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Δπραξηζηίεο 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ θάπνηνπο αλζξψπνπο ρσξίο ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ απηή ε εξγαζία δελ 

ζα είρε θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ Αληψλε Αλαζηαζφπνπιν, επίθνπξν θαζεγεηή, ηνπ νπνίνπ ε 

θαζνδήγεζε φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Μέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο 

καο, βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζθέςε κνπ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ θαη 

νπνηαδήπνηε απνξία πξνέθππηε ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο.  

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο κνπ, ηνλ 

Μαξίλν αξεγηάλλε, εξεπλεηή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ, ν νπνίνο 

είλαη πάληα πξφζπκνο λα ζπδεηήζεη θαη λα πξνζθέξεη απιφρεξα ηηο γλψζεηο ηνπ, 

φπσο επίζεο θαη ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Ζιία Κνινβφ, ν νπνίνο ήηαλ ε αηηία γηα 

λα θάλσ αίηεζε ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ην 2014, ελψ κέρξη θαη ηψξα ε 

βνήζεηά ηνπ ήηαλ πνιχηηκε. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Γθηνπιζνχλ 

Αθζφη-Ατβαιή, ηνλ Γηάλλε ππξφπνπιν θαη ηνλ Αληψλε Υαηδεθπξηάθνπ, ησλ νπνίσλ 

ηα καζήκαηα παξαθνινχζεζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα θαη κε βνήζεζε ν θαζέλαο ηνπο κε ηνλ δηθφ ηνπ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

  εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ζην Ρέζπκλν, ην νπνίν, κέζσ ππνηξνθηψλ, 

δηεπθφιπλε ηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ, θαζψο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ, ην νπνίν δεκηνχξγεζε έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. Αθφκα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ δηάθνξνπο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο, νη 

νπνίνη, κέζα απφ ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε, βνήζεζαλ - ρσξίο λα ην μέξνπλ πνιιέο 

θνξέο - ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ Βηθηψξηα Κνπληνχξε, ε νπνία 

βξηζθφηαλ δίπια κνπ ζε φπνηα δπζθνιία παξνπζηαδφηαλ, δείρλνληαο ππνκνλή, θαζψο 

θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ζηήξημή ηεο φια απηά ηα ρξφληα ζε θάζε κνπ βήκα. 
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Δηζαγσγή 
 

Α. ηόρνη ηεο εξγαζίαο 

 

 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ηίηιν «Μέηξα θαηαζηνιήο ηεο αιβαληθήο παξνπζίαο 

ζηα νζσκαληθά Βαιθάληα ηνλ 18
ν
 αηψλα: Ζ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο θαη ηεο 

Καηεξίλεο» θαη έρεη σο ζηφρν ηελ κειέηε ηεο παξνπζίαο ησλ Αιβαλψλ ζηηο επαξρίεο 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, εζηηάδνληαο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο, θαζψο θαη ηνπ θαδά Πιαηακψλα. Αλάκεζα ζηηο 

βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απνζαθήληζε ησλ ιφγσλ πνπ νη Αιβαλνί 

εληνπίδνληαη ζηηο νζσκαληθέο αξρεηαθέο πεγέο «εζλνηηθά» πξνζδηνξηδφκελνη, θαζψο 

θαη ε αλάιπζε ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο είλαη αλακεκεηγκέλνη. Δπηπιένλ ζα γίλεη 

εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ ε θεληξηθή δηνίθεζε ζπλέδεε ηνπο αιβαληθνχο 

πιεζπζκνχο απνθιεηζηηθά κε ηε βία θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα, θαζψο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο πνπ είρε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή ηνπο. Αθφκα, ζα δνζεί 

έκθαζε ζηελ πεξίπησζε κηαο απφ ηηο νηθνγέλεηεο αιβαλψλ πξνπρφλησλ ζηα 

Βαιθάληα, πνπ, ζε απηφ ην θιίκα θαρππνςίαο θαη «ζηνρνπνίεζεο», θαηάθεξε λα 

εληζρπζεί θαη λα επεθηαζεί νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά κέζσ ησλ ζπκκαρηψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο δηθηχσλ κε άιινπο πξνχρνληεο θαη άηνκα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

Πχιε. Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε εξγαζία θηινδνμεί λα «ξίμεη θσο» ζηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ θέληξνπ θαη ησλ επαξρηψλ ηνπ ηνλ 18
ν
 αηψλα, κε αθνξκή 

ηελ παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζε ζνβαξά ζέκαηα ησλ επαξρηψλ ζηα νπνία 

πξσηαγσληζηνχζαλ Αιβαλνί. 

 

 

Β. Πεγέο ηεο εξγαζίαο 

 

 

 ζνλ αθνξά ηε δεπηεξνγελή βηβιηνγξαθία θαη ηα έξγα πνπ έρνπλ γξαθηεί γηα 

ηνπο Αιβαλνχο ηνλ 18
ν
 αηψλα, ν αξηζκφο ηνπο είλαη νπσζδήπνηε πεξηνξηζκέλνο. Με 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηα ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα εμήο: πξψηνλ, ην άξζξν ηνπ Fred 

Anscombe γηα ηνπο αιβαλνχο ιεζηέο ηνλ 18
ν
 αηψλα, ην νπνίν πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ πνιινχο Αιβαλνχο ζηε ιεζηεία, θαζψο θαη 
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ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνζπάζεζε ε Πχιε λα αληηκεησπίζεη απηφ ην 

θαηλφκελν.
1
 O Αληψλεο Αλαζηαζφπνπινο εζηίαζε ζε έλα άξζξν ηνπ ζηελ επηδίσμε 

ησλ Αιβαλψλ λα εηζέιζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ βαιθαληθψλ επαξρηψλ θαη ζηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο κε ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο ειίη, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα 

απεηινχζαλ.
2
 Σέινο, ην άξζξν ηεο Nina Ergin γηα ηα ρακάκ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

νζσκαληθή πξσηεχνπζα ην πξψην κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηαζηνιήο ηνπο απφ ηελ Πχιε.
3
 

 ζνλ αθνξά ην πξσηνγελέο πιηθφ, πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Αιβαλνχο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνπ 18
νπ

 αηψλα κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ δηάθνξα είδε 

νζσκαληθψλ πεγψλ, φπσο θξαηηθά δηαηάγκαηα θαη θαηάζηηρα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνρψλ ησλ Βαιθαλίσλ. Πνιιέο νζσκαληθέο πεγέο έρνπλ ζσζεί 

άιισζηε θαη ζηελ ίδηα ηελ Αιβαλία.
4
 Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε εζηηάδεη ζηνλ 

θαδά ηεο Βέξνηαο, ν νπνίνο αλήθε ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Χο εθ ηνχηνπ νη πξσηνγελείο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηα ηεξνδηθαζηηθά θαηάζηηρα ηεο Βέξνηαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

έξεπλαο βαζίζηεθε ζε πεγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Οζσκαληθνχ 

Αξρείνπ ηεο Πξσζππνπξγίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). 

ε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη, κεηαμχ άιισλ, θηξκάληα, κπνπγηνπξληηά, θαζψο θαη 

θαηαρσξίζεηο απφ ηε ζεηξά θαηαζηίρσλ Rumeli Ahkâm Defterleri. Κάπνηεο 

ελδεηθηηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηε κεηαγξαθή θαη ηελ πεξίιεςή ηνπο σο παξάξηεκα ζην 

ηέινο ηεο εξγαζίαο, θαζψο ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο γηα ην ζέκα πνπ κειεηάκε. 

Καηαιπηηθή είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ησλ δεκνζηεπκέλσλ πεγψλ ησλ 

νζσκαληθψλ αξρείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Βέξνηαο, ηηο νπνίεο επηκειήζεθε θαη 

                                                 
1 F. F. Anscombe, “Albanians and „Mountain Bandits‟”, ζην F. F. Anscombe (επηκ.), The Ottoman 

Balkans, 1750-1830, Πξίλζηνλ 2006, 87-114. 
2 A. Anastasopoulos, “Albanians in the Eighteenth-Century Ottoman Balkans”, ζην E. Kolovos, Ph. 

Kotzageorgis, S. Laiou, M. Sariyannis (επηκ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: 

Toward a Social and Economic History. Studies in Honor of John C. Alexander, Ηζηάλκπνπι 2007, 37-

48. 
3 N. Ergin, “The Albanian Τellâk Connection: Labor Μigration to the Hammams of 18th-Century 

Istanbul, Based on the 1752 İstanbul Hamâmları Defteri”, Turcica, 43 (2011), 231-256. 
4 Γηα κηα ηαμηλφκεζε ησλ νζσκαληθψλ πεγψλ πνπ έρνπλ ζσζεί ζηελ Αιβαλία βι. G. Veinstein, “Une 

source ottomane de l‟histoire albanaise: Le registre des kadi d‟Avlonya (Vlöre) 1567-1568”, ζην Υ. 

Γάζπαξεο (επηκ), Οη Αιβαλνί ζην Μεζαίωλα, Αζήλα 1998, 371-384. 
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έθδσζε ν Ησάλλεο Κ. Βαζδξαβέιιεο ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ζε δχν ηφκνπο.
5
 Σέινο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθά ηα έξγα πεξηεγεηψλ, αιιά θαη πξφμελσλ ηνπ 

18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα.  

 

Γ. θέςεηο, πξνβιεκαηηζκνί θαη εξσηήκαηα 

 

 Αλ θάπνηνο εξεπλεηήο θάλεη αλαδήηεζε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε ηνπ 

Οζσκαληθνχ Αξρείνπ ηεο Πξσζππνπξγίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηε ιέμε-θιεηδί 

Arnavut, δειαδή Αιβαλφο, ζα αληηιεθζεί γξήγνξα φηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

ιπηψλ εγγξάθσλ θαη θαηαρσξίζεσλ θαηαζηίρσλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο. Σν 

δεχηεξν πξάγκα πνπ ζα παξαηεξήζεη είλαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπο πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, κηα πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη ηεο αλάδπζεο ησλ εζλψλ-

θξαηψλ. Σν ηειεπηαίν ζεκείν πνπ ζα θάλεη εληχπσζε ζηνλ εξεπλεηή είλαη φηη ε 

αλαθνξά ζηνπο Αιβαλνχο γίλεηαη θπξίσο κε αξλεηηθφ πξφζεκν. Ζ αλαθνξά ησλ 

νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζε απηνχο ζπλδέεηαη ζρεδφλ πάληα απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο 

κε ηελ αλαξρία, ηελ παξαλνκία θαη ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο.  

Ζ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ είλαη ηδηαίηεξε, θαζψο ε θξαηηθή δηνίθεζε ηνπο 

πξνζδηνξίδεη κε έλα εζλνηηθφ φλνκα, Arnavut, ρσξίο λα ηνπο πξνζδηνξίδεη απιψο σο 

ρξηζηηαλνχο ή κνπζνπικάλνπο, ρσξίο αλαθνξά ζε εζλνηηθή ηαπηφηεηα, φπσο ήηαλ ε 

ζπλεζηζκέλε νζσκαληθή πξαθηηθή.
6
 Διάρηζηεο άιιεο νκάδεο, φπσο νη Κνχξδνη, νη 

πιεζπζκνί απφ ηνλ Καχθαζν θαη νη Ρνκά είραλ παξφκνηα αληηκεηψπηζε. Καηά ηνλ 

Anscombe, ε δηαθνξνπνίεζε απηή αθνξνχζε θπξίσο λνκαδηθνχο θαη γεληθά 

κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο, φπσο ήηαλ θαη νη Αιβαλνί.
7
 

                                                 
5 Η. Κ. Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. Α΄. Αξρείνλ Θεζζαινλίθεο, 1695-1912, 

Θεζζαινλίθε 1952· Η. Κ. Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. Β΄. Αξρείνλ Βεξνίαο-

Νανύζεο, 1598-1886, Θεζζαινλίθε 1954. 
6 Anscombe, φ.π., 107 ππνζεκ. 5. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ν φξνο 

taife, πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη «νκάδα» θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαζψο θαη 

γηα ηηο ζπληερλίεο. Βι. P. Konortas, “From Taife to Millet: Ottoman Terms for the Ottoman Greek 

Orthodox Community”, ζην D. Gondicas θαη Ch. Issawi (επηκ.), Ottoman Greeks in the Age of 

Nationalism: Politics, Economy, and Society in the Nineteenth Century, Πξίλζηνλ 1999, 171. 
7 Anscombe, φ.π., 107, ππνζεκ. 5. Γηα ηνπο Ρνκά, o Eyal Ginio αλαθέξεη φηη επξφθεηην γηα ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε, θαζψο αληηκεησπίδνληαλ δηαθνξεηηθά ζε ζέκαηα θνξνιφγεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα κία πεξίπησζε δχν αηφκσλ απφ ηελ Θεζζαινλίθε, ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ 

εμηζιακηζηεί. Παξφηη ήηαλ κνπζνπικάλνη, ηνπο δεηήζεθε ε πιεξσκή ηνπ θφξνπ cizye ιφγσ ηνπ φηη 

παξέκελαλ Ρνκά· E. Ginio, “Neither Muslims, nor Zimmis: The Gypsies (Roma) in the Ottoman 

State”, Romani Studies, Series 5, 14/2 (2004), 117-118. 
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 ηελ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ, ε αλαθνξά ζηελ εζλνηηθή ηαπηφηεηά ηνπο 

γηλφηαλ γηα λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη δελ απνηεινχζαλ κέξνο ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο επαξρίαο, αιιά φηη επξφθεηην γηα «μέλνπο». Με ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ, φπσο παξαηεξείηαη ζηα νζσκαληθά έγγξαθα, ε Πχιε, αιιά θαη έλα κέξνο 

ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ κηαο επαξρίαο, δείρλεη λα εμηζψλεη ηνπο Αιβαλνχο φρη κφλν 

κε ηνλ «μέλν», αιιά θαη κε ηνλ «εηζβνιέα» θαη ηνλ «ηαξαρνπνηφ». 

Χζηφζν, ε ζηνρνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ δελ είλαη έλα θαηλνχξγην θαηλφκελν 

ηνλ 18
ν
 αηψλα. Νσξίηεξα, ήδε ηνλ 16

ν
 αηψλα, ν νζσκαλφο ηζηνξηθφο Μνπζηαθά Αιή 

ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ κεγάιν βεδίξε ηλάλ Παζά αλαθέξεη φηη «ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ 

Αιβαλφο, δηέζεηε ηα ρεηξφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θπιήο: επαλαζηαηηθφηεηα, 

δεηιία, πείζκα, βία θαη άζρεκν παξνπζηαζηηθφ». Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ηνλ θαηεγνξεί είλαη ην γεγνλφο φηη, αληί λα δείμεη αθνζίσζε ζην θξάηνο θαη 

ζηε δπλαζηεία κε ηε δηαθπβέξλεζή ηνπ, έδεηρλε αιιειεγγχε πξνο ηνπο ππφινηπνπο 

Αιβαλνχο, πξνζπαζψληαο λα επηβιεζεί ζηνπο κε αιβαλνχο αληηπάινπο ηνπ. Μεηαμχ 

άιισλ, αλαθέξεη φηη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ν ηλάλ Παζάο απέιπζε ηνλ 

αγά ησλ γεληηζάξσλ Μερκέη Αγά επεηδή είρε βνζληαθέο ξίδεο, θαη ζηε ζέζε ηνπ 

πξνζέιαβε έλαλ Αιβαλφ, ηνλ Γεκηζηδή Υαζάλ Αγά. ε θάπνην άιιν ζεκείν ηεο 

αθήγεζήο ηνπ, ζρνιηάδεη έλαλ άιιν κεγάιν βεδίξε, ηνλ Λνπηθή Παζά, θάλνληαο θαη 

ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε ηδηαίηεξε κλεία ζηελ αιβαληθή ηνπ θαηαγσγή σο ζηνηρείν 

πνπ θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ. Αο ζεκεησζεί πάλησο πσο, φπσο επηζεκαίλεη ν 

Cornell Fleischer, ην έξγν ηνπ Μνπζηαθά Αιή δηαθξίλεηαη απφ κηα γεληθφηεξε 

απέρζεηα πξνο ηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο.
8
 πλερίδνληαο, ν Fleischer αλαθέξεη φηη, 

παξφηη απηά ηα ζρφιηα ηνπ Μνπζηαθά Άιε κπνξεί λα βαζίδνληαη ζηελ αληηπάζεηά 

ηνπ γηα πξφζσπα φπσο ν ηλάλ Παζάο, καο δίλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχκπξαμε θαη ζπλεξγαζία ζην εζσηεξηθφ ησλ δηαθφξσλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ ηνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα.

9
 ην ίδην πιαίζην, ν Metin Kunt αλέιπζε ην 

γεγνλφο φηη, ηνλ 17
ν
 αηψλα, ε ζπκκαρία κεηαμχ ησλ Γνχισλ ηεο Πχιεο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή, είρε δεκηνπξγήζεη κηα θφληξα κεηαμχ ησλ 

«δπηηθψλ» Αιβαλψλ θαη Βφζλησλ, απφ ηελ κία, θαη ησλ «αλαηνιηθψλ» Γεσξγηαλψλ 

θαη Κηξθάζησλ.
10

  

                                                 
8 C. Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Ali (1541-

1600), Πξίλζηνλ 1986, 164-165. 
9 Ό.π., 165. 
10 Γηα ηελ εζλνηηθή αιιειεγγχε ηνλ 17ν αηψλα βι. M. Kunt, “Ethnic-Regional (Cins) Solidarity in the 

Seventeenth Century Ottoman Establishment”, International Journal of Middle East Studies, 5 (1974), 
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πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νζσκαλψλ ηζηνξηθψλ, έηζη θαη ζηα θξαηηθά 

έγγξαθα, ε ζχλδεζε ησλ Αιβαλψλ κε ηε ιεζηεία θαη γεληθφηεξα κε ηελ παξαλνκία 

δελ είλαη θαηλφκελν απνθιεηζηηθά ηνπ 18
νπ 

αηψλα. ε θάπνηα mühimme defterleri ηνπ 

17
νπ

 αηψλα αλαθέξεηαη ε δξάζε αιβαλψλ ιεζηψλ ζηα Βαιθάληα εθείλε ηελ 

πεξίνδν.
11

 πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα εκθάληζε αιβαλψλ ιεζηψλ ζε 

πφιεηο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη ζηε Βνπιγαξία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ., θαζψο θαη ηε Βνζλία. 

Χζηφζν, ε εξγαζία πξνζπαζεί λα αλαδείμεη φηη ην θαηλφκελν απηφ δηεπξχλζεθε ηνλ 

18
ν
 αηψλα, εμαηηίαο θάπνησλ γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Ζ θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ γηα ηνπο Αιβαλνχο ζρεηίδεηαη κε ην πψο ην 

νζσκαληθφ θξάηνο θαη θάπνηα κέιε ηεο ειίη αληηκεηψπηδαλ ηνπο αιβαληθνχο 

πιεζπζκνχο θαη φρη πψο νη ίδηνη έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο. ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν 

άγγινο πνιηηηθφο θαη πνηεηήο John Cam Hobhouse, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ κε ηνλ 

Λφξδν Βχξσλα ζηελ Αιβαλία, πεξηγξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αιβαληθψλ πιεζπζκψλ, ελψ ζρνιηάδεη ην γεγνλφο φηη μερψξηδαλ ιφγσ ηεο 

ελδπκαζίαο θαη ηεο γιψζζαο ηνπο. Αθφκα, αλαθέξεη φηη νη ίδηνη απηνπξνζδηνξίδνληαλ 

σο «Αιβαλνί», γεγνλφο πνπ έθαλε εληχπσζε ζηνλ Hobhouse, θαζψο δελ είρε 

παξαηεξήζεη θάηη παξφκνην ζε άιινπο πιεζπζκνχο ζηελ απηνθξαηνξία. χκθσλα κε 

ηνλ ίδην, νη πιεζπζκνί πνπ ζπλάληεζε ζπλήζσο παξνπζηάδνληαλ σο «ρξηζηηαλνί» ή 

«κνπζνπικάλνη».
12

 

 Παξφια απηά, ζηελ παξνχζα θάζε ηεο έξεπλαο, δελ εληνπίζακε 

θάπνηα πεγή πνπ λα πεξηιακβάλεη καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ Αιβαλψλ, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη αδχλαην λα δψζεη απηή ε εξγαζία απάληεζε ζην πψο ραξαθηήξηδαλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο νη ίδηνη, θάηη πνπ νπσζδήπνηε ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θαη 

απνηειεί θελφ ηεο έξεπλαο.
13

 Ζ εξγαζία βαζίδεηαη ζε θξαηηθά έγγξαθα, επνκέλσο 

εμεηάδεη ηελ νπηηθή ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο γηα απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο. Απν ηελ 

άιιε, ε αληίιεςε πνπ είρε ε Πχιε γηα ηνπο Αιβαλνχο θαη ε ζηνρνπνίεζή ηνπο είρε 

                                                                                                                                            
233-239· R. Murphey, “Forms of Differentiation and Expression of Individuality in Ottoman Society”, 

Turcica, 34 (2002), 135-170. πσο γλσξίδνπκε, νη Αιβαλνί ζηειέρσλαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απηνθξαηνξία απφ ηηο απαξρέο ηεο. Απνθνξχθσκα απνηειεί ε νηθνγέλεηα ησλ κεγάισλ βεδίξεδσλ 

Κηνπξνπινχ ηνλ 17ν αηψλα, ε νπνία πξσηνζηάηεζε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο θαη 

είρε αιβαληθή θαηαγσγή. Γηα ηνλ Φαδίι Αρκέη Παζά, βι. F. Çalışır, “A Virtuous Grand Vizier: Politics 

and Patronage in the Ottoman Empire during the Grand Vizierate of Fazıl Ahmed Pasha (1661-1676)”, 

αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Οπάζηλγθηνλ 2016. Βι. επίζεο H. İnalcık, “Arnawutluk”, ζην The 

Encyclopaedia of Islam. New Edition, η. 1, Λάηληελ 1979, 656.  
11 Βι. γηα παξάδεηγκα İsmet Binark (επηκ.), 5. Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566). Özet ve 

İndeks, Άγθπξα 1994, 206 αξ. 1274. 
12 J. C. Hobhouse, Travels in Albania and Other Provinces of Turkey in 1809 & 1810, η. 2, Λνλδίλν 

1855, 138. 
13 Anastasopoulos, φ.π., 44, ππνζεκ. 5. 
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αληίθηππν θαη ζηνπο ίδηνπο, νη νπνίνη δελ κπνξεί παξά λα αληηιακβάλνληαλ φηη 

πεξηζσξηνπνηνχληαη. 

πσο πξναλαθέξζεθε, νη αλαθνξέο ησλ νζσκαληθψλ εγγξάθσλ ζηνπο 

Αιβαλνχο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο σο ιεζηέο. Χζηφζν δελ ηνπο 

ηαηξηάδεη ν νξηζκφο γηα ηνλ «θνηλσληθφ ιεζηή» πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Eric 

Hobsbawm. χκθσλα κε απηφλ, ν θνηλσληθφο ιεζηήο πξνέξρεηαη απφ ηελ νκάδα ησλ 

αγξνηψλ θαη, ελψ ην θξάηνο ηνλ ζεσξεί εγθιεκαηία, απφ άιινπο ζεσξείηαη ήξσαο, 

θαζψο αληηζηέθεηαη κε ηε ιεζηεία ζηνλ «δπλάζηε» εγεκφλα.
14

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

κειεηήζεθαλ γηα απηή ηελ εξγαζία, ζχκαηα ησλ επηζέζεψλ ηνπο ήηαλ ηφζν 

κνπζνπικάλνη, φζν θαη ρξηζηηαλνί δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, θαη θπξίσο νη 

επηζέζεηο βαζίδνληαλ ζηηο αληηπαιφηεηεο ησλ ayan ησλ νζσκαληθψλ επαξρηψλ. 

Δπηπιένλ, δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο αλ νη ελ ιφγσ ιεζηέο είραλ ζθνπφ ηελ αλαηξνπή 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαζνδεγνχκελνη απφ κία ηδενινγία. Δίηε απέβιεπαλ ζε 

πξφζθαηξα είηε απέβιεπαλ ζε κφληκα θέξδε, δελ θαίλεηαη λα είραλ θάπνηα πνιηηηθή ή 

θνηλσληθή ηδενινγία πνπ λα απνηεινχζε ηελ αθεηεξία ή ην λνκηκνπνηεηηθφ 

παξάγνληα ηεο δξάζεο ηνπο. Χζηφζν, θαζψο νη δηαζέζηκεο πεγέο είλαη είηε θξαηηθέο 

είηε πξνεξρφκελεο απφ κε Αιβαλνχο, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα ηα 

θίλεηξα ησλ πξάμεψλ ηνπο.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη θπξίσο ζηνπο κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο θαη φρη 

ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ζ επηινγή απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη αιβαλνί ayan θαη 

κηζζνθφξνη πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αξρεηαθέο πεγέο ήηαλ κνπζνπικάλνη.
15

 Παξφια 

απηά, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη αιβαλνί ρξηζηηαλνί πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζε 

δηάθνξεο επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο πηζαλφλ λα επηδίδνληαλ επίζεο 

ζηε ιεζηεία, κε ζηφρν ηελ επηβίσζε. ηελ πεξίπησζε πάλησο πνπ κειεηψ, ηα 

νλφκαηα αιβαλψλ ιεζηψλ πνπ ζπλάληεζα ζηελ κέρξη ηψξα έξεπλά κνπ είλαη 

απνθιεηζηηθά κνπζνπικαληθά.
16

  

                                                 
14 Γηα ηελ «θνηλσληθή ιεζηεία», βι. E. Hobsbawm, Λεζηέο, κηθξ. Ν. Κνχξθνπινο, Αζήλα 2010, 35-66. 
15 χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε επέθηαζε ηνπ ηζιάκ ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο μεθίλεζε απφ ηελ 

αξρή ηεο θαηάθηεζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ππάξρεη ε αδεκνζίεπηε δηαηξηβή ηνπ D. Egro, “Islam in Albanian Lands during the First Two 

Centuries of the Ottoman Rule”, Άγθπξα 2003. Δπίζεο F. Bieber, “Muslim Identity in the Balkans 

before the Establishment of Nation States”, Nationalities Papers, 28/1 (2000), 16. Βι. θαη 

Anastasopoulos, φ.π., 38. 
16 Ζ δηαπίζησζε απηή θπζηθά δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα «εθ θχζεσο» ηάζε ησλ κνπζνπικάλσλ πξνο 

ηελ ιεζηεία, αιιά ζα έιεγα φηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί απφ απηνχο ήηαλ πξψελ κηζζνθφξνη, 

άξα κνπζνπικάλνη. Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαπηχζζεη αξθεηά απηή ηελ άπνςε. 
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 Απηφ πνπ πξνθχπηεη επίζεο απφ απηή ηελ εξγαζία είλαη ην γεγνλφο φηη ζην 

πέξαζκα ηνπ 18
νπ

 αηψλα ν «Αιβαλφο» εμηζψλεηαη απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ κε ηνλ 

«ιεζηή» θαη ηνλ «ηαξαρνπνηφ». Οπσζδήπνηε νη θαηά ηφπνπο πιεζπζκνί θαη ε Πχιε 

ζηνρνπνηνχζαλ σο μέλνπο πην εχθνια ηνπο Αιβαλνχο πνπ ζπλδένληαλ κε πξάμεηο 

αλνκίαο απ‟φ,ηη ηνπο ληφπηνπο παξαλφκνπο θαη απηφ θαίλεηαη πσο θαηέιεμε λα έρεη 

αληίθηππν ζε φινπο ηνπο Αιβαλνχο. 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ Αιβαλψλ ζηελ εξγαζία ζα γίλεη κε βάζε ηελ ηδηφηεηα κε 

ηελ νπνία απηνί παξνπζηάδνληαη ζηα έγγξαθα. Απφ ηε κηα, εκθαλίδνληαη σο ιεζηέο, 

πηζαλφλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πξψελ κηζζνθφξνη πνπ είραλ ππεξεηήζεη ζηνλ 

νζσκαληθφ ζηξαηφ, νη νπνίνη δξνπλ είηε απηφβνπια είηε σο πξνζσπηθή θξνπξά 

ηνπηθψλ πξνπρφλησλ, νη νπνίνη είλαη ελίνηε θαη νη ίδηνη Αιβαλνί. Ζ δεχηεξε νκάδα 

αθνξά ηνπο ηνπηθνχο πξνχρνληεο, ησλ νπνίσλ ν δεκφζηνο ξφινο ζηηο επαξρίεο νινέλα 

εληζρχεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Οη κνπζνπικαληθέο απηέο ειίη, νη ιεγφκελνη 

ayan, εθκεηαιιεπφκελεο ην γεγνλφο φηη ε είζπξαμε ησλ θφξσλ γηλφηαλ ζπλήζσο φρη 

κέζσ θξαηηθψλ ππαιιήισλ, αιιά κε ην ζχζηεκα ηεο εθκίζζσζήο ηνπο ζε ηδηψηεο 

(iltizam, ηιηηδάκ), κε ζπκβφιαηα πνπ φιν θαη πην ζπρλά είραλ ηζφβην ραξαθηήξα 

(malikâne, καιηθηαλέ), θαηάθεξαλ λα αλαξξηρεζνχλ πνιηηηθά θαη λα επηβιεζνχλ ζηηο 

επαξρίεο. Απηή ε δηαδηθαζία είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία απφζηαζεο κεηαμχ 

Πχιεο θαη επαξρηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δπζθνιία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα ειέγμεη 

ηηο επαξρίεο.
17

 Οη πεξηπηψζεηο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ εδψ αθνξνχλ ινηπφλ 

αιβαλνχο πξνχρνληεο, νη νπνίνη εδξεχνπλ ζηηο επαξρίεο θαη αλαδχνληαη νηθνλνκηθά 

θαη πνιηηηθά. Γελ ζα αλαθεξζνχλ εθηελψο νη πεξηπηψζεηο κεγάισλ ayan, φπσο ηνπ 

Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ ή ηνπ Μερκέη Αιή ηεο Αηγχπηνπ, σζηφζν ζα αλαδεηρζνχλ 

κηθξφηεξνη πξνχρνληεο κε έκθαζε ζε εθείλνπο πνπ δξνχζαλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηθέξεηα ηεο Βέξνηαο θαη νη νπνίνη δείρλνπλ λα απαζρνινχζαλ ζπρλά ηελ θεληξηθή 

                                                 
17

 Γηα ηνπο αγηάλ βι. B. McGowan, «Ζ επνρή ησλ αγηάλ», ζην H. İnalcık θαη D. Quataert (επηκ.), 

Οηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή ηζηνξία ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Τόκνο Β΄: 1600-1914, κηθξ. Μ. 

Γεκεηξηάδνπ, Αζήλα 2011, 276-277· H. İnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman 

Administration”, ζην Th. Naff θαη R. Owen (επηκ.), Studies in Eighteenth Century Islamic History, 

Καξκπνληέηι θαη Δληνπαξηλζβίι – Λνλδίλν θαη Άκζηεξληακ 1977, 27-52· D. R. Sadat, “Rumeli 

Ayanlari: The Eighteenth Century”, The Journal of Modern History, 44/3 (1972), 346-363· Y. Nagata, 

“Ayan in Anatolia and the Balkans during the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Case Study of 

the Karaosmanoğlu Family”, ζην A. Anastasopoulos (επηκ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire. 

Halcyon Days in Crete V. A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 2003, Ρέζπκλν 2005, 269-

290· F. Adanır, “Semi-autonomous Provincial Forces in the Balkans and Anatolia”, ζην S. N. Faroqhi 

(επηκ.), The Cambridge History of Turkey. Vol. 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Κέκπξηηδ 

2006, 157-185. 
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δηνίθεζε, ε νπνία εμέδηδε δηαηαγέο ελαληίνλ ηνπο. Μία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη ε νηθνγέλεηα ηνπ Αξλαβνχη Υαζάλ πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζηελ Καηεξίλε. 

ζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηνγξαθία, είλαη πνιινί νη ηζηνξηθνί ηνπ 19
νπ

 θαη ηνπ 

20
νχ

 αηψλα νη νπνίνη δελ θαηάθεξαλ λα θξαηήζνπλ απφζηαζε απφ ηελ άπνςε πνπ 

έρνπλ νη κε αιβαληθέο πεγέο γηα ηνπο Αιβαλνχο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηφ 

νθείιεηαη ζε πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξνη βαιθαληθνί εζληθηζκνί γηα ηνπο 

«γείηνλέο» ηνπο.
18

 ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε παιηφηεξε ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία ζε φ,ηη αθνξά ηελ απεηθφληζε ησλ Αιβαλψλ ζε ζρέζε κε ηα Οξισθηθά 

ηνπ 1770 ζηελ Πεινπφλλεζν.
19

 Ζ πεξίπησζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ άζα ηνλ 19
ν
 αηψλα 

είλαη ε ραξαθηεξηζηηθφηεξε, θαζψο ζην έξγν ηνπ νη Αιβαλνί παξνπζηάδνληαη 

ζπλνιηθά σο απάλζξσπνη, άπιεζηνη θαη «ηέθλα ηεο ιείαο». ε έλα ζεκείν κάιηζηα, νη 

Αιβαλνί ραξαθηεξίδνληαη σο ε «αιβαληθή παλψιε». Δηδηθά ζε ζρέζε κε ηα 

Οξισθηθά, νη Αιβαλνί αληηκεησπίδνληαη σο απηνί πνπ «έξρνληαη θαη ζηακαηάλε κε 

ηε βία ηελ πξνζπάζεηα ησλ Διιήλσλ γηα επαλάζηαζε».
20

 Παξνκνίσο ν Μηραήι 

αθειιαξίνπ θαη ν Παληειήο Κνληνγηάλλεο αλαθέξνληαη ζε «ζθαγείο» Αιβαλνχο, νη 

νπνίνη δεκηνχξγεζαλ «απάλζξσπεο» θαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή.
21

 Απηή ε 

αληηκεηψπηζε εγγξάθεηαη ζε κηα αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηειενινγηθφ ραξαθηήξα, 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε πεξί δηαρξνληθνχ πφζνπ ησλ Διιήλσλ γηα επαλάζηαζε πνπ 

ζα απνθαηαζηήζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο. Απηφο ν πφζνο πξνσζείηαη πξνο πινπνίεζε κε 

ηελ βνήζεηα ησλ Ρψζσλ ην 1770, αιιά δηαθφπηεηαη απφηνκα κε ηελ παξέκβαζε ησλ 

Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Αο ζεκεησζεί πάλησο πσο ηα παξαπάλσ δελ κεηψλνπλ 

ηε ζπλνιηθή ζεκαζία απηψλ ησλ έξγσλ γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα έξγα αιβαλψλ ηζηνξηθψλ πνπ κπνξέζακε λα 

εληνπίζνπκε είλαη ειάρηζηα. ηε ζχληνκε επηζθφπεζή ηνπ ηεο αιβαληθήο ηζηνξίαο ν 

Kristo Frasheri δελ αλαθέξεη θαζφινπ ηελ ελαζρφιεζε ησλ Αιβαλψλ κε ηελ ιεζηεία 

θαη ηελ επάλδξσζε κηζζνθνξηθψλ νκάδσλ. Σν δεχηεξν αλαδεηθλχεηαη ειάρηζηα 

θπξίσο φηαλ αθεγείηαη ηα ζρεηηθά κε ηα παζαιίθηα ηεο θφδξαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ.
22

 

                                                 
18 Ο Αλαζηαζφπνπινο παξαπέκπεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ησάλλε Βαζδξαβέιιε: Anastasopoulos, φ.π., 

39. 
19 Ζ παιηφηεξε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Σνπξθαιβαλνί» γηα λα πξνζδηνξίζεη 

ηνπο κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο.  
20 Κ. Ν. άζαο, Τνπξθνθξαηνπκέλε Διιάο. Ιζηνξηθόλ δνθίκηνλ πεξί ηωλ πξνο απνηίλαμηλ ηνπ 

νζωκαληθνύ δπγνύ επαλαζηάζεωλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο (1453-1821), Αζήλα 1869, 500, 523-524. 
21 Μ. Β. αθειιαξίνπ, Η Πεινπόλλεζνο θαηά ηελ Γεπηέξαλ Τνπξθνθξαηίαλ (1715-1821), Αζήλα 1939, 

194-195· Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, Οη Έιιελεο θαηά ηνλ πξώηνλ επί Αηθαηεξίλεο Β΄ ξωζζνηνπξθηθόλ 

πόιεκνλ (1768-1774), Αζήλα 1903, 358-359. 
22 K. Frasheri, The History of Albania (Α Brief Survey), Σίξαλα 1964. 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε πεξηγξαθή ηνπ Ramadan Marmullaku, πνπ 

αλαθέξεη γηα ηελ ελαζρφιεζε ησλ Αιβαλψλ κε ηνλ πφιεκν φηη απνηεινχζε 

«πεξηπέηεηα».
23

 

Νεφηεξεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εληνπίζνπλ θξηηηθά θαη 

απξνθαηάιεπηα ηα αίηηα ηεο ελαζρφιεζεο ησλ Αιβαλψλ κε ηελ ιεζηεία ή ηελ 

επάλδξσζε κηζζνθνξηθψλ νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Βάζσ Φηκνχιε αλαθέξεη φηη ε 

έιιεηςε θαιιηεξγήζηκεο γεο ιεηηνχξγεζε αξλεηηθά σο πξνο ηελ παξακνλή ησλ 

Αιβαλψλ ζηηο παηξνγνληθέο πεξηνρέο ηνπο.
24

 ην ίδην πιαίζην θηλήζεθε ν Anscombe, 

ν νπνίνο ζεψξεζε φηη νηθνλνκηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ψζεζαλ ηνπο Αιβαλνχο 

ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ιεζηεία.
25

 ην δηθφ ηνπ άξζξν, ν Αλαζηαζφπνπινο εζηίαζε 

θπξίσο ζηνπο ιφγνπο πνπ νη Αιβαλνί αληηκεησπίδνληαη σο «ηαξαρνπνηνί», 

ζεσξψληαο φηη ε ζηνρνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Πχιε θαη ηνπο 

αληηπάινπο ησλ Αιβαλψλ, επεηδή νη ίδηνη πξνζπαζνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ησλ επαξρηψλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε πνπ κέρξη ηφηε αλήθε ζε 

άιινπο.
26

 ε απηφ ην πιαίζην θηλείηαη θαη ε παξνχζα κειέηε, πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

δηαθξίλεη ηηο αηηίεο πίζσ απφ ηε ζηνρνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ε Πχιε επηδίσθε λα ηνπο θαηαζηείιεη, θάηη πνπ δελ θαηάθεξλε 

πάληα. 

 

 

Γ. Γηάγξακκα ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα, ηα νπνία θηινδνμνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, εζηηάδνληαο 

ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. ην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν «Λεζηέο, κηζζνθόξνη θαη ayan 

ζηα Βαιθάληα ηνπ 18
νπ

 αηώλα», έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ 

ψζεζαλ ηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο ζηε κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ππφινηπεο επαξρίεο 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. ε απηφ ην θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζηε ιεζηεία 

σο επηινγή γηα ηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο, θαζψο θαη ζηε ζεκαζία ηεο 

ζηξαηνιφγεζεο ελφπισλ νκάδσλ απφ ηηο επαξρηαθέο ειίη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ιεζηείαο. Αθφκα, αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε δξάζε ζεκαληηθψλ νηθνγελεηψλ κε 

                                                 
23 R. Marmullaku, Albania and the Albanians, κηθξ. M. θαη B. Milosavljevic, Λνλδίλν 1975. 
24 Β. Γ. Φηκνχιε, Σνύιη θαη Σνπιηώηεο, Αζήλα 1998. 
25 Anscombe, φ.π., 87-113. 
26 Anastasopoulos, φ.π., 37-47. 
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θαηαγσγή απφ ηελ Αιβαλία πνπ αλήθαλ ζηηο επαξρηαθέο ειίη ηεο επνρήο. Σν δεχηεξν 

θεθάιαην κε ηίηιν «Οη «ηαξαρνπνηνί» Αιβαλνί: έλα εθηεηακέλν θαηλόκελν ζηελ 

Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία ηνλ 18
ν
 αηώλα» πξαγκαηεχεηαη θπξίσο ηελ εμάπισζε ησλ 

Αιβαλψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε 

παξάλνκεο ελέξγεηεο ζηηο πεξηνρέο απηέο απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο. θνπφο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα ζρνιηάζεη ηε ζηάζε ηεο Πχιεο πξνο ηνπο Αιβαλνχο εθείλε ηελ 

πεξίνδν, αιιά θαη λα παξνπζηάζεη ηελ πνιηηηθή θαηαζηνιήο πνπ επηρεηξήζεθε απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Η αιβαληθή παξνπζία ζηε Βέξνηα» απνηειεί ην θχξην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο, φπνπ ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή εθείλε, αιιά θαη ζην ζαληδάθη ηεο 

Θεζζαινλίθεο επξχηεξα. Θα αλαιπζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θαηεγνξνχληαη νη 

Αιβαλνί ζηε Βέξνηα, ε ζεκαζία ησλ επαξρηαθψλ ειίη γηα ηε ζηξαηνιφγεζε Αιβαλψλ 

θαη νη θηλήζεηο ηεο Πχιεο γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπο. Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην κε ηίηιν «Καη «πινύζηνη» θαη «ηύξαλλνη»: ε πεξίπηωζε κηαο νηθνγέλεηαο 

αιβαλώλ πξνπρόληωλ ζηελ Καηεξίλε ηνλ 18
ν
 αηώλα» θαηαπηάλεηαη κε ηε δξάζε κηαο 

ζεκαληηθήο πξνπρνληηθήο νηθνγέλεηαο Αιβαλψλ πνπ είραλ ηε βάζε ηνπο ζηελ 

Καηεξίλε, φπνπ ήηαλ βνεβφδεο, αιιά επέθηεηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα ηε 

δξάζε ηνπο ζηε Βέξνηα, κέζσ ηεο απφθηεζεο ηζηθιηθηψλ θαη κηζζψζεσλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ. ηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο πνξείαο κηαο 

αιβαληθήο νηθνγέλεηαο ε νπνία επεθηείλεηαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο «πξνζσπηθέο ζρέζεηο» θαη ηα δίθηπα πνπ έρεη αλαπηχμεη, ζε κηα 

επνρή πνπ ε θαρππνςία απέλαληη ζηελ απεηιή ησλ Αιβαλψλ δείρλεη λα απμάλεηαη. 

Αθφκα, ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα κειεηήζεη ηελ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ησλ 

Αιβαλψλ απφ ηελ Πχιε, ε νπνία, αλ θαη απεπζπλφηαλ ζην ζχλνιν ησλ Αιβαλψλ, 

απνζθνπνχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ πνπ απεηινχζαλ ζηελ 

εθάζηνηε πεξίπησζε ηα ζπκθέξνληα ηεο Πχιεο θαη ησλ ηνπηθψλ ειίη. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

Λεζηέο, κηζζνθόξνη θαη ayan ζηα Βαιθάληα ηνπ 18
νπ

 αηώλα 

 

 Ζ ηαξαγκέλε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο βαιθαληθέο επαξρίεο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα απνηππψλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηα δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαλ θαηά θαηξνχο απφ ηελ Πχιε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίνδν πνπ ε ιεζηεία απνηειεί κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ Πχιε, 

αιιά θαη γηα ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ησλ Βαιθαλίσλ. Οη 

Αιβαλνί έξρνληαη ζην πξνζθήλην απηή ηελ πεξίνδν αζθψληαο ζπζηεκαηηθά ηε 

ιεζηεία. Δπηπιένλ, φζνη κεηαθηλνχληαη ζηα Βαιθάληα έρνληαο γλψζε ηνπ ρεηξηζκνχ 

φπισλ έρνπλ κηα αθφκα επαγγεικαηηθή επηινγή σο κηζζνθφξνη ζηελ ππεξεζία ησλ 

ηνπηθψλ ειίη. Οη Αιβαλνί απνηεινχλ έλα κεγάιν ηκήκα απηψλ ησλ κηζζνθφξσλ πνπ, 

φηαλ είλαη άλεξγνη, νδεγνχληαη ζηελ ιεζηεία. Αθφκα, ζεκαληηθνί πξνχρνληεο ηεο 

επνρήο ηπγράλεη λα είλαη Αιβαλνί.  

 

 

 

1.1 “Natural Born Bandits”?
27

 Γηαηί νη Αιβαλνί γίλνληαη ιεζηέο;  

 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηεινχζε ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. πσο αλαθέξεη ν Reşat Kasaba, «ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία μεθίλεζε θαη ηειείσζε κε κεηαλάζηεπζε».
28

 Οη κεηαθηλήζεηο ησλ 

αιβαληθψλ πιεζπζκψλ ηνλ 18
ν
 αηψλα δελ απνηεινχζαλ θαηλνχξγην θαηλφκελν. Οη 

Αιβαλνί αλέθαζελ κεηαθηλνχληαλ θαη νη ζρεηηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο αθζνλνχλ: γηα 

παξάδεηγκα, ηνλ 15
ν
 αηψλα αιβαληθνί πιεζπζκνί εγθαηέιεηςαλ ηα Βαιθάληα θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζε πεξηνρέο φπσο ε Αγθψλα ηεο Ηηαιίαο.
29

 Ζ έιιεηςε 

θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ, θαζψο θαη νη δηακάρεο κεηαμχ ηνπηθψλ πξνπρφλησλ, 

νδήγεζαλ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε κεηαλάζηεπζε. Οη πεξηνρέο φπνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ νη πιεζπζκνί απηνί ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα βξίζθνληαη ζήκεξα ζηνλ 

                                                 
27 Ο ηίηινο ζηα αγγιηθά είλαη παξάθξαζε ηνπ ηίηινπ ηεο γλσζηήο ηαηλίαο ηνπ Oliver Stone ηνπ 1994 

“Natural Born Killers”. 
28 R. Kasaba, A Moveable Empire: Ottoman Nomads, Migrants and Refugees, ηάηι 2009, 11. Σελ ίδηα 

θξάζε ρξεζηκνπνηεί ε Ergin, φ.π., 231. 
29 A. Ducellier, “Marché du travail, esclavage et travailleurs immigrés dans le nord-est de l‟Italie (fin 

du XIVe siècle - milieu du XVe siècle)”, ζην M. Balard (επηκ.), Etat et colonisation au Moyen Age et à 

la Renaissance. Actes du Colloque international, Reims, 2-4 avril 1987, Ληφλ 1989, 217-250. 



 16 

βφξεην ειιαδηθφ ρψξν,
30

 σζηφζν θάπνηνη Αιβαλνί έθηαζαλ κέρξη ηε Ρσζία.
31

 Οη 

κεηαλαζηεχζεηο ηνπ 18
νπ

 αηψλα νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ αιβαληθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα Βαιθάληα, ελψ παξάιιεια νη πιεζπζκνί απηνί δηεθδίθεζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 

εγθαηαζηάζεθαλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε επάλδξσζε κηζζνθνξηθψλ θαη 

ιεζηξηθψλ νκάδσλ απνηεινχζε κηα ειθπζηηθή ιχζε.
32

  

πσο πξναλαθέξακε, ν Anscombe ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη απηή 

ηε κεηαλάζηεπζε εζηηάδεη ηφζν ζε νηθνλνκηθνχο, φζν θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο,
33

 νη νπνίνη ζπληέιεζαλ δηαρξνληθά ζηελ κεηαλάζηεπζε ηνπ αιβαληθνχ 

πιεζπζκνχ, επεξεάδνληαο ν θαζέλαο ζε έλα βαζκφ ηε δπλαηφηεηα παξακνλήο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην 

γεγνλφο φηη νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο άθελαλ ιίγεο πηζαλφηεηεο 

ζηνπο πιεζπζκνχο γηα θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Ζ πιεζπζκηαθή πίεζε πνπ επηθξαηνχζε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ πνζνζηφ δηαζέζηκεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, νδήγεζε κεγάιν 

ηκήκα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πείλα θαη ηελ εμαζιίσζε.
34

 O νζσκαλφο 

πεξηεγεηήο ηνπ 17
νπ

 αηψλα Evliya Çelebi, θαηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Αιβαλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Αξγπξφθαζηξν, ζρνιηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θιίκαηνο. Αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, φηη, ιφγσ ηνπ φηη είλαη νξεηλά ηα εδάθε, ην 

θιίκα δελ επηηξέπεη ηε θαιιηέξγεηα ιεκνληψλ, πνξηνθαιηψλ, ξνδηψλ θαη 

ειαηφδεληξσλ.
35

 Δπίζεο, ν Süleyman Penah Efendi, νζσκαλφο γξαθεηνθξάηεο ηνπ 

                                                 
30 İnalcık, “Arnawutluk”, φ.π., 656-657. 
31 Ο Γθξηγθφξη Αξο αλαθέξεη ηε ζπκπάζεηα ησλ Υεηκαξησηψλ πξνο ηνπο Ρψζνπο θαη επηζεκαίλεη φηη 

κε ηε ζπλζήθε ηνπ Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή πνιινί Αιβαλνί απνθάζηζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε Ρσζία 

καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη κεηαλάζηεο ππεξέβαηλαλ ηνπο ρίιηνπο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα 

ρξηζηηαλνχο αιβαλνχο κεηαλάζηεο νη νπνίνη είραλ βνεζήζεη ηελ Ρσζία ζηνλ πφιεκν· Γθ. Αξο, Η 

Αιβαλία θαη ε Ήπεηξνο ζηα ηέιε ηνπ ΙΗ΄ θαη ζηηο αξρέο ηνπ ΙΘ΄ αηώλα: Τα δπηηθνβαιθαληθά παζαιίθηα 

ηεο Οζωκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κηθξ. Αλη. Γηάιια, Αζήλα 1994, 74-75. 
32 Ο Ginio δείρλεη λα ελλνεί φηη θάπνηνη Αιβαλνί νδεγήζεθαλ ζηελ ιεζηεία, ελψ θάπνηνη άιινη 

αλαδήηεζαλ κηα «ηίκηα» εξγαζία. Θεσξψ φηη ηα πξάγκαηα ήηαλ πην ζχλζεηα θαη φηη ε ιεζηεία 

απνηεινχζε πάληνηε κηα πξννπηηθή γηα άκεζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο· E. Ginio, 

“Migrants and Workers in an Ottoman Port: Ottoman Salonica in the Eighteenth Century”, ζην Δ. L. 

