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ΣΤΗ Ν  Η Π ΕΙΡΟ  
(μέσα 19ου αΐ. )

Κατά τήν περίοδο της δουλείας ή ’Ήπειρος καί ή ’Αλβανία αποτελούσαν 
δυο περιοχές, δπου τά γεγονότα πού διαδραματίζονταν στην κάθε μιά άπ’ αυ
τές επενεργούσαν θετικά ή άρνητικά και στην άλλη καί δημιουργούσαν αιτίες 
γιά μεταγενέστερες έξελίξεις. ’Ιδιαίτερα αισθητή ήταν ή άλληλεπίδραση αυτή 
στις επαρχίες πού συγκροτοϋσαν τότε τή νότια ’Αλβανία, τά σαντζάκια δηλαδή 
του Δυρραχίου, Έλβασάν, Βερατίου κι Αυλώνας καί τον νοτιότερα άπ’ αύτά 
’Ηπειρωτικό χώρο μέχρι τήν πρωτεύουσα του βιλαετιού, τ ά ’Ιωάννινα1.

Οί λόγοι αύτής τής άλληλεπίδρασης καί αλληλεξάρτησης είναι πολλοί : 
'Η  διοικητική διαίρεση, πρώτα, ευνοούσε τις προϋποθέσεις πού έπέτρεπαν νά 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ή προσωπικότητα τού έκάστοτε βαλή. Αύτό 
είχε ώς συνέπεια τή μεγαλύτερη ή μικρότερη διοικητική αύτοτέλεια από τήν 
Κωνσταντινούπολη. Παράδειγμα ό Ά λή πασάς, πού εδρασε στον ΐδιο χώρο 
καί κατόρθωσε νά έπιβληθεΐ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά δημιουργήσει κρά
τος εν κράτει. Οί οικονομικές συνθήκες, ύστερα, διαμόρφωναν μία ένότητα 
ταυτιζόμενη μέ τό γεωφυσικό χώρο, τον νότια τού ποταμού Γενούσου, πού 
συγκροτούσε καί το βιλαέτι Ίω αννίνω ν.'Η  στενότερη, τέλος, έπαφή μεταξύ 
τού ελληνικού κι άλβανικού στοιχείου2, πού ύπήρχε στις επαρχίες βόρεια τού

1) Στο βιλαέτι Ίωαννίνων υπάγονταν τά σαντζάκια : ’Ά ρτας, Πρέβεζας, Ίωαννίνων, 
’Αργυροκάστρου, καί Βερατίου (βλ. Γ. Σ. ΠλουμΙδη, Ό  έλληνισμός της ’Ηπείρου στις 
παραμονές τής άπελευθέρωσής του, 1905 περ - 1912, «Δωδώνη», τ .6 (1977), σ.356 καί 
356 σημ. 4).

2) Ή  έπαφή αύτή υπήρξε άποτέλεσμα πολλών παραγόντων: ό κυριότερος άπ’ αύτοΰς 
ήταν ή πνευματική καί πολιτιστική έπίδραση τής έλληνικής παιδείας καί τής ’Ορθόδοξης 
’Εκκλησίας στά αλβανικά φύλα πού κατοικούσαν στα νότια τοϋ ποταμού Γενούσου (Τό- 
σκηδες, Λιάπηδες, Τσάμηδες). "Ας μή λησμονεϊται δτι στά άλβανικά αύτά φύλα πού 
έξισλαμίστηκαν προοδευτικά, διατηρούνταν οί καταβολές τής ορθόδοξης θρησκείας. Οί κα
ταβολές αύτές εκδηλώνονταν στον τρόπο συμπεριφοράς τους στο πλαίσιο τής νέας θρη
σκείας : χαλαρή εξάρτηση, έπιβιώσεις χριστιανικής λατρείας, αίρεση Μπεκτασήδων κλπ. 
(βλ. γενικά Ελευθερία? /. Νικολαΐδου, Οί Κρυπτοχριστιανοί τής Σπαθίας, ’Ιωάννινα 1979, 
σ. 30 κ .έξ .).
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σαντζακιού Ίωαννίνων, έδιναν ξεχωριστή σημασία σέ κάθε γεγονός. Αύτό εί
χε καί τις ανάλογες επιδράσεις στη ζωή καί στή μοίρα των δυο φύλων.

Ή  λεπτομερής καί βαθύτερη έξέταση των γεγονότων, πού σχετίζονται μέ 
την ιστορία του χώρου αύτοΰ, επιβεβαιώνει τις παραπάνω διαπιστώσεις. ’Ιδιαί
τερα ό 19ος αΐ. προσφέρει στο μελετητή πολλά σχετικά παραδείγματα. "Ενα 
άπ’ αύτά είναι καί ή άνταρσία των ’Αλβανών, ή γνωστή ώς επανάσταση ή ά- 
ποστασία τοϋ Γκιών Αέκκα ή Γκιολέκα1.

Ή  άνταρσία, πού ύπόβοσκε άπό καιρό στήν ’Αλβανία, άρχισε τον ’Ιού
νιο τοϋ 1847 άπό τό Κορβελέσι, όπου καί ή ιδιαίτερη πατρίδα του άρχηγοϋ 
της, τό Κούτσι. ’Επιβλήθηκε γρήγορα στις επαρχίες Κορβελέσι καί Δελβίνου, 
έπεκτάθηκε στο ’Αργυρόκαστρο καί ξαπλώθηκε προς τό Βορρά, τή Μαλακά- 
στρα, Μουζακιά καί Βεράτι, καθώς καί προς τό Νότο, στά ’Ιωάννινα, τά ό
ποια καί κινδύνεψαν νά καταληφθούν. Ή ταν ενα άπό τά σημαντικότερα κινή
ματα των Αλβανών2 κι άνεξάρτητα άπό τούς λόγους πού άποτέλεσαν τήν ά- 
φορμή τής έκρηξής του δέ μπορεί νά ταυτιστεί μ’ άλλα αλβανικά κινήματα 
πού άπέβλεπαν άποκλειστικά στήν κατοχύρωση των προνομίων τών προκρί
των ’Αλβανών καί στή διαιώνιση τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τους άπέναν- 
τι στούς υπόδουλους "Ελληνες3. Ή  άνταρσία τοϋ Γκιολέκα, δπως άποδεικνύε- 
ται άπό τις προθέσεις της καί τις ευρύτερες διασυνδέσεις της, πρέπει νά θεω
ρηθεί δτι είχε καί διαφορετικό χαρακτήρα. ’Επιδίωξε τή συμμαχία μέ τό 
χριστανικό ελληνικό στοιχείο, διακήρυξε καί προσπάθησε νά σεβαστεί τήν 
περιουσία όλων, άνεξάρτητα άπό τό θρήσκευμα, κατόρθωσε νά προσελκύσει 
καί "Ελληνες πολεμιστές στις τάξεις της καί ζήτησε καί τή βοήθεια τοϋ ελεύ
θερου έλληνικοΰ κράτους, πού πρωθυπουργός του ήταν ό Ή πειρώτης ’Ιωάννης

1) Για τήν έπανάσταση του Γκιολέκα βλ. Μ ίλτον Μ . Σ π υρομ ήλιον , Ε λλάς καί ’Αλ
βανία, 'Ο  Γκιολέκας, « Ό  Νέος Κουβαρας», ετος Γ ' 1965, 129 - 227, Ν. Β . Π α τσ έλ η , Ή  
έπανάστασις του Γκιωλέκα, «Η πειρω τική Ε στία » , τ. 14 (1965), σ. 193 - 202, M exhit 
Kokalari, «B eselidhja Shqiptare» dhe k ry en g ritja  e m adhe fsh a ta re  e v it it  1847, 
Studim e H istorike, τ. 11 (1974), τεΰχ. 2, σ. 131 κ. έξ. (Ό  «αλβανικός σύνδεσμος» 
καί ή μεγάλη σύγκρουση τών χωρικών τοϋ 1847 ).

2) Ό Π .  Ά ρ α β α ντ ινό ς , Χρονογραφία τής Η πείρου, τ. 1, έν Άθήναις 1856, σ. 408, 
υπογραμμίζει δτι ή άνταρσία τοϋ Γκιολέκα ήταν ή τολμηροτέρα κα ι κινδυνω δεστέρα πά σης  
άλλης, ήν έγέννηαεν ό τόπος οϋτος (ή ’Αλβανία).

3) Μερικοί ιστοριογράφοι, κρίνοντας επιφανειακά τά πράγματα, καταφέρονται μέ 
δριμύτητα εναντίον τής άποστασίας τοϋ Γκιολέκα, τήν όποια χαρακτηρίζουν σαν ένα άπό 
τά συνηθισμένα κινήματα τών ’Αλβανών βλ. Κ ω νσταντίνου Μ . Μ εκΙον, 'Ιστορία τής ’Η 
πείρου, έν Καίρφ 1909, σ, 259 - 261. 'Ο  ϊδιος (σ. 260), μιλώντας για τούς αρχηγούς 
τοϋ κινήματος σημειώνει δτι άπό τήν άρχή ώς.τό τέλος έδωσαν σ’ αύτό ληστρικόν αυτό
χρημα χαρακτήρα, δι άσυστόλου λα φ υρα γω γία ς και παντοίω ν κα ταπ ιέσεω ν τώ ν φ ιλήσυχω ν  
τής χώ ρας κατοίκω ν...
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Κωλέττης1. Τή συμπαράσταση, τήν περιορισμένη εστω, τοϋ χριστιανικού καί 
ελληνικού στοιχείου φανερώνουν και ο'ι καταστροφές πού επαθαν οί ορθόδοξοι 
πληθυσμοί άπο τά σουλτανικά στρατεύματα, καθώς καί οί εξορίες των μητρο
πολιτών Βελεγράδων κι Άργυροκάστρου, μετά τήν καταστολή τής άνταρσίας2.

'Η  ανταρσία τοϋ Γκιολέκα, υστέρα άπο έξάρσεις καί υφέσεις, επιτυχίες 
κι άποτυχίες, έξουδετερώθηκε το φινόπωρο τοϋ 1847. Οί πρωταίτιοι, άλλά 
κι ακόμη δσοι θεωρήθηκαν ύποπτοι, τιμωρήθηκαν σκληρά3, ένώ ό άρχηγός 
τής άνταρσίας Γκιολέκας πέρασε στή Θεσσαλία, δπου καί παραδόθηκε στούς 
Τούρκους γιά λόγους πού δεν είναι άκριβώς γνωστοί4.

’Από τούς λίγους ’Αλβανούς προκρίτους πού εμειναν πιστοί στήν Πύλη 
στήν περίοδο τής άνταρσίας ήταν 6 Χουσεΐν πασάς τοϋ Βερατίου, γιος τοϋ 
Ό μέρ πασά Βρυώνη, γνωστοΰ άπο τή δράση του στήν ελληνική έπανάσταση 
τοϋ 1821. 'Η  στάση τής οικογένειας Βρυώνη προκάλεσε το σφοδρό μίσος των 
επαναστατών, οί όποιοι άνάμεσα στά κύρια αίτήματά τους περιλάμβαναν καί 
τήν άπομάκρυνση τής οικογένειας Βρυώνη άπο τήν ’Αλβανία5, άν δχι καί τή 
ολοκληρωτική της εξόντωση6.

"Οπως ήταν φυσικό, ή καταστολή τής άνταρσίας προσπόρισε άπεριόρι- 
στη δύναμη στήν οικογένεια Βρυώνη, τής οποίας δ κύριος εκπρόσωπος, ο Χου
σεΐν, εγινε πανίσχυρος. Ό  σουλτάνος έξάλλου γιά τήν άφοσίωσή του τοϋ χορή
γησε ισόβια σύνταξη άπο 5000 γρόσια τό χρόνο7, ένώ παράλληλα δημιουρ- 
γήθηκαν γ ι’ αύτόν οί πιο εύνοϊκές συνθήκες γιά έξοντωτική καταδίωξη τών 
άντιπάλων του καί έπαύξηση τής περιουσίας του.

Στήν παντοκρατορία τής οικογένειας Βρυώνη, καθώς καί στήν άνατρο- 
πή τών δυσμενών συνθηκών πού δημιουργήθηκαν άπο τήν άνταρσία τοϋ Γκιο
λέκα σέ βάρος τών ’Αλβανών, εθεσε τέλος ό διορισμός τοϋ ’Ισμαήλ πασα, γιοΰ 
τοϋ Βελή καί έγγονοΰ τοϋ Ά λή πασα, ώς γενικοΰ διοικητή τοϋ βιλαετιού Ίω - 
αννίνων στις άρχές τοϋ 1850.

'Η  τοποθέτηση τοϋ ’Ισμαήλ πασά στή νευραλγική θέση τοϋ βιλαετιού

1) Βλ. Σπνρομήλιου, δ.π ., σ. 167, 171, 186, 209 - 211.
2) 'Ό .π ., σ. 201, 213.
3) 'Ό . π ., σ. 213, κι ’Αραβαντινοϋ, Χρονογραφία, σ. 413 - 414. Ό  Άραβαντινος ά- 

ναφέρει καί τά ονόματα τών κυριοτέρων ’Αλβανών προκρίτων πού συνελήφθησαν κατά 
περιοχές καί προσθέτει δτι άνάμεσα σ’ αύτούς πού τιμωρήθηκαν ύπηρχαν κι όλίγιστοι 
τινέζ ούχΐ φίλοι τήζ γενομένηζ άνταρσίας.

4) Βλ. Σπνρομήλιου, δ.π., σ. 220.
5) 'Ό .π ., σ. 187.
6) 'Η  οικογένεια Βρυώνη είχε ίδη  πληρώσει βαρύ φόρο αίματος μέ τό φόνο, άπο μέ

ρους τών επαναστατών, τοϋ άδελφοΰ τοϋ Χουσεΐν, Ίσούφ μπέη Βρυώνη, κατά τον ’Ιούνιο 
τοϋ 1847 στις έπιχειρήσεις γιά τήν εκδίωξη τών έπαναστατών άπο τό Βεράτι (βλ. Ά ρ α -  
βαντινοϋ, 'ό.π., σ. 440).

7) Βλ. Σπνρομήλιου, δ.π., σ. 219.
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Ίωαννίνων δέν ήταν τυχαία. ’Αποτελούσε πολιτική πράξη τής Πύλης πού 
σκόπευε σέ διπλούς στόχους : πρώτα νά προσεταιριστεί τό παραγκωνισμένο 
καί καταδιωκόμενο για δεκαετίες αλβανικό στοιχείο, καί δεύτερο νά εξουδετε
ρώσει, μέ τή σύμπραξη των ’Αλβανών, τήν οργάνωση έπαναστατικών κινη
μάτων άνάμεσα στούς χριστιανικούς πληθυσμούς του βιλαετιού' γιά τούς τε
λευταίους, έλπίδες γιά τήν απελευθέρωσή τους καί τήν ενσωμάτωσή τους 
στήν ελεύθερη Ελλάδα είχε δημιουργήσει ή διάδοση καί στήν ’Ήπειρο τής 
Μεγάλης ’Ιδέας. ’Έ τσι, ή κατανόηση τής άπόφασης τής Πύλης γιά τήν το
ποθέτηση του ’Ισμαήλ πασά στά ’Ιωάννινα προϋποθέτει τήν εξέταση τής κα
τάστασης πού έπικρατοϋσε στήν ’Αλβανία, μετά τό θάνατο του ’Αλή πασα ώς 
τά μέσα τοϋ 19ου αί., καθώς καί των συνθηκών πού έπέτρεψαν ν’ άνθίσουν 
καί στήν ύπόδουλη ’Ήπειρο οί προσδοκίες γιά τήν πραγμάτωση τών έθνικών 
πόθων.

Ή  θέση τών ’Αλβανών εγινε δύσκολη άπέναντι στήν Πύλη, μετά τό θά
νατο τοϋ ’Αλή πασα. Ό  ’Αλής ήταν γ ι’ αυτούς ό μεγάλος άρχηγός, τό έκλε- 
τό τέκνο τής άλβανικής φυλής καί μέσα στο κράτος πού δημιούργησε έγιναν 
κατά κάποιο τρόπο, οί άφέντες πού καταδυνάστευαν άμεσα ή εμμεσα τό χρι
στιανικό στοιχείο. Οί νόμοι τοϋ οθωμανικού κράτους είχαν άτονήσει καί ι- 
σχυαν οί νόμοι τοϋ ’Αλή. Καί ήταν φυσικό ό τελευταίος νά κολακεύει τούς ο
μοφύλους του καί νά παραβλέπει τις παρονομίες τους, γιατί στηριζόταν στήν 
αφοσίωσή τους.

Μετά τό θάνατο τοϋ ’Αλή1, τόσο ή Πύλη δσο καί οί σερασκέρηδες τής 
Ρούμελης καί οί πασάδες τών Ίωαννίνων άντιμετώπισαν μέ δυσπιστία τή στά
ση και τις κινήσεις τών ’Αλβανών οπλαρχηγών καί προκρίτων, πού είχαν 
φτάσει μάλιστα στο σημείο νά προδώσουν καί τον ΐδιο τον ’Αλή προκειμένου 
να εξασφαλίσουν ώφέλη. “Οταν ό προστάτης τους καί ή οικογένεια του έξοντώ- 
θηκαν2, συνειδητοποίησαν καί οί ’Αλβανοί τή δεινή θέση στήν όποία βρέθηκαν. 
’Άρχισαν τότε νά έκδηλώνονται μ’ άγανάκτηση εναντίον τής Πύλης καί νά κι
νούνται επικίνδυνα. ’Επιδέξιοι χειρισμοί άπό τούς Τούρκους στρατάρχες έξου-

1) Τόσο ήταν τό μίσος τοϋ σουλτάνου Μαχμούτ τοϋ Β' (1809 - 1839) έναντίον της 
οικογένειας τοϋ ’Αλή πασά, πού πεθαίνοντας άφησε άφορισμό, ϊτσ ι ώστε κανένας άπό τήν 
οικογένεια τοϋ ’Αλή νά μή διοριστεί σατράπης στον ’Ηπειρωτικό - Αλβανικό χώρο- βλ. 
τήν ύπ’ άριθμ. 56 /25 - 2 - 1850 ϊ/.Οεση τοϋ "Ελληνα ύποπροξένου στά ’Ιωάννινα Κλέρι- 
τζη, προς τόν υπουργό τών ’Εξωτερικών ’Αναστάσιο Λόντο, Ά ρ χεϊο ν  Υπουργείου ’Εξω
τερικών (στο έξης Α Υ Ε ) - 1850 - 36 /2 , Προξενεΐον είς ’Ιωάννινα.

