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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος 

σπουδών µου στην Τουρκολογία, το οποίο ξεκίνησε το ακαδηµαϊκό έτος 1998-99. Ας µη 

µείνει ασχολίαστη η καθυστέρηση αυτή. Πάνω από όλα, η αδυναµία ολοκλήρωσης της 

εργασίας αυτής σε προγενέστερο χρόνο βαρύνει αποκλειστικά εµένα. Οι λόγοι που οδήγησαν 

σε αυτό πολλοί, τους οποίους όµως δεν θα αναλύσω αναζητώντας µία δικαιολογία στη 

νοµιµοποίηση της καθυστέρησης.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της µεγάλης χρονικά «περιπέτειας» πολλές φορές βρέθηκα σε 

αδιέξοδα που οµολογουµένως, χωρίς τη συµβολή ορισµένων ανθρώπων, ίσως να µην 

κατάφερνα να ξεπεράσω ποτέ. Για το λόγο αυτό τους οφείλω πολλά και αισθάνοµαι την 

επιθυµία να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον καθένα ξεχωριστά:    

Στους γονείς, αλλά και τον αδερφό µου για την ενδελεχή και πολύπλευρη υποστήριξη 

που µου παρείχαν στη µέχρι τώρα πορεία µου. 

Στους καθηγητές µου κ. Βασίλη ∆ηµητριάδη και κα. Ελισάβετ Ζαχαριάδου για τις 

πολύτιµες γνώσεις, τις οποίες απέκτησα κοντά τους, εφόδια χωρίς τα οποία δεν θα µπορούσα 

ποτέ να ολοκληρώσω την παρούσα εργασία. Τους ευχαριστώ επίσης για τις συµβουλές, τις 

παρατηρήσεις και τις κατευθύνσεις που κατά καιρούς µου έδωσαν, καθώς και για την 

εµπιστοσύνη και την υποµονή που έδειξαν απέναντι µου.             

Στην καθηγήτρια µου κ. Γκιουλσούν Αϊβαλή χωρίς τη συµβολή της οποίας η γνώση µου 

στην τουρκική γλώσσα θα παρέµενε σε εµβρυακό στάδιο. 

Στον καθηγητή µου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης κ. Αντώνη Αναστασόπουλο για τις 

παρατηρήσεις του στην παρούσα εργασία και τις κατευθύνσεις που µου έδωσε όταν 

κυριολεκτικά βρισκόµουν σε αδιέξοδο στην επεξεργασία του υλικού µου.    

Στους φίλους και συναδέλφους µου µεταπτυχιακούς φοιτητές Ελένη Καραντζίκου, 

Πηνελόπη Φωτεινού, Ζώη Ξανθόπουλο, Γιώργο Χαβιαρά, ∆ηµήτρη Παπάλα, Νίκη 

Καπελλάκη και Μαρίνα Αγγελοπούλου.   

Στους φίλους µου και συµφοιτητές µου στο Ρέθυµνο που δυστυχώς δεν χωράνε, λόγω 

χώρου, σε αυτές τις λίγες γραµµές για τις όµορφες στιγµές που ζήσαµε, για τις απόψεις και 

ιδέες που ανταλλάξαµε, για το ότι ήταν πάντα δίπλα µου όταν χρειάστηκα τη βοήθειά τους. 

Ιδιαιτέρως όµως, η παρούσα εργασία οφείλει πολλά στους Στάθη Κουτρουβίδη, Γιώργο 
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Γάσσια, Γιώργο Κατραχούρα, Παναγιώτη Ανδριανόπουλο, Κώστα Βλασόπουλο και Νίκο 

Σάλτο για τις κρίσιµες παρατηρήσεις τους σε ορισµένα ζητήµατα. 

Στους καθηγητές µου στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, κκ. Σπύρο Καράβα και 

Χάρη Εξερτζόγλου χάρη στα µαθήµατα των οποίων µου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε 

επαφή, για πρώτη φορά, µε τη µελέτη του 19ου αιώνα και της ιστορίας της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και κατ’ επέκταση να εντρυφήσω αργότερα σε αυτή. 

Στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.) για την οικονοµική υποστήριξη που 

µου πρόσφερε µέσω υποτροφίας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 1998-99 και 1999-2000. 

Στο διευθυντή του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγνωστήριο Αγιάσου, Η Ανάπτυξη» κ. 

Κοροµηλά που είχε την ευγενή καλοσύνη να µου παραχωρήσει φωτοαντίγραφο του 

οθωµανικού salname καθώς και για την προθυµία του να µε βοηθήσει µε βιβλία που 

περιέχονται στη βιβλιοθήκη του παραπάνω συλλόγου.  

Η παρούσα εργασία δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ χωρίς τη Νίκη. Χάρη στη 

συστηµατική επιµονή και πίεσή της προς τα µένα, χάρη στην ανεξάντλητη υποµονή και 

κατανόηση που επέδειξε, µε στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγµές όταν τα σηµάδια της 

κόπωσης ήταν ορατά και ο κίνδυνος να µην ολοκληρωθεί ποτέ η παρούσα εργασία µεγάλος. 

Την ευχαριστώ πολύ. Ένα κοµµάτι της εργασίας, της ανήκει.     

Τέλος για κάθε ασάφεια, κάθε λάθος, κάθε παράληψη, στα όσα ακολουθούν, φέρω 

αποκλειστικά την ευθύνη. 
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Σκοπός αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας, είναι η παρουσίαση του τρόπου µε τον 

οποίο ήταν οργανωµένη η διοίκηση στο σαντζάκι της Λέσβου, περίπου κατά τα µέσα της 

δεκαετίας του 1880, όταν το τελευταίο αποτελούσε τµήµα του βιλαετίου Αρχιπελάγους. Η 

µελέτη αυτή δεν έχει ως στόχο την εξαντλητική διερεύνηση και ανάλυση του θέµατος, καθώς 

στοχεύει στην παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων όπως αυτά αποτυπώνονται και 

δηµοσιεύονται σε µία οθωµανική επετηρίδα. Με άλλα λόγια, στοχεύει στην παρουσίαση της 

διοικητικής δοµής του σαντζακίου της Λέσβου, κατά το έτος Εγίρας 1301, όπως αυτή 

διαµορφώνεται µετά τις γενικότερες εξελίξεις στην αυτοκρατορία και γίνεται αντιληπτή από 

την οθωµανική «ελίτ», από την οθωµανική άρχουσα τάξη, η οποία και την καταγράφει σε ένα 

επίσηµο έγγραφο του κράτους, στις επετηρίδες (salname).   

Την αξία που έχουν, ως προς τη διασάφηση πολλών προβληµάτων που σχετίζονται µε 

την κοινωνική και οικονοµική ζωή, τα διάφορα είδη κατάστιχων της οθωµανικής διοίκησης 

την έχουν επισηµάνει πολλοί ερευνητές1. Υπό αυτή λοιπόν την οπτική, ως µελέτη που 

προσπαθεί να παρουσιάσει το ζήτηµα από τη σκοπιά των Οθωµανών, θα πρέπει να ειδωθεί η 

εργασία που ακολουθεί.  

Όποιος επιχειρεί µία συνθετική εργασία πάνω στην ιστορία της Λέσβου, κατά την 

περίοδο που το νησί βρισκόταν υπό οθωµανική διοίκηση, συναντά δύο βασικές δυσκολίες: 

την έλλειψη πρωτογενούς αρχειακού υλικού που σχετίζεται µε την ιστορία του νησιού κατά 

την προαναφερθείσα περίοδο και τον περιορισµένο αριθµό, συγκριτικά µε άλλες περιοχές, 

σχετικών επιστηµονικών δευτερευουσών µελετών2. Η πρώτη από αυτές τις ελλείψεις 
                                                            
1 Τα διάφορα είδη οθωµανικών κατάστιχων και εγγράφων βρίσκονται διάσπαρτα είτε σε διάφορα κρατικά 

αρχεία της Τουρκίας και των υπολοίπων βαλκανικών χωρών είτε σε ιδιωτικές συλλογές. Για την ύπαρξή τους 

στην Ελλάδα, την Τουρκία και τα Βαλκάνια, τη σηµασία τους και τη χρήση τους ως πηγή της νεοελληνικής 

ιστορίας πρβλ. σχετικά Ε. Μπαλτά, «Τουρκικά αρχεία στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέµατα, τχ. 35-37 (1988) σελ. 

140-143, Ι. Γ. Γιαννόπουλος, «‚E  ™̀ šif̀ fg qîk qlrohlildfhîk pmlraîk h^¤ º ¢k£dhe h^iifbodb…̂ g 

^Ùqîk °k ‘Bii£af», Μνήµων, τόµ. 1 (1971) σελ. 16-22, N. Todorov, Η Βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, 

(µτφ.) Ε. Αβδελά - Γ. Παπαγεωργίου, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1986, τόµ. 1, σελ. 16-23, S. Shaw, «Archival sources 

for ottoman history: the archives of Turkey», J.A.O.S., vol. 80 (1960), pp. 1-12. 

2  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν γίνεται λόγος για πρωτογενές αρχειακό υλικό αναφερόµαστε πάντα σε 

οθωµανικά έγγραφα ή κώδικες που περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία του νησιού, ενώ ως 

δευτερογενείς λογίζονται οι µελέτες εκείνες που βασίζονται είτε σε δηµοσιευµένο οθωµανικό αρχειακό υλικό 
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συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τους γενικότερους λόγους καταστροφής των αρχείων που 

συναντάει κανείς στο ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του, οι κυριότεροι από τους οποίους 

είναι οι φυσικές καταστροφές (πληµµύρες, πυρκαγιές, κ.α.), η άγνοια για τη σπουδαιότητα 

των αρχείων, η απουσία αρχειακής συνείδησης, κ.λ.π.3. Η δεύτερη από τις ελλείψεις, δηλαδή, 

ο µικρός σχετικά αριθµός των δευτερευουσών επιστηµονικών ιστορικών µελετών, για την 

περίοδο που εξετάζουµε, περιορίζεται στο µεγαλύτερο κοµµάτι, στις προσπάθειες τοπικών 

κυρίως, ιστορικών4. Πρόκειται για προσπάθειες που ξεκινούν το 19ο αιώνα µε τις αυτόνοµες 

µελέτες του Γ. Α. Αριστείδη - Πάππη, του Σταυράκη Αναγνώστη, του Γ. Αρχοντόπουλου, του 

Στ. Τάξη, του Στ. Καρυδώνη, κ.α. Συνεχίζονται κατά τα πρώτο µισό του 20ου αιώνα µε τις 

εργασίες κυρίως των Χρ. Παρασκευαΐδη και Παν. Σαµαρά, ενώ παράλληλα οι τόµοι του 

Ποιµένος αποτελούν το µέσο έκφρασης και δηµοσίευσης των παραπάνω ερευνών. 

Μεταπολεµικά και µέχρι σήµερα, οι τόµοι των Λεσβιακών φιλοξένησαν και φιλοξενούν 

δεκάδες αξιόλογα άρθρα τοπικών, κυρίως, ιστορικών όπως του Παν. Παρασκευαΐδη, του Ι. 

Φουντούλη, του Ζ. Καµπούρη, του Κ. Κόντου, του Στρ. Μολινού, του Θ. Παρασκευαΐδη, της 

Ε. Σιφναίου, του Παντελή Αργύρη, κ.α. παράλληλα µε τις αυτοτελείς τους µελέτες. Μόλις τα 

τελευταία χρόνια, η έρευνα της ιστορίας του νησιού, σε όλους τους τοµείς, έχει αρχίσει να 

ξεφεύγει από τα όρια µελέτης που συνδέονται µε µία στενή σχέση καταγωγής του ερευνητή 

                                                                                                                                                                                          
είτε σε εκείνες που στηρίζονται σε άλλο αρχειακό υλικό, πλην του οθωµανικού, το οποίο είναι εξίσου 

σηµαντικό.   
3  Αναλυτικότερα για τα αρχεία της Λέσβου που περιέχουν οθωµανικούς κώδικες καθώς και για τα προβλήµατα 

διάσωσης τους µπορεί κανείς να ανατρέξει στα Κ. Καραγιαννοπούλου, «Αρχεία νοµού Λέσβου: εισαγωγή στα 

προβλήµατα εντοπισµού και διάσωσης του αρχειακού υλικού», σελ. 57-82 και Π. Παρασκευαΐδης, «Αναζήτηση 

αρχειακού υλικού στη Λέσβο», σελ. 83-89, τα οποία βρίσκονται στο ∆ήµος Μυτιλήνης - Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

Γραπτές πηγές στη Λέσβο, ο πλούτος των τοπικών συλλογών, Εισηγήσεις από την ηµερίδα που οργάνωσαν ο 

∆ήµος Μυτιλήνης και το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο δηµοτικό θέατρο 

Μυτιλήνης στις 28/09/91, Θεσσαλονίκη 1993. Πληροφορίες για τα οθωµανικά έγγραφα που βρίσκονται στη 

µονή Λειµώνος υπάρχουν στον κατάλογο που δηµοσίευσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Κατάλογος 

Οθωµανικού Αρχείου Μονής Λειµώνος, Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1999). 

 Για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ερευνητής που ασχολείται µε τα οθωµανικά αρχεία στη Λέσβο πρβλ. 

επίσης Ε. Σιφναίου, Λέσβος οικονοµική και κοινωνική ιστορία (1840-1912), Τροχαλία, Αθήνα 1996, σελ. 31. 
4  Θα ήταν άδικο για ορισµένους από αυτούς να προσπαθήσουµε να αναφέρουµε όλα τα ονόµατα, καθώς 

ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της εκ παραδροµής παράλειψης ορισµένων. Απλώς θα αναφέρουµε τις εργασίες 

εκείνες που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποτέλεσαν «κοµβικά σηµεία» στην τοπική ιστοριογραφία της 

Λέσβου. Για µία πλήρη αναφορά της πρβλ. βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας.    
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µε το πεδίο έρευνάς του και έχει αρχίσει να γίνεται αντικείµενο ευρύτερης επιστηµονικής 

µελέτης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι η πολύ χρήσιµη και 

κατατοπιστική εργασία των ∆. Ν. Καρύδη & M. Kiel για την τοπογραφία της Λέσβου5. Θα 

ήταν ωστόσο, αβλεψία να µην αναφερθούµε και στο σηµαντικό ρόλο, από άποψης 

πληροφοριών για την ιστορία του νησιού, που διαδραµατίζουν µία σειρά από εργασίες 

διαφόρων τοπικών ιστοριοδιφών και λογίων. Εργασίες, οι οποίες µπορεί να µην εγγράφονται 

στα όρια των επιστηµονικών, από άποψη µεθοδολογίας, µελετών ωστόσο  αποτελούν 

σηµαντικότατες πηγές τοπικής ιστορίας, οι οποίες παραθέτονται στη βιβλιογραφία.  

Η εργασία αυτή βασίστηκε, σε επίπεδο πρωτογενούς υλικού, στη νοµαρχιακή 

επετηρίδα (Vilâyet Salnamesi) του έτους Εγίρας 13016, η οποία περιέχει πληροφορίες 

αναφορικά µε τον τρόπο της πολιτικής, διοικητικής, οικονοµικής, κοινωνικής αλλά και της 

γενικότερης οργάνωσης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους (Αρχιπελάγους), αντίτυπο της 

οποίας υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξη»7. Επιπλέον όµως 

                                                            
5  ∆. Ν. Καρύδης - M. Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία (15ος – 19ος αιώνας), Ολκός, Αθήνα 

2000. 
6   Για το διάστηµα στο οποίο αντιστοιχεί στο χριστιανικό ηµερολόγιο πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 151, 

υποσ. 347.  
7 Το Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» ιδρύθηκε ως σωµατείο το 1894 ύστερα από τη διάλυση της 

Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Αγιάσου. Ανέπτυξε ιδιαίτερη εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική, άλλα και 

πολιτική δράση σε ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του. Το 1914 αναγνωρίστηκε επίσηµα από το 

πρωτοδικείο ως σωµατείο µε διοικητικό συµβούλιο και εγκεκριµένο καταστατικό λειτουργίας. Το 1946 ως 

αποτέλεσµα της γενικότερης µετεµφυλιακής κατάστασης που επικρατούσε διαλύθηκε ύστερα από απόφαση του 

πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Το 1952, όταν δήµαρχος Αγιάσου ήταν ο κ. Ευστ. Τραγάκης, προτάθηκε η 

επανίδρυσή του µε σκοπό την αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών της πόλης. Στις 9 Μαΐου 1952 

εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο η αίτηση που είχε υποβληθεί. Από εκείνη τη χρονική στιγµή λειτουργεί 

ανελλιπώς έως σήµερα και καλύπτει όλες τις µορφές της λαϊκής τέχνης, ενώ διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, 

αρχείο, αίθουσα εκθέσεων και µουσικό τµήµα που ασχολείται µε την παραδοσιακή µουσική. Περισσότερες 

πληροφορίες για την ιστορία του Αναγνωστηρίου µπορεί κανείς να βρει στο Ι. Χ. Χατζηβασιλείου, 

Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» Αγιάσου, 100 χρόνια δράσης (1894-1994), Αθήνα 1994, σελ. 1-14, του ιδίου, 

Ιστορία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξης», 1894-1975, Αθήνα 1975, σελ. 5-46, Σ. Κολαξιζέλης, 

Θρύλος και ιστορία της Αγιάσου της νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 1847-1953, (φωτοµ. ανατ. Φιλοπρόοδος Σύλλογος 

Αγιασωτών, Αθήνα 1997), σελ. 43-44, 348-352, 355-357, 474-476, Ε. Π. Κουλαξιζέλης - Β. Π. Τραγέλλης, ‘E  

‘>df£plg h^¤ q¦ mšof̀ , Τυπογραφείο Ι. Νικολαΐδου, Αθήναις 1896 (φωτοµ. ανατ. Φιλοπρόοδος Σύλλογος 

Αγιασωτών, Αθήνα 1997), σελ. 45.  
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χρησιµοποιήθηκαν, σε επίπεδο δευτερογενούς υλικού, όλες οι προηγούµενες εργασίες και 

µελέτες που αφορούν την τοπική ιστορία της Λέσβου.  

Η εν λόγω επετηρίδα εξαιτίας του ότι είναι γραµµένη σε δύο γλώσσες, στην ελληνική 

και την οθωµανική, χωρίζεται σε δύο µέρη: σε αυτό που περιέχει το οθωµανικό κείµενο και 

σε αυτό που περιέχει το αντίστοιχο ελληνικό, έτσι όπως εκδόθηκε εκείνη την περίοδο από το 

νοµαρχιακό τυπογραφείο. Η εργασία που ακολουθεί βασίστηκε αποκλειστικά στο πρώτο 

µέρος της επετηρίδας. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό είναι προφανείς. Το ελληνικό 

κείµενο του δεύτερου µέρους έχει γραφτεί ταυτόχρονα µε το οθωµανικό κείµενο του πρώτου 

µέρους της επετηρίδας στα τέλη του 19ου αιώνα. Περιέχει όµως αρκετά λάθη και παραλείψεις 

–ή καλύτερα αναντιστοιχίες σε σχέση µε το οθωµανικό κείµενο- τα οποία δυστυχώς, δεν 

έγιναν αντιληπτά από ένα µεγάλο κοµµάτι των ιστορικών που ασχολήθηκαν µε την ιστορία 

της Λέσβου. Οι τελευταίοι έλαβαν υπόψη τους άκριτα, τις πληροφορίες που περιέχουν οι 

ελληνικές µεταφράσεις αυτών των επετηρίδων και τις χρησιµοποίησαν αγνοώντας τα λάθη 

που περιέχουν. Ορισµένα από αυτά τα λάθη είναι σηµαντικά, όπως αυτό της παράλειψης 

στοιχείων ή προσώπων που κατέχουν κάποια θέση στο διοικητικό µηχανισµό8 αλλοιώνοντας 

έτσι τη σύνθεση του διοικητικού ιστού, άλλα πάλι είναι ήσσονος σηµασίας όπως αυτά που 

αφορούν τη λανθασµένη καταγραφή στοιχείων ή την παράλειψη δευτερευουσών 

πληροφοριών9, ενώ τέλος υπάρχει και µία κατηγορία λαθών που συνδέονται µε τον τρόπο 

αναγραφής των ονοµάτων και µπορούν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις10. Έτσι για να 

αποφύγουµε να επαναλάβουµε τα λάθη ή τις ανακρίβειες που περιέχονται στην ελληνική 

µετάφραση της επετηρίδας επιλέξαµε την εκ νέου µετάφραση και µεταγραφή της. Επιλέχθηκε 

η συνολική µεταγραφή και µετάφραση της επετηρίδας και όχι µόνο του τµήµατος εκείνου 

                                                            
8  ∆εν θα παραθέσουµε εδώ το σύνολο των λαθών που υπάρχουν στο τµήµα της ελληνικής µετάφρασης της 

επετηρίδας που κάνει λόγο για το σαντζάκι της Λέσβου. Ενδεικτικά αναφέρουµε την απουσία καταγραφής ενός 

υπαλλήλου του εκτελεστικού τµήµατος και του συµβολαιογράφου στο πρωτοδικείο του καζά Μυτιλήνης, την 

απουσία καταγραφής του υποπρόξενου Ρωσίας, κ.α.    
9  ο.π., ενδεικτικά πάλι αναφέρεται η απουσία, ορισµένες φορές, του πολιτικού βαθµού που έχουν τα µέλη της 

διοίκησης ή σύγχυση του γραφείου απογραφής πληθυσµού µε το κτηµατολόγιο στον καζά Μυτιλήνης, κ.α.  
10  ο.π., για παράδειγµα ο µητροπολίτης Μυτιλήνης δεν αναφέρεται ως Κωνσταντίνος (είναι γνωστό ότι 

πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Βαλλιάδη, τον µετέπειτα Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντίνο Ε΄, πρβλ. 

Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 165, υποσ. 381) αλλά ως Κωνστάντιος (υπάρχει µητροπολίτης Λέσβου µε το 

όνοµα αυτό κατά το 18ο όµως αιώνα) ενώ ή το επίθετο Μάνδρας αναφέρεται ως Μάνδηρας, (πρβλ. Μέρος 2ο, 

Παράρτηµα 2ο, σελ. 173, υποσ. 405).       
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που αναφέρεται στο σαντζάκι της Λέσβου, στη βάση της λογικής ότι η ίδια η επετηρίδα 

αποτελεί από µόνη της µία ενότητα που δεν µπορεί, αυθαίρετα, να χωριστεί σε τµήµατα. 

Απόλυτη επιβεβαίωση της άποψης αυτής είναι το γεγονός της ύπαρξης έµµεσων 

πληροφοριών για Λέσβο που υπάρχουν σε διάφορα τµήµατα της επετηρίδας. Κρίθηκε δε, 

σκόπιµο να παρατεθεί, στο Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, της παρούσας εργασίας, µόνο το τµήµα 

της µεταγραφής και µετάφρασης (προηγείται ανά σελίδα το οθωµανικό κείµενο και 

ακολουθεί η µετάφρασή του), το οποίο αφορά το σαντζάκι της Λέσβου και όχι το σύνολο της 

επετηρίδας. Η παραπάνω επιλογή της µερικής παράθεσης στο παράρτηµα, εκτός από το 

ζήτηµα της οικονοµίας χώρου, έγινε µε γνώµονα το θέµα µε το οποίο ασχολείται η εργασία 

αυτή και όχι µε το σύνολο των πληροφοριών που πραγµατεύεται η επετηρίδα.    

Ξεφυλλίζοντας όµως, κανείς ολόκληρη την παραπάνω επετηρίδα θα δει ότι περιέχει 

πληθώρα πληροφοριών για τον τρόπο διοίκησης, την οικονοµία, την αγροτική και 

βιοµηχανική παραγωγή, τη δηµογραφία, την εκπαίδευση, τη γεωγραφία, κ.α. για το σύνολο 

των νησιών του Αιγαίου Πελάγους που περιλαµβάνονται στο Βιλαέτι Αρχιπελάγους εκείνη 

την περίοδο. ∆εν θα ασχοληθούµε µε το σύνολο των θεµάτων που παρουσιάζονται στην 

επετηρίδα παρά µόνο µε το ζήτηµα της διοίκησης.  

Η επιλογή τώρα, του θέµατος και ο περιορισµός του στη διοικητική ιστορία του 

σαντζακίου της Λέσβου δεν έγινε τυχαία. Λόγοι συναισθηµατικοί και συνάµα επιστηµονικοί 

οδήγησαν στην επιλογή του. Οι πρώτοι αποτέλεσαν την επιθυµία να αποδοθεί ένας µικρός 

φόρος τιµής στην ιστορία του νησιού της Λέσβου, ως ελάχιστο δείγµα ευγνωµοσύνης στον 

τόπο που σπούδασα. Οι δεύτεροι συνδέονταν µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η διοικητική 

ιστορία του σαντζακίου της Λέσβου κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ως τµήµα της 

οθωµανικής επικράτειας. Η Λέσβος αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο νησί του Αιγαίου 

Πελάγους µετά την Κρήτη και αποτελούσε το µεγαλύτερο νησί του περιελάµβανε το βιλαέτι 

Αρχιπελάγους. Το τελευταίο, ως τµήµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, παρουσιάζει µία 

ιδιοµορφία ως προς τα χαρακτηριστικά της γεωφυσικής του διαµόρφωσης. Αποτελεί ένα από 

τα ελάχιστα βιλαέτια11 που δεν συνορεύει άµεσα µε καµία άλλη διοικητική περιφέρεια της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας αφού το µόνο φυσικό όριο που το  περικλείει είναι η θάλασσα. 

Αν παραβλέψουµε έστω και για λίγο αυτή την ιδιαιτερότητά του, προκειµένου να το 

                                                            
11 Οι άλλες δύο παρόµοιες περιπτώσεις όσον αφορά τα γεωφυσικά όρια τους είναι το βιλαέτι της Κρήτης και το 

αυτόνοµο µπεηλίκι της Σάµου.  
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τοποθετήσουµε στα πλαίσια οργάνωσης της οθωµανικού χώρου, τότε µπορούµε να πούµε ότι 

οι περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο βιλαέτι Αρχιπελάγους είναι τα βιλαέτια του Καρεσί 

και του Αϊδινίου, στην Μικρά Ασία, το βιλαέτι της Αδριανούπολης προς τα βόρεια και τέλος 

η Σάµος όπου εκείνη την περίοδο αποτελούσε µπεηλίκι12. Μία δεύτερη ιδιοµορφία του εν 

λόγω βιλαετίου, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι παρόλο που δεν είναι γεωγραφικά, λόγω της 

πολυδιάσπασης στο γεωγραφικό χώρο, είναι διοικητικά ενοποιηµένο µε µία όµως, εσωτερική 

διαφοροποίηση σε επίπεδο διοίκησης. Με βάση το τελευταίο, ενώ τα υπόλοιπα σαντζάκια του 

βιλαετίου Αρχιπελάγους αποτελούνταν από τρία ή παραπάνω λιγότερο µεγάλα ή µικρά13 

νησιά, αυτό της Λέσβου -και εδώ είναι η ιδιοµορφία του- αποτελούνταν κυρίως, από ένα νησί 

(Λέσβος) και κατά καιρούς και από ένα µικρότερο νησιωτικό σύµπλεγµα (Μοσχονήσια). 

Καθώς οι Οθωµανοί δεν εφάρµοσαν την ίδια διοικητική πολιτική σε όλες τις περιοχές που 

κατέκτησαν, αλλά αντίθετα, αξιοποίησαν τις όποιες τοπικές ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες 

που υπήρχαν µε απώτερο στόχο τη διατήρηση της κατάκτησης, παρουσιάζει ενδιαφέρον η 

µελέτη των διοικητικών δοµών των περιοχών εκείνων που διαφοροποιούνται από το «µέσο 

όρο». Υπό αυτή τη σκοπιά, η µελέτη αυτή προσπαθεί να εξετάσει ορισµένες οπτικές του 

σαντζακίου της Λέσβου για µία περίοδο για την οποία οι πληροφορίες που έχουµε από την 

πλευρά των ίδιων των Οθωµανών είναι ελάχιστες.  

Η αλληλοεπικάλυψη διαφορετικής προέλευσης δευτερευουσών πηγών, µετά τη 

συνθετική επεξεργασία τους, µας έδωσε τη δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας τους, όσο και 

την ευχέρεια απεµπλοκής µας από µία µονόπλευρη και αναγκαστικά, ελλιπή προσέγγιση που 

υπαγόρευε η εξέταση µόνο της επετηρίδας. Πριν καταλήξουµε στη σύνθεση των 

πληροφοριών που παρείχαν οι επιµέρους πηγές, για να κατανοήσουµε  πολλά από τα 

ζητήµατα που έθιγε κυρίως η οθωµανική επετηρίδα, χρειάστηκε πολλές φορές να 

ανατρέξουµε σε διάφορα άρθρα, βιβλία και µελέτες, τα οποία δεν σχετίζονταν αναγκαστικά 

µε το θέµα της εργασίας και για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

Τέλος, όπως κάθε εργασία, η οποία αναφέρεται σε προγενέστερη περίοδο και 

σχετίζεται µε την έρευνα αρχειακού υλικού, αντιµετωπίζει µία σειρά µεθοδολογικών 

προβληµάτων που συνδέονται µε την παρουσίαση του ίδιου του υλικού, έτσι και η εργασία 

αυτή δεν ξέφυγε από τον παραπάνω κανόνα. Άλλωστε γιατί να αποτελούσε εξαίρεση; 

                                                            
12 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 1ος, σελ. 134.   
13 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 6ος και Χάρτης 7ος, σελ. 139-140. 
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Επιπροσθέτως µάλιστα, λόγω του αραβικού αλφαβήτου στο οποίο είναι γραµµένα τα 

οθωµανικά αρχεία τα προβλήµατα αυτά επιτείνονται, όσον αφορά τη µεταγραφή των 

ονοµάτων και των τοπωνυµίων, καθώς η µεταγραφή τους σε λατινικούς χαρακτήρες διαφέρει 

ανάλογα µε τη γλώσσα στην οποία γίνεται η µεταγραφή. Στην εν λόγω εργασία προκρίθηκε 

ως καταλληλότερη λύση, ως προς τον τρόπο µεταγραφής των τοπωνυµίων, να 

ακολουθήσουµε τον τρόπο µεταγραφής που ακολουθείται στο M. Süreyya, Sicill-i Osmanî, 

Osmanlı Ünlüleri, cilt 1-6, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996. Αντίστοιχα για την 

ορθογραφία των µουσουλµανικών ονοµάτων ακολουθήθηκε το σύστηµα µεταγραφής που 

χρησιµοποιείται στο M. Süreyya, ο.π., καθώς και στο S. Kuneralp, Son dönem osmanlı erkân 

ve ricali (1839-1922), prosopografik rehber, İsis Press, İstanbul 1999. Στα εν λόγω βιβλία 

υπάρχουν µικρές διαφορές στη λατινική ορθογραφία (π.χ. Hüsnî/Hüsnü, Hayrî/Hayri, 

Fâik/Faik, Kemâl/Kemal, Rif’at/Rifat, Mehmed/Mehmet, κ.α.), ενώ και οι δύο τύποι 

θεωρούνται αποδεκτοί, όπως επίσης θεωρείται αποδεκτή και η φωνητική τους µεταγραφή στο 

ελληνικό αλφάβητο (Χουσνή, Μεχµέτ, Κεµάλ, κ.α.).  

Για τη µεταγραφή της υπόλοιπης επετηρίδας από την οθωµανική στη σύγχρονη 

τουρκική γραφή, ακολουθήθηκε η ορθογραφία που χρησιµοποιεί το λεξικό του Redhouse, 

Türkçe/Osmanlıca - İngilizce Sözlüğü, Sev Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul 1997, (1inci 

baskı 1968)14. Για τη µετάφραση των όρων στα ελληνικά ακολουθήθηκε το λεξικό Ι. Χλωρός, 

Λεξικόν Τούρκο-Ελληνικόν, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1900, το οποίο 

έχει γραφτεί περίπου την ίδια περίοδο µε την επετηρίδα και συνεπώς αποδίδει συγχρονικά, τη 

σηµασία των όρων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι σίγουρη η ανάγνωση των 

ονοµάτων -κυρίως χριστιανικών- αυτό δηλώνεται µε ερωτηµατικό (?)· για τις λέξεις, που δεν 

κατέστη δυνατό να διαβαστούν, χρησιµοποιήθηκε η αγκύλη […] ενώ τέλος, λέξεις, οι οποίες, 

δεν υπάρχουν στο κείµενο, αλλά η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την κατανόηση της 

µετάφρασης, παρατίθονται σε άγκιστρα {...}. Οι ηµεροµηνίες που αναφέρονται και 

προκύπτουν από τη µετατροπή του µουσουλµανικού ηµερολογίου - χρησιµοποιήθηκε το 

βιβλίο του F. R. Unat, Hicrî tarihleri Milâdî tarihe çevirme kılavuzu, T.T.K., Ankara 1994, 

(1inci baskı 1940) - δίνονται µε βάση το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, ενώ σε παρένθεση 

                                                            
14 Πρόκειται για λεξικό που βασίστηκε κυρίως στο Τούρκο-Αγγλικό λεξικό, το οποίο συνέταξε ο Sir James 

Redhouse και εκδόθηκε από το Publication Department of the American Board το 1890. 
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αναφέρονται οι αντίστοιχες του Ιουλιανού που ήταν σε ισχύ για το ελληνικό κράτος και την 

Ορθόδοξη Εκκλησία στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Θεωρήθηκε καλό για λόγους οικονοµίας, αλλά και διευκόλυνσης του αναγνώστη να 

µην παραπέµπουµε στα παραπάνω λεξικά κάθε φορά που ερµηνεύουµε µία λέξη. Το ίδιο 

ακολουθήθηκε και για τις περιπτώσεις µετατροπής των ηµεροµηνιών.  

Τέλος, όσον αφορά το ίδιο το οθωµανικό κείµενο που παρατίθεται στο δεύτερο µέρος 

της εργασίας, έχει δεχθεί ψηφιακή επεξεργασία προκειµένου να καθαριστεί λόγω της όχι 

τόσο καλής κατάστασης στην οποία βρέθηκε.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες ανανέωσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σ’ όλο το 19ο 

αιώνα αποτελούν από µόνες τους, ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας για τον ιστορικό της 

περιόδου. Πολύ περισσότερο όταν η φυσιογνωµία του ευρωπαϊκού τµήµατός της, µέσω 

αυτών των µεταρρυθµίσεων, αρχίζει να επηρεάζεται και να µετασχηµατίζεται. Τούτο 

προσδίδει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στο θέµα µας καθώς, οι παραπάνω εξελίξεις 

καθόρισαν τη µορφή του σαντζακίου της Λέσβου ως επαρχία της αυτοκρατορίας κατά την 

περίοδο που µας απασχολεί. Η συνάφεια λοιπόν των ζητηµάτων στο χώρο και στο χρόνο 

επιβάλλει µία σύντοµη, χωρίς να γίνεται προσπάθεια εξάντλησης του θέµατος, παρουσίαση 

της γενικότερης κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει η αυτοκρατορία κατά τους 

τελευταίους αιώνες της. Επιβάλλει επίσης και µία παρουσίαση της γενικότερης 

πολιτικοκοινωνικής κατάστασης που επικρατούσε στη Λέσβο, η οποία είχε διαµορφωθεί και 

ως συνέπεια, σε ένα βαθµό, των γενικότερων εξελίξεων της αυτοκρατορίας. Οι σύντοµες 

αυτές παρουσιάσεις είναι απαραίτητες προκειµένου να µην ειδωθεί το σαντζάκι της Λέσβου 

αποσπασµατικά και αποκοµµένο από το γενικότερο πλαίσιο, αλλά ως τµήµα ενός  ευρύτερου 

και πολύπλοκου κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού γίγνεσθαι. 

Η κατάσταση που είχε αρχίσει να διαµορφώνεται στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ήδη 

από τα µέσα του 17ου, επιταχύνθηκε σ’ ολόκληρο το 18ο και έφτασε στο αποκορύφωµά της 

κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή πορεία του κράτους προς τη 

διάλυσή του. Τα αίτια πολλαπλά και άκρως αλληλοσυνδεόµενα µεταξύ τους, τα οποία όµως 

δεν θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία15. Σε πολιτικό επίπεδο, οι ταπεινωτικές, για την 

αυτοκρατορία, συνθήκες που υπογράφτηκαν ως παρεπόµενα των αλλεπάλληλων ηττών που 

                                                            
15 Σχετικά µε µία εκτενέστερη περιγραφή και βαθύτερη ανάλυση των διαφόρων αιτιών που οδήγησαν στην 

παρακµή µπορεί κανείς ενδεικτικά, να δει H. İnalcık, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, η κλασική εποχή, 1300-1600, 

(µτφ.) Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995, σελ. 79-106, του ιδίου, «The heyday and decline of the 

Ottoman Empire», στο P. Holt - A. Lambton - B. Lewis (eds.), The Cambridge History Of Islam, vol. 1, pp. 324-

353, S. Faroqhi, «Crisis and change, 1590-1699» στο H. İnalcık & D. Quataert (eds.), An economic and social 

history of the Ottoman Empire, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 413-414, B. Lewis, 

The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, London 1961, pp. 21-39, του ιδίου «Some reflection 

on the decline of the Ottoman Empire», St.Is., vol. 9 (1958) pp. 111-127, του ιδίου «Ottoman observers of 

ottoman decline», Is. St., vol. 1 (1962) pp. 71-87.  
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υπέστη στις αναµετρήσεις της µε τις ευρωπαϊκές δυνάµεις16, καθώς και οι υπόλοιπες 

οικονοµικές συµφωνίες (διοµολογήσεις) που υπογράφτηκαν στο χρονικό διάστηµα που 

ακολούθησε έως σχεδόν, τις αρχές του 19ου αιώνα και κινούνταν στο ίδιο µήκος κύµατος, 

επιβεβαίωναν την αποσάθρωση των δοµών του οθωµανικού κράτους. Οι όποιες, µέχρι τότε, 

προσπάθειες αλλαγών ήταν αποσπασµατικές και περιορίζονταν κυρίως στο στρατιωτικό 

τοµέα. 

Η παρακµή της αυτοκρατορίας ως απότοκο της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής 

κρίσης που έχει προηγηθεί ήταν πια αδιαµφισβήτητο γεγονός. Η µετάβαση στο 19ο αιώνα 

σηµατοδοτείται από δύο µεγάλες εξελίξεις. Η πρώτη συνδέεται µε την ανακίνηση του 

περιβόητου «Ανατολικού Ζητήµατος»17, την έξαρση του ενδιαφέροντος και το συνακόλουθο 

                                                            
16 Ξεκινώντας από την ήττα στον πόλεµο µε τη Βενετία και την Αυστρία (1717-18) επήλθε η υπογραφή της 

συνθήκης του Πασσάροβιτς (1718). Ακολούθησε µία περίοδος ειρήνης, η οποία στην οθωµανική ιστορία έµεινε 

γνωστή ως «εποχή της τουλίπας» (τουρκ. Lale Devri), όπου η αυτοκρατορία δεν ήταν πια ικανή να κάνει 

πόλεµο, ενώ ο τότε σουλτάνος Αχµέτ Γ΄ έχει περάσει στην ιστορία ως λάτρης των γυναικών, των εξωτικών 

πουλιών και των ωραίων λουλουδιών. Στη συνέχεια επήλθαν νέες συγκρούσεις µε τη Ρωσία και την Αυστρία 

(1768-1774) και (1787-1792) που έληξαν µε τις συνθήκες του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και του Ιασίου αντίστοιχα. 

Για µία αναλυτική παρουσίαση της περιόδου αυτής καθώς και για περισσότερες πληροφορίες για τις παραπάνω 

συνθήκες µπορεί κανείς να ανατρέξει στα Lord Kinross, Οι οθωµανικοί χρόνοι. Η άνοδος και η πτώση της 

Τουρκικής Αυτοκρατορίας, (µτφ.) Σ. Ονησιφόρος, Λευκωσία 1980, (1st edition, London 1977), σελ. 458, 476-

478, 493, S. Shaw & E. Kural - Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge 

University Press, Cambridge 1978 (1st edition 1977), vol. 1, pp. 217-276, 280-297 όπου παρατίθεται και σχετική 

βιβλιογραφία.   
17 Η έννοια «Ανατολικό Ζήτηµα» στην πραγµατικότητα έχει πολλούς ορισµούς ανάλογα µε τη σκοπιά από την 

οποία κάποιος το εξετάζει. Για τους Ευρωπαίους το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε είτε ως σύγκρουση ιδεών (Ισλάµ-

∆ύση) κατ’ επέκταση και ως θρησκευτικό ζήτηµα, είτε ως κενό κρατικής εξουσίας που έπρεπε να αναπληρωθεί 

από τους ίδιους, είτε τέλος ως πολιτικό ζήτηµα όπου οι Μεγάλες ∆υνάµεις µην µπορώντας να συµφωνήσουν για 

τη διάλυσή της αυτοκρατορίας τη διατηρούσαν στη ζωή µε κάθε τρόπο. Αντίθετα για τους ίδιους τους 

Οθωµανούς το Ανατολικό Ζήτηµα αποτελούσε ένα θέµα, η επίλυση του οποίου µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε 

δυτικούς όρους δηλαδή αποτελούσε ένα «∆υτικό Ζήτηµα». Γράφει ο Α. Αλεξανδρής «…η κινητήρια δύναµη για 

τα ιστορικά µεταρρυθµιστικά διαβήµατα της περιόδου 1839-76 ήταν µία οµάδα από δυτικόφιλους Τούρκους 

πολιτικούς, που πίστευαν ότι η διάσωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν εφικτή µόνο µε το 

µετασχηµατισµό της σε µία τελείως δυτικοποιηµένη χώρα…», στο Α. Αλεξανδρής, «Οι Έλληνες στην υπηρεσία 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 1850-1922», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. 23 (1980) σελ. 367. Όπως επίσης οι H. İnalcık και 

D. Quataert, αναφέρουν στην εισαγωγή τους: «…the so-called Eastern Question appeared in European politics, 

putting on the agenda the issue of the very existence of the empire. In the new period, European hegemony 
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ανταγωνισµό των διαφόρων µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων για αύξηση των ζωνών 

επιρροής τους και απώτερο στόχο το διαµελισµό της αυτοκρατορίας. Η δεύτερη σχετίζεται µε 

την εφαρµογή εσωτερικών µεταρρυθµίσεων στην αυτοκρατορία που αποτέλεσαν το 

εφαλτήριο της προσπάθειας εξευρωπαϊσµού της, ενώ παράλληλα στόχευαν στη διατήρηση 

της συνοχής της και στην αναστροφή της πορείας προς τη διάλυση που διαγράφονταν πια 

ορατή. 

Η περίοδος των σύγχρονων18 οθωµανικών µεταρρυθµίσεων, γνωστή και ως περίοδος 

του Τανζιµάτ19, ξεκινάει επίσηµα20 µε τη διακήρυξη, από το σουλτάνο Αµπντουλµετζήτ Α΄ 
                                                                                                                                                                                          
changed the Ottoman Empire’s position from dominance to mounting dependency. In an attempt to find a way 

out of the crisis, the Ottomans sought to alter first their military, and then their administrative organizations. So 

there appeared for the Ottomans what we may call the Western Question, in the sense of a traditional Muslim 

society trying to determine to what extent it should follow European ways…», στο H. İnalcık & D. Quataert 

(eds.), ο.π., pp. xiii.            
18 Μεταρρυθµίσεις επιχειρήθηκαν σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του 18ου, αλλά και κατά τις αρχές του 19ου αιώνα. 

Είχαν όµως το χαρακτήρα επιµέρους µεταρρυθµίσεων που είτε αναλώνονταν µόνο σε προσπάθειες 

ανασυγκρότησης του στρατεύµατος, είτε είχαν πολύ περιορισµένο χαρακτήρα και αφορούσαν ορισµένες 

πλευρές της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, αφήνοντας άθικτη τη νοµοθεσία, το κυβερνητικό σύστηµα και 

τις κρατικές υποθέσεις.   
19 O όρος Τανζιµάτ (Tanzimat) αποτελεί τον πληθυντικό της αραβικής λέξης tanzim (βάζω σε τάξη). Στην 

αρχική της σηµασία, όπως σηµειώνει η Αναγνωστοπούλου, σηµαίνει διευθετώ (dizmek). ∆εν θα  αναπτύξουµε 

εδώ αναλυτικά τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν, όπως επίσης και τις αντιδράσεις που 

επακολούθησαν για τις οποίες υπάρχει αρκετά µεγάλη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρω J. H. Kramers, λήµµα 

«Tanzimat», Ε.Ι.1, S. Faroqhi, λήµµα «Tanzimat», Ε.Ι.2, C. Eren, λήµµα «Tanzimat», İ.Α., Μ. Sertoğlu, Osmanlı 

tarih lûgatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986, s. 329, G. Bayerle, Pashas, begs and effendis: an historical 

dictionary of titles and terms in the Ottoman Empire, İsis Pres, İstanbul 1997, pp. 144, M. Z. Pakalın, Osmanlı 

tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1993, (1inci baskı 1946-1955), cilt 

3, s. 398-399, R. Davison, Reform in the ottoman Empire, 1856-1876, Princeton 1963, E. Engelhardt, La Turquie 

et le Tanzimat, ou histoire des réformes dans l’ Empire Ottoman depuis 1826 jusqu’ à nos jours, vol. 2, Paris 

1882-84, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 75-172, 356-357, C. Koptepeter, «Another look of Tanzimat», 

The Muslim Word, vol. 54 (1964), pp. 49-55, J. McCarthy, The Ottoman Turks: an introductory history to 1923, 

Longman, New York 1997, pp. 295-305, H. İnalcık, «Application of the Tanzimat and its social effects», 

Archivum Ottomanicum, 5 (1973) pp. 97-127, S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., pp. 55-186, S. Shaw, «Some 

aspects of the aims and achievements of the 19th century Ottoman reformers», στο W. R. Polk & R. L. Chambers 

(eds.), Beginnings of modernization in the Middle East, Chicago 1968, pp. 32-34,  R. Peters, «Religious attitudes 

towards modernization in the Ottoman Empire», Die Welt des Islams, vol. xxvi (1986) pp. 76-77, 80-81, B. Abu-

Manneh, «The sultan and the bureaucracy: the anti-Tanzimat concepts of Grand Vizier Mahmud Nedim Paşa», 
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(1839-1861), του Hatt-i Şerif του Gülhane (∆ιάταγµα του Ροδόκηπου, Νοέµβριος 1839) µε 

βασικές εξαγγελίες την ισονοµία, την ισοπολιτεία, την προστασία της τιµής, της ζωής και της 

περιουσίας όλων, ανεξαιρέτως θρησκείας, των υπηκόων του σουλτάνου. Το αποτέλεσµα της 

εφαρµογής των νέων νόµων και πρακτικών του πρώτου µισού του 19ου αιώνα ήταν πολύ 

µικρό εξαιτίας κυρίως, τριών βασικών λόγων. Πρώτα από όλα η αυτοκρατορία παρέµενε 

πολύ µεγάλη, ανοµοιογενής και µε πολλά προβλήµατα στην επικοινωνία, δεύτερον, η 

έλλειψη εµπειρίας σε παρόµοιο εγχείρηµα από την πλευρά των µεταρρυθµιστών ήταν ορατή 

και τρίτον η συνακόλουθη προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάµεων για όσον το δυνατόν 

περισσότερα κέρδη για κάθε µία από αυτές διατηρούσε την προϊούσα κατάσταση. Κατά 

συνέπεια αυτού γίνεται µία νέα µεταρρυθµιστική κίνηση, µε το İslahat Fermanı (πιο γνωστό 

ως Hatt-i Hümayun, Φεβρουάριος 1856)21, όπου στην ουσία επαναλαµβάνονταν οι βασικές 

θέσεις του προηγούµενου διατάγµατος,   ικανοποιώντας και το αίτηµα των Μεγάλων 

∆υνάµεων για ίση µεταχείριση µουσουλµάνων και µη µουσουλµάνων. Επιστέγασµα αυτών 

των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών  αποτελεί δύο δεκαετίες αργότερα, το 1876, η εξαγγελία 

                                                                                                                                                                                          
I.J.M.E.S., vol. 22 (1990) pp. 257-258, 262-263, του ιδίου, «The Islamic roots of the Gülhane rescript», Die Welt 

des Islams, vol. 34 (1994) pp. 173-176, 190-194, Heyd U. «The later Ottoman Empire in Rumelia and Anatolia» 

στο P. Holt - A. Lambton - B. Lewis (eds.), ο.π., pp. 364-369, O. Okyar, «A new look at the recent political, 

social and economic historiography of the Tanzimat», Colloques Internationaux du CNRS, no. 601 (1979) pp. 

33-45, Α. Θεµοπούλου, «Μεταρρυθµίσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία», Ιστορικά, εφηµ. Ελευθεροτυπία, (30 

Νοεµβρίου 2000) σελ. 6-11, Σ. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι.- 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. 

Από το Μιλλέτ των Ρωµιών στο Ελληνικό Έθνος, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ. 23. Τέλος, στο ∆. 

Νικολαΐδης, ‚Lntj^kfhl… Hèafhbg, ½qlf priild» ¡m£kqtk qîk kÒjtk qÁg ‚Lntj^kfh»g ¢rqlho^qlo…̂ g, 

af̂ q̂ dj£qtk, Ðaedfîk h^… ™dhrhi…tk, τόµ. Γ΄, Κωνσταντινούπολη 1890 σελ. 2848-2854 και 2858-2866 

υπάρχουν αυτούσια τα κείµενα του Hatt-i Şerif του Gülhane και του Hatt-i Hümayun, τα οποία αναδηµοσιεύει 

και ο Χ. Παπαστάθης, Οι κανονισµοί των ορθόδοξων ελληνικών κοινοτήτων του οθωµανικού κράτους και της 

διασποράς, Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 21-42.  
20 Ανεπίσηµα το πρώτο αποφασιστικό βήµα προς τον εξευρωπαϊσµό της αυτοκρατορίας έγινε µε τις διοικητικές 

και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις του Μαχµούτ Β΄ κατά τη δεκαετία 1830-40. Σε αντίθεση µε το παρελθόν ήταν η 

πρώτη φορά όπου αναγνωρίζονταν η ευρωπαϊκή υπεροχή και η ανάγκη δανεισµού νέων θεσµών από τη ∆ύση. 
21 Η έκδοσή του σχετίζεται µε τη συνθήκη των Παρισίων, µε την οποία τερµατίζεται ο Κριµαϊκός Πόλεµος και 

στην οποία υπάρχει ως όρος η υποχρέωση του σουλτάνου να προβεί σε µεταρρυθµίσεις που θα εξασφάλιζαν την 

ελευθερία των υπηκόων του και θα εµπόδιζαν την παρέµβαση της Ρωσίας στα εσωτερικά της αυτοκρατορίας µε 

το πρόσχηµα της προστασίας των ορθοδόξων πληθυσµών της. 
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του πρώτου οθωµανικού συντάγµατος22, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η εκλογή του 

πρώτου οθωµανικού κοινοβουλίου23. Το επίσηµο τέλος της περιόδου του Τανζιµάτ επέρχεται 

δύο χρόνια αργότερα το 1878 µε τη διάλυση του κοινοβουλίου και την αναστολή του 

συντάγµατος24.  

Η πραγµατοποίηση των παραπάνω µεταρρυθµιστικών προσπαθειών του οθωµανικού 

κράτους υποκινήθηκε τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. ∆εν 

αποτέλεσαν δηλαδή, αποκλειστικά προϊόν πίεσης των ευρωπαϊκών δυνάµεων προς ίδιο 

όφελος, αλλά σε ένα βαθµό, και ένα είδος αντίδρασης του ίδιου του οθωµανικού κράτους 

στην ολοένα αυξανόµενη άνοδο των εθνικισµών στη βαλκανική χερσόνησο. Εθνικισµοί, οι 

οποίοι κατ’ ουσία αµφισβητούσαν τη νοµιµότητα της οθωµανικής εξουσίας πάνω στους 

λαούς της Βαλκανικής και αναζητούσαν και αυτοί µερίδιο από την κληρονοµιά του Μεγάλου 

Ασθενούς, µέσω του διαµελισµού της αυτοκρατορίας και της δηµιουργίας νέων εθνικών 

κρατών.  

Η απάντηση λοιπόν, του οθωµανικού κράτους ήρθε µέσα από τις µεταρρυθµίσεις µε τη 

διακήρυξη, θεωρητικά τουλάχιστον, της ισοτιµίας όλων των υπηκόων ανεξαρτήτου 

θρησκεύµατος. Μία διακήρυξη που θεµελίωνε την έννοια του Οθωµανού πολίτη, όριζε τον 

Οθωµανισµό (Osmanlılık)25 ως κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία της εποχής26 και αναγνώριζε πια 

                                                            
22 Σχετικά µε το πρώτο οθωµανικό σύνταγµα πρβλ. B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 160-161, 356-357, του 

ιδίου, λήµµα «dustür», Ε.Ι.2, S. Shaw & E. Kural - Shaw, ο.π., vol. 2, 174-176, E. Z. Karal, Osmanlı tarihi, 

Birinci meşrutiyet ve istibdat devrileri, 1876-1907, Ankara 1962, B. S. Baykal, «1293 Meşrutiyet», Belleten, no. 

6 (1942) s. 45-83, Α. Αλεξανδρής, ο.π., σελ. 375-383. 
23 Σχετικά µε το πρώτο οθωµανικό κοινοβούλιο και τον τρόπο εκλογής του πρβλ. H. Kayalı, «Elections and the 

electoral process in the Ottoman Empire, 1876-1919», I.J.M.E.S., vol. 27 (1995) pp. 266-267, 281, B. Lewis, The 

emergence…, ο.π., pp. 164-165, S. Shaw & E. Kural - Shaw, ο.π., vol. 2, 176-177, 181-182, 185-187. Για τη 

συµµετοχή σ’ αυτό των χριστιανών υπηκόων πρβλ. Α. Αλεξανδρής, ο.π., σελ. 375-389. 
24 Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι σε στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο, η αυτοκρατορία είχε βγει για µία 

ακόµα φορά ηττηµένη από τον τελευταίο ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877-78 που έληξε µε τη συνθήκη του 

Αγίου Στεφάνου και το συνέδριο του Βερολίνου, πρβλ. σχετικά S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 186-

191, Μ. Sertoğlu, ο.π., 25-26, 46-48.    
25 Με τον όρο «Οθωµανισµός» δηλώνεται η προσπάθεια που είχε ως στόχο τη διαµόρφωσης µιας οθωµανικής 

εθνότητας, µέσω µιας πολιτισµικής κατασκευής της ταυτότητας, η οποία βρήκε θεωρητική έκφραση µέσω της 

ιδεολογικοπολιτικής εκείνης κίνησης, που έµεινε γνωστή ως Νέοι Οθωµανοί. Η νέα αυτή οθωµανική εθνική 

συνείδηση θα προέκυπτε ανεξάρτητα από τη θρησκεία και δεν θα βασίζονταν στα υπόλοιπα «εθνικά 

χαρακτηριστικά» που πρόβαλλαν τα άλλα εθνικά κινήµατα της αυτοκρατορίας, αλλά θα στηρίζονταν στην 
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την έννοια των millet27 τυπικά και επίσηµα. Εδώ παρατηρείται όµως µία µεγάλη αντίφαση 

                                                                                                                                                                                          
ισονοµία και ισοπολιτεία όλων των υπηκόων της. Για το κίνηµα του Πανοθωµανισµού πρβλ. ενδεικτικά Ş. 

Mardin, The genesis of Young Ottoman thought: a study in the modernization of Turkish political ideas, 

Princeton 1962, R. Davison, «Turkish attitudes concerning Christian-Muslim equality in the 19th century», 

A.H.R., vol. 59 no. 4 (1954), pp. 844-864, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 132-156, 214, του ιδίου, «The 

Ottoman Empire and its aftermath», Journal of Contemporary History, vol. 15 no. 1 (1980) pp. 134-139, S. 

Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., pp. 255-259, C. M., Kortepeter, ο.π., pp. 50-51, Σ. Πεσµατζόγλου, Ευρώπη-

Τουρκία, Αντανακλάσεις και διαθλάσεις, η στρατηγική των κειµένων, Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σελ. 241-243, J. 

Petrosian, «Οι ιδέες του εξευρωπαϊσµού στην κοινωνικοπολιτική ζωή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τα 

νεώτερα χρόνια, (τέλος 18ου-αρχές 20ου αιώνα)», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Εκσυγχρονισµός και 

βιοµηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια το 19ο αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα 1999, σελ. 57-61, Σ. Αναγνωστοπούλου, 

Μικρά Ασία…, ο.π., σελ. 19-20, 45, S. Deringil, Η καλά προστατευόµενη επικράτεια, ιδεολογία και νοµιµοποίηση 

της εξουσίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (1876-1909), (µτφ.) Σ. Παπαγεωργίου, Παπαζήσης, Αθήνα 2003, 

σελ. 28-29, 164, A. Levy, The Sephardim in the Ottoman Empire Darwin Press, Princeton 1992, pp. 102-104, Π. 