Rogan (επηκ.), Outside In: On the Margins of the Modern Middle East, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 2002, 

126-148. Ζ Karen Barkey, έρνληαο σο πεδίν αλαθνξάο ηελ Αλαηνιία ηνπ 17νπ αηψλα, αλαθέξεη φηη ε 

ιεζηεία δεκηνπξγείηαη απφ ην θξάηνο, ην νπνίν ηελ ρξεζηκνπνηεί κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν 

ελζσκαηψλνληαο ηνπο βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο ζηελ θξαηηθή κεραλή φπνηε εθείλν ην επηζπκεί. 

Καηά ηελ γλψκε κνπ, πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά «θξαηηθνθεληξηθή» άπνςε πνπ παξακεξίδεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη νη ιεζηέο αλαγθάδνληαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ιεζηεία· K. Barkey, 

Bandits and Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Ίζαθα 1994, 152-171. 
33 Γηα ηελ νηθνλνκία ησλ αιβαληθψλ πεξηνρψλ ησλ 18ν αηψλα βι. Αξο, ό.π., 31-91. 
34 Anscombe, φ.π., 92-95. 
35 S. A. Kahraman, R. Dankoff, Y. Dağlı (επηκ.), Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VIII Kitap, Ηζηάλκπνπι 

2003, 283. Παξφκνηνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο επηθαιείηαη ν İnalcık θαη γηα ηελ εξκελεία ηεο 
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18
νπ

 αηψλα, αλαθέξεη φηη ν πιεζπζκφο ζηα ζαληδάθηα ηεο Απιψλαο θαη ηνπ Γέιβηλνπ 

είλαη ππθλφο θαη, θαζψο ην έδαθνο δελ είλαη γφληκν, νη πιεζπζκνί ηνπο νδεγνχληαη 

ζηελ ιεζηεία.
36

 ζνλ αθνξά ην εκπφξην ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο, ε θπξηαξρία ησλ 

επαξρηαθψλ ειίη ζε απηφ επεξέαδε ηηο ηηκέο θαη ηνπο δαζκνχο, δπζθνιεχνληαο ηελ 

αλάπηπμή ηνπ θαη ζπλεπψο ηελ επηθεξδή εκπνξηθή ελαζρφιεζε ηνπ ππφινηπνπ 

πιεζπζκνχ.
37

 

Ζ εκθάληζε εθηεηακέλσλ επηδεκηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Αιβαλίαο ζπλέβαιε επίζεο ζηε κεηαλάζηεπζε ηνπ πιεζπζκνχ. Οη ειψδεηο πεξηνρέο 

γχξσ απφ ηελ Απιψλα θαη ην Γπξξάρην γίλνληαλ εζηίεο θνπλνππηψλ θάλνληαο 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο εινλνζίαο ζηελ πεξηνρή. Ο πνηκεληθφο ραξαθηήξαο 

πνιιψλ πιεζπζκψλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο ελέηεηλε ην 

πξφβιεκα, θαζψο νη αζζέλεηεο κεηαθέξνληαλ κέζσ ησλ δψσλ. Αθφκα, ε παλψιε 

έπιεηηε ζνβαξά ηηο πεξηνρέο απφ ηα Γηάλλελα θαη ην Κφζνβν κέρξη ηε θφδξα ζηε 

ζεκεξηλή βφξεηα Αιβαλία. Πξνμεληθέο αλαθνξέο ζρνιηάδνπλ ηελ χπαξμε παλψιεο 

ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα 42 ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα.
38

 Ο Evliya Çelebi 

ζηηο πεξηγξαθέο ηνπ αλαθέξεη φηη ήδε απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα ππήξρε ζνβαξφ πξφβιεκα 

κε ηελ παλψιε, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο αζζέλεηεο.
39

  

Δπηπιένλ, ε ηζηθιηθνπνίεζε εθηάζεσλ γεο ζηηο αιβαληθέο πεξηνρέο 

επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε επηδξψληαο ζεκαληηθά ζηε κεηαλάζηεπζε αξθεηψλ 

πιεζπζκψλ θαη ζηε ζηξνθή ηνπο ζηε ιεζηεία, ελψ παξάιιεια επέδξαζε θαη ζηελ 

αλάδπζε ηνπηθψλ πξνπρφλησλ θαη ζηελ εμαζιίσζε ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ.
40

 ηελ 

                                                                                                                                            
κεηαλάζηεπζεο Αιβαλψλ ζηελ Ήπεηξν ηνλ 14ν αηψλα, ελψ ε επάλδξσζε κηζζνθνξηθψλ νκάδσλ 

έκνηαδε θαη ηφηε λα είλαη κηα βαζηθή επηινγή· İnalcık, “Arnawutluk”, φ.π., 651. 
36 A. Berker, “Mora İhtilâli Tarihçesi veya Penah Ef. Mecmuası”, Tarih Vesikaları, 2 (1942-1943), 

239. 
37 Anscombe, φ.π., 100-101. Γηα ην εκπφξην θαη ην ιαζξεκπφξην ζηηο αιβαληθέο αθηέο ηνλ 19ν αηψλα, 

βι. I. Blumi, “Adding New Scales of History to the Eastern Mediterranean: Illicit Trade and the 

Albanian”, ζην B. Kolluoğlu θαη M. Toksöz (επηκ.), Cities of the Mediterranean: From the Ottomans 

to the Present Day, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 2010, 116-138. 
38 Anscombe, φ.π., 93. 
39 Καηά ην ηαμίδη ηνπ ζην Αξγπξφθαζηξν αλαθέξεη φηη, κφιηο θάπνηνο εκθαλίζεη θάπνην εμάλζεκα, 

φινη λνκίδνπλ φηη έρεη πξνζβιεζεί απφ ηελ παλψιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαλείο, νχηε θαλ νη 

θνληηλνί ζπγγελείο ηνπ, δελ ηνλ πιεζηάδεη θαη θαλείο δελ ηνλ αθήλεη λα κπεη ζε θάπνην ζπίηη. Μφλν 

φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρεη πξνζβιεζεί απφ θάπνηα άιιε αζζέλεηα, ηνλ πιεζηάδνπλ. Γεληθφηεξα, 

αθφκα θαη αλ έρεη πεξάζεη θαηξφο αθφηνπ θάπνηνο είρε πξνζβιεζεί απφ ηελ παλψιε, ξαληίδνπλ ην 

ζπίηη κε μχδη θαη πνιιέο θνξέο γθξεκίδνπλ κέξε ηνπο ζπηηηνχ θαη ηα μαλαρηίδνπλ. Ο Evliya Çelebi 

πξνζζέηεη φηη, παξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο παλψιεο, ιίγνη πεζαίλνπλ απφ απηήλ. Κπξίσο πεζαίλνπλ απφ 

δπζεληεξία, δειεηεξίαζε θαη ππξεηφ. ζν ππεξβνιηθέο θαη αλ κνηάδνπλ πνιιέο θνξέο νη πεξηγξαθέο 

ηνπ Evliya Çelebi, ε ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε παλψιεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αιβαλίαο, αιιά θαη ηελ χπαξμε αξθεηψλ άιισλ αζζελεηψλ πνπ θαίλεηαη λα ηαιάληδαλ ηνπο θαηνίθνπο· 

Kahraman, Dankoff, Dağlı, φ.π., 282-283. 
40 Anscombe, φ.π., 94-95. 
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πεξίπησζε ηεο Αιβαλίαο, βέβαηα, πξφθεηηαη θπξίσο γηα νηθνγέλεηεο πνπ δηέζεηαλ 

θιεξνλνκηθά ζηξαηησηηθά θαη δηνηθεηηθά αμηψκαηα ήδε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αηψλεο, έρνληαο εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ πεξηνρή.
41

 Ο Ligor Mile 

παξαηεξεί ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ θαηλφκελνπ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηηο αξρέο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ησλ 

ηζηθιηθηψλ είλαη ε ρξήζε βίαο απφ ηε κεξηά ησλ ηνπηθψλ ειίη, ε ππεξρξέσζε ησλ 

αγξνηψλ θαη ε πψιεζε γαηψλ.
42

 Ζ επέθηαζε ησλ ηζηθιηθηψλ νδήγεζε ζηε ζηαδηαθή 

ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ γαηνθηεκφλσλ θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο ζηξαηνιφγεζεο έλνπισλ νκάδσλ απφ απηέο ηηο πξνπρνληηθέο ειίη. Κάηνρνη 

κεγάισλ ηζηθιηθηψλ, φπσο ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ, είραλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

θξνπξά κεγάιν αξηζκφ Αιβαλψλ. πσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα, νη ηδηνθηήηεο 

ηζηθιηθηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ απηά ηα αιβαληθά ζηξαηεχκαηα κεηαμχ άιισλ γηα ηελ 

παξάλνκε επέθηαζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο.
43

 

Ζ αλάδπζε ησλ ηνπηθψλ ειίη θαη ε ρξήζε βίαο γηα ηελ εδξαίσζή ηνπο ήηαλ 

έλα γεληθεπκέλν θαηλφκελν ζηνλ νζσκαληθφ θφζκν θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα.

44
 ε απηφ ην 

πιαίζην, εθηφο απφ ηνπο αιβαλνχο πξνχρνληεο, έλνπιεο νκάδεο Αιβαλψλ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη άιινη κεγάινη πξνχρνληεο ηεο επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν Οζκάλ Παζβάλνγινπ, ν νπνίνο κάιηζηα μεθίλεζε ηελ θαξηέξα 

ηνπ σο ιεζηήο ζηελ Αιβαλία. ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εδξαησζεί ζην 

                                                 
41 İnalcık, “Arnawutluk”, φ.π., 650-658. 
42

 L. Mile, “De l‟extension du système des çiftlig sur les territoires Albanais (fin du XVIIIe-début du 

XIXe siècles)”, ζην Deuxième Conférence des études albanologiques, à l’occasion du 5e centenaire de 

la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg, Tirana, η. 3, Σίξαλα 1970, 102-103. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκθάληζε ησλ ηζηθιηθηψλ γεληθφηεξα ζηελ απηνθξαηνξία, βι. H. İnalcık, “The 

Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants”, ζην J.-L. Bacqué-Grammont θαη P. 

Dumont (επηκ.), Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, Λφηβελ 1983, 

105-125· M. Ursinus, “The Çiftlik Sahibleri of Manastır as a Local Elite, Late Seventeenth to Early 

Nineteenth Centuries”, ζην Anastasopoulos (επηκ.), ό.π., 247-257· Sadat, φ.π. εκαληηθέο επίζεο 

ζπλεηζθνξέο ζην ζέκα ησλ ηζηθιηθηψλ εκπεξηέρνληαη ζην E. Kolovos (επηκ.), Ottoman Rural Societies 

and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium held in Rethymno, 13-15 January 2012, 

Ρέζπκλν 2015. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζα απνηειέζεη ε επεξρφκελε έθδνζε ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ 10νπ ζπκπφζηνπ Halcyon Days in Crete, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε κεηαμχ 12-14 

Ηαλνπαξίνπ 2018 ζην Ρέζπκλν κε ζέκα Çiftliks in the Balkans and Western Anatolia. 
43 I. Kokdas, “Money, Peasant Mobility, Çiftliks, and Local Politics in Salonika: 1740-1820”, 

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 34/1 (2014), 140. 
44 Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ πξία θαη ηελ Παιαηζηίλε είρακε παξφκνηεο ζπλζήθεο κε ηνπηθέο ειίη λα 

κάρνληαη κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην ίζρπε θαη ζηελ Αλαηνιία· E. Akarlı, “Provincial Power Magnates in 

Ottoman Bilad Al-Sham and Egypt, 1740-1840”, ζην A. Temimi, La vie sociale dans les provinces 

arabes à l’époque ottomane, Εαγνπάλ 1988, 41-45· G. Veinstein, “Ayân de la région d‟Izmir et le 

commerce du Levant (deuxième moitié du XIIIe siècle)”, Revue de l’Occident musulman et de la 

Méditerranée, 20 (1975), 131-147. 
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Βηδίλη, ζηξαηνινγνχζε ζηξαηηψηεο απφ ηνπο ξαγηάδεο, ελψ νη Αιβαλνί, ιφγσ ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηνπο εκπεηξίαο, απνηεινχζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ.
45

  

 

 

1.2. Οζσκαληθόο ζηξαηόο θαη έλνπιεο νκάδεο ζην β΄ κηζό ηνπ 18
νπ

 αηώλα  

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαζπνξά ησλ Αιβαλψλ ζηα Βαιθάληα, ε επηινγή 

ηνπο λα θαηαπηαζηνχλ κε ηε ιεζηεία θαη ε ζηνρνπνίεζή ηνπο απφ ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηε δηάξζξσζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ζηε ζεκαζία ηεο αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

κηζζνθνξηθψλ νκάδσλ ζε απηφλ. Καηαξράο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο νη έλνπιεο 

απηέο νκάδεο δελ ήηαλ έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε ηνλ 18
ν
 αηψλα. Ήδε απφ ηνλ 

16
ν
 αηψλα νη Οζσκαλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ κηζζνθνξηθέο νκάδεο ζην ζηξαηφ ηνπο θαη 

ε αχμεζε ησλ κηζζνθφξσλ ζην ζηξάηεπκα, φπσο θαη νη αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

ζηε δηνίθεζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ, αληηκεησπίζηεθε σο «παξαθκή» ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ θάπνηα κέιε ηεο νζσκαληθήο θξαηηθήο κεραλήο θαη ζρεηηθά κέρξη 

πξφζθαηα απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο.
46

 

                                                 
45 R. Zens, “Pasvanoglu Osman Pasa and the Paşalik of Belgrade, 1791-1807”, ζην J. Hathaway 

(επηκ.), Mutiny and Rebellion in the Ottoman Empire, Μάληηζνλ 2002, 91, 94. Δπηπιένλ γηα ηνλ 

Παζβάλνγινπ βι. R. Gradeva, “Osman Pasvanoğlu of Vidin: Between Old and New”, Princeton 

Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, 13 (2005), 115-161. Γηα ηελ ζρέζε ηνπ 

Παζβάλνγινπ κε ηνπο Αιβαλνχο κπνξεί θαλείο λα δεη Οζσκαληθφ Αξρείν Πξσζππνπξγίαο 

(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), Κσλζηαληηλνχπνιε (εθεμήο: BOA), HAT 41 2094. Ζ Gergana 

Georgieva αλαθέξεη φηη ζηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ Μνλαζηεξίνπ (Μπίηνια) ζηε ζεκεξηλή 

Π.Γ.Γ.Μ. θαίλεηαη φηη νη αγηάλ ρξεζηκνπνηνχζαλ Αιβαλνχο γηα ηηο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο· G. 

Georgieva, “Administrative Structure and Government of Rumelia in the Late Eighteenth and Early 

Nineteenth Centuries: The Functions and Activities of the Vali of Rumelia”, ζην A. Anastasopoulos θαη 

E. Kolovos (επηκ.), Ottoman Rule and the Balkans 1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation, 

Ρέζπκλν 2007, 9, ππνζεκ. 42. 
46 H. İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire 1600-1700”, Archivum 

Ottomanicum, 6 (1980), 288. Απηή ε άπνςε πεξί «παξαθκήο» απνηέιεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ίζσο 

ην πην ακθηιεγφκελν ζέκα κεηαμχ ησλ νζσκαλνιφγσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε αλαπηχζζεηαη ήδε απφ 

ηνλ 16ν αηψλα, φηαλ κέιε ηεο νζσκαληθήο ειίη αλαπνινχλ ηελ εμηδαληθεπκέλε «θιαζηθή επνρή», φηαλ 

ην θξάηνο δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο θαη απνπζίαδε ε δηαθζνξά. Οη απφςεηο απηέο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαξρία ζηηο επαξρίεο ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα θαη ηελ άλνδν ησλ αγηάλ, ζα 

αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηνπ 20νχ αηψλα κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ Bernard Lewis, 

ν νπνίνο ζα πηνζεηήζεη απηή ηελ ππεξαπινπζηεπκέλε άπνςε. πσο ζα αλαδεηρζεί αξγφηεξα, ηα κέιε 

ηεο ειίη πνπ έζεζαλ ην δήηεκα ηεο παξαθκήο θαη δηακαξηχξνληαλ γηα απηή αλήθαλ ζε φζνπο είηε 

ζεσξνχζαλ πσο είραλ αδηθεζεί θαη δελ θαηείραλ ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ ηνπο άμηδε ζην νζσκαληθφ 

δηνηθεηηθφ ή απιηθφ ζχζηεκα είηε αληηδξνχζαλ ζηελ πξφζβαζε πνπ είραλ λέα θνηλσληθά ζηξψκαηα 

ζηα πξνλφκηα ησλ θξαηηθψλ ζηειερψλ. ηα πξφζθαηα ρξφληα, έρεη πξνηαζεί ν φξνο «απνθέληξσζε» 

γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο κε ηηο επαξρίεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ άιινηε 

νλνκαδφηαλ «πεξίνδνο ηεο παξαθκήο». Γηα ηελ γεληθφηεξε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηεο 

«παξαθκήο», αιιά θαη γηα ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ζρεηηθά κε απηή βι. B. Lewis, “Some Reflections 

on the Decline of the Ottoman Empire”, Studia Islamica, 9 (1958), 111-127· İnalcık, “Centralization 
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Σα νλφκαηα πνπ δφζεθαλ θαηά θαηξνχο ζε απηέο ηηο κηζζνθνξηθέο νκάδεο 

είλαη levend, sekban, sarıca θαη απνηεινχληαλ θπξίσο απφ πεδνχο νπιηζκέλνπο 

ξαγηάδεο ησλ επαξρηψλ, θπξίσο ηεο Αλαηνιίαο.
47

 χκθσλα κε ηε Virginia Aksan, 

θπξίσο ηνλ 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα, απηέο νη νκάδεο δηαθξίλνληαλ ζηνπο miri levendleri θαη 

ηνπο kapı levend κε ηε δηαθνξά ηνπο λα εληνπίδεηαη ζηελ πιεξσκή ηνπο, ε νπνία 

γηλφηαλ απεπζείαο απφ ην θξάηνο ή απφ ηα έζνδα θάπνηνπ επαξρηαθνχ δηνηθεηή. 

Οξγαλψλνληαλ ζε νκάδεο (bayrak ή bölük) ησλ πελήληα αηφκσλ θάησ απφ ηελ 

εγεζία ελφο bölükbaşı.
48

 Μεηά ην 1700, ν έιεγρνο θαη ε νξγάλσζε απηψλ ησλ 

έλνπισλ νκάδσλ άιιαμαλ θαη ζπλδέζεθαλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επαξρηαθψλ 

ειίη.
49

  

Ήδε απφ ηνλ 16
ν
 θαη ηνλ 17

ν
 αηψλα, νη έλνπιεο απηέο νκάδεο ζπλδέζεθαλ κε 

ηαξαρέο θαη εμεγέξζεηο, κε γλσζηφηεξν παξάδεηγκα ηνπο Σδειαιήδεο ζηελ 

Αλαηνιία.
50

 Χζηφζν, ηνλ 18
ν
 αηψλα, ε ζχλδεζή ηνπο κε πξάμεηο παξαλνκίαο θαη 

γεληθφηεξα κε ηελ αλαηαξαρή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα Βαιθάληα, έρνληαο σο 

                                                                                                                                            
and Decentralization”, φ.π.· D. Quataert, “Ottoman History Writing and Changing Attitudes towards 

the Notion of „Decline‟”, History Compass, 1 (2003), 1-9. 
47 ηα νζσκαληθά έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ζπλαληήζεθε θαηά θχξην 

ιφγν ν φξνο sekban, παξφηη ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη ζηακάηεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηέο ηηο 

νκάδεο ην 1718. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, νη φξνη sekban θαη levend ζα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ιεζηή θαη 

ηνλ παξαβάηε. Σνλ 17ν αηψλα, γηα παξάδεηγκα, νη ιεζηέο ζηελ Αλαηνιία νλνκάδνληαλ levend eşkıyası· 

S. Faroqhi, “The Life and Death of Outlaws in Çorum”, ζην S. Faroqhi, Coping with the State: 

Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire 1550-1720, Ηζηάλκπνπι 1995, 146. Μηζζνθνξηθέο 

νκάδεο ζπζηάζεθαλ θαη ζηε Γακαζθφ ηνλ 18ν αηψλα· A.-K. Rafeq, “Public Morality in 18th Century 

Ottoman Damascus”, Revue du monde musulman et de la Mediterranée, 55-56 (1990), 180-181. 
48 V. Aksan, “Ottoman Military Recruitment Strategies in the Late Eighteenth Century”, ζην E. J. 

Zürcher (επηκ.), Arming the State: Military Conscription in the Middle East and Central Asia 1775-

1925, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 1999, 26. Ο Αλαζηαζφπνπινο αλαθέξεη φηη νη κηζζνί ησλ sekban 

θαηαγξάθνληαη σο κέξνο ησλ εμφδσλ ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο· A. Anastasopoulos, “Imperial Institutions 

and Local Communities: Ottoman Karaferye, 1758-1774”, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Κέκπξηηδ 1999, 48 θαη ππνζεκ. 91.  
49 Aksan, φ.π., 26-27. 
50 ηηο εμεγέξζεηο απηέο είραλ αλακεηρζεί ζε ιηγφηεξν βαζκφ θαη καζεηέο κεληξεζέδσλ. Γηα ηηο 

εμεγέξζεηο ησλ Σδειαιήδσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ κηζζνθφξσλ ζε απηέο βι. M. Akdağ, Celali 

İsyanları (1550-1603), Άγθπξα 1963· Barkey, ό.π.· Μ. Γεκεηξηάδνπ, «Οη εμεγέξζεηο ησλ Σδειαιήδσλ 

θαη ην δήηεκα ηεο εγεκνλίαο ηνπ Οζκάλ: κηα επαλαπξνζέγγηζε», αδεκνζίεπηε ηειηθή κεηαπηπρηαθή 

εξγαζία, Ρέζπκλν 2009· O. Özel, “The Reign of Violence: The Celalis (c. 1500-1700)”, ζην C. 

Woodhead (επηκ.), The Ottoman World, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 2011, 184-202· O. Özel, The 

Collapse of Rural Order in Ottoman Anatolia: Amasya, 1576-1643, Λάηληελ θαη Βνζηφλε 2016. Ζ 

Μαξίλα Γεκεηξηάδνπ θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη εμεγέξζεηο ηνπ 16νπ 

αηψλα ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ζηελ Αλαηνιία θαη φρη ζηα Βαιθάληα. Πηζαλφλ σζηφζν, φπσο 

ππνγξακκίδεη, απηή ε θαηάζηαζε λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε εθηεηακέλεο έξεπλαο κέρξη ζηηγκήο· 

Γεκεηξηάδνπ, φ.π., 80. Ζ Faroqhi εληφπηζε Αιβαλνχο λα απαξηίδνπλ ηηο θξνπξέο ησλ επαξρηαθψλ 

δηνηθεηψλ ζηελ Αλαηνιία ήδε απφ ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ζηα ηέιε ηνπ 16νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ 

αηψλα· S. Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts and Food Production in 

an Urban Setting, 1520-1650, Κέκπξηηδ θαη Νέα Τφξθε 1984, 271-272. 
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βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηνπο Αιβαλνχο.
51

 Ηδηαίηεξα εθείλε ηελ πεξίνδν, ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ζηξαηνιφγεζεο έλνπισλ νκάδσλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιέκσλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, θαζψο θαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο. Οη γελίηζαξνη, πνπ απνηεινχζαλ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο, ηνλ βαζηθφ ζηξαηφ ησλ Οζσκαλψλ, καδί κε ηνπο 

ηηκαξηνχρνπο, έραζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ επίιεθηνπ, αξηζκεηηθά ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλνπ, θαη νκνηνγελνχο ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο θαη επηδφζεθαλ ζε 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εηξεληθνχ βίνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή ησλ πφιεσλ θαη ησλ επαξρηψλ, φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη, 

αλαπηχζζνληαο δεζκνχο θαη δίθηπα κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ηειηθά ηαπηηδφκελνη 

κε απηφλ. Καζψο ν αξρηθφο ραξαθηήξαο ησλ γεληηζάξσλ άιιαμε θαη, παξάιιεια, ην 

ηηκαξησηηθφ ζχζηεκα απνδηαξζξψζεθε, ε ζηξαηνιφγεζε έκκηζζσλ έλνπισλ 

ξαγηάδσλ απφ ηνπο επαξρηαθνχο δηνηθεηέο θαη αξγφηεξα ηα κέιε ησλ επαξρηαθψλ 

ειίη θαηέιεμε λα απνηειεί βαζηθή πεγή ζηξαηεχκαηνο γηα ην νζσκαληθφ θξάηνο, 

ρσξίο πάλησο λα έρεη εθιείςεη ε παξνπζία ησλ γεληηζάξσλ. ζν θη αλ είρε αιιάμεη ε 

ζχλζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, νη γελίηζαξνη ζεσξεηηθά θαη ηδενινγηθά 

παξέκελαλ ε ειίη ηνπ.
52

  

Ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ξσζννζσκαληθνχ πνιέκνπ ηνπ 1768-1774, ε 

αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηξαηνχ απφ ηηο επαξρίεο έγηλε αδήξηηε. Ζ 

ζηξαηνιφγεζε γηλφηαλ κε εληνιή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη νη ηνπηθνί πξνχρνληεο 

αλαιάκβαλαλ ηελ ζηξαηνιφγεζε απφ ηελ πεξηνρή φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη. Σα 

ζπκβφιαηα πνπ ζπλήπηαλ νη έλνπιεο νκάδεο κε ηνπο πεξηθεξεηαθνχο πξνχρνληεο 

εκπεξηείραλ έλα κηζζφ (ulufe), ν νπνίνο θαηαβαιιφηαλ είηε πξνθαηαβνιηθά είηε ζηε 

δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο.
53

 Αθφκα, ππήξρε ην ιεγφκελν bahşiş, ην νπνίν δηλφηαλ 

ζηελ αξρή, ηελ πεξίνδν ηεο ζηξαηνιφγεζεο, θαη αληηζηνηρνχζε ζην πνζφ πνπ 

ρξεηαδφηαλ ν εθάζηνηε ζηξαηηψηεο γηα ηελ αγνξά ελφο φπινπ.
54

 Βέβαηα κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα ήηαλ δχζθνιν λα επεθηαζεί ε ρξήζε 

                                                 
51 Παξφηη γλσξίδνπκε φηη ηνλ 18ν αηψλα ζπλερίδεηαη ε ζηξαηνιφγεζε κηζζνθφξσλ ζηελ Αλαηνιία απφ 

αγηάλεδεο φπσο νη Καξανζκάλνγινπ, ε έξεπλα δελ έρεη αζρνιεζεί κε ηηο πεξηπηψζεηο βίαο θαη 

ηαξαρψλ ζε απηή ηε ρεξζφλεζν. Θα είρε ελδηαθέξνλ κία παξφκνηα έξεπλα γηα ηηο έλνπιεο νκάδεο ηεο 

Αλαηνιίαο.  
52 Aksan, φ.π., 22-24. 
53 .π., 26-28. Λφγσ ηνπ ζπκβνιαίνπ, αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αιβαλψλ 

κηζζνθφξσλ, ε ηζηνξηνγξαθία ηνχο παξνκνηάδεη ζπρλά κε ηνπο condottieri ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ ηνπ 

κεζαίσλα. Γηα πεξηζζφηεξα γηα ηνπο condottieri, βι. D. J. Kagay θαη L. J. A. Villalon (επηκ.), 

Crusaders, Condottieri and Cannon: Medieval Warfare in Societies around the Mediterranean, 

Λάηληελ θαη Βνζηφλε 2003.  
54 Aksan, φ.π., 28. 
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φπισλ ζηνπο ξαγηάδεο.
55

 Οη ζηξαηηψηεο πνπ κεηά ηελ κάρε έκελαλ άλεξγνη, ρσξίο γε 

θαη αθέληε, ινγηθά ήηαλ νη πξψηνη πνπ θαηέθεπγαλ ζηε ιεζηεία.
56

 Σν 1769 ζην 

Υνηίλ, ε έιιεηςε θαγεηνχ θαη ε κε θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ αλάγθαζε πνιιά 

ζηξαηεχκαηα ηφζν ησλ Ρψζσλ, φζν θαη ησλ Οζσκαλψλ, ζηελ ιηπνηαμία.
57

  

Ζ ζηξαηνιφγεζε έλνπισλ νκάδσλ απφ ηνπο ayan δεκηνπξγνχζε κηα ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επαξρηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. 

Παξάιιεια, ε ηθαλφηεηα ζηξαηνιφγεζεο αλδξψλ γηα ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ ήηαλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε ελφο ayan θαη ηελ 

απφθηεζε θαίξησλ ζέζεσλ ζηηο επαξρίεο.
58

 Ζ Πχιε, γηα λα πείζεη ηνπο πξνχρνληεο λα 

βνεζήζνπλ ζε θάπνην πφιεκν, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπο ππνζρφηαλ πςειφηεξεο 

ζέζεηο θαη επηπιένλ εηζνδήκαηα.
59

 Οη έλνπιεο απηέο νκάδεο ησλ Αιβαλψλ ζηα 

Βαιθάληα θαη ησλ Κνχξδσλ θαη Σνπξθκέλσλ ζηελ Αλαηνιία απνηέιεζαλ ζεκαληηθή 

πεγή ζηξαηνιφγεζεο ζηξαηνχ, ν νπνίνο ήηαλ αλεμάξηεηνο απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

Πχιεο.
60

 Πάλησο, αο ζεκεησζεί πσο, παξφιν πνπ νη επαξρηαθνί πξνχρνληεο επηζήκσο 

ππνρξεψλνληαλ λα ζηείινπλ ζηξαηφ ζην θξάηνο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

ππάθνπαλ. Ο Αξο αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε ηνπ Μαρκνχη Μπνπζαηιή, ν νπνίνο δελ 

έζηεηιε ζηξαηηψηεο ζην κέησπν, παξφηη είρε δηαηαρζεί λα ην θάλεη. Μπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη απηή δελ ήηαλ κηα κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ελψ ε ιήςε κέηξσλ γηα 

απηή ηελ θαηάζηαζε απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ήηαλ κηα δχζθνιε ππφζεζε ζε κία 

επνρή θαηά ηελ νπνία δείρλεη λα κελ έρεη ηνλ απφιπην έιεγρν ησλ επαξρηψλ.
61

 Απφ 

ηε ζθνπηά ησλ επαξρηαθψλ πξνπρφλησλ θαη ηνπαξρψλ, ζα πξέπεη λα ζθεθηεί θαλείο 

φηη ε ζηξαηνιφγεζε έλνπισλ νκάδσλ απαηηνχζε ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ, ηα νπνία νη 

ayan κπνξεί λα κελ ήζειαλ ή δελ κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ, ηδίσο αλ δελ πεξίκελαλ 

θάπνηα αληακνηβή ζε κνξθή αμησκάησλ, πινχηνπ ή θχξνπο. 

                                                 
55 ην β΄ κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα, έλαο επαξρηαθφο δηνηθεηήο, κε αλαθνξά ηνπ ζηνλ ζνπιηάλν 

Ακπληνπιρακίη Α΄, παξαηεξεί: «πσο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Κηνπξνπινχ Μερκέη Παζά, ην θξάηνο ζα 

πξέπεη λα ζπιιέμεη ηα φπια θαη λα ηα κεηαθέξεη ζην απηνθξαηνξηθφ νπινζηάζην. Μφλν ηφηε ζα γίλεη 

θαλεξφ πνηνο είλαη ππήθννο θαη πνηνο αλήθεη ζηελ ζηξαηησηηθή ηάμε»· Α. Yaycioglu, Partners of the 

Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions, ηάλθνξλη 2016, 34. Απφ ηελ 

άιιε, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε φηη νη επαξρηαθέο ειίη ζηξαηνινγνχζαλ ξαγηάδεο πνπ πηζαλφλ είραλ 

δηθφ ηνπο φπιν, θαζψο θαη εκπεηξία πνπ ζα ηνπο έθαλε πην απνηειεζκαηηθνχο ζηε κάρε. 
56 Hobsbawm, φ.π., 57-58. 
57 V. Aksan, “Feeding the Ottoman Troops on the Danube, 1768-1774”, War and Society, 13/1 (1995), 

3. 
58 R. Zens, “Provincial Powers: The Rise of Ottoman Local Notables (Ayan)”, History Studies, 3/3 

(2011), 442· Yaycioglu, ό.π., 28. 
59 Ό.π., 81. 
60 Α. Yaycıoğlu, “The Provincial Challenge: Regionalism, Crisis, and Integration in the Late Ottoman 

Empire (1792-1812)”, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Κέκπξηηδ Μαζ. 2008, 51.  
61 Αξο, ό.π., 100. 
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Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ήηαλ δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηά 

πξνηίκεζε ζηξαηνιφγεζε Αιβαλψλ. Γεδνκέλνπ ηνπ πνιεκηθνχ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο ιφγσ ησλ δηακαρψλ κεηαμχ ησλ πξνπρφλησλ, νη 

Αιβαλνί ελίζρπαλ ηελ πνιεκηθή εκπεηξία ηνπο, πνπ πάλησο ππήξρε ήδε απφ ηνπο 

αηψλεο πξηλ απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε. χκθσλα κε ηνλ Halil İnalcık, πνιινί 

Αιβαλνί, ήδε απφ ηνλ 14
ν
 αηψλα, επάλδξσλαλ κηζζνθνξηθέο νκάδεο.

62
 

Γηέζεηαλ ινηπφλ ηε θήκε «θαιψλ πνιεκηζηψλ», ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζηηο 

πεξηγξαθέο αξθεηψλ πεξηεγεηψλ.
63

 χκθσλα κε ηνλ İnalcık, ε κεγάιε ζπκκεηνρή 

ησλ Αιβαλψλ ζηηο έλνπιεο νκάδεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επξεία δηάδνζε 

ηεο ρξήζεο φπισλ ζηηο επαξρίεο ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο.
64

  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε αλάδπζε ησλ κηζζνθφξσλ ζε κία πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα νη 

γελίηζαξνη. Σνλ 18
ν
 αηψλα, νη γελίηζαξνη είραλ ελζσκαησζεί, φπσο πξναλαθέξακε, 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή ησλ επαξρηψλ δεκηνπξγψληαο δεζκνχο κε ayan 

θαη ηνλ ληφπην κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ.
65

 Μηα ππφζεζε πνπ πεξηγξάθεη ν İrfan 

Kokdaş είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα λα αληηιεθζνχκε ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Σν 1757 

                                                 
62 İnalcık, “Arnawutluk”, φ.π., 651. 
63 Ο Esprit Marie Cousinéry, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη φηη νη Αιβαλνί είλαη γελλεκέλνη γηα ηνλ πφιεκν 

(nés pour la guerre). ην ίδην πιαίζην, ν Félix de Beaujour εμπκλεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπο σο πνιεκηζηέο, 

σζηφζν αλαθέξεη φηη δελ έρνπλ θαζφινπ εθπαίδεπζε νχηε πεηζαξρία (Aussi les Albanais sont-ils 

aujourd’hui les meilleurs soldats de la Turquie d’Europe. […] s’ils avaient la même instruction et la 

même discipline). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε πεξηγξαθή μέλσλ παξαηεξεηψλ απνπλέεη κηα αξλεηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Hobhouse, ν 

νπνίνο παξαηεξεί φηη νη Αιβαλνί θξαηάλε πάληνηε καδί ηνπο φπιν, ζρνιηάδνληαο φηη είλαη άπιεζηνη 

θαη «θπλεγνχλ» πάληνηε ην ρξήκα. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία πηζαλφλ ζρεηίδεηαη κε ην φηη επξφθεηην γηα 

κηζζνθφξνπο. Βι. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine contenant des recherches sur l’histoire, 

la géographie et les antiquités de ce pays, η. 1, Παξίζη 1831, 19· [L.-A.] Félix de Beaujour, Voyage 

militaire dans l’empire Othoman ou description de ses frontières et de ses principales défenses, soit 

naturelles soit artificielles, η. 1, Παξίζη 1829, 348· Hobhouse, ό.π., 138. Οη δπηηθνί πεξηεγεηέο είλαη 

γλσζηνί γηα ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ εκπεξηέρεη ε αθήγεζή ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ 

έξγν πνπ έρεη γξαθηεί γηα ηελ αξλεηηθή απεηθφληζε ηεο «Αλαηνιήο» απφ ηνπο «Γπηηθνχο» είλαη 

θπζηθά ην βηβιίν ηνπ Edward W. Said ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ην πιαίζην ησλ Βαιθαλίσλ 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά απνηειεί ην βηβιίν ηεο Maria Todorova γηα ηελ απεηθφληζε ησλ Βαιθαλίσλ ζηα 

θείκελα ησλ «Γπηηθψλ»· E. W. Said, Οξηεληαιηζκόο, κηθξ. Φ. Σεξδάθεο, Αζήλα 1996· M. Todorova, 

Βαιθάληα: ε δπηηθή θαληαζίωζε, κηθξ. Η. Κνινβνχ, Θεζζαινλίθε 2000. 
64 πσο αλαθέξεη ν İnalcık, κέρξη θαη ηνλ 16ν αηψλα, ε θαηαζθεπή φπισλ ήηαλ θξαηηθφ κνλνπψιην. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη απμεκέλε δήηεζε ζε φπια απφ ηνπο ρσξηθνχο κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ηδησηψλ θαηαζθεπαζηψλ φπισλ. Ζ πξφζβαζε ζηα φπια ζε πεξηνρέο φπσο ε Αιβαλία, ε 

Βνζλία θαη ε θεληξηθή Αλαηνιία νδήγεζε ηελ Πχιε ζηε ζηξαηνιφγεζε έλνπισλ ξαγηάδσλ. Ο İnalcık 

έρεη εθθξάζεη παξφκνηα ζέζε γηα ηελ εκθάληζε ησλ Σδειαιήδσλ ηνλ 16ν αηψλα, εζηηάδνληαο ζην φηη ε 

δηάδνζε ησλ φπισλ ζηνπο ξαγηάδεο ζηελ Αλαηνιία ζηα ηέιε ηνπ 16νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα 

βνήζεζε ηηο εμεγέξζεηο· İnalcık, “Military Transformation”, φ.π., 289, ππνζεκ. 15. Ο Hobhouse 

παξαηεξεί φηη θάζε αγξφηεο ζηελ Αιβαλία ηνλ 19ν αηψλα θνπβαιάεη καδί ηνπ έλα φπιν· Hobhouse, 

ό.π., 127. 
65 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Κξήηε, φπσο έρεη δείμεη αλαιπηηθά ν Γηάλλεο ππξφπνπινο, 

«Κνηλσληθή, δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ: Οη γελίηζαξνη 

ηεο Κξήηεο 1750-1826», αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ρέζπκλν 2014. 
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ζηε Βέξνηα ππήξμε κία επίζεζε απφ ηεηξαθφζηνπο Αιβαλνχο ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ 

εγίλη Μερκέη πξνο ηνλ Μνπζηαθά, ζεξληάξε ησλ γεληηζάξσλ ηεο πεξηνρήο. 

χκθσλα κε ηνλ Kokdaş, ε επίζεζε απηή εξκελεχεηαη σο απάληεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ ζεξληάξε λα πεξηνξίζεη ηε δξάζε ησλ αιβαληθψλ έλνπισλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή 

ζε κηα πεξίνδν πνπ νη Αιβαλνί απνηεινχζαλ ηελ θπξηφηεξε πεγή ζηξαηνιφγεζεο απφ 

ηηο ηνπηθέο ειίη.
66

  

πσο είλαη θαλεξφ, ε απμεκέλε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηηο βαιθαληθέο 

επαξρίεο θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο λα αλακεηρζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ηνπο θαζηζηνχζε πνιιέο θνξέο αληηπάινπο ησλ γεληηζάξσλ, νη 

νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχζαλ λα επεθηαζνχλ νηθνλνκηθά εθκεηαιιεπφκελνη 

ηελ απνπζία ειέγρνπ απφ ηελ Πχιε. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Kokdaş, απηφ δελ 

απνηεινχζε απαξαίηεηα γεληθφ θαλφλα, θαζψο ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ 

Υαιβαηδή Αξλαβνχη Υνπζεΐλ, φπνπ πξνέθπςε ζπλεξγαζία αιβαλψλ κεηαλαζηψλ θαη 

γεληηζάξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο.
67

 Δπίζεο, ν Βαζδξαβέιιεο καο πιεξνθνξεί φηη ν 

αιβαλφο ayan, Ακπληνχι Αγάο Καιεληέξνγινπ, είρε ζπζπεηξψζεη θνληά ηνπ ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα αιβαλνχο κηζζνθφξνπο θαη γελίηζαξνπο πνπ 

αληηηάζζνληαλ ζηελ Πχιε.
68

 Χζηφζν, απηφ πνπ δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα 

επηζεκάλνπκε είλαη φηη πνιινί απφ ηνπο γελίηζαξνπο ήηαλ επίζεο Αιβαλνί, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη απηέο νη δχν πιεπξέο δελ ήηαλ πάληνηε δχν δηαθξηηέο νκάδεο. Οη 

ζπγθξνχζεηο ή νη ζπλεξγαζίεο εξκελεχνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηα εθάζηνηε 

ζπκθέξνληα θαη επηδηψμεηο ηεο θάζε πιεπξάο. 

Δθείλε ηελ επνρή, νη Αιβαλνί πξνζιακβάλνληαλ σο κηζζνθφξνη ζε δηάθνξα 

κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη φρη κνλάρα ζηα Βαιθάληα.
69

 Γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά 

κφλν παξαδείγκαηα, ε Aksan αλαθέξεη ηε κεγάιε ζπκκεηνρή Αιβαλψλ ζηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ θξνπξίνπ Οηζάθνθ ζηε Μαχξε Θάιαζζα.
70

 Δπίζεο, ν βφζληνο ayan 

                                                 
66 Η. Kokdaş, “From State-Affiliated Groups to Local Paramilitaries: The Formation of New Security 

Mechanisms and the Rising Military Power of Albanians in Ottoman Salonika, 1750-1810”, ζην S. 

Karahasanoğlu θαη D. C. Demir (επηκ.), History from Βelow: Α Τribute in Μemory of Donald Quataert, 

Ηζηάλκπνπι 2012, 478. 
67 Ο Kokdaş αλαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ ηερλίηε Υαιβαηδή Αξλαβνχη Υνπζεΐλ κε 

γελίηζαξνπο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δαλείζηεθε ρξήκαηα απφ έλαλ γελίηζαξν κε ην φλνκα Υαζάλ· 

φ.π., 479. 
68 Η. Κ. Βαζδξαβέιιεο, «Ζ Αξβαληηνθξαηία ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε θαηαζηνιή ηεο», 

Σεξξαϊθά Χξνληθά, 3 (1959), 236. 
69 Ο William Martin Leake αλαθέξεη φηη «νη κνπζνπικάλνη Αιβαλνί ππεξεηνχζαλ θάζε κνπζνπικάλν 

αξρεγφ ή δηνηθεηή απφ ηα ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ κέρξη ηελ Αξαβία, ηελ Πεξζία θαη ηνλ Γνχλαβε»· W. 

M. Leake, Travels in Northern Greece, η. 1, Λνλδίλν 1835, 235. 
70 V. Aksan, “Manning a Black Sea Garrison in the Eighteenth Century: Ochakov and Concepts of 

Mutiny and Rebellion in the Ottoman Context”, ζην Hathaway (επηκ.), ό.π., 63-72. Ηδηαίηεξα θαηά ην 
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ηεο Άθξαο, Αρκέη Σδεδάξ Παζάο ν «Υαζάπεο», είρε ζηελ ππεξεζία ηνπ αιβαλνχο 

ζηξαηηψηεο ηελ πεξίνδν 1775-1804.
71

 Πηζαλφλ ην γεγνλφο φηη ήηαλ Βφζληνο ζηελ 

θαηαγσγή έπαημε θάπνην ξφιν ζηε ζηξαηνιφγεζε ζηξαηησηψλ απφ ηα Βαιθάληα. 

Δπίζεο, ν γλσζηφο αιβαλφο ayan Μερκέη Αιή είρε ζηελ θξνπξά ηνπ, σο δηνηθεηήο 

ηεο Αηγχπηνπ ην α΄ κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαηά θχξην ιφγν Αιβαλνχο.
72

 Μάιηζηα, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηνίθεζεο ηεο Κξήηεο απφ ηνλ Μερκέη Αιή ηελ πεξίνδν 1830-

1840, αιβαλνί δηνηθεηέο ηνπνζεηήζεθαλ ζην λεζί.
73

 Οη Αιβαλνί επάλδξσζαλ αθφκα 

θαη ηνλ ζηξαηφ ησλ Ρψζσλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ Ali Fuat Örenç, νη Απζηξηαθνί 

δήηεζαλ έλαλ κεγάιν αξηζκφ Αιβαλψλ απφ ηνλ ζνπιηάλν, κε αθνξκή ηελ εθζηξαηεία 

ησλ Γάιισλ ζηελ Ηηαιία (1792-1802). Ο ζνπιηάλνο αξλήζεθε λα ηνπο 

παξαρσξήζεη.
74

 

Οη κηζζνθφξνη θαίλεηαη πσο απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ αθφκα θαη κεηά ην 1789, φηαλ ζνπιηάλνο ήηαλ ν ειίκ Γ΄, πνπ επηρείξεζε λα 

κεηαξξπζκίζεη ηνλ ζηξαηφ ηδξχνληαο ην ζψκα ηεο «Νέαο Σάμεο» (Nizam-i Cedid).
75

 

Πάλησο ε ζηξαηνιφγεζε αλδξψλ γηα ην λέν ζψκα έιαβε ρψξα θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

Αλαηνιία. Οη πξψηνη άλδξεο ζηξαηνινγήζεθαλ κεηαμχ ησλ άεξγσλ λέσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη απφ ηδησηηθνχο ζηξαηνχο πξνπρφλησλ ζηελ Αλαηνιία. 

Χζηφζν, παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο Πχιεο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πεηζαξρεκέλν 

                                                                                                                                            
α΄ κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα, φηαλ νη Οζσκαλνί ζπγθξνχζηεθαλ ζηξαηησηηθά κε ηξία θξάηε (Ρψζνη, 

Αςβνχξγνη, αθαβίδεο), ε ζηξαηνιφγεζε έγηλε ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

εζλνηηθέο κεηαηνπίζεηο θαη νη Αιβαλνί λα πνιεκνχλ ζηνλ Καχθαζν, ελψ νη Ακπράδηνη θαη Κνχξδνη 

ζηνλ Γνχλαβε· J. Hathaway, “Ottoman Responses to Çerkes Mehmed Bey‟s Rebellion in Egypt, 

1730”, ζην Hathaway (επηκ.), ό.π., 110. 
71 Anscombe, φ.π., 113, ππνζεκ. 72. 
72 Kh. Fahmy, “The Era of Muhammad Ali Pasha”, ζην M. W. Daly θαη C. F. Petry (επηκ.), The 

Cambridge History of Egypt. Vol. 2: Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century, 

Κέκπξηηδ 1998, 139-180. 
73 S. Yılmaz θαη P. Krokidas, “Living in a Modernizing Misery: Discipline and State Beneficence in 

Crete under the Rule of Mehmet Ali, 1831-1834”, ζην Δ. Γ. Καςσκέλνο (επηκ.), Πεπξαγκέλα Ι΄ 

Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ Σπλεδξίνπ (Χαληά, 1-8 Οθηωβξίνπ 2006). Τόκνο Γ1: Νενειιεληθή πεξίνδνο 

(θξεηηθή ηζηνξία 1821-1913), Υαληά 2011, 83. 
74 Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη νη 50.000 ζηξαηηψηεο ζπλνιηθά (νη κηζνί Αιβαλνί) ήηαλ έλαο 

κεγάινο αξηζκφο, ηνλ νπνίν ρξεηαδφηαλ ε Πχιε γηα λα δηεπζεηήζεη δηακάρεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο· N. C. Pappas, Greeks in Russian Military Service in the Late 18th and Early 19th 

Centuries, Θεζζαινλίθε 1991, 21-94· A. F. Örenç, “Albanian Soldiers in the Ottoman Army during the 

Greek Revolt at 1821”, ζην 2nd International Balkan Annual Conference (IBAC), η. 2, Σίξαλα 2012, 

504, ππνζεκ. 3. 
75 Γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νηδάκ-η Σδεληίλη ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα είλαη S. J. Shaw, Between Old 

and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III 1789-1807, Κέκπξηηδ Μαζ. 1971· C. V. Findley, 

Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 1789-1922, Πξίλζηνλ 1980· 

Yaycioglu, Partners of the Empire, ό.π. Έλα ελδηαθέξνλ, θαηά ηελ γλψκε κνπ, εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

είλαη ν ξφινο ησλ Αιβαλψλ ζηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ζνπιηάλνπ ειίκ Γ΄. 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν Penah Efendi ζεσξνχζε βαζηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηα 

Βαιθάληα ηνπο Αιβαλνχο.  
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ζηξαηφ, ε ρξήζε αιβαληθψλ ελφπισλ νκάδσλ απφ ηηο επαξρηαθέο ειίη ζπλερίζηεθε 

εθείλε ηελ πεξίνδν. ε απηφ ην πιαίζην, αξθεηέο δηαηαγέο έθηαλαλ ζηηο βαιθαληθέο 

επαξρίεο θαη δηέηαζζαλ ηνπο πξνχρνληεο λα απνθεχγνπλ ηελ ζηξαηνιφγεζε 

Αιβαλψλ.
76

  

 

1.3 Αιβαληθέο ειίη ζηηο επαξρίεο ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα  

 

πσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, νη Αιβαλνί ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε δελ 

εκθαλίδνληαη κνλάρα σο κηζζνθφξνη θαη ιεζηέο, αιιά θαη σο πξνχρνληεο θαη θξαηηθά 

ζηειέρε κε ηζρπξή πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή βάζε ζηηο επαξρίεο. εκαληηθή γηα ηνλ 

18
ν
 αηψλα είλαη ε δηνίθεζε δχν κεγάισλ παζαιηθηψλ, απηνχ ηεο θφδξαο θαη εθείλνπ 

ησλ Ησαλλίλσλ, απφ ηελ νηθνγέλεηα Μπνπζαηιή θαη ηνλ Σεπειελιή Αιή Παζά 

αληίζηνηρα.
77

  

ζνλ αθνξά ηελ νηθνγέλεηα Μπνπζαηιή,
78

 ην πην εμέρνλ κέινο ηεο ήηαλ ν 

Καξά Μαρκνχη Μπνπζαηιήο, πνπ δηνηθνχζε ην παζαιίθη ηεο θφδξαο, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε πεξηνρέο ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Αιβαλίαο, ηνπ Κνζφβνπ θαη ηεο 

Μαθεδνλίαο. χκθσλα κε ηελ Miranda Vickers, ε πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο (1775-

1796) ηνπ Καξά Μαρκνχη ήηαλ ε πην επλντθή γηα ην παζαιίθη ηεο θφδξαο.
79

 Ζ 

νηθνγέλεηα Μπνπζαηιή, δηνξίδνληαο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηε δηνίθεζε 

δηαθφξσλ πφιεσλ ζηελ Αιβαλία θαη δεκηνπξγψληαο δίθηπα κε πνιινχο άιινπο 

                                                 
76 Ο Yaycıoğlu αλαθέξεη κηα πεξίπησζε ηνπ 1804, φηαλ έλα δηάηαγκα πνπ ζηάιζεθε ζηηο βαιθαληθέο 

επαξρίεο εκπεξηείρε ηελ εληνιή λα κελ ζηξαηνινγνχληαη ζην εμήο Αιβαλνί απφ αγηάλεδεο θαη 

βνεβφδεο. Αλη‟ απηνχ ζα έπξεπε λα πξνζιακβάλνληαη άηνκα απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη νη Αιβαλνί 

ζα έπξεπε λα απνζηέιινληαη πίζσ ζηηο πεξηνρέο ηνπο. πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ηέηνηνπ είδνπο 

δηαηαγέο ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ φινπ ηνπ 18νπ αηψλα· Yaycioglu, Partners of the Empire, ό.π., 149-150. 
77 εκαληηθή είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ Μερκέη Αιή, ν νπνίνο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα εδξαηψλεη 

ηελ εμνπζία ηνπ ζηελ Αίγππην, φπνπ ζηε ζπλέρεηα δηαηέιεζε δηνηθεηήο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Λφγσ 

ηνπ φηη ε εξγαζία θαηαπηάλεηαη κε ηα Βαιθάληα θαη ηνλ 18ν αηψλα δελ ζα γίλεη εθηελέζηεξε αλαθνξά 

ζηνλ Μερκέη Αιή. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Fahmy, φ.π.· E. R. Toledano, “Muhammad „Ali 

Pasha”, ζην The Encyclopaedia of Islam. New Edition, η. 7, Λάηληελ θαη Νέα Τφξθε 1993, 423-431. 

