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Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΤ ΧΙΑΜΗ ΠΑΣΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (1905)*  
(Προξενικές έκθέσεις των Ν.Γ. Μπέτσιου καί Σ. Δάτσικα)

Είναι γνωστό δτι ή Τουρκία, στήν προσπάθειά της νά περισώση δ,τι 
μπορούσε άπό τήν άλλοτε πανίσχυρη ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, άποφάσισε, 
μετά άπό συνεννοήσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις, νά διενεργήση γενική άπο- 
γραφή των κατοίκων στά εύρωπαϊκά διαμερίσματά της. Πρόκειται για τή 
γνωστή άπογραφή 1904 - 1905 τοΰ Χιλμή πασά1, πού πραγματοποιήθηκε 
μέσα στή σύγχυση καί τήν άναρχία άπό τήν επιδείνωση του φυλετικού άντα- 
γωνισμοϋ των άπογραφόμενων λαών2.

Οί προξενικές εκθέσεις πού εχουμε στή διάθεσή μας καί πού παρουσιά
ζουμε στο άρθρο αυτό (εξ τοΰ πρόξενου Ν. Γ. Μπέτσιου5 του Ελληνικού 
Βασιλικού Προξενείου Ίωαννίνων καί μιας τοΰ Σ. Δάτσικα τοΰ Προξενείου 
τής Πρέβεζας μαζί μέ τρία συνημμένα έγγραφα) μας πληροφορούν για τον 
τρόπο διεξαγωγής τής παραπάνω άπογραφής στον ’Ηπειρωτικό χώρο καί γιά 
τις άντιδράσεις των κατοίκων καί τοΰ Τούρκου γενικού διοικητή στις μερο
ληπτικές ένέργειες των έκτελεστικών οργάνων τής τουρκικής κυβερνήσεως.

* **
Τό ιστορικό τής παραπάνω άπογραφής εχει σέ γενικές γραμμές ώς έξής :
Στις άρχές τοΰ 20οϋ αιώνα ή Ευρώπη, έπιθυμώντας νά έπέμβη δυναμικά 

στή ρύθμιση τοΰ ’Ανατολικού Ζητήματος στή χερσόνησο τοΰ Αίμου, πέτυχε

* ’Από τή θέση αύτή αισθάνομαι τήν ανάγκη νά ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Στέ
φανο Παπαδόπουλο γιά τήν πολύτιμη βοήθειά του στήν παρουσίαση τοΰ ίρθρου.

1. Γιά τόν Χουσεΐν Χιλμη πασά βλ. F. A h m a  d, The Young Turks. The Com- 
mitte of Union and Progress in Turkish politics 1908 -  1914, Oxford 1969, σ. 172, 
Ν ε ο κ λ έ ο υ ς  Κ α ζ ά ζ η ,  Ελληνισμός καί Νέα Τουρκία, έν Άθήναις 1912, σ. 172, 
Ν ι κ. Β λ ά χ ο υ ,  Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τοΰ ’Ανατολικού ζητήματος 1878 -  1908, 
έν Άθήναις 1935, σ. 241.

2. Βλ. σχετικά Β λ ά χ ο υ ,  ΐ.ά., σ. 38 κ. έξ.
3. Γιά τόν πρόξενο Μπέτσιο, βλ. πρόχειρα Ά  λ. Δ. Λ ι β α δ έ ω ς, Τό ’Ηπειρωτι

κόν Κομιτατον, Άθήναι 1964, σ. 24, 27, Γ. Α. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  Λίγα συμπληρωματικά 
στήν άντίδραση των Ήπειρωτών στή Ρουμανική προπαγάνδα, « ’Ηπειρωτική Εστία», 9
(1960), σ. 284 -  287, Ε ύ α γ γ. Μ π ό γ κ α, Ή  άντίδραση των Ήπειρωτών στή Ρου
μανική προπαγάνδα, « ’Ηπειρωτική Εστία» 9 (1960), σ. 112-117.
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μετά άπό συνάντηση των υπουργών εξωτερικών τών έντολοδόχων της, Αύστρίας 
καί Ρωσίας, στη Βιέννη (τέλη Δεκεμβρίου 1902), νά άποφασιστοΰν διοικητι
κές μεταρρυθμίσεις στα ευρωπαϊκά βιλαέτια της ’Οθωμανικής Αύτοκρατο- 
ρίας1·

’Από τις υπόλοιπες Δυνάμεις πού είχαν υπογράψει τή συνθήκη του Βερο
λίνου (Ίούνιος/Ίούλιος 1878) πρώτη ή Γαλλία άποδέχτηκε τό μεταρρυθμιστι- 
κό σχέδιο καί ακολούθησαν ή ’Αγγλία μέ κάποιες επιφυλάξεις καί ή ’Ιταλία 
μέ τις δικές της2.

Μέ σχετική ικανοποίηση, άνάλογα μέ τις βλέψεις καί τά συμφέροντά 
τους, δέχτηκαν την έπέμβαση τών δύο Δυνάμεων καί οί άμεσα ένδιαφερόμενοι 
βαλκανικοί λαοί3. Οί Βούλγαροι μέ την ελπίδα δτι οί μεταρρυθμίσεις θά 
είχαν ευρύτερο καί πληρέστερο χαρακτήρα, οί Σέρβοι μέ τήν πίστη δτι θά 
άναγνωρίζονταν, στή Μακεδονία, ώς εθνότητα ισότιμη μέ τούς 'Έλληνες καί 
Βουλγάρους4, καί οί Έλληνες μέ τήν εντύπωση δτι θά απαλλάσσονταν άπό 
τις διάφορες ξένες συμμορίες καί επιρροές. ’Αντίθετα προς τούς υπόλοιπους, 
οί ’Αλβανοί μπέηδες, συνηθισμένοι στήν ανυποταξία καί τήν άρπαγή, δυσανα
σχέτησαν.

Ή Ύ. Πύλη, ενώ άρχικά θορυβήθηκε άπό τις έπιθέσεις του εύρωπαϊκοΰ 
τύπου, μετά άπό δυο περίπου μήνες (21 Φεβρουάριου 1903) ένέκρινε μέ εύχα- 
ρίστηση τό αύστρορωσικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο5 καί στά τέλη Μαρτίου 
1903 άνάθεσε τήν έ'ναρξη τής εφαρμογής του σέ πολιτικό οργανωτή άρεστό 
στις Μεγάλες Δυνάμεις, τόν Χουσεΐν Χιλμή πασά, πού άπό τις 8 Δεκεμβρίου 
1902 είχε τοποθετηθή στη Θεσσαλονίκη ώς γενικός έπιθεωρητής τών εύρωπαϊ- 
κών νομών της ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.

Παρόλες, ωστόσο, τις άτέλειές του τό «βιενναΐο πρόγραμμα», αν εφαρμο
ζόταν σωστά, θά μπορούσε πιθανώς νά άνακουφίση τούς χριστιανικούς πλη
θυσμούς της Εύρωπαϊκής Τουρκίας πού χρόνια ταλαιπωρούνταν άπό την 
τουρκική κακοδιοίκηση καί τις διάφορες ξένες συμμορίες καί προπαγάνδες. 
Κατά τήν κρίση δμως τών Μεγάλων Δυνάμεων τό παραπάνω πρόγραμμα δέν 
εφαρμόστηκε πιστά καί ετσι τόν Σεπτέμβριο 1903 εκπονήθηκε νέο μεταρρυθμι- 
στικό πρόγραμμα, τό «Μυρστέγειο»6, πού, παρά τις άρχικές άντιρρήσεις

1. Βλ. Β λ ά χ ο υ ,  &.ά., σ. 257 -  258.
2. Βλ. Β λ ά χ ο υ ,  έ.ά., σ. 254 -  255.
3. Βλ. Β λ ά χ ο υ ,  ϊ.ά., σ. 255 -  256, 260 -  261.
4. Πραγματικά τον Σεπτέμβριο 1903 αναγνωρίστηκε μέ αΰτοκρατορικό ίραντέ σέρ

βική καί ρουμανική εθνότητα στή Μακεδονία (βλ. σχετικά Β λ ά χ ο υ ,  ε.ά., σ. 283 -  285, 
Ά λ . Μ α ζ α ρ ά κ η  ( Ά λ μ ά ζ ) ,  Αί ιστορικά!, περιπέτειαι της Μακεδονίας άπο τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Άθήνησι 1912, σ. 94).

5. Βλ. Β λ ά χ ο υ ,  σ. 257, Γ ν α σ ί ο υ  Μ α κ ε δ ν ο ϋ ,  Μακεδονική κρίσις, 
Γ', Δ', Ε', 1903 -1904, έν Άθήναις 1906, σ. 4.

6. Γιά τό πρόγραμμα αύτό πού πήρε τό 8νομά του άπό τήν πόλη της Στυρίας Miirsteg,
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της Αγγλίας, ’Ιταλίας, Γερμανίας καί Γαλλίας, έγινε δεκτό καί άπό τήν 'Υ. 
Πύλη στις 24 Νοεμβρίου 1903.

Καί αύτδ το πρόγραμμα δεν έφαρμόστηκε πάλι πιστά, γιατί κατά παρά
βαση τοΰ 3ου άρθρου, προτοΰ δηλαδή νά βεβαιωθή ή άπαιτούμενη ειρήνευση 
τής χώρας, οί δυο άνατολικές Μεγάλες Δυνάμεις πρότειναν καί ή Ύ. Πύλη 
δέχτηκε νά διεξαχθή άπογραφή των πληθυσμών στις ύπό μεταρρύθμιση έπαρ-
χ<·ες] ■

Ή  άπογραφή άρχισε πράγματι μετά άπό τρίμηνες συνεννοήσεις άνάμεσα 
στήν 'Υ. Πύλη καί τις δυο Μεγάλες Δυνάμεις2, άλλά σύμφωνα μέ τήν έπι- 
θυμία των περισσότερων Δυνάμεων, περιορίστηκε στα τρία Μακεδονικά βιλαέ
τια (Μοναστηριού, Κοσσυφοπεδίου καί Θεσσαλονίκης). Εξαιρέθηκαν ετσι 
άπδ τά ευεργετικά μέτρα ή ’Ήπειρος καί ή Θράκη καί άπδ τον ’Απρίλιο 1904 
«προσωρινά» άκόμη καί Μακεδονικά σαντζάκια καί καζάδες3.

* *
*

Γιά τή διεξαγο^γή τής άπογραφής στον ’Ηπειρωτικό χώρο δέν γνωρί
ζουμε καί πολλά πράγματα. ’Αρκετές πληροφορίες 8μως άντλοΰμε άπό τις 
έκθέσεις τοΰ πρόξενου Ναπολέοντα Γ. Μπέτσιου, τοΰ Βασιλικού Προξενείου 
τής Ελλάδας στά ’Ιωάννινα, καί τοΰ πρόξενου Σ. Δάτσικα τοΰ έλληνικοΰ Προ
ξενείου στήν Πρέβεζα, πού άπευθύνονταν στο 'Υπουργείο ’Εξωτερικών της 
ελεύθερης Ελλάδας.

’Ενώ οί οδηγίες γιά τήν άπογραφή πού έπρόκειτο νά γίνη είχαν διαβιβα
στή στον γενικό διοικητή τοΰ βιλαετιού Ίωαννίνων4, Όσμάν5, άπό τον
Φεβρουάριο τοϋ 19056, ή εγκύκλιος τοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών τής
’Οθωμανικής Κυβερνήσεως, πού διέταζε νέα καί πλήρη άπογραφή των κατοί
κων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δημοσιεύτηκε μόλις στις 7 ’Απριλίου

οπου συναντήθηκαν καί έξεπόνησαν το νέο μεταρρυθμιστή σχέδιο οί ύπουργοί εξωτερικών 
τής Αυστρίας καί Ρωσίας βλ. σχετικά Β λ ά χ ο υ ,  ϊ.ά., σ. 295 -  301, Μ α ζ α ρ ά κ η, 
1ά·, σ. 86 -  87.

1. Γενικά γιά τήν άπογραφή τοϋ 1904 - 1905 βλ. Σ τ. Α. Γ υ α λ ί σ τ ρ α, Ό
Ελληνισμός καί οί Βόρειοι γείτονές του κατά τούς τελευταίους χρόνους, έν Άθήναις 1945, 
σ. 46 — 49, Μ α ζ α ρ ά κ η, £.ά., σ. 98 — 99.

2. Βλ. ’Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  Νέα Λευκή Βίβλος τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως περί Μα
κεδονίας, « Ελληνισμός» ΣΤ' (1903), σ. 375 -  377.

3. Βλ. Μ α ζ α „ ά κ η, ίί.ά., σ. 92 -  98, Μ α κ ε δ ν ο ϋ ,  ίΛ., σ. 2 - 5 ,  122 -  123
καί Β λ ά χ ο υ ,  ε.ά., σ. 316 -  318, δπου φαίνονται οί βλέψεις κάθε μιας άπό τις Μεγάλες
Δυνάμεις.

4. Γιά τή δικαιοδοσία τοϋ βιλαετιού Ίωαννίνων, βλ. Π. Ά  ρ α β α ν τ  ι ν ο ΰ,
Χρονογραφία της Ηπείρου, τ. Β’, έν Άθήναις 1856, σ. 321 σημ. 1.

5. Βλ. γ ι’ αύτόν Λ ι β α δ έ ω ς, ΪΛ., σ. 25 — 27, Ο ι κ ο ν ό μ ο υ ,  ϊ.ά., σ. 285 -
286.

6. Βλ. ϊκθεση ύπ’ άριθμ. 1.
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19051 γιά ολόκληρο το βιλαέτι καί στις 17 Μαΐου γιά τή διοίκηση τής 
Πρέβεζας2.

Πριν ακόμη δημοσιευθή ή επίσημη εγκύκλιος τά περί άπογραφής ήταν 
άγνωστα στον μητροπολίτη Ί ω α ν ν ίν ω ν ^  καί στα δυο χριστιανικά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου τοΰ βιλαετιού. Τά γνώριζε βέβαια ό Μπέτσιος, άλλά 
άπό κάπως συγκεχυμένες πληροφορίες τοΰ βαλή. "Οπως ομως ομολογεί στήν 
εκθεσή του τής 28ης Μαρτίου 1905 προς τον υπουργό εξωτερικών ’Αλέξανδρο 
Γ. Σκούζε4, μέσα σέ λίγες μέρες έγιναν πασίγνωστα καί άποτέλεσαν τό 
κύριο θέμα γιά συζήτηση στήν «εσπερίδα» πού έδωσε ό ’ίδιος τήν τελευταία 
Κυριακή τής ’Αποκριάς καί στήν όποια παραβρέθηκε καί ό Όσμάν πασάς.