Κονόρτας, «Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Έλληνες, Οθωµανοί και εθνικά κινήµατα 1876-1908», σελ. 343-345 

στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, 

τόµ. 5ος, του ιδίου, «Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία, 1833-1876», σελ. 346-349 στο Β. Παναγιωτόπουλος 

(επιµ.), Ιστορία…, ο.π., τόµ. 4ος. 
26 Κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα στην οθωµανική επικράτεια εκτός από τον Οθωµανισµό, και 

παράλληλα χρονικά ή µεταγενέστερα από αυτόν, ήταν διαδεδοµένες και άλλες ιδεολογικοπολιτικές κινήσεις 

όπως αυτές του πανισλαµισµού, του παντουρκισµού και αργότερα του παντουρανισµού και του τουρκικού 

εθνικισµού, πρβλ. αναλυτικά B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 317-348. 
27 Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια και χρήση του όρου «millet» αντιµετωπίζεται στη σύγχρονη ιστοριογραφία 

ως «πραγµατικότητα των τελευταίων αιώνων αυτοκρατορίας και µάλιστα, κατά τρόπο πλήρως εξακριβωµένο, του 

19ου αιώνα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σία Αναγνωστοπούλου. Άτυπα βέβαια έχουν ήδη συγκροτηθεί 

σταδιακά στους προηγούµενους αιώνες χωρίς όµως ο όρος «millet» να είναι κυρίαρχος. Σχετικά µε τoν 

παραπάνω όρο πρβλ. Σ. Αναγνωστοπούλου, «Οι µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ και το θεσµικό πλαίσιο του 

µιλλέτ των Ρωµιών» στο Σύνδεσµος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Η παρουσία των εθνικών µειονοτήτων 

στην Κωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα, Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας, Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1996, σελ. 18-

21, της ιδίας Μικρά Ασία…, ο.π., σελ. 24, 29-30, 46-47, B. Braude, «Foundation myths of the millet system», 

στο B. Braude & B. Lewis (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York 1982, pp. 69-88,  P. 

Konortas, «From tâ’ife to millet: ottoman terms for the Greek orthodox community», στο D. Gondicas & C. 

Issawi (eds.), Ottoman Greeks in the age of nationalism: politics, economy and society in the 19th century», 

Darwin Press, Princeton 1999, pp. 171-172, Κ. Κωστής, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις ‘‘ελληνικές’’ 

περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των µεταρρυθµίσεων», Μνήµων, τόµ. 13 (1991) 

σελ. 59-60, K. S. Abu Jaber, «The millet system in the 19th century Ottoman Empire», The Muslim World, vol. 
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που δηµιουργείται µε τη νέα κατάσταση. Ενώ η βασική αρχή του συστήµατος των millet ήταν 

η διάκριση µουσουλµάνων και µη µουσουλµάνων, ταυτόχρονα, µε την έννοια της 

Οθωµανικότητας, όλοι οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας ανήκαν τώρα, στο οθωµανικό έθνος 

ανεξαρτήτως του θρησκεύµατός τους28.  

Το αποτέλεσµα των νέων προσπαθειών του οθωµανικού κράτους ήταν άµεσα ορατό. 

Παρόλο που οι  χριστιανοί της αυτοκρατορίας ποτέ δεν πέτυχαν µία πλήρη πολιτική ισότητα 

µε τους µουσουλµάνους οι προσπάθειες της κυβέρνησης για ίση αντιµετώπιση βελτίωσαν 

σηµαντικά τη θέση των µη µουσουλµάνων και τους επέτρεψαν να αποκτήσουν δικαιώµατα 

και οικονοµική ισχύ. Στο οικονοµικό επίπεδο δηµιουργήθηκαν πολύ ευνοϊκές συνθήκες στη 

χριστιανική, εµπορική κυρίως τάξη, που αποτελούσε µέχρι τότε το δίαυλο επικοινωνίας της 

οθωµανικής οικονοµίας και του ξένου κεφαλαίου. Οι εξελίξεις αυτές στη Λέσβο έγιναν 

αντιληπτές καθώς, σε σύγκριση µε τους προηγούµενους αιώνες, ο 19ος χαρακτηρίζεται από 

µία σαφή ανοδική πορεία. Οι χριστιανοί κάτοικοι που ασχολούνται µε το εµπόριο, παύουν 

πια να αποτελούν τους µεσάζοντες των ευρωπαϊκών εµπορικών οίκων και αναπτύσσουν την 

οικονοµική δραστηριότητά τους πουλώντας τα προϊόντα τους ελεύθερα29, σε Ανατολή και 

                                                                                                                                                                                          
57 no. 3 (1967) pp. 212-223, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 329-330, Π. Κονόρτας, Οθωµανικές 

θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο 17ος - αρχές 20ου αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σελ. 299-315.     
28 Π. Κονόρτας, «Από το ένα µιλλέτ στα δύο έθνη», Ιστορικά, εφηµ. Ελευθεροτυπία, (30 Νοεµβρίου 2000) σελ. 

39-40, Σ. Αναγνωστοπούλου, «Οι µεταρρυθµίσεις…», ο.π., σελ. 25-27, Χ. Εξερτζόγλου, «Το προνοµιακό 

ζήτηµα», Τα Ιστορικά, τόµ. 16 (1992) σελ. 74-76.  
29 Στη Λέσβο είχε επιβληθεί από την Υψηλή Πύλη µονοπώλιο στο εµπόριο λαδιού και σε άλλα βασικά 

προϊόντα, ως µέτρο προστασίας της αγοράς από τη µία µεριά και ως µέτρο περιορισµού της διείσδυσης του 

δυτικού κεφαλαίου από την άλλη. Με το µέτρο αυτό θεωρούσε η Πύλη ότι θα µπορούσε να αποσοβηθεί ο 

κίνδυνος ελλείψεων και να επιτευχθούν χαµηλές τιµές και µεγάλες ποσότητες στην αγορά. Αυτό το σύστηµα 

αναγόρευε ένα µοναδικό αγοραστή του προϊόντος στην περιοχή που θα µπορούσε να είναι είτε ο κυβερνήτης 

είτε κάποιοι ayan (πιο γνωστή περίπτωση στη Λέσβο ο Κουλαξίζ Αγάς). Ο αγοραστής υποχρέωνε τους 

παραγωγούς να πουλήσουν σε τη συγκοµιδή τους σε προκαθορισµένη, από την κεντρική κυβέρνηση, χαµηλή 

τιµή για να τη µεταπουλήσει σε τιµή πιο υψηλή. Το παραπάνω µέτρο οδηγούσε όσους ασχολούνταν µε το 

εµπόριο να λειτουργούν ως µεσάζοντες µεταξύ του αποκλειστικού πωλητή και των ευρωπαϊκών εµπορικών 

οίκων χωρίς να µπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα τις εµπορικές τους δραστηριότητες. Περισσότερο απ’ όλους 

πλήττονταν κυρίως η χριστιανική κοινότητα του νησιού καθώς διαχειρίζονταν το µεγαλύτερο κοµµάτι της 

εµπορικής ζωής του νησιού. Το µέτρο αυτό καταργήθηκε το 1837 δίνοντας την ώθηση ανάπτυξης της λεσβιακής 

οικονοµίας. Στο τελευταίο βοήθησε αργότερα και η µετατροπή του λιµανιού της Μυτιλήνης σε κέντρο 

διαµετακοµιστικού εµπορίου µε προορισµό τα µικρασιατικά παράλια. Σχετικά µε την επιβολή του µονοπωλίου 



 23

∆ύση. Έρχονται σε επαφή µε νέες τεχνολογικές καινοτοµίες (χρήση ατµού, ατµοµηχανών, 

τεχνικές χηµικής βιοµηχανίας, κ.α.)30 που τις εφαρµόζουν στον τρόπο επεξεργασίας και 

κατεργασίας του κύριου προϊόντος του νησιού, του λαδιού. Παράλληλα γίνονται και φορείς 
                                                                                                                                                                                          
στη Λέσβο, τη γενικότερη εµπορική δραστηριότητά της και τη σύνδεσή της µε τα άλλα λιµάνια πρβλ. Ε. 

Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 22, 109-112, 130-131, 196, 228-240, της ιδίας, «Από τη µουσουλµανική στη 

χριστιανική πόλη. Η δυναµική των µεταβολών της πόλης της Μυτιλήνης στην ύστερη φάση της Τουρκοκρατίας 

(1840-1912)», σελ. 389-390, 399, 412-413, στο Χ. Λούκος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους χρόνους. 

Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις, Ε.Μ.Ν.Ε., Πρακτικά Β΄ διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα 2000, σελ.  Π. 

Παρασκευαΐδης, Οι περιηγητές για τη Λέσβο, Βιβλιοπωλείο των βιβλιόφιλων, Μυτιλήνη 1996, (1η έκδοση 1973), 

σελ. 97, 110-111, 121-125, 157, 167, 174-175, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 232, 235-237, 240, 273, Π. 

Σαµαράς, Οι Κουλακσίζηδες, Μυτιλήνη 1946, σελ. 21-31, 44, του ιδίου «Η Μυτιλήνη τον ΙΘ΄ αιώνα», ∆.Ε.Λ.Μ., 

τόµ. 3 (1959) σελ. 17-22, 34-41, Ζ. Καµπούρης, «Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στη Λέσβο», 

∆.Ε.Λ.Μ., τόµ. 4 (1962) σελ. 21-43, Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής, 

Κωνσταντινούπολη 1874, [φωτοµ. ανατ., Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης (επιµ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996], σελ. 27-28, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., Ιστορία της 

Λέσβου, Μυτιλήνη 1995, σελ. 142-145, Κ. Βακαλόπουλος, «Η Μυτιλήνη στα µέσα του 19ου αιώνα», Ελληνικά, 

τόµ. 32 (1980) σελ. 304, ∆. Καρύδης, «Αρχιπέλαγος: από το 17ο στο 19ο αιώνα», σελ. 163-169 στο ∆. Καρύδης 

(επιµ.), Ιστορική Γεωγραφία: ∆ρόµοι και κόµβοι της Βαλκανικής από την αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη, 

∆ιεθνές συνέδριο ιστορικής γεωγραφίας, Θεσσαλονίκη 1995. Πληροφορίες για τα παραπάνω ζητήµατα παρέχει 

και η ίδια η επετηρίδα που εξετάζουµε.     
30 Σχετικά µε την τεράστια επίδραση που είχε η εισαγωγή των τεχνολογικών και τεχνικών καινοτοµιών στη 

λεσβιακή οικονοµική ζωή και την οργάνωση του νησιού µπορεί κανείς να ανατρέξει στα Ε. Σιφναίου (επιµ.), 

Ενθύµιον σαπωνοποιίας Λέσβου, Λιβάνης, Αθήνα 2002, σελ. 36-42, 65-68, 74, 89-90, 138, 173, της ιδίας, 

Λέσβος…, ο.π., σελ. 142-144, 200-201, 206-208, της ιδίας, «Από τη µουσουλµανική…», ο.π., σελ. 400-401, Ε. 

Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 355, 398, Ν. Σηφουνάκης, Βιοµηχανικά κτίρια στη Λέσβο, Ελαιοτριβεία – 

Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές του 20ου αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1994 (1η έκδοση 1986), σελ. 13, 16, 58-73, 

124, 156-157, Σ. Τάξης Οικονόµος, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, έκδοση δεύτερη επαυξηµένη 

και µεταρρυθµισµένη, τυπογραφείο Ι. Πολίτου, Κάιρο 1909, [φωτοµ. ανατ., Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης 

(επιµ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1995], σελ. 66-70, 79-80, 86-87, 

90-142, όπου θα βρει πληροφορίες αναλυτικά για τη βιοµηχανική οργάνωση του νησιού ανά περιοχή. 

Χαρακτηριστική απόδειξη του σηµαντικού ρόλου των καινοτοµιών που εισήχθησαν, εκτός από τα κατάλοιπα 

των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που εντοπίζονται στο νησί, είναι και η δηµιουργία δηµοτικού χηµείου στη 

Λέσβο κατά την περίοδο 1894-1902. Σχετικά µε το τελευταίο πρβλ. Μ. Στεφανίδης, Urjb‹̂  h^¤ Iµp_lg, qÒ 

aej^oubf̂ hÒ urjb‹l J rqfi»keg h^¤ _f_ifldo^c^ Išp_lr, Αυστριακό Λόϋδ, Τεργέστη 1909, [φωτοµ. ανατ., Σ. 

Καράβας - Β. Αναστασιάδης (επιµ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 

1996]. Πληροφορίες επίσης για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τους νέους τρόπους παραγωγής και τα 

προϊόντα παρέχει και η ίδια η επετηρίδα που εξετάζουµε.   
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νέων ιδεών που εισχωρούν σταδιακά στη λεσβιακή κοινωνία µετασχηµατίζοντάς την, 

ανάλογα µε τα κυρίαρχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Σιφναίου «…οι χριστιανοί κάτοικοι που αποτελούν τη δηµογραφική πλειοψηφία του νησιού, 

επωφελούνται από τις µεταρρυθµίσεις…για να πάρουν τη σκυτάλη της οικονοµίας στα χέρια 

τους και να επιταχύνουν το ρυθµό ανάπτυξης, περνώντας από ένα στάδιο γεωργικό-

προβιοµηχανικό σε ένα στάδιο εµπορικό, γεωργικό-βιοµηχανικό, προς τον αστικό 

µετασχηµατισµό…»31. Σε διοικητικό επίπεδο οι εξελίξεις που πραγµατοποιούνται32, µε 

βασικότερη το διαχωρισµό της µέχρι πριν λίγο ενιαίας διοικητικοοικονοµικής οντότητας, 

έχουν ως αποτέλεσµα τη µετακύλιση ενός τµήµατος των σχέσεων εξουσίας και του τρόπου 

άσκησής της από την οθωµανική άρχουσα τάξη στην «ελίτ» της χριστιανικής κοινότητας του 

νησιού, µέσω της συµµετοχής των δηµογερόντων στα διοικητικά συµβούλια33.  

Σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο που επικρατούσε στη Λέσβο κατά τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, θα ήταν παράλειψη να µην γίνει αναφορά στις δύο µεγάλες 

κοινωνικές αναταραχές που συνέβησαν στο νησί και σε ένα βαθµό συνδέονταν µε το νέο 

τρόπο άσκησης της εξουσίας και τις ευρύτερες δηµοσιονοµικές εξελίξεις που είχαν προέλθει 

από την εφαρµογή του Τανζιµάτ. Η πρώτη κοινωνική αναταραχή έλαβε χώρα στην κοινότητα 

Βρίσας κατά την περίοδο 1881-1885, στην οποία ενεπλάκησαν ο καζάς Πλωµαρίου (όπου 

ανήκε διοικητικώς η Βρίσα), η µητρόπολη Μυτιλήνης (στην οποία υπάγονταν 

εκκλησιαστικώς) και οι οθωµανικές αρχές. Η διένεξη αυτή αφορούσε τις ανεξέλεγκτες 

αρµοδιότητες των δηµογερόντων στη διαχείριση των κοινοτικών πραγµάτων και τις 

οικονοµικές ατασθαλίες, οι οποίες λειτουργούσαν προς όφελός τους. Το ζήτηµα ανακινείται 

µε τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, διότι δίνεται πλέον το δικαίωµα της αντικατάστασης των 

δηµογερόντων,  πράγµα που πριν ήταν αδύνατο. Ενδεικτικό του τρόπου µε τον οποίο 

αντιµετωπίστηκε το Τανζιµάτ στη Λέσβο είναι το παρακάτω παράθεµα του Γ. Α. Αριστείδη – 

Πάππη, που αναδηµοσιεύει και ο Παντελής Αργύρης: «…qÕ Q^kwfj£qflk Ójtg b„ jšk ¥iil qf 

                                                            
31 Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 51-52. 
32 Πρβλ. αναλυτικότερα το κεφάλαιο 3. 
33 Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 22, 64-71,109-110, Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις των Φαυλοβίων: 

δηµοσιονοµικό σύστηµα και ενδοκοινοτικές ρήξεις στη Λέσβο του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά, τόµ. 16 (1992) 

σελ. 51-56, Γ. Κόντης, Λεσβιακό Πολύπτυχο. Από την Ιστορία, την Τέχνη και τη Λογοτεχνία, Έσπερος, Αθήνα 

1973, σελ. 220, Μ. Αναγνωστοπούλου, Η γυναίκα της Λέσβου στα χρόνια της οθωµανοκρατίας, ∆ήµος 

Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1998, σελ. 36.   
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h^iÒk ašk ćbobk b„g qlÚ g uofpqf̂ klÚ g, heoÚ `̂ k Ójtg ¤m^kq̂ g qlÚ g Ø mehÒlrg qlà  ho£qlrg 

‡plrg, áthb qÒ afh^…tj^ b„g qÒk i^Òk k£ ™̀ bišdueĀ q£g mo£ b̀fg qîk hlfkîk mo^dj£qtk, k‚ 

¢kqfh^nfpq©Ā af‚ °qšotk qÁg ™jmfpqlpÚ keg ^Ùqlà  mo©dj^ aÚ phlilk À h^… m^kbiîg ¢aÚ k^qlk 

moÒqbolk…»34. Η δεύτερη κοινωνική αναταραχή που έλαβε χώρα στη Λέσβο συνέβη κατά 

την περίοδο 1882-83. Είναι η όξυνση του ονοµαζόµενου «Λειµωνιακού Ζητήµατος», που 

συνδέεται µε τη διεκδίκηση από τις δηµογεροντίες της επαρχίας Καλλονής – Μηθύµνης των 

πόρων της Μονής Λειµώνος και τη χρησιµοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Αµφότερες οι προαναφερόµενες κοινωνικές αναταραχές αποτελούν το επιστέγασµα των 

οθωµανικών µεταρρυθµίσεων στο βαθµό που οι τελευταίες στόχευαν στην αναδιάρθρωση της 

εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες µέσω της αλλαγής των παραδοσιακών δοµών και της 

διεύρυνσης της συµµετοχής στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας35.        

Αυτό αποτέλεσε σε γενικές γραµµές το γενικότερο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο 

κατά τα τέλη του 19ου αιώνα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, επαρχία της οποίας 

αποτελούσε και το σαντζάκι της Λέσβου. Ένα πλαίσιο, το οποίο επηρέασε το συγκεκριµένο 

σαντζάκι και χωρίς τη γνώση του οποίου δεν είναι δυνατή η κατανόηση των εξελίξεων που 

συνέβησαν και αποτυπώθηκαν σε ένα βαθµό στην επετηρίδα που εξετάζουµε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
34 Γ. Α. Αριστείδης - Πάππης, Τετραλογία Πανηγυρική, Αθήνα 1863, (ανατ. Γ. Βαλέτας, Αθήνα 1972), σελ. 157. 
35 Αναλυτικότερα για τις κοινωνικές αναταραχές και τις κοινοτικές διενέξεις που συνέβησαν στη Λέσβο µπορεί 

κανείς να ανατρέξει στα Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις…», ο.π., σελ. 49-64, του ιδίου, «Το Λειµωνιακό ζήτηµα 

(διαστάσεις και χρονικό της διαµάχης)», Λεσβιακά, τόµ. ΙΒ΄ (1989) σελ. 4-55, Ι. Μουτζούρης, «Τα Λειµωνιακά, 

1866-1886», Κληρονοµία, τόµ. 22 (1990) σελ. 125-185, Χρ. Παρασκευαΐδης, «Τα Λειµωνιακά και ο Νικηφόρος 

Γλυκάς», Ο Ποιµήν, τόµ. Β΄ (1936) σελ. 17-21, του ιδίου, Η παλαιά Αγία Παρασκευή, Μυτιλήνη 1936, σελ. 80-

81.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Οι οθωµανικοί «salname» ως πηγή κοινωνικής ιστορίας. Η 

περίπτωση ανάλυσης ενός νοµαρχιακού «salname» του βιλαετίου Αρχιπελάγους 

 

1.1. Το είδος των πηγών  

Οι salname κατέχουν, σε σχέση µε τον όγκο τους, ένα µικρό, αλλά εξίσου σηµαντικό 

κοµµάτι ανάµεσα στις πηγές εκείνες, οι οποίες αφορούν την ιστορία της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας από το β΄ µισό του 19ου αιώνα και ύστερα. Όταν  ο ιστορικός, ο ερευνητής, 

βρεθεί απέναντι σε αυτού του είδους τις πηγές, θέτει µία σειρά ερωτηµάτων, τα οποία 

προκύπτουν από την ιδιαίτερη φύση αυτών των πηγών. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι 

τα εξής: τι πραγµατικά ήταν οι οθωµανικοί salname; Πότε άρχισαν να εκδίδονται; Πού και 

για ποιο σκοπό εκδίδονταν; Πόσα τεύχη από αυτά κυκλοφόρησαν για την περιοχή που µας 

ενδιαφέρει; Πού µπορούν να βρεθούν; Ποιοι είχαν την επιµέλεια της έκδοσής τους; Τι 

πληροφορίες περιείχαν και σε τι µας χρησιµεύει η µελέτη τους; Θα προσπαθήσουµε να 

δώσουµε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα ξεκινώντας από την αρχή.  

Ο όρος «salname» αναφερόταν στις εργασίες εκείνες που συντάσσονταν µε σκοπό τη 

σύνοψη των σηµαντικών γεγονότων των παρελθόντων ετών που είχαν συµβεί στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία και την πληροφόρηση, εν συντοµία, για την κατάσταση που 

επικρατούσε σε ορισµένα ζητήµατα. Εκδίδονταν από διάφορους φορείς, όπως η κεντρική 

διοίκηση, τα διάφορα υπουργεία, τα διάφορα βιλαέτια και τέλος, κάποιους ιδιωτικούς φορείς. 

Η λέξη salname είναι περσική και αποτελείται από δύο συνθετικά: τη λέξη sâl που σηµαίνει 

έτος, χρονιά, και τη λέξη nâme36, η οποία σηµαίνει επιστολή, γραπτό, βιβλίο. Ως λέξη, 

εισήχθη στην τουρκική γλώσσα µετά την περίοδο των µεταρρυθµίσεων του Τανζιµάτ. Έως 

τότε ο δόκιµος όρος ήταν nevsâl, που σήµαινε νέο έτος. Συνιστούσε και αυτός µία σύνθετη 

λέξη, η οποία ήταν δανεισµένη από τα περσικά και αποτελούνταν από δύο συνθετικά: τη λέξη 

nev (νέο) και τη λέξη sâl (έτος). Ο όρος «yıllık», που χρησιµοποιείται στη σύγχρονη 

τουρκική γλώσσα για να αντικαταστήσει τον οθωµανικό όρο salname, είναι ισοδύναµος του 

αγγλικού όρου «yearbook» και του γαλλικού «annuaire»37. 
                                                            
36 Η λέξη nâme χρησιµοποιούνταν ευρέως για το σχηµατισµό ονοµάτων διαφορετικών κατηγοριών οθωµανικών 

εγγράφων. Στο A. Velkov, Vidove osmanoturski documenti, Sofija 1978, pp. 19-23 σηµειώνονται 53 

διαφορετικοί τύποι οθωµανικών εγγράφων που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη περσική λέξη nâme.  
37 H. Duman (ed.), Osmanlı yıllıkları (sâlnâmeler ve nevsâller), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Arastırma Merkezi, 

İnstabul 1982, s. 6-8, του ιδίου, Osmanlı Sâlnâmeleri ve nevsâlleri bibliyografyası ve toplu kataloğu, Türkiye 
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Η λέξη salname (επετηρίδα)38 συχνά µπερδεύεται µε τις λέξεις ηµερολόγιο και 

almanak. Τα ηµερολόγια ήταν ετήσιες εκδόσεις που κυκλοφορούσαν στην αρχή κάθε χρόνου 

και περιλάµβαναν µία λεπτοµερή καταγραφή των ετών, (αναλυτικό ηµερολόγιο), των 

γιορτών, των εποχών, των ηµερών και των µηνών µαζί µε φιλολογική εγκυκλοπαιδική και 

ποικίλη άλλη ύλη. Συνήθως αυτά εκδίδονταν από τοπικούς λόγιους ή φιλόµουσους 

συλλόγους και η εµφάνιση τους χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το περιεχόµενο 

τους ήταν ιστορικό και πληροφοριακό και αναφέρονταν σε µία ορισµένη γεωγραφική 

περιφέρεια, η οποία προσδιόριζε και τον τίτλο του39, ενώ σήµερα, θα µπορούσαµε να πούµε, 

ότι ένα κοµµάτι της ύλης τους έχει ενσωµατωθεί στις επιστηµονικές επετηρίδες των 

περιφερειακών εταιρειών µελετών (Κυκλαδικά, Λεσβιακά, κ.α.). Από την άλλη πλευρά το 

almanak νοηµατικά είναι αρκετά κοντά µε τη λέξη salname, αλλά τα θέµατα που περιέχει 

αφορούν ο,τιδήποτε σχετίζεται µε τα πολιτιστικά δρώµενα ενός λαού, όπως για παράδειγµα 

γελοιογραφίες, θεάµατα, παραστάσεις, κ.α. 

                                                                                                                                                                                          
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Enformation ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2000, cilt 1, s. XXII-

XXIII, 20, Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ του βιλαετίου Κοσόβου του έτους 1318 εγίρας (1900)», Βαλ. Σύµ, τόµ. 

5-6 (1993-1994) σελ. 39 υποσ. 1, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 105, λήµµα «sâl-nâme», İ.A., 

İstanbul 1960-86, M. T. Gökbilgin, Osmanlı paleografya ve diplomatic ilmi, İstanbul 1979, s. 101, T. Acaroğlu, 

«Osmanlı Yıllıkları», Somut, cilt 41/15 (Mayis 1983), s. 54-56, Ι. Θεοχαρίδης, «Οι διοικητές των Ιωαννίνων 

σύµφωνα µε το salname του 1892-1893», ∆ωδώνη, τόµ. 12 (1983) σελ. 162, L. Bisharat, «Ottoman year-books», 

M.E.S.A. Bulletin, vol. 18 no.1 (1984) pp. 174-176, M. Sertoğlu, ο.π., s. 297, G. Bayerle, ο.π, pp. 131, J. 

McCarthy, «Οttoman imperial and provincial salname»,  M.E.S.A. Bulletin, vol. 13 no. 2 (1979) pp. 10-12, R. 

Ertuğ, «Nezâret ve eyâlet sâlnâmeleri», H.T.M., cilt 1 no. 2 (Şubat 1974) s. 10, του ιδίου, «Osmanlı devrinde 

sâlnâmeler», H.T.M., cilt 2 no. 7 (Ağustos 1973) s. 15-18 και cilt 2 no. 9 (Ekim 1973) s. 103-104.     
38 Για τη µετάφραση του όρου «salname» επιλέχθηκε η λέξη επετηρίδα θεωρώντας ότι ως έννοια περικλείει 

περισσότερες πληροφορίες από ό,τι οι υπόλοιπες.  
39 Για παράδειγµα «Ετήσιον Ηµερολόγιον, εικονογραφηµένον το Αιγαίον- χρονογραφικόν και φιλολογικόν» 

(έτος πρώτον 1895, Α. Πολεµίδου, Γ. Καµµά), «Ηµερολόγιον του Αιγαίου» (Σάµος 1905, Μάλης), κ.α. 
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Η πρώτη επίσηµη οθωµανική επετηρίδα εκδόθηκε το έτος εγίρας 1263 (1847)40. Ως 

εµπνευστής της πρωτοβουλίας έκδοσης των επετηρίδων εµφανίζεται ο µεγάλος βεζίρης 

Ρεσίντ Πασάς41, ο οποίος ήταν και ο κεντρικός εµπνευστής των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων 

του Τανζιµάτ, µαζί µε την υποστήριξη του Αχµέτ Βεφήκ Πασά42 και τη βοήθεια του 
                                                            
40 Οι ηµεροµηνίες έκδοσης των επετηρίδων που δίδονται παραπάνω, µέχρι το 1325 (1909), είναι σε έτος εγίρας, 

ενώ σε παρενθέσεις δίνεται η αντίστοιχη ηµεροµηνία µε βάση το δυτικό ηµερολόγιο (miladi). Από το έτος 1326 

(1910) χρησιµοποιείται αποκλειστικά στην αυτοκρατορία ένα σύστηµα χρονολόγησης που στηριζόταν στο 

οικονοµικό έτος (mali), όπου ξεκινούσε την 1η Μαρτίου και τελείωνε την 28η Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. 

Αποτέλεσµα της παραπάνω καινοτοµίας ήταν η έκδοση των επετηρίδων, από το 1326 (1910) έως και το 1341 

(1925), µε βάση το οικονοµικό ηµερολόγιο (mali), όσον αφορά τις µουσουλµανικές χρονολογίες. Μάλιστα το 

έτος εγίρας 1326 συνέπιπτε µε την έκδοση του 65ου τεύχους των κρατικών επετηρίδων. Από το 1925 και έπειτα 

οι ηµεροµηνίες δίνονται αποκλειστικά µε βάση το δυτικό ηµερολόγιο, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., 

cilt 1, s. 23, K. Karpat, Ottoman Population, 1830-1914, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 1985, 

pp. 13, R. Rose, «The Ottoman Fiscal Calendar», M.E.S.A. Bulletin, vol. 25 (1991) pp. 157-167. 
41 Ο Μουσταφά Ρεσίντ Πασάς ήταν γιος του Μουσταφά Εφέντη. Γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1800. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας του κατέλαβε αρκετές θέσεις στον οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό. Αρχικά διετέλεσε 

γραµµατέας και στη συνέχεια υπεύθυνος αλληλογραφίας της στο γραφείο του µεγάλου βεζίρη. Το 1835 έλαβε 

το βαθµό µουτεµαγίζ και το 1837 το βαθµό του βεζίρη. ∆ιετέλεσε τρεις φορές υπουργός εξωτερικών (Ιούλιος 

1837-Φεβρουάριος 1838, Νοέµβριος 1845-Σεπτέµβριος 1846 και Μάιος 1853-Νοέµβριος 1854), βοηθός 

πρεσβευτή στο Λονδίνο (Αύγουστος 1838-Σεπτέµβριος 1839), δύο φορές πρεσβευτής στο Παρίσι (Αύγουστος 

1841-∆εκέµβριος 1842 και Νοέµβριος 1843-Οκτώβριος 1845), βαλής Αδριανουπόλεως (Ιούνιος-Σεπτέµβριος 

1843), έξι φορές µεγάλος βεζίρης (Σεπτέµβριος 1846-Απρίλιος 1848, Αύγουστος 1848-Ιανουάριος 1852, 

Μάρτιος-Αύγουστος 1852, Νοέµβριος 1854-Μάιος 1855, Νοέµβριος 1856-Αύγουστος 1857 και Οκτώβριος 

1857-Ιανουάριος 1858), πρόεδρος του συµβουλίου µεταρρυθµίσεων (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 1857), ενώ 

συµµετείχε και στο συνέδριο της Βιέννης. Πέθανε στις 7 Ιανουαρίου 1858, πρβλ. σχετικά M. Süreyya, ο.π., cilt 

4, s. 1384-1385, cilt 6, s. 1770, 1772, 1784, S. Kuneralp, ο.π, s. 1, 5, 11, 14, 29, 46-47, 110.    
42 Ο Αχµέτ Βεφήκ Πασάς αποτέλεσε σηµαντικό αξιωµατούχο του οθωµανικού κράτους µε καθοριστικό ρόλο 

την περίοδο των µεταρρυθµίσεων. Γιος του Γιαχγιά Νατζί Εφέντη γεννήθηκε το 1823 στην Κωνσταντινούπολη 

και σπούδασε στο Παρίσι µέχρι το 1848. Μετά την επιστροφή του κατέλαβε αρκετές σηµαντικές θέσεις. Αρχικά 

εντάχθηκε στη µεταφραστική υπηρεσία και εξελίχθηκε στο γραφειοκρατικό µηχανισµό. Είχε το βαθµό ουλά 

(ulâ), στη συνέχεια αυτόν του µπαλά και τέλος του βεζίρη. ∆ιετέλεσε πρεσβευτής στην Τεχεράνη (Ιούνιος 1851-

Νοέµβριος 1854), δύο φορές στο Παρίσι (Ιανουάριος 1855-Μάρτιος 1857 και Ιανουάριος 1860-Νοέµβριος 

1861), δύο φορές µέλος του δικαστικού συµβουλίου (Ιανουάριος-Νοέµβριος 1865 και Μάιος 1862-Μάρτιος 

1863), υπουργός βακουφίων (Νοέµβριος 1861-Μάιος 1862), διευθυντής τελωνείων (Σεπτέµβριος 1871-

Ιανουάριος 1872), δύο φορές υπουργός παιδείας (Μάιος-∆εκέµβριος 1872 και Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1878), 

µέλος του ανώτατου συµβουλίου (∆εκέµβριος 1872-Οκτώβριος 1873), πρόεδρος της οθωµανικής βουλής 

(Μάρτιος 1877), βαλής της Αδριανούπολης (Μάρτιος 1877-Ιανουάριος 1878) δύο φορές µεγάλος βεζίρης 
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Αµπντουλχάκ Εφέντη43. Το σύστηµα  των επετηρίδων ήταν διαδεδοµένο σε µεγάλο βαθµό 

στις ευρωπαϊκές χώρες πολύ πριν από τον 19ο αιώνα, όπως για παράδειγµα στη Γερµανία µε 

το Almanach de Gotha, στη Γαλλία µε τα Annuaire Politique, L’ annuaire de la Republique, 

κ.α44. Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, αποτέλεσε το έναυσµα για τον Ρεσίντ Πασά 

προκειµένου, µέσα στα πλαίσια της µεταρρυθµιστικής πολιτικής του, να καθιερώσει κάτι 

αντίστοιχο στην Οθωµανική Αυτοκρατορία45. 

 

1.2. Κατηγοριοποίηση των οθωµανικών επετηρίδων 

Οι οθωµανικές επετηρίδες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες 

µε βάση την υπηρεσία έκδοσής τους: αυτές που εξέδιδε η κεντρική οθωµανική διοίκηση, 

αυτές που εκδίδονταν από τις νοµαρχίες (vilâyet salnamesi), τις  επετηρίδες των επίσηµων 

υπουργείων και οργανισµών και τέλος τις επετηρίδες που εκδόθηκαν από ιδιώτες ή 

ιδιωτικούς φορείς. Από τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες θα εξετάσουµε αναλυτικά παρακάτω, 

οι τελευταίες δύο δεν παρουσιάζουν µία κανονικότητα ως προς το χρονικό διάστηµα της 
                                                                                                                                                                                          
(Φεβρουάριος-Απρίλιος 1878 και Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1882), βαλής της Προύσας (Φεβρουάριος 1879-

Οκτώβριος 1882). Πέθανε στις 2 Απριλίου 1891. Πρβλ. σχετικά M. Süreyya, ο.π., cilt 1, s. 225, cilt 6, s. 1799-

1801, 1803-1805, 1809-1810, S. Kuneralp, ο.π., s. 1-4, 6, 14, 30-33, 47, 61, A. Tanpinpar, λήµµα «Ahmed Vefik 

Paşa», İ.A, M. İnal, Osmanlı devrinde son sadriazamlar, İstanbul 1940-53, s. 651-738, M. Z. Pakalın, Son 

sadrazamlar ve başvekiller, İstanbul 1948, cilt 3, s. 45-59.       
43 Ο Αµπντουλχάκ Εφέντης ήταν αδερφός του Μπεχτζέτ Εφέντη. Κατέλαβε µία σειρά από θέσεις στην ιεραρχία 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε κυριότερες αυτές του µουλλά της Θεσσαλονίκης (∆εκέµβριος 1827-Ιούλιος 

1829), του καδή της Μέκκας (Ιούλιος 1829-Ιανουάριος 1833), του καζασκέρη της Ανατολής (Μάιος 1829-

Ιούνιος 1839), δύο φορές του καζασκέρη της Ρούµελης (Ιούνιος 1839-Ιανουάριος 1842 και Ιανουάριος-

Νοέµβριος 1849), µέλος του συµβουλίου εκπαιδευτικών θεµάτων (Ιανουάριος 1848-Νοέµβριος 1848). Πέθανε 

στις 19 Μαΐου 1854. Πρβλ. σχετικά M. Süreyya, ο.π., cilt 1, s. 109. 
44 Το αλµανάκ του Γκότα (Γερµανία), ήταν γραµµένο στα γαλλικά και τα γερµανικά. Άρχισε να δηµοσιεύεται το 

1763 και κυκλοφορούσε στους κύκλους της αριστοκρατίας. Αντίστοιχα στη Γαλλία κυκλοφορούσαν τα 

ηµερολόγια, στα οποία ενσωµατώθηκαν τα σηµαντικότερα γεγονότα καθώς και άλλες πληροφορίες ή 

φωτογραφίες δηµιουργώντας τις επετηρίδες, M. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 105.   
45 Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 39,  υποσ. 2, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 22-

23, του ιδίου, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 33-36, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 105-106, λήµµα 

«sâl-nâme», İ.A., K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 13, T. Acaroğlu, ο.π., s. 55, R. Ertuğ, «Sâlnâmeler…», ο.π., 

cilt 2 no. 7 s. 16-17 και cilt 2 no. 9 s. 103-104, L. Bisharat, ο.π., pp. 177, M. Sertoğlu, ο.π., s. 297, J. McCarthy, 

Salname…, ο.π., pp. 13-14. Για τη δοµή των κρατικών επετηρίδων πρβλ. επίσης R. Ertuğ, «Sâlnâme-i Devlet-i 

Aliyye-i Osmaniyye 1321», H.T.M., cilt 2 no. 8 (Eylül 1973) s. 20-25.  
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έκδοσής τους, µε αποτέλεσµα οι πληροφορίες που παρέχουν να µην καλύπτουν το σύνολο 

των ετών που καλύπτουν οι άλλες δύο κατηγορίες.   

Η πρώτη κατηγορία οθωµανικών επετηρίδων είναι αυτές που εκδίδονταν από την 

κεντρική οθωµανική διοίκηση. Από αυτή την κατηγορία προέρχεται και η πρώτη επίσηµη 

οθωµανική επετηρίδα που εκδόθηκε το έτος εγίρας 1263 (1847), µε το γενικό τίτλο Salname-i 

Devlet-i Aliyye-i Othmâniyye (Επετηρίδα του Υψηλού Οθωµανικού Κράτους).  

  Η σύνταξη των επετηρίδων ανατέθηκε αρχικά στo γραφείο αρχιγραµµατείας του 

υπουργείου δηµόσιας εκπαίδευσης (maarif nezareti mektubi kalemi) και ειδικότερα στον τότε 

αρχιγραµµατέα Μπεχτζέτ Μπέη46, καθώς και στον Ρουσντή Μπέη47. Αργότερα, έπειτα από 

την έκδοση σουλτανικού διατάγµατος (1306/1888), µε την παραπάνω εργασία επιφορτίστηκε 

το τµήµα µητρώου υπαλλήλων δηµόσιας διοίκησης (sicill-i ahval memurin mülkiye idaresi) 

που ανέλαβε και την ταξινόµηση των επετηρίδων. Αυτή η κατάσταση διατηρήθηκε µέχρι το 

τέλος της αυτοκρατορίας και οι επίσηµες επετηρίδες εκδίδονταν από την παραπάνω 

υπηρεσία48. 

Η έκδοσή τους συνεχίστηκε κανονικά έως το 1328 (1912). Τότε, εξαιτίας των 

Βαλκανικών και αργότερα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, σε µία περίοδο κατά την οποία η 

αυτοκρατορία προσπαθούσε να αποφύγει την ολοκληρωτική παρακµή, η έκδοσή τους 

παρέµεινε σε στασιµότητα· αργότερα έγινε µία νέα προσπάθεια µε την έκδοση της επετηρίδας 

του έτους εγίρας 1334 (1918). Για το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα εκδόθηκαν 

συνολικά 68 τεύχη49, τα οποία έµειναν γνωστά µε τον τίτλο Devlet-i Aliyye Salnameleri 

                                                            
46 Ο Μπεχτζέτ Μεχµέτ Μπέης, ήταν γιος του Αλί Νιαµήκ Πασά και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μπήκε στην 

υπηρεσία γραµµατέων, ενώ το 1838 πέρασε στο γραφείο πρωτοκόλλου και αργότερα έγινε µέλος του 

συµβουλίου ασφαλείας. ∆εν είναι γνωστή η ακριβής ηµεροµηνία θανάτου του παρά µόνον ότι πέθανε στα τέλη 

της σουλτανείας του Αµπντουλµετζήτ, M. Süreyya, ο.π., cilt 2, s. 363. 
47 Ο Ρουσντή Μεχµέτ Μπέη ήταν γιος του Μουσταφά Κιαµήλ Μπέη και γεννήθηκε το 1822. ∆ιετέλεσε µέλος 

της γραµµατείας του υπουργείου εξωτερικών και του υπουργείου δηµόσια εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια έγινε 

µέλος του συµβουλίου εκπαίδευσης (Σεπτέµβριος 1872-Νοέµβριος 1878). Πέθανε στις 14 Νοεµβρίου 1878, M. 

Süreyya, ο.π., cilt 5, s. 1404.   
48 H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 22-23, του ιδίου, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 35-36, M. Z. 

Pakalın, Deyimleri…, ο.π., s. 106, λήµµα «sâl-nâme»,  İ.A., T. Acaroğlu, ο.π., s. 56, L. Bisharat, ο.π., pp. 176-

177, M. Sertoğlu, ο.π., s. 298, J. McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 13. 
49 Τρεις ακόµα επετηρίδες αυτής της κατηγορίας εκδόθηκαν αµέσως µετά την ίδρυση της Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό τους σε 71. Οι τελευταίες, µε τίτλο Τürkiye Cumhuriyeti Devlet 
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(Επετηρίδες του Υψηλού Κράτους)50.  

Η έκδοση των παραπάνω επετηρίδων, λόγω του ότι ήταν υπό την άµεση εποπτεία της 

κεντρικής οθωµανικής διοίκησης, είχε ως αποτέλεσµα την προσεγµένη και επιµεληµένη 

έκδοσή τους51. Τα πρώτα τεύχη των οθωµανικών επετηρίδων ήταν µικρού σχήµατος και 

µεγέθους που ο αριθµός των σελίδων τους δεν ξεπερνούσε τις 100. Σταδιακά όσο αυξάνονταν 

το περιεχόµενό τους και κατά συνέπεια ο όγκος τους, έφτασαν τις 200-300 και σε ορισµένες 

περιπτώσεις τις 1.000 σελίδες. Ανάµεσα σε εκείνες που εκδόθηκαν υπάρχουν και αρκετές, οι 

οποίοι ξεπερνούν τα όρια της οποιασδήποτε λιτότητας, καθώς αποτελούν πολυτελέστατες 

χρυσοτυπωµένες εκδόσεις, κυρίως κατά τα χρόνια της διακυβέρνησης του σουλτάνου 

Αµπντουλχαµήτ Β΄ (1876-1909). Κατά το διάστηµα 1263-1297, τυπώθηκαν τα τεύχη µε τη 

µέθοδο της λιθογραφίας, ενώ αργότερα εκδόθηκαν µε τυπογραφικά στοιχεία52. 

Οι κρατικές επετηρίδες, οι οποίες στηρίχθηκαν πρωταρχικά στις πληροφορίες που 

παρείχαν οι επιτροπές απογραφής, αποτελούν, πέρα από κάθε αµφιβολία, µία πηγή πλούσια 

σε όγκο πληροφοριών για την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πληθυσµό, την οργάνωση του 

κράτους, τη δοµή της διοίκησης, τα ονόµατα των αξιωµατούχων, τις ηµεροµηνίες διορισµού 

τους, τους βαθµούς και τα µετάλλια, τα οποία είχαν κερδίσει, όπως επίσης για την κοινωνική, 

οικονοµική και πνευµατική ζωή ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Η τελευταία, κατά την 

περίοδο εκείνη, εκτείνονταν σε µία έκταση µεγαλύτερη των 20 εκατοµµυρίων τετραγωνικών 
                                                                                                                                                                                          
Salnamesi (Κρατικές Επετηρίδες της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας), εκδόθηκαν κατά τα έτη 1925-26, 1926-27, 1927-

28. Η συνήθεια έκδοσης επετηρίδων συνεχίστηκε και στην πρώτη περίοδο της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (1928-

1941) µε τη µετατροπή του όρου από salname σε almanak (παρότι φαίνεται ότι προέρχεται από τη γαλλική λέξη 

almanac, κατάγεται από την αραβική al-manakh) µε 6 συνολικά, τεύχη. Η τελευταία αυτή κατηγορία από το 

1928 και µετέπειτα εκδίδονταν από τη γενική διεύθυνση στατιστικής και περιείχε ποίκιλες πληροφορίες 

αναφορικά µε τον πληθυσµό, τη γεωργία, τις τέχνες, κ.α. Τέλος, δηµοσιεύτηκαν τρεις ακόµα κρατικές εκδόσεις, 

γραµµένες µε βάση το λατινικό αλφάβητο, από τις οποίες οι δύο είχαν γενικό τίτλο İl Υıllığı (Κρατικά 

Ηµερολόγια, το 1968 και το 1973)· η τελευταία µάλιστα συνδυάστηκε µε την 50η επέτειο της ίδρυσης της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας.  
50 H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII, 19, 23-24, του ιδίου, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 

143-158, λήµµα «sâl-nâme», İ.A., K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 7, 12-13. 
51 Χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι δεν περιέχουν σηµαντικά ή ασήµαντα λάθη  ή ακόµα ορισµένες φορές, 

ακούσιες και εκούσιες ανακρίβειες, κυρίως όσον αφορά τα πληθυσµιακά δεδοµένα.  
52 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 7, 12, υποσ. 13, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII, 19, 

23, λήµµα «sâl-nâme», İ.A., Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 39 και υποσ. 3, M. Z. Pakalın, 

Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 106, J. McCarthy, Salname, ο.π., pp. 15-16. 
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χιλιοµέτρων σε τρεις ηπείρους, στην οποία σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 30 

ανεξάρτητα κράτη53.  

Το 1867 µε διάταγµα του σουλτάνου Αµπντουλαζίζ επεκτάθηκε σε όλες τις περιφέρειες 

του οθωµανικού κράτους η εφαρµογή του νόµου «Περί Βιλαετίων» του 1864. Η παραπάνω 

διοικητική µεταρρύθµιση συνοδεύτηκε από µία σειρά ευρύτερων καινοτοµιών, µία από τις 

οποίες ήταν και η έκδοση επετηρίδων από το 1866 και έπειτα, από τα ίδια τα βιλαέτια. 

Πρόκειται για τη δεύτερη κατηγορία των οθωµανικών επετηρίδων. Από το 1868 η εκδοτική 

αυτή καινοτοµία απέκτησε µαζικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα την παραγωγή µερικών 

εκατοντάδων τευχών διαφόρων µεγεθών54. Συνολικά εκδόθηκαν 524 τεύχη αυτής της 

κατηγορίας κατά το διάστηµα 1866-1923, τα οποία κατανέµονται σε διάφορες χρονολογίες 

στα επιµέρους βιλαέτια55. 

Οι νοµαρχιακές επετηρίδες των διαφόρων βιλαετίων, οι οποίες εκδίδονταν σποραδικά 

στην αρχή, παρέχουν πολύτιµο σε αξία και πλούσιο σε όγκο υλικό πληροφοριών, το οποίο 

συνδέεται µε τα διοικητικά διαµερίσµατα κάθε βιλαετίου. Περιλαµβάνουν καταλόγους µε 

τους αξιωµατούχους, τους βαθµούς και τα παράσηµα ή µετάλλια που είχαν αυτοί, στοιχεία 

σχετικά µε τη διοικητική διαίρεση, τον τρόπο διοίκησης κάθε επαρχίας και τη συµµετοχή 

κάθε οµάδας σε αυτή, πληροφορίες για το εµπόριο, τη γεωργική παραγωγή, την οικονοµία 

                                                            
53 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 7, του ιδίου, «Ottoman Population records and the census of 1881/82-

1893», I.J.M.E.S., vol. 9 (1978) pp. 240, του ιδίου, «The ottoman demography in the 19th century: sources, 

concepts, methods», Colloques Internationaux du CNRS, no. 601 (1979) pp. 210, H. Duman, Osmanlı 

Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. ΧΧIV, 19, 23, cilt 2 29-52, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 106, Α. 

Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 39 υποσ. 3. 
54 H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 24, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 7 υποσ. 13, L. 

Bisharat, ο.π., pp. 176-177, R. Ertuğ, «Nezâret…», ο.π., s. 13-16, J. McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 15-18, Μ. 

Κοκολάκης, «Μία οθωµανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», Ίστωρ, τχ. 1 (1990) σελ. 57 
55 Οι επαρχιακές επετηρίδες αντιστοιχούν ως εξής στα βιλαέτια: Αδάνων 11, Άγκυρας 13, Αϊδινίου 25, 

Βαγδάτης 21, Βασόρας 6, Βηρυτού 7, Μπιτλίς 4, Μπολού 2, Βοσνίας 12, Λίβανος 6, Νησιά του Αρχιπελάγους 

19, Ντιάρµπακιρ 22, Αδριανούπολης 28, Ερζερούµ 15, Κρήτης 4, Χαλεπίου 33, Χετζάζης 5, Προύσας 36, 

Σκόδρας 5, Καρασί 1, Κασταµονής 21, Ικονίου 28, Κοσόβου 8, Mâmüret ul Αziz 9, Μοναστηρίου 7, Αιγύπτου 

1, Μοσούλης 5, Πριζρένης 2, Θεσσαλονίκης 19, Σάµου 1, Σεβάστειας 15, Συρίας 28, Τρίπολη (Λιβύης) 12, 

Τραπεζούντας 22, ∆ούναβη 9, Σκόπια 38, Βαν 1, Ιωαννίνων 8, Υεµένης 9. Πίνακες που αναφέρουν αναλυτικά 

που και πότε εκδόθηκαν οι επαρχιακές επετηρίδες περιλαµβάνονται στα K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 12-

13, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII-XXIV, του ιδίου, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 135-

428, λήµµα «sâl-nâme»,  İ.A. και στο M. Sertoğlu, ο.π., s. 299-301.   
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και τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των κατοίκων, για τον πληθυσµό και την εθνοτική 

του σύνθεση, για την τοπογραφία (για τα δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, εκκλησίες, τζαµιά, 

µεντρεσέδες, τεκέδες)  για τα σχολεία και την εκπαιδευτική κίνηση, για τη στρατιωτική και 

ναυτική οργάνωση, για τον τρόπο επικοινωνίας και συγκοινωνίας µε τις γειτονικές περιοχές 

και τέλος, πληροφορίες αναφορικά µε την τοπική ιστορία και γεωγραφία του κάθε βιλαετίου. 

Με άλλα λόγια αποτελούν πολύτιµη πηγή της επαρχιακής ιστορίας της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας παρουσιάζοντας το σύνολο της κοινωνικής ζωής. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι αποτελούν ένα είδος «χρονικών» ή «πεπραγµένων» µιας συγκεκριµένης διοικητικής 

περιοχής της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ορισµένα τεύχη από αυτή την κατηγορία56 είναι 

πλούσια σε πίνακες, περιλαµβάνουν φωτογραφίες, χάρτες που δείχνουν λιµάνια (π.χ. 

Σεβάστεια 1325/1907) ή ακόµα και διαγράµµατα και σχέδια πόλεων (π.χ. Θεσσαλονίκη 

1320/1902)57.  

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία άνθιση στην επανέκδοση των επετηρίδων της 

οθωµανικής εποχής. Ερευνητικά ιδρύµατα που ασχολούνται µε την τοπική ιστορία και 

τοπικοί λόγιοι αποφάσισαν να επανεκδώσουν τις νοµαρχιακές επετηρίδες κάποιων περιοχών, 

στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα -χωρίς δυστυχώς καµία περαιτέρω ιστορική ανάλυση- 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη σηµασία τους, καθώς επίσης και τις σηµαντικές 

πληροφορίες που περιέχουν για τη σύγχρονη έρευνα σχετικά µε την τοπική ιστορία και τα 

ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής58.  

H παλαιότερη νοµαρχιακή επετηρίδα της αυτοκρατορίας είναι αυτή του βιλαετίου της 

                                                            
56 Στην παραπάνω κατηγορία επετηρίδων µπορούν να ενταχθούν και κάποιες άλλες, όπως αυτές του Λιβάνου 

που αποτελούσε σαντζάκι και όχι βιλαέτι. Η Αίγυπτος επίσης δεν αποτελούσε βιλαέτι, αλλά ένα υποτελές 

κράτος στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, µε την οποία συνδεόταν µε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, H. Duman, 

Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 25-26. 
57 Μ. Κοκολάκης, «Οθωµανική περιγραφή…», ο.π., σελ. 57, 59, J. McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 18-20, M. Z. 

Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 106, λήµµα «sâl-nâme», İ.A., Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 40 

υποσ. 5, Μ. Ι. Λογοθέτης, «Πληροφορίες για την οικονοµία και κοινωνία της ∆ωδεκανήσου στα τέλη του 19ου 

αιώνα από τα ηµερολόγια της νοµαρχίας Αρχιπελάγους», ∆ωδ. Χρ., τόµ. ΙΑ΄ (1986) σελ. 93, H. Duman, Osmanlı 

Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII-XXIV, 24-25 και cilt 2 s. 53-234, όπου µπορεί κανείς να δει σελίδες από 

διάφορες νοµαρχιακές επετηρίδες.  
58 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της δουλειάς είναι η έκδοση µιας σειράς επετηρίδων της Τραπεζούντας 

µεταξύ των ετών 1869-1874, µε γενικό τίτλο Trabzon vilâyeti salnamesi, edited by  Kudret Emiroğlu, Trabzon 

ili ve ilçeri eğitim, kültür ve sosyal yadımlaşma vakfı, Ankara 1993. 
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Βοσνίας, η οποία εκδόθηκε το έτος εγίρας 1283 (1866), ενώ τελευταία ήταν αυτή του λιβά 

του Μπολού που εκδόθηκε το οικονοµικό έτος 1337-38 (1921-1922)59. Εδώ πρέπει να 

σηµειωθεί ότι δεν µπορούµε να µιλήσουµε για µία κανονικότητα και µία συνέχεια στον τρόπο 

και τη συχνότητα κυκλοφορίας των εκδόσεων των νοµαρχιακών επετηρίδων. Ορισµένα 

βιλαέτια εξέδωσαν µία µόνο τέτοια επετηρίδα, όπως για παράδειγµα τα βιλαέτια του Καρασί 

ή του Βαν, ενώ άλλα εξέδωσαν πάνω από 30 τεύχη, όπως για παράδειγµα τα βιλαέτια του 

Χαλεπίου ή των Σκοπίων60. 

Οµοιοµορφία δεν υπάρχει και σε ό,τι αφορά τις γλώσσες, στις οποίες εκδόθηκαν οι 

διάφορες νοµαρχιακές επετηρίδες. Ορισµένες από αυτές εκδόθηκαν είτε µόνο στην 

οθωµανική γλώσσα (επετηρίδα του βιλαετίου Ιωαννίνων) είτε σε δίγλωσση µορφή ανάλογα 

µε την περιοχή, στην οποία εκδίδονταν: την τουρκική και την αραβική (επετηρίδα του 

βιλαετίου Συρίας), την τουρκική και τη βοσνιακή (επετηρίδα του βιλαετίου Βοσνίας–

Κοσόβου) και την τουρκική και την ελληνική (επετηρίδα του βιλαετίου Αρχιπελάγους)61. 

