
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ I. ΝΙΚΟΛΑΤΔΟΤ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΒΙΛΑΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ

(1879-1880)

'Η συνθήκη τοϋ Βερολίνου (1/13 ’Ιουλίου 1878) άλλαξε τό χάρτη της 
Βαλκανικής χερσονήσου δημιουργώντας παράλληλα καί Ιντονες άντιδράσεις. 
Κάθε βαλκανικός λαός (αντιμετώπιζε τά γεγονότα άπό την πλευρά των ιδιαί
τερων εθνικών συμφερόντων της χώρας του, χωρίς νά υπολογίζει τά δίκαια 
των άλλων. Αυτή άκριβώς ή θεώρηση έγινε αιτία νά δημιουργηθοϋν όξύτατοι 
άνταγωνισμοί ανάμεσα στις υπόδουλες εθνότητες τής τουρκικής αυτοκρατο
ρίας, τή διάλυση τής οποίας άνέστειλε προσωρινά ή συνθήκη1.

Οί Τούρκοι συνειδητοποίησαν την αδυναμία στήν οποία είχε περιέλθει ή 
αύτοκρατορία κι αγωνίζονταν άπεγνωσμένα ν’ άποτρέψουν τό διαμελισμό της. 
Χρησιμοποίησαν γιά τό σκοπό αυτό την πείρα τής παραδοσιακής ικανής δι
πλωματίας τους, γιά νά προκαλέσουν ρήξη στο μέτωπο των Δυνάμεων. Οί τε
λευταίες έπιδίωκαν τήν αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό τοΰ ’Οθωμα
νικού κράτους-άλλά έφτασαν κι ώς τήν άπροκάλυπτη πρόθεση της διάλυσής 
του-χωρίς ώστόσο νά πετυχαίνουν σοβαρά άποτελέσματα. Αυτό έξάλλου άπέ- 
δειξαν οί αποφάσεις τής Διάσκεψης τής Κωνσταντινουπόλεως στά 1876, δταν 
δποχρεώθηκε δ Άβδούλ Χαμίτ νά εξαγγείλει γιά άντιπερισπασμο ένα πρα
γματικά φιλελεύθερο σύνταγμα, εργο τοΰ μεγάλου βεζίρη Μιδάτ πασα. ’Απώ
τερος ώστόσο σκοπός τής εξαγγελίας ήταν ν’ απαλλαγεί άπό τήν πίεση των 
Δυνάμεων2. Ή συνέχεια είναι γνωστή. Τό σύνταγμα καταργήθηκε ενα μήνα 
μετά τήν εφαρμογή του κι αυτό έγινε αιτία ν’ άφεθεϊ έλεύθερος ό δρόμος γιά 
μονομερή επέμβαση τής Ρωσίας. Ό Άβδούλ Χαμίτ άρνήθηκε μέ πείσμα νά 
συμμορφωθεί μέ τις υποδείξεις των Δυνάμεων καί νά εφαρμόσει τις άποφάσεις 
της Διάσκεψης. ’Ανάμεσα σ’ αυτές περιλαμβάνονταν καί οί διοικητικές μεταρ
ρυθμίσεις, τις όποιες έπρεπε νά πραγματοποιήσει ή Τουρκία στά Ευρωπαϊ
κά της έδάφη γιά τις εθνότητες πού ζοϋσαν έκεΐ.

Ή συνθήκη τοϋ Βερολίνου έπανέφερε στο προσκήνιο τό θέμα των μεταρ

1. Βλ. γενικά Ν.Β. Βλάχου, Τό Μακεδονικόν ώς φάσις τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος, 
1878-1908, έν ’Αθήναις 1935, σ. 20, και Έλ. 1. Νικολαίδον, Ξένες προπαγάνδες καί ε
θνική άλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου καί Βελεγράδων στά τέλη 
τοΰ 19ου και τις άρχές τοϋ 20οϋ αί., ’Ιωάννινα 1978, σ. 157.

2. Βλ. R od erieH . D avison, Reform Ottoman Empire 1856-1876, New York 1973, 
σ. 358 κ.έξ., δπου άναφέρονται τά σχετικά μέ τί> σύνταγμα τοΰ 1876.
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ρυθμίσεων καί υποχρέωσε την Πύλη, μέ τό 23ο άρθρο της νά τις εφαρμό
σει, έπεκτείνοντάς τες. Καθόρισε μάλιστα τή διαδικασία πού έπρεπε ν’ ά- 
κολουθηθεϊ, για νά γίνει δυνατή ή συμμετοχή καί των ίδιων των εθνοτήτων 
στήν επεξεργασία των λεπτομερειών των νέων κανονισμών για κάθε επαρ
χία. Συγκεκριμένα : ή Πύλη ήταν υποχρεωμένη νά δώσει εντολή σέ συγ
κροτούμενες ειδικές επιτροπές, μέσα στις όποιες οί έθνότητες θά είχαν εύ- 
ρεία έκπροσώπηση, νά μελετήσουν καί νά έκφράσουν γνώμη γιά τό περιεχό
μενο των κανονισμών τής οργάνωσης των βιλαετιών τής Ευρωπαϊκής Τουρ
κίας. Τά σχέδια τής τελικής επεξεργασίας των κανονισμών έπρεπε νά υπο
βληθούν στήν Πύλη μέσα σ’ ενα έξάμηνο.

'Η τελευταία, πριν δημοσιεύσει τις οριστικές πράξεις πού θά ί'σχυαν, 
ήταν υποχρεωμένη νά τις θέσει ύπόψη τής Εύρωπαϊκής επιτροπής, ή όποία έ- 
πρόκειτο νά συσταθεϊ γ ι’ αύτδ το σκοπό1. 'Η Τουρκία αναγκάστηκε νά ύπο- 
κύψει στή θέληση των Δυνάμεων καί έτσι γιά μιά άκόμη φορά άνοιξε ο δρόμος 
γιά σειρά επεμβάσεων στίς έσωτερικές υποθέσεις της, μέ το πρόσχημα πάν
τοτε τήν παροχή βοήθειας στίς υπόδουλες εθνότητες2.

Σ’ εκτέλεση του άρθρου 23 τής συνθήκης του Βερολίνου ή Πύλη έστειλε 
στίς γενικές διοικήσεις της τό σχέδιο τών κανονισμών γιά τή διοργάνωση των 
βιλαετιών, γιά νά τό μελετήσουν οί κατά τόπους έπιτροπές. ’Έργο τών μελών 
τους ήταν νά προσαρμόσουν τούς κανονισμούς στίς επιτόπιες συνθήκες καί νά 
συντάξουν έκθεση στήν όποία θ’ άποτύπωναν τίς σκέψεις καί τίς παρατηρήσεις 
πάνω στά άρθρα τών κανονισμών. Οί προτάσεις τών μελών έπρεπε οπωσδή
ποτε νά ξεκινούν άπό τήν πρόθεση νά έξυπηρετηθοΰν οί τοπικές ανάγκες.

Στο ’Αρχείο τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών βρίσκονται τά πρα
κτικά τών συνεδριάσεων τής τοπικής επιτροπής Ίωαννίνων. Φέρουν τον τί
τλο: «Π ρακτικά των συνεδριάσεων της επ ιτροπής τής σχηματισθείσης προς 
μελέτην τοϋ περί βιλαετιών τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας συνταχθέντος εν τή 
' Υψηλή Πυλτ) σχεδίου Κανονισμού». ’Αποτελούνται άπό 4 τετράδια διαστά
σεων 0,30 X 0,21, γραμμένα μέ τό χέρι στήν ελληνική γλώσσα καί σέ χαρτί 
ΒΑΤΗ. Τό πρώτο (χωρίς αρίθμηση μέ 18 φύλλα, καλυμένα δλα) περιέχει τά 
πρακτικά άπό τίς 4 άρχικές συνεδριάσεις τής επιτροπής: συνεδριάσεις τής 18-
12-1879, 20-12-1879, ”22-12-1879 καί 29-12-1879. Τό δεύτερο τετράδιο 
(άριθμημένο μόνο στίς σσ. 1-90, μέ καλυμένες δμως σσ. 108 καί 20 λευκές) 
περιέχει τά πρακτικά τών υπόλοιπων συνεδριάσεων: 3-1-1880, 8-1-1880, 10- 
1-1880, 12-1-1880, 15-1-1880, 19-1-1880, 22-1-1880, 24-1-1880, 26-1-

1. Βλ. G. F r. d e  M arten s , Nouveau recueil general de tra ites , deuxiem e s§rie, 
tome III, Gottingue 1878 (άνατύπ. 1967), σ. 457.

2. Βλ. S. J .  S haw -E . S h aw , H istory of the Ottoman Empire and Modern Tur
key , vol. II, Cambridge 1977, σ. 191.
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1880, 29-1-1880, 4-2-1880, 5-2-1880, 6-2-1880, 11-2-1880, 12-2-1880,
13-2-1880, 19-2-1880, 20-2-1880, 25-2-1880, 4-3-1880, 5-3-1880. Τό τρίτο
(12 φύλλα καί 16 γραμμένες σσ. χωρίς άρίθμηση) περιλαμβάνει τήν έκθεση πού 
συνοψίζει τά πορίσματα των συνεδριάσεων καί τις τελικές άποφάσεις καί συμ
περάσματα της έπιτροπης. Στην έκθεση επισυνάπτεται, μέ τον τίτλο «’Επί
λογος», περίληψη των προτάσεων των χριστιανικών μελών της έπιτροπης, 
πού διατυπώθηκαν πάνω στο περιεχόμενο τών βασικών άρθρων τοϋ κανονι
σμό ϋ. Οί προτάσεις αυτές ένδιέφεραν άμεσα τον ελληνισμό του βιλαετιού τών 
Ίωαννίνων, άλλά άπορρίφθηκαν από τήν πλειοψηφία της έπιτροπης. Τό τέ
ταρτο χρφ. τετράδιο (9 γραμμένες σσ. καί 22 λευκές) αποτελεί τό πρόχειρο πά
νω στό όποιο γράφτηκε ή έκθεση.

Πρόεδρος τής έπιτροπης ορίστηκε ό τοπικός βαλής Άχμέτ Ρασίμ πασάς, 
ένώ τά μέλη τής έπιτροπης ήταν οί έξης (τακτικοί κι αναπληρωματικοί): 
Εκπρόσωποι της διοίκησης οί:

1. Σερίφ έφέντης, χακήμ βιλαέτ1.
2. Όχανές έφέντης, μουφετίσι άδλιγιέ2.
3. Χατζή Όσμάν έφέντης, δεφτερδάρ3.
4. Φεβζί έφέντης, μεκτουφί4.
5. Γ. Άρτεμιάδης έφέντης, μουστεσάρ5.

’Εκπρόσωποι τοϋ μουσουλμανικοϋ στοιχείου οί:
1. Σεΐχ Χασήμ έφέντης6.
2. Βεχήπ πασάς.
3. Χαϊρεντίν πασάς.

1. hakim = δικαστής.
2. mufetti§ adliye efendi= δικαστικός επιθεωρητής.
3. defterdar efendi = οικονομικός έφορος.
4. mektupi ή mekttipgu efendi= άρχιγραμματέας της νομαρχίας.
5. mustesar efendi= σύμβουλος. Ό  Γ. Άρτεμιάδης ήταν έλληνικής καταγωγής,άλ

λά δέν καταγόταν άπό τά Γιάννινα. ΣτΙς ψηφοφορίες συντασσόταν συνήθως μέ τήν τουρκική 
πλειοψηφία. Παρόλα αύτά σέ συζήτηση ενδιαφερόντων άρθρων τών κανονισμών (δπως π.χ. 
τό άρθρο 46 πού άναφερόταν στήν έξάρτηση ορισμένων μουτεσαριφλικίων άπευθείας άπό 
τήν Πύλη κι δχι άπό τή γενική διοίκηση) άνέπτυξε άξιόλογες άπόψεις γύρω άπό τήν εύ- 
θύνη τών πράξεων τών γενικών διοικητών, τών όποιων οί δικαιοδοσίες ήταν εύρύτατες. Βλ. 
πρακτικά της 8ης συνεδρίασης (12-1-1880, παράγρ. 21) καί πρακτικά της 22ης συνεδρία
σης (20-2-1880, παράγρ. 13-15). Ά ς  σημειωθεί δτι ό μουστεσάρ ήταν δ πρώτος άπό 
τούς άνώτερους ύπάλληλους τοϋ βιλαετιού καί κατά τό πρωτόκολλο προηγούνταν δλων 
καί έρχόταν άμέσως ύστερα άπό τό βαλή. Συζήτηση διεξοδική γιά τήν ίεραρχική θέση τοϋ 
μουστεσάρ έγινε κατά τήν 8η συνεδρίαση (12-1-1880, παράγρ. 41-73).

6. Άπό τήν τρίτη συνεδρίαση άντικαταστάθηκε άπό τό Σαδήκ βέη, γιατί παραιτήθη
κε. Βλ. πρακτικά τρίτης συνεδρίασης της 22 Δεκεμβρίου 1879, παράγρ. 4.
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4. Μουσταφά βέης.
5. Νακή βέης.
6. Βεχαή έφέντης.
7. Μουσλήμ άγάς.

Εκπρόσωποι της ελληνικής, χριστιανικής εθνότητας οί:
1. Νικ. Τσανάκας έφέντης.
2. Κων. 'Αλιεύς.1
3. Νικ. Κίγκος.
4. Δημ. Καζαντζής.
5. Πάνος Σακελλάριος άγάς.
6. ’Ιωάννης Χάϊτας.
7. Νικόλ. Δοβρινοβίτης.
8. Νικ. ’Ασβεστάς.

Τήν έβραϊκή κοινότητα, τέλος, εκπροσωπούσε ό Βοχοράκης έφέντης.
'Η εΐκοσαμελής έπιτροπή εϊχε, οπως άναφέρθηκε, πρόεδρο τό γενικό δι

οικητή ’Αχμέτ Ρασίμ πασά2. Τήν εποχή αυτή, σύμφωνα μέ τό γαλλικό προ
ξενείο Ίωαννίνων,3 ό Ρασίμ πασάς άντιμετώπιζε δυσχέρειες στην άσκηση των 
καθηκόντων του, έξαιτίας τής διάστασης στήν οποία βρισκόταν μέ τήν ήγε- 
σία τοϋ μουσουλμανικοί στοιχείου της πόλης καί κυρίως μέ τούς δυο κυριό- 
τερους έκπροσώπους της, τδ Μουσταφά βέη καί τόν Κιαμήλ έφέντη. Καί οί 
δυό είχαν πάει τον Αύγουστο τοϋ 1879 στήν Κωνσταντινούπολη, ώς έκπρόσω-

1. Ό  Κων. 'Αλιεύς καταγόταν άπό τις Κουτρουλάδες της Ζίτσας. ’Αρχικά όνομα* 
ζόταν Κατης, άλλά στή Ζωσιμαία Σχολή γράφτηκε τό 1846 μέ τό έπίθετο Ψαρας. Κα
τά τή διάρκεια της φοίτησής του, λόγω της τάσης πού ύπηρχε γιά τήν έπα-' 
ναφορά της άρχαίζουσας, τό έπίθετο Ψαρας μετατράπηκε σέ ‘Αλιεύς. Μετά τις πρώτες άν» 
τιξοότητες πού αντιμετώπισε δταν έγκαταστάθηκε στά Γιάννινα, γνώρισε οικονομική άνε
ση, μέ τό άνοιγμα χρηματιστηριακού γραφείου. Αύτό τόν βοήθησε ν’ αποκτήσει κοινωνική, 
έπιφάνεια, δπως άποδεικνύεται κι άπό τούς δυό γάμους του πού έκανε μέ θυγατέρες τών 
πλούσιων ’Ηπειρωτικών οικογενειών Λούλη και Χατζηκώστα. Γιά τό κύρος πού διέθετ* 
χρησιμοποιήθηκε σέ διάφορες θέσεις κοινοτικών δραστηριοτήτων καί τέλος άποτέλεσε μέ-> 
λος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ βιλαετιού Ίωαννίνων, άξίωμα γιά τό όποιο τιμήθηκ* 
μέ τουρκικό παράσημο. (Οί πληροφορίες δόθηκαν άπό τόν άπόγονό του κ. Κων. 'Αλιέα. ΓιΑ 
τούς δλλους Έλληνες έκπρόσωπους δέν έγινε δυνατό νά συγκεντρωθούν άκριβή στοιχεία^-.

2. Ό  ’Αχμέτ Ρασίμ πασάς λέγεται πώς ήταν χριστιανικής καταγωγής. Γενικά χα
ρακτηρίζεται ώς φιλοπρόοδος βαλής κι άπό τή μελέτη τών πρακτικών φαίνεται δτι δέν εϊχβ 
τόν φανατισμό τών άλλων μουσουλμάνων εκπρόσωπων. Βλ. γενικά γιά τόν Ρασίμ πασά 
στοϋ Στ. I. Παπαδοπούλαν, Ή  Ήπειρος κατά τήν έποχή τοϋ Βερολίνειου Συνεδρίου, «Σύμ
μεικτα Νεώτερης Ιστορίας», Α' ’Ιωάννινα 1982, σ. 87-88, 94, 95.