2) Ο Βελης, πού φυλακίστηκε στήν Κιουτάγια (Κοτύαιον), άποκεφαλίστηκε έκεΐ 
μαζί μέ τον αδελφό του Σαλίκ και τό γιό του Μεχμέτ. 'Ο  Μουχτάρ άποκεφαλίστηκε στο 
Διδυμότειχο. Ά π ό  τήν οικογένεια τοϋ Ά λή δέν έμεινε κανένας, έκτος άπό τά δυό μικρό
τερα παιδιά τοϋ Βελή καί ϊνα παιδί τοϋ Μουχτάρ (βλ. Άραβαντινοϋ, δ. π ., σ. 365 - 366).
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δετέρωσαν τον κίνδυνο1, τον όποιο μείωσε άκόμη περισσότερο ή χρησιμοποίησή 
τους άπο τό Σουλτάνο γιά τήν καταστολή τής ελληνικής επανάστασης. ’Από 
τή συμμετοχή τών ’Αλβανών στις τουρκικές έκστρατεΐες δεινοπάθησαν πολλά 
μέρη τής Ελλάδος, κυρίως δμως ή ’Ήπειρος, άπο τήν όποία καί περνούσαν 
δλες οί άλβανικές δυνάμεις που κατευθύνονταν προς τά νότια2.

’Αλλά καί μέ τον τερματισμό τής ελληνικής επανάστασης ή ’Ήπειρος δέ 
βρήκε ησυχία. Μέ τό πρόσχημα τής είσπραξης τών καθυστερούμενων μισθών 
τους άπο τούς Τούρκους στρατάρχες, οί ’Αλβανοί άρχηγοί έρήμωσαν τήν ’Η 
πειρωτική ύπαιθρο. Πολύ δεινοπάθησε καί τή φορά αύτή τό Ζαγόρι. 'Ο Μεχ- 
μέτ Ρεσίτ πασάς Κιουταχής άγανάκτησε γιά τή στάση καί τή συμπεριφορά 
τών ’Αλβανών άρχηγών, γιατί οί ένέργειές τους στρέφονταν εναντίον του. ’Ε
νημερώθηκε έπίσης γιά τις πολιτικές άποφάσεις τοΰ συνεδρίου τους πού συγκρο
τήθηκε στά τέλη τοΰ 18283 στο Βεράτι, άποφάσεις πού έδειχναν τάσεις 
άνεξαρτησίας τών ’Αλβανών4. Γι’ αύτό άγωνίστηκε νάτιμωρήσει τήν άνυπακοή 
τους, γεγονός πού πραγματοποιήθηκε τό καλοκαίρι τοϋ 1830 στο Μοναστήρι5.

"Υστερα άπο μικρή περίοδο ήσυχίας, οί ληστρικές έπιδρομές τών ’Αλβα
νών ξανάρχισαν καί οί πασάδες τοϋ βιλαετιοΰ τών Ίωαννίνων καί οί σερασκέρη- 
δες τής Ρούμελης ύποχρεώθηκαν νά οργανώσουν έκστρατεΐες έναντίον τους γιά 
τήν καταστολή έπαναστατικών κινημάτων6. Ή  άνυπακοή, φανερή ή ύποβό- 
σκουσα, ’Αλβανών άρχηγών περιοχών τής ’Αλβανίας έξακολούθησε καί στά 
έπόμενα χρόνια, μέ κατάληξη τήν έπανάσταση τοΰ Γκιολέκα.

’Από τή σύντομη άναδρομή, πού κάλυψε τό διάστημα άπο τό 1822 ως 
τό 1850, καταδείχτηκε, στις γενικές της γραμμές, ή άντίθεση καί ή συνεχής 
άντιδικία πού έκδηλωνόταν μέ διάφορους τρόπους άνάμεσα στήν Πύλη καί 
στούς’Αλβανούς άρχηγούς τής περιοχής, κυρίως κάτω άπο τό Γενοΰσο.'Όλες 
οί ταπεινώσεις, πού πήραν όξύτατη μορφή μετά τήν έπανάσταση τοΰ Γκιολέ-

1) Βλ. δ. π ., σ. 366.
2) Βλ. Σ π νρ ομ ή λιου , δ. π .,  σ. 140, 149 κι ’Α ραβαντινοϋ, ο. π .,  σ. 379, 382, 384. 

Χαρακτηριστικά δ ’Αραβαντινός άναφέρει : διήρκει δέ (τό 1824) ή μ ετα ξύ  τώ ν  ’Α λβανώ ν  
ά λλη λομ α χία  κα ι ή α χαλίνω τος πρόζ τό κακόν επ ιρρέπεια  αυτώ ν, κα ι ώς εκ  τούτου ο ί χ ρ ι
στιανοί τής Ή π ε ιρ ο ν  βίον άβίω τον κα ι θρήνον κα ί ο ίκ του  αξιον ίζω ν .

3) Βλ. Σ π νρ ο μ ή λιο υ , δ. π., σ. 141 κ.έξ.
4) Τις προθέσεις αυτές τών ’Αλβανών τις πλήρωσε μέ τό κεφάλι του ό ’Ισμαήλ μπέ

ης Βλιόρα (Αύλώνα), πού είχε έκλεγεϊ άρχηγός στο συνέδριο τοϋ Βερατιοΰ. ’Αποκεφαλί
στηκε στις άρχές τοΰ 1829 στά ’Ιωάννινα ώς προδότης (βλ. Σ π νρ ομ ή λιου , δ. π., σ. 146).

5) Γ ιά τή συγκέντρωση τών ’Αλβανών άρχηγών καί τήν έξόντωσή τους στό Μονα
στήρι βλ. Σ . I . Π α π α δόπουλου , Ή  έπανάσταση στήν Δυτική Στερεά Ελλάδα (Μετά τήν 
πτώση τοΰ Μεσολογγίου ώς τήν οριστική άπελευθέρωσή της 1826 - 1832), Θεσσαλονίκη 
1962, σ. 164 σημ. 2. καί 3, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

6) Παράδειγμα ή έκστρατεία έναντίον τών έπαναστατών τής Σκόδρας τό καλοκαίρι 
τοϋ 1835.
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κα, δημιούργησαν αισθήματα άντεκδίκησης στους ’Αλβανούς, οΐ όποιοι βρί
σκονταν τώρα σέ διαρκή άναβρασμό, έτοιμοι νά δημιουργήσουν άναταραχές 
τήν περιοχή τους, μέ γενικότερες έπιπτώσεις γιά τήν άσφάλεια τής οθωμανι
κής αυτοκρατορίας. Τον κίνδυνο έπισήμανε ή Πύλη, ή οποία κι άποφάσισε 
γ ι’ αύτό, άλλα καί γιά άλλους λόγους, νά μεταβάλει τήν πολιτική της άπέ- 
ναντι στήν ’Αλβανία στά μέσα τοϋ 19ου αί.

Οί έλληνικές προξενικές άρχές στήν ’Ήπειρο διέγνωσαν ορθά τή σημα
σία τοϋ διορισμού τοϋ ’Ισμαήλ πασα ώς βαλή τής Η πείρου κοΊ τής ’Αλβανί
ας καί υπογράμμισαν στις έκθέσεις τους τήν πολιτική σκοπιμότητα πού έξυ- 
πηρετοΰσε. Είχαν ήδη άπό καιρό ένημερώσει τήν έλληνική Κυβέρνηση γιά τά 
αισθήματα τών ’Αλβανών άπέναντι στήν Πύλη καί γιά τούς κινδύνους πού έ- 
γκυμονοΰσε ή κατάσταση. ’Έγραφε π .χ . ό "Ελληνας πρόξενος άπό τήν Πρέ
βεζα τό Μάρτιο τοϋ 1850 : Πολλάκις άνέφερον εις τό Ύπουργεΐον τήν ηθι
κήν■, τής ’Αλβανίας κατάστασιν, και τό όποιον πας ’Αλβανός τρέφει μίσος κα
τά τής εξουσίας, καθαις καί τάς αίτιας τής καταστάσεως ταύτης, αΐτινες εί- 
σίν ή διά τον στρατόν τής γραμμής κατ’ έτος ένεργονμένη διά τής βίας νεο- 
συλλεξία καθ’ δλην τήν ’Αλβανίαν, ή τών παλαιών και νέων φόρων επιβολή, 
οποίων μέχρι προ ολίγου ήτον άπηλλαγμένη, ή διά δόλον καί απάτης σνλλη- 
ψις και εξορία δλων τών ισχυρών τής , Αλβανίας, ή άπογόρευσις τής όπλοφο- 
ρίας, ή εκ πάσης θέσεως άπομάκρννσις αυτών, και τελευταϊον ή παρά τής ε
ξουσίας έπιδεικνυομένη προς τούς ’Αλβανούς περιφρόνησις. Διά τής τοιαύτης 
πολιτικής ή οθωμανική κυβέρνησις άπεξένωσεν απ’ αυτής τά πνεύματα τών 
κατοίκων, καί προετοίμαζεν εσωτερικούς περισπασμούς, οϊτινες ήδύναντο 
και αυτήν τήν Αυτοκρατορίαν νά κλονίσωσιν, επί τή  ύποθέσει ειλικρινούς και 
πραγματικής προσεγγίσεως τών όθωμανών καί χριστιανών κατοίκων τής ’Η 
πείρου. Τήν προσέγγισιν ταύτην επιθυμούν άπαντες οί φρόνιμοι τής Η π είρο υ , 
άλκ ή πραγματοποίησις αυτής απαιτεί ανδρα μεγαλοφυή, ανδρα πολιτικόν, 
τοιούτου δε άνδρός ή ’Ή πειρος δυστυχώς στερείται επί τού παρόντος' ό ελλη
νικός αγών έγύμνωσε τήν ’Ήπειρον καί τού αγαθού τούτου1.

Ό  διορισμός, λοιπόν, τοϋ ’Ισμαήλ πασα ώς βαλή Ίωαννίνων άποσκοποΰσε, 
κατά κύριο λόγο, στον προσεταιρισμό τών ’Αλβανών, τούς οποίους ή Πύλη εί
χε ταπεινώσει τά τελευταία χρόνια. Ή  παραπάνω δμως έκθεση τοϋ "Ελληνα 
προξένου άφήνει νά υποτεθεί δτι υπήρχαν κι άλλοι λόγοι πού έπέβαλαν τήν 
τοποθέτηση τοϋ ’Ισμαήλ πασα στά ’Ιωάννινα. Διαφαίνονταν, υποστηρίζει ό 
πρόξενος, τάσεις συνεργασίας χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων τής ’Η 
πείρου πού θά μπορούσαν νά κλονίσουν τήν αύτοκρατορία. Μέ τήν άναφορά 
στούς μουσουλμάνους κατοίκους πρέπει νά έννοοΰμε τούς ’Αλβανούς μουσουλ

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 23/56 - 2 /3 /1850  εκθεση τοϋ Σ. Ρωσσέτου προς τό έλληνικό 
'Υπουργείο τών Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1850 - 36 /8 , Προξενεϊον είς Πρέβεζαν.
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μάνους, γιατί μόνο μ’ αύτούς ή προσέγγιση θά μπορούσε νά δημιουργήσει κιν
δύνους γιά τήν Πύλη. Συνεργασία μέ τούς άλλους Τούρκους, κατοίκους τής 
’Ηπείρου, πιστούς πάντα στο Σουλτάνο, θά ήταν άδιανόητη.

Ά π ό  ποϋ δμως ξεκινούσε ό 'Έλληνας πρόξενος γιά νά υποθέτει δτι ήταν 
δυνατή μιά τέτοια συνεργασία, τήν όποια μάλιστα θεωρούσε δύσκολη τήν ε
ποχή πού διατύπωνε τις κρίσεις του, έξ αιτίας τής έλλειψης κατάλληλης ηγε
σίας άπό τήν ελληνική πλευρά; 'Η  έξέταση τής κατάστασης πού έπικρατοϋσε 
τότε στήν ’Ήπειρο καί στήν Αλβανία θά δώσει κι άπό τήν πλευρά αύτή μιά δεύ
τερη εξήγηση γιά τήν άπόφαση τής Πύλης νά διορίσει βαλή στά ’Ιωάννινα 
τον ’Ισμαήλ πασά. Ή  Πύλη πίστευε δτι ήταν πράγματι ικανός διοικητής γιά 
νά έπανασυνδέσει τις σχέσεις μεταξύ Κράτους κι Αλβανίας.

Ό  Άραβαντινός κάνει ορισμένες νύξεις1, πού δημιουργούν άπορίες, δταν 
άναφέρεται στήν μετάβαση τοϋ προκατόχου τοϋ ’Ισμαήλ, τοϋ Μπεκίρ Ρουστέμ 
πασα, στήν Κωνσταντινούπολη τό Νοέμβριο τοϋ 1849 καί στήν άντικατά- 
στασή του2. Γράφει ό Άραβο ντινός δτι 6 Ρουστέμ πασάς ζήτησε ό ’ίδιος νά 
μεταβεΐ στήν Πόλη γιά ν’ άνακοινώσει σοβαρά πράγματα πού άφοροΰσαν 
τήν κατάσταση πού έπικρατοϋσε τότε στήν ’Ή πειρο- καί θεωρεί άγνωστους 
καί περίεργους τούς λόγους γιά τούς οποίους άντικαταστάθηκε ό Ρουστέμ.

Στά έρωτηματικά του Άραβαντινοΰ θά μπορούσαμε σήμερα, μέ τή με
λέτη τοϋ άρχειακοΰ ύλικοΰ, νά δώσουμε απάντηση. 'Ο Ρουστέμ πασάς είχε 
πράγματι ν’ ανακοινώσει σοβαρά πράγματα στήν Κυβέρνησή του καί ή αντι
κατάστασή του σχετιζόταν μέ τά συμπεράσματα πού προέκυψαν καί πού ο
δήγησαν στή χάραξη νέας πολιτικής γραμμής γιά τήν ’Ήπειρο καί τήν Α λ 
βανία.

- 'Σ τήν ’Ήπειρο, καί κυρίως στά ’Ιωάννινα, φαίνεται δτι είχε αρχίσει άπό 
τήν έποχή τής περίφημης άγόρευσης τοϋ ’Ιωάννη Κωλέττη στήν ’Εθνοσυνέ
λευση (14 - 1 - 1844) ή διάδοση τής Μεγάλης ’Ιδέας3. 'Ο  Κωλέττης, πού α
σκούσε άπό τήν έποχή ακόμη πού ύπηρετοΰσε στήν αύλή τοϋ Ά λή μεγάλη έ- 
πιρροή στούς συμπατριώτες του Ή πειρώτες, ήταν αδύνατο νά μή συγκινήσει 
τις καρδιές τους μέ τή διακήρυξη τής Μεγάλης ’Ιδέας, πού γεννούσε ελπίδες 
γιά τήν άνάκτηση τής έλευθερίας τους. Παρόλο πού ό Κωλέττης δέν έζησε πο
λύ γιά νά δώσει περισσότερα δείγματα τής συνέπειας τής πολιτικής του πού

1) Βλ. Άραβαντινοΰ, δ. π. σ. 415.
2) Ό  Ρουστέμ πασάς έμεινε βαλής Ίωαννίνων £να χρόνο άκριβώς. ’Έφτασε στά ’Ιω 

άννινα στις 18 Νοεμβρίου 1848 κι άναχώρησε γιά τήν Κωνσταντινούπολη στις 18 Νοεμ- 
βρίο\**4.849, χωρίς νά ξαναγυρίσει. Ε ίχε διαδεχτεί τον Ί ζ έ τ  πασά.

(3)ί"0σο κι αν άμφισβητεϊται ή ταύτιση διακηρύξεων καί προθέσεο^ν, μέ τήν εφαρμο
γή άνϊίλογης πολιτικής έκ μέρους τοϋ Κωλέττη δταν βρισκόταν στήν εξουσία, ή πατρότη
τα του ιδανικού άνήκει άναμφίβολα σ’ αύτόν. Μέ τήν άγόρευσή του στή Βουλή γιά τό ζή
τημα τών αύτόχθονων καί έτερόχθονων κήρυξε καί θεμελίωσε τή^Ιεγάλη  ’Ιδέα.
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αμφισβητείται, ή Μεγάλη ’Ιδέα απλώθηκε στούς υπόδουλους κι άποτέλεσε 
κίνητρο γιά δράση.