Στην τρίτη κατηγορία επίσηµων salname εντάσσονταν όσοι εκδίδονταν από ιδιώτες ή 

από ιδιωτικούς οργανισµούς. Συνολικά εκδόθηκαν 54 τεύχη αυτής της κατηγορίας, τα οποία 

έχουν αρκετά από τα χαρακτηριστικά των αλµανάκ και ανάµεσα τους υπάρχουν ορισµένα 

αξιόλογα και πολύτιµα σε αξία. Για να γίνει κατανοητή αυτή η κατηγορία ενδεικτικά 

                                                            
59 Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο 

έκδοσης της πρώτης νοµαρχιακής επετηρίδας της αυτοκρατορίας. Η πρώτη, όπου αναφέρει ότι εκδόθηκε στη 

Βοσνία το έτος εγίρας 1283 (1866), και η δεύτερη, όπου αναφέρει ότι εκδόθηκε στην Τραπεζούντα το 1282 

(1865). Η δεύτερη άποψη θα πρέπει να αποκλειστεί, καθώς το βιλαέτι της Τραπεζούντας δηµιουργήθηκε το 

1867, (πρβλ. σχετικά το επόµενο κεφάλαιο), οπότε η έκδοση επετηρίδας του παραπάνω βιλαετίου δεν µπορεί να 

προηγείται χρονικά της ίδιας της δηµιουργίας του. Ωστόσο θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί και η καλά 

τεκµηριωµένη άποψη του Duman, σύµφωνα µε την οποία η πρώτη επετηρίδα του βιλαετίου της Τραπεζούντας 

εκδόθηκε το έτος εγίρας 1286 (1869) και όχι το 1282 (1865), H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 

XXIII, 24, του ιδίου, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 41-42, Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 40, λήµµα 

«sâl-nâme», İ.A., K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 12, M. Sertoğlu, ο.π., s. 299-300, R. Ertuğ, «Nezâret…», 

ο.π., s. 13, L. Bisharat, ο.π., pp. 177, J. McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 18.   
60 Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 40, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII, 24, Μ. 

Κοκολάκης, «Οθωµανική περιγραφή…», ο.π., σελ. 57 υποσ. 2, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 106, J. 

McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 19-20.  
61 Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 40 υποσ. 4, H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. 

XXIII-XXIV, 24, Μ. Κοκολάκης, «Οθωµανική περιγραφή…», ο.π., σελ. 57, J. McCarthy, Salname…, ο.π., pp. 

20, R. Ertuğ, «Nezâret…», ο.π., s. 14-15, T. Acaroğlu, ο.π., s. 58-59, 62. 



 35

αναφέρονται τα τρία σηµαντικότερα έργα: το Türkiye του Αλί Σουαβί, το Salname-i Hadika 

του Εµπουζιγιά Τεβφήκ (Εbuzziya Tevfik) και τέλος το Salname-i Τürki του Ισµαήλ 

Γκασπιράλι (İsmail Gaspıralı). Το Türkiye αποτελεί το κλασικό αντιπροσωπευτικό δείγµα 

αυτής της κατηγορίας επετηρίδων, το οποίο εκδόθηκε στο Παρίσι το 1288 (1871) και περιέχει 

στατιστικά στοιχεία και γεγονότα που αφορούν την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Το δεύτερο 

παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, το Salname-i Hadika, γράφτηκε το έτος εγίρας 1290 

(1873) και περιέχει πληροφορίες για τα γεγονότα της περιόδου της οθωµανικής κυριαρχίας. 

Χάρη στις εργασίες του Εbuzziya62 φαίνεται ότι η παραγωγή ιδιωτικών επετηρίδων γνώρισε 

πρωτοφανή ακµή. Το τελευταίο παράδειγµα αυτής της κατηγορίας, το Salname-i Τürki, 

εκδόθηκε από τον Ισµαήλ Γκασπιράλι το έτος εγίρας 1300 (1882) και περιέχει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για τους Τούρκους που ζούσαν στη Ρωσία63. 

Στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία επετηρίδων εντάσσονται εκείνες που εκδίδονταν 

από επίσηµους οργανισµούς (π.χ. υπουργεία, κ.α.). Αποτελούσαν επετηρίδες, οι οποίες είχαν 

συνταχθεί µε σκοπό να παρουσιάσουν την κατάσταση στους διάφορους κρατικούς φορείς 

αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα περιείχαν και λίστες µε τα 

ονόµατα των αξιωµατούχων, των επιµέρους τµηµάτων των υπουργείων ή των διάφορων 

φορέων που υπάγονταν σε αυτά. Κατά την περίοδο 1865-1921 τυπώθηκαν 46 τεύχη αυτής 

της κατηγορίας, που κατανέµονται ως εξής:  

• Salname-i Askeri, ο οποίος εκδιδόταν από το υπουργείο στρατιωτικών και την αρµόδια 

υπηρεσία του (harbiye nezâreti ve makam-i ser-askeri) κατά την περίοδο 1282-1326 

(1865-1908). Συνολικά εκδόθηκαν 17 τεύχη, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες για 

την οργάνωση του στρατού, τα ονόµατα των αξιωµατικών, τα µετάλλια, στατιστικά 

στοιχεία, κ.α. 

• Rasadhane-i amire salnamesi, ο οποίος εκδόθηκε από το υπουργείο εµπορίου και 

δηµοσίων έργων (ticâret ve nâfia nezâreti) το 1288 (1871). Εκδόθηκε ένα µόνο τεύχος 

και περιέχει θέµατα σχετικά µε το αστεροσκοπείο. 

• Salname-i nezareti umur-i hâriciye, ο οποίος εκδιδόταν από το υπουργείο εξωτερικών 
                                                            
62 Για το σύνολο των έργων του Εbuzziya Tevfik  καθώς και των επετηρίδων αυτής της κατηγορίας υπάρχει 

αναλυτικός κατάλογος στο λήµµα «sâl-nâme»,  İ.A. ο.π., s. 135-136. 
63 Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για κάθε έργο ξεχωριστά µπορεί κανείς να ανατρέξει στα H. 

Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII, 29-32 και cilt 2 s. 302-351, λήµµα «sâl-nâme», İ.A., R. 

Ertuğ, «Eski harflerle özel yıllıklar», H.T.M., cilt 1 no. 4 (Nisan 1974) s. 19-24.      
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(hâriciye nezâreti) µεταξύ των ετών 1302-1320 (1884-1902). Συνολικά εκδόθηκαν 

τέσσερα τεύχη που περιλαµβάνουν χρονολόγια, την οργάνωση του υπουργείου, τους 

υπουργούς εξωτερικών, τους πρεσβευτές και διπλωµατικούς ακόλουθους, καθώς και 

τις συνθήκες και συµβάσεις που είχαν υπογραφεί κ.α.    

• Salname-i bahri, ο οποίος εκδιδόταν από την τεχνική επιτροπή υπουργείου ναυτικών 

(bahriye nezâreti fen heyeti) µεταξύ των ετών 1307-1330 (1889-1912). Συνολικά 

εκδόθηκαν 17 τεύχη, τα οποία περιλαµβάνουν χρονολόγια, την οργάνωση του 

ναυτικού, τους αξιωµατούχους, τους τύπους των διαφόρων πλοίων του στόλου, κ.α.   

• Maârif nezareti salnamesi, ο οποίος εκδιδόταν από το υπουργείο παιδείας (maârif 

nezareti) κατά την περίοδο 1316-1321 (1898-1903). Συνολικά εκδόθηκαν 5 ή 6 τεύχη, 

τα οποία περιλαµβάνουν ποίκιλες πληροφορίες σχετικά µε τα σχολεία, τους 

υπαλλήλους, την οργάνωση των σχολείων, το εκπαιδευτικό σύστηµα, τους υπουργούς 

παιδείας, κ.α. Αποτελεί µία πραγµατική πηγή γνώσης για όσους θέλουν να µελετήσουν 

την εκπαιδευτική ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

• Rüsumât salnamesi, ο οποίος εκδόθηκε από το υπουργείο οικονοµικών (mâliye 

nezâreti) το 1332 (1914). Εκδόθηκε ένα µόνο τεύχος και περιέχει χρονολόγιο, την 

οργάνωση του υπουργείου, τους υπαλλήλους, τα τελωνεία, τα έσοδα από τους 

δασµούς, τους υπαλλήλους των φόρων, κ.α. 

• İlmiye salnamesi, ο οποίος εκδόθηκε από τη διεύθυνση του σεϊχουλισλάµη meşihat 

makamı) το 1334 (1916). Εκδόθηκε ένα µόνο τεύχος και περιέχει χρονολόγιο, όσους 

διετέλεσαν σεϊχουλισλάµηδες καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες64.  

 

1.3. Η αξία των πληροφοριών των οθωµανικών επετηρίδων  

Μέσα από την εικόνα που παρουσιάζουν όλες οι παραπάνω κατηγορίες των 

επετηρίδων, µε βάση τη χρονική περίοδο που εκδόθηκαν, γίνεται κατανοητή η κατάσταση 

που επικρατούσε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, κατά την τελευταία 75ετία της ιστορίας 

της. Οι ίδιες επετηρίδες παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες τεράστιας σπουδαιότητας 

αναφορικά µε τις περιοχές και τους λαούς µίας εκτεταµένης επικράτειας, όπως αυτής του 
                                                            
64 H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII, 26, 31, cilt 2, s. 235-300, 352-453, λήµµα «sâl-

nâme», İ.A., M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 3, s. 105-106, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 12-13, R. 

Ertuğ, «Nezâret…», ο.π., s. 10-14, του ιδίου, «Sâlânameler…», cilt 2, no. 7, ο.π., s. 18-22, L. Bisharat, ο.π., pp. 

179-180, M. Sertoğlu, ο.π., s. 298-299, T. Acaroğlu, ο.π., s. 58-60.  
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οθωµανικού κράτους, κατά το 19ο αιώνα. Αυτό το υλικό αναφέρεται στη Μικρά Ασία, στη 

Μέση Ανατολή, στην Αραβική Χερσόνησο, στη βόρεια και βορειοδυτική Αφρική, σε όλη τη 

Βαλκανική Χερσόνησο, στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και εκτείνεται ακόµα και ως την 

ανατολική Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. Σκιαγραφούν επίσης, το ποσοστό και 

τον τρόπο συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων, όχι µόνο στο επίπεδο της 

κοινωνικής ζωής, αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής τους αυτοδιοίκησης. Οι πληροφορίες 

που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία των πρωτογενών οθωµανικών πηγών είναι πολύτιµες 

και ενδεχοµένως δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτές µε τόση µεγάλη ευκολία και σε τέτοια 

ποσότητα από καµία άλλη πρωτογενή ή δευτερογενή πηγή65. 

Οι salname και οι nevsal, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Hasan Duman «λειτουργούν 

ως ένα παράθυρο από όπου κάποιος µπορεί να ρίξει µια συνοπτική, αλλά ταυτόχρονα 

ουσιαστική µατιά στην οργάνωση της υλικής, αλλά και πνευµατικής ζωής της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας κατά τα τρία τέταρτα του τελευταίου αιώνα της ύπαρξής της»66. 

Ένα ζήτηµα που προκύπτει και που έχει ιδιαίτερη σηµασία αφορά την αξιοπιστία των 

πληροφοριών που παρέχουν οι επετηρίδες. Είναι ακριβείς οι πληροφορίες που περιέχουν; 

Ποιες είναι οι πηγές εκείνες, στις οποίες τις βασίζουν;  Η απάντηση δεν µπορεί να είναι 

µονολεκτική. Φαίνεται ότι αυτές οι εκτεταµένες και αναλυτικές πληροφορίες βασίζονταν σε 

δεδοµένα που προέρχονταν από προγενέστερες απογραφές, από φορολογικά κατάστιχα, 

καθώς και από άλλες πληροφορίες που είχαν στη διάθεση τους οι επαρχιακοί διοικητές που 

ήταν υπεύθυνοι για την έκδοση τους, καθιστώντας τις επετηρίδες αυτές πολύτιµη πηγή 

κοινωνικό-οικονοµικής ιστορίας67. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στις επετηρίδες είναι 

σχετικά ακριβείς, αφού προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες που διέθεταν εξακριβωµένα 

στοιχεία, σε αντίθεση µε τις ανεξέλεγκτες πληροφορίες των περιηγητών. Παρά την 

αναµφίβολη σπουδαιότητα και αξία τους, οι επετηρίδες αυτές δεν µπορούν να γίνουν άκριτα 

αποδεκτές στο σύνολό τους, απλώς επειδή αποτελούν πρωτογενές αρχειακό υλικό που 

εκδίδονταν από την οθωµανική εξουσία. Θα πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσµα µιας σχετικής 

                                                            
65 H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIV, 20. 
66 ο.π., s. 21. 
67 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 7, του ιδίου, «Census 1881…», ο.π., pp. 240, του ιδίου, «Demography…», 

ο.π., σελ. 210, N. Todorov, Η Βαλκανική…, ο.π., τόµ. 2ος, σελ. 444. 
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επιφυλακτικότητας λόγω ορισµένων ανακριβειών και ελλείψεων68 που µπορούν να οδηγήσουν 

σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι περιέχουν σηµαντικά ή λιγότερο σηµαντικά, εκούσια ή 

ακούσια τυπογραφικά και αντιγραφικά λάθη, ενώ, επίσης, δεν παρουσιάζουν οµοιοµορφία 

στη µέθοδο που χρησιµοποιούν για να παρουσιάσουν το υλικό παρά µόνο σε κάποιες βασικές 

αρχές, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να µην είναι άµεσα συγκρίσιµο. Επιπλέον οι επετηρίδες 

αυτές αποτελούν ένα είδος αρχειακού υλικού που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό ή έχει 

ανεπαρκώς χρησιµοποιηθεί από την ελληνική ιστορική έρευνα69. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Κοκολάκης: «…τα τεύχη των salname παρά τη σηµασία που έχουν για τη µελέτη 

της διοίκησης, της δηµογραφίας, και της οικονοµίας των ελληνικών περιοχών κατά την 

τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας παραµένουν αναξιοποίητα από την έρευνα και 

έχουν γίνει άφαντα από τις δηµόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες του ελλαδικού χώρου 

ακολουθώντας την τύχη των περισσοτέρων οθωµανικών αρχείων…»70. 

 Παρόλα αυτά τα προβλήµατα που παρουσιάζουν, περιέχουν σηµαντικότατες 

πληροφορίες και όχι µόνο δεν πρέπει να παραγνωρίζονται αλλά, αντιθέτως, αφού αποτελούν 

σηµαντικές πηγές, θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, µέσα από µία κριτική 

αντιµετώπιση και µε την επιφύλαξη, ορισµένες φορές, για ένα µικρό περιθώριο λάθους. 

                                                            
68 Οι ανακρίβειες και οι ελλείψεις αυτές εστιάζονται κυρίως στα πληθυσµιακά και γενικότερα δηµογραφικά 

δεδοµένα, τα οποία πρέπει να γίνουν δεκτά µε πολύ µεγάλη επιφύλαξη, διότι οι επετηρίδες αυτές συντάχθηκαν 

µετά τα µέσα του 19ου αιώνα, σε µία περίοδο κατά την οποία τόσο οι Οθωµανοί όσο και οι υπόλοιπες εθνότητες 

στήριζαν τις πολιτικές και εθνικές επιδιώξεις τους πάνω σε πληθυσµιακά δεδοµένα, τα οποία πολλές φορές ήταν 

πλασµατικά, Α. Ιορδάνογλου, «Οθωµανικές επετηρίδες (σαλναµέ) του βιλαετίου Μοναστηρίου», Μακεδονικά, 

τόµ. 29 (1993-94) σελ. 308, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 93.    
69 Με εξαίρεση ελάχιστες νοµαρχιακές επετηρίδες όπως για παράδειγµα του σαντζακίου του Αϊδινίου και του 

Hüdavendigâr (Προύσας) κ.α. που έχουν δηµοσιευτεί, οι υπόλοιπες παραµένουν στην αφάνεια, K. Karpat, 

Population…, ο.π., pp. 7 υποσ. 13, του ιδίου, «Census 1881…», ο.π., pp. 240, του ιδίου, «Demography…», ο.π., 

σελ. 210, N. Todorov, Η Βαλκανική…, ο.π., σελ. 444. Όσον αφορά την ελάχιστη αξιοποίηση των επετηρίδων 

των βιλαετίων στην ελληνική ιστορική έρευνα (εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες των Ιορδάνογλου, Κοκολάκη, 

Θεοχαρίδη, πρβλ. βιβλιογραφία) θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους: α) στην 

παντελή απουσία τους είτε από τις ελληνικές βιβλιοθήκες είτε από τις ιδιωτικές συλλογές (θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι παρότι υπάρχουν τεύχη για όλες σχεδόν τις περιοχές της αυτοκρατορίας αυτά δεν πρέπει να 

έβγαιναν σε πολλά αντίτυπα, διότι αλλιώς δεν εξηγείται η παντελής απουσία τους) και β) στη δυσκολία να 

διαβαστούν από το σύνολο των ερευνητών εξαιτίας της οθωµανικής γλώσσας.  
70 Μ. Κοκολάκης, «Οθωµανική περιγραφή…», ο.π., σελ. 57. 
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Μέσα από τη συστηµατική µελέτη των επετηρίδων αυτών θα µπορέσουµε να αντλήσουµε 

πολύτιµες και άγνωστες, ως ένα βαθµό, πληροφορίες για την ιστορία των πόλεων της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και του συνόλου της επικράτειάς της κατά το δεύτερο 

µισό του 19ου αιώνα.   

 

1.4. Οι επετηρίδες του βιλαετίου Αρχιπελάγους71  

Το βιλαέτι Αρχιπελάγους εξέδωσε κατά το 19ο αιώνα, σε µη τακτά χρονικά 

διαστήµατα, µία σειρά επετηρίδων, οι οποίες περιείχαν πολύτιµες πληροφορίες για τα 

γεωγραφικά δεδοµένα της περιοχής, για τον πληθυσµό, τις οικονοµικές δραστηριότητες των 

κατοίκων των νησιών, τη διοικητική οργάνωση καθώς και για διάφορα άλλα στοιχεία του 

οικονοµικού και κοινωνικού βίου των νησιών που αποτελούσαν το οµώνυµο βιλαέτι72. 

Προτού, όµως, ασχοληθούµε µε το περιεχόµενο των επετηρίδων και την ανάλυση του 

συγκεκριµένου, που αποτελεί τη βασική πρωτογενή πηγή της παρούσας εργασίας, σκόπιµο 

είναι να αναφερθεί πόσα από αυτές τυπώθηκαν για την περιοχή που µας ενδιαφέρει, από 

ποιους, πότε, καθώς και το πού εκδόθηκαν. 

Φαίνεται ότι για το βιλαέτι του Αρχιπελάγους εκδόθηκαν συνολικά 19 τεύχη και όχι 11 

όπως αναφέρει ο Λογοθέτης73, ή 22 που αναφέρει το λήµµα İ.A.74, µε γενικό τίτλο «Salname-i 

vilâyet-I Cezayir-i Bahr-i Sefid» (νοµαρχιακές επετηρίδες νησιών του Αρχιπελάγους) ή 

                                                            
71 Σχετικά µε τα όρια και την οργάνωση του βιλαετίου αυτού γίνεται λόγος στο επόµενο κεφάλαιο της εργασίας 

αυτής. 
72 Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 91, 93. 
73 Το παραπάνω άρθρο του Λογοθέτη εκτός από τις πολλές, χρήσιµες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες που 

αναφέρει, περιέχει επίσης αρκετά λάθη και ανακρίβειες. Στο ζήτηµα των ηµερολογίων τεκµηριώνει την άποψη 

για την ύπαρξη τεσσάρων συνεχόµενων τευχών (τχ. 8-11 έτη εγίρας 1300-1304). Στη συνέχεια προσπαθεί µε 

βάση αυτό το συµπέρασµα να καταρτίσει έναν συνεχή κατάλογο προκειµένου να φτάσει στο πρώτο τεύχος. Ο 

συλλογισµός αυτός είναι λανθασµένος διότι αυτό προϋποθέτει µία κανονικότητα και µία συνέχεια στον τρόπο 

έκδοσής τους που δεν συνάδει µε την περιοδική έκδοση των επετηρίδων που γνωρίζουµε και ο ίδιος αναφέρει. 

Έτσι, καταλήγει στο ότι για το βιλαέτι Αρχιπελάγους εκδόθηκαν 11 τεύχη κατά την εξής σειρά: 1ο τεύχος, έτος 

εγίρας 1294 (1876-77), 2ο τεύχος 1295 (1877-78), 3ο τεύχος 1296 (1878-79), 4ο τεύχος 1297 (1879-80), 5ο 

τεύχος 1298 (1880-81), 6ο τεύχος 1299 (1881-82), 7ο τεύχος 1300 (1882-83), 8ο τεύχος 1301 (1883-84), 9ο 

τεύχος 1302 (1884-85), 10ο τεύχος 1303 (1885-86), 11ο τεύχος 1304 (1886-87), η οποία δεν ισχύει, Μ. Ι. 

Λογοθέτης, ο.π., σελ. 91- 93. 
74 Λήµµα «sâl-nâme», İ.A.  
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«Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin salnamesi» (επετηρίδες της νοµαρχίας Αρχιπελάγους)75, τα 

οποία δεν καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο, αλλά έχουν εκδοθεί σε διάφορα χρονικά 

διαστήµατα από το έτος εγίρας 1287 (1870), που ήταν το πρώτο, µέχρι το τελευταίο, που 

ήταν του 1321 (1903). Έτσι ο κατάλογος των διαφόρων τευχών διαµορφώνεται ως εξής: 

• 1ο τεύχος, έτος εγίρας 1287 (1870-71) 

• 2ο τεύχος, έτος εγίρας 1288 (1871-72) 

• 3ο τεύχος, έτος εγίρας 1289 (1872-73) 

• 4ο τεύχος, έτος εγίρας 1290 (1873-74) 

• 5ο τεύχος, έτος εγίρας 1291 (1874-75) 

• 6ο τεύχος, έτος εγίρας 1292 (1875-76) 

• 7ο τεύχος, έτος εγίρας 1293 (1876-77) 

• 8ο τεύχος, έτος εγίρας 1301 (1883-84) 

• 9ο τεύχος, έτος εγίρας 1302 (1884-85) 

• 10ο τεύχος, έτος εγίρας 1303 (1885-86) 

• 11ο τεύχος, έτος εγίρας 1304 (1886-87) 

• 12ο τεύχος, έτος εγίρας 1310 (1892-93) 

• 13ο τεύχος, έτος εγίρας 1311 (1893-94)  

• 14ο τεύχος, έτος εγίρας 1312 (1894-95)  

• 15ο τεύχος, έτος εγίρας 1313 (1895-96)  

• 16ο τεύχος, έτος εγίρας 1316 (1898-99) 

• 17ο τεύχος, έτος εγίρας 1318 (1900-01) 

• 18ο τεύχος, έτος εγίρας 1319 (1901-02) 

• 19ο τεύχος, έτος εγίρας 1321 (1903-04)76. 

Οι παραπάνω επετηρίδες τυπώνονταν στην τουρκική και την ελληνική γλώσσα ως 

έκδοση του βιλαετίου Αρχιπελάγους. Αναφορικά µε τον αριθµό των τευχών και τον τόπο 

έκδοσής τους δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, διότι το αναγράφουν στο τελευταίο φύλλο τους. 

                                                            
75 Ο αντίστοιχος τίτλος που υπάρχει στο ελληνικό κοµµάτι του salname είναι «Ηµερολόγιον της Νοµαρχίας 

Αρχιπελάγους».  
76 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 12-13, H. Duman, Osmanlı Yıllıkları…, ο.π., s. 278-282, του ιδίου, Osmanlı 

Sâlnâmeleri…, ο.π., cilt 1, s. XXIII-XXIV, 162-164 ενώ στις σελίδες 92-94, υπάρχουν και πληροφορίες για το 

που µπορούν να βρεθούν αντίτυπα των παραπάνω επετηρίδων. 
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Στην επετηρίδα του 1301 αναφέρεται: «…Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin matbaasında 

sekizinci defa olarak tab’ olunmuşdur (τυπώθηκε το όγδοο τεύχος στο τυπογραφείο της 

νοµαρχίας Αρχιπελάγους)…»77, ενώ αντίστοιχα αυτή του 1302 γράφει στο εξώφυλλό της: 

«…™qrmène qÕ ḱ^qlk ™k qù  qrmldo^cb…tĀ qÁg klj^ou…̂ g ‚>oufmbi£dlrg .0-/…» και αυτή 

του 1304 γράφει «…™qrmène ™k qù  qrmldo^cb…tĀ qÁg klj^ou…̂ g ‚>oufmbi£dlrg…»78. Το 

νοµαρχιακό τυπογραφείο την εποχή που εκδόθηκαν τα ηµερολόγια αυτά βρίσκονταν στο νησί 

της Χίου καθώς κανένα άλλο νησί του Αρχιπελάγους δεν διέθετε νοµαρχιακό τυπογραφείο 

κατά την περίοδο αυτή79.  

 

1.5. Ανάλυση µιας επετηρίδας του Αρχιπελάγους του έτους 130180 

Η δοµή των νοµαρχιακών επετηρίδων δεν ήταν ίδια, αλλά διέφερε από βιλαέτι σε 

βιλαέτι και από εποχή σε εποχή. Τα όρια της παρούσας εργασίας δεν επιτρέπουν την ανάλυση 

της ιστορικής εξέλιξης της δοµής των νοµαρχιακών επετηρίδων, αλλά ούτε και τη συγκριτική 

ανάλυση δοµών επετηρίδων διαφορετικών περιοχών. Θα περιοριστούµε στην ανάλυση της 

δοµής της νοµαρχιακής επετηρίδας του Αρχιπελάγους του έτους εγίρας 1301 που θα µας 

απασχολήσει παρακάτω81.     

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση της προαναφερόµενης επετηρίδας θα επιχειρήσουµε 

κατ’ αρχήν, να προσδιορίσουµε χρονικά το διάστηµα, κατά το οποίο συντάχτηκε. Όπως 

αναφέρθηκε η επετηρίδα αναφέρεται στο έτος εγίρας 1301 που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστηµα 21 Οκτωβρίου 1883 έως 10 Οκτωβρίου 1884. Η ίδια η επετηρίδα, στο Παράρτηµα 

2, Μέρος 2ο σελ. 234, αναφέρει: «…salnamenin tertibinden sonra vuku’a bulan tebeddülât ve 

teşkilât (η οργάνωση και οι αλλαγές που συνέβησαν µετά τη σύνταξη της Επετηρίδας) …» µε 

πρώτη αλλαγή αυτή του βαλή του βιλαετίου. Είναι επίσης γνωστό ότι βαλής του βιλαετίου, 
                                                            
77 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 201.  
78 Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 94-96. 
79 Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 95. Για το νοµαρχιακό τυπογραφείο της Χίου, τη συγκρότηση του και τις 

αρµοδιότητες του πρβλ. κεφάλαιο 2ο, σελ. 73, υποσ. 177-179.     
80 Σχετικά µε το χρονικό διάστηµα στο οποίο αντιστοιχεί πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 151,  υποσ. 347. 
81 Περισσότερες πληροφορίες για τη δοµή και τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζουν τις πληροφορίες 

νοµαρχιακές επετηρίδες άλλων περιοχών  µπορεί κανείς να βρει στα Α. Ιορδάνογλου, «Ο σαλναµέ…», ο.π., σελ. 

43-71, του ιδίου, Α. Ιορδάνογλου, «Οθωµανικές επετηρίδες…», ο.π., σελ. 309-327, Μ. Κοκολάκης, «Οθωµανική 

περιγραφή…», ο.π., σελ. 58-72, Ι. Θεοχαρίδης, ο.π., σελ. 162-178, όπου παρουσιάζονται άλλες επαρχιακές 

επετηρίδες.   
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σύµφωνα µε την επετηρίδα, ήταν ο Μεχµέτ Ναζήφ Πασά (Ιούνιος 1883-Φεβρουάριος 

1884)82, τον οποίο αντικατέστησε ο Χακκή Πασάς (Φεβρουάριος 1884-Σεπτέµβριος 1885)83. 

Με βάση το παραπάνω καταλήγουµε σε ένα διπλό συµπέρασµα: πρώτον, ότι η επετηρίδα του 

έτους εγίρας 1301 συντάχθηκε κατά το διάστηµα από τις 21 Οκτωβρίου 1883 και πριν από 

τον Φεβρουάριο του 1884, οπότε σηµειώνεται η αλλαγή βαλή, και δεύτερον, ότι στο τέλος 

κάθε επετηρίδας υπήρχε κενό κάποιων σελίδων, όπου καταγράφονταν οι αλλαγές που 

σηµειώνονταν στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, από την έκδοση της επετηρίδας µέχρι το 

τέλος της περιόδου, στην οποία αναφέρονταν84.         

Οι διαστάσεις του τεύχους του 1301, που αποτελεί τη βασική πηγή της παρούσας 

εργασίας είναι 17,5 επί 12,5 εκ. και καλύπτεται από ένα σκληρό εξώφυλλο πιεσµένου 

χαρτονιού που φέρει διάκοσµο, και το οποίο δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, µε 

ηµικατεστραµµένη τη ράχη του. Συνολικά αποτελείται από 160 σελίδες µε οθωµανικό και 

140 σελίδες µε ελληνικό κείµενο χωρίς συνεχόµενη αρίθµηση.  

Στις σελίδες 1-3 του οθωµανικού κειµένου, αναγράφεται σε χειρόγραφη και τυπωµένη 

µορφή ο τίτλος του και η ηµεροµηνία έκδοσής του: «…Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin bin 

üc yüz bir sene-i hicriyesi salnamesidir…» (είναι η επετηρίδα του βιλαετίου Αρχιπελάγους 

του έτους εγίρας 1301). Στη σελίδα 4 ακολουθεί ένα εισαγωγικό κείµενο σε τυπωµένη µορφή 

µε τίτλο «mükateme» (πρόλογος). Πάνω από αυτό, µέσα στο µοναδικό καλλιτεχνικό σχέδιο 

που υπάρχει σε ολόκληρη την επετηρίδα, αναγράφεται ότι πρόκειται για µία νοµαρχιακή 

επετηρίδα.  

Οι επόµενες σελίδες, από τη σελίδα 5 έως και τη σελίδα 16 του οθωµανικού κειµένου, 

περιλαµβάνουν το ηµερολόγιο του έτους, που αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 1883 και τελειώνει 

στις 10 Οκτωβρίου του 1884. Το ηµερολόγιο, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο κείµενο που είναι 

τυπωµένο, είναι το µόνο τµήµα της επετηρίδας που είναι σε χειρόγραφη µορφή. 

Χρησιµοποιεί τρία ξεχωριστά ηµερολόγια, το αραβικό, το ελληνικό (Ιουλιανό) και το 

                                                            
82 Πρβλ.  Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, υποσ. 351. 
83 ο.π., υποσ. 461. 
84 Αξιοσηµείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί η αντικατάσταση του µουτεσαρίφη της 

Λέσβου, Κεµάλ  Μπέη, από τον Αγκιάχ Εφέντη που έγινε πριν από τις 10 Οκτωβρίου (όπου τελειώνει το έτος 

εγίρας 1301). Την παραπάνω πληροφορία παραθέτει η εφηµερίδα της Κωνσταντινούπολης «Ο Νεολόγος», στις 

17 Οκτωβρίου 1884, όπου αναφέρει ότι: «…Ð Hbj¦i ?šeg qštg jlrqbp^o¤ceg Išp_lr h^¤ Ð >dhf£u ‘Bcµkqeg 

qµtg qlflÚ qlg ™k OÒat ¢kq»ii^`̂ k q¦g nšpbfg ^Ùqîk…».    
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ευρωπαϊκό (Γρηγοριανό), ενώ σηµειώνει τις σηµαντικότερες, για κάθε µιλλέτ ξεχωριστά, 

ηµέρες. Περιέχει επίσης και µία σειρά γενικότερων πληροφοριών σχετικά µε την ανατολή και 

τη δύση του ηλίου. 

Στις επόµενες σελίδες 17-28, στις οποίες υπάρχει ο τίτλος «cedvel-i vekayi» (πίνακας 

γεγονότων), καταχωρούνται διάφορα ιστορικά, θρησκευτικά, πολιτικά και κοινωνικά 

γεγονότα, τα οποία αναφέρονται µε χρονολογική σειρά και χωρίζονται σε όσα συνέβησαν 

προ εγίρας και όσα γεγονότα συνέβησαν µετά την εγίρα. Ενδεικτικά µπορούµε να δούµε ότι 

καταγράφονται γεγονότα της Παλαιάς ∆ιαθήκης (π.χ. η δηµιουργία του Αδάµ, ο 

κατακλυσµός του Νώε, κ.α.), γεγονότα της ιστορίας διαφόρων λαών (π.χ. εµφάνιση 

Σουµερίων, διαστρωµάτωση Σασσανιδών, κ.α.), γεγονότα της µουσουλµανικής θρησκευτικής 

παράδοσης (π.χ. γέννηση και θάνατος του Προφήτη Μωάµεθ, ανάληψη εξουσίας από 

χαλίφες, το γεγονός της Καρµπαλά, κ.α.), γεγονότα της τουρκικής ιστορίας (π.χ. ανεξαρτησία 

οθωµανικού κράτους από Σελτζούκους, κατάκτηση Αιγύπτου, κ.α.), γεγονότα της 

παγκόσµιας ιστορίας (η ανακάλυψη της Αµερικής, η ανακάλυψη του ρολογιού, η ανακάλυψη 

της χρήσης µπαρουτιού, κ.α.), κοινωνικά γεγονότα (π.χ. η έναρξη έκθεσης στην 

Κωνσταντινούπολη, τα εγκαίνια µουσείου τέχνης, κ.α.), φυσικές καταστροφές (π.χ. ο µεγάλος 

σεισµός της Χίου) κ.α. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρονται πάντα τα 

σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν, αλλά και γεγονότα µικρότερης σηµασίας (στους 

πίνακες που ακολουθούν ενώ π.χ. δεν αναφέρεται η ναυµαχία της Ναυπάκτου, η συνθήκη του 

Ιασίου, το συνέδριο του Λονδίνου, η έκδοση του Hatt-i Hümayun ή αναστολή λειτουργίας 

της πρώτης οθωµανικής βουλής, αναφέρονται όµως η έναρξη έκθεσης στην 

Κωνσταντινούπολη ή τα εγκαίνια του µουσείου τέχνης), ενδεικτικό του τρόπου µε τον οποίο 

καταγράφεται η ιστορία εκείνη την περίοδο. 

Στις σελίδες 29-34, µε τίτλο «selâtin-i othmaniye» (Οθωµανοί σουλτάνοι), υπάρχει ένας 

πίνακας µε όσους διετέλεσαν σουλτάνοι της αυτοκρατορίας85 από την ίδρυσή της µέχρι την 

                                                            
85 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο παρατηρήσεις του Selim Deringil, που αφορούν τους πίνακες µε τους 

Οθωµανούς σουλτάνους, οι οποίες ισχύουν και για την περίπτωση των επαρχιακών επετηρίδων. Παρατηρεί 

λοιπόν, ότι «…η γενεαλογία των Οθωµανών σουλτάνων δεν εµφανίζεται στα κρατικά ηµερολόγια (devlet 

salnameleri) µέχρι το 1853 (έτος Εγίρας 1270), παρόλο που άρχισαν να κυκλοφορούν από το 1846…» και ότι 

«…κατά τη βασιλεία του Αµπντουλχαµίτ η γενεαλογία µετακινήθηκε από πέµπτο σε τρίτο θέµα του πίνακα των 

περιεχοµένων. Μεγάλωσαν, επίσης, αξιοσηµείωτα τα ξεχωριστά λήµµατα για τον κάθε σουλτάνο και ενώ οι 
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εποχή που γράφεται η επετηρίδα. Αρχίζει από τον Οσµάν και φτάνει µέχρι τον 

Αµπντουλχαµίτ Β΄. Μάλιστα στον τελευταίο, που ήταν ο σουλτάνος της περιόδου εκείνης, 

αφιερώνει το µεγαλύτερο, σε έκταση, κοµµάτι εξυµνώντας τον. Στον παραπάνω πίνακα 

αναγράφονται ολόκληρες οι ηµεροµηνίες γέννησης, θανάτου, ανόδου και πτώσης από το 

θρόνο, καθώς και µία σειρά από άλλες πληροφορίες όπως τα επίθετα ή τα χαρακτηριστικά 

των σουλτάνων, καθώς και ο ακριβής χώρος ενταφιασµού τους.  

Στις σελίδες 35-37 του οθωµανικού κειµένου, µε τίτλο «Avrupa hukumdarları» 

(Ευρωπαίοι ηγεµόνες), υπάρχει ένας κατάλογος µε τους αυτοκράτορες και βασιλιάδες της 

∆ύσης (Αυστρίας, Ισπανίας, Σουηδίας και Νορβηγίας, Ιταλίας, Βαυαρίας, Πορτογαλίας, 

Πρωσίας, ∆ανίας, Ρωσίας, Βρετανίας, Ελλάδας) και τους άλλους ηγεµόνες (Ιράν, Βραζιλίας, 

Κίνας, Ιαπωνίας). Σε αυτόν τον κατάλογο, εκτός από το όνοµα, περιλαµβάνεται ο πλήρης 

τίτλος του ηγεµόνα, η ακριβής ηµεροµηνία γέννησης και ενθρόνισής του «σε χριστιανικό 

ηµερολόγιο».  

Στις σελίδες 38-40, µε τίτλο «elkab ve teşrifat» (επίθετα και τιµές), υπάρχει κατάλογος 

µε τους επίσηµους τίτλους στρατιωτικών και πολιτικών βαθµών, καθώς και µε τους τίτλους 

των υπηρετούντων αξιωµατούχων στα αυτοκρατορικά ανάκτορα. Στις σελίδες 41-42, µε τίτλο 

«ta’birât-i rüteb-i ilmiye» (ονοµασία βαθµών ουλεµάδων), υπάρχει κατάλογος µε την 

ιεραρχία των θρησκευτικών βαθµών.  

Στις επόµενες σελίδες 43-45, µε τίτλο «resm-i nışanlar» (επίσηµα µετάλλια), υπάρχει 

κατάλογος των απονεµοµένων τιµών και παρασήµων. Περιγράφονται αναλυτικά η µορφή, τα 

είδη και οι διαβαθµίσεις των µεταλλίων και παρασήµων, η περίοδος δηµιουργίας τους και οι 

λόγοι για τους οποίους απονέµονταν. 

 Οι σελίδες του οθωµανικού κειµένου που ακολουθούν, 46-47, περιέχουν αναλυτικό 

κατάλογο µε τους υπουργούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας εκείνης της περιόδου, τους δύο 

µεγάλους θρησκευτικούς «ηγέτες», το σεϊχουλισλάµη και το µεγάλο βεζίρη καθώς και όσους 

διετέλεσαν βαλήδες (νοµάρχες)86 στο βιλαέτι Αρχιπελάγους. Στον πίνακα που υπάρχει 

αναγράφεται αναλυτικά η θέση του κάθε υπουργού, καθώς επίσης και τα µετάλλια και 

παράσηµα που είχε. 

Το υπόλοιπο οθωµανικό κείµενο της επετηρίδας, (σελ. 48-160), παρέχει πληροφορίες 
                                                                                                                                                                                          
προηγούµενοι τόµοι έδιναν µόνο τα βασικά στοιχεία, όπως της γέννησης και του θανάτου, στα ηµερολόγια της 

χαµιτικής περιόδου τα λήµµατα είναι περισσότερο λεπτοµεριακά…», S. Deringil, ο.π., σελ. 110-111.     
86 Πρβλ.  Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 152-154. 
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όσον αφορά στη διοικητική διαίρεση της περιοχής που εξετάζουµε, στη διοικητική της 

οργάνωση και τη σύνθεση των υπηρεσιών και οργανισµών, στα πληθυσµιακά και οικιστικά 

δεδοµένα, στις υπάρχουσες κοινωνικές λειτουργίες και στις ασκούµενες, από τους κατοίκους, 

παραγωγικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται κατά 

διοικητικές περιφέρειες, µε πρώτη αυτή που αποτελεί την έδρα του βιλαετίου και 

περιλαµβάνει και τις κεντρικές υπηρεσίες του, (σελ. 48-53)87.  

Ακολουθούν µετά οι επιµέρους διοικητικές διαιρέσεις µε πρώτο το σαντζάκι της Χίου 

και τις υποδιαιρέσεις του (σελ. 54-97), ακολουθεί το σαντζάκι της Μυτιλήνης (σελ. 98-

120)88, το σαντζάκι της Ρόδου (121-139) και τέλος, το σαντζάκι της Λήµνου (σελ.140-154). 

Ακολουθούν τέσσερις σελίδες 156-160, όπου περιλαµβάνονται κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα 

της διοίκησης που είχαν συµβεί µετά τη σύνταξη της επετηρίδας και αλλαγές σε κάποιες 

διοικητικές υπηρεσίες. Στο τέλος του κειµένου υπάρχει η φράση «Cezayir-i Bahr-i Sefid 

vilâyeti matbaasında sekizinci defa olarak tab’ olunmuşdur 1301» (τυπώθηκε το όγδοο τεύχος 

στο τυπογραφείο της Νοµαρχίας Αρχιπελάγους έτος 1883/84) που δείχνει τον αριθµό του 

τεύχους και τη χρονολογία κατά την οποία τυπώθηκε89.     

Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι οι επετηρίδες αυτές παρέχουν πληροφορίες σε δύο 

επίπεδα: πληροφορίες που αφορούν τη συγκεκριµένη διοικητική περιφέρεια, στην οποία 

αναφέρεται η επετηρίδα, και πληροφορίες που αφορούν το σύνολο της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Υπό αυτή τη σκοπιά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελούν 

σηµαντικότατες πηγές κοινωνικής ιστορίας, τόσο της τοπικής περιφέρειας, στην οποία 

αναφέρονται, όσο και ολόκληρης της αυτοκρατορίας. 

Η συνολική µελέτη και εξέταση όλων των επετηρίδων του βιλαετίου του Αρχιπελάγους 

θα καταδείξει τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής οργάνωσής του σε ένα τριπλό επίπεδο: 

πρώτα σε αυτό του κάθε σαντζακίου ξεχωριστά, στη συνέχεια σε επίπεδο βιλαετίου στο 

σύνολό του και τέλος στο επίπεδο όπου το βιλαέτι στο σύνολο του θα τοποθετηθεί, σε σχέση 

και µε τις υπόλοιπες διοικητικές µονάδες, στο γενικότερο τρόπο οργάνωσης ολόκληρης της 

αυτοκρατορίας. Η συνολική εξέταση όλων των επιµέρους επετηρίδων που αφορούν το 

βιλαέτι Αρχιπελάγους είναι αυτή που θα καταλήξει στην έκδοση συνολικών συγκεντρωτικών 

ποσοτικών δεδοµένων, τα οποία θα είναι δυνατόν να συγκριθούν µεταξύ τους. Μόνο τότε θα 
                                                            
87 ο.π., σελ. 154-163. 
88 ο.π., σελ. 163-195. 
89 ο.π., σελ. 195-201. 
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είναι δυνατή η σύγκριση µεταξύ τους και µόνο µέσα από αυτή τη διαδικασία θα µπορέσουµε 

τελικά να οδηγηθούµε στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για όλους τους τοµείς 

(δηµογραφία, οικονοµία, διοίκηση, εκπαίδευση, δραστηριότητες των κατοίκων, κ.α.), παρά 

τις όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν. Τέλος, µέσα από αυτή τη συνολική εξέταση θα 

διαµορφωθεί µία συνολική εικόνα της κοινωνίας του βιλαετίου Αρχιπελάγους και της θέσης 

που το τελευταίο κατείχε µέσα στα πλαίσια της γενικότερης οργάνωσης του οθωµανικού 

κράτους κατά το 19ο αιώνα.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Το βιλαέτι Αρχιπελάγους (Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti) ως 

διοικητική µονάδα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

 

2.1. Η διοικητική οργάνωση πριν την περίοδο των µεταρρυθµίσεων  

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία αποτέλεσε έναν τεράστιο σε γεωγραφική έκταση, 

πολυπληθή, πολυεθνοτικό και πολυπολιτισµικό σε µέγεθος ανθρώπινου δυναµικού πολιτικό 

σχηµατισµό, ο οποίος δεν είχε σταθερή αλλά µεταβαλλόµενη, µε εσωτερικές 

διαφοροποιήσεις, διοικητική δοµή σε ολόκληρη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Με άλλα 

λόγια, δεν µπορεί να γίνει λόγος για ένα ενιαίο σύστηµα διοίκησης, το οποίο εφαρµόζονταν 

σε ολόκληρη την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, αλλά ούτε και  για κοινό σύστηµα 

διοίκησης που εφαρµόζονταν σε όλες τις περιοχές της οθωµανικής επικράτειας.  

Η διοικητική οργάνωση του βιλαετίου Αρχιπελάγους και η θέση του στον ευρύτερο 

οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό, κατά την περίοδο που µας απασχολεί, είναι το ζητούµενο, 

το οποίο όµως, βρίσκει ελλιπή απάντηση, κυρίως, διότι οι πρωτογενείς οθωµανικές πηγές 

σιωπούν, ενώ οι δευτερογενείς µελέτες και εργασίες εξετάζουν το ζήτηµα µονοµερώς90.  

                                                            
90 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν γίνεται αναφορά σε πρωτογενείς πηγές αναφερόµαστε πάντα σε οθωµανικά 

έγγραφα ή κώδικες που περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη διοικητική οργάνωση των νησιών του 

Αρχιπελάγους, ενώ ως δευτερογενείς λογίζονται οι µελέτες εκείνες που βασίζονται σε δηµοσιευµένο οθωµανικό 

αρχειακό υλικό ή εκείνες που στηρίζονται σε άλλο υλικό πλην του οθωµανικού. Έτσι η πληροφόρηση για τη 

διοικητική οργάνωση του Αρχιπελάγους γίνεται από τις εξίσου σηµαντικές ιστορικές πηγές (π.χ. αρχεία 

κοινοτικής διοίκησης, προξενική αλληλογραφία, ελληνόγλωσσος τύπος της εποχής, αρχεία ιδιωτών, περιηγητικά 

κείµενα, µελέτες τοπικής ιστορίας, κ.α.) και όχι µε βάση την ίδια τη διοικητική αρχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

τόσο στην έλλειψη οργανωµένου αρχείου στα παραπάνω νησιά, το οποίο να περιέχει ταξινοµηµένο οθωµανικό 

αρχειακό υλικό -µε εξαίρεση το Αρχείο ∆ωδεκάνησου- όσο και στην ύπαρξη διάσπαρτου πρωτογενούς υλικού 

σε γνωστές ή άγνωστες, για τον ερευνητή, ιδιωτικές συλλογές (χωρίς να είναι πάντα διαθέσιµο για έρευνα). Θα 

ήταν σηµαντικό επίσης να σηµειωθεί ότι αντίστοιχα προβλήµατα  παρουσιάζει η µελέτη της διοικητικής 

οργάνωσης όλων των επαρχιών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Σχετικά µε τα κοινά προβλήµατα των µελετών 

αυτών πρβλ. επίσης ∆. Μ. Γιαννούλη, «Το εγιαλέτι Μοναστηρίου (1856-1870): οικονοµία, κοινωνία, διοίκηση», 

∆.Ι.Ε.Ε., τ. 30 (1987) σελ. 81-87.      
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Η λεπτοµερής περιγραφή του γενικότερου οθωµανικού διοικητικού συστήµατος κατά 

τη διάρκεια των αιώνων, καθώς και συνολική αναλυτική εξέταση των διαφόρων µορφών 

διοίκησης όλων των νησιών του Αρχιπελάγους, από την ένταξή τους στον οθωµανικό 

διοικητικό κορµό µέχρι και την περίοδο που εξετάζουµε, είναι έξω από τα όρια της παρούσας 

εργασίας. Θα περιοριστούµε σε µία σκιαγράφηση του ευρύτερου οθωµανικού διοικητικού 

µηχανισµού, στη διάρκεια των αιώνων και σε µία απλή και ίσως ελλειπτική περιγραφή της 

τελευταίας, πριν από τη διοικητική µεταρρύθµιση των βιλαετίων, διοικητικής δοµής (19ος 

αιώνας). Σκοπός του παραπάνω εγχειρήµατος είναι να καταδειχθεί και να κατανοηθεί ο 

µετασχηµατισµός που συντελέστηκε, µε βάση τις οθωµανικές µεταρρυθµίσεις και τελικά 

οδήγησε στην καθιέρωση νέων διοικητικών δοµών, κατ’ αντιστοιχία των δυτικών προτύπων 

και αφορούν την περίοδο µε την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία. 

Η κλασική περίοδος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας χαρακτηρίζεται από ένα σύστηµα 

επαρχιακής διακυβέρνησης, το οποίο έχει περιγραφεί ως µία µορφή «στρατιωτικού 

φεουδαλισµού», όπως τη χαρακτηρίζει ο B. Lewis91. Η βασική του µονάδα ήταν το σαντζάκι 

(sancak) και διοικητής του ο σαντζάκµπεης (sancakbey), ένας στρατιωτικός αξιωµατούχος, τα 

έσοδά του οποίου προέρχονταν από ένα τιµάριο (timar) και το βασικό του καθήκον ήταν να 

παρέχει ο ίδιος στρατιωτικές υπηρεσίες και στρατό. Κάθε σαντζάκι υποδιαιρούνταν σε 

µικρότερες διοικητικές περιφέρειες, ενώ ένας αριθµός τέτοιων σαντζακίων σχηµάτιζε ένα 

εγιαλέτι (eyalet) που διοικούνταν από έναν γενικό κυβερνήτη, έναν µπεηλέρµπεη (beylerbey) 

µε µία ευρεία στρατιωτική και δηµοσιονοµική αυτονοµία92. 

Η διοικητική δοµή του συστήµατος αυτού διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 17ου και 

18ου αιώνα µε µικρές αλλαγές, οι οποίες είχαν να κάνουν µε τον εκάστοτε αριθµό των 

εγιαλετίων93 και την αλλαγή των διοικητικών τίτλων94. Προς το τέλος του 18ου αιώνα όµως, η 
                                                            
91 B. Lewis, The emergence …, ο.π., pp. 378.  
92 Για την εξέλιξη του συστήµατος αυτού κατά τη διάρκεια των αιώνων πρβλ. H. Gibb & H. Bowen, Islamic 

society and the West: a study of the impact of western civilization on Moslem Culture in the Near East, Oxford 

University Press, Oxford 1963 (1st edition 1950), vol. 1, pp. 137-184, Μ. Κοκολάκης, «Μία αυτοκρατορία σε 

κρίση, κρατική οργάνωση - παλαιοί θεσµοί - νέες προσαρµογές», σελ. 53-54, στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιµ.), 

Ιστορία …, ο.π., τόµ. 1ος, V. L. Menage, λήµµα «beğlerbeği», Ε.Ι.1, H. İnalcık, λήµµα «eyalet», Ε.Ι.2. 
93 Ο αριθµός των εγιαλετίων δεν ήταν σταθερός σε ολόκληρη τη διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: νέα 

εγιαλέτια δηµιουργούνταν είτε µε την κατάκτηση χωρών είτε µε τη συνένωση σαντζακιών, ενώ παράλληλα 

άλλα εγιαλέτια καταργούνταν είτε λόγω απώλειας εδαφών είτε λόγω συγχωνεύσεων (τo 16ο αιώνα ήταν 35, το 

17ο αιώνα 39 και το 18ο αιώνα 32), πρβλ. V. L. Menage, λήµµα «beğlerbeği», Ε.Ι.1, H. İnalcık, λήµµα «eyalet», 
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ισχυροποίηση του φαινοµένου κακοδιοίκησης σε συνδυασµό µε την παρακµή της 

τιµαριωτικής τάξης και την ανάπτυξη της αυτονοµίας των αγιάνηδων (ayanlar)95 στα 

Βαλκάνια και των ντερεµπέηδων (derebeyler) στην Ανατολία, µέσω του συστήµατος 

εκµίσθωσης των φόρων (iltizam), είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική αλλοίωση της αρχικής 

µορφής του τρόπου διοίκησης των περιφερειών της αυτοκρατορίας96. 

 

2.2. Οθωµανικές µεταρρυθµίσεις και διοικητική αναδιοργάνωση  

Οι µεταρρυθµίσεις, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο µισό του 19ου αιώνα 

και αποτελούσαν συνέχεια των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει ήδη από 

τον προηγούµενο αιώνα, στόχευαν στην επίλυση της γενικότερης κρίσης στην οποία είχε 

περιέλθει η Οθωµανική Αυτοκρατορία κυρίως εξαιτίας της αποσάθρωσης των παραδοσιακών 

δοµών της. Ένας δεύτερος, εξίσου σηµαντικός λόγος που οδήγησε σε αυτές ήταν οι συνεχείς 

πιέσεις των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων για γενικότερο εκσυγχρονισµό της 

αυτοκρατορίας και ίση µεταχείριση των µη µουσουλµανικών πληθυσµών της97.    

Στην παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούµε µε το σύνολο των µεταρρυθµιστικών 

προσπαθειών που έγιναν στο οθωµανικό κράτος, αλλά µόνο µε εκείνες που αποσκοπούσαν 

στη διοικητική αναδιοργάνωση της επαρχιακής διακυβέρνησης και κατά συνέπεια στην 

επέκταση του κεντρικού ελέγχου στις επαρχίες της αυτοκρατορίας.  

Αλλαγές επήλθαν από το πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα και έπειτα, και ξεκίνησαν από την 

                                                                                                                                                                                          
Ε.Ι.2, H. Gibb & H. Bowen, ο.π., pp. 142-143, Για τα εγιαλέτια κατά τα τέλη του 18ου αιώνα πρβλ. και Μέρος 2ο, 

Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 2ος, σελ. 135. 
94 Κατά το 18ο αιώνα δεν χρησιµοποιούνταν πλέον οι τίτλοι σαντζάκµπεης και µπεηλέρµπεης, αλλά είχαν 

αντικατασταθεί από τους τίτλους µουτεσαρίφης (mutasarrıf) και βαλής (vali), πρβλ. H. Gibb & H. Bowen, ο.π., 

pp. 143-144, H. İnalcık, λήµµα «eyalet», Ε.Ι.2. 
95 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενδυνάµωσης αγιάνη µε στοιχεία αυτονόµησης από την κεντρική εξουσία 

στην περιοχή των Βαλκανίων είναι του Osman Paşa Pasvanoğlu που περιγράφεται αναλυτικότατα στο D. R. 

Sadat, «Ayan and ağa: the transformation of the Bektashi corps in the 18th century», The Muslim World, vol. 63, 

no. 3 (1973) pp. 206-219. Για τον ίδιο το θεσµό των ayan µπορεί κανείς να ανατρέξει στο Β. Lewis, The 

emergence…, ο.π., pp. 378, 441-442.      
96 Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 89-90,  Μ. Κοκολάκης, «Αυτοκρατορία σε κρίση…», ο.π., σελ. 53-54. 
97 R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 53-55, 137-142, 164, Α. Θεµοπούλου, ο.π., σελ. 6-7, H. İnalcik, 

«Application…», ο.π., pp. 5-21, Π. Σαβοριανάκης, Νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο πριν και µετά τις 

οθωµανικές µεταρρυθµίσεις, Τροχαλία, Αθήνα 2001, σελ. 118-119. 
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πλήρη κατάργηση του ήδη παρακµασµένου τιµαριωτικού συστήµατος το 1831 από το 

Μαχµούτ Β΄, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην υπόλοιπη διοικητική διάρθρωση της 

αυτοκρατορίας. Ένα από τα βήµατα που θα γίνονταν για να επιτευχθεί αυτό ήταν η 

αναδιοργάνωση των διοικητικών υποδιαιρέσεων σε κάθε επαρχία και ο περιορισµός της 

τεράστιας εξουσίας των επαρχιακών διοικητών. Έτσι οι επαρχίες της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας διαιρέθηκαν σε εγιαλέτια, τα οποία υποδιαιρούνταν σε σαντζάκια υπό τη 

διοίκηση ενός καϊµακάµη. Τα σαντζάκια µε τη σειρά τους υποδιαιρούνταν σε καζάδες υπό τη 

διοίκηση ενός µουδίρη, ενώ µε τη σειρά τους αυτά υποδιαιρούνταν σε ναχιγιέδες που 

διοικούνταν από µουχτάρηδες98. 

Κατά το 1831 το οθωµανικό κράτος διαιρούνταν σε 29 εγιαλέτια που υποδιαιρούνταν 

σε λιβάδες ή σαντζάκια. Τα τελευταία υποδιαιρούνταν σε καζάδες, οι οποίοι ήταν κυρίως 

δικαστικές περιφέρειες υπό την εξουσία ενός καδή. Οι καζάδες υποδιαιρούνταν σε ναχιγιέδες 

-κυρίως αγροτικές περιοχές στις οποίες δίνονταν ένας αριθµός χωριών. Το 1834 ο σουλτάνος 

Μαχµούτ Β΄ εισήγαγε µία νέα διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας που την αποτέλεσαν 

28 εγιαλέτια, 31 σαντζάκια και 54 ανεξάρτητες περιοχές υπό τη διοίκηση ενός βοεβόδα 

(voyvoda) η καθεµία, µε 126 λιβάδες και 1267 καζάδες συνολικά. Πέντε χρόνια αργότερα το 

νέο αυτό σύστηµα εγκαταλείφθηκε και η αυτοκρατορία επανήλθε στην παλιότερη διοικητική 

δοµή. Κατά τη δεκαετία του 1850 το οθωµανικό κράτος διαιρούνταν σε 36 εγιαλέτια από τα 

οποία τα 15 στην Ευρώπη, 18 στην Ασία και 3 στην Αφρική. Παρόλα αυτά το πολιτικό και 

διοικητικό καθεστώς τους διέφερε· η Αίγυπτος, η Βλαχία, η Μολδαβία και η Σερβία ήταν 

σχεδόν ανεξάρτητες, ενώ η Τυνησία ήταν υπό ιδιαίτερο καθεστώς99.  