Γηα ηε ζρέζε ηνπ Μερκέη Αιή κε ηα αιβαληθά ζηξαηεχκαηα ζηελ Αίγππην βι. Kh. Fahmy, “Mutiny in 

Mehmed Ali‟s New Nizami Army, April-May 1824”, ζην Hathaway (επηκ.), ό.π., 130-131· Fahmy, 

“The Era of Muhammad Ali”, φ.π., 156· Y. Çelik, “Hüsrev Mehmed Pasha, Siyasi Hayatı ve Askeri 

Faaliyetleri (1756-1855)”, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ηζηάλκπνπι 2005, 37-62. 
78 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα Μπνπζαηιή ζην Αξο, ό.π.· M. Vickers, Οη Αιβαλνί: 

λεόηεξε θαη ζύγρξνλε ηζηνξία, κηθξ. Δ. Πέππα, Αζήλα 1997· Shaw, ό.π. 
79 Vickers, ό.π., 42. Παξφιν πνπ ε Miranda Vickers αλαθέξεη φηη ην παζαιίθη ηεο θφδξαο γλψξηζε 

άλζεζε εθείλε ηελ πεξίνδν, ζε γεληθφηεξεο γξακκέο ππνγξακκίδεη ηελ «νπηζζνδξφκεζε» ηεο πεξηνρήο 

ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηε γεληθφηεξε «παξαθκή» ζηελ νπνία βξηζθφηαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Θεσξψ φηη πξφθεηηαη γηα γεληθεπηηθή θαη πξνθαηεηιεκκέλε άπνςε, ε νπνία δελ ζηεξίδεηαη ζε 

θάπνην επηρείξεκα θαη πξνβάιιεηαη πηζαλφηαηα γηα λα αλαδείμεη ηελ αμία ησλ πεξηφδσλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ ηεο ζπγγξαθέσο (π.ρ., αλεμαξηεηνπνίεζε 

Αιβαλίαο). 
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παζάδεο, θαηάθεξε λα δηεπξχλεη ηελ εμνπζία ηεο θαη λα παξακείλεη φιν ηνλ 18
ν
 

αηψλα ηζρπξή. εκαληηθέο πεγέο ηνπ πινχηνπ ηνπ παζαιηθηνχ ηεο θφδξαο ήηαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ε θνξνινγία, νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ηζηθιίθηα.
80

 

Ο ζηξαηφο ηνπ Καξά Μαρκνχη ζηειερσλφηαλ απφ Αιβαλνχο ηεο βφξεηαο θαη 

θεληξηθήο Αιβαλίαο θαη είρε ζξεζθεπηηθφ πινπξαιηζκφ, θαζψο απνηεινχληαλ ηφζν 

απφ κνπζνπικάλνπο φζν θαη απφ ρξηζηηαλνχο. Ζ ζπκκαρία ή ε ππνηέιεηα άιισλ 

παζάδσλ πνιιέο θνξέο κπνξνχζε λα απμήζεη αξθεηά ηνλ ζηξαηφ ησλ 

Μπνπζαηιήδσλ. χκθσλα κε ηνλ Γθξηγθφξη Αξο, ν Καξά Μαρκνχη, εθηφο απφ 

ζηξαηφ μεξάο, δηέζεηε θαη λαπηηθφ, ην νπνίν είρε σο βάζε ηνπ ην ιηκάλη ηνπ 

Γνπιηζίλνπ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζε Γάιινπο, νη νπνίνη εθπαίδεπαλ ηνλ ζηξαηφ 

μεξάο, κηα ηαθηηθή πνπ ζπκίδεη αξθεηά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα 

αιιαγέο ζηνλ ζηξαηφ.
81

 Οη έλνπιεο νκάδεο ηνπ Καξά Μαρκνχη, φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηνχληαλ ηφζν γηα κάρεο κε εμσηεξηθνχο ερζξνχο φζν θαη γηα 

ζπγθξνχζεηο κε άιινπο ayan. 

Οη ζρέζεηο Μπνπζαηιήδσλ θαη Πχιεο είραλ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ήηαλ πνιιέο νη θνξέο πνπ ν Καξά Μαρκνχη θαη ε 

νηθνγέλεηά ηνπ ζεσξήζεθαλ «απνζηάηεο» θαη έγηλε πξνζπάζεηα θαζαίξεζήο ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αιή Παζά, ε ερζξηθή 

ζηάζε ηεο Πχιεο κπνξνχζε λα αιιάμεη εχθνια, θαζψο κε ηηο θαηάιιειεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ε θαηάζηαζε ζηαζεξνπνηνχληαλ πάιη.
82

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ 

Μαρκνχη Μπνπζαηιή ζε εθζηξαηεία ηνπ θαηά ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ην 1796, ε Πχιε 

πξνζπάζεζε λα απνζπάζεη ηελ εμνπζία ζηε θφδξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα, 

σζηφζν δελ ηα θαηάθεξε. θνπφο ηεο Πχιεο ήηαλ λα κε δηνξίζεη ζην κέιινλ 

Αιβαλνχο ζην παζαιίθη ηεο θφδξαο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα ρξφληα κεηά ην ζάλαην 

ηνπ Μαρκνχη, παξφιν πνπ ε εμνπζία παξέκεηλε ηειηθά ζηνπο Μπνπζαηιήδεο, ε ηζρχο 

ηνπο κεηψζεθε αξθεηά.
83

 

                                                 
80 Αξο, ό.π., 189-190. 
81 Ό.π., 190-191· V. Aksan, “Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the Question of 

Military Reform in the Ottoman Empire”, The International History Review, 24/2 (2002), 253-277. 
82 χκθσλα κε ηελ Barkey, ε ελζσκάησζε δηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη κηα ηαθηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ην νζσκαληθφ θξάηνο δηαρξνληθά απέλαληη ζε φζνπο αληηηίζελην ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζην εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο· Barkey, ό.π., 189-228. 
83 Αξο, ό.π., 197-199. Σν ηδακί πνπ ρηίζηεθε απφ ηνλ Μερκέη Μπνπζαηιή ην 1773 ζψδεηαη κέρξη 

ζήκεξα ζηε θφδξα· M. Tütüncü, Corpus of Ottoman Inscriptions from Albania and Montenegro, 

Υάαξιεκ 2017, 189-191· M. Kiel, Ottoman Architecture in Albania (1385-1912), Ηζηάλκπνπι 1990, 

233. 
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Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ην παζαιίθη ησλ Ησαλλίλσλ απνηεινχζε ηε βάζε 

ηεο εμνπζίαο ηνπ Αιβαλνχ Αιή Παζά.
84

 Ο Αιή Παζάο γελλήζεθε ζην Σεπειέλη ηεο 

λφηηαο Αιβαλίαο γχξσ ζην 1740 θαη ζηελ αξρή ηεο δσήο ηνπ θαηαπηάζηεθε κε ηε 

ιεζηεία, ζρεκαηίδνληαο κηθξέο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε λφηηα Αιβαλία, 

ηελ Ήπεηξν θαη ηε Θεζζαιία. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπκκνξία ηνπ γηα 

λα ζπκκαρήζεη κε άιινπο κπέεδεο, αιιά θαη κε ηελ Πχιε, θαηάθεξε λα γίλεη 

δηνηθεηήο ζην παζαιίθη ησλ Σξηθάισλ.
85

 

Ζ Πχιε, γλσξίδνληαο ηε δπζθνιία πνπ είρε λα επηβιεζεί ζηηο επαξρίεο ηεο, 

πξνζπαζνχζε λα δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία, επλνψληαο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα αληηκαρφκελεο επαξρηαθέο ειίη. Γηα παξάδεηγκα, ν δηνξηζκφο ηνπ Αιή 

Παζά ζην παζαιίθη ησλ Σξηθάισλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν 

Κνχξη Παζάο, δηνηθεηήο ηνπ Μπεξαηίνπ, ζπκκαρεί κε ηνλ Μαρκνχη Μπνπζαηιή, ν 

νπνίνο ηφηε ζεσξνχληαλ «απνζηάηεο» γηα ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αιή Παζά ζηα Σξίθαια θαη ηνπ Σζανχζνγινπ Μερκέη Παζά ζηα Ησάλληλα 

απνζθνπνχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε θφδξα.
86

 Μεηά 

ην ζάλαην ηνπ Κνπξη Αρκέη Παζά, επφπηε ησλ δεξβελίσλ (derbendler başbuğu), ην 

1787, ν Αιή Παζάο θαηάθεξε λα αλαξξηρεζεί ζε απηφ ην αμίσκα, θαζψο θαη λα γίλεη 

δηνηθεηήο ηνπ παζαιηθηνχ ησλ Ησαλλίλσλ ην 1788, εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηε ζέζε 

ηνπ.
87

 

Ζ ελίζρπζή ηνπ κέζσ ηεο απφθηεζεο θξαηηθψλ αμησκάησλ θαη ηεο δηνίθεζεο 

κηα κεγάιεο πεξηθέξεηαο ησλ βαιθαληθψλ επαξρηψλ έθαλε ηνλ Αιή Παζά έλαλ απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο πξνχρνληεο ηεο επνρήο. Ζ πξαγκαηηθή έθηαζε ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δίθηπα πνπ είρε αλαπηχμεη, έθαλε αφξαηα ηα επίζεκα 

δηνηθεηηθά φξηα κεηαμχ ησλ ζαληδαθηψλ θαη ησλ θαδάδσλ. Ζ άλνδνο θαη ε επηξξνή 

ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ε αληηπαιφηεηά ηνπ κε 

ηελ Πχιε, είραλ σο απνηέιεζκα πνιιά θξάηε, πνπ είραλ ερζξηθέο ζρέζεηο κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή βιέςεηο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, λα 
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ζπλδηαιέγνληαη καδί ηνπ.
88

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν Αιή Παζάο δηαπξαγκαηεχηεθε 

κε ερζξηθά θξάηε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίνδνο 1790-1792, φηαλ 

απμήζεθαλ νη επαθέο ηνπ κε ηελ ξψζηθε πιεπξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηεο 

Ρσζίαο κε ηελ Πχιε.  

Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ Αιή Παζά δηήξθεζε γηα αξθεηά ρξφληα, ψζπνπ ην 

νζσκαληθφ θξάηνο κεηά απφ εληνιή ηνπ Μαρκνχη Β΄ απνθάζηζε λα θαηαζηείιεη ηε 

δχλακε ηνπ αιβαλνχ παζά. Ζ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηεο δχλακήο ηνπ δηήξθεζε 

αξθεηά ρξφληα θαη θαηέιεμε ζην ζάλαηφ ηνπ 1822. Μάιηζηα, ε δέζκεπζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηεο Πχιεο ζηελ θαηαζηνιή ηνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ην 1821.  

Οη ζπγθεθξηκέλνη αιβαλνί απνηεινχλ θάπνηνπο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

πξνχρνληεο ηεο επνρήο. Σν γεγνλφο φηη έρνπλ αιβαληθή θαηαγσγή είλαη ελδεηθηηθφ 

ηεο ηζρχνο πνπ είραλ απνθηήζεη νη Αιβαλνί ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ επαξρηψλ θαη 

θπξίσο ζηα Βαιθάληα. Χζηφζν, νη αιβαλνί πξνχρνληεο δελ πεξηνξίδνληαη κνλάρα ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. ηηο επαξρίεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ βφξεην 

ειιαδηθφ ρψξν, πεξηνρή πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα εξγαζία, ε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ 

ήηαλ ηζρπξή θαη αξθεηνί κηθξφηεξνη αιβαλνί πξνχρνληεο επεθηάζεθαλ θαη 

εδξαηψζεθαλ εθεί. Σν γεγνλφο φηη ήηαλ Αιβαλνί έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

δεδνκέλνπ φηη εδξαηψζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζε κηα πεξίνδν πνπ 

θαηλνκεληθά ήηαλ ερζξηθή γηα απηνχο. Πιήζνο εγγξάθσλ εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηφρεπαλ ζηελ εθθαζάξηζε ησλ επαξρηψλ απφ ην αιβαληθφ ζηνηρείν, ελψ ε ελίζρπζε 

απηψλ ησλ αιβαλψλ πξνπρφλησλ καξηπξά φηη ε δίσμε ησλ Αιβαλψλ απφ ηελ Πχιε 

ήηαλ κηα ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο ζηαζεξή ζπλέρεηα δηαδηθαζία. 

  

                                                 
88 Οη ξσζηθέο πεγέο δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη πάληνηε απηέο νη ζπλδηαιιαγέο γίλνληαλ κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Αιή Παζά θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ ηζρπξνχ αγηάλε, ελψ πηζαλφηαηα ε δηαδηθαζία 

απηή ήηαλ πην ζχλζεηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Πχιεο 

θαη Αιή Παζά· Αξο, ό.π., 160. 
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Κεθάιαην 2
ν
  

Οη «ηαξαρνπνηνί» Αιβαλνί: έλα εθηεηακέλν θαηλόκελν ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνλ 18
ν
 αηώλα  

 

 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαπηχρζεθαλ ζχληνκα ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

έλα ηκήκα ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αλαδήηεζε εηζνδήκαηνο αξθεηά καθξηά 

απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπ. πσο ζα δνχκε, ε εμάπισζε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Παξφηη ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηνλ θαδά 

ηεο Βέξνηαο, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα δελ απνηειεί ηε κφλε φπνπ εληνπίδνληαη 

Αιβαλνί θαη ζπλδένληαη κε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηηο νζσκαληθέο 

πεγέο. πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, φηαλ επηθξαηνχζε θαηάζηαζε αλαξρίαο θαη βίαο 

ζε θάπνηα νζσκαληθή επαξρία, νη Αιβαλνί ήηαλ ζπρλά νη πξψηνη ζηνπο νπνίνπο 

επηξξηπηφηαλ ε επζχλε. ηφρνο ινηπφλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηελ 

παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηηο επαξρίεο ηνλ 18
ν
 αηψλα, 

θαζψο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο κε ηηο ηνπηθέο ειίη θαη ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

 

2.1 Μεηαλαζηεύζεηο θαη δησγκνί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: 

ε αιβαληθή παξνπζία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζην α΄ κηζό ηνπ 18
νπ

 αηώλα 

 

 Σνλ 18
ν
 αηψλα ε Κσλζηαληηλνχπνιε απνηεινχζε έλα κεγάιν αζηηθφ θέληξν, 

ην νπνίν πξνζέιθπε πιήζνο κεηαλαζηψλ απφ ηελ ππφινηπε απηνθξαηνξία, κε 

απνηέιεζκα λα εληείλεηαη ην ήδε ππάξρνλ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο.
89

 Γλσξίδνπκε φηη 

ήδε θαηά ηνλ 17
ν
 αηψλα, πνιινί κεηαλάζηεο, φπσο Αξκέληνη, Κνχξδνη θαη Αιβαλνί, 

έθηαλαλ ζηελ πξσηεχνπζα, ελψ ζηα ηέιε ηνπ αηψλα εκθαλίζηεθαλ αθφκα πνιινί 

ηάηαξνη θαη θηξθάζηνη κεηαλάζηεο.
90

 χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην 1730, ν αιβαληθφο 

                                                 
89 R. Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf and the Revolt of 1740 in Istanbul: Social Upheaval and Political 

Realignment in the Ottoman Empire”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 20 

(1977), 187-188. 
90 F. Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul 1700-1800, Μπέξθιετ 2011, 38. 



 31 

πιεζπζκφο αξηζκνχζε πάλσ απφ 10.000 άηνκα ζηελ πφιε.
91

 Πνιινί απφ απηνχο 

θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο ζπληερλίεο ηεο πξσηεχνπζαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο. Ζ Suraiya Faroqhi αλαθέξεη ηελ 

χπαξμε αιβαλψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Απιψλα, ην Μπεξάηη θαη ηελ Πξεκεηή ζην 

Δγηνχπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
92

  

 πσο θαίλεηαη απφ ηηο νζσκαληθέο πεγέο, ε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην α΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα είρε ζπλδεζεί κε πεξηπηψζεηο 

αλαηαξαρήο, θαζψο θαη κε ηελ ππνθίλεζε εμεγέξζεσλ.
93

 Ο ραξαθηεξηζκφο 

«Αιβαλφο» ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ παξαλνκία, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε αξθεηά 

πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ πξσηεχνπζα. Μία απφ ηηο εμεγέξζεηο 

ήηαλ απηή ηνπ Παηξφλα Υαιίι ην 1730.
94

 Ζ επίδεημε πινχηνπ θαη θαηαλάισζεο κε 

ηελ θαηαζθεπή αλαθηφξσλ θαη ηελ νξγάλσζε γηνξηψλ ηελ «πεξίνδν ηεο ηνπιίπαο», 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή λέσλ θφξσλ εμαηηίαο ηνπ αλνίγκαηνο λένπ κεηψπνπ κε 

ην Ηξάλ ην 1723, επηβάξπλαλ αξθεηά ηνλ πιεζπζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ζπληερλίεο. 

Απηέο ππήξμαλ νη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πάηξνλα Υαιίι, ν νπνίνο είρε 

δηαζπλδέζεηο θαη κε ηα γεληηζαξηθά ηάγκαηα. Ζ εμέγεξζε νδήγεζε ζηελ εθζξφληζε 

ηνπ ζνπιηάλνπ Αρκέη Γ΄ ην 1730.
95

 

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο φηη ν Παηξφλα Υαιίι, φπσο 

θαη πνιινί ζπλεξγνί ηνπ, είρε αιβαληθή θαηαγσγή.
96

 Σελ πεξίνδν ηεο εμέγεξζεο θαη 

ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ζπλειήθζεζαλ αξθεηνί Αιβαλνί σο ζπλεξγνί ηνπ, ελψ 

πνιινί Αιβαλνί δηψρζεθαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ιφγσ ηεο ππφλνηαο φηη 

κπνξεί λα ζπκκεηείραλ ζηελ εμέγεξζε. Γηα παξάδεηγκα, ε Fariba Zarinebaf αλαθέξεη 

ηελ ζχιιεςε ηνπ Αιβαλνχ Οπδνχλ Υνπζεΐλ, ν νπνίνο κεηά απφ αλάθξηζε 

                                                 
91 F. Zarinebaf, “Maintien de l‟ordre et contrôle social à Istanbul au XVIIIe siècle”, ζην J.-M. Berlière, 

C. Denys, D. Kalifa, V. Milliot (επηκ.), Métiers de police: être policier en Europe, XVIIIe-XXe siècle, 

Ρελ 2009, 89, ππνζεκ. 9. Ο Aktepe πάλησο ππνινγίδεη φηη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δνχζαλ 12.000 

Αιβαλνί ην 1730· M. M. Aktepe, Patrona İsyanı (1730), Ηζηάλκπνπι 1958, 170-171. 
92 S. Faroqhi, “Migration into Eighteenth Century „Greater Istanbul‟ as Reflected in the Kadi Registers 

of Eyüp”, Turcica, 30 (1998), 172-174. 
93 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Faroqhi ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Δγηνχπ ζρνιηάδεη φηη πξφθεηηαη γηα 

θηιήζπρνπο Αιβαλνχο, δείρλνληαο φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη Αιβαλνί δελ αλαθέξνληαη γηα «θαιφ 

ιφγν» ζηα νζσκαληθά έγγξαθα· φ.π., 174. Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αιβαλψλ κεηαλαζηψλ κε ηελ 

αλαηαξαρή θαη ηελ παξαλνκία ηνλ 19ν αηψλα, βι. R. Gingeras, Sorrowful Shores: Violence, Ethnicity, 

and the End of the Ottoman Empire, 1912-1923, Ομθφξδε 2009, 30-37. 
94 Γηα ηελ πνιπζπδεηεκέλε εμέγεξζε ηνπ Παηξφλα Υαιίι, βι. R. Olson, “The Esnaf and the Patrona 

Halil Rebellion of 1730: A Realignment in Ottoman Politics?”, Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, 17 (1974), 329-344· Aktepe, ό.π. 
95 Olson, “The Esnaf”, φ.π., 333-335· K. Barkey, Απηνθξαηνξίεο θαη δηαθνξεηηθόηεηα: νη Οζωκαλνί ζε 

ζπγθξηηηθό πιαίζην, κηθξ. Μ. Γεκεηξηάδνπ, Αζήλα 2013, 242-247. 
96 χκθσλα κε ηνλ Aktepe, ιίγα πξάγκαηα γλσξίδνπκε γηα ηελ δσή ηνπ Παηξφλα Υαιίι, φπσο φηη 

γελλήζεθε ζηε θσκφπνιε Horştepe, ηε ζεκεξηλή Οξεζηίδα θνληά ζηε Καζηνξηά· Aktepe, ό.π., 132. 
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παξαδέρηεθε ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Παηξφλα Υαιίι θαη ηα γεληηζαξηθά ηάγκαηα.
97

 

Σελ ίδηα πεξίνδν, νη Αιβαλνί έδεηρλαλ λα γίλνληαη νη πξσηαξρηθνί ππαίηηνη 

δηαηάξαμεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο γηα ηελ Πχιε. Αθφκα κηα εμέγεξζε, κηθξφηεξεο 

θιίκαθαο, επηρεηξήζεθε  ην 1731 απφ έλαλ ππνζηεξηθηή ηνπ Παηξφλα Υαιίι, ηνλ 

Αιβαλφ Καξά Αιή, ν νπνίνο, καδί κε θάπνηνπο ζπλεξγνχο, εμεγέξζεθαλ γηα ηελ 

αδπλακία ηνπο λα αγνξάζνπλ θαγεηφ εμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ επηδίσμε ησλ 

εμεγεξζέλησλ ήηαλ ε εθζξφληζε ηνπ ζνπιηάλνπ Μαρκνχη Α΄. Μεηά ηελ θαηαζηνιή 

ηεο εμέγεξζεο δηαηάρζεθε ην θιείζηκν ησλ θαθελείσλ θαη ησλ ρακάκ, θαζψο εθεί 

ζπγθεληξψλνληαλ νη πεξηζζφηεξνη Αιβαλνί. Μεγάιν κέξνο ηνπο εθδηψρζεθε, παξφηη 

πνιινί απφ απηνχο ινγηθά ήηαλ αζψνη. Σα επφκελα ρξφληα ζηάιζεθαλ πνιιά 

δηαηάγκαηα ζηηο βαιθαληθέο επαξρίεο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη 

κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο πνπ είραλ δηαθχγεη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αθνχ 

πξψηα είραλ επηδνζεί ζε ιεζηείεο θαη ηαξαρέο. Οη δηαηαγέο απαηηνχζαλ ηελ ζχιιεςή 

ηνπο.
98

 

Απηφ ην ερζξηθφ θιίκα ην δηαθξίλνπκε θαη ζε απηνθξαηνξηθά δηαηάγκαηα ηνπ 

1734-1735 πνπ, απεπζπλφκελα ζηα ρακάκ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δηέηαζζαλ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ νλνκάησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ηεο πεξηνρήο 

πξνέιεπζήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πξνεξρφηαλ απφ ηηο αιβαληθέο 

επαξρίεο, έπξεπε λα ζεκεησζεί κε θφθθηλν ρξψκα ε ιέμε «Αιβαλφο» δίπια ζην 

φλνκά ηνπ. Ζ παξαπάλσ εληνιή πήγαδε απφ έλαλ ζπλδπαζκφ θαρππνςίαο απφ ην 

νζσκαληθφ θξάηνο ηφζν πξνο ηα ρακάκ ηα ίδηα, ζαλ ρψξνπο πνπ εκπλένπλ πνιηηηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη έθθξαζε παξαπφλσλ απέλαληη ζην θξάηνο,
99

 φζν θαη πξνο ηελ 

παξνπζία ζε απηά ησλ Αιβαλψλ, ησλ θαηεμνρήλ ηαξαρνπνηψλ ζηνηρείσλ.
100

  

Ζ θαρππνςία απηή παξέκεηλε θαη ηα επφκελα ρξφληα, ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία νη ξπζκνί κεηαλάζηεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απμήζεθαλ κε γνξγφ 

ξπζκφ. Σν 1740 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε εθδειψζεθε έλα πεξηζηαηηθφ πνπ έρεη 

                                                 
97 Zarinebaf, Crime and Punishment, ό.π., 57. 
98 Ό.π., 59-60. 
99 Ergin, φ.π., 240. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ρακάκ κε ηελ πνξλεία, βι. M. Sariyannis, “Prostitution in 

Ottoman Istanbul, Late Sixteenth-Early Eighteenth Century”, Turcica, 40 (2008), 37-65. 
100 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Ergin, ε κεγαιχηεξε νκάδα ππαιιήισλ (tellâk) ησλ ρακάκ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ Αιβαλνί, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δελ ην επέιεγαλ νη ληφπηνη, 

αιιά θπξίσο κεηαλάζηεο· Ergin, φ.π., 255. χκθσλα κε ηνλ Evliya Çelebi, ηνλ 17ν αηψλα πνιινί 

ρξηζηηαλνί απφ ην Μπεξάηη δνχιεπαλ σο ππάιιεινη ζηα ρακάκ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο· Kahraman, 

Dankoff, Dağlı, φ.π., 290-291. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηνλ Cousinéry, ηα ηξία θχξηα επαγγέικαηα ησλ 

Αιβαλψλ ήηαλ βνζθφο, ζηξαηηψηεο θαη ππάιιεινο ρακάκ. Πηζαλφλ απηφ ην ζρφιην λα δείρλεη φηη 

παξφκνηεο εξγαζίεο αλαιάκβαλαλ θαη ζηηο επαξρίεο· Cousinéry, ό.π., 19. 
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ραξαθηεξηζηεί εμέγεξζε απφ ηνλ Olson.
101

 Παξφηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαθξίλεη 

θάπνηνο ηα αίηηα απηήο ηεο εμέγεξζεο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εμεγεξζέλησλ, απηφ πνπ 

γλσξίδνπκε είλαη φηη ην πεξηζηαηηθφ έιαβε ρψξα ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1740 ζην sipahi 

pazarı, φηαλ έγηλε επίζεζε ζε αξθεηά καγαδηά κε απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ δεκηέο θαη 

πιηάηζηθν. Δπηπιένλ, ππήξμε εληνιή λα θιείζνπλ φινη ηα καγαδηά ηνπο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο εμεγεξζέληεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ άγγινπ πξεζβεπηή 

Everard Fawkener, θάπνηνο απφ ηνπο εμεγεξζέληεο χςσζε ηελ πξάζηλε ζεκαία ηνπ 

ηζιάκ θαη θάιεζε φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο λα ηνλ αθνινπζήζνπλ.
102

  

Ζ πξνζηαγή πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο λα θιείζνπλ ηα καγαδηά ηνπο δείρλεη ηελ 

πηζαλή εκπινθή ησλ ζπληερληψλ, νη νπνίεο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα είραλ επηβαξπλζεί 

απφ ηελ θνξνινγία ηεο Πχιεο. Ζ δηαηαγή απφ ηελ Πχιε γηα λα παξακείλνπλ ηα 

καγαδηά αλνηρηά θαη νη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλέβαηλε ην αληίζεην, δείρλνπλ 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληηδξάζεη ζε κηα έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ πξσηεχνπζα. 

Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε αληίδξαζε ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο. Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο απφ ηνπο γελίηζαξνπο, δηαηάρζεθε 

έιεγρνο ζηα ρακάκ, θαζψο νη χπνπηνη γηα απηή ηελ αλαηαξαρή ήηαλ θαη πάιη νη 

Αιβαλνί.  

πσο πεξηγξάθεη ν νζσκαλφο ηζηνξηθφο Mehmet Subhi Efendi, δηαηάρζεθε ε 

εθθαζάξηζε απφ ηα ρακάκ ησλ Αιβαλψλ πνπ είραλ αλακεηρζεί ζηελ αλαηαξαρή.
103

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ 1740 εθδφζεθαλ δηαηαγέο γηα ηελ 

εθδίσμε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φζσλ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πφιε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία.
104

 Σελ ίδηα πεξίνδν θαη ιίγν αξγφηεξα ζηάιζεθαλ θηξκάληα 

ζηηο επαξρίεο κε εληνιέο πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξεκπφδηζε ησλ Αιβαλψλ λα θηάζνπλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
105

  

Δπξφθεηην γηα κηα ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε πεξίνδν γηα ηελ πξσηεχνπζα, ε νπνία 

ζεκαδεχηεθε απφ ηελ πςειή κεηαλάζηεπζε, ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο θαη ηνπο 

δπζβάζηαρηνπο θφξνπο πνπ είρε επηβάιεη ε νζσκαληθή δηνίθεζε. Οη εμεγέξζεηο πνπ 

                                                 
101 Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf”, φ.π., 185-207. 
102 Σν θιείζηκν ησλ καγαδηψλ ήηαλ δηαδεδνκέλε κνξθή αληίδξαζεο απέλαληη ζηελ Πχιε θπξίσο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε· B. A. Ergene, “On Ottoman Justice: Interpretations in Conflict (1600-1800)”, 

Islamic Law and Society, 8/1 (2001), 67. Ο Fawkener δίλεη ηνλ ππεξβνιηθφ αξηζκφ ησλ 3.000 λεθξψλ 

γηα εθείλε θαη ηηο επφκελεο εκέξεο· Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf”, φ.π., 196. 
103 M. Aydıner (επηκ.), Subhî Tarihi: Sâmî ve Şâkir Tarihleri ile Birlikte 1730-1744 (İnceleme ve 

Karşılaştırmalı Metin), Ηζηάλκπνπι 2007, 630. 
104 Ό.π., 631. 
105 Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf”, φ.π., 196-197. Γηα έλα θηξκάλη πνπ ζηάιζεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο, βι. Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. Α΄, ό.π., 

188-190. 
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αλεθέξζεθαλ παξαπάλσ, δελ ήηαλ θαζαπηέο ε αθεηεξία ηεο «δαηκνλνπνίεζεο» ησλ 

Αιβαλψλ, αιιά βνήζεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θαρππνςίαο απέλαληί 

ηνπο. Ζ εκπινθή ησλ Αιβαλψλ ζηελ εμέγεξζε ηνπ Πάηξνλα Υαιίι, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο Πχιεο απέλαληη ζην κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα, έθαλε ηνπο 

Αιβαλνχο ηνλ εχθνιν ζηφρν ζηα κάηηα ηεο. Δπηπιένλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ Αιβαλψλ 

ζηελ πξσηεχνπζα είρε επεθηαζεί θαη ζηηο επαξρίεο κέζσ ηεο έθδνζεο δηαηαγκάησλ 

ελαληίνλ ηνπο. Απηή ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αζηπλφκεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απμάλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθεπρζνχλ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο.  

 

 

2.2 Βία θαη παξαλνκία ζηηο νζσκαληθέο επαξρίεο θαη νη «ππαίηηνη» 

Αιβαλνί 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα έιεγε θαλείο φηη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο 

νζσκαληθέο επαξρίεο ηελ ίδηα πεξίνδν θαη θπξίσο ζην β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ήηαλ 

αθφκα πην έθξπζκε, κε ην θαηλφκελν ηεο ιεζηείαο λα είλαη δηαδεδνκέλν.
106

 πσο 

πξναλαθέξζεθε, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο δχλακεο ησλ επαξρηαθψλ ειίη, ράξε 

θπξίσο ζηε κίζζσζε θφξσλ, αλέδεημε λένπο πξσηαγσληζηέο ζηα πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα ησλ νζσκαληθψλ επαξρηψλ. ηε δηακάρε θέληξνπ θαη 

πεξηθέξεηαο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο, ε νζσκαληθή δηνίθεζε έδεηρλε λα 

δπζθνιεχεηαη λα επηβάιεη ηελ δηθή ηεο πνιηηηθή. Ζ δπζθνιία ζηελ επηβνιή ηεο 

εμνπζίαο ηεο δελ ζήκαηλε απαξαίηεηα παζεηηθφηεηα. Αληηζέησο, πνιιέο ήηαλ νη 

θνξέο πνπ ε θεληξηθή δηνίθεζε επελέβε ζηηο επαξρίεο, έρνληαο σο επηδίσμε ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο νκαιφηεηαο. Ο ζηφρνο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ θαη πάιη νη αλεπηζχκεηνη Αιβαλνί. 

ηηο νζσκαληθέο επαξρίεο, ηδηαίηεξα θαηά ην β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, φηαλ ε 

ζηξαηνιφγεζε κηζζνθφξσλ εληείλεηαη, νη αιβαληθνί πιεζπζκνί δείρλνπλ λα 

εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζηα νζσκαληθά έγγξαθα. Παξφηη ε εξγαζία 

πξαγκαηεχεηαη ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ζην ζαληδάθη 

ηεο Θεζζαινλίθεο επξχηεξα, ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα επηζεκαλζεί ε παξνπζία ηνπο 

                                                 
106 Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα, φηαλ ζηηο επαξρίεο απμάλνληαη νη αλαθνξέο ζηνπο 

ηαξαρνπνηνχο Αιβαλνχο. Ίζσο έρεη ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί απηφ ην δήηεκα, αλαδεηψληαο δηαθνξέο 

θαη νκνηφηεηεο ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο επαξρίεο θαη ηελ πξσηεχνπζα. 
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ζε άιιεο πεξηνρέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν αλαγλψζηεο ζα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί φηη 

ε αληηκεηψπηζε ησλ Αιβαλψλ ζηηο δηάθνξεο επαξρίεο ηεο απηνθξαηνξίαο είρε πνιιά 

θνηλά ζηνηρεία.   

Πιήζνο εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηηο βαιθαληθέο επαξρίεο θαζηζηνχλ ηνπο 

Αιβαλνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλαηαξαρή θαη ηελ αλαζθάιεηα ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ιεζηεία ζηα Βαιθάληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Βνπιγαξία ζηα 

ηέιε ηνπ αηψλα έρνπλ αλαδείμεη ηε ζπκκεηνρή αξθεηψλ Αιβαλψλ ζηε δξάζε ησλ 

«ιεζηψλ ησλ βνπλψλ» (kırcalı ή dağlı eşkıyaları). Ζ εκθάληζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεζηψλ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλάδπζε ησλ ayan, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ σο 

πξνζηάηεο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε αλνκίαο ζηελ Βνπιγαξία έρεη ζπλδεζεί 

θπξίσο κε ηνλ Οζκάλ Παζβάλνγινπ θαη αθνξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 18
νπ

 

αηψλα.
107

 χκθσλα κε ηνλ Tolga Esmer, παξφιν πνπ ε ιέμε Kırcaalî αξρηθά 

αθνξνχζε ηνπο ιεζηέο απφ ηελ νκψλπκε πεξηνρή ηεο Βνπιγαξίαο, ζηαδηαθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ιεζηέο ζηα Βαιθάληα γεληθφηεξα.
108

 Ο Anscombe αζθεί 

θξηηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεζηείαο απφ ηελ ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία σο 

«εζληθνχ» δεηήκαηνο (βι. ην παξάδεηγκα ηεο Βνπιγαξίαο), θαζψο ζεσξεί φηη ε 

ιεζηεία ήηαλ έλα γεληθεπκέλν πξφβιεκα ζηα νζσκαληθά Βαιθάληα, φπνπ ηα ζχλνξα 

ήηαλ δπζδηάθξηηα. Απηφ πνπ κνηάδεη θνηλφ ζηηο ηφζεο πεξηπηψζεηο ιεζηείαο ζηα 

Βαιθάληα είλαη ε έληνλε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ.
109

  

ηνλ ζεκεξηλφ βφξεην ειιαδηθφ ρψξν ε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο νζσκαληθέο πεγέο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε ζρέζε ησλ Αιβαλψλ κε ηνλ ayan ησλ εξξψλ Ηζκαήι Μπέε.
110

 Ο 

Anscombe έρεη παξνπζηάζεη πεξηζηαηηθά, ηα νπνία αθνξνχλ δηακάρεο κεηαμχ ηνπ 

                                                 
107 Γηα ηνπο Κηξηδαιήδεο γεληθφηεξα, βι. Y. Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları 

(1791-1808), Άγθπξα 1983· T. Esmer, “Economies of Violence: Banditry and Governance in the 

Ottoman Empire around 1800”, Past and Present, 224 (2014), 163-199· V. Moutafchieva, L’anarchie 

dans les Balkans à la fin du XVIIIe siècle, Ηζηάλκπνπι 2005. 
108 Esmer, “Economies of Violence”, φ.π., 167. 
109 Anscombe, φ.π., 87. Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Αιβαλψλ κε ηνπο «ιεζηέο ησλ βνπλψλ», βι. ηα έγγξαθα 

ΒΟΑ, C DH 36 1761, C DH 51 2527, C. AS. 259 10792. 
110 Ο Beaujour ππνινγίδεη φηη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα νη έξξεο είραλ πιεζπζκφ 30.000 θαηνίθνπο· 

[L.-A.] Félix-Beaujour, Tableau du commerce de la Grèce, formé d’après une année moyenne, depuis 

1787 jusqu’en 1797, η. 1, Παξίζη 1800, 128. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Βeaujour 

αλαθέξεη φηη ηνλ 18ν αηψλα πνιιά αγαιίθηα, φπσο ε Καηεξίλε θαη νη έξξεο, είραλ απνθηεζεί κε βίαην 

ηξφπν απφ Αιβαλνχο θαη είραλ κεηαηξαπεί ζε θιεξνλνκηθέο πεξηνπζίεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

δελ κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη κηιάεη γηα ηνλ Ηζκαήι Μπέε, άξα φηη θαη ν ίδηνο ήηαλ Αιβαλφο. 

Ο βνξψλνο ζην βηβιίν ηνπ έρεη εθθξάζεη ηελ ίδηα ακθηβνιία, ελψ ν Holland ραξαθηεξίδεη ηνλ Ηζκαήι 

Μπέε «ληφπην» ηεο πφιεο ησλ εξξψλ· Beaujour, Tableau du commerce, ό.π., η. 1, 12-13· Ν. Γ. 

βνξψλνο, Τν εκπόξην ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 18ν αηώλα, Αζήλα 1996, 52, ππνζεκ. 125· H. Holland, 

Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia &c. during the Years 1812 and 1813, η. 2, 

Λνλδίλν 1819, 69. 
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Ηζκαήι Μπέε θαη αιβαλψλ ιεζηψλ.
111

 Σν 1788, φηαλ ν ηζρπξφο ayan επέζηξεςε ζηηο 

έξξεο, κεηά ηελ πξψηε εθζηξαηεία ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ησλ 

Οζσκαλψλ θαηά ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Απζηξηαθψλ, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε πεξηνπζία 

ηνπ είρε ιεειαηεζεί απφ νκάδεο Αιβαλψλ. Ζ επίζεζε θαίλεηαη φηη έπιεμε θαη ηελ 

πφιε ηνπ ηδεξφθαζηξνπ ησλ εξξψλ. Ζ επίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ νκάδα 

2.000 αιβαλψλ ιεζηψλ, νη νπνίνη δξνχζαλ θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Οξράλ Μπέε 

απφ ηελ Πξεκεηή. Έλαο απφ ηνπο εγέηεο απηήο ηεο ζπκκνξίαο δηακαξηπξήζεθε ζηελ 

Πχιε φηη ν Ηζκαήι Μπέεο είρε θαηαρξαζηεί ηα ηζηθιίθηα πνπ αλήθαλ ζηελ πεξηνπζία 

ηνπ.  

Έληεθα ρξφληα αξγφηεξα, ν αδεξθφο ηνπ λαδίξε ηεο Γξάκαο ζπκκάρεζε κε 

ηνλ δηάζεκν αιβαλφ ιεζηή Μαλάβ Ηκπξαήκ, ν νπνίνο είρε ζπληαρζεί κε ηνπο «ιεζηέο 

ησλ βνπλψλ» ζηελ Βνπιγαξία θαη ιήζηεςαλ ην Άλσ Νεπξνθφπη. Ζ ιεζηεία ζηελ 

πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ Ηζκαήι Μπέε, ηνλ αλάγθαζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηθή ηνπ θξνπξά Αιβαλψλ, έηζη ψζηε λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπ.
112

 Μηα ζεηξά εγγξάθσλ, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη ζην ελδηάκεζν 

απηψλ ησλ δχν πεξηζηαηηθψλ, καο δείρλνπλ φηη ππήξραλ αξθεηέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

Αιβαλψλ θαη ηνπ Ηζκαήι Μπέε.
113

 Οη δηακάρεο ηνπ ayan κε ηνπο Αιβαλνχο δελ 

ζηακάηεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Σα πξψηα ρξφληα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαίλεηαη φηη 

ππήξρε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ Ηζκαήι Μπέε θαη ηνπ Αιή Παζά, ίζσο ηνπ 

ηζρπξφηεξνπ ayan ηεο επνρήο. Ζ δηακάρε αθνξνχζε ηηο βιέςεηο ηνπ δεπηέξνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ πξψηνπ, ελψ ε εηζρψξεζε Αιβαλψλ ζε απηή δπζρέξαηλε ηελ θαηάζηαζε 

θαη πξνθαινχζε αλεζπρία ζηνλ Ηζκαήι Μπέε.
114

  

Ζ δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο ζηελ πεξηνρή απφ ηνλ Ηζκαήι Μπέε δελ θαίλεηαη 

λα ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. Οη ερζξηθέο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο Αιβαλνχο αλαδεηθλχνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη δηεθδηθνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή 

                                                 
111 Anscombe, φ.π., 90-91. 
112 .π., 91. 
113 ΒΟΑ, AE SSLM III 156. Σν έγγξαθν ρξνλνινγείηαη ην 1793 θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε· ζην 

πξψην αλαθέξεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γπλαηθφθαζηξνπ Κηιθίο (νζ. 

Avrethisarı). ε εθείλν ην ζεκείν, δίλεηαη έκθαζε ζηνλ δηνξηζκφ αηφκσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ηζκαήι 

Μπέε, έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ νη αιβαλνί ιεζηέο απφ ηνλ θαδά θαη λα ζηακαηήζνπλ νη 

απζαηξεζίεο ηνπο (Avrethisarı kazasına hücum eden Arnavut eşkıyasının kahr ve tedmirleri ile ref-i 

mazarratlarına). ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ αιβαλψλ ιεζηψλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Είρλαο (νζ. Zihne), έμσ απφ ηηο έξξεο. Ζ δηαηαγή αθνξά θπξίσο ηνλ αγηάλε ηεο Είρλαο 

Ακπληνπιθεηάρ Μπέε, ηνλ λαδίξε ηεο Γξάκαο, ηνλ ηζνξκπαηδή ηεο Διεπζεξνχπνιεο (νζ. Pravişta) 

θαη ηνπο θαδήδεο ησλ ππφινηπσλ θαδάδσλ. Σν έγγξαθν αλαθέξεη φηη φινη απηνί ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ αγηάλε Ηζκαήι Μπέε ζηελ πξνζπάζεηα λα απνκαθξχλνπλ ηνπο Αιβαλνχο απφ ηηο 

γχξσ πεξηνρέο, έηζη ψζηε λα επηθξαηήζεη αζθάιεηα θαη εξεκία (emin ve rahat üzere). 
114 Γηα ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Ηζκαήι Μπέε κε ηνπο «ιεζηέο ησλ βνπλψλ», εθ ησλ νπνίσλ 

πνιινί ήηαλ Αιβαλνί, βι. Özkaya, ό.π., 49, 68, 88. 
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δσή ηεο πεξηνρήο, απεηιψληαο ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηζρπξνχ ayan, ν νπνίνο είρε πιένλ 

εδξαησζεί. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη ε ρξήζε αιβαληθψλ έλνπισλ 

ζσκάησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Ηζκαήι Μπέε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιβαλψλ ιεζηψλ. 

Γλσξίδνπκε φηη κηζζνθνξηθέο νκάδεο αλαιάκβαλαλ ζπρλά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ιεζηείαο ππφ ηηο νδεγίεο θάπνηνπ πξνχρνληα θαη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άιιαδαλ 

ζηξαηφπεδα.
115

 Ζ ρξήζε αιβαλψλ ελφπισλ απφ ηνλ Ηζκαήι Μπέε δηθαηνινγείηαη 

ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ αιβαλψλ ελφπισλ, φπσο αλαιχζεθε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαη είλαη ελδεηθηηθή ηεο θπξηαξρίαο ησλ Αιβαλψλ ζηα 

Βαιθάληα ζε φ,ηη αθνξά ην πεδίν ηεο έλνπιεο δξάζεο.
116

 Δπίζεο, εηθάδνπκε φηη νη 

αιβαλνί ιεζηέο, νη νπνίνη απεηινχλ ηηο βιέςεηο ηνπ ayan θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, 

θαηαγξάθνληαη ζηηο αξρεηαθέο πεγέο σο Αιβαλνί, έηζη ψζηε λα πξνζδνζεί έκθαζε 

θαη λα ηνληζηεί ε θζνξνπνηφο δξάζε ηνπο. Ο Ηζκαήι Μπέεο πηζαλφηαηα πίζηεπε φηη ε 

Πχιε ζα θηλεηνπνηνχληαλ εηδηθά επεηδή νη ηαξαρνπνηνί ήηαλ Αιβαλνί, ελψ ε Πχιε 

δελ ζα έβιεπε αξλεηηθά ηε ρξήζε Αιβαλψλ απφ ηνλ ίδην, θαζψο απηφ γηλφηαλ πξνο 

φθεινο ηεο. 

Χζηφζν, ε ζρέζε ηνπ Ηζκαήι Μπέε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηνπο 

Αιβαλνχο μεθηλάεη αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δεθαεηία ηνπ 1770. 