3. Βλ. τήν ύπ’ άριθμ. 205/29-8-1879 έκθεση τοϋ γαλλικού προξενείου Ίωανίννων πρόζ 
τό 'Υπουργείο Εξωτερικών, A rch ives M in istire d e s  A ffaires E trangeres (στό έξης 
AMAE), Correspondance Politique des Consuls (1871-1896), Turquie, Janina, vol. 
10 (1879-1880).
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ποι τών μουσουλμάνων, για τήν επίλυση προφανώς ζητημάτων τοϋ βι
λαετιού. Ό  Βαλής, δμως, υποπτευόταν OTt θά χρησιμοποιούσαν τήν παρα
μονή τους στήν πρωτεύουσα γιά ραδιουργίες μέ σκοπό τήν άντικατάστα- 
σή του. Ό  πιο επικίνδυνος αντίπαλος τοϋ Ρασίμ πασα ήταν 6 Μουστα- 
φά βέης, παλιός προσωπικός έχθρός, τοϋ όποιου τις δολοπλοκίες φοβόταν 
περισσότερο ό βαλής. 'Ο Γάλλος πρόξενος διαπίστωνε δτι ήταν άμφίβολη ή 
συμπόρευση τοϋ Κιαμήλ έφέντη μέ τις προθέσεις τοϋ Μουσταφά. Εξάλλου ή 
εχθρα μεταξύ βαλή καί Μουσταφά ήταν γνωστή στήν Πύλη καί επικρατούσε 
ή γνώμη δτι αυτή δέ θά λάβαινε ύπόψη της τις εισηγήσεις τοϋ Μουσταφά, πα
ρόλο πού ό βαλής δέν είχε έπαρκή ύποστήριξη στήν Πόλη. Διαπίστωση πάν
τως καί τοϋ γαλλικού προξενείου Ίωαννίνων ήταν δτι ό Ρασίμ μπορούσε νά 
χαρακτηριστεί ώς θαρραλέος, συνετός καί ενεργητικός βαλής, προσόντα πού 
έκτιμούσαν οί μουσουλμάνοι, χριστιανοί, καί έβραιοι κάτοικοι τής πόλης1.

’Αντηχήσεις τής διάστασης πού υπήρχε άνάμεσα στή μουσουλμανική ή- 
γεσία καί στό βαλή βρίσκουμε καί στις συνεδριάσεις τής έπιτροπής κατά τή 
συζήτηση τοϋ άρθρου 19. Τό άρθρο πρόβλεπε τή διάθεση πιστώσεων γιά τήν 
κάλυψη ζωτικών άναγκών τοϋ βιλαετιού, μετά τήν άφαίρεση τών εξόδων. "Ε
τσι δπως ήταν διατυπωμένο δέν προκαθόριζε τό ύψος τών πιστώσεων, κάτι 
πού δέν έγινε άποδεκτό άπό τούς μουσουλμάνους έκπρόσωπους, επικεφαλής 
τών οποίων ήταν ό Μουσταφα βέης2. Οί εκπρόσωποι αύτοί, μέ τούς οποίους 
συντάχθηκαν κι αρκετά άπό τά χριστιανικά μέλη, άπαίτησαν νά λάβουν γνώ
ση τοϋ προϋπολογισμού τοϋ βιλαετιού καί νά γίνει τροποποίηση τοϋ άρ
θρου, κατά τρόπο πού νά παραχωρεϊται κάθε χρόνο τό ένα δέκατο τών εισοδη
μάτων τοϋ βιλαετιοΰ, πριν άφαιρεθοΰν τά έξοδα, γιά τήν έκπαίδευση καί εκτέ
λεση έργων ή, άν αύτό δέ γινόταν δυνατό, ένα πάγιο ποσό. Στις προτάσεις 
αύτές άντέδρασε ό βα?ιής καί πέτυχε νά τις άπορρίψει (μέ ψήφους 12 άπέναν- 
τι 8), υποχρεώθηκε, δμως, νά καταγράψει τις άπόψεις τής μειοψηφίας στά 
πρακτικά.8

Άπό τούς έκπρόσωπους τής διοίκησης ξεχώριζε ή φυσιογνωμία τοϋ Ό- 
χανές έφέντη, έπόπτη τών δικαστηρίων, πού είχε φτάσει στά Γιάννινα στις

1. Βλ. ΑΜΑΕ, τήν δ.π. έκθεση.
2. Φαίνεται πώς ό Άχμέτ Ρασίμ πασάς δέν κατάφερε νά πετύχει τον άποκλεισμό του 

άπό μέλος της έπιτροπης.
3. Βλ. πρακτικά της τέταρτης συνεδρίασης τής 29 Δεκεμβρίου 1879, παράγρ. 12-30

καί πέμπτης συνεδρίασης τής 3 Ίανουαρίου 1880, παράγρ. 9-34. Τή μειοψηφία άποτελοϋ-
σαν οί: Μουσταφά βέης, Νακή βέης, Σαδήκ βέης, Βεχαή έφένδης, Βεχήπ πασάς, Χαϊρεδΐν
πασάς, Μουσλήμ άγάς καί Π. Σακελλάριος. "Ολοι δηλαδή οΐ μουσουλμάνοι εκπρόσωποι,
έκτός άπό τούς κρατικούς υπάλληλους, βρέθηκαν άντίθετοι μέ τό βαλή. Τά χριστιανικά
μέλη, παρόλο πού στίς συζητήσεις υποστήριξαν άπόψεις τών μουσουλμάνων έκπρόσωπων, 
τάχθηκαν τελικά μέ τό μέρος τοϋ βαλή, έκτός άπό τόν Π. Σακελλάριο.
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άρχές Λύγούστου 1879. 'Η άφιξή του δεν είχε σχέση μέ τήν άπλή μετάθεση 
ένός ανώτατου υπάλληλου, άλλα συνδεόταν μέ αποστολή εύρύτερης σημασίας, 
σχετικής μέ τήν άναδιοργάνο.>ση τής δικαιοσύνης1. 'Ο Όχανές είχε άνα- 
λάβει νά προσαρμόσει τή δικαστική μηχανή στά νέα δεδομένα,2 άρχίζοντας 
άπό τά Γιάννινα καί προχωρώντας στίς πρωτεύουσες τών σαντζακιών καί τών 
καζάδων. Πρόβλεπε ότι στο έργο του θά συναντούσε πολλές δυσκολίες, οί βα
σικότερες άπό τίς όποιες προέρχονταν άπό τήν ανυπαρξία ικανού ανθρώπινου 
δυναμικού καί τήν έλλειψη χρημάτων. 'Ο νέος οργανισμός δικαστηρίων άπαι- 
τούσε, γιά τήν έφαρμογή τής νομικής επιστήμης, γνώση καί πείρα πού έλειπε 
άπό τά δικαστικά στελέχη. ’Ακόμη ήταν δύσκολη ή επιλογή άπό τά υπάρχον
τα στελέχη τών κατάλληλων γιά μετεκπαίδευση, γιατί έλειπε άπό τή μεγά
λη πλειοψηφία τους ή καλή θέληση καί έφεση. 'Όλα αύτά, μαζί μέ τήν έλλει
ψη χρημάτων, δημιουργούσαν μεγάλες δυσχέρειες, ιδίως στίς έπαρχίες, στη 
συγκρότηση τών δικαστηρίων σύμφωνα μέ τούς νέους θεσμούς3.

'Ο Όχανές έφέντης χαρακτηριζόταν ως άνθρωπος εύψυχος καί έξαιρε- 
τικά δραστήριος. ’Αντιμετώπιζε, όμως, όπως σωστά έκρινε ό Γάλλος πρόξε
νος, έμπόδια, πολλά άπό τά όποια ήταν άπρόβλεπτα, προερχόμενα άπό άνθρώ- 
πους καί πράγματα. Κατά τίς έκτιμήσεις τού γαλλικού προξενείου Ίωαννίνων,4 
οι δυσχέρειες προέρχονταν άπό τρεις πλευρές: άπό τό βαλή, τό προσωπικό 
τών δικαστηρίων καί τό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. 'Ο βαλής έδειχνε άλαζονεία 
καί πείσμα, στηριζόμενο ’ίσως σέ πλάνη άπέναντι στήν έγκαινιαζόμενη νέα 
τάξη πραγμάτων τό δικαστικό προσωπικό μαστιζόταν άπό άμάθεια κι άπεί- 
θεια καί μέ άπροθυμία άνταποκρινόταν στίς άνακαινιστικές προσπάθειες- τό 
'Υπουργείο, τέλος, έδειχνε αδιαφορία στίς τηλεγραφικές έκκλήσεις τού Όχα- 
νες έφέντη γιά συμπαράσταση πρός αντιμετώπιση τών υλικών δυσχερείων, 
καθώς καί εκείνων πού προέρχονταν άπό τά ήθη τής περιοχής.

'Όλες αυτές οί πληροφορίες καί κρίσεις τού γαλλικού προξενείου φανε
ρώνουν οτι ό Όχανές ήταν μιά ισχυρή προσωπικότητα, αποφασισμένη νά φέ
ρει σέ πέρας τό έργο πού άνάλαβε. ’Από τή στάση του κατά τίς συζητήσεις 
τής επιτροπής άποδεικνύεται ό δυναμικός χαρακτήρας του, όχι όμως καί ή 
προοδευτικότητά του. ~Ηταν άπό τούς φανατικότερους ύποστηρικτές τών 
μουσουλμανικών θέσεων, άκόμη καί σέ τομείς τής άμεσης άρμοδιότητάς του,

1. Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 203 /8-8-1879 ϊκθεση τοΰ Γάλλου προξένου Ίωαννίνων, ΑΜΑΕ, 
Correspondance Politique des Consuls (1871-1896), T urquie, Jan in a , vol. 10 (1879- 
1880).

2. Βλ. γενικά γιά τά άρθρα πού άφοροϋσαν τίς μεταρρυθμίσεις στή δικαιοσύνη στοΰ 
Ο. F o c i e f ,  La justice turque et les reiormes en Macedoine, P aris 1907, σ. 88 κ.έξ.

3. Βλ. τήν ο.π. έκθεση.
4. Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 206/5-9-1879 έκθεση τοΰ Γάλλου προξένου Ίωαννίνων πρός 

τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, ΑΜΑΕ, Correspondance Politique des Consuls, δ.π.
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όπως ήταν τά δικαστήρια. Γι’ αύτό άντέδρασε έντονα στά αιτήματα τών Ε λ 
λήνων έκπρόσωπων καί προπαντός στίς προτάσεις γιά τήν καθιέρωση τής ελ
ληνικής στά δικαστήρια. Παρουσιαζόταν ώς ένθερμος ύποστηρικτής τής πα
ράδοσης τής αύτοκρατορίας καί βρισκόταν αντιμέτωπος μέ κάθε ιδέα πού υ
ποψιαζόταν δτι μείωνε τό μεγαλείο της. 'Οπωσδήποτε, ήταν τό κυριότερο 
πρόσωπο, μετά τό βαλή Άχμέτ Ρασίμ, πού κυριαρχούσε κατά τή διάρκεια 
τών συζητήσεων.

Τό περιεχόμενο τής διαταγής τής Πύλης πρός τίς γενικές διοικήσεις απο
καλύπτει ώς ποιο σημείο αύτή ήταν αποφασισμένη νά προχωρήσει μέ θετικά 
βήματα στήν άναδιοργάνωση τής διοίκησης τών εύρωπαϊκών βιλαετιών. Οί 
προθέσεις της έγιναν φανερές κι άπό τή μετέπειτα στάση της: δεν έφάρμοσε 
τό σχέδιο καταστατικού διοικητικών μεταρρυθμίσεων, πού σύνταξε κατά τό 
τέλος τοΰ 1880 ή Διεθνής Επιτροπή γιά τά βιλαέτια Άδριανούπολης, Θεσσα
λονίκης, Μοναστηριού καί Ίωαννίνων. ’Έτσι, καί στον καταρτισμό τών το
πικών έπιτροπών τό 1879, προχώρησε κατά τρόπο ώστε οί αποφάσεις τους 
νά είναι σύμφωνες μέ τίς επιθυμίες της. Οί έκπρόσωποι δηλ. τής τουρκικής ε
θνότητας, μαζί μέ τούς διοικητικούς ύπάλληλους τής κυβέρνησης, συγκροτού
σαν πλειοψηφία, ή όποία άνέτρεπε, δπως θ’ άναφερθεΐ, κάθε πρόταση τών έκ
πρόσωπων τής ελληνικής εθνότητας, πού κατέτεινε ε’ίτε στήν κατοχύρωση 
τών προνομίων ε’ίτε στή βελτίωση τής κρατικής μηχανής. 'Η Πύλη έπέμενε 
στήν εκλογή άντιπρόσωπων πού είχαν άποδείξει μ’ έργα δτι ένδιαφέρονταν 
γιά τά συμφέροντα του κράτους καί υποδείκνυε στον βαλή νά έπιλέξει άπό τό 
έλληνικό στοιχείο έκείνους πού δέ θά δημιουργούσαν προβλήματα στήν πλει
οψηφία. Οΐ Τούρκοι γνώριζαν δτι τό έλληνικό στοιχείο δε θά ταυτιζόταν μέ 
τίς άπόψεις τους γύρω άπό τίς έννοιες συμφέρον τοΰ τόπου καί υποχρεώσεις 
πρός τό κράτος. Γι’ αύτό καί μεριμνούσαν γιά επιλογή ανθρώπων πού νά μή 
βασανίζονται άπό τέτοιου είδους διχασμούς.

Τό γενικό προξενείο Ίωαννίνων έπισήμανε τίς προθέσεις τών τουρκικών 
άρχών καί ένημέρωσε σχετικά τό Έλληνικό 'Υπουργείο Εξωτερικών1. Τό 
σχέδιο τών κανονισμών, μαζί μέ τή βεζιρική διαταγή,2 έφτασε στά Γιάννινα 
στίς 26 Νοεμβρίου 1879. 'Ο βαλής συγκρότησε τήν 20μελή έπιτροπή, πού ήδη 
άναφέραμε, στήν όποία τό χριστιανικό στοιχείο, παρόλο πού αποτελούσε πλει
οψηφία στο βιλαέτι τών Ίωαννίνων, έκπροσο^πήθηκε μόνον άπό 7 μέλη. 
Τά διορισθέντα μέλη είνα ι έκ τών πειθηνιωτέρων κατοίκων τής πόλ.εως ταύ-

1. Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 231 /30-11-1879 έκθεση τοΰ προξενείου Ίωαννίνων, Ά ρχεΐον  
Υ πουργε ίο υ  Ε ξω τερ ικώ ν  (στο έξης ΑΥΕ) 1879, Β' Ά ρχ ον - Συνεννοήσεις μετ’ Ά λβα- 
νών-Προξενεϊα Η πείρου.

2. Ή  βεζιρική διαταγή είναι καταχωρισμένη στο πρακτικό τής πρώτης συνεδρίασης 
της επιτροπής καί φέρει ήμερομηνία 7 Νοεμβρίου 1879.

22
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της, σημείωνε ό πρόξενος, κάτι πού δημιουργούσε ανησυχίες σχετικά μέ τις 
αντιδράσεις τους κατά τις συνεδριάσεις. Γι’ αύτό υποχρεώθηκε νά μιλήσει κά
πως παρρησία  στους περισσότερους άπό τούς 'Έλληνες έκπρόσωπους. Προ
σπάθησε νά τούς φιλοτιμήσει νά ζητήσουν νά συμπεριληφθεΐ στά πρακτικά 
τών συνεδριάσεων δήλωσή τους, δτι τό ζήτημα τών μεταρρυθμίσεων στις έπαρ- 
χίες τοϋ βιλαετιού δέν θά έπηρέαζε τις συμφωνίες άνάμεσα στήν ελληνική 
καί τουρκική κυβέρνηση, τις άναφερόμενες στις παραχωρήσεις προς τήν Ελ
λάδα. Ζητούσε δηλαδή ό πρόξενος νά περιληφθεΐ στά πρακτικά ή δήλωση δτι: 
αΐ μεταρρυθμίσεις θά έφαρμοσθώσιν είς τά  μέρη εκείνα, ατινα θέλονσι μεί
νει υπό τήν κυριαρχίαν τον σουλτάνου1. 'Η σκέψη του ξεκινούσε άπό τήν υπο
ψία δτι αν δέ γινόταν γραπτή έπιφύλαξη, ή Πύλη πάντοτε μετά  πονηριάς ερ
γαζόμενη  θά μπορούσε νά μεταχειριστεί τή γνώμη τών μελών τής έπιτρο- 
πής ώς μέσο γιά νά πείσει τις Δυνάμεις δτι οί έθνότητες ζητούσαν μόνο μεταρ
ρυθμίσεις κι οχι μεταβολή τής πολιτικής κατάστασης. Καταλάβαινε δμως κι 
ό πρόξενος δτι ή άπαίτηση αύτή θά ήταν μεγάλη τόλμη γιά τά μέλη τής επι
τροπής, παρόλο πού οί 'Έλληνες έκπρόσωποι τό ύποσχέθηκαν. Γι’ αύτό και 
κινητοποίησε τις οργανώσεις τών Ίωαννίνων νά συντάξουν άναφορά προς τήν 
Πύλη, στήν όποια ό λαός τής πόλης, μέ τό πλήθος τών ύπογραφών, θά διαμαρ
τυρόταν γιά τή σύνθεση τής έπιτροπης καί γιά τις δολοπλοκίες πού σχέδια
ζαν οί Τούρκοι.

Τά χριστιανικά μέλη τής έπιτροπης δέ διατύπωσαν έπιφυλάξεις, πού θ’ 
άποτελοϋσαν ενα είδος διαμαρτυρίας κατά τοϋ προώρου τών προτεινομένων 
μεταρρυθμίσεων εις τον Νομόν, άφοϋ τό ζήτημα τής οροθεσίας τών δύο ’Ε
πικρατειών ήταν άκόμη εκκρεμές2. 'Ο πρόξενος διαπίστωνε δτι οί χριστιανοί 
έκπρόσωποι έπτοήθηκαν νά έκφρασθώσιν ούχι ψόβω τής εγχωρίου οθωμα
νικής εξουσίας, αλλά γιατί άπό τά τελευταία δημοσιεύματα τών έφημερίδων 
φάνηκε δτι ή Δύναμις ή νποστηρίζουσα ημάς,3 μέ τις τελευταίες διακοινώ- 
σεις της δέν είχε συμπεριλάβει καί τό σαντζάκι τών Ίωαννίνων στά παραχω- 
ρούμενα έδάφη πρός τήν Ελλάδα. 'Η μή άνακίνηση πάντως τοϋ θέματος τής 
γραπτής δήλωσης, ένέργεια τήν οποία κι ό γενικός πρόξενος χαρακτήρισε έκ

1. Βλ. ΑΥΕ, ο.π. έκθεση.
2. Βλ. τήν ύπ’ έριθμ. 1 /4-1-1880 έκθεση τοϋ γενικού προξενείου Ίωαννίνων πρός τό 

'Υπουργείο ’Εξωτερικών, ΑΥΕ, 1880, 99/1,2. Περί τών κατά τήν Βερολίνειον συνθήκην 
εισακτέων μεταρρυθμίσεων.