Κατά τα µέσα του 19ου αιώνα τα πράγµατα άλλαξαν ακόµη περισσότερο. Οι 

γενικότερες µεταβολές, που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται µε το Hatt-i Şerif100 του Gülhâne 

του 1839 και επιβεβαιώθηκαν ή καλύτερα ανασηµασιοδοτήθηκαν µε τις ευρωπαϊκές πιέσεις 

και το Hatt-i Hümayun101 του 1856, είχαν ως αποτέλεσµα νέες αλλαγές σε όλους τους τοµείς, 

ακόµα και σε αυτόν της επαρχιακής διακυβέρνησης. 

                                                            
98 S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 83-84, 89, 243, R. Davison, Reform…, ο.π., σελ. 146. 
99 Β. ∆ηµητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακµής, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997, σελ. 4-5, 

υποσ. 6, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 8. 
100 Ολόκληρο το διάταγµα σε ελληνική µετάφραση µπορεί κανείς να το βρει ∆. Νικολαΐδης, ο.π., σελ. 2849-

2854.  
101 ο.π., σελ. 2858-2866. 
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Γενικός διοικητής του εγιαλετίου ήταν ο βαλής, ο οποίος συγκέντρωνε στα χέρια του 

εκτός από την πολιτική και τη στρατιωτική εξουσία (müşir), έτσι ώστε να εµποδίζει τη 

συµµετοχή των στρατιωτικών στα πολιτικά ζητήµατα102. Στην πρωτεύουσα του εγιαλετίου 

έδρευε το ανώτατο συµβούλιο (meclis-i idare)103, στο οποίο προέδρευε ο ίδιος ο βαλής και 

απαρτίζονταν από τον καδή και το µουφτή ως αντιπροσώπους θρησκευτικής και δικαστικής 

εξουσίας, το γενικό λογιστή (mühasebeci), τον υπεύθυνο των βακουφικών γαιών (evkaf 

naziri), καθώς και το µητροπολίτη µαζί µε δύο ή τρεις χριστιανούς δηµογέροντες ως τα 

υπόλοιπα µέλη104 του συµβουλίου. Το παραπάνω συµβούλιο εκτός από τις διοικητικές του 

αρµοδιότητες ασκούσε επίσης και δικαστική εξουσία. Συνεδρίαζε τέσσερις φορές την 

εβδοµάδα και συζητούσε όλες τις τρέχουσες υποθέσεις. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

στη συζήτηση των σοβαρών υποθέσεων δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής οι χριστιανοί 

εκπρόσωποί του ακυρώνοντας στην ουσία το ζήτηµα της ισονοµίας και της 

αντιπροσωπευτικής συµµετοχής σε όλους τους τοµείς της εξουσίας, λόγος για τον οποίο είχαν 

                                                            
102 Το γεγονός της συµµετοχής των στρατιωτικών στην άσκηση εξουσίας αποτελούσε συνήθη πρακτική κατά 

την προγενέστερη περίοδο µε αποτέλεσµα, πολλές φορές, να ξεσπούν συγκρούσεις µεταξύ στρατιωτικής και 

πολιτικής εξουσίας,  ∆. Μ. Γιαννούλη, ο.π., σελ. 83-84. 
103 Η έννοια του συµβουλίου υιοθετήθηκε από τους Οθωµανούς µε τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ και η 

συγκρότησή του ήταν µία καινοτοµία στην επαρχιακή διοίκηση. Από τη µία, ασκούσε έλεγχο και περιορισµό 

στο έργο και την εξουσία του εκάστοτε βαλή, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα αυτονοµίας και άσκησης 

αυθαίρετης διοίκησης, ενώ από την άλλη, έδινε τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό µηχανισµό 

οι µη µουσουλµανικές εθνότητες που υπήρχαν στην αυτοκρατορία. Από εκείνη τη χρονική στιγµή και έπειτα η 

οθωµανική διοίκηση άρχισε να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια του συµβουλίου, το οποίο επεκτάθηκε σε 

όλα τα επίπεδα διοίκησης, σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, ενώ αποτελούσε και αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε 

νέας διοικητικής µεταρρύθµισης, S. Shaw & Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 87, R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 48, 

M. Maoz, «Syrian urban politics in the Tanzimat period between 1840-1861», B.S.O.A.S., vol. 29 (1966) pp. 

277,  E. Thompson, «Ottoman political reform in the provinces: the Damascus advisory council in 1844-45», 

I.J.M.E.S., vol. 25 (1993) pp. 457, 461-462, 467,  ∆. Μ. Γιαννούλη, ο.π., σελ. 104. Α. Βερέµης, «Οι οθωµανικές 

µεταρρυθµίσεις», Ι.Ε.Ε., τόµ. 13, σελ. 170, M. Todorova, «Midhat Paşa’s governorship of the Danube 

province», στο C. E. Farah (ed.), Decision making and change in the Ottoman Empire, Thomas Jefferson 

University Press, U.S.A. 1993, pp. 116.   
104 Ο τίτλος του µέλους τον οποίο είχαν όλοι όσοι συµµετείχαν στο συµβούλιο εξασφάλιζε σε όλους έσοδα, είτε 

επρόκειτο για τη νόµιµη µισθοδοσία από την επίσηµη εξουσία, είτε για δωροληψίες που προέκυπταν µε σκοπό 

τη µεροληπτική µεσολάβηση,  ∆. Μ. Γιαννούλη, ο.π., σελ 84, S. Shaw & Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 

90. 
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δηµιουργηθεί τα συµβούλια105. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η Γιαννούλη, «η απόλυτη ισχύς 

του συµβουλίου κλονίσθηκε όταν φιρµάνι του 1852 κατοχύρωσε τυπικά και ουσιαστικά την 

πολιτική υπεροχή του βαλή έναντι όλων των άλλων διοικητικών οργάνων του εγιαλετίου»106. 

∆εύτεροι στη διοικητική ιεραρχία ήταν οι µουτεσαρίφηδες, οι διοικητές των 

σαντζακίων, οι οποίοι σε καιρό πολέµου οργάνωναν τα εκστρατευτικά σώµατα, ενώ σε καιρό 

ειρήνης φρόντιζαν για την εφαρµογή των διαταγών του σουλτάνου και των αποφάσεων του 

καδή. Στη συνέχεια ακολουθούσαν οι καϊµακάµηδες, οι οποίοι είχαν την έδρα τους στην 

πρωτεύουσα του κάθε καζά και γύρω τους υπήρχε ένα συµβούλιο ανάλογο, ως προς τη 

σύνθεσή του, µε το ανώτατο συµβούλιο. Οι αποφάσεις του ήταν γνωµοδοτικές και 

υποβάλλονταν για έγκριση στο βαλή. Τέλος, στην τελευταία βαθµίδα της διοικητικής 

κλίµακας βρίσκονταν οι µουδίρηδες και οι µουχτάρηδες: οι µεν πρώτοι ήταν υπεύθυνοι για τη 

διοίκηση των µικρών πόλεων του εγιαλετίου, ενώ οι µουχτάρηδες εκλέγονταν πρόεδροι των 

χωριών107.  

Το νέο αυτό επαρχιακό σύστηµα εφαρµόστηκε στις περισσότερες επαρχίες από την 

περίοδο του Κριµαϊκού πολέµου. Ήταν περισσότερο αποτελεσµατικό από το παλιότερο, αλλά 

εξακολουθούσε να έχει αδυναµίες108 που έπρεπε να βελτιωθούν. Το 1858 εκδόθηκε ο 

                                                            
105 S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 86-89, R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 48,  ∆. Μ. 

Γιαννούλη, ο.π., σελ. 84, Α. Βερέµης, ο.π., σελ. 170.  
106 Υπάρχει διαφωνία για τον ακριβή χρόνο έκδοσης του παραπάνω φιρµανιού. Ο Davison  υποστηρίζει ότι 

εκδόθηκε το 1852, ενώ ο Shaw το 1858. Πρβλ. σχετικά R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 136, S. Shaw & Kural-

Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 88.  
107  ∆. Μ. Γιαννούλη, ο.π., σελ. 85. 
108 Γίνεται αντιληπτό ότι το διοικητικό σύστηµα των επαρχιών ήταν υπό καθεστώς αποσύνθεσης και 

αποδιοργάνωσης όπως και γενικότερα, ολόκληρο το σύστηµα διοίκησης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

Υπεύθυνη για την παραπάνω κατάσταση ήταν η διαφθορά που επικρατούσε σε ολόκληρη τη δηµόσια διοίκηση 

και επέτρεπε τις δωροληψίες, έτσι ώστε η κατηγορία εναντίον κάποιου αξιωµατούχου για χρηµατισµό ήταν 

κατηγορία ελάχιστη. Πολλές φορές σε αυτές τις ενέργειες συµµετείχαν και τα πανίσχυρα ανώτατα συµβούλια, 

καθώς και τα αντίστοιχα τοπικά, τα οποία όχι µόνο δεν έλυναν τα προβλήµατα του τόπου τους, αλλά τα 

διαιώνιζαν. Στα συµβούλια συµµετείχαν κυρίως µπέηδες, οι οποίοι διέθεταν τέτοια επιρροή στην περιοχή, ώστε 

από τη µία υποχρέωναν πολλές φορές τους νέους βαλήδες να εγκαταλείψουν κάθε σκέψη για άσκηση δίκαιας 

και αντικειµενικής διακυβέρνησης και από την άλλη οι ίδιοι δρούσαν αυτόνοµα και αυθαίρετα οργανώνοντας 

ληστρικές επιθέσεις, δολοφονίες, οικονοµικά σκάνδαλα, χωρίς οι ίδιοι να λογοδοτούν ποτέ εξαιτίας της 

πολιτικής τους επιρροής. Περίπου στο ίδιο πλαίσιο κινούνταν και οι µουδίρηδες των µικρότερων πόλεων, οι 

οποίοι µπορεί να µην είχαν την πολιτική δύναµη που είχαν οι µπέηδες, ωστόσο όµως λειτουργούσαν και αυτοί 
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Επαρχιακός Κανονισµός ∆ιοίκησης, ο οποίος διατήρησε τη δοµή της επαρχιακής 

διακυβέρνησης, µε τη διαφορά ότι ο διοικητής ανέλαβε περισσότερες αρµοδιότητες και έδινε 

αναφορά απευθείας στην Κωνσταντινούπολη109. 

Οι παραπάνω διοικητικές µεταβολές που συντελέστηκαν σε ολόκληρο το πρώτο µισό 

του 19ου αιώνα, παρότι δεν αποτέλεσαν ικανή λύση, έθεσαν τις βάσεις για το µετασχηµατισµό 

της διοικητικής δοµής και οδήγησαν στην καθιέρωση ενός νέου διοικητικού µορφώµατος, 

αυτού του βιλαετίου. Τι ήταν όµως το βιλαέτι, ποια ήταν η διοικητική του δοµή, σε τι 

µοντέλο οργάνωσης είχε βασιστεί η κατασκευή του είναι µερικά από τα ερωτήµατα που 

προκύπτουν και στα οποία θα προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις.  

 

2.3. Ο νέος νόµος «Περί Βιλαετίων», οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις του και η 

εφαρµογή τους 

 Το σύστηµα των εγιαλετίων που περιγράφτηκε παραπάνω παρέµεινε σε ισχύ ως το 

κύριο µοντέλο οργάνωσης της επαρχιακής διοίκησης µέχρι το 1864. Στις 8 Οκτωβρίου του 

1864 δηµοσιεύτηκε και τέθηκε σε εφαρµογή, από το µεγάλο βεζίρη Μεχµέτ Φουάτ Πασά110, 

ένας νόµος, µε τον οποίο ξεκίνησε µία νέα προσπάθεια διοικητικής αναδιοργάνωσης της ήδη, 

κατακερµατισµένης και αποδιοργανωµένης επαρχιακής διακυβέρνησης της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας - ένας νόµος που αποτέλεσε τη βάση για κάθε µεταγενέστερο νοµικό πλαίσιο 

που αφορούσε τον τρόπο διοίκησης της αυτοκρατορίας µέχρι το τέλος της. Ο παραπάνω 
                                                                                                                                                                                          
αυτόνοµα υπονοµεύοντας έτσι το κεντρικό σύστηµα διοίκησης των επαρχιών, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, 

History…, ο.π., vol. 2, pp. 83-84. 
109 S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 87-89, R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 146. 
110 Ο Φουάτ Μεχµέτ Πασάς (Keçecizade) ήταν ο µεγαλύτερος γιος του Ιζζέτ Εφέντη και γεννήθηκε το 1815. 

Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία στο οθωµανικό κρατικό µηχανισµό από το µεταφραστικό γραφείο (1840), διετέλεσε 

υπάλληλος σε προξενεία του εξωτερικού, ενώ έλαβε το βαθµό µπαλά (∆εκέµβριος 1849) και το βαθµό του 

βεζίρη (Μάιος 1855). ∆ιετέλεσε πέντε φορές υπουργός εξωτερικών (Αύγουστος 1852-Μάρτιος 1853, Μάιος 

1855-Νοέµβριος 1856, Ιανουάριος 1858-Ιούνιος 1860, Αύγουστος 1861-Οκτώβριος 1861 και Μάρτιος 1867-

Νοέµβριος 1867), δύο φορές µεγάλος βεζίρης (Νοέµβριος 1861-Ιανουάριος 1863 και Ιούνιος 1863-Ιούνιος 

1866), µέλος του συµβουλίου µεταρρυθµίσεων (Νοέµβριος 1854-Μάιος 1855), δύο φορές πρόεδρος του ίδιου 

συµβουλίου (Μάιος-Ιούλιος 1855 -παράλληλα ήταν και υπουργός εξωτερικών - και Σεπτέµβριος 1857-

Ιανουάριος 1858), πρόεδρος του συµβουλίου δικαστικών υποθέσεων (Ιανουάριος-Μάρτιος 1863), σερασκέρης 

(Μάρτιος-Ιούνιος 1863). Πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου 1869 και είναι θαµµένος στο τζαµί Üçler στο Fazlı Paşa 

(συνοικία της Κωνσταντινούπολης). Πρβλ. σχετικά M. Süreyya, ο.π., cilt 2, s. 539-540, cilt 6, s. 1770, 1784, 

1804-1806, S. Kuneralp, ο.π., s. 1, 5, 8-11, 95.     
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νόµος, που εκδόθηκε από το οθωµανικό κράτος, µε το γενικό τίτλο «Κανονισµός των 

Βιλαετίων» (Vilâyet Nizamnamesi), αποτελεί τη νοµοθετική εκείνη διάταξη που έµεινε 

γνωστή ως «Περί της συστάσεως των Βιλαετίων (νοµαρχιών)». Σύµφωνα µε αυτή, τα 

εγιαλέτια µετονοµάστηκαν σε βιλαέτια, τα οποία αρχικά ήταν µεγαλύτερες διοικητικές 

περιφέρειες από τα προγενέστερα εγιαλέτια. Κάθε βιλαέτι διαιρούνταν σε σαντζάκια 

(διοικήσεις), που µε τη σειρά τους διαιρούνταν σε καζάδες (υποδιοικήσεις) και αυτές µε τη 

σειρά τους σε χωριά και κοινότητες. Το άθροισµα των µικρών χωριών, τα οποία, λόγω της 

γεωγραφικής τους θέσης, δεν µπορούσαν να απαρτίσουν ανεξάρτητους καζάδες, 

προσαρτούνταν στους κοντινότερους από αυτούς µε τον τίτλο ναχιγέ (επαρχία). Στις πόλεις 

και τις κωµοπόλεις πενήντα τουλάχιστον σπίτια αποτελούσαν µια συνοικία (µαχαλέ) και κάθε 

µία συνοικία θεωρούνταν ως ένα καριγιέ. Κάθε σαντζάκι διοικούνταν από έναν µουτεσαρίφη 

(διοικητή), ο οποίος έδρευε στην πρωτεύουσα του σαντζακίου όπου βρισκόταν και η έδρα της 

κεντρικής διοίκησης και καλούνταν λιβάς111 (κεντρική διοίκηση). Οι καζάδες βρίσκονταν υπό 

τη διοίκηση ενός καϊµακάµη (υποδιοικητή) που έδρευε στην κυριότερη κωµόπολη του 

καζά112.   

Η εφαρµογή του µεγαλόπνοου αυτού µεταρρυθµιστικού σχεδίου αποτέλεσε µία αργή 

διαδικασία, η οποία δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί αµέσως σε ολόκληρη την 

αυτοκρατορία, τόσο λόγω έλλειψης πόρων, όσο και έλλειψης διοικητικής εµπειρίας και 

πολιτικής βούλησης. Ξεκίνησε πρώτα, ως πιλοτική, η εφαρµογή του στο βιλαέτι του 

∆ούναβη113, όπου η επιλογή του χώρου δεν έγινε τυχαία. Το νέο βιλαέτι επιλέχτηκε για 

                                                            
111 Ο όρος liva (λιβάς) πλέον δεν είχε την ίδια σηµασία όπως προγενέστερα που αποτελούσε συνώνυµο του 

σαντζακιού όπως είδαµε παραπάνω. Πλέον σήµαινε τον κεντρικό καζά, την κεντρική διοίκηση κάθε σαντζακιού. 

Για µεταβολές στη σηµασία του όρου µπορεί κανείς να δει λήµµα «liva», E.I.2.   
112 R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 137-145, 164, Α. Βερέµης, ο.π., σελ. 169-170, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, 

History…, ο.π., vol. 2, pp. 88-89, H. İnalcık, «Application…», ο.π., pp. 5-21, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 119, Β. 

Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 119, 381, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 8, 29, Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, 

ο.π., σελ. 63, Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 43, 50-55, 62, Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και 

πληθυσµιακή εξέλιξη της Ελλάδας 1821-1971, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1973, τόµ. Α΄, σελ. 56-57, 60-63. 
113 Το βιλαέτι του ∆ούναβη (Tuna vilayeti), στη Βουλγαρία δηµιουργήθηκε το 1864, µετά τη συνένωση των 

τριών εγιαλετίων (της Νις, του Βιδινίου και της Σιλίστρας) καθώς και των σαντζακίων της Σόφιας, της Τούλτσα 

(Dulcea), της Βάρνας, του Ρουσέ (Ruşçuk) και του Τιρνόβου. Πρβλ. σχετικά K. Karpat, Population, ο.π., pp. 8, 

S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 90, N. Todorov, «The Balkan town in the second half of 

the 19th century», Etudés Balkaniques, no. 2 (1969) pp. 33, M. Todorova, ο.π., pp. 115. Λεπτοµέρειες σχετικά µε 
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ξεκάθαρους πολιτικούς λόγους114 και η διοίκησή του ανατέθηκε στον Μιντχάτ Πασά115, έναν 

ικανότατο Οθωµανό υψηλό αξιωµατούχο116. Η επιτυχής εφαρµογή της πρώτης φάσης αυτού 

του νέου εγχειρήµατος αποτελούσε γεγονός, στο οποίο η Υψηλή Πύλη απέδιδε µέγιστη 

σηµασία. Στο υπόµνηµα του υπουργού εξωτερικών της αυτοκρατορίας προς τους 

εκπροσώπους των Μεγάλων ∆υνάµεων, το οποίο δόθηκε ως απάντηση στην ερώτησή τους 

αναφορικά µε την εφαρµογή του Hatt-i Hümayun, βλέπουµε τη σπουδαιότητα που απέδιδε η 

Πύλη στην εφαρµογή του νόµου «Περί Βιλαετίων», µέσα από τον οποίο ικανοποιούσε αρκετά 

από τα ζητήµατα που έθιγε το παραπάνω διάταγµα. Ο υπουργός εξωτερικών επιµένει µε ζήλο 

στην εφαρµογή της εν λόγω αναδιοργάνωσης υπερασπίζοντας το σχεδιασµό του όλου 

εγχειρήµατος117 και υπερτονίζοντας την για πρώτη φορά εφαρµογή118 αυτής της διοικητικής 

                                                                                                                                                                                          
τη δοµή του παραπάνω βιλαετίου και τον τρόπο συγκρότησής του µπορεί κανείς  να βρει στo H. J. Kornrumpf, 

Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäischen Türkei vom Erlass der Vilâyetsordnung (1864) bis 

zum Berliner Kongress (1878) nach amtlichen osmanischen veröffentlichungen, Klaus Schwarz Verlag, 

Weisbaden 1976, pp. 22-25. 
114 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι αποτέλεσε το έδαφος για τις µεταρρυθµιστικές ιδέες του Μιντχάτ Πασά. Αυτός 

ήταν και ο εµπνευστής του µεταρρυθµιστικού νόµου του 1864 που ακολούθησε το παράδειγµα του 

συγκεντρωτικού συστήµατος επαρχιακής διοίκησης της Γαλλίας, M. Todorova, ο.π., pp. 115, C. Findley, 

Bureaucratic reform in the Ottoman Empire, The Sublime Porte 1789-1922, Princeton  University Press, 

Princeton 1980, pp 181-182. 
115 Το πλήρες όνοµα του ήταν Αχµέτ Μιντχάτ Σεφήκ Πασάς (Hafiz). Γεννήθηκε το 1822 και διετέλεσε βαλής 

της Niş (Φεβρουάριος 1861-Οκτώβριος 1864), του ∆ούναβη (Οκτώβριος 1864-Μάρτιος 1868), δύο φορές 

πρόεδρος του συµβουλίου επικρατείας (Μάρτιος 1868-Μάρτιος 1869 και Ιούνιος-∆εκέµβριος 1876), βαλής της 

Βαγδάτης (Μάρτιος 1869-Νοέµβριος 1871) ενώ ταυτόχρονα ήταν και διοικητής της 6ης στρατιάς (έδρευε στο 

Ιράκ). ∆ιετέλεσε επίσης δύο φορές µεγάλος βεζίρης (Ιούλιος 1872-Οκτώβριος 1872 και ∆εκέµβριος 1876-

Φεβρουάριος 1877), δύο φορές υπουργός δικαστικών υποθέσεων (Μάρτιος–Σεπτέµβριος 1873 και Αύγουστος-

∆εκέµβριος 1875), βαλής της Θεσσαλονίκης (Σεπτέµβριος 1873-Φεβρουάριος 1874), της Συρίας (Νοέµβριος 

1878-Αύγουστος 1880), του Αϊδινίου (Αύγουστος 1880-Μάιος 1881). Πέθανε το 1884, πρβλ. σχετικά S. 

Kuneralp, ο.π., s. 1-2, 10-11, 17, 26-27, 36-41, 58, M. T. Gökbilgin, λήµµα «Midhat Paşa», İ.Α..  
116 B. Lewis, ο.π., pp. 383-384, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 90. 
117 «…bØ olà p^ puÁj^ aflfh»pbtg, ƒh^klmlflà k q̂ ÙqluoÒktg q£g ¢k£dh^g qlà  qÒmlr, q£ ½ne qîk i^îk h^¤ q£g 

¢m^fq»pbfg qÁg „aš̂ g qlà  mlifqfpjlà , ¼ qfg ™i^Ú kbf q»k ^Ùqlho^qlo…̂ k m^kq̂ uÒnbk …», στο Χ. Παπαστάθης, 

ο.π., σελ. 29. 
118 «…™ceojÒpne ½ae b„g q»k ™m^ou…̂ k qlà  Alrk£_btg…h^¤ ™nof£j_brpb h^q£ q»k moèqek q̂ Ú qek 

alhfj^p…̂ k…», στο  Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 29. 
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µεταρρύθµισης119.   

Τον επόµενο χρόνο (1865), η νέα διοικητική µεταρρύθµιση εφαρµόστηκε δοκιµαστικά 

σε ακόµα τρία βιλαέτια: σε αυτό του Ερζερούµ, ακολούθως σε αυτό του Χαλεπίου και τέλος 

σε αυτό της Βοσνίας. Μετά την πλήρη επιτυχία του εγχειρήµατος, το 1866, ο νέος τρόπος 

επαρχιακής διακυβέρνησης επεκτάθηκε σε τρεις ακόµα περιφέρειες: στη ∆αµασκό, στην 

Τρίπολη της Λιβύης και στην Αδριανούπολη. Από το 1867 και έπειτα, µε το «Γενικό 

Κανονισµό των Βιλαετίων» (Vilâyet Ummumiye Nizamnamesi), που ήταν η επέκταση του 

νόµου του 1864, άρχισε η σταδιακή εφαρµογή της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης και στις 

υπόλοιπες οθωµανικές επαρχίες120. Έτσι το 1867 η αυτοκρατορία αποτελούνταν από 

δεκατρία συνολικά βιλαέτια: εκτός από τα ήδη αναφερόµενα, προστέθηκαν αυτά της 

Προύσας, της Σµύρνης, της Τραπεζούντας, της Θεσσαλονίκης, της Πριζρένης και της 

Σκόδρας. Το 1871 οργανώθηκε και η Κρήτη ως αυτόνοµο βιλαέτι, ενώ κατά το τέλος του 

1876 το νέο επαρχιακό σύστηµα διοίκησης είχε εφαρµοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια µε 

εξαίρεση τις αυτόνοµες επαρχίες (π.χ. Αίγυπτος, Σάµος, κ.α.). Το 1870 η Οθωµανική 

Αυτοκρατορία διαιρούνταν σε 23 βιλαέτια, το 1875 ο αριθµός τους ανέβηκε στα 25 (οχτώ 

στην Ευρωπαϊκή πλευρά121, 17 στην ασιατική122, ενώ παράλληλα υπήρχαν τέσσερις περιοχές 

που υπάγονταν διοικητικά απευθείας στο υπουργείο εσωτερικών123 καθώς και η περιοχή της 

Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελούσε ξεχωριστή διοικητική περιφέρεια)124. Το 1893, 

παρά τις µεγάλες εδαφικές απώλειες που είχε υποστεί η αυτοκρατορία µε τη συνθήκη του 
                                                            
119 Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 27-36. 
120 S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 90, R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 137-145, 164, H. 

İnalcik, «Application…», ο.π., pp. 5-21, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 119. 
121 Αδριανούπολης, ∆ουνάβη, Βοσνίας, Μοναστηρίου, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αρχιπελάγους και Κρήτης. 
122 Προύσας, Σµύρνης, Ικονίου, Άγκυρας, Κασταµονής, Σεβάστειας, Τραπεζούντας, Ερζερούµ, Χαλεπίου, 

Αδάνων, Συρίας, Βαγδάτης, Ντιάρµπακηρ, Χετζάζης, Υεµένης, Τρίπολης (Λιβύης), Βεγγάζης.  
123 Κύπρος, Λίβανος, Ιερουσαλήµ, Νικοµήδεια (Κοτζάελι). 
124 Ο Σταυρίδης, στο έργο του που συντάχθηκε για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών της εποχής, αναφέρει: 

«…mlifqfhîg aµ h^¤ aflfheqfhîg af̂ fob‹q̂ f qÕ Ñntj^kfhÕk ho£qlg b„g ›k^ hbkqofhÕk kljÕk qÕk qÁg 

Htkpq̂ kqfklrmÒibtg, b„g 1 ™m^ou…̂ g (p^kqw£hf̂ ) h^q‚ bÙnb‹̂ k ¢mÕ qlà  Ø mlrodb…lr qîk ‚Bptqbofhîk 

™̀ ^oqtjšk^g h^¤ b„g /2 ?fi^dšqf̂  (kljlÝg ½ dbkfh¦g aflfh»pbfg) Ø mlaf̂ folÚ jbk^ b„g ™m^ou…̂ g (jlrrqbp^ofci¤h),  

aflfh»pbfg (h^ j^h^ji¤h) h^¤ Ø mlaflfh»pbfg (jlrafoi…h)…», Α. Σταυρίδης, ‚Bdubfo…aflk mlifqfh¾g crpfh¾g h^¤ 

™jmlofhÁg dbtdo^c¤̂ g qlà  ‚Lntj^kfhlà  Ho£qlrg, Τυπογραφείο Ι. Σαριβαξεβάνη, Κυδωνιές 1876, [φωτοµ. 

ανατ. Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης - Χ. Εξερτζόγλου (επιµ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1996,], 

Εισαγωγή και σελ. 36-37.     
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Βερολίνου του 1878125, υπήρχαν 27 βιλαέτια στην Ευρώπη και στην Ασία, τέσσερις 

ιδιαίτερες περιοχές126 και η περιοχή της Κωνσταντινούπολης127.  

Θα πρέπει όµως να µην αποδώσουµε τεράστια σηµασία στα νέα δεδοµένα. Η ουσία του 

νόµου, µε εξαίρεση κάποιες ανακατατάξεις ως προς τη σύνθεση των νέων διοικητικών 

περιφερειών των βιλαετιών (συγχώνευση σαντζακίων, µεταφορά καζάδων σε άλλο διοικητικό 

όργανο κ.α.), δεν προέβλεπε ριζικές αλλαγές, αλλά τυπικές µεταβολές για τη διοικητική 

διάρθρωση της αυτοκρατορίας. Τα εγιαλέτια µετονοµάστηκαν σε βιλαέτια, χωρίς ωστόσο να 

µεταβληθεί η έκτασή τους ή να σηµειωθούν αλλαγές στις µικρότερες διοικητικές τους 

περιφέρειες (σαντζάκια, καζάδες). Συχνά, οι αλλαγές αυτές από το ένα διοικητικό σύστηµα 

στο άλλο ουσιαστικά ήταν απλές µετονοµασίες διοικητικών όρων µε µικρές προσθήκες, ώστε 

να φαίνονται σαν αντίγραφα ευρωπαϊκών διοικητικών θεσµών128: ο διοικητής του σαντζακίου 

από καϊµακάµης που ονοµαζόταν στην προ του νόµου του 1864 εποχή, µετονοµάστηκε σε 

µουτεσαρίφη, έχοντας για βοηθούς δύο γραµµατείς, ο διοικητής του καζά από µουδίρης 

µετονοµάστηκε σε καϊµακάµη, ενώ τα παλιά συµβούλια που υπήρχαν στα εγιαλέτια έγιναν 

συµβούλια των βιλαετιών. Παράλληλα, δηµιουργήθηκαν και τα Γενικά ∆ιοικητικά 

Συµβούλια των Βιλαετίων, (Μeclis-i Umumi-i Vilâyet), για την άσκηση της τοπικής 

εξουσίας, τα οποία λειτουργούσαν δίπλα στις διορισµένες αρχές και στα οποία συµµετείχαν 

εκπρόσωποι του πληθυσµού από κάθε σαντζάκι. Όταν πρόκειται για περιοχή µε µεικτό 

πληθυσµό, τα µισά µέλη πρέπει να προέρχονται από το µη µουσουλµανικό πληθυσµό, ο 

οποίος εκπροσωπείται από τον ανώτερο θρησκευτικό ηγέτη στο επίπεδο του βιλαετίου και 

από έναν αριθµό εκλεγµένων λαϊκών κάθε σαντζακίου, τα οποία υπό την προεδρία του 

διοικητή του βιλαετίου (βαλή) συγκαλούνταν µία φορά το χρόνο. Ασχολούνταν µε την 

αντιµετώπιση τοπικών (π.χ. τεχνικά έργα που έπρεπε να γίνουν), οικονοµικών (π.χ. συλλογή 

των φόρων, το εµπόριο, τη γεωργία) και διοικητικών ζητηµάτων (π.χ. διάφορα ζητήµατα που 
                                                            
125 Με βάση τη συνθήκη η Οθωµανική Αυτοκρατορία απώλεσε τη Βοσνία, την περιοχή του ∆ούναβη, το Κάρς 

και την ανατολική Ρωµυλία.   
126 Τσατάλτζα, Μπίγα, Ιερουσαλήµ και Νικοµήδεια. 
127 S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 90, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 8, Β. 

∆ηµητριάδης, ο.π., σελ. 4-5, πρβλ. επίσης Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 2ος, σελ. 135.  
128 Η διοικητική ιεραρχία του παραπάνω νόµου (βαλής, µουτεσαρίφης, καϊµακάµης και µουδίρης) που 

αντιστοιχούσε στη διοίκηση περιφερειών (βιλαέτια, σαντζάκια, καζάδες και ναχιγιέδες αντίστοιχα) είναι 

ξεκάθαρα βασισµένη στο γαλλικό σύστηµα της επαρχιακής διακυβέρνησης, όπου οι αντίστοιχοι όροι είναι 

départements, arrondissements, cantons και communes, πρβλ. σχετικά Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 382.   
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προέκυπταν από τα σαντζάκι ή τους επιµέρους καζάδες και έρχονταν για επίλυση σε αυτό το 

ανώτερο όργανο διοίκησης) και µεταβίβαζαν τις όποιες αποφάσεις στην Πύλη και το 

σουλτάνο, ο οποίος είτε τα αποδέχονταν ή τα απέρριπτε 129.    

Ο κανονισµός του 1864 τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1871 µε 

το νόµο «Περί της γενικής διοικήσεως των Βιλαετίων» (İdare-i Umumiye-i Vilâyet 

Nizamnamesi). Με τον καινούργιο αυτό κανονισµό επήλθαν αλλαγές σε δύο επίπεδα: στο 

επίπεδο της διοικητικής δοµής, όπου τροποποιούνταν η γενικότερη διάρθρωση του 

συστήµατος διοίκησης, και στο επίπεδο του τρόπου διοίκησης. Όσον αφορά το πρώτο 

επίπεδο, µεταβαλλόταν η διοικητική διαίρεση των βιλαετιών, τα οποία διαιρούνταν σε 

σαντζάκια, αυτά σε καζάδες που υποδιαιρούνταν σε ναχιγιέδες130 (επαρχίες) και αυτοί µε τη 

σειρά τους σε καριγιέ (χωριά) ή µαχαλέ (συνοικίες στις πόλεις) . Μάλιστα, για πρώτη φορά 

εισάγονταν µεταξύ του κάζα και του καριγιέ, ως ενδιάµεση διοικητική βαθµίδα, ο ναχιγιές 

(όχι µε τη µορφή που είχε το 15ο και 16ο αιώνα) υπό τη διοίκηση ενός µουδίρη (έπαρχου), 

ενώ τα χωριά ή οι συνοικίες στις πόλεις υπό την ηγεσία εκλεγµένων µουχτάρηδων ή 

κοτζαµπάσηδων (οι πρώτοι ανάµεσα σε µουσουλµάνους ενώ οι δεύτεροι σε µη 

µουσουλµανικές κοινότητες) 131. 

Στο δεύτερο επίπεδο, οι αλλαγές αφορούσαν τον τρόπο διοίκησης. Με το νέο νόµο 

αποτυπώνονταν πια ξεκάθαρα οι αρµοδιότητες των διαφόρων διοικητικών οργάνων. 

Καθορίζονταν δηλαδή, επακριβώς οι λειτουργίες και οι εξουσίες ολόκληρης της διοικητικής 

πυραµίδας των επαρχιακών αξιωµατούχων, από το διοικητή του βιλαετίου (βαλή) έως τους 

µουχτάρηδες των χωριών. Οι αρµοδιότητες του βαλή ήταν αυξηµένες σε σχέση µε το 

προηγούµενο µοντέλο διοίκησης αφού αποκτούσε περισσότερες εξουσίες επί των 

διοικητικών υπαλλήλων καθώς και επί των στρατιωτικών δυνάµεων που βρίσκονταν στα όρια 

δικαιοδοσίας του. Ήταν επίσης, επιφορτισµένος µε τις κοινωνικές, τις οικονοµικές και τις 
                                                            
129 R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 145-150, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 88-90, K. 

Karpat, Population…, ο.π., pp. 8, Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 382, M. Todorova, ο.π., pp. 225, 239, Σ. 

Αναγνωστοπούλου, «Οι µεταρρυθµίσεις…», ο.π., σελ. 79-80, ∆. Μ. Γιαννούλη, ο.π., σελ. 81-82, Π. 

Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 119, Α. Βερέµης, ο.π., σελ. 169-170, Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 43-45, 48, 57-60, 65, 

Μ. Χουλιαράκης, ο.π., σελ. 56-57, 60-62. 
130 Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι οι ναχιγιέδες άνηκαν διοικητικά είτε στους καζάδες είτε απευθείας στην 

έδρα διοίκησης του σαντζακίου.  
131 Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 381-382, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 8, Μ. Κοκολάκης, 

«Οθωµανική περιγραφή …», ο.π., σελ. 58.  
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πολιτικές υποθέσεις του βιλαετίου, µε την εκτέλεση των νόµων, µε τον έλεγχο των πράξεων 

των υφισταµένων του, κ.α. ∆ιευρυµένες αρµοδιότητες όµως αποκτούσαν και τα ήδη 

υπάρχοντα γενικά διοικητικά συµβούλια των βιλαετιών, ενώ καινοτόµες µεταρρυθµίσεις 

γίνονται δηµιουργώντας αντίστοιχης δοµής τοπικά συµβούλια132 και στα άλλα επίπεδα της 

διοικητικής οργάνωσης των βιλαετιών (σαντζάκι, καζάς, ναχιγιές) µε σκοπό τους την 

καλύτερη διαχείριση των διοικητικών πραγµάτων και των προβληµάτων που προέκυπταν, σε 

τοπικό πάντα επίπεδο133.  

Μία ακόµα αναθεώρηση του παραπάνω νόµου δηµοσιεύτηκε το 1876134 µε γενικό τίτλο 

«Περί της γενικής διοικήσεως των Βιλαετίων». Στο πρώτο κεφάλαιο του ορίζονταν τα 

καθήκοντα που είχαν οι βαλήδες ως διοικητές νοµών. Το σπουδαιότερο και βασικότερο 

καθήκον τους, σύµφωνα µε το νόµο, ήταν η εξασφάλιση και η προστασία των δικαιωµάτων 

όλων των υπηκόων ανεξαρτήτως τάξεως και θρησκεύµατος. Τα καθήκοντα των βαλήδων, 

διαιρέθηκαν σε δύο κατηγορίες στα µεταρρυθµιστικά και στα διαρκή. Έτσι, σύµφωνα µε τον 

παραπάνω νόµο µεταρρυθµιστικό καθήκον αποτελούσε «η ακριβής και πλήρης εκτέλεση των 

                                                            
132 Απαρτίζονταν οµοίως, από το διοικητή του εκάστοτε διοικητικού σχηµατισµού, το λογιστή, τον 

αρχιγραµµατέα, από τέσσερις αντιπροσώπους του πληθυσµού, δύο µουσουλµάνους και δύο µη µουσουλµάνους 

(όταν ήταν µικτή περιοχή) και τους θρησκευτικούς αρχηγούς των διαφόρων κοινοτήτων, αντίστοιχης βαθµίδας 

µε τη θρησκευτική οργάνωση της περιοχής. Τα συµβούλια αυτά συνεδρίαζαν υπό την προεδρία του εκάστοτε 

διοικητή.  
133 R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 78-132, 158-160, του ιδίου, «The millets as agents of change in the 19th 

century Ottoman Empire» στο B. Braude & B. Lewis (eds), Christians and Jews in the ottoman empire,  vol. 1, 

London 1982, pp. 319-337, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 116, 119, 122, Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 

382-384, Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 50-51, 57, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 89, Σ. 

Αναγνωστοπούλου, «Οι µεταρρυθµίσεις…», ο.π., σελ. 79-80.  
134 Το σύνταγµα του 1876 περιείχε ένα ολόκληρο ξεχωριστό τµήµα που αφορούσε τις επαρχίες. Επιβεβαίωνε την 

αρχή της αποκέντρωσης και το χωρισµό των εξουσιών στην επαρχιακή διοίκηση και δήλωνε ότι ένας 

ξεχωριστός νόµος που θα εκδιδόταν τον ίδιο χρόνο θα καθόριζε επακριβώς τον τρόπο εκλογής των µελών των 

επαρχιακών διοικητικών συµβουλίων καθώς και τις εξουσίες του βαλή. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το 

παραπάνω ζήτηµα απασχόλησε την πρώτη οθωµανική βουλή παρά το σύντοµο χρονικό διάστηµα που 

λειτούργησε. Έτσι το Μάρτιο του 1877 ένας νέος νόµος περί βιλαετίων µε 101 άρθρα συζητιόταν αλλά δεν 

πρόλαβε να τεθεί σε εφαρµογή αφού η κατάργηση της Βουλής και του Συντάγµατος τον ανέβαλαν επ’ αόριστον. 

Έτσι βασικός οθωµανικός νόµος για την επαρχιακή διοίκηση παρέµεινε αυτός του 1864 µε τις µεταγενέστερες 

τροποποιήσεις του, Β. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 384-385.   



 60

µέτρων σύµφωνα µε το µεταρρυθµιστικό αυτοκρατορικό διάταγµα»135, ενώ τα διαρκή 

καθήκοντα ήταν «η µετά την εκτέλεση του µεταρρυθµιστικού καθήκοντος τακτική επαγρύπνηση 

για τη διαφύλαξη των αποτελεσµάτων για το καλό του κράτους»136. 

Με άλλα λόγια, το νέο και ενιαίο επαρχιακό σύστηµα διακυβέρνησης, στην 

πραγµατικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο από µία προσπάθεια οργάνωσης του χώρου και 

επιβολής ελέγχου του από µία κεντρική εξουσία που καταργούσε τις όποιες υπάρχουσες 

τοπικές ιδιοµορφίες και τοπικά προνόµια διοίκησης. Με τη συγκρότηση των τοπικών 

συµβουλίων αρχικά και στη συνέχεια µε τη δηµοσίευση του νόµου Περί Βιλαετίων φαίνεται 

όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο Κωστής «... ότι η παρέµβαση της κεντρικής εξουσίας στο 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ακόµη και σε απόµακρες περιοχές, δείχνει να ενισχύεται 

…»137. Πρόκειται δηλαδή για ένα µέσο που στόχευε στην επέκταση του τρόπου 

διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, µε βάση τα ιδανικά του Τανζιµάτ (περί 

ασφάλειας και προστασίας της τιµής, της ζωής και της περιουσίας όλων ανεξαρτήτως των 

υπηκόων της αυτοκρατορίας), ενός τρόπου διοίκησης αντίστοιχου µε το µοντέλο των δυτικών 

κρατών, στα οποία βασίστηκαν και τα οποία αντέγραψαν οι µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ138. 

 

2.4. Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δοµής του βιλαετίου Αρχιπελάγους139  

Στην προσπάθεια µελέτης και ανάλυσης αυτού του πολύπλοκου στην ολότητα του 

φαινοµένου προκύπτει µία σειρά από ερωτήµατα. Ποια ήταν η ιστορική εξέλιξη της 

διοικητικής διάρθρωσης του Αρχιπελάγους από τη δηµιουργία του µέχρι τη διάλυσή του; 

Ήταν πάντα σταθερή η δοµή του ή τροποποιούνταν στη διάρκεια των αιώνων; Υπήρξαν 

αλλαγές µε το νόµο επαρχιακής διακυβέρνησης του 1864 και τις τροποποιήσεις του και πώς 

αυτές επηρέασαν τη διοικητική του δοµή; Ποια περιοχή του αποτέλεσε το κέντρο λήψης 

αποφάσεων και διοίκησης και πώς ασκούνταν η εξουσία στα διάφορα επίπεδα διοικητικής 

οργάνωσης; Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα που 

προκύπτουν. 

                                                            
135 Πρόκειται για το Hatt-i Şerif του Gülhâne. 
136 Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 62-63. 
137 Κ. Κωστής, ο.π., σελ. 70. 
138 S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π., vol. 2, pp. 90, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 8, Κ. Κωστής, 

ο.π., σελ. 70, Σ. Αναγνωστοπούλου, «Οι µεταρρυθµίσεις…», ο.π., σελ. 79. 
139 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Πίνακες 2ο και 3ο, σελ. 143-144, καθώς και Χάρτη 6ο, σελ. 139. 
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Προτού όµως προχωρήσουµε στην αναλυτική περιγραφή του νέου διοικητικού 

µηχανισµού και του τρόπου εφαρµογής του, θα πρέπει να οριοθετήσουµε, τοπικά και 

χρονικά, την περιοχή που αποτελεί το αντικείµενο µελέτης µας. Κατά την οθωµανική περίοδο 

η Μεσόγειος ήταν γνωστή ως Άσπρη Θάλασσα (Ak Deniz). Ο όρος αυτός δεν έχει ελληνική, 

βυζαντινή ή ισλαµική προέλευση, αλλά είναι απροσδιόριστης καταγωγής και πιθανότατα 

προήλθε ως αντιπαραβολή στον όρο Μαύρη Θάλασσα (Kara Deniz). Στα περσικά 

ονοµάζονταν Darya-i Safid ή Bahr-i Safid που σήµαινε ακριβώς το ίδιο. Στην πρώιµη 

οθωµανική του χρήση ο τελευταίος αυτός όρος περιελάµβανε τα νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους, τα οποία αποκαλούνταν Cezayir-i Bahr-i Sefid140. 

Όπως προαναφέρθηκε, ως τα µέσα του 19ου αιώνα η διοικητική διάρθρωση ολόκληρης 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κατ’ επέκταση και του Αρχιπελάγους, στηρίζονταν στο 

σύστηµα των εγιαλετίων και των υποδιαιρέσεών τους141. Στα πλαίσια της παραπάνω 

διοικητικής µορφής τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους υπάγονταν στο εγιαλέτι των Νησιών 

(Cezayir Eyaleti)142 που είχε δηµιουργηθεί το 1533-34 και ήταν υπό τη διοίκηση του 

Καπουδάν Πασά143. Την περίοδο κατά την οποία τη θέση του Καπουδάν Πασά κατείχε ο 

Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα (1534-1546), το εγιαλέτι περιελάµβανε τα σαντζάκια του Κοτζάελι, 

της Σούγλας και της Μπίγας στην Ασία, και τα παραθαλάσσια σαντζάκια του Ευρίπου 

(Εύβοιας), της Ναυπάκτου, του Κάρλελι  (σηµερινή Στερεά Ελλάδα), της Λέσβου και του 
                                                            
140 D. M. Dunlop, λήµµα «Bahr al Rum», Ε.Ι.2, K. Süsshem, λήµµα «Ak deniz», Ε.Ι.1 . 
141 R. Davison, Reform…, ο.π., pp. 146, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, History…, ο.π.,  vol. 2, pp. 89.  
142 Επιλέγεται η χρήση του όρου «εγιαλέτι των Nησιών» καθώς έχει επικρατήσει στην ελληνική βιβλιογραφία, 

πρβλ. τη σχετική παραποµπή του Μ. Κοκολάκη στο H. İnalcık, Η Οθωµανική…, ο.π., σελ. 185.      
143 Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι για το εγιαλέτι που ανήκε στον Καπουδάν Πασά (αρχιναύαρχος του 

οθωµανικού στόλου) ίσχυε ένα ιδιότυπο σύστηµα πολλαπλών µορφών εξουσίας. Τα σαντζάκια υποδιαιρούνταν 

σε τρεις κατηγορίες: α) σε εκείνα, στα οποία είχε παραχωρηθεί, µε ειδικά φερµάνια, µία µερική αυτονοµία στους 

κατοίκους µε την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο (maktu) που θα κάλυπτε τα έξοδα 

λειτουργίας των υπό ίδρυση µουσουλµανικών ιδρυµάτων, κυρίως εκπαιδευτικών και θρησκευτικών· σε αυτή την 

κατηγορία ανήκαν κυρίως τα µικρά νησιά του νοτιανατολικού Αιγαίου µε προεξάρχουσα τη Σύµη, β) σε εκείνα, 

τα οποία βρίσκονταν στην άµεση δικαιοδοσία του Καπουδάν Πασά, δηλαδή σε όσα ίσχυε το τιµαριωτικό 

σύστηµα γαιοκτησίας και φορολογίας· σε αυτή την κατηγορία ανήκαν οι Κυκλάδες, τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού, οι Βόρειες Σποράδες, τα Ψαρά, η Πάτµος, η Κάσος, η Αστυπάλαια και το Τρικέρι, γ) σε 

εκείνα, τα οποία βρίσκονταν και αυτά υπό τη δικαιοδοσία του Καπουδάν Πασά, αλλά υπήρχε η µεσολάβηση 

κάποιου τοπικού Οθωµανού αξιωµατούχου· σε αυτή την κατηγορία νησιών ανήκαν η Λέσβος, η Χίος, η Εύβοια, 

η Κως, η Ρόδος και η Κύπρος, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 102-103.           
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Μιστρά στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη του εγιαλετίου συνεχίστηκε και µετά το θάνατο του 

Μπαρµπαρόσα, µε την προσθήκη του σαντζακίου της Ρόδου και αργότερα, κατά τη διάρκεια 

του 17ου αιώνα, µε την προσθήκη της Χίου, της Νάξου, της Άνδρου (1618) και της Κύπρου 

(1670). Έτσι κατά τις αρχές του 18ου αιώνα περιελάµβανε σχεδόν το σύνολο των νησιών του 

Αιγαίου Πελάγους, παραλιακές περιοχές της Μικράς Ασίας και του σηµερινού ελληνικού 

κράτους, για κάποιο χρονικό διάστηµα την Κύπρο144, αλλά ποτέ την Κρήτη που αποτελούσε 

ξεχωριστό διοικητικό σχηµατισµό145.  

Το 19ο αιώνα το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ που, 

όπως είναι φυσικό, δεν αφήνουν ανέγγιχτο το χώρο της επαρχιακής διοίκησης και κατ’ 

επέκταση τη διοικητική δοµή των νησιών του Αιγαίου, η οποία δεν παρέµεινε σταθερή, αλλά 

µεταβαλλόταν ανάλογα µε τις ευρύτερες αλλαγές. Έτσι, κατά το 1831, το εγιαλέτι των 

Νησιών του Αρχιπελάγους ανήκε στα ασιατικά και όχι στα ευρωπαϊκά εγιαλέτια της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και αποτελούνταν από τα σαντζάκια της Καλλίπολης (που 

περιελάµβανε ως υποδιαιρέσεις τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου Πελάγους 

εκτός της Ίµβρου και Τενέδου που άνηκαν στο σαντζάκι της Μπίγας), του Κοτζάελι 

(Νικοµήδειας), της Μπίγας, της Ρόδου και της Κύπρου. Κατά τον επόµενο χρόνο, το 1832, το 

εγιαλέτι του Αρχιπελάγους, που ενώ µέχρι τότε άνηκε στη δικαιοδοσία του Καπουδάν Πασά, 

ανεξαρτητοποιείται146. Τη δεκαετία του 1850 το εγιαλέτι Αρχιπελάγους αποτελούνταν από 

έξι σαντζάκια (της Μπίγας που ήταν η έδρα της διακυβέρνησης, της Ρόδου, της Χίου, της 

Λέσβου, της Λήµνου, και της Κύπρου). Η παραπάνω διοικητική δοµή διατηρήθηκε και για 

                                                            
144 Η Κύπρος από το 1703 και για ολόκληρο το 18ο αιώνα έγινε χάσι του µεγάλου βεζίρη και αποσυνδέθηκε από 

το εγιαλέτι Αρχιπελάγους, στο οποίο επέστρεψε ξανά στις αρχές του 19ου αιώνα.  
145 Περισσότερες πληροφορίες για τρόπο διοίκησης κατά την περίοδο αυτή µπορεί κανείς να βρει στο B. 

Σφυρόερας, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1976, σελ 48-50, N. Todorov, Η Βαλκανική…, ο.π., τόµ. 1ος, 

σελ. 50-52, Ε. Ρόζος, «Ο αιγαιοπελαγίτικος πολιτισµός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. ΚΑ΄ 

(1978) σελ. 323-326, Φ. ∆ήµου-Παροδίτης, Ιστορία της τουρκοκρατούµενης Λέσβου, τόµ. Β΄, Μυτιλήνη 1934, 

σελ 29-32, S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, B. Darkot, λήµµα «Midilli», İ.Α., Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99, 

A. Galotta, λήµµα «Khayr al-din Pasha», E.I.2, Κοκολάκης «Αυτοκρατορία σε κρίση…», ο.π., σελ. 53, C. F. 

Beckingham, λήµµα «Djaza’ir-i Bahr-i Safid», E.I.2, S. Özbaran, λήµµα «Kapudan Pasha», E.I.2, H. İnalcık, Η 

Οθωµανική…, ο.π., σελ. 185-187, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 101-104. 
146 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 14, 114, F. Akbal, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdarı 

Taksimat ve Nüfus”, Belleten, vol. 15 no.60 (1961) pp. 617-628.  
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την επόµενη δεκαετία147. 

 

2.5. Το Αρχιπέλαγος ως πεδίο εφαρµογής της διοικητικής µεταρρύθµισης του 1864 (case 

study) 

Μετά τη δηµοσίευση του επαρχιακού νόµου του 1864 το εγιαλέτι Αρχιπελάγους 

µετονοµάστηκε το 1866148, στο οµώνυµο βιλαέτι (Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti), το οποίο 

ήταν γνωστό στους Ευρωπαίους ως βιλαέτι των Νησιών του Αρχιπελάγους. Αποτελούνταν 

από ορισµένες παράκτιες περιοχές της Μικράς Ασίας (σαντζάκι της Μπίγας) και από τα 

νησιά που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου (µε εξαίρεση τη Σάµο149), τα 

οποία περιλαµβάνονταν σε τέσσερα σαντζάκια: της Λέσβου, της Λήµνου, της Χίου και της 

                                                            
147 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 16. Επίσης για όλους τους προαναφερόµενους µετασχηµατισµούς του 

εγιαλετίου µέχρι αυτή την περίοδο πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Πίνακας 2ος, σελ. 143, όπου αναφέρονται 

συγκεντρωτικά. 
148 Είναι γνωστό ότι µε τη δηµοσίευση του νόµου «Περί Βιλαετίων» δηµιουργείται αναταραχή στα κοινοτικά 

ζητήµατα της Χίου, εξαιτίας της προθέσεως του οθωµανικού κράτους να εφαρµόσει ενιαίο διοικητικό σύστηµα 

σε όλες τις επαρχίες καταργώντας τα τοπικά προνόµια. Τελικά ο νέος νόµος περί βιλαετίων στη Χίο, όπως και 

στα άλλα νησιά του Αρχιπελάγους, εφαρµόστηκε το 1866, Κ. Θεοτοκάς, «Μελέτη περί των προνοµίων και της 

διοικήσεως της Χίου από του 1566 µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων», Χιακά Χρονικά, τχ. 17 (1985) σελ. 40-41. 
149 Εδώ σηµειώνουµε ότι από το 1832 και έπειτα δεν περιέλαβε ποτέ ξανά τη Σάµο, καθώς αποτελούσε 

ηµιαυτόνοµη ηγεµονία (µπεηλίκι) µε δικό της διοικητή (την περίοδο που µας απασχολεί τον Αλέξανδρο 

Καραθοδωρή Πασά πρβλ. σχετικά Sürreya, ο.π., cilt 6, s. 1784), που υπαγόταν άµεσα στη διοίκηση της 

Κωνσταντινούπολης. Η Υψηλή Πύλη, µε ένα ειδικό διάταγµα, το οποίο εκδόθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου του 1832 

και ονοµάστηκε «Sisam Emâreti», παραχώρησε αυτονοµία στο νησί µε ένα ειδικό καθεστώς υπό τη διοίκηση 

ενός κυβερνήτη και ενός συµβουλίου, που αποτελούνταν από εκλεγµένους αντιπροσώπους ανάµεσα στους 

ευγενείς. Αυτό το διοικητικό σχήµα ήταν επιφορτισµένο να παίρνει αποφάσεις σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα, τη 

συλλογή των φόρων, τα δηµόσια έργα, την κατασκευή σχολείων και διάφορες άλλες τέτοιες υποθέσεις. Σε 

αντάλλαγµα αυτού του ιδιότυπου καθεστώτος η Υψηλή Πύλη όρισε ένα χρηµατικό ποσό, του οποίου ο τρόπος 

καταβολής οριζόταν από το  ίδιο το διάταγµα, καθώς και το δικαίωµα να διατηρεί µία µικρή δύναµη 

χωροφυλακής, η οποία θα αποτελούνταν από είκοσι άντρες και τον επικεφαλής τους. Ως δικαστική εξουσία θα 

διοριζόταν ένας δικαστής από την Πύλη και θα συνεργαζόταν µε ένα δικαστήριο, των οποίων τα µέλη θα 

εκλέγονταν από τους τοπικούς άρχοντες, στο İ. Ortaylı, «Greeks in the ottoman administration during the 

Tanzimat period» στο D. Gondicas & C. Issawi (eds.), ο.π., pp. 162, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99, Β. 

Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Ιστορία…, ο.π., τόµ 5ος, σελ. 359.  