Τήν έποχή πού βαλής στά ’Ιωάννινα ήταν ό Ρουστέμ πασάς, ή Μεγάλη 
’Ιδέα διαδόθηκε τόσο πολύ στήν πόλη καί στις έπαρχίες, ώστε άπο τήν έξά- 
πλωσή της καί τήν άνεξέλεγκτη μύηση άνθρώπων δημιουργήθηκαν σοβαροί 
κίνδυνοι γιά τή ζωή πολλών προκρίτων. Τό έλληνικό υποπροξενείο Ίωαννί- 
νων θεώρησε υπεύθυνο γιά τή διάδοση τής Μεγάλης ’Ιδέας στήν περιοχή τον 
'Έλληνα πρόξενο στήν Πρέβεζα Σ. Ρωσσέτο1. 'Ο  υποπρόξενος Ίωαννίνων Τ. 
Κλέριτζη2 κατηγόρησε άνοιχτά τό Ρωσσέτο, ότι άπο άπερισκεψία, άφέλεια, 
ύπερβάλλοντα ζήλο, χωρίς νά πάρει συνωμοτικά μέτρα καί χωρίς νά έπιλέξει 
κατάλληλα πρόσωπα, διέδωσε τή Μεγάλη ’Ιδέα, μ’ άποτέλεσμα νά δημιουρ- 
γηθεΐ έπισφαλής κατάσταση γιά τή ζωή καί τήν τύχη πολλών έπιφανών προ
κρίτων. Κατά τον Κλέριτζη, ή άπερισκεψία τοϋ Ρωσσέτου ήταν τέτοια, ώ
στε τον οδήγησε στο σημείο νά έκμυστηρευθεΐ τό περιεχόμενο τής Μεγάλης ’Ι
δέας στον ΐδιο τό βαλή τών Ίωαννίνων. 'Ο Ρωσσέτος άνέβηκε στά ’Ιωάννι
να άπο τήν Πρέβεζα τό καλοκαίρι του 1849, γιά νά συναντηθεί μέ τό Ρου
στέμ πασά- κι αυτό γιά πρώτη φορά υστέρα άπο τό διορισμό του ώς προξένου.

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 44/14 - 2 - 1850 καί 55 /25 - 2 - 1850 έκθέσεις τοϋ Κλέριτζ/-, 
προς τόν υπουργό τών ’Εξωτερικών ’Αναστάσιο Λόντο, Α Υ Ε -  1850 - 36 /2 , Προξενεΐον 
εις ’Ιωάννινα.

2) 'Ο  Τηλέσφορος Κλέριτζη, "Αγγλος στήν καταγωγή, διορίστηκε υποπρόξενος τής 
Ελλάδος στά ’Ιωάννινα τό 1836. Προηγουμένως χρημάτισε υποπρόξενος τής ’Αγγλίας, 
υποπρόξενος της Γαλλίας κι άμισθος επιτετραμμένος τών ρωσικών υποθέσεων καί συμφερό
ντων στά ’Ιωάννινα (βλ. Ά ρ χ ε ϊο ν  'Ε τα ιρεία ς  ’Η π ειρω τικ ώ ν Μ ελετώ ν). ’Από τό 1829 δι- 
ηύθυνε τό αύστριακό πρακτορείο πού είχε ιδρυθεί στά ’Ιωάννινα, άλλά παύτηκε άπό τή θέση 
του τό 1833, υστέρα άπό αΐτηση τοΰ βαλή Ίωαννίνων Ίμ ίν  πασα, γιατί κατέκρινε δημόσια 
(μέ δημοσιεύματα σ’ εφημερίδες) τή στάση του, δταν ό Ίμ ίν  άποπειράθηκε νά έξισλαμίσει 
δυο Έλληνίδες (βλ. ’Α ρα βαντινοϋ , δ. π., σ. 392 - 394, 397 σημ. 1,400 σημ. 1). Ό  Κλέ
ριτζη ήταν δοκιμασμένος φιλέλληνας, έμπειρος διπλωμάτης, μέ θάρρος γνώμης, μέ πολλές 
γνωριμίες καί διασυνδέσεις μ’ "Ελληνες, ’Αλβανού:, Τούρκους κι άλλους. ’Έ τσι ήταν σέ 
θέση ν’ άντλεϊ πολλές πληροφορίες, τις όποιες άξιοποιοΰσε κατά τρόπο αντικειμενικό. 'Ο 
Σ π νρ ομ ή λιος , δ. π., σ. 227, σημειώνει δτι ή θέση τοΰ Κλέριτζη μέσα στά Γιάννινα, κο
ντά στή διοίκηση καί στούς λίγους κρυφούς άντιπροσώποους τοΰ Γκιολέκα, τόν διευκόλυνε 
νά υποβάλει στήν ’Αθήνα λεπτομερειακές έκθέσεις, άπόλυτα άντικειμενικές. Ό  ΐδιος ό 
Κλέριτζη άγραφε γιά τις πηγές τών πληροφοριών καί τήν ποιότητά τους : Ώ ς  εκ  τής διαρ
κούς πολυχρονίου διαμονής μου εις τά  μέρη ταϋτα και τής αισίου δ ια γω γή ς  και σ υμ π ερ ι
φοράς μου, άποκτήσας και τήν ά γά π η ν τώ ν χριστιανώ ν και όθω μανώ ν κα ί τάς σχέσεις  
αυτώ ν, κα ι ώς εκ  τούτου δύναμαι νά πορ ίζω μαι καλώ ζ καί δύναμαι νά γνω στοπ οιώ  μόνον  
έμ π ιστευτικώ ς εις τό Σ εβα στόν Ύ π ο υ ρ γε ϊο ν  τά ς πράξεις τοϋ νέου Σ ατρά που  μ ετά  τόν  ερ
χομοί* του ενταύθα  (βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 74/28 - 3 - 1850 έκθεσή του προς τόν 'Υπουργό 
τών ’Εξωτερικών Λόντο, Α Υ Ε  - 1850 - 36/2 , Προξενεΐον εις Ιωάννινα). Παρόλα αύτά ό 
Κλέριτζη, δίνοντας πίστη, ϊσως περισσότερο άπ’ δ,τι έπρεπε, σ’ ορισμένες πηγές πληροφο
ριών του, υπερέβαλε μερικές φορές στήν εκτίμηση καταστάσεων.
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Στις έπαφές πού είχε μέ 'Έλληνες προκρίτους της πόλης και της έπαρχίας 
τούς μίλησε κι άγωνίστηκε, φαίνεται, νά τούς κατηχήσει στή Μεγάλη ’Ιδέα. 
Μέ τις προϋποθέσεις πού γινόταν ή κατήχηση, ήταν φυσικό νά διαρρεύσει τό 
μυστικό και νά γίνει γνωστό στούς ’Οθωμανούς καί στο Ρουστέμ πασά, στούς 
όποιους και προκάλεσε τις άνάλογες άντιδράσεις. 'Ο βαλής έπιδίωξε νά κα
τατοπιστεί πληρέστερα, πριν πάρει τά κατάλληλα μέτρα. Γι’ αύτό κατόρθωσε 
στή συνάντησή του μέ τό Ρωσσέτο νά τοϋ άποσπάσει πλήρεις ομολογίες1. ’Έ 
τσι, μ’ αύτά τά στοιχεία στά χέρια του καί έπειδή έδειχνε δτι πιστεύει (άφηνε 
μάλιστα νά δημιουργηθεΐ τέτοια έντύπωση ) δτι ανακάλυψε ευρύτατη συνωμο
σία έπαναστατικής μορφής, ζήτησε άδεια άπό τήν Πύλη νά πάει στήν Κων
σταντινούπολη γιά νά ενημερώσει ό ’ίδιος τούς άρμόδιους γύρω άπό τή Με
γάλη ’Ιδέα. Ή  Πύλη τοϋ έδωσε τήν άδεια κι ό Ρουστέμ άναχώρησε άπό τά 
’Ιωάννινα στις 18 Σεπτεμβρίου 18492.

ΙΙρίν άναχωρήσει ό Ρουστέμ, άφησε νά διαδοθεί μ’ έμπιστευτικές άνακοι- 
νώσεις σε συνεργάτες του δτι γνώριζε τά ονόματα άρκετών χριστιανών πού 
είχαν μυηθεΐ στή Μεγάλη ’Ιδέα κι δτι ήλπιζε νά τούς στείλει κατηγορουμέ
νους στήν Κωνσταντινούπολη. Τά ονόματα δμως τών χριστιανών πού θεωρούν
ταν ένοχοι είχαν γίνει γνωστά καί στήν Κωνσταντινούπολη καί οί ένδιαφερό- 
μενοι ειδοποιήθηκαν μυστικά άπό ομογενείς έκεΐ πώς ήδη ήταν ύποπτοι στην 
Πύλη, έπειδή προετοίμαζαν νέα επανάσταση· έπρεπε γ ι’ αύτό νά προβοΰν σ’ ε
νέργειες γιά ν’ άποσοβήσουν τον κίνδυνο πού άπειλοΰσε καί τούς ’ίδιους, άλλά 
καί τήν περιοχή.

Οί κρινόμενοι ώς ύποπτοι άμέσως συνέταξαν άναφορά, πού υπογράφτη
κε διά την ακραν μυστικότητά της  μόνον άπό τέσσερες Γιαννιώτες προύχοντες 
καί δώδεκα έγκριτους Ζαγορίσιους, καί τήν άπέστειλαν στον Πατριάρχη. 
Τον τελευταίο τον παρακαλοϋσαν νά τούς υπερασπιστεί καί νά διαλύσει τις 
ύποψίες τής Πύλης, σχετικά μέ τή δήθεν συμμετοχή τους σε συνωμοσία, γε
γονός πού δημιουργούσε τον κίνδυνο νά συλληφθοΰν καί νά οδηγηθούν στήν 
Κωνσταντινούπολη.

'Ο Ρουστέμ πασάς άνέφερε στήν Πύλη, μόλις έφτασε στήν τουρκική πρω
τεύουσα, δτι στήν ’Ήπειρο δέν ύπήρχε ή άπαιτούμενη άσφάλεια καί ήσυχία 
έπειδή ή περιοχή γειτόνευε μέ τήν Ελλάδα. ’Ακόμη, τό μεγαλύτερο μέρος του

1) Βλ. τήν δ. π., ύπ’ άρθμ. 55 /25 - 2 - 1850 έκθεση.
2) Βλ. δ. π. 'Η  κατατόπιση τής οθωμανικής κυβέρνησης άπό τό Ρουστέμ γιά τό θέ

μα τής διάδοσης τής Μεγάλης ’Ιδέας ήταν άσφαλώς τά ουσιώδη πράγματα  πού άναφέρει ό
1 Αραβαντινόζ δ. π.,σ. 415. Φαίνεται δτι ά ’Αραβαντινός, πού δέν άναφέρει στήν «Χρονογρα
φία» του τις πηγές τών πληροφοριών του γιά τά γεγονότα πού ιστορεί, είχε ίσως γνώση 
τοϋ περιεχομένου τών έκθέσεων τών Ελλήνων προξένων τών Ίωαννίνων ή τουλάχιστον 
ενημερωνόταν άπ’ αύτούς. Αύτό εικάζεται κι άπό τό γεγονός δτι αύτά πού άναφέρει έπιβε- 
βαιώνονται κι άπό τήν έρευνα τοϋ σωζόμενου άρχειακοΰ ύλικοΰ.
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πληθυσμού της ήταν χριστιανοί 'Έλληνες, οί όποιοι επηρεάζονταν άπό τή Με
γάλη Ιδέα  πού είχε διαδοθεί εύρύτατα. Παρουσίασε έπίσης κατάλογο, στον ό
ποιο συμπεριλαμβάνονταν 87 πρόκριτοι άπό τά ’Ιωάννινα καί οί σημαντικότε
ροι άπό τις έπαρχίες, ώς μυημένοι στή Μεγάλη ’Ιδέα. ’Ά ν δλες οί εισηγήσεις 
τοϋ Ρουστέμ γίνονταν αποδεκτές, τά ’Ιωάννινα καί ή ’Ήπειρος γενικότερα θά 
θρηνούσαν πολλά θύματα. Οί προθέσεις του δμως ματαιώθηκαν, τουλάχιστον ώς 
προς τό ζήτημα τής τιμωρίας τών άνθρώπων πού ένοχοποιοΰσε, χάρη στήν 
παρέμβαση καί τις παρασκηνιακές ενέργειες Ίωαννιτών πού βρίσκονταν τότε 
στήν Κωνσταντινούπολη1.

Οί εισηγήσεις τοϋ Ρουστέμ, δταν έγιναν γνωστές στά ’Ιωάννινα, τρομο
κράτησαν αλλά καί λύπησαν τούς χριστιανούς καί προπαντός τούς προύχοντες. 
Κι αύτό γιατί δλοι κατανοούσαν πώς ή αποδοχή τους θά δημιουργούσε δυσχερέ
στατη κατάσταση στήν ’Ήπειρο καί στον πληθυσμό της. Ε ξηγείτα ι γ ι’ αύτό 
τό λόγο - καί κατά τούς ισχυρισμούς τοϋ Κλέριτζη - ή καταφορά τών Ίωαν- 
νιτών έναντίον τοϋ προξένου Ρωσσέτου πού διέδωσε, μέ τον τρόπο πού άναφέρ- 
θηκε, τή Μεγάλη ’Ιδέα σέ χριστιανούς άλλα καί σέ μουσουλμάνους.

Ό σο κι άν οί πληροφορίες καί ή κριτική του Κλέριτζη γιά τις ενέργειες 
τοϋ Ρωσσέτου πρέπει ν’ άντιμετωπίζονται μέ κάποια έπιφύλαξη, ή βάση τοϋ 
περιεχομένου τών έκθέσεών του δέν πρέπει ν’ άμφισβητηθεΐ. Ή  έπιφύλαξη 
ξεκινάει άπό τήν τάση του νά έξογκώνει μερικές φορές τά γεγονότα ή νά κά
νει προεκτάσεις σέ πληροφορίες πού συνέλεγε, οί όποιες δμως δεν άνταποκρι- 
νονταν στήν πραγματικότητα. Σ ’ αύτό πρέπει νά προστεθεί καί ή προσωπική 
του αντίθεση μέ τό Ρωσσέτο. Ή  άντιδικία τους είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, 
ώστε ό Κλέριτζη άγνοοϋσε έντελώς τό Ρωσσέτο, παρά τό δτι ήταν προϊ
στάμενός του2, καί δέν τον ένημέρωνε γιά τις ένέργειές του, ούτε κοινοποιού
σε άντίγραφα τών έκθέσεών του3. Ή  άντίθεσή τους φαίνεται δτι είχε βασική 
αιτία τήν προσπάθεια πού κατέβαλε ό Ρωσσέτος, κατά τήν πρώτη του έπί-

1) Βλ. τήν δ. π., ύπ’ άριθμ. 55 /25 - 2 - 1850 έκθεση.
2) Μέχρι τδ 1850 ή διπλωματική εκπροσώπηση τής 'Ελλάδος στά Ίίύάννινα γινό

ταν άπό υποπρόξενο πού ύπαγόταν στον πρόξενο τής Πρέβεζας. Τή χρονιά αύτή τό υπο
προξενείο Ίωαννίνων προάγεται σέ προξενείο κι άντίθετα τό προξενείο τής Πρέβεζας ύπο- 
βιβάζεται σέ ύποπροξενεΐο.

3) Ό  Κλέριτζη έγραφε χαρακτηριστικά : Ώ ς  παλαιός, π ισ τός, καί άφοσιω μένος εις  
τήν υπηρεσίαν υπά λλη λος, ε ’ις μόνην τήν Ύ μ ετέρ α ν  ’Ε ξοχότη τα  αναφέρω τοσοϋτον εμ π ι-  
στευτικάς ειδήσεις και δχι εις άλλον, άλλ’ ουτε κα ι είς τον εν Π ρεβέζη  Ε λ λ η ν ικ ό ν  Π ρ ό 
ξενον ώς μ ή  φ υλάττοντα μ υστικότη τα  καί γνω στόν κατά τοϋτο, και παρακαλώ , ώ στε νά  
διαταχθή ό έν Βονίτζγ) κύριος ’Έ π α ρ χος, ώς κα ί ό έν Κ έρκυρα υποπρόξενος, ν’ ά π οσ τείλ-  
λουν άπ’ ευθείας είς εμέ τούς Ύ μ ετέρ ο υ ς  φακέλλους  (βλ. δ.π., ύπ’ άριθμ. 44/14-2-1850 
έκθεσή του). Ό  Ρωσσέτος πάλι, στήν δ.π., ύπ’ άριθμ. 23 /56 - 2 /3/1850 έκθεσή του εξέ
φραζε τά παράπονά του στο 'Υπουργείο ’Εξωτερικών γιά τή στάση τοϋ Κλέριτζη καί γιά 
τό γεγονός δτι δέν τόν ένημέρωνε.
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σκέψη στά ’Ιωάννινα, νά διαδώσει εύρύτατα τή Μεγάλη ’Ιδέα, χωρίς νά παίρ
νει τά άπαραίτητα μέτρα γιά νά μη γίνει γνωστή ή κίνηση στούς Τούρκους. 'Ο 
Κλέριτζη κι άλλοι πρόκριτοι τών Ίωαννίνων προσπάθησαν νά πείσουν τό Ρωσ
σέτο δτι επρεπε νά σταματήσει τις μυήσεις, γιατί δημιουργοϋνταν κίνδυνοι 
γιά τόν πληθυσμό, χωρίς όμως καί νά τό πετύχουν1.