Σελ πεξίνδν εθείλε, ε αιβαληθή νηθνγέλεηα Καιεληέξνγινπ, εγθαηεζηεκέλε ζηελ 

πεξηνρή ηεο Γντξάλεο, είρε επεθηαηηθέο βιέςεηο ζηηο γχξσ πεξηνρέο, νη νπνίεο είραλ 

σο απνηέιεζκα ζπγθξνχζεηο κε δηάθνξνπο άιινπο πξνχρνληεο. Απφ ηνπο 

Καιεληέξνγινπ, ν Ακπληνχι Αγάο είρε ζηελ ππεξεζία ηνπ αιβαληθή θξνπξά, θαζψο 

θαη γελίηζαξνπο πνπ είραλ αλακεηρζεί ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Μέζσ δηθηχσλ 

θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ζπκκάρνπο ηεο Πχιεο, ν Ακπληνχι Αγάο θαηάθεξε πνιχ 

γξήγνξα λα εληζρπζεί αζθψληαο εμνπζία ζηνπο θαδάδεο ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο πξνχρνληαο είρε έληνλεο πξνζηξηβέο κε ηνλ αξρεγφ ησλ Γηνπξνχθσλ, 

Υαζάλ Αγά, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο κε ηνπο ππφινηπνπο Γηνπξνχθνπο ζηηο 

πεξηνρέο απφ ην Κηιθίο κέρξη ηελ Νηγξίηα. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ηεο Πχιεο λα 

                                                 
115 Anscombe, φ.π., 92. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ππάξρνπλ αθφκα θαηεγνξίεο γηα ηελ «πξνδνηηθή» 

θχζε ησλ Αιβαλψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο θαη ησλ Αιβαλψλ, βι. H. Erdem, 

“„Perfidious Albanians‟ and „Zealous Governors‟: Ottoman, Albanians and Turks in the Greek War of 

Independence”, ζην Anastasopoulos θαη Kolovos (επηκ.), ό.π., 214. 
116 Ο Holland αλαθέξεη φηη ε ηζρχο ηνπ Ηζκαήι Μπέε ήηαλ ε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ είρε ρσξίο λα 

αλαθέξεη φηη ρξεζηκνπνηνχζε αιβαλνχο κηζζνθφξνπο· Holland, ό.π., 69-70. Ο Beaujour αλαθέξεη φηη 

νη αγάδεο ηεο Γξάκαο, ηεο Είρλαο θαη ησλ εξξψλ ήηαλ νη πην ζεκαληηθνί ηεο πεξηνρήο, ελψ θαζέλαο 

απφ απηνχο δηέζεηε θξνπξά Αιβαλψλ· Félix-Beaujour, Tableau du commerce, ό.π., η. 1, 56. Ο 

Cousinéry αλαθέξεη φηη ν Ηζκαήι Μπέεο ρξεζηκνπνηνχζε Αιβαλνχο, νη νπνίνη ήηαλ πάληνηε πξφζπκνη 

λα ππεξεηήζνπλ φπνηνλ ηνπο πιήξσλε· Cousinéry, ό.π., 146. 
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επέκβεη ππέξ ηνπ Υαζάλ Αγά, ηελ πεξίνδν ηνπ ξσζννζσκαληθνχ πνιέκνπ πνπ ε 

Πχιε ήηαλ απαζρνιεκέλε, ν Ακπληνχι Αγάο κε 3.000 Αιβαλνχο επηηέζεθε ζηνλ 

αξρεγφ ησλ Γηνπξνχθσλ. χκθσλα κε ηνλ Βαζδξαβέιιε, ν βαιήο ηεο Θεζζαινλίθεο 

δσξνδνθήζεθε απφ ηνλ Ακπληνχι Αγά κε απνηέιεζκα ν ηειεπηαίνο λα ζπλερίδεη 

αλελφριεηνο ηε δξάζε ηνπ.
117

  

Δληνχηνηο, απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζηελ εθζηξαηεία ηνπ γηα ηελ 

θαηαζηνιή ησλ Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν ην 1779, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ, ν Καπνπληάλ Παζάο επηηέζεθε θαη ζηελ νηθνγέλεηα Καιεληέξνγινπ, ηελ 

νπνία θαηαηξφπσζε. Απνηέιεζκα ήηαλ φηη ε πεξηνπζία ηνπο θαηαζρέζεθε θαη 

εθρσξήζεθε ζηνλ Γηνπζνχθ Μπέε, παηέξα ηνπ Ηζκαήι Μπέε, ayan ησλ εξξψλ.
118

 

Απφ απηή ηελ πιεξνθνξία θαίλεηαη φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ Ηζκαήι Μπέε απέθηεζε ηελ 

πεξηνπζία κηαο ηζρπξήο αιβαληθήο νηθνγέλεηαο, ε νπνία εμνπζίαδε ηελ πεξηνρή γηα 

αξθεηά ρξφληα. Μπνξεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη, παξφιν πνπ ε νηθνγέλεηα απηή 

εμνπδεηεξψζεθε, νη ζχκκαρνί ηεο πνιχ πηζαλφλ λα απνηεινχζαλ ερζξνχο ηνπ Ηζκαήι 

Μπέε. Οη πξνζηξηβέο κε ηνπο Αιβαλνχο ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ πηζαλφλ λα 

έρνπλ ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζηελ θαηαζηνιή ηεο νηθνγέλεηαο Καιεληέξνγινπ. 

Οη Αιβαλνί, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, φπνπ ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο, είραλ έληνλε παξνπζία κέρξη ηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ 

αηψλα ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ζεκεξηλφ βφξεην 

ειιαδηθφ ρψξν.
119

 ηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο αξθεηνί απφ ηνπο Αιβαλνχο 

πνπ κεηαλάζηεπζαλ εθεί, απαζρνιήζεθαλ ζην ιηκάλη ηεο πφιεο σο αρζνθφξνη, 

επάγγεικα πνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε κεηαλάζηεπζε.
120

 χκθσλα κε ηνλ 

                                                 
117 Βαζδξαβέιιεο, «Ζ Αξβαληηνθξαηία», φ.π., 236. 
118 Γελ δηαζέηνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ε πεξηνπζία θαηέιεμε ζηνλ παηέξα ηνπ Ηζκαήι 

Μπέε. Ο Cousinéry πεξηγξάθεη ηνλ παηέξα ηνπ Ηζκαήι σο δηνηθεηή (gouverneur) ησλ εξξψλ· φ.π., 

237· Cousinéry, ό.π., 146. 
119 Ο Arasy αλαθέξεη φηη ππεξραλ 4.000 αιβαλνί βηνηέρλεο ζηελ Θεζζαινλίθε ηνλ 18ν αηψλα. Οη 

πεξηζζφηεξνη θαηάγνληαλ απφ ην ζαληδάθη ηνπ Δικπαζάλ θαη ηεο Γίβξεο· Ν. Γ. βνξψλνο, ό.π., 27. 

Γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ 18ν αηψλα, νη εθηηκήζεηο θπκαίλνληαη ζηνπο αξηζκνχο 

40.000-80.000· E. Ginio, “The Administration of Criminal Justice in Ottoman Selânik (Salonica) 

during the Eighteenth Century”, Turcica, 30 (1998), 198, ππνζεκ. 1. Ο Cousinéry αλαθέξεη ηελ 

χπαξμε αιβαλψλ ρξηζηηαλψλ, θαζψο θαη κνπζνπικάλσλ, ζηε Θεζζαινλίθε. χκθσλα κε ηνλ ίδην, νη 

δεχηεξνη ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο σο ζηξαηηψηεο. Σν ηαμίδη ηνπ ζηελ πεξηνρή έγηλε θάπνπ αλάκεζα 

ζην 1814-1824· Cousinéry, ό.π., 19. χκθσλα κε ηνλ Κνηδαγεψξγε, ην Δικπαζάλ απνηεινχζε κηα απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο πξνέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ Θεζζαινλίθε· Ph. Kotzageorgis, “A City 

on the Move: Non-Salonicans in Thessaloniki and Salonicans Abroad in the 18th Century According to 

the Ottoman Probate Inventories”, Archiv Orientalni, 84 (2016), 126. 
120 Ο Ginio αλαθέξεη φηη ηνλ 19ν αηψλα, ζηηο παξαζηάζεηο Καξαγθηφδε, ε θηγνχξα ηνπ κεηαλάζηε πνπ 

γίλεηαη αρζνθφξνο ζην ιηκάλη παξνπζηαδφηαλ ζπρλά, πνιιέο θνξέο κε αξλεηηθφ πξφζεκν· Ginio, 

“Migrants and Workers”, φ.π., 131. Οη Αιβαλνί εκθαλίδνληαλ γεληθφηεξα πνιχ ζπρλά σο ραξαθηήξεο 
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Eyal Ginio, ε κεηαλάζηεπζε ησλ Αιβαλψλ γηλφηαλ πνιιέο θνξέο ζε νκάδεο, γεγνλφο 

πνπ πξνζέδηδε έλα αίζζεκα θνηλφηεηαο θαη αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο.
121

 Ζ 

πξνζπάζεηα ησλ Αιβαλψλ γηα εγθαηάζηαζε θαη ελζσκάησζε ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

ηνπ ιηκαληνχ δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε, θαζψο αληηκεηψπηζαλ ηελ αληίζηαζε ησλ 

εβξαίσλ πνπ ήηαλ εδξαησκέλνη εθεί. Παξφια απηά, νη Αιβαλνί θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ ην κνλνπψιην ζηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ απφ ηα πινία, 

παξαγθσλίδνληαο ηνπο εβξαίνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο νδήγεζε πνιιέο θνξέο ζε 

πξνζηξηβέο.
122

 

Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην α΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα 

δφζεθε αξθεηή πξνζνρή ζηνπο αιβαλνχο κεηαλάζηεο πνπ έθηαζαλ ζηε Θεζζαινλίθε 

κε ζθνπφ λα εκπνδηζηνχλ λα θηάζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
123

 Αθνξκή ήηαλ νη 

δηάθνξεο εμεγέξζεηο πνπ πεξηγξάςακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε πνιινχο αιβαλνχο κεηαλάζηεο ζην λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

πφιεηο, φπσο ε Θεζζαινλίθε, θαη απηφ έζηξεςε ηελ πξνζνρή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζε 

απηνχο πνπ πιένλ δηέκελαλ εθεί. Απφ ηελ άιιε, νη ίδηνη νη Αιβαλνί αλαδεηνχζαλ 

θάπνηνλ ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα εγγπεζεί γηα ηε δηαγσγή ηνπο θαη έηζη ζα 

κπνξνχζαλ λα παξακείλνπλ ζηελ πφιε.
124

 Μπνξεί λα θαληαζηεί θάπνηνο φηη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φηαλ ην φλνκα ησλ Αιβαλψλ ηαπηίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν 

κε ηελ αλαηαξαρή θαη ηελ αλνκία, ην λα εγγπεζεί θάπνηνο γηα έλαλ αιβαλφ 

κεηαλάζηε ήηαλ δχζθνιε ππφζεζε.
125

 

                                                                                                                                            
ζηηο παξαζηάζεηο Καξαγθηφδε. πρλά θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαλ νπιηζκέλνη, νμχζπκνη θαη κε ξνπή 

πξνο ηε βία· Gingeras, Sorrowful Shores, ό.π., 33. 
121 Ginio, “Migrants and Workers”, φ.π., 138. 
122 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην πεξηζηαηηθφ φηαλ θαηεγνξήζεθαλ νη Αιβαλνί απφ ηνπο 

εβξαίνπο φηη παξαθξάηεζαλ παξάλνκα έλα πνζφ απφ ηνπο θφξνπο πνπ είραλ εηζπξαρζεί γηα ηνλ θαπλφ, 

αθνχ πξψηα είραλ δηαξξήμεη ηελ απνζήθε ηνπ ιηκαληνχ· φ.π., 138. Παξφκνηεο θφληξεο ππήξμαλ θαη 

κεηαμχ ζπληερληψλ μπινπξγψλ, αλάκεζα ζε ληφπηνπο μπινπξγνχο θαη νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο 

Αιβαλνχο, νη νπνίνη έξρνληαλ θαη δνχιεπαλ επνρηαθά ζηελ Θεζζαινλίθε· S. M. T. Shariat-Panahi, 

«ςεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ επξχηεξε πεξίνδν ηεο ξσζν-νζσκαληθήο ζχγθξνπζεο 

1768-1774: Με βάζε ηηο νζσκαληθέο πεγέο», αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2010, 128-

129. 
123 Βι., γηα παξάδεηγκα, ην θηξκάλη ηνπ 1731 πξνο ηνπο θαδήδεο ηεο Ρνχκειεο απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κέρξη ηελ Δχβνηα πνπ δηαηάδεη νη Αιβαλνί λα κελ κεηαβαίλνπλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε· Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. Α΄, ό.π., 188-190, αξ. 148. 
124 Ginio, “Migrants and Workers”, φ.π., 138-141. 
125 Ο Aynural αλαθέξεη φηη ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα, αξκέληνη θαη αιβαλνί αξηνπνηνί ηεο Πφιεο είραλ 

θπιαθηζηεί ζε δηάθνξα θξνχξηα ηεο Κχπξνπ ιφγσ παξαβίαζεο θάπνησλ θαλφλσλ ησλ ζπληερληψλ. 

Μεηά απφ 7-8 κήλεο, ηα αθεληηθά ηνπο παξελέβεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα εγγπεζνχλ γηα ηελ θαιή 

δηαγσγή ηνπο ζην εμήο. Σν ίδην έθαλαλ θαη νη γπλαίθεο ηνπο κε απνηέιεζκα νη θπιαθηζκέλνη λα 

αθεζνχλ ειεχζεξνη. Χζηφζν, ελεκεξψζεθαλ φηη ζε νπνηαδήπνηε επφκελε παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, νη 

πνηλέο ζα είλαη βαξχηεξεο· S. Aynural, “The Millers and Bakers of Istanbul (1750-1840)”, ζην S. 

Faroqhi θαη R. Deguilhem (επηκ.), Crafts and Craftsmen of the Middle East: Fashioning the Individual 

in the Muslim Mediterranean, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 2005, 180. 
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πσο θαίλεηαη απφ ηηο πεγέο, ζην β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ην νζσκαληθφ 

θξάηνο εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθδίσμε ησλ αιβαληθψλ 

πιεζπζκψλ απφ ηηο εθηφο Αιβαλίαο επαξρίεο. πσο έρεη ζεκεησζεί παξαπάλσ, ε 

ιήςε κέηξσλ ηεο Πχιεο απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο, παξφηη απεπζπλφηαλ ζπλνιηθά ζε 

απηνχο, δελ ήηαλ ζπζηεκαηηθή θαη ζηελ πξάμε απνζθνπνχζε ζηελ απνκάθξπλζε ηεο 

κεξίδαο εθείλεο ησλ Αιβαλψλ πνπ απεηινχζαλ ηελ αζθάιεηα ησλ επαξρηψλ, θαζψο 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ειίη θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.  

ηε Θεζζαινλίθε θαίλεηαη φηη νη Αιβαλνί ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθά 

πξνβιήκαηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα έθζεζε ηνπ βελεηνχ πξφμελνπ ην 1795, γλσζηνπνηείηαη φηη 

ππήξμε δηαηαγή ηεο Πχιεο γηα ηελ ζχιιεςε ηνπ «ηαξαρνπνηνχ» Αιεδψηνγινπ, ν 

νπνίνο είρε 150 έλνπινπο Αιβαλνχο ζηε δηάζεζή ηνπ. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο 

φηη νη γελίηζαξνη πνπ δηαηάρζεθαλ λα ηνλ θαηαζηείινπλ άιιαμαλ ζηξαηφπεδν θαη 

πέξαζαλ ζηελ πιεπξά ηνπ. Ο δηνηθεηήο ηεο Θεζζαινλίθεο, αθνχ πξνζπάζεζε 

αλεπηηπρψο λα ππξπνιήζεη ην ζπίηη ηνπ Αιεδψηνγινπ, απνθάζηζε λα 

δηαπξαγκαηεπηεί καδί ηνπ. Σνπ παξαρψξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα απνρσξήζεη απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε κέζα ζε δεθαπέληε κέξεο, δίλνληάο ηνπ κεξηθνχο νκήξνπο. Ο 

Αιεδψηνγινπ δέρζεθε ηελ πξνζθνξά θαη αλαρψξεζε, αιιά απείιεζε ηελ Πχιε φηη, 

αλ δελ επηηεπρζεί ε ακλήζηεπζή ηνπ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ, ζα εηζέιζεη ζηελ πφιε 

κε 2.000 Αιβαλνχο θαη ζα ηελ θαηαιάβεη. Παξφηη δελ αλαθέξεηαη αλ ν ίδηνο ήηαλ 

Αιβαλφο, ζε κηα κεηαγελέζηεξε αλαθνξά ηνπ βελεηνχ πξφμελνπ αλαθέξεηαη φηη ν 

Αιεδψηνγινπ βξηζθφηαλ ζηελ Αιβαλία θαη πξνεηνίκαδε ηελ επίζεζή ηνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζπγθεληξψλνληαο ζηξαηφ γηα λα ηελ θαηαιάβεη. Πηζαλφλ ινηπφλ λα 

ήηαλ Αιβαλφο.
126

  

Σα δηαηάγκαηα πξνο ηε Θεζζαινλίθε θαηά ησλ Αιβαλψλ ζπλερίζηεθαλ κέρξη 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Μέζα απφ κηα δηαηαγή πνπ θαηαγξάθεθε ζε 

ηεξνδηθαζηηθφ θψδηθα ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1803, παξαηεξνχκε φηη δηαηάζζεηαη «ε 

απνκάθξπλζε ησλ άλεξγσλ Αιβαλψλ πνπ πεξηπιαλψληαη άζθνπα ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη θαηαζηξέθνπλ ηελ δεκφζηα εηθφλα ηεο πφιεο». Ζ δηαηαγή απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηα κέξε απφ ηα νπνία πξνήιζαλ.
127

 Σν 1806 ζε 

                                                 
126 Κ. Γ. Μέξηδηνο, Μλεκεία καθεδνληθήο ηζηνξίαο, Θεζζαινλίθε 1947, 462-463. 
127 Ginio, “Migrants and Workers”, φ.π., 141. Ζ θαρππνςία απηή, φπσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, δελ 

ήηαλ θαηλνχξγην θαηλφκελν. Ο Peçevi ζην έξγν ηνπ ηνλ 17ν αηψλα αλαθέξεη ηελ χπαξμε 

πεξηθεξνκέλσλ άλεξγσλ θαη άεξγσλ Αιβαλψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ 16ν αηψλα, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε επίζεζε θαη ιεειαζία ελφο ζπηηηνχ, θαζψο θαη κε ηε δνινθνλία απηψλ πνπ βξίζθνληαλ 
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κηα δηαηαγή ηεο ζεηξάο θαηαζηίρσλ Rumeli Ahkâm Defterleri, δηαηάζζεηαη λα κελ 

απνθηνχλ ην δηθαίσκα κίζζσζεο θφξσλ νη «ηαξαρνπνηνί» Αιβαλνί, νη νπνίνη έρνπλ 

εηζέιζεη ζηελ Θεζζαινλίθε καδί κε ηηο θξνπξέο ηνπο.
128

 Απηή ε εληνιή απνηειεί 

δείγκα κηαο καθξνπξφζεζκεο αλεπηηπρνχο πξνζπάζεηαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα 

ειέγμεη ηνπο αιβαληθνχο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη είραλ επεθηαζεί θαη εγθαηαζηαζεί ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο, εζηηάδνληαο, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, θπξίσο 

ζε ζπγθεθξηκέλεο κεξίδεο απηψλ ησλ νκάδσλ πνπ απεηινχζαλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

ίδηαο, θαζψο θαη ησλ επαξρηαθψλ ειίη.  

ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1770, νη Αιβαλνί 

απαζρφιεζαλ ζεκαληηθά ηελ Πχιε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν ησλ ελλέα ρξφλσλ 

κεηά ηελ εμέγεξζε ησλ Οξισθηθψλ ζηελ νπνία έρεη δνζεί ην φλνκα 

«Αιβαλνθξαηία».
129

 Ζ εμέγεξζε ησλ Οξισθηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

ειιελφθσλνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ κε ηελ ππνδαχιηζε ησλ 

Ρψζσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζε πφιεκν κε ηνπο Οζσκαλνχο. Με 

ηελ άλνδν ηεο Αηθαηεξίλεο Β΄ ζην ζξφλν ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εηέζε ζε εθαξκνγή, ελψ κεηά ηε ζπκθσλία ηζρπξψλ πξνθξίησλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν, φπσο ν Μπελάθεο απφ ηε Μάλε, ε εμέγεξζε πήξε ζάξθα θαη 

νζηά κε ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε λα αληηδξά.
130

 Ζ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο 

                                                                                                                                            
κέζα. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ζηελ αθήγεζε ηνπ Nişancı Celalzade Mustafa, έλαλ αηψλα λσξίηεξα απφ 

ηνλ Peçevi, αλαθέξνληαη Αιβαλνί απιψο σο «πεξηθεξφκελνη εξγέλεδεο», γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην 

θιίκα θαρππνςίαο απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο ηνλ 17ν αηψλα· Μ. αξεγηάλλεο, «Πεξηζσξηαθέο νκάδεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ νζσκαληθή Κσλζηαληηλνχπνιε, 16νο-18νο αη.», αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 2005, 251. Φηξκάληα ηνπ 1765 αλαθέξνληαη ζε πεξηθεξφκελνπο θαη άζηεγνπο 

Αιβαλνχο πνπ είραλ βξεζεί λσξίηεξα ζηελ Πεινπφλλεζν. χκθσλα κε καξηπξίεο, αλαζηάησλαλ ηελ 

πεξηνρή δεηψληαο δνπιεηά θαη θαγεηφ απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Δθδφζεθαλ αξθεηέο δηαηαγέο πνπ 

απαηηνχζαλ είηε λα αλαρσξήζνπλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν είηε λα εγγπεζνχλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

νη αγηάλ θαη άιινη πξνχρνληεο· J. C. Alexander, Brigandage and Public Order in the Morea, 1685-

1806, Αζήλα 1985, 45-46. 
128 Kokdaş, “From State-Affiliated Groups”, φ.π., 478. 
129 πσο αλαθέξνπκε ζηελ εηζαγσγή, ε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ εμέγεξζε είλαη θπξίσο 

παιαηφηεξε. Ζ πην πξφζθαηε κειέηε γηα ηα Οξισθηθά αλαιχεη θπξίσο ην ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ηεο 

παιαηφηεξεο ηζηνξηνγξαθίαο· Ν. Ρνηδψθνο, Δζλαθύπληζε θαη εζλνγέλεζε: Οξιωθηθά θαη ειιεληθή 

ηζηνξηνγξαθία, Αζήλα 2007. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην βαζηζκέλν ζε νζσκαληθέο πεγέο έξγν ηνπ 

Yuzo Nagata γηα ην ζέκα ηεο εμέγεξζεο· Y. Nagata, “Greek Rebellion of 1770 in the Morea Peninsula: 

Some Remarks through the Turkish Historical Sources”, ζην Y. Nagata, Studies on the Social and 

Economic History of the Ottoman Empire, κχξλε 1995, 103-118· Y. Nagata, Muhsin-zâde Mehmed 

Paşa ve Âyânlık Müessesesi, Σφθην 1976. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ν Βαζδξαβέιιεο επεθηείλεη ηνλ φξν 

«Αξβαληηνθξαηία» γεσγξαθηθά θαη ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία, θαζψο, φπσο δείρλεη θαη ε παξνχζα 

εξγαζία, ε παξνπζία θαη ε δξάζε ησλ Αιβαλψλ εθεί ήηαλ αξθεηά εθηεηακέλε ηνλ 18ν αηψλα· 

Βαζδξαβέιιεο, «Ζ Αξβαληηνθξαηία», φ.π., 235-239. 
130 Γηα ηελ ζηξαηησηηθή δξάζε ησλ Ρψζσλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εμέγεξζεο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη 

ηελ αληίδξαζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, βι. Γ. Παπαζηακαηίνπ, «Οη νζσκαληθέο ζηξαηησηηθέο 

πξνεηνηκαζίεο θαη ν αθνπιηζκφο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηα έηε 1768-1769», ζην Γ. αιαθίδεο 

(επηκ.), Τνπξθνινγηθά. Τηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Αλαζηάζην Κ. Ινξδάλνγινπ, Θεζζαινλίθε 2011, 395-
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επεηεχρζε θπξίσο κε ηελ απνζηνιή αιβαληθψλ ζσκάησλ απφ ηελ λφηηα Αιβαλία, ηελ 

Ήπεηξν, ηελ Μαθεδνλία θαη ηελ Θεζζαιία ζηνλ Μνξηά.
131

 Δθείλε ηελ πεξίνδν νη 

αιβαληθέο κηζζνθνξηθέο έλνπιεο νκάδεο ζεσξήζεθαλ πην απνηειεζκαηηθή επηινγή 

απφ ηνπο ζπαρήδεο θαη ηνπο γελίηζαξνπο, νη νπνίνη βέβαηα πηζαλφλ λα βξίζθνληαλ 

ζην κέησπν κε ηε Ρσζία. Ζ θξίζηκε κάρε έιαβε ρψξα ζηελ Σξηπνιηηζά, ε νπνία 

αξγφηεξα έγηλε ε βάζε ησλ Αιβαλψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαη είρε σο έθβαζε ηεο ηελ 

ήηηα ησλ εμεγεξζέλησλ.
132

  

Κάπνηνη απφ απηνχο ηνπο ayan, νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ αιβαληθά 

ζηξαηεχκαηα, επηβξαβεχηεθαλ γηα ηε γξήγνξε θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο, 

ιακβάλνληαο αμηψκαηα απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο.
133

 Πνιχ ζχληνκα φκσο ε 

παξακνλή ησλ Αιβαλψλ ζηελ πεξηνρή ζπλδπάζηεθε κε πιηάηζηθν θαη 

θαηαζηξνθέο.
134

 Αθφκα, ηδηνπνηήζεθαλ κεγάιε μέλε πεξηνπζία, ελψ θάπνηνη ληφπηνη 

αηρκαισηίζηεθαλ θαη πνπιήζεθαλ σο ζθιάβνη ζηελ Αθξηθή, ηελ Αλαηνιία θαη ηε 

δπηηθή Βαιθαληθή. Παξάιιεια κε φιε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη Αιβαλνί 

απαηηνχζαλ απφ ηελ Πχιε ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, κε ην πξφζρεκα φηη βξίζθνληαλ 

ζηελ ππεξεζία ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ Πεινπφλλεζν.
135

 Ζ Πχιε αλαγθάζηεθε 

εληέιεη λα ηνπο παξαρσξήζεη ηελ κίζζσζε θάπνησλ θφξσλ ζηελ πεξηνρή.
136

  

                                                                                                                                            
422· B. L. Davies, The Russo-Turkish War, 1768-1774: Catherine II and the Ottoman Empire, Λνλδίλν 

2016, 150-155. 
131 Ο Hobhouse αλαθέξεηαη ζε 10.000 ηππείο θαη πεδνχο Αιβαλνχο· Hobhouse, ό.π., 181. Ο 

αθειιαξίνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Οη αξηζκνί θπκαίλνληαη απφ 10.000 κέρξη θαη ηνλ ππεξβνιηθφ αξηζκφ ησλ 60.000· 

αθειιαξίνπ, ό.π., 13. Σν ρξνληθφ ηεο Αιβαλνθξαηίαο, πνπ θπιάζζεηαη ζηελ Αγία Λαχξα ησλ 

Καιαβξχησλ δίλεη ηνλ αθφκα πην ππεξβνιηθφ αξηζκφ ησλ 70.000 γηα ηα ζηξαηεχκαηα ησλ Αιβαλψλ· 

Κ. Λάππαο (επηκ.), Αγία Λαύξα Καιαβξύηωλ. Α΄. Κείκελα από ηνλ θώδηθα ηεο Μνλήο, Αζήλα 1975, 70. 

Γηα ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν πξηλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο, βι. E. L. Vranoussi, 

“Deux documents byzantins inédits sur la présence des Albanais dans le Péloponnèse au XVe siècle”, 

ζην Υαξάιακπνο Γάζπαξεο (επηκ.), ό.π., 293-305. 
132 αθειιαξίνπ, ό.π., 200. 
133 Ο Nagata αλαθέξεη ηα παξαδείγκαηα ηνπ κνπληεξίζε Οζκάλ Δθέληε ηεο Λάξηζαο θαη ηνπ Αιή Αγά 

ησλ Φαξζάισλ πνπ αλέιαβαλ, ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ, ηε δηνίθεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ· Nagata, “Greek 

Rebellion”, φ.π., 114. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο δηνξηζκνχο Αιβαλψλ ζε 

αμηψκαηα, βι. Nagata, Muhsin-zâde, ό.π., 60-63. 
134 Ο Hobhouse πεξηγξάθεη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ηελ θαηάζηαζε θαηαζηξνθήο ζηελ νπνία είρε 

πεξηέιζεη ε Πάηξα ιφγσ ησλ Αιβαλψλ· Hobhouse, ό.π., 181. Ο Pouqueville, πνπ επηζθέθηεθε ηελ 

Πεινπφλλεζν ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, αλέθεξε φηη ηα ζεκάδηα ηεο νξγήο ησλ Αιβαλψλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1770 ήηαλ αθφκα θαλεξά ζηελ πεξηνρή· F. C. H. L. Pouqueville, Voyage en Morée, à 

Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Δmpire ottoman, pendant les années 

1798, 1799, 1800 et 1801, Παξίζη 1806, 63. Δπηπιένλ, ν Φσηφπνπινο αλαθέξεη φηη ε αλαζθάιεηα κεηά 

ηελ θάζνδν ησλ Αιβαλψλ θαη ε αδπλακία πιεξσκήο θφξσλ θαη απνπιεξσκήο δαλείσλ νδήγεζε 

κεγάια θνκκάηηα γεο ζηα ρέξηα ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ πξνπρφλησλ· Αζ. Φσηφπνπινο, Οη 

θνηδακπάζεδεο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηε δεύηεξε Τνπξθνθξαηία (1715-1821), Αζήλα 2005, 189-191. 
135 Γελ έρεη δνζεί αξθεηή ζεκαζία απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία ζην πνηα ήηαλ ηα αηηήκαηα ησλ Αιβαλψλ 

θαη αλ φλησο δηθαηνχληαλ απηά πνπ δεηνχζαλ. Ο Penah Efendi ζην ζεκείν πνπ παξαζέηεη ηξφπνπο γηα 
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Οη πξαθηηθέο ησλ Αιβαλψλ θαη ε βία ηνπο είραλ σο απνδέθηεο ηφζν 

ρξηζηηαλνχο φζν θαη κνπζνπικάλνπο. Ο δηνηθεηήο ηνπ Μνξηά εθείλε ηελ πεξίνδν, 

Μνπρζίλδαληε Μερκέη Παζάο, έζηεηιε γξάκκα ζηηο 31 Απγνχζηνπ 1770 ζηελ Πχιε 

δεηψληαο ηελ παξέκβαζή ηεο: «Έξρνληαη ζηνλ Μνξηά ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Οη 

αιβαλνί ζηξαηηψηεο ζπιιακβάλνπλ Έιιελεο πνπ πξφζθαηα ππνζρέζεθαλ ππνηαγή 

ζην θξάηνο. ζν έρσ παξακείλεη εδψ σο δηνηθεηήο, ν εξρνκφο ησλ Αιβαλψλ δελ έρεη 

ζηακαηήζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ. αο παξαθαιψ δηνξίζηε κε ζε 

θάπνην άιιν κέξνο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα».
137

 Ζ απφγλσζε πνπ δηαγξάθεηαη 

ζηα ιφγηα ηνπ Μερκέη Παζά είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αλαζηάησζεο ηεο 

πεξηφδνπ ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη γεληθφηεξα.  

Σα επφκελα ρξφληα ηεο ιεγφκελεο «Αιβαλνθξαηίαο» απνηεινχλ κηα βίαηε θαη 

ηαξαγκέλε επνρή γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο Πεινπνλλήζνπ, θαζψο νη Αιβαλνί, 

παξάιιεια κε ηε δηεθδίθεζε ησλ κηζζψλ ηνπο, επηδεηνχζαλ λα εηζρσξήζνπλ φιν 

πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο απνθηψληαο πξφζβαζε ζε κηζζψζεηο 

θφξσλ.
138

 Ο Penah Efendi επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ρξηζηηαληθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ αιβαλψλ 

πξνπρφλησλ. Ο ίδηνο έβιεπε κε θαρππνςία ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ ειίη ζηηο 

επαξρίεο θαη ζεσξνχζε φηη ε απηνθξαηνξία ζα έπξεπε λα δηνηθείηαη απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ επηιεγεί θαη δηνξηζηεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ελψ ζα έπξεπε επίζεο λα 

πεξηνξηζηεί ν ξφινο θαη ε εμνπζία ησλ ηνπηθψλ ειίη. ην πιαίζην απηφ εζηίαζε ζηνπο 

Αιβαλνχο, νη νπνίνη ζηάιζεθαλ ζηελ Πεινπφλλεζν γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

εμέγεξζεο.
139

 Οη Αιβαλνί ζηνπο νπνίνπο εζηίαζε είλαη θπξίσο εθείλνη πνπ πξνήξζαλ 

απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Απιψλαο θαη ηνπ Γέιβηλνπ θαη ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, 

αδίζηαθηνη, απείζαξρνη, δηέπξαηηαλ ιεζηείεο θαη έθαλαλ θαηαζηξνθέο. Γηα λα δψζεη 

έκθαζε ζην φηη ε θχζε ησλ Αιβαλψλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηνλ πφιεκν, πξνζζέηεη 

                                                                                                                                            
λα ζπλεηηζηνχλ νη Αιβαλνί, απηφ πνπ ηνλίδεη είλαη φηη πξέπεη λα ηνπο θαηαβάιιεηαη πάληα εγθαίξσο ν 

κηζζφο ηνπο (ulufe)· Berker, “Mora İhtilâli”, φ.π., 240. 
136 Alexander, ό.π., 51-52. 
137 Nagata, “Greek Rebellion of 1770”, φ.π., 114-115. 
138 Παξφηη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, είλαη ελδηαθέξνλ έλα αγλψζηνπ 

πξνέιεπζεο έγγξαθν απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα πνπ αλαθέξεηαη ζην φηη δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο κηζζψζεηο θφξσλ άηνκα απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο επαξρίαο θαη επίζεο νη Αιβαλνί Σφζθεδεο 

(δειαδή, νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ λφηηα Αιβαλία). Απηφ ην έγγξαθν είλαη ελδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ πηζαλφλ επηθξαηνχζε γεληθφηεξα εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ απηνθξαηνξία θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

Αιβαλψλ ζε απηή· Y. Özkaya, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısına Ait Sosyal Yaşantıyı Ortaya Koyan bir 

Belge”, OTAM, 2 (1991), 303-334. Σελ ίδηα πεξίνδν, ζπγθεθξηκέλα ην 1793-94, ν Anscombe εληνπίδεη 

αιβαλνχο ελνηθηαζηέο θφξσλ ζηελ Λάξηζα (νζ. Yenişehir-i Fenar)· Anscombe, φ.π., 112, ππνζεκ. 69. 
139 Yaycioglu, Partners of the Empire, ό.π., 43-44. 



 44 

φηη δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη εκπφξην θαη ηέρλεο.
140

 Ζ άπνςε ηνπ Penah Efendi γηα 

ηνπο Αιβαλνχο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε γεληθφηεξε άπνςή ηνπ γηα ηνπο 

επαξρηαθνχο πξνχρνληεο, Αιβαλνχο θαη κε, ησλ νπνίσλ θξνπξά ήηαλ επίζεο 

Αιβαλνί. Χζηφζν, ζε θάπνηα ζεκεία θαίλεηαη φηη δελ αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά ηνπο 

Αιβαλνχο σο «θαθνχο», ελψ αηηηνινγεί ηηο πξάμεηο ηνπο εζηηάδνληαο ζηνλ κεγάιν 

πιεζπζκφ ηνπο γηα ηα δεδνκέλα ησλ πεξηνρψλ πξνέιεπζήο ηνπο.
141

  

Ζ δηεθδίθεζε εθ κέξνπο ησλ αιβαληθψλ ζσκάησλ ζηελ Πεινπφλλεζν 

πξφζβαζεο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ν έιεγρνο ησλ επαξρηψλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θζίλεη θαη νη Αιβαλνί έξρνληαη 

σο λένη πξσηαγσληζηέο ζηηο επαξρίεο, δηεθδηθψληαο ζέζεηο ζηηο νπνίεο είλαη 

εδξαησκέλεο άιιεο ειίη.
142

 Γηα απηφ ην ιφγν ινηπφλ απνηεινχλ απεηιή γηα ην 

νζσκαληθφ θξάηνο, θαζψο εγθαζίζηαληαη ζε έλα «μέλν» γηα απηνχο κέξνο θαη δεηνχλ 

ζέζεηο ζηελ πεξηνρή. κσο, απνηεινχλ απεηιή θαη γηα ηηο ηνπηθέο ειίη πνπ βιέπνπλ 

λα ράλνπλ ηα πξνλφκηα θαη ηηο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε κηζζψζεηο θφξσλ, νη 

νπνίεο πεξηέξρνληαη ζε Αιβαλνχο.
143

  

Σν 1777 δίλεηαη δηαηαγή ζηνλ Μαρκνχη Μπνπζαηιή, ηνλ ηζρπξφ ayan ηεο 

θφδξαο, λα επηβάιεη ηελ ηάμε ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ην γεγνλφο φηη απηφο 

απνζηέιιεη ηνλ αδειθφ ηνπ Μνπζηαθά κε ζηξαηησηηθή δχλακε 3.000 αλδξψλ είλαη 

αμηνζεκείσην.
144

 Ζ ζπλεξγαζία ελφο ayan απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μπνπζαηιήδσλ κε 

ηελ Πχιε δείρλεη φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε πξνζπαζνχζε λα ζέζεη ηέινο ζηελ 

θαηάζηαζε αλαξρίαο ζηελ Πεινπφλλεζν, αιιά παξάιιεια γλψξηδε θαη ηελ αζηαζή 

θαηάζηαζε ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο θαη γη‟απηφ πξνζπαζνχζε λα πξνζεγγίζεη ηηο ειίη 

ηεο πεξηνρήο. Σέηνηεο ζπκκαρίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο θάζε πιεπξάο λα 

θεξδίζεη θάηη ζε κηα πεξίνδν πνπ νη ζρέζεηο θέληξνπ-επαξρίαο ήηαλ ηεηακέλεο. 

Δπηπιένλ, είλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ν ζηξαηφο πνπ απεζηάιε κε ηνλ 

Μνπζηαθά Μπνπζαηιή απαξηηδφηαλ επίζεο απφ αιβαλνχο ζηξαηηψηεο. Ζ θεληξηθή 

δηνίθεζε θαη νη ηνπηθέο ειίη ηνπ Μνξηά ζεσξνχζαλ απεηιή ηνπο Αιβαλνχο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, αιιά παξάιιεια έδεηρλαλ λα έρνπλ αλάγθε ηελ παξέκβαζε ησλ 

                                                 
140 ticaret ve san’at nedir bilmezler· Berker, “Mora İhtilâli”, φ.π., 239-240. 
141 Anastasopoulos, “Albanians”, φ.π., 40, ππνζεκ. 3. 
142 .π., 39. 
143 Ο Αλαζηαζφπνπινο παξαπέκπεη ζην θείκελν ηνπ Penah Efendi, φπνπ αλαθέξεηαη κηα δηακάρε 

κεηαμχ ησλ «αξηζηνθξαηηθψλ» νηθνγελεηψλ ηεο Αιβαλίαο θαη απηψλ πνπ έθαλαλ πεξηνπζία απφ ηελ 

εθζηξαηεία ζηελ Πεινπφλλεζν, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη κε αξλεηηθφ ηφλν «βνζθνί». Ο 

Αλαζηαζφπνπινο ζέηεη έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα γηα ην αλ ε αξλεηηθή αληηκεηψπηζε πξνο ηνπο 

Αιβαλνχο ήηαλ θαζνιηθή ή αλ ζρεηηδφηαλ κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εμ απηψλ· φ.π., 44-45, ππνζεκ. 5. 
144 Αξο, ό.π., 94. 
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Αιβαλψλ γηα λα δψζνπλ ιχζε ζην πξφβιεκα ζηελ Πεινπφλλεζν. Απηφ απνδεηθλχεη 

φηη νη Αιβαλνί ζηνρνπνηνχληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα 

παξέκελαλ ζεκαληηθνί γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Οη αξρέο 

ζπλέρηδαλ λα απεπζχλνληαη ζε απηνχο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ δεηνχζαλ κε δηαηάγκαηα 

ηελ απψζεζε ησλ Αιβαλψλ ησλ Βαιθαλίσλ πίζσ ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο.  

Χζηφζν, ε επέκβαζε ηνπ Μνπζηαθά Μπνπζαηιή ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή θαη 

κάιηζηα επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε ζηνλ Μνξηά. Οη άλδξεο ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη δελ 

είραλ πιεξσζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηακάηεζαλ λα ππαθνχλ ζηηο δηαηαγέο 

ηνπ θαη άξρηζαλ λα ιεζηεχνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ πεξηνρή, 

θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλαμηνπηζηία ησλ αιβαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.
145

 

 Παξφηη εθδφζεθαλ αξθεηά δηαηάγκαηα ηνλ 18
ν 

αηψλα πνπ απαηηνχζαλ ηελ 

θαηαζηνιή θαη εθδίσμε ησλ «ηαξαρνπνηψλ» Αιβαλψλ, ε ζεκαληηθφηεξε νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο εθ κέξνπο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1779, φηαλ ν Καπνπληάλ Παζάο Σδεδατξιί Υαζάλ Παζάο εθζηξάηεπζε ελαληίνλ ηνπο 

ζηελ Πεινπφλλεζν, κεηά απφ πνιιέο αλαθνξέο παξαπφλσλ ησλ πξνπρφλησλ ηεο 

ρεξζνλήζνπ πξνο ηνλ ζνπιηάλν.
146

 Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ληφπηνη 

κνπζνπικάλνη θαη ρξηζηηαλνί ελψζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θνηλφ ερζξφ πνπ 

ήηαλ νη «εηζβνιείο» Αιβαλνί.
147

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξφζεζε ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο δελ ήηαλ κνλάρα ε θαηαζηνιή ησλ αιβαλψλ ιεζηψλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη ε θαηαζηνιή αιβαλψλ ηνπαξρψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Θεζζαιίαο.
148

 Μία απφ ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θπλεγήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 

                                                 
145 Ό.π., 95. Πξνθαλψο, απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ ζηξαηεπκάησλ, εηθάδνπκε πσο ε αλαμηνπηζηία 

απνδηδφηαλ ζε φζνπο ηνπο είραλ αθήζεη απιήξσηνπο. 
146 Γηα θάπνηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Καπνπληάλ Παζά Υαζάλ, βι. Κνληνγηάλλεο, ό.π., 424-430. 
147 Ό.π., 369-370. 
148 Anastasopoulos, “Albanians”, φ.π., 42-43. Δίλαη εμαηξεηηθά παξαζηαηηθέο νη αλαθνξέο ηνπ βελεηνχ 

πξνμέλνπ ζηελ Θεζζαινλίθε, ν νπνίνο πεξηγξάθεη φηη ν Καπνπληάλ Παζάο ζθφησζε ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν αιβαλφ έλνρν κε ην ίδην ηνπ ην πηζηφιη θαη έπεηηα έζηεηιε ην θεθάιη ηνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. ηε ζπλέρεηα, δηέηαμε ηνπο «Σνχξθνπο» θαη ηνπο «Διιελνξαγηάδεο» λα 

ζθνηψζνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπ απνθεθαιηζζέληνο. Γελ γλσξίδνπκε σζηφζν ζε πνηνλ αλαθέξεηαη· 

Μέξηδηνο, ό.π., 426. Ο Arasy αλαθέξεη φηη φινη πεξίκελαλ ν Καπνπληάλ Παζάο λα πξάμεη φπσο έπξαμε 

ν Σνπάι Οζκάλ Παζά ην 1731 κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Παηξφλα Υαιίι θαη λα θαηαζηείιεη 

νινθιεξσηηθά ηνπο Αιβαλνχο· M. Lascaris, Salonique à la fin du XVIIIe siècle d’après les rapports 

consulaires français, Αζήλα 1939, 37-40. χκθσλα κε ηελ Moutafchieva, ην 1779 ήηαλ έηνο-ηνκή γηα 

ηηο ζρέζεηο Πχιεο θαη αγηάλεδσλ ζπλνιηθά, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε νξγαλσκέλε εθζηξαηεία γηα 

ηελ θαηαζηνιή αγηάλεδσλ ζηελ Ρνχκειε. Αλαθέξεη επηπιένλ κηα δηαηαγή πξνο ηνπο θαδήδεο ζηελ 

Ρνχκειε λα απαγνξεχνπλ ηελ εθινγή αιβαλψλ αγηάλεδσλ, θαζψο, κε ην πξφζρεκα φηη δηεθδηθνχλ 

ηέηνηεο ζέζεηο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο επαξρίεο· Moutafchieva, ό.π., 32-34. 
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Καπνπληάλ Παζά ήηαλ θαη απηή ηνπ Αξλαβνχη Υαζάλ ηεο Καηεξίλεο, ε πεξίπησζε 

ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηεί ζην 4
ν
 θεθάιαην. 

Ζ πεξίπησζε ηεο εθζηξαηείαο ζηελ Πεινπνλλήζνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα 

λα αληηιεθζνχκε πψο ην νζσκαληθφ θξάηνο αληέδξαζε νξγαλσκέλα ζε κία απεηιή 

πνπ δερφηαλ θάπνηα απφ ηηο επαξρίεο ηνπ. Ζ νξγαλσκέλε απηή αληίδξαζε ζεσξήζεθε 

απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε αζθάιεηα θαη ε εξεκία ζηελ πεξηνρή. Ο 

ζηφρνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σζηφζν δελ ήηαλ κνλάρα ν αθαληζκφο ησλ 

Αιβαλψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, αιιά ην πιάλν πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζηνιή ησλ 

απαληαρνχ Αιβαλψλ ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηελ Αιβαλία, 

δείρλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη ην πξφβιεκα ησλ Αιβαλψλ γηα ηελ Πχιε ήηαλ 

γεληθεπκέλν. Παξφια απηά, ε ρξεζηκνπνίεζε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, Αιβαλψλ γηα 

ηελ θαηαζηνιή Αιβαλψλ δείρλεη φηη ε θαηάζηαζε ήηαλ πην ζχλζεηε θαη φηη ε Πχιε 

αληηδξνχζε απέλαληη ζε εθείλνπο ηνπο Αιβαλνχο πνπ δεκηνπξγνχζαλ πξνβιήκαηα 

ζηελ ηάμε θαη ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηηο επαξρίεο. 

ε έλα θηξκάλη πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 1779, πεξηιακβάλνληαη 

θαηεγνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ χπνπιν θαη πξνδνηηθφ ραξαθηήξα ησλ Αιβαλψλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ζα έπξεπε λα αθαηξεζνχλ φια ηα ηηκάξηα θαη νη βαζκνί.
149

 Ζ πεξίπησζε απηή 

ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν πνπ εθζηξάηεπζε ν Καπνπληάλ Παζάο ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη δείρλεη ην θιίκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθζηξαηεία. Ζ 

κεξίδα ησλ Αιβαλψλ πνπ βξέζεθαλ ζην ζηφραζηξν ηεο Πχιεο ήηαλ εθείλε πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη αλαζηάησζε ζηηο επαξρίεο επηδεηψληαο πνιηηηθή εμνπζία θαη κεξίδην 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο εθεί πεξηνρέο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά πάλησο, αλ θάπνηνο εξεπλήζεη ηα νζσκαληθά έγγξαθα 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ αθνξνχλ ηελ Πεινπφλλεζν θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

πεξίνδν κεηά ην 1779, ζα αληηιεθζεί φηη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ Αιβαλψλ, ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη. Πιήζνο 

εγγξάθσλ αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Πχιεο λα «θαζαξίζεη» πεξαηηέξσ ηελ 

Πεινπφλλεζν απφ ηελ χπαξμε ησλ «ηαξαρνπνηψλ» Αιβαλψλ.
150

 ην ίδην πιαίζην, ε 

                                                 
149 Η. Κ. Βαζδξαβέιιεο, Αξκαηνινί θαη θιέθηεο εηο ηελ Μαθεδνλίαλ, β΄ έθδνζε, Θεζζαινλίθε 1970, 

103-105. 
150 Ο θηψηεο επηθαιείηαη πξνμεληθέο αλαθνξέο θαη αλαθέξεη φηη Αιβαλνί μερχζεθαλ εθ λένπ ην 1780· 

Skiotis, φ.π., 238, ππνζεκ. 1. Τπάξρεη πιήζνο νζσκαληθψλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ησλ 

Αιβαλψλ ηελ πεξίνδν ηεο «Αιβαλνθξαηίαο», 1770-1779, αιιά θαη ηε κεηαγελέζηεξε. Μηα έξεπλα γηα 

ηελ δξάζε ησλ Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν ζα κπνξνχζε λα απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα μερσξηζηή 

κνλνγξαθία. Βι., γηα παξάδεηγκα, ηα έγγξαθα ΒΟΑ, C.BH. 88 θαη C.BH. 114. 



 47 

θαηαζηνιή ησλ Αιβαλψλ απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο πηζαλφλ λα επεξέαζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ Αιβαλψλ απέλαληη ζην νζσκαληθφ θξάηνο. χκθσλα κε 

ηνλ Αξο, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 1782 έθηαζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο φηη νη Αιβαλνί επηδηψθνπλ λα εηζβάινπλ μαλά ζηελ Πεινπφλλεζν.
151

 ε 

πξνμεληθέο εθζέζεηο ησλ επφκελσλ εηψλ ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

επηθείκελεο επηζέζεηο ησλ Αιβαλψλ πνπ, φπσο καξηπξείηαη, νξγαλψλνπλ ζηξαηφ ζηελ 

Αιβαλία.
152

 

Απφ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ινηπφλ, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζέζεη φηη ε 

επηρείξεζε εθθαζάξηζεο πνπ νξγάλσζε ε Πχιε δελ ζηέθζεθε κε ηελ επηηπρία πνπ ε 

ίδηα ζα πεξίκελε ή αθφκα φηη ε Πχιε επέιεμε λα θαηαζηείιεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

Αιβαλψλ πνπ απεηινχζαλ ηελ αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή. ίγνπξα πάλησο ε θαηάζηαζε 

παξέκεηλε έθξπζκε θαη κεηά ην 1779.
153

 πσο θαίλεηαη, αξθεηέο νκάδεο Αιβαλψλ 

ζπλέρηδαλ λα απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εξεκίαο ζηελ Πεινπφλλεζν, 

εξρφκελνη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, ελψ ηα ζρεηηθά δηαηάγκαηα 

θαλεξψλνπλ κηα γεληθεπκέλε πξνζπάζεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα ειέγμεη ηελ 

αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε πνπ έδεηρλε λα επηθξαηεί ζηηο επαξρίεο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Αθφκα, θαληάδεη ινγηθφ φηη νη Αιβαλνί, νη νπνίνη νξγάλσλαλ επηζέζεηο, νπζηαζηηθά 

απνζθνπνχζαλ ζηελ επαλαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θαη ζηα εηζνδήκαηα πνπ θαηείραλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ηα νπνία είραλ ράζεη κεηά ηελ επέκβαζε ηεο Πχιεο ην 1779.  

Βέβαηα, ε Πεινπφλλεζνο δελ ήηαλ ε κφλε πεξίπησζε. Ζ Βέξνηα απνηεινχζε 

έλα παξάδεηγκα κεηαμχ πνιιψλ, φπνπ θαίλεηαη πσο ππήξραλ πνιινί Αιβαλνί 

εδξαησκέλνη πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά, εκπιεθφκελνη παξάιιεια ζε παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο πξνζπαζνχζε λα θαηαζηείιεη ην νζσκαληθφ θξάηνο.