Σύμφωνα μέ τις οδηγίες τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως5, όταν θά 
γινόταν ή άπογραφή, οί ορθόδοξοι χριστιανοί τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου 
επρεπε νά διακριθοΰν σέ 4 εθνολογικές κατηγορίες : 1) ρούμ - 'Έλληνες, 2) 
ρούμ - Βουλγάρους, 3) ρούμ - Βοσνίους (Μποσνιάκ), οπού θά περιλαμβά
νονταν καί οί Σέρβοι, άν ήθελαν, καί 4) ρούμ - ’Αρναούτ, οπού θά περιλαμβά
νονταν οί Ρουμάνοι, οι Σέρβοι καί οί ’Αλβανοί.

Βουλγάρους βέβαια καί Βοσνίους δεν ειχε ή ’Ήπειρος6, είχε δμως 
’Αλβανούς καί αλβανόφωνους πληθυσμούς. Μέ τήν ονομασία, γιά πρώτη φορά 
έπίσημα, ά ρ ν α ο ύ τ (αλβανική εθνότητα) καί μάλιστα μέ άξιώσεις άπορ- 
ρόφησης καί άλλων έθνοτήτων, άρχισαν νά δικαιώνωνται οί εθνικιστικές βλέ
ψεις των ’Αλβανών7, άφοΰ μέχρι τότε ούτε άλβανική γλώσσα8, ούτε άλ- 
βανική εθνότητα αναγνωριζόταν. Φαίνεται μάλιστα, άπό τις πληροφορίες τοΰ 
Μπέτσιου, οτι καί ό μέγας βεζίρης, σάν άλβανός στήν καταγωγή, θά εΐχε 
συμβάλει στο εθνολογικό αύτό βάπτισμα9.

1. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθ. 4.
2. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 5.
3. Πρόκειται γιά τόν Σωφρόνιο Χρηστίδη, γιά δεύτερη φορά μητροπολίτη Ίωαννί- 

νων (1902 -  1906). Γενικά γιά τή Μητρόπολη Ίωαννίνων βλ. «Θρησκευτική καί Ηθική 
Εγκυκλοπαίδεια», τ. 7, Άθήναι 1965, στήλες 65 — 69.

4. Γιά τόν ’Αλέξανδρο Γεωργίου Σκουζέ βλ. πρόχειρα στοϋ Κ. Β ο β ο λ ί ν η  Μέγα 
Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν, τ. Α', ’Αθήναι ά.ε., σ. 357 — 358.

5. Βλ. Ικθεση ύπ’ άριθμ. 1.
6. Βλ. Γ υ α λ ί σ τ ρ α, ε.ά., σ. 48, οπού άναφερόμενος στα άποτελέσματα της

άπογραφής 1904 -  1905, λέει μεταξύ άλλων « . . .παραλειπόμενου τοϋ Βιλαετιού Ηπείρου,
Ινθα δεν ύπήρχεν ούδέ είς Βούλγαρος».

7. Γιά τις εθνικιστικές βλέψεις των Αλβανών βλ. γενικά, Β λ ά χ ο υ ,  ε.ά., σ. 31 — 
33, 202, Γ υ α λ ί σ τ ρ α ,  ί.ά., σ. 177 — 181, Λ ι β α δ έ ω ς, ί .ά., σ. 16 -18 , 51-54,  
Ν ι κ. Β. Π α τ σ έ λ η, Ή  Β. ’Ήπειρος καί τά φυσικά της σύνορα, Άθηναι ά.ε., σ. 37 — 46, 
62 -  77.

8. Γιά τήν άλβανική γλώσσα καί εθνότητα βλ. πρόχειρα Π α τ σ έ λ η, £.ά., σ. 
58 κ. έξ.

9. Τήν εποχή αύτή μέγας βεζίρης ήταν ό Mehmed Fend Pa§a, πού καταγόταν 
άπό τήν Αυλώνα, (βλ. σύντομη βιογραφία του στοϋ A h m a  d, Ι.ά., σ. 169, Β. G. S ρ ί-
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Μέ τήν παραπάνω διάκριση ή τουρκική κυβέρνηση σκόπευε νά άποσπά- 
ση άπό τήν έλληνική έθνότητα τούς ορθόδοξους άλβανόφωνους της ’Ηπείρου, 
οΐ όποιοι άνέκαθεν θεωρούσαν τούς εαυτούς των "Ελληνες, μειώνοντας έτσι 
τό ελληνικό στοιχείο και ένισχύοντας τό αλβανικό γιά ικανοποίηση και της 
’Ιταλίας1.

Ό  γενικός διοικητής δμως τοϋ βιλαετιού Όσμάν πασάς άποδοκίμασε 
τή διάκριση των ’Αλβανών σέ έθνότητα, γιατί δέν παραδεχόταν παρά τήν 
ύπαρξη δυό μόνον εθνικών αισθημάτων στο βιλαέτι Ίωαννίνων, τοΰ ελληνικού 
γιά τούς χριστιανούς καί τοΰ τουρκικοΰ γιά τούς μουσουλμάνους. Ό  ϊδιος 
έπίσης πίστευε, δτι ένώ οί 'Έλληνες στρέφονταν πρός τήν έλεύθερη 'Ελλάδα, 
οί μουσουλμάνοι ποθοΰσαν τή διατήρηση τοΰ σουλτανικοΰ κράτους2. ’Έτσι, 
έπειδή ήταν δίκαιος καί άφοσιωμένος φύλακας τών συμφερόντων τής πατρίδας 
του, προστάτευε πάντοτε τό νομοταγές ελληνικό στοιχείο άπό τις αυθαιρεσίες 
τών Τουρκογιαννιωτών καί ιδιαίτερα τών ’Αλβανών μπέηδων καί άγάδων 
πού τό κατατυράννησαν έπί αιώνες. Γιά τή στάση του αύτή άντέδρασαν διά
φοροι παράγοντες πού τελικά πέτυχαν νά τον άπομακρύνουν άπό τά ’Ιωάννινα 
στις 27 Ίανουαρίου 19063.

Τή διάκριση τών ’Αλβανών σέ ξεχωριστή έθνότητα μέ τήν έξαιρετική 
ευνοια της άπορρόφησης καί άλλων έθνοτήτων τήν άποδοκίμασαν καί οί Ρου
μάνοι μέ τή δικαιολογία, δτι δέν διακριθηκαν σέ ξεχωριστή έθνότητα καί δσοι 
άπό τούς βλάχους θεωρούσαν τούς έαυτούς των Ρουμάνους, άλλά έντάχθηκαν 
στήν άλβανική καί θά γράφονταν ά ρ ν α ο ύ τ 4. Παραπονέθηκαν γ ι’ αύτό μέσω 
τής Πρεσβείας των στήν Κωνσταντινούπολη στήν 'Τ. Πύλη, ή οποία δέν τούς 
άρνήθηκε δτι είχαν σταλή σχέδια καί οδηγίες γιά τήν άπογραφή κατά τόπους 
καί ύποσχέθηκε δτι θά διατάξη νά διακριθή ή βλαχική έθνότητα (β λ ά χ μ ι- 
λ ε τ ί )5.

'Η Ρουμανία, οπως είναι γνωστό, άπό πολύ νωρίς διεκδίκησε έθνογρα- 
φικά δικαιώματα στούς κουτσοβλάχικους πληθυσμούς τής Μακεδονίας, ’Ηπεί
ρου καί Θεσσαλίας καί μπλέχτηκε σ’ ενα πολυετή καί πολυδάπανο προπαγαν
διστικό άγώνα6. 'Η ρουμανική προπαγάνδα έμφανίστηκε γιά πρώτη φορά 
στή Βαλκανική χερσόνησο τό πρώτο μισό τοΰ 19ου αιώνα μέ τον Μακεδόνα

r i d ο n a k i s, Empire Ottoman. Inventaire des memoires et documents aux Archi
ves du Ministere des Affaires Etrangeres de France, Thessaloniki 1973, σ. 469, δπου 
πληροφορούμαστε τά £τη κατά τά όποια ήταν Μέγας Βεζίρης τοΰ τουρκικοΰ κράτους).

1. Γιά τή φιλοαλβανική στάση τής ’Ιταλίας βλ. Λ ι β α δ έ ω ς, 'έ.ά., σ. 19-22,  
X. Χ ρ η σ τ ο β α σ ί λ η ,  'Ο Ελληνισμός καί ή επίσημος ’Ιταλία, «Ελληνισμός» Ζ' 
(1904), σ. 32 -  43, Π α τ σ έ λ η, ϊ.ά., σ. 23 -  46.

2. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 2.
3. Βλ. Λ ι β α δ έ ω ς, 1ά., σ. 26 -  27.
4. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 2.
5. Βλ. έκθέσεις ύπ’ άριθμ. 2 καί 4.
6. Γενικά γιά τδ Κουτσοβλαχικό Ζήτημα καί τή Ρουμανική προπαγάνδα βλ. Β λ ά-
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Κουτσόβλαχο Μιχαήλ Γεωργ. Μπογιατζή1, ιδιωτικό δάσκαλο στη Βιέννη, 
πού μετάφρασε τήν Καινή Διαθήκη ρουμανικά καί κουτσοβλαχικά, γιά νά βοη- 
θήση δήθεν στή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τών ομοφύλων του σέ ολόκληρη 
τήν Τουρκική επικράτεια. 'Η προσπάθεια δεν καρποφόρησε έξ αιτίας τής βα- 
θειας ελληνικότητας τών Κουτσοβλάχων, οπού κι αν βρίσκονταν. ’Ακολού
θησε άλυσίδα ρουμανόφιλων προπαγανδιστών για νά έμφανιστή στο προσκή
νιο (1864 ή 1867) ό ’Απόστολος Μαργαρίτης2 μέ εύρύ πεδίο δράσεως καί 
έπιτυχίες στο ενεργητικό του τήν ίδρυση ρουμανικών σχολείων, δπως Λυκείου 
εμπορικού καί Γυμνασίου στή Θεσσαλονίκη καί Γυμνασίων στο Μοναστήρι, 
στά Γρεβενά καί στά ’Ιωάννινα (1886). Τό Γυμνάσιο Ίωαννίνων έ'κλεισε 
πολύ γρήγορα άπό έλλειψη μαθητών, δπως καί τά περισσότερα σχολεία πού 
Ιδρύθηκαν στις βλαχόφωνες κοινότητες ’Ηπείρου καί Μακεδονίας, γιατί καί 
άπό τά παιδιά πού έγγράφονταν στήν άρχή, παρόλο πού οί φτωχές τους οικο
γένειες πληρώνονταν άδρά άπό τή ρουμανική προπαγάνδα, τά περισσότερα 
άποσκιρτοΰσαν στή διάρκεια του σχολικού έτους3.

Μέ τήν άναγγελία (Νοέμβριος 1903) τής άπογραφής, στά πλαίσια τών 
γενικότερων μεταρρυθμίσεων, τών πληθυσμών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας ή ρουμανική κυβέρνηση ένέτεινε άκόμη περισσότερο τις προσπάθειές 
της καί άφοϋ άπέτυχε στήν ένίσχυσή της άπό τήν ’Εκκλησία ζήτησε άπό τήν 
'Υ. Πύλη καί πέτυχε τήν ίδρυση ρουμανικών προξενείων. ’Ανάμεσα σ’ αύτά 
ιδρύθηκε μέ αύτοκρατορικό ΐραντέ τής 20ής Φεβρουάριου 1904 τό Γενικό 
Προξενείο Ίωαννίνων4 καί στά μέσα Μαΐου έφτασε καί ό πρώτος Πρόξενος 
της Ρουμανίας, ό Badeanou, του οποίου οΰτε ή ύποδοχή, άλλά ούτε καί ή 
διαμονή στά ’Ιωάννινα υπήρξε εύχάριστη5.

χ ο υ, έ.ά., σ. 190 -  201, Π α τ σ έ λ η ,  έ.ά., σ. 48 -  58, Λ ι β α δ έ ω ς, ε.ά., σ. 15 -  16, 
22 — 29, Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ ,  Μονογραφία περί Κουτσοβλάχων, έν Άθήναις 1905, 
ο. 5. κ. έξ., Τηλ .  Μ. Κ α τ σ ο υ γ ι ά ν ν η ,  Περί τών Βλάχων τών 'Ελληνικών χωρών, τ. 
Β', ’Εκ τοϋ βίου καί της ιστορίας τών Κουτσοβλάχων έπί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 
1966, σ. 30 -  51, Γ υ α λ ί σ τ ρ α ,  έ.ά., σ. 187 -  193, ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  I. Ν ι κ ο λ α ΐ -  
δου ,  Τό ’Αρχείο ’Ιωάννη Λάππα καί ’Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) καί ή άπελευ- 
θέρωση τών Ίωαννίνων, ’Ιωάννινα 1975, σ. 32 καί 33, δπου στή σημ. 2 παρατίθεται συμ
πληρωματική βιβλιογραφία γιά τά παραπάνω θέματα.

1. Βλ. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ ,  έ.ά., σ. 5, Π α τ σ έ λ η ,  έ.ά., σ. 50.
2. Βλ. γ ι’ αΰτδν Κ α τ σ ο υ γ ι ά ν ν η ,  έ.ά., σ. 33 -  36, Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ ,  έ.ά., 

σ. 9, Π α τ σ έ λ η ,  έ.ά., σ. 16.
3. Βλ. Λ ι β α 8 έ ω ς, έ.ά., σ. 16, Π α τ σ έ λ η ,  έ.ά., σ. 5 1 -5 2 , Π. Καρο-

λ ΐ δ ο υ ,  Τά έν Μακεδονία Ρουμανικά σχολεία, «Ελληνισμός» Ζ' (1904), σ. 373-376,
το ϋ  ί 8 ί ο υ, ΟΙ λεγόμενοι Ρωμοϋνοι της Μακεδονίας, «'Ελληνισμός» Ζ' (1904), σ. 105, 
Α ν ω ν ύ μ ο υ ,  ΡωμουνικαΙ πλάναι, «Ελληνισμός» Ζ' (1904), σ. 545-547, Ά ρ α -  
^ α ν τ ι ν ο ΰ ,  έ.ά., σ. 8 -1 1 .