3. Ε ννοεί τή Γαλλία, ή οποία μέ τον 'Τπουργό ’Εξωτερικών της τόν W addington, 
γιά  νά ξεπεράσει τις άγγλικές άντιρρήσεις, άνέλαβε πρωτοβουλία μεσολάβησης τών Δυνά
μεων γιά  ν ’ άρθεϊ τό άδιέξοδο, άφοϋ γινόταν δεκτή ερμηνεία τοϋ 13ου πρωτόκολλου κατά 
τρόπο πού θά παραχωρούσε στήν 'Ελλάδα τή Θεσσαλία μέχρι τόν "Ολυμπο καί μικρό τμή
μα της ’Ηπείρου, χωρίς τά Γιάννινα. Βλ. ' Ι σ τορ ία  το ν  ’Ε λληνικού ’Έ θνουζ, « ’Εκδοτική 
’Αθηνών», τ . ΙΓ ' σ. 360.
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τών ύστέρίον δικαιολογημένη, προφύλαξε, δπως εξελίχτηκε ή κατάσταση, καί 
τούς ’ίδιους τούς εκπρόσωπους, άλλά κι ολόκληρο τό ελληνικό στοιχείο άπό διω
γμούς κι άλλες δυσμενείς επιπτώσεις.

Παρά τήν επιλογή πού έκαναν οί τουρκικές άρχές γιά νά εξασφαλίσουν 
τή συμμετοχή πειθήνιων οργάνων, τά πράγματα άπόδειξαν δτι οί ελληνικής 
καταγωγής Γιαννιώτες έκπρόσωποι τίμησαν τό όνομά τους καί τήν κοινό
τητα πού έκπροσωποΰσαν. Άπό τις άγορεύσεις τους άποδεικνύεται ότι στά
θηκαν στο ΰψος τών περιστάσεων, ύψωσαν θαρραλέα τή φωνή τους καί έδω
σαν σκληρόν άγώνα γιά τήν προάσπιση τών συμφερόντων τοϋ ελληνισμού.

Έκτος άπό τούς Τούρκους καί τούς 'Έλληνες, στήν επιτροπή εκπροσω
πήθηκε, δπως είπαμε, καί τό εβραϊκό στοιχείο. Ό  εκπρόσωπος τής εβραϊκής 
κοινότητας Βοχοράκης, δταν οί συνεδριάσεις γίνονταν Σάββατο, απούσιαζε 
συνήθως ώς σαββατίζων, δπως άναφέρεται στά πρακτικά. Ή  μόνη έθνό- 
τητα πού δέν εκπροσωπήθηκε έπίσημα ήταν ή άλβανική, πού ήταν καί ή πο
λυπληθέστερη στο βιλαέτι Ίωαννίνων υστέρα άπό τήν ελληνική. Τήν Τουρ
κία δέν τήν συνέφερε τέτοια εκπροσώπηση, παρόλο πού ή Πύλη εϊχε χρησιμο
ποιήσει τά έθνικά αιτήματα τών ’Αλβανών, γιά νά φέρει Αντιπερισπασμό στις 
ελληνικές διεκδικήσεις καί νά επηρεάσει τις αποφάσεις τοΰ Συνεδρίου τοϋ Βε
ρολίνου. Στις συνεδριάσεις τής επιτροπής τήν άλβανική εθνότητα κάλυπταν 
οί ομόθρησκοί τους Τοΰρκοι. 'Υπήρχε, βέβαια, άνεπίσημη άλβανική καί φιλο- 
αλβανική εκπροσώπηση, άλλά εκδηλώθηκε μόνο στις περιπτώσεις πού έπρε
πε νά καταπολεμηθεί κάποιο σοβαρό αίτημα, δπως π.χ. τής χρήσης τής ελ
ληνικής γλώσσας στά δικαστήρια. ’Αλβανός ήταν ό Νακή βέης άπό τό Λιμ- 
πόχοβο,1 ό όποιος απούσιαζε συχνά, γ ι’ αύτό μόνο στις μισές συνεδριάσεις 
της επιτροπής πήρε μέρος. Φιλαλβανός ήταν ό Μουσταφά βέης. Οί ίδιοι, 
λίγα χρόνια αργότερα, στά 1887, υποστήριζαν τή ρουμανική προπαγάνδα, 
οπως άποδεικνύεται άπό έκθεση τοΰ γενικού προξενείου Ίωαννίνων, σύμφωνα 
μέ τήν οποία, ό εκ τών προκρίτων ’Αλβανών Νακή πασάς  καί ό άλβανίζων 
Μοναταφά πασάς  βοήθησαν στήν άνασύσταση τής ρουμανικής σχολής Ί ω 
αννίνων πού είχε κλειστεί τότε άπό τόν βαλή2. ’Από τή μελέτη τών πρακτι
κών εξάγεται δτι ό Νακή βέης ήταν άπό τούς κυριότερους άντίπαλους τής ελ
ληνικής αντιπροσωπείας καί οί θέσεις πού έπαιρνε εναρμονίζονταν άπόλυτα 
μ’ έκεΐνες τής τουρκικής εκπροσώπησης, χωρίς όμως αναφορές στήν άλβα
νική υπόθεση. Γιά τήν άλβανική έθνότητα γινόταν λόγος, δπως άναφέραμε,

1. Σέ λίγα χρόνια τον συναντάμε ώς Νακή πασά. Πρέπει νά είχε πάρει διάκριση γιά 
τΙς έκδουλεύσεις του πρός τον σουλτάνο.

2. Βλ. τ ις  ΰπ ’ άριθμ. 80/20-2-1887, 112/6-3-1887 καί 262/22-5-1887 έκθέσεις τοϋ 
προξενείου Ίωαννίνων προς τό 'Υπουργείο ’Εξωτερικών, AYE, Β' Άρχεΐον, 1887, Πρε
σβεία Κωνσταντινουπόλεως.
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όταν έπρόκειτο νά καταπολεμηθούν οί ελληνικές προτάσεις. Στίς περιπτώσεις 
αυτές οί Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ώς επιχείρημα καί τήν ύπαρξη τών κου- 
τσοβλαχικών πληθυσμών γιά νά έξουδετερώσουν τά ελληνικά επιχειρήματα.1

'Η συζήτηση πάνω στο σχέδιο κανονισμού περί διοργανώσεως βιλαε- 
τίων ολοκληρώθηκε σέ 25 συνεδριάσεις. Αύτές διαρκοϋσαν 4 περίπου ώρες 
ή κάθε μιά, άρχιζαν στίς 8 ή 8 1/2, τουρκική ώρα, καί τελείωναν στίς 11 ή 
12. Τά πρακτικά πού κρατήθηκαν ήταν, κατά κάποιο τρόπο, λεπτομερή. Ά λ 
λες φορές έδιναν περίληψη τών λόγων τοΰ κάθε εκπρόσωπου κι άλλες περιεί
χαν αυτούσιες τίς εισηγήσεις.

Τά πρακτικά είναι χωρισμένα καί κατά κεφάλαια, πού άντιστοιχοϋν στά 
κεφάλαια τών άρθρων τοΰ σχεδίου κανονισμών. Συμπεραίνεται άπ’ αύτό δτι 
τά κεφάλαια ανέρχονται σέ 23, μέ 449 άρθρα.

Ά πό τά άρθρα πού συζητήθηκαν διεξοδικά ένδιαφέρουν εκείνα πού σχε
τίζονται μέ τά δίκαια τής έλληνικής εθνότητας, δπως ήταν ή γλώσσα καί δι
οίκηση. Θ’ άναφερθούμε, λοιπόν, κυρίως σ’ αύτά καί προπαντός στο πρώτο, 
γιατί καί τό δεύτερο θέμα, τής επιλογής δηλ. τών διοικητικών αρχών τοΰ βι
λαετιού, ειχε άμεση σχέση μέ τή γλώσσα. 'Η γενικότερη στάση τής έπιτρο- 
πής άπέναντι στά άλλα άρθρα του σχεδίου, καθώς καί οί αντιρρήσεις τών Ε λ
λήνων έκπρόσωπων διατυπώνονται περιληπτικά στήν «έκθεση» πού συντάχτη
κε καί στον «επίλογο» τον προσαρτημένο σ’ αύτή.

Α\ Ί ί  χρήση τής έλληνικής γλώσσας στά δικαστήρ ια

Τήν έλληνική γλώσσα μέχρι τό 1879 τή χρησιμοποιούσαν στά τουρκικά 
δικαστήρια σ’ ορισμένες φάσεις τής διαδικασίας. Οί αγορεύσεις π.χ. καί έξε- 
τάσεις μαρτύρων γίνονταν στήν έλληνική, καθώς καί οί ανακρίσεις. Αύτό προϋ
πόθετε τή γνώση τής έλληνικής άπό τούς δικαστές, κυρίως άπό τον πρόεδρο, 
άνάγκη πού προσπαθούσαν οί Τούρκοι νά καλύψουν μέ τό διορισμό δικαστών 
πού γνώριζαν τήν έλληνική. 'Η περιορισμένη, δμως, χρήση τής έλληνικής 
δεν ικανοποιούσε τό έλληνικό στοιχείο, γιατί ήθελε νά χρησιμοποιείται ή γλώσ
σα του ώς έπίσημη γλώσσα τών δικαστηρίων, πλάι στήν τουρκική κι ακόμη 
ώς γλώσσα τής διοίκησης2.

1. Βλ. ενδεικτικά τις συζητήσεις γιά τήν χρήση τής έλληνικής γλώσσας στά δικαστή
ρια στό πρώτο τετράδιο τών πρακτικών, τέταρτη συνεδρίαση, παράγρ. 41-54, καθώς καί 
στο δεύτερο τετράδιο τών πρακτικών, συνεδρίαση πέμπτη, σ. 4, παράγρ. 41 κ.έξ. Στις συ
νεδριάσεις αύτές οί Τούρκοι έθεσαν θέμα άλβανικής καί κουτσοβλαχικής γλώσσας, δταν 
οί "Ελληνες ύποστήριξαν σθεναρά τήν χρησιμοποίηση τής έλληνικής, μαζί μέ τήν έπίσημη 
σ’ δλο τό φάσμα τών διαδικασιών μιας δίκης.

2. Βλ. τήν ύπ ’ άριθμ. 1/4-1-1880 έκθεση τοΰ γενικού προξενείου Ίωαννίνων πρός 
τό 'Τπουργεΐο ’Εξωτερικών, ΑΥΕ, 1880, 99/1,2, Περί τών κατά τήν Βερολίνειον συνθή
κην είσακτέων μεταρρυθμίσεων.
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'Η ελληνική άντιπροσωπεία, παρά τίς επίμονες προσπάθειές της, δέν κα
τόρθωσε νά επιβάλλει τίς άπόψεις της καί νά πετύχει τήν ψήφιση τών προ- 
τεινόμενων τροπολογιών. 'Η μουσουλμανική πλειοψηφία δέν τό έπέτρεψε. 
Ήταν, συνεπώς, λανθασμένη ή πληροφορία πού μετέδωσε τό γενικό προξε
νείο Ίωαννίνων στο 'Υπουργείο Εξωτερικών,1 ότι δηλαδή ή ψηφοφορία στήν 
επιτροπή δικαίωσε τίς ελληνικές θέσεις (8 χριστιανοί ψήφισαν ύπέρ καί 7 
μουσουλμάνοι εναντίον)2. Τά πρακτικά δέν άφήνουν αμφιβολίες γιά τό άπο- 
τέλεσμα τής ψηφοφορίας. ’Επειδή δέν έγινε δεκτή ή τροπολογία γιά τήν εισα
γωγή τής έλληνικής γλώσσας στή δικαιοσύνη καί τή διοίκηση τό θέμα συμπε- 
ριλήφθηκε στήν «έκθεση» καθώς καί στον «έπίλογο» πού σύνταξαν οί "Ελλη
νες εκπρόσωποι, όπως θ’ άναφερθεΐ παρακάτω. Στήν πραγματικότητα έγινε 
ψηφοφορία γιά τόν τύπο κι οχι γιά τήν ούσία3.

'Η συζήτηση γιά τή χρήση τής έλληνικής στά δικαστήρια μαζί μέ τήν 
τουρκική άρχισε μέ τήν ανάγνωση τοϋ άρθρου 21 τουρκ ιστί καί ελληνιστί, 
δπως γινόταν μ’ δλα τά άρθρα. Μέ τό άρθρο αύτό είσαγόταν στά δικαστήρια 
ή επιτόπιος γλώ σσα  δίπλα στήν έπίσημη. Ί Ι εισαγωγή της όμως είχε πε
ριορισμένη έκταση. ’Αναφερόταν μόνο στις άνακρίσεις καί στις μεταφράσεις 
τών αποφάσεων τών δικαστηρίων. 'Η θέση τών 'Ελλήνων εκπρόσωπων από
βλεπε σέ δύο σκοπούς: 1) νά πετύχει άπόφαση τής επιτροπής ότι έπικρατού-

1. Βλ. τήν δ.π. έκθεση.
2. Στήν έκθεση άναφέρεται δτι άρνήθηκαν ψήφο δυό όθωμανοί κ α ι οντο ι ε ίσ ίν  ο ί 

γνωατοί φ ίλο ι μαζ , σημείωνε 6 πρόξενος. Στήν πραγματικότητα μόνον ό Μουσλήμ άγάς 
είχε άπόσχει άπό τήν ψηφοφορία, ό άλλος ήταν ό Εβραίος Βοχοράκης έφέντης.

3. Ά πό  τό 1881 καί μετά έπισημαίνεται διαφοροποίηση τής παράδοσης πού είχε δη- 
μιουργηθεϊ στά τουρκικά δικαστήρια τών Ίωαννίνων, νά χρησιμοποιείται δηλαδή ή έλλη- 
νική στις ανακρίσεις καί στις άγορεύσεις. Κι αύτό ίσως ν ’ άποτελεΐ έπίπτωση τής επίμο
νης τών Ελλήνων έκπρόσωπων στήν έπιτροπή νά καθιερωθεί καί επίσημα ή έλληνική γλώσ
σα στά δικαστήρια καί τή διοίκηση. Ή  έλληνική γλώσσα απαγορεύτηκε νά χρησιμοποιεί
ται άπό τό 1881 (βλ. Γ. Κ αζαντζή , 'Η  κατάργησις τής έλληνικής γλώσσης εις τά τουρκι
κά δικαστήρια, « ’Ηπειρωτική Ε σ τ ία » , τ. 4(1955), σ. 1095) ή άπό τό 1886, σύμφωνα μ’ 
άλλη έκδοχή (βλ. Χρ. I. Σ ονλη, Ή  εκθεσις τοϋ Η πειρωτικού τύπου, «Δωδώνη», τ. Α' 
1931-32, σ. 277). Γιά τήν άπόφαση αύτή προβάλλονται ώς αίτια ή πρόκληση τοϋ έθνικοϋ 
αισθήματος τών Τούρκων άπό τις καταθέσεις Ελλήνων στά δικαστήρια ή τις ομιλίες έκ- 
παιδευτικών λειτουργών (δπως τοϋ γυμνασιάρχη τής Ζωσιμαίας Σχολής Μ. Π ανταζή) σέ 
γλώσσα καθαρεύουσα πού δέν καταλάβαιναν οΐ δικαστές, οί διοικητικοί ύπάλληλοι καί οί 
Τουρκογιαννιώτες, εξοικειωμένοι μόνο στήν χρήση τής όμιλούμενης (βλ. Κ αζαντζή , δ .π .). 
’Αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας τών Τουρκογιαννιωτών στήν Πύλη οδήγησαν 
στήν κατάργηση τής έλληνικής. Ή  γνώμη τοϋ Μπόγκα (βλ. δ .π .), σύμφωνα μέ τήν όποία 
άπό καιρό οί μισέλληνες Τοϋρκοι μελετούσαν τήν κατάργηση τοϋ εθίμου τής χρήσης τής 
έλληνικής κι άφορμή έδωσαν τά περιστατικά πού άναφέρθηκαν, είναι ή πιο σωστή. Τήν άπό
φαση τών Τούρκων πρέπει οπωσδήποτε νά ένίσχυσε καί ή στάση τών Ελλήνων έκπρόσω
πων κατά τίς συζητήσεις τής έπιτροπης γιά τήν καθιέρωση τής έλληνικής ώς έπίσημης 
γλώσσας.
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σα επιτόπια γλώσσα στο βιλαέτι ήταν ή ελληνική, και 2) νά γίνει τροποποί
ηση καί συμπλήρωση τοϋ άρθρου, έ'τσι πού νά τό λάβει σοβαρά ύπόψη της ή 
Πύλη καί νά βάλει στον κανονισμό τήν έπιτόπια γλώσσα ώς έπίσημη, υ
στέρα άπό τήν τουρκική, σ’ όλες τις φάσεις μιας δίκης.