                                                                                                                                            
Ο Pouqueville ζην ηαμίδη ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα αλαθέξεη φηη ηνλ ζπλφδεπαλ 

θάπνηνη αιβαλνί ζηξαηηψηεο κέρξη ην παιάηη ηνπ παζά ηεο Πεινπνλλήζνπ, γεγνλφο πνπ θαη απηφ 

δείρλεη φηη νη Αιβαλνί ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ θξαηηθή κεραλή· Pouqueville, ό.π., 56. 
151 Αξο, ό.π., 145-146. 
152 Δι. Γηαλλαθνπνχινπ, «Απεηιή θαζφδνπ Αιβαλψλ (1782-1788) ζηε Ρνχκειε θαη ζην Μνξηά. 

Δηδήζεηο απφ επηαλεζηαθά θαη γαιιηθά αξρεία», Μλεκνζύλε, 7 (1978), 320-331. 
153 Αληηζέησο, ε Γηαλλαθνπνχινπ αλαθέξεη φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν εμνκαιχλζεθε κεηά 

ην 1779· φ.π., 320. 
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Κεθάιαην 3
ν
 

Η αιβαληθή παξνπζία ζηε Βέξνηα 

 

ε απηφ ην θεθάιαην, ην νπνίν καδί κε ην επφκελν απνηεινχλ ην θεληξηθφ 

κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε παξνπζία ησλ 

Αιβαλψλ ζηελ πφιε θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο Βέξνηαο ηνλ 18
ν
 αηψλα. θνπφο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη νιφθιεξεο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο δξάζεο 

ησλ Αιβαλψλ ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο, ζηα ρσξηά ηνπ θαδά θαη ζηελ πφιε ηεο 

Καηεξίλεο,
154

 θαζψο θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ θξάηνπο γχξσ απφ ηελ δίσμε θαη ηελ 

θαηαζηνιή ηνπο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Πνιιέο θνξέο ην νζσκαληθφ θξάηνο θαίλεηαη λα 

θαηαδηψθεη ζπκκνξίεο ιεζηψλ πνπ πξνθαινχλ αλαηαξαρή ζηε Βέξνηα, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο νη Αιβαλνί έξρνληαη ζην πξνζθήλην σο ηαξαρνπνηνί ζηελ ππεξεζία 

θάπνηνπ πξνχρνληα, ν νπνίνο είλαη ελίνηε επίζεο Αιβαλφο.  

 

3.1 Ο θαδάο ηεο Βέξνηαο θαη νη θάηνηθνί ηνπ 

 

Ζ Βέξνηα (νζ. Karaferye) βξίζθεηαη πεξίπνπ 60 ρηιηφκεηξα λνηηνδπηηθά ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θαδάδεο πνπ αλήθαλ ζην ζαληδάθη 

ηεο.
155

 Οη άιινη θαδάδεο ηνπ ζαληδαθηνχ ήηαλ ησλ Γηαλληηζψλ (νζ. Yenice-i Vardar), 

ηεο Έδεζζαο (νζ. Vodina), ηνπ Γπλαηθφθαζηξνπ Κηιθίο (νζ. Avrethisarı) θαη ηεο 

Νάνπζαο (νζ. Ağustos). Ζ Βέξνηα θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο γηα πξψηε 

θνξά ζηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 αηψλα, ηελ πεξίνδν πνπ νη Οζσκαλνί επεθηάζεθαλ ζηα 

Βαιθάληα θαηαθηψληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηελ Θεζζαινλίθε.
156

 Ο θαδάο εθηεηλφηαλ 

απφ ηε λφηηα θαη λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο ησλ Γηαλληηζψλ ζηα βφξεηά ζχλνξά 

                                                 
154 πσο ζα εμεγεζεί παξαθάησ, ε αιβαληθή νηθνγέλεηα πνπ έιεγρε ηελ Καηεξίλε είρε ζεκαληηθά 

ζπκθέξνληα θαη αλάκημε ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. 
155 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα, βι. 

Anastasopoulos, “Ottoman Institutions”, φ.π., 1-13· Δι. Γθαξά, «Ζ πφιε θαη ε πεξηνρή ηεο Βέξνηαο 

ζηνπο νζσκαληθνχο ρξφλνπο», ζην Ηκαζίαο κειεηήκαηα, [Βέξνηα] 2007, 53-61· A. Anastasopoulos θαη 

E. Gara, “The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon 

(Seventeenth-Eighteenth Centuries)”, ζην E. Kolovos (επηκ.), Ottoman Rural Societies and Economies. 

Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium held in Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέζπκλν 2015, 261-

292. 
156 Γελ γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ νζσκαληθψλ θαηαθηήζεσλ ηεο Βέξνηαο νχηε ηηο αθξηβείο 

εκεξνκελίεο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ ζην ζέκα απηφ πεξηιακβάλνπλ εκεξνκελίεο πνπ 

μεθηλνχλ απφ ην 1385 θαη θηάλνπλ σο ην 1448-49. Γλσξίδνπκε πάλησο πσο θαηαθηήζεθε πάλσ απφ 

κία θνξά, θαζψο ζην κεηαμχ νη Οζσκαλνί είραλ ράζεη πξνζσξηλά ηνλ έιεγρφ ηεο· Anastasopoulos, 

“Ottoman Institutions”, φ.π., 2-3. 
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ηνπ κέρξη ην βνπλφ Βέξκην ζηα δπηηθά θαη ην Αηγαίν θαη ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα (νζ. 

İnce Karasu) ζηα αλαηνιηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα έθηαζε κε αξθεηά νξεηλά ζεκεία, 

σζηφζν ππήξρε έδαθνο γηα θαιιηέξγεηα ηφζν ζηα βφξεηα, φζν θαη ζηα αλαηνιηθά. 

Απηφ πνπ θαίλεηαη λα απνηεινχζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο ήηαλ ζίγνπξα ηα 

λεξά ηεο. χκθσλα κε ηνλ γάιιν πξφμελν ζηε Θεζζαινλίθε Jean-Vincent Arasy ην 

1777, ην άθζνλν λεξφ ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο βνεζνχζε ζηελ παξαγσγή θαη 

επεμεξγαζία ηνπ βακβαθηνχ θαη ησλ δηάθνξσλ πθαζκάησλ. Απηφ πνπ πξνζζέηεη είλαη 

φηη «ην βακβάθη βαθφηαλ θφθθηλν θαη πσινχληαλ ζηελ Γεξκαλία, αθνχ κεηαθεξφηαλ 

εθεί κέζσ ζηεξηάο».
157

 Ο γάιινο δηπισκάηεο Esprit Marie Cousinéry πξνζζέηεη, 

γχξσ ζην 1800, φηη ππήξραλ αξθεηνί λεξφκπινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ κάιιηλσλ πθαζκάησλ, ελψ ε χπαξμε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ λεξνχ 

ελίζρπε ηελ παξαγσγή θάλλαβεο ζηελ πεξηνρή. Μεηαμχ ησλ πθαζκάησλ πνπ 

θηηάρλνληαλ ήηαλ πεηζέηεο ηνπ ρακάκ, νη νπνίεο ήηαλ απφ ιηλάξη θαη 

«ηξνθνδνηνχζαλ φιεο ηηο αγνξέο ηεο Σνπξθίαο».
158

  

Ζ Βέξνηα γλσξίδνπκε φηη ζπκκεηείρε ζην εκπφξην κε ηνπο Αςβνχξγνπο, ζησλ 

νπνίσλ ηελ επηθξάηεηα εμάγνληαλ θπξίσο καιιί, θαπλά, βακβάθη θαη βακβαθεξά 

λήκαηα, βακκέλα θφθθηλα κε ην αιηδάξη, θαηαζθεπαζκέλα ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά 

ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Βέξνηαο θαη αιινχ. Απφ ηελ Αςβνπξγηθή Απηνθξαηνξία, απφ ηελ 

άιιε, εηζάγνληαλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην επξχηεξν ζαληδάθη βηνηερληθά πξντφληα, 

φπσο κάιιηλα πθάζκαηα, ιηλά, θξχζηαιια Βνεκίαο, θαζψο θαη λνκίζκαηα. Μεγάιν 

κέξνο απηνχ ηνπ εκπνξίνπ βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ρξηζηηαλψλ νξζφδνμσλ εκπφξσλ.
159

  

ζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο, ν θαδήο απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ 

εθπξφζσπν ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ζηελ πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα. 

Απφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, νη 

άλζξσπνη πνπ δηνηθνχζαλ ην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο: απφ ηε κηα, ν δηνξηζκέλνο 

απφ ην θξάηνο παζάο-κνπηαζαξίθεο θαη, απφ ηελ άιιε, ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν 

κνπηεζειίκεο, ν νπνίνο επηιεγφηαλ ζπλήζσο αλάκεζα απφ ηνπο ηνπηθνχο πξνχρνληεο. 

Ζ πφιε ηεο Βέξνηαο θαη ηα πεξίρσξά ηεο απνηεινχζαλ ράζηα ηνπ ζνπιηάλνπ. Σα 

έζνδα απηά ζπιιέγνληαλ κε ηζφβηα ζπκβφιαηα κίζζσζεο θφξσλ θαη ππελνηθηάδνληαλ 

                                                 
157 Lascaris, ό.π., 27-28. 
158 Cousinéry, ό.π., 69· Lascaris, ό.π., 28. Ο Evliya Çelebi αλαθέξεη ηελ ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Βέξνηαο, ελψ ππνγξακκίδεη ηελ χπαξμε πέληε ρακάκ θαη 300 λεξφκπισλ. Μεηαμχ άιισλ, 

αλαθέξεη έλα bezzazistan, ζην νπνίν γηλφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην εκπφξην ησλ πεηζεηψλ ρακάκ· 

Kahraman, Dankoff, Dağlı (επηκ.), ό.π., 78. 
159 Anastasopoulos, “Ottoman Institutions”, φ.π., 4-5. 
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ζηνλ βνεβφδα, ν νπνίνο αζθνχζε θαη πνιηηηθφ ξφιν ζηελ πεξηνρή.
160

 Κάπνηα ρσξηά 

γχξσ απφ ην Μειίθη (νζ. Menlik) ζηα αλαηνιηθά ηεο Βέξνηαο απνηεινχζαλ βαθνχθηα 

ηεο Μηρξηκάρ νπιηάλαο, θφξεο ηνπ νπιετκάλ ηνπ Μεγαινπξεπή, θαη ηνπ πξψελ 

κεγάινπ βεδίξε Υαζάλ Παζά, ελψ ν λαρηγέο ηνπ Κίηξνπο (νζ. Çitroz) απνηεινχζε 

ράζη ηνπ αξρηεπλνχρνπ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ραξεκηνχ.
161

 Δπηπιένλ, ζηνλ θαδά 

ππήξραλ ηηκάξηα, θαζψο θαη ηζηθιίθηα.
162

 Ζ θνηλνηηθή εγεζία κνπζνπικάλσλ θαη 

ρξηζηηαλψλ πεξηγξάθεηαη ζηα νζσκαληθά έγγξαθα κε ηνπο φξνπο «αγηάλ» θαη 

«θνηδακπάζεδεο» αληηζηνίρσο, ελψ ζηξαηησηηθνί παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ νη 

γελίηζαξνη κε αξρεγφ ηνλ ζεξληάξε θαη νη κηζζνθνξηθέο νκάδεο, νη «ζεθκπάλ», ζηνπο 

νπνίνπο είρε αλαηεζεί ε θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ θαη ε δίσμε ηεο ιεζηείαο.
163

 

ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν θαδάο ηεο Βέξνηαο είρε κηθηφ 

πιεζπζκφ κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ, θαζψο θαη εβξαίσλ. Σνλ 17
ν
 αηψλα, ν 

Evliya Çelebi αλαθέξεη φηη ππήξραλ δεθαέμη κνπζνπικαληθνί θαη δεθαπέληε 

ρξηζηηαληθνί καραιέδεο ζηελ πφιε. Δπίζεο, ππήξραλ δχν θνηλφηεηεο εβξαίσλ.
164

 

Καηά ηνλ 16
ν
 αηψλα, ππήξραλ δεθαηξείο κνπζνπικαληθνί καραιέδεο θαη δεθαεπηά 

ρξηζηηαληθνί, νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη ζηα tapu tahrir defterleri ηεο επνρήο. ηνπο 

ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ 18
νπ 

αηψλα θαίλεηαη λα ππεξηζρχνπλ θαη πάιη νη 

ρξηζηηαληθνί καραιέδεο κε δεθαέμη έλαληη δψδεθα ησλ κνπζνπικαληθψλ, ελψ ηνλ 19
ν
 

αηψλα θαηαγξάθνληαη δψδεθα κνπζνπικαληθνί, δεθαπέληε ρξηζηηαληθνί, έλαο 

εβξατθφο καραιάο θαη έλαο ζηνλ νπνίν θαηνηθνχζαλ Ρνκά.
165

 χκθσλα κε ηνλ Arasy, 

πξνο ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα ε «επράξηζηε» πφιε ηεο Βέξνηαο είρε κεξηθνχο 

κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο, ιίγνπο εβξαίνπο θαη ζε απηήλ επηθξαηνχζαλ νη 

Έιιελεο.
166

 χκθσλα κε ηνλ γάιιν δηπισκάηε Félix de Beaujour, ζην ηέινο ηνπ 18
νπ

 

αηψλα ν πιεζπζκφο ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ 60.000 θαη ηεο Βέξνηαο κφιηο 8.000.
167

  

 

 

 

                                                 
160 Σν πεξηζηαηηθφ κε ηνλ Μνιιά Μνπζηαθά πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ δείρλεη μεθάζαξα ηε 

ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπ βνεβφδα γηα ηελ Βέξνηα ηνλ 18ν αηψλα. 
161 Anastasopoulos θαη Gara, φ.π., 262-263, 267. 
162 Anastasopoulos, “Ottoman Institutions”, φ.π., 25. 
163 A. Anastasopoulos, “Crisis and State Intervention in Late Eighteenth-Century Karaferye (mod. 

Veroia)”, Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, 13 (2005), 13. 
164 Kahraman, Dankoff, Dağlı (επηκ.), ό.π., 77. 
165 Anastasopoulos, “Ottoman Institutions”, φ.π., 7-8. 
166 Il y a peu de Turcs et presque point de Juifs. Les Grecs y dominent· Lascaris, ό.π., 28. 
167 Beaujour, Tableau du commerce, ό.π., η. 1, 128. 
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3.2 «Γηώθνληαο ηα παξάζηηα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνύ»: 

Αιβαλνί ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο ηελ πεξίνδν 1750-1770 

 

Γελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε καδηθή εηζξνή αιβαληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Βέξνηαο, νχηε είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπο· δελ είλαη απίζαλν λα 

ππήξρε ηζρπξή αιβαληθή παξνπζία ζηνλ θαδά θαη πξηλ απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα, αιιά δελ 

δηαζέηνπκε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. πσο ζα γίλεη πάλησο θαλεξφ ζε απηφ ην 

ππνθεθάιαην, θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα νη Αιβαλνί, πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ην βαζηθφ 

ζψκα θαηαζηνιήο ηεο εμέγεξζεο ησλ Οξισθηθψλ, είραλ απαζρνιήζεη αξθεηά ηελ 

Πχιε ζηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο, φπσο θαη αιινχ ζηα Βαιθάληα, εκπιεθφκελνη ζε 

δηάθνξεο παξάλνκεο πξάμεηο. Ζ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα νζσκαληθά έγγξαθα πνπ 

αθνξνχλ ηε Βέξνηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ππνζέζεηο ιεζηείαο, δνινθνλίαο θαη 

γεληθφηεξεο θαηαζηξνθήο. 

Απηφ πνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ είλαη φηη ζηηο νζσκαληθέο πεγέο ε 

εκθάληζε ησλ Αιβαλψλ ζηνλ θαδά ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο πξνχρνληεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί, θαζψο θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

νη Αιβαλνί εκθαλίδνληαη ζηνλ θαδά σο θξνπξά ησλ επαξρηαθψλ ειίη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε πνπ παξαζέηεη ν Αλαζηαζφπνπινο 

θαη αθνξά ηελ παξάλνκε δξάζε ηνπ βνεβφδα ηεο Βέξνηαο, Μνιιά Μνπζηαθά, ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1750.
168

 Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ αλαθέξεηαη ζε κηα 

ζεηξά απφ θαηαρσξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηακάρε δχν ayan ζηε Βέξνηα, ηνπ Μνιιά 

Μνπζηαθά θαη ηνπ Καξά Αρκέη, ζρεηηθά, φπσο θαίλεηαη, κε ην πνηνο απφ ηνπο δχν ζα 

έιεγρε ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ ηνπ θαδά. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη βνεβφδεο εηζέπξαμαλ παξάλνκα ρξήκαηα απφ ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ. Οη πξσηαγσληζηέο ηεο ππφζεζεο, πηζαλφηαηα ιφγσ δηαζπλδέζεσλ κε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηηο ελ ιφγσ ζέζεηο. Ζ δηακάρε γχξσ 

απφ ηε ζέζε ηνπ βνεβφδα δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ είρε απηή ε ζέζε ηνλ 18
ν
 αηψλα, 

                                                 
168 Σν πεξηζηαηηθφ απηφ αλαδείρζεθε θαη αλαιχζεθε πξψηε θνξά ζην 3ν θεθάιαην ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ηνπ Αληψλε Αλαζηαζφπνπινπ κε ηίηιν “Molla Mustafa‟s Incident”, ελψ πην εθηεηακέλα 

αλαιχζεθε ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν “Lighting the Flame of Disorder: Ayan Infighting and State 

Intervention in Ottoman Karaferye, 1758-1759”, International Journal of Turkish Studies, 8/1 & 2 

(2002), 73-88. 
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θαζψο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα είλαη, εθηφο απφ θνξνεηζπξάθηνξαο 

ηνπ κνπθαηά ηεο πεξηνρήο, θαη ληε θάθην δηνηθεηήο ηεο.
169

 

ηηο θαηαρσξίζεηο, νη εκπιεθφκελνη θαηνλνκάδνληαλ απφ ηελ Πχιε σο şaki, 

φξνο πνπ δελ παξέπεκπε απαξαίηεηα ζηνλ ιεζηή, αιιά γεληθφηεξα ζε απηφλ πνπ 

δξνχζε παξάλνκα ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο. Ο Μνιιά Μνπζηαθά, ν βνεβφδαο ηεο 

Βέξνηαο, θαηνλνκάζηεθε σο ν «αξρεγφο ησλ Αιβαλψλ», ρσξίο λα δίλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ν ίδηνο ήηαλ Αιβαλφο. Πηζαλφηαηα νλνκαδφηαλ έηζη γηαηί 

αλαθεξφηαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη θαηαπίεδε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ ρξεζηκνπνηψληαο 

θξνπξέο Αιβαλψλ. Γηαηάρζεθε ινηπφλ ε απνζηνιή εθπξνζψπνπ (kethüda) ηνπ 

δηνηθεηή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο έλνπισλ νκάδσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο, 

έηζη ψζηε λα πεξηπνινχλ ηελ πεξηνρή θαη λα ζπιιάβνπλ ηνλ Μνιιά Μνπζηαθά. ε 

απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ρξηζηηαλνί, γεγνλφο πνπ έρεη ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ 

φηη νη ρξηζηηαλνί απαγνξεπφηαλ λα νπινθνξνχλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζηηο πεγέο 

θαηαγξάθεηαη φηη επηηξεπφηαλ θαη‟ εμαίξεζε ε δνινθνλία κνπζνπικάλσλ, θαζψο 

ππήξμαλ αλππάθνπνη πξνο ην νζσκαληθφ θξάηνο.   

ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρηθά απέζηεηιε κηα ζεηξά 

απφ δηαηάγκαηα κε ηελ εληνιή λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ θαδά νη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αηαμία. Μφιηο ε δηνίθεζε αληηιήθζεθε φηη ν Μνιιά Μνπζηαθά είρε καδί ηνπ κηα 

θξνπξά ηεηξαθνζίσλ Αιβαλψλ θαη ε ζχιιεςή ηνπ ήηαλ δχζθνιε, απέζηεηιε 

εληζρχζεηο κε ζηξαηεχκαηα ππφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ Κηνπζηεληίι θαη δηφξηζε δηθφ ηεο 

ππεχζπλν λα ελεκεξψλεη ηελ Πχιε γηα ηηο εμειίμεηο. Γηαηάρζεθε επίζεο ε δήκεπζε 

ηεο πεξηνπζίαο ησλ εκπιεθφκελσλ. ηαλ απηέο νη ελέξγεηεο απέηπραλ, ε Πχιε 

πξνρψξεζε ζε κηα άιιε κέζνδν. Αλάγθαζε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ λα δεζκεπηεί πσο 

ζα παξεκπνδίζεη ηελ επηζηξνθή ησλ θαηεγνξνπκέλσλ ζηνλ θαδά. Ζ ζπιινγηθή 

αλάιεςε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο έλαληη ηεο Πχιεο ζπλνδεπφηαλ απφ ηε 

δέζκεπζε γηα ηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ ζην θξάηνο ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ησλ 

αλεπηζχκεησλ πξνζψπσλ ζηνλ θαδά. ην κεηαμχ, ε Πχιε πξνρψξεζε ζε άιιεο 

θηλήζεηο, φπσο ηνλ δηνξηζκφ λένπ βνεβφδα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο ηνπ θαδά.
170

  

Ζ ζρέζε ησλ αιβαλψλ κηζζνθφξσλ κε ηηο επαξρηαθέο ειίη θαίλεηαη αθφκα ζε 

έλα κπνπγηνπξληί πνπ ζηέιλεη ν θατκαθάκεο ηνπ βαιή ηεο Ρνχκειεο ζηνπο θαδήδεο 

                                                 
169 Anastasopoulos, “Local Institutions”, φ.π., 74. Γηα ηε ζέζε ηνπ βνεβφδα, βι. İnalcık, “Centralization 

and Decentralization”, φ.π. 
170 Anastasopoulos, “Lighting the Flame of Disorder”, φ.π., 23-24.  
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θαη ζηνπο ayan ησλ θαδάδσλ ηεο Βέξνηαο, ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο Νάνπζαο θαη ηεο 

Έδεζζαο ην 1764.
171

 ε απηφ γλσζηνπνηείηαη φηη, εμαηηίαο ησλ ayan θαη ησλ 

θνηδακπάζεδσλ, ηα «παξάζηηα» (haşerat), φπσο απνθαινχληαη νη Αιβαλνί, εηζήιζαλ 

ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θαδάδεο, ιεζηεχνληαο θαη ζθνηψλνληαο ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ. Ζ δηαηαγή απαηηνχζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ Αιβαλψλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ θαδάδεο, ελψ απηνί πνπ ζεσξνχληαλ ππαίηηνη γηα ην πξφβιεκα ήηαλ νη 

ayan θαη νη θνηδακπάζεδεο ιφγσ ηνπ φηη πξνζιάκβαλαλ Αιβαλνχο σο 

κπνινπθκπαζήδεο ζηελ ππεξεζία ηνπο (bazı ayan ve kocabaşılar Arnavud haşeratını 

kemafilevvel kazalarına koyub bazılarını bölükbaşı nasb bazılarını hizmetlerine 

istihdam eylediklerinden).
172

 Απηφ πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ζε απηή ηελ 

θαηαρψξεζε είλαη ζίγνπξα ε αλαθνξά ζηε ζηξαηνιφγεζε Αιβαλψλ απφ ρξηζηηαλνχο 

θνηδακπάζεδεο. Οη θνηδακπάζεδεο, φπσο είλαη θαλεξφ, είραλ αλαπηχμεη ζρέζεηο κε 

ηνπο Αιβαλνχο θαη ηνπο είραλ πξνζιάβεη σο πξνζσπηθή ηνπο θξνπξά.
173

   

ρεηηθή είλαη κηα πιεξνθνξία πνπ παξαδίδεη ε ηνπηθή ηζηνξηνγξαθία ηεο 

Κνδάλεο. Δθεί, πξνο ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, νη Αιβαλνί δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακάρε κεηαμχ δχν ζεκαηλφλησλ ρξηζηηαλψλ πξνπρφλησλ, ηνπ Γεψξγηνπ 

Απιηψηε θαη ηνπ Ρνχζε Κνληνξνχζε. Ο Κνληνξνχζεο εθείλε ηελ πεξίνδν 

απνηεινχζε ζχκκαρν ηνπ Αιή Παζά, ν νπνίνο ηνλ ελίζρπζε κε ζηξαηεχκαηα ζηελ 

δηακάρε ηνπ κε ηνλ Απιηψηε. Μέρξη ην 1795, ήηαλ εδξαησκέλε ε θπξηαξρία ηνπ 

Κνληνξνχζε ζηελ πεξηνρή, ελψ ν Απιηψηεο είρε εγθαηαζηαζεί καθξηά απφ ηελ 

Κνδάλε, ζηελ Πέζηε. Χζηφζν, ην 1795, ν Απιηψηεο επέζηξεςε ζηελ Κνδάλε, 

αλαιακβάλνληαο ηε ζέζε ηνπ θνηδάκπαζε, θπιαθίδνληαο ηνλ Κνληνξνχζε θαη 

αξπάδνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ. Ο Κνληνξνχζεο απέδξαζε απφ ηελ θπιαθή, 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηα Ησάλληλα, φπνπ εληζρχζεθε απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Αιή Παζά, 

                                                 
171 Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο – Αξρεία Ν. Ζκαζίαο, Βέξνηα, Ηεξνδηθαζηηθνί θψδηθεο, KS (= 

Karaferye Sicilleri) 85/425/2. Ο πξψηνο αξηζκφο είλαη ν αξηζκφο ηνπ ηεξνδηθαζηηθνχ θψδηθα, ν 

δεχηεξνο ν αξηζκφο ζειίδαο πνπ είλαη ζεκεησκέλνο πάλσ ζην θαηάζηηρν θαη ν ηξίηνο ν αξηζκφο 

θαηαρψξηζεο επί ηεο ζειίδαο. 
172 Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα παξαηεξνχληαη 

δηακαξηπξίεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε Αιβαλψλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη 

επίζεο πσο Αιβαλνί δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ θαδά ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1730· Κokdas, 

“Money, Peasant Mobility”, φ.π., 140, ππνζεκ. 30. 
173 Έρεη ελδηαθέξνλ ε παξαηήξεζε ηνπ Αλαζηαζφπνπινπ φηη, παξφηη νη θνηδακπάζεδεο ζεσξνχληαη 

θαη εθείλνη ππεχζπλνη γηα ηελ εμάπισζε ηεο παξνπζίαο ησλ Αιβαλψλ καδί κε ηνπο αγηάλεδεο, ζην 

ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν δελ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθψλεζε. Αλαθέξνληαη κνλάρα νη κνπζνπικάλνη 

αγηάλεδεο· Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 70, ππνζεκ. 71. Γλσξίδνπκε φηη αξθεηνί 

Αιβαλνί έιαβαλ ζέζεηο σο θάπνη, δειαδή πξνζσπηθή θξνπξά ησλ θνηδακπάζεδσλ ζηελ Πεινπφλλεζν 

ηελ πεξίνδν ηεο «Αιβαλνθξαηίαο». Λφγσ ηεο παξακνλήο ησλ Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν κεηά ηα 

Οξισθηθά, θαζψο θαη ηεο θπγήο πνιιψλ θνηδακπάζεδσλ, πνιινί θάπνη έραζαλ ηε ζέζε ηνπο· 

Alexander, ό.π., 53-54. 
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επέζηξεςε θαη αλακεηξήζεθε κε ηνλ Γεψξγην Απιηψηε. ε εθείλε ηελ κάρε, ν 

Απιηψηεο δνινθνλήζεθε, ελψ έραζαλ ηε δσή ηνπο επηά Αιβαλνί.
174

  

Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε εκπεξηέρεη δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία. Καηαξράο, είλαη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ρξηζηηαλνί πξνχρνληεο, φπσο ν Κνληνξνχζεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκκαρίεο κε αιβαλνχο ayan θαη αιβαληθά ζηξαηεχκαηα. Παξφηη 

θαίλεηαη φηη δελ ηα ζηξαηνιφγεζε ν ίδηνο, αιιά ν Αιή Παζάο, ν ρξηζηηαλφο 

θνηδάκπαζεο ρξεζηκνπνίεζε απηά ηα ζηξαηεχκαηα ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπ γηα 

λα απνθαηαζηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηελ πεξηνρή. ηε Βέξνηα, ην νζσκαληθφ θξάηνο 

θαηεγνξεί απφ θνηλνχ θνηδακπάζεδεο θαη ayan ζηε Βέξνηα γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

αιβαληθήο παξνπζίαο, ελψ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε πνιιά ζεκεία ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ηνπο απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο πξνζσπηθέο θξνπξέο ησλ θαηά ηφπνπο πξνπρφλησλ.  

Δπηπιένλ, ην δεχηεξν ζεκείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππφζεζε ηεο Κνδάλεο 

είλαη ηα δίθηπα εμνπζίαο ζηα νπνία εκπιέθνληαλ Αιβαλνί. Ζ πεξίπησζε απηή 

ελδείθλπηαη γηα λα αληηιεθζνχκε φηη ηνλ 18
ν
 αηψλα ε ζπκκαρία κηθξφηεξσλ 

πξνπρφλησλ κε ηζρπξφηεξνπο πξνζέθεξε πξνζηαζία απέλαληη ζε πηζαλέο ηνπηθέο 

δηακάρεο πνπ πξνέθππηαλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν κηθξφηεξνο πξνχρνληαο 

είλαη ν Κνληνξνχζεο, ν νπνίνο ζπκκαρψληαο κε ηνλ ηζρπξφηεξν Αιή Παζά θαηάθεξε 

λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία ζηε Κνδάλε γηα αξθεηά ρξφληα. πσο ζα δνχκε ζην 

επφκελν θεθάιαην, ηέηνηνπ είδνπο ζπκκαρίεο κεηαμχ αιβαλψλ πξνπρφλησλ, 

κηθξφηεξσλ θαη κεγαιχηεξσλ, είραλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο εμνπζίαο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.  

Λίγν λσξίηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1765 κηα ζεηξά απφ κπνπγηνπξληηά 

ζεσξνχλ πάιη ηνπο Αιβαλνχο έλνρνπο γηα ηελ αλαηαξαρή ζηελ χπαηζξν. Έγγξαθα 

ζαλ απηά καο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

ιεζηείαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ζηηο νζσκαληθέο επαξρίεο, απνδεηθλχνληαο 

φηη επξφθεηην γηα έλα πξφβιεκα πνπ είρε κεγάιεο πξνεθηάζεηο. Αθφκα, εζηηάδνπλ 

ζηε ζεκαζία ησλ ayan γηα ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα ζεηξά 

απφ κπνπγηνπξληηά αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε αιβαλψλ ιεζηψλ ζηνπο θαδάδεο ηεο 

Λάξηζαο (νζ. Yenişehir-i Fenar), ησλ Σξηθάισλ (νζ. Tırhala) θαη ηεο Διαζζφλαο (νζ. 

Alasonya), θαζψο θαη ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο. χκθσλα κε ην πξψην 

έγγξαθν, νη Αιβαλνί έθαςαλ ηα ζπίηηα ησλ θαηνίθσλ, ιεζηεχνληαο ηα ππάξρνληά 

                                                 
174 Π. Ν. Ληνχθεο, Ιζηνξία ηεο Κνδάλεο, Αζήλα 1924, 72-75. 
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ηνπο (fukara reayasının menzillerini ihrak ve emval ve eşyalarını nehb ve garet).
175

 

ηνλ ayan ησλ Γηαλληηζψλ εξηθδαληέ Μερκέη Μπέε δίλεηαη ε εληνιή λα αλαιάβεη 

ηε θχιαμε ησλ θαδάδσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ελάληηα ζηνπο αιβαλνχο ιεζηέο, 

εμνληψλνληαο φζνπο βξίζθνληαη ζηνπο θαδάδεο απηνχο (idam ve izalelerine). Ζ 

νζσκαληθή δηνίθεζε εθηηκά φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απνθαηαζηαζεί ζηνπο θαδάδεο 

ε αζθάιεηα.  

Έλα κπνπγηνπξληί πνπ ρξνλνινγείηαη ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1765
176

 αλαθέξεηαη πάιη 

ζηελ παξνπζία Αιβαλψλ ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθνξά ηνπο θαδάδεο ηεο 

Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Νάνπζαο θαη ηνπ Γπλαηθφθαζηξνπ. Γλσζηνπνηείηαη φηη 

αιβαλνί ιεζηέο
177

 έρνπλ εηζέιζεη ζηνπο θαδάδεο θαη επηδίδνληαη ζε πξάμεηο ιεζηείαο 

θαη βίαο, ζθνηψλνληαο ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. Γηα λα επέιζεη ε εξεκία ζηνπο θαδάδεο 

ζα πξέπεη λα γίλεη εθθαζάξηζε ησλ Αιβαλψλ. Ζ επζχλε γηα απηή ηελ απνζηνιή 

πέθηεη θαη πάιη ζηνλ εξηθδαληέ Μερκέη Μπέε, κνπηεζειίκε ησλ Γηαλληηζψλ θαη ηεο 

Έδεζζαο. 

Σν πεξηζηαηηθφ απηφ πηζαλφηαηα ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε ππφζεζε. Σν 

γεγνλφο φηη ε εληνιή απηή θαηαγξάθεθε είθνζη κέξεο κεηά ην πξνεγνχκελν 

πεξηζηαηηθφ απνδεηθλχεη φηη ε θαηαζηνιή ησλ ηαξαρνπνηψλ δελ ήηαλ εχθνιε 

ππφζεζε. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε, ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνχρνληαο, θαζψο ήηαλ κνπηεζειίκεο ηεο Έδεζζαο, επεξεαδφηαλ θαη απεηινχληαλ 

απφ ηελ παξνπζία αιβαλψλ ιεζηψλ ζηνλ θαδά ηνπ. Ζ ππφζεζε, ινηπφλ, ηνλ 

αθνξνχζε άκεζα.  

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ayan ήηαλ ηδηαίηεξα 

ηζρπξφο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ έθαλε ηελ Πχιε λα 

ζηξαθεί πξνο ηνλ ίδην γηα βνήζεηα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πηζαλφλ ν Μερκέη 

Μπέεο λα ήηαλ κηα ιχζε ζηελ νπνία είρε ζηξαθεί ζπρλά ε Πχιε γηα δηάθνξα 

δεηήκαηα. πσο θαίλεηαη απφ κηα καξηπξία ηνπ βελεηνχ πξφμελνπ ηξία ρξφληα κεηά 

απφ απηή ηε ζεηξά δηαηαγψλ, ην 1768, ε Πχιε δήηεζε πάιη απφ ηνλ Μερκέη Μπέε 

ησλ Γηαλληηζψλ ηελ απνζηνιή ρηιίσλ ηππέσλ ζην κέησπν ηνπ Ηαζίνπ ηεο 

                                                 
175 KS85/301/2. 
176 KS85/770/1. ην έγγξαθν απηφ πξνζηίζεηαη ε πιεξνθνξία φηη ν εξηθδαληέ Μερκέη Μπέεο είλαη 

κνπηεζειίκεο θαη ηεο Έδεζζαο. Αλαθέξεηαη σο κνπηεζειίκεο, ελψ γλσξίδνπκε φηη κνπηεζειίκε είρε ε 

Θεζζαινλίθε θαη φηη αζθνχζε ρξέε αλαπιεξσηή ηνπ παζά. Πηζαλφλ ν ηίηινο απηφο λα νθεηιφηαλ ζην 

γεγνλφο φηη θαηείρε κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαδάδεο.  
177 Αλαθέξνληαη σο yaramaz taifesi πνπ ζεκαίλεη «ε νκάδα ησλ αρξείσλ». 
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Μνιδαβίαο.
178

 Σν γεγνλφο φηη ν Μερκέη Μπέεο θαιείηαη λα ζηξαηνινγήζεη ρίιηνπο 

ηππείο, ελψ άιινη ayan εμαθφζηνπο πεδνχο απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ θαη ηνλ πινχην ηνπ, 

θαζψο, εθηφο απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηξαηνχ, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε βάζηκα 

φηη ν ηππέαο θφζηηδε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πεδφ.  

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δείρλνπλ κε γιαθπξφ ηξφπν ηελ απεηιή πνπ 

ζπληζηνχζε γηα ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ε παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηηο βαιθαληθέο 

επαξρίεο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη Αιβαλνί θαηεγνξνχληαη γηα ιεζηείεο 

ζηα ρσξηά ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ησλ γχξσ θαδάδσλ, ελψ εκπιέθνληαη θαη ζε 

θαηαζηξνθέο πεξηνπζηψλ θαη θφλνπο. Οη θπξηφηεξνη ραξαθηεξηζκνί γηα ηνπο 

Αιβαλνχο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο νζσκαληθέο πεγέο είλαη «ιεζηέο» (eşkıya, 

haydut), «παξάζηηα» (haşerat) θαη «ηαξαμίεο» (müfsid). Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη απηνί 

νη ραξαθηεξηζκνί ππνγξακκίδνπλ ηε δπζθήκεζε ησλ Αιβαλψλ απφ ηνπο αληηπάινπο 

ηνπο, ελψ απηή ε ζηνρνπνίεζή ηνπο λνκηκνπνηνχζε ηελ επέκβαζε ησλ αξρψλ ηνπ 

ζαληδαθηνχ ή θαη ηεο ίδηαο ηεο Πχιεο.
179

 

Ζ αληίδξαζε ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο 

ζθηαγξαθεί ηε ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ηεο αλάκεημεο ηεο Πχιεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παξαλνκίαο ζηηο επαξρίεο. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη ε ζπλδξνκή 

ησλ ayan ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεζηείαο ήηαλ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ζηελ 

πξνζπάζεηα απφθηεζεο ηεο εχλνηαο ηεο Πχιεο.
180

 Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν θηιφδνμνο 

πξνχρνληαο εκθαληδφηαλ σο πξνζηάηεο ηεο πεξηνρήο, αλαπηχζζνληαο θαιή ζρέζε κε 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Χζηφζν, ππάξρεη πηζαλφηεηα πνιινί ayan πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ πάηαμε ηεο ιεζηείαο λα ρξεζηκνπνηνχζαλ επίζεο Αιβαλνχο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο θξνπξά. Απηφ πηζαλφλ δελ κπνξνχζε λα ην πξνβιέςεη ε θεληξηθή 

                                                 
178 Ζ Πχιε δήηεζε ηνλ ίδην αξηζκφ ηππέσλ θαη απφ ηνλ Αιβαλφ Υαζάλ ηεο Καηεξίλεο· Μέξηδηνο, ό.π., 

404. 
179 Anastasopoulos, “Albanians”, φ.π., 39. Γηα ηε ζεκαζία απηψλ ησλ ιέμεσλ, βι. Anastasopoulos, 

“Lighting the Flame of Disorder”, φ.π., 74. Ζ ιέμε haşerat ρξεζηκνπνηνχληαλ αξθεηά ήδε απφ ηνλ 17ν 

αηψλα απφ νζσκαλνχο ζπγγξαθείο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κέιε ηεο ειίη, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ 

άηνκα ηεο ηάμεο ησλ ξαγηάδσλ πνπ πηζαλφλ ζεσξνχληαλ χπνπηα γηα ηελ ππνθίλεζε εμεγέξζεσλ θαη 

γεληθφηεξα παξάλνκσλ ελεξγεηψλ· M. Sariyannis, “„Mob‟, „Scamps‟ and Rebels in Seventeenth-

Century Istanbul: Some Remarks on Ottoman Social Vocabulary”, International Journal of Turkish 

Studies, 11/2 (2005), 2. 
180 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Καξανζκάλνγινπ, νη νπνίνη επέθηεηλαλ ηελ επηξξνή ηνπο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μαλίζαο ζηελ Αλαηνιία αμηνπνηψληαο ηνλ ξφιν ηνπ πξνζηάηε απέλαληη ζηελ δξάζε 

ησλ ιεζηψλ θαηά ηνλ 18ν αηψλα· Y. Nagata, “The Role of Ayans in Regional Development during the 

Pre-Tanzimat Period in Turkey: A Case Ctudy of the Karaosmanoğlu Family”, ζην Nagata, Studies on 

the Social and Economic History, ό.π., 120. Απηή ε ηαθηηθή αθνινπζήζεθε θαη απφ ηνλ Αιφ Παζά, 

βαιή ηεο Αλαηνιίαο, φηαλ ην 1792, κε ην πξφζρεκα ηεο πάηαμεο ησλ θηξηδαιήδσλ, εγθαηαζηάζεθε 

ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη επέβαιε βίαηα ηελ εμνπζία ηνπ επηδεηψληαο παξάλνκα θφξνπο απφ ηνλ ληφπην 

πιεζπζκφ θαη αδηαθνξψληαο γηα ηηο εληνιέο ηεο Πχιεο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ηέηνηεο πξαθηηθέο 

γίλνληαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο αγηάλ· Georgieva, φ.π., 2007, 11. 
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δηνίθεζε ή ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο βφιεπε ηελ Πχιε δεδνκέλνπ φηη εμππεξεηνχζαλ 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ θξάηνπο.
181

 Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη ζρέζεηο ηνπηθψλ ειίη-αιβαλψλ 

κηζζνθφξσλ έγηλαλ αξθεηά ζηελέο ζην πιαίζην ηεο θαηαζηνιήο ηεο ιεζηείαο. Σν 

νζσκαληθφ θξάηνο αλέζεηε ζηνπο ηνπηθνχο πξφθξηηνπο ηελ θαηαζηνιή ηεο ιεζηείαο, 

κε απνηέιεζκα νη Αιβαλνί, πνπ απνηεινχζαλ ηηο βαζηθέο θξνπξέο ηνπο ζηηο 

επαξρίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ επηρείξεζε.
182

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ιεζηείαο είρε επίζεο ν αγάο ησλ δεξβελίσλ θαη νη θαηά ηφπνπο 

θχιαθεο «κπεθηζί», ρσξίο κεγάιε επηηπρία πάληνηε.
183

 Απηή ε ζεσξεηηθά αληηθαηηθή 

εηθφλα είρε ηα βαζχηεξα αίηηά ηεο ζην γεγνλφο φηη, φπσο πξναλαθέξακε, ε Πχιε, 

παξά ηε γεληθφηεξε θαρππνςία ηεο απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο, ζηελ πξάμε 

πξνζπαζνχζε λα θαηαζηείιεη θαη λα πεξηνξίζεη απηνχο πνπ ηελ θάζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ζεσξνχληαλ άκεζε απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαξρηψλ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ην αξρεηαθφ πιηθφ, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα 

δηαηάγκαηα απαηηνχλ ηελ απνζηνιή αληξψλ απφ ηνπο γχξσ θαδάδεο, έηζη ψζηε λα 

εληζρπζεί ε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ Αιβαλψλ. Απηή ε ηαθηηθή δείρλεη ηε 

ζεκαζία πνπ κπνξεί λα είρε ε εθάζηνηε ππφζεζε γηα λα θηλεηνπνηήζεη θαη ηνπο 

γεηηνληθνχο θαδάδεο, ρσξίο λα είλαη απφιπηα ζίγνπξν φηη απηνί ήηαλ πάληνηε 

δηαηεζεηκέλνη λα ζηείινπλ ελφπινπο. Δπηπιένλ, πηζαλφλ ε Πχιε πίζηεπε φηη νη 

δπλάκεηο ελφο θαδά δελ ήηαλ ηθαλέο λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε απεηιή. 

Μπνξεί βέβαηα λα δεηνχζε βνήζεηα απφ ηνπο ππφινηπνπο θαδάδεο, έηζη ψζηε λα κελ 

αλαγθαζηεί λα απνζηείιεη άλδξεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ή δηφηη δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζηείιεη άληξεο. 

Χζηφζν, ππήξραλ πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαλ, αλ θαη κε ηελ 

απνζηνιή ζπλήζσο αηφκσλ παξά ζηξαηεπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πχιε 

απνθάζηδε λα παξέκβεη κε ηελ απνζηνιή θξαηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ θίλεζε απηή απνδεηθλχεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ηεο Πχιεο ζηελ επίιπζε ησλ ππνζέζεσλ απφ ηηο ηνπηθέο δπλάκεηο. 

Δπηπιένλ, ε απνζηνιή αλζξψπσλ απφ ηελ Πχιε αλαδεηθλχεη θαη ηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα λνκηκνπνηήζεη ηνλ ξφιν ηεο ζην θξάηνο σο εγγπήηξηαο ηεο επηθξάηεζεο ζπλζεθψλ 

δηθαηνζχλεο. πσο ηνλίζακε άιισζηε παξαπάλσ, ε θαηαγγειία ησλ Αιβαλψλ απφ 

κηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ είρε σο ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Πχιεο ελαληίνλ ηνπο. 

                                                 
181 Kokdaş, “From State-Affiliated Groups”, φ.π., 477. 
182 .π., 477-478. 
183 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, θαζψο ε θαηάιεςε 

απηψλ ησλ ζέζεσλ απφ ηνπο Αιβαλνχο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζή ηνπο. 
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ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκα, ε απνζηνιή αλδξψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

πηζαλφλ λα αλαδείθλπε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο εθάζηνηε πεξίζηαζεο.  

ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο θαηαζηνιήο, ζηε Βέξνηα ηα δηαηάγκαηα 

πεξηειακβάλαλ ζρεδφλ πάληνηε ηελ απνκάθξπλζε ησλ Αιβαλψλ απφ ηνλ θαδά. ε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο σζηφζν, δηαηαζζφηαλ σο ηηκσξία ε εθηέιεζή ηνπο. Θα έιεγε 

θαλείο φηη ε αλαθνξά ζηελ εθδίσμή ηνπο απφ ηνπο δηάθνξνπο θαδάδεο ηνπ 

ζαληδαθηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο ζρεηηδφηαλ κε ηελ αληίιεςε ηεο Πχιεο, αιιά θαη 

κεξίδαο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, φηη ν Αιβαλφο ήηαλ ν «μέλνο» θαη ν «θαηαπαηεηήο». 

Απηή ε αληίιεςε απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξνζπάζεηα 

εμφλησζεο απηψλ πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζηνπο θαδάδεο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

πεξηθξνχξεζεο ηεο πεξηνρήο έηζη ψζηε λα κελ θαηαθέξνπλ λα εηζέιζνπλ μαλά ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θαδά.  

Απηφ πνπ πξνηάζζεηαη σο επηδίσμε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε επεκεξία 

θαη ε αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο. Σν γεγνλφο φηη δηλφηαλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ επεκεξία 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζην αίζζεκα αζθάιεηαο παξαπέκπεη ζηνλ «θχθιν ηεο 

δηθαηνζχλεο», ηνλ νπνίν είραλ ελζσκαηψζεη ζηελ πνιηηηθή ηνπο ζθέςε νη Οζσκαλνί 

θαη πξέζβεπε ηελ αιιεινεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ εγεκφλα, ηνπ ζεβαζκνχ ζηε 

ζξεζθεία, ηνπ ζηξαηνχ, ησλ θφξσλ, ησλ θνξνινγνχκελσλ ζηξσκάησλ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο ηνπ εγεκφλα πξνο απηνχο. Ο ζνπιηάλνο ζεσξνχζε ηελ επεκεξία ησλ 

ππεθφσλ ηνπ σο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ 

νζσκαληθή θνηλσλία.
184

 Ζ δξάζε ιεζηψλ ζε κηα πεξηνρή πξνθαινχζε πξνβιήκαηα 

ζηνπο ππεθφνπο θαη ζπλεπψο ζηε ζπιινγή θφξσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηνη γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ελψ απνλνκηκνπνηνχζε ην ίδην ην θξάηνο. 

Ζ άπνςε ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο απέλαληη ζηελ παξαβαηηθή 

δξάζε ησλ «μέλσλ», πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αιβαλψλ, ζηελ πεξηνρή ηνπο είλαη 

ελδεηθηηθή ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε. ε κηα θαηαρψξεζε ηνπ 1765, θαηαγξάθεηαη 

ε δνινθνλία κε ηνπθέθη ελφο ρξηζηηαλνχ κε ην φλνκα Κνζκάο απφ θάπνηνλ Αιβαλφ 

κε ην φλνκα Αιή, ζην ρσξηφ ηαπξφο ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο.
185

 Σν ζπγθεθξηκέλν 

έγγξαθν καο πιεξνθνξεί γηα ηελ απαίηεζε ησλ γνληψλ ηνπ δνινθνλεκέλνπ πξνο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηηκήο αίκαηνο (diyet), δεδνκέλνπ φηη ν 

                                                 
184 Γηα ηνλ «θχθιν ηεο δηθαηνζχλεο», βι. L. T. Darling, A History of Social Justice and Political Power 

in the Middle East: The Circle of Justice from Mesopotamia to Globalization, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 

2013. Γηα ηελ νζσκαληθή πνιηηηθή ζθέςε κέρξη ην Σαλδηκάη, βι. M. Sariyannis, Ottoman Political 

Thought up to the Tanzimat: A Concise History, Ρέζπκλν 2015. 
185 ΒΟΑ, Rumeli Ahkâm Defterleri (= RAD) 21/534. Ο πξψηνο αξηζκφο αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ 

θαηαζηίρνπ θαη ν δεχηεξνο ζηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο. 
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γηνο ηνπο δνινθνλήζεθε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρσξηνχ ηνπο. κσο νη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνχ, κε ην επηρείξεκα φηη ν ζχηεο δελ ήηαλ θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, ζεψξεζαλ φηη ε 

ηηκή αίκαηνο δελ ζα έπξεπε λα επηβαξχλεη ηνπο ίδηνπο. Μάιηζηα, νη δχν θάηνηθνη πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ ην ρσξηφ δήισζαλ φηη ν δνινθφλνο ηνπ Κνζκά ήηαλ έλαο αιβαλφο 

«μέλνο» (ecanibden Arnavut Ali kimesne). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

απνζθνπψληαο ζην λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή ηεο ηηκήο αίκαηνο δειψλνπλ ηελ 

«μέλε» πξνέιεπζε ηνπ δνινθφλνπ.
186

 ηελ θαηαρψξεζε δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ 

πεξηνρή φπνπ δηακέλεη ν θαηεγνξνχκελνο, σζηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο απηφ δελ είρε 

ζεκαζία. Γηα ηνπο θαηνίθνπο ν θαηεγνξνχκελνο ήηαλ μέλνο, Αιβαλφο πνπ δελ 

πξνεξρφηαλ απφ ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ε αιβαληθή ηαπηφηεηα ηνπ δξάζηε εκκέζσο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

ηελ αληίιεςε ησλ αξρψλ θαη ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ πεξί ξνπήο ησλ Αιβαλψλ πξνο 

ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. 