4. Βλ. Λ ι β α 8 έ ω ς, έ.ά., σ. 23.
5. Βλ. Λ ι β α 8 έ ω ς, Τό ’Ηπειρωτικόν Κομιτατον, σ. 24, 25, 27, Ά  ν ω ν ύ-
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Στήν έκθεση της 5ης Απριλίου 19051 δ πρόξενος Μπέτσιος διατυπώνει 
τήν υπόθεση δτι ό μ., βεζίρης πρέπει νά είχε ύποσχεθή στη  ρουμανική πρε
σβεία δτι διαβίβασε τή σχετική διαταγή στά ’Ιωάννινα, γιατί δταν στις 28 
Μαρτίου ό Badeanou είχε πάει στον γενικό διοικητή νά τοΰ άνακοινώση δσα 
πληροφορήθηκε άπό τούς άνωτέρους του καί νά τον ρωτήση αν έλαβε τή δια
ταγή νά διακρίνη τούς βλάχους σέ έθνότητα, ό Όσμάν τοΰ είχε άπαντήσει 
άρνητικά καί τοΰ είχε τονίσει δτι δέν μπορούσε νά έκβιάση κανένα νά δηλώση 
ό,τιδήποτε άλλο άπό δ,τι έλεγε πώς εΐναι καί στο βιλαέτι Ίωαννίνων οί όρθο- 
δοξοι χωρίς διάκριση λέγονταν ρούμ. ~Ηταν δμως καί άπό άλλη, άγνωστη 
σέ μάς, αιτία εκνευρισμένος καί τοΰ έκανε αυστηρότατες παρατηρήσεις γιά 
τή στάση καί γενικά τή συμπεριφορά τοΰ ’ίδιου τοΰ Badeanou καί τών ρου- 
μάνων δασκάλων καί έπιθεωρητών καί τοΰ δήλωσε δτι δέν άναγνώριζε τέτοια 
σχολεία σάν τά δικά τους ουτε δεχόταν νά ύποστηρίξη τέτοιες προπαγάνδες.

Στις 7 ’Απριλίου δημοσιεύτηκε στήν ’Εφημερίδα τοΰ Βιλαετιού εγκύ
κλιος τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών άπό τήν οποία φαινόταν δτι άπό τον 
περασμένο Σεπτέμβριο (1904) είχε άποφασιστή μέ αύτοκρατορικό διάταγμα 
νά διεξαχθή «νέα καί πλήρης» άπογραφή, δηλαδή δλων τών τμημάτων τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας2.

Γιά τό βιλαέτι Ίωαννίνων άποφασίστηκε άπό τό 'Υπουργικό Συμβού
λιο ή διάκριση τών ορθοδόξων σέ ρ ο ύ μ  καί ά ρ ν α ο ύ τ 3. Στη διοίκηση Πρέ
βεζας ή διαταγή έφτασε στις 17 Μα'ίου καί άπό έπισυναπτόμενο άντίγραφο 
έγγράφου τοΰ Οΐκουμενικοΰ Πατριαρχείου, μέ τήν ’ίδια ήμερομηνία, ή διά
κριση τών Χριστιανών καθοριζόταν σέ ρούμ,  β ο υ λ γ ά ρ  καί ά ρ ν α ο ύ τ  όρ- 
θοδόξ,ένώ πριν άπό λίγο καιρό οί όθωμανοί υπάλληλοι στά διαβατήρια είχαν 
διαταχθή άπό τόν ’ίδιο τόν Όσμάν νά σημειώνουν γιά τούς χριστιανούς τό δια
κριτικό ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ,  κ α θ ο λ ι κ ό ς  καί δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ς 4.

Κατά τήν άποψη τοΰ Μπέτσιου ήταν δύσκολη υπόθεση ή διεξαγωγή τής 
άπογραφής, γιατί Ιον, άπαιτοΰνταν άρκετά χρήματα γιά τις πολλές έπιτροπές 
πού θά δημιουργοΰνταν μέ σκοπό νά περιέλθουν πόλεις καί χωριά, γιά νά κατα
γράψουν τήν έθνικότητα στήν οποία ό καθένας άνήκε, καί 2ον, επειδή έγινε 
γνωστός ό τρόπος μέ τόν όποιο έπρόκειτο νά διακριθοΰν οί διάφορες έθνικό- 
τητες, θά καταβάλλονταν πολλές καί άντίθετες μάλιστα προσπάθειες καί έπιρ-

μ ο υ, 01 Ρωμουνισταί, «Ελληνισμός» Ζ' (1904), σ. 537 -540, Ν. Κ α ζ ά ζ η, Τό 
Μακεδονικόν πρόβλημα, «Ελληνισμός» I' (1907), σ. 112. Κατά τόν Μπέτσιο ό Ρουμάνος 
πρόξενος ονομαζόταν Padeano.

1. Βλ. ϊκθεση ύπ’ άριθμ. 3.
2. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 4.
3. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 4.
4. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 5 καί συνημμένο α'.
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ροές, πού θά ανάγκαζαν ΐσως τήν 'Τ. Πύλη ή νά παραιτηθή ή νά άναβάλη γιά 
άργότερα τό άπογραφικό της σχέδιο1.

'Όμως ή 'Τ. Πύλη προχώρησε στήν πραγματοποίηση τής άπογραφής 
καί άφοϋ παραγγέλθηκε ό άπαιτούμενος άριθμός άπογραφικών βιβλίων και 
δελτίων γιά κάθε τμήμα του βιλαετιού, συστήθηκαν επιτροπές γιά νά αρχί
σουν τό έ'ργο τους2.

Οί έπιτροπές ήταν μικτές, άποτελοΰνταν άπό Τούρκους και 'Έλληνες, 
εκτός άπό μιά περίπτωση, στον καζά τής Κόνιτσας, δπου καί τά τέσσερα μέλη 
της ήταν Τούρκοι3. "Ολες οί έπιτροπές κρατούσαν διπλά άπογραφικά βι
βλία, τό ένα γραμμένο τουρκικά άπό τόν Τούρκο υπάλληλο και τό άλλο έλ- 
ληνικά άπό τό χριστιανικό μέλος. Τό δεύτερο βιβλίο, μετά τό πέρας τής 
άπογραφής, θά παραδιδόταν στους μουχταροδημογέροντες του τόπου. Στή 
στήλη τής εθνικότητας τών άπογραφικών βιβλίων αναγραφόταν ή εθνικότητα 
πού δήλωνε ο καθένας, άλλα στο άπογραφικό δελτίο ( ν ο φ ο ύ ζ  τ ε σ κ ε ρ έ )  
πού δινόταν στον έγγραφόμενο, μετά άπό τελευταία διαταγή άπό τήν Κων
σταντινούπολη, έμπαινε μόνο ή λέξη χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  ή ί σ λ ι ά  μ4.

Άπό τά χωριά Δοβρά καί Τσεπέλοβο5 διαβιβάστηκαν διαμαρτυρίες προς 
τόν γενικό διοικητή καί τή μητρόπολη Ίωαννίνων γιά τήν παρασιώπηση 
τής εθνικότητας τών κατοίκων καί τήν αναγραφή μόνο τής λέξης χριστιανός, 
αλλά μετά τήν απάντηση δτι πρόκειται γιά νέα διαταγή σταμάτησαν τά παρά
πονα καί ή άπογραφή συνεχίστηκε. Έξ άλλου, κατά τήν άποψη τοϋ Μπέτσιου, 
ή βλάβη άπό τήν παρασιώπηση αύτή δέν θά ήταν μεγάλη, αφού μέχρι τότε (17 
Σεπτεμβρίου 1905) τά πάντα στήν περιφέρεια έ'κλιναν ύπέρ τών Ελλήνων 
χριστιανών.

Καμμιά φορά εκτός άπό τό χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  ή ί σ λ ι ά μ  σημειωνόταν καί 
οτι μιλούσαν καί έγραφαν τήν ελληνική γλώσσα, άκόμη καί Τούρκοι, δσοι δέν 
ήξεραν τουρκικά καί χρησιμοποιούσαν τά ελληνικά στις άλληλογραφίες τους. 
Στο Λεσκοβίκι γράφτηκαν πενήντα τέτοιοι ελληνόφωνοι Τούρκοι6.

Δέν συνέβαινε όμως τό ΐδιο καί στούς καζάδες Κολώνιας καί Κορυτσάς 
τού βιλαετιού Μοναστηριού, δπου παρά τις διαμαρτυρίες τών κατοίκων οί 
άπογραφικές έπιτροπές τούς έγραψαν ’Αλβανούς (ά ρ ν α ο ύ τ) καί Ρουμάνους, 
γιατί οπως ισχυρίστηκαν είχαν προφορικές οδηγίες7. Φυσικά ολα αυτά ήταν 
συνέπεια άπό τή μιά μεριά τής φιλορουμανικής πολιτικής τής "Τ. Πύλης8.

1. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 4.
2. Βλ. έκθεση ύπ ’ άριθμ. 5.
Β. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 6.
4. Βλ. έκθέσεις ύπ’ άριθμ. 6 καί 7 καί Μ α ζ α ρ ά κ η, σ. 99.
5. Βλ. εκθεση ύπ’ άρι,θμ. 7.
6. Βλ. εκθεση ύπ’ άριθμ. 7.
7. Βλ. εκθεση ύπ’ άρι,θμ. 7.
8. Βλ. έκθέσεις ύπ’ άριθμ. 1 και 4 καί Β λ ά χ ο υ ,  £.ά., σ. 355.
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καί άπό τήν άλλη της ρουμανικής προπαγάνδας, ή οποία πιέζοντας τά πρά
γματα κατάφερε νά πετύχη στις 25 Μαΐου 1905 μέ αύτοκρατορικό ίραντέ 
τήν ευνοϊκή γιά τή ρουμανική κυβέρνηση άναγνώριση βλάχικης εθνότητας Ισό
τιμης μέ τά άλλα χριστιανικά φύλα τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, μέ τό δικαίωμα 
νά έκλέγουν μουχτάρηδες των κοινοτήτων καί νά άντιπροσωπεύωνται στά 
συμβούλια τοΰ βιλαετιού1.

Έ τσ ι γιά τή διεξαγωγή τής άπογραφής μαρτυροΰνται, άπό τά προξενικά 
έγγραφα πού έχουμε ύπ’ 8ψη μας τά έξης χαρακτηριστικά περιστατικά.

Στά Γρεβενά οί επιτροπές ή έξαγορασμένες μέ χρήματα ή έκτελώντας 
Ιδιαίτερες διαταγές τοΰ Χιλμη πασα2 πίεζαν τούς βλαχόφωνους κατοίκους 
νά δηλώσουν β λ ά χ, ένώ έκεΐνοι διαμαρτύρονταν καί έπέμεναν νά γράφουν 
"Ελληνες (ρ ο ύ μ)}.

Στή Σαμαρίνα μάλιστα, έκτος άπό 40 πού δηλώθηκαν Βλάχοι, οί περισ
σότεροι άντιστάθηκαν στις πιέσεις καί στις απειλές καί μιά όμάδα άπό 60 
άτομα πήγε στά Γρεβενά καί έπέδωσε διαμαρτυρία στόν καϊμακάμη, στον 
μητροπολίτη4 καί τηλεγράφησε στόν βαλή Μοναστηριού.

Χαρακτηριστικό επίσης τής τακτικής πού άκολουθοΰσαν οί κυβερνητικοί 
υπάλληλοι στήν προσπάθεια τους νά γράψουν δσο τό δυνατό περισσότερους 
«Βλάχους» είναι καί τό έξης. Στά Χάσια, έπαρχία των Γρεβενών, οί κάτοικοι 
είναι άποκλειστικά έλληνόφωνοι, έπειδή δμως ντύνονταν μέ κουτσοβλάχικα 
ροϋχα πιέστηκαν νά γραφούν σάν Βλάχοι. Οί Τούρκοι εστειλαν μάλιστα στά 
χωριά γιά εκφοβισμό στρατιωτικό απόσπασμα, άλλα διαμαρτυρήθηκε ό μη
τροπολίτης Γρεβενών5.

Τά ΐδια περίπου συνέβησαν καί στο Δέντσικο6, τοΰ καζα Κολώνιας καί 
τής μητροπόλεως Κονίτσης. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1905 ειχε φθάσει στό χω
ριό ή άπογραφική επιτροπή καί θέλησε μέ κάθε τρόπο νά έκβιάση τις συνει

1. Βλ. Π α τ σ έ λ η, σ. 51 σημ. 2 καί Κ α ζ ά ζ η, ί.ά., σ. 83, δπου ώς ήμε- 
ρομηνία άναγνώρισης τής βλάχικης έθνότητας θεωρείται ή 23 Μαΐου 1905.

2. Βλ. σχετικά Κ α ζ ά ζ η, ί.ά., σ. 172, δπου λέει τά έξης : «Χωρίς νά κατορθώση τι 
θετικόν, προσεπάθει νά ευχάριστη πάντας τούς έκάστοτε ΐσχύοντας : Τόν Χαμίτ, δν έφο- 
βεϊτο καί οστις τον έφοβεϊτο, τούς πολιτικούς πράκτορας τής Αυστρίας καί Ρωσσίας, τόν 
αρχηγόν τής μακεδονικής χωροφυλακής, τούς Τούρκους, τάς διαφόρους φυλετικάς φιλο
δοξίας, καί ιδία τήν ρωμουνικήν φιλοδοξίαν. . . 'ϊπ έρ  αύτης έπεδείξατο άείποτε πολλάς 
συμπαθείας. ’Ίσως διότι έβασίζετο αΰτη έπΐ φανταστικών άξιώσεων. Καί ό Χιλμής, ώς 
γνήσιος ’Ανατολίτης, παρά τήν θετικήν αύτοϋ έν Μακεδονία άποστολήν, ήρέσκετο νά φέ- 
ρηται έπΐ των χρυσών πτερύγων τής ρωμουνικής φαντασίας».

3. Βλ. ϊκθεση ύπ’ άριθμ. 6.
4. Τότε ήταν ό Δωρόθεος (1900 — 1906)· βλ. γ ι’ αύτόν «Θρησκευτική καί ’Ηθική 

Εγκυκλοπαίδεια», τ. 4, Άθηναι 1964, στήλες 685 -  688, δπου γενικά καϊ γιά τή Μητρό
πολη Γρεβενών.