'Ο Ρωσσέτος, πού δέ γνώριζε τό περιεχόμενο τών εκθέσεων τοΰ Κλέ
ριτζη, άλλά ούτε καί ένημερώθηκε, φαίνεται, άπό τό 'Υπουργείο γιά τις κα
τηγορίες πού έκτοξεύονταν έναντίον του, έπιβεβαίωσε εμμεσα τούς ισχυρι
σμούς τοϋ Κλέριτζη μέ τά δσα εγραψε γιά τούς κινδύνους πού δημιουργήθηκαν 
γιά τούς Γιαννιώτες. Κρίνοντας τήν πολιτική τοϋ Ρουστέμ πασά, κατά τή διάρ
κεια τής θητείας του ώς διοικητή τοΰ βιλαετιού Ίωαννίνων2, έγραφε χαρα
κτηριστικά : 'Ο  Ρουστέμ πασάς διοικήσας τήν ’Αλβανίαν καί ’Ήπειρον επί 
δύω περίπου ετη ονδέν καλόν επραξεν υπέρ τών τόπων τούτων' έπεριποιεΐτο 
μέν καί έκολάκευε τούς Χριστιανούς, άλλά έπϊ τώ δολίφ σκοπώ τοΰ πληρο- 
φορήται τούς διαλογισμούς των, και κατασκοπεύτ] τάς πράξεις των. Ά πό  τήν 
κολακεία τοΰ Ρουστέμ δεν ξέφυγε φαίνεται ούτε ό Ρωσσέτος, μ’ άποτέλεσμα 
νά έκμυστηρευθεΐ σ’ αύτόν πράγματα σχετιζόμενα μέ τή Μεγάλη Ιδέα, τά ό
ποια ό βαλής έκμεταλλεύθηκε μέ τόν τρόπο πού άναφέρθηκε. 'Ο διωγμός τών 
προκρίτων τών Ίωαννίνων καί τών έπαρχιών πρέπει οπωσδήποτε νά συνδυα
στεί μέ τις άστοχες ένέργειες τοΰ Ρωσσέτου, γιατί ό Κλέριτζη, εστω κι άν 
υπερέβαλε τά γεγονότα, ζοϋσε άπό κοντά τήν κατάσταση, έρχόταν σέ καθημε
ρινή έπαφή μέ τούς Γιαννιώτες, οί όποιοι τοΰ έκμυστηρεύονταν καί τις έλπίδες 
καί τούς φόβους τους. Πιθανόν νά συνήργησαν στήν απόφαση τοΰ Ρουστέμ νά 
είσηγηθεΐ στήν Πύλη τή σύλληψή τους κι άλλοι παράγοντες, δπως οί καταγ
γελίες τοΰ Ά ρίφ  μπέη Ά λή Φαρμάκη καί οί άναφορές τοΰ Τούρκου προξένου 
στήν Κέρκυρα Κονεμένου3. Ή  βασική δμως αιτία πρέπει ν’ άναζητηθεΐ στή 
ένημέρωση τών τουρκικών άρχών σχετικά μέ τή διάδοση τής Μεγάλης Ιδέας. 
Ούτε εξάλλου μπορεί νά γίνει πιστευτό δτι ό Ρουστέμ ένοχοποίησε στήν οθω
μανική Κυβέρνηση τούς εύϋποληπτότερους άπό τούς κατοίκους τής ’Ηπεί
ρου καί τής Αλβανίας κι άξίωσε μετά ν’ άπομακρυνθοϋν άπό τά μέρη αύτά4, 
άν ή άπόφασή του νά είσηγηθεΐ ενα τόσο σοβαρό μέτρο έναντίον έκατοντάδων

1 ) Δεν έλλείψαμε ομωζ εν καιρφ - σημειώνει ό Κλέριτζη στήν ύπ’ άριθμ. 55 /25 -
2 - 1850 έκθεσή του - κατ’ άρχάς νά έμποδίσωμεν τόσον εγώ, ώζ καί τινεζ εδώ "Ελληνες, 
είλικρινώζ άγαπώντεζ την ΓΕλληνικήν πρόοδον, συμβονλενοντεζ τόν Πρόξενον άπό τήν άσν- 
στόλωζ διάδοσιν εις τόν τυχόντα οΰτω βλαβερόν μάλλον καί δχι ωφέλιμον μεγάλην 
’Ιδέαν, άλΧ ειζ μάτην άπέβησαν.

2) Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 23 /56 - 2 /3  /1 850 έκθεσή του.
3) Βλ. τήν ο. π. έκθεση.
4) Βλ. δ. π.
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προκρίτων τοϋ βιλαετιού δέ στηριζόταν σέ προσωπικές έμπειρίες. Καί στο 
σχηματισμό αύτών συνέβαλε μέ τις εκμυστηρεύσεις του κι ό Ρωσσέτος.

Και οί δυό έλληνικές προξενικές άρχές, τής Πρέβεζας καί τών Ίωαννί
νων, μέ τήν άναγγελία τής τοποθέτησης τοϋ Ισμαήλ πασα ώς βαλή Ίωαννί
νων, κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι ή άπόφαση τής Πύλης είχε πολιτική ση
μασία. Άπέβλεπε στον προσεταιρισμό τών ’Αλβανών, οί όποιοι είχαν παραγκω
νιστεί μετά τό θάνατο τοϋ ’Αλή πασά. Πρέπει τώρα, υστέρα άπό τά στοιχεία 
πού παραθέσαμε, νά προσέξουμε καί τήν άλλη ουσιώδη πλευρά τής πολιτικής 
σημασίας τής άπόφασης. "Οτι δηλαδή ό προσεταιρισμός τών ’Αλβανών δέν ά- 
ποσκοποΰσε μόνο στήν έξουδετέρωση κινδύνων πού προέρχονταν άπό τίς κα
ταδιώξεις καί τίς ταπεινώσεις τους1, άλλά καί κινδύνων πού θά δημιουργοΰν- 
ταν άπό πιθανή σύμπραξη τών δυσάρεστημένων ’Αλβανών καί τών υπόδου
λων Ελλήνων πού είχαν ήδη μυηθεΐ στή Μεγάλη Ιδέα.

Ά ν  καί οΐ εισηγήσεις τοϋ Ρουστέμ πασα γιά τή σύλληψη καί δίωξη άριθ- 
μοΰ προκρίτων Ήπειρωτών δέν έγιναν τελικά άποδεκτές άπό τήν Πύλη, 
στήν οθωμανική Κυβέρνηση δημιουργήθηκε ή ύποψία δτι ή ’Ήπειρος ήταν μιά 
περιοχή στήν όποια άναπτύσσονταν έπαναστατικές ζυμώσεις έπικίνδυνες γιά 
τήν άσφάλεια τής αυτοκρατορίας. Γιά τό σκοπό αύτό, κατά τίς πληροφορίες 
τοϋ υποπροξενείου Ίωαννίνων, άποφάσισε νά στείλει στά Ιωάννινα επίτηδες 
άνθρωπον μετημφιασμένον διά νά πληροφορηθη κατασκοπίας, αν οί κάτοικοι 
τών μερών τούτων Χριστιανοί εύρίσκονται εν ησυχία η είναι έτοιμοι νά δρά- 
ξωσι τά  δπλα εις έπανάστασιν, ώς τινες ζωγραφίσαντες τά  μέρη ταυτα έπρό- 
σαψαν τοιαύτην κηλίδα ενεκα τής διαδοθείσης άπερισκέπτως και αναφανδόν 
Μεγάλης ’Ιδέας και άπό επίσημον ανδρα ένταϋθα2. "Ολες αύτές οΐ πληροφορίες 
κρατούσαν σέ διαρκή άγωνία τούς Γιαννιώτες, γιατί φοβοΰνταν τίς συνέπειες 
άπό τήν κοινολόγηση τών μυήσεων στή Μεγάλη Ιδ έα  καί τών υποψιών πού 
είχαν δημιουργηθεΐ στήν Πύλη γιά τή νομιμοφροσύνη τους. Ή  άγωνία τους 
γινόταν άκόμη μεγαλύτερη άπό τήν άγνοια τών προθέσεων τοϋ νέου σατράπη 
τής ’Ηπείρου άπέναντί τους3.

1) 'Ο Ρωσσέτος στήν ύπ’ άριθμ. 2 3 /5 6  - 2 /3 /1 8 5 0  έκθεσή του άνέφερε συνοπτικά 
τούς λόγους τής δυσαρέσκειας τών ’Αλβανών πού παραθέσαμε. ’Ανάλογες παρατηρήσεις 
κάνει στήν ύπ’ άριθμ. 5 6 /2 5  - 2 - 1850 έκθεσή του κι 6 Κλέριτζη : ’Έ κτο τε  λοιπόν (με
τά τό θάνατο τοϋ ’Αλή) ήρχισε νά οπισθοδρομώ τό άγέρωχον τών ’Αλβανών, καί μάλλον 
διά τοΰ εν Βιτωλίοιζ πραχθέντοζ καί έπιτυχηθέντοζ στρατηγήματοζ τον τότε Στρατάρχου 
Κ ιτάγια  (Κιουταχή) κατά τών εκεί συναχθέντων ’Αλβανών, διά δέ τήζ άποστασίαζ τοϋ 
Γκιονλέκα... και έξορισθέντων ε ’ιζ Ίκόνιον τών σημαντικωτέρων ’Αλβανών, άπώλεσε πλέον 
πάσαν Ισχύν ή ’Αλβανία και έμηδαμηνίσθη, και διότι οί κάτοικοι ταύτηζ εζων υπό μισθοδο
σίαν και ενασκούμενοι συγχρόνωζ τον φυσικόν των έργου, τήν λεηλασίαν.

2) 'Υπονοείται ό πρόξενος Ρωσσέτος. Βλ. τις ύπ’ άριθμ. 4 4 /1 4  - 2 - 1850 καί 5 5 /  
25 - 2 -  1850 έκθέσεις τοϋ Κλέριτζη.

3) Βλ. τήν ο.π., ύπ’ άριθμ. 55 /25 - 2 - 1850 έκθεση.
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Στους λόγους πού άναφέρθηκαν δτι υπαγόρευσαν τήν άλλαγή τής πολιτι
κής τής οθωμανικής Κυβέρνησης απέναντι στους ’Αλβανούς, πρέπει νά προ
στεθούν και γενικότερα αΐτια πού συναρτώνται μέ τήν έξωτερική πολιτική τής 
Τουρκίας. Στά μέσα τοϋ 19ου αί., αλλά καί νωρίτερα, ιδιαίτερα μετά τήν 
πρωθυπουργοποίηση τοϋ Κωλέττη, ή άγγλική πολιτική ήταν έχθρική άπένα- 
ναντι στήν Ε λλάδα1. 'Η  άντίθεση, εκφραστής τής οποίας ήταν ό Βρετανός 
πρεσβευτής στήν ’Αθήνα Ε. Lyons, πήγαζε άπό τήν αΰξουσα επιρροή τής γαλλι
κής πολιτικής κι άπό τούς γενικότερους φόβους τής ’Αγγλίας μήπως ή Γαλ
λία, μέ ορμητήριο τό ’Αλγέρι πού κατείχε τότε, έπεκτείνει σέ μόνιμη βάση 
τήν επιρροή της στήν 'Ισπανία και στήν 'Ελλάδα καί μεταβάλει έτσι τή Με
σόγειο σέ δική της θάλασσα2.

’Αλλά και μετά τό θάνατο τοϋ Κωλέττη ή βρετανική πολιτική έξακολού- 
θησε νά εΐναι έχθρική, κυρίως γιά λόγους άντίθεσής της προς τή γαλλική, πα
ρόλο πού αύτή άρχισε νά έξασθενίζει προς οφελος τής ρωσικής. Στήν εξομά
λυνση τών σχέσεων άνάμεσα στήν ’Αγγλία καί στήν 'Ελλάδα δέν όφέλησε ού
τε ή άπομάκρυνση τοϋ Lyons, γιατί καί ό Τ. W yse πού τον διαδέχτηκε τή
ρησε τήν ΐδια τακτική3.

Τό 1.850 οί έλληνοαγγλικές σχέσεις μπήκαν στήν πιο όξύτερη φάση τους, 
έξ αιτίας τοϋ αποκλεισμού τής 'Ελλάδος άπό τον άγγλικό στόλο, μέ άφορμή 
τό έπεισόδιο τοϋ 'Εβραίου Πατσίφικο4. Κατά τήν κρίση τών έλληνοαγγλικών 
σχέσεων, δπως έπανειλημένα θά συμβεΐ καί στο μέλλον, ή στάση τής ’Α γ
γλίας απέναντι στήν Τουρκία ήταν φιλική κι άπέβλεπε στήν ενίσχυση καί δια
τήρηση τοϋ «μεγάλου ασθενούς», άπό τήν ύπαρξη τοϋ οποίου ή ’Αγγλία π ί
στευε δτι εξυπηρετούνταν τά συμφέροντά της.

Μέσα σ’ αύτό τό πλαίσιο τών σχέσεων ’Αγγλίας - Τουρκίας καί 'Ελλά
δος πρέπει νά τοποθετηθοΰν καί οί πληροφορίες γιά επέμβαση τής ’Αγγλίας 
στο θέμα τοϋ διορισμού τοϋ ’Ισμαήλ πασα ώς βαλή Ίωαννίνων. Κατά τόν 
Κλέριτζη, πού - παρά τις ορισμένες υπερβολές - δέν άμφισβητεΐται ή άξιοπι- 
στία τών έκθέσεών του, στο διορισμό τοϋ Ισμαήλ συνήργησε πολύ ή ’Αγγλία. 
Ή  ’Α γγλία  - έγραφε - έποφθαλμιά τήν ’Αλβανίαν προ χρόνων, καί Ιδίως τήν 
Τζαμονρίαν, ώς γειτονιά σαν των Ίονικών νήσων. 01 κάτοικοι τής Τζαμον-

1) Βλ. γενικά Joh n  T h o m a s  M a la k a sses , The D iplom atic Position of K olettis 
vis a vis F rance and E ngland. A Brief Analysis of the Factors involved in the F o 
reign Policy of the F irs t Greek C onstitu tional M inistry, «Δωδώνη», τ. 4(1975), σ. 
399 - 405.

2) Βλ. Σ π . Μ αρκεζίνη, Πολιτική 'Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, τ. 1 ', σ. 218.
3) Βλ. ' Ιστορία  τοϋ 'Ε λληνικού  ’Έ θνουζ, «’Εκδοτική Αθηνών», τ. ΙΓ ', σ. 138.
4) Βλ. γενικά γιά τό έπεισόδιο Ε. D r ia u lt  - Μ. L h e r it ie r , H istoire d ip lom atique 

de la Grfece de 1821 a nos jours, τ. 2, P aris 1925, σ. 328 κ. έξ.
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ρίας, ’Οθωμανοί αείποτε, είναι έντρομοι, καί μάλλον, δταν βλέπωσιν αγγλικά  
πλοϊα παραπλέοντα απέναντι τών λιμένων της, ό δέ σημαντικότερος τοιοΰτος, 
και εχων τήν μείζονα επιρροήν δθωμανός τοννομα Τζαφέρ Ντέμος, έλαβεν άπό 
τίνος ήδη καιρού αγγλικήν νπεράσπισιν, ώς διαμείνας δήθεν εις Κέρκυραν ολίγα 
’έτη1. 'Ο Κλέριτζη φαίνεται νά πιστεύει άπόλυτα οτι ή άγγλική έπιρροή καί 
ραδιουργία συνήργησαν στο διορισμό τοϋ ’Ισμαήλ πασα2 κι δτι ή 'Υψηλή Πύ
λη πείστηκε άπό τόν "Αγγλο πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη νά πραγμα
τοποιήσει τή μεταβολή στή διοίκηση τοΰ βιλαετιοΰ Ίωαννίνων, γιατί ή ’Αλβα
νία, έξ αιτίας τών περιστάσεων, έπρεπε νά είναι ισχυρή καί έτοιμη γιά κάθε 
ενδεχόμενο, έπειδή ή Μεγάλη Ιδέα  είχε ήδη διαδοθεί στον ’Ηπειρωτικό χώρο3.

Δεν είναι άσχετη μ.έ τις επιδιώξεις τής ’Αγγλικής πολιτικής στο χώρο 
αύτό4 καί ή περίπτωση τών συχνών διελεύσεων ’Αγγλικών πολεμικών άπέ- 
ναντι άπό τις ’Ηπειρωτικές κι ’Ακαρνανικές άκτές. Τις κινήσεις τους είχαν 
έντολή οί υποπρόξενοι στήν Πρέβεζα νά τις παρακολουθούν, καθώς καί τήν 
παρουσία υψηλών προσοοπων τής διοίκησης τής Επτάνησου, άκόμη καί τοϋ 
ί'διου τοϋ Ά γγλου άρμοστή, στήν περιοχή. ’Έ τσι, τό Μάιο τοΰ 1851, ό 
υποπρόξενος Πρεβέζης ένημερώνει τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών γιά τις κινή
σεις τοΰ άγγλικοΰ άτμοκίνητου «'Ο Τρομερός», τοΰ όποιου ό πλοίαρχος, δταν 
προσορμίστηκε στή Λευκάδα, στις 10 - 5 - 1851, προσκάλεσε σέ γεϋμα τό 
στρατηγό Θεόδωρο Γρίβα. 'Ο τελευταίος άποποιήθηκε τήν πρόσκληση. Ό  
υποπρόξενος, γιά νά συγκεντρώσει θετικές πληροφορίες γιά τό σκοπό τών κι
νήσεων του άτμοκίνητου, έστειλε έπίτηδες τό γραμματέα τοΰ ύποπροξενείου 
στήν Α γ ία  Μαύρα μέ τήν πρόφαση άγορας ύλικοΰ5. Τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1851 
ό ίδιος ύποπρόξενος μ’ εκτενείς εκθέσεις του άναφέρεται στήν άφιξη καί στήν 
παραμονή τοΰ Ά γγλου άρμοστή τής Επτάνησου στήν περιοχή τής Πρέβεζας. 
Κατά τις έκθέσεις, ό αρμοστής άποβιβάστηκε στις αρχές ’Οκτωβρίου στή 
θέση «Κόκκινο» καί προχώρησε μέ τή συνοδεία του ώς τή «Σάλτσαινα», 
δπου έμειναν ολόκληρη μέρα άσχολούμενοι μέ τό κυνήγι. Τήν έπόμενη άποβι- 
βάστηκαν στή Νικόπολη, προχώρησαν στά χωριά Μιχαλίτσι καί Φλάμπουρα 
καί έφτασαν μέχρι τόν ποταμό Λοΰρο. "Υστερα άπό παραμονή δυο ήμερών 
έκεΐ, πήγαν στο ιχθυοτροφείο τής Σαλαώρας, ξαναγύρισαν στή θέση «Μάζο- 
μα» καί πεζοπορώντας έφτασαν στο Μύτικα, άπ’ δπου τό ατμοκίνητο παρέ
λαβε τόν άρμοστή καί τή συνοδεία του. Κατά τή γνώμη τοΰ ύποπροξένου, 
πού πρέπει ν’ άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα, ή περιοδεία αϋτη τον

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 56 /25 - 2 - 1850 έκθεση.
2) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 55/25 - 2 - 1850 έκθεση.
3) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 56/25 - 2 - 1850 έκθεση.
4) Βλ. τήν δ. π., ύπ’ άριθμ. 56/25 - 2 - 1850 έκθεση.
5) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 25/22 - 5 - 1851 έκθεση τοϋ ύποπροξένου Πρεβέζης Α. 