Σελ πεξίνδν κεηά ηα Οξισθηθά, φηαλ νη Αιβαλνί παξέκελαλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη έδεηρλαλ λα απεηινχλ ηελ ηάμε ζηελ πεξηνρή, ζηνλ βφξεην 

ειιαδηθφ ρψξν έξρνληαλ επίζεο δηαηαγέο πνπ αθνξνχζαλ παξάλνκεο ελέξγεηεο ησλ 

Αιβαλψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα πεξίπησζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο 

ρξνλνινγείηαη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1770, δειαδή ιίγνπο κελεο κεηά ηελ επέκβαζε ησλ 

Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν.
187

 Σν δηάηαγκα απεπζχλεηαη ζηνλ θαδή ηεο Βέξνηαο 

θαη ζηνλ κπνινχθκπαζε Καξά Γηνπζνχθ, ν νπνίνο κεηαθέξεη ηε δηαηαγή. Με απηφ ην 

θηξκάλη γλσζηνπνηείηαη ζηνπο παξαπάλσ παξαιήπηεο φηη κηα ζπκκνξία αιβαλψλ 

ιεζηψλ επηηέζεθε θαη ζθφησζε ηνπο θαηνίθνπο ρσξηψλ γχξσ απφ ηε Βέξνηα, 

αξπάδνληαο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Λφγσ ηνπ φηη δελ δφζεθε πξνζνρή ζε απηφ ην ζέκα 

απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ε ζπκκνξία απηή απμήζεθε ζε αξηζκφ θαη δξνχζε αλελφριεηε 

ζηηο γχξσ πεξηνρέο, κέρξη θαη ηελ Καηεξίλε. Ο Καξά Γηνπζνχθ δηαηάρζεθε λα 

αλαιάβεη ηελ επηηήξεζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ κε ηελ ζπλνδεία 130 αληξψλ πνπ 

έζηεηιε ε Πχιε γηα λα λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία. Σν θηξκάλη νινθιεξψλεηαη 

                                                 
186 Ζ πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο θαηαβνιήο ηεο ηηκήο αίκαηνο απφ ηελ θνηλφηεηα ηνπ ρσξηνχ 

παξαηεξείηαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηα κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα εθείλε ηελ πεξίνδν. Δπίζεο, ε 

δήισζε ησλ θαηνίθσλ αλαδεηθλχεη κηα ζπιινγηθή δξάζε ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαδά απέλαληη ζε έλα 

πεξηζηαηηθφ αλνκίαο, ην νπνίν ζα είρε επίπησζε ζε φινπο· Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, 

φ.π., 54. Γηα ηελ ηηκή αίκαηνο ζηνλ ηζιακηθφ λφκν, βι. J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 

Ομθφξδε 1983, 181-185. 
187 Βαζδξαβέιιεο (επηκ), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. Β΄, ό.π., 62-63. 
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αλαθέξνληαο φηη πξέπεη λα ζαλαησζνχλ νη δξάζηεο γηα λα απνθαηαζηαζεί ε εξεκία 

ζηελ πεξηνρή.  

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ έρεη ελδηαθέξνλ αθνξά ηε πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα 

επέκβεη θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε. Σν γεγνλφο φηη ε θεληξηθή δηνίθεζε 

θηλεηνπνηείηαη ζηέιλνληαο έλαλ κπνινχθκπαζε καδί κε επηπιένλ ζηξαηφ δείρλεη ηελ 

ζεκαζία ηεο ππφζεζεο. Δπηπιένλ, θαζψο αλαθέξεηαη ε αληθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ λα ζπιιάβνπλ ηνπο ππεχζπλνπο, αληηιακβαλφκαζηε φηη είραλ πξνεγεζεί άιια 

ζρεηηθά δηαηάγκαηα. Σν γεγνλφο φηη δελ είρε ππάξμεη ιχζε ζην πξφβιεκα, 

θηλεηνπνίεζε ηελ Πχιε λα ζηείιεη θάπνηνλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, δηαηαγή ηνπ βαιή ηεο Ρνχκειεο γλσζηνπνηεί ζηνπο θαδήδεο 

θαη ζηνπο πξνχρνληεο ηεο Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο θαη ηεο Νάνπζαο φηη ν Αιβαλφο 

Μερκέη Μπέεο, πξνχρνληαο ηεο Πξέζπαο, ελψ είρε αλαιάβεη λα ζρεκαηίζεη ζηξαηφ 

κε Αιβαλνχο γηα λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηελ Πεινπφλλεζν, θαζ‟ νδφλ δηαηάρζεθε λα 

αιιάμεη ηελ πνξεία ηνπ θαη λα ζηξαθεί πξνο ην απηνθξαηνξηθφ ζηξαηφπεδν γηα λα 

βνεζήζεη ζηνλ πφιεκν ελάληηα ζηε Ρσζία.
188

 Παξφια απηά, ν αιβαλφο πξνχρνληαο 

αγλφεζε ηηο εληνιέο θαη μεθίλεζε λα ιεζηεχεη ηελ πεξηνρή ηεο Έδεζζαο θαη ηνπ 

Οζηξνβνχ καδί κε πεληαθφζηνπο Αιβαλνχο.
 
Ζ εληνιή πνπ δφζεθε ζηνπο θαδήδεο θαη 

ζηνπο πξνχρνληεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ λα ζπζηαζεί κία νκάδα ζε θάζε θαδά – εθ ησλ 

νπνίσλ θαη ηεο Βέξνηαο – γηα λα ζπιιεθζεί ν Μερκέη Μπέεο, ν νπνίνο έπξεπε λα 

ζαλαησζεί θαη λα ζηαιεί ζην θεθάιη ηνπ ζην ληηβάλη ηεο Ρνχκειεο.  

Ζ πεξίπησζε απηή είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο βαιθαληθέο επαξρίεο εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ην 

ξφιν ησλ Αιβαλψλ ζε απηή. Δπίζεο, ε πεξίπησζε αλαδεηθλχεη ην δήηεκα ηεο 

αληαξζίαο θαη ηεο ιηπνηαμίαο ζην ζηξάηεπκα.
189

 Ο Μερκέη Μπέεο εθκεηαιιεχηεθε 

                                                 
188 Ζ δηαηαγή εθδφζεθε ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1770· Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία Μαθεδνλίαο. 

Β΄, ό.π., 58-59. 
189 Ο Σεπειελιήο Αιή Παζάο αξλήζεθε αξθεηέο θνξέο λα ζηείιεη ζηξαηφ ζην κέησπν. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ην 1787, φηαλ δηαηάρζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία ελαληίνλ 

ηνπ Μερκέη Μπνπζαηιή κε 15.000 ζηξαηφ θαη εθείλνο αξλήζεθε. Φπζηθά ε ηζρχο ηνπ Αιή Παζά ηνπ 

επέηξεπε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηελ Πχιε· Αξο, ό.π., 176. Ζ Aksan πεξηγξάθεη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Kαρξακάλ Παζά, κνπηαζαξίθε ηνπ Νηνπθάγθηλ ζηελ Αιβαλία, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη 

λα απνζηείιεη ζηξαηφ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 1769 ζην Υνηίλ. Καη νη δχν δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ γηα απηή ηελ ηζηνξία, ζπκθσλνχλ φηη ν Καρξακάλ Παζάο, καδί κε ην ζηξαηφ ηνπ, 

απηνκφιεζαλ, αξλήζεθαλ λα πνιεκήζνπλ θαη αλη‟ απηνχ θαηαπίεδαλ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ν Καρξακάλ Παζάο αλαθέξεηαη σο «Αιβαλφο»· V. H. Aksan, “Mutiny and the 

Eighteenth Century Ottoman Army”, The Turkish Studies Association Bulletin, 22/1 (1998), 120-123. 

Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αληαξζίαο ζην νζσκαληθφ πιαίζην, βι. P. Brummett, “Classifying Ottoman 
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ηελ αλάγθε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα έκςπρν δπλακηθφ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη 

ζρεκάηηζε ζηξαηφ πνπ απνηειείηαη απφ πεληαθφζηνπο Αιβαλνχο. Γίλεηαη αληηιεπηφ 

ινηπφλ φηη νη ζπλζήθεο ηεο επνρήο επλννχζαλ ηελ ελίζρπζε ησλ πξνπρνληηθψλ αξρψλ 

κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηξαηνχ.  

Πηζαλφλ νη βιέςεηο ηνπ Μερκέη λα ήηαλ πςειφηεξεο θαη λα επηδίσθε λα 

εδξαησζεί ζε θάπνηα πεξηνρή, απμάλνληαο ηελ επηξξνή ηνπ. Μπνξνχκε λα εηθάζνπκε 

φηη ν Μερκέη πξνηηκνχζε ηα θέξδε πνπ ζα απνθφκηδε ζηελ Πεινπφλλεζν παξά λα 

ζηαιεί ζηνλ πφιεκν κε ηε Ρσζία, ελψ ζηελ ζπλέρεηα, φηαλ ε Πχιε έζηεηιε λέα 

εληνιή γηα ηελ αιιαγή ηεο πνξείαο ηνπ, απηφο θαη νη άληξεο ηνπ επέιεμαλ λα 

ζηξαθνχλ ζηε ιεζηεία θαη ζην εχθνιν θέξδνο. Ζ δηαηαγή απηή αλαδεηθλχεη ηελ 

άπνςε ηεο Πχιεο γηα κεξίδα ησλ Αιβαλψλ, ε νπνία εκπεξηέρεη ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην πξφζσπν ηνπο. Βέβαηα, γηα αθφκε κηα θνξά, ε αληηκεηψπηζε 

απηή είλαη ζπγθπξηαθή, θαζψο ε Πχιε, πξνθαλψο κελ έρνληαο άιιε επηινγή, 

ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ησλ Αιβαλψλ θαη ηα επφκελα ρξφληα. 

Σν 1778, κηα αλαθνξά πνπ ζηάιζεθε απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζηελ Πχιε, 

γλσζηνπνηνχζε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο ζπγθεληξψζεθαλ αιβαλνί ιεζηέο, νη 

νπνίνη πξνθάιεζαλ αλαζηάησζε.
190

 πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ε πεγή, νη 

Αιβαλνί έθαςαλ 5-6 ηζηθιίθηα, αηρκαιψηηζαλ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη ιήζηεςαλ ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπ (beş altı çiftlikleri ihrak ve ahalilerini esir edip emval-i kesire talep ve 

matlup eyledikleri). Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 

αλαγθάζηεθαλ λα δηαζθνξπηζηνχλ, ελψ νη ιεζηέο ζπγθεληξψζεθαλ ηέζζεξηο-πέληε 

ψξεο καθξηά απφ ηε Βέξνηα θαη, επεηδή ππήξρε πηζαλφηεηα λα μαλαεπηηεζνχλ, νη 

θάηνηθνη ήηαλ θνβηζκέλνη (kura ahalileri dahi havf-i teba’iyyet ile perişan 

oldıklarından başka kasaba-ı mezkûreye dört beş saat mesafede tecemmü idub 

kasabayı dahi basmak daiyesinde olmalarından naşi ahaliye vahşet-i azime târi). 

Σν αίηεκα δηαηππψζεθε απφ ηνλ κνπηεζειίκε Θεζζαινλίθεο. Εεηνχζε απφ 

ηελ Πχιε λα εθδψζεη εληνιή έηζη ψζηε, κε ηε βνήζεηα ησλ θαδάδσλ ηνπ ζαληδαθηνχ, 

λα ζπιιάβεη ηνπο δξάζηεο. πγθεθξηκέλα, νη κπνινπθκπαζήδεο ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Έδεζζαο ζα έπξεπε λα δηαηαρζνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηνπο ιεζηέο, λα ηνπο ζπιιάβνπλ θαη λα ηνπο απαγρνλίζνπλ (ahz ve salb 

olunmaları). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη απφ ηελ 

                                                                                                                                            
Mutiny: The Act and Vision of Rebellion”, The Turkish Studies Association Bulletin, 22/1 (1998), 91-

107· Hathaway (επηκ.), ό.π. 
190 ΒΟΑ, C DH 307 15337. 
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πξψηε αλαθνξά ησλ θαηνίθσλ ζηελ ηνπηθή δηνίθεζε γηα ην πεξηζηαηηθφ κέρξη ην 

αίηεκα ηνπ κνπηεζειίκε θαη ηελ απάληεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζην αίηεκα, είρε 

κεζνιαβήζεη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δπζρέξαηλε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο.   

Έλα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αιιά 

θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πνπ αλαθέξακε, είλαη ε βία σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δσήο ζηε 

Βέξνηα, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηα Βαιθάληα.
191

 Οη πεγέο πεξηιακβάλνπλ αλαθνξέο ζε 

ιεζηείεο, θφλνπο, θαηαζηξνθέο, θαζψο θαη ζηελ θπγή ησλ ρσξηθψλ θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο κεηά απφ βίαην εμαλαγθαζκφ. Μεηαμχ ησλ βίαησλ 

απηψλ πξαθηηθψλ είλαη θαη ν εκπξεζκφο, ν νπνίνο πηζαλφλ ήηαλ έλαο ηξφπνο γηα 

μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ κεηαμχ δχν πιεπξψλ.
192

 Χζηφζν, δελ κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε πνηα ήηαλ ηα θίλεηξα ησλ ιεζηψλ ζηε Βέξνηα πίζσ απφ ηνπο 

εκπξεζκνχο. Πηζαλφλ λα ήζειαλ λα δψζνπλ κεγαιχηεξε δηάζηαζε ζηηο πξάμεηο ηνπο. 

Οη πεξηνρέο φπνπ ζπλήζσο ιάκβαλαλ ρψξα απηέο νη βίαηεο ελέξγεηεο ήηαλ ε χπαηζξνο, 

νη επαξρηαθνί δξφκνη θαη ηα πεξάζκαηα πξνο ην θάζε ρσξηφ, ζε αληίζεζε κε ην 

αζηηθφ κέξνο ηνπ θαδά. Οη πεγέο αληαλαθινχλ ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ επαξρία ηεο Βέξνηαο. Ο αληαγσληζκφο ησλ ayan, νη βίαηεο 

δηακάρεο θαη ηα απμαλφκελα θξνχζκαηα ιεζηείαο είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

ληφπην πιεζπζκφ, κε ηνπο θαηνίθνπο ζπρλά λα δηαζθνξπίδνληαη ζηελ πφιε ή ηα 

ρσξηά, έρνληαο εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπο. Φπζηθά νη πεγέο πνπ έρνπκε ζηελ 

δηάζεζή καο δελ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο ηεο θπγήο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξνχκε ζηηο πεγέο. Δπίζεο, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ 

απηή ε αλαζηάησζε ησλ θαηνίθσλ θαηαγξάθεηαη κε ππεξβνιηθή δηάζεζε απφ ηηο 

αξρέο, κε ζηφρν λα λνκηκνπνηήζεη ηελ επέκβαζή ηεο ελαληίνλ ησλ Αιβαλψλ ζηελ 

εθάζηνηε πεξίζηαζε. Λφγσ ηνπ φηη ηα έγγξαθα είλαη θξαηηθά, ε απνηχπσζε ηεο 

εθάζηνηε ππφζεζεο ζε απηά αθνξά ην πψο ήζειε ε Πχιε λα θαηαγξαθνχλ ηα 

                                                 
191 L. T. Darling, “Murder and Mayhem in Ottoman Rumeli: Local Political Relations in Eighteenth-

Century Macedonia”, ζην E. Gara, M. E. Kabadayı θαη Ch. K. Neumann (επηκ.), Popular Protest and 

Political Participation in the Ottoman Empire: Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, Ηζηάλκπνπι 2011, 

177-195. Σα παξάπνλα πνπ θηάλνπλ ζηελ Πχιε απφ ηηο βαιθαληθέο επαξρίεο δείρλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ βία θαη ηελ αλνκία πνπ επηθξαηνχζε εθεί πξνο ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα· M. Ursinus, 

Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province: The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record 

Book of Complaints’ of 1781-1783, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 2005. Ζ βία σζηφζν δελ είλαη έλα 

θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη κνλάρα ηνλ 18ν αηψλα ζηηο νζσκαληθέο επαξρίεο· Faroqhi, Coping with 

the State, ό.π. Γηα ηελ εκθάληζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο γεληθφηεξα ζηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο 

θψδηθεο, βι. Ginio, “The Administration of Criminal Justice”, φ.π., 187-188. 
192 Ο Olson αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, πεξίνδν πνπ νη 

εκπξεζκνί ήηαλ ζπρλνί· Olson, “Jews, Janissaries, Esnaf”, φ.π., 188. 
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γεγνλφηα. Απφ ηελ άιιε, ε θαηαγξαθή απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ππεξβνιή ησλ 

αλαθνξψλ ησλ ληφπησλ πξνο ηελ Πχιε πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα πεηζηεί λα 

επέκβεη.  

Έλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη έλα θηξκάλη πνπ ζπληάρζεθε ζηηο 31 Μαΐνπ 1779, 

ηελ πεξίνδν ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Καπνπληάλ Παζά, πνπ είρε σο απνδέθηεο ηνπο 

θαδήδεο θαη ηνπο πξνχρνληεο ηεο δπηηθήο Ρνχκειεο.
193

 ην θηξκάλη αξρηθά ηνλίδεηαη 

ε «άζιηα» θαηαγσγή ησλ Αιβαλψλ, νη νπνίνη ζπλερψο θαηαζηξέθνπλ πφιεηο θαη 

εμνληψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη αλαθέξεηαη φηη ε πεξηνρή έρεη ηαιαηπσξεζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απφ ηελ αλαζηάησζε πνπ νη Αιβαλνί έρνπλ πξνθαιέζεη κε ηε δξάζε ηνπο θαη 

γλσζηνπνηείηαη φηη έρεη δνζεί εληνιή λα θαηαζηαινχλ νη εθεί Αιβαλνί.  

Μέζα απφ ην θηξκάλη κπνξνχκε λα αληιήζνπκε δχν ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην δήηεκα ησλ Αιβαλψλ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαγφξεπζε ηεο εθκίζζσζεο δηακεηίσλ, ηηκαξίσλ θαη εηζπξάμεσλ θεθαιηθνχ θφξνπ 

ησλ θαδάδσλ ηεο Ρνχκειεο ζηνπο Αιβαλνχο. Αθφκα θαη αλ θαηάθεξλαλ λα 

απνθηήζνπλ ηέηνηεο κηζζψζεηο, ζχκθσλα κε ην θηξκάλη, δελ ζα έπξεπε λα ηηο 

δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη, αιιά λα έρνπλ αληηπξνζψπνπο. Σν κέηξν απηφ ζα βνεζνχζε 

ζηελ ζηαδηαθή απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ Ρνχκειε. Απηφ ην κέηξν ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο είλαη ελδηαθέξνλ θαη απνδεηθλχεη φηη νη Αιβαλνί δηεθδηθνχζαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ επαξρηψλ, θάηη πνπ κάιινλ 

απεηινχζε ηε ζέζε ησλ ήδε εδξαησκέλσλ ειίη ησλ επαξρηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

Πχιε αλεζπρνχζε φηη ε εκπινθή ησλ Αιβαλψλ ζα δηαηάξαζζε ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

ήδε εδξαησκέλεο ειίη θαη ζα δεκηνπξγνχζε αλαζηάησζε ζηηο βαιθαληθέο επαξρίεο. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη Αιβαλνί δηεθδηθνχζαλ θάηη παξαπάλσ θαη ζηαζεξφ θαη φρη 

κνλάρα ην επθαηξηαθφ πιηάηζηθν. ε κηα πεξίνδν πνπ ε κίζζσζε θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ απνηεινχζε επθαηξία πινπηηζκνχ θαη θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλέιημεο γηα 

ηηο επαξρηαθέο ειίη, ε εκπινθή ησλ «μέλσλ» Αιβαλψλ ζίγνπξα ηηο δπζαξεζηνχζε.  

Σν δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν αμίδεη λα ζηαζνχκε, είλαη ε δηαηαγή λα 

ζηακαηήζνπλ νη ayan λα ζηξαηνινγνχλ αιβαλνχο αθνινχζνπο. πσο θαη ζηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε ηνπ εγγξάθνπ πνπ είρε απνζηαιεί ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο, έηζη 

θαη ζε απηφ νη ayan ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξακνλή ησλ Αιβαλψλ ζηα 

                                                 
193 Βαζδξαβέιιεο, Αξκαηνινί θαη θιέθηεο, ό.π., 138-140. 
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Βαιθάληα.
194

 Γη απηφ δηαηάζζεηαη ε απαγφξεπζε ηεο ζηξαηνιφγεζεο Αιβαλψλ, έηζη 

ψζηε λα ζηακαηήζεη ε εμάπισζή ηνπο ζηνπο θαδάδεο. Δπηπιένλ, νη θαδήδεο θαη νη 

λαΐπεδεο δηαηάζζνληαη λα επηβιέπνπλ ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηνπο θαδάδεο 

ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ ζηελ Πχιε νπνηνλδήπνηε ayan πξνζιάκβαλε Αιβαλνχο. Οη 

ayan, πέξα απφ ηελ εληνιή λα κελ πξνζιάβνπλ μαλά Αιβαλνχο, δηαηάζζνληαη λα 

απνκαθξχλνπλ απηνχο πνπ είραλ ήδε ζηελ ππεξεζία ηνπο, ελψ εθηζηάηαη ε πξνζνρή 

ηνπο ζην φηη ζα ηηκσξεζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφζνπλ ηε δηαηαγή. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, παξφηη ε έθδνζε δηαηαγκάησλ ελαληίνλ ησλ Αιβαλψλ 

ζηε Βέξνηα είρε μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1730, νη Αιβαλνί φρη 

κφλν δελ εμαθαλίζηεθαλ, αιιά αληηζέησο απμήζεθαλ. Σα ρξφληα κεηά ηελ θαηαζηνιή 

ησλ Αιβαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν ε θαηάζηαζε δελ βειηηψζεθε. Σφζν ζηε Βέξνηα, 

φζν θαη ζε άιιεο επαξρίεο ζπλερίζηεθε ε άθημε δηαηαγκάησλ θαηά ησλ Αιβαλψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη κεηαμχ άιισλ ε πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηνπ 

αιβαλνχ ιεζηή Νηειί Γηνπζνχθ ην 1787, ν νπνίνο καδί κε δψδεθα αθφκα ιεζηέο 

έθαλε επηδξνκέο ζηνπο θαδάδεο ηεο Φιψξηλαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Νάνπζαο, ηεο 

Βέξνηαο θαη ησλ εξβίσλ.
195

 

Μέρξη θαη ηνπιάρηζηνλ ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα αιβαλψλ ιεζηψλ ζηε Βέξνηα θαη γεληθφηεξα ζην ζαληδάθη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ εθδίδνληαη δηαηάγκαηα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ πψιεζε φπισλ 

ζηνπο Αιβαλνχο ηεο πεξηνρήο.
196

 Απηά ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη επηθξαηνχζε κηα 

δπζάξεζηε θαηάζηαζε γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηφζν 

ζηε Βέξνηα φζν θαη ζην ζαληδάθη ηεο Θεζζαινλίθεο γεληθφηεξα. 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο Πχιεο γηα εθθαζάξηζε είραλ σο ζηφρν Αιβαλνχο πνπ 

απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επαξρηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο 

θαη επξχηεξα ηνπ ζαληδαθηνχ ηεο Θεζζαινλίθεο, παξαηεξνχκε φηη νη δηάθνξεο 

νκάδεο αιβαλψλ ιεζηψλ ήηαλ κηα ζεκαληηθή απεηιή, ελψ πνιιέο θνξέο ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο αλαιάκβαλαλ νη ηνπηθέο ειίη, νη νπνίεο, φπσο πξναλαθέξακε, 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ Αιβαλνχο ζηελ ππεξεζία ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη 

νη Αιβαλνί δελ ήηαλ ζπλνιηθά απεηιή ηεο Πχιεο θαη ησλ ηνπηθψλ ειίη. ε θάζε 

                                                 
194 Τπελζπκίδνπκε πσο ζην παξφκνην έγγξαθν πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ είραλ θαηεγνξεζεί θαη νη 

θνηδακπάζεδεο. 
195 Βιέπε H. Çatal, “Karaferye Kazası Hicri 1201-1202 (Miladi 1787-1788) Tarihli Şer„iyye Sicili 

(Transkripsiyon ve İnceleme)”, αδεκνζίεπηε ηειηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία, κχξλε 2012, 162, αξ. 

37b/2. 162 θαη 392, γηα κεηαγξαθή θαη πξσηφηππε κνξθή εγγξάθνπ αληίζηνηρα. 
196 Βιέπε ΒΟΑ, C. ZB 47 γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε θαη Βαζδξαβέιιεο (επηκ.), Ιζηνξηθά Αξρεία 

Μαθεδνλίαο. Β΄, ό.π., 240-242, γηα ηε δεχηεξε. 
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πεξίπησζε, φπσο ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην, είλαη γεγνλφο πσο 

θάπνηνη Αιβαλνί θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ επαξρηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη λα εδξαησζνχλ, εθκεηαιιεπφκελνη ζε θάπνην 

βαζκν ηελ δπζθνιία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα επηβάιεη ηνλ έιεγρφ ηεο ζηνλ θαδά. 

Μία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε νηθνγέλεηα ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ ζηελ 

Καηεξίλε. 
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Κεθάιαην 4
ν
 

Καη «πιούζηοη» θαη «ηύραλλοη»: ε πεξίπησζε κηαο νηθνγέλεηαο 

αιβαλώλ πξνπρόλησλ ζηελ Καηεξίλε ηνλ 18
ν
 αηώλα 

 

 

4.1 Οη αιβαλνί βνεβόδεο ηεο Καηεξίλεο: κηα κειέηε πεξίπησζεο 

 

 

 Ζ πφιε ηεο Καηεξίλεο αλήθε ζηνλ θαδά ηνπ Πιαηακψλα ζηα λφηηα ηεο 

Βέξνηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή πφιε, ηεο νπνίαο ηα πεξίρσξα είλαη πινχζηα ζε 

μπιεία θαη πνπ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα είρε πεξίπνπ ηξηαθφζηα ζπίηηα, θάπνηα απφ 

απηά κεγάια, θαη έλα ηδακί.
197

 χκθσλα κε ηνλ Beaujour, «ηελ πεξίνδν ηνπ 

ζνπιηάλνπ Ακπληνπιρακίη, φηαλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία βξηζθφηαλ ζε 

παξαθκή, πνιιά αγαιίθηα ζηελ Διιάδα είραλ απνθηεζεί κε ηε βία απφ ηνπο 

«πεξηπεηεηψδεηο» Αιβαλνχο θαη είραλ κεηαηξαπεί ζε θιεξνλνκηθέο πεξηνπζίεο». 

Μεηαμχ απηψλ αλαθέξεηαη ε Καηεξίλε.
198

  

ε απηφ ην θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε θπξίσο κε ηελ πεξίπησζε κηαο 

νηθνγέλεηαο αιβαλψλ πξνπρφλησλ, νη νπνίνη, εγθαηεζηεκέλνη σο βνεβφδεο ζηελ 

Καηεξίλε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, θαη επεθηείλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηε Βέξνηα, θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ κεγάιε δχλακε. Ζ ελίζρπζή 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ επηηπγράλεηαη ζε κία πεξίνδν επξχηεξεο 

αλάδεημεο ησλ ηνπηθψλ πξνπρφλησλ σο ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο απηνθξαηνξίαο, φπσο έρνπκε 

πξναλαθέξεη. πσο θαίλεηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαζψο εξεπλνχκε ηηο 

επαξρηαθέο ειίη, ζα πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε φηη επξφθεηην γηα δίθηπα πξνπρφλησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηζρπξνχο θαη ιηγφηεξν ηζρπξνχο πξνχρνληεο. Ζ αλάδεημε ελφο 

πξνχρνληα ήηαλ κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ απαηηνχζε επηδεμηφηεηα θαη ηελ εχλνηα 

ησλ πεξηζηάζεσλ. 

Ζ αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ayan δελ ζεκαίλεη φηη 

επξφθεηην γηα ayan εμίζνπ ζεκαληηθνχο κε ηνλ Αιή Παζά ή ηνλ Οζκάλ 

                                                 
197 Ο Holland αλαθέξεη φηη δηέκεηλε ζην θαηάιπκα ηνπ πξψελ αγά ηεο πεξηνρήο, ηνπ νπνίνπ ην ζπίηη 

έρεη αγνξάζεη πιένλ ν Βειή Παζάο, γηνο ηνπ Αιή Παζά. Πηζαλφλ λα αλαθέξεηαη ζε θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζην επφκελν θεθάιαην· Holland, ό.π., 

32-33. 
198 Beaujour, Tableau du commerce, ό.π., η. 1, 12-13.  
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Παζβάλνγινπ. Μπνξνχκε λα απνδερζνχκε φηη ν πινχηνο θαη ε εμνπζία είλαη θάηη 

ζρεηηθφ θαη εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

θάζε πεξηνρή. Αλάινγα κε ην πφζν απζηεξά ρξεζηκνπνηεί θαλείο ηνλ φξν «ειίη», 

κπνξεί λα ππνζέζεη φηη ππάξρνπλ δηάθνξα ζηξψκαηα πινχηνπ θαη εμνπζίαο.
199

 ηελ 

πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ ηεο Καηεξίλεο, ε ελαζρφιεζε ηεο Πχιεο ζε ηφζν ηαθηά 

δηαζηήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα απηή, κέζσ ηεο απνζηνιήο δηαηαγψλ ζηηο επαξρίεο, 

ππνδειψλεη φηη απνηεινχζε κηα ππνινγίζηκε ηνπηθή δχλακε. Ο θαδάο ηεο Βέξνηαο 

αλαθέξεηαη ζπρλά ζηηο δηαηαγέο ελαληίνλ απηήο ηεο νηθνγελείαο.  

χκθσλα κε ηνλ Αλαζηαζφπνπιν, θαηά ην β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ηδηνθηήηεο γεο ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο δελ ήηαλ θάπνηνο ληφπηνο, 

αιιά ν αιβαλφο βνεβφδαο ηεο Καηεξίλεο Υαζάλ Αγάο θαη αξγφηεξα νη γηνη ηνπ. Σν 

θνξνινγηθφ κεξίδην ησλ γαηψλ ηνπο αληηπξνζψπεπε ην 8,09% ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεξηδίνπ ηνπ θαδά ην 1759 θαη 12,5 θαη 15,5% ηα έηε 1765 θαη 1777. Αθφκα, ε 

πεξηνρή ηνπ Κίηξνπο, πνπ βξηζθφηαλ ζην λνηηναλαηνιηθφ κέξνο ηνπ θαδά θαη αλήθε 

ζην ράζη ηνπ αξρηεπλνχρνπ ηνπ ζνπιηαληθνχ αλαθηφξνπ, φπσο πξναλαθέξακε, είρε 

ππνκηζζσζεί ζηνλ Υαζάλ Αγά ηεο Καηεξίλεο θαη αξγφηεξα ζηνπο γηνπο ηνπ.
200

 Σν 

1759 ε αμία ηνπ κνπθαηά ήηαλ 7.900 γξφζηα. Απηέο νη επελδχζεηο ζηνλ θαδά ηεο 

Βέξνηαο αλαδεηθλχνπλ ηελ θηινδνμία επέθηαζεο ηεο δψλεο επηξξνήο θαη εζφδσλ 

ηνπο, πνπ είραλ απηνί νη πξνχρνληεο.
201

  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελδείθλπηαη γηα έξεπλα θαη εκβάζπλζε, θαζψο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο απαληήζεηο θαη λα ζέζεη εξσηήκαηα γηα ηελ 

παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα Βαιθάληα ηνλ 18
ν
 αηψλα, θαζψο θαη λα θαηαζηήζεη 

αληηιεπηνχο ηνπο κεραληζκνχο αλάδεημεο κηαο επαξρηαθήο ειίη. Σν γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα νηθνγέλεηα Αιβαλψλ έρεη αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, δεδνκέλνπ 

φηη πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ ήξζαλ απφ «έμσ» θαη βαζκηαία εληζρχζεθαλ, 

παξαγθσλίδνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο ειίη. Δπηπιένλ, ε αλαζηάησζε θαη αλαηαξαρή 

πνπ πξνθαινχζαλ θαηά θαηξνχο δεκηνχξγεζε πξνζηξηβέο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 

ε νπνία εθείλε ηελ πεξίνδν έιεγρε κε δπζθνιία ηηο επαξρίεο ηεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε θεληξηθή 

δηνίθεζε αληηκεηψπηζε ηελ αλαηαξαρή πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο 

                                                 
199 A. Anastasopoulos, “Introduction”, ζην Anastasopoulos (επηκ.), ό.π., xiv-xv. 
200 Παξφηη ην Κίηξνο απνηεινχζε κέξνο ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο, ε αλάκεημε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

πεξηνρή πηζαλφλ ζπληέιεζε ζην λα απνθνπεί ε πεξηνρή απφ ηε Βέξνηα θαη λα απνηειέζεη ζηα ηέιε ηνπ 

18νπ αηψλα λαρηγηέ ηνπ λένπ θαδά ηεο Καηεξίλεο· Anastasopoulos θαη Gara, φ.π., 267.  
201 Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 42. 
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θαη ζηελ Καηεξίλε, θαζψο θαη ηηο πξνζπάζεηεο δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ ζηελ πξνζπάζεηα λα βξεζεί κηα ιχζε. 

Να ππελζπκίζσ ζε απηφ ην ζεκείν φηη απηή ε νηθνγέλεηα δελ απνηειεί 

κνλαδηθή πεξίπησζε. Οη νηθνγέλεηεο Αιβαλψλ πνπ είραλ εδξαησζεί ζηηο επαξρίεο ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηνλ 18
ν
 αηψλα ήηαλ αξθεηέο, φπσο αλαιχζακε παξαπάλσ.

202
 Δθηφο 

απφ ηηο κεγάιεο αιβαληθέο νηθνγέλεηεο, φπσο απηή ησλ Μπνπζαηιήδσλ, ησλ νπνίσλ 

ε επηξξνή ήηαλ ηεξάζηηα, ππήξραλ θαη κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο, φπσο απηή ησλ 

Καηεξηλιήδσλ, νη νπνίεο ήηαλ ηζρπξέο ζην ηνπηθφ επίπεδν, δεκηνπξγψληαο ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζηελ Πχιε.  

 

 

 

4.2 Από ιεζηήο βνεβόδαο: ν Αιβαλόο Υαζάλ ηεο Καηεξίλεο 

Οη πξψηεο εληνπηζκέλεο αλαθνξέο γηα ηνλ Αιβαλφ Υαζάλ ηεο Καηεξίλεο 

πξνέξρνληαη απφ έλα θηξκάλη πνπ απνζηέιιεηαη ζηε Βέξνηα θαη αθνξά ηελ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ σο ιεζηήο ην 1746 ζηελ Καηεξίλε ηνπ θαδά Πιαηακψλα, πνπ 

γεηηληάδεη κε ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο.
203

 ε απηφ αλαθέξεηαη φηη ν Υαζάλ ήξζε ζηελ 

Καηεξίλε απφ ηελ Αιβαλία δεθαπέληε ρξφληα λσξίηεξα, δειαδή γχξσ ζην 1731 (on 

beş seneden berü Arnavutluk memleketinden gelip). πσο αλαθέξακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, εθείλε ηελ πεξίνδν έθηαλαλ δηαηάγκαηα ζηηο επαξρίεο γηα 

ηελ παξεκπφδηζε ησλ Αιβαλψλ λα θηάζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. χκθσλα κε 

ην έγγξαθν, ν Υαζάλ ήξζε καδί κε ηνλ ιεζηή Πεξκεηιή Αξλαβνχη Μερκέη θαη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ αιβαλψλ ιεζηψλ. Ο Υαζάλ αλαθέξεηαη σο αξρηιεζηήο (res-i eşkıya), 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη απνηεινχζε ηνλ επηθεθαιήο ηεο ζπκκνξίαο ηνπ. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ν Υαζάλ μεθηλά ηελ «θαξηέξα» ηνπ σο ιεζηήο, δεδνκέλνπ 

φηη γλσξίδνπκε ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ηα επφκελα ρξφληα. Σν κνηίβν 

απηφ είλαη αξθεηά ζπρλφ ζηα Βαιθάληα ηνλ 18
ν
 αηψλα.

204
  

Αθφκε, παξφηη αλαθέξεηαη ε πεξηνρή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν Αξλαβνχη 

Μερκέη, δειαδή ε ζεκεξηλή Πξεκεηή ζηελ Αιβαλία, δελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

                                                 
202 Έλα παξάδεηγκα είλαη ε νηθνγέλεηα Καιεληέξνγινπ πνπ αλαθέξακε ζην 2ν θεθάιαην θαη ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Γντξάλε, ελψ είρε επεθηαηηθέο βιέςεηο ζηελ Θεζζαινλίθε. Ο Arasy ηνπο 

αλαθέξεη σο αρκπεληέξνγινπ, αιιά πηζαλφλ είλαη ε ίδηα αιβαληθή νηθνγέλεηα· Lascaris, ό.π., 33-36. 
203 ΒΟΑ, AE.SMHD.I. 199 15728. 
204 Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηνπ Αιή Παζά θαη ηνπ Οζκάλ Παζβάλνγινπ. Βι. αληίζηνηρα 

Skiotis, φ.π., θαη Zens, “Pasvanoğlu Osman Paşa”, φ.π., 91. 



 69 

ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ. Απηή πνπ δειψλεηαη σο επξχηεξε 

πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπ είλαη ε Αιβαλία (Arnavutluk). Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο 

φηη ην νζσκαληθφ θξάηνο νξίδεη κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή σο ηε «ρψξα ησλ 

Αιβαλψλ». ηνλ έξγν ηνπ ν Penah Efendi, αλαθεξφκελνο ζηελ έιεπζε ησλ Αιβαλψλ 

ζηελ Πεινπφλλεζν κε αθνξκή ηα Οξισθηθά, ζρνιηάδεη φηη, απφ ην ζαληδάθη ηνπ 

Γειβίλνπ κέρξη ην ηέινο ησλ «ρσξψλ ηεο Αιβαλίαο», ζε φιεο ηηο ελδηάκεζεο πφιεηο 

ππάξρνπλ ζπλερψο αλαηαξαρέο.
205

 Παξφιν πνπ ν Penah Efendi μερσξίδεη ηα 

ζαληδάθηα ηεο Απιψλαο θαη ηνπ Γέιβηλνπ σο απηά πνπ επηδίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε 

ιεζηεία, ηα ζεσξεί κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηνλ νπνίν νλνκάδεη 

«Αιβαλία». Γηα ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ππήξρε έλαο ρψξνο, φρη θαζαξά δηαθξηηφο, 

πνπ απνηεινχζε ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ησλ Αιβαλψλ πνπ είραλ επεθηαζεί ζηηο 

βαιθαληθέο επαξρίεο.
206

 Οη Αιβαλνί δελ αληηκεησπίδνληαλ σο κεηαλάζηεο ζε απηά ηα 

εδάθε, αιιά σο ληφπηνη. Χζηφζν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε απηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζήο ηνπο απφ ηελ Πχιε απέβιεπε ζηελ 

παξνπζίαζή ηνπο σο «μέλσλ» ζηηο άιιεο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη ηνληδφηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Αιβαλνί είραλ 

επηδνζεί ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή είραλ ελίζρπζεη ηελ ζέζε ηνπο κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ ζε δηάθνξεο επαξρίεο, απεηιψληαο ηηο ηνπηθέο 

ειίη θαη δεκηνπξγψληαο αλαζηάησζε ζηηο επαξρίεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν 

Υαζάλ θαη ν ζπλεξγφο ηνπ απεηινχζαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ησλ 

ιεζηξηθψλ ηνπο επηζέζεσλ. Αθφκα, γλσξίδνληαο ηελ εμέιημε ηνπ Υαζάλ ηα επφκελα 

ρξφληα, είλαη πηζαλφ νη επηζέζεηο ηνπ λα ζηφρεπαλ ζηελ εδξαίσζή ηνπ ζηελ πεξηνρή 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ θαδά ηνπ Πιαηακψλα θαη ίζσο ηεο 

Βέξνηαο. ε θάζε πεξίπησζε, ν πξνζδηνξηζκφο θάπνησλ εδαθψλ σο «Αιβαλίαο» θαη 

ησλ θαηνίθσλ ηνπο σο «Αιβαλψλ» εθ κέξνπο ηεο Πχιεο ππνγξακκίδεη ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο ζηα κάηηα ηεο.  

Σν πεξηερφκελν ηνπ θηξκαληνχ ηνπ 1746 πνπ καο απαζρνιεί εδψ, αθνξά 

γεληθφηεξα ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν ιεζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

                                                 
205 Delvina sancağından Albanya memleketlerinin nihayetine varınca her ne mikdar Arnabud biladı var 

ise pişe-fesad olub tecemmu’ ve memleket gaaret itmezler gaaret ve şekavet ancak Delvina ve Avlonya 

bu iki sancağ ahalilerine mahsusdur· Berker, “Mora İhtilâli”, φ.π., 239. 
206 χκθσλα κε ηνλ Anscombe, απηφο ν γεσγξαθηθφο ρψξνο πεξηιάκβαλε πεξηνρέο πνπ ζήκεξα 

αλήθνπλ ζηνλ βφξεην ειιαδηθφ ρψξν, ηε δπηηθή Π.Γ.Γ.Μ., ην Κφζνβν, ηε λφηηα εξβία θαη ην 

Μαπξνβνχλην. πσο αλαθέξεη θαη ν Anscombe, απηή ε δηαπίζησζε δελ απνηειεί ηζηνξηθφ ηεθκήξην 

γηα λα λνκηκνπνηήζεη ζεκεξηλέο εζληθηζηηθέο βιέςεηο, ηχπνπ «Μεγάιεο Αιβαλίαο»· Anscombe, φ.π., 

107, ππνζεκ. 3. 
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παξαπάλσ θαη απαηηεί ηε ζχιιεςή ηνπο. ζνλ αθνξά ηε δξάζε ηνπο, θαηεγνξνχληαη 

γηα πιηάηζηθν ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη γεληθφηεξε θαηαπίεζε (zülm ve taadi) ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο είρε ππνρξεσζεί λα θαηαθχγεη ζε γεηηνληθέο 

πεξηθέξεηεο. πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξφθεηηαη γηα έλα κνηίβν 

αξθεηά ζπρλφ ζηηο αξρεηαθέο πεγέο πνπ κειεηήζεθαλ γηα απηή ηελ εξγαζία, ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ηέηνηα πεξηζηαηηθά πξνθαινχζαλ ή απεηινχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηε θπγή νιφθιεξσλ πιεζπζκψλ.  

Ο Αιβαλφο Υαζάλ ζα εκθαληζηεί ζην πξνζθήλην μαλά ην 1758, φηαλ ζα 

βξεζεί αλακεκεηγκέλνο ζην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ βνεβφδα ηεο Βέξνηαο Μνιιά 

Μνπζηαθά, ην νπνίν αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο κειέηεο. Έλα απφ 

ηα θηξκάληα ζε εθείλε ηελ ζεηξά εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

Αιβαλψλ απφ ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο πεξηιάκβαλε ηελ εληνιή απνκάθξπλζεο ηνπ 

Αξλαβνχη Υαζάλ θαη ησλ ζπλεξγψλ ηνπ απφ ηελ πεξηνρή. Ο ayan ζεσξήζεθε 

ζπλεξγφο ηνπ Μνιιά Μνπζηαθά, θαζψο ηνπ είρε δαλείζεη ρξήκαηα θαη απηφο είρε 

κεηαθέξεη ην ρξένο ηνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Βέξνηαο, 

ππνρξεψλνληάο ηνπο λα ππνγξάςνπλ εγγπήζεηο φηη ην απνδέρνληαη. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ν Υαζάλ λα ηξνκνθξαηεί ηνλ ληφπην πιεζπζκφ κε ηελ ζπκκνξία ηνπ γηα 

λα πάξεη πίζσ ηα ρξήκαηά ηνπ. Σν πεξηζηαηηθφ κε ηνλ Μνιιά Μνπζηαθά αλάγθαζε 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα δηαηάμεη ηελ γεληθφηεξε απνκάθξπλζε ησλ Αιβαλψλ απφ 

ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο, έηζη ψζηε λα επέιζεη ε ηάμε ζηελ πεξηνρή (Arnavud taifesi 

külliyen tard ve ihraç olınmadıkça verilen nizam payidar olmayub). ην δηάηαγκα δελ 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη ζα γίλεη κε ηηο γαίεο θαη ηνπο κνπθαηάδεο πνπ θαηείρε ν 

Υαζάλ ζηε Βέξνηα. Μάιηζηα, ε εθ κέξνπο ηνπ κίζζσζε ηνπ κνπθαηά ηνπ Κίηξνπο 

είρε αλαλεσζεί κέρξη θαη ην 1760.
207

 

Οπσζδήπνηε ην γεγνλφο φηη ν Αξλαβνχη Υαζάλ δάλεηζε, θαηά ηηο πεγέο, 

ρξήκαηα ζηνλ βνεβφδα ηεο Βέξνηαο, είλαη έλδεημε φηη ν Υαζάλ δηέζεηε κεγάιε 

πεξηνπζία.
208

 Σν γεγνλφο φηη απηφο πνπ δαλείδεηαη ήηαλ ν βνεβφδαο ηεο Βέξνηαο 

ππνγξακκίδεη ηελ πνιηηηθή ζεκαζία απηήο ηεο ζπκκαρίαο. πσο παξαηεξνχκε 

παξαπάλσ, ν Αξλαβνχη Υαζάλ έδεημε λα απαζρνιεί απφ λσξίο ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε, φηαλ σο ιεζηήο επηηίζεην ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο. 

Παξφιν πνπ ππήξρε δηαηαγή λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο καδί κε ηνλ 

                                                 
207 Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 114. 
208 Γηα ηνλ δαλεηζκφ ζηα Βαιθάληα σο ραξαθηεξηζηηθή δξαζηεξηφηεηαησλ επαξρηαθψλ ειίη, βι. E. 

Gara, “Moneylenders and Landowners: In Search of Urban Muslim Elites in the Early Modern 

Balkans”, ζην Anastasopoulos (επηκ.), ό.π., 135-147. 
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ζπλεξγφ ηνπ Αξλαβνχη Μερκέη ην 1746, 14 ρξφληα αξγφηεξα βξηζθφηαλ αθφκα ζηελ 

πεξηνρή, εκπιεθφκελνο κάιηζηα ζε κία αθφκε παξάλνκε ππφζεζε. Παξάιιεια, κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, εκθαλίδεηαη κε ην πξνζσλχκην Katerinli, δειαδή απηφο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Καηεξίλε ή πνπ θαηνηθεί κφληκα ζε απηή. Σν πξνζσλχκην απηφ 

θαηαγξαθφηαλ ζην εμήο ζε φια ηα έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνχζαλ θαη πξνζδηφξηδε ηνλ 

ηφπν παξακνλήο ηνπ. Παξφια απηά, ραξαθηεξηδφηαλ παξάιιεια θαη «Αιβαλφο» γηα 

λα αλαδεηρζεί φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξνεξρφηαλ απφ ηελ Καηεξίλε, αιιά 

απιψο έδξεπε εθεί.  

Ο Αιβαλφο Υαζάλ αλαθέξεηαη θαη ζε έλα δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 18-26 

Οθησβξίνπ 1764, πεξίπνπ 18 ρξφληα κεηά ην πξψην έγγξαθν φπνπ εληνπίζηεθε ην 

φλνκά ηνπ.
209

 Σν δηάηαγκα αθνξά ηελ δνινθνλία ηνπ Αληέκνγινπ Υηδίξ, κνπιηεδίκε 

ηνπ ρσξηνχ Κξεββαηάο, θαζψο θαη ην πιηάηζηθν ζηελ πεξηνπζία ηνπ δνινθνλεζέληα 

θαη ζηελ πεξηνρή γεληθφηεξα. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ ηζηθιηθηψλ (çiftlik kethüdası) ηνπ 

Υαζάλ ελνρνπνηείηαη σο ν θχξηνο δξάζηεο απηψλ ησλ πξάμεσλ, ελψ θαηεγνξείηαη φηη 

είρε σο ζπλεξγνχο ηνλ «ηαξαρνπνηφ» Είθν απφ ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη άιινπο 

ιεζηέο.
210

 Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν επηβεβαηψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Υαζάλ σο 

γαηνθηήκνλα, ηζηθιηθά. 

Πξηλ απφ ην έγγξαθν απηφ δχν κνπζνπικάλνη είραλ ππνβάιεη αλαθνξά ζηελ 

Πχιε θαηεγνξψληαο ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ ηζηθιηθηψλ ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ απφ ηελ 

Καηεξίλε, ν νπνίνο ήηαλ ζνχκπαζεο ηνπ ρσξηνχ Κφθνβα (ζεκ. Πνιπδέλδξη 

Ζκαζίαο), φηη ζθφησζε κε φπιν ηνλ Αληέκνγινπ Υηδίξ ην 1756. Δθηφο απφ απηφ ην 

γεγνλφο, ηνλ θαηεγνξνχλ φηη, κε ηελ βνήζεηα ιεζηψλ, αθαίξεζε απφ ηνλ λεθξφ 

ρξήκαηα αμίαο 1.500 γξνζίσλ, θαζψο θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα. Μεηά απφ απηφ 

ην πεξηζηαηηθφ, ν δηαρεηξηζηήο θαη θάπνηνη ιεζηέο έθαλαλ πιηάηζηθν ζηελ πεξηνρή. 