5. Βλ. ίκθεση ύπ’ άριθμ. 6.
6. Βλ. έκθέσεις ύπ’ άριθμ. 6 καί 7.
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δήσεις τών κατοίκων προκειμένου νά τούς γράψη β λ ά χ  ό ρ θ ο δ ό ξ .  Τούς ρώ
τησε σέ ποιο Πατριαρχείο ήθελαν νά υπαχθούν κι έκεΐνοι απάντησαν πώς μόνο 
Ινα Πατριαρχείο άναγνώριζαν, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινου
πόλεως καί δτι άπό «άρχαιοτάτων χρόνων» ήταν «ρούμ», δηλαδή "Ελληνες. 
"Ετσι ή έπιτροπή, βλέποντας τά σχέδιά της νά ναυαγουν, κάλεσε ισχυρή 
στρατιωτική δύναμη καί τούς έγραψε μέ τή βία Βλάχους. Οί κάτοικοι δμως 
τοϋ Δέντσικου θίχτηκαν καί στις 13 Σεπτεμβρίου διαβίβασαν προς δλες τις 
έξουσίες, θρησκευτικές καί διοικητικές, έντονες έγγραφες διαμαρτυρίες, πού 
Ικλειναν μέ τήν παράκληση νά άκυρωθή ή έγγραφή τους σάν β λ ά χ  καί νά 
έπανεγγραφοΰν ρ ο ύ μ  ό ρ θ ο δ ό ξ .  Τις διαμαρτυρίες υπόγραφαν 100 άτομα1.

Στό χριστιανικό χωριό, έξ άλλου, Μπλεκάτες τοΰ καζά Κολώνιας οΐ 
κάτοικοι άρνήθηκαν νά δηλωθούν ά ρ ν α ο ύ τ  παρόλες τις πιέσεις της επιτροπής 
καί διαμαρτυρήθηκαν στήν διοίκηση τοΰ καζά Κολώνιας2. Καί ενώ άλλοΰ, 
π.χ. στό Λεσκοβίκι, ή λέξη ά ρ ν α ο ύ τ  ειχε άποκλειστή τελείως σάν ένδειξη 
εθνικότητας3, στούς καζάδες Κολώνιας καί Κορυτσάς συνεχιζόταν ή τακτι
κή της καταπίεσης. Στήν Έρσέκα, κέντρο τοΰ καζά Κολώνιας, ύστερα άπό πα
ράκληση τών κατοίκων, ό πρωτοσύγκελλος τοΰ μητροπολίτη Καστοριάς πή
γε καί έδωσε στον καϊμακάμη έγγραφη διαμαρτυρία καί τηλεγράφησε στόν 
βαλή τοΰ Μοναστηριού καί στόν Οικουμενικό Πατριάρχη4.

Γενικά στό βιλαέτι Ίωαννίνων ή άπογραφή εξακολούθησε ομαλά, γιατί 
ό Όσμάν πασάς ούτε έπέτρεπε ούτε άνεχόταν πιέσεις άπό τις άνώτερες άρχές5 
πράγμα πού έκανε τόν Μπέτσιο νά έλπίζη δτι τά επίσημα άπογραφικά βιβλία 
τελικά θά περιλάμβαναν μόνο τις δυό επικρατέστερες έθνότητες, τήν τουρ
κική (ΐ σλ  ι ά μ) καί τήν έλληνική (ρούμ) .

Άνακεφαλαιώνοντας νομίζουμε δτι μέ τήν παρουσίαση τών παραπάνω 
πληροφοριών τών προξενικών έκθέσεων συμβάλλουμε : 1) στήν κατανόηση 
τοϋ τρόπου διεξαγωγής τής άπογραφής τών κατοίκων τοΰ Ήπειρωτικοΰ χώ
ρου καί 2) στήν έπισήμανση τών άντιδράσεων τόσο άπό μέρος τών κατοίκων 
ίσο καί τοΰ Γενικοΰ Διοικητή τοϋ βιλαετιού στις μεροληπτικές ένέργειες τών 
κυβερνητικών ύπαλλήλων κατά τήν διεξαγωγή τής άπογραφής.

1. Γιά τά παραπάνω βλ. συνημμένα β' καί γ'.
2. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 6.
3. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 7.
4. Τόν ’Ιωακείμ Γ', Οικουμενικό Πατριάρχη δυό φορές (1878 -  1884 καί 1901 — 

1912) : βλ. γ ι’ αυτόν πρόχειρα «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, Άθήναι 
1965, στήλες 1102-1104.

5. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθ. 7.
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Δημοσιεύουμε παρακάτω τΙς προξενικές εκθέσεις πού άναφέραμε στήν 
άρχή. Ά πο αύτές οί ύπ’ άριθμ. 1, 2, 3, 4, 6 καί 7 είναι τοϋ πρδξενου Ν.Γ. 
Μπέτσιου καί ή ύπ’ άριθμ. 5 τοϋ Σ. Δάτσικα. Άπδ τά συνημμένα τό πρώτο 
(συνημμένο στήν έκθεση ύπ’ άριθμ. 5) εϊναι άντίγραφο άπδ έγγραφο τοϋ Οί- 
κουμενικοΰ Πατριαρχείου καί τά άλλα δύο (συνημμένα στήν ύπ’ άριθμ. 7 έκθε
ση) εϊναι έγγραφες διαμαρτυρίες τών κατοίκων τοϋ χωριοΰ Δέντσικο.

Τόσο οΐ έκθέσεις δσο καί τά συνημμένα είναι γραμμένα στή συνηθισμένη 
γλώσσα τών εγγράφων τής εποχής. Έκτος άπδ τήν ημερομηνία οί έκθέσεις 
φέρουν καί άριθμδ πρωτοκόλλου1. Οί πρώτες πέντε άπευθύνονται στόν 
'Υπουργδ ’Εξωτερικών τοϋ ελεύθερου Έλληνικοΰ κράτους Ά λ. Γ. Σκούζε 
(άπδ Φεβρουάριο μέχρι Μάϊο τοϋ 1905) καί οΐ δύο τελευταίες τοϋ Σεπτεμβρί
ου τοϋ ϊδιου έτους στδν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί 'Υπουργδ ’Εξωτερι
κών Δημ. Γ. Ράλλη2. Οΐ παραπάνω έκθέσεις καλύπτουν χρονικδ διάστημα 
8 μηνών, άπδ 17 Φεβρουάριου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 1905, άλλά παρεμβάλλε
ται ενα μεγάλο κενδ κατά τούς θερινούς μήνες.

Οΐ προξενικές εκθέσεις άριθμοϋνται μέ άραβικούς άριθμούς (1 -7) ,  
ένώ τά συνημμένα έγγραφα μέ μικρά ελληνικά γράμματα (συνημμένο α', 
συνημμένο β' καί συνημμένο γ').

* **
1

Έκθεση ύπ’ άριθμ. 61/17-2-1905 τοϋ πρόξενου Ν. Γ. Μπέτσιου προς τόν Υπουργό 
’Εξωτερικών Άλ. Σκουζέ, μέ τήν όποια τόν πληροφορεί ότι εφθασαν οδηγίες γιά διάκριση 
τών χριστιανών σέ τέσσερεις κατηγορίες στήν άπογραφή πού πρόκειται νά διεξαχθή.

Β. ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

Έν Ίωαννίνοις τή 17η Φεβρουάριου 1905
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 61 
ΣΤΝΗΜ. —

Προς τήν Αύτοΰ ’Εξοχότητα τόν
Κύριον Α. Σκουζέν Υπουργόν τών

’Εξωτερικών.

Κύριε 'Χπουργέ,
Άναφερόμενος είς τό ύπό προχθεσινήν ήμερομηνίαν καί άριθμόν 60 έγγραφόν 

μου καί τοΰτο σαφηνίζων, λαμβάνω τήν τιμήν νά γνωρίσω τη ' Γμετέρα Έξοχότητι

1. Στό άριστερό περιθώριο της πρώτης σελίδας τών εγγράφων ύπάρχει ή ένδειξη :
«Τμήμα Α'», πλήν τοϋ εγγράφου τοϋ προξενείου της Πρέβεζας, δπου ή ίδια ένδειξη ύπάρ-
χει κάτω άπδ τήν ημερομηνία καί μπροστά άπό τήν περίληψη τοϋ εγγράφου.

2. TtA τόν Δημήτριο Γεωργίου Ράλλη βλ. πρόχειρα στή Μεγάλη Ελληνική Εγκυ
κλοπαίδεια, τ. 21, Άθηναι &.ε., σ. 39 -  40.
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ότι ουτε ό Μητροπολίτης1 ουτε τά δύο χριστιανικά μέλη τοϋ διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Βιλαετιού άντελήφθησαν περί τίνος άκριβώς έπρόκειτο. Καθ’ ας Ιχω 
ήδη άσφαλεΐς πληροφορίας, παρ’ αύτοΰ τοΰ Βαλή προερχομένας, ή όθωμανική Κυ- 
βέρνησις, σκοπούσα νά διατάξη τήν ένέργειαν άπογραφής τών ορθοδόξων χριστια-// 
νών, τών εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον ύπαγομένων, ρούμ δέ μέχρι τοΰδε 
άποκαλουμένων, διεβίβασε σχετικάς όδηγίας, έν ω ουτε διαταγή προς έκτέλεσιν τής 
άπογραφής ταύτης έδόθη ουτε ό χρόνος τής ένεργείας ώρίσθη είσέτι.

Κατά τάς όδηγίας τής μελλούσης άπογραφής οΐ εις τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον ύπαγόμενοι όρθόδοξοι χριστιανοί διακριθήσονται εις τάς έξης 4 έθνολογικάς 
κατηγορίας.
1) ρούμ -  έλληνας
2) » -  βουλγάρους
3) » -  Βοσνίους (Μποσνιάκ) έν οΐς καί οΐ Σέρβοι αν θελήσωσιν.
4) » -  Άρναούτ, έν οΐς συμπεριληφθήσονται οί Ρωμοΰνοι, οί Σέρβοι καί οΐ
άλβανοί.

Έκ τούτων καταφανώς συνάγεται δτι τό μέτρον τοΰτο, είτε τής τουρκι-//κής 
έπη/οΐας είναι εργον εϊτε ξενικής εϊσηγήσεως, στρέφεται κυρίως κατά τοΰ έλληνι- 
σμοϋ καί τήν έξασθένησιν αύτοΰ επιδιώκει" διότι έν μέν τή Μακεδονία προς οφελος 
τών βουλγάρων θά διακρίνη έπισήμως τούς βουλγαροφώνους ορθοδόξους εις βουλ
γάρους τήν έθνότητα καίτοι μή ύπείκοντας εις τήν ’Εξαρχίαν, έν δέ τή Ήπείρφ 
σκοπεί νά άποσπάση άπό τής έλληνικής έθνότητος, εις ήν άνέκαθεν τάσσουσιν εαυ
τούς, τούς άλβανοφώνους όρθοδόξους" τό άπογραφικόν σχέδιον έκμηδενίζει τούς 
σέρβους, καίτοι είναι ή μόνη χριστιανική έθνότης έν Κοσσόβω2, έπίσης καί τούς 
θέλοντας νά ^ουμανίζωσι, συμπτύσσον προς τούς άλβανούς’ διά πρώτην φοράν 
άνακύπτει έπισήμως ή ονομασία Άρναούτ (έθνότης αλβανική) μέ άξιώσεις μάλιστα 
άπορροφήσεως άλλων έθνοτή-//των, διότι μέχρι τοΰδε ουτε άλβανική γλώσσα ουτε 
άλβανική έθνότης άνεγνωρίζετο)3. Ό  Μέγας Βεζύρης, άλβανός τυγχάνων, δέν 
θά είναι ξένος εις τό σκοπούμενον τοΰτο έθνολογικόν βάπτισμα καί έπάναγκες, έφ’ 
δσον μένει 2τι καιρός, νά καταβληθή σοβαρά προσοχή καί δραστήρια ένέργεια πρός 
άπόκρουσιν τής νέας ταύτης κατά τοϋ έλληνισμοΰ έπιβουλής.

Εύπειθέστατος 
Ό  Γενικός Πρόξενος 

Ν.Γ. Μπέτσιος

2
Έκθεση ύπ’ άριθμ. 118/28-3-1905 τοΰ πρόξενου Ν. Γ. Μπέτσιου πρός τόν 'Υπουργό 

Εξωτερικών Άλ. Σκουζέ, δπου τοΰ γνωστοποιείται ή άντίδραση στις όδηγίες γιά τήν 
άπογραφή τοΰ Όσμάν πασα καί τοΰ Badeanou.

1. Βλ. παραπάνω σ. 120, σημ. 3.
2. Στό Κοσσυφοπέδιο, ώς γνωστόν, οί Άλβανοί ήταν μωαμεθανοί, οί "Ελληνες 

άποτελοΰσαν μειονότητα καί τούς Βουλγάρους τούς θεωροΰσαν σχισματικούς. Έτσι μόνο 
μπορεί νά έρμηνευθή ή φράση τοΰ Μπέτσιου δτι οΐ Σέρβοι άποτελοΰν τή μόνη Χριστιανική 
έθνότητα στό Κοσσυφοπέδιο, έννοώντας, ίσως, τήν κύρια ορθ ό  δ’ο ξ η χριστιανική έθνό- 
τητα.Γιά τή σύνθεση τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ Κοσσυφοπεδίου βλ. Δ η μ. Δ ι ο ν .  Ζ ά γ κ λ η ,  
Ή  Μακεδονία τοΰ Αιγαίου καί οί Γιουγκοσλαΰοι, Άθήναι 1975, σ. 574 σημ. 1.