 64

Ρόδου150. Μεταγενέστερα, µε την αναθεώρηση του 1871, επήλθαν οι επόµενες αλλαγές που 

είχαν να κάνουν µε την τροποποίηση των διοικητικών ορίων του εν λόγω βιλαετίου. Το 

σαντζάκι της Μπίγας µεταφέρθηκε στο βιλαέτι Χουνταβεντιγκιάρ (Προύσας) και το βιλαέτι 

Αρχιπελάγους περιορίστηκε στα σαντζάκια της Ρόδου, της Χίου, της Λέσβου, της Κύπρου 

και της Λήµνου. Το 1876 µε τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση ήρθε και νέα αλλαγή των 

διοικητικών ορίων. Σύµφωνα µε την απογραφή του έτους 1877-78 που δηµοσιεύει ο Karpat, 

το βιλαέτι αποτελούνταν από τα σαντζάκια της Μπίγας, της Λέσβου, της Χίου, της Ρόδου, 

της Κύπρου151 και της Κω152. Στην απογραφή του 1881-82153 σύµφωνα µε τον Karpat 

βλέπουµε ότι σηµειώνονται νέες διοικητικές αλλαγές στο βιλαέτι του Αρχιπελάγους 

κυριότερη από τις οποίες είναι η κατάργηση του σαντζακιού της Κω και η µετατροπή του σε 

καζά του σαντζακίου της Χίου. Εκείνη την περίοδο το βιλαέτι του Αρχιπελάγους 

περιλαµβάνει τα σαντζάκια της Ρόδου, της Χίου, της Λέσβου και της Λήµνου154. Το 1883-84 

σύµφωνα µε την επετηρίδα  του έτους 1301, το βιλαέτι Αρχιπελάγους απαρτιζόταν από 

τέσσερα σαντζάκια (της Χίου, της Λέσβου, της Ρόδου και της Λήµνου). Αντίστοιχα, 

σύµφωνα µε την επετηρίδα του 1304 (1886-87) αποτελούνταν από τα σαντζάκια της Χίου, 

                                                            
150 Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 63, Κ. Süssheim, λήµµα «Ak deniz», Ε.Ι.1, C. F. Beckingham, λήµµα 

«Djaza’ir-i Bahr-i Safid», E.I.2 , G. Yver, λήµµα «Cezayir-i Bahr-i Sefid», İ.A.. 
151 Η Κύπρος από το 1878 και έπειτα δεν αποτελούσε επαρχία της οθωµανικής επικράτειας (τµήµα Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας) και το βιλαέτι Αρχιπελάγους περιορίστηκε στα υπόλοιπα νησιά. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

ενώ η Κύπρος δεν αναφέρεται ούτε στην επετηρίδα του 1301 (1883-84) αλλά ούτε και στη απογραφή του 1881 

που δηµοσιεύει ο Karpat, αναφέρεται όµως, ακόµα ως σαντζάκι του βιλαετιού Αρχιπελάγους στην επετηρίδα 

του 1304 (1886-87), µε το αιτιολογικό ότι η προσωρινή παραχώρηση στους Άγγλους δεν σήµαινε ότι το νησί 

αποχωρίστηκε από τις αυτοκρατορικές χώρες, όπως σηµειώνει  ο Λογοθέτης σε µία υποσηµείωσή του, Μ. Ι. 

Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99.  
152 K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 119.   
153 Η απογραφή αυτή αποτελεί την πιο λεπτοµερή και την πιο αξιόπιστη απογραφή που διενεργήθηκε στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία τόσο από άποψη ακρίβειας όσο και από άποψη πληρότητας των στοιχείων που 

περιλαµβάνει (καταγράφονται για πρώτη φορά και οι γυναίκες). H απογραφή αυτή ξεκίνησε στο βιλαέτι 

Αρχιπελάγους το 1881-82 και ολοκληρώθηκε το 1893-94, ενώ όπως µας πληροφορεί ο Karpat η απογραφή αυτή 

δεν ολοκληρώθηκε σε ορισµένα νησιά των ∆ωδεκανήσων (ο Karpat αναφέρει τις Σποράδες αλλά µάλλον 

πρόκειται για τις νότιες Σποράδες, δηλαδή τα ∆ωδεκάνησα, αφού οι πρώτες ενσωµατώθηκαν στο νεοσύστατο 

ελληνικό κράτος µε τη δηµιουργία του), K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 151. 
154 ο.π., pp.  130.      
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της Λέσβου, της Ρόδου, της Λήµνου και της Κύπρου155.  

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα το βιλαέτι Αρχιπελάγους αποτελούνταν από 

τα σαντζάκια της Χίου, της Λέσβου, της Ρόδου και της Λήµνου. Αργότερα, στις αρχές της 

επόµενης δεκαετίας, συρρικνώθηκε ακόµα περισσότερο περιοριζόµενο αρχικά στα σαντζάκια 

της Λέσβου, της Χίου και της Λήµνου156, ενώ δύο χρόνια αργότερα, µε τους Βαλκανικούς 

Πόλεµους του 1912-13, τα τρία αυτά νησιά προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα157 σηµατοδοτώντας 

το τέλος του βιλαετίου Αρχιπελάγους 158.  

Παρά τις όποιες αλλαγές που συνέβησαν στη διοικητική διάρθρωση του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους σε ολόκληρη την περίοδο της ύπαρξής του, οι µεταβολές που αφορούσαν τα 

όρια των διοικητικών υποδιαιρέσεων των επιµέρους σαντζακιών159 ακολούθησαν 

αντιστρόφως ανάλογη πορεία. Σε αυτή την περίπτωση υπήρξε µία σχετική σταθερότητα µε 

αποτέλεσµα το καθένα από τα σαντζάκια του βιλαετιού Αρχιπελάγους από τη δηµιουργία του 

µέχρι τη διάλυση του διατήρησε την ίδια δοµή µε εξαίρεση κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις160. 
                                                            
155 Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99. 
156 Η Ρόδος και όλα τα ∆ωδεκάνησα µετά το τέλος του ιταλοτουρκικού πολέµου του 1911-12 πέρασαν σε 

ιταλική κατοχή και στη συνέχεια µε το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στο ελληνικό κράτος.     
157 Μεταγενέστερα οι διοικητικές υποδιαιρέσεις του σαντζακιού της Λήµνου (Ίµβρος και Τένεδος) 

επιστράφηκαν στην Τουρκία µε τη συνθήκη της Λοζάννης το 1923.  
158 C. F. Beckingham, λήµµα «Djaza’ir-i Bahr-i Safid», E.I.2, G. Yver, λήµµα «Cezayir-i Bahr-i Sefid», İ.A., S. 

Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, B. Darkot, λήµµα «Midilli», İ.Α., K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 16, 162-163, 

Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., 161. Επίσης για όλους τους µετασχηµατισµούς του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους σε αυτή την περίοδο πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Πίνακας 3ος, σελ. 144, όπου αναφέρονται 

συγκεντρωτικά. 
159 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το κάθε σαντζάκι υποδιαιρούνταν σε ένα κεντρικό λιβά και καζάδες, οι οποίοι 

µε τη σειρά τους χωρίζονταν σε ναχιγιέδες, που είτε υπάγονταν απευθείας στον κεντρικό λιβά είτε στους 

καζάδες. Οι ναχιγιέδες µε τη σειρά τους χωρίζονταν σε χωριά ή συνοικίες στις πόλεις.   
160 Στις εξαιρέσεις αυτές δεν συνυπολογίζονται αλλαγές που προέκυψαν από εδαφικές απώλειες κάποιων 

σαντζακιών κατά συνέπεια και των διοικητικών τους υποδιαιρέσεων, αλλά ούτε αυτές που αφορούν το σαντζάκι 

της Λέσβου, το οποίο θα εξετάσουµε αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αναφέρονται 

στα εξής: α) το 1877-78 συναντάµε το σαντζάκι της Κω, το οποίο αρχικά το 1881-82 µετατρέπεται σε καζά του 

σαντζακίου της Χίου και µεταγενέστερα σε καζά της Ρόδου, ενώ οι διοικητικές του υποδιαιρέσεις (καζάδες 

Πάτµου, Καλύµνου) µετατρέπονται σε ναχιγιέ Πάτµου (καζάς Λέρου) και καζά Καλύµνου αντίστοιχα, του 

σαντζακιού της Χίου, β) στον καζά Καρπάθου (σαντζάκι Ρόδου) και στον καζά Ικαρίας (σαντζάκι Χίου) που 

εµφανίζονται το 1881-82, γ) το 1877-78 η Λήµνος και η Τένεδος αποτελούν καζάδες του σαντζακιού της 

Μπίγας, ενώ το 1881-82 αποτελούν ξεχωριστό σαντζάκι, δ) ο ναχιγιές των Οινουσσών (σαντζάκι Χίου) δεν 
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Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το σαντζάκι της Χίου περιελάµβανε τους ναχιγιέδες 

Καρδαµύλων, Καλαµωτής και Οινουσσών που διοικητικά υπάγονταν απευθείας στο λιβά της 

Χίου, τους καζάδες της Κω, της Λέρου και της Καλύµνου µε τους ναχιγιέδες της Νισύρου, 

της Πάτµου και της Αστυπάλαιας που υπάγονταν αντίστοιχα σε αυτούς καθώς και τους 

καζάδες της Ικαρίας και Ψαρών. Αντίστοιχα το σαντζάκι της Λέσβου περιελάµβανε τις 

επαρχίες Αγιάσου, Γέρας και Μανταµάδου που διοικητικά υπάγονταν απευθείας στο λιβά 

Μυτιλήνης, τον καζά του Μολύβου µε τους ναχιγιέδες Ερεσού και Καλλονής που υπάγονταν 

σε αυτόν, τον καζά Πλωµαρίου µε τον υποκείµενο ναχιγιέ του, τον Πολιχνίτο και τέλος τον 

καζά των Μοσχονησίων. Το σαντζάκι της Ρόδου, µε τη σειρά του, περιελάµβανε τους 

ναχιγιέδες Λίνδου, Χάλκης και Καστέλου που διοικητικά υπάγονταν στο λιβά Ρόδου, τον 

καζά Σύµης µε το ναχιγιέ Τήλου που υπάγονταν σε αυτή, καθώς και τους καζάδες Μεγίστης 

(Καστελόριζου), Καρπάθου και Κάσου. Τέλος η τελευταία διοικητική υποδιαίρεση του 

βιλαετιού Αρχιπελάγους, το σαντζάκι της Λήµνου περιελάµβανε τους ναχιγιέδες Μούδρου 

και Αγίου Ευστρατίου που υπάγονταν στο λιβά της Λήµνου, και τους καζάδες Τενέδου και 

Ίµβρου161.     

Με τη σειρά των επαρχιακών νόµων αλλαγές δεν επήλθαν µόνο στην ονοµατολογία ή 

στα διοικητικά όρια του βιλαετιού και των υποδιαιρέσεων του. Υπήρξαν µεταβολές και σε 

επιµέρους ζητήµατα όπως, για παράδειγµα, στην εναλλαγή της «πρωτεύουσας», του κέντρου 

διοίκησης του βιλαετιού. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η πρωτεύουσα του βιλαετίου 

µετακινούνταν αρκετά συχνά σε ολόκληρη τη διάρκεια του 19ου καθώς και στις αρχές του 

20ου αιώνα. 

Ας παρακολουθήσουµε όµως, την ιστορική εξέλιξη των συνεχών αλλαγών της 

«πρωτεύουσας» του βιλαετιού Αρχιπελάγους, η οποία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

µετατοπίζεται αρκετές φορές από νησί σε νησί και οι οποίες δεν περιορίζονται µόνο µεταξύ 

                                                                                                                                                                                          
αναφέρεται στην επετηρίδα του 1885-86 που δηµοσιεύει ο Λογοθέτης και έχει αντικατασταθεί από το ναχιγιέ 

Βολισσού και ε) ο ναχιγιές της Σαµοθράκης (σαντζάκι Λήµνου) εµφανίζεται ως ξεχωριστή διοικητική µονάδα 

στην επετηρίδα του 1885-86,  K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 119, 130, 210, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99-

102, Χλωρός, ο.π., σελ. 2063-2082. 
161 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Πίνακας 1ος, σελ. 142 που περιέχει τις διοικητικές διαιρέσεις του βιλαετίου 

κατά την περίοδο που µας ενδιαφέρει (έτος εγίρας 1301). Επίσης πρβλ. Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99-102, K. 

Karpat, Population…, ο.π., pp. 119, 130, 210, P. Kahle, λήµµα «Midillu», E.I.1, B. Darkot, λήµµα «Midilli», 

İ.Α., S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2.   
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Λέσβου και Ρόδου, όπως αναφέρει η Σιφναίου162. Ούτε όµως η Χίος αποτελούσε τη συνήθη 

πρωτεύουσα του βιλαετίου ώστε να µπορεί κανείς να µιλήσει για περιορισµό των υπολοίπων 

νησιών σε περιστασιακό, αντίστοιχα, ρόλο, όπως αναφέρει ο Σαβοριανάκης163.  

Αρχικά και όταν ακόµα το Αρχιπέλαγος ήταν εγιαλέτι κατά την περίοδο 1850, η 

διοικητική πρωτεύουσα ήταν στη Μπίγα, όπως προαναφέρθηκε, ενώ το 1853 το κέντρο 

διοίκησης του σχηµατισµού αυτού µεταφέρθηκε στη Λάρνακα, στο σαντζάκι της Κύπρου. Το 

1854 η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε στη Ρόδο, την οποία διαδέχτηκε η Μυτιλήνη το 1861 ή το 

1864. Στη συνέχεια, το 1867, η πρωτεύουσα µεταφέρθηκε ξανά στο σαντζάκι Μπίγας, στο 

Τσανάκαλε, που αποτέλεσε την έδρα της διοίκησης, µέχρι το 1876 όπου µεταφέρθηκε στη 

Ρόδο, ενώ το 1880 ορίζεται ως πρωτεύουσα η Χίος, η οποία παραµένει και την περίοδο µε 

την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία. Κατά το 1885 η έδρα του βιλαετιού είχε 

µεταφερθεί στη Μυτιλήνη, όπως σηµειώνει ο Krumbacher που επισκέφτηκε τα ελληνικά 

νησιά από τον Οκτώβριο του 1884 έως τον Μάρτιο του 1885. Αναφέρει χαρακτηριστικά «… 

ο βαλής που κανονικά έχει την έδρα του στη Ρόδο εδώ και λίγο καιρό έχει εγκατασταθεί στην 

πρωτεύουσα της Λέσβου τη Μυτιλήνη…»164. Το 1888 έχουµε νέα µεταφορά της διοικητικής 

πρωτεύουσας για µία ακόµα φορά στη Ρόδο. Το 1908 είναι γνωστό από τον Τάξη165 ότι η 

πρωτεύουσα του βιλαετίου παραµένει η Ρόδος από κάποια χρόνια πριν, ενώ µετά τον 

ιταλοτουρκικό πόλεµο του 1911-1912 η Μυτιλήνη αντικαθιστά τη Ρόδο και γίνεται αυτή 

πρωτεύουσα του βιλαετίου166.  

Παρατηρεί κανείς ότι την περίοδο αυτή οι µεταφορές της διοικητικής έδρας του 

βιλαετίου ήταν ιδιαίτερα συχνές. Το γεγονός της συχνής µεταφοράς της πρωτεύουσας που 

δεν ακολουθεί µία συγκεκριµένη κυκλική πορεία µεταξύ των νησιών, αλλά και το γεγονός 

του ακαθόριστου του χρονικού διαστήµατος που παρέµενε σε κάθε νησί ενισχύει την 
                                                            
162 Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 63. 
163 Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 26. 
164 Π. Κ. Ενεπεκίδης, Αρχιπέλαγος: Ίµβρος-Τένεδος-Λήµνος-Λέσβος-Χίος-Σάµος-Πάτµος, 1800-1923, εκδ. 

Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 127 144. 
165 Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 62. 
166 C. F. Beckingham, λήµµα «Djaza’ir-i Bahr-i Safid», E.I.2, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 99, K. Karpat, 

Population…, ο.π., pp. 16, Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 115-116, A. Birken, Die provinzen des Osmanischen 

reiches, Wiesbaten 1976, pp. 104-106, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 95, Π. Κυπριώτης, «Αµπεντίν Πασάς 

νοµάρχης (βαλής) του Αρχιπελάγους (1894-1908)», ∆ωδ. Χρ., τόµ. Β΄ (1973) σελ. 141, Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, 

ο.π., σελ. 63. 
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υπόθεση ότι οι συνεχείς αυτές µεταφορές της πρωτεύουσας οφείλονταν περισσότερο σε 

συσχετισµούς τοπικών και άλλων δυνάµεων, παρά σε κάποια κεντρική πολιτική 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

2.6. Ανάλυση της κεντρικής διοικητικής οργάνωσης του βιλαετίου Αρχιπελάγους167 

Τι ήταν εκείνο που διαφοροποιούσε τα υπόλοιπα σαντζάκια από εκείνο που κάθε φορά 

είχε το ρόλο της διοικητικής έδρας, της πρωτεύουσας του βιλαετιού; Η απάντηση, σε πρώτο 

επίπεδο, είναι απλή: η διαφορετική διοικητική δοµή του. Για το βιλαέτι του Αρχιπελάγους 

την περίοδο που µας ενδιαφέρει, η απάντηση έρχεται µέσα από την ίδια την επετηρίδα µε την 

οποία ασχολούµαστε. Μετά από εξέταση και ανάλυσή της168 µπορεί κανείς να καταλήξει στο 

συµπέρασµα ότι η διάρθρωση των κρατικών διοικητικών υπηρεσιών στα επιµέρους 

σαντζάκια και τις διοικητικές υποδιαιρέσεις τους ήταν σε γενικές γραµµές ίδια, µε µικρές 

αποκλίσεις µεταξύ τους που βασίζονταν στις τοπικές ιδιοµορφίες169. Η βασική 

διαφοροποίηση υπήρχε στην εκάστοτε έδρα διοίκησης του βιλαετίου (στη συγκεκριµένη 

περίπτωση η Χίος), στην οποία λειτουργούσαν ένας επιπλέον αριθµός διοικητικών υπηρεσιών 

που αφορούσαν τις κεντρικές υπηρεσίες του βιλαετίου συνολικά και τις οποίες θα 

προσπαθήσουµε να δούµε αναλυτικά.  

                                                            
167 Με την ανάλυση της διοικητικής δοµής ενός σαντζακίου θα ασχοληθούµε στο επόµενο κεφάλαιο όπου θα 

µελετήσουµε την περίπτωση (case study) της Λέσβου. Εδώ µας ενδιαφέρει µόνο να καταδείξουµε πώς ήταν 

οργανωµένο το κέντρο διοίκησης του βιλαετίου Αρχιπελάγους προκειµένου να έχουµε µία σφαιρική εικόνα για 

αυτό κατά την περίοδο που εξετάζουµε.    
168 Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί κανείς να ανατρέξει στο Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο όπου παρατίθεται 

τµήµα της µετάφρασης της επετηρίδας. 
169 Οι όποιες µικρές διαφορές και αποκλίσεις υπάρχουν στη διοικητική οργάνωση εντοπίζονται σε σχέση µε την 

εθνοτική σύνθεση του πληθυσµού (π.χ. η έλλειψη ραβίνου αφού δεν υπάρχουν εβραίοι σε όλα τα νησιά) ή µε το 

γεωφυσικό περιβάλλον (π.χ. η απουσία διεύθυνσης δασών σε όλες διοικητικές υποδιαιρέσεις, η ύπαρξη 

επιτροπής νερού στο σαντζάκι της Ρόδου λόγω του σηµαντικού προβλήµατος ύδρευσης που αντιµετώπιζαν -και 

αντιµετωπίζουν- στα ∆ωδεκάνησα, κ.α.) ή ακόµα λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης µιας οµάδας (π.χ. 

συγκρότηση εµπορικής και αστικής τάξης µε διαφορετικές νοοτροπίες και συµπεριφορές που αντανακλούνται 

σε διαφορετικού τύπου εκπαίδευση ή σειρά ιδρυµάτων).     
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Πρώτα από όλα ήταν το διοικητικό συµβούλιο του βιλαετίου υπό την προεδρία του 

βαλή, το οποίο ήταν οκταµελές170 και απαρτίζονταν από τον πρόεδρο, από τέσσερα µόνιµα 

και τέσσερα αιρετά µέλη. Οι θέσεις των µόνιµων µελών καθώς και αυτή του προέδρου, σε 

αντίθεση µε αυτές των αιρετών µελών, δεν ήταν προσωποπαγείς171, αλλά τις κατείχαν ο 

δεφτερδάρης (οικονοµικός έφορος), ο αρχιγραµµατέας, ο λογιστής των βακουφίων του 

βιλαετίου, ενώ τη θέση του προέδρου κατείχε ο ίδιος ο βαλής172. Με άλλα λόγια, 

αναφέρονταν στον εκάστοτε κάτοχο των παραπάνω θέσεων, ο οποίος αυτοδικαίως 

συµµετείχε ως µέλος στο διοικητικό συµβούλιο. Από την άλλη πλευρά, οι θέσεις των αιρετών 

µελών που αποτελούνταν από δύο µουσουλµάνους και δύο χριστιανούς ήταν προσωποπαγείς 

και προέκυπταν, έπειτα από εκλογές, στα πλαίσια των επιµέρους εθνοθρησκευτικών οµάδων 

(millet) σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου Περί Βιλαετίων.  

Το παραπάνω συµβούλιο δεν µπορούσε, όπως είναι φυσικό, να λειτουργήσει µόνο του, 

αλλά πλαισιωνόταν από ένα ιεραρχηµένο σύστηµα γραµµατειακής υποστήριξης που 

αποτελούνταν από µία σειρά γραµµατέων, αντιγραφέων, βοηθών καθώς και άλλων ατόµων, 

που οι αρµοδιότητες τους σχετίζονταν µε τη σύνταξη και γενικότερα την έκδοση εγγράφων 

για διάφορα ζητήµατα. Ο παραπάνω γραφειοκρατικός µηχανισµός υποδιαιρούνταν σε 

τέσσερα ξεχωριστά γραφεία. Το πρώτο ήταν το γραφείο αλληλογραφίας (ή 

αρχιγραµµατείας)173, το οποίο αποτελούνταν από το διευθυντή, τον πρώτο και δεύτερο 

γραµµατέα, τέσσερις αντιγραφείς και έναν βοηθητικό υπάλληλο. Το δεύτερο ήταν η 

                                                            
170 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου «Περί Βιλαετίων», έπρεπε σε αυτό το διοικητικό συµβούλιο να 

συµµετέχει ο εκπρόσωπος ή ο αντιπρόσωπός του, του χριστιανικού µιλλέτ, δηλαδή ο µητροπολίτης Χίου ως 

µόνιµο µέλος. Κατά συνέπεια το προαναφερόµενο συµβούλιο έπρεπε να ήταν 9µελές µε ένα µόνιµο µέλος 

επιπλέον. Στην επετηρίδα του έτους Εγίρας 1304 που δηµοσιεύει ο Λογοθέτης, φαίνεται ότι το παραπάνω 

συµβούλιο είναι εννιαµελές µαζί µε το µητροπολίτη Χίου, Μ. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 102. 
171 Μπορούµε µε βεβαιότητα να υποστηρίξουµε το συµπέρασµά µας αν δούµε ότι σε άλλες αντίστοιχες 

περιπτώσεις το όνοµα κατόχου δύο ή περισσοτέρων θέσεων επαναλαµβάνεται συνεχώς ενώ αντίστοιχα όταν 

συναντάµε µια µη προσωποπαγή θέση αναγράφεται ο τίτλος του αξιωµατούχου που την καταλαµβάνει (π.χ. 

λογιστής βακουφίων) και όχι το όνοµα του. Ο παραπάνω συλλογισµός δεν απαντά µόνο στη διοικητική 

οργάνωση της νοµαρχίας αλλά ισχύει και για τις επιµέρους διοικητικές υποδιαιρέσεις.     
172 Την περίοδο που µας ενδιαφέρει βαλής του Αρχιπελάγους δεν είναι ο Μεχµέτ Ναζήφ Πασάς που αναφέρεται 

στον κατάλογο των βαλήδων (Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 154-155), αλλά µετά τις διοικητικές αλλαγές που 

επήλθαν ο Ισµαήλ Χακκή Πασάς (Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 195-196).   
173 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, υποσ. 361, σελ. 156.  
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γραµµατεία διοικητικού συµβουλίου που ήταν αρµόδια για την τήρηση των πρακτικών και 

των αποφάσεων της βιλαετίου και αποτελούνταν από έναν αρχιγραµµατέα και το βοηθό του. 

Το τρίτο ήταν το γραφείο πρωτοκόλλου, όπου σε αυτό απασχολούνταν ένας διευθυντής και οι 

δύο βοηθοί του. Το τέταρτο και τελευταίο ήταν το µεταφραστικό γραφείο της νοµαρχίας, το 

οποίο ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε το γραφειοκρατικό µηχανισµό και ήταν επιφορτισµένο µε 

τις µεταφράσεις των εγγράφων που αφορούσαν την επικοινωνία µε τα µη µουσουλµανικά 

κράτη. Το παραπάνω γραφείο αποτελούνταν από το µεταφραστή και το βοηθό του. 

Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι το σύνολο των ατόµων που συµµετέχουν σ’ 

αυτόν τον κλάδο γραφειοκρατίας είναι µουσουλµάνοι µε µοναδική εξαίρεση το µεταφραστικό 

γραφείο όπου είναι χριστιανοί. Σε αυτό µπορεί εύκολα να δοθεί απάντηση µε βάση τη 

δυσκολία που παρουσίαζε η χρήση της δύσκαµπτης και τυποποιηµένης γλώσσας που 

χρησιµοποιούσε η οθωµανική γραφειοκρατία την περίοδο εκείνη, µε την οποία δεν ήταν 

εξειδικευµένοι παρά µόνο οι γραφιάδες. Από την άλλη, στο µεταφραστικό τµήµα 

χρησιµοποιούνταν χριστιανοί για δύο κύριους λόγους: πρώτον, ήταν γνώστες των 

ευρωπαϊκών γλωσσών, είτε λόγω σπουδών και παράδοσης (π.χ. Φαναριώτες) είτε λόγω της 

εµπορικής τους δραστηριότητας και δεύτερον, ήταν οι ίδιοι χριστιανοί κάνοντας ευκολότερη 

την επικοινωνία µε τη χριστιανική ∆ύση. 

Ο δεύτερος κλάδος διοίκησης ήταν ο οικονοµικός, που περιελάµβανε όλες εκείνες τις 

υπηρεσίες που ασχολούνταν µε οποιοδήποτε οικονοµικό ζήτηµα απασχολούσε τη νοµαρχία 

(από τη συλλογή φόρων µέχρι τις πληρωµές των µισθών) και απαρτίζονταν από τρία 

ξεχωριστά γραφεία. Πρώτα από όλα το λογιστικό γραφείο, το οποίο ήταν επιφορτισµένο µε 

τις άµεσες οικονοµικές υποθέσεις και στο οποίο απασχολούνταν οχτώ άτοµα: ο διευθυντής, ο 

γραµµατέας των υποθέσεων, τέσσερις οικονοµικοί πρωτοκολλητές (δύο εσόδων και δύο 

εξόδων) και δύο πρωτοκολλητές εγγράφων. ∆εύτερη ήταν η διεύθυνση δεκάτης, η οποία 

συνδεόταν άµεσα µε τη γραµµατεία δεκάτης που υπήρχε και ασχολούνταν µε την καταγραφή 

και συλλογή του οµώνυµου φόρου. Σε αυτό υπήρχαν ο έφορος δεκάτης, τρεις 

αρχιγραµµατείς, ένας γραµµατέας καταγραφής των φόρων και ένας αντιγραφέας. Τρίτο και 

τελευταίο ήταν το γραφείο καταγραφής των υπολοίπων φόρων, στο οποίο υπήρχαν ένας 

διευθυντής καταγραφής φόρων, ένας αρχιγραµµατέας, τρεις γραµµατείς καταγραφής φόρων 

από τους οποίους ο ένας ασχολούνταν αποκλειστικά µε την κεντρική διοίκηση και ένας 

αρχειοφύλακας.  

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι και σε αυτή την περίπτωση το σύνολο των ατόµων 
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που κατέχουν τις θέσεις είναι µουσουλµάνοι χωρίς καµία εξαίρεση. Σε αυτή τη περίπτωση, η 

εξήγηση του φαινοµένου δεν µπορεί να βασιστεί µόνο στη θέση περί δυσκολίας της γλώσσας 

των οικονοµικών κατάστιχων. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι πιθανή 

συµµετοχή χριστιανών προυχόντων, σε αυτό τον τοµέα διοίκησης, θα είχε ως αποτέλεσµα µία 

σύγκρουση ρόλων καθώς τα ίδια άτοµα ήταν ταυτοχρόνως και υπεύθυνοι για τις οικονοµικές 

υποθέσεις χριστιανικών αυτοδιοικούµενων κοινοτήτων.  

Ο επόµενος κλάδος που αποτελούσε τµήµα του διοικητικού µηχανισµού ήταν ο 

αστυνοµικός, τα όργανα της δηµόσιας τάξης. Το σώµα της χωροφυλακής που υπήρχε ήταν 

υπεύθυνο για την τήρηση της τάξης σε ολόκληρο το βιλαέτι. Οι υπηρεσίες του, οι οποίες 

εγγράφονταν στα πλαίσια της οργάνωσης του βιλαετίου αναφέρονταν στην εφαρµογή του 

ρόλου της χωροφυλακής στην ίδια την πρωτεύουσα, από τη µία, και σε ένα εσωτερικό 

σύστηµα διοίκησης, από την άλλη, του οποίου ο κεντρικός µηχανισµός λήψης αποφάσεων 

βρισκόταν στην πρωτεύουσα και τα επιµέρους τµήµατα στα υπόλοιπα σαντζάκια µε στενή 

συνεργασία µεταξύ τους174. Σε επίπεδο βιλαετίου, οργανωτικά αποτελούνταν από εννιά 

άτοµα, σε ιεραρχική σχέση εξάρτησης µεταξύ τους, υπό τη διοίκηση ενός ταγµατάρχη ως 

επικεφαλής, ενός διευθυντή, ενός αρχιεπιθεωρητή και έξι επιθεωρητών. Μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ότι η συµµετοχή των χριστιανών, σε αυτού του είδους την υπηρεσία που ήταν 

υπεύθυνη για την τήρηση της ασφάλειας, τουλάχιστον σε επίπεδο νοµαρχιακής οργάνωσης, 

περιορίζονταν σε ένα µόνο άτοµο που είχε τη θέση του επιθεωρητή.    

Ο επόµενος κλάδος υπηρεσιών αυτής της κατηγορίας ήταν αυτός που περιλάµβανε το 

χώρο της δικαιοσύνης. Αποτελούνταν από τα τµήµατα του ποινικού και αστικού εφετείου που 

βρίσκονταν υπό τη γενικότερη εποπτεία ενός επιθεωρητή δικαστικών υποθέσεων καθώς και 

τη συνακόλουθη γραµµατεία, η οποία δεν εντάσσονταν στο γραφειοκρατικό κλάδο που 

προαναφέρθηκε, καθώς ήταν επιφορτισµένη µε τη γραµµατειακή υποστήριξη των 

δικαστηρίων. Τα παραπάνω δικαστήρια που στεγάζονταν στην πρωτεύουσα του βιλαετίου 

λειτουργούσαν ως δευτεροβάθµια όργανα απονοµής δικαιοσύνης175, στα οποία κατέφευγαν 

                                                            
174 Μπορεί κανείς να δει στην επετηρίδα ότι στη διοίκηση Χίου υπάρχει αυξηµένη δύναµη της χωροφυλακής, 

της οποίας ένας αριθµός µελών βρίσκεται σε στενή σχέση εξάρτησης µε τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες της 

νοµαρχίας που εδρεύουν επίσης στη Χίο, πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 158-159.   
175 Πάνω από αυτά τα δικαστήρια ήταν το τριτοβάθµιο όργανο ή Εφετείο που αποτελούνταν από τρεις 

µουσουλµάνους και τρεις µη µουσουλµάνους υπό την εποπτεία του επιθεωρητή δικαστικών υποθέσεων και το 

σεϊχουλισλάµη στην Κωνσταντινούπολη, S. Shaw & Ε. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 89.   
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όσοι δεν ήταν ικανοποιηµένοι µε την πρωτοβάθµια απόφαση των οργάνων των επιµέρους 

σαντζακίων. Απαρτίζονταν, το µεν αστικό εφετείο, από τρεις µουσουλµάνους (τον πρόεδρο, 

τον πάρεδρο και ένα µέλος) και δύο χριστιανούς (µέλη), το δε ποινικό εφετείο από τέσσερις 

µουσουλµάνους (τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τον πάρεδρο και ένα µέλος) και δύο 

χριστιανούς (µέλη), ενώ παρέµενε κενή ακόµα µία θέση µέλους. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι και στα δύο εφετεία, για τη χρονική περίοδο που εξετάζουµε, παρέµενε κενή µία θέση 

µέλους. Το γραφείο των γραµµατέων που αναφέρθηκε και που ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε 

τα εφετεία αποτελούνταν από έναν αρχιγραµµατέα, τέσσερις δικαστικούς γραµµατείς, 

τέσσερις δικαστικούς κλητήρες και έναν κλητήρα γενικών καθηκόντων. Αποτελούνταν 

αποκλειστικά από µουσουλµάνους, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι άγνωστο από ποια 

εθνοθρησκευτική οµάδα προέρχονται όσοι κατείχαν τις θέσεις των κλητήρων αφού δεν 

αναγράφεται παρά µόνο ο αριθµός των µελών τους.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στην επετηρίδα δεν αναφέρονται τα θρησκευτικά 

δικαστήρια των εθνοτικών οµάδων (µουσουλµανικά υπό τον καδή και χριστιανικά υπό το 

µητροπολίτη) παρά µόνο τα πολιτικά δικαστήρια που προέκυψαν µε βάση τις ευρωπαϊκές 

µεταρρυθµίσεις, τα οποία αποτελούνταν από µουσουλµάνους και µη µουσουλµάνους υπό τη 

δικαιοδοσία του επιθεωρητή δικαστικών υποθέσεων176. 

 Ακολουθούσε η «τεχνική υπηρεσία» του βιλαετίου, η οποία αποτελούνταν από 

τέσσερις µηχανικούς που ήταν υπεύθυνοι για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων. Σε αντίθεση 

µε ότι συνέβαινε στις προηγούµενες διοικητικές υπηρεσίες, το σύνολο των υπαλλήλων αυτής 

της κατηγορίας ανήκει σε µη µουσουλµανική εθνοτική οµάδα. Σε αυτή την κατηγορία 

µάλλον πρέπει να ενταχθεί και η επιθεώρηση δασών του βιλαετίου177, η οποία αποτελούνταν 

από ένα µουσουλµάνο, µε κύρια αρµοδιότητα το συνεχή έλεγχο των δηµοσίων δασών. 

Στη συνέχεια αναφέρεται η διεύθυνση πληθυσµού µαζί µε τη γραµµατεία που ήταν 

                                                            
176 Ο Shaw αναφέρει ότι στα δικαστήρια του βιλαετίου εντάσσονται και τα µεικτά εµπορικά δικαστήρια ή 

εµποροδικεία, που είχαν δηµιουργηθεί µε βάση τον εµπορικό κώδικα την περίοδο των µεταρρυθµίσεων, S. Shaw 

& Ε. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 89. Η παραπάνω άποψη δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα επετηρίδα, παρά 

µόνο αν θεωρήσουµε ότι τα µέλη του εµποροδικείου της διοίκησης Χίου ήταν ταυτόχρονα και υπεύθυνα για τις 

υποθέσεις του βιλαετίου.      
177 Μάλλον έχει παραληφθεί ο τίτλος της παραπάνω υπηρεσίας καθώς δεν παρουσιάζεται στο πρωτότυπο 

κείµενο, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται ένας αρχιεπιθεωρητής δασών της νοµαρχίας, ο οποίος, νοηµατικά, δεν 

συνδέεται ούτε µε την προηγούµενη αλλά ούτε και µε την επόµενη διοικητική υπηρεσία.     
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απαραίτητη για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων και των αρµοδιοτήτων της. Λειτουργούσε 

ως γενική διεύθυνση, στην οποία υπάγονταν και αναφέρονταν τα επιµέρους τµήµατα 

απογραφής του πληθυσµού που βρίσκονταν στις διοικητικές υποδιαιρέσεις του βιλαετίου και 

παράλληλα ήταν αρµόδια για την αποστολή των συγκεντρωτικών στοιχείων, που προέκυπταν 

για το βιλαέτι, στην πρωτεύουσα. Η υπηρεσία αυτή αποτελούνταν από το διευθυντή και τους 

δύο γραµµατείς του, οι οποίοι ήταν στο σύνολό τους µουσουλµάνοι λόγω των φορολογικών 

και στρατιωτικών στόχων του απογραφικού συστήµατος. Οι στόχοι για τους οποίους 

δηµιουργήθηκε και το ίδιο το απογραφικό σύστηµα δεν επέτρεπαν καµίας µορφής 

εµπιστοσύνη στους µη µουσουλµάνους προκειµένου να καταρτίσουν τους συγκεντρωτικούς 

καταλόγους  από τους οποίους θα προέκυπταν οι συνολικές φορολογικές και στρατιωτικές 

υποχρεώσεις του βιλαετίου. 

Η επόµενη διοικητική υπηρεσία της νοµαρχίας Αρχιπελάγους, στην οποία γίνεται 

εκτενής αναφορά, µε καταγραφή της σύνθεσης του προσωπικού του και των αρµοδιοτήτων 

που ο καθένας είχε, είναι το νοµαρχιακό τυπογραφείο178, το οποίο όµως, παρουσιάζει µία 

σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις προηγούµενες διοικητικές υπηρεσίες του βιλαετίου. 

Τουλάχιστον µέχρι το 1893 δεν υπήρχε άλλο τυπογραφείο179 της νοµαρχίας Αρχιπελάγους, µε 

αποτέλεσµα, ανεξάρτητα µε το που βρίσκονταν η πρωτεύουσα τα έγγραφα του βιλαετίου να 

τυπώνονται στο τυπογραφείο της Χίου180. Η σύνθεση του προσωπικού αυτού του 

τυπογραφείου απαρτίζονταν από τον επόπτη, του οποίου η θέση δεν ήταν προσωποπαγής, 

αλλά την κατελάµβανε ο εκάστοτε αρχιγραµµατέας του βιλαετίου, από το διευθυντή, από 

                                                            
178 Η Χίος απέκτησε τυπογραφείο για δεύτερη φορά το 1862 σχεδόν σαράντα χρόνια µετά τη διάλυση του 

πρώτου το 1821, Σ. Φασουλάκης, «Κανονισµοί υπηρεσιών της αυτοδιοικήσεως· άγνωστα µονόφυλλα της Χίου», 

Χιακά Χρονικά, τχ. 21 (1991) σελ. 36. 
179 Το 1893-94 ιδρύθηκε από τον τότε βαλή του Αρχιπελάγους, Αµπεντίν Πασά, το δεύτερο νοµαρχιακό 

τυπογραφείο στη Ρόδο, η οποία από το 1888 ήταν και πρωτεύουσα και άρχισε να εκδίδεται η πρώτη 

ελληνοτουρκική εφηµερίδα µε το όνοµα «Το Αιγαίον». Π. Κυπριώτης, ο.π., σελ. 155, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 

95-97.   
180 Όπως µας πληροφορεί ο Χωρεάνθης: «…για την τύχη του νοµαρχιακού τυπογραφείου δεν υπάρχουν 

πληροφορίες. ∆εν αποκλείεται όµως τα τυπογραφικά στοιχεία του τουρκικού αλφαβήτου, που διέθετε ένα 

τυπογραφείο στη Χίο µε Τούρκο ιδιοκτήτη στις αρχές του αιώνα µας, να ήταν κατάλοιπα του νοµαρχιακού 

τυπογραφείου…», Κ. Χωρεάνθης, «Η τυπογραφία στη Χίο και τα Ψαρά», Χίος Ηµερολόγιο (1977), σ. 23. 

Φαίνεται από το παραπάνω ότι το τυπογραφείο του βιλαετίου που βρισκόταν στη Χίο κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα παρήκµασε πιθανότατα λόγω της ίδρυσης σύγχρονου, για εκείνη την εποχή, τυπογραφείου στη Ρόδο.          
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έναν συντάκτη, όπου στη συγκεκριµένη περίπτωση η θέση ήταν κενή, από το µεταφραστή 

των ελληνικών, από δύο στοιχειοθέτες, έναν της  ελληνικής και έναν της τουρκικής γλώσσας, 

και τέλος δύο υπαλλήλους που ο ένας ασχολούνταν µε τη λιθογραφία και ο άλλος µε τις 

εκτυπώσεις. Στην παραπάνω σύνθεση, εκτός από το στοιχειοθέτη και το µεταφραστή των 

ελληνικών που ήταν χριστιανοί, τα υπόλοιπα µέλη του νοµαρχιακού τυπογραφείου ήταν 

µουσουλµάνοι. Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι αν συγκρίνουµε την παραπάνω 

σύνθεση του τυπογραφείου µε αυτή της επετηρίδας του 1886-87 (1304), την οποία 

δηµοσιεύει ο Λογοθετίδης181, βλέπουµε ότι το ποσοστό συµµετοχής των χριστιανών στο 

νοµαρχιακό τυπογραφείο όχι µόνο είναι ίδιο, αλλά περιορίζεται και στις ίδιες θέσεις. Οι 

όποιες αλλαγές έχουν συµβεί περιορίζονται στην κάλυψη της θέσης του συντάκτη που ήταν 

κενή, καθώς και στην αλλαγή προσώπων σε ορισµένες θέσεις182.  

Τέλος, στην κατηγορία των υπηρεσιών του βιλαετίου προστίθεται και το κοµµάτι των 

στρατιωτικών δυνάµεων που ήταν υπό τις άµεσες διαταγές του βαλή και έδρευε στην 

πρωτεύουσα του βιλαετίου. Εδώ εντάσσεται η έδρα διοίκησης της ναυτικής του δύναµης, η 

οποία βρισκόταν στη Χίο µε διοικητή τον Χουσεΐν Μπέη που είχε το βαθµό του 

συνταγµατάρχη, καθώς και το αυτοκρατορικό πλοίο «Σουρεγιά»183 που βρίσκονταν υπό τις 

διαταγές του βιλαετίου. Το πολεµικό αυτό πλοίο αποτελούνταν από τον πλοίαρχο, από δέκα 

αξιωµατικούς µε διαφορετικές αρµοδιότητες και καθήκοντα, από το γιατρό που είχε την 

ειδικότητα του χειρούργου, από έναν χαλκουργό και από δύο υπαλλήλους που ήταν 

επιφορτισµένοι µε τη γραµµατειακή υποστήριξη, ενώ περιελάµβανε 63 στρατιώτες, τρία 

κανόνια και ένα µυδραλιοβόλο. Το σύνολό τους ήταν µουσουλµάνοι, αφού κατά τα τέλη του 

19ου αιώνα τα µη µουσουλµανικά µιλλέτ απαλλάσσονταν της στρατιωτικής τους θητείας 

                                                            
181 Παρά τα όποια λάθη παρουσιάζει η ανακοίνωση αυτή (πρβλ. περισσότερα το 1ο κεφ. της παρούσας εργασίας) 

παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για το βιλαέτι Αρχιπελάγους. 
182 Η σύνθεση που υπάρχει στην επετηρίδα του 1304 είναι η εξής: επόπτης αρχιγραµµατέας βιλαετίου (Κεµάλ 

Μπέης), διευθυντής Ισµαήλ Εφέντης, συντάκτης Νετζήπ Μπέης, µεταφραστής ελληνικών Γεώργιος Εφέντης, 

στοιχειοθέτης τουρκικών Μεχµέτ Νουρή Εφέντης, στοιχειοθέτης ελληνικών Εµµανουήλ Εφέντης, υπάλληλος 

λιθογραφίας Χουσνή Εφέντης, χειριστής πιεστηρίου Μουσταφά Εφέντης, Μ. Ι. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 95. 
183 Όπως µας πληροφορεί η επετηρίδα, το πλοίο «Σουρεγιά», λόγω των επισκευών που γίνονταν τη 

συγκεκριµένη περίοδο, είχε προσωρινά αντικατασταθεί από το πολεµικό πλοίο «Νουζχέτ», το οποίο ήταν 

µικρότερου µεγέθους και εµβέλειας και του οποίου η σύνθεση αναφέρεται αναλυτικά στο Μέρος 2ο, Παράρτηµα 

2, σελ. 200.  
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πληρώνοντας το ανάλογο φόρο184. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η παραπάνω µονάδα 

δεν καταγράφεται στην επετηρίδα µαζί µε την υπόλοιπη διοικητική δοµή της νοµαρχίας, αλλά 

µαζί µε τη στρατιωτική δύναµη του σαντζακίου της Χίου, τονίζοντας όµως ότι διοικητικά 

υπάγεται στη δικαιοδοσία του νοµάρχη. 

Καταλήγοντας, για να έχει κανείς µία ολοκληρωµένη εικόνα της διοικητικής 

οργάνωσης των κεντρικών υπηρεσιών του βιλαετίου, βλέπει ότι σε σύνολο 109 ατόµων185 

που απασχολούνται σε αυτές οι 90 είναι µουσουλµάνοι, οι 16 χριστιανοί (των οποίων ο ρόλος 

περιορίζεται σε δευτερευούσης σηµασίας θέσεις), ενώ υπάρχουν και τρεις κενές θέσεις. Με 

άλλα λόγια, αν µετατρέψουµε τους απόλυτους αυτούς αριθµούς σε ποσοτικά δεδοµένα, 

έχουµε ότι  82,57% είναι µουσουλµάνοι, το 14,68% είναι χριστιανοί, ενώ υπάρχει και ένα 

ποσοστό 2,75% των θέσεων, οι οποίες παραµένουν προσωρινά κενές. 

Συµπερασµατικά, από όλα τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς ότι η διοικητική οργάνωση 

του βιλαετίου Αρχιπελάγους που περιγράφεται στην επετηρίδα, αφορά µόνο τις κρατικές 

υπηρεσίες της αυτοκρατορίας που υπήρχαν στα επιµέρους νησιά που αποτελούσαν το βιλαέτι 

και κατά συνέπεια οι πληροφορίες αφορούν την άσκηση διοίκησης µόνο από την οθωµανική 

εξουσία χωρίς να αναφέρονται οι λειτουργίες που ασκούνταν από όργανα των χριστιανικών 

αυτοδιοικούµενων κοινοτήτων. Ένα δεύτερο  συµπέρασµα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το 

νησί εκείνο, το οποίο περιστασιακά γινόταν η έδρα του βιλαετίου Αρχιπελάγους, αποκτούσε 

µία επιπλέον διοικητική υποδοµή (επιπλέον 109 άτοµα) πέρα των διοικητικών υπηρεσιών του 

εκάστοτε σαντζακίου, αφού προσθέτονταν και οι διοικητικές υπηρεσίες του βιλαετίου. Αυτό 

µε τη σειρά του σήµαινε, από τη µία, τη διόγκωση του υπαλληλικού προσωπικού και κατ’ 

επέκταση τη δηµιουργία ενός δύσκαµπτου γραφειοκρατικού µηχανισµού, και από την άλλη, 

αύξηση των εξόδων λόγω της µισθοδοσία τους και κατά συνέπεια αναζήτηση, από το 

εκάστοτε σαντζάκι που περιελάµβανε και τη διοικητική έδρα, των απαραίτητων πόρων για 

την κάλυψή τους. Ένα τρίτο συµπέρασµα έχει να κάνει µε τη συµµετοχή των πληθυσµών στις 

διοικητικές υπηρεσίες και µε  την «πραγµατική» θέση του µη µουσουλµανικού πληθυσµού 

                                                            
184 Το 1855 καθιερώθηκε η στράτευση όλων των Οθωµανών υπηκόων ανεξαρτήτως θρησκεύµατος (µέχρι τότε 

ίσχυε µόνο για το µουσουλµανικό πληθυσµό). Στην πραγµατικότητα όµως η στράτευση δεν εφαρµόστηκε για 

τους µη µουσουλµάνους αφού διατήρησαν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν τη θητεία τους µε την καταβολή ενός 

φόρου, K. Karpat, Population…, ο.π., pp. 6, Β. ∆ηµητριάδης, ο.π., σελ. 4, υποσ. 3.   
185 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι καταγράφονται όλοι, από το διοικητή του βιλαετίου έως τον τελευταίο 

διοικητικό γραµµατέα, εκτός από τους στρατιώτες που υπηρετούν στο πλοίο.   
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στον οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό. Τα διάταγµα και οι νόµοι της αυτοκρατορίας 

αναφέρουν την ισότητα και τη συµµετοχή του µη µουσουλµάνου στη διοίκηση. Όµως στην 

πράξη, σε επίπεδο βιλαετίου τουλάχιστον, συµµετέχει, όπως είδαµε παραπάνω, σε 

συγκεκριµένες θέσεις που δεν έχουν κοµβικό ρόλο στη διοίκηση ή ακόµα καταγράφεται 

πάντα µετά τον ισότιµό του µουσουλµάνο. Το επόµενο συµπέρασµα έχει να κάνει µε το ίδιο 

το σύστηµα διοίκησης. Βλέπουµε έναν νέου τύπου διοικητικό ιστό, ο οποίος πλέον φαίνεται 

ότι στηρίζεται σε µία νέα διαφορετική φιλοσοφία και νοοτροπία. Έχουµε να κάνουµε, σε 

πρώτο επίπεδο, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Κωστής «…µε µία κάθετη ιεράρχηση της 

διοικητικής οργάνωσης από το τοπικό στο περιφερειακό και από εκεί στο κεντρικό επίπεδο µε 

κέντρο την πόλη, την πρωτεύουσα του βιλαετίου και από εκεί την πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας» 186. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, µπορούµε να µιλήσουµε για µία οριζόντια, αυτή 

τη φορά, ιεράρχηση της διοικητικής δοµής. Σε όλα τα επίπεδα της τοπικής διοίκησης δίπλα 

στις διορισµένες από το κράτος τοπικές αρχές λειτουργούν συµβούλια (meclis), στα οποία 

συµµετέχουν εκπρόσωποι του πληθυσµού της περιοχής. Μέσα από αυτή τη διπλής όψης 

διοικητική ιεράρχηση επιτυγχάνεται ο διοικητικός έλεγχος και ο έλεγχος του πληθυσµού. 

Πρόκειται για ένα διπλό µοντέλο διοίκησης, αντίστοιχο µε ενός σύγχρονου 

δυτικοευρωπαϊκού κράτους (όπου η διοικητική τοπική και περιφερειακή εξουσία βρίσκεται 

σε σχέση άµεσης εξάρτησης από την κεντρική εξουσία), σε αντίθεση µε την προηγούµενη 

περίοδο, όπου η διοικητική δοµή του οθωµανικού κράτους δεν ανταποκρινόταν σε ένα τέτοιο 

σχήµα. Τέλος, το τελευταίο συµπέρασµα που εξάγεται έχει να κάνει µε τη χρονική διάρκεια 

των πληροφοριών που παρέχονται από την επετηρίδα. Εξαιτίας των συνεχών αλλαγών που 

γίνονταν εκείνη την περίοδο οι salname, παρά το ότι αποτελούν µοναδικό σε αξία υλικό, 

περιορίζονται από χρονική άποψη µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να µας παράσχουν 

πληροφορίες παρά µόνο για το έτος στο οποίο αναφέρονται. Έτσι µε βάση την επετηρίδα του 

1301 µπορούµε να εξετάσουµε τη διοικητική δοµή που είχε το βιλαέτι του Αρχιπελάγους 

µόνο για εκείνη τη χρονιά. Με βάση τον παραπάνω συλλογισµό συµπεραίνουµε ότι η 

οργάνωση του βιλαετίου του Αρχιπελάγους δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε δεδοµένη σε 

ολόκληρο το 19ο αιώνα. 

 

 

                                                            
186 Κ. Κωστής, ο.π., σελ. 72.   
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Κεφάλαιο 3ο: Το σαντζάκι της Λέσβου (Midillu Sancağı) ως µία διοικητική 

υποδιαίρεση του βιλαετίου Αρχιπελάγους 

 

3.1. Ιστορική εξέλιξη του σαντζακίου της Λέσβου 

Το σαντζάκι της Λέσβου, αποτέλεσε ένα από τα δοµικά κοµµάτια του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους. ∆εν θα ασχοληθούµε µε τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των επιµέρους 

στοιχείων που απάρτιζαν το βιλαέτι Αρχιπελάγους, αλλά µόνο µε αυτό του σαντζακίου της 

Λέσβου. Μέσα από τη χωρική και χρονική µελέτη του είναι δυνατόν να αντληθούν οι 

πληροφορίες εκείνες που θα δώσουν τις απαντήσεις και θα πληροφορήσουν σχετικά µε τις 

διαφορετικές µορφές οργάνωσης που είχε το εν λόγω σαντζάκι κατά τη διάρκεια των αιώνων, 

καθώς και για τον τρόπο οργάνωσης των διοικητικών του υπηρεσιών που είχε κατά τα τέλη 

του 19ου αιώνα.  

Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο οι διοικητικές υποδιαιρέσεις του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν ακολούθησαν µία πορεία συνεχών 

αλλαγών των διοικητικών τους ορίων, αλλά διατήρησαν µία σχετική σταθερότητα, σε 

αντίθεση µε το ίδιο το βιλαέτι, το οποίο τροποποιούσε τα διοικητικά του όρια ανάλογα µε τις 

ευρύτερες εξελίξεις. Τι συνέβη όµως στην περίπτωση του σαντζακίου της Λέσβου; 

∆ιατήρησε την ίδια δοµή σε ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία αποτέλεσε δοµικό 

συστατικό στοιχείο του βιλαετίου Αρχιπελάγους; Την απάντηση θα µας τη δώσει η εξέταση 

της διοικητικής ιστορίας της Λέσβου κατά τα χρόνια που η τελευταία αποτελούσε επαρχία 

του οθωµανικού κράτους.  

∆εν θα µελετήσουµε διεξοδικά το σύνολο της διοικητικής ιστορίας του νησιού καθώς 

το ενδιαφέρον της παρούσας µελέτης περιορίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο όµως θα 

δώσουµε ένα γενικό και συνοπτικό περίγραµµα των διαφόρων φάσεων εξέλιξης ή εναλλαγής 

των σχέσεων εξουσίας που διαµορφώθηκαν στο νησί, από την εποχή της κατάκτησής του και 
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σε όλη την περίοδο κατά την οποία αποτέλεσε επαρχία του οθωµανικού κράτους, 

προκειµένου να µην ειδωθεί η Λέσβος αποσπασµατικά, αλλά ως κοµµάτι της ιστορικής 

πραγµατικότητας.     

Η Λέσβος, µετά την οθωµανική κατάκτησή της187, αποτέλεσε ένα από τα σαντζάκια του 

εγιαλετίου της Ρούµελης. Παρέµεινε ως τµήµα αυτού του διοικητικού σχηµατισµού µέχρι την 

ένταξή της, ως σαντζάκι, στο εγιαλέτι των Νησιών188, µία νέα, ευρεία διοικητική περιφέρεια 

που δηµιούργησε το 1533-34, ο Σουλεϊµάν Α΄ ο Μεγαλοπρεπής, για να ενισχυθεί ο τοµέας 

του πολεµικού στόλου και η οποία βρισκόταν υπό τη διοίκηση του αρχιναυάρχου του 

οθωµανικού στόλου (Καπουντάν Πασά). Πρώτος διοικητής του παραπάνω εγιαλετίου 

ορίστηκε ο περιβόητος κουρσάρος Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα189 που κατάγονταν από το νησί 

της Λέσβου190. 

                                                            
187 Η Μυτιλήνη κατακτήθηκε στις 14 Σεπτεµβρίου του 1462 µετά από ολιγοήµερη στρατιωτική πολιορκία της 

πόλης και ταυτόχρονο ναυτικό αποκλεισµό του νησιού, ενώ η κατάκτηση ολόκληρου του νησιού ολοκληρώθηκε 

µερικούς µήνες αργότερα σηµατοδοτώντας έτσι, το τέλος της κυριαρχίας του γενουατικού οίκου των 

Γατελούζων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την περίοδο διακυβέρνησης των Γατελούζων και την 

κατάκτησή της από τους Οθωµανούς µπορεί κανείς ενδεικτικά, να βρει στα Ι. ∆ελής, ‘Lf D^qbilÝwlf ™k Išp_t, 

Αθήνα 1901, W. Miller, «Οι Γατελούζοι της Λέσβου», Λεσβιακά, τόµ. Ε΄ (1966) σελ. 8-31, Π. Παρασκευαΐδης, 

Η Μυτιλήνη επί Γατελούζων, Μυτιλήνη 1970, του ιδίου, «Παραχώρηση της Λέσβου σε Γενουατικό οίκο το 

1488», Αιγαιοπελαγίτικα Θέµατα, τχ. 2 (1986) σελ. 40-41, Λ. Μιχέλη, Το Αιγαίο, νεοκλασικές πόλεις και λιµάνια 

του 19ου αιώνα, ∆ρώµενα, Αθήνα 1990, 20-21, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 91-110, Ι. 

