψηλές Πάλης,εχυκαλοΟνταν χαντα τά 

Βόλευα των Ζαγορυσίων> έχευδά αυτοί είχαν σημαντυκίς χροσβάσευς 

στοάς αξυωματοάχους τές τουρκυκές αύλές.

202. Βλ. τάν ύχ’αρυθμ. 259/17-11-1821 έκυστολά τοΟ Στ, Ί  ω ά ν ν ου 

χρος τοάς έχυστάτες τοΟ ΖαγορυοΟστά ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ. 56.

203. Βλ. Μ ε λ δ,Σελίδες τές Ήχείρου,Άθέναυ 1963,σ. 90-92.

204. Τάν έχυστολά αυτά μοΟ δυίθεσε άχά τά χροσωχυκά του αρχείο 6 

θείος μου,δάσκαλος καί λαογράφος,Κώστας Λαζαρίδης άχά τά Κουκοάλυ Ζα- 

γορίου'αυσθάνομαυ τάν ύχοχρίωση νά τάν εύχαρυστάοω κυ άχά τά θίσπ 

αυτά θερμάτατα.

205. Βλ. Μ ε λ δ,Σελίδες τές Ήχείρου,σ. 93-9*4.

206. Βλ. Μ ε λ δ ,5. χ.

207. Βλ. σχετικά στά ΑΣΙ,Ψ.ΠΙ-ΙΒΙ.

208. Βλ. Κ ο υ γ ί α,Τά Αχευρωτυκάν άρχείον,σ. 96.

209. Βλ. Κ ο υ γ t  α ,Τά Αχευρωτυκάν αρχείου,σ. 10*4-105. Πρίχευ νά 

σημευώσουμε ίδδ χώς Α δυανομά τοΟ είσχρακτίου χοσοΟ £γυνε μί via 

φορολογυχά κλίμακα,Α Αχοία χαρουσίαίε μείωση στά χοσοστά συμμετοχές 

τδν Καλαρρυτών καί αύξηση στάν άναλογία τβν ύχάλουχων τμημάτων τοΟ 

καςδ.Γυά τάν καλάτερη κατανάηση τές δυαφοροχοίησης αυτές άντυχαραθί- 

τουμε τίς δάο φορολογείς κλίμακες:

Ίσχάουσα (χαλυά) φορολογυχά κλίμακα Προσωρυνά(νία)

στά 500 Υράσυα στά 500 Υράσυα

Ζαγάρυ YP? 266,9 γρ:268,10

Βαρίου μ . 188,12 " :189,16

Καλαρράτες II . 20 ,22 " : 17,5

Μαλαχάου ft . 17 ” : 17,7

' Εβραίου ft · 7,37 " : 8 ,2

σάνολο γρ : 500 σάνολο γρ. 500



210. Τά στουχευα αυτά αντλήσαμε άχά δυάφορα σχετυκά μέ το φάρο αυτά 

έγγραφα τοΟ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ, χαό Φ.ΠΙ-ΦΕΛ. Τά έγγραφα αύτά φέρουν άντό- 

στομχα ημερομηνίες 26 Μαρτόου 1819 καό 10 Φεβρουάριου 1820.Εύσχράκτο 

ρας τοΟ φάρου αύτοΟ άναφέρεταυ κάχοιος Χαζόραγας Γιάσχας.

211. ΒΧ. P o u q u e v i l l  e,Histoire de la regeneratior de la Gre 

ce,Paris 1826,τ. Ι,σ. 272,σημ. 1.

212. Βλ έχυστολη,αχρονολόγητη, των γο.υναράδων χράς τάν Στ. 'Ιωάννου, 

στά ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

213. Γμά τά λάγο αύτά νομόζουμε ότι, ό τριτότοκος γμός τοΟ ΆλΠ,άχευ-

θυνόμενος στάν Στ. 'I ω ά ν ν ο υ^ζητάευ νά μάν χευραχτεΟ,γμά τά ”αύ 
0

θεντυχά ταιμι καά κάθε δουλευά τοΟ ρουφετυοΟ” ό αδελφός τΡ|ς βάγμας 

του Γμάννης Καχδς τζαρτζΡΙς άχά τοός γι,αννι,ωτες ”μαγμζεωτες”. ( βλ.

Κ ο υ γ έ α,τά ήχευρωτυχάν άρχεΰον,σ. 52).

*21*». Γμά τάν έφαρμογπ τοΟ φάρου αύτοΟ σέ άλλες χερυοχές τής *Ελλάδας

χωράς νά γνωράζουμε μέ άχρόβευα τάς δοαστάσευς ή τά σχοχυμότητά του

Βλ. T u r n e r  .Journal of a tour in the Levant,τ. Α',σ. U33-**34*^

Βλ. άχόμη ύχ’άρμθμ. 1323/22-9-1829 έχι,στολά τοΟ τονίρχου δυουχητΡί 
0

τάς "Αρτας TaCp ΒελΡί χράς άγνωστο μχέη στά ΑΑΠ,Φ.30.

215. Λ ά χ χ α,’Αθαν.Αυδωράχης ,σ. 882.

216. Βλ. χαράγραφο β' άχρονολάγητης έγγραφης σημεάωσης τοΟ Στ.’Ιωάν- 

νου μέ τάτλο :”όσας βοηθεάας έκαμα εύς τά βαράσυ άχά τάν χαμράν ο- 

χου εγμνα χροεστώς”(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

217. Βλ. χαράγραφο γ' τΠς χαραχάνω σημείωσης όχου άναφέρονται τά έ-
0

ζ7\ς: ”οί χραγματευταά όχοΟ εδυναν χαφέν ταΣνυ μέ τάν μεσμτάαν μου 

εσηχώθη τοΟτο τά Βαράσυ" (ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

218. Βλ. έχιστολό των συντεχνι,ών «ράς τάν *Αλά,μέ ήμερομ. 13 Μαρτάευ 

1813,ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ,όχου ανάμεσα στ'άλλα γράφουν:”... ότι, ό χάσμος σέ  ̂

τοϋτο τά βάχτυ χωρμστά άχά τά ταΠνμα οχοΟ έχουν νά λάβουν είναι χολιί
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δυσκολεμίνος at<5 τα χολλά κεσάτια χαί μεγάλους άχρυβευαυς.. ·Μ·

219. Βλ. άναφορά τής 14^S Μαρτίου 1813 τών συντεχνιών χρός ^άν

*Αλά μά ιδιόχειρη όχισθογράφηση τού Στ. Ίωάννου :"*Αρτζιχάλι axd' td
0

ρουφότυα χαί λογαριασμός όσοι έχουν νά λαμβάνουν ταινι". (ΑΕΙ, *.ΠΙ- 

ΦΕΛΚΠράχει νά σημειώσουμε έδώ χώς τό έγγραφο αύτό έχει άμεση σχάση 

μά τά χαραχάνω έγγραφο τάς 13 Μαρτίου 1813. Βλ. ακόμη και Ιγγραφο 

μά ήμερ. 23 Σεχτεμβρίου 1818 όιου γίνεται λεχτομεράδ καταγραφή 3 δε- 

ΦΤερίων τοΟ βαροσιοΟ ’Ιωαννυνων (ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

220. Τά στοιχεία τοΟ χίναχα αύτοΟ αντλήσαμε σχεδόν αύτούσια αχό έγ

γραφο τοΟ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ,μέ ήμερ. 14 Μαρτίου 1813.

221. Μαζί Χριστιανοί χαί 'Εβραίοι.

222. Γιά τά διανομή χαί τάν είσχραζη τών φόρων αυτών βλ. «ιό χάνω 

σ. 48~ 53.

223. Ή λέξη χροόρχεται αχό τό υταλ. stima χαί σημαίνει έχτίμηση,τά
ξη,βαθμίδα,σκάλα* βλ. Δ.Σάρρου,Ζαγοριαχων θεσμίων έρευνα,Η.X 2(1927) 

σ. 300.

224. Ή  συνηθισμένη στίμα γιά τόν χαζά Ίωαννίνων,ύχολογισμόνη στά 

500 γρόσια,έχοντας δηλ. ώς φορολογικά μονάδα τό χουγχί,χαρουσίαζε 

τάν ακόλουθη αναλογία γιά τά φορολογούμενα μέρη:'

Ζαγόρι γρ: 266,9

Βαρόσι 188,12

Μαλαχάσι 20,22

Καλαρρύτες 17

'Εβραίοι Μ: 7,37

Γρ:500

'Η άναλογία αύτά στά 100 γρόσία ήταν:Ζαγόρι 53,10 Βαρόσι 

37,26 , Μαλαχάσι 4,5 , Καλαρρύτες 3,16 , Εβραίου 1,23, σύνολο γρ: 

100.Βλ. ΑΕΙ,Φ.ΠΪ-ΦΕΛ,πρβλ. χαί Κ ο υ γ έ α,Τό ήιευρωτυχόν όρχείον^ 

σ. 84.
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225. Πολύ ένδυαφέρον χαυ' συνάμα πολύ χατατοπυστυκό γυά τόν τρόπο με' 

τόν όπουο χατανε'μονταν οΰ φόρου στόν χαζά ’Ιωαννυνων εέναυ τό αχρο

νολόγητο έγγραφο πού βρυσκεταυ στό ΑΣΙ χαυ' έπυγράφεταυ "τάξυς χαυ' 

δυ'χαυον". ‘Από τό έγγραφο αυτό μεταφε'ρουμε έδώ ένα χαραχτηρυστυχό α

πόσπασμα :Μ’Έν Βυλαε'τυ (εδώ με' τό σημασυ'α τοϋ χαζα) δυαυρευταυ εΰς 

Ναχαε'δες χαυ' εΰς Βαρόσυ άπό τό όποΰον λαμΒάνευ τόν όνομασυαν.. Τό

Βυλαε'τυ έχευ στυμμαν χαυ' χατ’αυτόν μουράζευ τά βασυλυχά χαυ' αύθεντυ- 

χά δοσυ'ματα χαυ' άλλα δποΟ ώς Βυλαε'τυ πληρώνευ.Τά μέλη τοΟ βυλαετυ'ου 

ηγουν Βαρόσυ χαυ ναχαε'δες άφ’οδ λάβουν τόν άναλογυ'αν τους άπό τό χου 

νόν δευτε'ρυ προσθε'τουν χαυ τά υδυα τους χαό τά μουράζουν καθώς τό έ

χουν συνηθευαν..." (Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ)»

226. ‘Η δυαύρεση στυς δύο αύτε'ς χρονυκε'ς περυόδους εϊναυ έπηρεασμέ- 

νη προφανώς άπό τό συνηθυσμένο στόν έλληνυχό λαό χωρυσμό τοϋ γεωργυ- 

κοϋ έτους σε' παρόμουα έξάμηνα.Στό έτος αυτό ή έναρξη τοϋ πρώτου έ- 

ξαμόνου συμπυπτευ μέ τόν άνουξυάτυχη γυορτό τοΟ 'Αγυ'ου Γεωργυου χαυ 

τοϋ δεύτερου μέ τη φθυνοπωρυάτυκη γυορτό τοϋ *Αγυου Δημητρυου.

227. Στην ούσυ'α χαυ' η τρυ'τη αύτό χατηγορυ'α τών φορολογούμενων βαροσ- 

ληδων δταν έμπορου χαυ βυοτε'χνες "έσναφλήδες" πού βρυ'σχονταν ευτε μό- 

νυμα ευτε προσωρυνά στό έξωτερυχό γυά τυς έμπορυκές τους ύποθέσευς. 

Ρυχνοντας μυά γρόγορη ματυά στούς φορολογυχούς καταλόγους τΡ)ς έπο*· 

χός στό στόλη "σπητυάτυκα" ξεχωρυζουμε αμέσως τούς Ζωσυμάδες,τό Δημ. 

Χαραμό*τό Χατζό Πολύζου,Χατζό Ζούκα,Χατζηνυ'κο,ολους δηλ. τούς κατοπυ- 

νούς εύεργέτες τών ‘ΐωαννυνων άλλα χαυ τής ΰδυαυτερης πατρυδας τους 

(βλ. ΑΣΙ,χατάστυχο 24,25,27,28. Βλ. άκόμη χαυ' χατάστυχο 7,σ. 17).

228. Γυά νά δυαπυστωθεϋ η αύξηση η ή ελάττωση τών φορολογούμενων 

χαυ' χυρυ'ως η δεύτερη πού πρέρχονταν άπό τούς θανάτους η τυς μετανα- 

στεύσευς τών βαροσλόδων.

I

:Tr

V

$

ί;: .

229. Τέτουες περυπτώσευς πού άπαυτοϋσαν την άμεση άναπροσαρμογό τοϋ 

φορολογυκοϋ καταλόγου,γνωστοϋ χαυ' ώς "μάνα" ,προε'χυπταν μετά από πο

λέμους,μεγάλες χαυ' καταστροφυκές πυρχαγυές χαό όμαδυχούς θανάτους,ο- 

φευλόμενους σέ μεταδοτυχές άσθένευες (π.χ. πανούκλα). vj
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230. Ttd Tit σόνταξη τοΟ χίνακα ούτοΟ στηριχθάκαρε στά στοιχεία κοό 

άντλάσαρε dud Αχρονολόγητο έγγραφο τοΟ ΑΣΙ,Φ.ΙΙΙ-ΙΒΙ. Πρέπει ορως νά 

σηρειώσουρε χώς τd έγγραφο αυτό ρκοροΟρε vd τό κροσδιορίσουρε χρονο

λογικά στά δεότερη δεκαετία τοΟ 19ου αιώνα.Τότε δηλ. χοό προεστός 

τοΟ ΒαροσιοΟ δταν δ Στ. ’Ιωάννου)Ρΐά καί τ ό  δηρόσιο αυτό έγγραφο εί

ναι γραρρένο aid τ ό  χέρι τοΟ τελευταίου.

231. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 31. Στό κατάστιχο αύτό,ποό στάν ουσία .πρόκει

ται γιά φορολογικό κατάλογο ποιί άναφέρεται a t  τρία έξάρηνα (Άγιογε- 

ωργίσιο 1817,'Αγιοδηρητράσιο 1817,Άγιογεωργόσιο 1818) η διαπίστωση 

αυτά έχικυρώνεται κατά τρόκο αναντίρρητο.

232. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 23,σ. 5ί"γρ.: όλα όροΟ 370 άτινα ου τερζίδες 

καί ρχαχάλιδες λέγουν χδ>ς τά είχαν κληρώσει εις άπερασρένα δευτέρια 

τά 6έ γρ, 75 τής Σωσάννας Συκά άπεδείχθη δχοΟ δ χάνος Σιοκάλης (φο- 

ροειοχράκτορας) νά είχεν χάρη κερισσάτερα καί τά έδέχθη χρέος του”.

233. Βλ. Κ ο υ γ έ a,Td δχειρωτιχόν άρχεεον,σ. 54-55.

23*». Γιά τή λέξη αύτά Βλ. Μ χ d γ κ α,Τουρκικές λέξεις,σ. 63. Βλ. ά- 

xdun *Ιω. Γ ι α ν ν ό χ ο υ λ ο υ  ,Κοινότητες,’ΊΕΕ" ΙΑ (1975) σ. 142.

235. Βλ. Κ ο υ γ έ a,Td δχειρωτιχόν άρχεΟον,σ. 84,άρ. έγγρ. 82.

236. ’Ολόκληρο τ ό  κατάστιχο 31 -φορολογικός κατάλογος τοΟ ΑΕΙ είναι 

ένας αφευδάς ράρτυρας τής διαδικασίας κονί άχολουθοΟσαν οι συντεχνίες 

γιά τά συλλογά τΰν φόρων.

237. Σόρφωνα ρέ σηρειωρα ιοί συναντάσαρε στό κατάστιχο τοΟ ΑΣΙ,χιθα- 

νότατα καρατοχοθετηρένο ,δ έχιστασία τής συλλογής τών φόρων άχό κάθε 

συντεχνία ρεταΒιΒάζεται τόν Ίοόλιο τοΟ 1820 αχό τόν 'Αρβανιτογιάννη 

γουναρά,στάν *Αναστάση Γκοργκόλη,χάλι γουναρδ,"είς τό νά συνάζη τά 

έξοδα αχό τά έσυνάφια καί λοιχοός τοΟ Βαροσίου κατά τάν στίρραν δ- 

χοΟ διορισθή κάθε έσυνάφι..”.

238. Ετάν έχοχά τοΟ *Αλή δ χιό γνωστός ’'ταξιλντάρης** τοΟ "ναχαέ^Γ

Ζ.
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’Ιωαννίνων όταν ο Νεχόλαος Καχχας (βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχα,22,23,24,26,27, 

28 χαί 31). Πέθανε τό Νοέμβρεο τοΟ 1822 (βλ. έχεστολά ’Αναστασίου 

Κχέρχου χρός τόν Στ. ’Ιωάννου,μό ήμερ. 11 Ίανουαρόου 1823, ΑΣΙ,Φ. 

Σταύρου ’Ιωάννου 1822-1823).Σε μερεχά αχό τ ά  χαραχάνω χατάστεχα τοΟ 

ΑΣΙ συναντοΟμε χαε δεύτερο "ταξελντάρη" τ ό  Σαληχη Μχοροβηλη.

239. *Αχό τες 20.000 χαε χλόον γρόσεα με τες όχοεες φορολογοΟνταν έ- 

τησεα (στά δύο δεφτόρεα) ο ν χάτοεχοε τοΟ χαζά *Ιωαννενων (Βαρόσε,'Ε- 

βραεοε,Ζαγόρε,Μαλαχάσε,Καλαρρύτες) οε 140.000 μό 150.000 γρόσεα χρο- 

ορεζονταν γεά τον *Αλά ιασά χαε τούς γεούς του. *Αχό το χ ο σ ό  α υ τ ό  ο ν

130.000 γρ. όταν τό χάγνο χοσό τοϋ maktu χαε οε ύχόλοεχες 10.000 η

20.000 γρ. χροίχυχταν αχό τά εχταχτα δώρα χού χροχαταβολεχά χροσοε- 

ραν οε φορολογούμενοε γεά τούς γόμους χαί τες συχνός δεασχεδάσεες 

(ζεαφετεα) χυρόως των μελών της οεχογόνεεας τοΟ *Αλπ χαε τών αύλεχίϊν 

του άζεωματούχων (&λ. ΑΣΙ,Κατάστεχα 23,24,26,27,28 χαε 29. Η ο 1-

1 a n d,Travels in the Ionian Isles,sec. ed. τ. A, London 1819, .168 . 

V a u n d o n c o u r  t,The Ionian Islands,σ. 278-279).

240. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχα 24,26,27,31.

240α. Μχεχαγεός=ύχόλοεχα (Toupx.bakaya χαε bekaya).

241. Βλ. σχετεχο σημείωμα με' ήμερομ. 21 Μαρτίου 1820 α τ ό  ΑΣΤ,Φ.ΙΙΙ- 

ΦΕΛ: ”άχό τό ύστερον μεντάτε αύτό τ ά  έ σ ν ά φ ν α χληρώνουν γρ. 2086.”

241α. Ίμεντάτε=βοόθεεα,αρωγό (τσυρχ. imdat).

242. Βλ. Κώστα Λ α ζ α ρ ε δ η,Τά ”χοενά μεζάτεα” στο Ζαγόρε (αύθεν- 

τεχά χαε βασελεχά δοσίματα),Γεάννενα 1977,σ. 15-16.

242α. Μχόρτζε^χρόος,όφεελό (τουρχ.Ι>οΓς).

243. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 23,σ. 1ΐ;"Δεά όσα τοΟ γεάννη Χάτζεου χαί 

Τζεατζεάνη χαληχαργεάτεχα εες συναζεν μχεχαγεά..”

244. Βλ. Λ α ζ α ρ  ε δ η,Τά ”χοενά μεζάτία” στο Ζαγόρε,σ. 19-21.

245. Γεά τες άβανεες γενεχά βλ. A n d r e a d e  s,L' administration

financiered. 696-699

c_
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246. Βλ. τάν ύκ’άρεθμ. 259/17-11-1821 έκεστολά τοΟ Στ. Ίωάννου 

κράς τοάς έκεστάτες τοΟ Ζαγορεοϋ,ΑΣΙ,Κατάστεχο 8,σ. 56.Βλ. άκάμη 
Κο υ γ ί  α,Τά ήκεερωτεκάν άρχεΣον ,σ. 82-83.

247 Όνταλοάκε ·  δέκατη ,κρομάθεεα 10% (τουρκ, ondalik).

248. Βλ. σχετεκά έγγραφο σημείωμα μά ημερ. 6 ’Ακρελάου 1815,στά ΑΠ 

Φ.ΠΙ-ΦΕΛ. Βλ. άκάμη ΑΣΙ,Κατάστεχο 5,σ. 28,104-105,117-118,125, 127,

214,246. 'Η αυθαίρετη καt άδεκη αυτά φορολογία ώθοΟσε συχνά τε'ς παρα

κάνω συντεχνίες στάν άκάκρυφη σημαντεκοΟ μέρους άκά τάν προμήθευα 

τδν δερμάτων,καράλο τάν κίνδυνο πονί δεάτρεχαν,μά τάν πεθανά άκοκάλυ- 

φη τ6ς "καράνομης” κράξης τους }νά τεμωρηθοΟν καραδεεγματεκά άκά τον 

’Αλά,άκως έγενε μά τά συντεχνία τδν ταμπάκων (Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 4, 

σ. 117 ” 1815 *Οσα συνάζω άκά αύθεντεκά τομάρεα τά άκοΣα οε ταμκακοε 

δάν τά έφανάρωσαν καε ύστερα τά ηΰραμεν καά τά έκλάρωσαν καά δεά τάν 

κεόε'αν μάνεε εες τά χάρε τά αύθεντεκάν νά άκοφασεση".Πρβλ. άκάμη σ.

1*46 τά εδεο κατάστεχο τοΟ ΑΣΙ).

2*49. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 6,σ. 47. Βλ. άκάμη Κατάστεχο 10,σ. 51 στά ΑΠ .

250. Γεά τούς γάμους τοΟ Σαλάχ κασά βλ. H u g h e  s ,Travels in Sici

ly ,σ. 262. -M a n z ο υ r,Memoires sur la 6rece,o. 130. Σκ. ' Α ρ α 

β α  v τ ε ν ο Ο,'ΐστορεα ’AXf) κασδ,σ. 498. - Η. Σ ω τ η ρ ε ά δ  η,Γά- 

μοε καά γαμάλεα δώρα εες τάν αυλάν τοΟ ’ Αλάκασα,, ”'Εκετηρε#ς Φελολογε- 

κοΟ Συλλάγου Παρνασσού ”£τος δέκατο ,κερεοδος δευτάρα,έν ’Αθάναες 1914 

σ. 211-218.- * Α θ η ν α γ ά · ρ α  (μητροκολε'του Παραμυθίας),Νέος Κουβα- 

ρδς, ”ΗΧ” 4(1929) σ. 37,-Νεκ. Π α τ σ ά λ η  , Ή  οεκονομεκά κολετεκά 

καε ο κλοΟτος τοΟ *Αλ6 κασδ τδν *Ιωαννε'νων,’Αθάνα 1936,σ. 14.

251. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 5,σ. 30 καε 256. Βλ. άκάμη κατάστεχο 7,σ. 17.

252. Βλ. Κ ο υ γ ά α,Τά άκεερωτεκάν άρχεΣον,σ. 70-71. Τά κοσά αυτά 

δάν ζεκλάρωσαν άμάσως δλες οε συντεχνεες γεατε' έζακολουθοΟσαν νά χρω- 

τοΟν καά τά 1814 (βλ, ΑΣΙ,Κατάστεχο 29,σ. 51 καε* Κατάστεχο 23,σ. 12 

”6εά δσα μκεκαγεάδες αύθεντεκοΟ σεταρεοΟ” ).



253. ΑΣΙ,Κατάστεχο 34, δπου αναγράφονται, άναλυτεκά οε οκάδες σετα- 

ρεοΟ μό τες όποεες έπεβαρόνθηκε 6 κάθε συντεχνετης ξεχωρεστά.

253α. Τά στοεχεεα τοΟ πενακα αντλήσαμε άπό το Κατάστεχο 34 τ ο ν  ΑΣΙ

254. Βλ. Μ a n ζ ο u r,MemoireS sur la Grece,o. 341-342. Βλ. ακόμη 

καε Α α μ x ρ ε 6 η,’Ηπεερωτεκά Μελετήματα,τεΟχ. 2,σ. 43.

255. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ ε ν ο  0, Ίστορεα ’Αλή πασα,σ. 360.

256. Βλ. Λ α μ π ρ ε δ η,’Ηπεερωτεκά Μελετήματα,τεΟχ. 2,σ. 43.

257. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 7,σ. 17 καε κατάστεχο 30,σ. 2 ;”1819 Ίουλε'ου 

αΠ δσα εδωκε τοΟ Βεζόρη δεά τόν μαντόν (υπόθεση) τής Πάργας από με'- 

ρος δλσυ τοΟ Βαρωσεου ... γρ. 2500”.

258. Κυρεάκου Σ ε μ ό π ο υ λ ο υ ,  Ξένοε ταξεδεώτες στήν * Ελλάδα, 

1810-1821,*Αθήνα 1975,τ. ?2 ,σ. 174,σημ. 5.

259. Βλ. Ίστορεα τής πολεορκεας των Ίωαννενων 1820-1822,Εεσγ. Σημ. 

"Αγγέλου Π α π α κ ώ σ τ  α,'Ήέος Κουβαρδς” έτος Β',’Ανήναε 1962 ,σ.57

260. 'Ο F. P o u q u e v i l l e  άναφόρεε πώς ή λέξη άγγαρεόα είναε 

πανάρχαεα καε εχεε τήν προέλευσή της από τήν ’Ανατολή.Κατά τή γνώ

μη του πάντα 6 θεσμός αύτός είναε δημεοόργημα των δεσποτεκών καε 

άπολυταρχεκων κυβερνήσεών τηδ (βλ. P o u q u e v i l l  e,Histoire de 

la regeneration,τ. Α',σ. 274-275,σημ. Ι,όπου δε'νεταε καε η σχετεκή 

έτυμολογεα τής λέξης).

261. Βλ. ' Α ν ω ν ό μ ο  υ,Έλληνεκή Νομαρχέα,εκδ. Γ %  ’Αθήνα 1957, 

σ. 143. Βλ. ακόμη L e a k  e,Travels in Northern Greece,!. 4,σ.232.

262. Βλ. Π α π α κ ώ σ τ  α, Ίστορεα τής πολεορκεας των Ίωαννε'νων,σ.53-4

263. "Οπως μας πληροφορεε ό I η a 1 c i k οΐ κυβερνήσεις τής Έγγυς 

’Ανατολής προσπαθοΟσαν μέ κάθε μέσο νά αύξήσουν τήν πα ιαγωγή των πε- 

ρεοχων τους καε νά αναπτύξουν τό εμπορεο πραγματοποεωντας τα απαραε- \ί. 

τητα έργα (βλ. I n a 1 c ‘i k,*0 σχηματεσμός κεφαλαε'ου,σ. 525 ,σημ. 2).
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26*4. Βλ. Στ. Μ « i  τ τ η,Παλαι,ογραφυχύ Κουρένχων,σ.57 ,ένθύμοση υη 

άρ. Μ*.Βλ, άχύμη,Β ρ α ν ο ύ σ η,'ΐστορυχύ χαύ τοηογραφμχά,σ. 7-8.

265. Βλ. Κ ο υ γ € α,Τd Ληεμρωχμχύν άρχεΣον,σ. 11»*,άρ. έγγρ· 131·

266. Td φρούρμο αύτύ έχχι,σε 6 *AXd loads γνίρω στά 1807 (Βλ. 'A pa 

$ ο ν τ u ν ο 0,'Ιστορία ’ΑλΠ ηασδ,σ. 294,σημ. 2,δηου,έχτύς And rd 

μαρχυρύα Ytd xdv AvdYopod του,ηαρέχονταυ ηληροφορύες Ytd xd θέση του 

xdv δχύρωσύ του χαύ xd oxonupdxnxa τοΟ ηύργου αύτοΟ).

267. Ή Αναφορά airrd rG>v συντεχνιών φ^ρεμ Tdv έξ?1ς οπισθογράφηση: 

”1818 'Αρχζιχάλμ τ©ν έσναφύων AnoO όέν δέχονται, xdv ΜηαροΟχον 6uf 

έργάτμπασην” (βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

268. Πολύ Αποχαλυπτι,χά γtd xdv Απάνθρωπο Tpdno συμπερι,φορδς τοΟ Mna-

ρούχου npds τούς συντεχνύτες είναι, A σχετμχύ Αναφορά τών συντεχνιών 

npds τύν 'Aid ηού βρύσχεται, στύ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ,τΑς Απούας Απύσπασμα no 

ραθέτουμε έδβ: . τοΟ έδύσαταν έναν χρησύν μπουγμορτήν 6td vd σταθΑ

Αργάτηασμς Αηάνου εμς τούς Αργάταμς χαύ Αφουτύταμς στέχεταμ Ι ο ς  Tdv 

odpcpov χαύ δευτέρμα pds ρύχνεμ συχνύτατα χαύ μαζύνομ Ασπρα And δλα 

τα έσηνάφμα χαύ pds χύμνεμ μεγάλα μαστράφμα χαύ Αφανμσμύν Tfis Αρφά- 

vuas χαύ ηέρνεμ τύν χύσρον σβάρνα μέ ηαληχάρμα ηαμδοχύημα χαύ δαρ

μούς Αμάν έφέντη μας..”

269. Βλ. Td σχετtxd Αναφορά τΰν συντεχνιών npds τύν Στ. 'Ιωάννου 

μέ Αμερ. 19 Αύγούστου 1819 στύ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

270. Td έγγραφο αύτύ,μέ Αμερ. 14 ’Ιουλύου 1820,φέρεμ στύ χάτω δεζμύ 

μέρος του xdv έζδς σηρεύωσπ:” Γράμματα d χοηεύας Αναφερύμενα δμά xd 

λύσσα χαύ δμά Tdv πολμτεύαν”.

271. Βλ. ΑΣΙ,λυτά έγγραφο μέ duep. 14 'Ιουλύου 1820,5.η.

272. Βλ. Α ν ω ν ύ μ ο υ  ,'Ελληνμχά Ηομαρχύα,σ. 143.

273. Βλ. 'Ληαντητμχά έχθεση,Αχρονολύγητη,τοΟ Στ. 'Ιωύννου npds xdv 

'Aid ιασύ,ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.
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ί 274. Βλ. ΑΣI,Κατάστιχο 10,σ. 118: ".. δσα έκδστρσεν τδ στρώσρρον κο- 

νακδων Χαρδζ άγα.. δ ντουσερδς ηγουυ τδ στρώσρρον κονακρ'ων γρ. 50”. 

ΠρΒλ. Καδ ΑΣΙ,Κατάστρχο 7,σ. 17. Γρά τδ χρδση καδ τδ σηρασδα τδς λδ- 

ξης "ντουσερδς” δ ”ντουσρρδ" στδν έποχδ τοΟ 'Αλα πασδΒλ. Μ π δ γ κα, 

Τουρκρκδς λδξερζ,σ. 51.

275. *Απδ τον τρδπο φρλοξενδας τοΟ *Αλδ ερερνε ένθουσρασρδνο£ καδ ό 

λδρδος Bayron,ofl&)S ραρτυρερ σδ σχετρκδ του έπρστολδ πρδς τδ ρητδρα 

του*βλ. Σ ρ ρ δ π ο υ λ ο  υ,Ξδνορ ταξρδρωτες στδν ‘Ελλάδα (1800-1810)

* Αθδνα 1975,τ.Γ2,σ. 19-20.

2 7 6 .  Β λ .  'Α  ν  ω ν  \5 ρ  ο υ , ' Ε λ λ η ν ρ κ δ  Ν ο ρ α ρ χ δ α ,σ .  1 4 3 , σ η ρ .  1 .

277. Βλ. άχρονολδγπτο σηρεδωρα τοΟ Στ. 'ΐωάννου στδ όποΕο άναφδρον- 

ταρ ο ρ  προσφοράς του πρδ$ τδ Βαρδσρ(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

278. Βλ. σχετρκδ έγγραφο ρδ ηρερ. 14 'Ιουλδου 1814 στδ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

279. Βλ. έγγραφο σηρεδωρα στδ. ΑΣΙ,ΦΠΙ-ΦΕΛ ”.. κοναξδδων ολα δροΟ γρ. 

2300 άπδ 1817 φεΒρουαρδου 19 εως 1818 αύγοάστου Ιβ,ρδνες 18...”.

280. Βλ. αναφορά συντεχνρων τον 'ΐοδλρο τοΟ 1814 πρδε τδν 'Αλδ πασά 

στδ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

281. *Η αναφορά αύτδ φδρερ τδν έξδς όπρσθογράφηση: ’Αναφορά των ρου- 

φετδων κατά των κονακτζδδων Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

282. Βλ. τδν ύπ. άρρθ. 345/7-8-1822 έπρστολδ τοΟ Στ. ’Ιωάννου πρδζ

τδν Δηρδτρρο 'Αθανασδου (Βλ. ΑΣΙ,Κατάστρχο 8,σ. 73-74).

283. Βλ. σχετρκδ σηρερωρα ρδ ηρερ. 8 Αυγοάστου 1818 στδ ΑΣΙ,Φ.ΠΙ- 

ΦΕΛ:” τοΟ κάνου άντωνδου καδ θανάση .ντεΒδλρα κοναξδδων.

284. Βλ. τδν ύπ'άρρθ. 170/8-8-1822 έ,πρστολδ τοΟ Σπάρου ΚολοΒοΟ 

γραρρατρκοΟ τίΐ5 πολρτεδας πρδς τδν Στ. 'Ιωάννου ( Κ ο υ γ δ α,τδ 

ηεπρρωτρκδν άρχεδον,σ. 134-135). Στδ σάντορη αύτδ έπρστολδ του ό Κο-



Aoetfc χαραξενεάεταε γεά τά συμχερεφορά τοϋ Ντεβάλεα,τάν δχοΣο όπως 

χαρακτηρεστεκά άναφέρεε δ Στ. Ίωάννου ε ί χ ε  ”άχοσχεχάσεε τάσαες φο~ 

pate  σχο τα σεχαέτεα (καράπονα) όκοΟ έχαναν έναντάον του τά έσνάφεα” .

285. Βλ. Έκθεση toO Ε τ.‘ ίωάννου κράς τάν Άλά (αχρονολόγητη),Παράρ

τημα έγγρ. IV.

286. Τ6 φαενάμενο τής καραβάςισης τοΟ χλεεστοΟ άρεθμοΟ τών συντεχνεδν 
χαρουσεάζεε στες αρχές τοΟ 19ου αεώνα (1800-1825) μεγάλη έκταση καά 

συχνάτητα.Στά Λάρεσα (ώς τά κεά κρώεμο στάδεο) δ Μ.Μ.Π a χ α ε ω ά ν ·  
ν ο υ ,κρολογάζοντας τάν έκδοση τοΟ Γεάννη ‘Αντωνεάδη,' Ιωάννου Οεχο- 
νομου Λαρεσσαέου (1783-1842),Έκεστολαά δεαφάρων,‘Αθάνα 1964,σ ρ κ α ' ,  
ύκοστηράζεε χώς οε συντεχνάες χαθούν νά ε ίνα ε  κλεεστές γάρω τά 1800. 

Γτάν Πελοχάννησο (ως τό κεά προχωρημένο στάδεο) λέγο μετά τάν έκρηξη 
τής έχανάστασης τοΟ 21 καέ τάν απελευθέρωση τής Τρεκολετσδς *οε πρω

τομάστορες 15 συντεχνεών τής πρώτης έλεάθερης πάλης τοΟ Μορεδ παρα- 

χονοΟνταε στάν έλληνεχά δεοάκηση γεά τάν εέσβολά Σπαρτεατών συντεχνε- 
τών στοάς ”έργαστηρεοτάκους τους” καά ζητοΟν τάν άπαγάρευση τ ή ς 'έ γ χ α -  

ταστασάς τους γεατε δεαφορετεκά ”εεμεθα βεασμένοε νά χάμωμεν πράγμα 
ατακτον καε' ένάντεον εες  τά καθήκοντα . . .  τής δεοεχάσέως” Βλ. ΓΑΚ- 
ΑΓΒ, Φ.80,Έκαγγέλματα-Συνάφεα-Ρουφέτεα,' Υκοφ. Πελοχάννησος.Γεά τάν 
δοκεμασάα τοΟ θεσμοϋ αύτοΟ καά γενεκάτερα τάν οεκονομεχά κράση στάν 
έλλαδεκά χώρο τάν χερεοδο αυτά βλ. Βασ. Κ ρ ε μ μ υ 6 δ / Η  οεχονομε- 
κά κράση στάν έλλαδεκά χώρο στάς αρχές τοΟ 19ου αέώνα καά οε έχεχτώ- 
σεες της στάν έχανάσταση τοΟ 1821 ”Μνάμων” 6(1976-77)σ. 18-20.

287. Βλ. Έκθεση,άχρονολάγητη,τοΟ Στ. 'Ιωάννου χράς τάν *Αλά . χασά 

ΓΙ,Φ .Π Ι-ΙΒΙ.

288. Γεά τες  έχεδράσεες τών χερεορεστεκών λεετουργεών των συντεχνε

ών χάνω στά συμχερεφορά τοΟ κεφαλαάου βλ. ’Α σ δ ρ α χ δ,Μηχανεσμοά 
Τής οεκονομάας,σ .164-165.

289. Βλ. Δ.Κ. Τ σ ο χ ο τ ο  Ο,Γή καά γεωργοά τής Θεσσαλάας κατά τάν 

τουρκοκρατάαν,*Αθάνα 1974 (άνατάκωση),σ. 199-229.Βλ. άκάμη 'Α σ 6 ρα· 
χ δ,Μηχανεσμοά τής οεκονομάας, σ. 161.
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j 274. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 10,σ. 118: ".. δσα έχόστυσεν τό στρώσυμον χο- 

ναχόων Χαρέζ άγα.. 6 ντουσεμές ηγουν το στρώσυμον κονακυ'ων γρ. 50”. 

Πρβλ. Καυ ΑΣΙ,Κατάστυχο 7,σ. 17. Γυά τό χρόση χαέ τη σημασία τός λέ- 

ζ τ \ς "ντουσεμές" η "ντουσυμέ" στόν έποχό τοΟ Άλα πασαβλ. Μ π 6 γ χ α> 

Τουρχυχές λέξευς,σ. 51.

275. Ά π ό  τον τρόπο φυλοξενέας τοΟ Άλό έμευνε ένθουσυασμένος παέ ό 

λόρδος Bayron,oiu>s μαρτυρεί) σε σχετυχό του έπυστολό προς τό μητέρα 

του’βλ. Σ υ μ ό π ο υ λ ο  υ,Ξένου ταξυδυώτες στόν 'Ελλάδα (1800-1810) 

Άθη'να 1975,τ.Γ2,σ. 19-20.

276. Βλ. Ά  ν ω ν ό μ ο υ,Έλληνυχό Νομαρχυα,σ. 143,σημ. 1.

277. Βλ. αχρονολόγητο σημευωμα τοϋ Στ. 'ΐωάννου στό όπουο άναφέρον- 

ταυ ου προσφορές του προς τό βαρόσυ(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

278. Βλ. σχετυχό έγγραφο μέ ήμερ. 14 'ίουλέου 1814 στό ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

279. Βλ. έγγραφο σημευωμα στό. ΑΣΙ,ΦΠΙ-ΦΕΛ ".. χοναξέδων δλα όμοΟ γρ. 

2300 άπό 1817 φεβρουαρυου 19 έως 1818 αύγοόστου 18,μόνες 18...”.

280. Βλ. αναφορά συντεχνυών τόν ’Ιούλυο τοΟ 1814 προς τόν Ά λ ό  πασά 

στό ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

281. Ή  αναφορά αύτό φέρευ τόν έ ξ ό ς  όπυσθογράφηση: Αναφορά των ρου- 

φετέων κατά των χοναχτζυδων βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

282. Βλ. τόν ύπ. άρυθ. 345/7-8-1822 έπυστολό τοΟ Στ. Ίωάννου πρός

τόν Δημότρυο Άθανασέου (βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ. 73-74).

283. Βλ. σχετυχό σημεέωμα μέ ημερ. 8 Αύγοόστου 1818 στό ΑΣΙ,Φ.ΠΙ- 

ΦΕΛ :Μ τοΟ πάνου άντωνυου χαέ θανάση.ντεβόλυα χοναξέδων...".

284. Βλ. τόν ύπ'άρυθ. 170/8-8-1822 έπυστολό τοϋ Σπόρου Κολοβοϋ 

γραμματυχοϋ τός πολυτεέας πρός τόν Στ. ’Ιωάννου ( Κ ο υ γ έ α,τό 

ήεπυρωτυχόν άρχεϋον, σ. 134-135). Στό σύντομη αυτό έπυστολό του ό Κο-
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λοβάς παραζενεάεταυ γοο τή συμπερυφορά τοΟ Ντεβάλυα,τάν δποΣο δπως 

χαραχτηρεστυχά άναφέρεε δ Στ. Ίωάννου είχε "άποσχεπάσεε τάσαες φο- 

pat'c and τά σεχαέτεα (τιαράπονα) όποΟ έχαναν έναντίον του τά έσνάφυα".

285. Βλ. Έκθεση τοΟ Στ.’Ιωάννου πράς τάν * Αλιΐ (άχρονολάγητη ̂ Παράρ

τημα έγγρ. IV.

286. Τά φαενάμενο τής παραβίασης τοΟ χλεεστοΟ άρεθμοΟ των συντεχνιών 

παρουσεάζεε στες αρχές τοΟ 19ου αύώνα (1800-1825) μεγάλη έχταση χαί 

συχνάτητα.Στή Λάρεσα (ώς τά πεά πρώεμο στάδιο) ό Μ.Η.Π a π a C ω άν· 

ν ο υ ,προλογίζοντας τήν έκδοση τοΟ Γεάννη ’Αντωνεάδη,’Ιωάννου Οεκο- 

νάμου Λαρεσσαίου (1783-18U2),Έπεστολαί δεαφάρων,’Αθήνα 196*»,σ ρχα% 

ύποστηρίζεε πώς οε συντεχνίες παάουν νά είναε χλεεστές γάρω τά 1800. 

Στήν Πελοπάννησο (ώς τά πεά προχωρημένο στάδεο) λίγο μετά τήν έκρηξη 

τής έπανάστασης τοΟ 2l χαί τήν απελευθέρωση τής Τρεπολετσδς ,οε πρω

τομάστορες 15 συντεχνιών τής πρώτης έλεάθερης πάλης τοΟ Μορεα παρα- 

πονοϋνταε στήν έλληνεχή δεοίχηση γεά τήν εtoβολή Σπαρτιατών συντεχνε- 

τών στοάς "έργαστηρεοτάπους τους” χαί ζητοϋν τήν άπαγάρευση τήςέγχα- 

ταστασής τους γεατί δεαφορετεκά "εεμεθα βεασμένοε νά χάμωμεν πράγμα 

αταχτον xat ένάντεον εες τά καθήκοντα ... τής δεοεχήσεως" Βλ. ΓΑΚ- 

ΑΓΒ, Φ.80,Έπαγγέλματα-Συνάφεα-Ρουφέτεα,’Υποφ. Πελοπάννησος.Γεά τήν 

δοχεμασία τοΟ θεσμοΟ αύτοΟ xat γεvtxάτεpa τήν οεχονομεχή κρίση στάν 

έλλαδεχά χώρο τήν περίοδο αυτή βλ. Βασ. Κ ρ ε μ μ υ δ δ , ' Η  οεχονομε- 

χή χρυσπ στάν έλλαδεχά χώρο στες αρχές τοΟ 19ου αεώνα xat οέ έπεπτώ- 

σεες της στήν έπανάσταση τοΟ 1821 "Μνήμων” 6(1976-77)σ* 18-20.

287. Βλ. Έκθεση,άχρονολάγητη,τοΟ Στ. Ίωάννου πράς τάν *Αλή πασά 

ΓΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

288. Γεά τίς έπεδράσεες των πεptoptστtxώv λεtτoυpγtώv των συντεχνε- 

ών πάνω στή συμπεριφορά τοΟ κεφαλαίου βλ. Ά  σ δ ρ α χ δ,Μηχανεσμοε 

τής οεχονομίας,σ.16»*-165.

289. Βλ. Δ.Κ. Τ ο ο ι ο τ ο Ο,Γή χαί γεωργοί τής Θεσσαλίας χατά τήν 

τουρκοκρατίαν, * Αθήνα 197** (άνατάπωση) ,σ. 199-229.Βλ. αχάμη Α σ δ ρ α· 

χ δ,Μηχανεσμοε τής οεχονομεας, σ. 161.
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290. Βλ. Τ ο d ο r ο ν, "Οψεις μετάβασης από τόν φεουδαλισμό α χ ό ν  

καπιταλισμό στά βαλκάνια εδάφη τέδ οθωμανικές αύτοκρατορίας,στόν τό

μο " 'Η οικονομικό δομό"> ’Αθόνα 1979,σ. 273.

291. Ειδικά γιά τόν προνομιακό μεταχείριση των Ζαγορισίων ποό εργά

ζονταν στά Γιάννινα,είτε ώς έμποροι είτε ώς τεχνίτες,βλ. τό άρθρο 11 

των προνομιακών ορισμών τοΟ Ζαγορίου ( Λ α μ π ρ ι δ  η,’Ηπειρωτι- 

κά Μελετόματα,τεΟχ. 9°,μέρος Β',σ. 85.) Τά προνόμια αύτά είχαν χορη

γηθεί στοός Ζαγορισίους πριν από τόν *Αλη καί τά σεβάστηκε καί ό ί

διος,έξαιτίας προφανώς τές στενές φιλίας του μέ τόν προεστό τοΟ Ζα- 

γοριοΟ * Ιωαννουτσο Καραμεσίνη καί στη συνέχεια μέ τό γιο του ’Αλέξη 

ΝοΟτσο,άλλά καί της συμπάθειας ποό έτρεφε γενικότερα πρός τοός * κα

τοίκους τοΟ τμήματος τές 'Ηπείρου.

292. Γιά τό ακριβές ποσό που πλόρωνε ό κάλφας γιά νά γίνει μάστορας 

βλ.ε έσαγωγη σ .13,σημ.52..

293. "Αν άναλογισθουμε ότι τά μέλη της συντεχνίας όταν υποχρεωμένα

νά θυσιάζουν τό 1/3 τοΟ χρόνου στίς γιορτάσιμες μέρο< (βλ. Μ π ω - 

ζ ο ό ρ,Πίνακας τοΟ έμπορίου,σ. 236,σημ. 1  ̂διαπιστώνουμε εύκολα 

πώς η έπιπρόσθετη απώλεια χρόνου μέ τίς αγγαρείες δημιουργοΟσε σοβα

ρά οικονομικά προβλήματα στοάς συντεχνέτες. »

294. Μόνο πρός τό τέλος της δεότερης δεκαετίας κάτω άπό τό μέγε

θος τέδ αδικίας άποφασίστηκε νά αποζημιώνονται άπό τά ταμεία τών 

συντεχνιών οι συντεχνίτες ποό συμμετείχαν σέ αγγαρείες^βλ.παραπάνω, 

σ.73,σημ. 271.

295. Βλ. απαντητικό έκθεση (αχρονολόγητη) τοΟ Στ. ’Ιωάννου πρός τόν 

Άλ η  πασά(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

296. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ηπειρωτικόν άρχείον,σ. 83,άρ. έγγρ. βΐ^οπου 

άναφέρΓνται ανάμεσα στ'αλλα καί τά έζές: ” ... έκείνοι όποΟ προ 4 

χρόνων έπλήρωναν 100 (γρόσια) τώρα πρέπει νά πληρώνουν 200..."
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297. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο «31.Στό κατάστιχο αύτό,τό οποίο στάν ούσια 

είναι φορολογικός κατάλογος ολόκληρου τοΟ έτους 1617 καί τοΟ πρώτου. 

έζάμηνου τοΟ 1818«σημειώνεται κάθε φορά ξεχωριστά π προσθόχη 30°/Ο 

κάτω aid τό συνολικά φορολογικά όφειλό τοΟ κάθε συντεχνότη.

298. Βλ. έκθεση (αχρονολόγητη) τοΟ Στ. 'ΐωάννου πρόςτόν ’Αλά πασά,στό 

ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.Βλ. ακόμη Κ ο υ γ έ α,Τό ηπειρωτικόν άρχείον,σ. 82.

299. Βλ. τόν ιαραιάνω έκθεση τοΟ Στ. 'Ιωάννου πρός τάν *Αλά πασά, 

(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

300. *0 Βασίλειος Ράόος,άι'τά Τσειέλοβο ΖαγοριοΟ,χρημάτισε προεστός 

τοΟ ΖαγοριοΟ τά έτος 1785 (βλ. Λ α μ π ρ ί δ η  /Ηπειρωτικά Μελετό- 

ματα,Ζαγοριακά,τεΟχ. 9- «μέρος Β',σ. 26. -Βλ. ακόμη A a C α ρ ί 6 η, 

*0 έθνικός άγωνιστός Κων/νος Ράδος καί οι εθνικοί ευεργέτες άιό τό 

Τσειέλοβο«Γιάννινα 1971,σ. 7-8).

301. Βλ. παρακάνω σ. 63 σημ.223.

302. 'Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ή στόμα αύτό^είχε καθοριστεί μετά 

τόν καταστροφό των 'Εβραίων,πού είχε σημειωθεί τό 1760,μποροΟμε νά 

συμπεράνουμε χωρίς έπιφυλάξεις ότι η ξωό τής στίμας ξεπερνοΟσε ;ό 

μισό αιώνα (βλ. τόν ΰπ'άριθ. 259/17-11-1821 έπιστολό τοΟ Στ. 'Ιωάν

νου πρός τοός έπιστάτες τοΟ ΖαγοριοΟ,ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 56 κ.έ.).

303. Τά αίτια πού όδόγησαν τόν τοΟρκο βαλό Σουλείμάν πασά τόν 'Αργυ- 

ροκαστρίτη,δισέγγονο τοΟ 'Ασλάν Πασδ τοΟ Α',στόν ένέργειά του αυτό 

μδς είναι άγνωστα. Λιγοστά στοιχεία γιά τό συμπεριφορά του καί τό 

στάση του απέναντι στοάς υπόδουλοός του στό σύντομο χρονικό διάστη

μα τάς έξουσόας του (1759-1762) μδς δίνει ό Ά ρ α β α ν τ ι ν ό ς  

στό Χρονογραφία του* τ· Α',σ. 253-254.

304. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ηπειρωτικόν άρχείον,σ. 140.

305. Βλ. Κ ο υ γ έ α,ά.π·, σ. 140-141.
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306. Τά 30.000 φορτώματα κρασιοΟ και ρακιού μετατρεκόμενα σε' οκάδων, 

έδιναν τόν έκκληκτικό αριθμό 2.**00.000 όκάδες^καίρνοντας ύκόψπ ότι 

το φόρτωμα τάς έκοχάς εκείνης κυμαινόταν άκό 80 - 9Ρ όκάδε*-. Οι 

2. **00.000 α υ τ έ ς  μικτές οκάδες κρασιού καί ρακιοΟ^φορολογούμενες με 

2 καράδες ή καθεμιά^θά έδιναν 120.000 γρόσια.Στάν κραγματικότητα ό

μως το τελικό χρηματικό κοσό θά ήταν μεγαλύτερο^άψοΟ οί δυο καράδες 

στο ρακί άναλογοΟσαν στο λίτρο καί όχι στην οκά καί ή διαφορά γραμ

μαρίων ανάμεσα στις δύο αύτες μονάδες μέτρησης βάρους ήταν αρκετά <η> 

μαντικά κράς όφελος βέβαια τοΟ φοροσυλλέκτη.

307. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ήκειρωτικον άρχεΐον,σ. 140-1**1,έγγραφο με έν

δειξη ΙΑΕΒ,10593.

308. Είναι ένα άκό τά λιγοστά έγγραφα στό δκοΐο,έκτος άκό τά ονόματα 

των συντεχνιών,μνημονεύονται καί ονόματα συντεχνιτών.

309. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ήκειρωτικον άρχεΐον,σ. 8^-85.

310. Βλ. Κ ο υ γ έ α,ό.κ., σ. 81*.

311. Βλ. Κ ο υ γ έ α,ό.κ.,σ. 85.

312. Βλ. καρακάνω σ. 55 σημ. 159.

313. Οί συντεχνίες φοβόνταν κυρίως -μόκως χάσουν τόν αλβανικό κελα - 

τεία ή όκοία άκορροφοϋσε άκό τίς κερισσότερες τό μεγαλύτερο μέρος 

Γών έμκορευμάτων τους (βλ. έκθεση αχρονολόγητη τοΟ Στ. *Ιωάννου κρός

όν Άλη',ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

31Μ. Βλ. *Α σ δ ο α χ α,Μηχανισμοί οικονομίας,σ. 165.

315. Βλ. άκαντητικά έκθεση (αχρονολόγητη) τοΟ Στ. *Ιωάννου κρός τον 

Ά λ ά  κασά στό ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.

316. *Η νόθευση τοΟ έμκορεύματος,σέ κολύ κεριορισμένα μάλιστα ΓΟΟο

στά,άκοτελοΟσε τόν έσχατη λύση γιά τούς συντεχνίτες^γιατί ή ακοκάλυ-
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λυψιΐ της θά έκέσυρε άρχικά τάν κροβλεκόμενη κοινά τάς συντεχνίας γιά 

τίς κερικτώσεις αυτές καί στά συνέχεια τάν τιμωρία τοΟ * AXf|,- έιιτός 

βέβαια άκό τάν κροσωκικά δυσφάμηση τοΟ νοθευτώ.Γι'αύτό καί ό αριθμός 

Τέτοιων ένεγειών δταν ασήμαντος.

317. Βλ. απαντητικά έκθεση (αχρονολόγητη) τοϋ Στ. Ίωάννου κρός τόν 

* Αλά κασά (ΑΕΙ ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

318. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό άκειρωτικόν άρχεζον,σ. 83-8^.

319. Βλ. Κ ο υ γ έ α,ο.κ.,σ. 8**.

320. Ed καταγραφά»κοό έγινε στις 15 'Ακριλίου 1819 ,γιά τάν καταμέ

τρηση των συντεχνιτών κοό είχαν τά έργαστάρια τους στά σπίτια τους, 

ανάμεσα στοάς χριστιανοός συντεχνιτες άναφέρονται καί 9 έβραίοι κα- 

ζάζιδες "οσοι 6ουλε\5ουν τάν τέχνην ζ ί ς  τά όσπίτια τωνπ.Τά ονόματα 

τους είναι,: Γιαχουδάς Κοέν,παιδί Κωφογεσουλδ,Σολομόν Εαώρ,παιδιά Μκα- 

ροόχου Γκοόστη,’Αβραάμ Κοέν,παιδί Χατζά Βραχδ,παιδί Τεμκεσιένη,παιδί 

'Οχάμ *Ιτζάκ,Σαμκεθάης τοΟ *Αχάμ Γιοόλη (βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ). Γιά τάν 

όλοκληρωτικά σχεδόν ύφαρκαγά τοΟ έκαγγέλματος αύτοΟ άκό τοός Έβραί- 

ους μέσα άκό τά χέρια των χριστιανών βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ηπειρωτι

κόν άρχεϋον,σ. 8Η.Βλ ακόμη,Φ α λ τ ά ι τ ς,Κακοτάδες-Τερζάδες καί 

Καζάζηδες,σ. 69.

321. 'Ανάμεσα στά έκεισόδια αύτά ξεχωρίζουμε διίο̂ 'ς κιό σημαντικά:τό κρώ- 

το διαδραματίστηκε τόν Απρίλιο τοΟ 1851 καί κροκάλεσε ξεχωριστά αναφορά 

τοΟ Ε.Ρωσσέτου,κροζένου τοϋ ΕλληνικοΟ ϋροζενείου τάς 'Ηπείρου καί ’Αλ

βανίας κοό έδρευε στά Γιάννινα. (Βλ. Ι.Ν.Η ι κ ο λ α ι δ ο  υ,’Γν*. έ- 

κεισάδιο μεταζά Χριστιανών καί 'Εβραίων,'Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο, ’Ιωάν

νινα 1(1979λσ. 388-392). Τό δεότερο καί κιά σοβαρά μιά εικοσαετία 

αργότερα,τόν Μάιο τρ„0 .1Β22-,κοό άρχισε μέ άκλά διαμάχη έβραίων κρεο- 

κωλών καί χριστιανοϋάρτοκώλη,καί κατέληξε σέ κολιορκία των εβραϊκών 

σκιτιών τάς ομώνυμης συνοικίας,άκό μανιασμένους χριστιανοός κοιί 

λιθοβολοϋσαν καί έσπαγαν τά τζάμια άκό τά καράθυρά τους καί τίς κάρ

τες τους,φιλοξένησε στίς οτάλές της ή έφημερίδα "Έθνοφόλαξ" ιών 

'Αθηνών,έτος ΙΑ',άρ. 2458,1872,0. 4.
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322. Αυτές ίταν ου συντεχνίες των γουναράδων ,των ταμκάκων,των τακυ- 

αντζηδων,των τερζτΐδων,των χρυοοχόων,τών κακουτζιΐδων,των τσαρουχάδων 

καί σαράτσηδων,δηλ. στο σύνολο τους σχεδόν βυοτεχνυκές συντεχνίες^ 

εκτός άκό τη συντεχνία των τακυαντζάδων *ού τώρα είχε γνωρίσματα κε- 

ρυσσότερο έμκορυκά.

323. Πυο άναλυτυκά,άκό τό συνολυκό «οσό των 34.000 γρ. οΰ 17.000 γρ. 

άφαυρέθηκαν άκό τό ΜαχτοΟ (βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ήκευρωτυκόν αρχείον, 

σ. 103) καί ου άλλες 17.000 γρ. άκό τό γενυκό κοσό των δυαφόρων άλ

λων "αύθεντυκων" φορολογυκων έκυβαρύνσεων "γυά μαντέδες έκτος τοϋ 

Ηαχτοϋ".Βλ. τόν ύκ. άρυθμ. 259/17-11-1821 έκυστολη τοΟ Στ. *Ιωάν- 

νου κρός τούς έκυστάτες τοΟ Ζαγορυοϋ,στό ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ.56κ.έ.Στόν 

ίδυα έκυστολή άναφέρεταυ ακόμη ό τρόκος καί 6 τόκος κού κραγματοκου- 

ηθηκε τό γεγονός αυτό.

324. Στά ύκόλουκα φορολογούμενα μέρη τοϋ καζά η αναλογία ίταν: γεά

τό Ζαγόρυ γρ. 18104,Καλακάσυ γρ. 1397,Καλαρρύτες γρ. 1156,’Εβραίου 

γρ.- 539. Σύνολο γρ. 21196+12804 γρ. τοΟ Βαροσυοϋ = γενυκό σύνολο =
ν

=.34.000 γρόσυα.

325. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ υ ν ο  0,’Ιστορία ‘Α γ ί α σ α  ,σ. 277*,wr

326. Βλ. καρακάνω σ. 72,σημ· 266.

327. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ υ ν ο  0,’Ιστορία ’Αλή κασά,σ. 294.Βλ. ακόμη 

Π α κ α κ ώ σ τ  α, ’-Ιστορία τής κολυορκυας των ’ΐωαννίνων,σ. 53.

328. Βλ. Κ ο υ γ έ α,Τό ήκευρωτυκόν άρχεΰον,σ. 119.

329. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ υ ν ο  ϋ,’Ιστορία ’Αλή κασδ,σ. 287.

330. Βλ Π α κ α κ ώ σ τ  α,*Ιστορία τής κολυορκυας των *Ιωαννίνων,σ. 62

331. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ υ ν ο  0,*Ιστορία ’Αλή κασά,σ. 296-297.

7
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Π 2 .  Βλ · i m o j o X t  "and τοιίς εύς τάς κέρμζ τδν ’ Ιωαννμ'νων εύρμσκομέ- 

νου'*. 'ΐωαννιίτας ζητοΟντες έλεος" μέ ημερ. 17 Δεκεμβρίου 1820. α τ ό  ΑΕΙ,Φ. 

ητ-τΒ ΐ .

333. Κ ο υ γ έ a,Td Ακεμρωτμκdv άρχεϋον,σ. 285.

334. Βλ. Κ ρ υ σ τ ά X λ n,Td σημεμωματώρμ τοΟ Γεροκαλαμένμου,*Ακαν- 

τα,σ. 441.

335. Βλ. Κ ο υ τ σ a λ έ ζ η,Δμαφέροντα και' ιερέεργα τμνα μστοριΐμτα, 

σ. 241.

336. Βλ. έ*μστολ»ΐ τδν γμαννμωτδν ιροσφάγων nod κατέφυγαν στ»ΐν 'Άρτα, 

μέ ημερομηνία,15 Φεβρουάριου 1821,κρές xdv Μητροκολμ'τη 'Ιωαννένων σ τ ό  

ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ. Πρβλ. έκέσης δνίο έκμστολές τδν μδμων κρές τ<$ Μηαλάνο 

Πάλη στάν Κωνσταντμνοάκολη,μέ ήμερομηνέες 1 καμ 27 Μαρτέου 1821 

άντμ*στομχα,(ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

337. Βλ. Άχμέτ Η ο υ φ C τ, Άλη ιασβς 6 ΤειελενλΑς { 1744-1822) με- 

τάφρ. and τά τουρχμκά,Α.Ν. ' Ι ο ρ δ ά ν ο γ λ ο  υ ,Προλεγέμενα Εημεμ- 

ώσεμς Κώστα Β λ ά χ ο υ,'ΐωάννμνα 1980,σ. 125. *0 χύρμος ογκος τδν 

*ροσφι$γων κατέφυγε αργότερα στιΐν Κέρκυρα (βλ. Ίστορμκέ ‘ΑρχεΟο 

Κέρκυρας,'Ιένμον Κράτος,Φ. 2 4 0 , 2.Reglsto di Stranieri arrivati 

nell'Isola di CorfO da primo luglio 1821 fino 17 agosto ,φ2ν ,3τ ,4V ,5V , 

7T,9v ,10V t15V ,18V .).

338. Β λ . Π α κ α κ ώ ο τ  α,'Ιστορέα xfU to λ top κέας τδν Ίωαννένων σ. gj

339. Βλ. * Α ρ α β α ν τ μ ν ο  Ο,Ίστορμα 'ΑλΒ κασβ,σ. 297.

340. Βλ. Κ ο υ τ ο α λ έ ζ  η,Δμαφέροντα καέ «ερμεργα τμνά ύστορόμα- 
τα,σ. 232.

341. Βλ. Κ ο υ τ σ α λ έ ζ  η,δ·«·, σ. 232.