3. Βλ. παραπάνω σ. 120 σημ. 8.
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Β. ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΐΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ΛΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118 
ΣΥΝΗΜ. —

Έν Ίωαννίνοις τη 28η Μαρτίου 1905

Πρός τήν Αύτου Εξοχότητα τον
Κύριον Α. Σκουζέν ‘Υπουργών των
’Εξωτερικών

Κύριε 'Υπουργέ,
'Ως έσχον τήν τιμήν προ τεσσάρων ημερών νά αναφέρω τηλεγραφικώς είς άπάν- 

τησιν τοϋ τηλεγραφήματος τής 'Υμετέρας Έξοχότητος, αί πληροφορίαι, &ς διά 
τοϋ ύπ ’ άριΟ. 00 έ. έτους εγγράφου μου δ ιεβ ίβασα Αυτή εΐναι ακριβέστατοι* όλίγας
ή μέρας μετά τήν αποστολήν τοϋ εγγράφου μου εκείνου τά περί της μελετωμένης
άπογραφής καί τής δι’ αύτής σχεδιαζομένης μεταβαπτίσεως τών έν τη ευρωπαϊκή 
Τουρκία εθνοτήτων έγένοντο τόσον γνω-//στά, ώστε άπετέλεσαν θέμα ομιλίας γενι
κόν καί οί πρόξενοι πάντες άνεκοίνωσαν εις τάς Πρεσβείας των τάς έκ Κων/πόλεως 
άπογραφικάς οδηγίας πρός τήν Γενικήν Διοίκησιν τοϋ Βιλαετίου Ίωαννίνων* αύτός 
δέ ό Γενικός Διοικητής Ίωαννίνων Όσμάν πασσας τήν τελευταίαν Κυριακήν της 
άποκρέω έν έσπερίδι παρ’ έμοί, ήν έτίμησε διά της παρουσίας του, δέν άπέκρυψε, 
λόγου γενομένου υπό τίνος τών Συναδέλφων μου περί της άπογραφής, τήν άποδοκι- 
μασίαν του διά τήν νέαν διάκρισιν τών ορθοδόξων, καθ’ ήν έν τω Βιλαετίω Ίωαν
νίνων δύο διακρίνονται εθνότητες, ρούμ καί άρναούτ, έν ώ μέχρι τοϋ8ε μία μόνον 
έθνότης ύπήρχεν άνεγνωρισμένη, ή ρούμ" εΐναι δε γνωστόν δτι δ Όσμαν — πασσας 
διά-//κειται δυσμενώς πρός πάν ο,τι τείνει νά διακρίνη και άναδείξη άλβανικήν 
εθνότητα1, άπροκαλύπτως πολλάκις εΐπεν οτι έν τω Βιλαετίω Ίωαννίνων δύο 
αισθήματα κυριεύουσιν, τό τουρκικόν και τό ελληνικόν* οί χριστιανοί ρέπουσι πρός 
τήν Ελλάδα καί οί τοϋρκοι τήν διατήρησιν τοϋ Κράτους του Σουλτάνου ποθοϋσι.

Πασαι αί έν Κων/πόλει ΙΙρεσβεΐαι γινώσκουσι πρό πολλοϋ οτι έστάλησαν αί 
δδηγίαι, περί ών μνείαν ποιείται τό άπό 17 Φεβρουάριου καί ύπ’ άριθ. 60 έγγραφόν 
μου, μάλιστα καί τά έντυπα πρός ενέργειαν τής τοιαύτης άπογραφής £χουσι σταλή, 
καθ’ άς έχω πληροφορίας, καί μόνον ή πρός έκτέλεσιν της άπογραφής διαταγή δέν 
2φθασεν εϊσέτι. Καθ’ α δέ έμαθον χθες έκ πηγής θετικής ή Ρωμουνική Πρεσβεία 
διετύπωσε παρά-//πονα είς τήν 'Υψηλήν Πύλην δτι έν τή άπογραφή δέν διακρίνεται 
βλαχική έθνότης αλλά καί οί άξιοϋντες εαυτούς ώς ρωμούνους θά καταλέγωνται 
είς τήν άλβανικήν εθνότητα καί θά γράφωνται άρναούτ* εις τήν ρωμουνικήν δέ Πρε
σβείαν δέν ήρνήθησαν, ώς είς τήν ήμετέραν, τήν ΰπαρξιν τών άπογραφικών σχεδίων 
καί οδηγιών, άλλ’ ύπεσχέθησαν, καθ’ ά γινώσκω, οτι θά δώσωσι διαταγάς νά δια- 
κριΟή ή βλαχική έθνότης (βλάχ-μιλετί)" σήμερον δέ πρόκειται 0 ενταύθα πρό
ξενος τής Ρωμουνίας νά μεταβή παρά τω Γενικώ Διοικητή καί τω άνακοινώση τά 
παρά τής Πρεσβείας του γραφόμενα2' είμαι δέ καλώς πληροφορημένος δτι ό

1. Γιά τήν έχΟρική στάση τοϋ Όσμάν πασά πρός τό ’Αλβανικό ζήτημα βλ. Α ι- 
β α δ έ ω ς, ε.ά., σ. 26 -  27.

2. Βλ. έκθεση ύπ ’ άριθμ. 3.

9
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Όσμάν πασσας θά τώ άπαντήση δτι ούδεμίαν τοιαύτην διαταγήν ελαβεν — ώς 
πράγματι δέν Ιλαβεν — καί θά τω ύποδείξη καί πάλιν δτι δικαιώματα άναμίξεως έν 
τοιούτοις ζητήμασιν δέν έχει.

Εύπειθέστατος 
'Ο Γενικός Πρόξενος 

Ν.Γ. Μπέτσιος

3
Έκθεση ύπ’ άριθμ. 131/5-4-1905 τοΰ πρόξενου Ν. Γ. Μπέτσιου πρός τόν Υπουργό 

’Εξωτερικών της ’Ελλάδας Άλ. Σκουζέ, συμπληρωματική της ύπ’ άριθμ. 118/28-3-1905, 
μέ τήν όποια τόν πληροφορεί άπό τή μιά μεριά γιά όσα συνέβησαν κατά τήν έπίσκεψη τοϋ 
Badeanou στόν Όσμάν πασά καί άπό τήν αλλη διατυπώνει τήν ύπόνοια γιά άνάμειξη 
τοϋ Μεγ. Βεζίρη στόν τρόπο της διάκρισης των χριστιανών.

Β. ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 131 
ΣΥΝΙΙΜ. —

Έν Ίωαννίνοις τη 5η ’Απριλίου 1905

Πρός τήν Αύτοϋ ’Εξοχότητα τόν 
Κύριον Α. Σκουζέν 'Τπουργόν τών 
’Εξωτερικών.

Κύριε 'Τπουργέ,
’Έλαβον τό ύπ’ άριθ. 1051 ε. έτους έμπιστευτικόν έγγραφον τής 'Τμετέρας 

Έξοχότητος, μεθ’ οσα δέ έξέθηκα πρό της παραλαβής αύτοΰ διά τής ύπ’ άριθ. 118 
της 28ης Μαρτίου έκθέσεως1 έπΐ τοϋ περί οΰ πρόκειται θέματος, ούδέν έτερον 
2χω νά προσθέσω, εί μή δτι ό ένταϋθα πρόξενος τής Ρωμανίας μετέβη παρά τώ 
Γενικφ Διοικητή Ίωαννίνων καί κατ’ έντολή τής Πρεσβείας του ήρώτησεν, ώς 
προανέφερα, αν έλαβε διαταγήν έν τή ένεργηθησομένη άπογραφή τών όρθοδόξων 
καί νά διακρίνη// τούς βλάχους ώς έθνότητα. Ό  Όσμάν πασσας άπεκρίθη αύτφ δτι 
τοιαύτην διαταγήν δέν ϊλαβεν, όίλλως ούδένα δύναται νά έκβιάση νά δηλώση άλλο 
παρ’ δ,τι λέγει δτι είναι, έν τφ  Ηιλαετίω δέ οι ορθόδοξοι καλοϋσι άδιακρίτως έαυ- 
τούς ρούμ* έξερεθισμένος δ’ ών έκ τής άφορμής2, περί ής άναφέρει τό ταυτο- 
χρόνως άποστελλόμενον έγγραφόν μου ύπ’ άριθμόν 132, έποίησε πρός τόν κ. Padeano 
παρατηρήσεις έμφαντικάς λίαν καί έκβαινούσας της πρός άντιπρόσωπον ξένης Δυ- 
νάμεως όφειλομένης άβρότητος διά τήν έν γένει στάσιν καί πολιτείαν αύτοϋ καί τών 
^ωμουνοδιδασκάλων καί έπιθεωρητών, δηλώσας αύτφ δτι τά σχολεία έν γένει είναι 
τουρκικά καί ούδέν έχει δικαί-//ωμα άναμίξεως" εις τήν άπερίσκεπτον δ’ άπάντησιν 
τοϋ κ. Padeano δτι είναι μέν τουρκικά, άλλ’ αύτός πληρώνει και οί διδάσκαλοι 
δέν δύνανται ή νά έχωσι σχέσεις μετά τοϋ ρωμουνικοϋ Προξενείου, ό Βαλής άπε
κρίθη δτι τοιαϋτα σχολεία καί τοιαύτας σχέσεις αύτός δέν άναγνωρίζει ούδέ δύναται 
νά γίνη στηρικτής τοιούτων προπαγανδών.

1. Βλ. ίκθεση ύπ’ άριθμ. 2.
2. "Ισως πρόκειται γιά τό περιστατικό πού περιγράφει ό Π α τ σ έ λ η ς ,  έ.ά., σ. 51.
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Έ κ τών ανωτέρω καταφαίνεται οτι ό Μ. Βεζίρης είς τήν ρωμουνικήν Πρεσβείαν 
δέν ήρνήΘη τήν σχεδιαζομένην άπογραφή ν, άλλ’ ύπεσχέθη δτι διεβίβασε διαταγάς 
είς "Ιωάννινα όπως κατ’ αυτήν διακριΟή έθνότης βλαχική. Καθ’ &ς δ’ 2χω πληρο
φορίας, ας δέν έξηκρίβωσα εϊσέτι, ή πρός έκτέλεσιν τής άπογραφής διαταγή άφί- 
κετο// καί πρόκειται νά συστηθή Επιτροπή προς διαγραφήν του τρόπου της ένερ- 
γείας. Απορίας δντως άξιον εϊναι πώς οί έν ταΐς εδραις τών λοιπών Βιλαετίων τής 
Ευρωπαϊκής Τουρκίας Μητροπολΐται και Πρόξενοι δέν έλαβον γνώσιν, διότι δέν 
πιστεύω ή άπογραφική αΰτη εργασία ν’ άφορα μόνον τό Βιλαέτιον Ίωαννίνων1,

Ευπειθέστατος 
'Ο Γεν. Πρόξενος 

Ν.Γ, Μπέτσιος

4
’Έκθεση ύπ’ άριθμ. 142/9-4-1905 τοϋ Ν.Γ. Μπέτσιου προς τον 'Υπουργό ’Εξωτερικών 

Ά λ. Σκουζέ, μέ τήν οποία τόν πληροφορεί γιά τή δημοσίευση τής εγκυκλίου μέ τή διαταγή 
της άπογραφής, εκφράζει τήν άποψή του γιά τή δυσκολία πραγματοποίησής της καί έπι- 
σημαίνει τήν άνάγκη παρακολούθησης τοϋ τόσο σημαντικού ζητήματος.

Β. ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΙΩΛΝΝΤΝΟΙΣ

Έν Ίωαννίνοις τή 9η Απριλίου 1905
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 142 
ΣΥΝΙΙΜ. —

ΙΙρός τήν Αύτοϋ Εξοχότητα τόν 
Κύριον Α. Σκουζέν 'Υπουργόν τών 
Εξωτερικών.

Κύριε 'Γπουργέ,
Έν τώ προχθεσινω φύλλω τής Έφημερίδος του Βιλαετιού Ίωαννίνων^ οπερ 

επισυνάπτεται ώδε, δημοσιεύεται εγκύκλιος τοΰ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών, 
ές ής μαρτυρεΐται οτι άπό τοϋ παρελθόντος Σεπτεμβρίου δι’ αύτοκρατορικοϋ δια
τάγματος άπεφασίσθη ή ενέργεια νέας καί πλήρους άπογραφής τών κατοίκων της 
Όθωμ. Αυτοκρατορίας, ό δέ ΛΙέγας Βεζύρης, καθ’ ά φαίνεται εν τώ ύπ’ άριθ. 124 
εγγράφω της Β. Πρεσβείας πρός τήν 'Υμετέραν//Έξοχότητα, εϊδε ταύτην καί ώμο- 
λόγησεν άρνηθείς τάς πρός τήν Γενικήν Διοίκησιν Ίωαννίνων οδηγίας3 περί του 
τρόπου καθ’ δν έν τή άπογραφή δέον νά διακριθώσιν οί είς τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον υπαγόμενοι ορθόδοξοι. Επαναλαμβάνω όμως καί πάλιν νά άναφέρω οτι διά 
τό Βιλαέτιον Ίωαννίνων αί όδηγίαι εϊτε έκ τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών

1. Κατά πάσα πιθανότητα είναι λανθασμένη ή πληροφορία αυτή, γιατί τουλάχιστο 
στά Μακεδονικά βιλαέτια ή άπογραφή εΐχε άρχίσει άπό τόν Φεβρουάριο 1904 {βλ. Β λ ά- 
χ ο υ, έ'.ά., σ. 301).

'2. Γιά τήν έπίσημη Εφημερίδα τοΰ Βιλαετιού Ίωαννίνων βλ. πρόχειρα Π α τ  σ έ- 
λ η, ε.ά., σ. 60.

3. Ένώ εΐχαν ήδη σταλεί, όπως ό ϊδιος ό Όσμάν πασάς εκμυστηρεύτηκε στον Μπέ- 
τσιο (βλ. έκθεση ύπ ’ άριθμ. 1).
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προέρχονται, εϊτε παρά της Μ. ΒεζυρΙας, πάντως δμως κατ’ άπόφασιν τοϋ 'Υπουρ- 
γικοΰ Συμβουλίου ληφθεΐσαι, διακελεύουσι τήν έν τ<ρ Βιλαετίω διάχρισιν τών 
ορθοδόξων εις ρούμ καί άρναούτ. ’Ήδη είναι ζήτημα δ,ν θά κατορθωθή ή συντέλεσις 
τής άπογραφής, πρώτον διότι άπαιτοϋνται χρήματα άρκετά// άφ’ οδ θά όρισθή 
πληθύς έπιτροπών κατά τόπους αίτινες περιερχόμεναι άνά τάς πόλεις καί τά χωρία 
θά άπογράφωσιν αύταί τούς κατοίκους, έρωτώσαι 2να έκαστον περί τής έθνικότητος 
εις ήν τάσσει εαυτόν καί δεύτερον διότι, γνωσθέντος τοϋ τρόπου, καθ’ δν πρόκειται 
νά διακριθώσιν αί διάφοροι έθνότητες, θά καταβάλλονται διάφοροι καί άντίθετοι 
ένέργειαι καί έπιρροαί1, αΐτινες πιθανώς νά άναγκάσωσι τήν 'Υψηλήν Πύλην νά 
παραιτηθή ή άναβάλη έπ’ άόριστον τό άπογραφικόν σχέδιόν της. Ούχ ήττον άνάγ- 
κη νά παρακολουθήσωμεν έπιμελώς τό ζήτημα ώς μεγάλην έγκλεϊον σπουδαιό
τατα, τόσω μάλλον, δσω δλως άνειλικρινεϊς είναι αί διαβεβαιώσεις τοΰ// Μ. Βε- 
ζύρου, ου γνωσταί είναι αί περί άλβανικής αυθυπαρξίας ίδέαι.