Κόντη προς τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 36 /2 , Προξενεία εις ’Ήπειρον.
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' Αρμοστοϋ δέν έπεριορίζετο εις τον άπλοϋν σκοπόν τοϋ κννηγήααι, καί προ 
πάντων διότι ό μ ετ’ αντοϋ Συνταγματάρχης τον μηχανικόν κατεγίνετο παν- 
ταχόθεν σκιογραφήσαι, δ κατά τήν ασθενή γνώμην μου, δεικνύει δτι ο κύριος 
σκοπός τής περιοδείας ταύτης ήτο νά θεώρηση προσωπικώς τάς θέσεις έφ’ ών 
περιήλθον, διά λόγους άνωτέρονς τής κννηγεσίας1...

Πρέπει νά σημειωθεί, ώς άναγκαία συνάρτηση στή διερεύνηση τών σχέ
σεων άνάμεσα στήν ’Αγγλία καί στήν Ελλάδα τήν έποχή εκείνη, έ'στω και 
στο επίπεδο τής κατώτερης βαθμίδας τής διπλωματικής εκπροσώπησης, δτι 
ό "Ελληνας ύποπρόξενος στήν Πρέβεζα δέν εΐχε καθόλου καλές σχέσεις μέ 
τον ’Ά γγλο συνάδελφό του. Τό γεγονός υποχρέωσε τό 'Τπουργεΐο ’Εξωτερι
κών νά προβεΐ σέ συστάσεις γιά όμαλοποίηση τών σχέσεων μέ τον Ά γγλο  
πρόξενο, ξεκινώντας άπό τήν άποψη δτι τά συμφέροντα τής 'Ελλάδος απαι
τούσαν νά βρίσκονται οί διπλωματικοί εκπρόσωποι τής χώρας σέ πλήρη αρ
μονία μέ τό Βρετανικό προξενείο. Φαίνεται δμως οτι ή άντίθεση δέν ξεκινού
σε άπό προσωπικά αϊτια, αλλά άπό τήν αντίδραση τοϋ Αγγλικού προξενεί
ου γιά έξουδετέρωση ένεργειών τοϋ "Ελληνα ύποπροξένου- αύτό, όπως ήταν 
φυσικό, άπέβαινε σέ βάρος τών ελληνικών συμφερόντων, πράγμα πού δέν ή
ταν τυχαίο καί πρέπει ν’ άναχθεΐ στο γενικότερο πλέγμα τών τότε σχέσεων 
Α γγλίας καί 'Ελλάδος. 'Ο  ύποπρόξενος απάντησε χαρακτηριστικά: "Ας μοι 
συγχώρηση.... ή Ύ μετέρα  Έ ξοχότης νά τής παρατηρήσω δτι δέν άγνοώ και 
εγώ τά συμφέροντα τής πατρίδος, και δτι πάντοτε ένήργησα και ενεργώ συμ- 
φώνως και άκριβώς μετ’ αυτών, και ουδέ παραλείπω τήν δφειλομένην πολιτι
κήν διαγωγήν, άναλόγως τών υποθέσεων και τών περιστάσεων. Ά λ λ ’ επειδή 
πολλάκις σνμβαίνει νά μοι άντενεργονσιν άντι νά μέ συνδράμωσιν, τότε φνσι- 
κώ τω λόγω οφείλω και εγώ νά πράξω ώς πρέπει και ώς συμφέρει, συμφώ- 
νως πάντοτε μέ τά καθήκοντά μου, και μέ τό σνμφέρον τής πατρίδος. Καί 
πιο κάτω : ...μετά τών άρχηγών όθωμανών έν πλήρει αρμονία είμαι μ ετ’ αυ
τών.... Τούτου ένεκα ούχί μόνον δέν έχω ανάγκην τής συνδρομής τοϋ Βρετα
νικού Προξένου, άλλ’ ούτε ή μεγίστη έπιρροή αύτοΰ ήδννήθη νά μέ δυσκο- 
λεύση έπι τών εργασιών μου, οσάκις διά τάς βλέψεις αντοϋ έβονλεύθη νά μέ 
ενόχληση2.

Ά ν  ληφθεΐ ύπόψη ή δλη στάση τής ’Αγγλίας άπέναντι στήν 'Ελλάδα 
αύτή τήν έποχή, σέ συνδυασμό μέ τήν άναμφισβήτητη έξάπλωση τής Μεγάλης 
’Ιδέας στήν ’Ήπειρο καί τήν πιθανότητα συνεργασίας 'Ελλήνων κι Αλβανών σ’ ε
παναστατικά κινήματα, πρέπει νά συμπεράνουμε δτι ή άπόφαση τής Πύλης γιά 
μεταβολή τής πολιτικής άπέναντι στούς ’Αλβανούς ένισχύθηκε σημαντικά κι άπό

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 78/8 - 10 - 1851 έκθεση τοϋ Κόντη προς τό 'Τπουργεΐο ’Ε 
ξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 36 /2, Προξενεία είς ’Ήπειρον.

2) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 44/28 - 8 - 1851 άναφορά τοΰ Κόντη πρός 'Τπουργεΐο ’Εξω
τερικών, δ.π.
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τήν παρέμβαση τής Α γγλίας. Τήν τελευταία τή συνέφερε ή ύπαρξη μιας ισχυ
ρής άλβανικής έθνότητας, έτοιμης ν’ άντιπαραχθεϊ στις εθνικές διεκδικήσεις τών 
Ελλήνων, πού ήταν φυσικό νά περιλαμβάνουν και τά άγγλοκρατούμενα Ίό - 
νια νησιά. Πρόσθετο άποδεικτικό στοιχείο τής έπέμβασης τών Ά γγλω ν στο 
διορισμό τοϋ ’Ισμαήλ πασά, αποτελεί καί ή ομολογία τοϋ 'Έλληνα προξένου 
στήν Πρέβεζα Σ . Ρωσσέτου, ό όποιος προέβλεπε δτι ό ’Ισμαήλ βρισκόταν, 
και θά έξακολουθοΰσε νά βρίσκεται, κάτω άπό τήν αποκλειστική έπιρροή του 
προξένου τής Μεγάλης Βρετανίας1.

Κατά βάση λοιπόν ήταν ταυτόσημες οί απόψεις τών προξενικών αρχών 
τής Ελλάδος στήν ’Ήπειρο γιά τήν πολιτική σημασία τής τοποθέτησης τοϋ 
’Ισμαήλ πασά ώς βαλή Ηπείρου κι ’Αλβανίας2. Πρέπει ωστόσο ν’ αναγνω
ριστεί δτι ό υποπρόξενος τών Ίωαννίνων, μέ τον εύρύτερο κύκλο γνωριμιών 
και πηγών πληροφοριών πού είχε, αποκάλυπτε περισσότερες πλευρές τής πο
λιτικής τής 'Υψηλής Πύλης γύρω άπό τό θέμα. Αύτό δμως τό εκτεταμένο 
δίκτυο, πού τοϋ εξασφάλιζε κάθε είδους ειδήσεις, τον οδηγούσε κάποτε, δπως 
άναφέραμε, σέ υπερβολές εκτιμήσεων γεγονότων καί καταστάσεων. Στήν προ
κειμένη περίπτωση ό Κλέριτζη, πού εντυπωσιάστηκε άπό τή στροφή τής πο
λιτικής τής Τουρκίας άπέναντι στούς ’Αλβανούς κι άπό τήν άντίδραση τών ’ίδι
ων τών ’Αλβανών δταν πληροφορήθηκαν τήν είδηση3, εδωσε πίστη σέ ειδή
σεις, πιθανόν υποβολιμαίες, οί όποιες έμφάνιζαν τή στροφή τής τουρκικής πο
λιτικής τόσο εντυπωσιακή, ώστε νά δημιουργεί άνησυχίες καί στήν ΐδια τήν 
Ελλάδα. ’Έ τσι, ενα μήνα πριν άπό τήν άφιξη στά Ιωάννινα τοϋ Ισμαήλ 
(εφτασε στις 29 Απριλίου 1850), ό Κλέριτζη ειδοποιούσε τήν ελληνική Κυ
βέρνηση, δτι ό νέος σατράπης εΐχε περιβληθεΐ άπό τήν Πύλη μέ τέτοιες άρμο- 
διότητες καί εΐχε τιμηθεί μέ διακρίσεις πού δέν είχαν δοθεί σέ κανέναν άλλον

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 53 /1 27 - 25 /5 /1 850 έκθεση τοϋ Σ. Ρωσσέτου προς τό 'Υπουρ
γείο Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1850 - 36 /2 , ΙΙροξενεΐον εις ’Ιωάννινα.

2) 'Ο ’Ισμαήλ πασάς μετατέθηκε στά ’Ιωάννινα άπό τήν Άδριανούπολη, δπου ήταν 
βαλής. 'Ο προκάτοχός του Ρουστέμ πασάς μετατέθηκε στήν Τραπεζούντα.

3) ’Ανάμεσα στ’ άλλα έγραφε ό Κλέριτζη : Έ πέπρω το μετά  τριάκοντα έτη ν’ άνα- 
στή πάλιν ή ’Αλβανία, λα(μ)βάνουσα τήν προτέραν της θέσιν, άψ’ ενός διά τοϋ διορισθέντος 
ήδη ’Ισμαήλ πασά, και άφ’ έτερον διά τής άμνηστείας τών εν Ίκονίφ  εξόριστων σημαντι- 
κωτέρων της ’Αλβανών καί λοιπών εν Κωνοταντινουπόλει εύριοκομένων, ώς τοϋτο ήδη διε- 
κοινώθη ένταϋθα ώς βέβαιον. Ό  ’Ισμαήλ οϋτος πον έρχεται; Εις τήν πατρίδα τον, ε ’ις τον 
τόπον τής γεννήσεώς του, δπου έχει τάς μεγαλυτέρας συμπαθείας καί παμπληθή έν Ίωαννί- 
νοιζ και ’Αλβανία πλησιεστάτην συγγένειαν, και θέλει λάβει μείζονας και ακραιφνείς ύπο- 
δοχάς. Χθες αμα έφθασεν ένταϋθα εκτάκτως ή εϊδησις τοϋ διορισμού τούτου, οί έδώ ευρι
σκόμενοι ’Αλβανοί έσκίρτησαν, χαίροντες, καί φαίνονται τόσον φαιδροί, ώς έν καιρφ τοϋ 
Τυράννου ’Αλήπασα, ομοίως και οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης όθωμανοί, καί δέν υπάρ
χει ή ελάχιστη άμφιβολία δτι τήν αυτήν χαράν θέλουσι λάβει καί οί έν τή ’Αλβανία όθω
μανοί (βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 56/25-2-1850 έκθεσή του).



Ή  στάσή τής Τουρκίας απέναντι στούς ’Αλβανούς (μέσα 19ου αί.) 9?

σατράπη1. Συγκεκριμένα ό Κλέριτζη σημείωνε δτι ή τουρκική Κυβέρνηση : α) 
τοϋ παραχώρησε και τδ πασαλίκι της Λάρισας, β) τοΰ παραχώρησε πρόσθε
το μηνιαίο επίδομα έφ’ δρου ζωής, εΐτε ύπηρετοΰσε εΐτε δχι, άπό τριάντα χ ι
λιάδες γρόσια, έκτος άπό τήν τακτική μισθοδοσία του ώς βαλή, γ )  τοΰ πα
ραχώρησε τήν άπόλυτη εξουσία νά διορίζει και νά παύει τούς δερβεναγάδες, 
δικαίωμα πού είχε ό σερασκέρης τής Ρούμελης, και δ) τοΰ έδωσε τό δικαίωμα 
ν’ αυξάνει τή στρατιωτική δύναμη τών συνόρων κι άλλου, άνάλογα μέ τις πε - 
ριστάσεις καί κατά τό δοκοΰν καί ύστερα νά ενημερώνει τήν Κυβέρνησή του 
γιά τις άποφάσεις του, ένώ ώς τότε τίποτε δέ μποροΰσαν νά κάνουν οί βαλή- 
δες χωρίς προηγούμενη έ'γκριση τής Πύλης.

Ό  Κλέριτζη, μέ βάση τις πληροφορίες αύτές, προχωροΰσε καί σ’ έκτί- 
μηση τής κατάστασης πού διαμορφωνόταν τιόρα σέ βάρος της Ελλάδος. 
Ή  ένίσχυση τών ’Αλβανών, πού τή θεωροΰσε άφευκτη, μέ τήν άφιξη τοΰ ’Ι
σμαήλ πασά θ’ άπέβαινε σέ βάρος τοΰ χριστιανικού στοιχείου. Είχαν κιόλας 
άρχίσει νά κατεβαίνουν άπό τήν ’Αλβανία στά ’Ιωάννινα πολλοί ’Αλβανοί, γιά 
νά διοριστούν σέ καίριες θέσεις, μέ βάση παλιές άπαιτήσεις τους2. ’Άλλοι έπί- 
σης περίμεναν τήν έλευση τοΰ ’Ισμαήλ γιά νά έρθουν γιά τόν ϊδιο σκοπό. Δεύ
τερο συμπέρασμα στο όποιο κατέληγε ό Κλέριτζη ήταν οτι δλη ή όροθετική 
γραμμή τής ξηρας, πού χώριζε τήν "Ελλάδα άπό τήν Τουρκία, θά βρισκόταν 
(άφοΰ τό πασαλίκι τής Λάρισας θά υπαγόταν στή δικαιοδοσία τοΰ ’Ισμαήλ) 
κάτω άπό τήν έπιτήρηση ενός μόνου σατράπη καί θά έπανδρωνόταν άπό τή μιά 
ώς τήν άλλη άκρη μ’ ’Αλβανούς μουσουλμάνους. 'Ο Κλέριτζη συμπέρανε άκό
μη δτι ό ’Ισμαήλ θ’ άφηνε στή Λάρισα ώς άντιπρόσωπό του τό Λαρισινό (γα
μπρό άπό τήν άδελφή του) Νατζίμπεη, άνθρωπο μοχθηρό καί μισέλληνα, γε
γονός πού θά είχε τις άνάλογες έπιπτώσεις στο έκεΐ ελληνικό στοιχείο. 'Η  
παρουσία έξάλλου στή Λάρισα πολλών Λιαλιωτών, άνάμεσα στούς οποίους συ
γκαταλέγονταν καί πρωτεργάτες τής εισβολής πού είχε γίνει στο νομό Φθιω- 
τιδοφωκίδας άπό άντάρτες κι ’Αλβανούς μουσουλμάνους, δημιουργοΰσε πρό
σθετους κίνδυνους γιά τήν 'Ελλάδα.

Ή ταν έπόμενο δλες αύτές οί πληροφορίες νά δημιουργήσουν άνησυχίες 
στήν έλληνική Κυβέρνηση. Τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών διαβίβασε στις 27 
’Απριλίου 1850 τήν έκθεση τοΰ Κλέριτζη στο 'Υπουργείο τών ’Εσωτερικών 
γιά ένημέρωση, άλλά καί νά εκφέρει τή γνώμη του. Τό τελευταίο, μέ τήν ε
πιστροφή τής έ'κθεσης στις 4 Μαΐου 1850, υποδείκνυε τήν άνάγκη τής έπα- 
λήθευσης τών ειδήσεων καί τοΰ βάσιμου τών συμπερασμάτων τοΰ "Ελληνα 
ύποπροξένου. Στις 8 τοΰ ’ίδιου μήνα τό 'Υπουργείο "Εξωτερικών άναγκάστη-

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 74 /28 - 2 - 1850 έκθεση τοϋ Κλέριτζη προς τόν Λόντο, Α Υ Ε  
- 1850 - 36 /2, Προξενεΐον εις ’Ιωάννινα.

2) ’Απαιτήσεις πού άσφαλώς θ’ άνάγονταν στήν εποχή τοΰ Ά λή πασα.
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κε νά καταφύγει στή γνώμη τοΰ προξένου τής Πρέβεζας Σ . Ρωσσέτου, μέ την 
έντολή νά διακριβώσει, μέχρι ποιοΰ σημείου μπορούσαν νά θεωρηθοΰν ώς βάσι
μες οί πληροφορίες τοΰ Κλέριτζη1.