342. ' Α ρ α β α ν τ μ ν ο  0,'ΐστορμ'α *ΑλΒ κασβ,σ. 297
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343. ΑΣΙ,Κατάστμχο 10,σ. 50:"εως ..οπού έχάη το' Βαρωσμ".-Ρ o u q u e -  

ν i 1 1 e, Histoire de la regeneration ,τ. 2,σ. 107.- Κ ο υ τ σ α λ έ -  

ξ η,Δμαφύροντα χα μ' περίεργα,σ. 233. — ’Α ρ α Β α ν τ μ ν ο  0,’ΐστορμ'α

*AXfl πασα,σ. 298.-Κ ο υ γ έ  α,Το ήπεμρωτμχον άρχεΣον,σ. 13.-*Ιστορμα 

τής πολμορχύας των ’Ιωαννύνων,σ. 65-66,71 χαμ 99 σημ. 38.

344. ΒΧ. έπμστολύ τοϋ Στ. ’Ιωάννου προ'ς τύν Πατριάρχη Γρηγάρμο τον 

Ε ',γραμμένη το' ΣεπτύμΒρμο τοΟ 1820, στοΟ Κ ο υ γ έ  α,Τό ηπεμρωτμ- 

χον άρχεεον,σ. 235-236.

345. Βλ. επμστολή των προσφύγων γμαννμωτβν στήν "Αρτα,μύ ήμερ. 15 

ΦεΒρουαρμου 1821,προς τον Μητροπολίτη ’Ιωαννμνων χαύ τον πραγματευ

τώ Δημτίτρμο *Αθανασύου,δπου άναφέρονταμ χομ' τά έξής: " ενός δύν εχεμ 

τζαρούχμα ... αύτύς δταν εχεμ τ'αρούχμα περμπατεΟ έδω χαμ έχεϋ χαύ 

άγωράζεμ ψωμμ η γύνεταμ ζήτουλας...”. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

346. Ομ "λασσοθε'τες" αύτομ' ήταν οί. Ζωσμμάδες,’Αργύρης,Ζούχας,Χατζη- 

νύχου,Παναγ. Μελας άπο' ττί Ρωσμ'α,Νεοφύτου άπο τύν Πολη,’ΐω. Χρμστο- 

δούλου χαμ Κώνστας Γεωργμ'ου άπο' τύ Βμύννη.Βλ. έπμστολύ των δμασχορ- 

πμσμένων γύρω άπο τά Γμάννμνα γμαννμωτων προς τον ’Ιω. Σταύρου,μύ η- 

μερομ. 12-12-1820 (ΑΣΙ ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ )-Δύο έπμστολές τοΟ Σταύρου, την ύπ’άρ. 

158 πρός τούς έπμτράπους τ?ίς έχχλησμ'ας τοΟ ’ΑρχμμανδρεμοΟ χαμ' ύπ’ 

άρμθ. 159 προς τον μητροπολμ'τη ΓαΒρυύλ,με' ήμερ. 26-2-1821 στο ΑΣΙ,Κα- 

τάστμχο 8,σ. 36.-’Επμστολύς των προσφύγων Γμαννμωτων πού χατέφυγαν 

στύν "Αρτα,μύ ήμερ. 1/27-3-182“, ΛΣ.Ι/ν’.Ρ.·. ,ΦΕΑ. Υπ’αρ. 179/31-3-1821 

’Επμστολύ τοΟ Ίω. Σταύρου προ'ς το'ν μητροπολμ'τη ΓαΒρμύλστό ΑΣΙ,Κατά-

στυχο 8,σ. 39.

347. Βλ. επμστολύ των γμαννμωτΰν προσφύγων,πού χατύφυγαν στύν περμο-

χύ τής Δουρούτης,πρύς το' Στ. ’Ιωάννου στην "Αρτα,μύ ημερομηνμ'α 7 

ΔεχεμΒρμ'ου 1820ρτο ΑΣΙ ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.Χαραχτηρμστμχο'απόσπασμα τής έπμστολής 

αυτής παραθέτουμε άμέσως παραχάτω : λμπον στοχαζομενου οπού ερ-

χονταμ χρμστου γηνον χαμ χαμμα χμΒερνμσμ δεν Βλεπομεν απο χαγεναν 

αποφασμσαμεν Βλέποντας το μεγάλο παράπονο τον πεδμον μας χαμ την φα- 

μμλμα μας οπού εμναμ ζαρμχη χαμ τα πεδμα μας ξμπολμτα χαμ ζεσχουφο-

τα χαμ εχομεν τρμς ήμερες οπού περΒατουμε με τα ποδαργμα οσαν η χαο-
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βαρμοτης χαμ πηγαμαν στα γμαννμνα να βρουμεν τον προεστόν μας και» 

τον δεσπότη χαμ τους άρχοντες μας δμα να μας ελυησουν χαμ δενμ βρο

μάν καγεναν παραχαλουμεν να μας προφτασεταμ εμάς τους άμαθετους... 

δμα να μην γμνε κανας ζμσχωμος.» το παράπονο θελα μας χανμ να βγου- 

μεν στάν βεζηρμ.··*’·

348. ΒΧ. τάν παραπάνω έπμστολά τΟν δμασχορπμσμάνων γμαννμωτδν πράς 

τάν Ετ. ' Ιωαάνου,ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ. Βλ. άχάμη τάν έπμστολά τδν γμαννμωτδν 

ποιί χατάφυγαν στάν "Αρτα μά Αμερ. 1-3-1821 (ΑΒΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

349. Βλ. έπμστολά Ετ.'ΐωάννου πράς τάν Πατρμάρχη Γρηγάρμο τάν Ε ' στοΟ 

Κ ο υ γ t  α,Τά Απεμρωτμχάν άρχεΟον,σ. 235-236.

350. Βλ. έπμστολά των προσφύγων γμαννμωτδν ποιί δμάμεμναν προσωρμνά 

στην "Αρτα πράς τάν 'Ισμαήλ πασά,μά Αμερ. 14-11-1820 (Κ ο υ γ έ α,

Το ηπεμρωτμχάν άρχεΕον,σ. 123).

351. Βλ. έπμστολά τοΟ ’Ισμαήλ πασδ πράς τούς Γμαννυώτες στάν "Αρτα 

μά ημερ. 14-11-1820 (Κ ο υ γ ί  α,Τ<5 Απεμρωτμχάν άρχεμον,σ. 122).

352. Βλ* έπμστολά τοΟ Μπαλάνου Πάλη πράς τάν μητροπολμ'τη Ίωαννμ'νων 

Γαβρμάλ χαά το\5ς πράκρμτους τάς πάλης μά Αμερ. 26-11-1820 (ΑΕΙ,Φ.ΠΙ- 

ΙΒΙ).

353. Βλ. έπμστολά "τδν έν "Αρτεμ δματρμβάντων" πράς τά Μπαλάνο Πάλη 
στάν Κωνσταντμνούπολη,μά ημερ. 1-3-1821 (ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

354. Βλ. έπμστολά τοΟ Μπαλάνου Πάλη πράς τάν Ετ. Ίωάννου μά Αμερομ. 

1-1-1821 (ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

355. Βλ* τάν παραπάνω έπμστολά τοΟ Μπαλάνου Πάλη πράς τάν Ετ. * Ιω- 

άννου (ΑΣΙ-Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

356. Βλ* τάν παραπάνω υποσημείωση ύπ* άρ· 346.

357. Βλ. Κ ο υ γ € α,Τά Απεμρωτμχάν αρχεΕον,σ. 286.
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358. Βλ. Κ ο υ γ έ  α,δ.π., σ. 285 χαά 287.

359. Βλ. τάν πρόσφατη μελάτη τοΟ Κώστα Β λ ά χ ο υ,’Η επανάσταση Σψ- 

ράχου - Καλαρρυτών στά 1821, HE (’Αφυάρωμα 1821-1971 'Ιωάννυνα , 

'Οχτώβρυοε 1971,σ .χ77-184.

360. Βλ. Κ ο υ τ σ α λ ά ξ  η,Δυαφάροντα χα £ περυ'εργα τυνα ίστοράματα 

σ. 255.

361. Βλ. Κ ο υ τ σ α λ ά ξ  η,δ.π.,σ. 245-2*16.

362. Βλ. Κ ο υ τ σ α λ ά ξ  η,δ.π., σ. 240.

363. Βλ. Κ ο υ τ σ α λ ά ξ  η,δ.π., σ. 258 χαά 261-262.

364. Βλ. Κ ο υ γ έ  α,Το ηπευρωτυχάν άρχεΣον,σ. 315.

365. Βλ. Κ ο υ γ € α,δ.π., σ. 315-316.

366. Βλ. έπυστολά των έποστατών τοΟ ΖαγορεοΟ. ’Ιωάννη Ράσσου,’Αναστά

σιμου Μπαχολα χαε Γεωργεου Κωνσταντίνου πράε τά Στ. 'Ιωάννου μά ήμερ. 

13-11-1821 (ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

367. Βλ. την ύπ’ άρεθμ. 259/17-11-1821 έπεστολά τοΟ Στ.Ίωάννου 

πράε τ ο ύ ς  παραπάνω έπεστάτεε τοΟ Ζαγορεοϋ (ΑΣΙ,Κατάστεχο 8,σ. 56 χε)*

368. Βλ. ττίν ύπ’άρεθμ.256/7-11-1821 έπεστολά τοΟ Σωτηρίου Σταάρου

πράε τοάε "αύταδε'λφουε" ’Αθανασεου.πραγματευτεε στά Μπετάλεα(ΑΣΙ,Κα- 

τάστεχο 8,σ.55'δπου ανάμεσα στ’αλλα άναφε'ρεε:".. είναι, τώρα πε'ντε η- 

μάραεε όποΟ ίλθον εωε εδώ σταλμένος άπά τον σεβαστάν μου πατέρα ε ι ς  

προσχάνησεν τοΟ ύψηλοτάτου βεζάρ Χουρσετ πασεδ έφεντάε μαε, επεεδι,' 

χαε' 6 πατάρ μου άσθενάε ών δάν ήδάνατο δεά νά χατάβη..." Βλ. άχάμη 

τάν ύπ’άρεθμ. 258/7-11-1821 έπεστολά τοΟ Σωτηρίου Σταύρου πράε τον 

έμπορεχά οίχο τοΟ πατάρα του Στ. 'Ιωάννου στά Βεε'ννη (ΑΣΙ,Κατάστεχο 

8,σ. 56). ^
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369. ΒΧ. Δματαγά τοΟ Χουρσμ'τ χασδ χράς τάν Γ.τ. ’ Ιωάννου μά ?ιμερ. 21- 

1-1822 (ΑΕΙ,Φ. Εταίρου Ιωάννου 1822-1823).

370. Βλ. ύχ'άρμθμ. 431/2-1-1823 έχμστολά τοΟ Ετ. 'Ιωαννου ηράς τάν 

Ταχάρ *Λμχάζην(ΛΕΙ,Κατάστμχο 8,σ. 88).Βλ. άχάμη ' Α ρ α β α ν τ μ

ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 259.

371. Βλ. τάν χαραχάνω έχμστολά τοΟ Ετ. Ιωάννου χράς τόν Ταχάρ 'Α- 

μχάζην (ΑΕΙ,Κατάστιχο β,σ.88) δχου 6 Ετ. 'Ιωάννου άναφάρεμ ανάμεσα 

στ'άλλα χαμ' τά έζάς: "έγώ έδοάλεβα έννάα χράνους τά Βαράσμ μά χάχους 

χαά χμστά..."

372. Βλ. Κ ο υ γ i  α,Τά ά*εμρωτμχάν άρχεΟον,σ. 34,

373. Βλ. Κ ο υ γ i  α,β.χ., σ. 133 άρ. έγγρ. 167.

374. Τά 1812 6 Ετ. 'Ιωάννου είχε χαντράψεμ τάν χάρη του 'Αλεξάνδρα 

μά τάν χαχεσοβμ'τη 'Λλάξη Νοϋτσο,χροεστά τοΟ ΖαγορμοΟ,γμά τοΟ 'Ιωσν- 

νοάτσου Καραμεσμ'νη,άχά τοάς χρωτεργάτες τάς χαρασχηνμαχάς χμ'νησης 

γμά τάν χατάληψπ τάς έξουσάας τοΟ χασαλμχμοΟ ' Ιωαννμ'νων άχά τάν 'Α- 

λά χασά τά 1788. 'Αχά τάτε χρονολογεΕταμ ά μσχυρά χαμ' στενά φυλυχά 

σχάση χοΟ άναχτάχθηχε ανάμεσα στάν 'Αλά χαά τά μάλη τάς οίχογάνεμας 

τοΟ 'Ιωαννοάτσου χαμ' ί,δμαμ'τερα μά τάν γμά του 'Αλάξη.'Ο δεσμάς αύ- 

τάς θά χρατάσεμ ως τιίς τελευταΕες μάρες τοΟ ΆλβανοΟ τοχάρχη ( βλ. 

Κωνσταντίνου Β a ρ ζ ώ χ α,'Αλάζης ΝοΟτσος ,Γμάννμνα 1971,σ. 33.Βλ. 

άχάμη Χρμστμ'νας Κ μ τ σ ο υ - Π μ τ ο ά λ  η/Αλάξης ΝοΟτσος, *ΑΜνα 

1976,σ. 10).

375. *0 Ετ. * Ιωάννου,χοά τάν έχοχά αύτά χλησμ'αζε τά 70,6ματηρο0σε ά

χάμη τά οχουδαΕο έμχορμχά του οίχο στά Βμάννη,μά σημαντμχά χαραχλά- 

δμ στά Ζάμουν (Εεμλάνο) τάς Γμουγχοσλαβάας (βλ. Κ ο υ γ t  α,Τά άχεμ- 

ρωτμχάν άρχεΟον,σ. 32-33. Βλ. άχάμη Ετ. Μ χ I  τ τ η,ΕταΟρος Ιωάννου 

Τσμαχαλάμος, ΜΗΕΜ 19(1970) ο. 680 άχου φωτμ'ζονταμ χμ άλλες χτυχάς 

τάς ζωάς του).

376. Γμά τά χαθάχοντα χοά άχάρρεαν άιά τά θάση του αύτά βλ. Κ ο υ -
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γ έ  α,Τό ηχευρωτυκόν άρχεΰον,σ. 34-35.

377. Βλ. Κ ο υ γ έ  ο ό.χ., σ. 133

378. Βλ. Δ.Ν. I χ ι ω τ η,Άχό ληστόδ χ α σ ά ς .  Ί ά  πρώτα βόματα στόν ά

νοδο το© *Αλή Πασα των Γυαννυνων (1750-1784) y ” θησαυρυσματα" 6 (1969! 

σ. 259.

379. Βλ. έχυστολό (αχρονολόγητη) το© Στ. ’Ιωάννου χρός τόν ’Αλό,(ΑΣΙ 
Φ.ΙΪΙ-ΙΒΙ).

380. *Η αγάπη χον5 ετρεφε ο γυαννυώτυχος λαός γυά το πρόσωπό του άχο- 

δευκνιίεταυ κυ άχδ το ακόλουθο γεγονός. "Οταν το Σεχτόμβρυο τοΟ 1816 

6 ΣταΟρος άρρώστησε βαρυά καυ κυνδόνεψε σοβαρά,ου χάτουκου τός πόλης 

έκαναν αλλεπάλληλες άγρυπνυες προσευχόμενου νά ξαναβρευ γρήγορα την 

ύγευά του (βλ. Κ ο υ γ ό α,Τό ηχευρωτυκόν άρχεΰον,σ. 35).

381. Δόν λησμονοΟσε ποτό πώς στόν έμποροβυοτεχνυκό τάξη είχε στηρυ- 

χτεΰ γυά νά καταλάβευ τόν έξουσόα καό δτυ ακόμη η υδυα τόν βοηθησε 

λυγα χρόνυα αργότερα όταν δυαβάλλονταν έπυμονα στον Σουλτάνο αχό 

τόν 'Αΰσό Χανοΰμ,γυναυκα το© προκατόχου του στο άζυωμα αύτό (βλ. πα

ραπάνω σ. 13).

382. Παρόμουα άντυδραση συντεχνυων έναντόον τής τοχυκός έξουσυας χα* 

ρατηρόθηκε καυ στό ’Ελμπασάν τός ’Αλβανόας τό 1740,δχου κυ έχευ ου 

συντεχνυες κατόρθωσαν ν’άνουξουν τοός κρατυκονίς συτοβολώνες ( βλ.

S h k ο d r a,Esnafet,o. 245).Έξεγόρσευς συντεχνυων γυά δυαφορετυ- 

κο\5ς λόγους κάθε φορά σημευώθηκαν κυ άλλες στά Βαλχάνυα,αχό τυς οχοί 

ες ή πυό σημαντυκό υσως είναυ η "έχανάσταση των ρουφετόων” στό 

Βουκουρόστυ τό 1765 έναντυον τός κεντρυκός έξουσόας. Εχετυκά βλ. Δ.

Σ ά ρ ρ ο υ,Χρονογραφυκά σημευώματα,ΔΙΕΕ 5(1889) σ. 571.» Λ ά- 

μ π ρ ο υ,’Ενθυμόσεων,ητου χρονυκων σημευωμάτων σύλλογό πρώτη, "ΝΕλ” 
7(1910) σ. 232.-^t. O l t e a n  u-C.$ e r b a n,Mestesugurile din 

Jara Romaneasca $i Moldova in evul raediu,Bucure?ti 1969,σ.305.

382α. Βλ. έχυστολό F.Pouqueville χρός τόν Ministre du Commerce et» 
des Manufactures a Paris, στό ΑΜΑΕ,άβηη^β,ίβ-β-ΙΘ^,τ, 7,f,265 ·
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383. Βλ. Ά  ρ ο  Β  ο  ν τ ι ν ο Ο,Ίστορεα Άλή χασδ,σ. 359.

384. Γεά τάν χερεοχά xo\J βρεσχάταν ή εκκλησία χαε τε' άχρεβώς άντεχρο- 

σώχευε γεά τοάς κατοίκους τοΟ χαζδ 'Ιωαννενων Βλ. έχεστολιΐ βαροσλά- 

6ων χράς τά Σουλτάνο,ρά ίίμερ. 12 ΔεχερΒρε'ου 1819 (ΑΣΙ-Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

385. Βλ. Κατάστεχον τής έχχλησε'ας Χρυσοβε'τζης" (ΑΣΙ,Κατάστεχο 41).

386. Βλ. Κ ο υ γ t  α,Τά Α*εερωτεχάν άρχεϋον,σ. 91 χαε' 98.

387. Βλ. έχεστολά συντεχνιών χράς τάν Στ. 'Ιωάννου,ρά ηρερ. 23 Μαρ

τίου 1823 (ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

388. Βλ. χαραχάνω σ. 66.

389. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 9,σ. 30 xat' 37, δχου στά συγχεντωρτεχά λογαρε- 

ασρά τών εξόδων τοΟ ΒαροσεοΟ άναφάρεταε, Ανάμεσα στ Άλλα, xat' τ ό  η ο σ ό  

χονί δαχανήθηχε γεά τ ό  νοε'χε φυλαχής τών γυναεχών .Βλ. Αχάρη ΑΣΙ, Κα

τάστεχο 10,σ. 35,38,40. ΠρΒλ. χαC ΑΣΙ,Κατάστεχο 23,σ.11.

390. Βλ. ΑΣΙ Κατάστεχο 9,σ. 30,37 xat 47. Στή σελε'δα 47 τοΟ χαταστε'- 

χου Αναφέρονταε tcb εξής: ΜΑχά έξοδα φυλαχής μερερέτεα xat γϋρεσμαΜ. 

Βλ. Αχάρη ΑΣΙ,Κατάστεχο 10,σ. 35.

391. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 10,σ. 44,δχου ό γραμματεχάς τοΟ BapootoO ση- 

μεεώνεε **δσα δεά 36 ψάθας εις φυλαχήν.. .**

392. Βλ. Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  Έλληνεχά Νομαρχεα,σ. 145.

393. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 9,ο. 37,47, δχου Αναφέρονταε χαραχτηρεστεχά 

τά έζής,στά λογαρεασμά έξάδων τοΟ BapootoO: " άχά ψωμά φυλακωμένων 

ΥΡ. 3.000".Βλ. άκάρπ Κατάστεχο 10,σ. 50.

394. Βλ. έχεστολή Ηητροχολέτη Ίωαννε'νων,Σωφρονεου,χράς τάν έχετρο- 

«ά τών Αγαθοεργών χαταστημάτων,μέ ήμερ. 18 'Ιουνίου 1885 (ΑΜΙ,Φ· δεά- 

φορα λυτά έγγραφα).

395. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστεχο 9,σ. 35, δχου Αναγράφεταε: "έλεΣμοσύνη Αρφανών.
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Είς Βαρωσι 'Ιωαννίνων.τάσα έεήρε έεάνω του...” Βλ. ακόμη ΑΣΙ, Κατά- 

στίχο 29,σ. 37. Μάλιστα είχαν ορίσει ειδικά έειστάτη εοά θά φρόντιζε 

τά διανομά βοηθημάτων στά ορφανά (βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 29 ,σ. 37).

396. Βλ. έειστολά γιαννιωτων εροσφυγων,μέ ημερ. 17 Δεκεμβρίου 1820, 

ερός τάν Στ. ’Ιωάννου(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ]!ρεου ανάμεσα στ'άλλα γράφουν στάν 

εροεστό τους:”... να μην μινουν τα ειδια μας και ι φαμίλιες μας εα- 

ραεονιμενι τον Χριστουγενον,,,”.

397. Βλ. έειστολά γιαννιωτων εροσφάγων ερός τάν Μεαλάνο Πάλη μέ ημε- 

ρομ. 1 Μαρτίου 1821, ατά ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

398. Βλ. έειστολά γιαννιωτων εροσφάγων ερός τάν Μεαλάνο Πάλη μέ ήμε- 

ρομ. 27 Μαρτίου 1821 διού άνσ ίρουται καί τά έξής:".-έεειδά καί ίλη- 

σιάζει τά Πάσχα... δθεν διά νά εροφθάσωμεν καί εαρηγοράσωμεν τοάς 

δυστυχείς συμεατριώτας μας έδω είς τά Ιωάννινα...” ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ.

399. Στή Μητράεολη σώζονται αρκετά λυτά έγγραφα σχετικά μέ τά διανο- 

μά των Χριστουγέννων,δεου αναγράφονται ονομαστικά τά εράσωεα εοά έ- 

λεάθηκαν καί τά εοσά εοά εήρε τά καθένα. Τά φαινάμενο αύτά ίταν συ

νηθισμένο σ'ολόκληρη τάν 'Ελλάδα (βλ. Β ο υ ρ α ζ έ λ  η-Μ α ρ ι ν ά- 

κ ο' υ,Αί έν Θράκρ συντεχνίαι,σ. 161).

*♦00. Βλ. Κ ο υ γ έ α, Τά ηεειρωτικάν αρχείου,σ. 285 καί 287.

b o i ,  Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ: "  Λογαριασμάς μολυσμένων διά όσα έξοδα έγιναν 

διά μολυσμένους άεά τάν εανώλην 1815-1816.δσα διά ξεμολευτικά... ό

σα άσερα των κονακίων έξοδεάθησαν διά τοάς μολισμένους ...δσα άεά 

ψωμί νοσεμένωυ...”.Βλ. ακόμη ΑΣΙ,Κατάστιχο 10,σ. 55 καί Κατάστιχο 23, 

σ. 11.

**02. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 29,σ. 14,δεου καταγράφονται έξοδα των λαζα- 

ρέτων.

U03. Τις εροιχοδοτάσεις αύτές τις ονόμαζαν τότε συνόθως μιουλ)έτα 

(βλ. Σ α λ α μ ά γ κ  α,Τά ίσνάφια καί τά έεαγγέλματα,σ. 38.Ελ.ακόμη
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Φ ω τ ό κ ο υ λ ο  υ,Τά ισνάφια των Παχτζάδων,σ. 69).

ΜΟΜ. £τό βαρόσι ύκάρχαν δύο γιατροί,δ ·.Λουκάς καί 6 ... Τρών ( βλ. 

ΑΕΙ,Κατάστιχο 9,σ. 35,**0).

**05. Βλ. ΑΕΙ ,Κατάστιχο 10,σ. ***♦.

*♦06. ΒΧ. Κ ο υ γ έ α,Τό ήκειρωτικάν άρχεΣον, σ. 37.

**07. Βλ. ΑΕΙ,Κατάστιχο 10,σ. Η**, δκου αναγράφεται:διά τάν ένταφια- 

σμόν τοΟ λάμχρου λίγδα ... γρ. 100".

*♦08. Στίς διαθήκες των συντεχνιτών ,κοί βρίσκονται διάσχαρτα καταχω

ρισμένες στοάς κώδικες τής Μητρόχολης 'ΐωαννίνων,συναντοϋμε συχνά 

σημαντικά κοσά γιά -.ό σκοχό αυτό. 'Αχό τό 1871 κι ύστερα μάλιστα σ ώ 

ζεται ολόκληρη σειρά αχό κώδικες μέ τά νόθα.

**09. Βλ. ΑΜΙ,Φ. διάφορα λυτά έγγραφα.

Μ10. Βλ. έχιστολά τών συντεχνιών χρός τό Στ. Ίωάννου,μέ ημερομ. 17 

Δεκεμβρίου 1820,(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-Ι3Ι)| δκου αναφέρουν ανάμεσα στ'δλλα καί 

τά έζΛς: καρακαλουμεν να μας κροφτασιται εμάς τους αμαθιτο^^

τη εμις και εμις κροφθοιναμσν αλους κατα την δύναμην μας..".Βλ 

μη έχιστολά συντεχνιών κρός τάν Στ. ’Ιωάννου μέ ημερ. 23 Ηα 

1823,ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ "... τώρα άδυνατίσαμεν και ημεΣς καί έχομεν 

νά βοηθήσουν άλλοι Αμδς,καθώς δμεΣς έχυβερνάσαμεν αύτοάς έως 

ρα... *·

**11. Σώζεται ακόμη καί σάμ^ρο η σημαία τάς συντεχνίας τών αρτοκοιών 

χοΰ φέρει στά μέσον της τάν είκάνα τοΟ χροφάτη 'Ηλία μέ τάν έκιγρα- 

Φά: “Συντεχνία αρτοκοιών,δ Προφάτης Ήλίας".

**12. Τά μνήμη του γιόρταζαν στις 20 'Ιουλίου.*Η κιθανάτερη έκδοχά

γιά τάν κροτίμηση τών Γουναράδων σ τάν "Αγιο αυτά είναι δτι δ χροφά- 

της * Ηλίας χρησιμοκοιοΟσε μηλωτές γιά ένδόματα (βλ. Κ α. λ λ ι ν  - 

δ έ ρ η ,Γ.υντεχνίαι Κοζάνης*σ. 27,σημ. 1).
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413. Γεόρταζαν τά μνάμη του στός 6 ΔεκεμΒρόου

414. Γεόρταζαν τό μνάμη του στε'ς 24 'Ιουνίου.

415. Γεόρταζαν τά μνάμη της στες 26 'Ιουλεου.

416. Γεόρταζαν τά μνήμη του τήν πρώτη Φεβρουάριου.

/
417. Γεόρταζαν τά μνήμη του στες 2 Μαεου.

418. Γεόρταζαν τή μνήμη του στες 18 *Ιανουαρεου.

419. Γεόρταζαν τή μνήμη τους στες 28 ’Ιουνίου.

/
420. Γεόρταζαν τή μνήμη του στός 8 Μαεου (βλ. Γ. Ο ε κ ο ν ό μ ο υ ,  

Τό Μπεσδουνόπουλο καώ τό πανηγόρε στόν 'At Γεάννη, HE 6(1957) σ. 

617,σημ. 6)·

421. Τόν γιόρταζαν στες 26 'Οκτωβρόου.

422. Βλ. καταστατικό "γράμμα" τής συντεχνίας των γουναράδων,ΑΜΙ,ΒεΒ- 

λόον Γ' των καταχωρίσεων (1885-1905) σ. 322-324,πράξη ύπ'άρ. 834, ο

πού άναφέρονταε χαρακτηρεστεκά τά εξής:*’... πρός τοότοες δέ δεορεζο- 

μεν αύτάν καε επίτροπον τδν εερών εκκλήσεων τοΟ προφ(ήτου) ήλεοϋ εες 

Καρδαμότσεα καε τοΟ όμονόμου έν τρ Νήσψ άμφοτέρων ανέκαθεν Οπαγομέ- 

νων,δεαχεερεζομόνων καό συντηρουμένων παρά τής ήμετέρας συντεχνέας.." 

Γεά τό μοναστήρε τοΟ προφήτη 'Ηλόα στό Νησε' βλ. ακόμη στοΟ Λ ά -

μ π ρ ο υ , Ή  λόμνη των ’Ιωαννενων,σ. 10.

423. Βλ. έπεστολή τοΟ πρωτομάστορα τής συντεχνίας των τακεαντζήδων 

Νοόσεα ΧρυσοΟ προς τοός Σπ. καε Παν.ΙΙάλη,μέ ήμερον. 10 Νοεμβρε'ου 

1843,ΕΑΜΙ,άρ. ΙΙ,Χεερόγραφον περε Ζωσεμαδών,Δωρεά X.<αρακάση, οπού 

ο Νοόσεας Χρυσός έξομολογεζταε:Μ... ό μακαρότης ήτος συνεπε'τροπός 
μου εύς τήν έκκλησόαν τοΟ άγόου Νεκολάου εες Κοπάνους,η έκκλησεα αυ

τή ,νομόζω θά σδς είναε γνωστό,είνε τοΟ *ΙσναφεοΟ μας.*·"·
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424. Βλ. άχάσχασμα χραχτυκών τής Δημογεροντίας τών Τριών Τμημάτων 

τής *Ιερδς Μητροχάλεως ’Ιωαννύνων,Συνεδρία Tfls 15η- «οιμβρίου 1906, 

Βιβλίον κραχτυχών τής Δημογεροντίας τών τριών Τμημάτων ’ϊωαννίνων 

1905-1909,σ. 156,χράζη ύχ’αρ. 209,0X00 ανάμεσα στ'αλλα άναφάρονται 

καί τά έζής: " ’Ανεγνώσθη αίτησις των άντιχροσώχων Tfis συντεχνίας 

τών ένταΟθα άρτοχοιών... δι’ής οδτοι δηλοϋσιν δτι η ιερά εκκλησία 

τοΟ Προφήτου ΉλιοΟ,ή χειμίνη έν τι? χερΐφερεε<$ τής 'Ιερδς Μονής Λυ- 

χοτριχίου,μεταξύ τών χωρίων Βάνιστας καί Δυσχερής μή δχουσα χροσά - 

δους άνίχαθεν άνετίθη τή συντεχνίςι τών ένταΟθα άρτοχοιών,χαρ’ής διε- 

τηρεΟτο καί δτι διατηρείται...” Βλ. άκάμη τήν έχιστολή τής έχχλησυα- 

στικής έχιτροχής τοΟ 'Αγίου Δημητρίου Κρύας χράς τή Διοίκηση τής Συν

τεχνίας τών άρτοχοιών,μδ ημερ. 24 Αύγούστου 1966.(ΕΕΒΕΙ»,<υτ̂ ον συντε

χνίας άρτοχοιών).

425. Βλ. Μ χ δ τ τ η>Παλαιογραφιχά,σ. 50.

426. Βλ. Κ ρ υ σ τ ά λ λ  η,σ. 526. Στή σημερινή ίδιάχτητη έχχλησία 

τους,τάν "Αγιο Δημήτριο Κατσιχδς,οί τωρινοί χαρφοχεταλωτήδες άχάγο- 

νοι καί χληρονάμοι τής συντεχνίας τών άλμχάνηδων,έχουν γράψει μδ χάχ- 

χυνα γράμματα στά κράσινο φάντο τής αύλόχορτας τής 'Εκκλησίας τοΟ 

'Αγίου Δημητρίου "Άγιος Αθανάσιος". Στήν χράξη τους αυτή οδηγήθηκαν 

άχά τά γεγονάς δτι στά καταστατικά τής συντεχνίας τους άναφδρεται 

χροστάτης άγιος ο "Ά ι Θανάσης” καί δχι 6 Άγιος Δημήτριος,άψοΟ δ- 

χως χροαναφδραμε 6 τελευταίος ήταν χροστάτης τής συντεχνίας τών σιδη~ 

ρουργών καί χαλκάδων.

427. Βλ. έχιστολή τής έκχλησιαστικής έχιτροχής Αγίου Δημητρίου 

Κρύας χράς τή συντεχνία άρτοχοιών τών *Ιωαννίνων,μδ ημερ. 24 Αυγού- 

1966,(ΕΕΒΕΙ»χυτύον συντεχνίαςάρτοχοιών),δχου αναγράφονται και τα έ- 

ξήςί*... η συντεχνία σας άχά άμνημονεύτων ετών εέχε υχά τήν χροοτασιαν 

της τά είς τήν Κρύαν χαρεχχλήσιον τοΟ Προφήτου Ηλια,τοϋ οχοιου τήν 

μνήμην έάρταζεν κατ'έτος χανηγυρικώτατα διά τής μεταβάσεως σας εις 

αυτά μετά τών οικογενειών σας και χλήθος χροσχυνητών ...".

428. Βλ. Λ α ζ α ρ ί δ η,Τά χανηγύρι στάν Άγιο Ιωάννη στά Μχισδου- 

νάχουλο στά χαληά τά χράνια,έφημ· Μ Ηχειρωτιχάς Αγώνας*’,Φ.8-5-1957.
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Βλ. άχάμη,Ο ύ χ ο ν ό μ ο υ,Τά Μπμσδουνάπουλο,σ. 615-61?.

*♦29. Ρλ. Α α ν n ρ (! 6 η,’Ηηεμρωτμχά Μελετήματα,σ. 77,σημ. 2.

*♦30,Οΐ χρασοποΟλομ,ού χαντζήδες χαμ άγωγυάτες έχχλησμάζονταν στή 

Μονή τοΟ "‘At* Γμαννάπουλου ” ( Ίωάννου τοΟ Πρδράμου) στο Νησμ' τήν 

δπομ'α χαμ' συντηροϋσαν μονομ τους.Μάλμστα σώζεταμ χαμ' έπμγραφή μέ με- 

γαλογράμματη γραφή πάνω άπο τήν εύσυδο τοΟ χυρέως ναοΟ,δπου φαμ'νεταμ 

πώς τά 1789 ή συντεχνία τους άνέλαβε τά έξοδα τής άγμογράφησης τής 

Μονής. Τήν μδμα έποχή πο\5 ’* ύστορήθηχε" ή άγμογραφέα πρέπει, νά άντμ- 

χαταστάθηχε χαμ τά παλμά τέμπλο μέ χαμνοάρμο "δμ’έξάδων τοϋ ρουφετέ- 

ου χρασοποάλλων" (βλ. * Αναστασέας Τ ο ά ρ τ α,Νεχτάρμος χαμ Θεοφά

νης ού 'Αψαράδες χαμ ή μονή Προδράμου στά Νησμ' * Ιωαννμ'νων, "Η.Χ" 22 

(1980) πυναχες 8α χαμ' 8β).

*♦31. Μέλη των συντεχνιών ως έπμτράπους τών έχχλησοών τής Μητράπολης 

’ΑρχμμανδρεμοΟ ,'Αγέου Νμχολάου άγορδς,'Αγμ'ας Μαρένας συναντοΟμε πο- 

λά συχνά (βλ. ΑΜΙ,Φ. διάφορα λυτά έγγραφα).

*♦32. Τές πληροφορίες αυτές μοΟ έδωσε πρόθυμα 6 αύδεσμμάτατος παπα 

Βαγγέλης Λυσγάρας άπο τήν Κατσμχά.

*♦33. Βλ. αναφορά τής συντεχνέας χηπουρών μέ ήμερ. 3-11-1867 στο ΑΜΙ, 

Φ.δυάφορα λυτά έγγραφα.

*♦34. Στά έξοδα τοΟ βαροσμοΟ γμά το 1812(ΑΣΙ,Κατάστιχο 29 ,σ. 1**) άνα- 

φέρονταμ ανάμεσα στά αλλα χαμ' τά έξής: "άπά βοήθεμαν εύς τά εύχονμ- 

σματα εύς Γαρδμχμ".

*435. Βλ. έπμστολή βαροσλήδων πράς το Σουλτάνο μέ ημερ. 12 Δεχεμβρμ- 

ου 1819(ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ)Στήν έπμστολήαύτή.ποά ύπογράφουν έχτάς άπά τοάς 

πρωτομάστορες των συντεχνμών 6 μητροπολμ'της 'Ιωαννμνων Γαβρμήλ ού

προεστοέ 'Ιωαννμνων χαμ ΖαγορμοΟ Στ. 'Ιωάννου χαμ ’Αλ. ΝοΟτσος.ανα- 

φέρονταμ χαμ' τά έξής:”.. έπεμδή χαμ' εύς παλαμών χράνων ... μδς εύ- 

ρέσχεταμ μέα έχχλησμ#α εύς το χωρέον δνομαξώμενον Χρυσοβήτζα,χεμ'με- 

νον εύς τον ναχαγυέ τοΟ ΜαλαχασμοΟ,εύς τήν οποέαν «. προσερχομεθα ν ...

'sK-
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1· Βλ. 'Α ρ α 3 α ν τ ι ν ο Ο /Ιστορία *AAf| πασδ,σ. 595.

2. Βλ. ’Α ρ a 3 α ν η  ν ο Ο,δ.π.,σ. 336.

3. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 37,σ. Ι.Γυά το θεσμό τοΟ μουτεσελίμη,πού κυβερ

νούσε τήν πόλη σ έ  απουσία τοΟ πασδ, βλ. S v o r o n o  s.Le commerce 
de Salonique,o. 1U1·

4. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ ε ν ο  0,* Ιστορία *Αλή πασδ,σ. 595.

5. Κατά τον P o u q u e v i l l  e,Histoire de la regeneration^. '4, 

σ. 65, ή πανώλη εκανε ταυτόχρονα τύν έμφάνι,σύ της στά Γιάννινα καί 

τύν Παραμυθιά καί έξαπλώθηκε μύ καταπληκτικύ ταχύτητα.Βλ. άκομη καί 

στοΟ ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0, Χρονογραφία τ.Α', σ. 369.

6. Βλ. ύπ.’άριθμ. 3Η9/8-8-1822 έπιστολύ τοΟ Στ. ’Ιωάννου πρύς τον 

έμπορικύ του οίκο στύ Βιε'ννη.(ΑΣΙ Κατάστιχο 8,σ.75).

7. Βλ. ΰπ’ άριθμ. 593/25-10-1823 έπιστολύ του Στ.’Ιωάννου προς τον 

Νικύλαο Ζωσιμά,(ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 113)-’Επιστολύ Νικ. Χριστοδούλου 

πρύς τύν Σωτ.Σταύρου,μύ ημερ. 18-11-1823,(ΑΣΙ,Φ.Σωτηρίου Σταύρου)- Ε

πιστολή Σωτηρίου Σταύρου πρύς τύν αδερφό' του Γεώργιο μί ημερομ. 25 

Νοεμβρίου / 5 Δεκεμβρίου 1823,(ΑΣΙ,Κατάστοχο 11,φ.26 )

8. *Η πρώτη επιδημία παρατηρήθηκε τύ 1815 (Βλ. ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ). Η δεύ

τερη προς τά τύλη τοΟ 1816,μετά τούς γαμους τοΟ μικρύτερου γιοΟ τοΟ 

Άλή,Σαλη'χ πασδ: ”... καί είς το' τ έ λ ο ς  τοϋ γάμου έφανερώθη πανούκλα 

εις τύν "Αγιον Νικύλαον καί έτζι εκαμεν τούς καλεσμε'νους νά σκορπί - 
σουν..." (βλ. Π α π α κ ώ σ τ  α,'ΐστορία τής πολιορκίας,σ.54.Πρβλ.και

Λ ά π π α, ’Αθαν.Λιδωρίκης, σ.981).Τύλος ή τρίτη πανούκλα παρατηρη'θηκε 

τον ’Απρίλιο τοΟ 1820 (Βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 10,σ. 55).Άπο το ,φύβο 

τής επιδημίας αυτής φαίνεται, πώς έκλεισαν δλα σχεδύν τά χάνια,τά κρα- 

σοπουλιά καί οί φοΟρνοι στά Γιάννινα,γεγονύς πού έζανάγκασε τον Αλύ 

νά έκδώσει σχετικύ διαταγύ γιά νά παραμείνουν οι, συντεχνίτες αυτοί
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σττΐ θέση τους (βλ. Κ ο υ γ έ α,Τ6 άκεερωτεκάν άρχεεον,σ.ΙΙΙ).

9. Πρέιεε να αναφέρουμε έδω ιώς οε γεαννεώτεκες συντεχνίες είχαν 6η- 

μεουργάσεε μεά ύγεεονομεκά ζώνη μέ λαζαρέτα,κοά χερεάρεζε στο ελαχε- 

στο τές ιεθανάτητες μετάδοσης τοΟ νοσήματος (βΧ. "Εγγραφο τοΟ Ετ. Ι

ωάννου, άχρονο λ άγπτ ο, μέ τετλο:δσας βοηθεέας έκαμα εες τό βαροσε αχέ τάν

<αεράν οιοΟ έγενα χροεστάς,ΑΣΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ.Στά εδεο έγγραφο γένεταε λάγος 

καε' γεά άχώθηση τάς έχεδημε'ας σέ δεάστημα 60 ήμερων,χράνος χοά άχοτε- 

λεζ ρεκάρ άκάμη καε' γεα' τε'ς σάγχρονες τάτε μεθάδους τδν Εύρωχαέων.Βλ. 

άκάμη καέ τάν ΰχ'άρεθμ. U56/H-2-1823 έχεστολά τοΟ Στ.’Ιωάννου χράς 

τάν Ταχάρ άγά,ΑΕΙ,Κατάστεχο 8,σ. 93).

10. Βλ. τάν ύχ'άρεθ. 508/ 26-3-1823 έχεστολά τοΟ Ετ.’Ιωάννου χράς 

τές γεαννεώτεκες συντεχνεες,ΑΕΙ,Κατάστεχο 8,σ. 100-101).

11. Ετάν ύχ. άρεθ. 569/2-9-1823 έχεστολά του,(ΑΕΙ,Κατάστεχο,8,σ. 110). 

6 Ετ. ’Ιωάννου έγραφε στάν Νεκ.Ζωσεμά στά Μάσχα ανάμεσα στ*άλλα καε

τά έζ?ΐς γεά τάν έχεδημέα αυτά ά χανοάκλα έκοχτε 30 τάν ημέραν.."

12. ΒΧ. τάν ύχ'άρεθμ. 529/28-4-1823 έχεστολά τοΟ Στ. 'Ιωάννου χράς 

τά μητρο<ολετη ’Ιωαννένων Γαβρεάλ,(ΑΕΙ,Κατάστεχο 8,σ. 105).

13. "ΌλοΟστερνά άφανεσμά τής γάς" τάν όνομάζεε ό Ετ. ’Ιωάννου στάν 

ΰχ'άρεθμ. 554/3-6-1823 έχεστολά του χράς τάν 'Αναστάσεο Μχέρκο,(ΑΣΙ, 

Κατάστεχο 8,ο. 108).

14. ΒΧ. έχεστολά τοΟ Μεχ. Παχαγεωργε'ου χράς τάν Ετ. 'Ιωάννου μέ ήμε- 

ρομ. 1 Νοεμβρε'ου 1822/ΑΕΙ,Φ.Ετ . Ιωάννου 1822-23).

15. Βλ. έχεστολά τοΟ 'Αναστ. Παχταφέλου ιράς τά Στ. 'Ιωάννου μέ ημε- 

ρομ. 10 Μαρτεου 1823,ΑΕΙ,Φ.Στ. 'Ιωάννου 1822-23.Πρβλ. καε' έχεστολά 
Νεκ.ΒρετοΟ ιράς 1 * . 'Ιωάννου,(ΑΕΙ,Φ.Ετ.'Ιωάννου 1822-23).

16. 'Η υχαεθρος χοά farav χάντοτε άραεοκατοεκημένη έζασφάλεζε τάν χ:.ά,-ν  

τέλεεα γεά τάν έιοχά μάνωοη (βλ. Εασ.Παναγεωτάχουλου,Δημογραφεκές. έ- 

ζελε’ζεες,ΙΕΕ,ΙΑ (1975) σ. 153-154.Βλ. άκάμη Traian S t ο i a η ο vi ch
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*0 καταχτητής ορθόδοξος Βαλχάνιος έμπορος*"'** οικονομική δομήΗσ.296). 

Γιά τούς λοιμούςπού κατά καιρούς έπληξαν τά Βαλκάνια άπά τ ό  15- ώς 

τόν 19- αιώνα (βλ. Μ e h 1 a n ,Οΐ έμποριχοί δρόμοι,"*Η οικονομική 

δομή” σ. 377 καί 397,σημ. 126 καί 127).

17. Βλ. επιστολή τοΟ ’Αναστ.Παππαφίλου προς τά Στ. Ίωάννου μέ ήμερ. 

10 Μαρτίου 1823,(ΑΣΙ,Φ.Στ. Ίωάννου 1822-23).

18. Γιά τήν πρωτοφανή ακρίβεια καί τήν φοβερή πείνα πού ακολούθησε, 

ώστε νά φθάσει τά φάρτωμα τά καλαμπάκι άπά 20 σέ 50 γράσια καί νά κα

ταντήσουν οι άνθρωποι σάν σκελετοί βλ. Χρ. Σ ο ό λ η ,’Επιγραφαί καί 

ενθυμήσεις Ήπειρωτιχαί,ΗΧ 9(1934) σ. 113-114,άρ. ένθ. 124.

19. Γιά τίς τρομαχτικές διαστάσεις πού είχε πάρει τά θλιβερά φαινόμε

νο τής ζητιανιάς των μολυσμένων,πού πολλές φορές ή πείνα τονίς ώθοΟσε 

σέ παράλογες πράξεις 8λ. έπιστολή Νούσια ΧρυσοΟ,πρωτομάστορα τής συν

τεχνίας των τακιαντζήδων πράς τά Στ. Ίωάννου μέ ημερομ. 3 Μαρτίου 

1823,(ΑΣΙ,Φ.Στ.Ίωάννου 1822-23).

20. Βλ. έπιστολή μητροπολίτη Γαβριήλ πράς τά Στ.Ίωάννου μέ ήμερ. 15 

Μαρτίου 1823,(ΑΣΙ,Φ.Στ. Ίωάννου 1822-23).Πρβλ. καί τήν ύπ'αριθ. 594 / 

26-10-1823 έπιστολή του Στ. Ίωάννου πράς τοάς Ίω.Μπού>πα καί Λάμπρο 

Πάλλη,(ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 113).

21. Βλ. έπιστολή τοϋ Ν.ΧρυσοΟ πράς τά Στ. Ίωάννου μέ ημερομ. 3 Μαρ

τίου 1823,ΑΣΙ,Φ.Στ. Ίωάννου 1822-23.

22. *Η προσπάθεια τοΟ περιορισμοϋ καί καταστολής τής έπιδημιας,η ο

ποία φυσιολογικά είχε αρχίσει νά έξασθευεί ύστερα άπά τήν πολύμηνη 

ορμητική της παρουσία,φαίνεται πώς άρχισε στις αρχές Απριλίου τοϋ 

1823 (βλ. έπιστολή τοϋ Στ.Βασιλείου πράς τά Στ.Ίωάννου μέ ημερομ.

25 Μαρτίου 1823,ΑΣΙ,Φ.Στ.Ίωάννου 1822-23).

23. *0 τελικάς απολογισμός τής επιδημίας αύτής γιά τήν πάλη των Ιωαν- 

νίνων ίταν 8.000 νεκροί χριστιανοί καί όθωμανοί μαζί (βλ. Α ρ α 

β α  ν τ ι ν ο ϋ,Χρονογραφία,τ. Α ',σ. 369).
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2U. "Eve μεχρό ποσοστό,σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό της,είχε περόσεε 

σχόν έπανασχατημένη 'Ελλόδα χαC πόρε μέρος σχόν χοενό * Αγώνα τός 

* Ανεξαρτηρέας.Βλ. σχεχεχό στοΟ . Τ σ ε ρ π α ν λ  ό,"Αγνωστο 'Υπό

μνημα γεό τόν πόλη των *Ιωαννένων,σ.21.

25. Παρόμοεες χαχασχόσεες γνώρεσε χαέ ή Θεσσαλέα άπό τόν προετοιμα

σία χβν τουρχεχβν στρατεών μέ χατεόθυνση τόν Α.Στερεό 'Ελλόδα χαέ 

τόν Πελοπόννησο.

26. 'Από τές πεό σημαντεχές έχστραχεξες όταν: Τό 1822 χοΟ Χουρσέτ πα

σδ χαε μετό τοΟ *Ομέρ πασδ ένανχέον των Σουλεωχδν'τόν έδεα χρονεό χοΟ 

Κεουταχό στό Δ.Στερεό μέ τελεχό απόληξη τόν πρώτη πολεορχέα τοΟ Μεσο- 

λογγεου'τό 1823 τοΟ Μεχμέχ Ρεσέτ πασδ πόλε πρός τό Δ.Σχερεό'τό 1825 

χαε 1826,χρονεχό δεόσχημα ποό χαχαναλώνεχαε στό δεόχερη πολερχέα τοΟ 

Μεσολογγε'ου, χαε τέλος τό 1826-1827 έχουμε τόν έχστραχεέα χοΟ Κεουχα- 

χ6 στόν *Αν.Στερεό χαε τόν 'Αττεχό.

27. Βλ. 'A ρ a 8 α ν τ ε ν ο Ο,Χρονογραφέα,χ. Α',σ. 392-39^,όπου άνό- 
μεσα σχό τόσα ανυπόφορα δεενό των χρεστεανδν γένεχαε λόγος χαέ γεό 

τόν έξορέα 5 γεαννεωτών προχρέτων.

28. Βλ. "Μπουγεουρνχε* τοΟ Κεουταχό πρός τοός προεστώχες χοΟ ναχεγεέ 

τός Παλαεοπώγωνης" μέ *μερ. 31 Ίουλε'ου 1828/ΑΗΙ#"Εγγραφα ΔελΒεναχε'ου)

29. Βλ. ' Α ρ α Β α ν τ ε ν ο  Ο,Χρονογραφέα,τ. Β',σ. 289-290.

30. "Οπως είναε γνωστό ή πολεορχέα αυτό δρχεσε τόν 'Απρέλεο τοΟ 1825 

καέ τελεέωσε μέ τόν όρωΣχό έξοδο των πολεορχημένων τόν 'Απρέλεο τοΟ 

1826.

31. 'Αλεξ.Δ ε σ π ο χ ό π ο υ λ ο  υ,'Η έπανόσταση χαχό χό 1828.0ε έξε- 

λέξεες χοΟ έλληνεχοΟ ζητόματος χαε οt  ένέργεεες τοΟ Καποδέστρεα σχό 

δεπλωμαχεχό ιεδέο ώς τόν Αύγουστο.ΙΕΕ,ΙΒ(1975) σ.499-500 χαέ 502.

32. "Εφη ' Α λ α μ α ν ό , ' Η  έπανόσταση χατό τό 1828.'Ο 'Αγώνας στόν Κρό- 
τη ΙΕ£, ΙΒ’( 1975 ) σ. 494.
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33.Βλ.Μπουγιουρντύ τοΟ Κιουταχύ πρύς τούς προεστούς τύς έπαρχύας Πω- 

γωνιανύς μέ ήμερ. 31 'ίουλύου 1828, (ΑΜΙ,"Εγγραφα Δελβιναχύου).

3*». Βλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η,Δύο ύπομνύματα τοΟ Ψαλύδα πρύς τύν Καποδύ· 

στρια,ΉΕ" 1(1952) σ. 469.

35. Βλ. έπιστολύ των γιαννιώτιχων συντεχνιών πρύς τύν Κιουταχύ*μέ ή

μερον. 28 Δεχεμβρύου 1828,ΑΜΙ, Φ.διάφορα λυτά έγγραφα.

36.Βλ.Μπουγιουρντύ τοϋ Κιουταχύ πρύς δλους τούς ραγιάδες τοΟ καζδ 

’Ιωαννύνων,μέ ημερ. 30 Δεχεμβρύου 1828j(AMI,Φ.διάφορα λυτά έγγραφα).

37. Παρόμοιο έγγραφο γιά τύν χαθορισμύ τής άμοιβύς τοΟ άγωγιοΟ μέ α

λογο χοινοπούησε ό γιος τοΟ Κιουταχύ,’ΐμύν πασάς,στύν βοεβύδα "Αρτας 

χαύ δλους τούς μουσελύμηδες τύς τοπαρχύας του,μέ ημερ. 5 Φεβρουαρύου 

1830. Σύμφωνα μέ τύ διαταγύ αύτύ τύ αγώγι» άπύ τύν Πρέβεζα ώς τύν "Αρ 

τα χαθορύζεται σέ 10 γρύσια τύ χειμώνα χαύ 8 τύ χαλοχαύρι χαύ άπύ 

τύν "Αρτα ώς τά Γιάννινα σέ 12 χαύ 10 γρύσυα άντύστοιχα (βλ. ’Αρχείο 

Κων/νου Φρύντζου,Κατάλοιπα Κώστα ΓραμματιχοΟ).

38. Γιά τύς δυσμενεΣς επιπτώσεις τύς ληστεύας στύ έμπύριο χαύ τούς 

δρύμους η τοποθεσύες πού συνύθως διάλεγαν οι ληστές γιά νά δράσουν

βλ. Μ e h 1 a η,Οι έμποριχού δρόμοι,"'Η οιχονομιχύ δομύ"σ. 377 χαύ 

398,σημ.140.

39. 'Ο πασάς αύτύς βρισχύταν συνέχεια άπύ τύ 1822 μέχρι τύ 1830 σέ 

διάφορες μαχροχρύνιες χαύ έπύπονες έχστρατεΣες (Δυτιχύ χαύ ’Ανατολι- 

χύ Στερεά,’Αττιχύ χαύ Μπιτύλια).

40. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο  ϋ,Χρονογραφι'α,τ. Α',σ. 379-382,δπου χαύ 

μνημονεύονται τά ονόματα των διαφόρων ληστών πού δροΟσαν στύν χαζά

'Ιωαννύνων.

41. Βλ. Τ σ ι ρ π α ν λ  η,"Αγνωστο υπόμνημα,σ. 21.

42. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ ι ν ο Ο  ,Χρονογραφύα,τ. Α',σ. 386-387.



if3. Βλ. Στάφ. Π α ι α 6 t ο υ λ ο υ,'Η έχανάσταση στιΐ Δ.Στερεά ’Ελ

λάδα ,θεσσαλονε'χη 1962,0.148 χαε' 164-165,σημ. 3.

ι*4. Βλ. ’A ρ α β α ν τ ι ν ο Ο,Χρονογραφεα,τ. Α',σ. 387-388.

*♦5. *0 τάτε κροεστάς τών ’Ιωαννε'νων ’Αλέξεος Φελεου, γράφοντας τάν 

Νοάμβρεο τοΟ 1843 κράς τάν Μεχαάλ Ξανθά γεά τες ύκοθάσεες τάς κάλη$* 

άνάφερε ανάμεσα στά άλλα:"... δ χ.Νοάσεας Χρυσάς..δυσχολεάεταε μεγά- 

λως.,έχεεδά χαε' δάν είνε έχεΣνος ώς τάν δζεάρατε,έχασε εες των άλβα- 

νετων τάν κυρχαγεάν ύκέρ τά τετραχάσεας χελεάδας Γράσσεα .."(βλ.ΕΑΜΙ 

Χεεράγραφον κερά Ζωσεμαδών,άρ. 11)·

46. Βλ. Πε'ναχα σ. 43. Πρβλ. χαε' τάν ύκ’άρεθμ, 398/15-10-1822 έκεστολά 

τοΟ Στ. 'Ιωάννου κράς τάν Κ.Τζαβέλλα,μχαχάλη (ΑΣΙ,Κατάστ.8, σ.84).

47. Έντάκωση κροχαλεΣ τά γεγονάς δτε δ τοΟρχος μκέης 6άν χατέφυγε 

στοάς σχετεχοάς χώδεχες τοΟ μεχχεμέ,δχου ασφαλώς ύκάρχαν χαταγραμμέ- 

νοε δλοε οε φάροε στάν τουρχεχά γλώσσα.Πολά χεθανάν σε χώδεχες αύτοά 

νά δχολοάθησαν τά γενεχάτερη τάχη τών χωδεχων τών Ίωαννάνων κοά χάηχαν 

η χάθπχαν κατά τά δεάρχεεα τάς κολεορχάας τοΟ 'Αλδ άκά τά χυβερνητεχά 

στρατεάματα (βλ. τάν ύχ’άρεθμ. 158/26-2-1821 έκεστολά τοΟ Στ.’Ιωάννου 

κράς τούς Θεοδ.χαε ΔημΗκουρέλη,ΑΣΙ,Κατάστεχο 8,σ. 35).

46. Βλ. τάν ύκ’άρεθμ. 302/15-4-1822 έκεστολά τοΟ Στ,’Ιωάννου κράς 
#

τάν Χουσεεν μκέη/ΑΣΙ,Κατάστεχο 8,σ. 69).

49. Ηέχρε τάτε δ δεανομά χαε' δ εεσκραζη τών φάρων γενάταν σέ δάο έξά* 

μήνα βλ. χαρακώνω σ. 63.

50. Βλ. έκεστολά τοΟ Δημ. ’ Αθανασε'ου κράς τάν Στ. Ιωάννου μέ δμερομ.

24 Αύγοάστου 1822^ΑΣΙ,Φ.Στ.’Ιωάννου 1822-1823).

51. Βλ. σχέδεο έκεστολδς τοΟ Στ.’Ιωάννου κράς τοάς Γεαννεώτες κοά έ- 

μεεναν ιροσωρενά στά Τσεκάλοβο Ζαγοράου άκά τά φάβο τδς κανώλης, μέ 

δμερομ. 25 Σεκτεμβρε'ου 1822#(ΛΣΙ,Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

-311-

52. Βλ. έκεστολά Στέργεου Ηε'τζου Στάμμου,Μετσοβάτη έμχορου,χράς τά
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Στ. 'Ιωάννου,μέ ημερ. 5 Νοεμβρίου 1822.στά ΑΣΙ,Φ.Στ.Ιωάννου 1822-23.

!
53. Γυά το' μαχτοΟ τοΟ ’Ομέρ Βρυώνη έχυβαρΰνθηχαν γυά δλο τά χράνο μέ

110.000 γράσυα,δσα δηλ. άχρυβως χαυ έχέ έχοχής τοΟ ’Αλή χασα,δν άφαυ- 

ρέσουμε τούς έχυχλέον χροσωχυχούς φάρους τοΟ υδυου χαυ των γυων του 

Μουχτάρ χαυ ΒέλΑ χού ανέρχονταν σέ 20 .000 γρ. (βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 37, 

σ.Ι,δχου άναφέρεταυ χαραχτηρυστυχά 6 τάτλος τοΟ δεφτερυοϋ:χουνον χρο- 

νυχάν δευτέρυ δλου τοΟ βυλαετυου μας... άχά τάν άχερασμένον ’Ιανουά- 

ρυον όχοΟ ίλθε τά χασαλύχη τοΟ αύθεντάς μας ’Ομέρχασα εως τον έρχά- 

μενο 'Ιανουάρυο 1823).

54. Ού χερυσσδτερου Καλλαρυτυνού δυασχορχύστηχαν δχως είναυ γνωστά 

στα 'Εχτάνησα μετά τάν έχανάστασά τους τάν ’ΐούνυο τοΟ 1821.Βλ. χαρα- 

χάνω σ.

54α. Μούλχυ= χτήμα,άχύνητο,χερυουσύα (Toupx.mvilk).

55. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 36,σ. 7 (’Ιανουάρυος 1823).

56. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 36,σ. 7 (’Ιανουάρυος 1823).

57. Βλ. έχυστολά Στεφ.Βασυλευου χρος το Στ.’Ιωάννου,μέ ήμερομ. 2 

Φεβρουαρυου 1823^(ΑΣΙ,Φ.Στ. ’Ιωάννου 1822-23). Πρβλ. χαυ έχυστολιΐ τοΟ 

Κων/νου Χαραμή χρο'ς τον Στ.’ΐωάννου μέ τάν υδυα ήμερομηνυα, στο ΑΣΙ, 

Φ.Στ.’Ιωάννου 1822-23.

58. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 36,σ. 7 (’Ιανουάρυος 1823).

59. Βλ. έχυστολά Νυχ.'Αργνίρη χρος το Στ. ’Ιωάννου μέ ημερομ. 2 Φεβρου

αρυου 1823.(ΑΣΙ,Φ.Στ. ’Ιωάννου 1822-23).Βλ. άχάμη τάν ύχ’άρυθμ. 454 /4- 

2-1823 έχυστολά τοΟ Στ.’ΐωάννου χράς τά Στ.Βασυλευου,(ΑΣΙ,Κατάστυχο 

8,σ. 92ΧΠρβλ. άχάμη χαυ έχυστολά Στ.’Ιωάννου χρος Στεφ.Βασυλευου, μέ 

ημερομ. 11 Φεβρουαρυ'ου 1823,(ΑΣΙ,Φ.Στ. ’Ιωάννου 1822-23).

60. Βλ. τάν ύχ’άρίθμ. 454/4-2-1823 έχυστολά τοΟ Στ. ’Ιωάννου χρο'ς 

το Στ.Βασυλευου ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ. 92).

61. Βλ. τάν ύχ’άρυθμ. 302/15-4-1822 έχυστολά τοΟ Στ.’Ιωάννου χρο'ς
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τάν Χουσευν χασά,(ΑΕΙ,Κατάστιχο 8,σ. 68).

62. Βλ. έχιστολά Ετεφ.Βασιλείου χράδ Ετ.'Ιωάννου ,μέ ίμιερομ. 2 Φε

βρουάριου 1823,(ΑΕΙ,Φ.Ετ.’Ιωάννου 1822-23).

63. Βλ. έχιστολή Ετ. ’Ιωάννου χράδ Ετ.Βασιλείου μέ Αμερομ. 11 Φεβρου

άριου 1823,(ΑΕΙ,Φ.Ετ.’Ιωάννου 1822-1823).

6U. Βλ. έχιστολά Στ.’Ιωάννου χράδ Ετ.Βασιλείου ο.χ.

65 Βλ. τάν ύχ'άριθμ. 455/U-2-1823 έχιστολιί τοΟ Στ.'Ιωάννου χράδ τά 

Εουλειμάν χασά,(ΑΕΙ, Κατάστιχο 8,σ. 93).

66. Βλ. τάν ύχ’άριθμ. U56A-2-1823 έχιστολά τοΟ Ετ.’Ιωαννου χράδ τάν 

Ταχάρ αγά,(ΑΕΙ, Κατάστιχο 8, σ,93).

67. Βλ. έχιστολά Στ.'Ιωάννου χράδ Στ. Βασιλεάου,μέ ημερομ. 11 Φεβρου

άριου 1823,(ΑΕΙ,Φ.Ετ. ’Ιωάννου, 1822-23).

68. Βλ. σχέδιο έχιστολάδ Στ.'Ιωάννου χράδ τά μητροχολέτη Ίωαννένων 

Γαβριάλ,μέ ημερ. 11 Φεβρουάριου 1823/ΑΣΙ,Φ.Ετ.'Ιωάννου 1822-23).