Ευπειθέστατος 
Ό  Γεν. Πρόξενος 

Ν.Γ. Μπέτσιος

5
"Εκθεση ύπ’ άριθμ. 310/226/24-5-1905 τοΰ πρόξενου Σ. Δάτσικα πρός τόν 'Υπουρ

γό ’Εξωτερικών Άλ. Σκουζέ, μέ τήν όποια τοΰ γνωρίζει τήν άφιξη στή Διοίκηση Πρέβε
ζας της έγκυκλίου μέ τή διαταγή τής άπογραφής (18-5-1905) καί τή διάκριση πού γινό
ταν πρίν άπό άρκετό καιρό στά διαβατήρια τών χριστιανών (ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρ- 
τυρόμενοι).

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΡΙΘ. 310/226

Έν Πρεβέζη τή 24 Μαίου 1905

Τή Α.Ε. τω Κυρίω Κω Άλ. Γ. Σκουζέ 
'Υπουργώ τών ’Εξωτερικών κλπ. κλπ. 
κλπ.

Τμ. Α' Περί άπογραφής 
τών κατοίκων τοΰ Όθωμανι- 
κοΰ Κράτους.

Κύριε Υπουργέ,
Πρό έξ ήμερων άπεστάλη έγκύκλιος πρός τήν Διοίκησιν Πρεβέζης διαταγή 

περί άπογραφής τών κατοίκων τοΰ Όθωμανικοΰ Κράτους, μελλούσης νά γείνη 
συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοϋ νέου περί άπογραφής Νόμου. Συγχρόνως δέ τότε 
αΰτη έπειδή έπρόκειτο νά τή άποσταλώσιν έκ Κωνσταντινουπόλεως τά ά πογραφικά 
βιβλία ώς καί τά δελτία άπογραφής// άτινα ήθελον άπαιτηθή διά τήν έν τω τμή-

1. Γιά τή συνεργασία βουλγαρικής καί ρουμανικής προπαγάνδας στή Μακεδονία 
μετά τήν άναγγελία τής άπογραφής βλ. γενικά Μ α ζ α ρ ά κ η ,  8.ά., σ. 162 -  165, Β λ ά 
χου,  L&., σ. 339 κ. έξ.
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ματι ΙΤρεβέζης εργασίαν ταύτην, παρηγγέλετο, δπως προσδιορίση τόν άριθμό 
αύτών, άλλ’ άχρι της στιγμής ταύτης ούτε βιβλία ούτε δελτία άπογραφής ίλαβον αί 
ενταύθα Άρχαί. Έν τούτοις καθ’ ας Ισχον θετικάς πληροφορίας ή διαταχθεϊσα, ώς 
εΐρηται, άπογραφή ήρξατο ήδη διενεργουμένη έν πολλοϊς μέρεσι τής ’Ανατολής1.

'II άπογραφή γενήσεται ούχί καθ’ άπαντα συγχρόνως τά Σαντζάκια τοϋ Βιλαε
τιού άλλά τμηματικώς. 'Οπόταν δέ καί έν τούτω γένηται ταύτης έναρξις, άπό τοϋ 
Σαντζακιού Κερατίου το πρώτον άρξονται, μετά τήν άπογραφήν τών κατοίκων 
τούτου, θέλουσιν έπιληφθή τής τών διαμερισμάτων τών άλλων τμημάτων. ’Αξιο
σημείωτος δέ// σπουδαία καί ενδιαφέρουσα τυγχάνει ή ακόλουθος πληροφορία, καθ’ 
ήν οί επί τών διαβατηρίων υπάλληλοι, ένω έν τή στήλη τών χαρακτηριστικών τών 
υπό τούτων υπέρ χριστιανών, υπηκόων όθω μανών, έκδιδομένων διαβατηρίων, έση- 
μείουν πάντοτε τό διακριτικόν ρού μ ,  διετάχθησαν άπό τίνος καιροϋ παρά του οίκείου 
τοϋ Βιλαετιού έπιθεωρητοϋ όπως τοΰ λοιποΰ σημειώσιν αντί τούτου τό διακριτικόν 
ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ,  κ α θ ο λ ι κ ό ς ,  δ ι α μ α ρ τ υ ρ ό μ ε ν ο ς .

Έν τέλει γνωρίζω τή υμ. Έξ. δτι όταν οί αρμόδιοι έπιληφθώσι της άπογρα
φής καί τών κατοίκων τών διαμερισμάτων ΙΙρεβέζης, θέλω έπακριβώς συμμορφωθή, 
πρός τάς διά τοΰ άπό 17 λήγοντος μηνός τηλεγραφήματος αύτής διδομένας μοι οδη
γίας, ϊνα πάντες έν τή εγγράφω δηλώσει των ρ ο ύ μ  π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ο ύ ς  δη- 
λώσωσιν εαυτούς.

Ευπειθέστατος 
Σ. Δάτσικας

συνημμένο α' (άντίγραφο)
’Αντίγραφο άπό έγγραφο τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου (τής 17ης Μαΐου 1905) 

πρός όλους τούς άρχιερεΐς, μέ τό όποιο τούς έφιστάται ή προσοχή προκειμένου νά δηλωθοΰν 
ολοι οί κάτοικοι ρούμ -  όρθοδόξ, δηλ. "Ελληνες, μετά τή γνωστοποίηση γιά τήν έκδοση 
ιδιαίτερων διαταγών γιά τή διάκριση τών χριστιανών στήν άπογραφή πού γίνεται στή 
Μακεδονία, ’Ήπειρο καί Θράκη.

Έγνώσθη τή Εκκλησία δτι επί τή ένεργουμένη ήδη έν Μακεδονία, Ήπείρω 
τε καί Θράκη άπογραφή τών κατοίκων έξεδόθησαν πρός τε τον Γενικόν Επόπτην 
τών Ευρωπαϊκών Νομών καί πρός τούς κατά τόπους Νομάρχας διαταγαί ίδιαίτεραι 
καθορίζουσαι δπως τούς μέν γραικούς καθώς καί τούς βουλγαροφώνους ελληνας 
έγγράφωσιν ύπό τήν επωνυμίαν «ρούμ όρθοδόξ», τούς δέ σχισματικούς βουλγάρους 
ο>ς φουλγάρ όρθοδόξ». πάσας δέ τάς λοιπάς εθνότητας Σέρβους, άλβανούς, κου- 
τσοβλάχους κ.λ.π. ώς «άρναούτ όρθοδόξ».

Τοΰ πράγματος τούτου γνωστού καθισταμένου έμπιστευτικώς πασι τοΐς έν 
Χριστώ άδελφοΐς άγίοις Άρχιερεΰσιν έφιστάται έκκλησιαστικώς ή προσοχή αύτών 
και ή προσήκουσα άρχιερατική μέριμνα δπως δι’ έγκαιρων καί καταλήλων // δια
βημάτων κατορθωΟή ή πρόληψις και ματαίωσις πάσης τοιαύτης ένεργείας, άντικει- 
μένης πρός τά συμφέροντα τής καθ’ ήμας Εκκλησίας όδηγηθώσι δε έπιτηδείως 
οί χριστιανοί, οί άναγνωρίζοντες ώς άνωτάτην αύτών άρχήν τό Πατριαοχεΐον εί’τε

1. Βλ. παραπάνω σ. 131, σημ. 1.
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σέρβοι1, εΐτε κουτσοβλάχοι κτλ. ϊνα ζητήσω σι τήν εγγραφήν αύτών ώς «ρούμ 
όρθοδόξ».

οε ίτε' Μαΐου ιζ'
σφραγίς 

της I. Συνόδου.
G

’Έκθεση ύπ’ άριθμ. 434/17-9-1905 τοΰ Ν.Γ. Μπέτσιου προς τόν Πρόεδρο τής Κυβερ- 
νήσεως καί Υπουργό ’Εξωτερικών Δ. Ράλλη, στήν όποια τοΰ περιγράφει διάφορα περι
στατικά, οχ ι καί τόσο ευχάριστα, πού συνέβησαν κατά τή διενέργεια τής άπογραφής.

Β. ΓΕΝΙΚΟΝ 1ΙΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝ ΙΩΑΧλΊΝΟΙΣ

ΑΡΙΘ. ΙΙΡΩΤ. 434 
ΣΤλΉΜ. —

Έν Ίωαννίνοις τη 17η Σεπτεμβρίου 1905

ΙΙρός τήν Αύτοΰ Εξοχότητα τόν 
Κύριον Δ. Ράλλην ΙΙρόεδρον της Β. 
Κυβερνήσεως ώς Υπουργόν επί τών 
Εξωτερικών.

Κύριε Πρόεδρε,
Καθ’ & πληροφορούμαι τό άπογραφικόν έργον έν τώ τμήματι Γρεβενών δέν βαί

νει όμαλώς, διότι αί άπογραφικαί έπιτροπαί είτε χρήμασι άλωθεΐσαι εΐτε διαταγάς 
τοΰ Χιλμή -  πασσά έκτελοϋσαι πιέζουσι τούς βλαχοφώνους κατοίκους τοΰ διαμερί
σματος έκείνου νά γραφώσιν ώς βλάχοι2, ένφ έκεϊνοι διαμαρτύρονται έπιμένοντες νά 
δηλωθώσι ώς έλληνες (ρούμ)3, ώς συνέβη έν Σαμαρίνι4, δπου 40 μόνον έδήλωσαν

1. Γενικά γιά τή στάση τοΰ Πατριαρχείου πρός τούς Σέρβους βλ. Δ. Β λ . Τ ζ ώ ρ- 
τ  ζ ε β ι τ ς, Ιστορία της Σερβίας 1800 -1918 , Μετάφραση Χικ. ΙΙαπαρρόδου, Θεσσα
λονίκη 1970, σ. 274 κ. έξ., Β λ ά χ ο υ ,  έ.ά., σ. 190.

2. Ί Ι  Ρουμανική προπαγάνδα σκορπίζοντας, ώς γνωστόν, αρκετό χρήμα φαίνεται 
πώς κατάφερε νά προσεταιρισθή καί τίς άπογραφικές έπιτροπές. Έ ξ άλλου είναι γνωστή 
ή ρουμανόφιλη πολιτική τοΰ Χιλμή πασά καί της Τουρκικής Κυβερνήσεως (βλ. Κ α ζ ά ζ η, 
έ.ά., σ. 172, Γ υ α λ ί σ τ ρ α ,  έ.ά., σ. 190, Β λ ά χ ο υ ,  έ.ά., σ. 355 κ. έξ.).

3. Γιατί όπως άναφέρει καί ό Β λ ά χ ο ς  (έ.ά., σ. 195) , « . .  .εις τά παρά τά Γρεβενά 
βλαχόφωνα χωρία, εξαιρέσει της Άβδέλλας, δέν ήδυνήθη ή ρουμανική ιδέα νά ρίψη βαθείας 
ρίζας. . .» . Γιά τήν πόλη καί τήν έπαρχία Γρεβενών βλ. Στ. I. II α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, 
Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοΰ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν 
τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 201 — 204, Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ϋ ,  
Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, τ. Β, σ. 41, 342 — 345, ( Ν ι κ ο δ ή μ ο υ  Κ υ ζ ι κ η ν ο ϋ ,  
τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ ) ,  'Οδοιπορικά ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας, έν Άθήναις 1880, σ. 17, 107 — 
1 1 1 .

4. Διάβαζε Σαμαρίνη. Γιά τή σύνθεση τοΰ πληθυσμοΰ τής Σαμαρίνας βλ. Ά  ρ α- 
β α ν τ ι ν ο ΰ, έ.ά., σ. 341, ( Ν ι κ ο δ ή μ ο υ  Κ υ ζ ι κ η ν ο ΰ ,  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ )  
έ.ά., σ. 108, Π α π α δ ο π ο  ύ λ ο υ ,  έ.ά., σ. 203 — 204.
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εαυτούς ώς βλάχους, τών λοιπών άντιστάντων και εις τάς πιέσεις καί//είς τάς άπει- 
λάς καί μεταβάντων περί τούς 60 εις Γρεβενά, ϊνθα έπέδωκαν διαμαρτύρησιν πρός 
τόν Κα'ίμακάμην καί τόν Μητροπολίτην καί έτηλεγράφησαν πρός τόν Βαλήν τοϋ 
Μοναστηριού. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας μου έν Δέντσικ<ο τοΰ Καζά Κολώνιας 
καί τής Μητροπόλεως Κονίτσης1, οί κυβερνητικοί ύπάλληλοι έξεβίασαν τούς κατοί
κους νά έγγραφώσι Βλάχοι, άλλ’ ούτοι ήρνήθησαν καί διεμαρτυρήθησαν εις τήν 
Μητρόπολιν καί τό Πατριαρχεϊον. Είς Χάσια2 (Επαρχία Γρεβενών), έπειδή οί 
κάτοικοι φέρουσι ενδυμασίαν κουτσοβλαχικήν, καίτοι είναι άποκλειστικώς έλλη- 
νόφωνοι, έξεβιάσθησαν νά γραφώσιν ώς βλάχοι καί στρατός πρός έκφόβισιν έστάλη 
είς τό χωρίον, δι’ 8 ό "Αγιος Γρεβενών διεμαρτυρήθη. Εις τό χριστιανικόν χωρίον 
Μπλεκάτες τοϋ Καζα Κολώνιας τοΰ Βιλαετιού Μο-//ναστηρίου, οί κάτοικοι πιεσθέν- 
τες νά δηλωθώσιν ώς άλβανοί (άρναούτ) ήρνήθησαν καί διεμαρτυρήθησαν είς Κο
λών ιαν.