’Αμέσως μετά τήν άνάγνωση τοϋ άρθρου, εισήγηση άπό τήν ελληνική 
πλευρά έκανε ό Ν. ’Ασβεστάς1. Άφοΰ έξέφρασε τή βαθειά εύγνωμοσύνη του 
πρός τήν κυβέρνηση γιά τό νέο ευεργέτημα πού παραχωροΰσε στους υπόδου
λους τό άρθρο 21, υπενθύμιζε δτι δόθηκε ή ελευθερία στά κατά τόπους συμ
βούλια νά κάνουν προσθαφαιρέσεις καί τροποποιήσεις πάνω στά άρθρα, σύμ
φωνα μέ τις ανάγκες τοΰ τόπου. Πρότεινε, λοιπόν, τις παρακάτω προσθήκες 
στο άρθρο: 1) Οί άναφορές νά γίνονται στήν έπίσημη τουρκική γλώσσα καί 
στήν έπιτόπια, 2) Τό ΐδιο καί οί εισαγωγές, έκθέσεις καί παραστάσεις, 3) Τά 
πρακτικά νά κρατιούνται στήν τουρκική καί στήν έπιτόπια, καί 4) Οί άποφά- 
σεις νά έκδίδονται στήν τουρκική καί στήν έπιτόπια. ’Ενεργούντες δέ οϋτω 
την προσθήκην ταντην  - κατέληγε ό ’Ασβεστάς - έκτελονμεν τήν βούλησιν 
τής Σ. Κυβερντρεως, διότι ή φράσις εν τω άρθρω αντώ άνακριτα ι νά διορίζων- 
τα ι οί γνωρίζοντες τήν γλώσσαν τον τόπου δέν είνα ι άλλο παρά επιβοήθημα 
τεθεν ϊνα γίνη ή ανωτέρω προσθήκη.

Στις προτάσεις σημειώθηκε έντονη αντίδραση. 'Ο Νακή βέης, πού μί
λησε πρώτος, τις άπέρριψε μέ τήν αιτιολογία δτι ή αποδοχή καί ή έφαρμογή 
τους θ’ αϋξαινε τις δαπάνες τοΰ βιλαετιού, τό όποιο είχε άνάγκη άπό πολλά 
έσοδα γιά τήν ύλική καί πνευματική προαγωγή τών υπηκόων. Εξάλλου ή ά- 
ποδοχή τής πρότασης θά δημιουργούσε πολλά εμπόδια στή διοίκηση, έξαιτίας 
τής πολυγλωσσίας πού υπήρχε στο βιλαέτι. ’Αρκοϋσε, κατέληξε, ή μετάφρα
ση πού δώριζε ή κυβέρνηση στον τόπο καί δέ χρειαζόταν καμιά προσθήκη.

Ή  πρόθεση τοΰ Νακή βέη ήταν φανερή. ’Αγωνιζόταν ν’ αποκλείσει τήν 
ελληνική άπό τά δικαστήρια, τήν όποια δέν άναγνώριζε ώς έπικρατούσα, άφοΰ 
τήν έθετε σέ ίση μοίρα μέ τις γλώσσες άλλων έθνοτήτων. Στήν πραγματικό
τητα, ή μόνη γλώσσα πού ερχόταν δεύτερη, ύστερα άπό τήν ελληνική, στο χώ
ρο τοΰ βιλαετιοΰ ήταν ή άλβανική καί μ’ αύτό τό δπλο προσπαθοΰσε ν’ άντι- 
κρούσει τήν πρόταση ό Νακή βέης.

Ό  Κ. 'Αλιεύς άπόδειξε δτι τά επιχειρήματα τοΰ Νακή δέν ήταν σωστά. 
Τα έξοδα, ειπε, στά όποια θά υποβαλλόταν ή διοίκηση θά ήταν άσήμαντα, 
συγκρινόμενα μέ τήν μεγάλη ωφέλεια πού θά προέκυπτε άπό τήν εισαγωγή 
της ελληνικής στά δικαστήρια. Κι ούτε, πρόσθεσε, θά περιπλεκόταν ή διοίκη
ση απο τήν τοπική πολυγλωσσία, άφοΰ δλες οί έθνότητες μιλοΰσαν τήν ελλη
νική γλώσσα.

'Ο φιλαλβανός Μουσταφά βέης άντέκρουσε τά επιχειρήματα τών Έλλή-

1. Βλ. πρακτικά τέταρτης συνεδρίασης τής 29 Δεκεμβρίου 1879, παράγρ. 40.
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νων καί συμφώνησε μέ τον Νακή. 'Η εισαγωγή τής έλληνικής, είπε, ώς έπι- 
κρατέστερης τοπικής θά περιέπλεκε τά πράγματα.1 'Ο κανονισμός δέν άφο- 
ροϋσε ρυθμίσεις μόνο γιά τήν πόλη τών Ίωαννίνων καί τά περίχωρά της, άλ
λα γιά ολόκληρο τό βιλαέτι. Αύτό θά υποχρέωνε στή χρησιμοποίηση διαφορε
τικής γλώσσας σέ κάθε καζά, γεγονός πού άπαιτοϋσε καί τό διορισμό μεγά
λου άριθμοΰ γραμματέων, οί όποιοι επρεπε νά γνωρίζουν τή γλώσσα τοΰ τό
που. Κάτι τέτοιο, συνέχισε, θά οδηγούσε σέ βαβυλωνία.

'Ο Μουσταφά βέης άμφισβήτησε περισσότερο άπ’ δ,τι ό Νακή βέης τήν 
υπεροχή τής έλληνικής ανάμεσα στούς πληθυσμούς τοΰ βιλαετιού. Στήν ού- 
σία, είπε, ή χρήση της περιοριζόταν μόνο στον καζά Ίωαννίνων. "Αν τό δεχό
ταν αύτό ή έπιτροπή, θά έξουδετερώνονταν 6λα τά επιχειρήματα τής έλληνικής 
άντιπροσωπείας, άφοϋ ό καζάς Ίωαννίνο^ν ήταν μικρό τμήμα τών τεσσάρων 
σαντζακιών τοΰ βιλαετιού.

Ή  διαλογική συζήτηση πού έπακολούθησε είχε ώς άντικείμενο νά διευ
κρινιστεί σέ ποιές επαρχίες έπικρατοϋσε ή έλληνική. Οί 'Έλληνες εκπρόσω
ποι έπέμεναν δτι οχι μόνο στον καζά, άλλά σ’ ολόκληρα τά σαντζάκια Ίωαννί
νων καί τής Πρέβεζας έπικρατοϋσε ή έλληνική. ’Από τήν πλευρά τους δέν υπήρ
χε άντίρρηση νά είσαχθεϊ ή άλβανική γλώσσα στίς έπαρχίες εκείνες πού έπι
κρατοϋσε ή άλβανική εθνότητα, παρόλο πού ή άλβανική γλώσσα ήταν άκόμη 
άδιαμόρφωτη2.

Άπό τή συζήτηση φαινόταν δτι τά έλληνικά έπιχειρήματα δέν ήταν εύ
κολο νά έξουδετερωθοΰν. ’Έτσι έπιχειρήθηκε στροφή, μέ σκοπό νά γίνουν δια
βλητές οί προτάσεις άπό άλλη πλευρά. 'Ο Όχανές έφέντης έξέφρασε τήν άπο- 
ρία πώς ή τουρκική γλώσσα θά ήταν ή έπίσημη, άφοϋ, οί αιτήσεις, αγορεύ
σεις, ανακρίσεις, κοινοποιήσεις, αποφάσεις θά συντάσσονταν στήν έλληνική, 
ή όποία θά γινόταν στήν πραγματικότητα ή έπίσημη γλώσσα καί ή τουρκική 
θά ήταν τέτοια μόνο κατ’ δνομα, πράγμα βέβαια άπαράδεκτο. Ή  πρόθεσή 
του ήταν προφανής: νά δημιουργηθοΰν ανησυχίες γιά τήν τύχη τής τουρκικής. 
Συνεπίκουρος τών άπόψεών του ήλθε ό Βεχαή έφέντης, μέ τό έπιχείρημα δτι 
μέ βάση τό διεθνές δίκαιο κάθε κράτος ειχε τήν έπίσημη γλώσσα του. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα εφερε τήν Ινδία, στήν όποία έπίσημη γλώσσα τών 
δικαστηρίων ήταν ή άγγλική, παρά τήν ύπαρξη πολυπληθών μουσουλμανικών 
πληθυσμών.

1. Δ ιότι ή  επ ιτόπ ιο ς  γ λώ σσα  δέν ε ίνα ι μόνον ή  'Ε λληνική· ψερ’ ε ίπ ε ϊν  πέραν τοϋ  Κ α -  
λ ιπακ ίον  άκούετα ι ή  Ά λβαν ικ ή , ε ίς τό  Μ έτσοβον ή  Β λαχ ική , ε ις τούς Φ ιλάτα ις, Π αραμυ
θίαν κ α ι ε ίς τό  Μ αργαρ ίτ ι τή ς  Π ρεβέζης επ ίση ς  ή  ’Α λβανική, υποστήριξε ό Μουσταφά 
βέης.

2. 'Ο Πάνος Σακελλάριος παρατήρησε δτι: ή  γλώ σσα , ή  όπο ια  δέν έχει γρά μ μ α τα  
δέν ε ίνα ι γ λώ σσ α · 6 Μουσταφά βέης απάντησε: ή  Α λβαν ικ ή  γλώ σσα  σήμερον εχει γ ρ ά μ 
μ α τα  κ α ι ε ίνα ι γ λώ σσα  κ α ι αΰτη  ώς π ά σα  αλλη.
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Ή αμετακίνητη επιμονή κάθε πλευράς στίς απόψεις της οδήγησε τίς συ
ζητήσεις σ’ αδιέξοδο κι άποφασίστηκε ή συνέχισή τους στήν επόμενη συνε
δρίαση.

Τήν υποστήριξη τών έλληνικών απόψεων στήν πέμπτη συνεδρίαση άνέ· 
λαβε ό Νικ. Κίγκος,1 πού αγωνίστηκε νά καταρρίψει τά. δύο βασικά επιχειρή
ματα τών Τούρκοίν: 1) δτι δέν ήταν δυνατό νά χαρακτηριστεί ή έλληνική ώ< 
επικρατούσα, επειδή υπήρχαν κι άλλες γλώσσες στο χώρο του βιλαετιού 
καί 2) δτι ή εισαγωγή τής έλληνικής στά δικαστήρια θά έ'θετε σέ δεύτερι 
μοίρα τήν επίσημη τουρκική. Σ' αύτά άντιπαράταξε ό Κίγκος τά εξής: 
..."Ερχομαι εις τήν ενστασιν τον Μουσταφά βέη, δστις εΐπεν δτι εις τό Βι· 
λαέτιόν μας είναι γλώσσαι πολλαί. Λέγων γλώ σσαι ό Μουσταφά βέης δέν άμ· 
φιβάλλομεν βεβαίως δτι εννοεί τήν γραφομένην γλώσσαν εκείνην, τήν οποίοι 
μεταχειρίζεται ή πλειονότης τών κατοίκων τον τόπον, εις παράδειγμα δέ τήι 
ένστάσεώς τον έφερε τό Μέτσοβον κα ι άλλα τινά μέρη. Ε ρωτώ  τόν Μουσταφί 
βέην, γλώσσαν ποιαν οι Μετσοβίτες μεταχειρίζονται εις τάς ληψοδοσίας των 
αλληλογραφίαν των, κατάστιχά των κα ι εις τήν έξάσκησιν τών καθηκόνταη 
αντής τής θρησκείας των; "Οσον όέ ο ί εδώ, πάλιν αφήνω αυτούς τούς ίδίουι 
Βέηδες νά μάς εϊπωσι ποιαν γλώσσαν Μχουσιν εις τάς οικογένειας των, λη 
ψοδοσίας των, αλληλογραφίαν και κατάστιχά των.

Στή συνέχεια ό Κίγκος απέδειξε οτι ή ένσταση τοϋ Βεχαή έφέντη δέν εύ- 
σταθοΰσε. ’ Ανέφερε χαρακτηριστικά τό παράδειγμα τής Λύστροουγγαρίας, 6 
που, ένώ ή επίσημη γλώσσα ήταν ή γερμανική, τά δικαστήρια χρησιμοποιου 
σαν τήν έπιτόπια γλώσσα στίς διάφορες επαρχίες (στήν Τεργέστη π.χ. τή' 
ιταλική, στή Δαλματία τή σλαβική κλπ.). Το ίδιο εκανε ή Λύστροουγγαρίί 
στον τομέα τής διοίκησης. Έξέδιδε τις διαταγές της σέ δυό γλώσσες, τή γερ 
μανική καί τήν έπικρατούσα έπιτόπια.

’Ακολούθως έρχομαι - συνέχισε ό Κίγκος - και εις τήν ενστασιν το> 
Μουφετής ’Εφένδου, δστις εϊτιεν δτι αν τεθή ή επιτόπιος γλώ σσα εϊς τά  δικα 
στήρια, τότε ή δεσπόζουσα γλώσσα μένει ώς μετάφρααις. ’Απορώ πώς ό Γε 
νικός ’Επόπτης τών δικαστηρίων, δστις καθημερινά βλέπει δτι ααιασα ή δια 
δικασία καί συζητήσεις εις δ  λα τά  δικαστήρια γ ίνεται εις τήν έπ ιτόπιον γλώο 
σαν, καί διά νά μή τηρώνται τά πρακτικά εϊς αυτήν ή δικαιοαύνη χάνει πολ\ 
διότι πολλοί τών δικαστών προφασίζονται δτι αλλα άπεφασίσαμεν κα ι άλλ 
γίνονται, υπεκφυγή δίκαια διά τονς μή γνωρίζοντας τήν γλώσσαν δ ικαστά  
“Εχομεν δέ και εν δικαστήριον, δπον είναι ή έπ ιτόπιος γλώσσα: τό Έμτιορι 
δικεϊον, οπού τηρώνται τά πρακτικά εις τήν έπιτόπιον γλώσσαν κα ι ή  συζι 
τησις και ή άπόφασις και απαγγέλλεται το ϊς διαδίκοις, ακολούθως γίνετα ι ι

1. Βλ. πρακτικά πέμπτης συνεδρίασης, της 3 Ίανουαρίου 1880, τετράδιο δεύτερ 
σ. 4, παράγρ. 41 κ.έξ.
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Ιλιάμί1 τουρκ ιστί, λοιπόν τό τοιοϋτον Ιλιάμι ώς μετάφρασιν τό θεωρεί ό Μου- 
φετής έφένδης; Π ροσβάλλεται ή δεσπόζουσα γλώσσα καί τά κυριαρχικά δ ι
καιώματα τής Σεβαστής Κυβερνήσεώς μας ή άναπληροϋται ή θέλησις τοΰ Αύ- 
τοκράτορός μας; "Οθεν ή ένστασίς του είνα ι άπορριπτέα.

Τέλος, ό Κίγκος συντάχτηκε μέ τίς προτάσεις τοΰ Άσβεστά καί κατέληξε 
μέ τήν ελπίδα δτι οί Τούρκοι εκπρόσωποι δέν θά έπέμεναν στήν άρνησή τους. Σ’ 
αντίθετη περίπτο^ση, παρακαλοϋσε τό βαλή νά περιληφθοϋν στά πρακτικά καί στήν 
εκθεση λεπτομερειακά δλες οί προτάσεις τών μελών, αίτημα πού έγινε άποδεκτό.

Τά επιχειρήματα τοΰ Κίγκου ήταν ισχυρά. ’Ιδιαίτερα ή αναφορά του στή 
γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν οί ίδιοι οί Τούρκοι στά σπίτια τους ήταν κάτι 
πού δέ μπορούσε ν’ άμφισβητηθεΐ, άφοϋ άποτελοΰσε ζωντανή πραγματικότητα.

Ό  Όχανές έφέντης άνέλαβε καί πάλι ν’ άντικρούσει τίς ελληνικές θέ
σεις, στρέφοντας τή συζήτηση στή διαγραφόμενη άπειλή νά υποσκελιστεί ή 
έπίσημη τουρκική άπό τήν έλληνική. “Αν έπιτρεπόταν, εΐπε, νά γίνεται στά 
δικαστήρια ή συζήτηση στά έλληνικά, αύτό δέ βασιζόταν σέ νόμο, διάταγμα 
ή διαταγή, άλλα μόνο σ’ ανοχή τής διοίκησης. ’Επιδιώκοντας εξάλλου ν’ άν- 
τικρούσει τό επιχείρημα δτι ή χρήση τής έλληνικής θά υποβοηθούσε στήν κα
λύτερη άπονομή τής δικαιοσύνης, άφησε νά εννοηθεί δτι γινόταν προσπάθεια 
νά φανεί διαβλητός ό τρόπος, μέ τον όποιο λειτουργούσαν τά δικαστήρια σ’ δλη 
τήν έκταση τής αύτοκρατορίας2. Γιά νά δημιουργήσει, φαίνεται, μεγαλύτερη 
έντύπωση δ Όχανές άπέδωσε καί στον εαυτό του εύθύνη, γιατί ή συζήτηση 
πού άρχισε γιά τή γλώσσα προκάλεσε δυσαρέσκεια σ’ ορισμένους τουρκικούς 
κύκλους τής πόλης, οί όποιοι υπέβαλαν άναφορές στήν Πύλη3.

Οί υπαινιγμοί τοΰ Όχανές δέν πτόησαν τούς "Ελληνες, οί όποιοι έπέμει- 
ναν στίς θέσεις τους μέ θάρρος. Λοιπόν—πήρε τό λόγο ό Ν. Τσανάκας—εν 
Κράτος διά νά ήναι Ισχυρόν νομίζετε δτι απα ιτε ίτα ι νά έχη στρατόν πολυάρι
θμον; Κ ατά  τήν ταπεινήν μου γνώμην, δχι. Νά έχη δπλα κα ί τηλεβόλα άπει
ρα; ’Ό χι. Νά ηναι ή Κυβέρνησις πλούσια και ό λαός νά πάσχη ; Κ ατά τήν Ιδέ
αν μου τήν ίσχύν ενός Κράτους τήν αποδίδω εις τήν ευημερίαν και πρόοδον 
τοΰ λαοϋ κα ι τοϋτο κα ι αυτή ή ιστορία  μας διδάσκει και τά παρόντα πράγματα, 
διότι Κυβέρνησις κα ι λαός ε ίσ ι σώμα κα ί ψυχή, ή δέ ευημερία τοϋ λαοϋ κατορ- 
θοΰται διά τής διαδόσεως τής παιδείας, τής απονομής τής δικαιοσύνης καί 
τής καλής διοικήσεως.