69. Βλ. έχιστολά των συντεχνιΰν χράδ τά Στ.'Ιωάννου,μέ Ημερομ. 23 

Μαρτίου 1823( ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-ΙΒΙ).

70. Βλ. τάν ύχ’άριθμ. 506/26-3-1823 έχιστολά τοΟ Στ.’Ιωάννου χράδ 

τοάδ Κων/νο ’Αθανασίου,Κυριάχη Μχέζινο,ΕχΟρο Πλέσιο χαέ 'Αναστάσιο 
Μχαροάτα στά ΑΕΙ,Κατάστιχο Θ,σ.100.Ταυτόχρονα 6 Ετ.Ιωάννου δέχτηκε χα-

ράμοια χράσχληση άχά τάν Στεφ. Βασιλείου και τάν Εουλειμάν χασά (βλ. 

τίδ ύχ’άριθμ. 508 χαέ 509 /26-3-1823 έχιστολέδ τοΟ Ετ.’Ιωάννου χράδ 

τοάδ Ετεφ.Βασιλείου χαί Εουλειμάν χασά άντίστοιχα,ΑΕΙ,Κατάστιχο 8, 

σ. 101 )

71. Βλ. τάν χαραχάνω έχιστολά τΟν συντεχνιών χράδ τά Στ. 'Ιωάννου 

μέ ύμερομ. 23 Μαρτίου 1823.
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72. Βλ. ττίν ύπ*άρμθμ. 508/26-3-1823 άπαντητμχά έπμστολά τοΟ Στ.'ΐω- 
άννου πρός τός συντεχνίεςΑΣΙ,Κατάστμχο 8,σ.100-101).

73. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστμχο 30,σ. 6 ,δπου ό Στ.’Ιωάννου σημεμώνεμ μδμόχεμρα: 

”.. 1823 άπρμλέου 18 όσα όταν έχατέΒην δμά έπμδμόρθωσμν tFIs στάμμας 

εμς *Ιωάννμνα χαμ εμς τά νησό γρ. 377”.

74. Μμά άπό τμ'ς πολλές δνομασάες των μονάδων δμανομΑς τοϋ φορολογμχοϋ 

ποσοϋ.'Από τές πυό γνωστές φορολογμχές μονάδες είναμ άχόμη τά τζάχμα. 

ού χαπνοό,τά νομχοχυρμά χαμ' τά στεφάνμα.

75. Βλ. τάν ύπ’άρμθμ. 554/9-6-1823 έπμστολά τοΟ Στ.'ΐωάννου πρός 

τόν *Αναστάσμο Μπέρχο στο ΑΣΙ,Κατάστμχο 8,σ.108.

76. Βλ. ΑΣΙ,Κατάστμχο 36,σ. 9 (’Ιανουάρμος 1823)

77. Βλ. τάν ύπ’άρμθμ. 553/9-6-1823 έπμστολά τοΟ Στ.'Ιωάννου πράς τόν 

Πέτρο Μελδ,γαμπρό του,(ΑΣΙ,Κατάστμχο 8,σ. 107).

78* Βλ. ΑΣΙ,Κατάστμχο 36,σ. 8 (’Ιανουάρμοδ'1823).

79. Βλ. ’Α ρ α Β α ν τ μ ν ο  Ο,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 186,όπου δμνεταμ 

χαμ τά γενμχό ποσά τοΟ χαζδ γμά τούς φάρους αύτοάς.

80. Ό φάρος αύτάς μδμαέτερα τώρα ποιί είχε παρατηρηθεϋ αισθητά 
μεμωση στά άνθρώπμνο στομχεμο,δμάγχωνε τές φορολογμχές υποχρεωσεμς 
των συντεχνμαχων μελών, γματμ έπμβάλλονταν χατ'άποχοπά χωράς νά έξετά- 

ζεταμ καθόλου η αύξηση η έλάττωση τοΟ χρμστμανμχοΟ στομχεμ'ου τ?|ς πά

λης. 'Αντάθετα ομ ύπόλομπομ φάρομ παρουσμ'αζαν χάπομα σχετμχά άναλογάα 

ανάμεσα στά ποσά χαμ στάν πληθυσμό.

81. Βλ.παραπάνω σ. 41.

82. Βλ. ’Α ρ α Β α ν τ μ ν ο  Ο,Χρονογραφμ'α τ. Β',σ. 286.

83. *0 ’ΑραΒαντμνός έσφαλμένα παρουσμάζεμ τάν άμομΒά τοΟ Κατά,άνερχο-
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μενη έτήσυα ο έ  28.000 γράσυα,ώς χράσθετο φ(5ρο xfls χερυάδου αυτής.Τά 

υδυο ιοσά χλήρωναν τά χ ρ ό ν ο στάνχατή τδν *Ιωαννάνων ου χάτουχου τοΟ 
άντυστουχου χαζδ χυ aid χράν. Βλ.σχετυχά σημεάωμα μέ ήμ.9-4-1820(ΑΣΙ, 
Φ.ΠΙ-ΦΕΛ).

89. Μουφτής = έρμηνευτής τδν νάμων (τουρχ. mufti ή mOftu)
8Μα. Βλ. Π. *Α ρ α β α ν ί  ι αι ο 0, Χρονογραφ ta, τ. Β' ,σ. 288-289.

85. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ υ ν ο  0;Χρονογραφυα,τ. Β',σ. 288-289.

86. *0 Π.'Αραβαντυνάς ύχολογάζευ τήν έχυβάρυνση στά δλυχά χοσά έζαρ- 

χής χατά ούχογένευες; χράγμα χοά νομυζουμε χώς δέν εύσταθεε>άφοΟ σύμ

φωνα μέ τύς αρχευαχές μας χηγές ή κατανομή των φάρων, ταχτυχων χαυ £χ* 

ταχτων,γυνάταν στάν χαζοί χρωτα χατά τμήματα χαυ ύστερα χατά ουχογένευ- 

ες.Αύτά εζχεώς άχοτέλεσμα τά .χοσοστά συμμετοχής χάθε ούχογάνευας νά 

δυαφοροιουοϋνταυ αχά τμήμα ο έ  τμήμα . "Ετσυ^ ένω χατά τάν ’Αραβαντυνά 

Φαυ'νεταυ χώς τά χάθε σχύτυ τοΟ χαζδ ’Ιωαννύνων κλήρωσε 130 γράσυα τά 

χράνο στά δυάστημα τών 8 αύτων έτων (1822-1829),ανεξάρτητα σέ χουά να- 

χυγυέ άυήχε τ<5 σχυ'τυ^τά χράγματα ε£ναυ δυαφορετυχά.Στά Γυάννυνα χ.χ. 

ή χάθε ουχογένευα έχυβαρύνθηχε μέ H4U γρ. τ ό  χράνο,στά Ζαγάρυ μά 200 

ΥΡ^στούς Καλαρρύτες χαυ τ ό  Συρράχο 271 γρ. .στά Μαλαχάσυ 38 γρ. χαύ 

τέλος ή χάθε έβραυχή οΰχογένευα έχυβαρνίνθηχε μέ 70 γράσυα.

87. *0 έχουχυσμάς των 'Ιωαννυνων £γυνε μετά τά 1830 χαυ χροοδευτυχά 

(βλ. ‘Α ρ α β α ν τ υ ν ο  Ο,Χρονογραφύα,τ. Β',σ. 270-271).

88. Τ ό έμχάρυο έχεύνη τήν έχοχή υδυαύτερα χαρουσύαζε μεγάλη δυσχαμ- 

ψυα (βλ. έχυστολή τοΟ Σωτ.Σταύρου χράς Φύλαχτο Νυχολάου χαυ Συντρο- 

φύα στά Ζέμουν, 1/13 Μαρτυου 182**,ΑΣΙ,Κατάστυχο 11,Φ. 39ν ).

89. Βλ. έχυστολή 'Αναστασίου Παχαφυλου χρ<5ς Στ.'Ιωάννου μά πμερομ.10 

Μαρτυου 1823,στήν δχουα άναφέρονταυ χαύ τά εξής:"., δ χύρ Νούσυας 

Χρυσής,6 όχοεος χρωτα μοΟ ήλεγεν δτυ βρυσχευ αυτής δάνευα,τώρα όμως 

μοΟ έδυσχάλεψεν «ολύ τήν ύχάθεσυν... άχήμη είχε έλχυδα χαυ ευς τά 

χαυδυά Μέτζο Μχάνου χαυ' αυτά άρχυσαν χαυ έφυλάχωσαν τά χαυδυά τοΟ 

Νυχ.Μυ'χου. .‘̂ (ΑΣΙ,Φ.Στ. Ίωάννου 1822-23).
\WK-\,r>■.

90. *Λιά τή χοσά τΟν 57.387 γρ. ιού ήταν ή άναλογύα τοΟ βαροσυοΟ^»
% .

ν' J %-υ , :/
3 .
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στά κουνά έτήσυο δεφτέρυ τοΟ καζα τοΟ 1822,το Ζαγάρυ αναχοάφυσε τοάς 

Γυαννυώτες πληρώνοντας 25.000 γρ. γυά λογαρυασμά τους καυ ου Ε

βραίου 2.750 (βλ. ΑΣΙ,Κατάστυχο 37,σ. 1,16 ’Οκτωβρίου 1822).

91. Βλ. "Μπουγυουρντυ Βεζάρ Ρεσυτ Μεχμέτ πασα ροάμελης Ιωαννυνων, 

Ντελβυνου,Αυλώνας" μέ ήμερομ. 9 Μαυου 1826,ΕΑΜΙ άρ. 21.

91α .Τεκλυφυ=φάρος,ένάχληση (τουρκ.tdklif).

92. Στο *Ιστορυκά *Αρχευο Κέρκυρας καυ ΰδυαυτερα στά τμήμα τοΟ Ιονυ- 

ου κράτους σώζονται, αρκετού φάκελου δπου σημευώνονταν απά μυα επυτρο- 

πη ,γνωστή περυσσάτερο ώς έπυτροπά των ξένων, οΰ άφυξευς καυ ου ανα- 

χωρήσευς των ξένων στήν Κέρκυρα /Ανάμεσα στοάς φακέλους αύτοάς έντοπυσα- 

με μερυκοάς ποά άναφέρονταυ τάσο στοάς κατουκους τής περυοχής όσο καυ 

στά χρονυα ποά μας ένδυαφέρουν.Ίδυαυτερα γυά τοάς Γυαννυώτες βλ.Φ.2Μ-5. 

Commissione per li Stranieri,Registro nono da 12 Giunio 1825/fino li 2£ 

genajo 1827,φ.φ 1V ,6V ,7V ,10V ,11V ,12T,16V ,17T,20T,21T ,24V ,28T,29T,30V ,

36T ,36V ,39T ,UlV ,U3V ,U6T,U7V ,if8T,54V ,57V,58T ,59V ,62T“V ,6UT,82V,84V ,85T, 

86V ,90V ,98V ,111T"V ,11UT,116T,118V ,126T.-Registrol0 da primo febraio 

1827/fino li 10 decembre 1827,φφ. 18T ,32T ,35T,35V ,41T,53T,56T ,65V, 

73V ,87T ,109T,lllV ,130V ,132V ,133V ,138V ,m 0y.-Registro 11 da 11 dece-

mbre 1827/fino li 19 giunno 1828,φ.φ. 1V ,9T,20T ,24T,30T ,34V ,37V,58V ,
v v 

65 ,67 .

Οΰ περυσσάτερου άπά τοάς προσφυγές συντεχνυτες γυαννυώτες ίταν 

καποτάδες καά ένσωματώθηκαν στή συντεχνυα των Καποτάδων-Γουναράδων 

τής Κέρκυρας,δπου πράσφεραν μέ τη σευρά τους αργότερα το σχετυκο χρη- 

ματυκο ποσά-δώρο στοάς κυβερνήτες τής Παναγυας των Ξένων τοΟ νησυοΟ 

(βλ. Σπ.Σ τ ο ά π η, "Οΰ Ξένου" εν Κερκάρφ,β' έκδοση,Κέρκυρα 1960,σ. 

62 καυ 156).

93. Βλ. 'Ιστορυκό ’Αρχευο Κέρκυρας,*Ιονυο Κράτος,Φ.2*45 ,Registro 9,

10, καυ 11,δπου αρκετού άπά τοάς προσφυγές γυαννυώτες ίρθαν στήν 

Κέρκυρα άπά τά Ζάκυνθο.Πρβλ. καυ Κ ο ν ά μ ο υ,’Ηπευρώτες στά ,

Ζάκυνθο,σ. 6- 18.

φ

94. Μπουγυουρντυ' τοΟ Κυουταχή,μέ ημερομ. 9 Μαυου 1826τ(ΕΑΜΙ,άρ. 21), 

μέ τά όπουο άπευθάνεταυ καυ στοάς γυαννυώτες ποά μένουν προσωρυνά

τά Θεσπρωτέα: "... δσου είσθε φευγάτου ο κ ό τά βατάνυ σας (πατρυδα)εΰς 

Τζαμουρυαν...



95. Βλ. Π α ι α δ ά κ ο υ λ ο  υ , Ή  έκανάσταση στή Δ.Στερεά Έλλάδαρ.

1U8.
I

96. Βλ. Β ρ α ν ο ύ σ η,Αθανάσιος Ψαλίδας,'ΉΕ” 1(1952) σ. 469.

97. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,σ. 4:”Ή  έκκλησία τής ύκεραγίας θεοτά

κου τοϋ άρχιμανδρείου,1830 'Ιουλλίου α,άκά τούς βαροσλήδες Ιωαννι- 

ταις δσα τής χρωστοΌν άκά ασημικά.Γρ. 29,649,10”.Τά ίδιο φαινάμενο

καρατηρήθηκε στά δάσκολα αυτά χράνια και στά Κακάσοβο τοΟ ΖαγοριοΟ
τ^ν

(Βλ. Κώδικα χωρίου ΚαιεσάΒου φ 16 ).

97α.Μεζάτι=δημο*ρασία (TOupK.mezat)

98. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1837; σ.:3 καί 8δκου φαίνεται δτι οί Βαροσλή- 

6ες δανείστηκαν χρήματα άκά πλούσιους τουρκαλβανούς Γιαννιΰτες τά 

Σεπτέμβριο τοΟ 1829 καί τά Μάρτιο τοΟ 1829 μέ τάκους 15^/0 καί 19^/0 

τά χράνο αντίστοιχα.Βλ. άκάμη Β ρ α ν ο ά σ η,’Αθαν.Ψαλίδας,σ. 469.

99. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,σ. 24,δπου μνημονεύεται δτι κάποιος 

Έλμάζαγας δάνεισε στις αρχές τοΟ 1830 τούς Βαροσλήδες καί ζαγορίσι- 

ους μέ ”κοινή δμολογία” 2.285 γράσια μά τάκο 24°/ο τά χράνο.

100. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839 σ. 4,5,6,7 δπου οί περισσάτερες πε

ριπτώσεις τΟν δανείων ιού χορηγήθηκαν στούς βαροσλήδες στά χρονικά 

διάστημα 1827-1830 κυμαίνονται μέ τάκους Ανάμεσα στά 1°/0 καί 2°/0 

τά χράνο.

101. 'Απά τή δεύτερη σελίδα ώς καί τήν δγδοηκοστή τρίτη τοΟ καθολικοΟ 

αύτοΟ βρίσκονται καταχωρημένα τά περισσάτερα δάνεια πού ιραγματοιοιή- 

θηκαν απά τούς Βαροσλήδες συντεχνίτες στά χρονικά διάστημα 1827-1834.

102. Είναι τά διάστημα ιού δ Κιουταχής άπουσίαζε στήν έκστρατεία τής 

Α.Ετερε&ς 'Ελλάδας καί 'Αττικής (βλ. ' Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονο

γραφία ,τ. Α',σ. 382).

103. Τά κύριο διάγγελμά του ήταν Τραιεζίτης στήν Κωνσταντινούπολη. 

Διατέλεσε καί.γιά ένα διάστημα έιιστάτης (Βεκίλης) τοΟ Ζαγορίου (Βλ.

Λ α μ π ρ ί 6 η,’Ηπειρωτικά Μελετήματα,Ζαγοριακά,μύρος Β ’,τε0χ.9,σ.
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104. Μεγαλόμπορος Μετσοβίτης.

105. Πρόκειται γιά τό γιο τοΟ 'Ασίμ μπόη (μπειζαντός).Τόν έποχό έχει- 

νη έπικρατοΟσε ή συνήθεια ό γιός τοΟ μπόη νά άποκαλεΣται μπειζαντός.

106. Διατόλεσε ταξιλντάρης τοΟ βαροσιοΟ γιά κάμποσα χρονιά.Μαζί μό 

τόν άλλο φοροεισπράκτορα Λιοόρκα θεωρήθηκαν υπαίτιοι γιά τόν απώλεια 

των πρώτων φορολογικών καταλόγων πο\5 συντάχθηκαν τό 1822 από τό Στ.

’Ιωάννου^(βλ. έπιστολό Στ.’Ιωάννου πρός τόν Στ.Βασιλείου,μό ημερομ. 

14-8-1822,ΑΣΙ,Φ.Στ.’Ιωάννου 1822-23.Βλ. ακόμη έπιστολό Δημ. Μπουρελη 

*ρός Στ. ’Ιωάννου μέ ημερομ. 16 Φεβρουάριου 1823,ΑΣΙ,Φ.Στ.’Ιωάννου 

'.8*22-23).

107. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικό 1827-1839,σ. 8,11,21? όπου σημειώνονται τά ποσά 

τά όποΣα δανείστηκαν οί■βαροσλόδες καί οί έτόσιοι τόκοι των δανείων, 

στο χρονικό διάστημα 1829-1830.

108. Γιά τόν τρόπο με τόν όποΣο οί συντεχνίες δάνειζαν στά μόλη τους 

χρηματικά ποσά (βλ. παραπάνω σ. 53).

109. ’Η ύπολειτουργία τοΟ ταμείου αύτοΟ οφειλόταν στίς αντίξοες τοπι

κός αλλά καί γενικότερες συνθήκες,πο\5 εμπόδιζαν τό φυσιολογικό είσροό 

των ξένων νομισμάτων των εύεργετών.Βλ. τόν ύπ’ όριθμ. 594/26-10-1823 

έπιστολό τοΟ Στ.’Ιωάννου πρός ’ΐω.Μποόμπα καί Λ.Πάλλη στό ΑΣΙ,Κατάστιχο 

8,σ.113. Βλ. ακόμη καί ΑΜΙ,Καθολικό 1827-1839,σ. 8.

110. Βλ. Λ α μ π ρ ί δ η,’Ηπειρωτικά Μελετόματα,τεΟχ. 9-,σ. 82-86.

111. Βλ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ , Ή  έπανάσταση στό Δ.Στερεά ’Ελλάδα, 

σ. 131-132.

112. Βλ. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ,ό.π.,σ. 132 σημ. 2.

4

113. Βλ; Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ ,  ό.π., σ. 144-145.

114.Βλ. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 229.
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115. Βλ. AMI,Καθολικά 1827-1839,0. 56, δχου σημειώνονται τά ' έξίϊς:

" 1837 'Οκτωβρίου 15.'Αχά τά έλληνιχάν σχολεζον δσα έδωχαν διά τάς 

δάο σφαϋρας δχοΟ δλθαν άχά Πρέβεζαν ναζά μέ τά έξοδα,δηλ. δογάνα,ιχη- 

σάχι,άγώγιον κ.τ.λ. γρ:50".

116. *0 φάρος αύτάς άχοδίδονταν στά muhtesip ,σέ δχοιες χάλεις βέβαι

α ύχ^ρχε δ θεσμός αύτάς (βλ. Gibb-B o w e  η,Islamic society,τ. 1,μέ

ρος 2,σ. 15).

117. Πρέχει νά τονίσουμε έδω χώς ό φάρος αύτάς δταν άχά τούς χιά σχά- 

νιους,τουλάχιστον γιά τάν εύρύτερη χεριοχά*γιατί στά διάστημα τάς έ- 

χιβολάς του στάν "Ηχειρο οί γειτονικές χεριφέρειες χλάρωναν χαραχλά- 

σιους φάρους μέ διαφορετικά δμως δνάματα.Έτσι»δταν 30 χράνια άργάτε.- 

ρα δ τοΟρκος χασάς τάς Λάρισας έχέβαλε στοάς έκεζ έλληνες συντεχνίτες 

φάρο μέ τάν ίδια δνομασία,τά γεγονάς αύτά θεωράθηκε ώς τοχικά φορολο

γικά καινοτομία (βλ. τάν ύχ'άριθμ. 1508/11-11-1861 αναφορά τοΟ έλλη- 

να χροξένου τάς Λάρισας χράς τά Ύχουργεζο 'Εξωτερικών τάς 'Ελλάδας, 

ΑΥΕ -1861 - 49/2,Φορολογία καί κτάματα των εν Τουρκίφ 'Ελλάνων καί 

βιαιοχραγίαι κατ'αύτών. Ετάν αναφορά του αύτά δ χράξειος άνέφερε άνά- 

μεσα στ’αλλα γιά τά φάρο αύτά καί τά έξάς*. "... δ φάρος αύτάς είναι 

άχ’έκείνους οιτινες είσχράττονται εις ένια μέρη των έχαρχιών καί 

τών διοίων δέν έχει άκριβά γνώσιν δ κεντρικά έξουσία..".Βλ. άκάμη 

καί τάν ύχ’άριθμ. 478/8-3-1865 έγγραφη άχάντηση τοΟ ιρώτου διερμηνέα 

τάς 'Ελλάδας στάν 'Υψηλά Πύλη,Γ.Ραζά ,χράς τά Βασιλικά Πρεσβεία Κων- 

σταντινουχάλεως AYE-1862-Πρεσβεέα Κωνσταντινουχάλεως φάρος ΗΤΑΗΓΚΑ 

συντεχνιτών (1862-1865).

118. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ ι ν ο  Ο,Χρονογραφία,τ. Α',σ. 402,σημ· 1·

119. *0 φάρος αύτάς,χαρ’δτι έχιβάλλεται στάν "Ηχειρο γιά χρώτη φορά 

τάν έχοχά αύτά»είναι άχά τούς χιά χαλιούς τουρκικούς φάρους. *0 Κα- 

νουναμές τοΟ 1571 γιά τάν Τρίχολη χαρουσιάζει σάν ξεχωριστά φάρο τά 

kalem res mi άχά τάν τελειωτικά φάρο (gumruk) μέ τάν δνομασία der 

anted.'Εχίσης δ δεύτερη συνηθισμένη δνομασία γιά τά φάρο αύτά δταν καί 

δ "bureau due" (βλ. Gibb-B ο w e η ,Islamic society,τ.1 ,μέρος 2, 

σ. 13,σημ. 7).
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120. Σώζεται μέχρι σήμερα στάν Ήπειρο η έξΠς παροιμιακά φράση σχετι

κά μέ τά φάρο αύτά :"δέν έχει ντάμγκα αύτάς γιά νά φαίνεται*'.

121. Βλ. τάν ύπ'άριθμ. 28/8-2-1851 άναφορά τοΟ πρόξενου 'ΐωαννίνων, 

Ρωσέτου,πράς τάν αντιστράτηγο Κ.Α Μεταξά,έκτακτο απεσταλμένο καί πλη

ρεξούσιο * Υπουργέ στάν * Υψηλά Πύλη J^YE-1851-49/2, Φάροι, Καταπιέσεις 

*ΕλλάνωνΧΒλ. ακόμη τάν ύπ'άριθμ. 33/9-1-1865 αναφορά τοΟ Γ.Ραζά πράς 

τάν Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως,ΑΥΕ-1862.-Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλε

ως,φόρος ΝΤΑΜΓΚΑ συντεχνιών (1862-1865).Πρβλ. καί ’A ρ α β β ν τ ι- 

ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 230.

122. Γιά τά έμμεσο αύτά είδος φάρου,πού επιβαλλόταν στά προϊόντα έ- 

σωτερικοΟ Βλ. Gibb-B o w e  η,IslamicSociery,T. 1,μέρος 2,σ. 8 .

123. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 230.

124. Τά μέταλλο π.χ σφραγιζάταν γιά πρώτη φορά όταν τά άγάραζε ο με- 

ταλλουργάς.Στά συνέχεια γιά δεύτερη φορά όταν τά άγάραζε ό πεταλωτές 

καί τρίτη φορά σφραγιζάταν όταν κατασκευαζάταν τά πέταλο(8λ. Gibb- 

Β ο w e η,Islamic Society ,τ. 1,μέρος 2,σ. 8). .

125. Πολύ ανάγλυφα μδς δίνει τάν τράπο έφαρμογάς τοΟ φάρου αύτοϋ πά

νω στά δέρμα ό πράξενος ’Ιωσάφ Βαράτσης σέ έπιστολά του πράς τά Χα

ρίλαο Τρικούπη γράφοντας τά έξής: "...Rien de plus onereux,pour les 

pauvres artisans surtout que cet impot du Damga.Par exemple,le peau 

vendue a un tanneur doit etre timbree;le vendeur devra payer 1 pa

ra par piastre,2^/2 ^/0.Cette peau sera tannee et vendue au cordonier 

ou bien elle sera emportee un second timbreyet un second droit; la 

peau faqonnee en soulier port era un 3 timbre et paire au fisc un

3 droit...” (βλ. τάν ύπ’άριθμ. 46/28-6-1844 άναφορά τοΟ Βαράτση 

πράς τάν Σπ.Τρικούπη ,Γραμματέα τοΟ Βασ. Οίκου καί των εξωτερικών υ

ποθέσεων ,ΑΥΕ-1844-37/13, Προξενικά).

126. Βλ. ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 398.Πρβλ. καί έ

πιστολά τοΟ Γάλλου πράξενου στά Γιάννινα Sabatier πράς MA£,AMAE,Jan- 

nina ,10(1846-1862),φ. 99?
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127. Tod τήν χροέλευση τής λέζηδ Βλ. Gibb-B o w e  n ,I s la m ic  S o c ie ty  
t. 1 ,μέρος 2 ,σ . 7,σημ· 5·

126. Βλ. Gibb-B o w e n ,ό.ι., σ. 6.

129. BX. Nicoara B e l d i c e a n  u,Le monde ottoman des Balkans 

(1W 2-1566) fVariorum,London 1976,σ. 2*Μ4,σημ. 15.

130. Βλ. Gibb-B o w e  n,Islamic Society,τ. 1,μέρος 2,σ. 8.

131. Βλ. τήν ύχ. Αριθμ. 1587/1851 βεζυριχή διαταγή σέ μετάφραση,σχε

τική μέ τά δικαιώματα τοΟ Μχάτσ'χαζάρ',χοά Αχευθάνθηκε στάν 'Αλή Ρι- 

ζά χασά,Γενικά Διοικητή τής Ήχει'ρου(ΑΥΕ-1859-μ9/2,Φάροι,Καταπιέσεις 

'Ελλήνων).

132. Πιά Αναλυτικά γιά τήν έφαρμογή τοΟ φάρου αύτοΟ στά 18 αιώνα Βλ. 

Gibb-B o w e  n,Islamic Society,τ, 1,μέρος 2,σ. 7.Εί6ικάτερα γιά τά 

Βαλκάνια,σέ χιά χαρωχημένη έχοχή δμως,βλ. B a l d i c e a n u ,  Le 

monde ottoman ,σ. 2**U.

133. Ό  φάρος αύτάς έξαχολουθεΕ νά εισχράττεται χαέ τά 1658 Αχέ το\5ς 

'Ηχειρϋτες,δχου φαίνεται άχά τήν Οχ*Αριθμ. 136/7-7-1858 έγγραφη Α- 

χάντησπ τοΟ ΓενιχοΟ Διοικητή τής ’Ηχειρου ’Αχιφ χασδ χράς τάν έλληνα 

χράζενο τής Αύλώνας,(ΑΥΕ~1858 ,Β' 'ΑρχεCo,ΠρόξενεCo Αυλώνας).

13U. Βλ. Ά ρ α Β α ν τ  ι ν ο  Ο,τ. Β',σ. 287.

135. Βλ. ' Α ρ α Β α ν τ ι ν ο  Ο,δ.χ., σ. 287.

136. Βλ. ' Α ρ α  Β α ν  τ ι ν  ο Ο,δ.χ., σ. 287.

137. Βλ. τήν ύχ'Αριθμ. 207/13-7-18U5 Αναφορά τοΟ Κλέριτζη,χράξενου 

τΰν 'Ιωαννι'νων,χράς τά 'ΥχουργεΟον 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδας ΑΥΕ-18Η5 

36/2 ΠροξενεΕα χαί Ύχοχροξενεξα 'Ελλάδος είς Ήχειρον ('Ιωάννινα).



-3 2 2 -

138. Βλ. τήν ύπ'άρυθμ. 213/27-7-1845 εχθεση τοΟ Κλάρυτζη πράς τά 'Υ- 
πουργεΕο *Εξωτερυχων,ΑΥΕ-1845-36/2,Προξενεία χαά 'Υποπροξενεϋα 'Ελλά

δος εύς "Ηπευρον (’ΐωάννυνα).Γυά τυς δυατάξευς ποιί περυλάμΒανε 6 νέος 

νάμος στρατολογυας Βλ. ’Α ρ α Β α ν τ υ ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Α ,σ. 

405,σημ.1»

139. Βλ. ττΐν ύπ’άρυθμ. 263/30-11-1846 εχθεση τοΟ Κλερυτζη πράς τά 

Υ.Ε,ΑΥΕ-1846-36/2} Προξένευα χαυ 'Υποπροξενεϋα 'Ελλάδος ευς 'Ιωάννυνα.

140. Βλ. αναφορά των συντεχνυων πράς τά Βαλή τίίς ’Ηπευρου, ’ Ιμήν πασά, 

μά ήμερομ. 26-3-1831 στο ΑΜΙ,Φ.δυάφορα λυτά έγγραφα.

141. Βλ. ' Α ρ α Β α ν τ υ ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 286-287.

142. Βλ. D* U r q u h a r  t,The spirit of the East,London 1838,τ.1, 

σ. 207.

143. Βλ. ' Α ρ α Β α ν τ υ ν ο  Ο,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 286-287.

144. Βλ. Β ρ α ν ο ά σ  η,'Αθανάσυος Ψαλυδας,σ. 468.

145. Βλ. Τ σ υ ρ π α ν λ  f|,"Αγνωστο 'Υπόμνημα γυά τήν πάλη των *Ιωαν- 

νάνων,σ. 22.

146. Βλ. αναφορά (σά μετάφραση) τοΟ Γενυχοϋ Δυουχητή τής Ηπευρου Α 

χηφ πασα προς τήν 'Υψηλά Πάλη,μά ήμερομ. 12 ΡεΒυοάλ-άχάρ 1277 (1860) 

στο ΑΜΙ,Φ.δυάφορα λυτά έγγραφα.

147. 'Αλλά χαά 6 συντεχνυαχάς θεσμός στάν έλεάθερη 'Ελλάδα δάν είχε 

χαλάτερη τάχη.Παρ’οτυ, δταν χηράχτηχε ό πόλεμός τής άνεξαρτησυ'ας, ου 

"Ελληνες έμπορου,Βυοτάχνες χαυ' άλλου έπαγγελματυ'ες,έθεσαν,όπως ήταν 

φυσυχά,εύχάρυστα στή δυάθεση τοΟ έθνυχοΟ σχοποΟ τάσο ύλυχά πλοάτη ο 

σο χαυ' άνθρώπυνες ζωές δε'ν χατάρθωσαν νά οδηγήσουν τάν οργάνωση τοΟ 

χράτους σάμφωνα μεΓ τυς φυλοδοξάες τους χαυ τυς συνήθευάς τους. Αντυ- 

θετα μάλυστα εΒλεπαν τή νέα 'Ελλάδα νά δργανωνεταυ ο έ μυα Βάση τε- 

λευως ξένη πράς τυς έπυδυώξευς τους χαά τά ήθη τους.'Ο χυΒερνήτης
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’Ιωάννης Καχοδέστρεας είναε χολά άχοχαλυχτεκάς γεά τά στάση χοά έμελ

λε νά χρατάσεε τά έχέσηρο κράτος άχέναντε στες συντεχνέες σέ ρεά έχε- 

στολά του χοά άχηάθυνε άχά τά Ναάχλεο χράς τά Νεχάλαο Γερεχάρη στάν 

Πάτρα ,ρέ άρερορ. 1*4/26 Εεχτερβρέου 1831. Χαραχτηρεστεχά άχάσχασρα 

τής χαραχάνω έχεστολής ρεταφέρουρε έδώι”.. έξηγάσατέ pot -έγραφε ο 

Καχοδέστρεας- όροέως χώς ΑρχοροΟρεν νά χραγρατοχοεάσωρεν τάν εδέαν ν 

άιοχατασταθοΟν τά Ευνάφεα. αλλά δέν χρέχεt νά τοάς δώσουρεν τάν δάνα- 

ptv υά συνεστώσεν έν σωρα,τά οχοΕον νά γνωροδοτή χαέ νά λαρβάν^ι ρέρος 

εες χράγρατα,δεάλου άνοέχεεα χράς τάν τέχνην η έχετηδευράτων ούτε χά- 

λεν νά δεοργανέσωρεν έν είδος Μονοχωλεέου.Αε δεαχοενώσεες αδταε θέ

λουν ρεένεε ρεταξά ρας,δεάτε χανεές δέν χρέχεε νά έχι? εδέαν χερέ αυ

τών άλλως θέλορεν χάρεε χερεσσέτερον χαχάν χαρά χαλάν.

Έχω χεχοέθησεν εες τάν ρυστηρεώδπ χαρακτήρα σας χαέ εες τάν 

χράς οφελος τής δηροσέας ύχηρεσέας ζήλον σας...” (Βλ. ΓΑΚ,ΑΓ 13.Φ.80).

1U8. 'Η ύχοτονεχάτητα των λεετουργεών αυτών άντεκατοχτρέζεταε δλοχάθα-

ρα στά συντεχνεα των ταρχάχων,άχά τές χεά ρεγάλες χαέ ρέ αρεγεζς γεαν- 
νεώτες χολέτες ώς χράς τά σάνθεσά τους.Εέ έγγραφά τους ρέ ήρερ.15 Εε-

φέρ 12Μ7 (1831) οε Ταρχάχηδες χαραχονοΟνταν στάν Κατά τών 'Ιωαννένων) 

γεατέ ρερεχοέ άχά τοάς όροτέχνους τους άθετοΟσαν Βασεχές άχογορευτε- 

κές δεατάζεες τής συντεχνέας στάν χροράθεεα χαέ τάν χώλπση δερρά- 

των χαέ τάν χαραχαλοΟσαν νά άχαγορεάσεε στά ρέλλον τάν εεσοδο ξένου 

στοεχεέου στά συντεχνέα τους γεά υά σταρατάσεε ή άνωραλέα αυτά (βλ. 

Ε α λ α ρ ά γ χ  α,Τά έσνάφεα χαέ τά έχαγγέλρατα,σ. 3*4).

1*49. Βλ. 'Ιστορεχά *ΑρχεΟο Κέρκυρας -*Ι άνεο Κράτος ♦ . 2*40 ^Commissio* 

ne per li stranieri,ύχοφ. l,Registro di Stranleri esietenti nell* Iso- 
la par 18 aprile 1821 fino tutto giugno 1821.φφ. 1*4T ,15V t23T ,27T,
28V ,3*4T #35V ,37V ,*4UT ,67T ,69V f73T ,7MT t76V ,77V ,81V ,82V ,8 * 4 V ,85V ,89T ,90V , 

91v t101T #107T t117T t118V ,119T,123T tm V ,127T,135V. *0χως άναφέραρε 

«αέ στά σηρεέωση 92 στοάς φακέλους αύτοάς καταχωροΟνταν οε άφέξεες ά 

οε άναχωράσεες τών ξένων στά νησέ άχά τάν”έχετροχά ξένων”.

150.Βλ. 'Ιστορεχά 'Λρχεξο Κέρκυρας-‘ΐάνεον Κράτος ,Φ. 2*40tCommissio· . 

.ie per li stanieri,ύχοφ. 1 Registro di stranleri arrlvati nell'I- 

sola di Corffi da primo luglio 1821 fino 17 agosto^f 2T,3V ,*4T ,5T ,6V t 

7V ,8V f9\lOV f15T,18T.
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151. Βλ. ττίν ύπ’άρυθμ. 349/8-8-1822 έπυστολτΐ τοΟ Ετ.’Ιωάννου πρές 

τάν έμπορυκά του οίκο σττί Βυέννη^(ΑΕΙ,Κατάστυχο 8,σ. 75).

152. Βλ. 'Ιστορικό *Αρχείο Κέρκυρας-’Ιάνυον Κράτος 4. 241 , ’Απρίλιος 

1828-*Ιοάνυος. 1835 *Φ. 246 ,Ίοΰνυος 1828-Νοέμβρυος 1832 Φ.247 Νοέμ- 

βρυος 1832 - ’Οκτώβρυος 1846.Οΰ παραπάνω φάκελου ποά τυτλο<»οροϋνταυ 

"πρακτυκά έπυτροπή$ ξένων” περυέχουν τίς σχετυκές πράξευς ποά άκο- 

λουθοΟσαν τ ή ν  αφυξη η τάν αναχώρηση κάπουου ξένου στάν Κέρκυρα.Πρβλ. 

καί Φ.248 , ’Αλφαβητυκές πίνακας τδν άφυχθέντων ξένων έν Κερκάρφ 1 

’Απρίλυος 1828 - 13 ’Οκτωβρίου 1836.

153. Βλ. ϋ α π α δ ο π ο υ λ ο υ , ' Η  επανάσταση στά Δ. Στερεά 'Ελλάδα, 

ί σ. 176-177.

154. Βλ. Π α π α δ ά π ο υ λ ο  υ,δ.π.,σ. 156-157.

iou. Βλ. U r q u h a r  t,The spirit of the East,T. Ι,σ. 206.

156. Βλ. U r q u h a r  ΐ,δ.π., σ. 207.

157. Βλ. U r q u h a r  ί,δ.π., σ. 207-208.

158.Γυά τάν τέχνη τοΟ savat βλ. Ζώρα,Δάο μεγάλου μαστάρου τοΟ άσημυοΟ 

σ. 28 σημ.28.’ΑποτελοΟνταν συνήθως άπο κράμα άργάρου,χαλκοΟ μολάβδου 

καί κερυοΟ τοΟ θευαφυοΟ ποά μουάζευ μέ μαΟρο σμάλτο.Το σαβάτυ χρησυ- 

μοπουάθηκε εύράτατα δχυ μονο άπά τονίς γυαννυώτες άργυροχρυσοχέους αλ

λά καί τοάς 'Ηπευρώτες γενυκάτερα.

159. Βλ. Νυκ. Π α π α κ ώ σ τ α ,  ’Ηπευρωτυκά, τ. Α', ,σ. 200 καί

σ η μ .  7 .

160. ’Ανάμεσα στοάς εποίκους τδ>ν Ίωαννίνων στά 1830 άναφέρονταυ καί 

Καλαρρυτυνοί.Βλ. αναφορά τοΟ τοπυκοΟ τουρκυκοΟ συμβουλίου πρές τον
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*Ιμήν πασά,μέ ήμερομ. 15 Ρεβιοάλ -άχήρ 1831,ατά ΑΜΙ,Φ.διάφορα λυτά 

έγγραφα.

161. Ετά ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,σ. 73 μ. 2. καταγράφονται, ου τελευταί
ες δάσεις τβν βαροσλιγδών στά χρονικά διάστημα 17 Ιουλίου 1838- 30

'Οκτωβρίου 1839.

162. Τά Γιάννινα, ως έδρα τοΟ πασαλιχιοΟ καί ως μελλοντική πρωτεύου

σα τής έλεάθερης 'ΗπεΟρου,συγκέντρωναν τίς μεγαλύτερες καί περισσάτε- 

ρες δωρεές τΟν ηιειρωτών ευεργετών.

163. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,δπου άναφέρονται τά ποσά πού έστειλαν 

τήν α' Μαρτίου 183Η καί 1832 αντίστοιχα οι έπίτροποι τοΟ Παύλου X” 

Πολύζου άπά Βιέννη καί Παναγιώτη Ζούχα άπά Ρωσία γιά τά ταμείο έλεδν 

καί τά δποία δανείστηκαν οί βαροσλήδες μέ χαμηλούς τάκους.

16θ. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,σ. 15,19,25,U2,U6,58,65,77,76,77,79, 

8^,85. Ετίς σελίδες αυτές τοΟ παραπάνω κώδικα,καταγράφονται τά ποσά 

πού πλήρωνε τά ταμείο έλεδν γιά τοάς φτωχούς Γιαννιδτες,συντεχνίτες 

καί μή<στά χρονικά διάστημα Ίανουαρίου 1835-Δεκεμβρίου 1839.

165. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,σ. 52,δπου άναφέρεται: ” 1837 Μάιος 

22 ... δσα έδωχαν διά τάν Βασιλιχάν Ετρατώνα (κισλάν) δποΟ κτίζεται..Μ

166. Βλ. Φιλίππου Ε ε γ κ ο ά ν η,’Ανέκδοτος 'Αλληλογραφία τδν Ζωσιμα- 

δδν τής κοινάτπτος Ίωαννίνων καί τδν έπιτράπων του καί άλλα έγγραφα 

έκ τοΟ 'Αρχείου Φιλιού,"ΗΧ", 6(1931) σ. 225.

167. Βλ. ' Λ ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 230.

168. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά 1827-1839,0. 55,68,73, δπου φαίνονται τά ποσά 

πού πλήρωσε f) χοινάτητα τών Ίωαννίνων,οέ τρείς δάσεις στά χρονικά 

διάστημα Ηαίου 1837-Δεκεμβρίου 1838 γιά νά έζοφλήσει τά χρέος τηςψ
«ράς τά τουρκικά δημάσιο αναφορικά μέ τήν Ανέγερση τοΟ στρατώνα.
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169. Βλ. Δημ. Ν υ χ ο λ α υ δ ο  υ,’Οθωμανυχου χώδυχες,έν Κωνσταντυ- 

νουπάλευ 1890,τ. Γ ,σ. 2849-2854 , δπου δημοσυεύεταυ αύτούσυο.Βλ. ά- 

χάμη Μυχ. Λ ά σ χ α ρ υ,Τά ’Ανατολυχάν Ζήτημα 1800-1923,τεΟχ. α',έν 

Θεσσαλονάχρ 1948,σ. 130-132. Πρβλ. χαά Ν. Β λ ά χ ο υ ,  ’Ιστορυατών 

κρατών τής Χερσονήσου τοΟ Αυμου 1908-1914,τ. Ι,έν 'Αθάναυς 1954,σ. 44.

170. Παράμουα συμπερυφορά έδευξαν χαυ ου χάτουχου τής ’Αλβανυας ( βλ. 

Kristo F r e s h e r  i,Histoire d'Albanie,Tirana 1964,σ. 124-C5).

171. Βλ. τάν ύπ’άρυθμ. 28/8-2-1851 αναφορά τοΟ πράξενου ’ΐωαννυνων, 

Ρωσάτου,πράς τάν Κ.Μεταξά, (ΑΥΕ-1851-49/2, Φάρου Καταπυέσευς ’Ελλήνων).

172. Βλ. τάν ύπ’άρυθμ. 207/13-9-1845 έκθεση τοΟ προξένου ’ΐωαννυνων 

Κλέρυτζη προς το ’ΥπουργεΟο ’Εξωτερυχώνστο ΑΥΕ-1845-36/2 Προξενεία χαυ 

'ΥποπροξενεΣα ’Ελλάδος ευς "Ηπευρον (’Ιωάννυνα).

173. Βλ. τάν ύπ’άρυθμ. 5Μ/26-4-1846 εχθεση τοϋ προξένου ’ΐωαννυ'νων 

Κλέρυτζη πράς το 'ΥπουργεΣο 'Εξωτερυχών στά ΑΥΕ-1846-36/2,Προξενεεα χαυ' 

'Υποπροξενεΰα ’Ελλάδος ευς ’Ιωάννυνα.

174. Βλ. τάν ο.π., ύπ’άρυθμ. 54/26-4-1846 έκθεση.

175. Βλ. S h k ο d r a,Le marche albanais durant la periode de la 

renaissance nationale nSAu 15(1978) σ. 95.

176. Βλ. S h k o d r a,δ.π., σ. 121-123.Βλ. άχάμη,Άνθυμου *Α λ ε - 

ξ ο ύ δ η,Σύντομος ΰστορυχά περυγραφά τής 'Ιερας Μητροπάλεως Βελε - 

γράδων,έν Κερχύρςι 1868,σ. 156-157.

177. Βλ. τάν ύπ’άρυθμ. 213/19-2-1857 αναφορά τοΟ προξένου ’ Ιωαννυ’νων 

Γ.Πάχμωρος,προς το Ραγχαβά,'Υπουργο ’Εξωτερυχών,f(AYE-1857-36/2,Προ- 

ξενεϋα χαυ 'Υποπροξενεΰα 'Ελλάδος εύς*Ιωάννυνα).Βλ. άχομη χαυ τάν 

ύπ’άρυθμ. 265/22-6-1857 έκθεση τοΟ ύποπροξενου Αύλώνας, Μ'υχ.Νυ- 

χολαυδη προ'ς τον ’Υπουργά ’Εξωτερυχών Α.Ραγχαβά,(ΑΥΕ-1857-36/2 Προ- 

ξενεΟα χαυ ΎποπροξενεΟα 'Ελλάδος ευς Αύλώνα).
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178. BX. 'A ρ ι 3 α ν τ t ν ο 0,Χρονογραφία τ. Β',σ. 20.

179. Βλ. τήν ύχ'άρεθμ. 213/26-9-1845 έκθεση τοΟ Κλύρετζη χράς τά 

'ΥχουργεΕο 'Εξωτερεχών/ΑΥΕ-1845-36/2,Προζενεεα χαύ 'Υχοχροξενεϋα 'Ελ

λάδος εες "Ηχεερον).

180. Βλ. 'Α ρ α 3 α ν τ ι ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Β ',σ. 252.' Ιδεαύτερα 

γεά τούς γουναράδες βλ. Καλλεάχης Θ ε ο χ α ρ  C 6 ο  υ,Τά άρχοντεχά 

τοΟ Μχασάρα στήν Καστορεά χα£ ή έμχορεχά δραστηρεάτητα τής οεχογύνεε- 

ας α χ ό α' μεσά τοΟ 19°= αεώνα,"ΜαχεδονεχάΗ 19(1979) σ. 322.

181. Σύμφωνα μύ δημοσεευμα τής έφημερύδας ’’Φωνή τής 'Ηχεύρου*’ φ.53 

3-9-1891 ,έμχορεχά χανηγύρε,μετά τήν χαταστροφά τής χάλης χατά τήν

χολεορχε'α τοΟ 'Αλή,ξανάγενε τά ΣεχτέμΒρεο τοΟ 1893.

182. Βλ. *Α ρ α 3 α ν τ ι \ι ο 0,Χρονογραφία,τ. Β',σ. 398,σημ. 2.

183. Βλ, χαραχάνω σ.48-51.

184 .Τά δεαχύνησητοΟ μεγαλύτερου μύρους τών έμχορευμάτων χαε χροεάν- 

των αλλά χαε τής αλληλογραφίας άχά τά Γεάννενα χράς τε'ς Βορεεάτερες 

ρεοχάς τών Βαλχανε'ων ,εδε'ως χράς τε'ς ρουμανεχάς χώρες,χαε άντύστρο- 

φα εχανε τά όνομαστά χαραΒάνε τοΟ ΡάΒα (Βλ. έχεστολά των έχετράχων 

τής έχχλησεας τοΟ *Αγεου Νεχολάου Κοχάνων,Νούσεα ΧρυσοΟ χαύ 'Αναστά- 

οεο ΝτεΒεχούση χράς τούς Σχυρ.χαε Παν. Πάλη στάν Κωνσταντενούχολη.

Στάν έχεστολά αυτή ρύ ήμερομ. 10-11-1843 χού Ιστεελαν μάσω Βουχου- 

ρεστεου ,Ανάμεσα στ'άλλα ύγραφαν ΜΣβς ΒεΒαεοΟμεν τά Ανω αντεγρα^άν

μας ΑχοΟ σδς έστάλθη ύχτοτε δεά τοΟ ΡάΒα Κυρατζή..” ΕΑΜΙ,Χεεράγραφον 
χερε Ζωσεμάδων

185. Βλ. τάν ύχ 'άρεθμ . 88/8-10-1851 ύχθεση τοΟ Ρωσσύτου χράς τά  Υ πουρ

γ ε ίο  Έζωτερεχών α χ ό ΑΥΕ-1851-36/2 ΠροζενεΣα εες  “Ηχεερον ( Ίω ά ννενα ) .

186. Βλ. τάν ύχ'άρεθμ. 88/8-10-1851 ύχθεση ο.χ.

187. Γεά τά Βαθύτερα αετεα τής Αντίθεσής τους Βλ. 'Ελευθερεας Η ε *
#

χ ο λ α ε δ ο υ , ' Η  στάση τής Τουρχεας Αχύναντε στούς ’Αλβανούς (μύ-
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σα 19°= αύ . ) ? "Δωδώνη" 8 (1979) σ. 103-104.

188. Οε χυρεότεροε σταθμοί τδν δερβενεων τής περεοχής 'Ιωαννένων ή 

ταν:τά Πέντε Λιγάδεα μέ έτήσεα εεσφορά 14.500 γράσεα’τέ ’Ελευθεροχώ- 

pt Παραμυθεας μέ 21.500 γράσεα’τέ Ράεχο (γέφυρα τοΟ PcCCxou) μέ 7.500 

γράσεα'το Ξηροβαλτο μέ 14.000 γροσεα'το Μεσογέφυρο μέ 10.200 χαέ τ έ 

λ ο ς  6 σταθμός των Βεντζών · χαέ Γρεβενών μέ εεσφορά 107.900 γράσεα το 

χρονο (βλ. ’Α ρ α β α ν τ ε ν ο  Ο,Χρονογραφέα,τ. Β',σ. 398,σημ.1).

χακ* vvuvwv189.,Βλ. τήν ύπ’άρεθμ. 38/11-4-1853 έχθεσπ τοΟ προ'ξενου 

Ρωσσέτου πρός τ ό  'ΥπουργεΕο ’Εξωτερεχών στο' ΑΥΕ-1853-36/2 ΠροζενεΕα χαέ 

’Υποπροξενεεα 'Ελλάδος εες "Ηπεερον χαέ 'Αλβανέαν (’Ιωάννενα). 

ί/ΐβ9α^ Βλ. έπεστολή τοΟ Γάλλου προξένου στά Γεάννενα Ed, Grasset πρός 
Guizot MAE,Γεάννενα 18-2-1843,AMAE,Jannina,9(1839-1845) φ. 245T .

190. Βλ. τήν ύπ άρεθμ.25/20-3-1852 αναφορά τοΟ Ε.Χουρμουζεάδη,πρόξε- 

νου ’ Ιωαννένων,πρός το 'Υπουργεεο ’Εξωτερεχών/ΑΥΕ-1852-36/2 ΠροξενεΕα 

'Ελλάδος εες*Ηπεερον).*Η έπαγγελματεχή άντεζ^λεα οδηγοΟσε συχνά τές 

δέο φυλές σέ έντονες δεαμάχες ποό ύπέθαλπτε χαέ ό θρησχευτεχός φανα- 

τεσμός .Εχετεχό είναε χαέ σοβαρέ έπεεσόδεο τής εποχές αυτής ποό δεα- 

δραματέστηχε άνάμεσά τους χαέ προχάλεσε τήν έπέμβαση τής τουρχεχής 

άστυνομέας χαέ των τοπεχών αρχών ($λ. παραπάνω σ. 87).

191. Τό έμπορεχό τρέγωνο τής γοένας μέ τή μεά χορυφή στά Γεάννενα-Κα- 
στορεά-Κωνσταντενοόπολη,τήν άλλη στή Γερμανέα χαέ τήν τρέτη στή Μόσχα, 

έξαχολουθοΟσε νά βρέσχεταε σέ εσχό (βλ. Θ ε ο χ α ρ έ δ ο  υ,Τό άρχον- 

τεχό τοΟ Μπασάρα στήν Καστορεά,σ. 322).

192. Ή συντεχνέα αύτή παρήχμασε άπό τές τελευταξες στά Γεάννενα (βλ. 
έπεστολή τής συντεχνέας τών ταμπάχων πρός τ ό  μητροπολέτη ’Ιωαννένων

Γερβάσεο , μέ ημερομ. 3-5-1911,ΑΜΙ,Φ.δεάφορα λυτά έγγραφα).

193. Εέμφωνα μέ τή Χατζημεχάλη,μόνο 6 Συραχεώτης χαποτάς Κώστας Μπέ- 

τζεος,μέ τ ό  πασέγνωστο έργαστήρεό του στά Γεάννενα,είχε έτήσεα παρα

γωγή χέλεες περέπου χρυσοχεντημένες χάπες πού δεοχέτευε σ’δλη τή βαλ- 

χανεχή χερσόνησό (βλ. Χ α τ ζ η μ ε χ ά λ  η,'Ελληνεχή λαεχή τέχνη, 

Εχόρος,’Αθήνα 1925,σ. .-Τής εδεας Ήπεερωτεχή λαεχή τέχνη σ. 256.- 
Τής έδεας ,Ραπτάδες-χρυσορράπτες χαέ χαποτάδες,σ.469-470).
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19U. Βλ. έκυστολά τοΟ Γάλλου κράζενου Ed. Grasset κράς τάν Guizot 

ΜΑΕ,Γυάννυνα,6-3-18**3 στά AMAEtJannina,9(1839-18»*5) φ.2**8τ~ν .

195. Βλ. τάν ύκ’δρυθμ. 106/1Η-*4-18*4 5 τοΟ Κλέρυτζη κράς τά ΫκουργεΠο 

*Εζωτερυχών^(ΑΥΕ-18*4 5-36/2,Προζενεζα καυ *ΥκοκροζενεΕα ‘Ελλάδος ευς 

Ίωάννυνα).

196. Βλ. τάν ύκ’άρυθμ. 263/30-11-18*46 έκθεση τοΟ Κλέρυτζη κράς τά

*Υιουργε6ο *ΕζωτερυχΒ\|(AYE-18*46-36/2,ΠροζενεΟα καυ' Ύχοχροζενεζα ‘Ελ

λάδος ευς Ίωάννυνα).

197. Βλ. τάν ύκ’αρυθμ. 25/20-3-1852 αναφορά τοΟ Ε.Χουρμουζυάδη κράς 

τά ‘Υκουργεζο *ΕζωτερυχωΛ&(ΑΥΕ-1852-36/2,Προζενεεα Ελλάδος ευς "Ηκευ- 

ρον).

^198. Βλ. Κωνσταντένου ♦ ρ ά ν τ ζ ο υ, ‘Ηκευρωτυκά έθυμα, HE *4(1955) 

σΤ~317-321.

199. Παραθέτουμε ένα κολά χατατοκυστυκά άρθρο,τά χ?,τοΟ έγγράφου αυ- 

τοθ:"*Οταν χάκτωντας τά φορέματα τής νύφης δ Τερζάς δέν έχευ τάν ό

δευαν νά κερυέλθη εί-ς τονίς συγγενεζς τοΟ γαμδροΟ του καC τής νύφης 

καυ τά συνάζη μέ τά ψαλυδυ’δμουως καυ δ γούναρης καυ δ μ^αρμκέρης 

δέν έχουν τάν όδευαν νά καρουσυάζουν ευς τούς συγγενεΕς καυ φύλους 

τοΟ γαμθροΟ,γούνα καέ γυαλέ” ( $λ.Φ ρ ά ν τ ζ ο υ,ό.κ., σ. 320).

200. Βλ. τάν ύι'όρυθμ. 263/30-11-18*46 έκθεση τοΟ Κλέρυτζη κράς τά 

ΎκουργεΟο *Εζωτερυχ&ν,ίλΥΕ-18*46-36/2 ΠροξενεΟα καυ' ΎκοκροξενεΟα 

'Ελλάδος ευς Ίωάννυνα).

201. Βλ. τάν ύκ'δρυθμ. 66/12-3-18*45 αναφορά τοΟ Κλέρυτζη κράς τά Υ- 

κουργεύο Έζωτερυχδν,<ΑΥΕ-18*45-36/2,Προζενεύα καυ' ’Υκοκροζε'»εΟα ’Ελλά 

6ος ευς Ίωάννυνα).

202. Βλ. τάν ύκ'δρυθμ. 166/15-6-18*45 άναφορά τοΟ Κλέρυτζη κράς τά 

‘ΥκουργεΠο *ΕζωτερυχΒν/ΑΥΕ-Ιβ**5-36/2»Προζενεεα καέ ‘ΥκοκροξενεΕα Ελ

λάδος ευς Ίωάννυνα).



-3 3 0 -

203. Βλ. ττΐν ύπ'άρεθμ. 54/26-4-1846 αναφορά τοΟ Κλέρετζη πρός τό 

'Υπουργείο *Εξωτερεκών,(ΑΥΕ-1846-36/&Προξενεεα καί 'Υποπροξενεία 'Ελ

λάδος εες 'Ιωάννενα).

204. Βλ. Ed.'L e a r,Journals of a landscape painter in Albania,Illy

ria etc.,London 1852,σ. 373-374.

205. Βλ. L e a r  ,δ.π., σ. 374.

206. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ ε ν ο  0,Χρονογραφία τ. Β',σ. 248-249. Βλ. α

κόμη Τ σ ε ρ π α ν λ  ό,"Αγνωστο ' Υπόμνημα,σ. 22.

207. Βλ. τόν ύπ'άρεθμ. 94/9-4-1853 έκθεση τοΟ προξένου Ε.Ρωσσέτου 

πρός τάν Πρεσβεία Κωνσταντενουπόλεως,(ΑΥΕ-1853-36/2,Προξενεία καί 'Υ

ποπροξενεία 'Ελλάδος εες "Ηπεερον ).Βλ. ακόμη καί αντίγραφο τός παρα

πάνω έκθεσης πρός τό 'Υπουργείο ’Εξωτερεκών μέ άρεθμ. 38/132/11-4- 

1853.

208. Είναι, γεγονός άναμφεσβάτητο πώς ή άμέρεστη βοόθεεα τοΟ 

Ταμείου 'Ελεών τής πόλης πρός τοός φτωχοός Γεαννεώτες υπήρ

ξε τό ούσεαστεκότερο θέλγητρο γεά τό μεγάλη άστυφελία πο\5 πα- 

ρουσεάστηκε ξαφνεκά τόν καερό αύτό.'Υπόρχαν ΒόΒαεα καί στά δεάφορα 

χωρεά τός 'Ηπείρου σημαντεκός δωρεές ηπεερωτών ευεργετών^αλλά τα πο-* 

σά αυτά όταν πολό περεορεσμένα σέ σχέση μέ τά άντεστοεχα των *Ιωαν- 

νίνων.'Αρκετά άπό τά ποσά ποιί δεέθεσε τό Ταμείο των ’Ελεών γεά νά ά- 

νακουφίσεε φτωχές γεαννεώτεκες οεκογένεεες,ανάμεσα στες οποίες συμ- 

περελαμβάνονταε καί συντεχνεακές,σέ δεάφορα εεδη φόρων (χαράτσεα, 

ΜακτοΟ,εκραμεέδες) δεέσωσε τό καθολεκό των 'Ελεών τών έτών 1846-1856 

(Βλ. ΑΜΙ,Καθολεκό τών έτών 1846-1856 'Ελεών 'Ιωαννενων,φφ. 43Τ ν,97τ* 

105 V , 109Τ , 12 3V , 141Τ, 184Τ ).

209. Σέ έπεστολό too ό Νοόσεας Χρυσός,πρωτομάστορας τός συντεχνίας 

τακεαντζάδων,πρός τό Θεοδόσεο Λαμπαδάρεο,άνεψεό τών Ζωσεμαδών,μέ ή- 

μερομ.* 15 'Οκτωβρίου 1847 έγραφε ανάμεσα στά άλλα καί τά εξής:

”... καί σας εεδοποεώ δτε τά πράγματα τός πατρεδος μας πηγαίνουν χεε- 

ροτερειίοντα..'Εγώ δέ ως γέρων καί φελόπατρες καθάμενος άντεκρυς κλαίω
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άδιαχόχως χαί έλεινολογω τόν δυστυχισμόνην χατρίδα χαί τούς πτωχούς 

ώς τό χάλαιο 6 Δημόκριτος έν άθόναις . (βλ. ΕΑΜΙ,Χειρόγραφο Ζωσιμα- 

6δν άρ. 11).

210. Γιά τόν έχανάσταση αύτό 0λ. γενικά στοΟ Δημ Κ a ρ α τ ζ ί ν η,

Ή  έχανάστασις τός "Αρτης τοΟ 1854,'Αθόναι 1973.Βλ. ακόμη Γτέφ.

Π α χ α δ ό χ ο υ λ ο υ , ' Η  έχανάσταση στόν "Ηχειρο ΙΕΕ,τ. ΙΓ(1977) 

σ. ΙΗβ χ.έ.

211. Βλ. Σ ο ύ ρ λ α,"Ηκειρος καί Αυστριακό Διπλωματία, ΗΧ 7(1932), 

ο , 86—89 .

212. Τελικά τόν έχόμενο χρόνο χαρατηρόθηκε μεγάλη άχρίβεια στό 

αλεύρι χαί τό τυρό χού δόν μχοροΟμε όμως νά τόν άχοδώσουμε όλοχληρω- 

τιχά στόν έχανάσταση τοΟ 1854 (βλ. Σ ο ύ λ η,'Εχιγραφαό καί ένθυμό- 

σεις ηχειρωτιχαι, "ΗΧ” 9(1934),σ. 121,άρ* ένθ. 159).

213. Βλ. Σ ο ύ ρ λ α,"Ηχειρος,σ. 89.

214. Βλ. τόν ύχ'άριθμ. 208/10-5-1858 έκθεση τοΟ πρόξενου Κ.Ράμφου 

χρός τόν Α.Ραγχαβ0*ύχουργό έχό τοΟ ΒασιλιχοΟ Οίκου καί των Έξωτερι- 

xCaj(AYE- 1858-36/2,ΠροξενεΣα και Ύκοχροζενεια ‘Ελλάδος εις ’Ιωάννινα).

215. 'Η προχωρημένη όλιχόα τοΟ Στ.'Ιωάννου χαί ό κλονισμένη υγεία του 

σέ συνδυασμό μέ τός δύσκολες συνθήκες χού έχιχρατοΟσαν τόν έχοχό ε

κείνη στά Γιάννινα,δέν τοΟ έχέτρεχαν τόν άνάμειξό του στά διοικητικά 

ςητόματα τός πόλης (βλ. τόν ύχ'άριθμ. 159/26-2-1821 έχιστολό τοΟ 

Στ.'Ιωάννου χρός τό μητροχολότη 'Ιωαννόνων Γαβριόλ,ΑΣΙ,Κατάστιχο 8, 

σ. 36.Βλ. ακόμη έχιστολό των Νούσια ΧρυσοΟ καί Ίω.Λάμχρου χρός τό 

Στ. 'Ιωάννου,μέ όμερομ. 16-4-1823,ΑΣΙ,♦.Στ.'Ιωάννου 1822-23).