’Εν τή προξενική ταύτη περιφερεία ή άπογραφή βαίνει όμαλώς καί τό μόνον 
παράπονον, δπερ έγνώσθη, είναι δτι έν τώ Καζα Κονίτσης ή έπιτροπή κατηρτήσθη 
μόνον ύπδ 4 τούρκων καί ούδενός χριστιανοΰ, δι’ δ ή Μητρόπολις άνηνέχθη πρός τόν 
Βαλήν Ίωαννίνων. Άπογραφικά βιβλία κρατούνται είς 6λας τάς έπιτροπάς δίπλα, 
τό §ν τουρκικόν ύπό τοΰ τούρκου ύπαλλήλου καί τό έτερον έλληνιστί ύπό τοΰ χρι
στιανικού μέλους- είς άμφότερα τά βιβλία έν τή οίκεία στήλη άναγράφεται ή παρ’ 
έκάστου δηλουμένη έθνικότης, άλλ’ είς τδ άπογραφικόν δελτίον (νοφούζ τεζκερέν), 
δστις δίδεται εις τόν έγγραφόμενον, έν τη στήλη τής έθνικότητος, κατά τελευταία ν 
δια-//ταγήν έκ Κων/πόλεως τίθεται μόνον ή λέξις χριστιανός καί ούδέν περί τής 
έθνικότητος άναφέρεται' ύποθέτω δτι μετά τόν έν τω τμήματι Γρεβενών έγερθέντα 
θόρυβον καί τά καταδειχθέντα προφανή σημεία δτι οί πάντες έκτος σπανίων έξαι- 
ρέσεων θά έγγραφώσι ρούμ είτε βλαχόφωνοι είτε άλβανόφωνοι ώσι, διετάχθη τό 
μέτρον τοΰτο έκ πνεύματος καθαρώς άνθελληνικοΰ. Ά ν  δμως έξακολουθήση ή άπο
γραφή έν τώ Βιλαετίω Ίωαννίνων ώς βαίνει ήδη καί τό έκ τών άπογραφικών βιβλί
ων, τό ύπό τοϋ χριστιανικοΰ μέλους κρατούμενον, παραδοθή, ώς λέγεται, είς τούς 
μουχταροδημογέροντας τοΰ τόπου, ή έκ τής εις τόν τεζκερέν παρασιωπήσεως τής 
έθνότητος βλάβη δέν θά είναι καί μεγάλη. Μέχρι τοΰδε τά πάντα έν τή περιφερείς 
ταύτη βαίνουσιν ύπέρ ήμών.

Εύπειθέστατος 
Ό  Γεν. Πρόξενος 

Ν.Γ. Μπέτσιος

7
Έκθεση ύπ’ άριθμ. 450/25-9-1905, συνέχεια στήν προηγούμενη ύπ’ άριθμ. 434/ 

17-9-1905, τοΰ Ν.Γ. Μπέτσιου πρός τόν Πρόεδρο τής Κυβερνήσεως καί Υπουργό ’Εξω
τερικών Δ. Ράλλη, δπου έκτος άπό τήν περιγραφή κι άλλων περιστατικών τοΰ έπισυνάπτει 
καί δυό έγγραφες διαμαρτυρίες, άπό 13-9-1905, τών κατοίκων τοϋ χωριοΰ Δέντσικο πού 
άπευθύνονται ή μιά στόν Γενικό Διοικητή τοΰ Βιλαετιού Μοναστηριού καί ή άλλη στόν 
Οικουμενικό Πατριάρχη.

1. Τό Δέντσικο άργότερα ονομάστηκε Γαλαταριά καί σήμερα Άετομηλίτσα.
2. Κατά τόν Ν ι κ ό δ η μ ο  Κ υ ζ ι κ η ν ό  (ί.ά., σ. 108 -109) τά Χάσια πρός τό 

τέλος τοΰ 19ου αί. περιλάμβαναν 26 χωριά.
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Β. ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΙΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ 

ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΤΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 450 
ΣΤΝΙΙΜ. 2

Έν ’ίωαννίνοις τι] 25η Σεπτεμβρίου 1905.

11 ρός τήν Λύτου Εξοχότητα τόν 
Κύριον Δ. Ράλλην ΙΙρόεδρον τής Β. 
Κυβερνήσεως ώς 'Υπουργόν έττί τών 
Εξωτερικών.

Κύριε Πρόεδρε,
Συμπληρών τήν ύπ’ άριθ. 434 έ. έτους έκΟεσίν μου*, λαμβάνω τήν τιμήν νά 

πληροφορήσω τήν 'Γμετέραν Εξοχότητα οτι ακριβείς ήσαν αί περί πιέσεως τών 
βλαχοφώνων κατοίκων τοΰ τμήματος Γρεβενών καί Κολωνίας2 ειδήσεις, άς μετέ- 
δωκα 'Τμϊν. Οί κάτοικοι μάλιστα τοΰ Δέντσικυυ διεβίβασαν πρός τον Βαλήν Μονα
στηριού, τόν Χιλμη -  πασσαν, τόν Καϊμακάμη ν Κολωνίας, τήν Μητρόπολιν Κονί- 
τσης και τό Οικουμενικόν Ιΐατριαρχεΐον διαμαρτυρίας, ών δύο άντίγραφα επισυνά
πτονται ώδε πρός δημοσίευ-//σιν, άν τοΰτο κριθή σκόπιμον3.

"Οπως καί έν τη μνησθείση εκθέσει μου έγραφαν, έν τοΐς άπογραφικοΐς βιβλίοις 
εις τά Βιλαέτιον τοΰτο αναγράφεται καί ή έθνικότης, άλλ’ εις τόν διδόμενο ν τεζκερέν 
έν τή στήλη τής έθνικότητος γράφεται ίσλιάμ ή χριστιανός συμφώνως πρός τήν έκ 
Κων/πόλεως διαταγήν, καθ’ άς δ’ εχω έκ Αεσκοβικίου4 πληροφορίας ή λέξις 
άρναούτ άπεκλείσθη τελείως, εις δέ τούς διδομένους πρός τούς άπογραφομένους 
τεζκερέδες πρός τό ίσλιάμ ή χριστιανός σημειοΰται δτι λαλοΰσι καί γράφουσι τήν 
έλληνικήν έπίσης καί διά τούς όΟωμανούς, δσοι δέν γνωρίζουσι τήν τουρκικήν καί 
χρώνται τή έλληνική έν ταΐς άλληλογραφίαις των καί τοιοΰτοι έν τή πόλει Αεσκοβι
κίου ένεγράφησαν περί τούς πεντήκοντα. Δέν συμβαίνει όμως τό αύτό καί έν τοΐς 
τμήμα σι Κολώνιας καί Κορυτσας τοΰ Βιλαετιού Μοναστηριού, ένθα παρά τάς δια
μαρτυρίας// τών κατοίκων αί άπογραφικαί Έπιτροπαί έγγράφουσιν αύτούς άλβα- 
νούς (άρναούτ) καί ρωμούνους εχουσαι, ώς διατείνονται, προφορικάς επί τούτω 
οδηγίας. Εΐς Έρσέκαν μετέβη ό πρωτοσύγγελος τοΰ 'Αγίου Καστορίας κατ’ αϊτησιν

1. Βλ. έκθεση ύπ’ άριθμ. 6.
2. Γενικά γιά τή γεωγραφική σύνθεση τοΰ Καζά Κολώνιας κατά τις αρχές τοΰ 20 

αί. βλ. πρόχειρα ’Α ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ ,  ε.ά., σ. 89 — 91, Ι Ι α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ,  £.ά., σ. 
166 -  167.

3. Βλ. συνημμένα β' καί γ ', δπου μαρτυρεΐται ενα άπό τά τόσα παραδείγματα τής 
στάσης πού κράτησαν γενικά οί βλαχόφωνοι "Ελληνες στήν προσπάθεια πού γινόταν σέ βάρος 
τους γιά βίαιη ένταξή τους σέ ξεχωριστή εθνότητα β λ ά χ  ό ρ θ ο δ ό ξ  κι όχι στήν έλ
ληνική, δπου άνέκαθεν θεωρούσαν δτι ανήκαν. Χαρακτηριστικά βλ. καί ’Α ν ω ν ύ μ ο υ  
( Β λ ά χ ο υ ) ,  ‘Ομολογία Βλάχου, «Ελληνισμός» Ζ', (1904), σ. 308 -  311 καί Π α τ σ έ- 
λ η, ί .ά . ,  σ. 55 -  58.

4. Γιά τό Λεσκοβίκι βλ. πρόχειρα Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ ,  ε.ά., σ. 97, Κ. Θε σ π ρω- 
τ ο ΰ -  Ά  θ. Ψ α λ ί δ α, Γεωγραφία ’Αλβανίας καί ’Ηπείρου, ’Ιωάννινα 1964, σ. 
1 0 -1 1 .
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τών κατοίκων καί έπέδωκε πρός τόν Καϊμακάμην έγγραφον διαμαρτυρίαν αύτών, 
έτηλεγράφησεν δέ πρός τόν Βαλήν Μοναστηριού καί τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην 
ύπό τό αύτό πνεΰμα.

Έν τω Βιλαετίω Ίωαννίνων μετά τάς διαμαρτυρίας πρός τόν Γεν. Διοικητήν 
καί τήν Μητρόπολιν έκ Δοβρας, Τσεπελόβου1 καί αλλοθεν δτι είς τούς διδομέ- 
νους τεζκερέδες δέν αναγράφεται ή έλληνική τών κατοίκων έθνότης άλλά μόνον ή 
λέξις χριστιανός καί μετά τήν άπάντησιν δτι τοιαύτη είναι ή διαταγή, ούδέν παρά- 
πονον διατυποΰται καί όμαλώς ή άπογραφή έξακολουθεϊ, διότι ό Όσμάν — πασσας 
ούτε έπιτρέπει ουτε άνέχεται πιέσεις έκ μέρους τών ’Αρχών, εξακολουθώ δέ νά 
τρέφω τήν// ελπίδα δτι ρούμ καί ίσλιάμ θά άναγράφωσι τά έπίσημα βιβλία της άπο
γραφής.

Εύπειθέστατος 
'Ο Γεν. Πρόξενος 

Ν.Γ. Μπέτσιος

συνημμένο β' (άντίγραφο)
’Έγγραφη διαμαρτυρία τών κατοίκων τοϋ Δέντσικου πρός τόν Γενικό Διοικητή τοΰ 

Βιλαετιού Μοναστηριού Χαζίμ Βέη Έφέντη, δπου περιγράφουν τό βίαιο τρόπο μέ τόν όποιο 
τούς έγραψαν β λ ά χ ο υ ς καί παρακαλοϋν νά άκυρωθή ή άνεπιθύμητη αύτή έγγραφή.

Πρός τήν Α. Εξοχότητα τόν Γενικόν Διοικητήν τοΰ Βιλαετιού Μοναστηριού 
Χαζίμ -  Βέην Έφέντην μας.

Έξοχώτατε,
Οί βαθυσεβάστως ύποσημειούμενοι κάτοικοι τοϋ χωρίου Δέντσικον τοΰ Καζα 

Κολώνιας καί θρησκευτικώς είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Βελλας καί Κονίτσης2 
ύπαγόμενοι διά της ταπεινής ήμών ταύτης αίτήσεως καθυποβάλλομεν τή 'Τ. Έξο- 
χότητι δτι άπδ αιώνων εϊμεθα πιστοί καί άφωσιωμένοι ύπήκοοι τής Α.Α. Μεγα- 
λειότητος τοΰ Κραταιωτάτου ήμών Άνακτος Σουλτάν — ’Αβδούλ — χαμίτ — χάν3 
Αύθέντου ήμών καί πιστά έπίσης καί άφωσιωμένα τέκνα τοΰ Οίκουμενικοΰ Ρω
μαϊκού Πατριαρχείου, δτι άπό αιώνων είς τήν ’Εκκλησίαν μας, δπου καθημερινώς 
παρακαλοΰμεν τόν Θεόν ύπέρ τών πολυτίμων τοΰ Άνακτος ήμερών, είς τό σχολεΐον,

1. Δοβρά καί Τσεπέλοβο είναι χωριά τοϋ τμήματος Ζαγορίου (βλ. γ ι’ αύτά Ά  ρ α- 
β α ν τ ι ν ο ΰ ,  Ι.ά., σ. 332, 333).

2. Γιά τή Μητρόπολη Βελλας καί Κονίτσης βλ. γενικά Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ ,  Ι.ά., σ. 
30- 31,  86, 339-341, Ά  ν. Β ύ θ υ μ ί ο υ, Κονιτσιώτικα Χρονικά (’Εποχή Τουρκο
κρατίας), «Ηπειρωτική Εστία» 12 (1936), σ. 491, Γ. Πα ϊ σ ί ο υ ,  Άντίγραφον Πατριαρ
χικής έπιστολής περί τής Ίερας Μονής Βελλας αωπε' = 1885, « ’Ηπειρωτική Εστία» 3 
(1954), σ. 563 -  566, Κ. Φ ρ ό ν τ ζ ο υ ,  Συμβολή είς τήν 'Ιστορίαν της Μονής Βελλας, 
«’Ηπειρωτική 'Εστία» 3 (1954), σ. 551 — 562, Ε ύ ρ ι π ί δ ο υ  Ζ. Σ ο ύ ρ λ α ,  Συμβολαί 
είς τήν ιστορίαν τής έπαρχίας Κονίτσης. Γ' ’Έγγραφα' άναφερδμενα είςΐ τήν Ιστορίαν 
τής ίερας Μονής Βελλας τό πρώτον δημοσιευθέντα έκ τοΰ αύτοΰ άρχείου της οίκογενείας 
Ίωάννου καί Κύρκου Σούρλα, « ’Ηπειρωτικά Χρονικά» 4 (1929), σ. 235-254.