Ό  Ρωσσέτος στήν απάντησή του χαρακτήρισε δλες άνεξαίρετα τις πλη
ροφορίες τοΰ Κλέριτζη ώς μύθους καί κατέρριπτε τά συμπεράσματά του2. 
'Υπογράμμιζε δτι τίς πληροφορίες πού έφτασαν καί στον ίδιο τίς διέσπειραν 
πριν άπό τρεις μήνες περίπου οί οπαδοί τοΰ νέου βαλή γιά νά τον περιβάλουν 
μέ περισσότερη ηθική βαρύτητα. 'Ο Ρωσσέτος άνέφερε δτι : α) Δεν ήταν ά- 
λήθεια δτι ή έπαρχία τής Λάρισας προσαρτήθηκε στά ’Ιωάννινα. 'Η  Λάρισα 
εξακολουθούσε νά διοικεΐται άπό τό Σαμή πασά, δπως καί πρώτα, β) Δεν ή
ταν άλήθεια δτι δόθηκε στον ’Ισμαήλ τό δικαίωμα νά διορίζει καί νά παύει 
δερβεναγάδες. Τό γενικό δερβέναγα Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου εξακολουθούσε 
νά διορίζει ό άρχιστράτηγος στο Μοναστήρι. Τούς άλλους δερβεναγάδες διό
ριζε ό γενικός δερβέναγας, πού μποροΰσε, οχι πάντοτε, νά συνεννοείται καί 
μέ τό βαλή, γ) Δεν ήταν άλήθεια δτι δόθηκε τό δικαίωμα στον ’Ισμαήλ ν’ αυ
ξάνει τή στρατιωτική δύναμη κατά τό δοκοΰν. Μόνο προτάσεις μποροΰσε νά 
κάνει, δπως κι ό προκάτοχός του, δ) Δεν ήταν άλήθεια δτι ή επιτήρηση δλης 
τής όροθετικής γραμμής ανατέθηκε στον ’Ισμαήλ, στον όποιο, δήθεν, δόθηκε 
κι άπόλυτη εξουσία. ’Απόδειξη δτι στο διάταγμα τοϋ διορισμού του, πού δια
βάστηκε έπίσημα στο Μιντσιλίσβ τών Ίωαννίνων, μπροστά σέ πολλούς χρι
στιανούς τής πόλης, καθώς καί στά άλλα διατάγματα πού διαβάστηκαν κι ά- 
ναφέρονταν σέ μικρές έπουσιοιδεις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, σέ κανένα άπ’ 
αύτά δέ γινόταν λόγος γιά υπερεξουσίες πού δίνονταν στον Ισμαήλ πασά σχε
τικά μέ τό θέμα τής όροθετικής γραμμής, ε) Δέν ήταν άλήθεια δτι παραχω- 
ρήθηκε στον Ισμαήλ ισόβια μηνιαία σύνταξη άπό τριάντα χιλιάδες γρόσια. 
Ο νέος βαλής έπαιρνε, δπως κι ό προκάτοχός του, μόνο τό μισθό του, δηλα
δή πενήντα χιλιάδες γρόσια τό μήνα.

'Ο Ρωσσέτος υποστήριζε έπίσης δτι, αντίθετα μέ τά γραφόμενα τοΰ Κλέ
ριτζη, ή εξουσία τοΰ Ισμαήλ περιορίστηκε σημαντικά, μέ τή σύσταση τοΰ 
Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης. Τό Συμβούλιο είχε ώς έργο του νά δικάζει άνε- 
νόχλητα δλες τίς άναφυόμενες διαφορές στήν ’Ή πειρο. 'Ο  ΐδιος ό Ισμαήλ πα
σάς, μιλώντας στά ’Ιωάννινα, ύστερα άπό τήν άνάγνωση τών σουλτανικών 
διαταγμάτων, εΐπε δτι θά είναι άπλός έκτελεστής τών άποφάσεων τοΰ Διοι
κητικού καί Δικαστικοΰ Συμβουλίου.

Τέλος ό Ρωσσέτος τόνιζε δτι τά συμπεράσματα τοΰ Κλέριτζη δέν ήταν

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 74 /28 - 3 - 1850 ίκθεση, στο περιθώριο τής όποιας ίχουν κα

ταχωριστεί οι παρατηρήσεις .
2) Βλ. τήν δ.π. ύπ’ άριθμ. 53/127 - 25/5 /1850 ίκθεσή του.
3 ) meclis : συμβούλιο.
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ορθά, άφοϋ τά γεγονότα πού άνέφερε, καί στά όποια στηρίζονταν τά συμπε
ράσματα, δέν ήταν άληθινά. 'Ο Ρωσσέτος υποστήριζε τώρα δτι, ή άποψη 
τοϋ Κλέριτζη γιά άνάμιξη τών ’Ά γγλων στο διορισμό τοϋ ’Ισμαήλ πασα δέν 
εύσταθοΰσε’ κι αύτό γιατί μέ τήν άναχώρηση άπό τήν Πρέβεζα τοϋ Ά γγλου 
γενικοΰ προξένου Σάνδερ, τό άγγλικό προξενείο στήν ’Ήπειρο έχασε τήν επι
βολή του1, άφοϋ ό άντικαταστάτης τοϋ Σάνδερ ούτε ικανότητες εΐχε, ούτε προ
σωπικό κύρος διέθετε. Ούτε κι ό ύποπρόξενος τής Α γγλίας στά ’Ιωάννινα 
Δαμασκηνός μπορούσε νά έπηρεάσει τήν πολιτική τών Τούρκων, γιατί ήταν 
δειλός, παρόλες τίς ικανότητες πού διέθετε καί τήν πονηριά πού τον χαρακτή
ριζε. Ή  δειλία του τον έμπόδιζε ν’ άναλαμβάνει πρωτοβουλίες χωρίς διαταγή 
τοϋ προϊσταμένου του καί έτσι ή δραστηριότητα του περιοριζόταν στήν επιδίω
ξη ύλικών συμφερόντων. Νέα ώθηση τής αγγλικής πολιτικής στήν ’Ήπειρο 
άνέμενε ό Ρωσσέτος μετά τήν έπιστροφή τοϋ Σάνδερ στήν Πρέβεζα.

'Ο Ρωσσέτος στούς συλλογισμούς του, σχετικά μέ τό θέμα τής άνάμιξης 
τής αγγλικής πολιτικής στό διορισμό τοϋ ’Ισμαήλ πασα, ξεκινάει άπό έσφαλ- 
μένη βάση. Τήν πολιτική τοϋ 'Υπουργείου Εξωτερικών τής Αγγλίας, δπως 
συμβαίνει εξάλλου σέ κάθε Κυβέρνηση, δέν τήν διαμόρφωναν μόνον οί εισηγή
σεις τών διπλωματικών έκπροσώπων της πού ήταν έγκατασπαρμένοι σ’ ολό
κληρη τήν οθωμανική επικράτεια, αλλά καί οί γενικότερες προθέσεις τής αγγλι
κής Κυβέρνησης πού πήγαζαν άπό συνάρτηση συμφερόντων. Ή  φιλοτουρκική 
πολιτική τής ’Αγγλίας εκδηλωνόταν τότε κάτω άπό τήν έπίδραση πολλών 
παραγόντων, ανάμεσα στούς οποίους καί ή γνώμη τών προξενικών ύπαλλήλων 
της στήν ’Ήπειρο. ’Έ τσι, ή άποψη του Ρωσσέτου δτι, επειδή απούσιαζε ό 
ικανότατος Σάνδερ δέ μπορούσε ή άγγλική πολιτική νά έχει άνάμιξη στό διο
ρισμό τοϋ ’Ισμαήλ πασα, δέν είναι σοβαρό επιχείρημα γιά ν’ άντικρουστεΐ ή 
θέση τοϋ Κλέριτζη πού ύποστήριζε τήν ένεργό άνάμιξη τής Αγγλίας, μέσω 
τοϋ ’Άγγλου πρεσβευτή στήν Πόλη. ’Εξάλλου, δπως σημειώθηκε, ό Ρωσσέτος 
σέ προηγούμενες έκθέσεις του άπέκλινε στήν άποψη τής άνάμιξης τών Ά γ 
γλων στην δλη ύπόθεση.

Συμπερασματικά, σχετικά μέ τήν έγκυρότητα τών πληροφοριών καί τών 
διαπιστώσεων, μπορούμε νάποϋμε δτι : ό μέν Κλέριτζη, θέλοντας νά ύπογραμ- 
μίσει τή σπουδαιότητα καί τήν έκταση τής άλλαγής τής πολιτικής τής Πύλης 
άπέναντι στούς ’Αλβανούς, έδωσε πίστη σέ ψεύτικες, μάλλον ύποβολιμαΐες, 
ειδήσεις έμφανίζοντας τον ’Ισμαήλ ν’ αναλαμβάνει δικαιοδοσίες σατράπη, πού

1) Ό  Δ. Σινδέκ Σμίθ Σάνδερ τοποθετήθηκε γενικός πρόξενος τής ’Αγγλίας στήν ’Ή 
πειρο κι ’Αλβανία τον Αύγουστο τοϋ 1834, σ’ άντικατάσταση τοϋ Μάγιερ (βλ. Ά ρ α β α ν -  
τινοΰ, δ.π., σ. 398 σημ. 1. 'Ο  Άραβαντινός τον χαρακτηρίζει ώς άνδρα έξοχου φρονήσεως, 
έξιδ ιασμένης δικαιοσύνης και φ ιλανθρω πίας μ εγ ίσ τη ς  και πλέκει τό εγκώμιό του γιά τό 
χαρακτήρα καί τά φιλελληνικά του αισθήματα).
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πλησίαζαν πολύ έκεΐνες του πάπου του Ά λή πασα. Α ντίθετα ό Ρωσσέτος, 
πού ή άνεση τοϋ χρόνου τοϋ έπέτρεψε νά ελέγξει τις ειδήσεις ώς άβάσιμες, 
αστόχησε στις έκτιμήσεις του σχετικά μέ τό ρόλο πού διαδραμάτισε ή άγγλική 
πολιτική στο θέμα. Πρέπει νά σημειωθεί εδώ ότι ό Ρωσσέτος αύτοαναιρεΐται 
κατά κάποιο τρόπο στις κρίσεις του σχετικά μέ τήν άποστολή και τό ρόλο πού 
επρεπε νά παίξει ό Ισμαήλ πασάς στο χώρο πού τοποθετήθηκε. ’Έτσι, ένώ 
μέ τήν αναμενόμενη άφιξη τοϋ νέου βαλή στά ’Ιωάννινα1 υπογράμμιζε τήν πο
λιτική πλευρά τοϋ διορισμοϋ του καί τόνιζε δτι ό ’Ισμαήλ εχει είς τήν εξου
σίαν νλην αφθονον ϊνα έκτελέσγ] δ,τι ό προς πατρός πάππος τον άπεπειράθη2, 
πριν περάσει ουτε μήνας άπό τήν άφιξη τοϋ βαλή στά ’Ιωάννινα3 έσπευδε νά 
έκφέρει κρίσεις γιά τό χαρακτήρα του καί προβλέψεις γιά τήν άποτυχία τής 
πολιτικής του4. Καί είναι μέν αλήθεια δτι ό ’Ισμαήλ άντικαταστάθηκε υστέρα 
άπό σκευωρία5, μετά άπό ένάμισυ χρόνο παραμονής του στά ’Ιωάννινα, άλλ’ 
αύτό δέν οφειλόταν στούς λόγους πού υπέθετε ό Ρωσσέτος (προσπαθώντας ν’ 
άντικρούσει τον Κλέριτζη) δτι θά συνέτρεχαν, αλλά σέ άλλα αΐτια, δπως θ’ 
άναφερθεΐ.

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 23 /56 - 2 /3 /1 850 έκθεσή του.
2) Τοϋ άπέδιδε δηλ. προθέσεις πού γιά νά πραγματοποιηθούν επρεπε νά έξουσιοδοτη- 

θεΐ μ’ άρμοδιότητες πολύ μεγαλύτερες άπο κείνες πού άνέφερε ό Κλέριτζη. Έ γραφ ε σχε
τικά στήν έκθεσή του δ Ρωσσέτος : ...δ δέ διορισμός τοϋ ’Ισμαήλ πασά έγένετο προς μό
νην εύχαρίστησιν τ&ν ’Αλβανών. Ό  ρηθείς ’Ισμαήλ πασάς ούχϊ μόνον έξ ’Αλβανών κατά
γετα ι και ’Αλβανός είναι, άλλά περιπλέον σώζονται εισέτι κατά τήν ’Ή πειρον και ’Α λβα
νίαν πολλο'ι συγγενείς, πολλοί φίλοι, και ούκ ολίγοι οπαδοί τοϋ ποτέ Ά λ ή  πασά· ό'λοι οϋ- 
τοι θέλουν αυγκεντρωθή περί τον νέον Δ ιοικητήν ό (5έ λαός τής ’Αλβανίας διατηρεί τάς 
αύτάς έξεις, τάς αύτάς όρμάς πρός τήν αταξίαν καί καταπίεσιν τών αδυνάτων, περιπλέον μέγα  
σέβας καί πολλήν αγάπην πρός τήν οικογένειαν τοϋ Ά λ ή  πασά" οθεν δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία δτι ή παρουσία τοϋ ’Ισμαήλ πασά ώς άνωτάτου Διοικητοϋ ’Ηπείρου θέλει άναπτερώ- 
σει τάς ελπίδας των. Έ κ  τών χριστιανών προεστώτων τής ’Ηπείρου επιζώσιν ούκ ολίγοι 
εκ τών ύπηρετησάντων τον Ά λ ή  πασά' και οΰτοι θέλουν ωσαύτως περιστοιχίσει τον νέον. 
Διοικητήν, καί χρησιμεύσει παθητικά καί ευτελή όργανα τών όρέξεών του.

3) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 53/127 - 25/5 /1850  έκθ-σή to j.
4) Ό  νέος Διοικητής ’Ηπείρου - έγραφε - ουτε μεγαλοφυής, ουτε μεγαλοπράγμων είναι 

Είναι άνθρωπος μικρός, άνθρωπος κοινός, τουλάχιστον τοιοϋτον τον δεικνύουσιν μέχρι τοϋδε 
τά πράγματα, μολονότι εισέτι ούτε τον είδον, οϋτε συνωμίλησα μ ετ’ αύτοϋ καί επομένως δέν 
δύναμαι νά εκφέρω οριστικήν κρίσιν. Α ί ελπίδες τών ’Αλβανών θέλουν ψευσθή, ό ’Ισμαήλ 
πασάς ούδ’ οδηγίας, ουδέ δύναμιν εχει νά άνορθώση τό ηθικόν αυτών. Πλήθος άπειρον 
Αλβανώ ν συνέρρευσεν είς Ί<οάννινα, άλλ’ ό Γ. Διοικητής έδέχθη αυτούς ψυχρώς καί 
ύπερηφάνως· ουδέ χρήματα τοίς χορηγεί, ουδέ θέσεις τοϊς προμηθεύει, έδιώρισε μέν τινάς 
έξ αύτών είς υπουργήματα, άλλ’ οί ολίγοι διορισμοί γινόμενοι μάλιστα άστόχως, δυσα- 
ρεστοϋοι τούς πολλούς· έχω τήν πεποίθησιν δτι ό ’Ισμαήλ πασάς θέλει ταχέως ναυαγήσει, 
καθ’ δσον καί χαρακτήρας άσθενοϋς είναι, καί άπό άνθρώπους πονηρούς περιστοιχίζεται, 
τό δέ χείρον άπάντων θέλει μ ε τ ’ ου πολύ καταπολεμηθή άπό τούς ίδιους Αλβανούς....

5) Βλ. Άραβαντινοϋ, δ.π., σ. 415.
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Οί φήμες πού συνόδευαν τήν άφιξη τοϋ ’Ισμαήλ καί πού τίς υιοθέτησε ό 
Κλέριτζη, διαψεύστηκαν δχι μόνον άπό τό Ρωσσέτο, άλλά κι άπό τά ΐδια τά 
πράγματα, γεγονός πού καθησύχασε καί τήν έλληνική Κυβέρνηση. 'Η  τελευ
ταία θά ήταν υποχρεωμένη ν’ άντιμετωπίσει πρόσθετες δυσχέρειες, κυρίως στή 
γραμμή τών συνόρων. Τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών μάλιστα, στό όποιο διαβι
βάστηκε ή εκθεση τοϋ Ρωσσέτου, τοϋ συνιστοΰσε νά φροντίσει ώστε ό υποπρο- 
ξενος τών Ίωαννίνων νά προσέχει στό μέλλον περισσότερο γιά τίς πληροφορίες 
πού διαβίβαζε, γιά νά μήν άνησυχεϊ ή Κυβέρνηση άπό τίς άδέσποτες ειδήσεις1.

"Οπως άναφέραμε, ό διορισμός τοϋ Ισμαήλ πασά άποσκοποΰσε στήν έ- 
ξουδετέρωση τής δυσαρέσκειας τών ’Αλβανών καί στην άντιμετώπιση τών γε
γονότων πού δημουργήθηκαν μέ τήν ανταρσία τοϋ Γκιολέκα. 'Ο Ισμαήλ ήταν 
υποχρεωμένος πλέον ν’ άντικρύσει τίς συνέπειες τής άποτυχίας τοϋ κινήματος, 
αύτές πού συνδέονταν μέ τίς κυρώσεις οί όποιες έπιβλήθηκαν στούς ’Αλβανούς 
προκρίτους πού πήραν μέρος σ’ αύτό. "Ενα άπό τά πρώτα μέτρα πού έφαρμοσε, 
υστέρα βέβαια άπό απόφαση τής Πύλης, γιά τήν όμαλοποίηση τών σχέσεων 
μέ τούς ’Αλβανούς μπέηδες, ήταν ή χορήγηση άμνηστείας στούς έξόριστους πού 
έπέστρεψαν πλέον στήν ’Αλβανία. "Ως τον ’Απρίλιο τοϋ 1851 ξαναγύρισαν 
οί περισσότεροι. ’Από τήν άμνηστεία 4 μόνον εξαιρέθηκαν οί όποιοι φαίνεται 
δτι κρίθηκαν πολύ έπικίνδυνοι : 1) Ό  Τζέλιο Πίντζαρης,άπό τό Τεπελένι, πού 
τον διέταξαν νά παραμείνει στό Τούρνοβο, 2) 'Ο Σελίμπεης άπό τήν Αύλώνα, 
πού θά παρέμεινε στά Τρίκαλα ή στή Λάρισα, 3) Ό  Σούλιο Καλαπόδη άπό τό 
Δέλβινο (τόπος παραμονής τά Τρίκαλα) καί 4) 'Ο Δερβίς μπέη Άλπασάνης 
(στη Θεσσαλονίκη)2. Οί έξόριστοι πού ξαναγύρισαν γιά λόγους γενικότερης 
πολιτικής, άλλά καί έξ αιτίας τής άντίθεσης τοϋ Ισμαήλ πασά έναντίον τοϋ 
Χουσεΐν πασά Βρυώνη καί τής οικογένειας τών Φρασσαραίων, άποτέλεσαν τούς 
κυριότερους συνεργάτες τοϋ νέου βαλή. Αύτό υποχρέωσε τούς Βρυώνηδες καί 
τούς Φρασσαραίους, οί όποιοι εΐχαν καταδιώξει έξοντωτικά τίς οικογένειες 
τών έξόριστων, νά συνασπιστούν καί νά καιροφυλαχτοΰν. Στό μεταξύ, ό Ι 
σμαήλ πασάς, τοϋ οποίου κυριότερος σύμβουλος ήταν ό Τζαφέρ άγάς, εγινε 
αιτία άντιδράσεων- γιατί, ένώ ή πρόθεσή του ήταν νά έξουδετερώσει τήν ισχύ 
καί νά σταματήσει τίς αύθαιρεσίες τών Βρυώνηδων καί τών Φρασσαραίων, 
γεγονός πού άποτελοΰσε κι άπόφαση τής Πύλης, άρχισε νά δέχεται καί τήν 
καταφορά τών έξόριστων, έπειδή καμιά άπό τίς αυστηρές διαταγές πού έφτα
σαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη, σχετικά μέ τούς Βρυώνηδες, δέν κατόρθωσε 
νά έκτελέσει εϊτε άπό φόβο κι αδυναμία3, εϊτε γιατί δέ μπορούσε νά ικανοποιή
σει τά αιτήματα δλων τών ένδιαφερομένων.