216. Βλ. έχιστολό Στ.'Ιωάννου χρός τό γιό του Γεώργιο,μέ όμερομ. 8 
Φεβρουάριου 1822 στοΟ Κ ο υ γ έ α,Τό 'Ηχειρωτιχόν άρχεΣον,ΗΧ 14(1939) 

σ. 13.Βλ. ακόμη τόν ύχ'άριθμ. 345/7-8-1822 έχιστολό τοΟ Στ.'Ιωάννου 

χρός τό Δημ.'Αθανασίου (ΑΣΙ,Κατάστιχο 8,σ. 73-74).
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217. Βλ. έχι,στολή Στ. Βασυλεόου xp0s Στ. ’Ιωάννου,μέ ήρερορ. 14 *0-

χτωβρύου 1822<(ΑΣΙ,Φ.Στ. ’Ιωάννου 1822-23),

218. Βλ. ύχ’άρι,θμ. 553/9-6-1823 έχρστολή τοΟ Στ.'Ιωάννου xp0s τόν 

Πέτρο Μελα,(ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ.107).

219. Βλ. τάν^ύπ'άρυθρ. 565/ 6-7-1823 έχυστολή τοϋ Στ.*Ιωάννου xp0s 

τά μητροκολύτη Γαβρυάλ,^ΑΣΙ,Κατάστυχο 8,σ.109).

220. Βλ. άντόγραφο τΡίς σχετρχΠ5 δι,αταγήε τοΟ ’Ομέρ χασα ρέ ήρερορ.

4 Αυγούστου 1823 / ΑΣΙ,Φ. Στ. ’Ιωάννου 1822-23).

221. Βλ. δ.χ.,

222. "Oxa>s άναφέραμε χαό χυό χάνω σηρ.380 ό Στ.’Ιωάννου είχε χροσβληθεϋ 
καυ αχό τάν χανώλη.

223. Βλ. έχυστολή Νυκ.Χρυστοδούλου xp0s τον Σωτ. Σταύρου ρέ ήρερορ.

18 Νοεμβρίου 1823 (ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου).

224. Βλ. έχυστολή Σωτ.Σταύρου xpos Φώτου,ρέ ήρερορ. 2/14 ’Ιανουαρυου 

1824,(ΑΣΙ,Κατάστυχο 11,φ.35ν). Πρβλ. χαύ έχυστολό τοΟ Σωτ. Σταύρου 

χρό$ τον Μάρκο Δαμηράλη,ρέ τήν δδι,α ήρερομηνύα,(ΑΣΙ,Κατάστρχο 11,φ.36ν).

225. Βλ. έχυστολά Σωτ. Σταύρου xpos τόν αδερφό του Γεώργι,ο,μέ ήρερορ. 

10/22 Δεχερβριίου 1823,(ΑΣΙ,Κατάστυχο 11,φ.26ν ).

226. Βλ. έχυστολά Νυχ.Χριστοδούλου xpos τό Σωτ.Σταύρου,μέ ήρερορ. 18 

Νοεμβρύου 1823,(ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου!-Έχυστολό ’Αναστασυου Γυάνκα,άνε- 

ψυοΟ τοΟ μητροχολύτη *Ιωαννύνων Γαβρυάλ,χοόε τό Σωτ.Σταύρου,ρέ ήρερορ. 

21-11-1823>( ΑΣΙ,Φ. Σωτ. Σταύρου )-’Εχυστολά Κώστα ΓραρματυχοΟ κρός τό 

Σωτ.Σταύρου,μέ ήρερορ. 21 Νοεμβρυου 1823 (ΑΣΙ, Φ. Σωτ. Σταύρου Ι-Έχυστο- 

λά ’Ιωάννη Λάρχρου κ ρ ό ς Σωτ.Σταύρου ρέ τόν υδυα ήρερορηνύα,>(ΑΣΙ,Φ.Σωτ. 

Σταύρου).— ’Εχυστολό Νυτζου Στάρου xpos Σωτ.Σταύρου,μέ ήρερορ. 21 

Νοερβρύου 1823/ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου).
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227. Βλ. χύχια ρχουγιουρδιοϋ 'Αχρέτ χασβ ρέ ήρερορ·21 Νοεμβρίου 1823, 

( Α Σ Ι Σ ω τ .Σταύρου).

228. Βλ. έχιστολή χρωτοραστύρων χαί ρελϋν των συντεχνιών χρύς τύ Σωτ. 

Σταύρου,ρέ ηρερορ. 21 Νοερβρίου 1823,(ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου).

229. Βλ. έχιστολιί Σωτ.Σταύρου χρύς τύν άδεφύ του Γεώργιο Σταύρου ρέ 

ήρερορ. 10/22 Δεχερβρίου 1823,(ΑΣΙ,Κατάστιχο 11,φ. 26V ).

230. Βλ. έχιστολή τοΟ ρητροχολίτη Γαβριήλ χρύς τύ Σωτ.Σταύρου,ρέ ή- 

ρερορ. 21 Νοερβρίου 182%(ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου)Βλ. άχύρη έχιστολή τοΟ Τα- 

χήρ 'Αρχώζη χρύς τύν ίδιο ρέ ηρερορ. 21 Νοερβρίου 1823,0X00 σέ ύστε- 

ρύγραφο χρύσθετε ασκώντας έρρεση χίεση στύ Σωτ.Σταύρου ” τύ ρέν διύ 

τήν χατρίόα σου τύ 6έ διύ τύ σχίτι σου καί τύ τρίτον δια τήν τιρήν 

τοΟ γέροντος. ."^(ΑΣΙ,Φ. Σωτ. Σταύρου).

231. *0 Σωτ. Σταύρου,στήν έχιστολή του αύτή χρύς τύν άδερφύ του Γεώρ

γιο Σταύρου,ρέ ηρερορ* 10/22 Δεχερβρίου 1823 έγραφε ανάμεσα στ'αλλα 

χαί τύ εξής:"., έχειδή δέν φθύνουν αύτύ δχοΟ κοινώς ροί γράφουσιν έ

χω χαί ρεριχύ γρύρρατα αχύ χολλούς,οί όχοΕοι έν φ ρέ χαραχαλοΟν χαί 

ρέ χαραχινοϋσιν,έν ταυτψ ρέ φοβερίζουσιν..” (βλ. ΑΣΙ,Κατάστιχο 11,

». 26ν).

232. Βλ. έχιστολιί Σωτ.Σταύρου χρύς τή μητέρα του,μέ ήρερορ. 2/14 Δε- 

χερβρίου 1823/ΑΣΙ, Κατάστιχο 11,φ*27ν ).

233. Στήν χαραχύνω έχιοτολή του ο Σωτ.Σταύρου έγραφε για τήν ύχύθεση 

αυτή *'..6 έρχομύς ρου είναι όγλήγορος χαι άφευκτος...”, (ΑΣΙ Κατύστι- 

χο 11,φ.27ν ).

234. Βλ. έχιστολή Σωτ.Σταύρου χρύς τούς συρχολίτες του 2/14 Δεχερβρίου 

1823,(ΑΣI,Κατύστιχο 11,φ φ .29V-30ν ).

235. Γιύ τύ έρκύδιο των λαζαρέτων ό Σωτ.Σταύρου έγραφε στούς συρχατρι- 

ώτες του στήν χαραχύνω έχιστολή τουΑΕΙ .Κατάστιχο 11 ,φ. 30τ >:** χαί ρία 

τοιαύτη συναγροίχπσις διά γραρρώτων είναι δύσκολος νύ γίνρ έζ αίτιας
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τδν λαζαρέτων οκού κακνύζωνταυ.

236. Βλ. έκυστολή Σωτ.Σταύρου κρός τό μητροκολύτη Γαβρυήλ μέ ήμερομ. 

2/14 Δεκεμβρύου 182 3,(ΑΣΙ,Κατάστυχο ΙΙ,φφ.30ν-31τ).

237. Βλ. έκυστολή Σωτ.Σταύρου κρο'ς τον Ταχήρ ’Αμκάζη,μέ ήμερομ. 2/14 

Δεκεμβρίου 1823^(ΑΣΙ,Κατάστυχο 11 »<ρφ·32 -33 ),.Πρβλ. καύ έκυστολϊΐ τοΟ 

υδυου κρός τόν Ταχήρ μέ τήν παρακάνω ημερομηνία, ι>ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου).

238. Βλ. έκυστολϊΐ Σωτ.Σταύρου κρός τον ’Αχμέτ κασά,μέ ήμερομ. 2/14 

Δεκεμβρύου 1823 j( ΑΣΙ, Κατάστυχο 11^.33^). Πρβλ. καύ έκυστολή τοΟ υδυ- 

ου κρός τον 'Αχμέτ,μέ τό υδυο κερυεχόμενο,γραμμένη στύς 2/14 Δεκεμ

βρύου 1823 κυ αύτι1,(ΑΣΙ,Φ.Σωτ.Σταύρου).

239. Βλ. σχετυκά έγγραφο ’Αχμέτ κασα κρός τόν Κατά ’ΐωαννύνων Χακύμ 
’Εφέντη,μέ ήμερομ. 21-11-1823 ,(ΑΣΙ,Φ.Στ. Ιωάννου 1822-23).

240. Βλ. έκυστολή Σωτ.Σταύρου κρός τον αδερφό του Γεωργυο με' ήμερομ.
ν .

24 Δεκεμβρύου 1823/5 ’Ιανουαρύου 1824,(ΑΣΙ,Κατάστυχο 11,φ.34 ).

241. Βλ. έκυστολτί Σωτ.Σταύρου κρός τόν Κων/νο Χαραμή μέ ήμερομ. 2/14
ν _ ν .

’Ιανουαρύου 1824,(ΑΣΙ, Κατάστυχο ΙΙ,φφ.36 -37 ).

242. *0 Σωτ.Σταύρου άνέφερε χαρακτηρυστυκά γυά τούς συμκατρυωτες τουί 

".. έκεΣ όκοΟ χρεωστοϋμεν μας ζητούν έκεΣ δέ οκού μας χρεωστσύν νά 

μή μας δυ'σουν κώς θε'λευ γυ'νευ τό κράγμα,ήμεΣς έξ αύτύας των ύστερήθη- 

μεν τόν σεβαστόν κατέρα μου..” (βλ. έκυστολή Σωτ.Σταύρου κρός Κων/νο 

Χαραμή,μέ ήμερομ. 2/14 ’Ιανουαρύου 1824,ΑΣΙ,Κατάστυχο 11,φ. 37Τ).

243. ’Ανάμεσά τους ξεχώρυζαν ό Κων/νος Μαρύνογλου καύ ό Μκ. Πάλης. 

*0 κρωτος μεγαλέμκορας καύ τρακεζύτης ύκηρέτησε τόν *Αλή κασά ως 

γραμματέας του στά έζωτερυκά ζητήματα.Μέ τήν κολυορκύα τΰν ’Ιωαννύ- 

νων τό 1821-1822 κέρασε στήν Κέρκυρα κυ αφού καρέμευνε μερυκά χρόνυα 

έκεΣ έφυγε γυά τήν ’Αγκώνα}οκου καύ έγκαταστάθηκε μόνυμα (βλ. Γεωρ- 

γύου Π α κ α γ ε ω ρ γ ύ ο  υ,Συμβολή στήν ΰστορύα τής ’Ελληνυκής κα- 

ρουκύας τής ’Αγκώνας κατά τόν 19- αΰ. "Δωδώνη” 4(1975)σ. 314,σημ.2).
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*0 δεύτερος μεγαλέμχορος χε αύτός στόν Κωνσταντενούχολη μέ αρκετές 

χαε' σημαντεχές γνωρεμεες στόν έμχορεχό αλλά χαε τό φαναρεώτεχο κύκλο 

τΑς Κωνσταντενούχολης ($λ. χαραχάυω σ.92-94).

244. Βλ. έχεστολό Σωτ.Σταύρου χρός τόν Φώτου,μέ ημερομ. 2/14 'ίανουα- 

ρεου 1824 ,ΑΣΙ ,Κατα'στεχο 11,φ. 36Τ .Βλ. ακόμη χαύ έχεστολό Σωτ.Σταύρου 

χρός μητροχολετη ΓαΒρεόλ μέ άμερομ. 2/14 Ίανουαριίου 1824,ΑΣΙ,Κατάστι

χο 11,φ. 45ν.

245. Βλ. έχεστολό Σωτ.Σταύρου χρός τό Φυλαχτό Νεχολάου χαε' Συντροφύα
V m

στό Ζέμουν,μέ ήμερ.1/13 Μαρτεου 1824 ατό ΑΣΙ,Κατάστεχο 11,φ.39 ,ο- 
χου άναφέρονταε χαε τ<£ έξης! έγώ εξ έχεόνης τής στεγμης δθελα να 
κηγαυνω άλλα μέ έμχόδεσαν ολοε οι εδω φίλοι χαε χαλοθεληταε χαι> 

βεαεως άέχων ηναγχάσθην νά ύχαχούσω..”.

246. Στόν ύχ'άρεθμ. 349/8-8-1822 έχεστολό του ο Στ.Ίωάννου χρός τό 

σύντροφό του στόν έμχορεχό του οίκο στό Βεέννη,(ΑΣΙ,Κατάστεχο 8,σ.75), 

άγραφε γεά τό μεχρότερο γεό του Σωτόρπ τά έξης: ” αυτός δέν ελα$εν 

τόλμην» νά γυμνασθξί νεώτερον τό έμχόρεον έξ αετεας της μητρός του ο- 

χοΟ δέν τόν έξεχωρεζετο..".

247. Βλ. ΑΜΙ,Καθολεχό 1827-1839^ δχου ύχάρχεε h έξης σημεεωση.'” * 0 

‘Ισμαόλ χρώπν χροεστός ΒαρωσεοΟ,1831 δεχεμβρε'ου 15,όσα αχό τούς Βα- 

ροσλεδες ’Ιωαννετας δσα τοΟ χρωστοΟν σάλδος αχό τόν λογαρεασμόν

γρ. 50 398,20”.

248. Τα δνόματα τών χροεστων τά αντλήσαμε άχό τες χαραχάτω χπγός: 

ΑΜΙ,Καθολεχό 1827-1839,σ. 6,7,52.- Σ ε γ χ ο ύ ν η,Ανέκδοτος αλλη

λογραφώ» τών Ζωσεμαδών, ”ΗΧ” 6 (1931) σ. 231,244 χαε' "ΗΧ" 8(1933),
τ ν

ο. 7.-ΑΜΙ,Καθολεκόν τών έτών 1856-1846 τοΟ Ταμεεου 'Ελεών φ.26 ,105 ,

♦ ρ ό ν τ ζ ο υ,'Ηχεερωτεχά "Εθεμα,σ. 321.
I

249. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ  ε ν ο  0,Χρονογραφώ» τ. Β',σ. 259.

250. Στό Καθολεχό 1827-1839 τοΟ ΑΜΙ χαε στό σ.60 χαρατηροΟμε δτε 
τό λογαρεασμό τοΟ ταμεύου έλεών τοΟ έτους 1838 μαζύ μέ τούς έχετρό-
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πους των εκκλησιών καί τοΟ νοσοκομείου συνυπογράφουν καί ο ί "βεχίλη- 

δες των ’ΙσναφίωνΜ.Τά ονόματα των "έσναφλάδων” αύτων είναι :Σπ. Ζαρ- 

καλΠς ,Δημ .'* Ιωάννου, Σπ. Χατζής,Δημ. Μπακάλμαση, Στ. Μπαμπασίκας ,Κων/νος 

Ντ ζότ ζηχας,Γ.Συρμαχόση ς,* Αναστ. Τζουάνο ς.

251. Τόν ’Οκτώβριο τοΟ 1840 ορίστηκε τριμελής έπιτροπή από συντεχνί- 

τες γιά νά έρευνήσει τις ατασθαλίες πο\5 είχαν χάνει οί διαχειριστές 

των μοναστηριακών προσόδων καί νά συντάξει τό σχετικό πόρισμα (βλ.

Σ ε γ χ ο ό ν η,’Ανέκδοτος αλληλογραφία Ζωσιμάδων ΗΧ 6(1931) σ. 

246-247).

252. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικό 1827-18395δπου κάθε τόσο βλέπουμε μέλη συντεχνι

ών έπιτρόπους των Μ μεγάλων έχχλησιων των ’Ιωαννίνων (Μητρόπολη,'Αγι

ος Νικόλαος *Αγορδς,’Αγία Μαρίνα καί Περίβλεπτος) η έπιτρόπους τοΟ 

Νοσοκομείου καί εφόρους άπορων κοριτσιων να υπογράφουν τοός σχετιχοός 

λογαριασμούς κάθε εξάμηνο η χρόνο ανάλογα.Βλ. άχόμη καί ΑΜΙ,Καθολυχό 

των έτων 1846-1856 τοΟ Ταμείου Έλεών^δπου ακολουθείται η ίδια ακρι

βώς διαδικασία στήν καταγραφή των σχετικών λογαριασμών τοΟ ταμείου αύ- 

τοΟ.

253. Βλ. έπιστολή Ν.ΧρυσοΟ χαί *Ιω.Λάμπρου πρός τό Στ. ’Ιωάννου,μέ η- 

μερομ. 6-3-1823 στό ΑΣΙ,Φ.Στ.’Ιωάννου 1822-23.Χαρακτηριστικά έγραφαν 

”... καί δταν μας στείλετε ταΐς όμολογίαις ύπογεγραμμέναις άπ’αύτοΟ, 

βάνωμε καί τά ρουφέτια δλα χαί υπογράφονται....

254. Βλ. Σ ε γ χ ο ό ν  η,’Ανέκδοτος αλληλογραφία των Ζωσιμάδων, ΗΧ 

6(1931) σ. 244,σημ. 1.

255. Βλ. Σ ε γ χ

256. Βλ. Σ ε γ χ

257. Τά μέλη της 

Νικ. ’Αθανασίου.

258. Βλ. Σ ε γ χ

ο ό ν η,ο.π., σ. 242. 

ο ό ν η,ο.π., σ. 244-245.

νέας έπιτροπϊΐς αύτης ήταν:Δημ. Δρόσος,’ΐω.Λιάμπεης, 

ο νί ν η,ο.π., σ. 242 χαί 248-253.

■M
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2b9. Βλ. Ε ε γ χ ο ά ν η *  δ.χ., σ. 253-257, Βλ. άχόμη χαί έχιστολά Ν. 

ΧρυσοΟ χρός τά Θεοδόσιο Λαμχαδάριο,μέ ύμερομ. 15 'Οκτωβρίου 18*»7 
CEAMI,Χειρόγραφον ιερό Ζωσιμαδών άρ.11).'

260. Βλ. Ε ε γ χ ο ύ ν η,δ.*., σ. 2*»2.

261. Βλ. Ε ε γ χ ο ά ν η» δ.χ., σ. 2Η3.

262. Βλ. τόν ύχ'άριθμ. 92/30-5-18Η6 έκθεση τοϋ Κλόριτζη χρός τά Ύ -  

χουργεΕο 'Εξωτερικών. στό AYE-18U6-36/2,Προξενεία χαί ύχοχροξενεία 

'Ελλάδος (eCs Ιωάννινα).

263. Γιά τή διάδοση τΠς Μεγάλης 'Ιδέας στόν "Ηιειρο γενιχάτερα Βλ.
0

'Ελευθερίας Ν ι χ ο λ α ι δ ο υ , Ή  στάση τ6ς Τουρχίας άχέναντι στοάς 

* Αλβανούς,σ. 81-108.

26Μ. Βλ. τήν ύχ'όριθμ. 55/25-2-1850 έκθεση τοΟ Κλέριτζη χρός τά *Υ- 

ιουργεΕο ’Εξωτερικών , στό ΑΥΕ-1850-36/2.Προξενεία χαί Ύχοχροξενεία- 

*Ελλάδος (εις 'Ιωάννινα).

/
265. Β λ . Ν ι χ ο λ α ι δ ο υ ,  *Η στάση τής Τουρκίας,σ. 95-96.

0

266. Βλ. Ν ι χ ο λ α ί δ ο  υ,δ.χ., σ. 107.

267. Βλ. χαραχάνω σ. 102,σημ. U10.

268. Βλ. ΑΜΙ,Καθολιχά 1827-1839,0. 8 χαί 11. δ«ου αναγράφονται τά χο- 

σά ιού χροσφέρουν στ<5 ταμεεο ελεών ήιειρώτες τΑς διασχορδς.Βλ. άχόμη 

ΑΜΙ,Καθολιχά των έτών 18U6-1856 τοΟ Ταμείου 'Ελεών, φφ 2Τ ν ,δχου 

βρίσκονται καταχωρημένα τά "λάοσα" Ρωσίας χαί Γερμανίας,χαί φ. 105^ 

διού σημειώνονται τά δνόματα άρχετών ευεργετών τΑς έχοχΑς.

269. Βλ. ΑΜΙ,Καθολιχά 1827-1639,0. 25,δχου σημειώνεται*. "δσα εις ξε- 

χληρωμάν σκλάβων.. τριών χτωχών χαί μι&ς χτωχΑς σχλάβας..".Βλ. ακόμη 

ΑΜΙ,Καθολιχά τών έλεών τών έτών 18Η6-1856,φφ 2V ,26T,97V ,98T ,105ν ,109Τ, 

123T ,1**1T,18|*V, δχου σημειώνονται τά διάφορα χρηματικά χοσά χοά χορη-
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γόθηκαν στοός φτωχοός γιαννιωτες στό χρονικό διάστημα 1846-1856 κυ

ρίως γιά φορολογικές άνακουφίσεις,ά λά καί γιά χρηματικές διανομές, 

πάντρεμα κοριτσιων καί γιά προστασία πτωχών.

270. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικό 1827-1839,σ. .5,38,39,40,41, δκου είναι καταχω- 

ρημένα τά ποσά καί τά ονόματα των βαροσλήδων στοός οποίους διανεμήθη

καν αύτά στίς δόο από τίς πιό μεγάλες γιορτές τ?|ς Χριαστιανοσόνης(Χρι 

στοόγεννα καί ΙΙάσχα) στό χρονικό διάστημα 1834-1839.

271. Βλ. ΑΜΙ,Φ. δ ι ά φ ο ρ α λυτά έγγραφα.'Ανάμεσα ατά λυτά αύτά έγγραφα 

υπάρχουν διαθήκες συντεχνιτων ποό άφ όνουν διάφορα ποσά γιά τιίν εκπλή

ρωση των φιλανθρωπικών πράξεων που άναφέραμε αμέσως παραπάνω.

272. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικό 1827-1839,σ.15,25,39-40,46,58,64-65,67,74,79,ό

που αναγράφονται, αναλυτικά τά ονόματα των Γιαννιωτων ποό παίρνουν μέ

ρος στίς έτόσιες χρηματικές διανομές των Χριστουγέννων καί Πάσχα στό 

χρονικό διάστημα 1834-1838. *Έτσι, γιά παράδειγμα στό χρηματικό διανομό

των Χριστουγέννων τοΟ 1835 παίρνουν μέρος 400 χριστιανοί Γιαννιωτες, 
ένώ στόν αντίστοιχη διανομό τδν Χριστουγέννων τοΟ 1838 τά άτομα ποό 

εύεργετοΟνται. φτάνουν τά 736.

273. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικό 1827-1839 ,ό.π.

274. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ ι ν ο  0,Χρονογραφία,τ. Β ,σ. 286-287.

275. Βλ. Φ ρ ό ν τ ζ ο υ,’Ηπειρωτικά "Εθιμα,σ. 537.

276. Βλ. Φ ρ ό ν τ ζ ο υ,δ.π., σ. 318-321.

277. Βλ. Φ ρ ό ν τ ζ ο υ ,  ό.π., σ. 319.

278. Δέν πρέπει, νά ξεχνάμε πώς αύτά τόν έποχό ό γάμος μποροΟσε νά 

"χαλάσει," στόν παραμικρό αθέτηση τοΟ πατέρα η τοΟ κηδεμόνα τός νόφης 

σπό-τά συμφωνημένα π ρ ο ι κ ι ά .

279. Βλ. έπιστολό Ν.ΧρυσοΟ πρός τοός Σπυρ. καί Παν.Πάλλη μέ ημερομ. 

10 Νοεμβρίου 1843 JCEAMI,Χειρόγραφον περί Ζωσιμαδων,άρ.11).- ’Αναστασ
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r 0 ύ 6 α,Βύου Παράλληλου,τ. Δ,'Αθάναυ 1871,σ. 102. -Ίστορυ'α τΠς *ο- 

λυορχύας Ίωαννυ'νων ,σ. 65-66.

280. Βλ. Π α χ α χ ώ σ τ  α, Ίστορυ'α τΠς χολυορχυ'ας τών Ίωαννυ'νων,σ. 78-79.

281. Βλ. δ.χ., σ. 90.

282. Στύς χρηματυχές δωρεές γυά τύς έχχλησύες τών Ίωαννύνων χρωτο- 

στάτησαν ου Ζωσυμάδες (Βλ. Σ ε γ χ ο ύ ν η ,  ’Ανέκδοτος Αλληλογραφία 

τΟν Ζωσυμάδων,ΗΧ 6(1931) σ.229-230. Βλ. άκάμη καυ' τάν κτητορυχά έχυ- 

γραφά τοΟ ΝαοΟ τ?1ς Άγυ'ας Ηαρυ'νας) Ακολούθησε b Γεώργυος Χατζηχώστας 

(Βλ. ΔυαθΠχαυ τών άευμνάστων ευεργετών τών Ίωαννυ'νων έκδυδάμεναυ Ο

κά τής έφορευας τάς έχυτροχής έκύ τών έλεών τάς κάλεως,’Αθύνησυν 1887, 

σ. 61).

283. Βλ. Α . Ξ υ γ γ ά χ ο υ λ ο  υ,Μεσαυωνυκά μνημεΣα *Ιωαννύνων,’ΉΧ" 

1(1926),σ. 57,σπμ. 2.Βλ. άχάμη Τ ο ιί ρ τ α,Νεκτάρυος καύ Θεοφάνης ου 

‘Αψαράδες,σ. 87. Τάσο δμως 6 Ηυγγάχουλος δσο χαύ η Τούρτα κού εύθυ- 

γραμμύζεταυ μαζυ του ύχοστηρύζουν χώς τά χυθανάτερο εέναυ νά έγυνε

δ "χαλασμάς" τθς έχχλησύας αυτής άκά τά τουρχυχά στρατεύματα χατά τά 

δολοφονύα τοΟ *Αλη χασδ.'Ο άκρυΒάς χράνος τής καταστροφής τής μονής 

τοΟ ‘Ιωάννη τοΟ Προδράμου ε£ναυ b 30? ’Ακρυλύου 1821,ημέρα χοά άκο- 

ΒυΒάστηκαν τουρχυχά στρατεύματα στά Νησύ γυά νά τά χυρυέφουν (Βλ.χα- 

ραχάνω

28**. *Η έχχλησύα αυτά χάηχε στύς 19-20 Αύγούστου τοΟ 1820,χρώτη-χρώ- 

τη άχά τά στρατεύματα τοΟ Άλή,σύμφωνα μέ τάν ανώνυμο συγγραφέα τής 

χολυορχυ'ας τών Ίωαννυ'νων (Βλ. Ίστορυα τής χολυορχύας τών Ίωαννύ- 

νων,σ. 64).

285. Βλ. τάν ύχ’άρυθμ. 585/3-11-1887 έχυστολή τοΟ μητροχολυ'τη Ίω- 

αννύνων Σωφρονύου χράς τά Γενυχά Δυουχητά τής Ήχεύρου Άχμέτ Έγυ- 

ούχ χασά,(ΑΜΙ,ΒυΒλυον Δεύτερον Ταχρυρυων 1878-1893).

286. Δυαθήχαυ τών άευμνύστων ευεργετών τών Ίωαννύνων,σ. 60.
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287. Βλ. τάν ύπ'άριθμ. 585/3-11-1887 έπιστολά τοΟ μητροπολίτη Σωφρο

νίου πράε τάν ’Αχμάτ ’Εγι,οάπ πασά,|(ΑΜΙ,Βυβλίον Δεΰτερον Τακρυρίων 
1878-1893).

188. Βλ. Λ α μ π ρ ί δ η,’Ηπειρωτικά ’Αγαθοεργάματα,μάροε Β'σ. 21.

189. Βλ. Λ ά μ π ρ ο υ , ' Η  λίμνη των Ίωαννίνων,σ. 10.

290. Βλ. ’Επιστολή τοΟ Ν.ΧρυσοΟ πράε τοάε Σπ.καί Παν.Πάλλη μί ήμερομ. 

10 Νοεμβρίου 1843,(ΕΑΜΙ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων,άρ.11).

291. Βλ. επιστολή 'Αλεξίου Φίλιου πράε Μιχαήλ Ηοίνθο μά ήμερομ. 18 Νο

εμβρίου 1843,(ΕΑΜΙ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων,άρ.11).

292. ! Βλ. παραπάνω ο. 110 σημ. **5.

293. Βλ. τήν ύπ’άριθμ. 89/26-2-1847 έκθεση τοΟ Κλάριτζη πράε τά * Υ

πουργείου ’Εξωτερικών,(ΑΥΕ-1847-36/2,Προξενείου είε ’Ιωάννινα).'

294. Βλ. έπιστολή Ν.ΧρυσοΟ πράε τοάε Σπ.καί Παν.Πάλη,μά ημερομ. 10 

Νοεμβρίου 1843*(ΕΑΜΙ ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων άρ.11).

295. Βλ. έπιστολή Ν.ΧρυσοΟ πράε Μιχ.Παραμυθιώτη,μά ήμερομ. 22 Νοεμ

βρίου 1843,(ΕΑΜΙ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων άρ.11).

296. Βλ. έπιστολή Ν.ΧρυσοΟ πράε τοάε Σπ.καί Παν.Πάλη,μά ήμερομ. 11 

Νοεμβρίου 1843,(ΕΑΜΙ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων άρ. 11).

297. Βλ. έπιστολή Ν.ΧρυσοΟ πράε Μιχ.Παραμυθιώτη,μά ήμερομ.22 Νοεμβρί

ου 1843^(ΕΑΜΙ ,Χειράγραφον περί Ζωσιμαδων άρ.11).Βλ. άκάμη έπιστολή 

Άλεξ.Φίλιου πράε Μιχ.Ξάνθο,μά ήμερομ. 18 Νοεμβρίου 1843,(ΕΑΜΙ,Χει- 

ράγραφον περί Ζωσιμαδων άρ.11).

298. Βλ. Διαθήκαι των άειμνήστων εύεργετβν ’Ιωαννίνων σ.61.

|
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299. Βλ. ΑΜΙ,Καθολικά έτων 1846-1856 Έλεων ’Ιωαννίνων,σ.27
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κου φαίνεται b χ ρ ό ν ο ς καί 6 τράκος κού εύσκράττει τά χρήματα ο Νούσι- 

ας Χ ρ υ σ ό ς ,

300. ΚΤΙΤΩΡ.ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΝΟΥΣIΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΕΝ ΣΠΤΗ-. 

ΡΙΩ 18M5 ΜΑΡΤΙΟΥ βη= .

301. Βλ. έκιστολά Νούσια ΧρυσοΟ κράς θεοδ.Λαμκαδάριο,μέ ύμερομ. 15 

'Οκτωβρίου 18«*7.£ΑΜΙ Χειρόγραφον κερί Ζωσιμαδδν ,άρ.11).

302· *0 Νούσιας Χρυσές θάφτηκε στ6 κενοτάφιο τοΟ κροαυλίου τές έκκλη- 

σίας τοΟ 'Αγίου Νικολάου Κοχάνων.’Η έκιτύμβια μαρμάρινη κλάκα φέρει 

τάν έξές μεγαλογράμματη έκιγραφά : ΙΩΑΝΝΗΣ/Φ/ ΧΡΥΣΟΣ/ ΚΤΗΤΩΡ/ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ/ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΤΗ 17/ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1860.

*Η κρηγούμενη καί χρώτη βέβαια έχιτύμβια κλάκα,κοινά,κού σάμε- 

ρα βρίσκεται καρακεταμένη στά κροανίλιο τοΟ χροφάτη 'Ηλία στά Καρδα- 

μίτσια,άγνωστο γιατί,αναφέρει τά έξές: ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ 0 ΕΝ / ΜΑΚΑΡΙΑ 

ΤΗ ΛΗΞΕΙ/ Ι.Φ ΧΡΥΣΟΣ ΚΤΗΤΩΡ ΤΗΣ / ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ/ ΑΙΪΟΒΙΩΣΑΣ ΤΗ 17 

ΦΕΒΡΟΥ/ΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1860.

303. Ή έκιγραφά έχει ώς έξΑς: Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ/ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑ/ΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΣΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ 1837/ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΗ ΔΙΑ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕ/ΧΝΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΖΙΔΟΝ/ ΙΩΑΝ Η ΧΑΖΙΚΩΣΤΑ.

30U. ‘Η Ηιγραφά στάν εικόνα τές 'Αγίας Παρασκευές αναφέρει τά έξές: 

ΔΕΗΙΙΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1843 ΜΟΣΚΑ.

305. Βλ. Γ ο ό δ α,Βίοι Παράλληλοι,τ. Δ*, σ. 93.

306. Διαθέκαι τών άειμνάστων ευεργετών τών 'Ιωαννίνων,σ. 61.

307. *Η έντοιχισμένη αυτά κλάκα φέρει τά χρονολογία 1839 'Ιουνίου 29.

308. Γιά τις αντιθέσεις μεταξύ τών συντεχνιών καί τών άνωτέρων κλη

ρικών βλ. γενικά Π α ν τ α ζ ο χ ο ύ λ ο  υ,'Ελλάνων συσσωματώσεις.
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σ. 20 καί 39,-ΣταμΚ a ρ α τ ζ δ,Σμάρνης Τραγωδίες ,‘Αθάνα 1958,σ. 25. 

-'Α ν τ ω ν t ά δ η,’Ιωάννου Ουκονάμου Λαρυσσαίου,σ. ρκβ',σημ. 1 καί 

σ. 169-20*4. Οέ συντεχνίες Tils Κωνσταντινούπολης άρθαν σέ ράξη καί σέ 

άντυπαράθεση άκάμη καί μέ τάν ίδυο τάν Πατρυάρχη καί τάν ανάγκασαν νά 

δηλώσει. παραίτηση άπά τά καθάκοντά του (βλ. Γ ε δ ε ώ ν,’Αποσημευώμα- 

τα Χρονογράφου,σ. 287).

309. Βλ. ‘Α ρ α β α ν τ υ ν ο  Ο,τ. Β',σ. 238.Βλ. άκάμη καί ' Α θ η -  

θ η ν α γ ά ρ α , ' Η  έκκλησία των ’Ιωαννένων ΗΧ 3(1928) σ. *43.

310. Βλ. τά σχετικά πατρυαρχυκά συγίλυο ποά άναφέρεται. στάν παάση 

του μητροπολίτη αύτοΟ καί το δυορυσμά τοΟ ‘Ιωαννέκυου στά μητροπολυ- 

τυκά θράνοτών ‘Ιωαννένων,(ΕΑΜΙ,άρ.1).- Βλ. άκάμη Σ ε γ κ ο ά ν η , *  Α

νέκδοτος αλληλογραφία των Ζωσυμάδων,'ΉΧ" 6(1931) σ. 231.

311. Βλ. ' Α ρ α β α ν τ υ ν ο  0 ,Χρονογραφία τ. Β',σ. 238.Βλ. άκομη 

'Αθηυαγάρα,'Η έκκλησία των ’Ιωαννένων,σ. *43.

312. Βλ. ΑΜΙ,Καθολυκάν 1827-1839,σ. 73 καί 79>δπου αναγράφονται, τά 

χρηματυκά ποσά ποά ξοδεάτηκαν γυά τάν απομάκρυνση τοΟ μητροπολίτη

* Ιωακείμ άπά τά Χέοί"δσα έξοδεάτηκαν δυά τάν έξωσεν πρώίν ’Ιωαννέ- 

νων κυρίου ‘Ιωακείμ Χυώτου.." Βλ. άκομη καί Σ ε γ κ ο ά ν η ,  Ανέκδο

τος άλληλογραφία Ζωσυμάδων,δ.π., σ. 2*48.

313. Βλ. έπυστολά Νοάσυα ΧρυσοΟ προς Θεοδ. Λαμπαδάρυο μέ ήμερομ. 15 

‘Οκτωβρίου 18*47,(ΕΑΜΙ,Χευράγραφον περί Ζωσυμαδών άρ. 11).Γράφονταςό 

Ν.Χρυσάς γυά τά γενυκάτερη άκαταστασία ποά επυκρατοΟσε στάν πάλη 

καί τίς καταχράσευς ποά παρατηροΟνταν άνέφερε αναμεσα στ αλλα στάν 

έπυστολά του αυτά: "··ΠοΟ η έπυμέλευα των πτωχών; ποΟ η φροντυς των 

είς υπανδρείαν έλθοντων κορασίων;ποΟ των φυλακυσμενων πτωχών ή ελά

φρυνσής των χρεών;κανένα σας λέγω,κανένα απο αυτα και. οσα αλλα... ευ 

μά μάνον ποίος ημπορεί τάς περυσσοτέρας καταχράσευς...

31*4. Βλ. την ύπ'άρυθμ. 9*4/9-*4-1853 έκθεση τοΟ Ρωσσέτου πράς τά’Υπουρ- 

γείο ‘Εξωτερικών στά ΑΥΕ-1853-36/2,Προξενεία είς "Ηπευρονί’Ιωάννυνα),
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315. Βλ· AMI,Φ.διάφορα λυτά έγγραφα.Τά έγγραφο α υ τ ό  υπογράφουν o i  

προϋστάμενοι τής κοινότητας xaC τδν συντεχνιών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
I

1. Γμά τιS συνθάκη αυτά (18/30 Μαρτίου 1856) βλ. γενμκά στοΟ Λ ά σ κα- 

ρ μ, Το ’Ανατολικόν Ζάτημα,σ.120-27.Βλ. ακόμη Μαρέας Ν υ σ τ α ζ ο*· 

π ο ιί λ ο υ-Π ε λ ε κ £ δ ο υ,Ομ Βαλκανμκομ λαοί,’Ιωάννμνα 1978, σ« 

114-115.

*
2. Ν μ κ ο λ α μ δ ο υ ,  Κωδμκες Όθωμανμκοέ,τ. Γ' ,σ. 2858-2866.-Τρ. 

Ε ύ α γ γ ε λ έ δ ο  υ,’ΐστορμα τάς ’Οθωμανμκάς αύτοκρατορέας,έν * Α- 

θάναμς 1894,τ. 2,σ. 628 κ.έ. - Β λ ά χ ο  υ,'ΐστορμα των Κρατών τάς 

Χερσονάσου τοΟ Αμμου,σ. 44 κ.έ.

3. Πίσω από όλη αυτό τάν κμνηση βρμσκόταν ό έπμκεφαλάς τοΟ μερατεμ- 

ου Seyhu Ί  Islam.Γμά τό“ θεσμό αύτό βλ. G i b  b-Bowen,Islamic Socie

ty,μέρος Β',σ. 84.κ.έ.

4. Βλ. ΑΥΕ-1856-αακ/Δ»Παρατηράσεμς έπμ τάς εφαρμογές τοΟ Χάτμ Χου- 

μαγμοόν.

5. "Υπήρχαν όμως καμ θετμκές έκθέσεμς έλλάνων προξένων γμά τον άντμ- 

κτυπο των μεταρρυθμίσεων.Γμά παράδεμγμα στάν έπαρχμα Βελεγράδων όφ
πληθυσμός δέχτηκε μέ ένθουσμασμό τάν έφαρμογά του (βλ. Ν μ κ ο λ α μ -  

δ ο υ,Ομ Κρυπτοχρμστμανομ τάς Σπαθμας,σ. 168 καμ σημ. 3).

6. Βλ. Βασ. Π α ν α γ μ ω τ ό π ο υ λ ο υ , * Η  βμομηχανμκά επανάσταση 

καμ' ή "Ελλάδα, 1832-1871,στον τόμο "Έκσυγχρονμσμός καμ' βμομηχανμκά 

επανάσταση στά Βαλκάνμα τον 19- αμώνα,έκδ. Θεμέλμο, Αθάνα 1980, σ. 

223-224.

7. Βλ. Ch. M o r a w i t  z,Les finances de la Turquie.Paris 1902, σ. 

76. Βλ. ακόμη ΕΙ,τ. 4,σ. 1086.

8. Βλ. Ιϊ,τ. 1, σ. 878.

9. Βλ. I n a 1 c i k,The Ottoman Empire,London 1978,Application o f
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the Tanzimat and its social effects,σ.12.

10. Ot άντυστοεχοε opot στά έλληνιχά,ιοά χ ο ό ς συναντοΟρε xaC στά Γο- 

dvvtva είναι:έανέ άσχεριάς,νιζαμιές^ιμντάτ xad μιεντελάτ.

11. Βλ. E ύ a γ γ ε λ C 6 ο υ/Ιστορι'α tfls 'Οθωμανικής αύτοχρατορί- 

ας,σ. 630.

12. Τ ά  t o a d  αυτοί άντλάσαμε aid td φ.14τ τοΟ ΛογιστιχοΟ Βιβλίου 1863- 

1866 tod βρίσκεται aid AMI.

13. Βλ. έχιστολή τών συντεχνιτβν *Ιωαννίνων xpds τάν Πατριάρχη KvJptX- 

λο Ζ',μί ημερομ. 16-8-1858 α χ ό AMI,Κώδικας αντιγράφων 1857-1862,0.39.

1U. *Η διαφορά αυτά otd φορολογικά load ιροίχυψε ύστερα aid τάν έιε- 

ζεργασία τών σχετιχβν στοιχείων iod αντλήσαμε aid td Λογιστixd 1863- 

1866 τοΟ ΑΜΙ,φ.Ι*1 .

15. Βλ. M o r a w i t  z,Les finances de la Turquie,o. 77.

16. Βλ. Τ σ ι ρ ι α ν λ  6,"Αγνωστο ύιάμνημα,σ. 22.

17. Βλ. AMI,Λογιστικά 1863-1866 Φ.1^τ, διού άναφέρονται τά ιοσά iod 

ιλάρωσαν οί Γιαννιώτες γιά Td φ ό ρ ο αύτά στά διάστημα 1856-1862.

18. Βλ.Σκαρλάτου Β υ ζ ά ν τ ι ο  υ,’Η Κωνσταντινοάιολις, ‘Αθάνησι 

1869,σ. 2U0.BX. αχάμη καί M o r a w i t  z,Les finances de la Turquie, 

σ. 72.

19. Βλ. M o r a w i t  ζ,δ.ι., σ. 72.

20. Βλ. Π α ν τ α ζ ο ι ο ύ λ ο  υ, Κοινοτικός βίος εύς τάν Θετταλορα 

γνησίαν σ. 32.

21. Βλ. Ν ι χ ο λ α Ι β ο  υ,’Οθωμανικοί Κώδικες,τ. Δ ’,σ. 3825.

51α. ’Αςάς^διχαστιχός ιράεδρος,μέλος συμβουλίου (Toupx.aza).
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22. ΒΧ. τάν ύε'άρεθρ. 115/16-10-1869 αναφορά τοΟ ύεοεράξενου^Αρτας 

ε.Ι. Μαυρορράτη εράς τάν έλληνεχά Πρεσβεεα τί|ς Κωνσταντενοάεολης

(ΑΥΕ-1870-**9/2,Κτηρατεχάς φάρος Βεργε).Βλ. άχάρη Π α ν τ α ζ ο ε ο ύ -  

X ο υ,Κοενοτεχάς βάος,σ. 32. *0 Σκαρλάτος 6 Βυζάντιος ράλεστα,' Ή 
Κωνσταντενοάεολες σ. 2»*0,άναφέρεε «ως 6 φάρος αύτάς έέσεράττονταν ά- 

«ά τοάς άντεεροσώεους τίΊς χοενάτητας άεά χάθε οάχογένεεα ανάλογα ρέ- 

Tifv οέχονορεχά τπς κατάσταση,ξεχενώντας άεά 20 γράσεο τά λεγάτερο 

χαά φθάνοντας τά 120 γρ. τά εερεσσάτερο ρέ ένδεάρεσες δεαβαθράσεες 

τδν 30,50 χαε 80 γροσεων.
22α. Πραχτεχά ιού ύιογράφεταε άεά εολλά άτορα.

22β.#Ινχάς ^αναφορά έκθεση ιράς ανώτερο (roppx.inha)

23. Βλ. έεεστολά των Γεαννεωτων Νεχ.'Αθανασάου χαε *Ιω. Αεάρεεη

ιράς τοάς συρεατρεωτες τους στάν Κωνσταντενοάεολη,ρέ ήρερ. ** Αύγοά- 

στου Ιβδβ^ΑΜΙ,Κώδεχας άντεγράφων 1857-1862, σ.33).

2**. Βλ. έεεστολά των γεαννεωτων έεαγγελρατεων εράς τάν εατρεάρχη Κά- 

ρελο Ζ' , ρέ ηρερορ. 16 Αύγοάστου 1858,ΑΜΙ Κωδεχας άντεγράφων 1857- 

1862,σ. 39.

25. Γεά τά συρφωνητεκά αύτά,εοά χαταχωράθηχε στά σχετεκά κώδεκα ρέ 

ηρερορ. 16 Αύγοάστου 1858 βλ. ΑΜΙ,Κωδεκας άντεγράφων 1857-1862,0. U0.

26. Βλ. εαραεάνω σ. 129.

27. Πάρα εολλοε άεά αύτοάς τοάς έδεοχτΠτές συντεχνέτες εροέρχονταν 

άεά τά χωρεά τοΟ ΖαγορεοΟ. Αύτοά άντεδροΟσαν χαέ εερεσσάτερο* γεατε 

έχαναν τά φορολογεχά άεαλλαγά εοά είχαν εετάχεε στά βασεκάτερο φά

ρο ,τά ΜαχτοΟ (8λ. «αραεάνω σ. 129).

28. Βλ. έγγραφη δεαταγά τοΟ ' Αχάφ εασα εράς τά τοεεκά Μεντζελεσε ρέ 

ηρερορ. 2 Ρεβεοάλ άχάρ 1277(1861),στά ΑΜΙ,φ.δεάφορα λυτά έγγραφα.

2βα. Χανές=οέχεα (Tovpx.hane)

29. Βλ. εεεστολά τοΟ "Μεεχαγεά Μεροάρη Μοεραλαά ’ΐζετλεοΟ" Ιρεραχάρ 

εασα εράς τά βαλά τάς 'Ηεεάρου, 'Αχε'φ εασά,ρέ ηρερορ. 12 Ρεβεοάλ α- 

χιίρ 1277 (1861) ,στά ΑΜΙ,φ.δεάφορα λυτά έγγραφα.
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30. Βλ. έχιστολή ’Ιμχραχήμ χασδ χράς τάν *Αχίφ χασά,δ.χ.

31. ΒΧ. Π α ν τ α ζ ο χ ο υ λ ο  υ,Κοινοτικής βίος,σ. 32.

32. Βλ. Βεζυριχή έγχιίχλιο τοΟ Άκίφ χασδ χράς τοάς χριστιανούς ύχη- 

χάους,μέ ήμερομ. 21 Ρεβιοάλ άχήρ 1277(1861),στά ΑΜΙ,φ.διάφορα λυτά· 

έγγραφα.

33. Βλ. έχιστολή τοΟ ‘Ιμχραήμ χασδ χράς τάν ’Ακίφ χασδ μέ ήμερομ.29 

Ρεθιοάλ άχήρ 1277 (1861) στά ΑΜΙ,φ.διάφορα λυτά έγγραφα.

39. Βλ. έχιστολή τών Γιαννιωτ&ν χράς τάν τοΟρχο βαλή*μέ ήρεpop. 22 

Νοεμβρίου ΙΘΒΙ^ΑΝΙ,Φ·διάφορα λυτά έγγραφα).

35. Βλ. τήν ύχ’άριθμ. 533/5-10-1861 έκθεση τοΟ χροζέυου Ίωαννίνων 

Γ.Πάκμωρος χράς τά ‘Υχουργείο ‘Εξωτερικών καί τήν 'Ελληνική Πρε

σβεία στήν Κων/λη*(ΑΥΕ -1861-99/2*Φορολογία χαί χτήματα τών έν Τουρ- 

χίφ ’Ελλήνων).

36. Βλ. τήν ΰχ'άριθμ. 533/5-10-1861 έκθεση δ.χ.

37. Βλ. βεζυριχή έγχάχλιο τοΟ Χουσνή χασδ,ΓενιχοΟ ΔιευθυντοΟ ’Ηχεί- 

ρου,μέ ηρερορ. 21 Σεβάλ 1277 (1861).στά ΑΜΙ,φ.διάφορα λυτά έγγραφα.

38. Βλ. τήν ΰχ’άριθμ. 533/5-10-1861 έκθεση δ.χ.

39. Τά στοιχεία γιά τή σάνταζη τοΟ χίναχα αύτοΟ αντλήσαμε άχά τά ΑΜΙ*

\ογιστιχάν 1863-1866«φ. 19 .

90. Γενικά γιά τδ φάρο αυτά βλ. G i b  b-B o w e  η «Islamic Society , 

τ. Ι,μέρος 2«o. 13-19.

91. Βλ. Α π μ η τ ρ ι ά δ η / Η  Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία «σ. 97.

92. Βλ. τήν ύχ’αδιθμ. 296/27-10-1869 άναφορά τοΟ ΰχοχράζενου Πρέβε

ζας χράς τήν ‘Ελληνική Πρεσβεία Κων/νλπς στά ΑΥΕ-Πρεσβεία Κων/λεως-Φά' 

ρος ΝΤΑΗΓΚΑ συντεχνιτών (1862-1865).
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43. Βλ. έχυστολτΐ τίδν Γυαννυωτων χράς τ<$ν Πατρυάρχη * Ιωαχευμ Β', ρέ 
ημερομ. 23 Αύγονίστου 1861(ΑΜΙ,Κωδυχας άντυγράφων 1857-1862, α.195).

44. Βλ. Tffv ύχ *άρυθμ. 3164/25-1-1865 έχυστολιί τοΟ Έλληνα Πρέσβη 
τ Π ς Κων/λης*Π.Δεληγυάννη,κρός τάν ύχοχρόξενο ΙΙρέβεζαςστά ΑΥΕ Πρεσβείας 

Κων/λεως-Φάρος ΝΤΑΜΓΚΑ συντεχνυτων (1862-1865).

45. Βλ. έχυστολιί Γυαννυωτων χράς τάν Πατρυάρχη ’Ιωαχευμ Β',μέ ήμερ.

23 Αύγουστου 186ί,(ΑΜΙ,Κωδυχας άντυγράφων 1857-1862,0.195).

46. Βλ. έχυστολτΐ Γυαννυωτων χρος *Ιω.Λυάμχεη*Νυχ.Κίγκο,Ξεν.Ζτΐση»Δημ· 

ΖαρκαλΤί,Κων/νο Τζέτζου χαυ' Κων/νο ’Αλυέα,συμχατρυωτες τους ' στήν 

Κων/λη,μέ ημερομ. 24 Αυγοΰστου 1861,(Κώδυχας άντυγράφων 1857-1862,0. 

197).

47. Βλ. έκυστολή Γυαννυωτων χράς ’Ιωαχειίμ Β',δ.χ. ο. 195.

48. Βλ. δ.χ., ο. 195.

49. Βλ. δ.χ., ο. 195.

50. Βλ. έχυστολτί Γυαννυωτων χράς τοιίς συμχολυτες τους σττΐν Κων/λη, 

δ.χ. ,σ. 197.

51. Βλ. τιίν ύχ’αρυθμ. 187/5-7-1862 έχυστολτί τοΟ Γ.Χρηστυ'δη,, Γενυ- 

χοΟ Γραμματέα χαυ άναχληρωτΠ τοΟ "Ελληνα χράζενου στά Γυάννυνα/ΑΥΕ- 

1862-36/2,Προξενεϋα Ελλάδος εΰς ’Ιωάννυνα).

52. Βλ. τιίν ύχ’άρυθμ. 187/5-7-1862 δ.χ.,

53. Βλ. τιίν ύχ’άρυθμ. 389/4-9-1863 έχυστολτί τοΟ Γ.Πάχμωρος χράς το 

’Υχουργεϋο Έζωτερυχών/ΑΥΕ-1863-36/2.Προξενεϋα Ελλάδος εύς Ίωάννυνα).

54. Ου χερυσσοτερου συντεχνίες χατευθΟνονταν χυρυως τράς ττί Δ. Στε

ρεά,όχου ύχΑρχε μεγάλη έλλευψη έχαγγελματυχών χερυων xad χυρυως τε- 
χνυτων.

\V
t>

'
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55. Ου έλληνες ύχάχοου άναφέροντανχροχαντάς στάν έμχορυχά συνθάχη 

τ^ς Κάνλυτζας τοΟ 1855 (βλ. Ε ύ α γ γ ε λ έ δ ο  υ,’Ιστορυα τοΟ 'Οθω- 

νος,έν ’Αθάναυς 1893,σ. 557 χ.έ.) χαυ' στά Σάμβαση τοΟ 1861 (βλ. έχυ- 

στολά τοϋ Π.Δεληγυάννη,"Ελληνα Πρέσβη στάν Κων/λη χράς τάν ύχοχρά- 

ξενο Πρέβεζας μέ ήμερομ. 25-1-1865 στά ΑΥΕ-1865-36/2,ΠροζενεΕα ’Ελ

λάδος ευς Ίωάννυνα).

56. Βλ. Σ ο ά ρ λ α,’Η χολυτυχά τών ΕύρωχαΰχΟν Δυνάμεων έν ’Ηχεάρφ,

ΗΧ 16(1941) σ. 87.

57. Βλ. τάν ύχ'άρυθμ. 533/5-10-1861 αναφορά τοΟ Γ.Πάχμωρος χράς τά 

Ύχουργεϋο ’Εζωτερυχών χαυ Έλληνυχά Πρέσβευα Κων/λης/ΑΥΕ-Ιβδλ-^/^* 

Φορολογυα χαέ χτήματα των έν Τουρχυφ 'Ελλήνων).

58. Βλ. Βεζυρυχά έγχάχλυο (μεταφρασμένη στά έλληνυχά) τοΟ τοάρχου ύ- 

χουργοϋ ’Εξωτερυχων,ΆαλΠ χασδ,χράς τάν Γενυχά Δυουχητά Tfls ’Ηχεάρου 

Άχέφ τασά,μέ ήμερ.16 τζεματζυοάλ έββέλ 1278(1861)στά ΑΥΕ-1863-49/2 

Φορολογυ’α xat Βυαυοχραγυ'αυ χατά 'Ελλήνων.Πανομουάτυχη έγχάχλυο εστευ- 

λε ο *Ααλά ιασάς χαυ χράς τοάς χατουχους τάς ’Αδρυανοάχολης,γεγονάς 

χοά μδς δένευ τά δυχαυ'ωμα νά ύχοθέσουμε δτυ τά φαυνάμενο τάς χρο- 

σκάθευας γυά τάν αχάχτηση τής έλληνυχάς ύχηχοάτητας τάν χερυοδο έχεά- 

νη δταν όρχετά δυαδεδομένο ανάμεσα στοάς χρυστυανοάς δθωμανοάς ύχη- 

χάους (βλ. Κ.Π α χ α θ α ν ά σ  η-Μ ο υ σ υ ο χ ο ύ λ ο υ , ' Η  συντεχνάα 

των Δουλγέρηδων φορέας χαραδοσυαχής τέχνης χαυ φυτώρυο συνδυχαλυσμοΟ, 

Πραχτυχά Γ' Συμχοσυ'ου Λαογραφυας,Θεσσαλονυχη 1978,σ.542,σημ.11).

59. Βλ. Βεζυρυχά έγχάχλυο τοΟ *Ααλή χασδ,ο.χ.

60. Βλ. τάν ύχ'άρυθμ. 1577/18-7-1863 έχθεση τάς ΈλληνυχΠς Πρεσβεί

ας στάν Κωνσταντυνοάχολη χράς τά ’ΥχουργεΣο 'Εζωτερυχώ\^(ΑΥΕ-1863-49/2 

Βυαυοχραγυ'αυ χατά Έλλάνων- φορολογυα).

60. Βλ. τάν υχ’άρυθμ. 805/3-0-1865 έγχάχλυο τοΟ ΓενυχοΟ Δυουχητά 

τΑς * Ηχευ'ρου ’Αχμέτ χασδ χράς τά έλληνυχά χροζενεΕο *Ιωαννάνων(ΑΥΕ- 

18**-49/2,Καταχυέσευς,φάρου).
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62. Βλ. τήν ύπ’άρυθμ. 17613/20-9-1866 αναφορά τοΟ Άαλή πασα πράς 

τάν 'Ελληνα Πρέσβη xfiS Κωνσταντυνοάπολης Π.Δεληγυάννη,(ΑΥΕ-1866-49/2 

Καταπυέσευς, φάρου).

63. Βλ. πολυσέλυδο ύπάμνημα γυά το ζήτημα τής έλληνυχής έθνυχάτητας, 

συνταγμένο άπά τά Μ.Ραγχαβή,ύπουργά έξωτερυχών τής 'Ελλάδας χαυ ά- 

πευθυνάμενο προς τάν 'Ελληνα πρέσβη τής Κων/λης Α.Κουντουρυώτη,(ΑΥΕ- 

1872-Πρεσβεάα Κων/λεως,Δυάφορα σπουδαυα έγγραφα περυ τοΟ ζητήματος 

τής έλληνυχής έθνυχοτητος).

64. Βλ. τήν ύπ’άρυθμ. 3443/25-9/7-10-1866 αναφορά τοΟ Π.Δεληγυάννη 

προς τον ’Ααλή πασά,(ΑΥΕ-1866-49/2,Καταπυέσευς,φάρου).

65. Βλ. τήν ύπ’άρυθμ. 3443/25-9/7-10-1866 αναφορά δ.π.

66. Βλ. σχετυχά σημευωμα τοΟ Μ.Ραγχαβή,Πρέσβη Κωνσταντυνοάπολης τά- 

τε,μέ ημερομ. 1-7-1870 πράς Δ.Ραζή,πρώτο δυερμηνέα τής 'Ελλάδος στήν 

Πάλη, χαυ' τήν απάντηση τοΟ τελευταυου στάν πρώτο μέ ήμερομ. 6-7-1870 

(ΑΥΕ-1870-49/2,Φάρου-Καταπυέσευς Ελλήνων). Βλ. άχάμη χαυ τήν ύπ’άρυθ.

115/16-10-1869 αναφορά τοΟ ύποπράξενου τής 'Αρτας,Σ.Ι.Μαυρομμάτη 

πράς τήν έλληνυχή πρέσβευα τής Κωνσταντυνοάπολης (ΑΥΕ-1870-49/2,Κτη- 

ματυχάς φάρος βεργυ).

67. 'Ο φάρος αύτάς εύσπράττονταν άπά τάν μελλοντυχά συντεχνυτη λυγο 

πρυν τήν χαταταξή του στή συντεχνυα.Στή συνέχευα η χαταβολή τοΟ 

έσνάφ τεσχερέ χρησυμευε ώς άποδευχτυχά στουχεΰο γυά νά άποχτήσευ 6 

ύποψήφυος τήν άπαυτοάμενη άδευα ώστε νά ένσωματωθεΣ έλεάθερα στή 

συντεχνυα (βλ. τήν ύπ’άρυθμ. 478/8-3-1865 αναφορά τοΟ πρώτου δυερμη

νέα τής 'Ελλάδος στήν 'Υψηλή Πάλη,Γ.Ραζή,πράς τήν Πρέσβευα τής 

Κωνσταντυνοάπολης,AYE-1865-Πρεσβευ'α Κωνσταντυνουπάλεως,φάρος ΝΤΑΜΓΚΑ 

συντεχνυτων (1862-1865) .Γενυχάτερα γυά τά φάρο τεσχερέ βλ. M o 

r a  w i t z,Les finances de la Turquie,o. 77-78 .

68. Βλ. άντέγραφο αναφοράς τοΟ ύποπράξενου Πρέβεζας πράς τάν πρέσβη
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Π.Δεληγυάννη,μέ όμερομ. 10-3-1865 στό ΑΥΕ-Πρεσ$εόα Κωνσταντινουπόλεως 

1865,φόρου ΗΤΑΜΓΚΑ συντεχνυτων (1862-1865).Γενυχότερα γυά τό φόρο 

αύτό,ποό θεωροΟνταν ύποχρεωτυχός γυά τόν έξάσχηση χάθε έπαγγέλματος, 

γνωστός χαό ως χαθημερυνό τέλος χαταστόματος 8X.G i b b-B ο w e n, 

Islamic Society,τ. 1,μέρος 2,σ. 7 .

69. Βλ. τόν ύπ'άρυθμ. 3885/18-5-1866 έπυστολό τοΟ 'ΥπουργοΟ Έξωτφυ- 

χών τής 'Ελλάδος Κ.Μαχρή πρός τόν πρέσβη τής ΚωνσταντινούποληS Π.Δε- 

ληγυάννη στό ΑΥΕ-ΠρεσΒεέα Κων/λεως 1865,Φόρος ΝΤΑΜΓΚΑ συντεχνυτβν 

(1862-1865).

70. Βλ. Τόν ύπ’άρυθμ. **10/27-8-1867 έχθεση τοΟ πρόξενου Ίωαννένων 

πρός τό Ύπουργεξο 'Εξωτερυχ©Η(ΑΥΕ-1867-«*9/2 φόρου-αύθαυρεσέες τοόρ- 

χων).

0

71. Βλ. Ν υ χ ο λ α υ δ ο  υ,'Οθωμανυχοέ Κώδυχες,τ. Γ',σ. 2911 χ.έ.

72. Βλ. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο  υ,'Ελλόνων συσσωμάτωσεtς,σ. 21.

73. Βλ. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο  υ,Κουνοτυχός Βυος,σ. 58-59,όπου χαό 

ή σχετυχό Βυβλυογραφυ'α.

7**,Βλ. παραπόνω σ. 63-68.

75. Βλ. τόν ύπ'άρυθμ. 558/12-10-1867 αναφορά τοΟ προξένου 'Ιωαννέ- 

νων Χ.Φραγχοόδη πρός τό ΎπουργεΟο Έξωτερυχών,(ΑΥΕ“186**-36/2 ,Προ- 

ξενεξα 'Ελλάδος εύς 'Ιωάννυνα).

76. Βλ. τόν ύπ'άρυθμ. 510/27-8-186»* έπυστολό τοΟ Κ.Βατυχυώτη,πρόξε

νου *Ιωαννένων,πρός τό 'Υπουργεζο ’Εξωτερυχών^ΑΥΕ-186**-**9/2, Φόοου- 

Βυαυοπραγυαυ χατά τδν Έλλόνων).

77. Βλ. Ε α λ α μ ά γ χ α , ' Η  Κόσσα χαυ' ύ Βλυώρα,ΗΕ 7(1958) σ. 219.