3. Γιά τόν Άβδούλ Χαμίτ Χάν (1842 -  1918), σουλτάνο κατά τά έτη 1876 -  1909, 
βλ. βιογραφικά στοϋ A h m a d ,  The Young Turks, σ. 165. Πρβλ. καί «Μεγάλη Ελληνι
κή ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 1, Άθήναι &.ε., σ. 43 -  46.
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είς δλας τάς δοσοληψίας μας καί εις τήν πρός τούς ξενητευμένους συγγενείς καί φί
λους μας αλληλογραφίαν μεταχειριζόμεθα τήν έλληνικήν γλώσσαν (ρούμ λισανί), 
δτι άνέκαθεν εί'μεθα ^ούμ καί διακηρύττομεν ήμας αύτούς ρωμαίους, δπως άπο τών 
άρχαιοτάτων χρόνων θεωρούμεθα καί ήμεις καί δλοι οί άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 
οί ύπό τήν κραταιάν αίγΐδα τοϋ ’Άνακτος ζώντες καί ύπό τήν πνευματικήν δι
καιοδοσίαν τοϋ Πατριαρχείου υπαγόμενοι καί δπως δηλ. ώς ο ρούμ όρθο-//δόξ» 
εϊμεθα έγγεγραμένοι άνέκαθεν είς δλα τά επίσημα βιβλία καί έγγραφα καί πάντοτε 
μετ’ άγανακτήσεως καί άποστροφής άπεκρούσαμεν έντόνως καί διαρρήδην τάς κα
ταχθονίους ένεργείας της ρουμανικής προπαγάνδας’ έν τούτοις δέν γνωρίζομεν διά 
ποιους λόγους ή έπί της νέας άπογραφής τών κατοίκων Επιτροπή έλΟοϋσα πρός τόν 
σκοπόν τοϋτον καί είς τό χωρίον μας είς τάς 5 τοϋ παρόντος μηνός ήθέλησαν έκ 
παντός τρόπου νά μας έξαναγκάση νά έγγραφώμεν «Βλάχ όρθοδόξ», διαστρέφουσα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον τό μέχρι τοΰδε άπό αίώνων καθεστώς καί έκβιάζουσα τάς 
συνειδήσεις μας. Ή  είρημένη Επιτροπή μας έκαμε τήν πρωτάκουστον έρώτησιν εις 
ποιον Πατριαρχεΐον θέλομεν νά ύπαγώμεθα καί άπηντήσαμεν αμέσως είς τό Οι
κουμενικόν Ρωμαϊκόν διότι εΐμεθα «ρούμ όρθοδόξ» καί άνέκαθεν άναγνωρίζομεν 
τό Ρωμαϊκόν Πατριαρχεΐον Κων/πόλεως καί δτι κατ’ούδένα τρόπον καί λόγον 
παραδεχόμεθα νά έγγραφώμεν «Βλάχ όρθοδόξ». Ή  έπιτροπή βλέπουσα δτι, παρ’ δλας 
τάς προσπαθείας της τοΰ νά έγγραφώμεν Βλάχ, ήμεΐς έμμένομεν πιστοί είς τό άρ- 
χαΐον καθεστώς τό άπό αίώνων έπισήμως άνεγνωρισμένον παρά της σεβαστής ήμΐν 
Αύτοκρατορ. καί δλως παρεξηγοΰσα τήν νομοταγεστάτην ταύτην είς τά πάτρια 
άφωσίωσίν μας καί κατ’ άλλον τρόπον παριστώσα τά πράγματα προσεκάλεσεν ίσ- 
χυράν στρατιωτικήν δύναμιν καί//ο(1τως ένέγραψεν ήμας παρά τήν θέλησίν μας καί 
παρά τάς έντονους διαμαρτυρίας μας «Βλάχ -  όρθοδόξ».

Επειδή δμως, ’Εξοχότατε, δι’ οΰς άνωτέρω έκθέτομεν λόγους εί'μεθα καί δια- 
κηρύττομεν αυτούς «Ρωμαίους», πιστούς καί νομοταγεστάτους υπηκόους τοϋ Γαλη- 
νοτάτου καί λαοποθήτου ήμών Σουλτάνου καί πιστά έπίσης τέκνα τοϋ Οίκουμενικοϋ 
Ρωμαϊκού Πατριαρχείου καί συνεπώς κατ’ ούδένα τρόπον δεχόμεθα νά άλλάξωμεν 
τήν ονομασίαν μας καί νά όνομασθώμεν «Βλάχ όρθοδόξ» έστω καί άν άκόμη έκ συ
νήθειας λαλώμεν μετά τής έλληνικής γλώσσης καί τήν κουτσοβλαχικήν, τής όποιας 
τό ήμισυ τών λέξεων είναι έλληνικαί’ έπειδή ή έν γένει συμπεριφορά τής έν λόγφ 
Επιτροπής τοϋ νά έκβιάση τάς συνειδήσεις μας δπως άπαλλοτριωθώμεν τοΰ άρχαιο- 
τάτου καί έπισήμως ίσχύοντος καθορισμού «Ρούμ όρθοδόξ» καί έγγράψη ήμας παρά 
τήν θέλησίν μας «Βλάχ» εΐνε καθ’ δλου παράνομος καί φανερώς άντιβαίνει εις τάς 
ύψηλάς βουλάς καί πατρικάς διαθέσεις τοΰ τρισεβάστου ήμΐν Σουλτάνου καί είς τήν 
έγνωρισμένην εύθυδικίαν καί άμεροληψίαν τής Ύμετέρας περινουστάτης Έξοχό- 
τητος, Ή τις πάνυ έπαξίως προστατεύει τάς συνειδήσεις τών πιστών υπηκόων καί 
έν παντί καί πάντοτε έκπροσωπεΐ τάς άγαθάς τοΰ ’Άνακτος βουλάς. Διά ταϋτα 
διαμαρτυρόμενοι κα-//τά τών ένεργειών καί πράξεων της έν λόγω Επιτροπής καί 
μή παραδεχόμενοι ποσώς τόν καταφανή καί παρά τήν άμετάτρεπτον καί στερράν 
ήμών θέλησίν παρ’ αύτης βιαίως άποδοθέντα είς ήμας χαρακτηρισμόν, καθικετεύομεν 
τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα ϊνα εύδοκοΰσα διατάξη άρμοδίως τά δέοντα πρός ά- 
κύρωσιν τών παρά της έν λόγω ’Επιτροπής πεπραγμένων καί τήν έπαναφοράν 
της έγγραφης ήμών είς τό άρχαϊον έπίσημον καθεστώς τοΰ «ρούμ -  όρθοδόξ».

Έπί τούτοις δεόμενοι νυχθημερόν τοϋ Ύψίστου ύπέρ τών πολυτίμων ήμερών 
τοϋ Φιλολάου ήμΐν Άνακτος καί της έν παντί καί πάντοτε δόξης καί εύκλείας τοΰ 
Θεοφρουρήτου ήμΐν Κράτους ώς καί υπέρ της άμεταπτώτου υγείας της Ύμετέρας 
Έξοχότητος ύποσημειούμεθα μετά βαθυτάτου σεβασμού, ύψίστης ύποταγής καί



Ή  άπογραφή τοϋ Χιλμή πασα στήν ’Ήπειρο (1905) 139

απεριορίστου άφοσιώσεως καί εύγνωμοσύνης.

Δέντσικον τή 13η Σεπτεμβρίου 1905 
Τής ' Γμετέρας Έςοχότητος 

Ταπεινοί θεράποντες 
Οί κάτοικοι του χωρίου

(Έπονται έκατον (100) ύπογραφαί καί ή μουχταρική σφραγίς).

συνημμένο γ' (αντίγραφο)
’Έγγραφη διαμαρτυρία τών κατοίκων τοΰ Δέντσικου πρός τόν Οικουμενικό Πατριάρ

χη ’Ιωακείμ Γ', οπού επίσης τοϋ περιγράφουν τό βίαιο τρόπο έγγραφης των ώς β λ ά χ ω ν  
καί τόν παρακαλοΰν νά φροντίση γιά τήν άκύρωση τής ανάρμοστης αυτής εγγραφής.

ΙΊρός τήν Λ.Θ. Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν ΙΙατριάρχην Κύριον Κύριον 
Ιωακείμ τόν Γον τόν τρισέβαστον ήμών καί προσκυνητόν Δεσπότην.

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Οί μετά βαθυτάτου σεβασμού ύποσημειούμενοι κάτοικοι τοϋ χωρίου Δέντσικον 

τής Θεοσώστου επαρχίας Βελλας καί Κονίτσης του Καζά Κολώνιας τοΰ νομοΰ 
Μοναστηριού διά τής ταπεινής μας ταύτης καθυποβάλλομεν τή 'Τμετέρα Οειοτάτη 
καί προσκυνητή ήμΐν ΙΙαναγιότητι ο τι άπό αιώνων διατελοϋμεν πιστοί καί άφωσιω- 
μένοι υπήκοοι τής Α.Α.Μ. τοΰ κραταιοτάτου ήμών ’Άνακτος Σουλτάν Χαμίτ Χάν 
Αύθέντου ήμών καί πιστά επίσης καί άφωσιωμενα τέκνα τής Μεγάλης τοϋ Χρί
στου εκκλησίας, τοΰ 'Ρωμαικοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Μολονότι δέ ανέκαθεν 
συντηροΰμεν ελληνικόν σχολεϊον καί έν τή εκκλησία ώς καί έν άπάσαις ταϊς συναλ- 
λαγαϊς ήμών καί πρός τούς άποδημοΰντας φίλους καί συγγενείς χρώμεθα τή έλληνί- 
δι φωνή καί άπό αίώνων έσμέν καί διακηρύττομεν ήμάς αυτούς 'Ρωμαίους κατά 
τόν άρχαιότατον καθορισμόν καί χαρακτηρισμόν, καθ' όν διακρίνονται άπό άμνη- 
μονεύτων χρόνων πάντες οί ορθόδοξοι χριστιανοί, οί ύπό τήν κραταιάν αίγΐδα τοΰ 
’Άνακτος διαβιοΰντες καί ύπό τήν Πνευματικήν διακαιοδοσίαν τοΰ οίκουμενικοΰ 
Ιΐατριαρχείου // υπαγόμενοι, καί διά τοΰ οποίου χαρακτηρισμού «'Ρούμ όρθοδόξ» 
φερόμεθα έγγεγραμένοι άνέκαϋεν έν ολοις τοΐς έπισήμοις έγγράφοις, καί πάντοτε 
μετ’ άγανακτήσεως καί βδελυγμίας άπεκρούσαμεν έντόνως καί διαρρήδην τάς κα
ταχθονίους ένεργείας τής 'Ρουμανικής Προπαγάνδας, έν τούτοις ούκ οϊδαμεν τίσι 
ποτέ λόγοις ή έπί τής νέας άπογραφής τών κατοίκων επιτροπή έλθοϋσα πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον καί είς τό χο^ρίον μας τή 5η ίσταμένου μηνός ήΟέλησεν έκ παντός 
τρόπου νά έκβιάση ήμάς, Ενα έγγραφώμεν Βλάχ όρθοδόξ διαστρέφουσα οϋτω τά 
άρχαΐον καθεστός καί έκβιάζουσα τάς συνειδήσεις ήμών. Ή  εΐρημένη έπιτροπή 
έποιήσατο ήμΐν τήν π ρ to τάκου στ ον έρώτησιν εις ποιον ΙΙατριαρχειον Οέλομεν νά 
ύπαγώμεθα καί άπηντήσαμεν αμέσως είς το τής Κωνσταντινουπόλεως" διότι εϊ- 
μεθα 'Ρούμ όρθοδόξ καί άναγνωρίζομεν τό 'Ρωμαϊκόν ΪΙατριαρχεΐον Κωνσταντι
νουπόλεως καί οτι επ’ ούδενί λόγω στέργομεν νά έγγραφώμεν Βλάχ. Ή  έπιτροπή 
βλέπουσα οτι παρ’ δλας τάς προσπαθείας αύτής. ημείς έμμένομεν πιστοί είς τό 
άρχαΐον καθεστός τό απ’ αίώνων έπισήμως άνεγνωρισμένον παρά τής σεβαστής 
Λύτοκρατορικής ήμών Κυβερνήσεως καί πάντως παρεξηγούσα τήν νομοταγεστάτην 
ταύτην πορείαν καί είς τά πάτρια έμμονήν μας καί άλλως παριστώσα τά πράγματα
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προυκάλεσεν ίσχυράν στρατιωτικήν δύναμιν και οΰτως ένέγραψεν ήμας άκοντας 
καί διαμαρτυρομένους Βλάχ όρθοδόξ.

'Επειδή δμως, Παναγιώτατε, δι’ οΰς άνωτέρω έκθέτομεν λόγους έσμέν και δια- 
κηρύττομεν ήμας αυτούς 'Ρωμαίους πιστούς καί νομοταγεστάτους υπηκόους τοϋ 
Γαληνοτάτου καί λαοποθήτου ήμών "Ανακτος καί πιστά τέκνα τοϋ 'Ρωμαϊκού 
οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου καί συνεπώς μετά βδελυγμίας άποστέργομεν καί άπο- 
κηρύττομεν // τόν καινοφανή καί βεβιασμένον καθορισμόν καί χαρακτηρισμόν τοϋ 
Βλάχ όρθοδόξ έστω καί αν έκ συνήθειας λαλώμεν σύν τή έλληνική καί τό Κουτσο- 
βλαχικόν γλωσσικόν Ιδίωμα.

’Επειδή ή έν γένει συμπεριφορά της έν λόγω επιτροπής τοΰ νά έκβιάση τάς 
συνειδήσεις ήμών τοΰ ν’ άπαλλοτριωθώμεν τοΰ άρχαιοτάτου καί έπισήμως ΐσχύ- 
οντος καθορισμοΰ 'Ρούμ όρθοδόξ τυγχάνει δλως έκθεσμος καί άντικρυς άντιβαί- 
νουσα είς τάς ύψηλάς βουλάς καί πατρικάς διαθέσεις τοΰ Τρισεβάστου ήμών Σουλτά
νου. Διά ταΰτα διαμαρτυρόμενοι κατά τών ένεργειών καί πράξεων της έν λόγω 
επιτροπής καί μή παραδεχόμενοι ποσώς τόν καινοφανή καί παρά τήν στερράν θέ- 
λησιν ήμών παρ’ αύτης βιαίως άποδοθέντα ήμΐν χαρακτηρισμόν καΟικετεύομεν 
τήν ‘Τ.Θ. Παναγιότητα, ϊνα εύδοκοΰσα δ[.ενεργήσγ) άρμοδίως τά δέοντα πρός άκύ- 
ρωσιν τών παρά τής έν λόγω επιτροπής πεπραγμένωνί καί εύαρεστουμένη έπιδα- 
ψιλεύηται ήμΐν έν παντί καί πάντοτε τάς πανιέρους Αύτής εύχάς καί εύλογίας.

Δέντσικον τή 13η Σεπτεμβρίου 1905 
Τής Ύμετέρας Θειοτάτης καί Προσκυνητής ήμΐν 

Παναγιότητος ταπεινά καί πειθήνια τέκνα.
Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου.

(Έπονται έκατόν ύπογραφαί καί ή Μουχταρική σφραγίς).

1. Χαρακτηριστικό έπίσης παράδειγμα τής άγαλλίασης γιά τήν άκύρωση της βίαιης 
καταγραφής βλαχοφώνων ’Ελλήνων ώς β λ ά χ  είναι καί ή δοξολογία πού έγινε στις 15 Αύ- 
γούστοο 1905 στδ Βέρμιο (βλ. Γ υ α λ ί σ τ ρ α ,  έ.ά., σ. 190, Μ α ζ α ρ ά κ η ,  έ.ά., σ. 
164). Κάτι παρόμοιο ζητούσαν καί οΐ κάτοικοι τοϋ Δέντσικου.