1. ilam  =  δικαστική άπόφαση.
2. Ά ρ α  -  ρώτησε -ε ις  την πρω τεύουσαν κ α ι ε ις τά  επαρχ ία ς  μ ή  μ εταχε ιρ ιζόμ ενο ι 

τήν γλώ σσαν  ο ί άνθρω ποι γ ίνοντα ι θύματα  ά ρνη σ ιδ ικ ία ς ; δπερ άνυποστήρ ικ τον . Στή συνέ
χεια ό Ό χανές υπογράμμισε τούς λόγους, οί όποιοι απαγόρευαν συζητήσεις γύρω άπό τή 
γλώσσα: 'Ά λλως τε  δέ π ό σα ς  ή Α ύτοκρατορ ική  Κ υβέρνησ ις  ύπ έσ τη  θυσ ίας δ ιά  νά δ ια τη -  
ρήση  τήν  γλώ σσαν  ταύτην, π όσους  πολέμους κ α ι όπ ο ια ς  α ιμ α το χ υ σ ία ς !  Ή  γλώ σσα  ε ίνα ι 
σημ ε ϊον  δ ια κρ ιτ ικ όν  τή ς  Α ρχή ς  κ α ί σύμβολον κ υρ ια ρχ ία ς . Τοϋτο ε ίνα ι τ ι  ιερόν κ α ι εύρ ίσκε- 
τα ι ύπεράνω  π ά ση ς  ένστάσεω ς κ α ι σ νζητήσεω ς.

3. Βλ. τά δ.π. πρακτικά τής πέμπτης συνεδρίασης, σ. 7, παράγρ. 45.
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Γιά νά έπιτευχθοϋν οί σκοποί αύτοί, συνέχισε ό Τσανάκας, συντάχτηκαν 
τά σχέδια τών κανονισμών καί συγκροτήθηκαν οί επιτροπές γιά νά συζητήσουν 
τά άρθρα καί προτείνουν τροποποιήσεις, άνάλογα μέ τις τοπικές άνάγκες. "Αν 
δέν άνταποκριθοϋμε στο αίτημα της Κυβέρνησης άμαρτάνομεν, τόνισε, 
τοντεστιν ειμεθα υπεύθυνοι ενώπιον τον θεοϋ, τής Σ. Κνβερνήσεως και τον 
λαοϋ. 'Αμαρτία προς τό Θεό ήταν ή άπόκρυψη τής αλήθειας, άμαρτία προς 
τήν Κυβέρνηση ή μή υπηρέτησή της μέ πίστη καί ειλικρίνεια, άμαρτία πρός 
τό λαό ή άδικία πού τοϋ γινόταν.

Ή εισήγηση τοϋ Τσανάκα ήταν οχι μόνο θαρραλέα, άλλά καί προκλητι
κή. Εξουδετέρωνε τις άναφορές γιά συμπεριφορά άνάλογη μ’ εκείνη πού έ
πρεπε νά δείχνει ό ραγιάς άπέναντι στήν εξουσία, σύμβολο της οποίας κατά τούς 
Τούρκους ήταν καί ή έπίσημη γλώσσα. Ό Τσανάκας όχι μόνο άνήγαγε τό 
θέμα της έλληνικής γλώσσας σέ ήθική παρεκτροπή κι άρνηση προσφοράς υπη
ρεσιών πρός τό σουλτάνο, άλλά προχώρησε καί πιό πέρα κάνοντας αυστηρή 
κριτική της κατάστασης πού έπικρατοΰσε στήν αύτοκρατορία.

01 Τοΰρκοι, είτε γιατί δέν συνέλαβαν τό νόημα της εισήγησής του, είτε 
γιατί νόμισαν δτι δέν έπρεπε νά επεκτείνουν τή συζήτηση γύρω άπό τά θέ
ματα της διοίκησης, δικαιοσύνης καί παιδείας πού έπισήμανε ό Τσανάκας, 
δέν άντέδρασαν στά δσα έθιξε. Περιορίστηκαν μόνο στήν πεισματική τους. 
άρνηση. "Ετσι ό Μουσταφά βέης έπέλεξε άλλο δρόμο γιά νά δείξει τήν αντί
θεσή του. Δέν άποτελουσε, είπε, σοβαρή άνάγκη τό ζήτημα αυτό. “Αλλα θέ
ματα έπρεπε νά τούς άπασχολοΰν, όπως ή παιδεία, ή σύσταση σχολείων καί 
ή διάδοση της γλώσσας τοΰ κράτους, δπως άλλωστε έπέβαλε καί τό σύνταγμα, 
"Αν κάθε έθνότητα εργαζόταν γιά τήν άνάπτυξη της δικής της γλώσσας, τότι 
ό σκοπός, ή εκμάθηση δηλαδή τής τουρκικής, δέν μπορούσε νά έπιτευχθεΐ. 
"Αν, αντίθετα, γενικευόταν ή εκμάθηση της τουρκικής, τότε θά αίρονταν καί 
οί δυσκολίες πού παρουσιάζονταν στά δικαστήρια καί στη διοίκηση. Οί "Ελ
ληνες έκπρόσωποι άντέταξαν τό έπιχείρημα δτι έπρεπε νά περάσουν πολλί 
χρόνια γιά νά γενικευτεί ή έκμάθησή της, ένώ οΐ άνάγκες ήταν άμεσες. 'Ο 
'Αλιεύς μάλιστα έπέμενε δτι ή χρήση τής ελληνικής ήταν γενικευμένη σ’ 6λό 
τό βιλαέτι. Γιά παράδειγμα άνέφερε τήν Αυλώνα καί τό Βεράτι, δπου, έκτό̂  
άπό τούς χριστιανούς, καί πολλοί μουσουλμάνοι ’Αλβανοί χρησιμοποιοϋσορί 
τήν ελληνική στις έμπορικές συναλλαγές τους καί τήν άλληλογραφία, γεγονό
τα πού άμφισβήτησε ό Μουσταφά βέης. Συνεπίκουρος ήλθε ό Νακή βέης, πού 
έπισήμανε τήν άνάγκη νά μάθουν οί υπάλληλοι τήν τουρκική, διαφορετικά υ
πήρχε καταστρατήγηση τών νόμων καί διαταγών τής κυβέρνησης.

'Η συζήτηση εξακολούθησε έντονη, τό άποτέλεσμα δμως είχε κριθεΐ τό« 
σο άπό τήν έξασφαλισμένη πλειοψηφία 8σο καί άπό τήν επέμβαση τοϋ βαλή, 
ό όποιος παρατήρησε δτι: τό αρθρον τοντο, δπως εύρίσκεται και υπάρχει^ 
άνταποκρίνεται πληρέστατα εις τάς τοπικάς άνάγκας. Οί ελληνικές άπόψίΐς
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διαβιβάστηκαν στήν Πύλη μέ τήν έκθεση πού συντάχτηκε. Τό αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας ήταν 11 ψήφοι υπέρ τής διατήρησης τοΰ άρθρου, χωρίς καμιά 
διόρθωση καί 7 ύπέρ της αποδοχής της πρότασης Άσβεστα (Τσανάκας, Α 
λιεύς, Δοβρινοβίτης, Σακελλάριος, Ασβεστάς, Καζαντζής, Χάϊτας). ‘Ο ε
δραίος Βοχοράκης άπέσχε άπό τήν ψηφοφορία, τό ίδιο έκανε κι ό Μουσλήμ άγάς1. 
Καί, παρόλο πού τά πρακτικά μιλούν γιά ψηφοφορία, ή σύνταξη της έκθεσης 
ϊχει έπηρεαστεΐ άπό τίς άπόψεις τοΰ Κίγκου, πού, φαίνεται, δτι δέν πηρε μέ
ρος στήν ψηφοφορία.
Β'. Ή  επιλογή τών φορέων τής εξουσίας

Ή έπιλογή τών φορέων τής εξουσίας ήταν τό δεύτερο μεγάλο θέμα πού 
Απασχόλησε τήν επιτροπή. Γιά τούς Τούρκους ή ύπόθεση δέν παρουσίαζε ι
διαίτερο ενδιαφέρον, άφοΰ, κάτω άπό δποιεσδήποτε προϋποθέσεις, ή εκλογή 
τών τοπικών άρχών θά γινόταν άπό μουσουλμάνους. Άλλά τό ελληνικό στοι
χείο και οί Αλβανοί ένδιαφέρονταν άμεσα γιά τό πρόβλημα.8 Οί Έλληνες προ
παντός διέβλεπαν δτι ή άποδοχή τών άρθρων δπως ήταν έγκυμονοΰσε κινδύ
νους γιά τήν έθνότητά τους, έξαιτίας της εύχέρειας πού παρείχε τό άρθρο στο 
διορισμό βαλήδων καταγόμενων άπό τό βιλαέτι. Κάτι τέτοιο δημιουργούσε 
δυνατότητες γιά τό διορισμό Αλβανών βαλήδων, δπως είχε συμβεΐ στά μέσα 
του 19ου αΐ. μέ τόν Ισμαήλ πασά, ό όποιος εργάστηκε, δπως ήταν φυσικό, 
γιά τά συμφέροντα τής έθνότητάς του3.

Τό θέμα άνοιξε μέ τή συζήτηση τοΰ 20οΰ άρθρου, πού άναφερόταν στους 
καϊμακάμηδες και τούς μουτασαρίφηδες.4 *0 Όχανές έφέντης πρότεινε νά

1. Πρέπει νά ήταν άπό τούς γνωστούς φίλους πού άνάφερε ό "Ελληνας πρόξενος 
(βλ. δ.π.). Στήν έκτη συνεδρίαση τής επιτροπής (βλ. πρακτικά τής 8 Ίανουαρίου 1880, 
παράγρ. 66) ό Κίγκος τόνισε οτι πρόκειται γιά πρόβλημα φυλετικό: δέν βλέπω τήν άνάγκην 
Τής ψηφοφορίας, εϊπε, καθόσον πρόκειται περί φυλετικής διαχρίαεως μεταξύ Χριστιανών 
καί Μουσουλμάνων και τό συμβούλιο ν' δεν είναι χατηρτιαμένον άναλάγως τής πλειονότη
τας έκάατης κοινότητος τοϋ Βιλαετιού. Ή  πρότασή του γιά θέμα κακής σύνθεσης τοϋ συμ
βουλίου, πού όδηγοΰσε σέ άποφάσεις παρμένες άπό πριν, άπορρίφΟηκε, ύστερα άπό έντονες 
άντιδράσεις τών Τούρκων μ’ επικεφαλής τό βαλή.

2. Ή  προβολή τών άλβανικών θέσεων γινόταν άντιληπτή μόνο κατά τήν άντίκρουση 
τών έλληνικών έπιχειρημάτων.

3. Γιά τόν έγγονό τοϋ Άλή πασά ’Ισμαήλ, πού διατέλεσε βαλής Ίωαννίνων στά 1850 
-51, βλ. ’Ελευθερίας I. Νικολαίδου, ‘Η στάση τής Τουρκίας άπέναντι στούς ’Αλβανούς 
σέ συνάρτηση μέ τή διάδοση τής Μεγάλης ’Ιδέας στήν Ήπειρο (μέσα 19ου αί.), «Δωδώνη», 
τ. 8 (1979), σ. 81 κ.έξ. ’Αλβανός βαλής θά διοριζόταν πάλι στίς παραμονές τών βαλκανι
κών πολέμων, ύστερα άπό άποδοχή τών αιτημάτων τών ’Αλβανών επαναστατών. Βλ. γιά 
Ής σχετικές έλληνικές άντιδράσεις στήν έφημ. «Ήπειρος», άριθμ. φύλλ. 165/26-8-1912, 
168 /16-9-1912.

4. Βλ. πρακτικά τρίτης συνεδρίασης, τής 22 Δεκεμβρίου 1879, τετράδιο πρακτικών
πρώτο, παράγρ. 36-49.
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μή διορίζονται καϊμακάμηδες σέ καζά τοΰ σαντζακιού, άπό τον όποιο κατά
γονταν1. Οί ΐδιοι νόμοι τής έντοπιότητας πρότεινε νά ΐσχύσουν καί γιά τούς 
προέδρους τών δικαστηρίων καί τούς αξιωματικούς τής χωροφυλακής.'Η βάση 
τοΰ άρθρου ήταν σωστή, γιατί εθετε τό θέμα του ασυμβίβαστου τής άσκησης 
τής έξουσίας έκ μέρους τών φορέων της στίς περιοχές απ’ δπου κατάγονταν. 
Τό θέμα λοιπόν τής έντοπιότητας, όπως θά λέγαμε σήμερα, έ'δωσε τήν ευκαι
ρία στους "Ελληνες εκπρόσωπους νά επεκτείνουν τό περιεχόμενο τοΰ άρθρου 
μέ προτάσεις τροποποιήσεων.

Ό  Κίγκος ζήτησε πρώτα νά οριστεί χωρίς αμφισβητήσεις ή έννοια τών 
φράσεων τοΰ κειμένου, δτι ό καϊμακάμης πρέπει νά εχει τάς άπαιτουμένας 
υπό τοΰ νόμου γνώσεις και Ικανότητας. Ό  βαλής έδωσε τή διευκρίνιση, οτι 
τό άρθρο άναφέρεται σ’ έκεΐνες τίς γνώσεις καί τίς ικανότητες πού χρειάζον
ται γιά τή σωστή εκτέλεση τής υπηρεσίας. 'Ο Τσανάκας πρότεινε νά γίνεται 
ό διορισμός τών καϊμακάμηδων καί μουτασαρίφηδων οπο ς̂ δριζε τό άρθρο, 
μέ τήν υποχρέωση όμως νά γνωρίζουν τή γλώσσα τοΰ τόπου. Πρόταση νά 
παρακαμφθοΰν οί διατάξεις τοΰ άρθρου (Βεχαή έφέντη), μέ τήν προσθήκη 
δτι σ’ έκτακτες περιστάσεις μποροΰσαν νά διορίζονται άπό τό βαλή καί ικανοί 
ντόπιοι ώς καϊμακάμηδες, άπορρίφτηκε. ’Αντίθετα, πρόταση τοΰ βαλή νά μή 
διορίζονται καϊμακάμηδες καί σέ καζάδες δπου είχαν κτήματα, έγκρίθηκε 
παμψηφεί. Μέ παμψηφία έγκρίθηκε καί ή πρόταση τής έλληνικής πλευράς 
νά γνωρίζουν δηλαδή οί καϊμακάμηδες καί μουτασαρίφηδες τή ντόπια γλώσσα. 
Ή  συζήτηση γιά τήν έντοπιότητα τών δικαστικών καί τών άξιωματικών της 
χωροφυλακής άναβλήθηκε2.

Μέ τήν αποδοχή τής πρότασης τής έλληνικής άντιπροσωπείας γιά τή 
γλώσσα, καθιερώθηκε ή άρχή πού έξυπηρετοΰσε δλες τίς εθνότητες, στήν πε
ρίπτωση τοΰ βιλαετιού Ίωαννίνων καί τούς ’Αλβανούς γιά τίς έπαρχίες δπου 
πλειοψηφοΰσαν. ’Έτσι, σέ συνδυασμό μέ τίς διατάξεις γιά τήν έντοπιότητα, 
γινόταν ενα σημαντικό βήμα γιά μιά περισσότερο χρηστή διοίκηση, σ’ εποχή 
πού ή διαφθορά τής κρατικής μηχανής ειχε φτάσει στο άπροχώρητο.

Ή  κύρια εξουσία, όμως, στο βιλαέτι ήταν ό γενικός διοικητής, πού δια
δραμάτιζε σημαντικό ρόλο στή δομή τής κρατικής μηχανής. Αύτός διόριζε 
τούς διοικητές τών καζάδων καί τών σαντζακιών καί στή δικαιοδοσία του υπά
γονταν πλήθος υπηρεσιών, πού είχαν αρμοδιότητες αποφασιστικής σημασίας. 
Σέ σύγκριση μέ τό θεσμό τών γενικών διοικήσεων πού έφαρμόστηκε στήν Ελ
λάδα στίς νέες χώρες πού άπελευθερώθηκαν κατά τούς βαλκανικούς καί τον 
Α' παγκόσμιο πόλεμο, ό βαλής βρισκόταν σέ βαθμίδα άρκετά προχωρημένης 
άποκέντρωσης. Ή  προσωπικότητά του βάραινε αποφασιστικά στή ζωή τοΰ

1. Ή  πρόταση δέν εγινε δεκτή.
2. Βλ. πρακτικά τρίτης συνεδρίασης, δ.π., σ. 36 κ.έξ.
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βιλαετιού καί μεριμνοΰσε, έκτος άπό τήν οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 
κλπ. ανάπτυξη καί γιά τήν εξασφάλιση τής δημόσιας τάξης, πρώτο άγαθό τής 
έποχής έκείνης.

"Ολα αυτά συγκροτούσαν τό καίριο αίτημα νά έπιλεγοϋν τά πιο Ικανά 
στελέχη, τά όποια καί θά αναλάμβαναν τό βαρύ έ'ργο τών γενικών διοικητών. 
Γιά τίς υπόδουλες έθνότητες ή άνάγκη ήταν μεγαλύτερη, παρά γιά τόν κυρίαρ
χο. Κι αύτό γιατί άπό τήν ακεραιότητα τοΰ βαλή έξαρτιόταν καί ή σωστή απο
νομή τής δικαιοσύνης καί ή έξασφάλιση τών περιουσιακών άγαθών. 'Η έπι- 
λογή, δμως, τών βαλήδων ανήκε στή δικαιοδοσία τοΰ σουλτάνου καί κάθε προ
σπάθεια ν’ αμφισβητηθεί άπευθείας αύτή ή προνομία θά είχε συνέπειες γιά 
τούς άμφισβητίες. ’Ιδιαίτερα κατά τήν έποχή τής απολυταρχίας τοΰ ’Αβδούλ 
Χαμίτ, ήταν επικίνδυνο νά παίζει κανείς μέ τό ονομα τοΰ σουλτάνου.