Παπάζογλου, Ιστορία της Ερεσού, Αθήνα 1981, σελ. 96-98, Σ. Χατζηγιάννης, Ιστορία της Μήθυµνας, (Η πατρίδα 

του Αρίωνα από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα), Αθήνα 1976, σελ. 30-32, Κ. Κοντός, «Η κατάκτηση της 

Μυτιλήνης από τους Τούρκους», Λεσβιακά, τόµ. ∆΄ (1962) σελ. 7-49, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 134-

135, Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 20, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 41-

48, P. Kahle, λήµµα «Midillu», E.I.1, S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2 και στο ∆. Καρύδης & M. Kiel, ο.π., σελ. 

29-31 όπου και αναφέρονται και οι σύγχρονες µε την κατάκτηση, βυζαντινές (∆ούκας, Φραντζής 

Χαλκοκονδύλης και Κριτόβουλος), δυτικές (ο Λατίνος επίσκοπος Λέσβου, Λεονάρδος ο Χίος) και οθωµανικές 

πηγές (χρονικό Aşikpaşazade, Kitab-i Cihan-nüma του Mevlana Neşri).   
188 Πρβλ. ο.π., κεφ. 2ο, υποσ. 140. 
189 Περισσότερες βιογραφικές πληροφορίες για αυτόν µπορεί κανείς να βρει στο M. Süreyya, ο.π., cilt 2, s. 602, 

A. Galotta, λήµµα «Khayr al-Din Pasha (Barbarossa)», E.I.2 
190 S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 158, Γ. Κόντης, ο.π., σελ. 

178, Β. Σφυρόερας, ο.π., σελ. 48-50, Φ. ∆ήµου-Παροδίτης, ο.π., σελ. 29-32. 
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Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο στο εγιαλέτι Αρχιπελάγους ίσχυε ένα ιδιότυπο 

σύστηµα πολλαπλών µορφών εξουσίας στα επιµέρους σαντζάκια191. Η Λέσβος εντάσσονταν 

στην κατηγορία εκείνη των σαντζακίων, τα οποία άνηκαν µεν στη δικαιοδοσία του Καπουδάν 

Πασά, αλλά βρίσκονταν δε, υπό την έµµεση διοίκησή του µε την παράλληλη ύπαρξη κάποιων 

τοπικών Οθωµανών αξιωµατούχων. Οι τελευταίοι έδρευαν στο νησί, διορίζονταν από την 

Πύλη και ήταν υπεύθυνοι για την άσκηση της στρατιωτικής και πολιτικής εξουσίας καθώς 

και για τη συλλογή των διαφόρων φορολογικών εσόδων του νησιού. Αποτελούνταν από έναν 

ανώτερο αξιωµατούχο που έφερε τον τίτλο του Πασά και ήταν ο στρατιωτικός και πολιτικός 

διοικητής του νησιού, από ένα ανώτερο οικονοµικό υπάλληλο που είχε τον τίτλο του 

ναζίρη192 (οικονοµικός έφορος) και ήταν αρµόδιος για την κατανοµή και συλλογή της 

φορολογίας και τέλος από τον καδή (ιεροδικαστής) που εκπροσωπούσε τη δικαστική εξουσία. 

Οι προαναφερόµενοι τοπικοί αξιωµατούχοι αποτελούσαν ένα τριπλά δοµηµένο, αλλά ισότιµο 

µε διακριτούς ρόλους, σύστηµα εξουσίας, το οποίο εφαρµόστηκε στο σαντζάκι της Λέσβου 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα193.  

                                                            
191 Πρβλ. ο.π., κεφ. 2ο, υποσ. 143. 
192 Με βάση αυτό το τίτλο δηµιουργήθηκε καταχρηστικά ο όρος «ναζιράτο», για να υποδηλώσει τη διοικητική 

περιφέρεια στην οποία προΐστατο ο ναζίρης. Το ναζιράτο αποτελεί έναν όρο, ο οποίος δεν απαντάται πουθενά 

στη διεθνή βιβλιογραφία οθωµανικής ιστορίας και ο οποίος χρησιµοποιήθηκε από ένα µικρό τµήµα της  

ελληνικής ιστοριογραφίας, συγχέοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα τίτλο αξιωµατούχου µε έναν διοικητικό όρο. Για 

τη χρήση του όρου στην τοπική ιστοριογραφία του όρου ενδεικτικά αναφέρω: «…b„g q¾k Qlrohfh¾k Hr_šokepfk 

™klfhf£wtk q¦g clolild…̂ g qlà  K^wfo£qlr ¢hof_èqbo^ ¢m’ Óp^ q¦g ™klfh…̂ wlk lƒ moÕ ^Ùqlà  K^w…oeabg…», Ε. 

Κολαξιζέλης, Θρύλος..., ο.π., σελ. 236, «…εισάγεται µία βασική διοικητική αλλαγή που καταργεί το Ναζιράτο και 

το Ναζίρη…», Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 63, «…qÕ „puroÕk aµ „a…tg h^¤ milÚ pflk qÁg Išp_lr qlà ql 

K^weo£qlk…», Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 20, κ.α. Αξιοσηµείωτη είναι και η παρατήρηση και 

ανάλυση του Παντελή Αργύρη, όπου αναφέρει: «…ο όρος χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα από την τοπική 

ιστοριογραφία προκειµένου να δηλωθεί ο τοπάρχης του νησιού πριν από την εξαγγελία του Τανζιµάτ. Η χρήση του 

γενικά καλύπτει όλα σχεδόν τα υψηλά αξιώµατα της οθωµανικής αυτοκρατορίας…», Π. Αργύρης, «Η 

εξανάστασις…», ο.π., σελ. 52 υποσ. 8. Στο άρθρο αυτό µπορεί κανείς να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

µε το συγκεκριµένο σύστηµα διοίκησης και την εφαρµογή του στη Λέσβο.         
193 Π. Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 102-103, Στ. Αναγνώστης, ‘E  Ibp_f¦g ‚T a», Σµύρνη 1850, [φωτοµ. ανατ. Αθήνα 

1972, (επιµ.) Γ. Βαλέτας], σελ. 84-85, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος..., ο.π., σελ. 143-144, 234-236, Σ. Τάξης, 

Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 20-22, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 124, Π. Παρασκευαΐδης, 

Περιηγητές…, ο.π., σελ  58. 
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Στο παραπάνω µοντέλο διοίκησης οι ναζίρηδες, οι οποίοι προέρχονταν από τις τάξεις 

των τοπικών προυχόντων και ορίζονταν από την κεντρική οθωµανική διοίκηση, εκµίσθωναν 

τους φόρους της περιοχής στη οποία βρίσκονταν, µέσω του συστήµατος του iltizam, για ένα ή 

δύο χρόνια και στη συνέχεια φρόντιζαν να τους εισπράξουν πολλαπλάσιους επιβαρύνοντας 

τους τοπικούς πληθυσµούς194. Στην περίπτωση της Λέσβου όλες οι µελέτες που γράφτηκαν 

κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα και αφορούν την ιστορία του νησιού, 

όπως αυτές του Στ. Αναγνώστη, του Οικονόµου Τάξη, του Γ. Α. Αριστείδη – Πάππη, του Γ. 

Αρχοντόπουλου, αναφέρουν ότι από τους πρώτους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας και ως 

τα µέσα του 19ου αιώνα επιφορτισµένοι µε τη διοίκησή της Λέσβου ήταν οι ναζίρηδες. Για 

τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσε το παραπάνω σύστηµα καθώς και το πώς το 

αντιλαµβάνονταν οι Ευρωπαίοι που διέµεναν ή επισκέπτονταν τη Λέσβο ενδεικτικές είναι οι 

αναφορές των προξένων που παρουσιάζει, στο βιβλίο του, ο Π. Παρασκευαΐδης. Ο J. F. 

Michaud, αναφέρει την εντύπωση που αποκόµισε ο ίδιος από την επίσκεψή του και από όσα 

του µετέφερε ο Graviere (πρόξενος της Γαλλίας το 1830): «…µε τον τίτλο του Ναζίρ, κυβερνά 

τώρα το νησί της Μυτιλήνης…δεν ζητά ούτε την ελευθερία ούτε τη ζωή των κατοίκων, αλλά το 

πουγκί τους. Ο Κυβερνήτης ενός νησιού ή µιας οθωµανικής επαρχίας δεν είναι, κυρίως ειπείν, 

παρά ένας επιστάτης ή γενικός εισπράκτορας…ο οποίος µπορεί να ξυλοφορτώνει τους 

φορολογούµενους και να κανονίζει κατά βούλησιν την επιβολή των φόρων…»195.  

Το σαντζάκι της Λέσβου παρέµεινε υπό αυτό τον τρόπο διοίκησης µέχρι τη διοικητική 

µεταρρύθµιση του 1840 οπότε καταργήθηκε το σύστηµα του iltizam. Τότε η διοίκηση και η 

εποπτεία των σαντζακίων ανατέθηκε στους muhassıl, τους κυβερνητικούς φοροεισπράκτορες, 

οι οποίοι επιφορτίσθηκαν µε έναν νέο διπλό ρόλο: της διοίκησης της περιοχής και της 

είσπραξης των φόρων που της αναλογούσαν, τους οποίους στη συνέχεια θα µεταβίβαζαν στο 

διοικητικό κέντρο. Όµως ούτε ο θεσµός αυτός διατηρήθηκε επί µακρόν. Καταργήθηκε το 

1842 και επανήλθε το σύστηµα του iltizam, το οποίο παρέµεινε σε ισχύ µέχρι την οριστική 

του κατάργηση, µε τις νέες διοικητικές µεταρρυθµίσεις που συνέβησαν, δύο δεκαετίες 

αργότερα. Πιο συγκεκριµένα, κυρίως µε το νόµο Περί Βιλαετίων εισάγεται στο σαντζάκι της 

Λέσβου, το 1867, µία βασική διοικητική αλλαγή που τροποποιεί τη διοικητική διάθρωση σε 

όλα τα επίπεδα: το σαντζάκι υποδιαιρείται τώρα, σε καζάδες και ναχιγιέδες, θεωρώντας ως 

                                                            
194 H. İnalcık, «Application …», ο.π., pp. 102-103, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 378-379. 
195 Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 110-111. 
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υποδιαίρεση του ναχιγιέ το χωριό ή το µαχαλά, ενώ παράλληλα διαχωρίζεται η στρατιωτική 

από την πολιτική εξουσία. Με το νέο σύστηµα καταργείται το παλαιό τριπλό µοντέλο 

διοίκησης (οικονοµική εξουσία-ναζίρης, στρατιωτικοπολιτική εξουσία-Πασάς/διοικητής, 

δικαστική εξουσία-καδής) και αντικαθίσταται από ένα νέο σύστηµα πολλαπλών µορφών 

εξουσίας ιεραρχικά δοµηµένο (µουτεσαρίφης, καϊµακάµης, µουδίρης στο επίπεδο της 

διοίκησης, ανεξάρτητη στρατιωτική αρχή και ανεξάρτητα πολιτικά δικαστήρια) µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες196. 

Από την περίοδο έναρξης των διοικητικών µεταρρυθµίσεων, για όσο διάστηµα 

διάρκεσαν και µέχρι το τέλος της οθωµανικής περιόδου του νησιού, η Λέσβος διοικήθηκε µε 

το µοντέλο διοίκησης που αναλύσαµε παραπάνω. 

 

3.2. ∆ιοικητική διαίρεση του σαντζακίου της Λέσβου 

Το σαντζάκι της Λέσβου διατηρήθηκε ως επαρχία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

µέχρι το Νοέµβριο του 1912, οπότε καταλήφθηκε από τον ελληνικό στρατό και 

ενσωµατώθηκε στο ελληνικό κράτος. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα που αποτελεί 

αντικείµενο της έρευνάς µας, πέρασε από διάφορες φάσεις διοικητικής ανασυγκρότησης 

ώσπου να φτάσει στη µορφή διοικητικής οργάνωσης, µε την οποία το συναντάµε στην 

επετηρίδα του έτους Εγίρας 1301. Θα προσπαθήσουµε να ακολουθήσουµε την πορεία αυτή 

του σαντζακίου της Λέσβου αποδίδοντας, όπως είναι αναµενόµενο, µεγαλύτερη έµφαση στο 

19ο αιώνα. 

Η διοικητική διαίρεση του σαντζακίου, όπως θα δούµε, δεν ήταν πάντα σταθερή και 

αµετάβλητη, αλλά διέφερε από εποχή σε εποχή και τροποποιούνταν ανάλογα µε τις ευρύτερες 

διοικητικές εξελίξεις που συνέβαιναν στην αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια αυτό 

µεταφράζονταν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τόσο σε αλλαγές στον αριθµό των καζάδων 

όσο και των υποδιαιρέσεων τους.  

Το σαντζάκι της Λέσβου κατά τους πρώτους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας ήταν 

χωρισµένο σε τρεις καζάδες: της Μυτιλήνης, του Μολύβου, και της Καλλονής και σ’ ένα 

ναχιγιέ: αυτόν της Ερεσού. Πρωτεύοντα ρόλο ως περιφερειακή έδρα του σαντζακίου είχε ο 

                                                            
196 Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 63, S. Shaw & E. K. Shaw, ο.π., pp. 178, R. Mantran, Histoire de l’ Empire 

Ottoman, Paris 1989, pp. 483-488, Γ. Κόντης, ο.π., σελ. 220, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 142, 

159, 161, S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος..., ο.π., σελ. 230-239.  
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καζάς της Μυτιλήνης197. Σύµφωνα µε τον Κ. Βακαλόπουλο, ο οποίος αντλεί τις πληροφορίες 

του από τις αγγλικές προξενικές εκθέσεις, µαθαίνουµε ότι η Μυτιλήνη κατά τα µέσα του 19ου 

αιώνα χωρίζονταν σε τρεις καζάδες: του Κάστρου (Μυτιλήνης), του Μολύβου και της 

Καλλονής, πράγµα που επιβεβαιώνουν και ο Τάξης και ο Αριστείδης - Πάππης198. ∆εν έχουµε 

ακριβείς πληροφορίες για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατηρήθηκε αναλλοίωτος ο 

παραπάνω τρόπος διοίκησης. Το σίγουρο είναι, µε βάση όσα αναφέρει ο Τάξης199, ότι κατά 

το 1874 ο αριθµός των καζάδων του σαντζακίου της Λέσβου έχει µειωθεί σε δύο: στον καζά 

της Μυτιλήνης και στον καζά του Μολύβου. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την 

απογραφή του 1877-78 που δηµοσιεύει ο Kemal Karpat200, όπου οι καζάδες που 

αναγράφονται στο απογραφικό κατάστιχο είναι πάλι αυτοί οι δύο. Οι ίδιοι καζάδες 

αναφέρονται και από κάποιους περιηγητές201. Μεταγενέστερα, χωρίς να είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί µε απόλυτη χρονολογική ακρίβεια, ο αριθµός των καζάδων του νησιού 

αυξήθηκε σε τέσσερις, Μυτιλήνη, Μόλυβος, Πλωµάρι, Μοσχονήσια202, σύµφωνα µε τον 

Αρχοντόπουλο και την απογραφή του 1881 που δηµοσιεύει ο Karpat203. Αργότερα ο αριθµός 

τους αυξήθηκε όπου και διατηρήθηκε µέχρι το 1882 καθώς ο Μ. Χαµουδόπουλος όπως και ο 

                                                            
197 Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 158-159. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοικητική 

διαίρεση του νησιού κατά τους πρώτους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας πρβλ. ∆. Καρύδης - M. Kiel, ο.π., 

κεφ. 2 σελ. 83-91, 94-97, 111-114, 116-122 όπου υπάρχει και η σχετική συµπληρωµατική βιβλιογραφία για την 

περιοχή.  
198 Κ. Βακαλόπουλος, ο.π., σελ. 300, Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 21 υποσ. 25, Οικονόµος Σ. 

Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 115, Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 64. 
199 Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 30. 
200 Karpat, Population…, ο.π., pp. 119. 
201 Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 115. 
202 Μοσχονησία ή Κεκατονήσια (τουρκ. Alibey Adalar ή Cunda): συστάδα 17 µικρών νησιών (Κροµµυδονησί, 

Ούλια ή Λια, Κόπανος, Κοντός ή Κουντό, Σεφέρ ή Ζέφυροι, ∆ασκαλιό ή ∆ασκάκι, Ασηµένιο (Γκιουµουσλή), 

Ψαριανός, Μοσχόνησος, Πρόδροµος, Άγιος Γεώργιος, Νησοπούλα, Λειός ή Ελιόπουλο, Γυµνός ή Γυµνονήσι, 

Πέρα Μόσχος ή Μοσχόπουλο και δύο µικρά χωρίς όνοµα), τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά του κόλπου του 

Αδραµυτίου απέναντι από το Αϊβαλί (Κυδωνιές). Το µεγαλύτερο από αυτά τα νησιά ονοµάζεται Μοσχόνησος ή 

Μόσχος. Τα Μοσχονήσια, από το 1923, ανήκουν στην Τουρκία και υπάγονται σήµερα διοικητικώς στο νοµό 

Μπαλικεσίρ.  
203 Γ. Αρχοντόπουλος, «Λεσβιακά…», ο.π., σελ. 18-21, Karpat, Population…, ο.π., pp. 130. 
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Παντελής Αργύρης204 αναφέρουν για εκείνη την περίοδο πέντε καζάδες: Μυτιλήνης, 

Μολύβου, Πλωµαρίου, Καλλονής, και Μοσχονησίων. Η επετηρίδα του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους205 που αφορά την περίοδο 1883-84 αναφέρει τέσσερις καζάδες: της 

Μυτιλήνης, του Μολύβου, του Πλωµαρίου και των Μοσχονησίων. Ο αριθµός αυτός 

παρέµεινε σταθερός µέχρι τα τέλη της ίδιας δεκαετίας όπως µας πληροφορεί ο Σπ. 

Αναγνώστης, ένα ηµερολόγιο της Σµύρνης και παραθέτει και ο Λογοθέτης, ο οποίος 

βασίζεται στην επετηρίδα του έτους Εγίρας 1304206. Σχεδόν µία πενταετία αργότερα, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρει το 1894 ο Γ. Αρχοντόπουλος207, ο αριθµός των καζάδων του 

σαντζακίου της Λέσβου έχει αυξηθεί σε πέντε: στους καζάδες Μυτιλήνης, Μολύβου, 

Πλωµαρίου, Σιγρίου208 και Μοσχονησίων. Με τον παραπάνω αριθµό συµφωνεί και ο Φ. 

∆ήµου-Παροδίτης καθώς και ο περιηγητής V. Cuinet που επισκέφτηκε το νησί209. Το 1900 το 

λεξικό του Χλωρού, στο παράρτηµά του που περιέχει τις διοικητικές υποδιαιρέσεις της 

αυτοκρατορίας, αναφέρει έξι καζάδες: Μυτιλήνης, Μολύβου, Πλωµαρίου, Καλλονής, Σιγρίου 

και Μοσχονησίων210. Τις επόµενες σχεδόν δύο δεκαετίες, όπου είναι και οι τελευταίες της 

οθωµανικής κυριαρχίας στο εν λόγω σαντζάκι, ο αριθµός των καζάδων του φτάνει τους 

                                                            
204 Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις…», ο.π., σελ. 50, Μ. Χαµουδόπουλος, Dbtdo^c…̂  moÒg uo»pfk qlà  pulib‹lr, 

τόµ. 5, Κωνσταντινούπολη 1882. 
205 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο,  Πίνακας 1ος, σελ. 142. 
206 Σπ. Αναγνώστης, Prklmqfh¾ mbofdo^c¾ qÁg k»plr Išp_lr, Μυτιλήνη 1885, σελ. 96, Ηµερολόγιο και οδηγός 

της Σµύρνης και των πέριξ πόλεων και νήσων του έτους 1889, Σµύρνη 1888, Μ. Λογοθέτης, ο.π., σελ. 101. Θα 

πρέπει εδώ όµως, να σηµειώσουµε ότι στο άρθρο του Λογοθέτη υπάρχει µία σύγχυση αναφορικά µε την 

απόδοση των όρων καζάς και ναχιγιές στην ελληνική γλώσσα πράγµα που γίνεται αντιληπτό στον πίνακα µε τη 

διοικητική διαίρεση που προσπάθησε να συντάξει ο συγγραφέας του τουλάχιστον όσον αφορά το σαντζάκι της 

Λέσβου. 
207 Γ. Αρχοντόπουλος, Λέσβος ή Μυτιλήνη. Ήτοι συνοπτική ιστορία πασών των πόλεων, κωµοπόλεων και 

χωριών, Μυτιλήνη 1894, σελ. 24-25, 36-37, 43. 
208 Πρόκειται για τον παλιό ναχιγιέ της Ερεσού που άνηκε διοικητικά στο Μόλυβο και ο οποίος 

ανεξαρτητοποιήθηκε.   
209 Φ. ∆ήµου-Παροδίτης, ο.π., σελ. 147-148, P. Kahle, λήµµα «Midillu», E.I.1, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, 

κ.α., ο.π., σελ. 158-159, Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 113-117.  
210 Χλωρός, ο.π., σελ. 2063-2082.  
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τέσσερις σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο Τάξης στην αναθεωρηµένη έκδοση του έργου του. 

Πρόκειται για τους καζάδες Μυτιλήνης, Μολύβου, Πλωµαρίου και Μοσχονησίων211.  

Από τα παραπάνω µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα 

και συγκεκριµένα κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες οι νέες διοικητικές µεταρρυθµίσεις που 

εισήχθησαν µε το νόµο Περί Βιλαετίων έχουν πλήρως εφαρµοστεί στο σαντζάκι της Λέσβου, 

µε αποτέλεσµα το τελευταίο να διατηρεί µία σχεδόν απόλυτα οµοιόµορφη διοικητική δοµή 

βασιζόµενο κυρίως σε τέσσερις καζάδες: στις τρεις οµώνυµες πόλεις του νησιού (Μυτιλήνη, 

Μόλυβος, Πλωµάρι) και σε αυτόν των Μοσχονησίων. Οι αποκλίσεις από αυτό το µοντέλο 

διοικητικής δοµής είναι ελάχιστες και περιορίζονται ως προς το χρονικό διάστηµα εφαρµογής 

τους.        

Η παραπάνω δοµή στο βαθµό που επηρέαζε τον αριθµό των καζάδων, όπως είναι 

φυσικό, επηρέαζε και τη σύνθεση των επιµέρους υποδιαιρέσεων τους. Έτσι από περίοδο σε 

περίοδο µία περιοχή µπορούσε άλλοτε να είναι ξεχωριστός καζάς και άλλοτε να µετατρέπεται 

σε ναχιγιέ ενός µεγαλύτερου καζά (π.χ. περίπτωση Καλλονής) ή κάποια χωριά πότε να 

υπάγονται διοικητικά σε ένα ναχιγιέ και πότε σε κάποιον άλλο ανάλογα µε τις µεταβολές των 

ορίων τους που καθορίζονταν από τις γενικότερες µεταβολές των διοικητικών ορίων. Πάντως 

κατά τα τέλη του 19ου αιώνα οι ναχιγιέδες που ανήκουν στους τέσσερις καζάδες του 

σαντζακίου της Λέσβου ακολουθούν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις212, το µοντέλο 

διοίκησης όπως αυτό αναφέρεται στην επετηρίδα του έτους Εγίρας 1301: στον καζά 

Μυτιλήνης υπάγονται οι ναχιγιέδες Αγιάσου, Γέρας και Μανταµάδου, στον καζά Μολύβου οι 

                                                            
211 Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 62. Με αυτή τη διοικητική διαίρεση συµφωνεί και 

η έκδοση της Γενικής ∆ιοίκησης Νήσων Αιγαίου, ∆ιάφοραι µελέται περί των νήσων. Α΄ Λέσβος, Μυτιλήνη 1913, 

σελ. 44-52, η οποία γράφτηκε λίγα χρόνια αργότερα από το βιβλίο του Τάξη. Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε 

ότι και τα δύο βιβλία αναφέρουν µόνο τη διοικητική διαίρεση του νησιού της Λέσβου. Θα πρέπει σε αυτή να 

προσθέσουµε και τα Μοσχονήσια για να έχουµε τη συνολική διοικητική διαίρεση του σαντζακίου της Λέσβου. 

Επίσης για όλες τις προαναφερόµενες διαφοροποιήσεις στον τρόπο οργάνωσης του σαντζακίου Λέσβου πρβλ. 

επίσης Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Πίνακας 4ο, σελ. 145. 
212 Ο Αρχοντόπουλος αναφέρει ότι κατά το 1894 οι ναχιγιέδες του σαντζακίου Λέσβου κατανέµονται διοικητικά 

στους επιµέρους καζάδες ως εξής: στον καζά Μυτιλήνης οι ναχιγίεδες Αγιάσου, Γέρας και Μανταµάδου, στον 

καζά Πλωµαρίου οι ναχιγίεδες Πλωµαρίου και Βασιλικών, στον καζά Μολύβου οι ναχιγίεδες Μολύβου και 

Καλλονής και τέλος από ένας ναχιγιές στους καζάδες Σιγρίου και Μοσχονησίων, Γ. Αρχοντόπουλος, Λέσβος…, 

ο.π., σελ. 24-25, 36-37, 43. 



 85

ναχιγίεδες Ερεσού, Καλλονής, στον καζά Πλωµαρίου ο ναχιγές Πολιχνίτου, ενώ τέλος δεν 

αναφέρεται ναχιγιές στον καζά Μοσχονησίων213. 

Ποια ήταν όµως τα όρια του κάθε ένα από αυτούς τους καζάδες καθώς επίσης και των 

διοικητικών του υποδιαιρέσεων κατά τα τέλη του 19ου αιώνα; Θα προσπαθήσουµε, 

χρησιµοποιώντας τις διαφορετικές, και ορισµένες φορές αντικρουόµενες µεταξύ τους, πηγές 

πληροφόρησης της τοπικής ιστορίας, να σχηµατοποιήσουµε τους παραπάνω καζάδες 

προκειµένου να έχουµε µία πληρέστερη εικόνα για το που υπάγεται διοικητικά κάθε χωριό 

και πόλη της Λέσβου εκείνη την περίοδο ώστε να µπορέσουµε να έχουµε κάποια συγκρίσιµα 

ποσοτικά δεδοµένα214. 

Τα γεωγραφικά όρια του κάθε καζά, κατ’ επέκταση και ο αριθµός των χωριών που 

συµπεριλάµβανε, δεν παρέµεναν σταθερά, αλλά µεταβάλλονταν ανάλογα µε τις µεταβολές 

στον αριθµό των καζάδων που υπήρχαν στο σαντζάκι της Λέσβου. Έτσι, για παράδειγµα, 

κατά τη δεκαετία του 1870 όπου οι καζάδες στη Λέσβο είναι δύο, ο καζάς της Μυτιλήνης 

περιλαµβάνει και τα χωριά εκείνα, τα οποία αργότερα θα αποτελέσουν τον ξεχωριστό καζά 

του Πλωµαρίου. Κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου, δηλαδή κατά την περίοδο που 

ακολούθησε τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις στο σαντζάκι της Λέσβου, ο αριθµός των 

καζάδων σταθεροποιήθηκε σε τέσσερις215 µε αποτέλεσµα τη διατήρηση σταθερών ορίων 

στους επιµέρους καζάδες. Αυτό, λοιπόν, το χρονικό διάστηµα στον καζά της Μυτιλήνης και 

στους εξαρτώµενους από αυτόν ναχιγιέδες (Αγιάσου, Γέρας, Μανταµάδου) υπάγονταν εκτός 

από την οµώνυµη πόλη τα εξής χωριά: Μόρια216, Αφάλωνας, Παναγιούδα, Πάµφυλα217, 

                                                            
213 Πρβλ. επίσης Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο,  Πίνακα 1ο, σελ. 142 και Χάρτη 5ο, σελ. 138.   
214 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 4ος, σελ. 137. 
215 Υπάρχει µόνο µία µικρή εξαίρεση κατά έτος 1882-83 όπου υπάρχει και ο καζάς Καλλονής, ο οποίος κατά το 

επόµενο έτος αποτέλεσε ναχιγιέ του καζά Μηθύµνης. Ο καζάς Καλλονής καταλάµβανε το κεντρικό κοµµάτι του 

νησιού και εκτείνονταν και στη βόρεια πλευρά του οµώνυµου κόλπου. Περιελάµβανε την πιο εκτεταµένη 

πεδιάδα του νησιού η οποία περιβάλλεται από βουνά. Εκτός από την Καλλονή στον παραπάνω καζά υπάγονταν 

τα εξής χωριά: Αγία Παρασκευή, Νάπη, Υψηλοµέτωπο, Στύψη, ∆άφια, Σουµούρια, Αγίος Κοσµάς, Αργιανά και 

το Κεράµι. Περισσότερες πληροφορίες για τον καζά Καλλονής κατά τη διάρκεια της οθωµανικής περιόδου στη 

Λέσβο πρβλ. Στ. Καρυδώνης, Q£ ™k H^iilk» qÁg Išp_lr „bo© pq̂ rolmedf̂ h£ jlk^pq»of̂  qlà  ‚>d¤lr ‘Fdk^q…lr 

‚>oufbmfphÒmlr J enÝjkeg, Κωνσταντινούπολη 1900, (φωτοµ. ανατ. Ιερά Μονή Λειµώνος, Καλλονή Λέσβου 

1997), σελ. 23-24, ∆. Καρύδης - M. Kiel, ο.π., σελ. 83-91.  
216 Κατά την οθωµανική περίοδο πολλά από τα τοπωνύµια των χωριών της Λέσβου είτε είχαν διαφορετικό 

όνοµα είτε ακολουθούσαν διαφορετικό ορθογραφικό τύπο ή γένος. Πολλές από αυτές τις διαφοροποιήσεις 
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Θερµή218, Πηγή, Κώµη, Μιστεγνά219, Νέες Κυδωνιές220, Μανταµάδος221, Κάπη222, Κλειώ223, 

τρεις Χάλικες Μυτιλήνης, Αλυφαντά224, Πυργί, Βαρειά225, Ταξιάρχες226, Πληγώνι, Αγία 

Μαρίνα, Λουτρά, Πέραµα, Σκόπελος, Παππάδος227, Μεσαγρός228, Πλακάδος, Παλαιόκηπος, 

Κάτω Τρίτος, Μυχός229, Αγιάσος230, Ασώµατος, Συκούντα231, Ίππειος232, Κεραµεία233, 
                                                                                                                                                                                          
διατηρήθηκαν µέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Για το λόγο αυτό παραθέτονται σε υποσηµειώσεις 

οι διάφορες παραλλαγές είτε του τρόπου γραφής είτε των ονοµάτων τους, της εποχής εκείνης. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα η Μόρια γράφονταν και ως Μώρια. Περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση του κάθε 

ονόµατος ή τις µετατροπές που υπέστη µπορεί κανείς να βρει στα Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και 

τοπογραφία…, ο.π., σελ. 83-142, Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., 38-41, Στ. Αναγνώστη, ο.π., σελ. 8-52, Μ. 

Ελευθεριάδης, Λέσβος: Ιστορία, τουρισµός, εκδ. Καριωτέλλης - Κελαϊδίτης, Μυτιλήνη 1973, σελ. 71, 74, 76, 88, 

104, 108, 110-111, 137, Μ. Καλλοναίος, Σκίτσα της Καλλονής (περασµένα και τωρινά), Αθήνα 1927, σελ. 12, Χ. 

Τραγέλλης, Τα λαογραφικά της Καλλονής Λέσβου, Αθήνα 1982, σελ. 51-57, Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, 

ο.π., σελ. 155, ∆. Καρύδης - M. Kiel, ο.π., 83-84, 86, 89, 96, 106, 115-116, 118, 122, Ι. Φουντούλη, Γαβριήλ 

µητροπολίτου Μηθύµνης «Περιγραφή της Λέσβου», Αθήνα 1960, (φωτοµ. ανατ. Ιερά µητρόπολη Μυτιλήνης, 

Μυτιλήνη 1993), σελ. 33-35, 37-42, Ελληνική ∆ηµοκρατία, Στοιχεία της συστάσεως και εξελίξεως των δήµων 

και κοινοτήτων, Αθήνα 1962, σελ. 94-95, 98-99, Γ. Γιαννουλέλλης, Πλωµάρι Λέσβου, εκδ. Βασιλόπουλος, 

Αθήνα 1983, σελ. 33, 39, 48, 58, 62-63, 68-70, 81-85, 104, 109-115, 121, 126-127, 131-132, Κ. Μακίστος, Η 

Σελλάδα Αγίας Παρασκεύης Λέσβο, Αθήνα 1970, σελ. 11-12, 15, 19, Π. Σαµαράς, Τοπωνυµικά Λέσβου, 

Τυπογραφείο Μιχαηλίδη, Μυτιλήνη 1947, σελ. 5-19, Ι. Μανούκας, «Βατούσα, ιστορικές µαρτυρίες», Αιολικά 

Γράµµατα, τχ. 17 (1987) σελ. 6, 9, Μ. Χουλιαράκης, ο.π., σελ. 129-131.        
217 ο.π., Πάφλα.  
218 ο.π., Θερµνή ή Σάρ-Λίτζα (τουρκ. Sarı İlıca).   
219 ο.π., Μυστεγνά.  
220 ο.π., Μπαλτζίκι ή Κυδώνα.  
221 ο.π., Μανδαµάδος. 
222 ο.π., Κάππη. 
223 ο.π., Κλειού ή Κλιού. 
224 ο.π., Ελεφαντά ή Αληφαντά. 
225 ο.π., Βαριά. 
226 ο.π., Καγιάνι. 
227 ο.π., Παπάδος. 
228 ο.π., Μεσαγρά. 
229 ο.π., Μχού ή Μυχού. 
230 ο.π., Αγιάσσος. 
231 ο.π., Σκούντα 
232 ο.π., Ιππείος ή Ήπιος. 
233 ο.π., Κεραµιά. 
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Κουκµίδος234 και Σαβούνι235. Οµοίως στον καζά Μηθύµνης (Μολύβου) και στους 

εξαρτώµενους ναχιγιέδες του (Ερεσός, Καλλονή) εκτός από την πόλη του Μολύβου 

υπάγονταν τα εξής χωριά: Άργενος, Λεπέτυµνος236, Συκαµνιά237, Πελόπη238, Βαφειός239, 

Πέτρα, Πετρί240, Υψηλοµέτωπο241, Στύψη, Λαφιώνας242, Σκουτάρος, Νάπη243, Αγία 

Παρασκευή244, Κεράµι, Αρίσβη245, Αργιανά246, Αχιλλειοπηγάδα247, Καλλονή248, ∆άφια, 

Φίλια249, Σκαλοχώρι250, Ανεµότια251, Βατούσσα252, Ρεύµα253, Πτερούντα254, Χίδηρα255, 

Άντισσα256, Τζίθρα257, Σίγρι, Ερεσός258, Μεσότοπος, Άγρα, Παράκοιλα259, Παπιανά260, 

                                                            
234 Αµιγές οθωµανικό χωριό κατά το 19ο αιώνα, το οποίο εξαφανίστηκε µετά την ανταλλαγή των πληθυσµών και 

σήµερα δεν κατοικείται. 
235 ο.π., καλούνταν και Σαπούνι. 
236 ο.π., υποσ. 225. Καλούνταν και Χάλικας. 
237 ο.π., Σκαµιά ή Συκαµνέα. 
238 ο.π., Γέλοια ή Γέλεια ή Γέλια. 
239 ο.π., Βαφιός. 
240 ο.π., Πετρετζίκι ή Πετρετζλήκι ή Πετράγιο. 
241 ο.π., Ψηλοµέτωπο. 
242 ο.π., Λαθιόνας ή Λαθιώνας ή Λαφιώνα. 
243 ο.π., Κωλοµηδάδος ή Κολοµηδάδος ή Κολοµιδάδος ή Κλοµυδάδος ή Κλοµηδάδος ή Κλωµµυδάδον ή 

Κολουµιδάδος ή Κλουµουδάδος ή Κλωµηδάδος ή Κολοµοδάδος ή Κολοµδάδος.   
244 ο.π., Αγορατό. 
245 ο.π., Τζουµαϊλί ή Τσοµαϊλί ή Άγιος Κοσµάς. 
246 ο.π., Αρειανά ή Αριανά ή Αργεανά. 
247 ο.π., Χιλιοπηγάδα. 
248 ο.π., Αχυρώνα. 
249 ο.π., Φύλια. 
250 ο.π., Τσουκαλοχώρι ή Τσουκαλλοχώρι ή Τσοκαλοχώρι. 
251 ο.π., Ανεµώτια. 
252 ο.π., Βατούσα. 
253 ο.π., Ρέµα. 
254 ο.π., Φτερούντα ή Πτερούς. 
255 ο.π., Χύδηρα ή Χείδυρα ή Χήδερα ή Χύδιρα. 
256 ο.π., Τελώνεια. 
257 ο.π., Τζήθρα ή Τσίθρα ή Κίθρα ή Επανοχώρι. 
258 ο.π., Ερεσσός. 
259 ο.π., Παράκελλα. 
260 ∆εν κατέστη δυνατή η ταύτιση του µε κάποιο χωριό. 
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Σουµούρια261, και Κλαπάδος262. Αντίστοιχα, στον καζά Πλωµαρίου και στον εξαρτώµενο από 

αυτόν ναχιγιέ (Πολιχνίτος) υπάγονταν εκτός από την πόλη του Πλωµαρίου263 τα εξής χωριά: 

Μεγαλοχώρι264, Λεύρα265, Βαλανιάς, Λιµνί, Άνω Χωριό, Κουτρούλια, Πριώνας266, 

Λοβοχώρι267, Πλαγιά, Τρύγωνας268, Μηλιές, Μέσουνα269, Κουρνέλα270, Κάτω Χωριό, 

Παλαιοχώρι, ∆ρότα271, Ακράσι, Νεοχώρι272, Αµπελικό, Σταυρός273, Κάτω Σταυρός274, 

Βρίσα275, Πολιχνίτος, Γρύπα276, Βασιλικά277 και Λισβόρι278. Τέλος στον καζά των 

Μοσχονησίων υπάγονταν όλα τα νησιά που αποτελούσαν το σύµπλεγµα των 

Μοσχονησίων279. 
                                                            
261 ο.π., υποσ. 243. Καλούνταν και ως Εσωµερέα.  
262 ο.π., Κλαπάδος. 
263 Mέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα ως κυρίως Πλωµάρι θεωρούνταν το Μεγαλοχώρι. Εκείνη την εποχή όµως 

λόγω των τριών µεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν (1841, 1842 και 1843) το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

του αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στο µέχρι τότε επίνειο του Μεγαλοχωρίου, τον Ποταµό που αποτελεί το 

σηµερινό Πλωµάρι, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 104, Γ. Γιαννουλέλλης, ο.π., σελ. 

48, 190-192. 
264 ο.π., υποσ. 225. Αναφέρονταν και ως Καµένο Χωριό.  
265 ο.π., Λέβρα. 
266 Τα τελευταία έξι χωριά αποτελούν µία οµάδα χωριών τα οποία σταµάτησαν να κατοικούνται προς τα τέλη 

του 19ου αιώνα και οι κάτοικοί τους συγκεντρώθηκαν στον Ποταµό.  
267 Το πραγµατικό του όνοµα ήταν Ράχη. Ονοµάστηκε Λωβοχώρι ή Λοβοχώρι λόγω επιδηµίας λέπρας (λώβη < 

αρχ. λέπρα) που αφάνισε τον πληθυσµό του χωριού αυτού. Σήµερα δεν κατοικείται.  
268 ο.π., υποσ. 225. Αναφέρονταν και ως Τρίγωνας. 
269 ο.π., Μέσσονα. 
270 ο.π., Κορνέλλα. 
271 ο.π., ∆ρώτα. 
272 ο.π., Βορός ή Βουρό ή Βουρός ή Μπορός. 
273 ο.π., Άνω Βούρκος. 
274 ο.π., Κάτω Βούρκος. 
275 ο.π., Βρυσιά ή Βρυσά ή Βρυσσά. Επίνειο της αποτελούσαν τα Βατερά. 
276 ο.π., ∆ιαιρούνταν σε άνω και κάτω Γρύπα. Γράφονταν και ως Γρίππα.  
277 ο.π., Βασιλικιότης ή Βασιλεικιώτης ή Βασιλικός. 
278 ο.π., Λεσβώριον. 
279 Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., 30, 34-36, 38-41, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., 

σελ. 62, 83-142, Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις…», ο.π., σελ. 50, ∆. Καρύδης - M. Kiel, ο.π., σελ. 83, 86, 111, 

116-118, Σ. Παρασκευαΐδης, Επιβίωση του αρχαίου ελληνικού βίου εν Λέσβω, σελίδες αγνοούµενης ιστορίας, 

Μυτιλήνη 1956, σελ. 30, 46, 48, Σ. Χατζηγιάννης, ο.π., σελ. 34, Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 91. 
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Στο σαντζάκι της Λέσβου εκτός από τη διαίρεση που σχετίζονταν µε τον τρόπο 

διοίκησης των επαρχιών που είχε καθοριστεί από την Υψηλή Πύλη υπήρχε και 

εκκλησιαστική διαίρεση της περιοχής τα όρια της οποίας δεν ταυτίζονταν αναγκαστικά µε 

αυτά της πρώτης. Η εκκλησιαστική διαίρεση αφορούσε τη χριστιανική κοινότητα του νησιού 

και γινόταν µε βάση τους κανόνες του Οικουµενικού Πατριαρχείου, το οποίο ήταν αρµόδιο 

για τα ζητήµατα των χριστιανικών κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό οι σχετικές πληροφορίες 

που αναφέρονται στην επετηρίδα που εξετάζουµε είναι σχεδόν µηδαµινές280. Ωστόσο όµως 

κρίθηκε απαραίτητη η παράθεση της εκκλησιαστικής διαίρεσης του σαντζακίου της  Λέσβου 

προκειµένου να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα των σχέσεων εξουσίας που επικρατούσαν στο 

σαντζάκι και κατ’ επέκταση επηρέαζαν τον πληθυσµό του. ειδικότερα δε, τον χριστιανικό 

που είχε µία επιπλέον µορφή διοικητικής εξουσίας µε ότι αυτό συνεπάγονταν.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωµανικής περιόδου281 το νησί της Λέσβου χωρίζονταν σε 

δύο εκκλησιαστικές περιφέρειες: σε αυτή της Μυτιλήνης και σε αυτή της Μηθύµνης, οι 

οποίες ισχύουν µέχρι σήµερα. ∆ιασταυρώνοντας τις πληροφορίες που παρέχουν διαφορετικές 

                                                            
280 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αναφέρεται µόνο ο µητροπολίτης Μυτιλήνης που εκείνη την περίοδο 

ήταν ο Κων/νος Βαλλιάδης (βιογραφικά του οποίου υπάρχουν στο Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, υποσ. 381, σελ. 

165) λόγω του ότι κατέχει διοικητική θέση ενώ δεν αναφέρεται καθόλου ο µητροπολίτης Μηθύµνης που εκείνη 

την περίοδο ήταν ο Νικηφόρος Γλυκάς. Ο τελευταίος, γεννηµένος στο χωριό Γλυκύ της Ίµβρου το 1819, 

διετέλεσε µητροπολίτης Μηθύµνης κατά την περίοδο 1881-1896. Σπούδασε στη θεολογική σχολή της Χάλκης 

και έπειτα στο εξωτερικό. ∆ιετέλεσε επίσης διευθυντής της θεολογικής σχολής της Χάλκης, µητροπολίτης 

Ίµβρου και Τενέδου ενώ ήταν και συγγραφέας διάφορων βιβλίων. Περισσότερες βιογραφικές πληροφορίες για 

αυτόν µπορεί κανείς να βρει στα Ι. Μουτζούρης, «Τα Λειµωνιακά…», ο.π., σελ. 146, Φ. Καραµάνης, Γενική 

επισκόπησις της εκκλησιαστικής ιστορίας της Λέσβου και των παλαιοχριστιανικών µνηµείων αυτής, Αθήνα 1937, 

σελ. 9. 
281 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα όρια των δύο µητροπόλεων του νησιού παραµένουν σταθερά καθ’ όλη 

τη διάρκεια της οθωµανικής περιόδου και δεν τροποποιούνται ούτε µετά τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις, όπως 

συµβαίνει στη γειτονική Μικρά Ασία και επισηµαίνει η Σ. Αναγνωστοπούλου. Αναφέρει «…στο 19ο αιώνα, και 

για λόγους αντίστοιχους µε αυτούς που επιβάλουν την αναδιοργάνωση του οθωµανικού χώρου, αναδιοργανώνεται 

ο εθνοθρησκευτικός χώρος, µάλιστα αλλάζουν τα όρια κάποιων µητροπόλεων, κάποιες συρρικνώνονται, ενώ 

κάποιες άλλες επεκτείνουν τα όρια τους. Τα όρια ορισµένων µητροπόλεων των παραλίων…επαναπροσδιορίζονται 

και, ή υποδιαιρούνται σε επισκοπές…ή δηµιουργούνται από την κατάτµηση κάποιων νέες µητροπόλεις…η πίεση 

για δηµιουργία µίας νέας µητρόπολης ή για υποδιαίρεση σε επισκοπές ασκείται πρωτίστως από τους ισχυρούς 

λαϊκούς µιας περιοχής, οι οποίοι θέλουν να έχουν πρόσβαση στην τοπική εξουσία…», Σ. Αναγνωστοπούλου, «Οι 

µεταρρυθµίσεις…», ο.π., σελ. 81-82.       
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πηγές µπορούµε να καθορίσουµε µε απόλυτη ακρίβεια τα όρια των δύο εκκλησιαστικών 

περιφερειών για την περίοδο που µας ενδιαφέρει282. Γενικά πάντως, µπορούµε να πούµε ότι 

τα όρια τους διατηρήθηκαν σταθερά σε ολόκληρη την οθωµανική περίοδο καθώς και ότι η 

µητρόπολη Μηθύµνης ήταν µικρότερη σε έκταση από αυτή της Μυτιλήνης. Η τελευταία είχε 

έδρα την οµώνυµη πόλη της Μυτιλήνης και εκτείνονταν στο νότιο, στο νοτιοανατολικό και 

σε ένα µέρος του νοτιοδυτικού τµήµατος του νησιού, στα σηµερινά διαµερίσµατα της 

Μόριας, Μυτιλήνης, Γέρας, Αγιάσου, Πλωµαρίου, Πολιχνίτου, καθώς και στο τµήµα που 

εκτείνεται από την Ερεσό ως τα Παράκοιλα. Η άλλη, αυτή της Μήθυµνας, είχε ως έδρα 

αρχικά τον Μόλυβο, ενώ αργότερα, µεταξύ του 1463 και 1526, η έδρα της µεταφέρθηκε στην 

Αχυρώνα (Καλλονή) όπου παραµένει ως σήµερα. Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, επί 

µητροπολίτη Μηθύµνης Αγαθάγγελου (1853-73), υπήρξε ζήτηµα από τους χριστιανούς του 

Μολύβου επαναφοράς της έδρας στο Μόλυβο µε συνέπεια την αντίδραση των κατοίκων 

Καλλονής, Αγίας Παρασκευής και άλλων περιοχών. Η περιφέρεια αυτή εκτείνονταν στο 

κεντρικό, στο βόρειο και βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, δηλαδή στα αντίστοιχα 

διαµερίσµατα του Μολύβου, της Άντισσας, της Καλλονής και του Μανταµάδου. 

Προκειµένου να έχουµε ολόκληρη την εικόνα της εκκλησιαστικής διαίρεσης, σηµειώνουµε 

ότι τα Μοσχονήσια, τα οποία αποτελούσαν τον τέταρτο καζά του σαντζακίου της Λέσβου, 

εκκλησιαστικώς εξαρτώνταν από την επισκοπή Σµύρνης283. 

                                                            
282 Πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτη 3ος, σελ. 136, όπου αναφέρεται στην εκκλησιαστική διαίρεση. Τα 

στοιχεία που περιέχει προέρχονται από το Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 38-41 και από τον Χλωρό, 

ο.π., τόµ. Β΄, σελ. 2092 όπου υπάρχει αναλυτικός κατάλογος µε τα χωριά που υπάγονται σε κάθε εκκλησιαστική 

περιφέρεια.      
283 Περισσότερες πληροφορίες για την εκκλησιαστική διαίρεση της Λέσβου και κατ’ επέκταση για την 

εκκλησιαστική της ιστορία µπορεί κανείς να δει Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 30, 33, Οικονόµος Σ. 

Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 129, 138, Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 63, Α. Σταυρίδης, ο.π., 

σελ. 113, Ι. Μουτζούρης, «Η µητρόπολη Μηθύµνης Λέσβου: περιφέρεια και έδρα της», Κληρονοµία, τόµ. 19 

(1987) σελ. 169-173, Μ. Ελευθεριάδης, ο.π., σελ. 150-151, Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 143, Φ. 

Καραµάνης, ο.π., σελ. 7-12, Ι. Φουντούλης, ο.π., σελ. 24-32, 42, Στ. Παρασκευαΐδης, ο.π., σελ. 29-30, 47, 59, S. 

Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, Ε. Κουλαξιζέλης & Π. Τραγέλλης, ο.π., σελ. 17, Π. Αργύρης, «Το 

λειµωνιακό…», σελ. 50, Χλωρός, ο.π., τόµ. Β΄, σελ. 2092. 
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Ενώ, όπως αναφέρθηκε, τα διοικητικά όρια του κάθε καζά τροποποιούνταν, σταθερό 

παρέµενε το κέντρο διοίκησης σε όλα τα επίπεδα άσκησης της εξουσίας284. Μπορούµε, µε 

άλλα λόγια, να διακρίνουµε µία µορφή σταθερότητας και διατήρησης του κέντρου λήψης 

αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας στο νησί. Αυτή η σταθερότητα 

υπαγορεύονταν τόσο στο διοικητικό επίπεδο του σαντζακίου της Λέσβου όσο και τις 

επιµέρους διοικητικές υποδιαιρέσεις. Έτσι, σε επίπεδο σαντζακίου, διοικητική πρωτεύουσά 

του παρέµενε η πόλη της Μυτιλήνης285 ενώ σε επίπεδο διοικητικών υποδιαιρέσεων 

ορίζονταν, ως τοπική πρωτεύουσα του κάθε καζά η κυριότερη πόλη που 

συµπεριλαµβάνονταν στα όρια του καθενός από αυτούς και ως κέντρο διοίκησης του ναχιγιέ 

η αντίστοιχη κύρια κωµόπολη. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα ονόµατα των καζάδων και 

των ναχιγιέδων καθορίζονταν από τα ονόµατα των πόλεων και των κωµοπόλεων που 

λειτουργούσαν ως πρωτεύουσες. Έτσι, για παράδειγµα, ο ναχιγιές του Πολιχνίτου παίρνει το 

όνοµά του από το ίδιο το διοικητικό του κέντρο286, την κωµόπολη του Πολιχνίτου, η οποία 

διοικητικά υπάγονταν στον καζά του Πλωµαρίου, ο οποίος παίρνει αντίστοιχα το όνοµά του 

από την πόλη του Πλωµαρίου που αποτελούσε την τοπική πρωτεύουσα του καζά. 

 

 

3.3. Ανάλυση των διοικητικών υπηρεσιών που υπήρχαν στο σαντζάκι της Λέσβου 

Μπορούµε να δούµε πώς ήταν δοµηµένη η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών που 

συγκροτούσαν το µηχανισµό εκείνο, µε τον οποίο ασκούνταν η κρατική πολιτική και 

εφαρµόζονταν οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης στις επαρχίες της αυτοκρατορίας, και 

µέσω ποιου µηχανισµού µεταβιβάζονταν και εφαρµόζονταν οι επιταγές της Υψηλής Πύλης 

στα επιµέρους σαντζάκια της αυτοκρατορίας;      
                                                            
284 Παρατηρούµε ότι σε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης διατηρείται το κέντρο διοίκησης σε αντίθεση µε την 

εκκλησιαστική διαίρεση όπου στην µία από τις δύο εκκλησιαστικές περιφέρειες (Μηθύµνης) έχουµε µεταφορά 

του κέντρου από τον Μόλυβο στην Καλλονή.  
285 Όταν το σαντζάκι της Λέσβου αποτελούσε περιστασιακά την έδρα διοίκησης όλου του βιλαετίου 

Αρχιπελάγους, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, τότε η πόλη της Μυτιλήνης αποκτούσε ένα διπλό ρόλο. 

Ήταν ταυτόχρονα και περιφερειακή πρωτεύουσα του βιλαετίου Αρχιπελάγους, αλλά και επαρχιακή πρωτεύουσα 

του σαντζακίου της Λέσβου.   
286 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο ναχιγιές της Γέρας, ο οποίος παίρνει το όνοµά του από την ευρύτερη περιοχή 

(κόλπος Γέρας) και όχι από κάποια κωµόπολη, πιθανόν διότι στα χωριά που βρίσκονται περιφερειακά του 

κόλπου δεν υπάρχει κάποιο που παραδοσιακά να είχε το ρόλο µιας κωµόπολης.       
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 Μετά από τη µελέτη του διοικητικού µηχανισµού του σαντζακίου της Λέσβου,, 

παράλληλα απαντιούνται και µία σειρά άλλων ερωτηµάτων που προκύπτουν σε δεύτερο 

επίπεδο, όπως: αν ήταν ίδια η δοµή όλων των σαντζακίων που υπάγονταν στο βιλαέτι 

Αρχιπελάγους, ποιο ήταν το ποσοστό των διαφόρων εθνοθρησκευτικών οµάδων που 

στελέχωναν τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες του, αν υπήρχαν κάθετες και οριζόντιες 

σχέσεις εξουσίας στα πλαίσια του τρόπου διοίκησης. Τέλος, µπορούµε να εξετάσουµε αν το 

µοντέλο διοίκησης που εφαρµόζονταν στις διοικητικές υποδιαιρέσεις αποτελούσε ένα 

διαφορετικό τρόπο διοίκησης ή ήταν απλώς µία µικρογραφία του γενικότερου τρόπου 

διοίκησης που εφαρµόζονταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία.     

Με µια πρώτη µατιά και έπειτα από µελέτη και ανάλυση της επετηρίδας, καταλήγει 

κανείς στο συµπέρασµα ότι η διάρθρωση των κρατικών διοικητικών υπηρεσιών στα 

επιµέρους σαντζάκια και τις διοικητικές υποδιαιρέσεις τους ήταν σε γενικές γραµµές 

πανοµοιότυπη, µε ελάχιστες αποκλίσεις µεταξύ τους που βασίζονταν στις τοπικές ιδιοµορφίες 

που επικρατούσαν από περιοχή σε περιοχή287.      

Προκειµένου να έχουµε µία καλύτερη συνολική εικόνα για το σαντζάκι της Λέσβου δεν 

θα παρουσιάσουµε τον τρόπο οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών ανά καζά, 

ακολουθώντας τον τρόπο παρουσίασης της επετηρίδας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο 

Παράρτηµα. Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µία εικόνα που θα αφορά τον τρόπο µε τον 

οποίο ήταν οργανωµένο το σαντζάκι στο σύνολό του.  

Ακολουθώντας κανείς τον παραπάνω τρόπο εργασίας µπορεί να οµαδοποιήσει τις 

διοικητικές υπηρεσίες του σαντζακίου Λέσβου που αναφέρονται στην επετηρίδα σε δύο 

κύριες κατηγορίες: σε αυτές που εµφανίζονται να λειτουργούν σε όλους τους καζάδες του 

σαντζακίου και σε αυτές που υπάρχουν µόνο στον κεντρικό καζά της Μυτιλήνης. Πιο 

συγκεκριµένα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα διοικητικά συµβούλια (meclis-i idare) 

όλων των βαθµίδων διοίκησης, οι υπηρεσίες που αφορούσαν το δηµοσιονοµικό και 

                                                            
287 Οι όποιες µικρές διαφορές και αποκλίσεις υπάρχουν στη διοικητική οργάνωση εντοπίζονται σε σχέση µε την 

εθνοτική σύνθεση του πληθυσµού (π.χ. η έλλειψη ραβίνου αφού δεν υπάρχουν εβραίοι σε όλα τα νησιά) ή µε το 

γεωφυσικό περιβάλλον (π.χ. η απουσία διεύθυνσης δασών σε όλες διοικητικές υποδιαιρέσεις, η ύπαρξη 

επιτροπής νερού στο σαντζάκι της Ρόδου λόγω του σηµαντικού προβλήµατος ύδρευσης που αντιµετώπιζαν -και 

αντιµετωπίζουν- στα ∆ωδεκάνησα, κ.α.) ή ακόµα λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης µιας οµάδας (π.χ. 