Σν απαληεηηθφ δηάηαγκα δηαηάζζεη ηνλ βαιή ηεο Ρνχκειεο θαη ηνλ θαδή ηεο Βέξνηαο 

λα θξνληίζνπλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ. Αλαθέξεηαη φηη νη δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαζπζηέξεζαλ θαη έηζη απνζηέιιεηαη έλαο κνπκπαζίξεο, 

θξαηηθφο απεζηαικέλνο, γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηάζηαζε. Ζ απνζηνιή ηνπ 

κνπκπαζίξε είλαη ζεκαληηθή, θαζψο απνηειεί ην άηνκν ην νπνίν ζηέιλεηαη κε εληνιή 

ηεο Πχιεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είλαη επηβαξπκέλν κε ηελ επζχλε ηεο 

επίβιεςεο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

                                                 
209 ΒΟΑ, RAD, 21/206. 
210 Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ιεζηέο θαηνλνκάδνληαη, αιιά ηα νλφκαηά ηνπο έρνπλ 

δηαγξαθεί θαη ζηε ζέζε ηνπο έρεη ζεκεησζεί ε ιέμε «eşkıyasıyla», δειαδή «κε ηνπο ιεζηέο ηνπ». 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα δηαγξακκέλα νλφκαηα ησλ ιεζηψλ είλαη ρξηζηηαληθά. 
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Ζ αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη απνδνζεί δηθαηνζχλε δείρλεη ηελ 

αδπλακία ησλ ηνπηθψλ κεραληζκψλ εθπξνζψπεζεο ηνπ θξάηνπο λα απνδψζνπλ 

δηθαηνζχλε, αλαγθάδνληαο ηνπο ζηγφκελνπο λα πξνζθχγνπλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 

Ζ παξέκβαζε ηεο Πχιεο ζηηο επαξρίεο κε ηελ απνζηνιή δηαηαγκάησλ, απεζηαικέλσλ 

θαη ζηξαηεπκάησλ δελ ήηαλ αζπλήζηζηε, δελ ήηαλ φκσο πάληα απνηειεζκαηηθή. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε πηζαλφλ λα κελ ππήξμε ζεηηθφ απνηέιεζκα γηα απηνχο πνπ 

πξνζέθπγαλ ζηελ Πχιε ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπ ηζρπξνχ πιένλ Υαζάλ. Ζ αιήζεηα 

είλαη πάλησο πσο δελ γλσξίδνπκε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο. πσο ζα δνχκε θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, ήηαλ δχζθνιν γηα ηελ Πχιε λα θαηαζηείιεη ηε δξάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνγέλεηαο, φπσο θαη πνιιψλ άιισλ Αιβαλψλ.  

Σα επφκελα ρξφληα, ν Υαζάλ δείρλεη λα εληζρχεηαη, απνθηψληαο φιν θαη πην 

ζεκαληηθέο ζέζεηο, φπσο απηή ηνπ βνεβφδα, νη νπνίεο ηνπ επέηξεπαλ λα επεθηείλεη ηηο 

βιέςεηο ηνπ θαη λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε πεξηνπζία ζηελ Καηεξίλε θαη ζηηο γχξσ 

πεξηνρέο. Γελ είλαη ηπραίν κάιηζηα φηη ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1768, ζχκθσλα κε ηνλ 

βελεηφ πξφμελν ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηάιζεθε θηξκάλη πνπ έδηλε εληνιή λα απνζηείιεη 

ν Υαζάλ απφ ηελ Καηεξίλε ρίιηνπο ηππείο ζην ζηξαηησηηθφ κέησπν ζην Ηάζην. πσο 

αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αλάινγε εληνιή δφζεθε θαη ζε άιινπο 

πξνχρνληεο, κεηαμχ άιισλ ηνλ Μερκέη Μπέε ησλ Γηαλληηζψλ. Δπηπιένλ, ε Πχιε 

δήηεζε 600 πεδνχο απφ ηνλ αρκπεληέξνγινπ ηνπ Κηιθίο θαη απφ ηνλ κπέε ηεο 

Έδεζζαο. Σα θηξκάληα πξφζηαδαλ λα βαδίζνπλ φινη ηνπο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 

Καξακάλ Παζά ηεο Αρξίδνο, ν νπνίνο είρε ζπγθεληξψζεη 6.000 ζηξαηηψηεο.
211

 ε 

απηφ ην ζεκείν, είλαη θαλεξφ φηη ν Υαζάλ απνηεινχζε κηα ππνινγίζηκε δχλακε, ζε 

ζρέζε κε ηνπο πξνχρνληεο ησλ γχξσ θαδάδσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ζηξαηησηψλ πνπ 

ηνπ δεηείηαη αλαδεηθλχεη θαη ηελ έθηαζε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο εμνπζίαο ηνπ, ελψ ην 

γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ηππείο εληζρχεη απηφ ην επηρείξεκα. Δλδηαθέξνλ είλαη 

επίζεο ην γεγνλφο φηη ε Πχιε δεηάεη ηελ βνήζεηα ηνπ παξφηη είραλ εθδνζεί 

δηαηάγκαηα ελαληίνλ ηνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ελψ δελ απνθιείεηαη ε Πχιε λα 

είρε δεηήζεη μαλά ηελ βνήζεηά ηνπ ζην παξειζφλ.
212

  

Απηή ε επηινγή ηεο Πχιεο δείρλεη άιιε κία θνξά φηη, παξφηη ππήξρε 

γεληθφηεξε θαρππνςία απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο, ηα κέηξα ηεο Πχιεο ελαληίνλ ηνπο 

απεπζχλνληαλ ζηελ πξάμε, αθφκα θη φηαλ δεηνχληαλ ε εθδίσμε φισλ ησλ Αιβαλψλ, 

                                                 
211 Μέξηδηνο, ό.π., 404. 
212 Οη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο δελ πιεξνθνξνχλ αλ ηειηθά ζηάιζεθαλ ηα ζηξαηεχκαηα ζην κέησπν ή αλ ν 

Υαζάλ αξλήζεθε λα ππαθνχζεη ζηηο δηαηαγέο ηεο Πχιεο. 
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ζε απηνχο πνπ απεηινχζαλ θάζε θνξά ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη εθείλα ησλ ηνπηθψλ 

ειίη. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε, ε θεληξηθή δηνίθεζε 

ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα δηθφ ηεο φθεινο.    

Γελ είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ Υαζάλ, σζηφζν ην 1779 

ν Καπνπληάλ Παζάο θηλήζεθε ελαληίνλ ησλ γησλ ηνπ Αξλαβνχη Υαζάλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν Υαιίι είρε αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παηέξα ηνπο, θαζψο 

θαη ην αμίσκα ηνπ βνεβφδα. Ο βελεηφο πξφμελνο ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1779 αλαθέξεη φηη ν 

Καπνπληάλ Παζάο, αθνχ ζθφησζε κεγάιν αξηζκφ Αιβαλψλ θαη έζηεηιε ηα θεθάιηα 

ηνπο ζηελ Πχιε, άθεζε ηνλ Ακπληί Παζά ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιινπο αγάδεο 

ππεχζπλνπο γηα ηελ θχιαμε ησλ γχξσ πεξηνρψλ θαη ν ίδηνο θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ 

Καηεξίλε, έπεηηα ζηελ Λάξηζα θαη ηέινο ζηελ Πεινπφλλεζν.
213

 

Καζψο ν Υαζάλ δελ αλαθέξεηαη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πεξηζηαηηθνχ, 

κπνξνχκε λα εηθάζνπκε πσο είρε πεζάλεη ηφηε.
214

 ην πξνζθήλην είρε έξζεη ν γηνο 

ηνπ, ν Υαιίι, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα εληνπίδεηαη ζε πνιιά νζσκαληθά έγγξαθα ηεο 

επνρήο κε ηνλ ίδην λα απνηειεί άιινηε ζχκκαρν θαη άιινηε απεηιή γηα ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε.  

 

 

  

4.3 Ο Αιβαλόο Υαιίι: έλαο «πινύζηνο» Αιβαλόο ζηελ Καηεξίλε θαη ηε Βέξνηα  

 

 Ο γάιινο βνηαλνιφγνο Charles-Nicolas Sigisbert Sonnini γξάθεη γηα ηελ 

παξνιίγνλ ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Υαιίι ην 1780: «Καηά ην κεζεκέξη θηάζακε ζε κία 

κηθξή πφιε, ηελ Καηεξίλε, ε νπνία ήηαλ ε θαηνηθία ελφο αιβαλνχ πξίγθηπα, ηνλ 

νπνίν κνπ είρε πξνηείλεη λα επηζθεθηψ έλαο έιιελαο έκπνξνο απφ ηελ Θεζζαινλίθε. 

Σν φλνκα ηνπ ήηαλ Υαιίι Αγάο.» πλερίδεη ιέγνληαο: «Γελ κπνξέζακε λα ηνλ δνχκε 

γηαηί ήηαλ αξθεηά απαζρνιεκέλνο κε ηηο ζηξαηησηηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ 

εμέγεξζή ηνπ ελάληηα ζηελ Οζσκαληθή Απιή. Παξφια απηά, καο δήηεζε εηιηθξηλά 

                                                 
213 Μέξηδηνο, ό.π., 426. 
214 Αλ ππνζέζνπκε φηη έθηαζε ζηελ Καηεξίλε ζηα 1731, φπσο ππνινγίζακε κε βάζε ην πξψην 

έγγξαθν, ηφηε είλαη πηζαλφ ζηα 1779, πεξίπνπ 50 ρξφληα κεηά, λα κελ βξηζθφηαλ ζηε δσή. πσο θαη 

λα έρεη, δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη. 
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ζπγγλψκε θαη καο πξνζέθεξε δχν απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ γηα λα καο ζπλνδεχζνπλ 

ζηνλ ιπκπν».
215

  

 Ο Beaujour αλαθέξεη, γηα ηελ πεξίνδν θάπνπ αλάκεζα ζηα 1787 θαη 1797, φηη 

ηελ Ήπεηξν δηνηθνχζε ν παζάο ησλ Ησαλλίλσλ (Αιή Παζάο), ηελ Θεζζαινλίθε ν 

παζάο ηεο Θεζζαινλίθεο, ην βφξεην ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο δηνηθνχληαλ απφ ηνπο 

κπέεδεο ηεο πεξηνρήο, ελψ ε Πηεξία βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ Αγά 

ηεο Καηεξίλεο.
216

 Σν γεγνλφο φηη ν Beaujour παξαζέηεη ηνλ Υαιίι Αγά, έζησ 

εκκέζσο, φρη θαη‟ φλνκα, αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηζρπξνχο δηνηθεηέο ηεο 

επνρήο απνδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ήηαλ γλσζηή ε δχλακή ηνπ. Καζψο ε πεξηγξαθή 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά φηη «ν αγάο ηεο Καηεξίλεο δηνηθεί ηνλ ιπκπν ζηελ 

ζέζε ηνπ Γία», ππνγξακκίδεη, παξά ηε ξεηνξηθφηεηά ηεο, ηελ ηζρχ πνπ είρε ν Υαιίι 

Αγάο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Καηεξίλε θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Ο Υαιίι Αγάο θαη 

ε Καηεξίλε κπνξεί λα κελ είραλ ηελ ηζρχ θαη ην κέγεζνο ηνπ Αιή Παζά θαη ησλ 

Ησαλλίλσλ αληίζηνηρα, αιιά ζίγνπξα απνηεινχζαλ, φρη κφλν γηα ηελ Πχιε, έλα 

ζεκείν αλαθνξάο.  

 Έλα απφ ηα πξψηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν Υαιίι Αγάο, αθνξά 

κηα ιεζηεία ρξεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ θφξνπο πνπ ζηέιλνληαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνπο κνπιηεδίκεδεο ηνπ θαδά ηεο Διαζζφλαο. Σα έγγξαθα 

ζρεηηθά κε απηφ ην πεξηζηαηηθφ εθδφζεθαλ ην 1765. Ζ επίζεζε έιαβε ρψξα ζηα φξηα 

ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο κε ηνλ θαδά ηνπ Πιαηακψλα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

ππάξρεη ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνπο ayan ηεο Βέξνηαο θαη ηεο Καηεξίλεο θαη ζε 

απηνχο ηεο Διαζζφλαο, κε ηνπο δεχηεξνπο λα θαηεγνξνχλ ηνπο πξψηνπο φηη 

ελνξρήζηξσζαλ ηελ ιεζηεία.
217

  

 Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο θαλείο κπνξεί 

λα δηαθξίλεη ζε απηφ ηε ζρέζε ιεζηψλ θαη πξνπρφλησλ κε ηνπο πξψηνπο λα 

απνηεινχλ πνιιέο θνξέο εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ayan γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζε 

θάπνηα πεξηνρή. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ λνκηκφηεηαο θαη παξαλνκίαο ζηηο 

πξάμεηο ησλ πξνπρφλησλ ήηαλ ιεπηή.
218

 Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

παξέκβαζε ηεο Πχιεο ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ ιφγσ ηνπ φηη ηα ρξήκαηα ήηαλ 

θξαηηθά. Δθηφο απφ ηελ απνζηνιή θξαηηθψλ ππάιιεισλ, ε Πχιε απνθάζηζε λα 

                                                 
215 C. S. Sonnini, Voyage en Grèce et en Turquie fait par ordre de Louis XVI et avec l’autorisation de 

la cour ottomane, η. 2, Παξίζη 1801, 383- 384. 
216 Beaujour, Tableau du commerce, ό.π., η. 1, 25. 
217 Απηφ ην πεξηζηαηηθφ έρεη αλαιπζεί κε ηνλ ηίηιν “The Hazine Incident” ζην Anastasopoulos, 

“Imperial Institutions”, φ.π., 125-147. 
218 .π., 125. 
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αλαζέζεη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηελ επζχλε γηα ηελ ζχιιεςε ησλ ιεζηψλ, αιιά θαη 

ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα.  

 Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

είλαη ε αλάκεημε ηνπ Υαιίι Αγά ζε απηή ηελ ππφζεζε. Ο Υαιίι θαηεγνξείηαη απφ 

ηνπο βνεβφδεο ηεο Διαζζφλαο σο ππνθηλεηήο ηεο ιεζηείαο ησλ ρξεκάησλ. Μεηαμχ 

άιισλ, αλαθέξεηαη φηη έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ρξηζηηαλνχο ιεζηέο. ηελ πνξεία θαη 

ζε κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο ζπκβηβαζκνχ, εκθαλίδνληαη ζην δηθαζηήξην 

ηεο Βέξνηαο, παξφληνο ηνπ κνπηαζαξίθε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη εθπξφζσπνη ησλ 

αλακεκεηγκέλσλ θαδάδσλ. Ο Υαιίι παξνπζηάδεηαη ζην δηθαζηήξην σο εθπξφζσπνο 

ηνπ θαδά ηνπ Πιαηακψλα. Ο ηίηινο πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηε ζρεηηθή ηεξνδηθαζηηθή 

θαηαρψξεζε είλαη «voyvoda ve ayandan», γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο θαηείρε ηελ 

ζέζε ηνπ βνεβφδα ζηνλ θαδά ηνπ Πιαηακψλα θαη ίζσο θαη ζην Κίηξνο.
219

  

 Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1768, ην φλνκα ηνπ Υαιίι Αγά θάλεη πάιη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηα νζσκαληθά θαηάζηηρα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηά ηεο ζεηξάο 

Rumeli Ahkâm Defterleri.
220

 Ζ ππφζεζε αθνξά κηα θαηεγνξία γηα ππεμαίξεζε 

πεξηνπζίαο. Ο Αρκέη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Κίηξνπο αλαθέξεη φηη ν Υαιίι Αγάο απφ 

ηελ Καηεξίλε θαηαπάηεζε ηα ηζηθιίθηα ηνπ αδεξθνχ ηνπ, Αιή Μπεζέ, φηαλ απηφο 

πέζαλε. Ο Αρκέη πξνζπάζεζε λα βξεη ιχζε ζε απηφ ην δήηεκα, αιιά, ζχκθσλα κε 

ηνλ ίδην, απηφ ήηαλ δχζθνιν, θαζψο ν Υαιίι Αγάο ήηαλ «ηχξαλλνο» θαη «πινχζηνο» 

(cebabireden ve kuvve-i maliyesi olduğundan).
 
Ο Αρκέη θαηεγνξεί ηνλ Υαιίι Αγά φηη 

θαηέιαβε ηηο γαίεο παξάλνκα θαη κε ηε βία, παξφιν πνπ ν ίδηνο είλαη ν λφκηκνο 

θιεξνλφκνο ηνπ αδειθνχ ηνπ.
221

 Ζ θαηαπάηεζε απηή έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

ππεξέηε (hizmetkâr)
222

 ηνπ Υαιίι, Σηκνπξζάρ, ν νπνίνο ήηαλ επίζεο θάηνηθνο ηνπ 

ρσξηνχ Κίηξνο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα απεζηάιε ζηνλ κνπηαζαξίθε ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηνλ θαδή ηεο Βέξνηαο θαη δηέηαζζε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο 

(ihkak-ı hak), ε νπνία ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ επηζηξνθή νιφθιεξεο ηεο πεξηνπζίαο 

ζηνλ βεθίιε ηνπ Αρκέη.  

 Απηφ πνπ είλαη αμηνζεκείσην ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαρψξεζε είλαη θαηαξράο 

ε είδεζε φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ Υαιίι απνθηά κε παξάλνκν ηξφπν ηζηθιίθηα ζε 

πεξηνρέο ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο, απμάλνληαο ηελ πεξηνπζία θαη ηελ αθηίλα δξάζεο 

                                                 
219 .π., 125-127, 139. Απφ ηα έγγξαθα πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία δελ πξνθχπηνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε γίλεηαη ν Υαιίι βνεβφδαο ζηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπ Υαζάλ. 
220 ΒΟΑ, RAD24/595.  
221 Γηα ηηο θιεξνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζιακηθνχ ηεξνχ λφκνπ, βι. Schacht, ό.π., 169-174. 
222 Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ απηνχ δειψλεη φηη ν Σηκνπξζάρ εξγαδφηαλ ζηα ηζηθιίθηα πνπ δηέζεηε ν Υαιίι 

Αγάο ζηηο γχξσ πεξηνρέο. 
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ηεο.
223

 Ζ απφθηεζε απηή, παξφηη δελ επεμεγείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν, 

πηζαλφηαηα λα έγηλε κε ηε ρξήζε βίαο. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνχρνληαο, πέξα απφ ηελ κίζζσζε θφξσλ, επέλδπε θαη ζηε ζπζζψξεπζε γεο. Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ Υαιίι απφ ηνλ Αρκέη σο «ηχξαλλνπ» θαη «πινχζηνπ» 

ππνδειψλεη ηελ ηζρχ ηνπ αιβαλνχ ayan εθείλε ηελ πεξίνδν, θαζψο θαη ηε ζεκαζία 

απηήο ηεο ηζρχνο γηα ηελ απνηξνπή ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Ο Αρκέη 

δηακαξηχξνηαλ φηη δελ κπνξεί λα δηθαησζεί ιφγσ ηνπ φηη αληίπαιφο ηνπ είλαη θάπνηνο 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηζρπξφηεξφο ηνπ. Ζ κφλε ηνπ ειπίδα ήηαλ ε παξέκβαζε ηεο 

Πχιεο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη παξφκνηεο πεξηπηψζεηο δελ ήηαλ 

αζπλήζηζηεο.
224

  

 ζνλ αθνξά ηε πηζαλή έθβαζε ηεο ππφζεζεο, ν Αλαζηαζφπνπινο ζεσξεί φηη 

είηε ν θαδήο ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ ην δηάηαγκα ζα έπξεπε λα είλαη ηδηαίηεξα 

ηζρπξφο θαη αδέθαζηνο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξαθάκςεη ηελ δχλακε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνχρνληα, είηε ην νζσκαληθφ θξάηνο εμέδηδε δηαηάγκαηα γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ ρσξίο λα δηαθξίλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηδε ε 

εθαξκνγή ηνπο.
225

 Πάλησο, νη ζπγθεθξηκέλεο πεγέο δελ καο δίλνπλ απάληεζε γηα ην 

πνηα ήηαλ ε έθβαζε ηεο ππφζεζεο. Μπνξνχκε σζηφζν λα ππνζέζνπκε πσο ζα ήηαλ 

πνιχ δχζθνιν λα ιπζεί ππέξ ηνπ Αρκέη, δεδνκέλεο ηεο ηζρχνο ηνπ Υαιίι, αιιά θαη 

ηεο απνπζίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. Πέξα απφ ηνλ θαδή 

ηεο Βέξνηαο, νη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη ηεο Πχιεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ήηαλ 

ν δηνηθεηήο θαη ν θαδήο ηεο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη είραλ ηελ έδξα ηνπο καθξηά απφ 

ηελ πφιε ηεο Βέξνηαο. 

 πσο πξνθχπηεη απφ θάπνηεο ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

επφκελα ρξφληα, ε Πχιε φρη κφλν δελ θαηάθεξε λα πεξηνξίζεη ηελ επηξξνή ηνπ Υαιίι, 

αιιά αληίζεηα ηνπ παξαρψξεζε πεξηζζφηεξα αμηψκαηα, κεηαμχ άιισλ κηα ζεκαληηθή 

ζέζε ζηε θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ γηα ηνπο γχξσ θαδάδεο. πγθεθξηκέλα, ην φλνκα 

ηνπ Υαιίι, κε βάζε ηηο ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηεο Βέξνηαο πνπ κειεηήζεθαλ, 

εκθαλίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ κπνπγηνπξληηά ηνπ δηνηθεηή ηεο Πεινπνλλήζνπ Οζκάλ 

                                                 
223 Να αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε έθηαζε πεξηιάκβαλε αθφκε έλα ζπίηη θαη έλαλ αρπξψλα. 
224 Γηα παξάδεηγκα, ην 1782 ν Μπατξάκ ζηέιλεη αλαθνξά ζηελ Πχιε γηα λα θαηαγγείιεη έλαλ 

ηδηνθηήηε ηζηθιηθηψλ απφ ηηο έξξεο, ν νπνίνο, αλ θαη ρξσζηνχζε ρξήκαηα ζηνλ αδεξθφ ηνπ, πνπ ήηαλ 

ζνχκπαζεο ησλ ηζηθιηθηψλ ηνπ, αξλήζεθε λα ηνπ ηα δψζεη. αλ λα κελ έθηαζε απηφ, καδί κε 

ζπλεξγνχο ηνπ, δνινθφλεζαλ ηνλ αδεξθφ ηνπ. Ο Μπατξάκ ραξαθηεξίδεη ηχξαλλν (gaddar) ηνλ Δκίλ 

Αγά, ηνλ ηδηνθηήηε ησλ ηζηθιηθηψλ· Ursinus, Grievance Administration, ό.π., 95. 
225 Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 37. 
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Παζά. Σν πξψην ρξνλνινγείηαη ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1771.

226
 ην ζπγθεθξηκέλν 

έγγξαθν αλαθνηλψζεθε ε πξφζιεςε ηνπ Υαιίι Αγά σο θατκαθάκε θαη δηνηθεηή ησλ 

δεξβελίσλ γηα ηελ θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ ησλ θαδάδσλ. Ο Υαιίι Αγάο είρε ινηπφλ 

ηελ επζχλε γηα ηελ πξφζιεςε θαη απφιπζε ησλ κπνινπθκπαζήδσλ πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεζηείαο. Γελ αλαθέξεηαη ζε πνηεο πεξηνρέο 

ζπγθεθξηκέλα είλαη ππεχζπλνο ν Υαιίι, αιιά γίλεηαη αλαθνξά ζε φινπο ηνπο θαδάδεο 

κε δεξβέληα (gerekdir ki siz ki derbendat vaki olan kazaların kadıları ve ayan ve 

zabitan ve ahali ve bilcümle reayalarısız ağa-ı mumaileyhi cümleniz üzerlerinize 

kaymakam ve başbuğu bulup).
227

  

 Έλα άιιν δηάηαγκα, ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1771, γλσζηνπνηεί ηε δξάζε 

αιβαλψλ ιεζηψλ ζηελ Ρνχκειε, ε νπνία ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί ακέζσο 

δξαζηηθά.
228

 Ο Υαιίι Αγάο δηαηάζζεηαη λα θιείζεη ηα πεξάζκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ 

κπνινπθκπαζήδσλ, έηζη ψζηε λα κελ εμαπισζνχλ νη ιεζηέο. Με ηελ εθδίσμε ησλ 

Αιβαλψλ, ζα απνθαζίζηαην ε εξεκία θαη ε ηάμε γηα ηνπο θαηνίθνπο. ε άιιν 

έγγξαθν ηεο ίδηαο ρξνληάο, ν δηνηθεηήο ηεο Πεινπνλλήζνπ αζθεί θξηηηθή επεηδή νη 

αιβαλνί ιεζηέο πεξλνχλ ηα πεξάζκαηα, παξφηη ζην παξειζφλ είραλ δνζεί εληνιέο λα 

κελ επηηξέπεηαη απηφ.
229

 ε απηή ηελ πεξίπησζε ελεκεξψλεη φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη 

βειηίσζε ζηελ θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα 

ησλ αιβαλψλ ιεζηψλ.  

 Ζ επηκνλή ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ιεζηείαο δείρλεη 

πφζν ζνβαξφ πξφβιεκα απνηεινχζε εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά παξάιιεια πφζν 

δχζθνινο ήηαλ ν έιεγρνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο. Ζ ζπλερήο αλαθνξά ζε έγγξαθα 

ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιάκβαλε ε θεληξηθή δηνίθεζε δείρλεη 

ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε. Ζ ηδηαίηεξε κλεία 

ζηνπο αιβαλνχο ιεζηέο ηνλίδεη γηα αθφκε κία θνξά ην γεγνλφο φηη ζεσξνχληαλ 

κεγάιε απεηιή θαη πξφβιεκα γηα ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε ζηα Βαιθάληα. Ζ Πχιε 

παξαηεξνχζε φηη, παξφηη είραλ δνζεί εληνιέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεζηείαο, ε 

θαηάζηαζε δελ είρε βειηησζεί. πρλά απνζηέιινληαη αμησκαηνχρνη απφ ηελ 

                                                 
226 KS91/576/1. 
227 Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά αλ απηφ ην αμίσκα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ θαηέιαβε 

αξγφηεξα ν Κνπξη Αρκέη Παζάο. πσο γλσξίδνπκε, ν Κνπξη Αρκέη Παζάο αλήιζε ζην αμίσκα ηνπ 

επφπηε ησλ δεξβελίσλ ην 1775, δειαδή ηέζζεξα ρξφληα κεηά απφ απηέο ηηο δηαηαγέο. Πηζαλφλ σζηφζν 

λα αθνξά κηα ρακειφηεξε ζέζε ζηελ ηεξαξρία. Βι. C. Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend 

Teşkilâtı, Ηζηάλκπνπι 1967, 133. 
228 KS91/575/3. 
229 KS91/577/1. 
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Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα επηβιέςνπλ ηελ θαηάζηαζε, αιιά ππάξρνπλ θαη αξθεηά 

παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ πσο ε δηνίθεζε αξθείηαη ζηελ απνζηνιή δηαηαγκάησλ 

πξνο ηηο επαξρίεο ηεο θαη ζηνλ δηνξηζκφ αηφκσλ ησλ επαξρηψλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε 

ηελ επζχλε ηεο θαηαζηνιήο ηεο ιεζηείαο. 

 Πξνθαιεί πάλησο εληχπσζε ην γεγνλφο φηη δφζεθε εληνιή ζηνλ Υαιίι λα 

επηβιέπεη ηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ δξάζε αιβαλψλ ιεζηψλ ζε 

απηφλ. Ο Υαιίι επσκίζηεθε απηή ηελ επζχλε, παξά ην γεγνλφο φηη ήηαλ θαη ν ίδηνο 

Αιβαλφο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη εθείλε ηελ 

πεξίνδν, παξφηη νη Αιβαλνί ζεσξνχληαλ επηθίλδπλνη θαη ηαξαρνπνηνί, ην νζσκαληθφ 

θξάηνο εζηίαδε ηε πξνζνρή ηνπ ζηνπο Αιβαλνχο πνπ δηαηάξξαζαλ ηελ ηάμε θαη φρη 

ζε απηνχο πνπ είραλ εδξαησζεί ζηηο επαξρίεο θαη ιεηηνπξγνχζαλ εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε αληηκεηψπηζε ησλ αιβαλψλ πξνπρφλησλ ήηαλ δηαθνξεηηθή, 

θαζψο ζπρλά ε Πχιε ρξεηαδφηαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ο Υαιίι, αλ θαη Αιβαλφο, δελ 

ραξαθηεξηδφηαλ ηέηνηνο, παξφηη ε Πχιε γλσξίδε ηελ θαηαγσγή ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, φπσο θαη ζε άιιεο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, ε Πχιε εζηίαδε ζε απηνχο 

ηνπο αιβαλνχο ιεζηέο πνπ πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζηηο επαξρίεο ηνλίδνληαο ηελ 

αιβαληθή θαηαγσγή ηνπο, λνκηκνπνηψληαο έηζη ηελ επέκβαζή ηεο.  

Απφ ηελ άιιε, είλαη αιήζεηα πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππήξμε παξάιιεια 

πνιηηηθή ηεο Πχιεο λα θαηαζηαινχλ θαη αιβαλνί πξνχρνληεο θαη επαξρηαθνί 

δηνηθεηέο, νη νπνίνη είραλ εδξαησζεί νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζε θάπνηεο πεξηνρέο, 

πξνθαλψο επεηδή ζεσξνχληαλ πσο θαη απηνί απεηινχζαλ ηελ αζθάιεηα ζηηο επαξρίεο 

θαη πηζαλφλ επίζεο επεηδή ακθηζβεηνχζαλ ηελ ηζρχ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε απηέο. 

ηηο αιβαληθέο επαξρίεο ηελ ίδηα πεξίνδν, αιβαλνί κπέεδεο κε ηζρχ θαη πινχην 

έδεηρλαλ λα βξίζθνληαη απφ ηελ κία ζηηγκή ζηελ άιιε ζηα δχν δηαθνξεηηθά 

ζηξαηφπεδα, απηφ ηνπ «ζπκκάρνπ» ή ηνπ «ερζξνχ» ηεο Πχιεο. Σν 1786-1787 ιφγσ 

ηεο έληαζεο ζηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία, ην νζσκαληθφ θξάηνο αλέβαιε ηελ 

εθζηξαηεία θαηά ηνπ Μαρκνχη Μπνπζαηιή, ζηνλ νπνίν φρη κφλν δφζεθε ράξε, αιιά 

θαη ην αμίσκα ηνπ παζά ηξηψλ ηππνπξίδσλ. Ο Μαρκνχη, παξφηη δέρζεθε ηε ράξε, δελ 

θάλεθε δηαηεζεηκέλνο λα παξακείλεη ππάθνπνο ζηελ Πχιε ηα επφκελα ρξφληα.
230

 Ζ 

πεξίπησζε απηή δείρλεη πάιη ηε ζπγθπξηαθή αληηκεηψπηζε ησλ Αιβαλψλ απφ ηε 

θεληξηθή δηνίθεζε.  

                                                 
230 Αξο, ό.π., 98-99. 
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Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιεζηείαο, 

κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο φηη ν ππνςήθηνο θάηνρφο απηήο ηεο ζέζεο ζα κπνξνχζε λα 

βξεη ηξφπνπο γηα λα επηιεγεί ν ίδηνο αλάκεζα ζε πνιινχο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

κηα ηέηνηα ζέζε κπνξνχζε λα απνθηεζεί κε ηε ρξήζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθηχσλ 

πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη πξνχρνληεο κε άηνκα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ Πχιε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Γηα παξάδεηγκα, ν Sonnini αλαθέξεη, φπσο ζεκεηψζακε 

παξαπάλσ, φηη έλαο έιιελαο έκπνξνο ηνλ παξφηξπλε λα επηζθεθηεί ηελ Καηεξίλε θαη 

ηνλ Υαιίι Αγά. Οη έκπνξνη θαη ζπγθεθξηκέλα νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί έκπνξνη ζε 

ζεκαληηθά εκπνξηθά θέληξα, φπσο ε Θεζζαινλίθε, κπνξνχζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ 

ζρέζεηο πειαηεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ, ιφγσ πηζαλψλ δηαζπλδέζεσλ κε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ή αθφκα θαη κε ηελ Πχιε, ζα απέδηδαλ ζε απηνχο νθέιε. ε 

απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζακε λα ζπκεζνχκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Μνιιά Μνπζηαθά, 

βνεβφδα ηεο Βέξνηαο, ν νπνίνο, φηαλ δησθφηαλ απφ ηελ Πχιε, έζηεηιε έλαλ ρξηζηηαλφ 

έκπνξν κε δηαζπλδέζεηο θαη επαθέο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα ςάμεη ζπκκάρνπο 

θαη λα βνεζήζεη ζηε ζεηηθή έθβαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ.
231

 Αλ θαη ε θαηάιεςε κηαο 

ζέζεο ήηαλ ζπρλά πην ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δείρλεη θη απηή 

ηελ χπαξμε δηθηχσλ ζηηο επαξρίεο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

πσο ζα δνχκε ζην επφκελν ππνθεθάιαην, ν Υαιίι άιιαμε κέζα ζε ιίγα 

ρξφληα ζηξαηφπεδν θαη απνηειέζε θαη πάιη απεηιή γηα ηελ Πχιε. Σφηε φκσο, ε 

απεηιή πνπ αληηκεηψπηδε ήηαλ θξίζηκε θαη ε πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ηνπ απφ ηελ 

Πχιε πην ζπληνληζκέλε. Βέβαηα, ηειηθά ην θξάηνο πάιη απέηπρε λα θαηαζηείιεη ηε 

δχλακή ηνπ. 

 

 

 

4.4 Μεηαμύ λνκηκόηεηαο θαη παξαλνκίαο: ε πεξίπησζε ηεο Καηεξίλεο θαη ηα 

δίθηπα εμνπζίαο ησλ Αιβαλώλ ζηηο νζσκαληθέο επαξρίεο 

 

 

Σα ρξφληα κεηά ην 1771, ν Υαιίι πξσηαγσληζηεί πάιη ζε κηα ζεηξά απφ 

έγγξαθα, ηα νπνία αθνξνχζαλ ηε θχιαμε ησλ δεξβελίσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ιεζηείαο. Μέζα απφ ηα έγγξαθα δηαθαίλεηαη κηα ζπκκαρία κεηαμχ ηνπ Υαιίι θαη ηνπ 

επφπηε ησλ δεξβελίσλ Κνπξη Αρκέη Παζά. Ο ζεζκφο ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ 

                                                 
231 Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 117-118. 
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(derbendat nazırı ή derbendat basbuğu) δεκηνπξγήζεθε ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθφο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ.
232

 πσο ζα θαλεί παξαθάησ, ε 

ζέζε απηή θαζ‟ φιν ηνλ 18
ν
 αηψλα έγηλε αηηία ζχγθξνπζεο κεηαμχ πνιιψλ αιβαλψλ 

πξνπρφλησλ ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη πξάγκαηη απηνί πνπ ηελ θαηείραλ ήηαλ 

πνιχ ζπρλά Αιβαλνί. Αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ην αμίσκα ζπλδέζεθε 

απνιχησο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ βαιή ηεο Ρνχκειεο.
233

 

 Σν αμίσκα σζηφζν έρεη καθξηλφ παξειζφλ, κε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή λα 

δηαθέξεη πνιχ απφ εθείλε πνπ έιαβε ηνλ 18
ν
 αηψλα. Σν νζσκαληθφ θξάηνο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα παξέρεη πξνζηαζία ζε δηάθνξα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο, ίδξπζε 

ην ζχζηεκα θχιαμεο ησλ δεξβελίσλ κε ηελ απαζρφιεζε ρσξηθψλ απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία σο ππεχζπλσλ γηα ηελ θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ, ησλ δξφκσλ θαη ησλ 

γεθπξψλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Ζ επηρείξεζε απηή απνηεινχληαλ απφ αξθεηά άηνκα, 

ηα νπνία ήηαλ επηθνξηηζκέλα κε δηαθνξεηηθέο επζχλεο. Πνιιέο θνξέο παξερφηαλ 

απαιιαγή απφ ηελ θνξνινγία ζηηο αγξφηεο πνπ αλαιάκβαλαλ απηή ηελ απνζηνιή.
234

 

Σν ζχζηεκα απηφ εθαξκνδφηαλ ηφζν ζηα Βαιθάληα φζν θαη ζηελ Αλαηνιία θαη ε 

νξγάλσζή ηνπ δελ ήηαλ πάληνηε νκνηφκνξθε ζε βάζνο ρξφλνπ, νχηε γεσγξαθηθά.
235

  

Σν αμίσκα ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ δελ ζα πξέπεη λα εξκελεπηεί απιά ζαλ 

ζέζε κε θάπνηεο επίζεκεο αζηπλνκηθέο αξκνδηφηεηεο, αιιά ζέζε πνπ παξάιιεια 

πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θάηνρφ ηεο λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν δηάθνξσλ 

πεξηνρψλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαπηχμεη δίθηπα επαθψλ κέζσ ησλ 

θαηά ηφπνπο ππαιιήισλ ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, κε ην επίζεκν πξφζρεκα ηεο 

δίσμεο ηεο ιεζηείαο, ν θάηνρνο απηνχ ηνπ αμηψκαηνο κπνξνχζε λα απνθηήζεη πινχην 

                                                 
232 Orhonlu, ό.π., 73. 
233 Georgieva, φ.π., 13-14. 
234 Γηα ηα ζρεηηθά κε ηε θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ αμηψκαηα, θαζψο θαη γηα ηε ζρεηηθή ηεξαξρία, βι. 

Orhonlu, ό.π., 32-69. Βέβαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη θάηνηθνη πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλνη κε ηε 

θχιαμε ησλ ζηελψλ, δελ εθηεινχζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε ζπλέπεηα λα αλαγθάδνληαη λα πιεξψζνπλ 

θαλνληθά ηνπο θφξνπο· Georgieva, φ.π., 14-15. 
235 Ο Kasaba, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ Αλαηνιία, αλαθέξεη φηη, αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε 

απαιιαγή απφ ηε θνξνινγία σζνχζε ηνπο αγξφηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ, 

άιιεο θνξέο νη αγξφηεο ζπκκεηείραλ εζεινληηθά κε ζθνπφ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φπια γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο· Kasaba, ό.π., 71-72. Ζ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία 

έρεη αζρνιεζεί κε ην αμίσκα ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ ζην πιαίζην ηεο ζπγγξαθήο έξγσλ γχξσ απφ 

ηε δξάζε ηνπ Αιή Παζά, θαζψο θαη γχξσ απφ ηνπο θιέθηεο θαη ηνπο αξκαηνινχο, κε ηνπο δεχηεξνπο 

λα απνηεινχλ ηα έλνπια ζψκαηα ρξηζηηαλψλ ξαγηάδσλ πνπ είραλ σο ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ πξψησλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ιφγσ ηνπ φηη ε «δεμακελή» ησλ 

αξκαηνιψλ ήηαλ νη θιέθηεο, ππήξρε ζπρλή ελαιιαγή ζηξαηνπέδσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη νη νκάδεο απηέο έρνπλ ζπλδεζεί ζεκαληηθά κε ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Γηα ην 

ξφιν ησλ αξκαηνιψλ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, βι. P. Stathis, “From Klephts and Armatoloi to 

Revolutionaries”, ζην Anastasopoulos θαη Kolovos (επηκ.), ό.π., 167-179. 
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θαη λα εδξαησζεί κε λφκηκα θαη θπξίσο παξάλνκα κέζα ζηηο πεξηνρέο θάησ απφ ηελ 

εμνπζία ηνπ.
236

  

εκαληηθνί επφπηεο ησλ δεξβελίσλ ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ήηαλ ν 

Κνπξη Αρκέη Παζάο θαη ν Σεπειελιήο Αιή Παζάο. πσο θαίλεηαη, ε ζέζε απηή ην 

β΄ κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα έγηλε «κήινλ ηεο έξηδνο» αλάκεζα ζηνπο δχν ηζρπξνχο 

αιβαλνχο πξνχρνληεο. Οη ζρέζεηο ηνπ Αιή Παζά θαη ηνπ Κνπξη Αρκέη Παζά δελ 

ήηαλ πάληνηε ερζξηθέο. πσο πξναλαθέξακε, ην 1776 ν Αιή Παζάο ζπκκάρεζε κε 

ηνλ Κνπξη Αρκέη Παζά ελαληίνλ ηνπ Μερκέη Μπνπζαηιή ηεο θφδξαο. κσο νη 

ζρέζεηο ηνπο ζηαδηαθά πήξαλ ηελ κνξθή ελφο αληαγσληζκνχ πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηηο 

ζπγθξνπφκελεο θηινδνμίεο ηνπο. Ο Κνπξη Αρκέη Παζάο δηαηήξεζε ηε ζέζε ηνπ 

επφπηε ησλ δεξβελίσλ απφ ην 1775 κέρξη ην 1787 φηαλ, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ηνλ 

αληηθαηέζηεζε κφληκα ν Αιή Παζάο.
237

 Νσξίηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 1778, ν Αιή Παζάο 

είρε θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ αλαπιεξσηή derbendat basbuğu κεηά ηελ πξνζσξηλή 

παχζε ηνπ Κνπξη Αρκέη Παζά απφ ηε ζέζε απηή.
238

  

 Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο δηακάρεο ηνπ Κνπξη Αρκέη Παζά κε ηνλ Μερκέη 

Κάιν Παζά απφ ηα Ησάλληλα. αλ λα κελ έθηαζε απηφ, έραζε ηφηε θαη ηελ ζέζε ηνπ 

κνπηαζαξίθε ηεο Απιψλαο. Ο Μερκέη Κάιν Παζάο πήξε ηελ ζέζε ηνπ ζηελ Απιψλα 

θαη ν Σζαηαιηδαιήο Υαηδήο Αιή Παζάο, θχιαθαο (bekçi) ηεο Δχβνηαο, θαηάθεξε λα 

θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

ζέζε ηνπ αλαπιεξσηή δφζεθε ζηνλ Αιή κε γλψκνλα φηη σο Αιβαλφο γλψξηδε 

θαιχηεξα ηελ πεξηνρή θαη κπνξνχζε πην εχθνια λα ζπλελλνεζεί κε ηνπο ιεζηέο ζηα 

Βαιθάληα, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Σζαηαιηδαιί Υαηδή Αιή Παζά.
239

 

 Γηα ηνλ Αιή Παζά ε επθαηξία ήηαλ ζεκαληηθή. Παξάιιεια σζηφζν, ππήξρε 

ζπλερψο ν αληαγσληζκφο ηνπ κε ηνλ Κνπξη Παζά, ν νπνίνο ήζειε κε θάζε ηξφπν λα 

αλαθηήζεη ηελ ρακέλε ηνπ ζέζε θαη λα επαλέξζεη γεληθφηεξα ζηα πνιηηηθά 

ηεθηαηλφκελα, θεξδίδνληαο πάιη ηελ εχλνηα ηεο Πχιεο. Ο Αιή Παζάο έκεηλε πέληε 

κήλεο ζε απηή ηε ζέζε, σζηφζν ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εδξαίσζή ηνπ ζηελ 

πεξηνρή, αζθψληαο επηξξνή θαη έρνληαο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγίζηκν κέξνο ηεο 

                                                 
236 Skiotis, φ.π., 234. 
237 Orhonlu, ό.π., 133. Ζ Georgieva παξαζέηεη ηελ πιεξνθνξία φηη πηζαλφηαηα ην 1797 ν Αιή Παζάο 

είρε απσιέζεη ην αμίσκα ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ, ην νπνίν είρε πεξηέιζεη ζηνλ Ηζκαήι Μπέε ησλ 

εξξψλ. Χζηφζν δελ έρνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Βι. Georgieva, φ.π., 14, ππνζεκ. 81. 
238 Skiotis, φ.π., 230. 
239 .π., 231. 
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Ρνχκειεο. Αξγφηεξα, κεηαμχ 1787 θαη 1820, ν Αιή θαηάθεξε λα εληζρπζεί 

ζεκαληηθά, κε ην λα ειέγρεη έλα κεγάιν ηκήκα ησλ λνηηνδπηηθψλ Βαιθαλίσλ.
240

   

Γηα λα αληηιεθζνχκε ηε ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ είλαη 

ελδεηθηηθφ λα παξαηεξήζνπκε ηηο κεζνδεχζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ πνιιέο θνξέο γηα λα 

κπνξέζεη θάπνηνο λα αλαξξηρεζεί ζε απηή. πσο πνιιά αμηψκαηα εθείλε ηελ επνρή, 

έηζη θαη απηφ κπνξνχζε λα απνθηεζεί κε ηε κεζνιάβεζε ησλ ζπκκαρηθψλ δηθηχσλ 

πνπ είρε έλαο πξνχρνληαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1797, γηα παξάδεηγκα, ν Αιή 

Παζάο ρξεζηκνπνίεζε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ ζηελνχ ηνπ ζπλεξγάηε ηέθαλνπ Μίζηνπ, 

ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηεο θαλαξηψηηθεο ειίη, γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα παξάπνλα πνπ 

έθηαλαλ ζηελ Πχιε κε αληηθείκελν ηελ δηαθπβέξλεζή ηνπ σο επφπηε ησλ δεξβελίσλ. 

Ζ θίλεζή ηνπ απηή έγηλε ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Πχιε είρε απνθαζίζεη λα ηνπ 

αθαηξέζεη απηφ ην αμίσκα. Ο Μίζηνο έζηεηιε ηφηε έλα γξάκκα ζηνλ Αιή Παζά 

ελεκεξψλνληάο ηνλ φηη ππάξρεη κηα πςειφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ ζέζε θαη φηη ζα 

έπξεπε λα απμήζεη ην πνζφ πνπ ζα έδηλε ζην απηνθξαηνξηθφ ζεζαπξνθπιάθην, έηζη 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ζε απηφ ην αμίσκα. Δπηπιένλ, ηνλ ζπκβνχιεπζε λα βειηηψζεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρσξηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε θχιαμε θαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ επφπηε ησλ δεξβελίσλ γεληθφηεξα, νη νπνίεο πιήξσλαλ θφξνπο 

ζηνλ Αιή Παζά θαη έζηειλαλ αλαθνξέο κε ηα παξάπνλά ηνπο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ πεξίπησζε απηή αλαδεηθλχεη ηηο κεζνδεχζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ 

γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο απηή ηε ζέζε, αιιά θαη ην ξφιν ησλ Φαλαξησηψλ σο 

κεζνιαβεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ησλ επαξρηαθψλ ειίη.
241

 Ο Αιή Παζάο πξνζπάζεζε λα 

δηαηεξήζεη απηή ηε ζέζε θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ηεο Πχιεο κε ην λα ηελ πείζεη 

φηη ήηαλ ηθαλφο λα ζηακαηήζεη ηηο ιεζηξηθέο επηζέζεηο. Χζηφζν, δελ ήηαλ ιίγεο νη 

θνξέο πνπ ζθελνζεηνχζε ιεζηείεο, ηηο νπνίεο θαηέζηειιε ζηε ζπλέρεηα, θξνληίδνληαο 

ε επηρείξεζε θαηαζηνιήο λα γίλεη γλσζηή ζηελ Πχιε.
242

  

 Ζ ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο γηα ηελ παξνχζα κειέηε θαη ην παξφλ 

θεθάιαην ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάκεημε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξνπρφλησλ ηεο Καηεξίλεο 

ζε απηή. πσο απνθαιχπηεη ην επφκελν έγγξαθν πνπ ζα εμεηάζνπκε, ε αλάκεημε ηνπ 

Υαιίι κε απηφ ην ζεζκφ δεκηνχξγεζε δεζκνχο θαη ζρέζεηο κε ηνλ αλψηεξφ ηνπ, ηνλ 

Κνπξη Αρκέη Παζά, ν νπνίνο ήηαλ επίζεο Αιβαλφο. ε κηα ζεηξά εγγξάθσλ πνπ 

                                                 
240 .π., 232. 
241 Yaycioglu, Partners of the Empire, ό.π., 92. Σν έγγξαθν έρεη δεκνζηεπηεί ζην Παλαγησηφπνπινο κε 

ηε ζπλεξγαζία ησλ Γεκεηξφπνπινπ θαη Μηραειάξε (επηκ.), ό.π., η. Α΄, 46-49. 
242 K. E. Fleming, Αιή Παζάο: ν κνπζνπικάλνο Βνλαπάξηεο, κηθξ. Β. Κνπξήο, Αζήλα 2000, 75-76. 
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ρξνλνινγνχληαη ζηηο 16 Απξηιίνπ 1779
243

 εκπεξηέρνληαη θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξάλνκε δξάζε ηνπ Υαιίι. Σα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα απνηεινχλ αλαθνξέο ηνπ 

θαδή θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

αιβαλνχ ayan λα δηνξηζηεί ν ίδηνο ή θάπνηνο ζπλεξγάηεο ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ bekçi, 

δειαδή ηνπ θχιαθα, ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. χκθσλα κε ηνλ Cengiz Orhonlu, ην 

αμίσκα απηφ πξσηνεκθαλίδεηαη ζηα νζσκαληθά έγγξαθα ην 1567. Σνλ 18
ν
 αηψλα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 1720, ν ηίηινο απηφο εκθαλίδεηαη ζε νζσκαληθά έγγξαθα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ δηνξηζκφ θπιάθσλ ζηα δεξβέληα ηεο Λάξηζαο θαη ησλ Ησαλλίλσλ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δηνξίδνληαλ σο bekçi θάπνηνη απφ ηηο νκάδεο ησλ sekban θαη 

ιάκβαλαλ ηνλ ηίηιν bekçi sekban. πσο αλαθέξεη ν Orhonlu, ην 1722 νη bekçi θαη νη 

muhafazacı επηιέγνληαλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο ξαγηάδεο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνπο ρξηζηηαλνχο pandor θαη martolos. πσο γλσξίδνπκε βέβαηα, ην αμίσκα ησλ 

αξκαηνιψλ ζπλέρηζε λα ππάξρεη θαη ηα επφκελα ρξφληα.
244

  

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο αλαθνξέο παξαπφλσλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν 

Υαιίι Αγάο απφ ηελ Καηεξίλε, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ derbendler başbuğu 

Κνπξη Αρκέη Παζά, θαηάθεξε λα δηνξίδνληαη Αιβαλνί ζηελ ζέζε ησλ bekçi, αιιά 

θαη λα εηζέξρνληαη γεληθφηεξα αιβαλνί ζηξαηηψηεο ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο. πσο 

αλαθέξεη ε πεγή, ελψ ε ζέζε ηνπ θχιαθα έπξεπε λα δίλεηαη θαλνληθά απφ ηνλ επφπηε 

ησλ δεξβελίσλ ζε θάπνην άηνκν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θαδά, απηφ 

δελ ζπλέβε ιφγσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Υαιίι.
245

 πσο πξνζζέηνπλ, φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θχιαθα ηεο πεξηνρήο, ν Υαιίι επελέβε θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ Κνπξη Αρκέη Παζά νη θχιαθεο πνπ δηνξίζηεθαλ ήηαλ Αιβαλνί (paşa-ı 

mezbur ile ittihad ve kazaya tarafından Arnavud bekçibaşı ve Arnavud nefer vaz’). 