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 53/127 - 25/5/1850 έκθεση του Ρωσσέτου.
2) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 13/10 - 2 - 1851 έκθεση τοϋ προξένου Ίωαννίνων Σ. Ρω σ

σέτου προς τύ 'Τπουργεΐο ’Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 49 /2 , Προξενικά ’Ηπείρου.
3) Βλ. τήν δ.π. έκθεση τοϋ προξένου Ίωαννίνων.
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'Η  προσωπική άντίθεση τοϋ ’Ισμαήλ πασα κατά τών Βρυώνηδων, πού 
υπαγορευόταν άπο τήν ανάγκη τής ισχυροποίησης ιής δικής του παράααξης, 
τής άποτελούμενης κυρίως άπό τά θύματα τών τελευταίων, νίκησαν τούς δι
σταγμούς του γιά τό είδος καί τίς έπιπτώσεις πού θά είχαν οί άντιδράσεις 
τών Βρυώνηδων κι οδήγησαν τελικά στήν έκπτωσή τους άπό τίς διοικητικές 
θέσεις πού κατείχαν. ’Έ τσι πραγματοποιήθηκαν καί οί άποφάσεις τής Πύλης, 
δπου οί Βρυώνηδες είχαν κι αύτοί τούς προστάτες τους, γεγονός πού επιβεβαι
ώνει τό μέχρι τότε άνεκτέλεστο τών διαταγών. Ό  Χουσεΐν πασάς Βρυώνης, 
διοικητής τοϋ τμήματος τής Αυλώνας, τό καλοκαίρι τοΰ 1851 παύτηκε καί 
στή θέση του διορίστηκε δ μέχρι πριν λίγο καϊμακάμης’Αργυροκάστρου’Ατάμ 
μπέης, Πελοποννήσιος στήν καταγωγή. Κατά τίς προβλέψεις τοΰ προξένου 
Ίωαννίνων, πού ήταν τώρα δ Ρωσσέτος, τό μέτρο αύτδ θά είχε συνέπειες γιά 
τήν εξέλιξη τών πραγμάτων τής ’Αλβανίας- κι αύτδ γιατί οί Βρυώνηδες άπο- 
στεροΰνταν άπό διοικητικές έξουσίες, καί κυρίως δ Χουσεΐν, πού μέ τή στάση 
του στήν έπανάσταση τοΰ Γκιολέκα έγινε δ πλουσιότερος καί ισχυρότερος μπέ
ης τής ’Αλβανίας. Συνδέθηκε μέ τήν οικογένεια τών Φρασσαραίων, καταπίεσε 
τούς πολιτικούς του άντίπαλους, άρπαξε τίς περιουσίες τους καί ένοχοποίησε 
πολλούς άθώους. Κι ό προκάτοχος τοΰ Ισμαήλ, δ Ρουστέμ πασάς, άγωνίστηκε 
νάπετύχει τήν τιμωρία του, χωρίς όμως νά τό κατορθώσει. ’Αλλά κι δ Ισμαήλ, 
δπως τονίστηκε, προσπάθησε καί μέ τά στελέχη τής παράταξής του κατόρθω
σε νά πετύχει τήν παύση τοΰ Χουσεΐν. Ό  πρόξενος άνέφερε άκόμη δτι δ Ι 
σμαήλ άρχισε άγώνα καί γιά τήν έξουδετέρωση τής δύναμης τών Φρασσαραί
ων ύποστηριζόμένος άπό τήν άγγλική πολιτική1. ΙΙρόβλεπε έπίσης δτι δ Χου
σεΐν Βρυώνης θά υποτασσόταν βέβαια στις άποφάσεις τής Κυβέρνησής του, 
θά γινόταν δμως δ άρχηγός δλων τών δυσαρεστημένων ’Αλβανών, πού δ άριθ- 
μός τους μεγάλωνε. 'Η  κύρια αιτία τής δυσαρέσκειας τών ’Αλβανών μπέη
δων κι άγάδων τήν έποχή αυτή ήταν ή έφαρμογή τοΰ νέου φορολογικοΰ συ
στήματος στήν Τουρκία, πού προβλεπόταν οτι θά ζημίωνε τούς ιδιοκτήτες.

Πρόσθετες δυσχέρειες στή διακυβέρνηση τοΰ Ισμαήλ πασά, πού αύξησαν 
καί τή δυσαρέσκεια τών κατοίκων τοΰ βιλαετιοΰ καί κυρίως τών ’Αλβανών, 
δημιούργησαν οί καταστρεπτικοί σεισμοί στήν έπαρχία Βερατίου καί ή έξαρ
ση τής ληστείας, ιδιαίτερα στις επαρχίες Τεπελενίου, Δελβίνου, [Παλαιοπω- 
γωνιανής κι ’Αργυροκάστρου. Οΐ σεισμοί κράτησαν πολλές εβδομάδες, μέ πολ
λά θύματα (περισσότερο άπό 600 υπολογίζονταν οί νεκροί) καί τρομακτικές 
καταστροφές. 'Η  πόλη τοΰ Βερατιοΰ καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Τό ΐδιο 
επαθαν καί πολλά χωριά τής περιοχής. 'Η  φρουρά τοΰ Βερατιοΰ άπό έ'λλειψη

1) Βλ. τήν υπ’ άριθμ. 79/13 - 8 - 1851 εκθεση τοΰ Ρωσσέτου προς τό ‘Υπουργείο 
Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 36/2 , Προξενεία εις ’Ήπειρον (’Ιωάννινα). Κατά τόν πρό
ξενο, ό διάδοχος τοΰ Χουσεΐν Βρυώνη Ά τά μ  μπέης ήταν άνθρωπος πονηρός, έπιτήδειος, 
φτωχός, χωρίς σχέσεις καί έπομένως χωρίς επιρροή.
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καταλυμάτων αναγκάστηκε νά μετασταθμεύσει στό Έλβασάν. Ά πό  τούς σει
σμούς έπλήγη καί μέρος της επαρχίας Αυλώνας. Στήν ιδιαίτερη πατρίδα τοϋ 
βαλή, τό Τεπελένι, καταστράφηκαν 700 σπίτια καί σκοτώθηκαν περισσότεροι 
άπό 150 άνθρωποι. ’Ακόμη καί ή επαρχία Πάργας εΐχε πληγεί άπό τούς σει
σμούς, πού άρχισαν πριν άπό τον ’Οκτώβριο τοϋ 1851, συνεχίστηκαν καί τό 
Νοέμβριο, καί δημιούργησαν τρομερές δυσχέρειες στή διοίκηση γιά τήν περί
θαλψη τών τραυματιών καί τών άστεγων... οι διασωθέντες τών κατοίκων - έ
γραψε ό πρόξενος Ίωαννίνων1 - περιφέρονται σκηνϊται παριστώντες θέαμα ελε
εινόν αμηχανίας και απελπισίας. "Ενα μήνα άργότερα πρόσθετε : ... η άθλιό- 
της τών κατοίκων έν ώρα μάλιστα χειμώνος αυξάνει όσημέραι. Ή  εξουσία 
ούδεμίαν εϊσέτι βοήθειαν έχορήγησεν εις τούς παθόντας, και πάσχοντας, άσχο- 
λουμένου τοϋ Γενικού Διοικητοϋ είς τον γάμον τοϋ νίοΰ αύτοϋ, καλόνμένου 
Ά σ ά φ  μπέη2.

'Η  ληστεία, πάλι, κατάντησε μάστιγα γιά πολλές περιοχές τοϋ βιλαετιού. 
Οί περισσότεροι άπό τούς ληστές ήταν στρατιώτες λιποτάκτες, διαιρεμένοι σέ 
πολλές συμμορίες πού ρήμαζαν τά χωριά καί λήστευαν τούς έμπορους, άπό 
τούς οποίους τούς πειθήνιους λήστευαν καί τούς άντιστεκόμενους σκότωναν. 
'Ο γενικός δερβέναγας Σουλεϊμάν μπέης διοργάνωνε έκστρατεϊες γιά τήν 
έξόντωσή τους χωρίς δμως άποτελέσματα.

Ή  άδυναμία δμως τοϋ Σουλεϊμάν μπέη ν’ άντιμετωπίσει τίς συμμορίες 
φαίνεται δτι δέν οφειλόταν στον Ϊδιο. ’Από τήν πλευρά τοϋ βαλή καμιά ενί
σχυση δέ δινόταν στό γενικό δερβέναγα γιά τήν έπιτυχία τοϋ έργου του. ’Έ τσι 
ό Ισμαήλ πασάς κατηγορούσε τό Σουλεϊμάν μπέη γιά τήν άνικανότητά του, 
αυτός δμως έρριχνε τίς ευθύνες στη διοίκηση, μιά πού τίς συμμορίες αποτε
λούσαν στρατιώτες πού λιποτακτοϋσαν. Τό προξενείο Ίωαννίνων συντασσο- 
ταν μέ τή γνώμη του γενικού δερβέναγα. Τό βέβαιον είναι - άναφέρεται στήν 
έκθεση - δτι ή ληστεία υποκινείται πρός ένοχοποίησιν τοϋ Γ . Δερβέναγα, 
τοϋ όποιου τήν παϋσιν ό Γενικός Διοικητής εισέτι δέν επέτυχε, καίτοι έπα- 
νειλημμένως προτείνας αυτήνi . 'Η  άντίθεση άνάμεσα στό βαλή καί στό γενι
κό δερβέναγα εΐχε τίς έπιπτώσεις της στήν ένίσχυση τής άντίδρασης τών δυ- 
σαρεστημένων κατά τής πολιτείας τοϋ Ισμαήλ.

Δυσαρέσκειες γιά τον τρόπο διοίκησης τού Ισμαήλ άρχισαν νά δημιουρ - 
γοΰνται πολύ νωρίτερα καί είχαν σχέση μέ τούς στενότερους συνεργάτες του,

1) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 88 /8 — 10 - 1851 έκθεση τοϋ Ρωσσέτου προς τό 'Υπουργείο 
’Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 36 /2, Προξενεία εις Ή πειρον (’Ιωάννινα).

2) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 91 /2 - 11 - 1851 έκθεση τοϋ Ρωσσέτου, δ.π. Κατά τή γνώμη 
τοϋ προξένου, οΐ σεισμοί οφείλονταν στή μεγάλη άνομβρία, στά πολλά μεταλλεύματα τής 
έπαρχίας Βερατίου καί στούς ονκ ολίγους θειαφώδεις τόπους.

3) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 88/8  - 10 - 1851 έκθεση, δ.π.
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οί όποιοι κατείχαν τίς πρώτες θέσεις στο διοικητικό μηχανισμό καί δέν άνη- 
καν στον κύκλο τών άποκατασταθέντων ’Αλβανών εξόριστων. 'Η  άντίθεση 
εκδηλώθηκε τούς τελευταίους μήνες τοϋ 1850 μεταξύ τοΰ ’Ισμαήλ καί τών 
ηγετικών μελών τοΰ Συμβουλίου (Μετζλισίου) Ίωαννίνων. 'Η  Πύλη, γιά νά 
συμβιβάσει τά πράγματα καί γιά ν’ άποκαταστατήσει τήν εϋρυθμη λειτουργία 
στή διοίκηση, πήρε μέτρα τά όποια δέν ικανοποίησαν απόλυτα καί τίς δυο 
πλευρές. Μετέθεσε στήν ’Αδριανούπολη τόν κυριότερο αντίπαλο τοΰ Ισμαήλ, 
τόν πρόεδρο τοΰ Μετζλισίου Ίωαννίνων καί τόν αντικατέστησε μέ τόν πρόεδρο 
τής Προύσας. Παράλληλα δμως έ'παψε άπό τή θέση τοΰ άζα1 τόν άνεψιό τοΰ 
γενικοΰ διοικητή, Χαριτίμ βέη, πού θεωρούνταν ό πιο ευφυής καί ραδιούργος 
άπό τό κόμμα τοΰ πασα. Τά μέτρα αύτά, πού ικανοποιούσαν άπό τό ενα μέ
ρος τό βαλή, άλλά τόν άποστεροΰσαν άπό τό άλλο άπό συνεργάτες, συγγενείς 
του μάλιστα, δέν κρίθηκαν άρκετά άπό τό άγγλικό προξενείο πού υπεράσπιζε τόν 
Ισμαήλ μ’ δλες του τίς δυνάμεις. Καί ή δυσαρέσκεια έναντίον τοΰ βαλή 
αύξησε άκόμη περισσότερο, δταν διαδόθηκε δτι ό έ'φορος τών οικονομικών, 
και κυριότερος αντίπαλος τοΰ Ισμαήλ, επανερχόταν άπό τήν Κωνσταντινού
πολη στή θέση του.2 ’Ασφαλώς ή άντίθεση τοΰ Βρετανοΰ προξένου Ίωαννίνων 
στά μέτρα τής Πύλης πού άποδυνάμωναν, ώς ενα σημείο, τή θέση τοΰ Ισμαήλ, 
δέν ξεκινούσε άπό προσωπικές συμπάθειες ή άντιπάθειες. ΤΗταν ένταγμένη 
στο γενικότερο περίγραμμα τής βρετανικής πολιτικής άπέναντι στήν Τουρκία 
καί στήν 'Ελλάδα κι άπέρρεε άπό τίς ειδικότερες προθέσεις τής ’Αγγλίας 
σχετικά μέ τήν ’Αλβανία καί ’Ήπειρο, τίς όποιες ήδη άναφέραμε.

'Η  μεγαλύτερη αιτία δυσαρέσκειας τών ’Αλβανών προκρίτων ήταν ή ε
φαρμογή τοΰ νέου φορολογικού συστήματος. 'Ό πω ς συνέβαινε σ’ δλες τίς πε
ριπτώσεις πού θίγονταν τά προνόμια τών βέηδων κι άγάδων κι άνατρεπόταν 
τό ίσχύον καθεστώς, οί ’Αλβανοί άντέδρασαν. 'Η  οθωμανική Κυβέρνηση, γιά 
νά εξασφαλίσει τήν είσπραξη τών φόρων καί γιά νά ύποχρεοισει άσφαλώς 
τούς ’Αλβανούς νά συμμορφωθοΰν, διέταξε τόν Ισμαήλ πασά νά δημοπρατήσει 
τίς προσόδους τών επαρχιών, οί όποιες δέν θέλησαν νά ύποβληθοΰν στο νέο 
φορολογικό σύστημα. 'Η  διαταγή στήν ούσία δέν εφαρμόστηκε, γιατί δλες οί 
έπαρχίες τοΰ βιλαετιοΰ δέχτηκαν στο μεταξύ νά πληρώσουν τούς φόρους σέ 
χρήματα. Τό ΐδιο έγινε καί γιά τούς φόρους τών χωριών πού ανήκαν στο δη
μόσιο3.

1) Μέλος τοϋ Συμβουλίου.
2) Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 123 /12 - 12 - 1850 έκθεση τοΰ προξένου Ίωαννίνων Ε . Χουρ- 

μουζιάδη προς το 'Χπουργεΐο ’Εξωτερικών, Α Υ Ε  - 1851 - 36 /8 , Ιΐροξενεΐον εις Πρέβε
ζαν.