"Οταν, λοιπόν, ή συζήτηση τής έπιτροπής εφτασε στο άρθρο 25 πού άνα- 
φερόταν στούς βαλήδες,1 ή έλληνική άντιπροσωπεία προσπάθησε νά εξασφα
λίσει τίς περισσότερες δυνατές έγγυήσεις γιά τήν εκλογή τών κατάλληλων 
προσώπων. Σέ δυο σημεία μπορούσε νά έπιμείνει, δπως καί έγινε: 1) νά πε- 
τύχει νά εφαρμοστεί ή άρχή τής έντοπιότητας, δπως ειχε γίνει γιά τούς καϊ
μακάμηδες καί μουτασαρίφηδες, καί 2) νά ζητηθεί νά γνωρίζει κι ό βαλής τή 
ντόπια γλώσσα, στήν ευρύτερη βέβαια περιφέρεια της γενικής διοίκησης. Καί 
έπειδή στο χώρο αύτό πλειοψηφούσε τό έλληνικό στοιχείο, ή γλώσσα αύτή ε- 
πρεπε νά ήταν ή ελληνική.

‘Η τουρκική άντιπροσωπεία άντέδρασε καί στά δυό αιτήματα. 'Ως έπι- 
χείρημα πρόβαλε τό γεγονός δτι, άν γίνονταν άποδεκτά, θά μειώνονταν οί ε
ξουσίες τοΰ σουλτάνου.

Ή συζήτηση άνοιξε μέ πρόταση τοΰ Π. Σακελλάριου νά έφαρμοστοϋν 
οί άποφάσεις πού πάρθηκαν γιά τούς καϊμακάμηδες καί στούς βαλήδες-πολύ 
περισσότερο γι’ αυτούς, έξαιτίας τών αυξημένων εύθυνών τους-μέ τροποποί
ηση του σχετικού άρθρου.

Οί Μουσταφά και Νακή βέηδες τόνισαν, δτι ή θέση τοΰ βαλή, ώς πολύ 
ύψηλότερη, δέ μπορούσε νά συγκριθεΐ μ’ εκείνη τών καϊμακάμηδων καί μου- 
τασαρίφηδων. Δέν καταλάβαιναν ακόμα τό νόημα της απαίτησης νά μή διορί
ζεται ντόπιος βαλής, άν φυσικά βρισκόταν κάποιος πού νά ειχε δλα τά προ
σόντα γιά Ινα τέτοιο άξίωμα. Εξάλλου δ διορισμός του ανήκε στά κυριαρ
χικά δικαιώματα τοΰ σουλτάνου, πού διάλεγε βέβαια τόν καταλληλότερο καί 
{κοινότερο. ’Ανάμιξη της επιτροπής σ’ αύτά τά δικαιώματα δέν επιτρεπόταν, 
παρά μόνο άποδοχή της επιλογής, άσχετα άν ό βαλής ήταν ντόπιος ή όχι κι 
άν γνώριζε τή γλώσσα τοΰ τόπου ή δχι. Τΐ βλάπτει άν Βερατινός ή Πρεβε- 
ζιάνος τις, Ικανός, άξιος, διορισθ·η βαλής; κατέληξαν.

1. Βλ. πρακτικά δοτής συνεδρίασης, τής 8 Ίανουαρίου 1880.
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’ Ηταν φανερό ποϋ κατέτειναν οί προτάσεις. "Οπως ήταν διατυπωμένη 
τό άρθρο, εύνοοϋσε τήν άλβανική εθνότητα, γιατί δημιουργούσε προϋποθέσεις 
έπιλογής ντόπιου βαλή. Καί φυσικά, αν αύτός δέν ήταν Τούρκος, θά ήταν ’Αλ
βανός μουσουλμάνος, σέ καμιά πάντως περίπτωση 'Έλληνας χριστιανός. Ε 
ξάλλου και την τουρκική πλευρά τήν έξυπηρετοϋσε τό άρθρο όπως ήταν δια- 
τυπωμένο, γιατί έδινε τή δυνατότητα στήν Πύλη νά έπιλέγει βαλή άνάλογα 
μέ τήν κατάσταση πού έπικρατοϋσε στο βιλαέτι, σέ συνάρτηση καί μέ τίς 
δυσχέρειες πού της δημιουργοϋσε ή άλβανική έθνότητα.

*Η ελληνική πλευρά δέν πτοήθηκε άπό τήν έμμεση άπειλή τών δύο βέη- 
δων καί υποστήριζε, μέσω τοϋ Κίγκου, δτι ό βαλής έπρεπε νά ήταν απαλλα
γμένος, ήθικά τουλάχιστον, άπό περισπασμούς πού θά δυσχέραιναν τή σωστή 
κι άνεπηρέαστη έκτέλεση τών καθηκόντων του1. Επιπλέον έπρεπε νά γνωρί
ζει τή ντόπια γλώσσα, γιατί ή γνώση της άποτελοΰσε άνάγκη τοϋ τόπου.

Ό  μουστεσάρ Γ. Άρτεμιάδης έφέντης, έπαναλαμβάνοντας τίς μουσουλ
μανικές άπόψεις, υποστήριξε δτι ή επιμονή στο θέμα της μή έντοπιότητας 
τοϋ βαλή δέ βασιζόταν πουθενά. Ό ,τι είχε σημασία, τόνισε, ήταν νά επιλέ
γεται ό βαλής τίμιος, ακέραιος, ικανός, δραστήριος, και άληθώς άδήμα» 
τής υπηρεσίας του, άσχετα άπό καταγωγή, γνώση ή άγνοια της γλώσσα< 
του τόπου. Ή γνώση τής γλώσσας ήταν στοιχείο πού δέ μπορούσε νά βαρύ
νει στήν έπιλογή τοϋ κατάλληλου· αυτή επρεπε κατά κύριο λόγο νά έξαρτα- 
ται άπό τίς άνάγκες τοϋ τόπου, οί όποιες καί θά καθοδηγούσαν τήν κυβέρνηση 
νά διορίσει έκεΐνον πού θά είχε τά άναγκαΐα προσόντα νά τίς άντιμετωπίσει. 
Όρθά είχε γίνει ή τροποίηση γιά τήν έντοπιότητα τών καϊμακάμηδων καί 
μουτασαρίφηδων. Αύτό, δμως, δέν ήταν δυνατό νά έφαρμοστεΐ γιά τό βαλή, 
έπειδή άλλη ήταν ή θέση καί ή άποστολή του. Οί πρώτοι έρχονταν σ’ άμεση 
έπαφή μέ τό λαό, ένώ ό βαλής, ώς γενικός έπόπτης κι ανώτερος λειτουργός, 
εργαζόταν μέ βάση τίς εισηγήσεις τών υφισταμένων του ύποδιοικητών. ’Ε
ξάλλου, οί συμπάθειες κι αντιπάθειες τοϋ βαλή καί ή έπίλυση τών τοπικών 
προβλημάτων δέν επηρεάζονταν καθόλου άπό τήν τυχόν άγνοια τής τοπικής 
γλώσσας1 άν μάλιστα γινόταν παραδεκτή ή άρχή, δτι ή γνώση τής γλώσσας 
άποτελοΰσε μιά άπό τίς πρώτες άνάγκες τοΰ τόπου, έπρεπε γιά λόγους ούσια- 
στικότερους νά εφαρμοστεί ή άρχή καί γιά δλους τούς δημόσιους ύπάλληλους. 
Αύτό θά προξενοϋσε περιπλοκές κι άδικίες. 'Οπωσδήποτε, κατέληξε, θάταν 
ζημιά γιά τόν τόπο νά στερηθεί άπό τίς υπηρεσίες προσώπου μορφωμένου καί 
μ’ δλα τά προσόντα πού έπρεπε νά έχει ένας βαλής, μόνο καί μόνο γιατί δέ θά 
γνώριζε τή ντόπια γλώσσα.

Τά έπιχειρήματα τοΰ έλληνικής καταγωγής μουστεσάρ ’Αρτεμιάδη δέν

1. 'Ημείς, είπε ό Κίγκος, λέγομεν τήν γνώ μψ  μαζ: ό βαλήζ δέν πρέπει νά fjvai εντό
πιος, « o f f  δαον ώζ ίντόπιος δνναται νά εχχι κ α ι φίλουζ και ίχθρούς και συγγενείς καί κτή
ματα xai σνμπαθείαζ καί άντιπαθεΐαζ.
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έπεισαν τούς χριστιανούς αντιπρόσωπους, γ ι’ αύτό συνέχισαν τίς άγορεύσεις 
τους, μέ τή βεβαιότητα δτι υπεράσπιζαν σοβαρή έθνική υπόθεση. Ό  ’Ασβε
στάς τά άντέκρουσε ενα πρός ενα υπογραμμίζοντας δτι οί συμπάθειες κι άντι- 
πάθειες τοΰ βαλή έπηρέαζαν σοβαρά τή στάση του καί τίς ένέργειές του, δπως 
άποδεικνυόταν άπό τή ζωή τής πόλης καί τής κοινότητας. Παράδειγμα ή δια
νομή τών ελεών1, δπου οί επ ίτροποί συμπεριφέρονταν περισσότερο γενναιό
δωρα στούς γνωστούς καί φίλους παρά στούς άγνωστους. ’Έτσι κι ό βαλής, 
δέν έπρεπε νά έχει συμπάθειες στον τόπο, γιά ν’ άπονέμει καλύτερα δικαιο
σύνη. Δέν ήταν επίσης σωστό δτι ό βαλής δέν ερχόταν σ’ άμεση συνάφεια μέ 
το λαό. 'Η πραγματικότητα έ'δειχνε τό αντίθετο. Οί έπαφές καί οί ένέργειές του 
κάλυπταν δλο τό φάσμα τών κοινωνικών τάξεων, άπό τήν άνώτατη μέχρι τήν 
κατώτερη, καί κάθε πολίτης ζητούσε απ’ αυτόν μονάχα τό δίκιο του, έκθέτον- 
τας τά αιτήματα του στήν τοπική γλώσσα, τήν οποία έπρεπε νά γνωρίζει 
γιά νά κατατοπίζεται πλήρως.

Ό  Νακή βέης έπενέβη έκφράζοντας τήν απορία: Δέν μπορώ νά καταλά
βω γιατί ζητάτε νά ξέρει ό βαλής τήν ντόπια γλώσσα. Ό  καθένας οφείλε νά 
γνωρίζει τήν έπίσημη γλώσσα τοϋ κράτους καί ή κυβέρνηση δέν ήταν υπο
χρεωμένη νά κάνει κάθε τι πού ζητάει ό λαός, ό όποιος διευκολυνόταν στήν επί
λυση τών ύποθέσεών του μέ τούς διερμηνείς. Ό  βαλής ήταν αντιπρόσωπος τοϋ 
σουλτάνου καί ή κυβέρνηση διόριζε τόν άξιο τής έμπιστοσύνης της. Γι’ αύτό, 
κατέληξε, ή επιτροπή δέν είχε δικαίωμα νά δεσμεύσει τήν κυβέρνηση μέ δρους 
χωρίς περιεχόμενο.

Στό Νακή βέη απάντησε ό Ν. Τσανάκας. Οί προτάσεις τής έπιτροπής, 
είπε, δέ δέσμευαν καθόλου τήν κυβερνητική βούληση. ’Αφοΰ δμως έγινε δεκτή 
παμψηφεί ή άρχή τής έντοπιότητας γιά τούς καϊμακάμηδες, ή ’ίδια αρχή έ
πρεπε νά ΐσχύσει, πολύ περισσότερο, γιά τούς βαλήδες. Δέν ήταν επίσης σωστό 
οτι ή κυβέρνηση γνώριζε τίς άνάγκες τοΰ τόπου καί συνεπώς δέ χρειαζόταν 
ένασχόληση μ’ αύτές. Οί άνάγκες έπρεπε νά ύποδειχθοΰν, άφοΰ τό ζητοΰσε ή 
ΐδια ή κυβέρνηση. 'Η χριστιανική άντιπροσωπεία, πρόσθεσε, υπογράμμισε 
τίς ωφέλειες πού θά προέκυπταν γιά τή διοίκηση, άν ό βαλής ήταν ξένος καί 
γνώστης τής έπιτόπιας γλώσσας. Οί άντιφρονοΰντες, δμως, δέ μπόρεσαν ν ’ 
αποδείξουν τίς ζημίες πού θά προκαλοΰσε ή άποδοχή τών προτάσεων αύτών. 
Πόθος τών ύπηκόων, συνέχισε, ήταν νά εκθέτουν προσωπικά στό βαλή τό 
πάθος τους κι αύτό δέ μπορούσε νά γίνει μέσω τών διερμηνέων. 'Υπήρχαν, 
κατέληξε, κι άλλες περιπτώσεις πού ήταν άπαραίτητο νά γνωρίζει ό βαλής 
τη γλώσσα τοΰ τόπου, π.χ. σέ περίπτωση συνωμοσίας κατά τών καθεστώ 
των. ’Ά ν τή μάθαινε κάποιος θά ήθελε ό ΐδιος νά τή φανερώσει στό βαλή κι 
δχι μέσω άλλου προσώπου.

1. Ε ίναι τά χρηματικά ποσά πού έδιναν τά κληροδοτήματα γιά  την κάλυψη κοινωνι
κών άναγκών.
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Το τελευταίο έπιχείρημα τοΰ Τσανάκα αντιμετωπίστηκε μέ δυσπιστία 
άπό τούς Τούρκους. Μιά φορά στά σαράντα χρόνια συμβαίνουν αύτά, άντέ- 
τεινε ό Όχανές έφέντης. Οί διερμηνείς, τόνισε, καθώς κι δλοι οί υπάλληλοι 
ήταν πιστοί κι άξιοι εμπιστοσύνης. Εκείνο πού πρέπει νά τονιστεί, κατέληξε, 
είναι τοϋτο: άν λέμε δτι είμαστε όθωμανοί, πρέπει νά μάθουμε τήν έπίσημη 
γλώσσα.

Ό  Τσανάκας άπάντησε δτι οί διερμηνείς καί οί άλλοι υπάλληλοι ήταν άν
θρωποι έμπιστοσύνης, άλλα ήταν διαφορετικό νά συνομιλείς μέ κάποιον στήν 
’ίδια γλώσσα. Τόνισε άκόμη δτι οί συνωμοσίες, έ'ργα κακούργων, δέν ήταν 
σπάνιες, αλλά κι άν μιά φορά στά σαράντα χρόνια συνέβαινε κάτι τέτοιο μπο
ρούσε νά οδηγήσει σέ καταστροφή. Κανένας έξάλλου δέν τολμάει νά καταγγεί
λει κατι σέ τρίτα πρόσωπα, έπειδή φοβάται τούς κακούργους1.

Τελικά, οί Τούρκοι εκπρόσωποι υποχρεώθηκαν νά συμφωνήσουν δτι ή 
γνώση τής ντόπιας γλώσσας θά ήταν προσόν γιά ενα βαλή, άλλά άρνήθηκαν 
νά δεχτοΰν τροποποίηση τοΰ άρθρου, σύμφωνα μέ τίς εισηγήσεις τών Ελλή
νων έκπρόσωπων2. Ή  συζήτηση κατέληξε σέ άδιέξοδο κι ό βαλής προχώρησε 
στή διεξαγωγή ψηφοφορίας, τής οποίας τό αποτέλεσμα ήταν τό αναμενόμενο: 
οί έλληνικές προτάσεις άπορρίφθηκαν καί στά δυο σημεία: 1) στήν πρόταση 
δτι ό βαλής έπρεπε νά γνωρίζει τή ντόπια γλώσσα ψήφισαν 9 ύπέρ καί 11 έναν- 
τίον3, καί 2) στήν πρόταση δτι ό βαλής δέν έ'πρεπε νά είναι ντόπιος ψήφισαν 
8 ύπέρ καί 11 κατά4. ’Έτσι τό άρθρο 25 έγινε δεκτό χωρίς τροποποίηση.

Παρά τήν καταψήφιση τών προτάσεών της, ή έλληνική άντοπροσωπεία 
δικαιώθηκε κατά έναν τρόπο, δπως φαίνεται, στά πρακτικά. Κατά τή συζή
τηση δηλαδή τοΰ 21ου άρθρου γιά τή χρήση τής ντόπιας γλώσσας στά δικα
στήρια οί Τοΰρκοι προσπαθούσαν ν’ άμφισβητήσουν δτι ή έπικρατούσα γλώσ
σα στο βιλαέτι ήταν ή έλληνική. Άλλά κατά τή συζήτηση τοΰ άρθρου 25, δταν

1. Ή  άναφορά στούς κακούργους  εχει σχέση προπαντός μέ όσους συμμετείχαν 
σ ’ επαναστατικές κινήσεις, μέ τούς εργαζομένους κ α τά  τών  καθεστώτων. Μόνο μ’ αύτή 
τήν έννοια άποκτάει νόημα ή άποψη τοΰ Τσανάκα, πώς καί απ α ξ  εις τεσσαράκοντα  έτη  
σνμβη  τ ι, τοϋτο φθάνει πρός καταστροφήν κ α ί τότε  χ ίλ ια  έ τη  δέν φθάνουσιν εις έπανόρ- 
θωσιν.

2. Ό  μουστεσάρ Γ. Άρτεμιάδης ίθεσε τό ζήτημα κατά τρόπο πού νά οδηγείται κα
νένας στο συμπέρασμα, πώς αν ό βαλής είχε άλλες ικανότητες, δέν ένδιέφερε άν γνώριζε ή 
όχι τή ντόπια γλώσσα: Δ ύνατα ί τ ις  νά ε ίνα ι άμαθής κ α ι αν ίκανος κ α ι νά γνω ρ ίζη  τήν έπ ι- 
τόπ ιον  γλώ σσαν , πρέπε ι νά π ρ ο τ ιμ ά τα ι άνδρός ίκανοϋ καθ’ ολα, μ ή  γνω ρ ίζοντος δέ τήν επ ι
τ όπ ιο ι’ γ λώ σσαν ;, είπε. Στήν ουσία τό έρώτημα άποτελοϋσε προσπάθεια δημιουργίας 
μόνον έντυπώσεων.