 πκπιεξσκαηηθά ζηελ ππφζεζε δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθφηεξε 

παξάλνκε δξάζε ηνπ Υαιίι, παξφηη δελ απνηεινχλ ηε βαζηθή αθήγεζε. πσο 

ηζρπξίδνληαη νη θάηνηθνη ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο, ν Υαιίι θαηαπάηεζε κε ηελ βία 

αξθεηά ρσξηά ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ηα έθαλε ηζηθιίθηα ηνπ, αθνχ επηηέζεθε ζηα 

ρσξηά θαη ηξνκνθξάηεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηα έγγξαθα, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ayan έθαλε κία ηειεπηαία επίζεζε ζε δηάθνξα ρσξηά ηνπ θαδά ηεο 

Βέξνηαο κε έλα «θνπάδη» πεληαθνζίσλ ή εμαθνζίσλ Αιβαλψλ «παξάζηησλ» (beş altı 

                                                 
243 ΒΟΑ, C DH 235 11738. 
244 Αλαιπηηθά γηα ην αμίσκα ηνπ bekçi, βι. Orhonlu, ό.π., 93-94. 
245 Κη άιια ηέηνηα δηαηάγκαηα κε αληηθείκελν ηε ζέζε ηνπ bekçi έθηαλαλ ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα· Kokdas, “Money, Peasant Mobility”, φ.π., 140, ππνζεκ. 30. 
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yüz nefer sürbe-i Arnavud haşeratını taslit).
246

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε φηη νη θάηνηθνη ζηελ αλαθνξά ηνπο πξνζπάζεζαλ λα 

δψζνπλ έκθαζε ζηηο παξάπιεπξεο παξαλνκίεο ηνπ αιβαλνχ ayan γηα λα δείμνπλ ζηελ 

Πχιε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. Πηζαλφλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα επειπηζηνχζαλ 

ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Γλσξίδνπκε φηη απηέο νη ζπιινγηθέο 

αλαθνξέο ζηελ Πχιε κπνξνχζαλ λα παίμνπλ θάπνην ξφιν εθείλε ηελ πεξίνδν γηα λα 

επλνήζνπλ ή λα ξίμνπλ ζε δπζκέλεηα θάπνηνλ ayan.
247

  

 Ζ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Υαιίι αλαζηάησζε ηελ πεξηνρή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ θαδά, νη νπνίνη δηαζθνξπίζηεθαλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο. εκαληηθή θαηαγγειία ησλ ληφπησλ είλαη φηη νη Αιβαλνί έρνπλ 

εηζέιζεη ζηνλ θαδά. Οη Αιβαλνί εηζήιζαλ εμαηηίαο ηνπ Υαιίι, ν νπνίνο ηνπο 

πξνζιακβάλεη σο ζηξαηηψηεο, αιιά θαη σο θξνπξνχο ηνπ θαδά. Απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απφθηεζε ηεο ζέζεο ηνπ bekçi. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ήηαλ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαδά, αθνχ ν bekçi απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο θχιαθεο ηεο πεξηνρήο απέλαληη ζηνπο ιεζηέο. Απηφ πνπ θαληάδεη πηζαλφ 

ζελάξην είλαη φηη ν Υαιίι, εθκεηαιιεπφκελνο απηή ηε ζέζε, θαηάθεξε λα επεθηαζεί 

πεξηζζφηεξν ζηνλ θαδά, ηξνκνθξαηψληαο ηνλ πιεζπζκφ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζηξαηνχ ησλ Αιβαλψλ πνπ δηέζεηε. Απηφο πνπ είρε νξηζηεί ππεχζπλνο γηα ηε θχιαμε 

ηνπ θαδά, νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχζε ην αμίσκα απηφ γηα λα εληζρπζεί πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά.
248

 

 Απηή ε πεξίπησζε καο βνεζάεη λα αληηιεθζνχκε ζε κεγάιν βαζκφ πψο 

ιεηηνπξγνχζε ε επαξρία ηεο Βέξνηαο, αιιά θαη ηα Βαιθάληα γεληθφηεξα εθείλε ηελ 

πεξίνδν. Ο Υαιίι θαηάθεξε λα απμήζεη ηελ επηξξνή ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Καηεξίλεο 

                                                 
246 Οη κηζζνθφξνη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θχιαθεο ζηελ ππεξεζία αγξνηψλ έλαληη 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηηίκνπ. ηαλ νη αγξφηεο δελ θαηάθεξλαλ λα ην πιεξψζνπλ, ππνρξεψλνληαλ ζπρλά 

ζε θπγή. Πνιιά ηζηθιίθηα ζηηο επαξρίεο δεκηνπξγήζεθαλ έηζη. Βι. Sadat, φ.π., 349· Kokdas, “Money, 

Peasant Mobility”, φ.π., 140. 
247 Yaycioglu, Partners of the Empire, ό.π., 81. Ο παηέξαο ηνπ Υαιίι, Υαζάλ, φηαλ θαηεγνξήζεθε γηα 

ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ Μνιιά Μνπζηαθά, έζηεηιε αίηεκα ζηελ Πχιε ελάληηα ζε θάπνηνλ άιινλ αγηάλε 

θαη παξάιιεια απηναλαθεξχρζεθε πνιέκηνο ηεο ιεζηείαο ζαλ λα κελ είρε εθδνζεί δηαηαγή λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηνλ θαδά· Anastasopoulos, “Lighting the Flame of Disorder”, φ.π., 85. 
248 Γπζηπρψο ε θχζε ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εξγαζία δελ επηηξέπεη λα 

ζπγθεληξψζνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηελ αμία ησλ ηζηθιηθηψλ ηνπ Υαιίι, νχηε γηα 

ηε ζπκβνιή ηνπο ζηα εηζνδήκαηα ηνπ αιβαλνχ πξνχρνληα. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνχζε ίζσο λα 

δψζεη απαληήζεηο ζε απηφ ην δήηεκα. Δπηπιένλ, ε εξγαζία εζηίαζε θπξίσο ζηε δξάζε ηνπ Υαιίι, ν 

νπνίνο είλαη πξσηαγσληζηήο ζε πνιιά νζσκαληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε Βέξνηα θαη ηνλ 

Πιαηακψλα ζην β΄ κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα. ζνλ αθνξά ηνλ αδεξθφ ηνπ Υαιίι, Μερκέη, παξφηη ε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη παξαδφζεθε ζηνλ Καπνπληάλ Παζά θαη απέιπζε ηα αιβαληθά ζηξαηεχκαηά 

ηνπ ην 1779, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη είρε κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκκεηνρή θαη κεξίδην ζηελ εδξαίσζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Μερκέη ζην δήηεκα 

ηεο θχιαμεο ησλ πεξαζκάησλ, βι. BOA, C. ZB 71 3503.  
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θαη ηεο Βέξνηαο, κέζσ ηεο ζπκκαρίαο ηνπ κε έλαλ ηζρπξφ πξνχρνληα, θαη παξάιιεια 

θξαηηθφ αμησκαηνχρν, ηεο επνρήο, εθκεηαιιεπφκελνο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηνπ 

πξνζέθεξε ε ζέζε πνπ θαηείρε. Φπζηθά απηή ε ζέζε ζπλέβαιε ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνεβφδα, θαζψο θαη ηελ θαηνρή ηζηθιηθηψλ, ζηελ εδξαίσζε ηεο 

ηζρχνο θαη εμνπζίαο ηνπ Υαιίι.  

Απηή ε ελίζρπζε ηνπ αιβαλνχ ayan γηλφηαλ πξνθαλψο εηο βάξνο ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ θαδά θαη ησλ ηνπηθψλ πξνπρφλησλ, νη νπνίνη δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ 

έθξπζκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε επαξρία. Χζηφζν, παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη απνθαζίζαλ λα ζηείινπλ αλαθνξέο ζηελ Πχιε, 

παξά ην φηη ζεσξεηηθά ε Πχιε δελ κπνξνχζε κε επθνιία λα επηβάιεη ηνλ έιεγρφ ηεο 

ζηηο επαξρίεο. Πηζαλφηαηα, γηα ηνπο θαηνίθνπο ήηαλ κηα επθαηξία λα γλσζηνπνηήζνπλ 

ην πξφβιεκά ηνπο αλαγθάδνληαο ηελ Πχιε λα επέκβεη.  

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαιίι, θαζψο θαη ηνπ παηέξα ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ, νη 

ζρέζεηο ησλ δχν πιεπξψλ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο Πχιεο, είραλ πνιιέο δηαθπκάλζεηο. 

Ο Υαιίι ιεηηνπξγνχζε, φπσο πξναλαθέξακε, σο βνεβφδαο, ππεχζπλνο γηα ηνπο 

θφξνπο ηνπ θαδά ηνπ Πιαηακψλα θαη ηνπ Κίηξνπο, θαζψο θαη ληε θάθην δηνηθεηήο 

ηεο πεξηνρήο. Οη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ηε ρξήζε αιβαληθψλ ζσκάησλ 

ηνλ έθεξαλ πνιιέο θνξέο αληηκέησπν κε ηελ Πχιε. Με δηάθνξνπο ειηγκνχο, 

ηερλάζκαηα θαη θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαζπλδέζεψλ ηνπ, ν Υαιίι, φρη κφλν 

θαηάθεξλε λα κελ ζπιιεθζεί, αιιά επέθηεηλε πεξηζζφηεξν ηελ επηξξνή ηνπ. Ζ ζέζε 

πνπ απέθηεζε ην 1771, ε νπνία ηνλ θαζηζηνχζε ππεχζπλν γηα ηελ θχιαμε ησλ 

δεξβεληψλ ησλ θαδάδσλ, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. 

 Σν γεγνλφο φηη ν Υαιίι θαη ν παηέξαο ηνπ Υαζάλ ήηαλ Αιβαλνί θάλεη ηελ 

πεξίπησζε ηδηαίηεξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 

Καηεξίλε απφ έλα άιιν κέξνο σο «μέλνη». Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη ηα πξψηα 

ρξφληα αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ σο «εηζβνιείο», ελψ, φζν 

εδξαίσλαλ ηελ παξνπζία ηνπο, νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη ηνπο 

πξνχρνληεο πηζαλφλ λα επηδεηλψλνληαλ. ην ίδην πιαίζην, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

φηη ππήξραλ αληηδξάζεηο απφ ηηο ληφπηεο ειίη γηα ηελ παξνπζία θαη ηε δξάζε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Παξφια απηά, θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε θαη επηξξνή ζηελ πεξηνρή, ελψ θαηά θαηξνχο ε Πχιε πξνζπάζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ ηζρχ ηνπο. Απηφ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα λα 

επεθηαζεί νηθνλνκηθά θαη λα δηεπξχλεη ηελ εμνπζία ηεο πνιιέο θνξέο κε ηε βία, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ελδείμεηο πνπ παξέρνπλ νη πεγέο.  



 86 

 ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ηα έγγξαθα γηα ηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε ρξνλνινγνχληαη ζηηο 16 Απξηιίνπ 1779, δειαδή ιίγν πξηλ απφ 

ηελ εθζηξαηεία ηνπ Καπνπληάλ Παζά ελαληίνλ ησλ αιβαλψλ ιεζηψλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, αιιά θαη ελαληίνλ ησλ αιβαλψλ πξνπρφλησλ ζην ζεκεξηλφ βφξεην 

ειιαδηθφ ρψξν. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Καπνπληάλ Παζάο θαηεπζχλζεθε 

απηνπξνζψπσο ζηελ Καηεξίλε. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Arasy, ν έλαο εθ ησλ 

δχν αδεξθψλ, ν Μερκέη, παξαδφζεθε ζηνλ Καπνπληάλ Παζά θαη ππνζρέζεθε λα κελ 

ρξεζηκνπνηήζεη μαλά Αιβαλνχο σο θξνπξά, ελψ ν Υαιίι δξαπέηεπζε ζηνλ ιπκπν 

καδί κε ηνπο Αιβαλνχο ηνπ.
249

 Τπελζπκίδνπκε επίζεο φηη ν Sonnini, ζηελ πεξηγξαθή 

ηνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Καηεξίλεο ην 1780, αλαθέξεη φηη ν Υαιίι Αγάο δελ δερφηαλ 

λα δεη θαλέλαλ, επεηδή εηνηκαδφηαλ λα επαλαζηαηήζεη.
250

 

 Σν πεξηζηαηηθφ πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ απνδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη νη 

Αιβαλνί θαηεγνξνχληαλ θαη ζηνρνπνηνχληαλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχζαλ 

πξφβιεκα γηα ηελ Πχιε θαη ηηο ηνπηθέο ειίη. Παξφηη ππήξρε έλα γεληθφηεξν θιίκα 

θαρππνςίαο απέλαληί ηνπο, ε Πχιε ζηελ πξάμε αλέρζεθε ηελ παξνπζία ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαιίι θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ, ε δίσμε ηεο ιεζηείαο θαίλεηαη πσο ήηαλ κηα βαζηθή απνζηνιή πνπ ηνπο είρε 

αλαηεζεί απφ ηελ Πχιε.  

 Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υαιίι, κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί ηνπο ιφγνπο 

πνπ ε Πχιε ήζειε λα θαηαζηείιεη ηελ δξάζε ηνπ εθείλε ηελ πεξίνδν. πσο είλαη 

θαλεξφ, νη βιέςεηο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ απνηεινχζαλ απεηιή γηα ηελ νκαιφηεηα ζηνλ 

θαδά ηεο Βέξνηαο, ζηνλ νπνίν επέθηεηλε ηε δξάζε ηνπ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξακε θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Πεινπνλλήζνπ, ε θαηαζηνιή ησλ Αιβαλψλ δελ πέηπρε λα 

απνκαθξχλεη ηνπο Αιβαλνχο απφ ηηο ζέζεηο πνπ είραλ θαηαιάβεη ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Υαιίι. Ο Engin Akarlı, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην παξάδεηγκα ηεο πξίαο θαη ηεο Παιαηζηίλεο, πξνηείλεη ηέζζεξηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα εδξαησζεί θαη λα επηθξαηήζεη έλα ayan. Απηέο ήηαλ κηα ζηαζεξή 

νηθνλνκηθή βάζε, ζηεξηδφκελε θπξίσο ζηε κίζζσζε θφξσλ, κηα ζηξαηησηηθή βάζε, 

ζηελέο ζρέζεηο κε άιινπο πξνχρνληεο θαη επαθέο κε άηνκα πνπ είραλ επηξξνή ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Πχιε.
251

 

                                                 
249 Lascaris, ό.π., 39-40. 
250 Sonnini, ό.π., η. 2, 384. 
251 Akarlı, φ.π., 42-44. 
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Ο Υαιίι είρε σο νηθνλνκηθή βάζε ηελ είζπξαμε θφξσλ θαη ηα ηζηθιίθηα θαη 

δηέζεηε δηθφ ηνπ ζηξαηφ κε Αιβαλνχο, φπσο απνδείρηεθε παξαπάλσ. Ζ ζρέζε ηνπ κε 

ηνλ Κνπξη Αρκέη Παζά, έλαλ ηζρπξφηεξν πξνχρνληα απφ απηφλ, ηνπ έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεθηείλεηαη νηθνλνκηθά, αιιά θαη λα έρεη έλαλ ηζρπξφ ζχκκαρν ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Πχιε. ζν γηα ηα άηνκα πνπ κπνξεί λα είραλ δεζκνχο κε 

ηελ Πχιε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ Υαιίι είρε θάπνηνπο 

ηέηνηνπο ζπκκάρνπο. Δθηφο απφ ηνλ Κνπξη Αρκέη Παζά, έκπνξνη ζαλ απηφλ πνπ 

γλψξηζε ν Sonnini κπνξεί λα ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ ζχκκαρνη. Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα 

εηθάζνπκε φηη δελ ππήξρε θάπνηα ηζρπξή απεηιή απφ θάπνηνλ άιιν ayan πνπ λα 

ακθηζβεηνχζε ηελ εμνπζία ηνπ Υαιίι, δεδνκέλνπ φηη ν Πιαηακψλαο θαη ην Κίηξνο 

δελ απνηεινχζαλ ηφζν πινχζηεο πεξηθέξεηεο πνπ λα ηηο επνθζαικηνχλ πνιινί 

αληαγσληζηέο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο ζπλνιηθά δείρλνπλ λα επλφεζαλ ηελ 

εδξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο ζηελ Καηεξίλε θαη ηελ πξνζπάζεηα 

επέθηαζεο ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο ν θαδάο ηεο Βέξνηαο.
252

  

Απηφ πνπ είλαη θαλεξφ είλαη φηη ν Υαιίι είρε εδξαησζεί πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηελ Καηεξίλε θαη είρε επεθηαζεί ζεκαληηθά θαη ζηελ Βέξνηα, γεγνλφο 

πνπ ηνπ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηεί πην απνηειεζκαηηθά κε ηελ Πχιε. 

Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο δηακαξηχξεηαη φηη ν Υαιίι Αγάο είλαη «πινχζηνο» θαη 

«ηχξαλλνο» πξνζθέξεη κηα έλδεημε γηα ην πψο αληηκεησπηδφηαλ εθείλε ηελ επνρή. Ζ 

Πχιε πηζαλφλ λα κελ είρε δηαθνξεηηθή άπνςε γηα απηφλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

πξνζπάζεζε λα πεξηνξίζεη ηε δξάζε ηνπ, ζε άιιεο φκσο ρξεζηκνπνίεζε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. Απηφ ην κνηίβν, φπσο δείμακε ζε απηή ηελ εξγαζία, ήηαλ αξθεηά 

δηαδεδνκέλν εθείλε ηελ πεξίνδν ζηα Βαιθάληα.  

 Αθφκε, είλαη ελδεηθηηθφ φηη ε θχιαμε ησλ πεξαζκάησλ απνηεινχζε έλα 

δήηεκα πνπ απαζρνινχζε αξθεηά ηελ Πχιε. ε έλα θηξκάλη πνπ απεζηάιε ζηνλ 

επφπηε ησλ δεξβελίσλ Κνπξη Αρκέη Παζά ην 1780, δειαδή έλα ρξφλν κεηά ηελ 

πξνεγνχκελε ππφζεζε, ηνπ δεηείηαη λα εληείλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ γηα ηε θχιαμε ησλ 

δεξβελίσλ.
253

 Ο ίδηνο αλαθέξεηαη σο επφπηεο ησλ δεξβελίσλ θαη δηνηθεηήο ηνπ 

βηιαεηηνχ ηεο Απιψλαο. ην έγγξαθν δίλεηαη αξθεηή έκθαζε ζηελ θχιαμε ησλ 

πεξαζκάησλ ησλ θαδάδσλ ησλ βηιαεηηψλ ησλ Σξηθάισλ, ηεο Λάξηζαο, ηεο 

                                                 
252 Ο Αλαζηαζφπνπινο πξνηείλεη ηε ζχγθξηζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Υαζάλ κε απηήλ ησλ αγηάλεδσλ 

Αξάκπνγινπ ζηελ κχξλε, νη νπνίνη θαηέρνπλ γηα φιν ηνλ 18ν αηψλα ηνλ ηίηιν ηνπ αγηάλ θαη ηνπ 

βνεβφδα ζηελ πεξηνρή· Anastasopoulos, “Imperial Institutions”, φ.π., 42, ππνζεκ. 69. Βι. Veinstein, 

“Ayân de la région”, φ.π., 135-136, ππνζεκ. 20. 
253 Βαζδξαβέιιεο, Αξκαηνινί θαη θιέθηεο, ό.π., 135-136, αξηζ. 43. 
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Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ηεο Λακίαο θαη ηνπ Γνκνθνχ απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο ιεζηέο. χκθσλα κε ην έγγξαθν, θαζήθνλ ηνπ Αρκέη Παζά 

ήηαλ ε αζθάιεηα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ησλ εκπφξσλ θαη άιισλ 

ηαμηδησηψλ.  

 ην ηέινο ηνπ θηξκαληνχ αλαγξάθεηαη φηη, αλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςε ηεο 

Πχιεο φηη νη αιβαλνί ιεζηέο ή άιινη θαθνπνηνί πξνθάιεζαλ δεκηέο ή νη δηνξηζζέληεο 

απφ ηνλ Κνπξη Παζά θχιαθεο ησλ δεξβελίσλ πξνέβεζαλ ζε απζαηξεζίεο, ηφηε ν ίδηνο 

ζα ηηκσξεζεί. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα δηάηαγκα πνπ θαηαθζάλεη κία 

ρξνληά κεηά ηα παξάπνλα ησλ ληφπησλ γηα ηνλ Υαιίι ζηελ Πχιε θαη ηελ θαηαζηνιή 

ησλ Αιβαλψλ απφ ηνλ Καπνπληάλ Παζά, αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Πχιε ζπλέρηζε ηα 

δηαηάγκαηα ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ Αιβαλψλ, νη νπνίεο έδεηρλαλ λα 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο αζθάιεηαο ζηηο επαξρίεο.  

 Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν θηξκάλη θαη ηα δηαηάγκαηα πνπ παξνπζηάζακε 

παξαπάλσ θαη εθδφζεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Υαιίι θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

Αιβαλψλ, ππνγξακκίδνπλ γηα αθφκα κηα θνξά φηη ε παξέκβαζε ηεο Πχιεο δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή. Μηα απφ ηηο πξψηεο κνξθέο αληίδξαζεο ηεο Πχιεο ήηαλ ε απνζηνιή 

δηαηαγκάησλ πξνο ηηο επαξρίεο. Γχζθνια σζηφζν νη δηαηαγέο ηεο κεηνπζηψλνληαλ ζε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηφ θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υαιίι. Παξφιν πνπ δελ 

μέξνπκε πφηε ζηακάηεζε ε θπξηαξρία ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ πεξηνρή, απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε γηα ηα επφκελα ρξφληα, ν Υαιίι δελ 

απνδπλακψζεθε, αιιά αληηζέησο θαηάθεξε λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή θαη ηελ ηζρχ 

ηνπ. Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κάιηζηα φηη ε ηζρχο ηεο νηθνγέλεηαο έθηαζε ζην 

απνθνξχθσκά ηεο ηελ πεξίνδν ηνπ Υαιίι. 

 ηηο 18 Μαΐνπ 1789, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε ηνπο Απζηξηαθνχο 

θαη ηνπο Ρψζνπο, ν βελεηφο πξφμελνο ηεο Θεζζαινλίθεο αλαθέξεη φηη θάπνηνο Υαιίι 

Μπέεο, Αιβαλφο απφ ηελ Καηεξίλε, δηνξίζζεθε κνπηεζειίκεο ζηελ Θεζζαινλίθε θαη 

ζα έξζεη απφ ηελ Καηεξίλε καδί κε ηνπο εμαθφζηνπο Αιβαλνχο ηνπο νπνίνπο είρε 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θξνπξά. Τπελζπκίδνπκε πσο ν θάηνρνο ηεο ζέζεο απηήο 

νπζηαζηηθά ππνθαζηζηνχζε ηνλ ζαληδάθκπεε ζηα θαζήθνληά ηνπ. πσο αλαθέξεη: 

«Οη Θεζζαινληθείο θαίλεηαη πσο δελ επηζπκνχλ λα έιζε απηφο θαη κάιηζηα ιέγεηαη 

φηη δελ ζα ζειήζνπλ λα ηνλ δερζνχλ θαη ππάξρεη θφβνο κήπσο έρσκελ ηαξαράο».
254

 

Απηή ε πιεξνθνξία είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, θαζψο θαλεξψλεη φηη ήηαλ αξθεηά 

                                                 
254 Μέξηδηνο, ό.π., 445. 
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δχζθνιν γηα ηελ Πχιε λα απνκαθξχλεη έλαλ ηζρπξφ ayan πνπ είρε εδξαησζεί ζε κηα 

πεξηνρή θαη είρε απνθηήζεη κεγάιε επηξξνή. Απηφ πνπ θαίλεηαη είλαη φηη απηή ε 

επηξξνή θαη ε δχλακε κπνξνχζαλ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ κηα ηζρπξφηεξε ζέζε, φπσο ε 

ζέζε ηνπ κνπηεζειίκε ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλαζηάησζε πνπ επηζεκαίλεη ν βελεηφο πξφμελνο, 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ αληηπαιφηεηα κεηαμχ ηνπ Υαιίι θαη θάπνησλ ζηε 

Θεζζαινλίθε, πηζαλφλ άιισλ ayan. Ο θφβνο ηνπ πξφμελνπ φηη κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ ηαξαρέο ζε πεξίπησζε πνπ ν Υαιίι αθηρζεί ζηε Θεζζαινλίθε, 

απνδεηθλχεη φηη ν Υαιίι ίζσο είρε αληηπάινπο ζηελ πφιε. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ν 

Υαιίι ζπλνδεχεηαη απφ εμαθφζηνπο ελφπινπο ίζσο ήηαλ αξθεηφ γηα λα ππξνδνηήζεη 

αληηδξάζεηο θαη λα πξνμελήζεη ζπγθξνχζεηο εληφο ηεο πφιεο. 

 Γελ γλσξίδνπκε αλ ν Υαιίι εθηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ σο κνπηεζειίκεο 

ζηελ Θεζζαινλίθε, ελψ ηα επφκελα ρξφληα νη αλαθνξέο ηνπ βελεηνχ πξνμέλνπ δελ 

αλαθέξνπλ ην φλνκα ηνπ κνπηεζειίκε. ε κηα δηαηαγή πνπ θηάλεη ζηε Βέξνηα ην 

1790, ν Υαιίι θαηεγνξείηαη πάιη φηη πξνθαιεί αλαζηάησζε ζηνλ θαδά κε ηηο νκάδεο 

ησλ Αιβαλψλ πνπ δηαηεξεί, αιιά νχηε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ 

θαηνλνκάδεηαη σο κνπηεζειίκεο Θεζζαινλίθεο.
255

 

 πσο έγηλε θαλεξφ ζε απηφ ην θεθάιαην, νη Αιβαλνί πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα 

θξαηηθά νζσκαληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηε Βέξνηα θαη ηελ Καηεξίλε, εθηφο απφ 

νκάδεο ιεζηψλ, ήηαλ επίζεο ηζρπξνί πξνχρνληεο. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ Υαζάλ ζην 

πέξαζκα ηνπ 18
νπ

 αηψλα απνηέιεζε άιινηε ζχκκαρν θαη άιινηε ερζξφ ηεο Πχιεο. Ζ 

πνξεία θαη ε ζρέζε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο κε ηελ Πχιε αλαδεηθλχεη γηα αθφκε κία 

θνξά φηη ε Πχιε δελ είρε ζηαζεξή πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο, αιιά ε 

εθάζηνηε επέκβαζή ηεο θαηά ησλ Αιβαλψλ ήηαλ ζχλζεηε θαη ζπγθπξηαθή, έρνληαο 

σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο. 

 

 

                                                 
255 BOA, C. ZB 26 1291. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηελ παξνπζία ησλ αιβαληθψλ 

πιεζπζκψλ ζηα νζσκαληθά Βαιθάληα ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζε κηα 

πεξίνδν δειαδή πνπ θαίλεηαη λα αλαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα νζσκαληθά 

έγγξαθα. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα απηή ηελ εξγαζία απνηεινχλ κνλάρα 

έλα κηθξφ κέξνο ησλ νζσκαληθψλ πεγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επαξρίεο θαη ηελ 

θεληξηθή εμνπζία θαη νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηα 

Βαιθάληα εθείλε ηελ πεξίνδν.  

πσο ζε πνιπάξηζκεο άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ, έηζη θαη ζηε Βέξνηα, νη 

Αιβαλνί εκθαλίδνληαη ζηηο πεγέο ζπλδεδεκέλνη κε ην έγθιεκα θαη ηε βία. Ζ εζηίαζε 

ηεο εξγαζίαο ζε θξαηηθά έγγξαθα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά καο λα εμεγήζνπκε 

ηηο αηηίεο πίζσ απφ ηελ ζχλδεζε ησλ Αιβαλψλ κε ηελ παξαλνκία απφ ην νζσκαληθφ 

θξάηνο. Απφ ηελ άιιε, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ, δελ είκαζηε ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπκε πψο νη ζπγθεθξηκέλνη πιεζπζκνί έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη, 

παξφηη ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα κπνξνχζακε λα ην δηεξεπλήζνπκε, απηφ εμ αξρήο 

δελ απνηέιεζε ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Οη Αιβαλνί αλήθνπλ ζηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο ιαψλ πνπ ηα επίζεκα θξαηηθά 

έγγξαθα ηνπο πξνζδηνξίδνπλ κε ηε ρξήζε εζλνηηθνχ φξνπ θαη φρη βάζεη ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ κε βάζε ηε ζξεζθεία ηνπο πνπ πξνέθππηε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ηεξνχ λφκνπ ηνπ ηζιάκ θαη πνπ απνηεινχζε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ νζσκαληθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο, φπσο θαη 

ζηηο άιιεο επαξρίεο, ε Πχιε ζπρλά ζηηγκάηηδε ηνπο Αιβαλνχο ζπλδένληάο ηνπο κε ηε 

βία θαη ηελ παξαλνκία θαη σο εθ ηνχηνπ επεδίσθε ηελ θαηαζηνιή ηνπο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εδψ φηη δελ κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλνιηθή 

παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηελ απηνθξαηνξία, νχηε θπζηθά ζηηο πεξηνρέο ηεο Βέξνηαο 

θαη ηεο Καηεξίλεο, θαζψο απηνί πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηα νζσκαληθά έγγξαθα ήηαλ 

εθείλνη πνπ ζπλδένληαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαλνκία θαη ε Πχιε ήζειε λα 

θαηαζηείιεη. πλεπψο, ην γεγνλφο φηη νη θξαηηθέο πεγέο αλαθέξνληαη ζε αιβαλνχο 

ιεζηέο θαη πξνχρνληεο δελ ζεκαίλεη φηη ζπλνιηθά νη Αιβαλνί ήηαλ ηέηνηνη. Σα 

νζσκαληθά έγγξαθα είλαη παξαπιαλεηηθά απφ απηή ηε ζθνπηά. πσο αλαθέξζεθε 

ζην δεχηεξν θεθάιαην, πνιινί Αιβαλνί ήηαλ ηερλίηεο, ελψ θάπνηνη άιινη δνχιεπαλ 

ζηα ιηκάληα. Μπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη απαζρνινχληαλ επίζεο ζε αγξνηηθέο 
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εξγαζίεο ή φηη δηεμήγαλ εκπφξην. Οη Αιβαλνί ινηπφλ δελ αλήθαλ ζε κία ή δχν 

θαηεγνξίεο θαη δελ απνηεινχζαλ πάληνηε απεηιή γηα ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. 

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Αιβαλψλ 

πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζεο επαξρίεο πέξα απφ ηηο παηξνγνληθέο εζηίεο ηνπο 

ζπκβίσλε εηξεληθά κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ. ην ίδην πιαίζην, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη νη Αιβαλνί πνπ είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηηο άιιεο βαιθαληθέο επαξρίεο 

δελ ήηαλ πάληα κνλάρα ελήιηθεο άλδξεο, φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηηο πεγέο, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη απφ απηνχο, ηδίσο νη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη, δηέζεηαλ 

νηθνγέλεηα θαη πηζαλφλ είραλ κεηαλαζηεχζεη καδί ηεο πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο.   

ζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ Αιβαλψλ ζηε Βέξνηα, αλαθέξνληαη ζηηο 

νζσκαληθέο πεγέο σο ιεζηέο πνπ ιεειαηνχλ ηελ χπαηζξν, ζπρλά ζε νκάδεο, ελψ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεηαη ν αξρεγφο ηνπο. Δπηπιένλ, αξθεηά ζπρλά, 

εληνπίδνληαη σο κηζζνθφξνη ησλ ηνπηθψλ ειίη. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε Πχιε 

έβιεπε ηνπο ayan σο βαζηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ εμάπισζε ησλ Αιβαλψλ ζηε 

Βέξνηα θαη ζε άιινπο θαδάδεο ησλ Βαιθαλίσλ. Γελ είλαη ιίγα ηα δηαηάγκαηα πξνο 

ηνπο ayan θαη ζπαληφηεξα πξνο ηνπο θνηδακπάζεδεο πνπ απαηηνχζαλ ηελ απφιπζε 

ησλ Αιβαλψλ απφ ηηο θξνπξέο ηνπο θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηνλ θαδά. Πνιιέο 

θνξέο κάιηζηα δηλφηαλ ε εληνιή γηα ηελ εθδίσμή ηνπο πίζσ ζηελ «Αιβαλία», γεγνλφο 

πνπ δείρλεη φηη ην νζσκαληθφ θξάηνο έβιεπε ζαλ έλα δηαθξηηφ κέξνο εθείλε ηελ 

πεξηνρή.   

Χζηφζν, πνιινί απφ απηνχο ηνπο πξνχρνληεο ήηαλ επίζεο Αιβαλνί, πνπ 

κπνξεί λα είραλ μεθηλήζεη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο σο κέιε θάπνηαο ιεζηξηθήο νκάδαο. 

Σν παξάδεηγκα ηνπ Αιβαλνχ Υαζάλ απφ ηελ Καηεξίλε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε απηά 

κεγαιχηεξσλ ayan, φπσο ηνπ Σεπειελιή Αιή Παζά θαη ηνπ Οζκάλ Παζβάλνγινπ. Ζ 

δηαδξνκή απφ ηε ιεζηεία κέρξη ηελ θαζηέξσζε ζηηο επαξρίεο θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ελδπλάκσζε θαη θπξηαξρία δελ ήηαλ εχθνιε. κσο, κε ηελ αλάπηπμε 

δηθηχσλ κε άιινπο κεγαιχηεξνπο πξνχρνληεο, θαζψο θαη πηζαλφλ κε άηνκα κε 

δηαζπλδέζεηο κε ηελ Πχιε, κπνξνχζαλ λα ηα θαηαθέξνπλ. Ζ νηθνγέλεηα κε έδξα ηελ 

Καηεξίλε, πνπ εκθαλίζηεθε εθεί ζην πξψην κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, θαηάθεξε λα 

δηαηεξεζεί θαη λα επεθηαζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, απνθηψληαο κεξίδην απφ ηε 

κίζζσζε θφξσλ θαζψο θαη ηζηθιίθηα ζηεε πεξηθέξεηα ηεο Βέξνηαο, θηάλνληαο ην 

1789 λα δηεθδηθεί κε ηνλ Υαιίι ηε ζέζε ηνπ κνπηεζειίκε ηεο Θεζζαινλίθεο.  
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Ζ παξαπάλσ νηθνγέλεηα δελ δείρλεη λα έρεη κεγάιεο δηαθνξέο απφ άιινπο 

πξνχρνληεο θαη νηθνγέλεηεο ηνπηθψλ ειίη πνπ θαηαθηνχλ εμνπζία θαη δηαζέηνπλ 

πινχην ηνλ 18
ν
 αηψλα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ελψ νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

Πχιεο θαη ησλ Καηεξηλιήδσλ είραλ δηαθπκάλζεηο. Ο Υαιίι απέθηεζε πξφζβαζε ζε 

κηζζψζεηο θφξσλ, θαηείρε ηζηθιίθηα θαη πξνζσπηθή θξνπξά, ελψ ε ζέζε ηνπ ζηελ 

επνπηεία ησλ πεξαζκάησλ ζηνλ θαδά ηεο Βέξνηαο θαη ζηνπο δηπιαλνχο θαδάδεο 

πηζαλφηαηα βνήζεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή επέθηαζή ηνπ. 

Αθφκα, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ επφπηε ησλ δεξβελίσλ, θαζψο θαη κε εκπφξνπο, πξέπεη λα 

ηνλ βνήζεζε λα παξακείλεη ζηελ εμνπζία. Γηέζεηε, ζε έλα κεγάιν βαζκφ, ηα 

γεληθφηεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειίη εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. 

Ζ πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ είλαη ηδηαίηεξε, θαζψο πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα 

νπνία έξρνληαη «απφ έμσ» θαη εγθαζίζηαληαη ζε κηα πεξηνρή, φπνπ αλαπηχζζνπλ 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο πξνζπαζνχλ λα εδξαησζνχλ ζε θάπνηα ζέζε πνπ πξηλ ηελ θαηείρε άιινο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη Αιβαλνί πνπ δηεθδηθνχλ ηε κίζζσζε θφξσλ 

κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο ησλ Οξισθηθψλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Απηφο είλαη 

έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ δείρλνπλ λα ζηνρνπνηνχληαη απφ ηνπο αληηπάινπο 

ηνπο. Σν νζσκαληθφ θξάηνο αληέδξαζε ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο εθδίδνληαο πνιιά 

θηξκάληα, ηα νπνία απαγφξεπαλ ζηνπο Αιβαλνχο λα αλαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζέζεηο. Ζ 

ζχλδεζή ηνπο κε ηελ παξαλνκία ήηαλ κηα δηθαηνινγία γηα ηελ παξεκπφδηζε απηήο ηεο 

πξαθηηθήο.  

πσο ε πεξίπησζε ησλ αιβαλψλ βνεβνδψλ ηεο Καηεξίλεο, έηζη θαη απηή ε 

πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθή γηα λα αληηιεθζνχκε φηη ε ζηνρνπνίεζε ησλ Αιβαλψλ 

ήηαλ ζπγθπξηαθή θαη ζρεηηδφηαλ κε ηα ζπκθέξνληα ηφζν ηεο Πχιεο, φζν θαη ησλ 

ηνπηθψλ ειίη. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε είρε σο ζηφρν ηελ θαηαζηνιή ησλ Αιβαλψλ πνπ 

δηαηάξαζζαλ ηελ ηζνξξνπία θαη πξνθαινχζαλ αλαηαξαρή ζηηο επαξρίεο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ρξεζηκνπνηνχζε ηηο ππεξεζίεο ησλ Αιβαλψλ κέζσ ηεο ζηξαηνιφγεζήο ηνπο 

ζε κηζζνθνξηθέο νκάδεο απφ ηηο επαξρηαθέο ειίη, πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα 

ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Πχιεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο φζν 

θαη ζηνπο πνιέκνπο κε άιια θξάηε. Αθφκα, ζπλεξγαδφηαλ κε αιβαλνχο πξνχρνληεο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή έζηειλε δηαηάγκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ Αιβαλψλ απφ ηηο 

επαξρίεο. πλεπψο, παξφηη θαίλεηαη πσο ππήξρε κηα επίζεκε θξαηηθή αληίιεςε κε 

αξλεηηθφ πξφζεκν απέλαληη ζηνπο Αιβαλνχο, ε ζρέζε ηεο Πχιεο κε απηνχο ήηαλ 

πνιχ πην ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε.  
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Οινθιεξψλνληαο, ε εξγαζία απηή πξνζδνθά φηη ε πεξίπησζε ησλ Αιβαλψλ 

ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζα εμεηαζηεί εθηελέζηεξα ζην κέιινλ, θαζψο είλαη 

ειάρηζηεο νη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζε απηφ ην 

δήηεκα κέρξη ζηηγκήο. Ζ πεξίπησζε ηεο Βέξνηαο θαη ηεο Καηεξίλεο ζηελ νπνία 

εζηίαζε ε εξγαζία απνηειεί κέξνο κηαο γεληθφηεξεο εηθφλαο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξηθά 

κε ηνπο Αιβαλνχο, ελψ κηα ζπλνιηθφηεξε έξεπλα γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο 

βαιθαληθέο επαξρίεο απνηειεί έλα θηιφδνμν θαη ζίγνπξα φρη εχθνιν εγρείξεκα. Μηα 

πην εθηεηακέλε έξεπλα ζηηο νζσκαληθέο πεγέο πνπ αθνξνχλ ηηο βαιθαληθέο επαξρίεο 

κπνξεί λα θέξεη ζην θσο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία θαη ηε δξάζε 

ησλ Αιβαλψλ, ησλ – θαηά ηελ Πχιε – «ηαξαρνπνηψλ ζηνηρείσλ», θαη λα δηεπξχλεη ηηο 

πξνβιεκαηηθέο, ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο θαη ηηο εξκελείεο πνπ έδσζε ε παξνχζα 

εξγαζία. 
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Οζφκαληθό Αρτείο Τοσρθηθής Πρφζσποσργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), 

Κφλζηαληηλούποιε, C DH 307 15337 

 

Περίιευε αηηήκαηος ηοσ κοσηεζειίκε Θεζζαιολίθες Γηοσζούθ Μπέε ποσ αθορά 

ηελ δράζε αιβαλώλ ιεζηώλ ζηολ θαδά ηες Βέροηας. Οη ιεζηές έθαυαλ θάποηα 

ηζηθιίθηα, ιήζηευαλ ηελ περηοτή, αητκαιώηηζαλ ηολ πιεζσζκό θαη απεηιούλ λα 

επηηεζούλ ζηε Βέροηα. Ζεηά ηελ έθδοζε δηαηάγκαηος ποσ ζα επηβάιεη ζηοσς 

κποιοσθκπαζήδες γεηηοληθώλ θαδάδφλ λα ηολ ζσλδράκοσλ γηα λα ζσιιάβεη θαη λα 

εθηειέζεη ηοσς ιεζηές. 
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Selanik sancağı mütesellimi Yusuf Bey kullarından gelen evrakın hulasasıdır 

14 [Ramaza]n sene 192 

Mucebince muharrer şah 

(1) Selanik sancağı nevahisinden Karaferye kasabası etrafında Arnebud eşkıyası 

kesret üzere tecemmü ve beş altı aded çiftlikleri ihrak ve ahalilerini  

(2) esir edip emval-i kesire taleb ve matlub eyledikleri emvali tedarik itmez iseniz 

cümlenizi ihrak ederiz deyü tahvif ve ta’ciz eylediklerinden sair 

(3) kura ahalileri dahi havf-i teba’iyyet ile perişan olduklarından başka kasaba-i 

mezkureye dört beş saat mesafede tecemmü edib kasabayi dahi 

(4) basmak daiyesinde olmalarından naşi ahaliye vahşet-i azime tari ve mütesellim-i 

mumaileyhden istimdad etmeleriyle mütesellim-i mumaileyh imdadlarıyçün tarafindan  

(5) bir bölükbaşı ve ma’ayyetine Yenice ve Ağustos ve Vodina bölükbaşlarını terfik ve 

irsal edip ancak eşkıya-ı merkumunun bulundukları mahalde 

(6) ahz ve salb olunmaları babında bir kıt’a emr-i ali ısdar icaleten irsalına müsaade 

buyurulmuş mütesellim-i mumaileyh bir kı’ta arzında tahrir eder   

‘ilam-ı mezkür kı’ta 1 
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Οζφκαληθό Αρτείο Τοσρθηθής Πρφζσποσργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), 

Κφλζηαληηλούποιε, C DH 00235  11738 

 

 

Το έγγραθο αλαθέρεηαη ζηελ θαηαπάηεζε θάποηφλ τφρηώλ ηοσ θαδά Βέροηας από 

ηολ Χαιίι Αγά ηες Καηερίλες. Σηο έγγραθο θαηαγγέιιεηαη επίζες ε ζσλεργαζία ηοσ 

Χαιίι Αγά κε ηολ Κοσρη Ατκέη Παζά, επόπηε ηφλ δερβελίφλ. Η ζσλεργαζία ασηή 

ζτεηηδόηαλ κε ηο δηορηζκό φς bekçi Αιβαλώλ, παρόηη έπρεπε λα δηορηζηεί θάποηος 

ληόπηος ποσ ζα απέιασε ηες εκπηζηοζύλες ηοσ ληόπηοσ πιεζσζκού. 

 

Devletlû inayetlû refetlû utufetlû ulvülhimem kerimüşşiyem efendim sultanım 

 

(1) Cavid olmak davatıyla ariza-ı acizanemizdir ki mesken ve mevtinimiz olub ahd-i 

karibde malikâne-i saye endaz himayet oldukları Karaferye kazasına car 

Platamona kazasına tabi Katerin kasabasında sakin ber mukteza-ı 

(2) devr u zaman kapucıbaşılık rütbe-i samiyesiyle kesb-i şan ve unvan eden 

Arnavud Hasan zade Halil Ağa Karaferye kazasının ondan mütecaviz karye-i 

cesimesini hilaf-i kanun ve mugayir-i emr-i hümayun 

(3) müstakillen çiftlik itibarıyla zabt ve birkaç seneden berü kura-ı mezbura isabet 

eden hisse-i tekâlifi kabzına memura vermediğinden ma’ada her talep 

olundukça kaza üzerine ikad-ı naire-i fesad ve zir dest-i 

(4) tağallübünde olan heyadid habaset-i nevid ve Arnavud bed-i bud taslit ve tahrib 

ve kulliyen temellük fikr-i fasidinde olub tarih-i duanameden bir ay mukaddem 

beş altı yüz nefer sürbe-i Arnavud haşeratını taslit ve imdad-ı 

(5) malezime ve muzaheret ile yedi pare cesim çiftlik harab ve alef ateş hark ve 

yebab eyledikten sonra derbendat nezareti verilen Kurd Ahmed Paşa’yı 

Tırhala’da istikbal ve kıbel-i şer’den 

(6) yed-i ahaliye inayet ve ihsan olunan emr-i alişan sureti ve ilam-ı şeri’ mahzar-ı 

ahali ile ber mantuk-ı emr-i ali muhtar ve mu’temed ahali kimesneye bekçilik 

buyuruldusu talebiyle ba’s ve tesyir olunan ehl-i ırz okur yazar makulesi 

(7) duacilerimizi tard ve tevbih ve suret-i ferman-ı cihanmuta hazret-i şehriyariye 

kat’a tevcih nigâh-i rağbet ettirmeyip paşa-i mezbur ile ittihad ve kazaya 

tarafından Arnavud bekçibaşı ve Arnavud nefer vaz’ ve kulliyen fukara-ı raiyeti  
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(8) perakende ve perişan etmek üzere olmalarıyla lillah-ı ta’ala ve liresulehu el-

mu’ala ağa-ı mezburun fukara üzerinden ve üzerlerimizden tasallut ve mazarratı 

def’ ve ref’ buyurılıp yed-i ahaliye şürut-ı derbendat üzere inayet ve ihsan 

olunan ferman-ı ali tenfiz ve tecdid buyurulmak babında lutf ve kerem Devletlû 

inayetlû refetlû utufetlû ulvülhimem kerimüşşiyem efendim sultanim 

 

(9) el-dai Ahmet Haci Ali Ağa Zade, el-dai Mustafa Haci Ali Ağa Zade, el-dai 

Mehmet Emin Eminzade el-müdderis, el-dai el-fakir es-seyyid Ali el-kadı be-

kaza-ı Ostorova sabıka, el-dai el-dai el-fakir Haci Mustafa bi-medine-i Rusce 

muvakkaten, daikum bilihlas es-seyyid Ali Serice razıyül-kadı bi-medine-i 

Vodina sabıka, el-dai el-müstedim Ali Rüsdi es-seyyıd razıyül-kadı bi-medine-i 

Siroz muvakkaten, bende es-seyyid Mehmet Kolonoyi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

Οζφκαληθό Αρτείο Τοσρθηθής Πρφζσποσργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), 

Κφλζηαληηλούποιε, RAD 21/206 

 

Γοιοθολία ηοσ Ademoğlu Hızır, κοσιηεδίκε ηοσ τφρηού Κρεββαηά από ηολ 

δηατεηρηζηή ηφλ ηζηθιηθηώλ ηοσ Αιβαλού Χαζάλ Αγά από ηελ Καηερίλε κε ηελ 

βοήζεηα ιεζηώλ. Μεηά ηελ δοιοθολία, οη ιεζηές έθαλαλ πιηάηζηθο ζηελ περηοτή. 

 

Der kenarı mucibince tekrar emr yazılmıştır fi 14 Cemaziyülevvel sene 178 

(1)Rumili valisine Karaferye ve [...] kadılarına hükm ki  

(2)Hasan nam kimesne ile Fatma nam hatun südde-i saadetime arzıhal edip mezbur 

Hasan taraf-ı şerden ba hüccet-i şeriye vasileri olduğu Mehmed ve Hüseyin nam 

sagirlerin  

(3)babaları ve bunun amisi ve mezburenin zevci olan kaza-yı mezbura tabi Kravata 

mültezimi Ademoğlı Hızır nam kimesne kendi halinde arzıyla takayyüt ve hilaf-ı 

(4)şer’-i şerif kimesneye vaz’ ve taadisi yoğiken yine kaza-yı mezbur[a] tabi Kokova 

nam karye subaşısı Katerinli Hasan Ağa  

(5) dimekle maaruf kimesnenin ciftliği kethüdası olan Arnavud taifesinden karye-i 

mezburede sakin Ziko nam müfsid kendü halinde (5)olmayup karye-i mezbureden 

haydud eşkıyasıyla  

(6)yekdil ve binyüzyetmiş senesinde mezbur Hızırın önüne itüp kurşun ile darb ve katl 

üzerinde mevcud  

(7)binbeşyüz kuruş nukud ve at ve bisateyn ve simli saat ve bıçak ve piştov ve sair 

emval ve eşyasını  

(8)yağma ve garet eykediklerinden gayri bir nefer ademisini dahi katl ve ziyade gadr 

ve zülm sarih eyledikleri  

(9)şer görilip mesfurların hilaf-ı şer-i şerif yağma ve garet eyledikleri nukud ve at ve 

saat ve bıçak   

(10)ve sair eşyasını tamamen tahsil ve bikusur vesayeten kendüye alıverilip icra-yı şer 

ve ihkak-i hak  

(11)olunmak babında hükm-i hümayunumı rica etmeleğin mahalinde şer’le görilmek 

içün yazılmıştır  
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Evahir-i R sene 1178 

 

 

 