3) Βάση τών νέων φορολογικών μέτρων άποτελοΰσε ή άπόφαση τής είσπραξης τής 
δεκάτης δχι σέ είδος, δπως γινόταν ώς τότε, άλλά σέ χρήμα. Κατά τήν έφαρμογή τών μέ
τρων στο βιλαέτι Ίωαννίνων έξαιρέθηκαν μόνο 29 χωριά τοΰ κάμπου τής ’Ά ρτας, πού ά-
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Παρόλα αύτά ή δυσαρέσκεια τών ’Αλβανών μέ τά μέτρα αύτά αΰξαινε 
έναντίον τοϋ ’Ισμαήλ πασα κι ό αντίκτυπος άπό τήν κατάσταση πού δημιουρ- 
γήθηκε δέ θ’ άργοΰσε νά φανεί, μολονότι ό 'Έλληνας πρόξενος βεβαίωνε, βα
σιζόμενος σ’ έσφαλμένες εκτιμήσεις, δτι καθημερινά ό ’Ισμαήλ γινόταν πιο ι
σχυρός μέ τήν υποστήριξη τής Κυβέρνησής του και τής άγγλικής πολιτικής. 
Έ σχημάτισεν - έγραφε - Ισχυρόν κόμμα καθ’ δλην τήν 'Αλβανίαν, περιποιού
μενος τους αιτήσει αυτόν έπανελθόντας εκ τής εξορίας ’Αλβανούς, εις οϋς ανέ
θεσε και τήν διοίκησιν τών πραγμάτων, τής επαρχίας των, καί καταδιώκων 
άπανταχον τούς άντιπάλους αυτών καί αύτοϋΚ

Έ νώ  λοιπόν έπιφανειακά φαινόταν δτι ό ’Ισμαήλ πασάς άπόκτησε μεγά
λη δύναμη καί σταθεροποίησε τή θέση του, τόν ΐδιο μήνα πού ό 'Έλληνας 
πρόξενος Ίωαννίνων τόν θεωρούσε πανίσχυρο, παύτηκε καί στή θέση του διο
ρίστηκε ό πρώην τοπάρχης Βιδινίου Χαλήλ Ριζά πασάς, άνθρωπος σκληρός καί 
πολύ φανατισμένος. Μέχρι τόν έρχομό τοϋ νέου βαλή ή διοίκηση άνατέθηκε στον 
πρόεδρο τοΰ Συμβουλίου (Μετζλισίου). Κατά τόν πρόξενο, ό Ισμαήλ παύ
τηκε ύστερα άπό άξίωση τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών, έξ αιτίας τής άδρά- 
νειας πού έδειξε στήν είσπραξη τών καθυστερούμενων φόρων πού υπαγορεύ
τηκε κυρίως άπό πολιτική σύνεση. 'Ο πρόξενος έκρινε άκόμη δτι ή άντικατά- 
σταση τοΰ Ισμαήλ άπό στρατιωτικό, πού δέν είχε καμιά πείρα γύρω άπό τά 
διοικητικά καί πολιτικά θέματα, θά περιέπλεκε τά πράγματα τής ’Ηπείρου 
καί της ’Αλβανίας, πού ήταν ήδη άσχημα2.

Οί λόγοι τής άντικατάστασης τοΰ Ισμαήλ ήταν πολλοί. 'Ο ’Αραβαντι- 
νός τούς άποδίδει σ’ εχθρική σκευωρία3. 'Ο πρόξενος τής Ελλάδος στά Ι ω 
άννινα θεωρεί ώς αίτια τήν καθυστέρηση τής είσπραξης τών φόρων. Προσθέτει 
δμως ό πρόξενος δτι ή στάση τοΰ Ισμαήλ στο θέμα αύτό ύπαγορευόταν άπό

νήκαν στούς Ρεσίτ καί Ριφάτ. Γιά τό λόγο αύτό διατάχτηκε ό καϊμακάμης νά συγκεντρώ
σει τή δεκάτη σέ εΐδος, νά τήν εκποιήσει καί νά καταθέσει τό έκπληστηρίασμα  στο οικο
νομικό τμήμα τής Γενικής διοίκησης ’Ηπείρου. Βλ. τήν δ.π., ύπ’ άριθμ. 8 8 / 8 - 1 0 -  
1851 εκθεση.

1) Βλ. τήν ο.π., ύπ’ άριθμ. 91 /2 - 1 1 -  1851 εκθεση, στήν όποία ό Ρωσσέτος άνέφε- 
ρε δτι δέ μποροΰσε νά διακριβώσει άν δλες οί ένέργειες τοΰ ’Ισμαήλ πασά γίνονταν γιά 
τήν έξυπηρέτηση ορισμένου σκοποΰ. Χαρακτήριζε άκόμη τόν ’Ισμαήλ δοΰλο τών παθών 
του καί τών περιστάσεων, κρυψίνου, φιλόδοξο καί έκδικητικό. ’Ά ς  σημειωθεί έδώ δτι ό ι
κανός έφορος έπί τών Οικονομικών τοΰ Μετζλισίου, πού ξαναγύρισε στή θέση του (βλ.δ. 
π .), παύθηκε τό φθινόπωρο τοΰ 1851 άπό τό άξίωμά του. Τόν άντικατέστησε ό Πρόεδρος 
τοΰ Συμβουλίου, πού, κατά τή γνώμη τοΰ προξένου πάντα, διακρινόταν γιά τήν άδράνεια 
καί μικρόνοιά του- άλλοίμονον διά έχοντας υποθέσεις, κατέληγε ό πρόξενος.

2) Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 102 /18 - 11 - 1851 έκθεση τοΰ προξένου Ίωαννίνων Ρωσσέ- 
του προς τό 'Υπουργείο Εξωτερικών, Λ Υ Ε  - 1851 - 36 /2 , Προξενεία εις Ή πειρον (’Ι 
ωάννινα ).

3) Βλ. Αραβαντινοϋ, Χρονογραφία, δ.π., σ. 415.
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πολιτική σύνεση. Ή  κρίση αύτή, πού πρέπει νά είναι ορθή, άποδεικνύει τό μέ
γεθος τής δυσαρέσκειας τοϋ Αλβανικού στοιχείου, έξ αιτίας τής έφαρμογής 
τών νέων φορολογικών μέτρων αύτή άκριβώς ή δυσαρέσκεια τον υποχρέωσε 
ν’ άγνοήσει τις διαταγές τής Πύλης καί νά δείξει ελαστικότητα ή κι αδιαφορία 
στήν έφαρμογή τών μέτρων καί στήν είσπραξη τών φόρων. "Ολα αύτά συνι- 
στοΰσαν πράγματι ενα σοβαρό λόγο γιά νά τον αντικαταστήσουν.

’Αλλά καί ή μαρτυρία τοϋ Άραβαντινοϋ έχει τή βάση της. 'Ο  προσεται- 
ρισμός έκ μέρους τοϋ Ισμαήλ εκείνων πού είχαν καταδιωχτεί γιά τή συμμε
τοχή τους στήν έπανάσταση τοϋ Γκιολέκα κι ό διωγμός τών Βρυώνηδων καί 
Φρασσαραίων, δημιούργησε μία κατάσταση θανάσιμης άντιδικίας άνάμεσα στούς 
’Αλβανούς προκρίτους. Οί τελευταίοι χωρίστηκαν σέ δυο άλληλομισούμενες 
ομάδες, πού κάθε μιά διέθετε ισχυρά έρείσματα στήν 'Υψηλή Πύλη. Οί άντί- 
παλοι τοϋ ’Ισμαήλ, στούς όποιους προστέθηκαν κι άνώτεροι Τοΰρκοι υπάλ
ληλοι τοϋ βιλαετιού τών Ίο^αννίνων, ήταν φυσικό νά συνωμοτούν έναντίον του 
καί νά ζητούν τήν άντικατάστασή του.

Ή  διατάραξη έξάλλου τής δημόσιας ασφάλειας κι ό πολλαπλασιασμός 
τών ληστρικών ομάδων, σέ συνδυασμό μέ τά μεγάλα προβλήματα περίθαλψης 
πού προέκυψαν άπό τούς καταστρεπτικούς σεισμούς πού άναφέραμε, στάθηκαν 
πρόσθετα αίτια γιά τήν άντικατάστασή του Ισμαήλ.

Ά ν , τέλος, άνατρέξουμε στις προθέσεις τής Πύλης, τις σχετικές μέ τή 
σημασία πού εδινε στον ’Ηπειρωτικό - Αλβανικό χώρο καί στήν έξασφάλιση 
τής νομιμοφροσύνης τών ’Αλβανών, πρέπει νά συμπεράνουμε δτι ή άπομάκρυν- 
ση του Ισμαήλ άπό τήν καίρια αύτή θέση συνδέεται καί μέ τήν άδυναμία 
του νά ύπηρετήσει αποτελεσματικά τή γενικότερη πολιτική τής Τουρκίας.

'Η  αναφορά στά αίτια πού έπέβαλαν τό διορισμό τοϋ ’Ισμαήλ ώς βαλή 
τών Ίωαννίνων καί σ’ εκείνα πού οδήγησαν στήν άντικατάστασή του, οδηγεί 
στά έξης κύρια συμπεράσματα :

1) Μεταξύ Πύλης κι ’Αλβανών ανοίχτηκε μετά τό θάνατο τοϋ Ά λή  πα
σά μεγάλο χάσμα πού έ'πρεπε νά καλυφθεί, γιατί ή συνέχισή του έγκυμονοϋ- 
σε κινδύνους γιά τήν ασφάλεια τής αυτοκρατορίας.

2) Κατάλληλος γιά τήν υλοποίηση τών προθέσεων τής Πύλης κρίθηκε 
ό έγγονός τοϋ Ά λή πασά Ισμαήλ, γιατί ή Πύλη πίστεψε πώς λόγω καταγω
γής θά πετύχαινε νά σταματήσουν οί έπαναστατικές κινήσεις τών Αλβανών.

3) Ή  νομιμοφροσύνη τών Αλβανών ήταν άπαραίτητη τήν έποχή αύτή, για
τί ή Πύλη φοβόταν σύμπραξή τους μέ τό έλληνικό στοιχείο τής ’Ηπείρου, τό όποιο 
άρχισε νά γίνεται ύποπτο έξαίτίας τής διάδοσης τής ΜεγάληςΊδέας στήν "Ηπειρο.

4) Στήν τοποθέτηση τοϋ Ισμαήλ πασά ώς βαλή Ίωαννίνων συνήργησε 
πολύ καί ή Α γγλία , της όποιας οί σχέσεις μέ τήν Ελλάδα δέν ήταν τότε (μέσα 
19ου αί.) φιλικές. Ή  Α γγλία  ένεργοΰσε γιά τή δημιουργία ισχυρής και ένω-
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μένης ’Αλβανίας, ικανής ν’ αντιμετωπίσει, επαναστατικές καταστάσεις πού θά 
ήταν δυνατό νά δημιουργήσει ή διάδοση τής Μεγάλης ’Ιδέας στήν ’Ή πειρο.

5) 'Ο ’Ισμαήλ δέν κατόρθωσε νά δικαιώσει τίς προσδοκίες τής Πύλης 
καί τών Ά γγλω ν. Ή  πολιτική πού ακολούθησε άντί νά συμβάλει στήν ένω
ση τοϋ αλβανικού στοιχείου έπέτεινε τή διαίρεσή του" καί ναι μέν αύτό συνέβη 
σέ μικρότερη κλίμακα άπ’ ο,τι ήταν πριν άπό τό διορισμό του ώς βαλή, συνε
χίστηκε δμως σέ βαθμό πού έκανε έπισφαλή τή θέση του, έξ αιτίας τών ρα
διουργιών τών αντιπάλων του.

6) Σημαντική, τέλος, διαπίστωση πρέπει νά θεωρηθεί τό γεγονός δτι ή 
μετάδοση τής Μεγάλης ’Ιδέας στον Η πειρωτικό χώρο, παρά τίς έπιπολαιό- 
τητες πού έπισημάνθηκαν κατά τή μύηση νέων μελών, εΐχε απήχηση στον 
Η πειρωτικό λαό. Τόσο στά ’Ιωάννινα δσο καί στις έπαρχίες ή Μεγάλη Ιδέα  
κέρδιζε έδαφος. Ά πό  τή συμμετοχή τής έπαρχίας Ζαγορίου στήν κίνηση μπο
ρεί νά συμπεράνει κανείς τήν έκταση καί τό βάθος της σέ περιοχές μ’ έπανα- 
στατικές παραδόσεις, δπως του Σουλίου καί τών δμορων μέ τό ελεύθερο ελλη
νικό Κράτος ορεινών περιοχών τής ’Άρτας. Δέν πρέπει νά είναι άσχετη ή διά
δοση τής Μεγάλης ’Ιδέας στήν ’Ήπειρο καί μέ τήν προσπάθεια τών Ή πει- 
ρωτών (άπό τό 1853) νά προμηθευτούν δπλα άπό τά Ίόνια νησιά, ούτε άκόμη 
τό γεγονός δτι οί επαναστατικές κινήσεις άρχισαν άπό τό φθινόπωρο άκόμη 
τοϋ 1853 άπό τήν ’Ήπειρο, άπό τήν περιοχή του Ραδοβυζίου τής ’Ά ρτας1. 
Ούτε, τέλος, εΐναι άσχετη μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα ή ταχύτατη έξάπλωση τής έπα- 
ναστατικής κίνησης σέ σημαντικές περιοχές τής Η πείρου (Λάκα Πρέβεζας, 
χωριά τοϋ Σουλίου, Παραμυθιά κι ορεινή Θεσπρωτία, συγκρότηση ένο
πλων ομάδων στά ’Ιωάννινα, Ξηροβούνι, Μέτσοβο, Γότιστα, Ζίτσα κ.ά. κι ό

1) Βλ. Δ ημητρίου Φ ω τίου Κ α ρατζένη , Ή  έπανάστασις τής ’Ά ρτης τοϋ 1854, ’Αθή- 
ναι 1973 καί Ισ τ ο ρ ία  τον 'Ε λληνικόν 'Έ θνους «Εκδοτική ’Αθηνών» , τ. ΙΓ ',  σ. 143 κ. έξ. 
"Ας σημειωθεί δτι τά κινήματα του φθινοπώρου τοϋ 1853 στήν περιοχή Ραδοβυζίου, 
πού χαρακτηρίζονται ώς έπεισόδια στά έλληνοτουρκικά σύνορα, κύρια αιτία είχαν τήν ά- 
πόφαση τής Πύλης νά είσπράξει άπό τούς χριστιανούς ύπηκόους τούς καθυστερούμενους 
φόρους μιας τριετίας. Ή  καθυστέρηση οφειλόταν στήν τακτική πού άκολούθησε ό ’Ισμα
ήλ πασάς ώς βαλής Ίωαννίνων. Οί φορολογικές έπιβαρύνσεις έγιναν περισσότερο δυσβά
στακτες γιά τό έλληνικό στοιχείο τήν έποχή αυτή, γιατί στήν είσπραξη τών καθυστερού- 
μενων προστέθηκε καί ή ύποχρέωση ιδιαίτερης φορολογίας γιά τή συντήρηση τών ’Αλβα
νών άτάκτων πού είχαν αντικαταστήσει τήν έποχή έκείνη τά τακτικά οθωμανικά στρατεύ
ματα* βλ. Ισ τ ο ρ ία  τοϋ 'Ε λληνικοϋ  ’ΈΘ νονζ, ο .π., σ. 144, 148 - 149. Διοικητής το 1853 
στήν περιοχή τής ’Ά ρτας, πού επέβαλε καί τήν ειδική φορολογία πού άναφέρθηκε καί ζή
τησε στά τέλη του χρόνου καί τήν προπληρωμή τών φόρων του 1854, ήταν ό Σουλεϊμάν 
μπέης Φράσσαρη. Αύτό φανερώνει οτι μετά τήν άπομάκρυνση του ’Ισμαήλ πασά οί οικο
γένειες τών Βρυώνηδων καί τών Φρασσαραίων, πού βρίσκονταν σέ διωγμό καί δυσμένεια, 
ξαναβρήκαν τή δύναμή τους καί χρησιμοποιήθηκαν πάλι σέ καίριες θέσεις τής διοί
κησης.
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ξεσηκωμός τής Χιμάρας στά βόρεια)1, άσχετα άπό τά αποτελέσματα τής 
έπανάστασης. 'Η  έμφάνιση καί ή Ιξάπλωση επαναστατικών κινημάτων 
τέτοιας έκτασης άποτελεΐ συνάρτηση πολλών παραγόντων, άπό τούς όποιους 
ό βασικότερος είναι ή ιδεολογική προετοιμασία. Στήν προετοιμασία αύτή 
συνετέλεσε ή έξάπλωση τής Μεγάλης ’Ιδέας στήν "Ηπειρο πού γέμισε έλπί- 
δες τούς υποδούλους γιά γρήγορη άπελευθέρωση τής πατρίδας τους.

1) Βλ. Ιστορ ία  τοϋ ’Ελληνικού “Εθνονζ, δ.π., σ. 150.



RESUME
Apres la m ort d’ Ali Pacha (1822) une rup tu re  s’est operee entre 

la  Sublime P orte  et la  Nation Albanaise, ru p tu re  grosse de dangers pour 
la securite de Γ empire. II fu t juge necessaire d’ enrayer ce processus 
d’ ecartem ent qui culm ina avec la revolution de Gioleka (1847) vu que 
le legalisme des A lbanais e ta it alors indispensable. Vers le milieu du 
19eme siecle la Porte craignait la collusion de certains Albanais avec 
Γ elem ent grec de F Epire que Γ on commengait a suspecter a cause 
de la diffusion de la Grande Idee dans la region. La propagation de la 
Grande Idee en Epire represen ta it un fait significatif, et malgre les su- 
perficialites rem arquees lors de P in itiation  de nouveaux membres, elle 
gagna en etendue et en profondeur. L ’ homme apte a la realisation des 
intentions de la Sublime Porte - assurer le legalisme des Albanais et a- 
nean tir les ferm entations revolutionnaires dues a la propagation de la 
Grande Idee, que le gouvernem ent tu rc  n’ e ta it pas sans ignorer - fu t 
trouve en la personne du p e tit fils d ’ Ali Pacha, Ismael qui fut mis au 
poste de gouverneur du vilayet de .Tannina en 1850. A cette mise en 
place d’ Ismael contribua egalem ent P Angleterre, qui n’ e ta it pas a P e- 
poque en bons term es avec la Grece, et poursuivait ses propres objectifs. 
Ismael ne parv in t pas a repondre aux a tten tes de la Porte et des 
Anglais. Sa politique loin de contribuer a P unification de 1’ element 
albanais accentua sa division. Aussi fu t - il en 1851 remplace par K ha
lil Risa Pacha. II convient enfin de noter que la diffusion de la Grande 
Idee en Epire n ’ est pas sans rap p o rt avec le declenchem ent de mouve- 
m ents revolutionnaires a p a rtir  de la fin 1853 dans la region de Rado- 
visie, qui 1’ annee suivante s’ etendiren t a de nom breuses regions de 1’ 
Epire.