συγκρότηση εµπορικής και αστικής τάξης µε διαφορετικές νοοτροπίες και συµπεριφορές που αντανακλούνται 

σε διαφορετικού τύπου εκπαίδευση ή σειρά ιδρυµάτων).     
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φορολογικό τοµέα, ο δικαστικός τοµέας, τα δηµαρχιακά συµβούλια (belediye meclis), η 

επιτροπή γεωργίας και το γραφείο απογραφής πληθυσµού.  

Τα πρώτα διοικητικά συµβούλια (meclis-i idare) δηµιουργήθηκαν µε το Hatt-i Şerif του 

Gülhâne και τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ από τις αρχές της δεκαετίας του 1840. 

Θεσµοθετήθηκαν, τροποποιήθηκαν και επεκτάθηκαν σε όλα τα επίπεδα διοικητικής δοµής µε 

το νόµο του 1864 «Περί Βιλαετίων» και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του αποτελώντας την 

αφετηρία για την αναδιοργάνωση της επαρχιακής διοίκησης. Σε αυτά προήδρευε ο 

αντίστοιχος διοικητής του εκάστοτε σχηµατισµού, δηλαδή ο µουτεσαρίφης στην περίπτωση 

του σαντζακίου, ο καΐµακάµης στην περίπτωση του καζά, κ.τ.λ. Επιπλέον προβλέπονταν και 

θέσεις µόνιµων και αιρετών µελών, οι οποίες καταλαµβάνονταν, οι µεν πρώτες, από όσους 

διορίζονταν από την οθωµανική κεντρική διοίκηση και ήταν κυρίως µουσουλµάνοι, οι δε 

δεύτερες από την τοπική άρχουσα τάξη, τους τοπικούς προύχοντες, την τοπική «ελίτ», 

χριστιανική και µουσουλµανική. Το πρωτοποριακό του εγχειρήµατος δεν ήταν τόσο η ίδια η 

σύσταση των συµβουλίων στα διάφορα επίπεδα διοίκησης, αποτελώντας µε τον τρόπο αυτό 

µία προσπάθεια αποµίµησης της κεντρικής διοίκησης σε µικρότερο βέβαια βαθµό, όσο το 

γεγονός της αντιπροσώπευσης των µη µουσουλµανικών κοινοτήτων288. Για πρώτη φορά 

δίπλα στις διορισµένες αρχές λειτουργούν συµβούλια, στα οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι 

του πληθυσµού της περιοχής, όπου όταν πρόκειται για περιοχή µε µικτό πληθυσµό τα µισά 

µέλη πρέπει να προέρχονται από µη µουσουλµανικό πληθυσµό µέσω ενός συστήµατος 

εκλογής αντιπροσώπων. Στην αρχική του σύλληψη το µέτρο αυτό πρόβλεπε την παραχώρηση 

όλων των ουσιαστικών αρµοδιοτήτων στα συµβούλια αυτά, τα οποία θα εξουσιοδοτούσαν 

τον αντίστοιχο εκάστοτε διοικητή να πράξει ανάλογα µε τις αποφάσεις του συµβουλίου, 

συντελώντας έτσι στον περιορισµό της ασυδοσίας των τοπικών αρχών. Σταδιακά όµως, τα 

παραπάνω διοικητικά συµβούλια έχασαν µέρος της αυτονοµίας τους289. 
                                                            
288 Σχετικά µε τον τρόπο συγκρότησης των παραπάνω συµβουλίων όριζε η οθωµανική νοµοθεσία, όπως την 

κατέγραψε ο Νικολαΐδης, ότι: «…af£ qÒ aflfheqfhÒk prj_lÚ iflk…qlà  Ðml…lr qÒ ¼ jfpr ¢kÁhlk b„g qlÚ g j» 

jlrplrij£klrg h^ql…hlrg…», και «…q£ ™m^ouf̂ h£ prj_lÚ if̂  Ñcb…ilrpf k£ puej^q…wtkq̂ f ™h jbiîk 

jlrplrij^kfhîk h^¤ j» jlrplrij^kfhîk, ™ibrnšotg ™hibdljšktk Ø mÒ qîk i^îk h^q£ pÚ pqej^ molpcršg b„g 

q»k h^q£pq̂ pfk qîk ºnîk qîk ™m^oufîk qÁg ^Ùqlho^qlo…̂ g…», Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 35. 
289 Π. Σαβοριανάκης, ο.π, σελ. 116, 119, R. Davison, «The millets as agents of change in the 19th century 

Ottoman Empire» στο B. Braude & B. Lewis (eds), ο.π., vol. 1, pp. 319-337, R. Davison, Reform…, ο.π., σελ. 

48-132, Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις…», ο.π., σελ. 53, H. İnalcık, «Application …», ο.π., pp. 108, Α. 

Αλεξανδρής, ο.π., σελ. 369, Κ. Κωστής, ο.π., σελ. 72, Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις σταδιακές 
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Στην περίπτωση  του σαντζακίου της Λέσβου, στον κυριότερο καζά, αυτόν της 

Μυτιλήνης, υπήρχε κατά την περίοδο που εξετάζουµε, 10µελές290 διοικητικό συµβούλιο. 

Ήταν επιφορτισµένο µε την εκτέλεση της πολιτικής διοίκησης, µε τη διαχείριση των 

οικονοµικών και γενικά µε την άσκηση της εξουσίας και την εκτέλεση όλων των διαταγών 

της κεντρικής οθωµανικής κυβέρνησης. Οι τελευταίες µεταβιβάζονταν στο συµβούλιο µέσω 

του νοµάρχη και αντιστρόφως µέσω αυτού µεταβιβάζονταν οι αναφορές προς την κυβέρνηση. 

Το παραπάνω συµβούλιο αποτελούνταν από τον πρόεδρο, από πέντε µόνιµα και τέσσερα 

αιρετά µέλη. Οι θέσεις των µόνιµων µελών του συµβουλίου καθώς και εκείνη του προέδρου, 

δεν ήταν προσωποπαγείς291 σε αντίθεση µε ότι συνέβαινε µε τα αιρετά µέλη. Αναλυτικότερα, 

τη θέση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου του καζά Μυτιλήνης καταλάµβανε ο 

εκάστοτε µουτεσαρίφης ως ανώτατος πολιτικός και διοικητικός υπάλληλος του 

σαντζακίου292, ενώ τις υπόλοιπες θέσεις των µόνιµων µελών καταλάµβαναν ο ναΐπης του 

καζά293, οι εκπρόσωποι της θρησκευτικής εξουσίας των εθνοτήτων του νησιού, δηλαδή ο 

                                                                                                                                                                                          
αλλαγές που επήλθαν στα διοικητικά συµβούλια καθώς και την επέκταση του θεσµού αυτού σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης πρβλ. κεφάλαιο 2ο της παρούσας εργασίας. 
290 Την περίοδο συγκρότησης των συµβουλίων ο αριθµός των µελών που συµµετείχαν σε αυτά διέφερε µε βάση 

το διάταγµα ίδρυσής τους. Όπως µας πληροφορεί ο İnalcık τα µεγάλα συµβούλια (büyük meclis) που 

συγκροτούνταν στις πρωτεύουσες των σαντζακίων αποτελούνταν από 13 µέλη, ενώ τα µικρά συµβούλια (küçük 

meclis) που συγκροτούνταν στις πρωτεύουσες των επαρχιών αποτελούνταν από πέντε µέλη H. İnalcık, 

«Application …», ο.π., pp. 100-101. Πρβλ. επίσης και  S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 83-86.   
291 Για τις προσωποπαγείς θέσεις µπορεί κανείς να δει κεφ. 2ο, σελ. 69, υποσ. 171 της παρούσας εργασίας. 
292 Ειδικά στον καζά της Μυτιλήνης υπήρχε µία ιδιαιτερότητα: σε αυτόν διέµενε ο µουτεσαρίφης Λέσβου 

(διοικητής του σαντζακίου), ο οποίος ταυτοχρόνως ήταν και διοικητής του καζά. Κατείχε τον τίτλο του Πασά, 

διορίζονταν µε αυτοκρατορικό διάταγµα (irade) απευθείας από το σουλτάνο και ήταν ο άµεσα προϊστάµενος των 

διοικητών των υπολοίπων καζάδων, τους οποίους και διόριζε, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 158, 

Π. Κ. Ενεπεκίδης, ο.π., σελ. 107, Κ. Βακαλόπουλος, ο.π., σελ. 300. Κατά συνέπεια και το ίδιο το διοικητικό 

συµβούλιο είχε διπλό ρόλο: εκτός από συµβούλιο του καζά αποτελούσε και συµβούλιο που εκπροσωπούσε 

ολόκληρο το σαντζάκι. Την παραπάνω υπόθεση, εκτός από το διπλό ρόλο του µουτεσαρίφη Λέσβου, 

επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι οι κάτοχοι των µόνιµων θέσεων έχουν τίτλους που αφορούν το σαντζάκι 

Λέσβου και όχι τον καζά Μυτιλήνης όπως συµβαίνει στους υπόλοιπους καζάδες, πρβλ. σχετικά παρακάτω. 
293 Οι αρµοδιότητες της κάθε διοικητικής θέσης που υπήρχαν στο σαντζάκι της Λέσβου αναφέρονται αναλυτικά 

στις αντίστοιχες υποσηµειώσεις που υπάρχουν στη κοµµάτι της µετάφρασης που παρατίθεται στο Μέρος 2ο, 

Παράρτηµα 1ο. 
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µουσουλµάνος µουφτής294 και ο χριστιανός µητροπολίτης, ενώ τέλος, τις άλλες δύο από τις 

πέντε µόνιµες θέσεις καταλάµβαναν ο αρχιλογιστής του σαντζακίου και ο γραµµατέας 

αλληλογραφίας του ίδιου σχηµατισµού. Αντίθετα, οι θέσεις των αιρετών µελών 

καταλαµβάνονταν από δύο εκπροσώπους κάθε θρησκευτικής κοινότητας του καζά (δύο 

µουσουλµάνους και δύο χριστιανούς295), οι οποίοι προέκυπταν έπειτα από εκλογές, σύµφωνα 

                                                            
294 Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της παρουσίας µουφτή στη Λέσβο, κάτι το οποίο δεν ήταν δεδοµένο παντού, 

καθώς προϋπέθετε αυξηµένη διοικητική σηµασία των πόλεων στις οποίες υπήρχε µουφτής.  
295 Η χριστιανική κοινότητα κάθε περιοχής εκπροσωπούνταν απέναντι στην οθωµανική εξουσία από τον 

εκάστοτε µητροπολίτη και ένα συµβούλιο προκρίτων ή προεστών στις πόλεις ή ένα συµβούλιο δηµογερόντων 

στα χωριά, το οποίο η ίδια εξέλεγε και αντιπροσώπευε την κοινότητα στις σχέσεις της µε τις οθωµανικές και τις 

άλλες κοινοτικές αρχές. Στην επετηρίδα δεν αναφέρεται καθώς αφορά την εσωτερική οργάνωση και διοίκηση 

της χριστιανικής κοινότητας και όχι την ίδια την οθωµανική διοίκηση. Αναφέρονται µόνο όσα µέλη της 

συµµετέχουν, υπό τη µορφή αντιπροσώπων, στον οθωµανικό κρατικό µηχανισµό. Η ίδια η κοινότητα και ο 

τρόπος οργάνωσής της, ωστόσο αποτελούσε θεµελιακό µόρφωµα του οθωµανικού κοινωνικού σχηµατισµού µε 

αποτέλεσµα η σύντοµη αναφορά σε αυτό να είναι επιβεβληµένη. Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά µε την 

εµφάνιση της κοινοτικής διοίκησης. Η πρώτη υποστηρίζει ότι αποτέλεσε προϊόν µιας συνειδητής πολιτικής των 

Οθωµανών προκειµένου να αποκαταστήσουν την αποδυναµωµένη κεντρική εξουσία και µα επιτύχουν ένα 

έµµεσο έλεγχο µέσω της κοινότητας. Η δεύτερη υποστηρίζει το τυχαίο της δηµιουργίας της, δηλαδή ότι οι 

διοικητικές µεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το 19ο αιώνα, όπου προέκυψε επίσηµα πια, η κοινοτική 

οργάνωση, αποτέλεσαν το φυσιολογικό αποτέλεσµα µιας σειράς µακροχρόνιων και συχνά αντιφατικών 

επιλογών στο χώρο της πολιτικής ζωής. Η κοινότητα δεν λειτούργησε ως θεσµός που υποκατέστησε την 

κεντρική εξουσία, αλλά ως ένα είδος πολιτικής αυτονοµίας ή υποεξουσίας καλύτερα που ήταν οργανικά 

ενταγµένος στη γενικότερη λειτουργία της οθωµανικής κρατικής µηχανής. Οι λειτουργίες της ήταν πολλαπλές. 

Είχε δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες µέσω της κατανοµής, της είσπραξης και της απόδοσης φόρων, ήταν 

υπεύθυνη για την εκτέλεση των διαταγών της κεντρικής εξουσίας, για την τήρηση της τάξης και την απονοµή 

δικαιοσύνης, ήταν αρµόδια για τα κοινωφελή έργα και την κοινωνική πρόνοια,  για ζητήµατα παιδείας κ.α. Η 

συµµετοχή στους διοικητικούς µηχανισµούς της κοινοτικής οργάνωσης υπήρξε περιοριστική καθώς το δικαίωµα 

του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι παρέµενε αποκλειστικό δικαίωµα συγκεκριµένων οµάδων καθώς αποκλείονταν 

όσοι δεν πλήρωναν φόρους και οι γυναίκες. Στην περίπτωση της πόλης Μυτιλήνης οι δηµογέροντες που 

εκλέγονταν ήταν δώδεκα στον αριθµό. Από αυτούς επιλέγονταν, τις περισσότερες φορές οι οικονοµικά 

ισχυρότεροι, οι οποίοι αντιπροσώπευαν την κοινότητα στην τουρκική εξουσία και συµµετείχαν ως µέλη στο 

διοικητικό συµβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες για το θεσµό των κοινοτήτων και την οργάνωσή του στη 

Λέσβο αλλά και γενικότερα πρβλ. σχετικά Ε. Λιάτα, «Οι κοινότητες, ένας θεσµός µε πολλές όψεις», σελ. 309-

324 στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιµ.), Ιστορία…, ο.π., τόµ. 2ος, Ε. Σιφναίου, «Από τη µουσουλµανική…», ο.π., 

σελ. 394-395, 408-409, Γ. Α. Αριστείδη – Πάππη, ο.π., σελ. 47-48, Σ. Τζιµής, Π. Παρασκευαΐδης, κ.α., ο.π., σελ. 

163-165, S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 90, Γ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναµική και πολιτική 
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µε τις διατάξεις του νόµου Περί Βιλαετίων που καθόριζε τόσο τη σύσταση των συµβουλίων 

όσο και τον τρόπο εκλογής των µελών296 σε όλες τις επιµέρους διοικητικές υποδιαιρέσεις. 

Το προαναφερόµενο διοικητικό συµβούλιο, όπως άλλωστε και κάθε συµβούλιο στα 

πλαίσια ενός περίπλοκου γραφειοκρατικού µηχανισµού όπως αυτός της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, δεν θα µπορούσε να διεκπεραιώσει τις εργασίες και τις λειτουργίες του χωρίς 

την υποστήριξη ενός συστήµατος γραµµατειακής υποστήριξης. Για το λόγο αυτό στο 

διοικητικό συµβούλιο προβλέπονταν δύο γραµµατειακές θέσεις: µία αρχιγραµµατέα και µία 

απλού γραµµατέα. Παράλληλα, υπήρχε και το γραφείο αλληλογραφίας του καζά, το οποίο 

ήταν ο συνδετικός κρίκος επικοινωνίας µε τον κεντρικό κρατικό µηχανισµό, καθώς µέσω 

αυτού µεταβιβάζονταν οι επιταγές της Υψηλής Πύλης σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και 

αντιστρόφως τα αιτήµατα των επιµέρους υποδιοικήσεων προς την κεντρική εξουσία. Ήταν 

επίσης το αρµόδιο γραφείο για τη σύνταξη, τη συλλογή και την πρωτοκόλληση των 

εγγράφων της διοίκησης. Αποτελούνταν από το γραµµατέα αλληλογραφίας του καζά, από το 

βοηθό του, από έναν πρωτοκολλητή και τέλος, από έναν διερµηνέα. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί 

ότι το σύνολο των ατόµων που κατέχουν τις θέσεις του γραφειοκρατικού µηχανισµού είναι 

στο σύνολό τους µουσουλµάνοι, µε µοναδική εξαίρεση το διερµηνέα όπου είναι 

χριστιανός297. 

 Τα αντίστοιχα διοικητικά συµβούλια των υπολοίπων καζάδων του σαντζακίου 

                                                                                                                                                                                          
αυτοδιοίκηση: οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, Λιβάνης, Αθήνα 1982, σελ. 212-214, 417-436, Η. 

Νικολόπουλος, ∆οµές και θεσµοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αµπελάκια και ο κοινωνικοοικονοµικός 

µετασχηµατισµός του ελλαδικού χώρου, Κάλβος, Αθήνα 1988, σελ. 34, 36-37, 41-42, Γ. Καββαδίας, «Η ελληνική 

κοινότητα της Τουρκοκρατίας. ∆οκίµιο ορισµού», σελ. 508-512 στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (επιµ.), 

Συµπόσιο Η διαχρονική πορεία του κοινοτισµού στη Μακεδονία, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 1991, Π. Σαβοριανάκης, 

ο.π., σελ. 179, 183, Κ. Κωστής, ο.π., σελ. 58-59, 66 και Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 38, 43-45, 56-58, όπου 

αναφέρονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις συµµετοχής και ο τρόπος εκλογής στα δηµογεροντικά συµβούλια.     
296 Ο εν λόγω νόµος όριζε τον τρόπο εκλογής για την ανάδειξη των µελών των διοικητικών συµβουλίων σε όλα 

τα επίπεδα διοίκησης µέσω δύο βασικών περιορισµών που έθετε στην ανάδειξη των παραπάνω προσώπων: α) τα 

µέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να έχουν κάποια «τυπικά προσόντα» (να ξέρουν ανάγνωση 

και γραφή, να είναι τουλάχιστον 35 ετών και να πληρώνουν τουλάχιστον 150 γρόσια σε άµεσους φόρους) και β) 

όλες οι θέσεις των αιρετών µελών κατανέµονται σε ποσοστό 50% σε µουσουλµάνους και το άλλο 50% στις µη 

µουσουλµανικές κοινότητες, Χ. Παπαστάθης, ο.π., σελ. 45-47.     
297 Οι λόγοι, για τους οποίους υπάρχει µία τέτοιου τύπου κατανοµή των θέσεων στο γραφειοκρατικό µηχανισµό, 

αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας. 
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(Μολύβου, Πλωµαρίου, Μοσχονησίων) ήταν, κατά την περίοδο που εξετάζουµε, εξαµελές298, 

µε εξαίρεση αυτό των Μοσχονησίων που ήταν οκταµελές, και ήταν επιφορτισµένα µε τη 

διαχείριση των διοικητικών και των οικονοµικών υποθέσεων που αφορούσαν τον εκάστοτε 

καζά. Παρόλο που ακολουθούσαν την ίδια περίπου δοµή µεταξύ τους, µπορεί κανείς να 

διαπιστώσει ορισµένες αποκλίσεις, τις οποίες θα δούµε στη συνέχεια. Τα διοικητικά 

συµβούλια εδώ συγκροτούνταν από τον πρόεδρο, θέση την οποία κατελάµβανε ο εκάστοτε 

ανώτατος διοικητικός υπάλληλος του κάθε καζά ο καϊµακάµης, από δύο µόνιµα µέλη299, το 

λογιστή της υποδιοίκησης και το γραµµατέα αλληλογραφίας της υποδιοίκησης, καθώς και 

από ένα αριθµό αιρετών µελών που παρουσίαζε διαφοροποιήσεις από καζά σε καζά300. Στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης, εκτός από τους γραµµατείς 

αλληλογραφίας των καζάδων, η µόνη περιφέρεια που έχει ξεχωριστό τµήµα, το οποίο 

στελεχώνεται από γραµµατείς (έναν για την τουρκική και έναν για τη ελληνική γλώσσα), 

είναι ο καζάς Μολύβου. 

  Αξιοσηµείωτη είναι και η εθνοθρησκευτική σύνθεση των ατόµων που απαρτίζουν τις 

παραπάνω θέσεις σε αυτούς τους τρεις καζάδες του σαντζακίου Λέσβου. Στον καζά του 

                                                            
298 Κατά την περίοδο συγκρότησης τους ήταν πενταµελές.  
299 Στους καζάδες Μολύβου και Μοσχονησίων αναφέρεται και τρίτο µόνιµο µέλος ο ναΐπης (στην περίπτωση 

του καζά Μολύβου) ή ο µητροπολίτης (στην περίπτωση του καζά Μοσχονησίων).  
300 Η πρώτη διαφορά αφορούσε τον αριθµό των αιρετών µελών: στον καζά του Μολύβου αναφέρονται δύο 

µέλη, σε αυτόν του Πλωµαρίου τρία και στα Μοσχονήσια τέσσερα. Η δεύτερη διαφορά αφορούσε την 

εθνοθρησκευτική σύνθεση των µελών αυτών. Όπως είδαµε, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν για την 

εκλογή των µελών των συµβουλίων, έπρεπε να αντιπροσωπεύονται το σύνολο των εθνοτήτων κάθε περιοχής σε 

ποσοστό 50% για τους µουσουλµάνους και 50% για τις µη µουσουλµανικές κοινότητες. Στην περίπτωση του 

Μολύβου καταγράφονται µόνον οι µουσουλµάνοι, γεγονός το οποίο µπορούσε να εξηγηθεί µε βάση τα 

πληθυσµιακά δεδοµένα, τα οποία θα έδειχναν την απουσία χριστιανικού πληθυσµού, πράγµα το οποίο δεν 

ισχύει, αφού η ίδια η επετηρίδα αναφέρει για το Μόλυβο ότι «…στην υποδιοίκηση του Μολύβου 

περιλαµβάνονται…µουσουλµανικός πληθυσµός 3.774 {άτοµα} και χριστιανικός πληθυσµός 13.534 {άτοµα}…». 

Στην περίπτωση του Πλωµαρίου καταγράφεται µία θέση µουσουλµάνου αντί για δύο όπως συµβαίνει µε τους 

χριστιανούς. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η θέση ήταν κενή διότι σύµφωνα µε τις υπόλοιπες καταγραφές 

της επετηρίδας όταν µία θέση παρέµενε προσωρινά κενή αυτό δηλώνονταν. Θα πρέπει µάλλον να αποδώσουµε 

το παραπάνω γεγονός στην αδυναµία της κεντρικής εξουσίας να επιβάλλει την απόλυτη εφαρµογή των νόµων 

στις περιοχές που ήταν µακρύτερα από το κέντρο. Αντίθετα στην περίπτωση του καζά Μοσχονησίων το σύνολο 

των θέσεων των αιρετών µελών καταλαµβάνεται από χριστιανούς καθώς δεν υπάρχει µουσουλµανικός 

πληθυσµός σε αυτόν.         
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Μολύβου, µε µοναδική εξαίρεση το γραµµατέα των ελληνικών, οι υπόλοιποι αξιωµατούχοι 

και υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις είναι µουσουλµάνοι. Παράδοξο εκτός από το γεγονός 

της αναντιστοιχίας των εκλεγµένων µελών είναι και η απουσία καταγραφής του µητροπολίτη 

Μηθύµνης301. Στον καζά Πλωµαρίου εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο καΐµακάµης του 

καζά και πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι χριστιανός. Τα υπόλοιπα δύο µόνιµα 

µέλη είναι µουσουλµάνοι ενώ τα δύο από τα τρία εκλεγµένα µέλη είναι χριστιανοί. Τέλος 

στον καζά των Μοσχονησίων τρία από τα τέσσερα µόνιµα µέλη είναι µουσουλµάνοι, ενώ και 

τα τέσσερα εκλεγµένα µέλη είναι χριστιανοί. 

Τέλος, όσον αφορά το θεσµό του διοικητικού συµβουλίου θα πρέπει να σηµειώσουµε 

ότι επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες βαθµίδες τις διοικητικής πυραµίδας δηλαδή τόσο σε 

επίπεδο ναχιγιέδων302 όσο και σε επίπεδο συνοικιών (mahale) στις πόλεις303 ή αντίστοιχα 

                                                            
301 Παρότι το νησί χωρίζονταν σε δύο µητροπόλεις στα διοικητικά συµβούλια των καζάδων του νησιού 

καταγράφεται µόνον ο µητροπολίτης Μυτιλήνης, ως εκπρόσωπος της χριστιανικής κοινότητας, στο οµώνυµο 

διοικητικό συµβούλιο πράγµα που ενισχύει την άποψη µας ότι το εν λόγω συµβούλιο είχε και το ρόλο του 

συµβουλίου που εκπροσωπούσε το σαντζάκι συνολικά απέναντι στην κεντρική οθωµανική εξουσία.   
302 Το 1876 δηµοσιεύτηκε ένας νέος νόµος µε τίτλο Περί της διοικήσεως των δήµων (ναχιγιέ). Ο νόµος αυτός 

αποτέλεσε συµπλήρωµα του προηγούµενου νόµου Περί Βιλαετίων του 1871 καθώς πολλά άρθρα παρέµειναν τα 

ίδια και απλά συµπληρώθηκαν. Στο νέο νόµο θεσπίζονταν αντίστοιχης δοµής διοικητικά συµβούλια, τα οποία θα 

βοηθούσαν τους µουδίρηδες στην άσκηση των αστυνοµικών και διοικητικών καθηκόντων τους (εκτελούσαν τις 

διαταγές και τις οδηγίες που τους διαβιβάζονταν από την έδρα του καζά στην οποία υπάγονταν, µετέφεραν στον 

καϊµακάµη τις αποφάσεις του συµβουλίου του κάθε ναχιγιέ καθώς και τις αιτήσεις που γίνονταν από την πλευρά 

των κατοίκων, επιτηρούσαν τις εκλογές των µουχτάρηδων και των δηµογερόντων, διενεργούσαν τις 

προανακρίσεις και έστελναν στην έδρα του καζά όσους διέπρατταν αδικήµατα). Οι περιορισµοί που θέτονταν 

για την κατάληψη της θέσης αυτής καθώς επίσης και ο τρόπος εκλογής τους όπως και των υπολοίπων µελών του 

συµβουλίου ήταν σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτόν των υπολοίπων βαθµίδων διοίκησης και καθορίζονταν 

επακριβώς από τον παραπάνω νόµο. Τα συµβούλια των ναχιγιέδων απαρτίζονταν από τακτικά και αιρετά µέλη 

που προέρχονταν από τα µέλη των δηµογεροντικών συµβουλίων των χωριών, τα οποία βρίσκονται εντός της 

περιοχής του κάθε ναχιγιέ. Ο αριθµός των µελών του κάθε συµβουλίου κυµαίνονταν από τέσσερα έως οκτώ 

άτοµα, ενώ ένα από τα µέλη αυτά έπρεπε να είναι ο βοηθός του µουδίρη. Τα συµβούλια συγκαλούνταν στην 

έδρα του κάθε ναχιγιέ υπό την προεδρία του εκάστοτε µουδίρη τέσσερις φορές το χρόνο αφού πρώτα έπαιρναν 

έγκριση από το νοµάρχη. Στα καθήκοντά τους εντάσσονταν η συζήτηση για τη δηµιουργία κοινωφελών 

ιδρυµάτων και έργων στα πλαίσια του ναχιγιέ µε τη συνδροµή των κατοίκων, η µελέτη των σχετικών υποθέσεων 

µε τη γεωργία, τη βιοµηχανία, το εµπόριο κ.α. που υποβάλλονταν από τα δηµογεροντικά συµβούλια, η µελέτη 

των αποφάσεων των δηµογεροντικών συµβουλίων των χωριών για τη διανοµή των φόρων στους κατοίκους, η 
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χωριών στην ύπαιθρο304, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις του νόµου Περί Βιλαετίων. Η 

επετηρίδα, µε την οποία ασχολούµαστε, δυστυχώς δεν περιλαµβάνει πληροφορίες για τη 

διοικητική δοµή των υπηρεσιών που υπήρχαν στα επίπεδα αυτά. Μοναδική εξαίρεση 

αποτελεί το γεγονός της καταγραφής του ονόµατος του διοικητή κάθε ναχιγιέ, πράγµα όµως 

που δεν επιτρέπει να εξαγάγουµε µε ασφάλεια συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο 

εφαρµόζονταν στην πράξη οι διατάξεις του νόµου σε αυτό το επίπεδο διοίκησης.  

Ο δεύτερος κλάδος διοικητικών υπηρεσιών, ο οποίος εντοπίζεται στο σύνολο των 

καζάδων του σαντζακίου Λέσβου είναι αυτός, στον οποίο εγγράφονται οι υπηρεσίες που 

ασχολούνται µε τον ευρύτερο δηµοσιονοµικό τοµέα. Η πρώτη από τις υπηρεσίες που 

συγκροτούσαν τον παραπάνω κλάδο ήταν το λογιστικό γραφείο ως αρµόδιο για τις 

οικονοµικές υποθέσεις του καζά Μυτιλήνης, αλλά ταυτόχρονα και για ολόκληρο το σαντζάκι 

Λέσβου. Έδρευε στον καζά Μυτιλήνης, ενώ οι αντίστοιχες διευθύνσεις στους κατά τόπους 

καζάδες λειτουργούσαν ως «παραρτήµατά» του, µεταβιβάζοντάς του τα στοιχεία από τις εκεί 

οικονοµικές τους υποθέσεις. Στελεχώνονταν από τον αρχιλογιστή του σαντζακίου, από το 

βοηθό του, από δύο πρωτοκολλητές -έναν που ήταν υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου 

καθηµερινών εσόδων-εξόδων και έναν για τα υπόλοιπα ζητήµατα πρωτοκόλλου- και από 

έναν ταµία. Αντίστοιχα οι κατά τόπους υπηρεσίες στους περιφερειακούς καζάδες 

στελεχώνονταν από έναν λογιστή και ένα ταµία στον καζά Μολύβου, από ένα ταµία στον 

καζά Πλωµαρίου ενώ δεν υπήρχε αντίστοιχο τµήµα ή υπάλληλος στον καζά Μοσχονησίων.  

Εκτός από το λογιστικό γραφείο, τον δηµοσιονοµικό τοµέα διοίκησης συµπλήρωναν το 

γραφείο καταγραφής φόρων από τη µία και η διεύθυνση δεκάτης από την άλλη. Το πρώτο 

από αυτά ήταν επιφορτισµένο µε την κατανοµή στους κατοίκους των φόρων, τους οποίους 

όριζε η κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική του υπηρεσία που έδρευε στον καζά Μυτιλήνης 

στελεχώνονταν από τον αρµόδιο υπάλληλο καταγραφής των φόρων, τους δύο γραµµατείς που 

ήταν υπεύθυνοι για την κατανοµή των φόρων στις κωµοπόλεις και τα χωριά, τους δύο 

                                                                                                                                                                                          
είσπραξή τους και η παράδοσή τους στην έδρα του καζά, στον οποίο υπάγονταν ο κάθε ναχιγιές, Χ. 

Παπαστάθης, ο.π., σελ. 55-58, 64-67. 
303 Σύµφωνα µε το Νόµο του 1864 ορίζονταν η συνοικία ως ξεχωριστή διοικητική οντότητα και θεωρούνταν ως 

ένα χωριό. Ανέφερε ο νόµος : «… B„g q£g mÒibfg h^… htjlmÒibfg mbkq»hlkq̂  l„h…̂ f qlÙi£ufpqlk ¢m^oq…wlrpf 

j…̂ k prklfh…̂ k, h^… °h£pqe prklfh…̂  nbtob‹q̂ f æg ›k uto…lk…», Νικολαΐδης τόµ. γ΄, σελ. 2911.  
304 Στα αντίστοιχης δοµής συµβούλια που υπήρχαν στα χωριά και στις συνοικίες στην πόλη επικεφαλής 

αντίστοιχα, ήταν οι µουχτάρηδες. 
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γραµµατείς του Κασατούρα305 και έναν αρχειοφύλακα. Στους υπόλοιπους καζάδες η εν λόγω 

υπηρεσία στελεχώνονταν από έναν γραµµατέα καταγραφής φόρων, ενώ στον καζά του 

Μολύβου κατ’ εξαίρεση, αναφέρονται δύο καθώς και ένας γραµµατέας των ταπού. Από την 

άλλη, στη διεύθυνση δεκάτης, οι υπάλληλοί της ήταν επιφορτισµένοι µε τη συλλογή του 

οµώνυµου φόρου (δεκάτης) που υπολογίζονταν επί της παραγωγής. Στην κεντρική της 

υπηρεσία στον καζά της Μυτιλήνης επανδρώνονταν από έναν διευθυντή, έναν γενικό 

επιθεωρητή, έναν αρχιγραµµατέα και τρεις γραµµατείς, ενώ σε κάθε ένα από τους 

υπόλοιπους καζάδες, από ένα υπάλληλο, έναν αρχιγραµµατέα και ένα γραµµατέα µε εξαίρεση 

τον καζά Μοσχονησίων όπου αυτή η υπηρεσία δεν αναφέρεται καθόλου.  

Τέλος στο δηµοσιονοµικό τοµέα θα πρέπει να εντάξουµε και τα τελωνειακά τµήµατα, 

τα οποία ήταν αρµόδια για την είσπραξη των έµµεσων φόρων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

τελωνειακά τµήµατα υπήρχαν ως ξεχωριστές υπηρεσίες στους καζάδες Μυτιλήνης και 

Πλωµαρίου. Αντίθετα στον καζά Μολύβου υπάρχει µόνον ένας εισπράκτορας κυβερνητικών 

φόρων, ενώ στον καζά Μοσχονησίων δεν αναφέρεται καθόλου. Στους δύο πρώτους καζάδες 

όπου υπάρχει µία οργανωµένη διοικητική δοµή στην υπηρεσία βλέπουµε ότι η τελευταία 

συγκροτούνταν από έναν διευθυντή, έναν γενικό επιµελητή, έναν γενικό επιθεωρητή, έναν 

ταµία και δύο γραµµατείς στο τµήµα της Μυτιλήνης και από έναν τελωνειακό υπάλληλο, 

έναν επιθεωρητή και έναν γραµµατέα στο αντίστοιχο τµήµα του Πλωµαρίου.  Μπορεί κανείς 

να παρατηρήσει ότι σχεδόν το σύνολο των ατόµων που στελεχώνουν ολόκληρο το 

δηµοσιονοµικό τοµέα ήταν µουσουλµάνοι µε εξαίρεση µόνο τους δύο ταµίες στους καζάδες 

Μολύβου και Πλωµαρίου, οι οποίοι ήταν χριστιανοί.  

Ο τρίτος κλάδος αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών είναι ο δικαστικός306, αυτός που 

                                                            
305 Αποτελούσε αξίωµα του φύλακα των ξιφολογχών.   
306 Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστούν ορισµένα ζητήµατα που αφορούν το σύστηµα δικαιοσύνης που ίσχυε στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα, ιδιαίτερα µετά το 1869 όπου µε τη 

δικαστική µεταρρύθµιση δηµιουργούνται και κοσµικά δικαστήρια δίπλα στα θρησκευτικά. Είναι προφανής η 

προσπάθεια που έγινε για τη συνύπαρξη παλιών και νέων θεσµών µέσω της ενσωµάτωσης του παλιού-

παραδοσιακού στο νέο-εξευρωπαϊσµένο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης. Αποτέλεσµα του παραπάνω ήταν, στο 

επίπεδο της δικαστικής εξουσίας, η έλλειψη κοινού συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης. Υπήρχαν τουλάχιστον 

τέσσερα είδη δικαστηρίων, τα οποία υπάγονταν διοικητικά σε διαφορετικές εξουσίες. Η πρώτη κατηγορία ήταν 

αυτή των Nizamiye δικαστηρίων που υπάγονταν στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και χειρίζονταν ποινικές και 

αστικές υποθέσεις των Οθωµανών υπηκόων εκτός από τα ζητήµατα γάµων, διαζυγίων, θανάτων και 

κληρονοµιών. Τα ζητήµατα αυτά ενέπιπταν στις αρµοδιότητες της δεύτερης κατηγορίας που ήταν τα 
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περιλάµβανε τα τµήµατα της δικαιοσύνης307. Αποτελούνταν από τα τµήµατα του πολιτικού 

                                                                                                                                                                                          
θρησκευτικά δικαστήρια του κάθε millet για τα µέλη του και τα οποία υπάγονταν τα µεν µουσουλµανικά στο 

σεϊχουλισλάµη, τα δε µη µουσουλµανικά στον αντίστοιχο θρησκευτικό «ηγέτη» κάθε millet (στην περίπτωση 

των χριστιανών ήταν ο αντίστοιχος µητροπολίτης). Η τρίτη κατηγορία ήταν τα δικαστήρια των προξένων, τα 

οποία περιορίζονταν σε ζητήµατα εµπορικών διαφορών που προέκυπταν από τις διοµολογήσεις που είχαν 

παραχωρηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες και ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Τέλος, η τέταρτη 

κατηγορία ήταν αυτή των µεικτών εµποροδικείων, τα οποία δηµιουργήθηκαν µετά την αναθεώρηση του 

Εµπορικού Κώδικα το 1862 και χειρίζονταν υποθέσεις εµπορικών διαφορών ανάµεσα σε Οθωµανούς και µη 

Οθωµανούς υπηκόους ή ακόµα και εµπορικές διαφορές Οθωµανών υπηκόων που προέρχονταν από διαφορετικά 

millet και υπάγονταν στο υπουργείο δικαιοσύνης. Αυτή η περίπλοκη δοµή είχε ως αποτέλεσµα την έκδοση µίας 

σειράς νόµων µε σκοπό την αναδιοργάνωση της δικαστικής εξουσίας. Ο νόµος του 1879 έδωσε στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης τον έλεγχο όλων δικαστηρίων εκτός από τα θρησκευτικά δικαστήρια που παρέµειναν υπό τον 

έλεγχο του κάθε millet. Το δικαστικό σύστηµα  πέρασε στην τελική του αναδιοργάνωση όπου κυριάρχησε µία 

ιεραρχική δοµή. Στο χαµηλότερο επίπεδο τα nizami δικαστήρια βασίστηκαν σε ένα ειρηνοδικείο στους 

ναχιγιέδες και σε ένα πρωτοδικείο στους καζάδες. Τα δικαστήρια, τα οποία βρίσκονταν σε κάθε κεντρικό καζά 

κάθε σαντζακίου λειτούργησαν ως εφετεία, ενώ τα αντίστοιχά τους που υπήρχαν στην πρωτεύουσα κάθε 

µεγαλύτερης διοικητικής µονάδας (βιλαέτι) λειτούργησαν ως ειδικά εφετεία για υποθέσεις που µεταφέρονταν 

από µικρότερης βαθµίδας δικαστήρια. Όλες οι κατηγορίες αυτών των δικαστηρίων διαιρούνταν σε ποινικά και 

αστικά. Τέλος υπήρχε το Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο (Mahkeme-i Temiyiz) στην Κωνσταντινούπολη ως 

τελευταίο επίπεδο εφετείου (κάτι σαν τον Άρειο Πάγο), ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν και συνέχισαν να 

λειτουργούν στα µεγάλα εµπορικά κέντρα µεικτά εµποροδικεία αρµόδια για τις εµπορικές υποθέσεις. Αλλαγές 

δεν επήλθαν µόνο στη δοµή αλλά και στην ουσία του δικαστικού συστήµατος. Οι νέοι κοσµικοί νόµοι που 

υιοθετήθηκαν και εφαρµόστηκαν στα λαϊκά δικαστήρια είχαν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της εξουσίας των 

θρησκευτικών δικαστηρίων, ενώ µε αργούς ρυθµούς αυξάνονταν και ο αριθµός των δικαστών που προέρχονταν 

από τη σχολή δικαστών που άνοιξε το 1876 πρβλ. σχετικά S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 118-119, 

246-248, D. Kushner, «The place of the Ulema in the Ottoman Empire during the age of reform (1839-1918)», 

Turcica, vol. 19 (1987) pp. 59-62, C. Issawi (ed.), The economic history of Turkey, 1800-1914, The University of 

Chicago Press, Chicago 1980, pp. 5, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 107, 112, 117, 120, 179, Π. 

Σαβοριανάκης, ο.π., σελ. 116-119. 
307 Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τα δικαστήρια, για τα οποία γίνεται λόγος στην επετηρίδα, ανήκουν στην 

κατηγορία εκείνη που υπάγονταν διοικητικά στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια του 

κάθε millet δεν αναφέρονται στην επετηρίδα που εξετάζουµε. Στην περίπτωση της Λέσβου, για τη χριστιανική 

κοινότητα, τα δικαστήρια αυτά ήταν δύο, ένα σε κάθε εκκλησιαστική περιφέρεια, και ήταν αρµόδια για την 

εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακών διαφορών και κληρονοµικού δικαίου. Απαρτίζονταν από τους κοινοτικούς 

άρχοντες, τους δηµογέροντες, ενώ αυτοδικαίως µέλος του δικαστηρίου αυτού ήταν και ο εκάστοτε 

θρησκευτικός αρχηγός (µητροπολίτη). Οι υποθέσεις δικάζονταν στις έδρες των µητροπόλεων, στη Μυτιλήνη και 

στην Καλλονή, γεγονός που καθιστούσε προβληµατική τη διαδικασία εκδίκασης µιας υπόθεσης λόγω της 
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(αστικού) και ποινικού πρωτοδικείου και από τη συνακόλουθη γραµµατεία που ήταν 

επιφορτισµένη µε τη γραµµατειακή υποστήριξη τους. Τα παραπάνω δικαστήρια στεγάζονταν 

στην πρωτεύουσα του σαντζακίου και λειτουργούσαν ως πρωτοβάθµια308 όργανα απονοµής 

δικαιοσύνης, στα οποία κατέφευγαν όσοι αντιδικούσαν για κάποιο ζήτηµα. Απαρτίζονταν, το 

µεν πολιτικό πρωτοδικείο, από τον πρόεδρο309, τον πάρεδρο, έναν εκτελεστικό υπάλληλο, 

έναν συµβολαιογράφο και δύο µέλη, το δε ποινικό πρωτοδικείο από τον πρόεδρο, τον 

πάρεδρο, έναν αντιεισαγγελέα και δύο µέλη. Η υποκείµενη σε αυτά γραµµατεία 

αποτελούνταν από έναν αρχιγραµµατέα, τέσσερις δικαστικούς γραµµατείς και έναν κλητήρα, 

οι οποίοι στο σύνολό τους ήταν µουσουλµάνοι. Στους υπόλοιπους καζάδες τα πρωτοδικεία 

δεν χωρίζονταν σε αστικά και ποινικά, αλλά αποτελούσαν ένα ενιαίο σώµα και απαρτίζονταν 

από τον πρόεδρο, από έναν αριθµό µελών που διέφερε από καζά σε καζά310, από έναν 

ανακριτή311, ενώ είχαν και έναν ή δύο γραµµατείς, ανάλογα µε το µέγεθος της περιφέρειας 

και το συνακόλουθο όγκο δουλειάς, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Θα πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι στις τελευταίες σελίδες της επετηρίδας πληροφορούµαστε για την 

προαναφερόµενη δικαστική αναδιοργάνωση έτσι όπως πραγµατοποιήθηκε στο σαντζάκι της 

Λέσβου312 προς τα τέλη του 19ου αιώνα και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πρωτοβάθµιων 

πρωτοδικείων σε όλους τους ναχιγιέδες313. Τα νέα αυτά δικαστήρια απαρτίζονταν από τον 

                                                                                                                                                                                          
απόστασης πολλών κοινοτήτων από την έδρα της κάθε µητρόπολης. Ο χριστιανικός πληθυσµός είχε βέβαια και 

τη δυνατότητα να απευθυνθεί και στα κατά τόπους πολιτικά δικαστήρια, πρβλ. σχετικά Μ. 

Σταµατογιαννοπούλου, «Μακράν κοίτης και τραπέζης. Οι συζυγικές συγκρούσεις στη Λέσβο του 19ου αιώνα», 

Μνήµων, τόµ. 16 (1994) σελ. 110. 
308 Πάνω από αυτά ήταν τα δευτεροβάθµια δικαστήρια στην πρωτεύουσα του βιλαετίου, πρβλ. κεφ. 2ο.   
309 Παρότι η σχολή δικαστών είχε ανοίξει από το 1876 διατηρήθηκε σε ισχύ η πρακτική να διορίζεται ως 

πρόεδρος του πρωτοδικείου ο καδής της κάθε περιοχής. Το παραπάνω γεγονός, για την περίπτωση του 

σαντζακίου της Λέσβου, επιβεβαιώνει και η επετηρίδα που εξετάζουµε καθώς σε δύο περιπτώσεις όπου έχουµε 

στοιχεία για τον καδή (καζάς Μυτιλήνης και καζάς Μολύβου) αναγράφεται το όνοµά του και στη θέση του 

προέδρου του κάθε πρωτοδικείου, πρβλ. Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο. 
310 Στον καζά του Μολύβου και του Πλωµαρίου αναφέρονται δύο, ενώ στα Μοσχονήσια τέσσερα.  
311 ∆εν αναφέρεται µόνο στην περίπτωση του Πλωµαρίου. 
312 «…τα ονόµατα των υπολοίπων υπαλλήλων και των προέδρων των πρωτοδικείων που οργανώθηκαν από την 

αρχή στους έξι ναχιγιέδες της Μυτιλήνης…», Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 195-196. 
313 Πρβλ. σχετικά Μέρος 2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 196-199. Λόγω του προσφάτου της ιδρύσεως των 

πρωτοδικείων σε αρκετές περιπτώσεις ορισµένες θέσεις παραµένουν κενές. Αναφορά σε αυτή την κατηγορία 

δικαστηρίων έχουµε και στο Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 331. 
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πρόεδρο, από δύο µέλη, από έναν βοηθό ανακριτή, έναν επιθεωρητή και δύο γραµµατείς.  

  Αξιοσηµείωτη είναι και η συνολική εθνοθρησκευτική σύνθεση των δικαστηρίων (µαζί 

µε τα νέο-ιδρυθέντα πρωτοδικεία στους ναχιγιέδες) όπου παρατηρούµε ότι στον καζά 

Μυτιλήνης ήταν όλοι µουσουλµάνοι εκτός από τέσσερα µέλη και έναν αντιεισαγγελέα που 

ήταν χριστιανοί. Στον καζά Μολύβου ο πρόεδρος του πρωτοδικείου του ναχιγιέ Ερεσού, δύο 

µέλη και ένα βοηθός ανακριτή ήταν χριστιανοί. Στον καζά Πλωµαρίου ήταν όλοι χριστιανοί 

εκτός του γραµµατέα και του νεοσύστατου πρωτοδικείου στον Πολιχνίτο που ήταν όλοι 

µουσουλµάνοι εκτός από ένα µέλος. Τέλος στον καζά Μοσχονησίων ήταν όλοι χριστιανοί 

εκτός του γραµµατέα και του προέδρου314 που ήταν µουσουλµάνοι. Παρατηρεί δηλαδή κανείς 

ότι οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει στο δικαστικό τοµέα και 

αναφέρονταν σε περισσότερο αµερόληπτη απονοµή της δικαιοσύνης καθώς και 

αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήµατος, µέσω της ίδρυσης ενιαίων χριστιανικών και 

µουσουλµανικών δικαστηρίων, είχε αρχίσει να πραγµατοποιείται παρόλο που η σύνθεση των 

δικαστηρίων παρέµενε άνιση υπέρ των µουσουλµάνων.    

Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το εµποροδικείο που λειτουργούσε 

στον κεντρικό καζά παρόλο που δεν είχε παραρτήµατα στους υπόλοιπους καζάδες315. 

Απαρτίζονταν από έναν χριστιανό πρόεδρο316, δύο ισόβια µέλη που δεν προέκυπταν από 

εκλογή (έναν από κάθε εθνοθρησκευτική κοινότητα), δύο αιρετά µέλη (όπως και στην 

προηγούµενη περίπτωση) και έναν µουσουλµάνο γραµµατέα που ήταν επιφορτισµένος µε τη 

γραµµατειακή υποστήριξη του εµποροδικείου. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υποβάλλονταν 

κατόπιν στο βαλή για επικύρωση. Παρατηρούµε δηλαδή ότι στο εµποροδικείο η παρουσία 

των χριστιανών ήταν αριθµητικά πολύ µεγαλύτερη από εκείνη των µουσουλµάνων και αυτό 

λόγω του ότι το εµπόριο της περιοχής στο µεγαλύτερο µέρος βρίσκονταν στα χέρια του µη 

µουσουλµανικού πληθυσµού. 
                                                            
314 Στην επετηρίδα η θέση του προέδρου εµφανίζεται κενή. Όµως από τις τελευταίες σελίδες στις οποίες 

σηµειώνονταν οι µεταγενέστερες αλλαγές πληροφορούµαστε ότι «…διατάχθηκε ο διορισµός του Αχµέτ Μπέη που 

ήταν από τα µέλη του πρωτοδικείου Μυτιλήνης, ως προέδρου του δικαστηρίου των Μοσχονησίων…», Μέρος 2ο, 

Παράρτηµα 2ο, σελ. 195-196, χωρίς όµως να αναγράφεται το όνοµα αυτό στο πρωτοδικείο Μυτιλήνης, Μέρος 

2ο, Παράρτηµα 2ο, σελ. 170-171   
315 Πρβλ. υποσ. 307. 
316 Είναι φανερό ότι η ύπαρξη χριστιανού στη θέση του προέδρου του εµποροδικείου καταρρίπτει τον ισχυρισµό 

της Σιφναίου ότι: «… το εµποροδικείο δεν είχε ποτέ πρόεδρο χριστιανό, αν και οι Τούρκοι δεν είχαν καµία 

εµπορική δραστηριότητα…», Σιφναίου, Λέσβος…, ο.π., σελ. 69.    
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Ο επόµενος κλάδος ήταν τα δηµαρχιακά συµβούλια (belediye meclisi), τα οποία είχαν 

αρχίσει να λειτουργούν πιλοτικά µε τη διοικητική αναδιοργάνωση του 1864. Αργότερα µετά 

το 1877 ο θεσµός της δηµαρχίας επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες επαρχίες της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας. Στο νέο αυτό επαρχιακό κώδικα δηµοτικής διοίκησης (νόµο) που 

δηµοσιεύτηκε το 1877 ορίζονταν ότι σε κάθε πόλη ή κωµόπολη στην οποία βρίσκεται η έδρα 

είτε του νοµάρχη είτε του διοικητή ή του υποδιοικητή υπάρχει ένα δηµαρχιακό συµβούλιο 

(belediye) για τις δηµοτικές υποθέσεις. Το δηµαρχιακό συµβούλιο αποτελούνταν από έξι έως 

δώδεκα µέλη ανάλογα µε τον πληθυσµό της περιοχής και περιελάµβανε εκτός από το 

δήµαρχο, τα µέλη και τους αναγκαίους υπάλληλους, έναν δηµοτικό γιατρό, έναν µηχανικό, 

έναν κτηνίατρο και αξιωµατούχους. Οι θέσεις των µελών κατανέµονταν αναλογικά µε την 

εθνοθρησκευτική σύνθεση του πληθυσµού αντανακλώντας το συσχετισµό των δυνάµεων 

µεταξύ µουσουλµανικού και χριστιανικού στοιχείου. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

∆ηµαρχία ως όργανο διαχείρισης των υποθέσεων της κοινότητας υπολειτουργούσε και 

παρέµενε πάντα σε δεύτερο επίπεδο σε σχέση µε τη δηµογεροντία που είχε πάντα τον 

πρωτεύοντα ρόλο317. Αναφέρει χαρακτηριστικά η Σιφναίου ότι «…η δηµαρχία απέδωσε έργο 

µόνο στις περιπτώσεις που ιδιωτικά κεφάλαια ενεπλάκησαν µε τα δηµαρχιακά καθήκοντα και 

τα οράµατα ανάπλασης ορισµένων δηµάρχων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του 

δηµάρχου Κ. Καβέτσου όπου λόγω της οικονοµικής του δύναµης είχε την εύνοια του βαλή του 

Αρχιπελάγους και µπορούσε και παρέκαµπτε της αντιρρήσεις του Οθωµανού διοικητή του 

νησιού…»318.   

Στην περίπτωση του σαντζακίου της Λέσβου συναντάµε τρία δηµαρχιακά συµβούλια 

που υπάρχουν στους καζάδες του νησιού της Μυτιλήνης, ενώ δεν αναφέρεται  δηµαρχιακό 

συµβούλιο στον καζά των Μοσχονησίων. Παρατηρεί κανείς ότι ο αριθµός των µελών τους 

διέφερε από καζά σε καζά (10µελές στη Μυτιλήνη, 7µελές στο Μόλυβο και 6µελές στο 

Πλωµάρι) ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε περιοχής. Σηµειώνονται όµως κάποιες εξαιρέσεις 

σύµφωνα µε όσα όριζε ο νόµος. Έτσι στην περίπτωση των καζάδων της Μυτιλήνης και του 

Πλωµαρίου το σύνολο των µελών του δηµαρχιακού συµβουλίου είναι χριστιανοί και δεν 

                                                            
317 Ε. Σιφναίου, «Από τη µουσουλµανική…», ο.π., 408, B. Abu-Manneh, «The sultan…», ο.π., σελ. 392, Χ. 

Παπαστάθης, ο.π., σελ. 43, 60-61 και Μ. Χουλιαράκης, ο.π., σελ. 64-65. Στα τελευταία δύο βιβλία 

περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος εκλογής και οι περιορισµοί που τίθονταν για τη συµµετοχή στα δηµαρχιακά 

συµβούλια. 
318 Ε. Σιφναίου, «Από τη µουσουλµανική…», ο.π., σελ. 409. 
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προβλέπονται θέσεις µουσουλµάνων καθώς η πληθυσµιακή υπεροχή του χριστιανικού 

στοιχείου είναι συντριπτική319. Στον καζά του Μολύβου η πλειοψηφία των µελών του 

συµβουλίου είναι µουσουλµάνοι παρόλο που πληθυσµιακά υπερτερούν οι χριστιανοί320.  

Η τελευταία κατηγορία διοικητικών υπηρεσιών που εντάσσεται σε αυτό τον κλάδο είναι 

τα γραφεία καταγραφής του πληθυσµού και της παραγόµενης ποσότητας γεωργικών 

προϊόντων. Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των διοικητικών υπηρεσιών που 

δηµιουργήθηκε από το οθωµανικό κράτος µε σκοπό τη µεγιστοποίηση των εσόδων του, 

πράγµα που ήταν εφικτό µέσα από τη συγκέντρωση στοιχείων για την ακριβή ποσότητα του 

παραγόµενου προϊόντος και τον ακριβή αριθµό του ανθρώπινου δυναµικού της 

αυτοκρατορίας. Καθήκοντα των υπαλλήλων ήταν η διατήρηση των βιβλίων γενικής 

απογραφής,  η σύνταξη στατιστικών πινάκων για τα κτήµατα και τον πληθυσµό των 

κατοίκων. 