78. Βλ. τόν ύπ'άρυθμ. 87/2-3-1868 αναφορά τοϋ Χ.Φραγχονίδη πρός τό 
'ΥπουργεΟο 'Εξωτερυχβν/ΑΥΕ-1868-36/2,Προξενεξα 'Ελλάδος εύς*Ιωάννυνα).
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79. Βλ. τάν ύπ’άροθμ. 87/2-3-1868 avctr· *ρά τοΟ Χ.Φραγχοόδη δ.*.

80. Βλ. τή σχετοχτΐ βεζυροχή έγλόχλ to μέ ημερομ. 18-5» 1868 (ΑΜΙ,φ.δοά- 

φορα λυτά έγγραφα).

81. Βλ. τήν υπ’άροθμ. 399/3/15-8-1868 αναφορά τοΟ Χ.Φραγχοόδη πρός 

τό ’Υπουργείο ’Εξωτεροχών,(&ΥΕ-1868-36/2,Προξενεία ’Ελλάδος εός ’Ιωάν- 

νονα).

82. Βλ. έφημ. ’’Αθήνα” φ. 3177 (12-9-1863).

83. Βλ. τήν ύπ’άροθμ. 15/16-6-1864 εποστολή τοΟ πρόξενου Ίωαννό- 

νων προς τό ‘Υπουργείο ’ Ιξωτεροχών*ΑΥΕ-186ίτ·36/2,Προξενεία τής Ελλά

δος εός ’Ιωάννινα.

8U. Βλ. τήν ύπ’άροθμ. U3/29-1-1864 έποστολή τοΟ δοευθιίνοντος Γενο- 

χοΟ γραμματέα Θ.Κανελλόπουλου πρός τό ΥΕ,ΑΥΕ-1864-36/2,Προξενεία τής 

'Ελλάδος εός ’ΐωάννονα.

85. Βλ. V i q u e s n e  1,Voyage dans la Turquie,T. Ι,σ. 307.Βλ. άχό- 

μη χαο τήν ύπ’άροθμ. 43/29-1-186U έποστολή δ.π.

86. Βλ. V i q u e s n e Ι,ό.π., σ. 307.

87. ”... δσα δο’εν λογενόμπροχον άσημένοο εός προσχόνησον τοΟ Βε

ς ιίρ εφέντο μας Δερβέσπασοα... γρ 2950”.Βλ. ΑΜΙ,φ. δοάφορα λυτά εγγρα- 

φα,8-9-1863.Πρόπεο νά προσθέσουμε έδω δτο γοά τός οόχονομοχά χαμηλό

τερες οόχογένεοες χατασχευάζονταν πανομοοότυπα χαλχωματένοα λογενό- 

μπροχα.

88. Βλ. τόν ύπ’άροθμ. 362/10-12-1862 έποστολή τοΟ πρόξενου Ίώαννό- 

νων Γ.Πάχμωρος πρός τ$|’Υπουργείο Έξωτεροχών,ΑΥΕ-1862-36/2,Προξενεία 

'Ελλάδος εός ’Ιωάννονα*

89. Βλ. X α τ ζ η μ ο χ ά λ η,Ραπτάδες-Χρυσορράπτες,σ. Η69.
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90. Βλ· X β τ ζ η μ υ χ ά λ .η,'Ηπευρωτυχά λαυχά τέχνη,σ. 256.

90α.tA. MSmoire statistique et commercial sur ΙΈρίΓβ,Γυάννυνα 15 

Νοεμβρίου 1862 στά AMAE,Jannina 10(18H6-1862) φ, 334r”Y

91. Βλ. τάν υπ αρυθμ. 33/10-5-1858 δπυστολά τοΟ Κ.Ράμφου,πράξενου 

'Ιωαννίνων,πράς τ ό  'Υπουργείο Έξωτερυχών, α τ ό  ΑΥΕ-1858-36/2,Προξενεία 

'Ελλάδος ευς "Ηπευρονί 'Ιωάννυνα).

92. Βλ. έπυστολή των γυαννυωτών συντεχνυτών πράς τ ό  βαλά τους Άκίφ 

πασά,μέ ήμερου. 26 Φεβρουάριου 1860(ΑΜΙ,Κώδυχας άντυγράφων 1857-1862, 

σ. 109).Βλ. άχάμη καί τάν ύπ’άρυθμ. U19/12-10-1863 έπυστολά τοΟ Γ. 

Πάκμωρος πράς τά * Υπουργείο Έξωτερυκδν, ο τ ό  ΑΥΕ-1863-36/2,Προξενεία

'Ελλάδος ευς "Ηπειρον ('Ιωάννυνα).

93. Βλ. τάν ύπ'άρυθμ. 17/16-1-1863 έπυστολά τοΟ Γ.Πάκμωρος πράς τά 

'Υπουργείο 'Εξωτερικών στά ΑΥΕ-1863-36/2 Προξενεία 'Ελλάδος ευς *Η- 

πευρον (Ιωάννινα).

9*4. Βλ. τάν ύπ'άρυθμ. 26/2H-10-1856 έπυστολά τοΟ Γ.Πάκμωρος πράς τά 

'Υπουργείο Έξωτερυχών ατά ΑΥΕ-1856-36/2,Προξενεία καί 'Υποπροξενεία' 

’Ελλάδος ευς "Ηπευρον ('Ιωάννυνα).

95. Βλ. τάν ύπ'άρυθμ. 156/23-7-1856 αναφορά τοΟ ύποπράξενου "Αρτας 

Γεωργυάδη πράς τά 'Υπουργείο Έξωτερυχών,μέ συνημμένη επυστολά τοΟ 

Θ.Λάππα,έμπορου γυαννυώτη καί ελληνα ύπάκοου,μέ ημερομ. 21-7-1856 

(ΑΥΕ-1856-36/2,Προξενεία καί 'Υποπροξενεία 'Ελλάδος ευς "Ηπευρον).

96. 'Ο Άκίφ πασάς κυβέρνησε τά πασαλίχι 'Ιωαννίνων γυά μυά τετραε

τία περίπου 1858-1861 (βλ. Σ ο ό λ η,Ου πασάδες τών ’Ιωαννίνων,έφ. 

""Ηπευρος" φ.38 (29-10-1929).

97. Βλ. τάν ύπ'άρυθμ. 17/16-1-1863 έπυστολά τοΟ Γ.Πάκμωρος πράς τά 

'Υπουργείο Έξωτερυκών,ΑΥΕ-1863-36/2,Προξενεία Ελλάδος ευς 'Ιωάννυνα,

98. Βλ. τάν ύπ'άρυθμ. 17/16-1-1863 έιυστολά τοΟ Γ.Πάκμωρος,δ.π.

99. Τοάς τοάρκους δυουχητές άπασχολοΟσε τ ό  πράβλημα τής γράγορης με-
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ταφορας των πολεμοφοδυων καυ 6 έφοδυασμός των στρατυωτών ποό βρίσκο

νταν στυς εύπαθεΕς παραμεθόρυες περυοχές *ϊωαννόνων-"Αρτας (βλ. τόν 

ύπ’άρυθμ. 375/20-12-1862 έπυστολό τοΟ Γ. Πάκμωρος στο ΑΥΕ-1862-36/2 

Προξένευα ‘Ελλάδος ε£ς Ιωαννυνα.

100. Βλ. Σ ο ό ρ λ α , ’Η πολυτυκό των Εύρωπαυκων Δυνάμεων,σ. 101.

101. Πρέπευ νά προσθέσουμε έδω δτυ δχυ μόνο ό έμπορυκός δρόμος προς 

τόν "Αρτα αλλά χαυ' τό ύπόλουπο έμπορυκό δίκτυο πρός το' Μέτσοβο, Άγυ'- 

ουε Σαράντα,Σαγυάδα καυ' Πρέβεζα βρυσχόταν σέ πολό άσχημη κατασταση. 

'Υπήρχε μάλυστα ό κυνδυνος ,σέ περίπτωση ποό οΰ δρόμου αύτοό δέν 

δέχονταν αμεσα τυς άνθρώπυνες φροντίδες* ν̂ά προκόψουν σοβαρά συγκου- 

νωνυακά καυ έμπορυκά προβλήματα γυά τόν περυοχό (βλ. Σ ο ό ρ λ α,δ.π. 

σ. 101).

102. Βλ. Σ α λ α μ ά γ κ  α,Γυαννυώτυκα υστορυοδυφυκά σημευώματα, HE 

11(1962) σ. 925.

103. *Η έπυβλεψη τοΟ έργου ανατέθηκε σέ δ\5ο Πολωνοός μηχανυκοάς.σταλ

μένους άπό τόν Κωνσταντυνοόπολη.Γυά τόν πυό γρόγορη άνουκοδο'μησπ τοΟ 

στρατώνα εργάζονταν καθπμερυνά 100 κτυστες (βλ. τόν ύπ’άρυθμ. 316/ 

22-6-1868 έπυστολό τοΟ πρόξενου ’Ιωαννυνων Χ.Φραγκοόδη πρός τό Ύ-  

πουργευο ’Εξωτερυκων οτό ΑΥΕ-1868-36/2,ΠροξενεΕα ‘Ελλάδος εύς ’Ιωάν- 
νυνα).

104. Τά έγκαυ'νυα τοϋ στρατώνα έγυναν στός 9 Νοεμβρέου τοΟ 1869.

105. Βλ. έπυστολό των συντεχνυτών τός πόλης πρός τον Πατρυάρχη Γρπ- 

γόρυο ΣΤ' ,μέ ημερομ. 23 Άπρυλυου 1869 (ΑΜ1 ,φ.δυάφορα λυτά έγγραφα).

106. Βλ. Σ α λ α μ ά γ κ  α,Γυαννυώτυκα υστορυοδυφυκά σημευώματα,σ.926.

107. Βλ. Σ ο ό ρ λ α,'Η πολυτυκη των Εύρωπαυκων Δυνάμεων,σ.81 κ.έ.

108. Βλ. Σ ο ό ρ λ α,δ.π.,σ. 82.

109. Τά τρυ'α άτμόπλουα της έταυρευας όταν:"Miramar·1 ,"Baron Burger " 
καυ' "Bosforo".Βλ. έπυστολό τοΟ Γάλλου πρόξενου στά Γυάννυνα Champoi- 

seau πρός ΜΑΕ,Πρέβεζα 25-6-1867 στο AMAE,Jannina 11(1863-1874)φ.130^ 

Περυσσότερα γυά τό ναυτυκό αυτό έταυρεόα (βλ. ΜΕΕ 16(1939) σ.256).

*
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no. Βλ. Σ ο \5 ρ λ α,δ.κ. ,σ: 82.

111. Βλ. Σ ο δ ρ λ α,δ.κ., σ. 82

112. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ  α,Γοαννυώτυχα σημευώματα,σ. 926

113. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ  α,δ.κ.,σ. 926.

11*». Βλ. Π υ ρ σ ν ν δ λ λ α , Ή  υδρυσμς των Ίωαννόνων,σ. 62.

115. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ α,δ.χ., σ. 926.

116. Βλ. Μ κ i  τ τ η,Παλαοογραφοχά έκαρχδας Κουρδντων,σ. 62 άρ. ένθ.76

117. Βλ. έφημ. ’'Μάλλον" φ. 573 (8-9/8/1869).

118. Βλ. έκοστολό τών "κρουσταμόνων τής χουνδτητος χαC τών οσναφόων" 

κρδς τδ Γ. Σταδρου στδν 'Αθόνα μδ ήμερομ. 23 Ίδνουαρδου 1861,(ΑΜΙ,Κώ

δικας άντογραφών 1857-1862 σ. 155). Βλ. άχδμη έχοστολδς τών έδοων κρδς 

τδ Μι,χαδλ Σταμδρωφ στδ Μδσχα} καό άδελφοδς Μ.Δοδμα στδ Βοδννη, χαδ 

τοδς έκοτρδκους toO Νυχ.Ζωσομδ στδ Μδσχα μδ τόν *δυα Αμερομηνδα JCAMI, 

Κώδυχας άντογραφών 1857-1862,0.156-157).

119. Βλ. Σ ο δ ρ λ α , Ή  χολυτχό τών Εύρωκαοχών Δυνάμεων,σ. 96.

120. Βλ. Σ α λ α μ d γ χ α , Ή  Κδσσα χαδ ή Βλοώρα,ΗΕ 7(1958),σ.219-20.

121. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ  α,δ.κ., ο. 216 κ.έ.

121α.Χαραχτπροστυχό καράδευγμα άκοτελεο ή άναφορά τΡ»ς συντεχνδας τών 

ταχοαντζδδων ’Ιωαννονών κρδς τδν Μητροκολδτη τους Σωφρδνυο.Σ’αύτό 6ο- 

αμαρτδρονταο γοά τδν τρδκο έχλογής τών έκυτρδκων τ?Υς έχχλησυας,'Αγδου 

Νοχολάου Κοχάνων χαδ τδν καραχαλοΟν νά έξετάσευ τ<5 θέμα χαυ' νά τοδς 
άχοδώσευ τδ δ ο'χαο δ τους (βλ.ΑΜΙ ,φ.δυάφορα λυτά έγγραφα).

122. Βλ. ΔοαθΏχαο τών άεομνόστων ευεργετών τών 'ΐωαννυνων,σ. 132.

123. Βλ. Τ σ  ο ρ κ α ν λ  H,άγνωστο ύκδμνημα ,σ. 22.

12**. Βλ. Τ σ ο ρ κ α ν λ  ή,δ.χ., σ. 23.

125. Βλ. Λ α μ ι ρ δ δ π,’Ηιευρωτυχά *Αγαθοεργδματα,μέρος Β',σ. 50.

126. Βλ. έχοστολή τοΟ δοοοχπτοχοΟ συμβουλδου τϊ\ς χοονδτητας 'Ιωαννδ-
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νων καί των πρωτομαστόρων των συντεχνιών πρός tovJs επιτρόπους τοΟ 

Νικ.Ζωσιμδ,Μιχαήλ Σταμόρωφ,Τριαντάφυλλο Κριτζον καί Μιχαήλ Τρίγκαστή 

Μόσχα,μό ημερομ. 23 Ίανουαρίου 1861,(ΑΜΙ>Κώδικας αντίγραφων 1857-1862 

σ. 156-157).

127. Βλ. Λ α μ π ρ ί 6 η,δ.π., σ. 50.

128. Βλ. Λ ά μ π ρ ο υ,Τό έν Ίωαννίνοις ’Αρχιμανδρεϊον καί οι έν αύ- 

τψ κώδικες "Ν.Ελ " 10(1913) σ. 398,σημ. 2.Βλ. ακόμη Σ α λ α μ ά γ κ α  

*Η κυρά-Χειμαντριώτισα, HE 11(1964) σ. 307.

129. Τή χρονιά αύτή (1852) εγινε και' τό σχετικό' συμφωνητικό για τόν 

ανοικοδόμηση τής εκκλησίας ανάμεσα στοός επίτροπους των 4 εκκλησιών 

καί τοΟ πρωτομάστορα των μαστόρων Δημ.Κωνσταντίνου από τόν ’Ανασελί- 

τζα*$λ. ’Ιω. Ά ν α σ τ α σ ί ο  υ,Παλιότερες καί υεώτερες ειδήσεις 

γιά τό ’Αρχιμανδρειό,’.Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο,3(1981) σ.28-30.

130. Τόν πλήρη τίτλο τοΟ κώδικα μδς δίνει ό Λάμπρου,ο.π.,σ.404.

131. Βλ. ’Α ν α σ τ α σ ί ο  υ,ό.π., σ. 28-30.

132. Ντουσημά · =πάτωμα (τουρκ.όυεβιπβ) Βλ.Κων/νου Κ ο υ κ κ ί* δ η,Λε

ξιλογίου ελληνικών λόξεων παραγομόνων εκ τής τουρκικής γλωσσηε ΑΘΛΓΘ 

25(1960) σ. 161.

133. Κιοσός=γωνια,αγκωνάρι (Toupx.kose).

134. Βλ. Ζησ. Τ ζ α ρ τ ζ ά ν ο  υ,Περί των λαϊκών τεχνικών δρωυ τής 

οικοδομικής (των μεγάλων άστικών κόντρων) μετά τοΟ λεξικοΟ αύτών,Ά- 

θήνάι 1961,σ. 190.

135. Βλ. Μ.Γ α ρ ί δ n-Θ.Π α λ ι .ο ό ρ α,Σ.υμΒολή στήν εικονογραφία 

των Νεομαρτόρων, ΗΧ 22(1980)σ. 197.

136. Βλ. έπιστολή των πρωτομαστόρων τών συντεχνιών καί άλλων προκρί

των γιαννιωτών πρός τόν "Αγιο ’Ιωαννόνων καί Βελλδς Παρθε'νιο,μό Λ- 

μερομ. 8 Μαρτίου 1861*(ΑΜΙ,Κώδικας αντιγράφων 1857-1862,σ. 165).

137. Βλ. έπιστολή τών πρωτομαστόρων τών συντεχνιών,8-3-1861,δ.π.σ.

165.
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138. Βλ. A α Μ  P 6 η,'Ηχει,ρωτυχιί ’ΑγαθοεργΑματα,μέρος Β',σ. 50.

139. Βλ. τιW  ύχΆρυθμ. 87/2-3-1868 έχρστολΑ τοΟ Χ.Φραγχοιίδη χρές τέ 

Ύχουργείο *Εζωτερι.κδν,(ΑΥΕ-1868-36/2,Προξενεία *Ελλ<ίδος ευς Ιωάννινα). 

Βλ.&χδμη,Ε ο vJ ρ λ α,'Η χολρτι,χιί των εύρωχαίχβν Δυνάμεων,σ. 64 χ.έ.

140. Βλ. Σ α λ α μ d Υ χ α,Γυαννι,ώτι,χα υστορι,οδι,φμχά σημευώματα,σ.814

κ.έ.

141. Γυί τΑν κατηγορία αύτΑ τδν στρατμωτβν δχως χαέ ytd τΑν δλλη τών
ρ

Νιξάμηδων 0λ. Ν u  ο λ α ΐ 6 ο υ,ΤΑ 'Αρχείο 'Ιωάννου Λάχχα χαέ *Αν- 
Ttydvns ΤζαΒέλλα (1912-1913) χαέ A άχελευθέρωση τΰν 'Ιωαννένων,'Ιωάν- 

vtva 1975,σ. 47,σημ. 1.

142. Βλ. Ζ ο Α ρ λ α , Ή  χολυτι,χΑ τδν ΕύρωχαίχΟν Δυνάμεων,σ. 65.

143. Βλ. Ζ ο Α ρ λ α,δ.χ., σ. 66-69.

144. Βλ. τΑν ύχ'Αρυθμ* 87/2-3-1868 έχιστολΑ τοΟ Χ.ΦραγχοΑδο χρδί τΑ 

Ύχουργείο *Εξωτερι,χβν,( AYE, 1868-36/2 .Προξενεία είς Ίωάννυνα).

145. Βλ. Ζ ο Α ρ λ α,δ.χ., σ. 84-85



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

'} * 
?

1. Τά βασυκάτερο άρνητυκά στουχεΕο ήταν άναμφυσβήτητα ό βραδάς ρυθ- 

μάς συσσώρευσης των κεφαλαίων.Τά φαυνάμενο αύτά μάλιστα παρουσίασε 

μυά όμουομορφυα στα Βαλκάνυα (βλ. S . D a m j a n o  v,Sur le developpe- 

ment Industrie 1 du Sud-Est europeen a la fin du XIX et au debut 

du XXe siecles*"Etudes balkaniques" 15(1979) σ. 8.

Ια. Βλ. έπυστολή τοΟ Γάλλου προξένου στά Γυάννυνα Ang.Dezo πράς MAE, 

Γυάννυνα 10-5-1875 στο AMAE,Jannina 12(1875-1881) φ.46ΐ

2. Γυά τιΐ μέθοδο αύτή βλ. Π α π α δ ά π ο υ λ ο  υ5*Ερμής ό Κερδώος, 

τ. Β',σ. 126-127.

3. Βλ. έπυστολή με' δυσανάγνωστη υπογραφή (Γαλάτσης Βασυλευου;) προς 

τή συντεχνία των βυρσοδεψών, μά ήμερομ. 15 ’Οκτωβρίου 1874,(ΑΜΙ,φ.διά

φορα λυτά έγγραφα).

4. Δυστυχώς δάν δυασώθηκε ή έπυστολή τοΟ σπουδαστή,ή όποάα ασφαλώς θά 

περυεϋχε χρήσυμες καυ' ούσυαστυκε'ς πληροφορίες γυά τυ'ς σπουδές του στο 

Ποψ ο0 υ.

5. Βλ. έπυστολή τοΟ αναπληρωτή τοΟ πράξενου των ’ Ιωαννυ'νων Mac' δυευ- 

θάνοντος Γραμματέα τοΟ έκευ προξενείου Α.Πάττεν πράς το ‘ΥπουργεΣο 

‘Εξωτερυκών ’Ετήσυου έκθέσευς περυ έμπορυ'ου ναυτυλυ'ας κλπ. των προ- 

ξενυκών αρχών τής Α.Μ κατά το έτος 1888,έν ’Αθήναυς 1890,σ. 39.

6. Γυά τή συνθήκη αύτή βλ. γενυκά στής Ν υ σ τ α ζ ο π ο ά λ ο  υ-Π ε- 

λ ε κ t δ ο υ,Οί βαλκανυκου λαου,σ. 184-186. Στά συνε'δρυο τοΟ Βερολί

νου ελαβε με'ρος καc ό Κων/νος ’Αραβαντυνάς,γυάς τοΟ γνωστοΟ μας Π. Α- 
ραβαντυνοϋ,ό όπουος μάλυστα συνάταξε καυ σχετυκά υπόμνημα γυά τήν ελ- 
ληνυκάτητα των ’Ιωαννυνων (βλ.Τ σ c ρ π α ν λ ή ,άγνωστο ύπο'μνημα,σ.13- 

Ι’ί.Στάς σημευώσευς 1 καυ' 2 τοΟ υδυου άρθρου υπάρχουν καυ' σχετυκάς βυ- 

βλυογραφυκάς ένδευξευς γυά το συνάδρυο αυτά.

7. Βλ. D a m j  a n o  v,Sur le developpement industriel,o. 8.
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8. Βλ. Ζώτου Μ ο X ο σ σ ο Ο,Δρομολόγιον τός 'Ελληνικός Χερσονήσου, 

τ. 4,τε0χ. Ι,σ. 40.

9. Βλ. συμφωνητικό έγγραφο τός συντεχνίας τβν Γουναρόδων, μό ήμερ. 

26-4-1888, χού χροσκόμισαν τ<£ μόλη της στό μητροχολίτη Ίωαννίνων 

Σωφρόνιο γιό έχικύρωση ΑΜΙ,ΒιΒλίον Γ' τδν καταχωρίσεων 1885-1887 

σ.322-324,χρόζη ύχ’άριθμ. 834,

10. Τό συμφωνητικό , χού ύχογρόφουν δλα σχεδόν τό μόλη τός συντε

χνίας τβν κηροχωλβν καί λαμχαδοχοιβν, Βρίσκεται καταχωρισμένο στό ΑΜΙ 

ΒιΒλίον Β' τβν καταχωρόσεων 1874-1876,σ. 257,χρόζη ύχ'άρ. 340.

11. Βλ. άναφορό τοΟ μητροχολίτη Σωφρονίου χρός τό Χασόν Μχέη ’Εφέντη* 

μέ ήμερομ. 3 ’Αχριλίου 1885/ΑΜΙ. Βιβλίου Δεύτερον Τακριρίων 1878-1893  ̂

χρόζη ύχ’άρ. 543).

12. Βλ. άναφορό τοΟ μητροχολίτη Σωφρονίου χρός τόν τοΟρκο εισαγγελέα, 

Χασόν Μχέη Έφέντη,μέ ύμερομ. 26-6-1885,'AMI Βιβλίου Δεύτερον Τακρι- 

ρίων 1878-1893 χρόζη ύχ. άριθ. 549).

13. Βλ. ΑΜΙ,ΒιΒλίον Γ' τβν καταχωρίσεων 1885-1887 σ. 135 χρόζη ύχ’ 

άριθ. 630.

14. Βλ. ΎχουργεΟον ’Εζωτεριχβν,’Ετόσιοι έκθέσεις χερί έμχορίου, σ. 

37-41»

15. Οί τιμές άγορ&ς τβν δερμότων κυμαίνονταν χερίχου ως έζός τό χρο-

νιό έκείνη στόν χεριοχό αύτό σύμφωνα μέ τίς χληροφορίες τοΟ Α.Πόττεν

Είδη δερμότων άχόδες γρόσια

Βοδινό 3-7 30-60

’Αγελαδινό 3-7 25-50

Βουβαλίσια 5-11 40-90

Προβατίσια(μεγόλης 6ιόστασης)3-7 11-13

Τραγισια 1V3-1 /2 8-9

Γιδίσια 3/4-1Γ/4 41/2-51/2

'Αρνίσια καί κατσικίσια 61/2-71/2

Βλ. ΎχουργεΣον Έζωτεριχβν,δ.χ., σ. 39.
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36. Βλ. 'ΥπουργεΣον 'Εξωτερικών,δ.π.,σ. 39.

17. Βλ. 'Υπουργείων * Εξωτερικών, δ. π. ,σ. 37. "Αν κάνουμε μιά σόγχριση

ν ο 0,Χρονογραφία,τ. Α',σ. 223) Στο γεγονός αύτό ίσως να συνετέλεσε

18. Βλ. 'Υπουργειον ’Εξωτερικών,δ.π.,σ. **0.

19. Βλ. Υπουργειον 'Εξωτερικών,δ.π.,σ. 38.

20. Βλ. 'Υπουργεϋον 'Εξωτερυκων,δ.π. ,σ. 40.

21. Βλ. έφημ. "Φωνή τής ’Ηπείρου" φ. 98 (5-8-1894)

22. Βλ. 'Α ν α σ τ α σ ί ο υ,*Η οικονομική κατάστασις στα Γιάννινα με

τά τον πόλεμο τοϋ 1897,"HE" 3(1954) σ. 586-587.

23. Σέ δεότερη μούρα έρχονται οί εξ αγωγές τής ’Αμερυκής,Ρωσυας,Ρουμα

νίας καί Βουλγαρίας. Πολύ πιο πέσω άκολουθεΟ ή 'Ελλάδα επειδή; η 

βιομηχανική της ανάπτυξη παρουσιάζεται αρκετά καθυστερημένη (βλ. Α

ν α σ τ α σ ί ο υ ,  δ.π., σ. 587).

24. Γενικά γιά τή δράση των ξένων προπαγάνδων α τ ό  βαλκανικό χώρο
*

βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ,Ξένες προπαγάνδες και έθνική αλβανική κι'νη- 

ση στες μητροπολιτιχές έπαρχέες Δυρραχίου και' Βελεγράδων κατά τά τέ

λη τοΟ 19°= και τές αρχές τοΟ 20°= αιώνα,’Ιωάννινα 1978.

25. Βλ. παραπάνω σ. 186.

26. Βλ. Ν.Κ α ζ ά ζ η,'Ηπειρωτικαι διαλέξεις."'Ελληνισμός" 6(1903)σ.330.

27. Βλ. *Αλ. Λ ε υ β α δ έ ω ς,Τό ’Ηπειρωτικόν Κομιτδτον, ’Αθήναι 1964 

σ.214.

αποφασιστικά καί ή άθρόα εισαγωγή ανδρικών χλαινών(βλ. παρακάτω σ.204).
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28. Βλ. Λ ε ι Β α δ έ ω  ς,δ.κ., σ. 215.

29. Βλ. P.R ο 1 1 « y-M.De V i s m e,La Macedoine et l’Epire, Paris 

1911,0. 145. Βλ. Αχάρη A e ι β α 6 έ ω ς,δ.κ», σ· 212.

30. Βλ. K α ζ ά ζ η,Ήκειρωτιχαί διαλέξεις,ο. 258.

31. Τή Εχολή αυτή συναντοΟρε καί ρέ τήν δνορασέα Βιοηρχανιχά 6 χειρο

τεχνικέ έργαστήριο.

32. Οί κληροφορέες πού ρ&ς δένει ο ’Αλ. ΛειΒαδεύς (ο.χ., σ. 19) γιά 

τάν αριθρέ κού γράφτηκαν στή Σχολή αυτή,έρχονται σέ αντίθεση ρέ τίς 

Αντίστοιχες τοΟ Καζάζη στάν "'Ελληνισρά (δ.κ., σ.258).Πιέ συγχεχριρέ- 

να, 6 τ ρ ω τ ό ς αναφέρει δτι οΐ ραθητές κού παραχολουθοΟσαν τά ραθήρατα 

τής Βιοτεχνικής Σχολής ήταν λιγοστοί ένώ Αντίθετα 6 δ ε ύ τ ε ρ ο ς  ισχυ

ρίζεται δτι ήταν Αρκετοί.

33. Βλ. " Κ α σ σ ά ν δ ρ ο υ  "^Προσοχή είς τήν "Ηπειρον, "Έλληνισράς" 

5(1902) σ. 125.

3**. Βλ. Λ ε ι Β α δ έ ω  ς,δ.κ., σ. 211.

35. Βλ. Λ ε ι 6 α δ έ ω ς,δ.κ., σ. 212-213.

36. Βλ. Π υ ρ σ  ι ν έ λ  λ α , Ή  ίδρυσις τών ’Ιωαννένων,σ, 63-64.

37. Βλ. τήν ύκ'Αριθ. 792/23-3-1871 έκιστολή τοΟ έλληνα κρέσβη τής 

Κωνσταντινούπολης ΡαγκαΒή κράς τύν ύκο\>ργά 'Εξωτερικών 'Ελλάδας,Κου- 

ρουνδοΟρο, (ΑΥΕ-1871-49/2,Ζήτηρα συντεχνιών).

38. Γιά τή σύνθεση καί τά καθήκοντα τοΟ ΔηροτικοΟ συρβουλέου Βλ. 

Π υ ρ σ ι ν έ λ λ α , Ή  ίδρυσις τών 'Ιωαννίνων,σ. 63 .

39. Βλ. Π υ ρ σ ι ν έ λ λ  α,δ.κ., σ. 63-64.
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40. Βλ. έφημ. "Φωνά τηε ’Ηπείρου",φ. 219 (1-1-1897).

41. Βλ. έφημ. "Φωνά xfis ’Ηπείρου"^ δ.π.

42. Βλ. έφημ. ""Ηπερροε" φ. 49 (6-6-1910).

43. Βλ. ’Α ν α σ τ α σ ί ο υ , ' Η  οίκονομρκτί κατάστασρε στά Γράννρνα,σ. 

586.

4**. Βλ. ’Α ν α σ τ ά σ ι ο  υ,δ.π., σ. 586.

45. Βλ. " 'I ε ρ ε μ ( α" .'Η "Ηπεεροε άπο των άρχαυοτάτων χρόνων με'- 

ΧΡΡ των κ α θ ’ήμαε» "’Ελληνυσμάε" 6 ( 1 9 0 3 )  σ. 8 9 8 .

46. ’Η αύξηση τοΌ άγωγεοΟ προξένησε γενρκά δυσφορία στοάε έμπορευδ- 

μενουε κατοίκουε τήε περροχήε (βλ. 11 *1 ε ρ ε μ ί α",δ.π.,σ. 898). 

Εδμφωνα με πληροφορίεε τηε έφηρ. "’Αγών" (φ. 23/8/1907),δσορ είχαν 

μεγάλα ζώα,ρππουε φοράδεε καί μουλάρρα πλάρωναν 10 γροσρα κατά κεφα

λή, χωρίε νά δρευκρρνρ'ζεταρ αν ή έπρβάρυνση αύτά δταν έτάσρα η μηνεαία

47. Βλ. "Ζ.Δ ω δ ω ν α ρ ο υ". ‘Ηπερρωτρκη τραγωδία,"'Ελληνρσμοε" 

2(1899) σ. 507-509.

48. Πολλοί κάτορκορ των ’Ιωαννίνων είχαν άναπτυξερ έντονη πατρρωτρχη' 

δράση κατά τά δράρκερα τοΟ ρωσοτουρκρκοΟ πολέμου (1877-1878).’Ανάμε- 

σά τουε καρ 6 γράε τοΟ Π. ’Αραβαντρνοϋ ,Κων/νοε ’Αραβαντρνάε (βλ. πα

ραπάνω σημ. 6). Ευνρσταμενη αλλά καρ' ταυτόχρονα άποχαλυπτρκη τήε δί- 

φαε γρά ελευθερία των Γραννρωτών αλλά καρ των ’Ηπερρωτών γενρκάτερα 

είναρ ή αναφορά τουε ποά άπηάθυναν πράε το Ρώσο Αύτοχράτορα Νρκά- 

λαο Β ' άμέσωε μετά τά λάξη τοΟ παραπάνω πολε'μου καρ τΠε όποίαε χα- 

ρακτηρρστρκο άπάσπασρα παρουσράζουρε

"Μεγάλεράτατε

'Η κραταρά χείρ τοΟ ύψίστου,ητεε δρηάθυνε νρκηφορον τον στρβα- 

ρον βραχίονα τοΟ γεναίου προστάτου των όρθοδάξων χρρστρανών κατά τοΟ 

πολεμίου των θείων δογμάτων τ?ίε άγίαε ημών θρησκείαε καί ίσοτητοε 

καί άδελφάτητοε απάντων των εθνών,αύτά αυτή Κραταροτατε άπομάχρυνε
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διχα ιάτατα  χαC τάν βδελυράν βραχίονα ,ον ό φθονεράς τής όρθοδοζίας 
δαίμων τράτων ήδη διηάθυνε κατά τής πολυτίμου τοΟ έλευθερωτοΟ αυτο- 

χρ ά το ρ ο ς... ε ι ς  τά φιλάνθρωπον νεϋμα ’Υμών τήν έλχ ίδα  τής απαλλαγής 
έξαρτωντα τήν σωτηρίαν τής Υ.Μεγαλειάτητος ώς σωτηρίαν έαυτών χανη- 
γ υ ρ ίζ ο ν τ ε ς ,ε ις  οΰς Α ζίωσον,χραταιάτατε ίν α  χαταλήζι^ς κα ί  τοάς τ α π ε ι

νούς tfis *Υμ.Μεγάλειάτητος θεράποντες τούς έναγωνίως χερ ιμάνοντες τήν 
μετά Tfis μητράς ’Ελλάδος ένωσιν κατοίκους Tfis ’Ηπείρου "Ζήτω Αήττη
τος" κραυγάζοντες ο χασών τών Ρωσιών Αύτοχράτωρ (β λ . τήν ύ χ ’ Αριθμ. 
71/20-2-1879 έχιστολή τοΟ πρόξενου ’ Ιωαννίνων Α Λάντου,χράς τάν Ύ - 

χουργά ’Εξωτερικών Θ .Δ ελιγιάννη*AYE-1879 -Β ' ’Αρχείο Α-Ω,Γενικά προ

ξ ε ν ε ί α έν ’Ηχείρψ,θεσσαλίςι,Μ ακεδονίφ, Κρήτ$).

*♦9. Ί ό  ύχάμνημά τους αυτά,γραμμένο στά 1900 σέ γαλλική γλώσσα,Αχηύθυ- 
ναν χράς τούς χερ ιοδεύοντες στήν 'Η πειρο κα ί Μακεδονία σ τρ α τιω τ ι-  
χοάς Αχάλουθους των πρεσβειών τής ’Α γγλίας,Α ύστρίας κ α ί Γερμανίας 
στήν Κων/λτΤ βλ. Α.Κ ο υ μ ο υ ν δ ο ύ ρ ο  υ ,Π ερ ί τής ένεστώσης χατα- 

οτάσεως τής 'Η π ε ίρ ο υ ," ’Ελληνισμός" 3(1900) σ. 289-30**.

50. Γιά τούς φάρους αύτοάς ( όνομαστιχή παράθεση) βλ. " ' I  ε ρ ε μ ία "  
Ή Ή πειρος, "Ε λλη νισ μ ός" 6(1903) σ. 896.

51. *Η άχράθυμη χα ί μή κανονική καταβολή των δημόσιων φάρων θεωροΟν- 
ταν ως Α πείθεια καί ανυπακοή στοάς νάμους τοΟ κράτους κα ί τά πρόσω- 
χο τοΟ Ανώτατου 'Αρχοντα (βλ . Ί  t  ρ c |ΐ ί  α \ Ή  Ή π ε ιρ ο ς ,σ . 899).

52. Βλ. συνημμένο έγγραφο στήν ύ χ ’Αριθμ. 26/29-1-1881 αναφορά τοΟ 
πρόξενου ’ Ιωαννίνων Α.Λάντου χράς τά ’Υπουργείο ’Εξωτερικών, (ΑΥΕ- 

1881-Β ’Αρχείο,Πρεσβεία Κων/λεως,Προξενεία έν Θ εσσαλίφ,Ή χείρψ,Μ α- 
χεδονίφ χ τλ ) .

53. Βλ. τά σχετικά  μέ τά δεινά  τών Γιαννιωτών άρθρο τής έφημ. "Φω
νή τής Ηπείρου". φ. 219 (1 -1 -1 9 9 7 ).

5**. Βλ. τήν ύχ’ Αριθ. 127/29-6-1879 Αναφορά τοΟ Α.Λάντου χράς τά 
'Υπουργείο *Εξωτερικών,(ΑΥΕ-1879.Β' ’Αρχείο Α-ω,Γενικά Προξενεία έν

%
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’Ηπε(?ρψ,θεσσαλμ'$,Κρήτ$, Μαχεδονυςι χ τ λ . ) .

55. Βλ. ττίν ύ π ’άρυθ. 127/29-6-1879 αναφορά τοΟ VL Λάντου ό .π .

56. " ’Ασφάλευα ζωίίς,τμμής χα£ περυουσιίας δάν ύφμ'σταταμ ατό  τοΟ 1881 
εε ς  ττίν ’'Ηπεμρον”άναφάρευ ανάμεσα στά αλλα έ ν α ς άρθρογράφος τοΟ ιερι,ο- 

δυχοΟ "Έ λληνυσμόζ" $λ. " ‘Ελληνυσμάς ”6(1903) σ. 894. Βλ. άχάμη,Κ α- 

ζ ά ζ η , 'Ηπεν,ρωτυχαιί δυαλέξεμς, "Έ λληνυσμάς” 6(1903) σ. 332-333.

57. Γυά ττΐ στάση αύττΐ tfis  τοπυχϊΐς άξουσυ'ας Βλ. έφημ. "Πιίρρος^φ. 66
(3 1 -7 -1 9 0 4 ).Βλ. άχομπ χαμ έφημ. ""Ηιιεμρος”, φ. 34 (21-2 -1910),φ . 40
(4 -4 -1 9 1 0 ) ,σ. 62 (5 -9 -1 9 1 0 ),φ . 65(26-9-1910) φ 125 (4-12-1911) χαε 

φ. 128 (11-12-1911).

58. Βλ. Γ. Π λ ο ο μ ί  δ η ,Ό  Έλληνμσμάς τ ϊ \ ς Ήπεμρου α χ ό ς παραμονές 
xfls άπελευθερώσάς του (1905-περ. 1912), ”Δωδωνη” 6(1977) σ. 372. οπού 

χαμ ή σχετμχιΐ ΒμΒλμογραφμα.
9

59. Βλ. Ά ν α σ τ α σ C ο υ,*Η ομχονομμχτΐ χατάστασμς στά Γμάννμνα, σ. 

587.

60. Ομ έμπορμχομ δρδμομ τής 'Ηπεμρου ύστεροΟσαν χατά πολιί α τ ό  χ ο ό ς α
νάλογους δρο'μους τής Μακεδονίας χαιΓ τής Θράκης ^Βλ.*·Κ α ζ ά ζ η , Η-

_e *

πεμρωτμχα^ δμ αλέξεμ ς,” 'Ελληνμσμάς” 6 (1 9 0 3 ),σ. 333.

61. Γμά τά ηπεμρωτμχά όδμχά δμ'χτυο τής έποχής Βλ. Κ ο υ γ μ τ ί  α , 
Πραγματεία τοπογραφμχή,σ. 121 .Βλ. άχάμη P.R ο 1 1 e y-M.De V i  s m e 

La M acedoine,o. 145.

62. Βλ. Π λ ο υ μ C δ η ,'Ο  έλληνμσμάς τής ΉπειΓρου,σ. 360.

63. Βλ. έφημ. ”Correspondance de l'A gence d 'A thenes” φ.63 (2 -9-1911).

64. Βλ. Π λ ο υ μ C δ η,'Ο Έλληνμσμάς τής ’Η πείρου,σ. 360 χαμ' σημ.2
\\ ν>' ^  V/·

65. Γμά τ ό ς  έταμρεΕες ποά δμαχμνοΟσαν τά πλοΟα στά θαλάσσμα~ αύτά -L·
Μ .

·/.
X .
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δρομολόγεα (βλ. P.R ο 1 1 e y-M.de V i s m e,La Macedoine,o. 145).

66. Γε<£ χόν χόπο καC χρόνο δεεξαγωγός τΟν έμπορεκβυ πανηγυρεδν αύχβν 

(βλ . παραπάνω σ .4 8 -5 1 ).

67. Βλ. Π υ ρ ο ι ν ί Π  β ,Ή  εδρυσες χβν * Ιωαννε'νων ,σ . 72.

66. Βλ. Π υ ρ σ ε ν ό λ λ  θ)5.ι. jO« 72.

69. Προηγόθηκε έπόσημη τελετή  και? ό μουσεκό παεάνεζε δλόκληρη χό μό
ρα* βλ. έφπμ. "Φωνό χός *Ηπεε'ρου" φ. 51 (3 -9 -1893).

70. Βλ. Π υ ρ σ ε ν ό λ λ α , Ή  εδρυσες χβν Ίω αννόνω ν,σ . 72.

71. Γεά χός πρβχες πρόχεερες άνχεδράσεες τβν χρεσχεανβν xfis πόλης,ποό 
καχόφυγαν σχά Προζενεϋα χβν εύρωπαεκών κραχβν,άφοΟ σχό μεχαζιί άπόκλεε- 

σαν μό όδοφράγμαχα χοός γόρω δρόμους βλ. Π υ ρ σ ε ν ό λ λ α ,  *Η 
εδρυσες χων *Ιωαννυνων,σ. 73 .

72. ’Η σχεχεκό μό χό γεγονός αύχό άναφορά τοΟ προζενεκοΟ αύχοΟ πρά- 
κτορα βρε'σκεχαε δημοσεευμόνη α τ ό  έχόσεο Δελχε'ο χοΟ Ύπουργεόου Έ ξω- 
τερεκβν χός *Αγγλε'ας "Δεπλωμαχεκός καε'κροζενεκός άναφορός" Λονδε'νο 
1898, καε' φόρεε χόν κωδεκό άρεθμό 2111 σχό κεφάλαεο "Τουρκε'α" ( βλ.
’Α ν α σ χ α σ C ο υ ,'Η  οεκονομεκό καχάσχασες σχό Γεάννενα,σ . 586).

7 3 . "Εχονχας ύπόψη δχε μεά άγγλεκό λε'ρα χόν έποχό έκεόνη ε ίχ ε  σχόν 
έπεσημη αγορά άζόα εση μό 110 πεάσχρα (γρόσεα),ένώ  σχό παζάρε δφθα- 

ναν τ ά  120 πεάσχρα,χόχε χό άγώγε ζεπερνοϋσε χά 120 γρόσεα.

74 . Βλ. *Λ ν α σ χ α σ C ο υ,*Η οεκονομεκό καχάσχασες α τ ά  Γεάννενα,σ . 

587.

75. Βλ. Π λ ο υ μ ό δ η , ' Ο  Έλληνεσμός χός ’Ηπεόρου,σ. 361.

76. 'Υπενθυμίζουμε έδβ δχε ό νόμεμος χόκος,σόμφωνα μό απόφαση χής 
χουρκεκής κυβόρνησης,δόν μποροΟσε νά ζεπεράσεε χό 8% (βλ . παραπάνω 

0.136 σημ. 197
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77. Βλ. 'A ν a ο τ α σ ι  ο υ ,Ή  ούχονομυχή χατάστασυς στα Γυάννυνα σ. 

587.

78. Βλ. Ά ν α σ τ α σ ί ο  υ , δ .κ . ,  σ . 587,

79. Βλ. Έφημ. "Πάρρος", φ. 33(21-12-1903)

80. Τήν έπυταχτυχή άνάγχή γυά τήν ίδρυση Τράπεζας στά Γυάννυνα,τάνυ
ζε χ α ί ό συντάκτης τής σχετυχής μέ τά ουχονομυχά τής ’Ηπείρου το 1908 
έκθεσής του 6 Μ.Λάνδος (βλ . Λ ε υ β α δ έ  ω ς,Τά Ήπευρωτυχάν Κομυ- 

τδ το ν ,σ . 216).

81. Βλ. Έφημ. "Ά γω ν” φ. 52** (2 -9 -1 9 1 0 ).

82. Βλ. Π λ ο υ μ  ι  δ η ,'Ο  Έλληνυσμάς τής ’Ηπείρου ,σ . 358.

83. Βλ. Π λ ο υ μ ί  δ η ,ο .π . ,  σ. 358.

84. Βλ. συνημμένο έγγραφο στήν ύπ άρυθμ. 558/21-1-1875 έπυστολή τοϋ 
Έλληνα ΎπουργοΟ Έξωτερυχών Π.Δεληγυάννη πράς τάν Έλληνα πρέσβη 
Κων/νλΠ£*(ΑΥΕ-1872. Πρεσβεία Κων/λεως,Δυάφορα σπουδαία έγγραφα επ ί τοΟ 
ζητήματος τής έθνυχοτητος).Βλ. άχομη τήν ύπ’άρυθμ. 22/ 27-4-1884 α
ναφορά τοΟ πράξενου ’Ιωαννίνων Α.Λογοθέτη πράς τήν έλληνυχή πρε
σβεία  Κων/λης »(· ΑΥΕ-1884-5/1 ,Προζενυχά).

85. Γενυχά γυά τή δράση τους,δχυ  μάνο στάν ’Ηπευρωτυχά χΰρο άλλα χαί 
στάν εύράτερο έλλαδυχά χα ί βαλχανυχο βλ. Φ α λ τ ά C τ ς,Ου πλα- 

νάδυου ΉπευρΟταυ τεχν ίτα υ  σ. 10 χ . έ .

86. Βλ. ύχετήρυα αναφορά (άρτζυχάλυ) των συντεχνιών τδν χαλαντζήδωνί) 
τσαγκάρηδων χ α ί χουντουράδων πράς τάν βαλή τής πάλης ’Οσμάν πασά, 
μέ ημερομ. 3 Ά πρυλίου 1899,(ΑΜΙ,Φ.Δυάφορα λυτά έγγραφα).

87. Βλ. αναφορά τβν συντεχνιών πράς τάν ’Οσμάν π α σ ά ,ί.π .

.  * „ ν\  V,’i Η \ f , · . ,
88. Στή δυαπίστωση αύτή χατέληζα άπά έρευνες ποά έχανα στοάς φορολο-

/
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γμχούς καταλόγους τοΟ στρατμωτμχοΟ φόρου (νμζαμμέ) τής χρονμδς έχεύ- 

νης^δπου δύπλα άπό τό όνομα αναγραφόταν χαύ τό έπόγγελμα τοΟ φορολο

γούμενου ($λ. ΑΜΙ,Φ.δμόφορα λυτό έγγραφα).Τέτομομ φορολογικού χατόλο- 

γομ σώζονταυ άρχετού ατό αρχείο τής Μητρόπολης Ίωαννύνων. Μόλμστα 

γμό τό έτη 1872-1879 ύπόρχεμ ζεχωρμστός χώδμχας.

89. ‘Ο Χ.Χ ρ μ σ τ ο 8 α σ ύ λ η ς , Ή  "Ηπεμρος γεωγραφμχώς χαύ έθνολο- 

γμχ&ς από άρχαμοτότων χρόνων μέχρμ σήμερον, "'Ελληνμσμός11 8(1905)σ.997, 

ύπολογμζεμ τούς χατούχους των 'Ιωαννύνων σέ 25.000.'Από αύτούς 18.500 

?ίταν "Ελληνες,9.000 ΤοΟρχομ χαύ 2500 'Ισραηλύτες.

90. Βλ. παραπόνω σ. 92.

91. 'Η πλακόστρωση χαύ η δμόνομζη τών δρόμων τής πόλης έγμνε τήν τε- 

λευ^αύα δεχαετύα τοΟ 19°- αύώνα άπό τό δήμαρχο Μεχμέτ έφέντη γμό νό 

δμευχολύνεταμ ή δμέλευση τών κόρων (6λ. Π υ ρ σ μ ν έ λ λ α , ' Η  μδρυσμς 

των *Ιωαννύνων,σ. 70).

92. Βλ. A. Β e r l,Une course en Epire/'I/HellSnisme" χρ. 6,τε0χ. 1 

(1-1-1909) σ. 20.

93. Βλ. Α ε  μ 8 α δ έ ω ς,Τό Ήπεμρωτμχόν Κομμτδτον,σ. 217.

99. Γενμχότερα οι. εισαγωγές στόν εύρύτερο ήπεμρωτμχό χώρο,λύγο πρύν 

τήν απελευθέρωση,ήταν δμπλόσμες άπό τύς έξαγωγές.Σχετμχή στατμστμχή 

δμασώζεμ ή έφημ. ""Ηπεμρος" στό φ.81 (16-1-1911) τήν όπούα χαύ παρα

θέτουμε:

Έτος Εμσαγωγές(χρυσό φρόγχα) Έζαγωγές(χρυσό

1900 6.619,525 3.025,075

1901 6.988,915 3.962,700

1902 6.626,120 9.575,060

1903 6.710,361 9.333,385
lonu 6.711,580 5.125,875

1905 7.100,725 7.106,250

1906 7.693,350 7.127,250
1907 8.968,995 5.590,950



//
/
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 ̂1908 9.518,650 6.738,250

1909 10.066.491 6.472,400

Βλ. και? Π λ ο υ μ ε δ η » * 0  'Ελληνεσμός τής ’Ηπεόρου,σ.361 any.3.

95. Βλ. Λ e ε β a δ έ ω ς,Τδ 'Ηπεερωτεκόν Κομετδτον,σ.217.

96. Βλ. Λ ε ι β α δ ί ω ς,ό.π.,σ,217-218.

97. *Αντεπροσωπευτεχό παράδεεγμα άποτελεε η δεαθήχη τοΟ βυρσοδε'ψη 

Βασ. Μεούρχου?χαταχωρημένη μέ ήμερομ. 26 Ίανουαρεου 1877 στό Β' Βε- 

βλεο των χαταχωρησεων τοΟ ΑΜΙ,σ. 32,πράξη ύπ’άρεθμ. 26.Σ’αυτή ο δεα- 

θέτης άναφέρεε>ανάμεσα ατά αλλα,χαε τά e^fls*Μο ύποφαενόμενος Βασε'λεε- 

ος ΜεοΟρχος ταμβδχος.... λογαρεασθεε'ς μετά της χυρε'ας πενθερδς μου 

Μαργαρετας χαε υέοΟ αύτής Νεχ.Θ.Δεαμαντσδ άπό δτε συντροφεαν εεχα- 

μεν εες τήν τέχνην χαε άπο δτε μοε έχρωστοΟσαν άπο τήν πώλησεν των 

τρεών άμπαστάδων χαε λοεπών έργαλεεων τής τέχνης έχ των δποεων. 6ε- 

χαεωθεες εως το λεπτόν,έξώφλησα μέ αύτοός τελεεα χαε' γενεχΡί έξοφλήσεε 

μέχρε λεπτοΟ δηλ. έκαμα εμπρα έσχα χαε έπεεδή δεν μοε άπέμεενε μήτε 

λεπτόν ένεκα τοΟ χρέους όποΟ είχον χαε δεότε δέν ηδυνάμηυ νά δουλεό- 

σω μόνος μου δτε δεν είχον περεουσεαν /χαπετάλε/ ...".

98. Πάμπολλες περεπτώσεες άθεμετου συναγωνεσμοΟ μδς δεε'σωσαν σχετεχά

έγγραφα τοΟ ΑΜΙ,άπ’τες όποΕες οε πεό χαραχτηρεστεχός είναε τής συ- 

ντεχνεας των λαμπαδοποεών χαε των ταμπάκηδων.Στην πρώτη περεπτωση άρ- 

χετοε χηροπώλες χαε λαμπαδοποεοε,μέλη τής παραπάνω συντεχνεας,νόθευ

αν τό κερε γεά νά πωλοΟν τό έμπόρευμά τους μέ χαμηλότερες τεμές 

άπό τοός συνάδελφους τους.Παρ’όλες μάλεστα τες άστυνομεόσεες τής συ

ντεχνεας χαε' τες έντονες δεαμαρτυρόες της χαε άναφορές τόσο προς 

τός χρεστεανεχες άρχές δσο χαε' προς τε'ς άλλόθρησχες δεοεκητεχές η 

νόθευση συνεχεζόταν προς μεγάλη άπόγνωση των δεαμαρτυρομε'νων συντε- 

χνετών(Βλ.παραπάνω σ.184-85).Στή δεότερη περε'πτωση μερεχοε βυρσοδε'- 

ψες, καταπατώντας πατροπαράδοτες συντεχνεακές δεατάξεες ποό άναφέ- 

ρονταν στον τρόπο προμήθεεας τοΟ έμπορεόματος , άγόραζαν δε'ρματα

παράνομα άπό τούς άρμόδεους έμπορους (δερματέμπορους), μέ ά-

ποτε'λεσμα πολλοε συνάδελφοε τους νά με'νουν χωρε'ς πρώτη υλη χαε' νά 

ζημεώνονταε άφάνταστα."Ομως χε εδώ,όπως προηγούμενα,δλες οέ άναφο- 

ρε'ς τών ταμπάκηδων έμεεναν άναπάντητες* Βλ. άναφορά "αρτζε μουαζήρε"

! -3 6 8 -
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τής συντεχνίας τδν ταμπάκηδων πράς τάν τοϋρχο βαλή 'Οσμάν πασά,μέ ή- 

μερομ. 7 Αύγουστου 1898,(ΑΜΙ,φ.δεάφοραλυτά έγγραφα).Td έδεο φαενάμε- 

νο είχε παρατηρηθεΣ,πεά περεορεσμένο κάπως,πρεν άπο 70 περίπου χράνεα 

πάλε στά Γεάννενα (βλ. παραπάνω σ. 129 σημ. 1*48).

99. Ή συνήθεεα τής "ύπερωρεαχής" άπασχάλησης τοΟ βοηθητεχοΟ προσω- 

πεχοΟ φαε'νεταε δτε κληρονομήθηκε χαε μετά τήν απελευθέρωση των ’Ιωαν- 

νένων (βλ. Φ ω τ ά π ο υ λ ο  υ,Τά εσνάφεα των παπτσήδων,σ. 73).

100. Στά δεάφορα πραχτεχά τοΟ μητροπολετεχοϋ δεχαστηρεου στά Γε

άννενα άναφέρονταε περεπτώσεες μεεωσης τής άμοεβής σέ κάλφες μερεχων 

συντεχνεδν (βλ. ΑΜΓ,Κώδεχες ΜητροπολετεχοΟ δεχαστηράου ).Βλ. άχάμη 

ΑΜΤ*Βεβλεο Β' τίδν αποφάσεων τοΟ Συμβουλίου τής Δημογεροντίας τής πά- 

λεως 'Ιωαννε'νων 1887-1896 σ. 215,πράξη ύπ'άρεθ. 8*4*4.

101. Βλ. Σ α λ α μ ά γ χ  α,Τά εσνάφεα xat τά έπαγγέλματα στά Γεάννε- 

να,σ. 30.

102. Βλ, Σ α λ α μ ά γ χ  α,δ.π., σ. 30-31.

103. Βλ. συμφωνήτεχά έγγραφο ανάμεσα στάν ένοεχεαστή τοΟ οενοπωλεεου 

xaC τοΟ κρεοπωλείου τής χεντρυχής έχχλησάας τοΟ ΝησεοΟ 'Ιωαννάνων,Βασ. 

Μητσάπουλο χαά τήν άντάστοεχη χοενάτητα μέ ημερομ. 1*4 Μαέου 1885 

(Βλ. ΑΜΙ,Βεβλεο Γ # τών χαταχωρήσεων,σ. 3,πράξη ύπ’άρεθ. *488).

10**. Σέ άναφορά τοΟ μητροπολετη ’Ιωαννενων Σωφρονεου πράς τάν Γενεκά 

Δεοεχητή τής Ήπεερου ’Αχμέτ Χεβζή πασά,μέ ημερομ. 22 ’Απρελεου 1889, 

ανάμεσα στά αλλα άναφέρονταε χαέ τά έξής: Έπεεδή δέ δ πρώην

χαντσής...εύρέσχεταε εες τάς φυλαχάς χατά συνέπεεαν τοΟ εες Πάρον 

συμβάντος φάνου χαε έπεεδή χατά τήν έπεχρατοΟσαν τάξεν εδναε ανάγκη 

ένα παρά τοΟ εσναφεου τών Χαντσεδων νά γένη η καταγραφή χαε' ή έχτε'- 

μησες των πραγμάτων τοϋ χανέου χαε οδτω δ νέος χαντσής λάβη τήν 

δεειίθυνσεν χαέ τήν κατοχήν.." (Βλ. ΑΜΙ,Βεβλε'ον Β' Ταχρερε'ων 1878- 

1893 σ. 136 πράξη ύπ’άρεθμ. 616).

105. * Αντίγραφο τοΟ χαταστατεχοΟ αύτοΟ μοΟ παραχώρησε πράθυμα δ χ.



- 3 7 0 -

*Αλέκος ’Αλεξίου γραμματέας τοΟ ΕΒΕΙ καέ αισθάνομαι, τήν υποχρέω

ση νά τάν εύχαρυστήσω xt άπά εδώ θερμά.

106. Τά έγγραφο αυτά μέ ημερομ. 18 Δεκεμβρέου 1875 καέ τυτλοφοροά- 

μενο "οδηγέαι, πράς τοάς χατοάχους περά τών έχλογών βρυσχεταυ σέ καλή 

κατάσταση (βλ. ΑΜΙ,φ. δυάφορα Χυτά έγγραφα).

107. Βλ. τη σχετυκή αναφορά τών Γυαννιωτών πράς τον Πατρυάρχη Άνθυμο 

Ζ',μέ ημερομ. 18 Μαυου 1895,(ΑΥΕ-1895-Β "ΑρχεΕον,Προξένευα Βουλγαρυας, 

Ρωμυλέας,Θράκης,’Ηπεύρου χτλ.)

108. Βλ. τήν ύπ’άρυθ. 338/9-6-1895 έχθεση τοΟ πράξενου ’Ιωαννένων,

Α.Λογοθέτη:προς τά Υ.Ε (AYE-1895 -Β'’Αρχευον,Προξένευα Βουλγαρύας , 

Ρωμυλύας,Θράκης,’Ηπεύρου χτλ).

109. Βλ. ΑΜΙ,Κώδυκας περυ έκλογής Tfis έφοροεπυτροπής καυ έχλογέων

(1877-1896).Στάν κώδυκα αυτά άναφέρονταυ ό τροπος ποά εκλέγονται, τά 

μέλη έφοροεπυτροπής τοΟ Ταμεύου Ελεών των ’Ιωαννυνων καυ τά καθήκο

ντα καυ ου ύποχρεώσευς των έφοροεπυτράπων στο δυάστημα τής θητευας 

τους.

110. Βλ. ΑΜΙ,Κώδυκας περυ εκλογής τής έφοροεπυτροπής καυ έχλογέων 

(1877-1896) σ. 1.

111. Γυά τή δράση τής"Ήπευρωτυκής 'Εταυρευ'ας’τενυχά βλ. Λ ε υ β α- 

δ έ ω ς,Τά ’Ηπευρωτυκάν Κομυτατον,σ. 32-40 .

112. Βλ. Λ ε υ β α δ έ ω  ς,δ.π ,σ. 109-115.

113. Βλ. Λ ε υ β α δ έ ω ς , δ . π . , σ .  48.

114. Βλ. Λ ε υ β α δ έ·ω ς,δ.π., σ. 48-49.

115. Βλ. σχετυκά φορολογυκά κατάστυχο των ετών 1872-1879 στο ΑΜΙ.

116. Βλ. έπυστολή-άναφορά τοΟ μητροπολίτη ’Ιωαννυνων Γρηγορυου 

πράς το Νομάρχη ’Ιωαννυνων μέ ημερομ. 1 Φεβρουαρυου 1901,(ΑΜΙ,Βυβλυον 

Τακρυρέων 1899-1908 ,σ. 72,άρυθ. πρωτ.18) .

117. Βλ. δ.π., σ. 72.
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118. Βλ. ΑΗΧ,Κατάστιχο (κτηματολάγιο) τοϋ ίεροΟ Μοναστηριού τοΟ 'Αγι

ου 'Ιωάννη Λυκοτριχι'ου (1871-1894),σ. 6.

119. Βλ. Λ ά μ ι ρ ο υ,Κώδικες 'Αρχιμανδρειοϋ^"ΝΕλ" 10(1913) σ. 427.

120. Βλ. Α ά μ ι ρ ο υ,δ.κ., σ. 432.

121. Βλ. Σ α λ α μ ά γ κ  α,Τά ισνάφια και' τά έκαγγάλματα στά Γιάννε

να ,σ. 30-31.

122. Βλ. Ξ υ γ γ ά κ ο υ λ ο  υ,Μεσαιωνικά μνημεία 'Ιωαννίνων, ΗΧ 

1(1926) σ. 57,σημ. 2.Βλ. άκάμη Τ ο ά ρ τ α,Νεκτάριος και' Θεοφάνης 

οι 'Αψαράδες,κίνακα 8.

123. Στά σχετική έγγραφη αναφορά,μέ ήμερομ. 30 Σεκτεμβρίου 1887 ανά

μεσα στά αλλα σώζονται καί οι διαστάσεις τ^ς έκκλησίας (βλ. ΑΜΙ, 

Βιβλίον Β' Τακριρίων 1878-1891,κράζπ ύκ.άριθ. 582).

124. Βλ. αναφορά τοΟ μητροκολίτη 'Ιωαννίνων Γρηγορίου κράς τά βαλά 

'Ιωαννίνων Χιβζά κασά μά ήμερομ. 18 'Ακριλέου 1890 ΑΜΙ,Βιβλιον Β 

Τακριρίων 1878-1893 κράζη ύκ’άριθ. 7.

125. Βλ. ΑΜΙ,Βιβλίον ΒΊακριρίων ,δ.κ., κράζη ύκ. άρ. 7.

126. Βλ. σχετικά συμφωνητικά έγγραφο ανάμεσα στοάς έκίτροκους τίΐς 

έκκλησίας αύτΑς καί τοΟ κακδ ’Αλέζη,μέ ήμερου. 23 Αύγοάστου 1886 

(ΑΜΙ,Βιβλίον Γ' τών καταχωρίσεων,σ. 135,κράζη ύκ’άριθμ. 630).

127. *Η έκιγραφά,κοά ύκάρχει στά κάτω μάρος της είκάνας έχει ως έζ^ς 

“Δέησες τών δοάλων τοΟ θεοΟ τοΟ ρουφετίου τών χρυσοχάων".