3. ’Ανάμεσα στούς 9 ήταν κι ό Μουσλήμ αγάς, Ινώ ό Εβραίος Βοχοράκης τάχτηκε 
μέ τήν τουρκική πλευρά.

4. Ό  Μουσλήμ άγάς δέν πήρε μέρος κι ό Βοχοράκης έδωσε πάλι τήν ψήφο του στούς 
Τούρκους.
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χριστιανοί καί μουσουλμάνοι άναφέρονταν στή ντόπια γλώσσα εννοούσαν, χωρίς 
άμφισβητήσεις, τήν ελληνική.

Γ'. 'Άλλα θέματα πού ένδιέφεραν τόν ελληνισμό
Στις πολύωρες συνεδριάσεις τής έπιτροπής συζητήθηκαν κι άλλα θέμα

τα, κατά τρόπο πού άποδεικνύει δτι ή ελληνική αντιπροσωπεία ήταν προετοι
μασμένη ν’ άντιμετωπίσει τόσο τήν τουρκική προκατάληψη δσο καί τίς παγί
δες πού ύπέκρυπταν πολλά άρθρα τών κανονισμών.

Άπό τά υπόλοιπα άρθρα, πάνω στά όποια έγινε συζήτηση, σημειώνου
με τά έξης:

1) ’Άρθρο 5: Είχε σχέση μέ τά προνόμια τών πνευματικών άρχηγών 
τών χριστιανών. Σύμφωνα μέ τή συζήτηση καί τήν σχετική έκθεση α ΐ προ- 
νομίαι εις τούς πνευματικούς αρχηγούς τών χριστιανών πρέπει καί άναγκαΐόν

; έστι νά τηρηθώσι άπαραμείωτοι. ’Επίσης εγινε ή έξης προσθήκη στό άρ- 
ΐ θρο: Αί δέ Μ ητροπόλεις και έπ ισκοπ ικα ί1 θέλουσι δικάζει τάς δι Αύτοκρα- 

τορικών Βερατίων και δλων τών άλλων δ ιαταγμάτων ώρισμένας υποθέσεις.2
2) ’Άρθρο 15: Τροποποιήθηκε παμψηφεί ώς έξης: Ή  έκπαίδενσις και 

η διδασκαλία είνα ι έλευθέρα· ή ελευθερία τής έκπαιδεύσεως εξασκειτα ι κατά  
τούς διαγεγραμμένους υπό τών νόμων και κανονισμών όρους περί ήθικότητος και 
ικανότητος κα ί υπό τήν έπ ιτήρησιν τής Κυβερνήσεως διά νά ώσι σεβαστά και 
χρηστά τά  ήθη και ή δημόσιος τάξις και οι νόμοι του Κράτους, ή έπ ιτήρησις 
αυτή έπεκτείνεται εις όλα ανεξαιρέτως τά εκπαιδευτικά κα ταστήματα .3

Τό άρθρο, έτσι δπως ήταν διατυπωμένο στό σχέδιο τών κανονισμών, δη
μιουργούσε, μέ τήν κάποια άοριστία του, προϋποθέσεις γιά ανάμιξη τοϋ Κρά
τους στήν έκπαίδευση. Οί "Ελληνες αντιπρόσωποι υποψιάστηκαν δτι οί Τούρ
κοι έπιχειροΰσαν έπέμβαση τών άρχών καί ζήτησαν διασαφηνίσεις4. 'Η τουρ
κική πλευρά απάντησε δτι ή κυβέρνηση, αφήνοντας ελεύθερη τή διδασκαλία, 
θά είχε τό δικαίωμα τοΰ έλέγχου στά θέματα τής ηθικότητας καί ικανότητας 
τών δασκάλων, δπως καθόριζαν οί νόμοι5. Οί "Ελληνες έπέμειναν δτι υπήρχε 
ασάφεια στό άρθρο6 καί ή συζήτηση έπρεπε ν’ άναβληθεΐ. 'Η πρόταση πού 
ύπέβαλε ό Άρτεμιάδης έφέντης κατά τή συνεδρίαση τής 29 Δεκεβρίου 18797 
θεωρήθηκε δτι ξεδιάλυνε τίς άσάφειες, έγινε ομόφωνα άποδεκτή καί έτσι δια
τυπώθηκε καί στήν εκθεση.

1. Δηλ. έπισκοπαί.
2. Βλ. εκθεση, σ. 1 καί πρακτικά πρώτης καί δεύτερης συνεδρίασης.
3. Βλ. εκθεση, σ. 1-2 και πρακτικά τρίτης καί τέταρτης συνεδρίασης.
4. Βλ. συνεδρίαση τής 22 Δεκεμβρίου 1879, παράγρ. 25.
5. Βλ. ο .π., παράγρ. 26.
6. Βλ. ο .π ., παράγρ. 27, 29.
7. Βλ. πρακτικά τέταρτης συνεδρίασης, παράγρ. 8,9 καί 10.
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3) ’Άρθρο 39: Άπό τά χριστιανικά μέλη έγιναν ένστάσεις γιά τήν τρο
ποποίησή του μέ τήν έξης διατύπωση: Οί Γενικοί Δ ιοικηταί έποπτεν- 
οντες διά τοϋ Διευθνντοϋ της δημοσίας εκπαίδευαεως επ ί τών Σχολείων παρέ- 
χουσι πάσαν προστασίαν επί τής ενσταθείας κα ί προαγωγής τής δημοσίας έκ- 
παιδενσεως άνταποκρινομένης πρός τε τήν έλενθέραν διδασκαλίαν κα ι άπο- 
σόβησιν παντός αντικειμένου το ϊς καθιστώαιν υπό τήν πολιτικήν, θρησκευ
τικήν καί ηθικήν εποψιν. ’Έγινε ή παρατήρηση δτι τό συμφέρον τής εκπαί
δευσης απαιτούσε τροποποίηση του άρθρου, άφοΰ τά σχολεία συντηρούνταν 
άπό τά κληροδοτήματα τών διαθηκών καί τά βακουφικά χρήματα1.

Σοβαρές τροπολογίες προτάθηκαν καί γιά τά άρθρα 59, 60, 61, 62 καί 
63, καθώς καί σ’ άλλα πού σχετίζονταν μ’ αύτά κι αφορούσαν τήν παιδεία, τή 
διοίκηση καί έποπτεία τών υπαρχόντων κα ί ίδρνθησομένων εκπαιδευτικών 
καταστημάτω ν κα ί φιλανθρωπικών αναγκαίων ιδρυμάτων2'.

4) ’Άρθρο 117: Τό άρθρο άναφερόταν στήν εκλογή τών αιρετών μελών 
άπό κάθε φυλή, στο διοικητικό, δικαστικό κι άλλα συμβούλια. Οί διοικητι
κοί υπάλληλοι καί τά μουσουλμανικά μέλη έπέμεναν νά μή τροποποιηθεί τό 
άρθρο, τό όποιο δριζε δτι τά μισά μέλη τών συμβουλίων θά ήταν μουσουλ
μάνοι καί τά άλλα μισά εκπρόσωποι άλλων έθνοτήτων. Μέ βάση αύτή τήν ε
πιλογή επρεπε νά γίνονται οί εκλογές. Τά χριστιανικά μέλη έπέμεναν νά μήν 
ορίζεται άριθμός καί ή έκλογή νά γίνεται ελεύθερη, άδιάφορο αν τό αποτέλε
σμα εύνοοϋσε τήν α ή β εθνότητα3. Παραδέχονταν ετσι δτι δέν τούς ένδιέφερε 
τό αποτέλεσμα τής εκλογής, άν δηλαδή σ’ εν α συμβούλιο έκλέγονταν δλοι άπό 
μια έθνότητα. Πίστευαν δτι ό λαός θά εδινε τήν ψήφο του στους ικανότερους, 
άνεξάρτητα σέ ποιά φυλή ή θρήσκευμα άνήκαν.

Είναι φανερό δτι τά χριστιανικά μέλη ένδιαφέρονταν γιά τίς έκλογές τών 
συμβουλίων τών περισσοτέρων σαντζακιών, δπου πλειοψηφούσε τό έλληνικό 
στοιχείο. Παραδέχονταν δτι οί χριστιανικές κοινότητες δέ θά μπορούσαν νά 
εκπροσωπηθούν καθόλου σέ σαντζάκια, π.χ. τοϋ Βερατιοΰ, δπου πλειοψηφού
σαν οί μουσουλμάνοι. Θυσίαζαν δμως τό έλάχιστον στο μεΐζον.

Τά μουσουλμανικά μέλη άντιπαρατήρησαν - κι ορισμένες άπό τίς παρα
τηρήσεις ήταν σωστές-δτι άν γίνονταν παραδεκτές οί τροποποιήσεις, τότε τό 
έκλογικό σύστημα τής μυστικής ψηφοφορίας μπορούσε νά δώσει δλες τίς θέ
σεις τών συμβουλίων στούς μουσουλμάνους. Αύτό θά γινόταν οπωσδήποτε 
αίτία παραπόνων έκ μέρους τών χριστιανών. 'Η ισότητα, υποστήριζαν, έξα-

1. Βλ. έκθεση, σ. 5.
2. Βλ. έκθεση, σ. 6,7.
3. Ή  τροποποίηση πού υπέβαλαν ήταν ή έξης: Ή  εκλογή  τώ ν α ιρετώ ν μελών τοϋ 

Σ υμβουλ ίου δέον νά γείνϊ) ύπ ό  τ ο ϋ  λαοϋ  <5ιά μ υ σ τ ικ ή ς  ψηφοφορ ίας ανεν ονδεμ ιας δ ιακρ ίαεω ζ  
φυλής ή  θρησκεύματος κ α τά  πλε ιοψ ηφ ίαν κ α ί νά μ ή ν  όρ ισθή  ό  τώ ν έκλεξ ίμω ν άρ ιθμός  ανώ
τερος  ή  κατώ τερος άπέναντι τή ς  μ ια ς  φ υλής ή  τή ς  άλλης.



Οί μεταρρυθμίσεις τής Πύλης τοϋ 1879 363

σφαλιζόταν μόνο μέ τήν ίση εκπροσώπηση στά συμβούλια μουσουλμάνων καί μή 
μουσουλμάνων. Ή  παρουσία εξάλλου τών μουσουλμάνων ήταν απαραίτητη 
στά συμβούλια, τών οποίων τό εργο 6ά δυσχεραινόταν άν σ’ αύτά εκλέγονταν 
μόνο μή μουσουλμάνοι πού δέ θά γνώριζαν τήν έπίσημη γλώσσα. Πρόβαλαν 
άκόμη τό έπιχείρημα δτι δχι μόνο στό βιλαέτι Ίωαννίνων, άλλά καί σ’ άλλα 
τό χριστιανικό στοιχείο θ’ άποκλειόταν σέ πολλά σαντζάκια.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συζήτηση πού έγινε στό ’ίδιο άρθρο γύρω άπό 
τήν πρόταση νά παίρνουν μέρος στό διοικητικό συμβούλιο τοΰ βιλαετιού καί 
οί πνευματικοί αρχηγοί τοΰ τόπου, μαζί μέ τό μουφτή1. 'Η πρόταση προβλή
θηκε, περίεργα, άπό μουσουλμάνο έκπρόσωπο, τό Βεχαή έφέντη καί έγινε α
μέσως δεκτή άπό τά χριστιανικά μέλη. 'Η αντίδραση δμως τοΰ βαλή ήταν 
άμεση καί έντονη. 'Η ιδέα, είπε, δέν ήταν σωστή. 'Ο μουφτής πού μετείχε 
στό συμβούλιο δέν ήταν πνευματικός άρχηγός. Οί μουσουλμάνοι δέν είχαν 
πνευματικούς άρχηγούς ή κληρικούς, όπως τούς έννοοΰσαν οί χριστιανοί. Ό  
μουφτής ήταν νομογνώμο)ν, δέν άνήκε σ’ ενα έ'θνος, άλλά σ’ δλα. Καθήκον 
του στό συμβούλιο ήταν νά επιτηρεί νά μήν έγκρίνονται άποφάσεις άντίθετες 
πρός τό Σερή2. Τό θέμα ήρθε πάλι γιά συζήτηση άλλά ό βαλής φάνηκε άνυ- 
ποχώρητος3 καί έφτασε στό σημείο νά δείξει τήν άντιπάθειά του στίς προνο
μίες καί τά δικαιώματα πού είχαν οί μητροπολίτες δλων τών έπαρχιών. Οί 
σκέψεις καί τά συναισθήματά του άποτελοΰν άσφαλώς καί γενικότερη έκφρα
ση τής στάσης πού τηρούσε ή κρατική εξουσία απέναντι στό έργο καί στίς δρα
στηριότητες τών μητροπολιτών4.

5) Άπό τά χριστιανικά μέλη έγιναν παρατηρήσεις καί σ’ άλλα άρθρα, 
δπως π.χ. πάνω στό 119 πού ένδιέφερε τήν τοπική αύτοδιοίκηση5, στά άρθρα 
148-152 γιά τό διορισμό μουτεβελήδων6, στό άρθρο 193, πού πρόβλεπε τήν

1. Κάτι πού γινόταν ώς τότε καί έφαρμόστηκε κι άργότερα.
2. se r i=  ίερος νόμος. Βλ. πρακτικά τής δωδέκατης συνεδρίασης τής 24 Ίανουαρίου 

1880, σ. 57, παράγρ., 5 καί 6.
3. Βλ.. ο.π., σ. 63, 64, παράγρ. 39-49.
4. Δέν υπάρχε ι, εΐπε, κ α μ μ ία  ανάγκη  τοϋ  π νευματ ικού  Αρχηγού. "Εκαστος ε ίνα ι ελεύ

θερος απ έναντ ι τοϋ  νόμου. ' Υπάρχουν τόσα  συμβούλ ια , ώς κα ί σννέλευσ ις, δ ιαρκής επ ιτρο 
πή, δ ικ ασ τήρ ια . ’Ιδού δ λαός ε ίς τά  π ρ ά γμ α τα . Μόνος του π ροστα τεύε ι τά  συμφέροντά τον  
καί δέν εχει ούδεμ ίαν ανάγκην μ εσά ζοντος  προσώ που . Δέν δύναμα ι πο τέ  νά παραδεχθώ  τήν  
πρότασιν, ούτε καν νά τήν  άκούσο>. Ό  π νευματ ικ ός  αρχηγός  δέν δύνατα ι νά εχη τήν  Αντι
προσωπείαν τοϋ  λαοϋ. Καί πιο κάτω : Τό Δ οβλέτι έ σύστησε  συμβούλ ια , δ ικ α σ τή ρ ια  κλπ .,
ό λαός άφέθη τόσον  ελεύθερος. ...Ό  π νευματ ικ ός  άρχηγός ας  κ υττά ξη  τά ς  π νευματ ικ ός  αυ 
τόν εργασ ίας . ''Ε καστος απ οτε ίνετα ι έλεύθερως ε ίς τήν  κυβέρνησ ιν δ ιά  τά ς  ιδ ιω τ ικ ό ς  κα ί 
κοινάς υποθέσεις τον. Ο νδεμ ία  υπάρχε ι άνάγκη  προστα σ ία ς . Π εριώμεν, Ίνα μ ή  χάσω μεν
τόν καιρόν είς μά την . (βλ. δ.π., παράγρ. 46 καί 49).

5. Βλ. έκθεση, σ. 11.
6. m liteve lli=  έφορος βακουφικών κτημάτων, έπίτροπος.
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αποστολή μεμούρηδων1 άπό τό διοικητικό συμβούλιο τοΰ βιλαετιού γιά τή 
διενέργεια τών εκλογών στις κοινότητες2, στά άρθρα 350-409 πού πρόβλεπαν 
τόν τρόπο τής εκτέλεσης έργων σέ χωριά, ναχαγιέδες κλπ.

Δ'. Γενικές Π αρατηρήσεις

Τά κύρια χαρακτηριστικά τών συζητήσεων τής έπιτροπής μποροΰν νά 
συνοψιστούν στά έξης:

1) Κύριο μέλημα τών εκπρόσωπων τοΰ μουσουλμανικού στοιχείου καί 
τής διοίκησης3, στάθηκε ή άποτροπή σοβαρών τροποποιήσεων στά άρθρα τών 
κανονισμών. Οί Τούρκοι, έχοντας τήν πλειοψηφία τών μελών τής έπιτροπής, 
εξουδετέρωναν μέ τά δικά τους επιχειρήματα, πού δέν άντεχαν στή βά
σανο τής άντικειμενικής κριτικής, κάθε πρόταση τών Ελλήνων έκπρόσω- 
σωπων. Οί τελευταίοι άγωνίζονταν σκληρά νά περάσουν τίς θέσεις τους, πού 
άπέβλεπαν δχι μόνο στή βελτίωση τών συνθηκών τής διοίκησης πρός όφελος 
τής έλληνικής εθνότητας, άλλά καί στή διαφύλαξη τών προνομίων. Πολλά 
απ’ αύτά κινδύνευαν, μέ τίς άσάφειες πού περιείχαν τά άρθρα τών κανονισμών 
ή καί μέ τίς φανερές προθέσεις τής Πύλης τίς άποτυπωμένες σ’ άλλα άρθρα. 
'Η επιμονή τών Ελλήνων στίςάπόψεις τους σέ καίρια θέματα, π.χ. στή χρήση 
τής έλληνικής γλώσσας, στό θέμα τών προσόντων καί τής έντοπιότητας τών 
βαλήδων κλπ., δημιούργησε εντονες άντιδράσεις στό μουσουλμανικό στοι
χείο, τό όποιο υποψιάστηκε ευρύτερες προεκτάσεις πίσω άπό τίς έλληνικές 
προτάσεις. 'Η διαίρεση πήρε έ'τσι, κατ’ άνάγκη, φυλετικό χαρακτήρα, δπως 
όμολογήθηκε σέ μιά άπό τίς συνεδριάσεις4.