128. *Η κλήρης έκιγραφά τΜς είκάνας είναι :"Δάησις τών κακουτζίδων 

Μάτρου,Κάκκινου,Δημάτρης,Μιχάλης, Θανάσης, Κωνσταντίνος, Άντράας, Γοά

λας ,* Αναστάσιος,ΧρΑστος,Μηχος” .

129. Βλ. σχετικά αναφορά τών "χριστιανών τΑς άγορδς" κράς τάν μητρο-
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πολίτη ’Ιωαννιλ>ων ΓερΒάσυο,μά ήμερομ. 10 Νοεμβρύου 1910 (ΑΜΙ φ διάφο

ρα λυτά έγγραφα). ^ /

130. Βλ. xrfv παραπάνω αναφορά. .. . ; , ̂  . ·. .. .
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"Οπως άναψέρομε καί οπτά Προλεγόμενα παραθέτουμε έ- 
δώ μερικά άνέκδοτα έγγραφα πού χρησιμοποιήσαμε γιά τήν έρ- 
γασία,διατηρώντας τή στίξη καί τήν όρθογραφία τών κειμέ
νων. Γιά τήν καλύτερη χρήση τοΟ Παραρτήματος δίνουμε ξανά 
τά άρχειακά στοιχεία τοΟ κάθε έγγράφου.Παραθέτομε * άκόμη 
έναν πίνακα μέ τά όνόματα τών έπαγγελματιών έλλήνων ύπη- 
κόων πού διέμεναν στά Γιάννινα τόν Αύγουστο τοΟ 1864 καί 
ένα χάρτη μέ τούς Εμπορικούς δρόμους στήν έποχή τού Άλή 
πασά.

I

’Αναφορά μερικών συντεχνιών των ’Ιωαννίνων πράς το Στ.’Ιωάυνου γιά 

τήν διάθεση των Κοναχτσήδων.

1 * Ιουλίου 1 8 m

Πρωτάτυιο (ΑΣΙ ,Φ.ΠΙ-Ίσνάφιά) γραμμένο σέ μονάφυλλο χαρτί' διαστάσεων 

0,25X0,38.

Τήν εύγένειάν σας άρχοντα κύρ Σταύρε Ίωάννου
ταπεινώς προσκυνούμεν

καί μετά δακρύων παρακαλοΟμεν νά κάμητε ίφαδέ είς τό ύφος 
του τό μέγα παράπονον δλης τής πολιτείας,δπού άπό καιρόν 
ήθέλαμε νά σέ παρακαλέσωμεν όλα τά ίσινάφια καί άπό τόν 
φόβον μας, (έπειδή ένδέσαμεν μέ δύο κακούς Ανθρώπους όπού 
δέν φηφούν ούτε ταίς προσταγαΐς τών αύθεντάδων μας ούτε 
ταίς εύγενειαις σου τούς διορισμούς) δέν έτολμούσαμεν έως 
σήμερον νά σάς φανερώσωμεν ήγουν τούς κονακσίδες τόν Γιάν- 
νην χίντζισν καί Θεμελήν Τζιατζιάνσν ,οί όποιοι δέν χορταί
νουν ούτε άπό τά αύθεντικά τζίωτια ούτε άπό ταις χονδραις 
όώγιαις τής πολιτείας,άλλ-ά μέ τήν πρόφασιν τού κονακίου 
φοβερίζωντας τόν ένα καί τόν άλλον,Αρπάζουν τό φωμί άπό 
τό στόμα τών δυστυχισμένων φαμελιών μας,καί μάλιστα ό Θε- 
μελής έγγίδησε καί γγιντάει καί είς τήν τιμήν τών συζύγων

■'·'·> <f·
καί θυγατέρων πολλών συμπατριωτών μας.
Αμάν,έλεος ζητούμεν μίαν ώραν προτήτερα νά τούς εύγάλή^ δ

c= , — ■··.
'-f
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αύθέντης μας καί είς τόν τόπον τους έκλέξαμε όλη ή πολι
τεία τόν Πάνον Άντωνίνυ*διά νά άγρυπνή καί νά τελειώνη κά
θε προσταγήν αύθεντικήν,μέ δλην τήν προθυμίαν καί νά ύπα- 
κούη τόν προεστώτα μας μ'δλον τό άπαχτούμενον σέβας, κατά 
τήν ύψηλήν θέλησιν καί προσταγήν των πολυχρονεμένων μας αύ- 
θεντάδων,τών δποίων ο£ χρόνοι νά είναι άπό τόν θεόν πολλοί 
καί καλοί καί καλά καί εύτυχισμένα μέ δλα τά χσ.ϊρλή μου- 
ράτια τής καρδιάς του άμήν

1814 'Ιουλίου πρώτη 'Ιωάννινα
ησνάφη γουναράδες 
ησναφη καφέ τζιδον 
ισναφη σαρατζιδες

II

'Αναφορά τής συντεχνίας των παπουτζήόων προς τον ’Αλή πασά

1815

Πρωτότυπό (ΑΣΙ, Φ. ΠΙ-’ΐσνάφια) γραμμένο σέ μονάφυλλο χαρτί διαστάσε

ων 0,25X0,32

ντουβετλη μερχαμετλη
ιφιλοτατε

τιν ιφιλοτητα σου σκλσβικινσου προςκινουμεν 
με τόν σκλαβικον μας αρτζουαλη σου κανομεν κραντεν το μεγα 
μας παράπονο οπού εχομεν εμις ι σκλαβιν σου το σιναφι πα- 
πουτζιδες οπού ιμασταν τω προτον αργαστηρια σαραντα διο και 
τορα εμινεμαν ολι δεκαεφτά αργαστηρια και κουσουρη δεν κά
νομε κουρπανι γενομαστεν στην ηφιλοτη σου δια το ιςμετι σου 
ομος να μας λιπιθις και να μας κανίς εμπριν οτι αναλισαμεν 
εμείς ι ρομεγι και τα τουρκικά ταργαστηρια ήταν το προτον 
δοδεκα και τοραανιξαν και εγινικα αργαστιρια τουρκικά ικο- 
σιενα και σε κάθε δουλιαν αφεντικιν δέν δίνουν ούτε τα ιπο- 
διματα δεν θέλουν να μας δοσουν ούτε στα παπουτζια τα πολί
τικα αφτί δεν δίνουν τορα ορισμο σου αμαν να γενις βακούφις

4

οριςμο σου ηνε και αλα εξι εργαστιρια οπού δεν θέλουν να 
μας δοσουν τίποτας σε αφεντικιν δουλεφιν και κατα το μπου- 
γιουρδιν οπού μας εδοσες εδο και τεσερα χρονιά διά νά δο- 
σομε ολι και η τουρκι και ι ρομεγι αφτί τορα δεν δίνουν ο-
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ρισμος σου να προφτασουμεν τιν δουλεψιν τις ιφιλοτι σου 
σε μας οπού εμιναμεν τορα σε προσπευτομεν ες το μερχαμετι 
σου να μας λιπιθις τους σκλάβου σου και να καμις επριν να 
μας βουλοσις χρισον σου μπουγιουρτιν να προφταστοϋμε ολι 
μας ο καθα ένας κατα τιν διναμιν του νά δινι τουρκι και ρο- 
μεγη οτιος δίνετε ο κάθε ενα και ι χρόνι σου τιωλι και πάλι 
αμιν αμιν αμιν.

εμις ι σκλαβισου και η καβαλαρηα μας φέρουν τα παλα ταπο*· 
παρκουμας ιποςκομε δηματα και τις παλα κορδέλες να τις πα- 
γιοργος ιποςκομε λωσομε τορα αίοεντι μας η ζοη σου πόλη να 
αντριας ιποσκομε καμης μέρα χμετι
τατζιπαπας ιποσκομε ηνε η παλοματαδες να τα παλοσουν οπού 
μαλιουφας ιποσκομε δεν δηνουν τίποτα στην πολητηα 
Υΐανι ιποσκομε

I I I

’Αναφορά των συντεχνιών τιράζ τάν ’Αλή κασά

1818

Πρωτάτυ*ο (ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-’Ισνάφια) γραμμένο σέ μονάφυλλο χαρτό διαστάσεων 

0,28X0,38

Βεζήο έφέντη μας
μερχαμετλή

δουβλετελή
οίφυλόταται καί οίπέρταται τήν οίφυλοτητά σου 

σκλαβηκώς προσκυνοΟμαι καί τά χρησά νήχια τόν χρησόν ποδόν 
σου ΦίλοΟμαι καί τόν θεόν παρακαλοΟμαι μόραν καί νήχτα διά 
τά χαρηλή μουράτια τής καρδίας σου μαζύ με τους βυζιρζαη- 
τέδες σου.άμήν άμήν άμήν.

Μέ τό σκλαβικόν σου κάνομεν οίψατέν τό μεγάλου παράπο
νου όποΟ έχομαι απο τον'Ιωάννην Μπαρούχον όντας μισεύσαταν 
διά τήν πρέβεζαν τοΟ έδόσαταν έναν χρησόν μπουγιορτήν διά 
νά σταθήάργάτπασις άπάνου είς τούς άργάταις καί άφουτόταις 
στέκεται έος τήν σήμερον καί δευτέρια μάς ρήχνει συχνότατα 
καί μαζόνοι άσπρα άπό όλα τά έσηνάφια καί μάς κάνει μεγά-
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λα μαστράφια καί άφανισμον τής δρφάνιας καί πέρνει τόν 
κόσμον σβάρνα μέ παληκάρια παιδοκόπια καί δαρμούς άμάν έ- 
φέντη μας άσπρα μαζόνοι,άνήναι δρησμός της νά κάμεται μερ* 
χαμέτι νά προστάξεται νά τραβήση χέριν άπό αύτήν τήν δου- 
λιάν καί έμεις τήν κητάζομε μοναχή μας καί ζούρην δέν ά- 
φήνομεν καθώς δέν έχωμαι άφήσει ΕιοΟρην καί έος τήν σήμε
ρον έτζη καί άπέδω καί' όμπρός ξούρην δέν θέλομαι άφήσει 
μέ τά κεφάλια μας.άφού τραβήσει χέρι αότός τό ίσμέτι τής 
οίψηλότητός σου γίνεται καλλίτερα καί δ κόσμος δέν άφανί- 
ζονται καί οί χρόνοι σου πωλλοί καί τιμημένοι ,άμήν άμήν &■
μήν.

σκλαβη σου ησηνσχρη τζαρτζηδες 
σκλαβι σου μερτζάριδες 
κουντουραδεσ ι σκλαβη σι 
σκλάβη σου σινάφη

παπουτζίδες
σκλαβισυ χοντροπαπουτζιδες

σκλάβη σου ήσηνάωι 
γουναράδες

σκλάβη σου μπακάληδες 
σκλαβησου χρισικι 
ςκλάβη σου κρασοπούλοι 
εισηναφι σαρατζιδες 
ης σκλαβη σου η σαμαρ- 

τζιδες
σκλαβη σου σινα<οη καλαν 

τζιδες
σκλαβη σου καζαζιδες

IV
'Απαντητική εκθεση (αχρονολόγητη) τοΟ Ετ.’Ιωάννου προς τόν 'Αλή πασά

Πρωτότυπο (ΑΕΙ,Φ.ΠΙ-'ΐσνάφια) γραμμένο σέ δι'φυλλο χαρτί διαστάσεων 
0,22X0,35»

α. *Η ντογάνα μέσα είς τά 'Ιωάννινα κόφτει δλον τό άλισβερί- 
σι ζημιώσας τρίδιπλα ή ύψηλότης σου καί χαλνιέται τό βαρό- ' 
σι δτι τό πράγμα όποΟ έρχεται άπό όλα τά μέρη τά μακρινά 
πηγαίνει είς Κόνιτζαν,Γκόρτζαν,Πρεμετί , "Αρτα,Μέτσοβον ώς 
καί είς τό Ζαγόρι καί γίνεται άλσιβερίσι μέ τήν 'Αρβανιτι
άν χωρίς νά έρθουν είς τά 'Ιωάννινα δτι δέν πληρώνουν ντο- 
γάναν,λοιπόν διά νά γίνη μεγάλη ή ντογάνα καί διά νά μή 
χαλάση καί τό βαρόσι πρέπει ή ντογάνα είς τά σύνορα,νά εί-’
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ναι άνθρωποι νά δίνουν δεσκερέδες καί νά έρχωνται νά πλη
ρώνουν είς 'Ιωάννινα καί τό πράγμα νά έρχεται έδώ δτι μέ 
τόν καιρόν έδώ τελείως δέν θέλει νά είναι άλσιδερίσι καί 
δρισμός σας.
δ.Είς όλους τούς τόπους καί τά δαρόσια δποΟ εύρίσκονται έ- 
συνάφια,τό έσυνάφι δέν δέχεται άλλον χωρίς νά γίνη κάλφας 
καί τοΟ δοθή τεστίρι νά άνοίξη άργαστήρι,έτζι ήτον καί έ
δώ τό παλαιόν,τώρα ένας τξιεφτιλικιώτης όποΟ έχει άσπρα ά- 
φίνει τά χωράφια τά αύθεντικά χέρσα καί έρχεται έδ<Γ όμοίως 
καί ένας ξένος ή ένας άπό τούς ναχαέδες έρχεται έδώ έδγαλε 
τόν δαροσλήν άπό τό άργαστήρι του δέν πληρώνει δόσιμον- ό 
δαροσλής φεύγει είς τά ξένα καί τό δαρόσι χάνει καί τόν 
άνθρωπον, χάνει καί τό δόσιμόν του-’άν έμδουν τέλος πάντων 
οί ξένοι είς τά έσυνάφια νά πληρώνουν δόσιμον καθώς καί ό 
δαροσλής πληρώνει δεκατίαν άν έχη χωράφι ή άμπέλι είς τήν 
χώραν του.
Υ.δσοι έχουν χάνια,φούρνους,έργαστήρια μάς έμποδίζουν νά 
παίρνουμε άπό τούς νοιχιαστάδες τό δόσιμον καί νά δουλεύουν 
καί αύτοί είς ταις άγγαρίαις ταίς αύθεντικαίς. 
δ. 'Εδώ σάς δάνομεν ένα δεφτέρι α°= μέ 55 όνόματα αύτοί εί
ναι όλοι ύπανδρεμένοι έδώ μέ σπήτια καί έργαστήρια- ξένοι 
'Αρτινοί Καλαριώτες,Ζαγορίσιοι άλλοι φυσικοί καί άλλοι κα
μωμένοι άπό τόν καιρόν τοΟ *Ράδου έγγράφονται Ζαγορίσιοι 
καί ποίος είναι όρισμός σας νά πληρώνουν καί ποιος νά μή 
πληρώνουν όποΟ νά ύπάγωμεν κατά προσταγήν σας-μερικοί άπ' 
αύτούς είναι καί έδώ γεννημένοι-καί όρισμός σας. 
ε.Είναι ένα άλλο δεφτέρι μέ 70 όνόματα όποΟ δέν πληρώνουν 
δόσιμον,άλλα μέ μπουγιουρτία καί άλλα χωρίς-άν όρίζετε νά 
πληρώσουν μερικά άπό αύτά στέκει είς τό ύψηλόν χέρι σας. 
στ.Τζαρτζήδες,χαντξίδες,κρασοποΟλοι,ψωμάδες,σιμητζήδες,μπα
κάληδες καί άλλα συνάφια είναι ένα τρίτο Γιαννιώτες καί 
δύο τρίτα ξένοι,Ζαγορίσιοι,λούντζηδες,Ζιτζιώτες τξιφτιλι- 
κιώτες καί άλλοι χωριάταις όποΟ δέν πληρώνουν δόσιμον. 
ξ.*Η νέα προσταγή όποΟ έδώκατε νέ μή ύπόχεινται. είς καμμί- 
αν άγγάρια οί Ζαγορίσιοι καί χώμα νά μή κουδαλήσουν,όποΟ
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τοΟτο έως τώρα έτρεχε καί έδιναν οί Ζαγορίσιοι είς τό πα
ζάρι, αύτό πολλά έλύπησε τούς βαροσλήδες καί έκαταφρονήθη- 
σαν καί παρακαλούν ταπεινά νά μή τό δεχθής δτι άν είχαν 
καί αύτοί έργαστήρια καί χάνια είς τάς χώρας των δέν τούς 
άφηναν νά μή υπάγουν είς τήν αύθεντικήν άγγάριαν,άλλά λέ
γουν έκουβάλησαν άσβέστην τούτο έγινε μίαν φοράν διά τό 
κόστον καί τού κάθε σπιτιού έπεσε νά φέρη 10 έως 20 φο
ρές δλον τόν χρόνον άμή οί Γιαννιώτες πότε έλλειψαν άπό 
τό χουσμέτι σας,μάλιστα τόν παλαιόν καιρόν τά κονάκια διά 
τούς πασάδες καί στά στρωσίδια έπληρώνονταν άπό τό κοινόν 
καί τώρα 30 χρόνους οί Ίωαννίτες ύπόφεραν τά κονάκια χω
ρίς νά ζητήσουν άπό τό κοινόν βοήθειαν καί αύτοί διά τήν 
άσβέστην φωνάζουν τί μεγάλη δουλειά συγκρινόμενη μέ τόν 
χαλασμόν των Κονακίων καί στρωσιδίων,τό έπήραν οί βαροσλή- 
3ες διά μεγάλην καταφρόνησιν ότι ήμείς είμεσθεν οί πιστό
τεροι σκλάβοι σας-άφέντης μέγας είσαι όλα τά έγνωρίζεις 
καί όρισμός σας.

Τό βαρόσι τό πάλαι είχε 200 όνόματα μέ μεγάλην κατάστα- 
σιν άπό τούς όποιους ούδέ δύο έχει,οί δέ Ζαγορίσιοι δέν 
είχαν ούδέ ένα παρόμοιον -οί Καλαρίται καί Σερακιώται ήταν 
όλοι σιγκουνάδες καί ποιμένες καί οί^4Εβραίοι είχαν καή ά
πό τόν Σουλεϊμάν πασιάν καί ύστερούντο τόν έπιούσιον άρτον 
διά τούτο καί ή στίμα είχε βαλθή νά πληρώνουν τό πουγγί ώς 
κάτωθεν καί άκόμη έτζι τρέχει.
'“Τό Ζαγόρι 44 χωριά.... ................γρ(όσια) 266.9
Τό Βαρόσι ............................  " 188.12
Τό Μαλακάσι ...........................  " 20.22
Οί Καλαρίται ..........................  " 17
(Οί ‘Εβραίοι ..........................  ___~ 7.37*

γρ.500

Ζαγόρι 44 χωρία ένα μέ τό άλλον άπό 100 σπίτια γίνονται 
4.400
Βαρόσι 1400 σπίτια καί πληρώνουν μόνον 650 
Τό Μαλακάσι ώς λέγουν 500
Οι Καλαρίται πλούσιοι καλύτεροι πολύ άπό τούς Ίωαννίτες

750
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Οί 'Εβραίοι έδώ καί jexyiTCg καί σαράφηδες καλύτερο^ 400 ̂  
Άπό δλοΰς χειρότερον είναι τό Βαρόσι καί είς τήν τίοσό- 

τητα καί είς τήν κατάστασιν.

V

Μουγιουρντι τοΟ *0μέρ πασδ Βρυώνη μέ τ ό  οποίο έπιχυρώνει τ ό  διορι

σμέ τοΟ Στ.’Ιωάννου στή θέση τοΟ προεστοϋ tGv Ίωαννίνων.

* 11 Αυγοέστου 1823

’Αντίγραφο (ΑΣΙ Εταίρου Ίωάννου 1822-1823) γραμμένο σέ μονόφυλλο 

χαρτί διαστάσεων 0,20X0,25.

Έγώ ό Βεζύρ 'Ομέρπασιας
βολής τών Ίωαννίνων αύλώνος καί δελβίνου,δίδω τό παρόν 
μου μπουγιουρλδί τοΟ άγαπητοΟ μοι κύρ Σταύρου Ίωάννου,ό- 
ποΟ κατά τήν κοινήν αί,τησιν όλου τοΟ όαγιά τών Ίωαννίνων 
τόν έδιώρησα προεστώτα νά δουλεύη προθύμως καί μέ σαντακά- 
τι είς δλαις ταίς Βασιλεικαίς καί αύθεντικαις δούλειαίς έ 
^οικονομώντας καί τήν πολιτείαν μέ μενάλην εύθύτητα έχων- 
τας μεγάλην έπιθυμίαν νά ίδώ μίαν <ροράν άνεγειγερμένην αύ 
τήν τήν ήφανισμένην πολιτείαν,καί είς τό άποτέλεσμα τοιού- 
του άγαθοΟ έργου νά έπιτύχω τοιούτου προεστώτα ένδεδειγμέ- 
νο έρμπασή έχάρην σφόδρα. όταν είδον νά τόν μαρτυρά διά 
τοιοΟτον μία όλόκληρος πολιτεία άγκαλά είχον καί προτητε- 
ρινάς ίδέας δι'αύτόν μέ τό νά έστάθη δ πλέον τίμιος δα- 
γιάς.'Οθεν όλοι νά άκούητε τάς ίχρελήμους συμβουλάς του 
καί τούς διορισμούς του είς κάθε ύπόθεσιν.θέλει έχει δέ 
καί διά μισθόν του έτήσιον,δσα ό βεκύλης μου εύρη εύλογον.
1823 /
αύγούστου 11 \

Π ρέβεζα \
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Μπουγιουρντί toO Κιουταχή πρός τοός πρόσφυγες Γιαννιωτες μέ τό οποίο 

τοός προστάζει νά γυρίσουν πίσω στήν πόλη τους.

9 Μαίου 1826

Πρωτότυπο (ΕΑΜΙ,άριθμ. 21) γραμμένο στό τουρκικά .’Ακολουθεί ή ελληνι

κή μετάφραση.

Βεζύρ δεσίτ Μεχμέτ πασάς Ρούμελης Ίωαννίνων,ντελβίνου 
αύλώνας ντερπετάτ ναζίρ .καί σερασκέρης πληρεξούσιος

Οί περί έκεί * Ιωαννίται ,δσοι εΓσθε φευγάτοι άπό τό βα- 
τάνι σας είς τζαμουρίαν,ή άλλοΟ πού σας φανερώνω, δτι καί 
προτήτέρα είχε προστάζω,δποϋ νά έλθητε ό καθένας είς τήν 
πατρίδα σας,καί άκόμη κανένα χαρεκέτι δέν έκάμετε.διό σάς 
προστάζω καί τώτα έσχάτως,εύθύς όποΟ ίδήτε τό παρόν μου, 
νά κινήσετε όλοι καί νά έλθητε είς τά όσπήτια σας καί είς 
τό βατάνι σας,διά νά πληρόσετε ό καθείς τό κατά δύναμίν 
του είς τά βασιλικά τεκλήφια,δτι ,έάν καί τώρα τό βάλλετε 
είς τό κωφόν,έχω τοιαύτην άδειαν δομένην είς τούς λοιπούς 
*Ιωαννίτας,όποϋ τά όσπήτια σας καί δτι άλλα μούλκια έχετε, 
νά τά κάμνουν ζάπι έξ άποφάσεως

1826
#

τήν 9 Μαϊου 
Μεσολόγγι

V I I

’Επιστολή των Νοόσια ΧρυσοΟ και ’Αναστασίου Ντεβεκοόση προς τοός Σπυ 

ρίδωνα και Παναγιώτη Πάλη.
10 Νοεμβρίου 1843

’Αντίγραφο (ΕΑΜΙ,Χειρόγραφον περί Ζωσιμαδών ,άρ.

Αξιότιμοι καί Αγαθοί Πατριώτες Κύριοι 
ναγιώτη Πάλη.
είμεθα καί είς τάς 10 Νοεμβρίου 1843

11) ,χωρίς σελιδαρίθ-

Επυρίδων καί Πα-

Κ>" ■
ν ' - Ί

.x χ

t
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Μ ■ »* : ·
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Σάς βεβαιούμεν τό άνω άντίγραφόν μας,όπού σάς έστάλθη 
έκτοτε διά τοΟ *Ρόβα κυρατζή #καί ύστερημένοι τής εύγενούς 
άπαντήσεως σας,φοβούμεθα μήν έπαράπεσεν αύτό διό σάς πέμπο- 
μεν τό άνω άντίγραφόν μας#καί σάς προσθέτομεν μέ λύπην μας# 
ότι ό Σπυρίδων Μπογάς κατά τόν μήνα Αύγουστον έπλήρωσε τό 
κοινόν χρέος,καί άς είνε ζωή είς τήν εύγενία σας,αύτός ό· 
μακαρίτης ήτον συνεπίτροπός μου είς τήν έκκλησίαν τού ά
γιου Νικολάου είς Κοπάνους,ή έκκλησία αΰτη,νομίζω θά σάς 
είναι γνωστή,είνε τοϋ Ίσναφίού μας,καί είς τήν καταστρο
φήν τοΟ άλήπασα έκάη καί αύτή μαζί μέ τίς άλλες. Έκτοτε 
λοιπόν ένεινεν άφκιαστη καί τώρα πρό έξ μηνών έκάμαμεν έ- 
vapf.iv τής οίκοδομής αύτής,καί μέ τήν δύναριν τοΟ άγιου έ- 
<ρθασε έως τό τζιατί,άλλά σεβαστοί μας άδελφοί,ή έκκλησία 
αΰτη δέν έχει τό παραμικρόν είσόδημα,μόνον τοΟ 'Ισναφίού 
μας,όποϋ ήμπορεί νά τής δώση έως Γρόσσια πεντακόσια τόν 
χρόνον,διότι δέν είνε είς έκείνην τήν κατάστασιν όπού ή- 
σαν έναν καιρόν,οί Ίσναφλίδες μας έχάλασαν οι πεοισσότεροι 
άπό τάς καιρικός περιστάσεις.έγώ έζημιώθην είς τάς περιστά
σεις αύτάς ύπέρ τάς τετρακοσίας χιλιάδας Γρόσσια τής κα- 
ταστάσεώς μου,έπειδή όμως γνωρίζω ότι είς τούτον τόν μά- 
ταιον κόσμον δέν κερδένει κανείς τίποτε δέν έλλειψα καί 
δέν λείπω δλαις δυνάμεσι διά νά τελειώσω αύτό τό θεάρεστον 
έργον ,καί άς μείνω μέ όλιγώτερα,άλλά καί μέ τούτο τό έρ- 
γον δέν τελειώνει,διότι ως σάς προειπον δέν είμαι είς κα- 
τάοτοιοιν νά θυσιάσω Γρόσσια 80.000 ίδιά νά φκιάσω όλα τά 
τής έκκλησίας δσα χρειάζονται.διό παρακαλώ καί τήν εύγενί- 
αν σας νά συνδράμητε είς αύτό τό θεάρεστον έργον μέ ότι εύ- 
αρεστηθήτε καί ή θεία πρόνοια σάς φωτίση,καί έν ταυτφ νά 
παρακινήσετε καί άλλους τφ αύτόθι Πατριωτών μας νά συνδρά- 
μωσι,διά νά γίνωμε αίτία άμφότεροι νά τελείωση αύτό τό θε
άρεστον έργον,καί ή χάρις τού θαυματουργού άγιου Νικολάου 
βέβαια θέλει μάς τά άνταμείφει πολλαπλάσια καί έν τφ νύν 
αίώνι καί έν τφ μέλλοντι .ταύτα καί μέ τήν έπιθυμίαν τής εύ- 
γενούς άπαντήσεώς σας Mt-νομεν

Προθυμότατοι Δούλοι καί 'Αδελφοί

%
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Νούσιας φώτου Χρυσός,έπίτροπος 
τοΟ ‘Αγίου Νικολάου etc Κοπάνοο 

'Αναστάσιος Ντεβεκούσης

ή παρούσα μας σάς έρχεται διά Κωνστ: (αντινούτιολιν) κύριο J 
Παναγιώτου Δήμου,καί διά Βουκουρέστι κυρίου Μιχαήλ Ξανθού 
καί σάς παρακαλούμεν δπού διά μέσου τοΟ κύρ Μιχαήλ νά έχου 
με τήν εύγενικήν άπάντησίν σας.

VIII

’Αναφορά των κατοίκων των ’Ιωαυνινων προς τον Πατριάρχη ’Ιωακείμ

26 Φεβρουάριου 1860

'Αντίγραφο (ΑΜΙ,Κώδικας αντιγράφων 1857-1862 σ.111-112).

Τήν ‘Υμ: Θειοτάτην Σοφωτάτην καί Σεπτήν ήμιν Αυτής Πανα- 
γιότητα ταπεινώς προσκυνοΟντες τήν ‘Αγίαν καί Χαριτόβρυ- 
τον Αύτής δεξιάν πανευλαβώς κατασπαζόμεθα.

ΟΙ ταπεινοί ύποφαινόμενοι πιστοί ύπήκοοι τής Κραταιάς 
*Υψ(ηλής) ΓΤύλης κάτοικοι των Ίωαννίνων καί παρεπίδήμοι 
* Ήπειρώται διά τής ταπεινής ήμών ταύτης ίκετηρίου άπευθυ- 
νόμεθα εύσεβάστως πρός τήν ‘Υμ(ετέραν) παν(ιερότητα) ίν' 
άγαθυνθή νά συντρέξη ήμάς πρός έπίτευξιν τής κοινής αί- 
τήσεως ήν έκρίναμεν κατεπειγον ,δπως καθυποβάλλωμεν είς 
τά Φιλοκτίρμονα σπλάγχνα τοΟ χαριτοβρύτου Άνακτος ήμων, 
όρμηθέντες ύπό δουλικωτάτου θάόδους,δπερ ή φιλανθρωπία καί 
άγαθοβουλία Αύτού έμπνέει πάσι τοΟς ύπηκόοις.

Παναγιώτατε,γνωρίζετε βεβαίως,ότι κατοικούμεν χώραν, 
ήτις διά τό λυπρόγαιόν της,τάς όρεινάς θέσεις,τάς τε άλ- 
λας ποικίλας δυσχερείας καί στερήσεις της καί τάς άπειρους 
καί άλλεπαλλήλους καταστροφάς,δσας άπό τεσσαρακονταετίαν 
Οπέστη ό τόπος οΰτος διαφέρει ύπέρπολυ των άλλων έπαρχιών 
τής Θεοσώστου 'Οθωμανικής έπικρατείας καί ότι ο£ έν τοις 
χωρίοις ένοικοΟντες πάντες σχεδόν είσίν άκτήμονες οί δέ έν 
ταις πόλεσι διαβιοΟσι συντηρούμενοι έν λιτότητι καί αύστη- 
ρά οίκονομίςι,οί μέν μετερχόμενοι άθλια τινα έπιτηδεύματα
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ot δέ μιχρεμπορικάς έπιχειρήσεις καί πλεϊστοι δι'Λποδημι- 
κβν διακινδυνεύσεων,διότι ή Αθλιότης τών προϊόντων τής γής 
τό πολυδάπανον τής διακομετακομίσεως, τό έπισφαλές xflc πό
ρε ίας,ή δυσχέρεια τών όδών καί ή σπάνις τοΟ χρηματικοΟ πε- 
ριώρισε τήν Βιομηχανίαν καί τόν έμπορικόν κύκλον είς στενώ* 
τατα δρια,ώστεπολλοστημόριον τών κατοίκων τής Ηπείρου οί
κονομε ι τήν λιτότητα τής συντηρήσεώς του.

'Επειδή δέ ή κοινότης τών Ίωαννίνων Απέναντι τής μή 
συμμεθέξεως τών έν αύτή Αποκαταστημένων είς τήν διανομήν 
τών νενομισμένων φόρων έζητήσστο πρό τίνος καιρού δι'Ανα
φοράς πρός τήν Ύφ(ηλήν) Πύλην έλάφρυνσιν καί ή τοιαύτη 
τών Ίωαννιτών έξαίτησις έπέσπευσε τήν έν Ήπείρψ Απάση έ
φαρμογήν τού Νέου φορολογικού συστήματος,δι οΰς λόγους ή 
περί τούτοις τρισέβαστος Αύτοκρατορική Διάταξις έκτίθησι, 
γόνυ κλίναντες Απαντες οί πιστοί ύπήκοοι ένώπιον τής τοι- 
αύτης Διαταγής συνεμορφώθημεν καί συμμορφωθησόμεθα Ακρι
βέστατα. Άλλ'έπειδή οί έπί τφ τοιούτφ σκοπφ Αποσταλέντες 
καταγ 'αφεϊς καί έφοροι ούδόλως ένεβάτευσαν είς τΑς ΑνΑγκας 
καί τήν Αθλιότητα τοΟ τόπου είς τε τό Ακερδές τών ήμετέ- 
ρων έπιτηδευμΑτων,τείνουσιν είς τό Λνεπιεικές καί είς τήν 
αύστηροτέραν έφαρμογήν τής Νέας φορολογικής διατάξεως διά 
τούτο καί διά τού Σεβαστού Διοικητού ήμών έσπεύσαμεν , ίνα 
διαδηλώσωμεν διά γενικής Αναφοράς :τήν Αξιοβοήθητον θέσιν 
ήμών καί έπικαλεσθοΰμεν έπιπόνως καί πανδήμως τόν οίκτον 
τού εύσπλαγχνικωτΑτου καί χαριτοβρύτου "Ανακτος ήμών,ίν' 
Αγαθυνθείς διατάξει τήν έπιεική έφαρμογήν τού,ώς είρηται, 
φορολογικού συστήματος,καθότι,έάν καί μεταξύ τών κατοίκων 
τής 'Ηπείρου έφαρμοσθή δ,τι είς τάς Ανθούσας καί εύδαίμο- 
νας έπαρχίας,κσταστησόμεθα δσονούπω πένητες πενήτων καί 
ή τελευταία ίκμάς τού έμπορίου καί τών άλλων έπιτηδευμά- 
των Αποξηρανθήσεται καί ή οίκτροτέρα ένδεια καί πενητεία 
ένσκήφει έν τή χώρο ταύτη.Τούτο 6έ προβλέποντες καί θεω- 
ρούντες έπικείμενον Αλλην ούκ έχομεν έλπίδα παρά τόν οί
κτον καί τό έλεος τού Φίλοικτήρμονος "Ανακτος ήμών καί 
πρός τόν σκοπόν τούτον δεόμεθα θερμώς καί τής ύμετέρας 
Παναγιότητος,ίνα,ώς φιλόστοργος πατήρ οϊς οίδε τρόποις
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διερμηνεύση καί συστήση,δπου δεΣ,τήν έξαίτησιν ήμΰν ταύτην 
καί μετά δουλικωτάτης ύποκλίσεως καί προσκυνήσεως ύποδια- 
τελοΟμεν

Έν Ίωαννίνοις τήν 26 Φεβρ.1860 
Τής ύμ.θειοτάτης Σοφωτάτης καί Σεπτής ύμιν Παναγιότητος

Εύπειθέστστοι Δούλοι 
άκολουθοΟν 200 ύπογραφός

IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 186*4

* Ονοματ επώνυμο ν * Επάγγελμα Φόρος έπιτηδευμα- Φόρος,. £πι~ Γαρατηβ]̂
τος κατά τήν άποτί-τηδεύματος σεις
μηστ> τήο τoυoκtκfic κατά τήν έ -
Δ ιο ίκη σ η ς κτίμηση τού ί/

έλλ. Προ^ε^ε ίου ν.:.π Β »·
•β ·.: '
V. :ΐ}£': !

1. Βασ.Κωνσταντ ίνου
ή Δε δούλης Έμπορος

2. *Ιω.Κ.Μέκιος " .

3. Λεοντάρης Μελάς "
4. *Ιω.Οίκονόμου

Μπαγιώτης "

150 - άπεχώρπάε
240 - άργός itp$

4 έτών f'k ■
150 180

■<?

180 - άπών > ·'* '

§
Μ:
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5. θεοδ. Ν. Λάππας
6. Δημ.θ.Τζουκάς
7. Πέτρος Σάρρας

8. Γιανν.Δημητρίου
Κάλφα Τσαρουχάς

9. Γι,ακουμής Ραππά 
Οίκονόμου

10. Γ ι άν.Τσαρουχάς "
11. Ν.Δημ.Φίλιου Παντοπώλης
12. 'Αθαν.Ζώης μαζί
13. Γ. Άθ.Ζώης
14. *Ιω.ΔημΘάνου "

\ 15. Παν. ΜαυροσκοΟφη ς "
I 16.Δημ.Κων/νου Μπαρμπέρης 
I 17.Κ.*Αθαν.Γάλλου "
, Ιβ.Δ.Συρμακέσης Κεντητής 
j 19.Κ. Ίω.Κάκτοι.ου ”
| 20. Άθ^.Πμαθανασίου Ράφτης
j 21.Πάνος Γέρφου ”
j 22.Κ.Παν.Μαυροσκού-
I Φης Ράφτηςι
2 3.Χριστοδ.Βράσκος Κρασοοινοπώλης 
124.Τοσούλας Γ.Φί-

λςου "
1,25 .Σπόρος Κων/νου Ρακοπώλης 
.2 6. Διαμ. Κων/νου Ζαχαροπλάστης
t
.27 . * Ιω. Διαμ. Κων/νου "
28. Θεοχ.Π.Πανταζής "
29. *Ιω.X.Κατζαρός Κουντουράς 
. 50. Χριστ. Ί . Κατζα

ρός
ΙΙ.Μίχος MCotou 
ι Χρήστου Μάρκου 
\2.Χριστ. * Ιω.Κατζα

ρός
0 .Κ.Στ εφ.Μεσολογ- 

γίτης
4. Παν. Δημητοί ου

*

Κάλφας στόν 
πατέρα του

Κτίστης

180 - άργός

300 180
180 άπών καί 

πτωχός

12 - άπεβίωσε

90 — άγνωστος
30 - άγνωστος
135 135

•

105 90

210 - άργός
36 36
60 - άπών
75 45
120 - άπών
90 - άγνωστος
60 30
7,20 - άργός

36 30
75 - άπέβίωσε

90 90 . •

75 75

105 105

36 36
105 105

36 36

36 -

9 9

36 άπών
36 36



3 5.Ν .'Αν.Μούσιου Καπνοπώλης 
36.Βασ.Γεωργίου "
3 7.Βασ.Π .Σάρρας "
3 8.Νικ.'Αναστασ ί ου "
3 9.Κώστας Γ.Πάνου "
40. Ρίζος θεοδώρου
41. Γιανν. Ρ .θεοδώρου Καφεπώλης
4 2.* Αν.Γιαννόπουλος "
43. Χρ.Φώτου Καζηνιέρης
44. Κ.Στ.Ίωάννου "
45. Ίω.Μήσιου Πα-

νταζής Τοκιστής

46. Γ.Χρ.Κουτούζης Μεταπράτης
4 7'Αλ.Ί .0 ίκονόμου 'Εμπορος
48. Μήτρος Γ.Σουλι

ώτης τσαρτζής
49. Ίσραέλ Βαρούχ Μικρέμπορος
5 0.Κων.Νικολάου Ψωμάς
51.Σπ.Δημητρ ί ου Χασάπης
5 2. Ά θ .' Αναστασίου Μπογιατζής 
5 3.Γιακ.'Ιωάννου Κωδονοποιός
54. Σταμ.Σίφνιος 'Εργάτης
55. Βασ.Λάππας Συναλλαγματιστής

Σ'αύτούς παραλείφαμε 3 γιατρούς,3 
ύπηρέτη καί 4 μέ άγνωστο έπάγγελμα

90 75
30 - άγνωστος
90 120
45 - άργός
45 45

105 75 ι j
36 36

120 - άπών
60 60

■.·
5

375 -
ούδέν έχε» 
έμπορικόν'· 
κατάστημα'

90 60
60 - άπών

75 - άγνωστος^
60 60. I

135 - άργός x j
45 - άπών ι
60 60 £ !

75 .,;νν 75 ·* ί

15 -
I

άργός
150. - άργός j

:
-Η

Υραμματεις,ένα δάσκαλο ,ένα If;
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* Αναφορά τοΟ ΎπουργοΟ Έζωτερυχβν rfls Τουρκίας *AaXfj πασα πράς τόν 

'Υπουργά 'Εξωτεριχ&ν xfls *ΕΧλά6ο$ Π.Δεληγυάννη

20 Σεπτεμβρίου 1866

’Αντίγραφο (ΑΥΕ-1866-**9/2-Καταποάσευς-Φάρου)

Sublime Porte 
MinistAre

Le 20 Septembre 1866

des

Affaires EtrangAres

Son Excellence 
M.D.DAlyanni

No 17613,37

Monsieur 1*Envoys

Depuis un certain temps,les rapports parvenus A la 
Sublime Porte de la part des AutoritAs ImpAriales de Jan- 
nina mentionnent une serie de fa its que je ne puis m'em- 
pAcher de signaler A la plus serieuse attention de votre 
Excellence.

Un grand nombre d* individus ,sujets Ottomans,d'anci- 
enne date,natifs et habitans de cette province,aprAs avoir 
fait un court sejour dans quelques villes de la Gr&ce, ou 
aprAs avoir passA quelque temps dans certaines localitAs 
de la Turquie pour affaires de commerce ou autres, ren- 
trent dans leur pays munis de passeports hellAnes delivrAs 
par les autoritAs ou par des Agens Consulaires helleniques, 
et ils A3Avent ainsi et veulent maintenir des prAtentions 
A la sujetion hellAnique.

Les AutoritAs ImpAriales de Jannina ne pouvaient man- 
quer de se prAoccuper sArieusement de ces rAclamations 
de nationalitA inadmissibles et insoutenables,dont le nombre 
allait toujoure en augmentant,et qui avaient pour premiAre 
consAquence de paralyser 1'action de 1'Administration locale 
et de crAer de nombreuses et lournalieres difficultAs entre^M//·^

·:··α Jr:.j
celle-ci et le consulat hellAnique.Toutes ces prAtentions ^  ^
loin de reposer sur le moindre fondement,sont de pures/inve- ^

vo
:\

7
v

n
v

d



- 3 9 0 -

ntions ayant leur source dans la violation meme des lois 
stipulant la reconnaissance de la nationality helldne d'un 
individu sur la preuve de son sSjour triennal en Grdce.

Pour mettre fin A cet etat de choses les Gouverneur 
General de Jannina a prie δ plusiers reprises,soit verba- 
lement,soit par €crit,Monsieur le Consul royal de lui tran- 
sfemettre une de toutes les personnes se declarant sujets 
hellAnes et residant dans cette province pour examiner 

ansemble leurs titres et pretentions de nationality sur la base 
etablie par le Protocole de Londres et en presence de ces 
individus.Cependant,j'ai le respect de dire A votre Excel
lence que non seulement ces demarches etrepresentationsitera- 
tives et legitimes sont demeurees sans resultat ,m.ais que 
Monsieur le Consul susmentionne continue,comme auparavant,
A appuyer les assertions et I maintenir les titres de ces 
pretendus sujets helienes.

Les faits que je viens de mentionner parlent trop d' 
eux-memes pour que j'ai besoin d'entrer dans de longs de- 
veloppeirent et considerations pour la conviction de votre 
Excellence δ l'egard de leurs graves et nombreuses conse
quences; je me bornerai. done A la prier de vouloir bien 
transmettre,au plus tot, A Monsieur le Consul de sa Majesty 
A Jannina des instructions categoriques dans les sens de 
la proposition si equitable qui lui a etS faite par son 
Excellence Ahmed Pacha

Veuillez agreer etc.
(Signe) Aali

IX

ΔοαθΓΪχη τοΟ  σ ε δ ε ρ α  Δ η μ η τρ ε ο υ  Ν .Χ α λ εά σ α  ρ ό λ ο υ ς  Tfjs σ υ ν τ ε χ ν ί α ς  τω ν 

σ ιδ η ρ ο υ ρ γ ώ ν  xaC  χ α λ χ ε ά δ ω ν .

25 ΓεπτεμΒρεου 1877

’Αντίγραφο (ΑΜΙ,ΒεΒλεον Β' των Καταχωρίσεων 1876-1884).
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Είς τό «όνομα τοΟ πατρός

*0 Ίωαννίνων Σωφρόνιος έπικυροί τήν παροΟσαν καί —
Ό  ύποφαινόμενος ταπεινός δούλος τοΟ θεοΟ Δημήτριος Ν. Χα- 
λιάσαδσώας έχων τάς φρένας καί τόν νοΟν μου ύγιά καί άνε- 
πιθόλωτον ποιώ τήν παροΟσαν αύτοπροαίρετον καί άπαραβία- 
στον διαθήκην μου καί πρώτον συγχωρώ κ.λ.π καί δεύτερον 
διατάττω τά τής περιουσίας μου,ή όποια μοί άπέμεινε καί έ- 
χω ή όποία είναι ή έζής:

λιρ.Όθωμ. άρ. 50 πεντήκοντα καί μετρητά έτερα 2.500 
δύο χιλιάδες πεντακόσια.1 έν ώρολόγιον.20 όκάδες χάλκωμα 
5 πέντε βελέντσες.1 ένα όντά στρωμένο μέ τό τακίμι του 
2 δύω σταυροί μικροί.1 β ιβ λ ιο θ ή κ η  καί όχι άλλο καί είμή 
τά δπερ <ρορώ φορέματά μου με δύω άλλαζιαις καλαις έπειδή 
καί όλα τά άλλα τής περιουσίας μου τά διέθεσα ώς έ£ής:

τήν οίκίαν μου καί μόνην έν τή συνοικίςι τής Καλού τσεσμέ 
ύπ*άρ. 8 μέ τό έξω έργαστήριον τό άφιέρωσα είς τήν έκκλησία 
τής ύπεραγίας θεοτόκου τής περιβλέπτου μέ τήν συμφωνίαν ό
σον έγώ ζώ νά τά έχω ύπό τήν έζουσίαν μου μετά δέ τήν ά- 
ποβίωσιν μου νά μείνη ύπό τήν έξουσίαν τής συζύγου μου 'Α
λεξάνδρας μετά δέ τήν’ άποβίωσιν αύτής νά μένη ύπό τήν έ- 
£ουσίαν τής ρηθείσης έκκλ. τής περιβλέπτου παντοτινόν κτή
μα της άδιάσειστόν.Τάς πεντήκοντα λίρας όθωμανικάς πρό πολ- 
λοΟ τάς άφιέρωσα διά τούς πτωχούς τοΟ Ίσναφίου μας τών 
γύφτων μέ τήν συμφωνίαν νά τάς έχω είς χεΐρας μου όσον ζώ 
νά τάς δουλεύσω πρός διατήρησιν μου μετά δέ τήν άποβίωσιν 
μου οί έπίτροποί μου τών όποιων τά όνόματα θέλω άναφέρει 
κάτωθεν θέλουν τάςπαραλάβη καί θέλουν τάς καταθέσει είς τά 
κοινά έλέη πρός 6 τοΐς % ό δέ τόκος αύτός νά δίδεται αί- 
τησίως είς τήν σύζυγόν μου όσο ζή μετά δέ τήν άποβίωσιν της 
δ έτήσιος τόκος αύτών νά δίδηται είς τό Ίσνάφι τών γύφτων 
τόσον είς τάς διανομάς τών πασχαλιών ή καί είς πτωχόν κο- 
ράσιον Ίσναφικόν άν ή χρεία τό καλέση.τά δέ δύω άμόνια 
μέγα καί μικρόν μέ όλον τό βανταλίκι τοΟ έργαστηρίου τό έ- 
δωκα ύποπροίκιον τής θυγατρός μου Φωτεινής μέ τήν συμφωνίαν
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δσον ζώ vd τά δουλεύσω μετά τοΟ άνδρός της μετά τήνάποβίω- 
σίν μου,νά τά λάβη είς τήν έξουσίαν της.'Οθεν περιουσία κα
θαυτό άλλη δέν μοι άπέμεινεν εί μή τά χρήματα 2.500 δύω 
χιλ. πεντακόσια καί τά άνωτέρω οίκιακά έπιπλα καί βανταλί- 
κια είς τήν όποιαν περιουσίαν μου άποκατέστησα έπιτρόπους 
μου πληρεΡουσίους τόν κ.Κωνστ. Σκόδραν καί Γεώργιον Δάκα- 
ριν οι όποιοι άμα τής άποβιώσεώς μου θέλη έκτελέση τάς έ- 
£ής διατάξεις μου είς μέν τήν οίκίαν μου θέλουν άφήσει τήν 
ρηθείσαν σύζυγόν μου 'Αλεξάνδραν νά κατοική δσον ζή καί 
μετά τήν άποβίωσιν της νά τήν παραδώσουν είς τούς έπι τρό
πους τής έκκλησίας οί όποιοι θέλουν είς χρέος νά έκτελοΟν 
έτησίως άπό έν μνημόσυνον διά τήν αμαρτωλήν μου ψυχήν καί 
των γονέων μου καί τής συζύγου μου τήν ήμέραν τής Κοιμή
σεως τής ύπεραγίας θεοτόκου όμοίως θέλην καταθέσει είς τό 
ταμειον των έλεών καί τάς 50 όθωμ.λίρας κατά τήν διαταγήν 
μου όμοίως νά παραδώσωσι είς τήν θυγατέρα μου Φωτεινήν τά δύω 
άμόνια μέγα καί μικρόν. Τά δέ λοιπά Τά δέ λοιπά 2.500 γρόσ. 
καί όλα τά οίκιακά έπιπλα καί βανταλίκια καί ωορέματά μου 
νά τά έκποιήσωσιν καί είς αύτούς νά έκτελέσουν άπαντα τά 
ψυχικά μου μνημόσυνα άπό τήν ήμέραν τής ταφής μου άχρι 
τής άνακομιδής μου ώς τό είναι μας καθώς ή τάξις τής πό- 
λεως μας συνηθίζει Νά δώσουν είς τήν θυγ.Γεωργίτσαν γρ. 600 
έξακόσια τά όποια τά είχα διά άποπροίκ^ν καί τά είχα είς 
χείρας διά προψύλαξιν.Νά δώσουν είς τά έγκόνια μου Νικόλα
ον τό μικρόν άμών̂ , ένεκα του συγχωρειν με καθώς καί τό 
ώρολόγιον.Νά δώσουν είς τήν Α.Πανιερότητα τοΟ άγιου Ίωαν- 
νίνων διά μίαν παρρησίαν λιρ.όθωμανικάς 2.Νά δώσουν είς 
τούς δύω άδελφούς μου Κώνστσ καί Εύαγγέλην άνά γρ. 100 έκα- 
τόν ένεκα τοΟ συγχωρειν με.νά δώσουν είς τήν έγκονήν μου 
ρίναν 5 όκ. χάλκωμα ένεκα του συγχωρειν με.Τά δέ περισεύ- 
ματα νά τά καταθέση είς τό παγκάρη τής έκκλησίας τής ύ
περαγίας θεοτόκου τής περιβλέπτου καί ό τόκος άπό 6% νά 
δίδηται είς τήν σύζυγόν μου δσον ζώ μετά δέ τήν άποβίωσίν 
της νά μένουν χρήματα τής έκκλησίας ή όποια νά δίδη είς 
τούς ιερείς αύτής άνά γρ. 10 έκάστου ίερέως καί νά μνημο-
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νεύουν τό όνόματα έμοϋ καί τής συζύγου μου καί τών γονέων 
μου είς τάς ίεράς τελετάς αύτών

αΟτη είναι ή αύτοπροαίρετη κλ. 1877 7βρίου 25
#Ιωάννινα

Δημήτρης Ν.Χαλιάσιου ψάλτης τής Περιβλέπτου βεβαιο'ϊνω 
Νικόλαος ίερεύς οίκονόμου καί έφημέριος μαρτυρώ 
Κωνστνατινος Σ.Χόϊνας μαρτυρώ 
Σπυρίδων Π.Γέντσης μαρτυρώ 
Σπόρος χρήστου πλάκας μουχτάρη μαρτυρώ 
Μάρκος Διαμάντου μαρτυρώ 
θεόδωρος ίερεύς Περιβλέπτου (Τ.Σ)
Διαμάντης ίερεύς περιβλέπτου μαρτυρώ 
Σπυρίδων *Ιερ.Περιβλέπτου μαρτυρώ 
-τό γνήσιον τών ύπογραοών-

Ν.Κίγκος μαρτυρώ 
Γ.Α.Τξακμάκης μαρτυρώ 
Γ.Α.Μοκέτης μαρτυρώ 
Νικ.*Ιερ.‘Εφημέριος 
Άθαν Σίτος μαρτυρώ

X

Έγγραφο συμφωνητικά τ?|ς συντεχνίας των Γουναράδων
26 ’Ακριλίου 1885

’Αντίγραφο (ΑΜΙ,Κώδικας Γ' τΟν Καταχωρίσεων 1885-1887).

1888 Μαϊου,ήμέρα πέμπτη

Διά τοΟ παρόντος δηλοποιοΟμεν οί ύποψαινόμενοι Γου- 
ναράδες ότι γηράσαντος ήδη καί μή δυναμένου έκπροσωπήν τήν 
συντεχνίαν ήμών πρός 6έ προστατεύειν καί διαχειρίζεσθαι 
τήν περιουσίαν τής συντεχνίας ήμών τοΟ κυρίου Μιχαήλ Ίω- 
άννου Άράπη τέως πληρεξουσίου καί διαχειριστοΟ τής περι
ουσίας τής συντεχνίας ήμών,διά ταΟτα άπαλλάττομεν αύτόν 
τής πληρεξουσιότητος ταύτης καί διορίζομεν διαχειριστήν 
καί πληρεξούσιον έπίτροπον τής συντεχνίας μας τόν κύριον 
Σπυρίδωνα Δ.Κόλιαν κάτοικον ένταΟθα καί ήμέτερον συντεχνί- 
την πρός δν παρέχομεν πάσαν πληρεξουσιότητα είδικήν καί 
γενικήν όπως διαχειρίζεται τόν περιουσίαν τής συντεχνίας
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Mac καί προστατεύη τήν περιουσίαν ταύτης ένώπιον πάσης δι
ο ικη τικές  καί δικαστικές Αρχής ώς ένάγων έναγόμενος άνακό- 
πτων άνακοπτόμενος έφεισιβάλων έφεσίβλητος καί έν γένει έ- 
κτελέ καί πράτη πάν δτι έθελε κρίνη συμφέρον πρός τά συμφέ
ροντα τές συντεχνιακές περιουσίας μας.Πρός τούτοις δέ διο- 
οίξομεν αύτόν καί έπίτροπον τών ιερών έκκλησιών τοϋ προφ- 
(ήτου) ήλιοϋ είς Καρδαμίτσια καί τοΟ δμονύμου έν τή Νήρψ 
άμφοτέρων άνέκαθεν ύπαγομένων διαχειριζομένων καί συντηρου- 
μένων παρά τές ήμετέρας συντεχνίας.Παραλάβη δέ παρά τοϋ τέ
ως τοιούτου κυρίου Μιχαήλ 'ΙαΆράπητήν τει κινητήν καί άκίνη- 
τον περιουσίαν τών άνω ίερών έκκλησιών συνάμα δέ ζητήση 
καί λάβη παρ'αύτοϋ τόν λοχαριασμόν τής μέχρι τοΟδε διαχει- 
ρίσεως αυτών καθώς καί τόν λογαριασμόν καί όμόλογα τών πα
ρά του άειμνήστου Γεωργίου Χατσή Κώνστα άφιερωθέντων χρημα
τικών ποσών κατατεθειμένων πρό πολλοϋ είς τά έλέη τής πό- 
λεως ταύτης καί μετατρέψη τά όμόλογα έπ'όνόματι του υπέρ 
οΰ άφιερώθησαν σκοπού καί τά όσα εύρίσκονται δάνεια έπί τό- 
κφ παρά του κου Σωτ(ηρίου) καί Νικ(ολάου) I Άσβεστά χρημα
τικά ποσά τής ήμετέρας συντεχνίας.ΤαΟτα λαμβάνων έκδίδει Α
ποδείξεις παραλαβές δυστροπούντων δέ τούτων προβή δικαστι- 
κώς μέ τήν ώς άνω γενικήν καί ειδικήν πληρεξουσιότητα ένώ
πιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή δικαστικής άρχής πρός 
τούτοις παρέχομεν αύτφ καί τό δικαίωμα νά διορίζη μέ τήν 
αύτήν ή περιωρισμένην πληρεξουσιότητα ένα ή πλειοτέρους πλη- 
ρεξουσιαστάς δικηγόρους πρός ύπεράσπισιν τών άνωτέρω δικαι
ωμάτων τής τε συντεχνίας καί τών άνω δύω ίερών έκκλησιών 
ένώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή δικαστικής άρχής έν 
λόγψ διορίζομεν αύτόν γενικόν καί είδικόν πληρεξούσιον τής 
συντεχνίας μας παρέχοντες αύτψ πάσαν πληρεξουσιότητα καί 
ύποσχόμεθα ν'άναγνωρίσωμεν τάς πράξεις του ώς παρά τής συ
ντεχνίας ένεργηθείσας. Έφ'φ πρός πίστωσιν ύπεγράφη τό πα
ρόν παρ'ήμ&ε τών συντεχνιωτών Γουναράδων καί δίδοται τφ 
πληρεξουσίψ έπιτρόπφ Κ(ώ) Σπυρίδων Δ.Κόλια διά τά περαιτέ
ρω.

Τή 26 Απριλίου 1ΑΡ5 'Ιωάννινα
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*ΑκολουθοΟν 17 ύπογραφές.

*0 Ίωαννίνων Σωφρόνιος βέβαιοί τό γνήσιον τών υπογραφών.

XI

"Εγγραφο συμφωνητικό μεταζό τήε .συντεχνίας των σιδεράδων xaC τοΟ πα ·

«δ Χρίστου 'Αλεξίου ά κ ό τήν Κατσυκά.

1U Αύγουστου 1886 

Αντίγραφο (ΑΜΙ,Βιβλίο Γ' τών Καταχωρίσεων 1885-1887)

Διά τοϋ παρόντος ένυπογράφου συμφωνητικού έγγράφου 6η- 
λοποιειται 6τι έξ ένός μέρους οί έπίτροποι τής έν Κατσικά 
Ίεράς έκκλ(ησίας) τής τιμωμένης έπί τή ένδόξψ μνήμη του 
άγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί άνηκούσης είς τήν συ- 
νετχνίαν τών σιδηρουργών Δημήτριος Ν.Χαλιάσος και Σπυ
ρίδων X.Πλάκας,καί άφ'έτέρου ό Αίδεσιμώτατος παπά χρήστος 
'Αλεξίου συνεψώνησαν έν άμοιβαιότητι ώς έπεται:
Α°= οί δηθέντες συνεφώνησαν στήν Αίδεσιμότητα τοΟ νά έψι- 
μερεύη έν τή Ίερφ ταύτη έκκλησίςι τού άγίου Δημητρίου τα
κτ ικώς ήτοι κατά πάσαν Δεσποτικήν καί θεομητορικήν έορτήν 
τάς Κυριακάς καί έν μνήμαις τών έορταξομένων άγίων καί άντί 
μισθοϋ έχει νά λαμθάνη τό ίμορον τών όλιγίστων χωραφίων 
τών κειμένων πέριξ τής ίεράς έκκλησίας,τά όποια θέλει καλ
λιεργεί καί θέλει άνοίξη καί τούς χάνδακας αυτών καί όχι 
άλλο τι.Β°= 6 έντιμώτατος παπά χρήστος άναδεχόμενος τήν 
ύποχρέωσιν ταύτην θέλει έκτελεί άνελιπώς τό έργον του καί 
θέλει άνοίξει τούς χάνδακας καί θέλει φυτεύση πέριξ αύτοΟ 
καί δλίγα δενδράκια,καί δέν έχει νά λαμθάνη άλλο τι άπό 
τό Ταμείον τής έκκλησίας έκτός τοΟ Ίμόρου τών χωραφίων 
αύτής. Γ°= Είς ταΟτα μείναντες σύμωωνοι συνέταξαν δύω πα
ρόμοια γράμματα, άτι να ύι.ογραωέντα παρ'αυτών έπεκυρώθησαν 
καί παρά τής ίεράς Μητροπόλεως ίνα έχωσι τό άπαιτούμενον 
κύρος καί ίσχύν

'Εν 'Ιωαννίνοις τή 14«3 Αύγούστου 1886 
Οί έπίτροποι *0 Ίερεύς
Σπυρίδων Χριστ.Πλάκας Παπα χρήστος 'Αλεξίου
Δημήτριος Ν.Χαλιάσος άπό χωρίον Κατσικά
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

1. 'Ιφαδές χαί ίφαντές ε έκφραση,λίγος έκθεση (τουρκ.ifade)

2. Τζίφτυα= ζεΟγος (8ο6ι#ων),δρτμος άρμθμίς (τουρχ.ςίίί).

3. Ρδγα=μυσθδς.

**· Κουρμκάνμ=θύμα,θυσία,σφάγοο (Toupx.kyrban).

5. Ίσμέτμ=ύκηρεσία (τουρκ.hizmet).

6. *Εμχρυ= δματαγί (τουρκ.emir).

7. Βαχοίφης=γνώστης;(τουρκ.vakif).
V v  · , , '<·. ,

t · . "

8. Μερχαμέτι= ευσπλαχνία,οίκτος (Toupx.merhamet).

9. Χαρηλί= χροχομένα (τουρκ.hayir).

10. Μουράτμα=έχυθυμίες (τουρκ.murat).

11. Ξοίρη=ελλευψη,σφάλμα (toupK.kusur)

12. Μαστράφμα=έξοδα,6αχάνες (τουρκ.masraf).

13. Σανταχάτμ=χίστη,άφοσίωση (τουρκ.sadakat).

14. 'Ερμχασ6=είδήμων,άρμίδι,ος (τουρκ.erbap).

15. Χαρεχέτυ= κίνηση,ένέργεια (τουρκ.hareket).

16. Βατάνμ=χατρίδα ( τουρκ.v a ta n ) .
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I ΠΗΓΕΣ

’Ανέκδοτες

Α.'ΑρχεΣον Σταύρου ’ΐωάννου-

α.Κώδικες ιού χρησιμοποιήθηκαν 

1. 06 ύκ’άριθμ. 4-37*

0.Φάκελου ιού χρησιμοποιήθηκαν.

■m

χ

1·Φ.Πολιτεία 'Ιωαννίνων-Φάροι,’Εσνάφία,Λάσσα.

2. Φ.Πολιτεία ’Ιωαννίνων-’Ισνάφια,Βιλαέτι ’Ιωαννίνων

3. Φ.Σταύρου 'Ιωάννου 1822-1823.

4. Φ.Σωτηρίου Σταύρου 1821-1833

Β.'ΑρχεΣον Μητροκάλεως ’Ιωαννίνων. 

α.Κώδικες ιού χρησιμοποιήθηκαν

1. Καθολικήν τών έτών 1827-1839.

2. Καθολικήν έτών 1846-1856 έλεών Ιωαννίνων.

3. Κώδικας Αντιγράφων 1857-1862.

4. Λογιστικήν Βιβλίον 1863-1866.

5. Βιβλίον Β' τών Καταχωρίσεων 1874-1876

6. Βιβλίον Γ'τών Καταχωρίσεων 1885-1887

7. Κώδικας περί έκλογής τής έφοροεπιτροπής και τών έκλογέων 1877-1896.

8. Βιβλίον Δεύτερον Τακριρίων 1878-1893.

9«Βιβλίον Τακριρίων 1899-1908.

ΙΟ.Κατάστιχο (κτηματολήγιο) τοΟ ιεροΟ Μοναστηρίου τοΟ Αγίου ’Ιωάννη 

Λυκοτριχίου (1871-1894).

Λ ^Αναλυτική”παρουσίαση τών κωδίκων αυτών μ&ς δίνει δ~Σωκράτης Κοΰ-” 

γέας στά ΗΧ τ. 14(1939),σ. 4-25.

%

j
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ΙΙ.ΒιΒλίον Β' τών Αποφάσεων τάς Δημηγεροντίας τάς πόλεως ’Ιωαννίνων 

1887-1896.

12. ΒιΒλίον πρακτικών τάς Δημογεροντίας τών τριών τμημάτων τάς Ίερδς 

Μητροπόλεως 'Ιωαννίνων 1905-1909.

13. Κώδικας Ταμείου ’Ελεών 1872-1876 (Στρατιωτικός φόρος).

1Η.18 Κώδικες ΗητροπολιτικοΟ δικαστηρίου ποό άναφέρονται στά έτη 1891- 

191Η.

Β* Λυτά έγγραφα ποό χρησιμοποίηθηκαν

TTpcfκευ νά διευκρινίσουμε έδώ δτι τά έγγραφα αύτά τοΟ Αρχείου 

?ίταν άκατάτακτα σέ διάφορους φακέλους καί ύποχρεωθάκαμε νά τοός δώ

σουμε τά γενικά ένδειξη ♦.διάφορα λυτά έγγραφα.

Γ.’Αρχείον 'Υπουργείου ’Εξωτερικών

Φάκελοι ιοί χρησιμοποιάθηκαν

1. AYE-18W-37/13

2. AYE-18U6-36/2

3. AYT-18U7-36/2 

U.AYE-18U7-H9/2

5. ΑΥΕ-1849-36/2

6. AYE-18U9

7. ΛΥΕ-1850-36/2

8. ΑΥΕ-1851-36/2

9. ΑΥΕ-1852-36/2

10. ΑΥΕ-1852-36/2

11. ΑΥΕ-1853-36/2

12. AYE-185U-4 /I

13. ΑΥΕ-1855-36/2 

m.AYE-1856-αακ/Δ

15. ΑΥΕ-1856-36/2

16. ΑΥΕ-1857-36/2

17. ΛΥΕ-1858

Προξενικά-*Υποπροξενεία 4’Αδριανουπόλεως 

Προξενεία καί 'Υποπροξενεία ’Ελλάδος εις "Ηπειρον. 

Προξενεία καί ‘Υποπροξενεία 'Ελλάδος εις "Ηπειρον. 

Φόροι-Καταπιέσεις Έλλάνων υπηκόων.

Προξενεία καί ‘Υποπροξενεία 'Ελλάδος εις "Ηπειρον, 

ΠρεσΒεία Κων/λεως ^Προξενεία Β.’Ηπείρου.

Προξενεία καί 'Υποπροξενεία ’Ελλάδος εις ’Ιωάννινα 

καί Θεσσαλονίκη.

Προξενεία καί 'Υποπροξενεία 'Ελλάδος εις "Ηπειρον 

(’Ιωάννινα).

Προξενεία 'Ελλάδος εις Ιωάννινα.

Υποπροξενεία Πρεβέζης *αί Ιωαννίνων 

Προξενεία 'Ελλάδος εις "Ηπειρον.

Περί 'Ηπείρου.

Προξενεία εις ’Ιωάννινα καί Θεσσαλονίκη 

Παρατηράσεις έπί τάς έφαρμογάς τοΟ Χάτι Χουμαγιοόν. 

Προξενεία εις "Ηπειρον καί Μεκαδονίαν ,

Προξενεία εις 'Ιωάννινα .

Β ' Άρχείον Προξενείο Αύλώνος .
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1 8 .  Α Υ Ε -1 8 5 8 -3 6 /2

1 9 .  Α Υ Ε -1 8 5 9 -3 6 /2

2 0 .  A Y E-1859

2 1 .  A Y E -1 8 6 0 -3 6 /2

2 2 .  A Y E -1 8 6 1 -4 9 /2

2 3 .  A Y E -1 8 6 1 -3 6 /2

2 4 .  A Y E -1861

2 5 .  A Y E -1862

2 6 .  A Y E -1 8 6 2 -3 6 /2

2 7 .  A Y E -1 8 6 3 -4 9 /2

2 8 .  A Y E -1 8 6 3 -3 6 /2

2 9 .  A Y E -1 8 6 4 -3 6 /2

3 0 .  A Y E -1 8 6 5 -4 9 /2

3 1 .  A Y E -1 8 6 5 -3 6 /2

3 2 .  A Y E -1 8 6 6 -3 6 /2

3 3 .  A Y E -1 8 6 7 -3 6 /2

3 4 .  A Y E - 1 8 6 7 - 4 9 / l ,2

3 5 .  A Y E -1868 - 3 6 / 2

3 6 .  A Y E -1 8 6 8 -4 9 /2

3 7 .  A Y E -1 8 6 9 -3 6 /2

3 8 .  A Y E -1 8 7 0 -4 9 /2

3 9 .  A Y E -1 8 7 0 -3 6 /2

4 0 .  A” E - 1 8 7 1 - 4 9 /2

4 1 .  A Y E -1 8 7 2 -4 9 /2

4 2 .  A Y E-1872

4 3 .  A Y E -1 8 7 5 -4 9 /6

4 4 .  A Y E -1 8 7 7 -9 9 /1

4 5 .  A Y E -1878- α α κ /Δ

4 6 .  A Y E -1879-

4 7 .  A Y E -1 8 8 0 -4 9 /2

4 8 .  A Y E-1887

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα.

ΠροξενεΟα εύς ’Ιωάννυνα .

Πρεσβεία Κων/λεως 'Υψηλή Πόλη-Προξενεϋα-Φόρου 

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα 

Βυαυοπραγύαυ κατά 'Ελλήνων-Φορολογύαυ 

Προξενεύον 'Ιωαννύνων , Θεσσαλονίκης 

Πρεσβεία. Κων/λεως · α) * Υγευονομυχά-Ληστεύα-Νόμου 

Πρεσβεύα Κων/λεως Φόρος ΝΤΑΜΓΚΑ Συντεχνυτών (1862-

1865)

ΠροξενεΣα 'Ιωαννύνων ,θεσσαλονύκης.

Βυαυοπραγύαυ κατά 'Ελλήνων φορολογύα 

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα 

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα 

Καταπυύσευς Φόρου

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα θεσσαλονύκη

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα θεσσαλονύκη

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα

Φόρου-Αύθαυρεσύες Τούρκων

Προξένευα εύς 'Ιωάννυνα

Φόρου καύ δυώξευς 'Ελλήνων ύπηκόων

ΠροξενεΟα εύς 'Ιωάννυνα

Κτηματυκός φόρος βεργύ-Περύ συντεχνυων

Προξενεϋα εύς 'Ιωάννυνα

Ζήτημα συντεχνυων

Αύθαυρεσύες Τούρκων-Ζήτημα φόρου συντεχνυων. 

Πρεσβεύα Κων/λεως Δυάφορα σπουδαυα έγγραφα έπύ>το0 

ζητήματος τής έθνυκότητος.

’Αμφυσβητουμύνη ύπό τών όθωμανυκών άρχων έλληνυκή 

ύπηκοότης.

Προξενεξα καύ 'Υποπροξενευα 'Ελλάδος εύς "Ηπευρον. 

Πολυτυκαύ έκθόσευς περύ Ήπεύρου καύ 'Αλβανύας. 

Β'’Αρχεϋο Γενυκά Προξενεία 'Ηπεύρου,Θεσσαλύας,Κρή

της,Μακεδονύας.

Δρδσυς τουρκυκων ληστοσυμμορυων ^

Β' 'Αρχευον ,ΠροξενεΣα εν θεσσαλύφ,'Ηπεύρψ,’Αλβα-^

*>υςι, Z M s d l  li
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49. ΑΥΕ-1882-8/3

50. ΑΥΕ-1884-8/3

51. ΑΥΕ-1884-5/2

52. AYE-1884

53. AYE-1887

54. AYE-1895

Καταπιέσεις ’Ελλήνων έν τφ ζέν^-Ποιμενικός φ<ίροδ έν 

Ίωαννίνοις.

Αυθαιρεσίες έν xfj άλλοδαχφ

Φάροι είς Βάρος τδν 'Ελλάνων έν Τουρκίςι

Β' *Αρχε€ον Προξενεία έν Ήχείρφ, ΆλΒανίφ,Θράκο.

Β ' 'ΑρχεΟον Προξενεία έν Ήχείρφ ,Κράτρ 
Β' 'Αρχείον,Προζενεία Βουλγαρίας,Ρωμυλίας,Θράκης» 

Ήχε όρου

Δ. Archives du Ministere des Affaires Etrangeres,Correspondence Con 

sulaire et Commerciale (Quai d'Orsay,Paris). Janina 

Κώδικες tod χρησιμοκοίηθηκαν 

Tome II (1808-1809).

Tome III (1810-mars 1811).

Tome IV (avril 1811-decembre 1811).

Tome V (1812 janvier-juillet).

Tome VI (aout 1812-mars 1813).

Tome VII (1813 avril-aout).

Tome VIII (septembre 1813-dAcembre 18m)

Art a

Tome IV (1814-1836).

E. Archives Nationales de France (Pans).

Φάκελοι tod χρησιμοκοίηθηκαν.

l.F12-1849b,Commerce exterieur-Rapports des consuls:Pr£vesa

ΓΓ. ‘Ιστορικόν 'Αρχείου Γιάννη Βλαχογιάννη.

Φάκελοι tod χρησιμοχοιάθηκαν

1.Φ.80 * Εκαγγέλματα-Συνάφία-Ρουφέτια

Ζ. 'Αρχείου ΆλΠ χασδ.

"Εγγραφα tod χρησιμοχοιάθηκαν

Ι.'Υχοφ. 16 'Αναφοραί 'Ελλήνων κράς 'Αλά χασά έγγραφα ύχ'άριθμ. 877 

καί 878.
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Η. 'Ιστορυκόν ’Αρχεϋον Κερκΰραε-’Ιόνι,ον Κράτος.

Φάκελοι, ποΰ χρησιμοποιήθηκαν

1. Φ.240 Commissione per li Stranieri

α.'Υποφ.Ι Registro di Stranieri esistenti nell'isola par 18 aprile 

1821 fino tutto giugno 1821.
$)*Υποφ.2 Registro di Stranieri arrivati nell'isola di Corfu da 

Primo luglio 1821 fino 17 agosto.

2. Φ.241 Commissione per li stranieri

3. Φ.245 Commissione per li stranieri

a.Registro Novo da 12 giugno 1825/ fino li 28 gennajo 1827

8.Registro 10 da pr̂ ‘mo febrajo 1827/ fino li 10 decembre 1827 

γ.Registro ii da 11 decembre 1827/ fino li 19 giugno 1828

4.Φ.2Η8 Commissione per li Stranieri

Θ. "Εγγραφα ’Αρχαι,ολογι,χοϋ Μουσευου 'Ιωαννυνων.

"Εγγραφα ποό χρησιμοποιήθηκαν

1. ’ Υπ’άρι,θμ. 1 Πατριαρχικόν σιγόλιον άναφερόμενον εές τον διορυσμόν

Μητροπολίτου ’Ιωαννόνων /11-8-1838.

2. *Υπ’άρι,θμ. 21 ’Επόσημα τουρκι,κά έγγραφα.Μπουγυουρντό τοΟ Βεζόρ Ρε-

σι/r Μεχμετ Πασα πρόε τοός διασκορπισμένους Γυαννεώ- 

τες ποό έκδόθηκε στό Μεσολόγγι, τάν 3 Μαόου 1826.

3. ’Υπ’άρυθμ. 11 Χειρόγραφον περό Ζωσιμαδων Δωρεά Χ.Καρακόση

Ι.ΆρχεΙον τίΐε έκκλησόας τοΟ ’Αρχιμανδρει,οΟ.

Κώδι,κες ποό χρησιμοποιήθηκαν

1. "Κατάστι,χον των έξόδων τής οέκοδομής τής ί-ερας εκκλησίας τής κοιμη'- 

σεωε τίϊε ύπεραγυας Θεοτόκου τοϋ 'Αρχιμανδρεόου έπι,στατοόντων των

κυρίων ’ΐωάννου Φώτου,Νι,χολάου Γι,αννοποόλου,’Αναστασόου Παναγυώτου, 

Επυρόδων Ίωσόφ καό άρχι,ερατεόοντος τοϋ άγυου ’ΐωαννόνων καό Βελας 

κυρόου Παρθενόου ςιωνη:1858, ’Απρι,λ.7: * Ιωάννινα"

2. Καθολικόν των έξόδων τοϋ ’Αρχιμανδρεόου τ«3ν έτδν 1773-1778 και 

σποράδην επειτα τδν έτων 1790 καό 1802.

ΙΑ. 'Αρχειον ’ΕπαγγελματικοΟ και' Βιοτεχνικοϋ *Επιμελητηρόου 'Ιωαν- 

νόνων.

Ι.Κυτόον αρτοποιών.
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Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕ!

*Αρα8αντινοΟ Π.,Χρονογραφία τί|ς 'Ηχεύρου,τ. Α-Β,έν 'Αθτΐναις 1856.

Βαχαλοιούλου *Ai.,ffhv£c 'Ιστορίας τοΟ Νέου 'ΕλληνισμοΟ τ.Β Θεσ/χη 1977

ΔιαθΠχαι τών αειμνήστων ευεργετών των 'Ιωαννύνων έχδιδάμεναι ύκ<5 

τής έφορειας τής έχιτροκής έκύ τών έλεών τής κύλεως,'Αθήνησιν 1887.

‘Ετήσιοι έχθέσεις χέρι έμχορύου ναυτιλύας χλτ. τών χροζενιχών αρχών 

τής Α.Μ χακί τ6 έτος 1888,έν ‘Αθήναις 1890.

Κουγέα Σωχράτη,Τά ήχειρωτιχδν άρχεΕον Σταύρου ‘Ιωάννου ΗΧ m(1939)

Λαμχρίδη Ί ω .,"*Ηχεΐρωτιχ<£ μελετήματα" "Εχδοση 'Εταιρείας *ΗχειρωτιχΔ> 

Μελετών,'Ιωάννινα 1971.

Β. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Castellan A L. Lettres sur la Moree 1'Hellespont et Constantinople 

(2m* edition) τ. 1 Paris 1820.

Cockerell C«Travels in southern Europe and the Levant,1810-1817: the

journal of C.R.Cockerell R,A,edited by his son,Samuel Pdpys Cockerell, 

London 1903.

Couslnerv E.M.,Voyage dans la Macedoine,τ.Α-B,Paris 1832.

Hobhouse J ,C. ,Α journey throuch Albania and other provinces turkey in 

Euroje and Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810,Lo

ndon 1813.

Holland Henry ,Travels in the Ionian Isles,Albania,Thessaly,Macedonia, 

etc,during the years 1812 and 1813 (sec.edition) τ.Α-B,London 1819.

Hughes Th.,Travels in Sicily,Greece and Albania,τ.A,London 1820.

Leake W.M.,Travels in Northern Greece ,t .1**M Amsterdam 1967.

ΤοΟ ίδιου, Travels in the Morea ,τ. 1-3 Amsterdam 1968.

Lear Ed.,Journals of a landscape painter in Albania,Illyria etc., 

London 1852.

Ignace Mouradja D'Ohsso ^Tableau general de 1*Empire Ottoman,τ.1-7,

Paris 1788-182U.



Pouqueville F .,Voyage dans la Grece,τ.1-<+,Paris 1820.

ToP Εδιου, Mistoire de la 'regeneration de la Grece,τ.1-4, .Paris 
1826.

Scrofani Xavier, Voyage en Grece de .. .XS,sicilien,fait en 1794 et

1795 traduit de l’italien par. J-F.C.Branvillain,T.1-3,Paris et

Strasbourg,ΑηΙΧ (1801).
»

Spon Jacob-Wheler George .Voyage d'ltalie de Dalmatie,de Grece et du 

Levant.Fait aux annees 1675 et 1676 par Jacob Spon Docteur Medicin 

Aggrege a Lyon,et George Wheler Gentihomme Anglois,A Lyon MDCLXXVII, 

τ.Α.

Turner W .,Journal of a tour in the Levant,τ.Α ,London 1820. 

Vaudoncourt G.,Memoirs in the Ionian Islands,London 1816.

Viquensel Auguste,Voyage dans la Turquie d'Europe ,Paris 1868,τ.Α+Β. 

Γ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

'Αγών ( Ά θ rivet)

Αύγή (Αθήνα)

'Εθνοφιίλαξ (Αθήνα)

. 'Ηπευρος (Γυδννυνα)

Μέλλον (Αθήνα)

Παλυγγενεσέα (Αθήνα)

ΠΡρρος (Αθήνα)

Φωνή τής ’Ηπεέρου (Αθήνα)

Δ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Άθηναγέρα (μητροπολίτου Παραμυθίας),Νέος Κουβαρδς,ΗΧ 4(1929) σ.1-54.

Άλεζούδη Άνθιμου»Σύντομος όστοροχή περογραφή τής ' Ιερδς Μητροπέλε- 

ως Βελεγρδδων έν Κερχιίρςι 1868.

Άμαντου Κ. / Η  άναγνώροσος ύπο' τών Μωαμεθανήν θρησχευτοχίδν χαο' πολύ

τοκων δοχαοωμάτων τΰν Χρουτοανων καC 6 όροσμές τοΟ Σονδν πασδ · ΗΧ 

5(1930) σ.197-210.
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* Αναστασίου *Ιω., ’Η οεχονομεχή χατάστασες στά Γεάννενα μετά τόν κό- 

λεμο τοΟ 1837 HE 3(1954) σ.586-587.

Tot) εδεου, Παλεότερες χαC νεώτερες εεδήσεες γεά τό ’Αρχεμανδρεεό, *Η- 

ιεερωτεχό 'Ημερολόγεο,3(1981) σ.27-38.

Άντωνεάδη Γεάννη/Ιωάννου Οεχονόμου Λαρεσσαόου (1783-1842),*Εκεστο- 

λαε δεαφόρων,'Αθήνα 1964.

Ανωνύμου,1 Ελληνική Νομαρχόα,έχδ. Γ /Αθήνα 1957.

*0 'Αιοστολε'δου Μ, Τά άρχεΟα τοΟ έν Φελεικουπόλεε έσναφόου τεκτόνων, 

ΑΘΛΓΟ 1(1934-35) σ. 102-130.

Ο  ΤοΟ Εδεου_____,Τά άρχεΟα τοΟ έν Φελεκχουκόλεε έσναφεου τών Άμχατζή-

6ων , ΑΘΛΓΘ 3(1936-37) σ. 145-195, 7(1940-41) σ. 9-65.

'ΑραΒαντενοΟ Σ*,*Ιστορία 'Αλή χασά τοΟ Τεχελενλή,'Εν 'Αθήναες 1895.

'Ασδραχδ Σχ.Πραγυατεχότητες αχό τόν έλληνεχό 18- αεώνα, * 'Εχοχός ” 

3(1964) τεΟχ. 13 (Μάεος) σ. 79-100.

ΤοΟ εδεου , Μηχανεσμοό τής οέχονομόας τών έλληνεχών χερεοχών, ΙΕΕ , 

ΙΑ(1975) σ. 159-189.

Βακαλόχουλου 'Αχ,'Ιστορόα τοΟ Νέου ΈλληνεσμοΟ,Θεσσαλονίκη 1964,τ.Β'. 

Βαρζώχα Κων/νου,*Αλόζης ΝοΟτσος,Γεάννενα 1971.

Βηλαρδ * Ιωάννη,'Ονομαστεχό τής ρομόηχης γλώσσας/Αχαντα 'Ιω.Βηλαρα, 

'Εταερεεα 'Ελλ.'Εκδόσεων,'Αθήνα .Χώρες χρονολογεα.

Βλάχου Κώστα,*Η έκανάσταση Συρράχου-Καλαρρυτών στά 1821 "ΗΕ"('Αφεόρω- 

μα 1821-1971) 'Ιωάννενα 'ΟχτώΒρεος 1971,σ. 177-184.

Βλάχου Ν.,'Ιστορία των κρατών τής.Χερσονήσου τοΟ Αεμου 1908-1914 τ.1, 

έν 'Αθήναες 1954.

Βόρεεου Σ.,Τό έλληνεχό έμχορεχό ναυτεκό κατά τόν XVIII αεώνα,Φλάμμα- 

'Αθήναε 1940.

^  Βουραζόλη-Μαρενάχου'Ελόνης,Αε έν Θράχΐ) συντεχνεαε τών 'Ελλήνων κατά 

τήν Τουρροχρατεαν,θεσσαλονεχη 1950.

Βουρνδ Τάσου,'Αλή χασάς Τεχελενλής,τόραννος ή έδεοφυής χολετεχός,'Α

θήνα 1978.



Βρανούση -Λέανδρου, *Αθανάσυος Ταλύδας, "HE” 1(1952) σ. 331-470. 

ΤοΟΐδυου,’Ιστορυκά καυ τοπογραφυκά τοΟ ΜεσαυωνυκοΟ κάστρου των *Ιω-

αννύνων,'Αθήναυ 1968.

Γαρυδη Μ.-Παλυο\5ρα Θ.,Συμβολή στιΐν εύκονογραφύα των Νεομαρτύρων ΗΧ 

22(1980) σ. 169-205.

Γεδεών Μαν.,Αύ φάσευς τοΟ παρ’ήμυν έκκλησυαστυκοΟ ζητήματος ’Εν 

Κων/λευ 1910.

ΤοΟ υδυου,’Αλληλεγγύη συντεχνυτων ,”Νέ:ος Πουμών” παράρτημα Έχχλησυα- 

στυχής ’Αλήθευας,’Εν Κων/λευ 1919.

ΤοΟ υδυου, ’Αποσημευώματα Χρονογράφου,Άθήναυ 1932.

ΤοΟ υδυου,Μνεύα των πρό έμοΟ,μέρος Β',’Αθήναυ 1934.

Γχατσόπουλου Σταύρου, *Η έμποροπανήγυρυς ”Πωγωνυανή" χαύ ή πάλαυ ποτέ 

άχμάσασα πόλι,ς Δυπαλύτσα ”ΗΕ" 9(1960) σ. 142-149 χαυ' 220-228.

Γούδα ’Αναστ., Βύου Παράλληλου,τ. Δ,’Αθήναυ 1871.

Δεσποτόπουλου ’Αλεξ.,’Η ’Επανάσταση χατά τ ό  1828.Ου έξελύξευς τοΟ έλ- 

ληνυχοΟ ζητήματος χαύ oil ένέργευες τοΟ Καποδύστρυα στο δυπλωματυχά πε- 

δυο ώς τον Αύγουστο ΙΕΕ ΙΒ(1975) σ. 495-506.

Δημητρυάδη Βασ.,’Η Κεντρυχή χαύ Δυτυχή Μαχεδονύα χατά τάν ’Εβλυγυά 

Τσελεμπή,Θεσσαλονίκη 1973.

ρύαγγελύδου Τρυφ.,’ίστορύα τής ’Οθωμανυκής αύτοκρατορύας,τ. 2,έν *Α- 

θήναυς 1894.

Εύελπυδη X., Ουκονομυχή χαυ κουνωνυκή ΰστορυα τής ’Ελλάδος,'Αθήναυ 1950

Ευθυμύου Π.,'Αλφαβητάρυον ’ Απλοελληνυχο'ν ,Βυέννη 1807.

Ζώη Λέων.,Αυ εν Ζακύνθψ συντεχνύαυ,έν Ζακύνθψ 1893.

Ζώρα Πάπης,Δύο μεγάλου μάστορου τοΟ άσημυοΟ,Άθανάσυος Τζημούρης-Γε- 

ώργυος Δυαμαντής Μπάφας,’Αθήνα 1972.

ΜολοσσοΟ Β.Δ Ζώτου,’Ηπευρωτυχαύ Μελέταυ,τ. Δ,τεΟχ. α'.Δρομολογυον τής 

Έλληνυκής Χερσονήσου,έν ’Αθήναυς 1878.

Θεοχαρυδου Καλλυοπης,Το άρχοντυχο τοΟ Μπασάρα στήν ^αστορυά χαύ ή έ- 

μπορυχή δραστηρυο'τητα τής ούχογένευας στά α μυσά τοΟ 19°= αΰώνα ”Ηα- 

χεδονυχά" 19(1979) σ. 298-327.
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θεσχρωτοΟ Κοσμδ καί Ψαλίδα *Αθαν.,Γεωγραφία 'Αλβανίας καί Ήχείρου, 

'Ιωάννινα 1964.

Καζάζη Ν.,‘Ηχειρωτικαί διαλέξεις ”'Ελληνισμάς” 6(1903) σ. 221*340.

Χαιροφίλα Κώστα, *0 ‘Αλή χασας δχως τάν είδαν οί χεριηγηταί,Άθήναι 

χωρίς χρονολογία.

0 Καλλινδέρη Η.,Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης έχί τουρκοκρατίας,έν Θεσσαλο

νίκη 1958.

Καρατζδ Σταμ.,Σμάρνης Τραγωδίες,'Αθήνα 1958.

Καρατζένη Δημ.,'Η έχανάστασις τής "Αρτης τοΟ 1854,'Αθήναι 1973.

Κονάμου Ντίνου,Ήχειρώτες στή Ζάκυνθο,* Ιωάννινα 1964.

Κουγέας Β.Π,Πραγματεία τοχογραφική,ιστορική καί έθνολογική τής "Ανω 

'Αλβανίας ή ‘Ιλλυρίας,Κάτω Αλβανίας ή Μακεδονικής ’Ιλλυρίας και Ήχεί- 

ρου,έν ‘Αθήναις 1905.

Κουμουνδοίρου Α. ,Περί τής ένεστώσης καταστάσεως τής Ήχείρου ” Έλλη- 

νισμάς" 3(1900) σ. 289-304.

Κουτσαλέξη *Αλεξ., Διαφέροντα καί χερίεργα τινα ιστορήματα,Άχομνημο- 

νεάματα ‘Αγωνιστών τοΟ *21,*Εχιμ. ‘Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη,έκδ. οίκος 

Γ.Τσουκαλδ,"Βιβλιοθήκη” άρ. 7,Αθήνα 1956,0.210-278.

Κρεμμυδα Βαο., Τά έμχάριο τής Πελοχοννήσου στά 18- αιώνα (1715-1792) 

‘Αθήνα 1972.

ΤοΟ ίδιου ,’Ιστορία τοΟ έλληνικοΟ έμχορικοΟ οίκου τής Βενετίας Σελέκη 

καί Σάρρου,Μιά στατιστική χροσέγγιση "Θησαυρίσματα" 12(1975) σ.171-199.

ΤοΟ ίδιου,*Η οικονομική κρίση στάν έλλαδικά χώρο στίς αρχές τοΟ 19?υ 

αιώνα καί οι έχιχτώσεις της οτήν έχανάσταση τοΟ 1821 "Μνήμων” 6(1976- 

77) σ. 16-33.

Κρυοτάλλη Κων/νου,"Αχαντα ,Πράλογος,εισαγωγή,έχιμέλεια Γ.Βαλέτα .‘Α- 

θήναι 1959.

Λαζαρίδπ Κώστα,Τά χανηγάρι στάν *Αγιο ‘Ιωάννη στά Μχισδουνάχουλο στά 

χαληά τά χράνια,έφημ. "Ήχειρωτικάς ‘Αγώνας” φ. 8-5-1957.

ΤοΟ ίδιου,Τά ”κοινά μεζάτια” στά Ζαγάρι (αυθεντικά καί βασιλικά δοσί

ματα) Γιάννινα 1977,σ. 15-16.
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Ααμπρου Σπ., Τορευτόν άγγευον καλαρρυτυώτυκης τέχνης "ΝΕΧ" 3(1906) 

σ. 440-442.

ToO υδυου, ’Ενθυμήσεων,ήτοι» χρονυκο'ν σημευωμάτων συλλογή πρώτη "ΝΕΧ” 
7(1910) σ. 113-313.

ΤοΟ υδυου, Το έν ’Ιωαννιίνους ’ΑρχυμανδρεΟον καιΓ ου έν αύτψ κώδυκες 

"ΝΕΧ” 10(1913) σ. 398-443.

ΤοΟ υδυου, 'Η λυμνη των 'Ιωαννιίνων καυ οΰ έπ£ Tfis νησυ'δος μοναυ'.

"ΝΕλ" 11(1914) σ. 3-27.

Λώππα Τάκη,’Αθανάσυος Λυδωρυκης,ο σφραγυδοφΟλακας τοΟ ’ΑΧΟ πασδ,’ΉΕ’1/ 

4(1955) σ. 725-733,875-832,976-982,1083-1086.

Αασκαρυ Μυχ.,Τώ ’Ανατολυκο'ν Ζήτημα 1800-1923,τεΟχ. α',έν Θεσ/κη 1948.

Αευβαδεως ’ΑΧεξ., Το ’Ηπευρωτυκον Κομυτδτον,’ΑθΟναυ 1964.

ΛυμπεροπουΧου Γυάννη, Παναγυώτης Ν.Χατζηνυ'κου-Κονυτζυότης (ό εύεργε'- 

της),’Ηπευρωτυχο ’Ημερολο'γυο 3(1981) σ. 280-285.

Μάξυμου Σεραφευμ, *Η αύγτί τοΟ έλληνυκοΟ καπυταλυσμοΟ Τουρκοκρατυ'α 

1685-1789,εκδ. 3,Άθτίνα 1973.

Μελά Α., Σελυδες Tfis ’Ηπευ'ρου,’Αθήναυ 1963.

ΤοΟ υδυου, Ήπευρωτυκές σελάδες,Μυώ ούκογένευα μυώ ΰστοριΓα,’Αθήναυ 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Άαλή χασάς(ύχουργός 'Εξωτερι

κών Τουρκίας) 172,173,175,349. 

Άθανίες 68,282 

*Α0δή κασάς 1*41 

Άβδοόλ Άζίζ Χάν 170 

'ΑΒδοόλ-Μεζίτ 133,160 

αγγαρεία 284,380 

ΑγγαρεΟες 71,72,73,79,81,92,

288,379

Άγγελίδης Γιαννακός 165 

Αγγλία 204,207 

Αγγράφες 131 

Αγία Μαρίνα 154 

Άγια Παρασκευή 102,152 

Άγιοι *Ανάργυρου 103 

Άγιου Σαράντα 211,212,214 

Άγιος 'Αθανάσιος(Μητρόχολη * Ι

ωάν νίνων) 103,154 

Άγιος Άχίλλειος(Μητρόχολη Λά

ρισας) 29

Άγιος Γεώργιος Ίωαννίνων 191 

Άγιος Δημήτριος 52,103 

Άγιος 'Ιωάννης 6 Θεολόγος 103, 
104

"Αγιος 'Ιωάννης 'Ιωαννίνων 192 

"Αγιος Κοσμάς (Θρησκευτική Α 

δελφότης) 227

"Αγιος Νικόλαος Αγοράς 154 

Άγιος Νικόλαος Κοιάυων 102 

"Αγιος Τρόφωνας 102,104 

Άγιογεωργίσιο δεφτάρι 59,63 

Άγιογεωργόσιο έξάμηνο 57 

Άγιυδημητρήσιο δεφτόρι 63

Άγιοδημητρήσιο έξάμηνο 57

Αγκώνα 53 

Αγκωνάρι 356

αγορά γιαννιώτικη’ 12,41,43,44,138, 
141 Jl81,187,188,199,204,211,217,261 

αγορά Κωνσταντινούπολην 34 

Αγοράς 20,236 

Αγοράς Ακούσιες 69 

Αγοράς σιταριοΟ 69 

"Αγραφα 124,260 

Αγριόγιδα 35

Αγώγι 52,109,209,214,316,362 

Αγώγια 141,185

Αγωγιάτες 38,51,102,135,136,209, 

268,304

Αγωγιάτες ΜετσοΘίτες 258 

Αδελφάτα 234 

Αδελφότητα 19 

Αδελφότητες 234 

Άδριανούχολη 19,21,349 

Αζάδες 165,177,179,189 
Αζάς 345

Αήνι 305

Αθανασίου Αδελφοί (Πραγματευτά- 

6ες) 296

Αθανασίου Δημήτριος (Πραγματευ- 

τής) 194

Αθανασίου Δημήτριος (χροεστάς)142 

Άθηναγόρας (Μητροπολίτης Παραμυ

θίας) 283,342 

Αιλάς 54 0λ.ala

Αίμιλιανός (Μητροκολίτης Γρεβενών) 

221.225
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'Αεσέ Χανούμ 30,298 

'Ακαρνανία 124 

' Αχίφ πασάς 166,173,184,352 

άχρίβεεα 107,331 

’ΑλαμανΠ *Εφη 309 

άλατωρυχεεα 198 

'Αλβανία 31,35,134,237 

'Αλβανοί 37 

άλεβράδεχα 46

'Αλεξίου 'Αλέχος (Γραμματέας 

ΕΙΕΙ) 370

’Αλεξίου Χρίστος (εερέας) 202, 
226,395

'Αλεξούδης "Ανθεμος 326

άλεποΟδες 34

άλευρά 207

άλεύρε 107,331

’Αλό Ρεζά πασάς 126,321

Άλιΐ πασάς 14,15,30,31,37,38,42,
43,49,54,55,56,57,59,65,66,68,70,

71,73,74,76,78,80,82,83,84,86,87,

88,93,94,97,98,99,104,105,110,

111,112,117,118,129,130,142,143,
151,153,154,155,167,181,212,228,

229,272,282,288,297 

άλεας 54 βλ. άελας 

’Αλεζώταγας Ετόνου 124 

Άλίμπεης το0 Περίμπεη 123 

άλεσβερεσε 257,378,379 

άλμπάνηδες 33,102 

άλμπάνης 261 
άλμπάντεχα 46 

"Αμαντος Κωνσταντίνος 244 

άμπάδες μαύροε 37,203 

άμπάς 47

άμπαστάδες 368

άμπατζίϊδες Φελεππούπολης 239 
’Αμπελάχεα 21,238,239

'Αμφελοχεα 108 

'Αναγνωστάδης Χρ. 239 

Άνδρεώτης Ν. 236 

άναζούλε 54 

άναζόπουλον 54

’Αναστασίου ’Αθ.(μπογεατζης) 388 

’Αναστασίου 'Ιω. 356,360,362,364, 

365,366

’Αναστασίου Νεχ.(χαπνοπώλης) 388 

ανασύνταξη συντεχνεών 15 

αναφορά εχεττΐρεα 60 

άνταγωνεσμός 21,25 

άνταγωνεσμός (βεομηχανεχο'ς) 219 

άνταγωνεσμός'Εβραίων 86,229 

άντεπρόσωπος συντεχνίας 22 

’Αντωνεάδης *Ιω. 247,267,342 

’Αντωνίου Πάνος (χοναχτζός) 75, 

76,286,376

Ανώνυμος 284,285,286,299 

άπογραφό σπετεων 83 
άπογραφό 1831 121,129

άπογραφό 1852 139

άπογραφό 1856 189

’Απόχρεες 102,152 

’Αποστολεδης Μυρτελος 242,243 

αποσύνθεση συντεχνεών 25 

’Αραβαντενός Κ. 190,358 

’Αραβαντενός Π. 240,245,247,253, 
254,255,264,266,270,271,272,274, 

283,284,285,289,292,293,294,297, 

299,308,309,310,311,314,315,317,
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318,319,320,321,322,325,327,328,

335,338,392,360

'Αραβαυτιυός Σι. 252,306

'Αραιής Μιχαήλ (γουυαράς) 393

Άρραυιτογιάυυης (γουυαράς) 281

άργαλιάτιχα 96

Αργαλειοί 131

Άργευτιυή 215

'Αργυρόκαστρο 129,166,229

Άργΰρης (Βρεττάς) 83

άργυροχρυσοχάοι 131

άρχοΟδες 39

αρματολοί 239

'Αρμοστεία 'Αγγλική 96

"Αρτα 29,52,89,95,109,110,119,

125,129,191,166,189,185,211,212,

269,310,378.

άρτζιχάλι 170,279,285 
δρτζ μουχαζήρι 93 
'Αρτιυοί 81,83,379

άρτοχοιοί 102 

άρτοχώλης 291 

'Αρχεία 'Ιδιωτικά 19 

ΆρχεΟον Άλη χασδ 19 

'Αρχείου Γιάυυη Βλαχογιάυυη 13 

'Αρχείου 'ΕχαγγελματιχοΟ καί Βιο- 

τεχυιχοΟ Επιμελητηρίου Ίωαυυί- 

νων 19

'Αρχείου 'Ιουίου Κράτους 19 

'Αρχείου 'Ιστορικό Κερχόρας 19 

'Αρχείου 'Ιωάυυου Σταόρου(ΑΣΙ) 13 

'Αρχείου Μητροχόλεως 'Ιωαυυίυωυ 

(ΑΗ1) 13
άρχιβυρσοδέψπς 290 

αρχιγουυαράς 290

'Αρχιμαυδρειό 19,123,317 

αρχιμάστορας 23 

άρχιτελώυης 55 

άρχιτεχυίτης 22,23,29 

άρχουτες 29

'Ασβεστάς Νικ.(γουυαράς) 399 

'Ασβεστάς Σωτ.(γουυαράς) 399 

ασβέστη 35 

ασβοί 39
Άσδραχας Σι. 259,265,267,287,290

Ασημικά έχχλησιωυ 123

Ασημουργοί 131

Ασημουργοί Καλαρρυτδυ 36

'Ασία 20

'Ασιμχεης 318

'Ασλάυ χασάς Α' 289

Ασλάυι 29

Ασχρα 59

'Ατέμχεης 110

Ατμάχλοια αυστριακά 205

αυθαιρεσίες 23

Αύλώυα 52,239,212

Αυστρία 35,209

αύτοχρατοριχό διάταγμα 22 
αύτουομία συυτεχυιωυ 22

αφορεσμός 21,109 

'Αφρική 20 

'Αχμέταγας Ντίυου 129 

'Αχμέτ χασάς 199,195,196 

'Αχμέτ Ρασίμ χασάς 179 

*Αχμέτ Χιβζή χασάς 169,370

Βακαλόχουλος Ά .  239,291,297,271 

βαχούφπς 397
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βαλιΐς 109,118 
Βαλχάνυα 28,38,52

Βαλχανυχτί Χερσόνησός 21 

βαμβάχε 53,131 

βανταλίχυ 391,392 

βαρδαχουλάδες 32,37,180 

Βαρζώχας Κων/νος 297

Β α ρ θ ο λ ο μ α ί ο ς  ( Ά ρ χ ε ε π ί σ χ ο π ο ς  Ν α υ -
πάχτου χαί “Αρτης) 28
Βαροσε *+1,42,54,55,56,57,58,59,

61,64,68,71,75,82,83,87,120,273,

277,278,279,280,282,292,294,297,

378.380 

Βαροσεα 261

βαροσληδες 60,61,65,66,69,74,81,

90,100,111,112,113,115,117,121,

123,125,132,143,149,169,172,

229.261.317.318.375.380 

βαροσλύς 379

Βαρούχ 'Ισραέλ (μεχρέμπορος)388 

Βασελείου Στέφ. 112,113,116,142, 

143,313

βατάνε 316,382,397 
βαφη δερμάτων 35

βαφεάδες 33,70

βαφεάδεχα 46,182 
Βεχίληδες 96,148

Βεχίληδες 'ΐσναφεων 336

βεχίλης 142,381 
βελανέδε 35,252

Βελεσά 52

Βελύ πασάς 56,118,212 

Βελεγράδε 21,52

Βελεγράδε μπεντελέ 57 
βελάνεα 34
Βενετία 27,53,245,268

Βενέτεχο 43 βλ. Τεσχενε Βενετίας

Βενετοί 19,268

βεργί 165,166,167,168

Βεσσαραβίά 52
Βηλαρας 'Ιωάννης 34,250,262

βεβλία 53

Βεέννη 52,55,91,98,106,205,207

βεογράφοε ο0

βεοτέχνες 28,98

βεοτεχνία δερμάτων (γεαννεώτεχη)

254

βεοτεχνεχύ σχολύ 'Ιωαννίνων 361 

βελαέτε 280

βελαέτε 'Ιωαννίνων 59,166

Βλαχία 237 
Βλαχομπογδάνοε 95

Βλάχος Κώστας 296 

Βλάχος Ν. 326,344 

"Βλεώρα" 189

Βογας Χρεστοδουλος (χηροπώλης)201

βοεβάδας “Αρτας 310 
Βονετσα 108

Βάρεεος Σ. 29,247 

Βοστίνα 270 

Βουχουρέστε 21,52 

Βουλγαρία 207,237 

Βουρνας Τάσος 298 

βούτυρο 214

Βρανούσης Λ.245,266,310,317,322 

Βράσχος Χρεστοδουλος (χρασοπώλης) 

387

Βρεττο'ς 'Αργύρης 294

βρίζα 214

βυρσοδεψεία

βυρσοδέψες

198,203,252,254
., \ \ ''1 ν ·// 

253,368 Λ
V  -

Μ
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βυρσοδέψες Καλαμάτας 252 

βυρσοδέψες Σάλωνων 253 

βυρσοδέψης 199,252 

Βυζάντιο 25

Βυζάντιος Σκαρλάτος 315,346

Γαβριήλ (Μητροπολίτης) 91,

115,145,146,304

γαλακτοπώληδες 33

Γαλλία 35,204

Γάλλοι πράζενοι "Αρτας 29

Γάλλου Άθαν.(μπαρμπέρης) 387

γανωματής 260

Γαρδίκι 304

Γαρίδης Μ. 356
Γεδεών Η. 236,237,240,260,342 

γεμεχλήχι 56,273,275 

Γεννάδειος βιβλιοθήκη 'Αθηνών 14 

γεννήματα 106.119 

Γενουάτες 19 

Γερακάρης Νικ. 323 

Γεράσης Νικ. 124 

Γερβάσιος Μητροπολίτης 'Ιωαννί- 

νων 227

Γερμανία 35,53,204,328 

Γέρφου Παν. (ράφτης) 387 

γέφυρα Ράιχου 328 

Γεωργίου Βασ.(χαπνοπώλης) 388 

Γεωργίου 'Ηλίας 239 

Γεωργίου Κώνστας 294 

Γεωργίου Μιχαήλ (χρασοπώλης)192 
γιαμπάρ μπεντελί 59 

γαμπιάρια τοΟ Ταρσανέ 59 

Γιάνια ΒαλισΥΐ 56

Γιάνχου Ν ικ. 55,272 

Γ ιαννιώ τες 2 5 ,2 6 ,2 9 ,1 1 2 ,1 2 2 ,1 2 7 ,
1 3 2 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 5 0 ,1 5 3 ,1 7 2 ,1 7 9 ,2 1 0 ,

213,316,338

Γιαννιώτες έμποροι 29,30,32 

Γιαννιώτες έπαγγελματίες 32 

Γιαννιώτες βιοτέχνες 32 

Γιαννιώτες πραγματευτές 29 

Γιαννιώτες ταμπάκηδες 35 

Γιαννιώτες τουρχαλβανοί 317 

Γιαννιώτες χρυσοχάοι 

Γιαννάπουλος 'Αν.(καφεπώλης) 388 

Γιαννάπουλος *Ιω. 281 

γιαπά μπεντελί 59 

γιαπάκ μισιρί 276 

Γιάσκας Χαζίραγας (φοροεισπράκτο

ρας) 278

γιοβά χαράτσι 270 

γιουμιγέιν ντουκατίν 176

Γχατσέπουλος Στ. 266
Γχάβελας Γεώργιος (προεστάς 'Ιω -

αννίνων) 148,149
Γχοργχάλης 'Αναστάσιος (γουναράς) 

28

Γκάρτζα 378 

Γκρίμποβο 141 

Γέτιστα 140 

Γοργέλης Γ. 251
Γοίδας 'Αναστάσιος 157,251,252,339 

γοένα 252,328

γουναράδες 2 8 ,3 2 ,3 4 ,6 2 ,1 0 2 ,1 5 3 , 
1 5 4 ,2 0 1 ,2 2 5 ,2 2 6 ,2 3 9 ,2 4 9 ,2 5 1 ,2 6 4 ,

327,376,378,393 
γουναράδικα 45,182
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γούναρης 329

γούναριχά 3*1,53,251

γουναρικά 251

γοΟνες 35

γραμμάτια 314

γραμματικές ΒαροσιοΟ 274

Γραμματικές Κώστας 55.

Γραμματικές Μάνθος 55

γραμμές Ατμοπλοικές 212

γραμμέ σιδηροδρομικέ ‘Ιωαννύνων-

ΠρέΒεζας 212

Γρεβενά 52,109

Γρηγοράσχος 123

Γρηγέριος Ε ' Πατρυάρχης 295 
Γρηγέριος Μητροπολίτης 'Ιωαννύ-

νων 223,225 
Γρύβας Θ. 140.141

γρέσι τουρκικέ 42 

γυαλικά 34,53,205 

γέφτοι 41

Δαμιραύοι 83

δάνεια 68,121,124,137,317

δανεισμές 121,123 
δασμού τελωνειακού 55 Βλ.

resm-i-gumrvik 

δέκατη 79 

δεκαετύα 379

Δεληγιάννης Π. ("Ελληνας Πρέ

σβης Κων/νλης) 174 

δέρματα 368 

δέρματα Αγελαδινά 359 
δέρματα ακατέργαστα Αιγέπτου 205

δέρματα ακατέργαστα Άμερικέδ 205

δέρματα Ακατέργαστα ΒαταΒύας 205 

δέρματα αρκούδας 47,53 

δέρματα Αρνύσια 35,359 

δέρματα Ασβών 47 

δέρματα 'Αφρικής 207 

δέρματα ΒαταΒύας 207 

δέρματα βοδινά 35,359 

δέρματα βοδινά 'Αλγερύας 207 

δέρματα βοδινά Τένιδας 

δέρματα βουβαλύσια 359 

δέρματα γιδύσια 35,359 

δέρματα κατεργασμένα 28,204 

δέρματα κατεργασμένα 'Αμερικής (βο

δινά) 207

δέρματα κατσικύσια 35,359 
δέρματα κύτρινα 131

δέρματα Κορντοβας 265 βλ.οοΓάοιιβηε

δέρματα κουναβιων 47,53

δέρματα λαγών 47

δέρματα μαροκινά (Marocco) 131,198

δέρματα μοσχαρύσια 35

δέρματα προβατύσια 35,359

δέρματα γιά σο'λες 198

δέρματα τραγύσια 359

δέρματα χοιρινά 35

δερΒεναγάδες 127

δερΒέναγας 135

δερβένια 127,136,328

δερβενοφέλακες 136

ΔερΒύς πασάς 352

ΔερΒύς Χασάνης 124

δεσκερέδες 379

Δεσποτάπουλος 'Αλεζ. 309

δεφτέρια φορολογικά 80
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Δημαρχείο 'Ιωαννίνων 207 

Δημητριάδης 236,240,241,246,261, 

267,271,274,347 

Δημητρίου Ίω.(γουναράς) 73 

Δημητρίου Ίω.(τσαρουχάς) 387 

Δημητρίου Κων/νος (χροεστάς 'Ιω

αννίνων) 148

Δημητρίου Λάσκαρης (γουναράς)

267

Δημητρίου Παν.(κτίστης) 387 

Δημητρίου Σχ.(χασάχης) 388 

δημογέροντες 177,178,189 

δημογεροντία 223 

δημογεροντία ένιαία 13,223 

δημογεροντία έχαρχιων 13,223 

δημογεροντία 'Ιωαννίνων 13,223 

δημογεροντία τριδν χμημάχων 303 

δημοχρασίες 123 

Διαγουμάς 83 

διάθεση χροίάντων 41 

διαθήκες 13,102,218,338 

διακίνηση χροίάντων 41,51 

διαχειριστής συντεχνίας 22 

Διβάν έφέντης 118

δικαστήριο μητροχολιτικά 'Ιωαν
νίνων 13,369

δίκτυο σιδηροδρομικά 212 

Διχαλίχζα Πωγωνιανής 49,266
φ

Διχλή Σαβοΐας 43 

διχλογράσσα 44 

δισκερές 74

δοσίματα αύθετνικά 54,82,87,92, 
117,118, 280

δοσίματα βασιλικά 54,82,91,92, 
117,280

Δούναβης 108 

δουλοχάροικος 241 

Δουρούτη 294 

δραγομάνος 92

δραστηριάτητες συντεχνιδν 12,142 

δραστηριάτητες συντεχνιών θρησκευ 

τικές 14,15,97,153 

δραστηριάτητες συντεχνιδν κοινω

νικές 14,15,97,151 

δραστηριάτητες συντεχνιδν ούκονο- 

μικές 14

δραστηριάτητες συντεχνιδν χολιτι-

κές 14,15,97,151

δράμοι έμχορικοί 211 βλ.έμχορι-

κοί δράμοι

δράμοι χερσαίοι 52

δρομολάγια 52

Δράσος 83

Δυρράχιο 52,134

Δύση 27

δώρα γαμήλια 69

έανέ άσκεριές 345
'Εβραίοι Ίωαννίνων 57,58,81,83,

86,120,129,136,170,218,273,277,

279,282,292,316,380

έζιαμχές 242

'Εθνική Βιβλιοθήκη 'Αθηνών 13 

'Εθνικάτητα 'Ελληνική 350 . 

είδη βιομηχανικά 231 

είδη έκκλησιαστικά 36 

είδη υαλουργίας 204 

είδη φαρμακευτικά 205 

εισαγωγές 51,53,55 

έκβιομηχάνιση 199



εκκλησία 'Αγύας Μαρύνας 339 

έκκλησύα ‘Αγύου 'Αθανασίου 'Ιωαν- 

νύνων 191

έκκλησύα 'Αγίου 'Ιωάννη (Λυκοτρί- 

χυ ’Ιωαννίνων) 225 

εκκλησία 'Αγίου 'Ιωάννη τού Θεο

λόγου (Μπυσδουνόπουλο) 103 

εκκλησία 'Ιωάννου ΙΙροδρόμου (Νη

σί ’Ιωαννίνων) 154 

έκκλησύα ’Αγίου Νυκολάου Δραγο- 

ψας 187

έκκλησία 'Αγίου Νικολάου Κοπά- 

νων 103,155,156,341,355,383 

έκκλησία *Αρχυμανδρευου 191

εκκλησία Παναγίας των Ξένων (Κέρ
κυρα) 316

έκκλησία Παναγίας Χρυσοβυτσας 299 

έκκλησίας Περυβλέπτου ’Ιωαννυ- 

νων 226

έκπαυδευτύς 23,24 

έκτελωνυσμός 84,85 

έκτυμητές 64

ελεημοσύνη 102 

Ελλάδα 25,31

'Ελευθεροχώρυ Παραμυθίας 328 

'Ελζάμαγας 317 

'Ελζάμαγας Στόνου 124 

Έλμπασάν 21,26,52,239,298 

έμπορυκά πανηγύρυα 212,265,266, 

365
έμπορυκό αρτηρία "Αρτας-’Ιωαννί- 

νων 42

έμπορυκου δρόμου 71 

έμπορυκου δρόμου 'Ηπείρου 364 

έμπορυκό δίκτυο 354

έμπορυκό πανηγύρυ 213,327 

έμπορυκό πανηγύρυ Μαυρονόρους 266 

έμπορυκό πανηγύρυ Ντόλυανης 267 

έμπορυκός δρόμος Σαγυάδας-'Ιωαννί- 

νων 52

έμπορυκός οίκος Στ.’Ιωάννο(Βυέν- 

νη) 297,306

έμπορυκός οίκος Κ.Σελέκη καί Λ. 

Σάρρου 29 

έμπόρυο 25

έμπόρυο αύστρυακό 205

έμπόρυο γούνας 251

έμπόρυο δυαμετακομυστυκό 85,135

έμπόρυο υταλυκό 206

έμπόρυο καφέ 40

έμπόρυο κερυοΟ 40

έμπορου 19,28,29

έμπορου πλανόδυου 216

έμποροπανόγυρη 28 βλ.έμπορ.πανηγ.

έμποροπανόγυρη 'ΐωανν.(1893) 212

έμποροπανόγυρη Πωγωνυάνί^ς 212,266

έμποροπανηγύρυα 48 βλ. έμπορ. πανηγ

έμπρυ 376,397

ένδυμασύες άλβανυκές 139

ένδυμασύες έλληνυκές 139

εξαγωγές 53,55

"Εξαρχου 18

έξόρυστος τοϋ kemer 239 

έξόρυστος τοΟ testir 239 

έξωση 'Ιωακεύμ μητροπ. 342 

έπαγγέλματα 11.13.20.238 

έπαγγέλματα πλανόδυα 231 

έπαγγελματύες 19,21 

έπαγγελματύες πλανόδυου 216Λ^’̂  ν/0,
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έχανάσταση βιομηχανική 15,186, 

197,200,231

έ«ανάσταση * Ελληνική 105,107, 

121,229

έχανάσταση ‘Ηχειροθεσσαλιχή 15 

βλ. ‘Εχανάσταση 1854 

έχανάσταση Καλαρρυτ&ν 95 

έχανάσταση Καλαρρυτϋν καί Συρ- 

ράχων 1821 95

έχανάσταση ρουφετίων 298 

έχανάσταση τοΟ Διονυσίου Σκυλο- 

σάφου 54,245

έχανάσταση 1854 25,105,148,151,230 

έχαρχία Βελεγράδων 344 

‘Εχαρχιχά βιβλίο 18,235 

"Εχαρχος 18,236 

έχιβαρίνσεις 14,54 

έχιβαρίνσεις φορολογικές 14 

έχιβαρίνσεις χρηματικές 68 

έχιδημία 105,106,306 

έχικεφαλής συντεχνίας 22 

έχιχράτεια Βυζαντινή 25 

έχιχράτεια ‘Οθωμανική 20 

έχιΐλα 205

έχιτροχή έζεταστική 25 

έχίτροχοι Νοσοκομείου 148 

έχίτροχοι Πτωχοδσχείου 148 

έχιστάτης 72 
έχιστάτης άγορ&ς 42 

έχιστάτης .συντεχνίας 22 

έχοχή χαγετοΟ 28 BX.age glaciSre 

‘Εχτάνησα 19,96,245 

έχιχρύσωση χιστολιδν 256 
έργαλεζα γεωργικά 204

έργα δχυρωματικά 71 

έργαστήρι 23

έργαστήρι τζαρτζέδιχο 250 

έργαστήρια 28,126,379,380 

έργαστήρια έσναφιχά 79 

έργαστήρια θολογυριστά 42 

έργαστήρια ζωνΰν 182 

έργαστήρια λιθάχτιστα 42,188 

έργαστήρια καχνοΟ 198 

έργαστήρια κατασκευής 44 

έργαστήρια κατασκευής σειρητιων 

198

έργαστήρια ζίλινα 42 

έργαστήρια χέτρινα 42 

έργαστήρια χώλησηδ 44 

έργαστήρια συντεχνιακά 42 

έργαστήρια ύφασμάτων μάλλινων 198 

έργαστήρια χριστιανικά 45 

έργαστηριάτοχοι 287 

έργάτμχασης 72,73,285 

έργοδάτης 24

έρμελίνη 251 βλ. έρμίνα 
έρμίνα 251

έρμχάχι βακοίφιδες 166 

έρμχασής 397 

έσηνάφΐ® 377 

έσνάφ 236 

έσνάφι 19,236 

έσνάφ τεσκερές 173,350 

έσνάφια 22,45,73,100 

έσναφλήδες 79,256,280

έσυνάφΐ 236,243 

έσυνάφία 281,379 

‘Εταιρεία Αυστροανατολική (έμχο- 

ρική) 205
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' ‘Εταυρεύα ’Ηπευρωτυκύ 223 

’Εταυρευα Φυλυκτΐ 234,245 

έταυρευες 234 

*Ετέμ πασάς 179,194,195 

έτνάς 54 βλ. edna 

Εύαγγελύδης Τρ. 344,345,349 

εύαγγελtoκαλύμματα 255 

Εύελπύδης X. 235 

Εύθυμυου Π. 251 

Ευρώπη 20 
Εύρώπη Κεντρυκύ 29 

έφορου άπορων κορυτσυών 148 

έφσάτ 54 gX.evsat

Ζαγύρυ 57,58,85,96,120,123,129, 

158,166,273,277,279,282,292,315,

316.378.380

Ζαγορύσυου 60,77,80,81,112,124,

277.288.317.379.380 

Ζαγοροχώρυα 89,96 

Ζάκυνθος 122,255,316 

ζαρζοβατζ^δες 259 

ζαρκάδυα 35

ζάχαρη 205

ζαχαροπλαστεΟα 182

ΖγοΟρος 83

Ζέμουν297

ζυαφέτυα 282

ζυντζυρυές 272

Ζυτσα 128,140

Ζυτσυώτες 77,80,379

Ζούπας Παναγυώτης 325

Ζουλφυκάραγας 123

Ζωγράφος Γεώογυος η Μακαρώνης

(βυρσοδέψης) 224

Ζώης ’Αθαν,(παντοπώλης) 387

Ζώης Γεώργυος (παντοπώλης) 387

Ζώης Λεωνυδας 235,242,254

Ζώης Ζβύγκος Νυκ.(μπακάλης)189

Ζωυδης Κων/νος (προεστός ’Ιω.)148

ζώνη κυρυύτητας βλ. καυ kemer 24

ζώνες πλουμυστές 36 βλ. καύ

τεπλύκυα

ζωοπάζαρο 213

Ζώρα Πόπη 255
Ζωσυμάδες 156,251,280,294,339 

Ζωσυμαυα Σχολά 224 
Ζωσυμας Νυκ. 149,156

Η.Π.A 215

"Ηπευρος 11,35,37,38,49,51,52, 

100,107,108,122,124,125,126,130, 

132,134,150,151,172 
’Ηπευρώτες 124,139,150,152,172 

'Ηπευρώτες δυασπορας 337

Θάνου ’Ιωάννης (παντοπώλης) 387 

θεμελϊΐς Δημάτρυος (προεστάς ’Ιω- 

αννύνων) 148
θεσσαλυα 21,29,100,109,124,135 

Θεσσαλονίκη 21,29,37,44,49,52, 

134,207

Θεσπρωτία 89,122,316 

θεσπρωτός Κ. 262 

θεοδοσυου Κων/νος (ζωγράφος) 192 

θεοδώρου Γυαν.(καφεπώλης) 388 

θεοδώρου Ρυζος (καπνόπώλης) 388 

θεοχαρυδου Καλυόπη 328
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Ίάσο 52 

ι0άρι ΒουθρωτοΟ 272 

’Ιδέα Μεγάλη 150,151 

Ιθάκη 96 
υχράμυ 56,271,274 

ύχραμι,έδες 330 

’ΐλζάμαγας 61 

μλτμζάμμ 272 

μλτοζαμτζέδες 133 

μμζάς 272,273

*Ιμήν χασάς 109,110,123,310,322

ύμιντάτι 282

ίμυντάτυα 67

ΰμντάτ 345

ιμορο 395

*Ιμχραήμ χασάς 108 
0

’ΙμχραΣμαγας χαφετζής 124 

ίμχρυσι,μάδες 32,62,180,203

(.μχρισι,μάδυχα 46,182

ίμχρισυσμάς 86,257

’Ιντρέζ έφέντης 123

’ I<$vlou 176

μχχοσχευή 38

εσυνάφϋ 378

ύσι,νάφία 375

’Ισμαήλ Έφέντης 124

’Ισμαήλ μχέης 136

’Ισμαήλ χασάς 92.96.151,294

’Ισμαήλ χρώην χροεστάς ΒαροσιοΟ

124

δσμέτι, 376,378,397 

μσνάφ 236

ύσνάφυ 153,189,201,236,302,376

ύσνάφυ Κονταρτζήδων 233 

ύσνάφμ Παντοπωλών 225 

ίσνάφυ Παχτσήδων 233,258 

ύσνάφυ Σαράτζηδων 224 

ίσνάφυ Συδεράδων 391 

υσνάφΐ Τακοαντζήδων 383 

ύσνάφμ Τζυαρτζήδων 191 

υσνάφυ Χαντζήφων 369 

ίσνάφΐ,α 190,355 

υσναφλέδες 383

δσνάφ τεσχερέ 76 βλ.έσνάφ τεσχερέ

’Ισούφαγας Γουρέλης 124

Ίταλέα 35,53,204

’Ιταλυα Δυτυχή 27

Ίταλέα (Κάτω) 245

’Ιταλυα Νάτυα 29

’Ιωαχεέμ Β' Πατρυάρχης 169,384

Ίωαχευμ Μητροχ.’Ιωανν. 157,159

’Ιωάννης δ Πρόδρομος 102 

’Ιωαννέχυος Μητροπολίτης ’ίωσννέ- 

νων 157,159,342

’Ιωάννου Γιαχουμής (χωδονοχουάς) 

388

’Ιωάννου Σταύρος 54,55,65,68,73,

74,76,77,91,94,96,98,106,111,113,

114,115,116,117,130,142,144,145,

250,258,268,277,278,281,287,297, 

304,313,331,381 

ύφαδές 375,397 

δχτισάχυ 125,126,319

χαδήδες 21 

χαδής 118,236,240
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καζάζηδες 32,70,180,203,250,257, 
264,378
καζάζηδες Έβραεοε 264,291 
καζάζης 86,257 
Καζάζης Ν. 360,361,364 
Καζάζεκα 182
καζαντζήδες 33,40,63,70,260 
καζάδες 57 
Καζάς 'Αρτας 58,273 
Καζάς Βεντζεων 58,273 
Καζάς Γρεβενων 58,273 
Καζάς  ’I ωαννενων 58,63^68,83,87, 
96,111,112,118,120,135,273,279, 
280,282
Καζάς Κόνετσας 58,273
Καθολεκό 13
καθορεσμός τεμων 42
καυμακάμης 56 

0

καεντε 273 
Καεροφόλας Κ. 248 
κακάβεα 40 
κακοόμε 251

κακούμεα 34 
κακουμόγονες 251 
Κάκτσεου Κων/νος (κεντητός) 387 
καλαμπόκι, 214,308 
καλαντζήδες 33,40,70,378 
Καλαντζηδι,κα 42,45,56
καλαντζάς 40,260 
Καλαντζοχώρεα ‘Αγραφων 260 
Καλαρεωτες 379
Χαλαρρότες 57,58,89,120,122,273,
277,279,282,292,315,380 
Καλαρρυτενοε 95,131,312,360