2) Σέ θέματα πού δέν ένδιέφεραν άμεσα τήν ελληνική εθνότητα διαπι
στώνεται περιστασιακή συνεργασία Τούρκων - Ελλήνων, ή όποία άποσκο- 
ποΰσε νά εξουδετερώσει, κατά βάση, θέσεις τοΰ βαλή. Ό  τελευταίος άγωνι- 
ζόταν νά εμποδίσει σοβαρές τροποποιήσεις τών συζητούμενων άρθρων καί 
προπαντός ν’ άποφύγει τή δημιουργία αιχμών σέ βάρος τής Πύλης. Σέ γενι
κές γραμμές, ή στάση τοΰ Άχμέτ Ρασίμ πασά χαρακτηριζόταν άπό προσπά
θεια συνδιαλλαγής τών διεστώτων, μέ κύριο σκοπό τήν αποφυγή δημιουργίας 
θεμάτων σέ βάρος τής κυβέρνησης. Γι’ αύτό σ’ ορισμένα θέματα συντασσόταν

1. memur =  δημόσιος υπάλληλος.
2. Οί χριστιανοί έπέμεναν ν ’ άναλάβουν τό εργο οί μουχταροδημογέροντες, γ ιατί ή 

παρουσία τοϋ μεμούρη θά επηρέαζε τίς έκλογές καί θά περιοριζόταν ετσι ή ελεύθερη έκ
φραση τοϋ λαοΰ.

3. Μέ αποκλίσεις στή συζήτηση ορισμένων θεμάτων καί μέ άποτέλεσμα κάποιες δια
φοροποιήσεις.

4. Βλ. πρακτικά της πέμπτης συνεδρίασης, της 3 Ίανουαρίου 1880, τετράδιο πρα
κτικών δεύτερο, σ. 12, παράγρ. 66.
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μέ τίς άπόψεις τών Ελλήνων εκπρόσωπων καί έστρεφε έτσι πρός αύτή τήν 
κατεύθυνση τήν πλειοψηφία, δπως π.χ. στήν προσθήκη παραγράφου στό άρ
θρο 5 πού άναφερόταν στή δικαιοδοσία εκδίκασης ύπόθεσης άπό μητροπό- 
λεις και επισκοπές.1 Στις περιπτώσεις πάλι πού ή συζήτηση ξέφευγε άπό τό 
θέμα καί έπεκτεινόταν σ’ άμεση κριτική τοϋ κυβερνητικού έργου ή έρ- 
χόταν σ’ άντίθεση μέ κυβερνητικές διαταγές έπενέβαινε καί τήν έπανάφερε 
στό χώρο τοΰ συζητούμενου θέματος (ό Άχμέτ Ρασίμ π.χ. άπέκλεισε κάθε 
συζήτηση, πού προτάθηκε άνεπίσημα άπό τήν έλληνική πλευρά, νά έξαιροΰνται 
οί υπάλληλοι άπό τήν ψηφοφορία καί νά έχουν μόνο συμβουλευτική ψήφο2) .

3) Ή  στάση τών μουσουλμάνων εκπρόσωπων, πού σ’ ορισμένα θέματα 
ερχόταν σ’ άντίθεση μ’ εκείνη τοΰ βαλή (π.χ. τής παιδείας), έφερνε τούς "Ελ
ληνες στό πλευρό τών θέσεων τής γενικής διοίκησης. Ή  έπιμονή πάντως τών 
μουσουλμάνων στις απόψεις τους υποχρέωνε τό βα?α] ν’ αποκαλύπτει στοι
χεία (δπως αύτά τοΰ προϋπολογισμού τοΰ βιλαετιοΰ), κάτι πού τό έκανε μέ 
δυσφορία. Ά ς  σημειωθεί δτι οί Τοΰρκοι εκπρόσωποι δέν ένδιαφέρονταν γιά 
τήν παιδεία γενικά, άλλά γιά τή μόρφωση τοΰ μουσουλμανικού στοιχείου. 
Γι’ αύτό ζητοΰσαν τήν εξασφάλιση μεγαλύτερων εσόδων άπό τόν προϋπολο
γισμό τοΰ βιλαετιοΰ.

4) 'Ο έκπρόσωπος τών 'Εβραίων ρύθμιζε τή στάση του άνάλογα μέ τά 
συμφέροντα τής εθνότητας πού έκπροσωποΰσε. Σέ καμιά περίπτωση πάντως 
δέν έρχόταν σέ άντίθεση μέ τήν πλειοψηφία. Γιά νά συμπαραταχθεί, άλλες 
φορές ψήφιζε σύμφωνα μέ τή βούλησή της κι άλλες έπέτρεπε τή δημιουργία 
πλειοψηφίας μέ τήν άποχή.

5) Τά άρθρα τά όποια άποτελοΰσαν άντικείμενο ζωηρής διαφωνίας στούς 
Τούρκους καί τούς "Ελληνες δέν συζητήθηκαν σέ μιά συνεδρίαση μόνο, άλλά 
σέ περισσότερες. ’Έτσι, οί άναβολές συζητήσεων ήταν συχνές μέχρι τήν τελι
κή ψηφοφορία. Στό μεταξύ έγκρίνονταν ομόφωνα, μέ άπλή άνάγνωση τίς πε
ρισσότερες φορές, τά άρθρα τά όποια δέν παρουσίαζαν ενδιαφέρον γιά τίς έ- 
θνότητες.

6) Οΐ διπλωματικές ικανότητες τών Ελλήνων εκπρόσωπων μπορεί νά 
χαρακτηριστούν άξιοθαύμαστες. Είχαν συναίσθηση δτι άγωνίζονταν γιά με
γαλύτερη έλευθερία τοΰ λαοΰ πού έκπροσωποΰσαν καί κατοχύρωση τών προ
νομίων πού είχαν εξασφαλίσει μέχρι τότε. Είχαν ν’ αντιμετωπίσουν άνώτατα 
στελέχη τής διοίκησης καί ικανότατους άντίπαλους. Οί θέσεις τους μποροΰσαν 
νά παρεξηγηθοΰν εύκολα, μιά καί ήταν δυνατό νά χαρακτηριστούν, σκόπιμα 
ή οχι, ώς προσπάθεια διάβρωσης τών καθεστώτων. ΤΗταν κάτι πού έπι- 
δίωκαν οί άντίπαλοι, γ ι’ αύτό οί "Ελληνες υποχρεώνονταν νά δικαιολογοΰν

1. Βλ. πρακτικά της δεύτερης συνεδρίασης (20-12-1879, παράγρ. 53-57).
2. Βλ. πρακτικά τής Ιννατης συνεδρίασης (15-1-1880, παράγρ. 9-13).
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κάθε φορά τίς απόψεις τους καί νά έξαντλοϋνται συχνά σέ ύμνους γιά το σουλ
τάνο καί τό κραταιό δοβλέτι.

7) 'Η γλώσσα πού χρησιμοποιούσαν κατά τίς συζητήσεις ήταν ή τουρ
κική, ή έπίσημη γλώσσα τοϋ κράτους. Στά Γιάννινα, δμως, καί οΐ ίδιοι οΐ 
Τούρκοι, άπόγονοι οί περισσότεροι χριστιανικών έξισλαμισμένων οικογενειών, 
χρησιμοποιούσαν στά σπίτια, τήν καθημερινή ζωή καί στίς σχέσεις τους μέ 
τούς άλλους τήν έλληνική. ΤΗταν φυσικό, λοιπόν, καί κατά τίς συζητήσεις 
νά γίνεται συχνότατα χρήση τής έλληνικής, πού όλοι τή γνώριζαν, έκτος άπό 
ορισμένους ξενόφερτους υπάλληλους. Αύτό υποχρέωσε σέ μιά συνεδρίαση τόν 
Όχανές έφέντη (ήταν ’Αρμένιος) νά υπενθυμίσει τήν ανάγκη νά χρησιμοποι
είται ή τουρκική στίς συζητήσεις, μέ τό πρόσχημα δτι δέν κατανοούσε τό πε
ριεχόμενο τών αγορεύσεων είς Ρωμαϊκήν γλώσσαν1.

Οί προτάσεις καί οί άντιρρήσεις τών χριστιανικών μελών στά άρθρα τών 
κανονισμών διατυπώνονται περιληπτικά καί στον «έπίλογο» τής σχετι
κής εκθεσης πού συνέταξαν2. Συμπερασματικά, μπορεί νά υποστηριχτεί,

1. Βλ. πρακτικά τής τέταρτης συνεδρίασης, τής 29 Δεκεμβρίου 1879, τετράδιο πρώ
το, παράγρ. 49.

2. Σημειώνεται στον έπίλογο: Τά χρ ισ τ ια ν ικ ά  κ α ι Ιθαγενή μέλη ... ύποβάλλουσιν  
εύσεβάστω ς δτι.,.έλαβον  θαρραλέωζ υπό  εμβρ ιθή  μελέτην  έν τφ  μέτρω  τή ς  ικανότητας αυ
τών τό  περ'ι οϋ  ό λόγος νομοσχέδιον  κ α ί καθόσον έπέτρεπεν ή δνναμ ις  αυτών τ ινά  μέν άρθρα 
σφήκαν άνευ τροποπο ιήσεώ ς τίνος, τ ινά  δέ έτροποπο ίησαν  μ έ  προσθαφ α ιρέσε ις  τινάς άνα- 
λόγω ς τών Αναγκών τοϋ  τόπου , ώς δ ιαδηλοϋτα ι έν τ ο ις  π ρ α κ τ ικ ο ις  τών συνεδριάσεων κα ί 
έν τή  έκθέσει τού τη . Τ ινά δμω ς αρθρα ώς εχοντα μ εγάλην  σ π ονδα ιό τη τα  κ α ί άφορώντα 
ζω τ ικ ά  κ α ί μ εγά λα  συμφέροντα ο ΐον  'π ερ ί τώ ν Ανέκαθεν κ α ί έν ένεργεία ούσών χορηγημέ
νων προνομ ίω ν τή  Ό ρθοδόξω  ’Α νατολ ική  ’Ε κκλησία  κ α ί τ ο ις  π ν ευ μ α τ ικ ο ϊς  α ρχη γο ϊς  τών 
χρ ιστ ιανώ ν , περ ί τή ς  αύ τοδ ιο ικήσεω ς τή ς  ’Ε κκλησ ίας κ α ί π ερ ί τοϋ  κλήρου, τών ’Ε κκλη
σιών, Μ οναστηρίων, Σ χολείω ν, φ ιλανθρω πικώ ν κα ί έκπα ιδευτικώ ν καθ ιδρυμάτω ν, κ α ί π ε 
ρ ί τή ς  κ ινη τή ς  κ α ί Ακινήτου π ερ ιο υ σ ία ς  αυτών, π ερ ί τώ ν γάμω ν, δ ια ζυγ ίω ν , Αρραβώνων, 
προ ικώ ν, π ερ ί δ ιαθηκώ ν κ α ί ορφαν ικής π ερ ιουσ ία ς  κ α ί π ερ ί το ϋ  έδρεύειν έν τ ο ις  Δ ιο ικητι- 
κ ο ίς  Σ υμβουλ ίο ις  τόν ’Α ρχιερέα ώ ς κ α ί μ έχ ρ ι τοϋδε..., τή ς  ε ισα γω γή ς  έν το ις  διαφόροις δ ι- 
κα σ τη ρ ίο ις  τή ς  έπ ιτοπ ίου  λαλουμένης κ α ί γραφομένης γλώ σσης , σύν τή  έπ ισ ή μ φ  ’Ο θωμα
ν ικ ή  γλώ σση , π ερ ί τώ ν προσόντω ν τών Γεν. Δ ιοικητών... κ α ί λο ιπώ ν Αμέσως έρχομένων 
ε ις συνάφειαν κ α ί σχέσ ιν  μ έ  τά  συμφέροντα κ α ί δ ικ α ιώ μ α τα  τών κατο ίκω ν, π ερ ί τή ς  π α ι-  
δεύσεω ς κα ί δ ιευθύνσεω ς κ α ί δ ιαχε ιρ ίσ εω ς τώ ν δ ιά  δ ιαθηκώ ν ή  δω ρητών, ή  πα ρά  τών κ ο ι
νοτήτω ν υφ ισταμένω ν κ α ί εν τ φ  μέλλοντ ι ιδρυθησομένων εκπα ιδευτ ικώ ν κ α ί πα ντό ς  εϊδονζ  
φ ιλανθρω πικώ ν κ α τασ τημά τω ν , π ερ ί τοϋ  τρόπου  τή ς  έκλ,ογής κ α ί ψηφοφορ ίας τώ ν είς τά  
δ ιάφορα δ ιο ικ η τ ικ ά , δ ημ ο τ ικ ά  κ α ί δ ικ α σ τ ικ ά  Σ υμβούλ ια ... έκλεχθησομένων κ α ί δ ιορ ισθη - 
σομένων μελών ...έγνω μοδότησαν  ύπέρ τή ς  τροποπο ιήσεώ ς τών το ιοντω ν άρθρων... ΕΙζ 
τήν  τροπ οπ ο ίησ ιν  τώ ν άρθρων έγνω μάτευσαν  κ α ί τά  Μ ουσουλμανικά μ έλη  ε ις πολλά, κ α ί 
ιδ ίω ς ε ίς τό  π ερ ί ψηφοφορ ίας κ α ί δ ιορ ισμοϋ  τών ε ίς δ ιαφόρους δ ιο ικ η τ ικ ό ς  κ α ί δ ικ α σ τ ικ ό ς  
θέσεις α ιρετ ικώ ν ( s i c )  μελών...

Π ροσέτι τά  χ ρ ισ τ ια ν ικ ά  μ έλη  προτε ίνουσ ιν  δτ ι, ο ί νόμοι τοϋ  Κ ράτους  ε ίνε Ανάγκη κα ι 
δ ίκα ιον  ν’ άπ οστέλλω ντα ι σύν τή  έπ ισ ή μ ω  ’Ο θω μανική  κ α ί έν τ ή  έπ ιτοπ ίω  τφ  β ιλ α ε τ ίφ  ημών

I



βτι κατά τή διάρκεια τών συζητήσεων οί εκπρόσωποι τής έλληνικής έθνότη- 
τας προάσπισαν μέ σθένος τά ελληνικά συμφέροντα κι άγωνίστηκαν γιά ν’ άν- 
ταποκριθοϋν στήν έθνική άποστολή τους.
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λαλουμένη κ α ι γραφόμενη π α ρά  τώ ν κα το ίκω ν  γλώ σση , μολονότ ι δέν υπάρχε ι εν τ ο ϊζ  π ρα -  
κ τ ικ ο ϊζ  τώ ν συνεδριάσεω ν κατακεχω ρημένη  ή π ρ ό τα σ ις  αϋ τη ... Π ροσθέτουσιν δέ ήδη έν 
τη  εκθέσει τα ύ τη , δτ ι, επε ιδή  ή  τώ ν χρ ισ τ ιανώ ν υπηκόω ν τοϋ  β ιλα ετ ιο ύ  Ίω αννίνων μερ ις  
ε ίνα ι ή  πολυπληθέστερα , κ α ι ώ ς το ια ΰ τη  κατέχε ι τήν σπουδα ιοτέραν θέσιν εν τ ο ίζ  μ ελετω - 
μένο ις μ εταρρνθμ ίοεσ ι, καθ ’ δσον μ ά λ ισ τα  ή πλε ιονότηζ αϋτη  έχει ε ις χ ε ϊρα ζ  αυ τής  έπ'ι μ ά λ 
λον τήν  γεω ργ ίαν , τό  εμπόρ ιον  κα'ι τή ν  ύφ ισ τώ σαν  β ιοτεχν ίαν, ευελπ ιστοϋσ ιν  δ τ ι ο σεπ τός  
ημών αναξ  κ α ί ή Σ . αυτοΰ  Κ υβέρνησ ιζ  θέλει άγαθυνθή νά λάβη  ύπό εμβρ ιθή  μελέτην  τά ς  
τροπ οπ ο ιήσ ε ις  τά ς  προτε ινομένας... ώ ς κ α ι τήν μελετωμένην άναδιοργάνω σιν  τή ς  χυιροφυ- 
λακής, άναλόγω ς τοϋ  πληθυσμόν  έκάστη ς  φυλής... Έ ν Ίω αννίνο ις  τή  27 Μ αρτίου 1880 
(1296). Π ιστο ί υπ ήκοο ι τή ς  Α.Α. Μ εγαλειότητας.



SUM M ARY

The Ottoman Empire was obliged, in accordance with article 23rd 
of the Congress of Berlin to put into effect a reform program in the Vila
yets of its European possesions. The article of the convention which 
provided for quarantees that the previously breaches of promises would 
not have been repeated, provided as weel and the pertinent mechanisms 
throught which the acts of the Sublime Porte wrould have to go so as 
to materialize the reforms.

On the basis of those obligations, the Porte despached the plans of 
the regulations to the seats of the Vilayets with the order that commit
tees com posed of high civil functionaries and representatives of the 
nationalities in accordance with the com position of the population of 
each Vilayet be forme with twenty members each. Their function wrould 
be the submission of amendments proposals, to the articles of regula
tions in a manner as to conform with tne local needs.

At the Yannina Vilayet the com mittee which came into being did 
not reflect the ethnological com position of the area. The Greek element, 
even if was in the m ajority, was a minority in the com mittee and its 
proposals were met with the opposition of the m ajority which was made 
up by  representatives of the administration and the justice as well as 
the Moslem members.

In this study are presented and commented upon the deliberations 
on the following subjects: 1) The introduction of the Greek language 
in the administration and the courts of justice as the official language 
on the same footing as the Turkish, 2) the choise of the chanells of au
thority on the basis of merit, the principle of locality and the need for 
the knowledge on their part of the indigenous language, which for the 
Vilayet of Yannina was Geeak.