Καλαρρυτεωτες 80,81
καλέμ παρασε 125 βλ. τελωνεεακά
τ έ λ η

καλεά μπεντελε 58 
καλεά ταμερε 275 
καλεά ταμερεσό 275 
Καλλενδέρης Μεχαάλ 241,242,243, 
301
Καλομερκτζάδεκα 46 
κάλτσες 53
καλτσοδότες χρυσοΰφαντός 36
κάλφας 14,22,23,24,77,79,191,242,
243,288,379
καλφάδες 25,181
κάλφες 220
Καναδάς 215
Κανελλόπουλος Θ.(Έλληνας πρόξε
νος ’Ιωαννόνων) 180 
κανονεσμοό 21 
καπάδες 32,37,62,70,181 
Καπας ’Ιωάννης (τζεαρτζός) 278 
Καπάς Νεχόλαος (φοροεεσπράκτορας 
βαροσεοϋ) 282 
Καπόσοβο Ζαγορεου 317 
καπετανάτα 234
καπηλεεό 39 
καπεταλεσμός 228 
Καπλάνης Ζώης 51,251 
Καποδεστρεας ’Ιω. 123,323 
καποτάδες 37,180,316 
Καποτάδες Καλαρρυτων 37,257 
Καποτάδες Μετσόβου 37,257 
Καποτάδες Συρράχου 37,257
κάπες 37,53,360

&
t!t- ^  ·
/■



-431-

χάχες ναυτικές 283 
«dues κοιμενιχές 203 
χάχες χρυσοκέντητες 328 
χαχοτάδιχα 45 
καινοί 314 
χαχνοχαραγωγοί 41 
χαχνοχωλεΣα 182 
χαχνοχώλες 41 
χαχνοχώλης 261 
Καραβάν-σεράγι 39 
καραβάνι, 50 
Καραβάνι, Ράβα 327 
καραβάνια 51,52,268,269 
Καραβίδας Κ. 238 
χαραγιομχρούχ* 162,169 
Καραχίτζος Άντρέας (χρασοχώ- 
λης) 192
Καραχώστογλου Γεώργιος 252 
Καραμεσίνης ' ΙωαννοΟτσος (χρο- 
εστάς ΖαγοριοΟ) 288,297 
χαραμχατζήδες 257 
καραντίνα 102 

Καρατζάς Στ. 342 
Καρατζένης Δπμ. 331 
χαρβανάρπ6ες 135,136 
Καρδαμίτσια 103 
καρφιά 53
κατάλογοι φορολογικοί 45 
κατάλογος φορολογιχάς 67,113,114 
κατασκευαστής σκούφων 256 
καταστατικά 14,21 
καταστατικά 23 
καταστήματα 28 
καταστήματα έβραίχά 44

καταστήματα Καλαρρυτών 83 
καταστήματα τούρκικα 44 
καταστήματα χριστιανικά 44 

κατάστιχο 13 
κατεργασία δερμάτων 253

Κατζαράς Ίω .(κοντούρας) 387
Κατζαράς Χριστ.(χοντουρδς) 387
κατής Ίωαννίνων 273,314
κατοστάρικα 44
Κατσανοχωρίτες 83
Κατσικά 156
Κατσιχογιάννης 140
Κάσα 'Ελεών 150
χασσαόώροι 148
Καστοριά 328
Καστρινοί 27
κάστρο ’Ιωαννίνων 26,72,120,245
καφέδες Σάντος καί Ρίο 207
χαφευέδες 46

καφενεία 182,187,204
καφές 126,205
χαφετζήδες 3,76
κεραμίδια 207
κεριά 41,201,204
Κέρκυρα 96,122,123,130,134,144,
147,268,316

κεχαγιάδες 201 
χεχαγιάμχεης 111 
κηχουροί 102,104 
χηρί λευκά 53 
χηροχοιεΣα 183 
χηροκ&λες 33,202,368 
κιατίχης 273 
κιοσές 356



Κεουρκτζήμπασης 240 
κι,ουσέδες 191
Κεουταχής 109,120,316,317,381 
Βλ. Μεχμέτ Ρεσετ πασά 
κερατζηδες 38 
κεσλάς 325
Κετσεου-ΙΙετούλη Χρεστενα 297 
Κλέρετζης Γελ. "Ελληνας πρόξενος 
Ίωαννενων 150,274 
κλέφτες 234
Κλήμης ( ’Αρχεεπε'σκοπος ’Ιωαννε- 
νων) 28
κλε'μακα φορολογική 64,277
κλωστάδεκα 46
κοσμήματα 36
"Κόσσα" 189

Κοζάνη 52
κοενότητα 97
Κόλεας Σπυρεδων (γουναρδς)'393 
Κολοβός Σπόρος (Γραμματικός Βα- 
ροσεοΟ) 286
Κολομβότας (ταμπάκος) 95 
κολονάτα 43 Βλ. τάληρο *Ισπανέας 
κόμεστρα 109,214 
κομπανόα 21
Κομπατής Σ. (γουναρδς) 155 
κονακτζήδες 75,76,286,375 
κονάκι, 74,375
κονάκεα 56,74,79,209,210,271,286, 
380
κονεάκ 205 
Κόνετσα 85,125,378 
Κονόμος Ντενος 255,316 
κοντάκεα 41 
κοντακτσήδεκα 46

κονταξήδεξ 103* 
κονταχτζήδες 33 
κουτουράδες 32,70,258,378 
Κοντουράδεκα 46 
Κοντουρδς Άναστ. 258 
κοντουρατζήδες 38 
κοντοΟρες 38 
Κορδάτος Γεάννης 239 
κορδόνεα χρυσά 131 
Κορυτσά 85 
κουβέρτες 101
Κουγέας Σωκράτης 13,250,251,254 
257,263,265,268,269,271,274,275 
276,277,279,281,283,285,286,288
289.290.291.292.293.294.295.296 
297,298,299,300,301,307,331 

κο··γεουμτζήδες 254
Κουκεδης Κ 239 
Κουλουράς 260 
Κουμάνοβο 52 
Κουμέρκε ’Ιωαννενων 272 
ΚουμουνδοΟρος ’Α. 363 
κουνάβεα 34

κουρέας 260 
Κοιίρεντα 128,129,166 
Κουρεντοχώρεα 89 
κουρπάνε 376,397 
κουρσάροε 234
Κουτσαλέξης ’Αλ. 95,254,256,293,
294.296
Κουτσελεό 141
Κουτοόζης ΓΧμεταπράτης) 388
κρασέ 55,82,290
κροσονόμε 55,117,128,207,273
κρασοπουλεά 46,182,204,306



χρασοπούλοι 32,70,102,304,378*
379
χρεμεζί 36
Κρεμμυδδς Β. 252,287 
Κρεμμύδης 251 

Κρήτη 19
κρεοπωλεία 208
κρεοπώλες 208
κρεοπώλες. 'Εβραίοι 291
κρεοπωλείο 369
χριθαράδες 32
χριθαράδιχα 46
Κριθαροπάζαρο 42
Κρομάδας 83
Κρυστάλλης Δημ. 187
Κρυστάλλης Κώστας 187,122,257,293,
303
χτήματα Μοναστηριακά 190,193 
Κυριαχοδράμια 227 
Κώδικες 13
Κωνσταντίνου Βασ.(έμπορος) 386 
Κωνσταντίνου Γεώργιος (βεχίλης 
Ζαγορίου) 276,296 
Κωνσταντίνου Δημ.(μάστορας) 191 
Κωνσταντίνου Δημ.(μπαρμκέρης) 387 
Κωνσταντίνου Διαμ(ζαχαροπλάστης) 
387

Κωνσταντίνου ’Ιω.(ζαχαροπλάστης) 
387
Κωνσταντίνου Σπάρος (ραχοπώλης)
387
Κωνσταντινούπολη 20,26,37,52,60, 

32,207,253,328

λαγοί 34 
λαγοτόμαρα 53
λαζαρέτα 102,146,300,307,334,335
Λαζαρίδης Κ. 277,282,289,303
λαθρέμποροι 85
λάχχα 36,253
Λάχχα Πρεβέζης 140
Λαμκαδάριος Θ. 156,330
λαμπάδες 41,201
λαμπάδες (νοθευμένες) 201
λαμπαδοποιοί 368
Λαμπραίοι 83
Λαμπρίδης *Ιω. 104,155,210,247,
253,272,284,288,289,304,310,317,
340,355,356,357
Λάμπρος Σπυρίδων 14,237,247,302,
340,356,371
λαουρέντες 242
Λάππας Βασ.(συναλλαγματιστής)388
Λάππας Θεοδ. (έμπορος) 387
Λάππας Τ. 262,278,306
Λάρισα 29,287
Λάσχαρις Μιχαήλ 326,344
λάσσα 91,95,285,337
λασσοθέτες 94
λάστιχα 205
Λέγγαροι 251
λεηλασίες 27
Λειβαδεύς Ά λ. 360,361,367,368,
370
Λεοντίδης Κ. 239 
λειτουργική 206 
λευχοίτίς 251
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Λέων Στ ' ό Σοφός  18,235
λήστευα 108,109,135,184,210,
229,231,310
ληστές 135
ληστοσυμμορυ'ες 109
Λυατυφ ’Εφέντης (Κάνυτσας)123
Λυδωρυκης ’Αθ. 278
λεγυνάμπρυκα 40
λυγενόμπρυκα άσημένυα 181,352
λυγενόμπρυκα χαλκωματένυα 352
Λυθαρυ'τσυα 72,88,100,132
λυμάνυ 'Αγέων Σαράντα 51,205,214
λυμάνυ "Αρτας 51
λυμάνυ Αυλώνας 186,205
λυμάνυ Πάργας 205
λυμάνυ Πρέβεζας 51,52,186,205,214
λυμάνυ Σαγυάδας 51,52,205
λυμάνυ Σαλαώρας 205,214
λυμνη ’Ιωαννυνων 28,247
λυνάρυ 207
λυοκυα 36 βλ. καυ λυοκυνα
Λυουρκας(φοροευσπράκτορας) 318
λοβυκυ 43
λουμου 308
λουμοκαθαρτήρυο 107
λόντζα 21,22,178
Λοόντζηδες 379
λουφές 274 βλ. καυ όλουφές
λόκου 34
Λυμπερόπουλος Γυάννπς 267

μαγαζυά γυαννυώτυκα 44,80,83,141 
μαγ.υζυώτες 278 
μαθήτευα 22,77,242 
μαθητευόμενος 23

μαθητές 242
μαθητούδυ 242 

*
μα’υστωρες 28 βλ.καέ μάστορες 
Μακεδονυα 38,135 
Μακρυγυάννης *Ιω. 241 
μάλαμα 123
μαλαματοκαπνυσμένα 181
Μαλακάσυ 57,58,120,129,166,273,
277,279,282,292,304,315,380
Μανάρης Σπυρυδων (Γυμνασυάρχης Ζω·
συμαόας Σχολάς) 225
Μανοβάρδας Γεργυος (πραγματευτής)
146,147
μανουάλυα 40
μαντήλυα 53
μαντήλυα χρυσοκέντητα 36
Μάξυμος Σεραφεέμ 261,265,268
Μαρας Μυχαήλίνοτάρυος Κρήτης) 235
Μαρυνογλου Κων/νος 334
Μαρένογλου Χρυστοδουλος 60,62
Ηαρυνάκου-Βουραζέλη 234,235,236,
237,238,240,241,242,243,244,300
μαροκυνυα 36
Μασσαλυα 28,207
μάστορας 14,23,77,79
μαστορυά 24,243
μάστορου 24,220
μαστράφυα 378,397
Ματσοόκυ 95
μαόρυσμα άσημυοϋ 131 βλ. savat 
ΜαυροσκοΟφης Κων/νος (ράφτης) 387 
Μαυροσκοόφης Παν.(παντοπώλης)387 
μαχαλατζήδες 153,178 
μαχαλυώτες 178 
μάχη Σκουληκαρυας "Αρτας 141
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Μαχμούτ χασάς 120 
μαχμουτιέδες 43
μαχτοΟ 56,118,127,128,292,330,346
μεζάτια 123,282
μεζάτι 317
μειτάν 180
Μελάδες 251
Μέχιος Ίω. 386
Μελδς Λεοντάρης (έμπορος) 386
Μελδς Π. 248,251,277,294
Μελένιχο 158
μεντςίλι 119
μεντζίλι χάρτξι 56,274
μεντζιλχανές 68 0X.menzil-hane
Μεοόρχος Βασ (βυρσοδέψης) 368
μεροκάματο 73
μερτςάρπδες 32,62,69,378
μερτζάρης 250
μερτζάριχα 45,182
Μέρτζιος Κ. 235*246,247,251,
253,266,267
μερχαμέτι 377,378,397
Μεσολόγγι. 95,119,122
Μεσολογγίτης Κ .(χτίστης) 387
μέταλλα 205,207
μέταλλο 320
μετανάστευση 215
μετάξι. 126,207
μεταξουργός 257
μεταξοσκώληκας 131
μεταρρυθμίσεις 1839 15,133
μεταρρυθμίσεις 1856 15,160
μετζιλήσι 165,166,178
Μέτζο Μ*όνος 315
Μετσοβίτες 141

Μέτσοβο 52,85,89,140,211,378 

μεχκεμές 273,311 
Μεχμέτ Ζ  νσουλτάνος) 26 
Μεχμέτ Έφέντns(Δήμαρχος Ίω)367 
Μεχμέτ Ρεσίτ πασάς 109,122,134,
309
μητρώο μελών 21 
μιχροπωλητές 213 
μιντερας 261
Μίσιου Μίχος (κουντουρδς) 387 
Μισίριχα 44 
μισογέφυρο 328 
Μιχαλόπουλο:; Φ. 238 
Μολδαβία 237 
Μολδοβλαχία 34,35
Μολοσσός Ζώτος ΒΔ. 200,253,266,359

μολυσμένοι 300 
μοναστήρι 52,212 
μοναστήρι 'Αγίας Παρασκευής (Κα
τσικά) 157,341
μοναστήρι 'Αγίου Παντελεήμονα (Νη
σί Ίωαννίνων) 154 
μοναστήρι 'Αγίου Ίωάννου Προδρό
μου (Νησί Ί ω .)  192,225,339 
μοναστήρι Προφήτη ’Ηλία (Καρδαμί- 
τσια) 103,154,225,302,394 
μοναστήρι Προφήτη 'Ηλία (Κρόας) 
103,303
μοναστήρι Προφήτη ’Ηλία (Νησί Ίω ) 
103,154,155,302,394 
μοναστήρι 'Αγίου Δημητρίου Κατσι- 
κδς 157,202,226,303,395 
μοναστήρια 89
μονή 'Αναλήψεως (Κεφαλονιά) 28 
μονή Έλεοόσης (Νησί Ί ω . ) 29
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μονή Παναγίας Ντουραχάνης 254
Μονοδένδρι Ζαγορίου 268
Μάσχα 328
Μοσχάπολη 21
Μοσχάπουλος Ν. 236,240
μούλκι 312
μούλκια 112,382
Μουλούλης Λ. 328
Μουράτ Β ' (σουλτάνος) 26
μουράτια 397
μουσελέμηδες 310
μουσελίμης 117
Μουσείο ’Αρχαιολογικό ’Ιωαννί- 
νων 14
Μούσιου Ν. (καπνοπώλης) 388 
Μουσταφδ Γ. 24 
μουταφτζί^δες 62 
μουτεσελίμης 105,144,306 
Μουτδάπουλος Ν. 239 
Μουφίτ ’Αχμέτ 293 
μουφτής Ίωαννίνων 118,315 
Μουχτάρ πασάς 56,57,60,74,118,212 
Μουχτάρ Σιαμέτης 124 
μουχτάρηδες 165,177,179,189

μουχταροδημογεροντιες 177 
Μπαζάκας Θεόδωρός (άρχιτελώνης)55 
Μπαϊράμ πασάς 109 βλ. καί Βαίράμ 
πασάς
μπακάληδες 32,69,103,281,378,379 
μπακάλικα 46,*182,265 
μπακάμι 35,253
Μπακάλας ’ Αυαστ . ( βεκίλης Ζαγορίου)
276,296
μπαλώματ?)δες 377 
μπαρμπέρηδες 33

μπαρμπέρης 329 
μπαρμπέρικα 46 
μπαρούτι 89
Μπαροϋχος Ίωάν.(έπιστάτης.)285,377
Μπασάρα αρχοντικά (Καστοριά)327
μπασκαλάς 243
μπασκαλίτικο 243
Μπάστ όστάς 240 βλ.Ββξίηεΐβ
μπάτσ'παζάρ’ 126,177,321
Μπάφας Διαμαντής 255
μπεζεστένια 262
μπεζεστένια θολογυριστά 262
μπεζεστενλίΐδες 191
μπεζεστενλάδικα 45
μπέηδες 106
μπεκαγιέδες 283
μπεκαγιές ή μπεκαγιάς 67,282
μπεντελάτ
Μπεράτι 21,26,52,129, 134,166,195, 
211

μπεσλίκια 44
Μπέττης Στ. 261,285,297,303,355 
Μπάτζινος 83

U
Μπίτζιος Κων/νος (καποτάς) 181,
328
Μπιτάλια 58,110,296,310 
Μπισδουνάπουλο 39,104,260 
Μπογδς Σπυρίδων 383 
Μπάγκας 281,286
Μποροβάλης Σαλάχης (φοροειαπράκτο- 
ρας) 282
μπάρτζι 282 
μπάρτζια 67
μποσταντζήδες 32,102,104,204,260 
μποσταντζάδικα 182
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μχουγυουρντύ 61 
μχουγυουρντυά 81 

μχουλλέτα 300 
μκουμχυσυράου 56 
μχυυμχασυρης 263,275 
μχουμκαουρυές 118 
Μηουράλης Δημάτρυος 12*4 
μχρουτζάδες 182 
μχρουτζάδυχα 182 
μχύρυι 205
Μκωζούρ Φ. 251,288 

μύλου 260 
μυλωνάδες 260 
Μυσταχύδης Βασ. 237,256

Νάγυου 'Ιωάννης (χροεστάς 
Ίωαννυνων) 1*48 
ναχολεώνυο M3 
Νάχολη 53 
ναχολυτάνυχα *43 
Ναύχαχτος 108,119 

ναυτυχοΰ 37,257 
ναχαέδες 280,379 
ναχαγυές 30*4 
ναχαγυές Ζυτσας 273 
ναχαές 281
ναχυγυέδες 65,77,128 
ναχυγυές 'Ιωαννυνων 59 
ναχυγυές Παλαυοχάγωνης 309 
Νεοφύτου 29*4 
νεφέρυ 59,276 Βλ. nefer 
νεοέρυα 61 
νάματα 20*4,207 
νάματα ΒαμΒαχερά 131 
νάματα μεταζένυα 131

Νπσύ 'Ιωαννυνων 29,39,89,112,
117,1*4*4,15*4

νυζάμηδες 357
νυζαμυές 3*45,367
Νυχολάου Κων.(ψωμάς) 386

Φ

ΝυχολαΕδης 'Ιω . 291
φ

Νυχολαυδης Δημ. 326,3*4*4,3*45,351
Φ

Νυχολαυδου 'Ελευθ.327,337,357,360 
νοζούλυ 5*4,55,63,117,128,271 
νάθα 102,301 
νάθευση 291 
νουχοχυρυά 31*4
νάμος Βυλαετυων 177,178,188,232 
νάμος Νομαρχυών 179 8λ.νάμος Βυ- 
λαετύων
νάμος στρατολογίας 322 
νάμυσμα 6 λυβρων *43 
νομύσματα εύρωχαυχά *43 
νομυσματα ζένα *42 
νομύσματα τουρχυχά *43 
ΝοσυχάμοΒα Ελένη 123 
ΝοσοχομεΟο 102 
νουζουλαζάς 55,271 
νοζούλυ 271 
νοΟρχυ ά νούρκυα 251 
νούρχυα 3*4
ΝοΟτσος Άλέζης 55,98,288,297,30*4 
νουζούφυα 163 
νταβάς 97 
ντάμγχα 320
Νταλύαγας 'Ιζέτμχεη  τοΟ 'Αντέμχεη 
12*4
ΝτεΒάλυας *Αθ.( κοναχτζάς) 76,286, 
287 -
ντερΒεντάτ άγάς 136
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ντεστούρ 243 

ντογάνα 378 

ντούκυα Γένοβας 43 

ντούπεα 'Ισπανε'ας 43 

ντουσεμές 271,286 

ντουσεμές 191,356 
ντουφεζόδες 103

Νυσταζοπούλου-Πελεκύδου Μ. 245,

344,358

νυφύτσες 34

Ξάνθος Μεχαόλ 311

Ξηρόβαλτο 328

ΗηροβοΟν*. 140

ξούρη (κουσούρε) 378,397

Ξυγγόπουλος Α. 266,339,371

ξυλεύα 205

ξυλάδεχα 183

ξωκκλόσεα 103 βλ. μοναστόρεα 

όγκεά 43

’Οδησσός 52 .

οδός άμαξετό 185

’Οθωμανού ’Ιωαννενων 170

οεχονομεα άγροτεκό 235

οεχονομεα άστεκά 18

οεχονομεα έμπορευματεκά 78

οεχονομεα νομισματικό 22

Οεκονόμου ’Αλ.(έμπορος) 388

Οεκονόμου Γ. 302,304

Οικονόμου ’Ιω. (έμπορος) 386

Οικονόμου Μάνθος 55

οεκοε έμπορεκοε 50

οίκος έμπορεχός 48

οίκος έμπορεχός ’Ιωάννου Στ. 55,106

οίκος έμπορεχός Σελέχη καί Σάρρου 

247

οίκος έμπορεχός Χατζηνύκου 51

οενόπνευμα 205 
οινοπνευματώδη 207 

οένοπωλεεα 187 

οενοπωλεεο 369 

Όλλανδε'α 35 

όλουφές 56,274

'Ομοσπονδία έπαγγελματεων Ήπεερο 

222,232

’Ομέρ πασάς Βρυώνης 105,112,117,

122,142,143,144,212,309,381 

όνταλούχε 283 

όπλα 139 

όπλοποεεεα 182 

οργάνωση συντεχνεακό 19,22 

όργάνωση σωματεεακό 18 

’Οσμάν πασάς 366,369 
’Οσπότεον 21 

Ούγγαρέα 35

Όχρε'δα 52,^^ -ν ·

παζάρεα 236 

παζάρε 48,262

παζάρε γεαννεώτεκο 42,139,141, 

182,188,214,380

παζάρε ’Ιωαννενων βλ. αγορά ’Ιω

άν νένων 41

παζαρμπασεάδες· 42 61.pazarba§i 

παεδέον 242

παεδε' .-+2 
*

Παεσεος (’Αρχεεπέσκοπος Κεφαλονε-
ας καέ Ζακύνθου) σ. 28

* , .ν ■ -
Παεσεος εερομόναχος 28 :;ν

/



-439-

Πάχμωρ Γεωργεος* ("Ελλην&ς’ Πρό

ξενος 'ΐιΛχννενων) 173 

Παλαεολόγος ’Ανδρόνεχος 25 

Παλαεοότουρχοε 161 

χαληχαρεάτοκα 67,282 

Πάλης Μχαλάνος 92,93,94,334 

χαλεατζεδεχα 182 

Παλεοόρας θ. 356 

Παμβώτεδα 6λ. λεμη ’Ιωαννένων 

Παναγεα Χρυσοβε'τζας Μετσόβου 

100,16Η 
χανδοχεζα 39

χανηγόρεα έμχορεχά 48,49,135 

χανηγόρε έμχορεχό "Αρτας 49 

χανηγόρε έμχορεχό ’Ελασσόνας 49 

χανηγόρε έμχορεχό Κόνετσας 49 

χανηγόρε έμχορεχό Μαυρονόρους 

(Γρεβενά) 49

χανηγόρε έμχορεχό Μεγάροβου 

(Καστορεά) η9

ιανηγΟρε έμχορεχό Μοσχολορεου 

Τρεχάλων 49

χανηγόρε έμχορεχό Μχουνελας 49 

χανηγύρε έμχορεχό πΠωγωνεανόΜ 49 

χανηγύρε έμχορεχό Σερβεων Κο

ζάνης 49

χανπγΟρε έμχορεχό Στρώμνετσας 49 

χανηγόρε έμχορεχό Φαρσάλων 49 

Πάνου Κ. (χαχνοχώληΟ 388 

χανούχλα 62,102,107,111,116,229, 

266,307

Πανταζής θεοχ.(ζαχαροχλάστης) 387 

Πανταζής 'Ιω. (τοχεστός) 388 

Πανταζόχουλος 177,234,270,341,344 

345,346,347,351

χανώλη 105,106,107,300,306 

Παχαγαρόφαλλος 235 

Παχαγεωργεου Δημ.(άργυροχρυσοχό- 

ος) 255

Παχαδόχουλος Νεχ.237,246,253,358 

Παχαδόχουλος Στ. 234,311,317,318, 

324,331

Παχαζόσηε ’Ιω.Μετσοβετης (χαντζής) 

225

Παπάζογλου Χατζητοόρης 256 

Παχαθανάση-Μουσεοχοόλου 349 

Παχαθανασεου Άθ. (ράφτης) 387 
Παχαχώστας "Αγγ. 264,284,292,293, 

306,339

Παχαχώστας Νεχ. 131,256,324 

Παχαμόσχος Σχ. (χρυσοχόος) 255 

Παχαοεχονόμου Γεαχουμής (τσαρου

χάς) 387

Παχ&ς ’Αναγνώστης 187 

παπλωματάδες 33 

Παπλώματος 261

χαχουτζΡίδες 28,32,38,63,69,226,258, 

259,371,378

χαχουτζήδεχα 42,45,182,263 

χαχούτσεα χολετεχά 38,376 0λ.ΗΜονά” 
χαχούτσεα σαράτσεχα 38

παραβάτης 23

Παραμυθεά 140,211

Πάργα 52,70,71,125,211,284

Παρεσε 199,358

χασαλεχε 62,71,74

χασαλεχε 'Ιωαννένων 31,76,78,105,

109

Πασεόμχεης Άσεμχεεζαντέ 214 

Πασχάτης 'Αλ. 237
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Πάσχα 102,152,338 

Πατρεαρχεεο 158,165,185 
Πατσέλης Ν. 287 

πέδελα γυναεκεΟα 184 

χεεθαρχέα συντεχνιακή 

χεένα 107

Πελοποννήσεος 85,108,287 

Πέντε Πηγάδεα 51,141 

πεντεφράγκα 43 

Περέβλεπτος 154 

χερεηγητές 30,31,74,248 

Περλεπές 52 

πέταλο 320 

πεταλωτήρια 182 

πεταλωτής 261,320 

πετρέλαεο 207 

Πετρέδης Άθ. 259 

χεάστρα 260 

πεάτα 40 

πεστολεα 36,41 
πεστολεα άλβανεκά 180 

Πλάκας Σπ. (σεδεράς) 395 

πλανάδεα ζωή 40 

πλεκτά 53

πλεκτά άσημένεα 131 

Πλουμέδης Γ. 364,365,366,368 
πόλεμός 1897 213,214,231

πόλεμός Ρωσοτουρκεκάς 1828-1829 
108

πόλεμός Ρωσοτουρκεκάς 1877-1878 

362

πολεμοφάδεα 119 

Πάλη 38,91 βλ. Κων/λη 

πολεορκέα Μεσολογγέου 108 

πολεορκέα Μεσολογγέου (β) 309

πολέταε μχεζενστενλήδες 63 
κολέτεκα 44,46

πολυέλαεοε 40 

ποντέκεα 34 

χοντεκογουνες 251 

ποτήρεα 5’3

Πάττεν Α.(Δεευθάνων Γραμματέας τοΟ

‘ΕλληνεκοΟ Προξ. ’Ιωανν.) 203

πουγκέ 279,380

χουκάμεσα 131

πουρνάρε 253

Πράγα 52

πραγματευτάδες 50 
χραγματευτάδεκα 45

χραγματευτές 29,34,69,136,249 

πραγματευτές ‘Αλβανοέ 134 

χραγματευτές τοΟ καφέ 33,62,70,278 

Πρακτορεζο έμχορεκο (*Ιταλεκο)206 

Πρέβεζα 52,109,110,119,123,144, 

211,212,214,224,310,377 
Πρεμετή 85,378

Πρεσβεέα Κων/λεως (έλλπνεκή)13,161 

Πρεζρένπ 212 

χρενοκάκκε 35,253

πρόβατα 34 

προεστηλέκε 147 

προεστάς 30 

χροεστάε 65,77 

προεστός βαροσεοΟ 111

προεστάς Ζαγορεοϋ 98,100 

προεστάς ’Ιωαννένων 100 

χροέκα 137,153 

προεκοδοτήσεες 152 

προεκοσάμφωνα 13,217,218 ,ν>χ 

χροεάντα 14,19,20 ^

z

Η
^ ■

1 χ

/ " V!w·
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χροΕάντα Αγροτικά 48 

ιροίάντα Axoixtax* 207 

jpio^via ‘αύςτρυοχοί 205 

χροιάντα Βιομηχανικά 199,203 

χροιάντα Βιοτεχνικά 29,48 

χροιάντα εύρωχαίχά 215 

χροιάντα συντεχνιακοί 28 

χράχριτοι ΖαγοριοΟ 96 

χράχριτοι 'Ιωαννίνων 96 

χράνοια κοινωνικά 101 

χρονάμια 25,26 

χρονάμια Ζαγορισίων 288 

χρονομιαχάς Αρισμάς 26 

χροξενεΟα 31 

χροξενεΟα έλληνιχά 13 

χροξενείο ’Αγγλίας (Ίωάν ) 36

χροξενεΟο Αυστρίας (*Ιωα.) 31 
χροξενεΟο Γαλλίας (Ίωαν.) 31

χροξενείο 'Ιταλικά 206 

χροζενεϋο Ρωσίας (*Ιωαν.) 31 

χροχαγάνδα αύστριαχά 204

χροχαγάνδα ιταλικά 204,206 

χροχαγάνδες 360

χράσοδοι μοναστηριακές 148,159 

«ροστάτης άγιος 102 

χράστιμα 208

χράσφυγες Γιαννιώτες 122,129 

Προύσα 207

χρούχοντες 30,98,121,137*179 

Προφήτης Ήλιας 102,201 

ΠΡωτάχολλα 22ηδ 'ίανουαρίου/.

3 Φεβρουάριου 1830 12*4

Πρωτοχολλο 16ηδ /22ηδ Μαρτίου 
1829 *
Πρωτόκολλου Λονδίνου 18 *Ιανου 

αρίου 1836 175

χρωτομαΕστορες 28,29 Βλ. χαί χρω-
>

τομάστορες

χρωτομάστορας 22,23,2*4,110,149, 

188,193,194,239,240 

χρωτομάστορας 'τ&χιαντζάδων 156, 

302,308

χρωτομάστορες 28,100,133 

χρωτοχαλίχαρο συντεχνίας 22 

Πύργος Λιθαριστιων 72 

χυρχαγιά 'Ιωαννίνων 1760 81,86,289 

χυρχαγιά 'Ιωαννίνων 1820 93

χυρχαγιά 'Ιωαννίνων 1831 110,155

χυρχαγιά 'Ιωαννίνων 1856 184

χυρχαγιά 'Ιωαννίνων 1869 15,160,187 

χυρχαγιά σεραγιοΟ 'Αλά (Τεχελέ- 

νι) 69

χυρχολάσεις 27 

χυρχάληση ΒαροσιοΟ 90 

Πυρσινέλλας Β. 187,245,263,355, 

361,365,367 

χωλητής σκούφων 256

ΡαδοΒίζι "Αρτας 139

Ράδος Βασ.(χροεστάς ΖαγοριοΟ) 81

289,379

Ράδος Κων/νος 289 

Ράιχο 328 

ραχί 55,82,290 

ραχοχουλιά 182 

ράμματα 34

Ράμφος Κ. ("Ελληνας χράξενος 'Ιω

αννίνων) 184,245 

Ρασίμ χασάς 185,187,188 

ραφτάδες 81,131,157,180 

ραφτάδικα 182
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μεγγυνες 43 

Ρέθυμνο Κρήτης 158 

ρεντύφηδες 193,224

Ρέσσος Ίω. 123,286,296 

ροζάρο 36

Ράβας Κυρατζιίς 327,383 
ρόγα 397 

ρολογάδοχα 182 

Ρουμανοα 51,207 

Ρούμελη 130 

ρούμελη βαλοσύ 56 

ρουμποέδες μοσύροχοο 44 

ρουμποέδες πολυτυχου 44 

ρουμπυέδες φουντουχλυοΌ 44 

ρουπονο 43

Ρουστέμ πασάς 150,151 

ρουφέτο 237,279 

ρουφέτο χρασοπούλων 304 

ρουφέτο χρυσοχοων 226,371 

ρουφέτυα 28,236,286,336 

ρουφέτοον 237 

ρύζο 205,207 

Ρωσύα 34,35,51,52,53,91 

Ρωσσέτος Σ.("Ελληνας πρόξενός 

’Ιωαννόνων) 150,291

Σαγοάδα 28,29,52,119,211,268

σαγματοποοοέ 39

Σαϋταγας Μπαμπατζάνης 123 
*

ΣαΣτ πασάς 149

Σαχελλαρέου Μ. 270

Σαλαμάγχας Δημ. 11,233,240,245,
258,259,263,266,300,305,351,354,

355,357,362,371

Σαλαώρα 51,52,212,214*,268 

Σαλ'ύχ μπέης 250

Σαλύχ πασάς 69,283,306 
σαμαράδοχα 182

σαμάροα 39
Σαμαρονοώτης ’Αναστάσιος (έπυστά-

της άγορας) 42

σαμούρυα 34,251

σαμουρόγουνες 251

σαμαρτζήδες 32,63,70,378

σαμαρτζύδοχα 46

σανταχάτυ 397

σαντζάχοα 57,165

σαντζάχο Αυλώνας 58

σαντζάχο Δελβονου 58

σαντζάχο ’Ελμπασάν 58

σαντζάχο ’Ιωαννόνων 55,58,59,273

σαντζάχο ’Οχρόδας 58

σαντζάχο Τροχάλων 58

Σαντηχ έφέντης (Λομποχοβονάς) 123

σαπούνοα 204

σαπουνοποοεοα 183,198

σαράτσηδες 32,38,63,68,69,376

σαράτσοχα 45

Σάρρας Βασ. (χαπνοπώλης) 368 

Σάρρας Πέτρος (έμπορος) 387 

Σάρρος Δ. 298 

Σάρρος Λάμπρος 29 

σαράφηδες 381 

σαράφης 86 

σαράφοχα 46,183 

σατετζέδοχα 46 

Σβορώνος Ν. 49
Σεγχούνης Φ. 336,337,339,342
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σελάδιχα 46,182 

σελάχι 180 

Σελέχης Κων/νος 29 

σέλες 39

Σέλφος Άργυροχαστρίτης 123 

σεμεντζήδες 28 
σενέτι 166

σεντουχάδες 33,63,70

σεντουχάδιχα 46 
Σεράγε&ο 21,239

Σερ&ία 237 

σερασχέρης 382 
σερμαγιές 267 

Σέρρες 37,52

Σιαμούτας Σ.(γουναράς) 155 

ΣιαράΒα (συνοικία) 27 

σιγίλιο κατριαρχιχά 342 

σιγχουνάδες 81,380 

σιδεράδικα 182 

σιδερικά 34 

σιδηριχά 53,204,205 

σίδηρος 53 

σιδηρουργική 206 

σιδηρουργοί 103,202 

σιχαέτια 287 

Σικελία 245 

Σιμάκουλος 286 

σιμιντζήδες 33,70,379 

σιμιντζής 260 

Σιυάν χασάς 26,244 

σινάφι 376,378 
σύνεφ 236

σινιά 40 

σιντςάιια 34

Σιοράκας Γ. 247,265,268 

σιτάρι 214

σιτάρι αύθετνιχά 283 

σιτηρέσιο 62 

σιτοδεία 100

Σίφνιος Σταμ.(έργάτης) 388 

σκάλα 55 

σκάλες 84

Σκαλτσογιάννης 140 

σχάλωμα Σαγιάδας 269 

σχαλώματα Τζαμουριδς 272

σχινάφυλλα 252 
Συχιώτης Δ.Η 298

Σχάδρα 134,212,239

Σκάκια 21,52

Σχούταρι 52

σκουφί 36

σκουφιά 53

Σχυλάσοφος Δ. 27

σχωληχοτροφία 203

ΣουγδουρΤΐδες 254,255

Σουγδουρής Σερμκάνος 246

Σουλειμάνης Μολά 123

Σουλειμάν μκέης (δερ$έναγας) 135

Σουλειμάν μκέης Φράσαρης 139

Σουλειμάν κασίνα 30 $λ. *Αισέ 

χανοάμ
Σουλειμάν κασάς 81,105,117,289,

313,380

Σούλης Χρ. 246,261,353 

Σούλι 119,140 

Σουλιώτες 140,249,309 

Σουλιώτης Μήτρος (τσαρτζής) 388 

σούμκασης θησαυροφυλακίου 236
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Σόυπχιΐ Μπέης 171

Σούρλας Εύρ. 272,331,354,355,357

σπατιάδικα 46

σπαχής 291

σπιτιάτικα 63

Σταμέλος Δημ. 256

Σταλόδης,238

στατεράδες 33,40,63,70

στατεράδικα 46

Σταύρου Γ. 98,145,146

Σταύρου Σωτ.96,144.145.146.147

Στερεά 'Ελλάδα 310

Στερεά Ελλάδα Δ.108,130,189,348

στεφάνια 314

στόμα 63,82,83,84,87,106,112,113,

116,117,118,229,279,281,314,380

στόμα βαροσιοΟ 66

στόμα βιλαετιού 66,81

στιμαδάροι 63

στιμαδάρος 65

στιμάρισμα 113

στολές 38

Στούπης Σπ. 255,316 

στρατώνας 'Ιωαννόνων 210,325 

σύλλογοι 18 

συναγωνισμός 219,231 

Σύμπονοι 18 

συμφωνητικά 29 
συνάφι 236

συνάφό χαντζήδων 192 

συνάφι χρασοπούλων 192 
συνάφια 13,323,379

Συνέδριο Βερολίνου 358 

συνέταιρος 25

Συνθήκη Βερολίνου 1878 199,209

Συνθήκη Κάλλιντζας 9/21 'Ιουνίου 
1832 130,349

Συνθήκη Παρισίων 160 

συνοικία Ζεβαδιέ (Καραβατιά) 226 

συνοικίες 177,178,189 

συντεχνία αγωγιατών 38 

συντεχνία άλμπάνηδων 41 

συντεχνία άλευροπούλων 40 

συντεχνία αρτοποιών 40,103,193, 

196,225,301,303

συντεχνία βαρδακουλάδων 37,250 

συντεχνία βαφιάδων 41 

συντεχνία βυρσοδεψών 35,221,358, 

βλ. καί συντεχνία ταμπάκων ή 

ταμπάκηδων

συντεχνία γαλακτοπωλών 41 

συντεχνία γουναράδων 34,103,137, 

155,180,200,249,292,359,393

συντεχνία όμπρισιμάδων 37 
συντεχνία καζάζηδων 37

συντεχνία καζαζήδων 40 

συντεχνία χαλαντζήδων 40,216,366 

συντεχνία χαπάδων 37,81 βλ. καί 

καποτάδων

συντεχνία καποτάδων 37,81 βλ.καί 

συντεχνία χαπάδων 

συντεχνία καποτάδων-γουναράδων 
Κερκύρας 316

συντεχνία καρφοπεταλωτήδων 41 

συντεχνία κηπουρών 39 βλ. καί 

μποσταντζήδων

συντεχνία κηροπωλί,ν 40,201,359 

συντεχνία κονταζήδων 103,104



συντεχνία κονταχτζήδων *41 βλ. 

χονταζήδων

συντεχνία χοντουράδων 12,38,366 

βλ. καί χοντουρατζήδων 

συντεχνία χουντουρατζήδων 38* 

συντεχνία χουρέοΛ> >40 βλ. μ at 

μκαρμκεράδων

συντεχνεα χρασοκοάλων 38,77,15*4 

συντεχνεα χρεοκωλών *41 βλ. καί 

χασάκηδων

συντεχνεα χρεθαράδων 39 

συντεχνεα λαμκαδοκοεών *40,201,

συντεχνία.σαράτσηδων 38,250,292 

συντεχνία σεντουχάδων *41 

συντεχνία σεδεράδων *41,156 βλ. 

χαί σιδηρουργών

συντεχνία σεδηοουργών 157,202, 

226,303»

συντεχνία σιδηρουργών χαί χαρφο- 

191χεταλωτήδων 1*4

συντεχνία σεμεντζήδων *40,77 

συντεχνία στατηράδων *40 

συντεχνία συρμαχέσηδων 37,38 

συντεχνία ταμκάχηδων η ταμκάχων

202,359

συντεχνία μερτζάρηδων 3*4,250 

συντεχνεα μεντεράδων 30 βλ. 

χαε κακλωματάδων 

συντεχνία μουταφτζήδων 250 

συντεχνεα μκαχάληδων 39,77 

συντεχνεα μκαλωματήδων 12,39 

συντεχνεα μκαρμκεράδων *40 

συντεχνεα μκοσταντζήδων 39,250 

συντεχνεα τουφεζήδων 103,10*4 

συντεχνεα ξυλουργών *41 

συντεχνεα κακουτζήδων 12,38,137, 

292,376

131,137,199,283,292,323,328,369 
συντεχνεα ταχεαντζήδων 36,103,

110,155,2*49,250,292,355 βλ. χαε' 
ταχεντζήδων

συντεχνεα τενεχτζήδων *41 

συντεχνεα τερζήδων 38,137,156,292 

συντεχνία τζεαρτζήδων π τζεαρτζί- 

δων 33,35,37,77,191,250 

συντεχνεα τουτουντζήδων *41 

συντεχνεα τουφεζήδων *41 

συντεχνεα τσαγκάρηδων 366 

συντεχνία τσαρουχάδων 38,137,221, 

292

συντεχνεα κακλωματάδων *41

συντεχνία κεταλωτών 103

συντεχνεα κολετών μκεζεστενλή- 
δων σ. 3*4 βλ. κολετών έργαστη-

ρεαραίων

συντεχνεα κραγματευτών τοΟ χαφ£ *40 

συντεχνία ραχοκονίλων 38 βλ. χαί 
χρασδκοΟλων

συντεχνεα σανδαλοκοεών 221 
συντεχνεα σαμαρτζήδων 39

συντεχνία ύκαλλήλων σανδαλοκοεών 

221

συντεχνία ύκαλλήλων ύκοδηματοκοε- 

ών χαε σχυτίων 221 

συντεχνία ύκοδηματοκοεών 221 

συντεχνία χαλχεάδων 157,303 

συντεχνία χαντζήδων 38,15*4,191,225 

συντεχνία χασάκηδων *41 βλ.χρεοκωλών 

συντεχνεα χοντροκακουτζήδων 38 

βλ. χαε τσαρουχάδων



-446-

συντεχνυα χορταράδων 39 

συντεχνυα χρυσοχόων 36,292 βλ. 

καέ χρυσυχών

συντεχνία χρυσόραφτάδων 37 βλ. 

χαέ συρμαχέσηδων 

συντεχνυα ψαράδων 39 

συντεχνυα ψυλοπαπουτζάδων 38,39 

συντεχνυα ψωμάδων 40,77 

συντεχνυαχάς θεσμός 11,12,14,15, 

16,21,25,27,77,220,228,230 

συντεχνίες βυοτεχνυχές 78,142, 

199,200,206,216,219

συντεχνυες βυζαντινές 18 

συντεχνίες έμπορυχές 78,142, 

216,249

συντεχνίες Ζακύνθου 235 

συντεχνίες ύσλαμυχε'ς 22,26 

συντεχνίες Θράχης 235,237,238, 

242,244

συντεχνίες Κοζάνης 241,242. 

συντεχνίες τεχνυτών 249 
συντεχνίες χρυστυανυχές 22,32,45

συντεχνυτες 65,114 

συντεχνυτες Ζαγορυσυου 96,124 

συντεχνυτης 50,78 

συντροφυα 21,50,98 

συντροφυα γουναρικά ✓ 267 

συντροφυα χαλαντζυδυχη 216 

Σάρα 147 

συρμαγυές 242 

συρμαχέσηδες 32,258 

Συρμαχέσης Δ. (χεντηττΐς) 387 

Συρραχυώτες 80,81,83,380 

Συρράχο 120,315

συσσωματώσευς 234 

σχουνυά 205,207 

σώματα 18

σωματευα 18,222,237 
Σωφρο'νυος Μητροπολυτης ’Ιωαν- 

νυ'νων 202,223,355,364,370

τάγματα 18/ ·
ταϋμυ 61,62 βλ. χαυ ταυνυ 

0

ταΰμυ,,αύθεντυκά" 278

ταυμυτζηδες 61 
0

ταυνυ 62,278,279 
0

TaCp Βελής (δυουκητης "Αρτας) 278 

ταχυαντζίΐδες 32,36,37,62,69,102, 

156,249

ταχυαντζάδυχα 45 

τακυαντζής 256

τάληρο Αύστρέας 41 βλ. ρεγγυνα

τάληρο Βενετυας 43

τάληρο *Ισπανυας 43

Ταμευο ’Ελεών ’Ιωαννένων 13,124,

148,152,190,223,224,325,329,336

ταμπάκηδες 103,180,203 

Ταμπάκης 252,253 

ταμπάκυχα 36,42,183,254 

ταμπάχυχα Ζακύνθου 259 

ταμπάκυχα Θεσ/χης 254 

ταμπάκου 32,68,69,254,264 βλ. 

χαυ ταμπάκηδες 

ταμπάκος 199 

Τανζυμάτ 160,162 

τάξευς 18 
ταξυλντάρηδες 166 

ταζυλντάρης 66,273,276,281,318 

ταράφυα 65,113



-447-

ταφμητζήδίκα 46

Ταχήραγας Άμπαζηδ 123,145,146, 

297

τεκλίφία 122,382 

τελάληδες 42

τέλος άγορδς 126 βλ, μπάτσ* 

παζάρ’

τελωνειακά τέλη 82,117,125,177

τελωνειακός αρχές 55,85

τελωνειακοί φάροι 55

τελωνοφύλακες 52,82

τεμετοΟ 176

τεμετού βεργκιού 207

τευεκτζήδες 70

τενεκτζήόικα 46,182

Τεπελένι 69

τεπλίκια 36

Τεργέστη 53

τερζ*6ες 32,70,102,131,258,281 

τερζήδικα 46 

τερζής 157,258,329 

"τερζιμάτι χαιριέ" 134 

τερζοτακεντζήδες 258 

τεχνίτες 19,25,29,147

τεχνίτες πλανάδιοι 213,216 

τεσκερές 85,127 

τεστήρι 14,79,243,379 

τζάκια 314 

Τζαρτζάνος Ζησ. 356 

τζαρτζαίριδες 249

τζαρτζίδικα 34,45 βλ. καί 

τσαρτζίδικα 

τζερτζηδες 249 

τζετζάδες 208

τζετζιγιές 54,163,270, Bl.ci2ye

τζιαρτζήδες 62,69,180,379 

τζιαρτζίδες 249 

τζιατί 155,383

Τζιατζιάνης θεμελ^ς (κονακτζάδ) 
75,76,282,375 

τζιεφτιλικιώτης 379 
τζιοβαερτζήδες 254 

τζιοβαραίοι 254 

τζίφτια 375,397 

τζιουμπατζήδικα 46 

Τζουκδς Δημ. (έμπορος) 387 

Τζωτζάκης θ. 238 

τιμαριούχοι. 21 

τιμαριωτισμάς 78 

τοκογλύφοι 123,214 

τοκογλύφοι'Οθωμανοί καί *Αλβανοί 

68
τοκογλύφοι Εβραίοι 68,121

τάκοι 121,123

τάκος 101,137

τομάρια 36

τομάρια κίτρινα 254

τοπογραφία 12

Τοσίτζα ’Αδελφοί 252

Τοσίτζας Μιχαήλ 242

Τοφεκτζήδικα 46

τουζλούκια 180

Τούνα 59

τουνελίτικα 44

τουνουζλίδικα 44 βλ. καί τουνελί

τικα

Τούρτα ’Αναστασία 304,339 

Τουρτούρης Γεώργιος 55,83 
τουτουντζήδες 33,70 ^.\Λ

τουτουντζηδικα 46
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τουτουντζίϊς 261 

τουφέκυα 41 

Τρανσυλβανία 237 

Τράπεζα 2 m

Τράπεζα ’Ιωαννίνων 366

Τράπεζες αύστρυακές 205

τραπεζίτες τοκογλύφου

(’Εβραίου) 215

Τρυανταφύλλου 'Αννα 256

Τρίκαλα 52

Τρυπολυτσά 287

τσακάλυα 34

Τσακάλωφ Νυκηφόρος 252

Τσαμαντας Θεσπρωτίας 140

τσαουσάδες 73

Τσαρκοβίστα

τσαρτζήδες 378

τσαρουχάβδς32,180,181,204

τσαρούχυ 38

τσαρούχυα 137

τσεκυνυ Βενετίας 43

τσεκίνυ ’Ολλανδίας 43

Τσελεμπη ’Εβλυγυά (περυηγητής)

28,236,246

Τσεπέλοβο Ζαγορίου 111,311 

τσυαρτζήδες 32 

Τσυγαρίδας 140

Τσυμούρης η Τζυμούρης ’Αθ. 255 

τσυράκυ 14,22,23,24,242 

τσυράκυα 220

Τσυρπανλίίς Ζ. 264,309,310,322, 
345,355,358

τσίτυα 53,203 βλ. ύφάσματα βαμ

βακερά

τσυφλυκυώτες 77,78,228

τσοπάνου 81 ι
Τσοποτός Δ. 287 ;

τσάχες 53 βλ. μάλλυνα ύφάσματα 
Τύνυδα 37,253 

τυρί 331

υαλουργεία 183 

ύπαλληλία βυρσοδεψών 221 

ύπαλληλία τσαρουχάδων 221 

υπηκοότητα έλληνυκύ 172,175,189, 

216

ύπηρέτης 242

ύποδηματοπουυα 206

ύποζύγυα 107,119,184,214

υποτίμηση νομίσματος τουρκυκοΟ 110

υφαντουργεία 182

ύφάσματα 34

ύφάσματα βαμβακερά 53,203,205,207 

ύφάσματα λυνά 203,207 

ύφάσματα μάλλυνα 53,203,205,207 

ύφάσματα μεταξωτά 205,207 
ύφασματέμπορου 33 

'Υψηλάντης 'Αθ. 251

Φάλταίτς Κ. 252,254,255,258,260 

269,291,366 

φαρμακεία 183 

Φέγγας ’Οσμάν 170 

φερμάνυ 22,24,26 
φέρμελη 180 

φεουδαρχία 228 

φεουδαρχυκύ 78 

φέσυ 37,256 

φέσυα φράγκυκα 257 

φεσυάτυκα 45,264
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/Γ

Φιλαδελφεύς X. 237 

Φιλάρετος Γ. 238 

Φιλήμων I. 2**5,275,276 

Φιλιάτες **0,211 

φιλειά 2**3 

Φιλικοί 87

Φίλιου 'Αλέξιος (προεστός *Ιωαν-

νίνων) 1**8,1**9,311

Φιλιού Δημ. (παντοπώλης) 387

Φιλιού Τασούλας (κρασοπώλης) 387

Φιλιππούπολη 21

φιρμανλής 89

Φλώρινα 52

φλωροκαπνισμένα 181

Φορεσιές 38,131
φοροεισπράκτορας 55,65,66,67

φοροεισπράκτορες 10**,112,139,167

φόροι δημοτικοί 207

φόροι έκτακτοι 57,118,209

φόροι τακτικοί 117,209

κλίμακα φορολογικό 60,82

Φοροσυλλέκτης 290

φόρος για τό Σεράγι Ρούμελη Βα-

λισί 58

φόρος έπιτηδεύματος 16** 

φόρος κεφαλικός 5**, 162,163,270 

βλ. καί χαρότοι

φόρος κτηματικός 162,167,168,173,

176
#

φόρος οδοποίας 208 

φόρος προσωπικός 162,270 

φόρος σήμανσης 177 0λ. 

φόρος σφραγίδας

φόρος στρατιωτικός 162,163,16**, 
168,207,367

φόρος σφραγίδας 126,177 βλ.

damga resmi 

φόρος υποζυγίων 209 

φουντούκικα ****

φουντουκλιά **** βλ. φουντούκικα, 

φοΟρνοι 81,107,182,187,19**,306, 

379 . ,

Φρόντζος Κ. 329,335,338 

φυλακές 101 

φυλακισμένοι 101,102 

φυσιγγιοθήκες 131 

Φώτιος,μητροπολίτης Κορυτσας 221, 

225

Φωτόπουλος Κων/νος .12,233,242,- 

258,301,369

Φώτου Χρ. (καζινιέρηε) 388
ι

χαβιάρι 53 

χαζίριές 56,118,27**
φ

Χαίρη Πατσαντδς (Δήμαρχος Ίωαν-

νίνων) 212

χαϊρλή 377

χαλασμός ΚησιοΟ 95

Χαλιάσας Δημ.(σιδεράς) 390,391

Χαλιάσος Δημ.(σιδεράς) 395

χαλκιάδες 103,202

χαλκός **0,123

χαλκουργός 260

χάλκωμα 123,391

χαλκώματα **0,122

χαλκωματάς 260

χανέδες 166

χανές 3**6

χάνια 39,**6,81,126,183,187,306, 

379,380

ί
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χαντζήδες 32,70,102,304,379 χειροτεχνήματα 28,139,205,207 

χαντζής 369 χειροτεχνήματα εύρωπαίκά 135 

Χάντζίος ’Ιωάννης (κονακτζής) 75, χειροτεχνία έργαστηριακή 30

76,282,375

Χαραμής Δπμ. (έμπορος) 280

Χαραμής Κων/νος (έμπορος) 146

χαρατζής 55,271

χαρατζοπουλον 54

χαράτσι 54,63,117,162,270

χαράτσια 330

Χαρεζ αγάς 286

χαρεκέτι 382,397

χαρηλή ή χαίρλή 397

Χαρίσης Π. 251

χαρτί 53

χαρτικά'205,207

Χασάν Μπέη ’Εφέντης 202

χασάπηδες 33

χασάπικα 183 *■

Χατζή ’Αλίαγας Τάτο 124 ·-

Χατζηγεωργίου θ. 264 

Χατζηζούκας (έμπορος) 280,294 

Χατζηϊωάννου Διαμάντης 267 
Χατζηκώστας ’Αναστάσιος 157 

Χατζηκώστας Γεώργιος 155,156,157, 

251,339

Χατζηκώστας *Ιω. 157,341 

Χατζημιχάλη Άγγ. 11,233,237,243, 

244,249,250,251,252,255,256,257, 

258,259,260,267,328,352,353 

Χατζηνίκος Παν.(έμπορος γουναρι

κών) 51,267,280,294

Χίος 158 

Χιώτης Π. 242 

χλαίνες 204

χοντροπαπουτζήδες 68,70,378 

χοντροπαπουτζήδικα 46 

χορταράδες 32

Χουρσίτ πασάς 94,96,296,297,309 *
Χουσεϊν μπέης (κεχαγιάμπεης) 111 

/
Χουσείν πασάς 113,114 

χουσμέτι 56,274,380 

Χουσνή πασάς 184 

χρεοκοπία 68

χριστιανοί άγορας 227,371 

Χριστοβασέλης X. 367 

Χριστοδούλου Βασίλειοςς 124 1 

Χριστοδούλου *Ιω. 294 

Χριστοδούλου Σπ. (προεστός ’Ιωαν 

νίνων) 148

Χριστούγεννα 102,152,193,338 

Χριστοφιλόπουλος 235 

χρυσαφάδες 62 

χρυσικοί 378 $λ. χρυσοχόοι 

Χρυσοβίτσα 304 

Χρυσόβουλλο 25

Χρυσόβουλλο ’Ανδρονίκου Παλαιολό*

γου 266

χρυσοκεντητής 86 

χρυσονήματα 53

Χρυσός Νούσιας 110,155,156,158, 
Χατζή Πολύζος (έμπορος) 83,280,325 302,311,315,330,341,342,384

Χατζή ’Αντρέας (κηροπώλης) 201 χρυσοχοεία 46,182

Χάτι -Χουμαγιούν 60,344 χρυσοχάοι 32,70,131,180,181,203,

239,247
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χρυσοχάομ Καλαρρυτών 36,256 

χρώματα 205

ψάθες 101

Ϋαλμ'δας Άθ. **5,123,129,262 

ψαράδες 32,37,257,260 

ψαράδμχα **6,182 

ψωμάδες 379 

ψωμάδμκα **0,**6,182

9

ώροΧογοτομμα 206

age glaciere 28 

ala 54 

Alessio 52

Andreades A. 270,271,282 

Archives du Minist^re des Affai

res EtrangSres 17 

Ars C. 2**7,275 

arti 19

Asdrachas Sp. 250 

aza 3**5

bac βλ. Bac pazar

bac pazar 126 8λ.μ«άτσ,λαζάρ>

bakaya xat bekaya 182

"Baron BOrger" (άτμάνλομο) 35**

basiusta 2**0

Bayron 286

bedelat 163

bedel-iaskeri βΧ. φάρος στρατμω- 

τμχάς 162,163 

Beldiceanu Ν. 321

Beluzerkovich (Ρώσος ιράζενος Ί«- 

αννάνων) 195

Berl A. 367 

bezesten **2 

Bessieres J. 272 

beylerbeyi 26 

Bianchi 2****

Boerio Giuzeppe 257 

bor9 282

Bosforo (άτμάλλομο) 354 

Bowen 241,271,319,320,321,347,351 

bratstvo 237 

breasla 237

bubasir 275 βλ. χαμ mubasir 

bureau due 319

camara 252 

$arsi 42,249,262 

Cattaro 52 

ςβνυς 22

certificat d ’origine 47,264,265 

Chiari Von (αύστρμαχάς κράζενος) 

186

q i f t  397

ciftlig-Satribi 241 

ciraklik 23 

cirye 54,162,163 

Cockerell C.R. 44,45,264 

communita 237 

cordouans 47 

corporations 235 

Cousinery 254 

Cvetkova B. 271

damga 320

damga resmi 126 
Damjanov S. 358 

Davenport R. 248



der amed 319 

D'Ohsson Mouradja 260 

duseme 356

echelle 51 

edna 5** 

emir 397 

erbap 397

esnaf 20,235,236,237,238 

forum 262

Frasheri Kristo 326 

frattagliae 19

Garnier (κροξενυκος πράκτορας Γαλ

λίας) 28

Gibb H. 241,271,319,320,321,3V7, 

351

guilds 235
♦

gumruk 319 

bane 346

haraq 54 βλ. naC χαράτσι, 

hare 274 

hareket 397

hatt-i-humayun 1856 160,162,163,

166,230*

hatt-i-serif 89,125,133,160,230

hayir 397

hazir 274

hizmet 274,397

Hobhouse J.C.H 261

Holland H. 44,259,262,263,268,272

Hughes Th. 262,263,283

iane-i-askeriye 162,163,168 βλ.

φάρος στρατυωτι.χάς

ibri§im 257

ifade 397

Ihciev D.A 241,242

ihtisap 125 βλ. ύχτυσάνι -

ikram 272

imdat 282

imdatiye 163

Inalcik H. 242,262,264,284,344 

indiennes 203 βλ. τσυτυα 

inha 165

islahat fermani 163 

isnaf 237

jurande 239

kadi 20,236 

kahya 22 

kalayci 260 

kalem resmi 126,319 

kalfalik 23 

kara gumrukleri 169 

kazanci 260 
kazaz 257 

kemer 24

kosl 356 :'l>:

kusafmak 24

kusur 397 "" " 1*

kuyumeu 254 

kyrban 397

Laburie E. 246 ^

laqul 253



Le^ke Μ. 252,260,270,272,27*4,28»* 

Lear Ed. 138,330 

Lloyd 186,205,206 

loggia 239

maktu 56,165,166,27»*,282 &X.

Nat ραχτοΟ

Manzour Effendi 70,262,26»»,28»*

mazbata 165

masraf 397

Mavrogiannis 239

Hehlan Arno 259,269,308,310

menzil 27»*

menzil-hane 68

merciaio 250

merhamet 397

meydan »*2,262

tnezat 317

Miklosich K. 2»*»*

Millelire (ύταΧάς ζρύζενος 'Ιωαν- 

νυνων) 206 

minder 261

Miramar (AiyduXoto) 35»* 
miri suba§isi 236 

Morawitz Ch. 3»*»*,3»*5,350 

miibassir 275

muhtesip 20,21,236,319 $X. «at

muhtesip aga

miilk 312

Muller I. 2»***

murat 397

mutevelli 22,2»*1

naip 22,2»*0 

nalbant 261

nefer 59,276 βλ. moC veq»dpt 

Nicole J. 235 

nizamiye 163 

nufus naziri 127 

numerus clausus 77 βλ. χαC 

xXetotds aptOyds 
nuzul 271

ondalik 283 

Ostogorsky G. 235

pazar U2 βλ. παζαρυ 

pazarba§i »*2 

petitgris 251

Pouqueville F. 61,217,262,263, 

268,271,272,278,28»*,19»* 

Pouqueville Hughes 13,51 

puglia 206

Rayf Effendi 273 

resm-i-gumruk 55

resm-i-zecriye 55 SxV. CtvTCuptds 

revan 2»* 

reshvet 257

Roberts <<5γγλος νράξενος 'Ιωαννυ 

νων) 209,208,213,21»*
Rolley P. 36»*,365 

rufet 20,237

sadakat 397 

savat 131,181,32»*

■:sr



scolae 19

§eik 22 ··.. ,

§erban G. 237 r ·..

sermaye 24,242 

sevahil giimrukleri 169 

seyahatname 246 ί? .:

§eyh 22

Shkodra Zija 235,236,238,239,241, 

242,243,244,245,261,262,326 

simitqi 260

Spon J. (περυηγητπς) 27,245 

stima 279

Stoinovich T. 261,307

Stuart (αγγλος πρόξενός 'Ιωαννυ-

νων) 195

Svoronos Ν. 267,271 

tabak 252

Vacalopoulos C. 269 *

Vajda G. 240,242 

vakif 397 

vardacuor 257 

varo§ 41 

vatan 397

Vaudoncourt G. 49,248,265 

vergi 164,166,168,176 βλ. φ ό ρ ο ς  

κτηματικός

Viquesnel Auguste (περυηγητός) 

180,256,352

. Visme (de) 14,364,365 

Vlora E. 295 

Vryonis Sp. 235,236 

Vuco N. 242,244

Wheler C. 245

Wiet E. (γαλλος πρόξενος Ίωαννυ-
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■•Τί3

takkeei 256 

tarih-i-seyyah 246 

tayfa 19,26 

teferrudj 244 

teferrug 24 

teklif 316

temettu 164 βλ. φόρος έπυτηδεόματος 

temettu vergisi 164 

Todorov N. 236,249,262,288 

Turner W. 266,278 
tutucu 261

ulfife 274 

urfet 237

Urquhart D. 128,130,131,322,324 

ustabaqi aga 22 

ustalik 23

νων) 181

yemeklik 275 

yevmiye dekakin 176 

yigit 240 

yifitbasi 22,240

ziinft 237

Zwiedinek J.(αυστριακός πρόξενος). 

172,185,195

V"
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