Αποτελούνταν από δύο υπηρεσίες, το γραφείο απογραφής πληθυσµού και την επιτροπή 

γεωργίας. Τα γραφεία απογραφής του πληθυσµού υπήρχαν σε όλους τους καζάδες του 

σαντζακίου της Λέσβου λόγω των αλλαγών στον τρόπο απογραφής του πληθυσµού. Τα 

παραπάνω γραφεία προέβλεπαν δύο θέσεις για κάθε καζά οι οποίες θα στελεχώνονταν από 

έναν υπάλληλο και έναν γραµµατέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω του νεοσύστατου της 

δηµιουργίας των γραφείων αυτών οι παραπάνω θέσεις σε όλους τους καζάδες του σαντζακίου 

Λέσβου παρέµεναν κενές321. Αντίθετα οι επιτροπές γεωργίας συστάθηκαν το 1877 µε σκοπό 

τον έλεγχο και την καταγραφή της αγροτικής παραγωγής, ενώ ήταν επιφορτισµένες και µε 

την αγροτική ασφάλεια322. Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονταν από έναν πρόεδρο και έναν 

αριθµό µελών, τα οποία εκλέγονταν µεταξύ των τοπικών κοτζαµπάσηδων. Ο αριθµός των 

µελών δεν ήταν σταθερός, αλλά διέφερε από καζά σε καζά. Σε αυτόν της Μυτιλήνης ο 

αριθµός έφτανε τα πέντε µέλη, σε αυτόν του Πλωµαρίου τα τρία, ενώ στα Μοσχονήσια ήταν 

                                                            
319 Στην επετηρίδα αναφέρεται ότι ο καζάς Μυτιλήνης περιλαµβάνει 2.400 µουσουλµάνους και 16.847 

χριστιανούς και ο καζάς Πλωµαρίου 8.885 χριστιανούς και µόνο 312 µουσουλµάνους  
320 ο.π., υποσ. 310.   
321 Μπορεί κανείς να παρατηρήσει µέσα από την επετηρίδα ότι η ύπαρξη κενών θέσεων στα γραφεία απογραφής 

πληθυσµού δεν περιορίζεται µόνο στο σαντζάκι της Λέσβου, αλλά εµφανίζεται, αλλού σε µεγαλύτερο και αλλού 

σε µικρότερο βαθµό, στα υπόλοιπα σαντζάκια του βιλαετίου Αρχιπελάγους, πράγµα που φανερώνει τη νεογενή 

δηµιουργία των παραπάνω διοικητικών θέσεων.        
322 Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 330. 
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δύο. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι απουσιάζει η επιτροπή γεωργίας από τον καζά του 

Μολύβου. Η παραπάνω απουσία θα µπορούσε εν µέρει, να εξηγηθεί µε βάση την εδαφική 

σύσταση του. Το δυτικό τµήµα του νησιού της Λέσβου, το οποίο περιέχεται στον παραπάνω 

καζά αποτελείται ως επί το πλείστον από ηφαιστειογενή πετρώµατα γεγονός που καθιστά το 

µεγαλύτερο µέρος του άγονο323. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι όλοι όσοι συµµετέχουν 

στις επιτροπές γεωργίας είναι χριστιανοί, µε εξαίρεση την επιτροπή του καζά Μυτιλήνης 

όπου ο πρόεδρος και τα τρία από τα πέντε µέλη της είναι  µουσουλµάνοι.  

Όσες διοικητικές υπηρεσίες εντάσσονταν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή όσες 

εντοπίζονταν µόνο στον κεντρικό καζά της Μυτιλήνης, ήταν εκείνες οι οποίες  αποτελούσαν 

τον κεντρικό κορµό της διοικητικής µηχανής του σαντζακίου. Μέσω αυτού του µηχανισµού 

εφαρµόζονταν οι επιταγές της κεντρικής διοίκησης του βιλαετίου σε ολόκληρο το σαντζάκι 

Λέσβου και αντιστρόφως µέσω αυτού συλλέγονταν τα αιτήµατα των κατοίκων των επιµέρους 

καζάδων και µεταφέρονταν στην κεντρική διοίκηση.  

Σε αυτή την κατηγορία διοικητικών υπηρεσιών ανήκαν οι υπηρεσίες που σχετίζονταν 

µε τη διαχείριση των εσόδων της δηµόσιας περιουσίας, όσες ήταν επιφορτισµένες µε τη 

διατήρηση της ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης, όσες εντάσσονταν στον τοµέα των 

επικοινωνιών και τέλος αυτές που αφορούσαν τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας.    

Αναλυτικότερα, στην οµάδα διοικητικών υπηρεσιών που ήταν αρµόδιες για τον έλεγχο 

της «δηµόσιας ακίνητης περιουσίας» εντάσσονταν το γραφείο του αυτοκρατορικού 

κτηµατολογίου, το οποίο ήταν αρµόδιο για τα ζητήµατα των δηµόσιων γαιών και τους 

συνακόλουθους φόρους. Στελεχώνονταν από έναν υπάλληλο αρµόδιο για τα παραπάνω 

ζητήµατα καθώς και έναν γραµµατέα που ήταν επιφορτισµένος µε τη γραµµατειακή 

υποστήριξη. Ακολουθούσε το γραφείο βακουφίων που ήταν αρµόδιο για τον έλεγχο των 

                                                            
323 Ο Τάξης αναφέρει «…qÕ á̂ clg ™k dškbf m^kq̂ ulà  h^¤ „a…tg h^q¦ q¦ b„g qÕk H^w©k qlà  J liÚ _lr 

rÙm^dÒjbk^ uto…̂ , moÕg arpj¦g, c^…kbq̂ f puej^fpnµk °̀  ¹ c^fpqb…tk ¢ou^…tk ™hho» b̀tk· afÕ h^¤ æg ™m¤ qÕ 

mliÝ bŠ k^f ÑobfkÕk h^¤ mbqoîabg, ™h hfjti…̂ g dÁg, qšco^g, h^¤ u^i…htk ¢mekno^htjšktk prkfpq£jbklk…», Σ. 

Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 24 και  «…ql á̂ clg qÁg Išp_lr… ¢mbqbišpne ™̀  ¹ c^fpqb…tk ¢ou^…tk 

™ho» b̀tk…h^¤ æg ™m¤ qÕ mliÝ bŠ k^f ¢kèj^ilk h^¤ mbqoîabg, af̂ folÚ jbklk b„g aÚ l af̂ cÒolr cÚ pbtg 

jšoe…af̂ hofkÒjbk^· qÕ ¢k^qlifhÕk… h^¤ qÕ arqfhÕk, ™h kbtqšotk ¹ c^fpqbfldbkîk mbqotj£qtk 

¢mlqbilÚ jbklk…», Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και τοπογραφία…, ο.π., σελ. 9, ενώ ο Koldewey αναφέρει την 

ίδια περιοχή ως «…ακαλλιέργητο και εντελώς άγονο έδαφος (Unbebauter und ganz steriler boden)…», R. 

Koldewey, Die antiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890, πρβλ. επίσης Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, Χάρτης 

8, σελ. 141.     
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βακουφικών κτηµάτων ή κτιρίων και αποτελούνταν από το διευθυντή και έναν γραµµατέα. 

Τέλος σε αυτή την οµάδα µπορούµε να εντάξουµε και τη διεύθυνση δασών, η οποία 

επανδρώνονταν µε ένα άτοµο. Το σύνολο των ατόµων που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις 

είναι µουσουλµάνοι. 

Μία δεύτερη οµάδα διοικητικών υπηρεσιών που υπήρχε στον καζά Μυτιλήνης ήταν 

αυτή που συνδέονταν µε την ασφάλεια και το µηχανισµό διατήρησής της, ήταν ο 

αστυνοµικός κλάδος, τα όργανα της δηµόσιας τάξης. Το σώµα της χωροφυλακής µαζί µε το 

σώµα των επιθεωρητών που υπήρχε συµπληρωµατικά ήταν υπεύθυνα για την τήρηση της 

τάξης σε ολόκληρο το σαντζάκι µε έδρα τους τον κεντρικό καζά του σαντζακίου, αυτόν της 

Μυτιλήνης. Τα δύο αυτά σώµατα λειτουργούσαν ανεξάρτητα, σε συνεργασία πάντα µε τον 

τοπικό µουτεσαρίφη, µε βάση της διαταγές που έπαιρναν από το κεντρικό σώµα 

χωροφυλακής που έδρευε στην πρωτεύουσα του βιλαετίου (στη συγκεκριµένη περίπτωση την 

πόλη της Χίου)324. Σε επίπεδο σαντζακίου, οργανωτικά αποτελούνταν από έξι άτοµα, σε 

ιεραρχική σχέση εξάρτησης µεταξύ τους, υπό τη διοίκηση του αρχηγού της χωροφυλακής ως 

επικεφαλής τάγµατος, ενός λοχαγού, του βοηθού του, ενός αρχιεπιθεωρητή και τεσσάρων 

επιθεωρητών325.  Επιπλέον υπήρχαν και τρεις διοικητικοί υπάλληλοι, δύο αρµόδιοι για τη 

σύνταξη των εκθέσεων που υπέβαλλαν προς την κεντρική διοίκηση και ενός γραµµατέα 

υπεύθυνου για τα γραφειοκρατικά ζητήµατα του τάγµατος. Μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

ότι η συµµετοχή των χριστιανών, σε αυτή την κατηγορία υπηρεσίας που ήταν υπεύθυνη για 

την τήρηση της ασφάλειας, σε επίπεδο σαντζακίου περιορίζονταν σε ένα µόνο άτοµο που είχε 

τη θέση του αρχιεπιθεωρητή. 

Σε άµεση συνεργασία µε την παραπάνω οµάδα βρίσκονταν και η στρατιωτική δύναµη, 

η οποία έδρευε στο νησί της Λέσβου και αποτελούνταν από χερσαίο και ναυτικό τµήµα. Η 

χερσαία δύναµη είχε ως έδρα της το κάστρο που υπήρχε στην πόλη της Μυτιλήνης326. 

Επικεφαλής της δύναµης ήταν ένας ταγµατάρχης, ο οποίος πλαισιωνόταν από µία οµάδα δέκα 

                                                            
324 Πρβλ. Κεφ. 2ο της εργασίας.  
325 Αναφέρεται και η ύπαρξη ενός επιθεωρητή στο Μόλυβο. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν επρόκειτο 

για µόνιµη ή περιστασιακή θέση καθώς η ύπαρξη ενός και µόνο ατόµου σε ένα ολόκληρο καζά δεν µπορούσε να 

εξασφαλίσει την επιβολή της έννοµης τάξης. 
326 Σύµφωνα µε τον Krumbacher που επισκέφθηκε στη Λέσβο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, η στρατιωτική 

φρουρά που βρισκόταν στο νησί χρησιµοποιούσε ως κατάλυµα το κάστρο της Μυτιλήνης, εκεί που διέµενε και 

ο διοικητής του νησιού, Π. Κ. Ενεπεκίδης, ο.π., σελ. 165, S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2. 
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ανώτερων και κατώτερων αξιωµατικών. Μέσα στο κάστρο διέµενε επίσης µία οµάδα ατόµων 

που κατείχαν δευτερεύουσας σηµασίας θέσεις, οι οποίες όµως ήταν άκρως απαραίτητες για 

την εύρυθµη λειτουργία του στρατιωτικού τµήµατος. Αποτελούνταν από έναν φαρµακοποιό, 

από έναν ιµάµη που ήταν υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των θρησκευτικών καθηκόντων 

του τάγµατος, από έναν γραµµατέα και έναν χειρουργό. Μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι 

στο στρατιωτικό επίπεδο υπήρχε ένας πολύ καλά οργανωµένος ιατρικός τοµέας, αν 

συνυπολογίσει κανείς ότι εκτός από το χειρούργο και το φαρµακοποιό, δύο ακόµα ανώτεροι 

αξιωµατικοί είχαν τις ειδικότητες του γιατρού και του χειρούργου.        

Η έδρα της χερσαίας δύναµης ήταν, όπως αναφέρθηκε, στο κεντρικό κάστρο της 

Μυτιλήνης. Μικρότερες δυνάµεις ή ίσως καλύτερα φρουρές βρίσκονταν αποσπασµένες στα 

άλλα δύο κάστρα του νησιού327, του Μόλυβου και του Σιγρίου, σχηµατίζοντας µε τον τρόπο 

αυτό ένα τρίγωνο ασφαλείας που κάλυπτε την περίµετρο του νησιού και το καθιστούσε 

σχεδόν απόρθητο. Σε αυτό συνυπολογίζεται και η δυνατότητα που είχε ο εκάστοτε 

στρατιωτικός διοικητής του νησιού να ζητήσει την µεταφορά, σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα, στρατιωτικών δυνάµεων από τη Μικρά Ασία για να ενισχύσει τις φρουρές του 

νησιού σε περιόδους κρίσεων. Στο κάστρο του Μολύβου, όπως µας πληροφορεί η επετηρίδα, 

βρισκόταν επικεφαλής ένας υπολοχαγός και στο κάστρο του Σιγρίου ένας λοχαγός. ∆υστυχώς 

όµως σε κανένα από τα τρία κάστρα του νησιού δεν αναφέρεται η συνολική στρατιωτική 

δύναµη που έδρευε καθώς παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά στους απλούς στρατιώτες που 

επάνδρωναν τα κάστρα. 

Όµως εκτός από το χερσαίο τµήµα του στρατού υπήρχε στον καζά Μυτιλήνης και ένα 

τµήµα ναυτικής δύναµης328 που βρίσκονταν στο πολεµικό πλοίο «Αγγελιοφόρος». 

                                                            
327 Συνολικά το νησί είχε τρία κάστρα: της Μυτιλήνης, του Μολύβου και του Σιγρίου. Τα δύο πρώτα είναι 

βυζαντινά κάστρα που µεταγενέστερα (1373) επισκευάστηκαν από το Φραγκίσκο Γατελούζο. Το τρίτο χτίστηκε 

από τους Οθωµανούς το 1757. Πρβλ. Μ. Ελευθεριάδης, ο.π., σελ. 43-46, 135, 142 και A. Paradissis, Fortresses 

and castles of Greece, Efstathiadis Bros., Athens 1976, vol. 3, pp. 124, 132-133, 138, ∆. Καρύδης & M. Kiel, 

ο.π.,67-68, 75-76, 95. 
328 Από τις αρχές του 18ου αιώνα η Λέσβος ήταν η µεγαλύτερη ναυτική βάση των Οθωµανών στο Αιγαίο. Στο 

νότιο λιµάνι της Μυτιλήνης  λειτουργούσε δηµόσιο ναυπηγείο στο οποίο ο τουρκικός στόλος µπορούσε να 

επισκευάσει τις ζηµιές του ή να συµπληρώσει τις ελλείψεις του. Κατά τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης η 

στρατηγική σηµασία της Λέσβου ως ναυτικής βάσης αναβαθµίστηκε. Έτσι εκτός από τον κατά καιρούς 

ελλιµενισµό του τουρκικού στόλου στο λιµάνι της Μυτιλήνης παρέµενε για την προστασία του νησιού µία 

µικρή ναυτική δύναµη από κάποια πλοία των οποίων ο αριθµός διέφερε από περίοδο σε περίοδο.  
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Αποτελούσε τµήµα του νεόδµητου και πρωτοποριακού για την εποχή εκείνη ατµοκίνητου 

πολεµικού στόλου, µία ιδέας που είχε αρχίσει να ωριµάζει κατά τη δεκαετία του 1830 και να 

υλοποιείται λίγο αργότερα. Το πλήρωµα του πλοίου αποτελούνταν από τον πλοίαρχο, 

τέσσερις αξιωµατικούς και δύο δόκιµους µε κατανεµηµένες διάφορες ειδικότητες µεταξύ 

τους, ενώ αναφέρεται και δύναµη 46 ναυτών.   

Στο στρατιωτικό τµήµα, χερσαίο και θαλάσσιο, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι είναι 

όλοι µουσουλµάνοι σε επίπεδο αξιωµατικών. Υπάρχει µία µοναδική εξαίρεση χριστιανού 

στην οµάδα υποστήριξης του κάστρου της Μυτιλήνης όπου ο φαρµακοποιός είναι χριστιανός, 

ενώ δεν έχουµε καθόλου στοιχεία για την εθνοθρησκευτική σύνθεση των απλών 

στρατιωτών329.          

Η τρίτη οµάδα υπηρεσιών που υπήρχε στον κεντρικό καζά της Μυτιλήνης αφορούσε 

τον τοµέα επικοινωνιών. Σε αυτόν εντάσσονταν το οργανωµένο τηλεγραφικό και 

ταχυδροµικό σύστηµα, δύο καινοτοµίες που άρχισαν να εφαρµόζονται στην πρωτεύουσα 

κατά τη διάρκεια του Κριµαϊκού Πολέµου και στη συνέχεια να εξαπλώνονται στην υπόλοιπη 

αυτοκρατορία σταδιακά330. Στη Λέσβο η ύπαρξη τηλεγράφου τοποθετείται κάπου στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1870, σύµφωνα µε όσα µας πληροφορεί ο Τάξης331. Οι παραπάνω 

υπηρεσίες, στελεχώνονταν από δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ήταν επιφορτισµένοι, ο ένας µε τις 

τουρκικές και ο άλλος µε τις γαλλικές ανταποκρίσεις, καθώς και από έναν κλητήρα που 

µετέφερε τα µηνύµατα στους παραλήπτες τους. Εκτός από τον υπάλληλο των γαλλικών 

ανταποκρίσεων που ήταν Γάλλος, οι άλλοι δύο υπάλληλοι ήταν µουσουλµάνοι. Σε αυτή την 

κατηγορία µπορούµε να εντάξουµε και την επιτροπή γεφυρών και οδών αφού είχε συσταθεί 

µε σκοπό τη βελτίωση και συντήρηση των παραπάνω τεχνικών έργων άρα κατ’ επέκταση και 

της βελτίωσης της συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Αποτελούνταν από έναν πρόεδρο και 

τέσσερα µέλη. Τα τρία µέλη ήταν χριστιανοί, µέσα στους οποίους ο ένας ήταν ο δήµαρχος 

της πόλης της Μυτιλήνης. Ο πρόεδρος και το τέταρτο µέλος ήταν µουσουλµάνοι. Το γεγονός 

της ύπαρξης περισσότερων µελών που προέρχονταν από τη χριστιανική κοινότητα µάλλον 

                                                            
329 Πιθανότατα επρόκειτο για µουσουλµάνους καθώς οι χριστιανοί είχαν διατηρήσει τη δυνατότητα εξαγοράς 

της στρατιωτικής τους θητείας µε την καταβολή ενός φόρου, πρβλ. κεφάλαιο 2ο.  
330 S. Shaw & E. Kural-Shaw, ο.π., vol. 2, pp. 119-121, 228-230. 
331 «… ¢mÒ qfktk ™qîk aµ pÚ oj^ qeibdo£clr h^¤ jbq’ ^ÙqÁg prkabnµk m^ošubf moÕg qlÚ g h^ql…hlrg q¾k 

mliÚ qfjlk q̂ Ú qek bÙhli…̂ k Ómtg prkbkklîkq̂ f ^Ùntob¤ ™k ¢k£dheĀ jbq¦ m^kqÕg Ðmlflra»mlqb qÒmlr…», Σ. 

Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 31. 
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αποδίδεται σ’ ένα διπλό παράγοντα. Από τη µία, η συγκεκριµένη διοικητική υπηρεσία που 

συνδέονταν µε τα κοινά ήταν δευτερεύουσας σηµασίας, όσον αφορά τον τοµέα λήψης 

αποφάσεων. Από την άλλη, η χριστιανική κοινότητα ήταν αυτή που ασχολούνταν µε το 

µεγαλύτερο µέρος της εµπορικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση ενδιαφερόταν 

περισσότερο για τη συντήρηση και τη βελτίωση του οδικού δικτύου, προκειµένου να µπορεί 

εύκολα και γρήγορα να µεταφέρει τα παραγόµενα προϊόντα από το εσωτερικό του νησιού, 

στην πόλη της Μυτιλήνης όπου βρισκόταν το κύριο εξαγωγικό λιµάνι.       

Η τελευταία οµάδα υπηρεσιών αφορούσε τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας. Το 

πρόβληµα των ορφανών και των άπορων κατοίκων της πόλης ήταν από τα σοβαρότερα 

κοινωνικά προβλήµατα. Φαίνεται ότι για την επίλυση του συνεργάστηκαν τόσο η χριστιανική 

κοινότητα της πόλης της Μυτιλήνης όσο και η τοπική οθωµανική εξουσία µέσω του ταµείου 

των ορφανών. ∆ηµιουργήθηκε για τη στήριξη και ενίσχυση των ορφανών, ενώ δεν 

αποκλείεται ο ρόλος του να επεκτείνονταν και στην παροχή αρωγής και φροντίδας σε άλλες 

ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, όπως οι φτωχοί ή οι άστεγοι. Το ταµείο ορφανών 

συντηρούνταν και επιχορηγούνταν από τις εισφορές των ενοριών, τις κληρονοµιές και τις 

δωρεές ευεργετών. Το ταµείο απαρτιζόταν από έναν διευθυντή, από το βοηθό του και από 

τρία µέλη, από τα οποία µουσουλµάνοι ήταν ο διευθυντής και ένα µέλος, ενώ οι υπόλοιποι 

ήταν χριστιανοί. Επίσης και σε αυτή την περίπτωση η πλειοψηφία των µελών της 

χριστιανικής κοινότητας αποδίδεται στο γεγονός της όχι τόσο σηµαντικής υπηρεσίας, όπως 

και στην προηγούµενη περίπτωση. Θα πρέπει επίσης να αποδοθεί και στο γεγονός ότι η 

χριστιανική κοινότητα ήταν αριθµητικά µεγαλύτερη και κατ’ επέκταση είχε και µεγαλύτερο 

αριθµό απόρων και ορφανών, ενώ παράλληλα σχεδόν το σύνολο των οικονοµικά εύρωστων 

µελών, της αστικής τάξης του νησιού, προέρχονταν από τη χριστιανική κοινότητα. Κατά 

συνέπεια ήταν αυτοί οι οποίοι συντηρούσαν το ταµείο των ορφανών, µέσω της 

φιλανθρωπικής δραστηριότητας, όπως άλλωστε υπαγόρευε η αστική αντίληψη και νοοτροπία 

της εποχής.    

   Τέλος, στην πόλη της Μυτιλήνης, κατοικούσαν και οι υπήκοοι των ευρωπαϊκών 

κρατών. Πρόκειται για τους υποπρόξενους και τους προξενικούς υπαλλήλους των διαφόρων 

ευρωπαϊκών κρατών, τους λεγόµενους κόνσολους όπως ήταν η συνήθης ονοµασία τους στις 

σκάλες της Ανατολής, η εµφάνιση των οποίων στη Λέσβο και σε άλλες, κυρίως εµπορικές 
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περιοχές ή λιµάνια της αυτοκρατορίας, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1830332, συνδυάστηκε 

µε τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ. Με πρόσχηµα τον έλεγχο της εφαρµογής των 

µεταρρυθµίσεων και συγκεκριµένα των διατάξεων εκείνων περί ισότητας και ισονοµίας, την 

προστασία των µη µουσουλµανικών πληθυσµών και τις εµπορικές διοµολογήσεις που είχαν 

παραχωρηθεί στα κράτη τους, παρενέβαιναν ενεργά στα εσωτερικά ζητήµατα της 

αυτοκρατορίας και δρούσαν, κατά βάση, µε γνώµονα το συµφέρον των δικών τους εθνικών 

κρατών. Ενεργούσαν δηλαδή, υπό τις διαταγές των κυβερνήσεων τους ως πολιτικοί 

πράκτορες µε σκοπό να εφαρµόσουν τις βλέψεις και τις επιδιώξεις των κρατών τους, 

επεµβαίνοντας ενεργά στον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Γι’ αυτό θα πρέπει να 

θεωρήσουµε τους προξένους ως µία αυτόνοµη υπηρεσία που συνδεόταν µε εξωγενείς 

δεσµούς µε τον οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό. Η εγκατάστασή τους στο νησί της Λέσβου, 

έγινε στη νότια πλευρά της πόλης στην ελληνική συνοικία και συνέπεσε χρονικά µε την 

παράλληλη εγκατάσταση παραρτηµάτων των µεγάλων εµπορικών οίκων της Ευρώπης. Τα 

δύο αυτά γεγονότα φανερώνουν το αυξανόµενο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών χωρών για την 

περιοχή. Οι λόγοι είναι προφανείς: πρώτον, κυρίως λόγω της οικονοµικής σηµασίας του 

νησιού καθώς αποτελούσε µία καινούργια αγορά µε βιοµηχανική προοπτική και δεύτερον, 

λόγω της σπουδαιότητας της γεωγραφικής του θέσης που αποτελούσε ενδιάµεσο σταθµό του 

θαλάσσιου εµπορίου µεταξύ Κωνσταντινούπολης - ∆ύσης333.   

Σύµφωνα µε την επετηρίδα στη Λέσβο το 1883-84, διέµεναν και δρούσαν οι 

υποπρόξενοι334 της Αγγλίας, της Γαλλίας335, της Αυστρίας, της Ρωσίας, της Ελλάδας, της 

                                                            
332 Το γεγονός της εµφάνισής των προξενείων στη Λέσβο κατά τη δεκαετία του 1830 και όχι προγενέστερα 

αποδεικνύεται από τους ίδιους τους ευρωπαίους περιηγητές που επισκέφθηκαν το νησί κατά το 19ο αιώνα. Ενώ 

δεν κάνουν καµία αναφορά κατά τις πρώτες δεκαετίες (A. Didot 1816-17, W. Turner 1816, O. Von Richter 

1818) αναφέρονται εκτενώς σε αυτά κατά τη δεκαετία του 1830 και µεταγενέστερα (J. Arundel 1830, J-F. 

Michaud 1830, C. Newton 1850, Canaye 1852, κόµης Howard George του Carlisle 1853, Boutan 1856, M. 

Fouque 1867, H. Tozer 1886) στο Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 92-103, 106, 111, 124-129, 1376-

140, 147, 154, 164.  
333 R. Davison, Attitudes…, ο.π., σελ. 848, Π. Παρασκευαΐδης, Περιηγητές…, ο.π., σελ. 164, S. Soucek, λήµµα 

«Midilli», E.I.2, Λ. Μιχέλη, ο.π., σελ. 168, G. Iseminger, «The old Turkish hands: the British Levantine consuls, 

1856-1876», Middle East Journal, vol. 22, no. 3 (1968) pp. 305-308.  
334 Οι υποπρόξενοι που έµεναν και δρούσαν στη Λέσβο λειτουργούσαν ως αντιπρόσωποι των αντίστοιχων 

προξένων που υπήρχαν στη Σµύρνη, S. Soucek, λήµµα «Midilli», E.I.2, G. Iseminger, ο.π., pp. 307-308. 
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Σουηδονορβηγίας, της Ολλανδίας και οι προξενικοί υπάλληλοι Ιταλίας και Αµερικής. Την 

ύπαρξή τους για εκείνη την περίοδο επιβεβαιώνει τόσο ο Τάξης, «…‚Bk qÍ motqbrlÚ peĀ qlÚ qe 

qÁg J fqri»keg °aobÚ lrpfk…lƒ Ø mlmoÒ b̀klf qîk af̂ cÒotk >Ùiîk: ‘Otpp…̂ g, >Ùpqo…̂ g, 

‘Bii£alg, ‚Fq̂ i…̂ g, ‚Lii^ka…̂ g, ‚>ddi…̂ g h^¤ ‚>jbofhÁg…» όσο και ο Σταυρίδης 

«…J fqri»kek À H£pqolk, ›ao^…mliiîk mol b̀kfhîk ¢ouîk…»336. Η δηµιουργία και η 

ύπαρξη των παραπάνω προξενείων δεν έγινε ταυτοχρόνως ούτε και παρέµεινε αµετάβλητη 

στη διάρκεια των ετών, αλλά τροποποιούνταν αναλόγως, ακολουθώντας τον αντίστοιχο 

ανταγωνισµό µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων για αύξηση της επιρροής τους στην 

καταρρέουσα αυτοκρατορία.  

Οι πρόξενοι ήταν ένας υπολογίσιµος παράγοντας στη ζωή των κατοίκων των νησιών. 

Έπαιζαν το ρόλο του διαµεσολαβητή µεταξύ του χριστιανικού πληθυσµού και των τουρκικών 

αρχών καθώς υποστήριζαν τα αιτήµατα της χριστιανικής κοινότητας ενώ παρουσιάζονταν 

στα τουρκικά δικαστήρια λειτουργώντας ως κύριοι µοχλοί πίεσης, προς τις τουρκικές αρχές, 

για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης  των µη µουσουλµάνων. Πιο συγκεκριµένα, για 

την περίπτωση του χριστιανικού πληθυσµού της Λέσβου, το ρόλο αυτό ανέλαβε πιο 

ξεκάθαρα ο εκάστοτε Έλληνας υποπρόξενος που κατοικούσε στη Μυτιλήνη. Το πως όµως 

ακριβώς λειτουργούσε το σύστηµα παρέµβασης των προξένων µας το παρουσιάζει ο 

Κολαξιζέλης, περιγράφοντας µία περίπτωση κακοδιοίκησης στη Λέσβο: «…¢kšcbo^k q¾k 

Ø mÒnbpfk ^Ùqîk b„g qlÝg ™k J rqfi»ke M ol š̀klrg… ¹  ¢k^clo¦ af¦ qîk M ol š̀ktk ™pq£ie 

b„g qlÝg ™k Htkpq̂ kqfklrmÒibf M obp_brq£g, lƒ Ðml‹lf mfbwÒjbklf ¢mÕ qlÝg M ol š̀klrg 

m^o^hieqfhîg q¾k ™mšatp^k b„g qÕk plriq©klk Ø mlpqeo…̀ ^kqbg h^¤ molcloofhîg qÕ 

mbofbuÒjbklk ^ÙqÁg…»337. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
335 Παρόλο που η γαλλική και η αγγλική πολιτική, αλλά και τα αντίστοιχα συµφέροντα των δύο αυτών 

ευρωπαϊκών κρατών δεν ταυτίζονταν παρατηρούµε, σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στην επετηρίδα, ότι το ίδιο 

πρόσωπο αποτελεί το υποπρόξενο και για τα δύο κράτη.   
336 Σ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία…, ο.π., σελ. 33, Α. Σταυρίδης, ο.π., σελ. 87. 
337 Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 333. 
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Αντί Επιλόγου – Συµπεράσµατα 

Η δοµή των διοικητικών υπηρεσιών που υπήρχαν στο σαντζάκι της Λέσβου περίπου 

κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1880, όπως αποτυπώνεται µε ακρίβεια στην οθωµανική 

επετηρίδα του βιλαετίου Αρχιπελάγους, του οποίου αποτελούσε τµήµα, εκτός από την 

παρουσίαση του ακριβούς αριθµού των κρατικών υπηρεσιών της Λέσβου µας επιτρέπει την 

εξαγωγή µιας σειρά συµπερασµάτων:  

Πρώτο, οι σαλναµέδες αντιπροσωπεύουν µία πλούσια πηγή πληροφοριών για την 

οργάνωση του οθωµανικού κράτους κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της ύπαρξής του, 

καθώς αντανακλούν την πνευµατική, κοινωνική ζωή της εποχής αυτής. Οι πληροφορίες που 

περιέχονται στους σαλναµέδες είναι πολύ σηµαντικές για όλες τις ερευνητικές δουλείες όχι 

µόνο στην Τουρκία αλλά και για ιστορικά, οικονοµικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα 

πολλών χωρών στην Ασία, τα Βαλκάνια, την Αφρική που κατά το παρελθόν αποτέλεσαν 

κοµµάτι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

∆εύτερον, όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής των αξιωµατούχων, µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ότι στις διάφορες µικτές διοικητικές υπηρεσίες, µεταξύ δύο προσώπων που 

κατέχουν ισότιµες θέσεις καταγράφονται πάντα πρώτοι οι µουσουλµάνοι. Υπάρχουν µόνο 

δύο εξαιρέσεις, στις οποίες η καταγραφή χριστιανών προηγείται αυτής των µουσουλµάνων, 
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οι οποίες αφορούν το ταµείο ορφανών και την επιτροπή οδών και γεφυρών· και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις µπορούµε να µιλήσουµε για υπηρεσίες δευτερεύουσας σηµασίας µε 

περιορισµένες αρµοδιότητες που αφορούσαν κυρίως τη χριστιανική κοινότητα. Γίνεται 

λοιπόν, αντιληπτό ότι οι χριστιανοί παρέµεναν στην πράξη υποδεέστεροι σε σχέση µε τους 

µουσουλµάνους, παρά τις θεωρητικές εξαγγελίες του Τανζιµάτ για ισότητα όλων των 

Οθωµανών υπηκόων ανεξαρτήτους θρησκεύµατος.  

Τρίτον, παρατηρεί κανείς ότι οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης που εξαγγέλθηκαν την 

περίοδο του Τανζιµάτ µε τους νόµους Περί Επαρχιακής ∆ιακυβέρνησης στη Λέσβο έχουν 

πλέον εφαρµοστεί. Έτσι ο αριθµός των εγκατεστηµένων στο νησί κρατικών αξιωµατούχων 

µπορεί να κατανεµηθεί σε τρεις κύριες κατηγορίες: τους διοικητικούς, τους στρατιωτικούς, 

και τους δικαστικούς. Οι ρόλοι και οι εξουσίες των τοπικών στρατιωτικών αξιωµατούχων 

από τους αντίστοιχους διοικητικούς είναι πλέον διακριτοί µεταξύ τους, ενώ πολλές 

αρµοδιότητες που ανήκαν σε θρησκευτικούς αρχηγούς πέρασαν στην κοσµική εξουσία. 

Γίνεται φανερή πλέον η προσπάθεια εκκοσµίκευσης του κρατικού µηχανισµού ακολουθώντας 

το µοντέλο διοίκησης των ευρωπαϊκών κρατών σε µία προσπάθεια εξευρωπαϊσµού της 

αυτοκρατορίας. Με τη νέα αυτή διοικητική µεταρρύθµιση αυξάνεται όµως και ο αριθµός των 

υπαλλήλων, τους οποίους θα πρέπει τώρα να πληρώνει η κυβέρνηση σε αντίθεση µε το 

παρελθόν όπου η πληρωµή τους γινόταν µέσα από τη διαχείριση της φορολογίας του τόπου. 

Η Πύλη εξασφάλιζε στους Οθωµανούς αξιωµατούχους των επαρχιών έναν µισθό, τον οποίο 

θα εισέπρατταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Για να είµαστε περισσότερο ακριβείς στην 

περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε τότε θα πρέπει να πούµε ότι η παραπάνω 

κατάσταση ίσχυε στην ιδεατή της µορφή. Στην πραγµατικότητα λόγω της γενικότερης 

αποδιοργάνωσης που επικρατούσε στην αυτοκρατορία οι υπάλληλοι εισέπρατταν ένα τµήµα 

του µισθού που τους αναλογούσε και αυτό κατά πολύ αραιά διαστήµατα. Στην ουσία οι 

Οθωµανοί υπάλληλοι στα νησιά και τις υπόλοιπες αποµακρυσµένες επαρχίες συντηρούνταν 

σ’ ένα βαθµό, από την εκµετάλλευση του τοπικού πληθυσµού. 

Τέταρτον, παρά τις µεταρρυθµίσεις, την προσπάθεια εκκοσµίκευσης και το διαχωρισµό 

των εξουσιών τουλάχιστον δύο µέλη της θρησκευτικής τάξης των ulema, είχαν καθοριστικό 

ρόλο στην άσκηση διοικητικής εξουσίας. Πρόκειται για τον καδή και το µουφτή, οι οποίοι 

ήταν αυτοδικαίως µέλη των επαρχιακών διοικητικών συµβουλίων. Αυτή η αντιπροσώπευση 

ήταν, όπως πολύ καλά περιγράφει ο Kushner ως «…a continuation of sorts of the old ottoman 
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practice by which kadis and müftis were members of the governor’s divan …»338. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί και µία δεύτερη εξίσου σηµαντική παρατήρηση που κάνει ο Kushner339 

και ισχύει και στη συγκεκριµένη περίπτωση. Στις λίστες µε τους αξιωµατούχους που 

υπάρχουν στους salname οι καδήδες ή οι βοηθοί τους (naib) έρχονται δεύτεροι στην 

καταγραφή µετά από το διοικητή. Κατά πάσα πιθανότητα οι τελευταίοι λειτουργούσαν ως 

αναπληρωτές των διοικητών όταν αυτοί απουσίαζαν ή δεν µπορούσαν για κάποιο λόγο να 

ασκήσουν την εξουσία τους. 

Πέµπτο, η διατήρηση της παλιάς πρακτικής όπου οι εκπρόσωποι της θρησκευτικής 

τάξης συµµετείχαν στην άσκηση εξουσίας δεν περιορίζονταν µόνο στο µουσουλµανικό, αλλά 

επεκτείνονταν και στο ελληνοορθόδοξο µιλλέτ µέσω της συµµετοχής του τοπικού 

θρησκευτικού ηγέτη (µητροπολίτη) στη διοικητική πυραµίδα. Μάλιστα µε τον Οργανικό 

Νόµο του 1862 το οθωµανικό κράτος παρεµβαίνει και επιβάλλει νοµικά πλέον τη συµµετοχή 

του θρησκευτικού ηγέτη στο τοπικό ή περιφερειακό οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό, 

αντιµετωπίζοντας τον ως επικεφαλής για τη διοίκηση του χριστιανικού πληθυσµού, όπως και 

παλαιότερα. 

Έκτο, όσον αφορά τις ίδιες τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν σ’ ολόκληρο το 

σαντζάκι παρατηρούµε ότι υπάρχει µία ανισοµερής κατανοµή του αριθµού τους ως προς την 

πόλη της Μυτιλήνης, η οποία επιβαρύνεται µε έναν επιπλέον αριθµό διοικητικών υπηρεσιών. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ξεκάθαρα το ρόλο της ως επαρχιακής πρωτεύουσας του 

σαντζακίου Λέσβου και ταυτόχρονα ως τοπικής πρωτεύουσας του καζά Μυτιλήνης. 

Έβδοµο, οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών που λειτουργούν µόνο στον κεντρικό καζά 

της Μυτιλήνης αφορούν το σύνολο του σαντζακίου και όχι µόνο το συγκεκριµένο καζά. Θα 

µπορούσε κάλλιστα να παροµοιαστούν µε ένα είδος «κεντρικής ραχοκοκαλιάς» του 

διοικητικού µηχανισµού που υπάρχει στο σαντζάκι της Λέσβου εκείνη την περίοδο. Ο 

περιορισµός τους από την άλλη, σε ένα µόνο καζά, τον κεντρικό, εξηγείται λόγω της ύπαρξης 

σε αυτόν της διοικητικής πρωτεύουσας του σαντζακίου. 

Όγδοο, είναι εµφανής ο διπλός ρόλος και η λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών που 

λειτουργούσαν τόσο σε επίπεδο κεντρικού καζά όσο και σ’ αυτό των υπολοίπων καζάδων. 

Από την µία, ως αυτόνοµες υπηρεσίες ικανοποιούσαν τις διοικητικές ανάγκες των καζάδων 

                                                            
338 D. Kushner, ο.π., pp. 68-69. 
339 D. Kushner, ο.π., pp. 69. 
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στους οποίους υπήρχαν. Από την άλλη, ως υπηρεσίες που συνδέονταν µεταξύ τους 

συγκροτούσαν ένα ιεραρχικά δοµηµένο δίκτυο όπου τον κεντρικό ρόλο είχαν οι υπηρεσίες 

του καζά Μυτιλήνης και τις δευτερεύουσες λειτουργίες οι υπόλοιποι καζάδες. 

Αναλυτικότερα, ακολουθώντας τη στενή σχέση κέντρου-περιφέρειας, οι «τοπικές» υπηρεσίες 

των περιφερειακών καζάδων λειτουργούσαν ως ένα είδος «παραρτήµατος» αυτών του 

κεντρικού καζά. Οι τελευταίες συγκέντρωναν τα στοιχεία που έστελναν τα τοπικά 

«παραρτήµατα» και µέσω αυτών εκπροσωπούσαν το σαντζάκι συνολικά απέναντι στην 

κεντρική εξουσία του βιλαετίου. Στην πραγµατικότητα µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι 

πρόκειται για ένα σύστηµα δηµόσιας διοίκησης πολλαπλών επιπέδων, τα οποία είναι 

δοµηµένα σε µία πυραµιδωτή ιεραρχία (Υψηλή Πύλη-βιλαέτι-σαντζάκι-καζάς) όπου η κάθε 

βαθµίδα µεταφέρει συγκεντρωτικά τα στοιχεία της, στην αµέσως επόµενη µέχρις ότου 

φτάσουµε στην κορυφή της πυραµίδας που είναι η ίδια η κεντρική εξουσία. 

Ένατο, όλες τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες στο σύνολό τους είναι 272, τις κατέλαβαν 

συνολικά 239 διαφορετικά πρόσωπα από όλες τις εθνοθρησκευτικές οµάδες. Η διαφορά που 

υπάρχει µεταξύ των δύο αριθµών οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια άτοµα καταλαµβάνουν 

παραπάνω από µία θέση καθώς και στο γεγονός ότι κάποιες από αυτές είναι προσωρινά 

κενές. 

∆έκατο, όσον αφορά το σύνολο των διοικητικών θέσεων του σαντζακίου της 

Λέσβου340, οι οποίες καταγράφονται στον salname του 1301 παρατηρούµε ότι κατανέµονται 

ανά καζά ως εξής341: 163 στον καζά της Μυτιλήνης (ποσοστό 59,93%), 50 στον καζά 

Μολύβου (18,38%), 38 στον καζά Πλωµαρίου (13,97%) και 21 στον καζά Μοσχονησίων 

(7,72%). Αυτή η άνιση κατανοµή των θέσεων σε σχέση µε τον κεντρικό καζά Μυτιλήνης 

οφείλεται, όπως αναφέρθηκε, στο γεγονός ότι ο παραπάνω καζάς αποτελεί την περιφερειακή 

πρωτεύουσα του σαντζακίου, ενώ περιλαµβάνει και τις διοικητικές υπηρεσίες εκείνες που 

αφορούν το σύνολο του σαντζακίου και λειτουργούν στην πρωτεύουσά του. Όσον αφορά 

τώρα την εθνοθρησκευτική σύνθεση των υπαλλήλων που καταλαµβάνουν τις θέσεις του 

διοικητικού µηχανισµού παρατηρούµε ότι σε σύνολο 272 διοικητικών θέσεων που 

καταγράφονται, οι 177 καταλαµβάνονται από µουσουλµάνους, οι 76 από χριστιανούς, οι έξι 
                                                            
340 Συνυπολογίζονται όλοι οι κλάδοι διοίκησης όλων των καζάδων, οι βοηθητικοί υπάλληλοι, οι γραµµατείς, 

αλλά και οι ξένοι υπάλληλοι που βρίσκονται στο σαντζάκι Λέσβου εκτός από τους απλούς στρατιώτες και 

ναύτες για τους οποίους δεν έχουµε αναλυτικά στοιχεία.    
341 Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, ∆ιάγραµµα 1ο, σελ. 146 
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από ευρωπαίους υπηκόους, ενώ 13 θέσεις παραµένουν κενές. Αν µετατρέψουµε τους 

απόλυτους αριθµούς σε ποσοστά διαπιστώνουµε ότι αυτά αντιστοιχούν σε 65,07% στους 

µουσουλµάνους, 27,94% στους χριστιανούς, 2,21% στους ξένους υπηκόους, 4,78% των 

θέσεων παραµένουν προσωρινά κενές (Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, ∆ιάγραµµα 2). Είναι 

ξεκάθαρη η συντριπτική υπεροχή του µουσουλµανικού στοιχείου στο διοικητικό µηχανισµό 

παρόλο που ο µουσουλµανικός πληθυσµός του νησιού αποτελεί µειοψηφία. Έχουµε έτσι το 

εξής παράδοξο: µία αναλογία 2 µουσουλµάνων προς 1 χριστιανό όσον αφορά την κατανοµή 

των διοικητικών θέσεων, τη στιγµή που η αναλογία του πληθυσµού είναι 3 προς 1 υπέρ των 

χριστιανών342. 

Αν αναζητήσουµε τώρα το πώς κατανέµονται οι θέσεις ανά εθνοθρησκευτική οµάδα σε 

κάθε καζά ξεχωριστά θα δούµε ότι: στον καζά της Μυτιλήνης 116 θέσεις (71,17%) 

καταλαµβάνονται από µουσουλµάνους, 36 θέσεις (22,09%) από χριστιανούς, έξι θέσεις 

(3,68%) από ξένους υπηκόους, ενώ πέντε θέσεις (3,07%) παρέµεναν κενές. Στον καζά 

Μολύβου 38 θέσεις (76%) καταλαµβάνονται από µουσουλµάνους, 9 θέσεις (18%) από 

χριστιανούς, ενώ έξι θέσεις (3%) παρέµεναν κενές. Στον καζά Πλωµαρίου από 18 θέσεις 

(47,37%) καταλάµβαναν µουσουλµάνοι και χριστιανοί, ενώ δύο θέσεις (5,26%) παρέµεναν 

κενές. Τέλος στον καζά Μοσχονησίων πέντε θέσεις (23,81%) καταλαµβάνονται από 

µουσουλµάνους, 13 θέσεις (61,90%) από χριστιανούς, ενώ τρεις θέσεις (14,29%) παρέµεναν 

κενές (Μέρος 2ο, Παράρτηµα 1ο, ∆ιάγραµµα 3). Παρατηρούµε ότι στους καζάδες Μυτιλήνης 

και Μολύβου τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων (πάνω από τα 2/3) την κατέχουν οι 

µουσουλµάνοι ακολουθώντας τη γενικότερη τάση που ισχύει για ολόκληρο το σαντζάκι. 

Αντίθετα στους άλλους δύο καζάδες, του Πλωµαρίου και των Μοσχονησίων, οι χριστιανοί 

είναι ίσοι ή περισσότεροι από τους µουσουλµάνους.        

Τέλος µπορούµε να δούµε το πώς κατανέµονται οι διάφορες εθνοθρησκευτικές οµάδες 

στους καζάδες του σαντζακίου Λέσβου Μέρος 2ο, (Παράρτηµα 1ο, ∆ιάγραµµα 4ο). Η 

συντριπτική πλειοψηφία των µουσουλµάνων διοικητικών υπαλλήλων, 116 άτοµα (65,54%), 

εντοπίζεται στο κεντρικό καζά της Μυτιλήνης. Ακολουθεί αυτός του Μολύβου, 38 άτοµα 

(21,47%), του Πλωµαρίου 18 άτοµα (10,17%) και τέλος ο καζάς Μοσχονησίων, πέντε άτοµα 

(2,82%) όπου υπάρχουν οι λιγότεροι µουσουλµάνοι. Όσον αφορά τους χριστιανούς  

                                                            
342 Με βάση τα δηµογραφικά στοιχεία που περιλαµβάνει η επετηρίδα έχουµε ότι σε ολόκληρο το σαντζάκι 

Λέσβου υπάρχουν 41.166 χριστιανοί και 6.486 µουσουλµάνοι. 
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διοικητικούς υπάλληλους η πλειοψηφία τους, 36 άτοµα, (47,37%) εντοπίζεται στον καζά 

Μυτιλήνης. Ακολουθεί ο καζάς Πλωµαρίου, 18 άτοµα (23,68%), αυτός των Μοσχονησίων, 

13 άτοµα (17,11%), ενώ τελευταίος έρχεται του Μολύβου, 9 άτοµα (11,84%). Αντίθετα όλοι 

οι ξένοι υπήκοοι εντοπίζονται στον κεντρικό καζά της Μυτιλήνης, ενώ υπάρχουν και 13 

θέσεων, οι οποίες παραµένουν προσωρινά κενές και κατανέµονται περίπου ίσα µεταξύ των 

καζάδων (πέντε σε αυτόν της Μυτιλήνης, από τρεις σε Μόλυβο και Μοσχονήσια και δύο στο 

Πλωµάρι). 

Ενδέκατο, όσον αφορά το σύνολο των γραµµατειακών θέσεων που αναφέρονται σε 

όλες τις κατηγορίες διοικητικών υπηρεσιών παρατηρούµε ότι καταλαµβάνονται σχεδόν στο 

σύνολό τους από µουσουλµάνους. Αναλυτικότερα σε σύνολο 64 θέσεων γραµµατέων που 

προβλέπονταν σε όλους τους καζάδες του σαντζακίου, οι 55 (85,93%) καταλαµβάνονται από 

µουσουλµάνους. Εξαίρεση αποτελούν τρεις θέσεις χριστιανών (4,68%) όπου αφορούν την 

ύπαρξη ενός γραµµατέα στο δηµαρχιακό συµβούλιο Μυτιλήνης και δύο γραφειοκρατικές 

θέσεις µε καθήκοντα µεταφραστών στους καζάδες Μυτιλήνης και Μολύβου, ενώ υπάρχουν 

άλλες πέντε θέσεις γραµµατέων (7,81%), στα γραφεία απογραφής πληθυσµού και στο 

πρωτοδικείο Μανταµάδου, όπου παρέµεναν προσωρινά κενές. Τα παραπάνω ποσοστά 

µπορούν εύκολα να ερµηνευτούν αν ληφθεί υπόψη η δυσκολία που παρουσίαζε η χρήση της 

δύσκαµπτης και τυποποιηµένης γλώσσας που χρησιµοποιούσε η οθωµανική γραφειοκρατία 

την περίοδο εκείνη, µε την οποία δεν ήταν εξοικειωµένο παρά µόνο το κοµµάτι των 

γραφιάδων που ήταν απόφοιτοι του περίπλοκου συστήµατος των µεντρεσέδων. Η ίδια 

περίπου εθνοθρησκευτική αναλογία υπάρχει και στις υπηρεσίες εκείνες του οικονοµικού 

κλάδου. Σε σύνολο 20 θέσεων σε όλο το σαντζάκι τις 18 (90%) τις κατέχουν µουσουλµάνοι. 

Εξαίρεση αποτελούν µόνο δύο θέσεις ταµία (10%), µία στον καζά Μολύβου και στον καζά 

Πλωµαρίου, τις οποίες κατέχουν χριστιανοί. Σε αυτή τη περίπτωση, µιλάµε για µία 

συντριπτική υπεροχή του µουσουλµανικού στοιχείου και µία αποκλειστική διανοµή των 

παραπάνω θέσεων σε αυτό. ∆εν πρόκειται για τυχαίο αποτέλεσµα, αλλά για συνειδητή 

επιλογή, καθώς οι θέσεις εκείνες ήταν καίριας σηµασίας για την είσπραξη των εσόδων που 

ήταν απαραίτητα για τη συντήρηση ενός τόσο πολύπλοκου και πολυπρόσωπου µηχανισµού 

και κατά συνέπεια για τη διατήρηση της ίδιας της οθωµανικής εξουσίας. 

 

 

 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α) Πηγές: 

 Οθωµανικές: 

• Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin 1301 hicrîyesi salnamesi 

• Emiroğlu Kudret (ed.), Trabzon vilâyeti salnamesi, Trabzon ili ve ilçeri eğitim, 

Kültür ve Sosyal Yadımlaşma Vakfı, Ankara 1993   

• Νικολαΐδης ∆ηµήτριος, ‚Lntj^kfhl… hëafhbg, ½qlf priild» ¡m£kqtk qîk 

kÒjtk qÁg ‚Lntj^kfh»g ¢rqlho^qlo…̂ g, af̂ q̂ dj£qtk,Ðaedfîk h^… ™dhrhi…tk, 

τόµ. Γ΄, Κωνσταντινούπολη 1890 

 

 Μελέτες 19ου - αρχών 20ου αιώνα: 

• Ηµερολόγιο και οδηγός της Σµύρνης και των πέριξ πόλεων και νήσων του έτους 

1889, Σµύρνη 1888 

• Engelhardt Eugenie, La Turquie et le Tanzimat, ou histoire des réformes dans l’ 

Empire Ottoman depuis 1826 jusqu’ à nos jours, vol. 1-2, Paris 1882-84 



 120

• Koldewey Robert, Die antiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890 

• Αναγνώστης Σπυρίδων, Prklmqfh¾ mbofdo^c¾ qÁg k»plr Išp_lr, Μυτιλήνη 

1885 

• Αναγνώστης Σταυράκης, ‘E  Ibp_f¦g ‚T a», Σµύρνη 1850, [φωτοµ. ανατ. Αθήνα 

1972, (επιµ.) Βαλέτας Γιώργος] 

• Αριστείδης - Πάππης Γεώργιος, Τετραλογία Πανηγυρική, Αθήνα 1863, (ανατ. Γ. 

Βαλέτας, Αθήνα 1972) 

• Αρχοντόπουλος Γεώργιος, «Ibp_f̂ h£. Eqlf ƒpqlofh¾ h^¤ dbtdo^cfh¾ 

mbofdo^c¾ qÁg Išp_lr», Σαπφώ, τόµ. 1 (Μυτιλήνη 1881) σελ. 16-25 

• Αρχοντόπουλος Γεώργιος, Λέσβος ή Μυτιλήνη. Ήτοι συνοπτική ιστορία πασών των 

πόλεων, κωµοπόλεων και χωριών, Μυτιλήνη 1894 

• ∆ελής Ιωάννης, ‘Lf D^qbilÝwlf ™k Išp_t, Αθήνα 1901 

• ∆ράκος Ευστράτιος, Ibp_f̂ h£ h^¤ ™hhiepf̂ pqfh£,½qlf lƒ J rqfi»keg h^¤ 

J enÚ jkeg f™o¦ou^f, lƒ a»jlf J ^kq̂ j£alr h^¤ H^iilk»g, ^„ ™m^ou…̂ f J liÝ_lr 

h^¤ Pfdo…lr jbq£ qîk jlk^pqeofîk, τόµ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1899 

• Καρυδώνης Σταύρος, Q£ ™k H^iilk» qÁg Išp_lr „bo© pq̂ rolmedf̂ h£ 

jlk^pq»of̂  qlà  ‚>d¤lr ‘Fdk^q…lr ‚>oufbmfphÒmlr J enÝjkeg, Πατριαρχικό 

Τυπογραφείο, Κωνσταντινούπολη 1900, (φωτοµ. ανατ. Ιερά Μονή Λειµώνος, 

Καλλονή Λέσβου 1997)  

• Κουλαξιζέλης Ευστράτιος & Τραγέλλης Βασίλειος, ‘E  ‘>df£plg h^¤ q¦ mšof̀ , 

Τυπογραφείο Ι. Νικολαΐδου, Αθήναις 1896, (φωτοµ. ανατ. Φιλοπρόοδος Σύλλογος 

Αγιασωτών, Αθήνα 1997) 

• Σταυρίδης Αριστοµένης, ‚Bdubfo…aflk mlifqfh¾g crpfh¾g h^¤ ™jmlofhÁg 

dbtdo^c¤̂ g qlà  ‚Lntj^kfhlà  Ho£qlrg, Τυπογραφείο Ι. Σαριβαξεβάνη, Κυδωνιές 

1876, [φωτοµ. ανατ. Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης - Χ. Εξερτζόγλου (επιµ.), 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996] 

• Στεφανίδης Μιχαήλ, Urjb‹̂  h^¤ Iµp_lg, qÒ aej^oubf̂ hÒ urjb‹l J rqfi»keg h^¤ 

_f_ifldo^cί^ Išp_lr, Αυστριακό Λόϋδ, Τεργέστη 1909, [φωτοµ. ανατ., Σ. 

Καράβας - Β. Αναστασιάδης (επιµ.), Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996] 



 121

• Τάξης Σταύρος Οικονόµος, Συνοπτική ιστορία h^¤ τοπογραφία της Λέσβου, 

έκδοση δεύτερη επαυξηµένη και µεταρρυθµισµένη, τυπογραφείο Ι. Πολίτου, Κάιρο 

1909, [φωτοµ. ανατ., Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης (επιµ.), Πανεπιστήµιο 

Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1995] 

• Τάξης Σταύρος, Συνοπτική ιστορία της Λέσβου h^¤ τοπογραφία αυτής, 

Κωνσταντινούπολη 1874, [φωτοµ. ανατ., Σ. Καράβας - Β. Αναστασιάδης (επιµ.), 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996] 

• Χαµουδόπουλος Μιχαήλ, Dbtdo^c…̂  moÒg uo»pfk qlà  pulib‹lr, τόµ. 1-5, 

Κωνσταντινούπολη 1882 

Β) Πληροφοριακά 

 Λεξικά: 

• Bayerle Gustav, Pashas, begs and effendis: a historical dictionary of titles and 

terms in the Ottoman Empire, İsis Press, İstanbul 1997  

• Pakalın Mehmet Zeki, Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, cilt 1-3, 

Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1993, (1inci baskı 1946-1955) 

• Χλωρός Ιωάννης, Λεξικόν Τούρκο-Ελληνικόν, Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 

Κωνσταντινούπολη 1900 

• Redhouse James, Türkçe/Osmanlıca - İngilizce Sözlüğü, Sev Matbaacılık ve 

Yayıncılık, İstanbul 1997, (1inci baskı 1968) 

• Sertoğlu Midhat, Osmanlı tarih Lûgatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1986 

• Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδάκη 

 Εγκυκλοπαίδειες: 

• First Εncyclopaedia of Islam, E. J. Brill, 1913-36  

• The Εncyclopaedia of Islam, new edition, Leiden-Brill, 1954-in progress 

• İslam Ansiklopedisi, cilt 1-15, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti, Millî Eğitim 

Bakanlığı Basımevi, İstanbul 1946-86 

• Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόµ. 1-18, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1988 

• Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού 

• Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιµ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισµού 1770-2000, 

Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, τόµ. 1-10 

 Βοηθήµατα – Βιογραφικά λεξικά: 



 122

• Holt Peter - Lambton Alexander - Lewis Bernard (eds.), The Cambridge 

History Of Islam, Cambridge University Press, Cambridge 1977 

• İnal Mahmut Kemal, Osmanlı devrinde son sadriazamlar, cilt 1-14, İstanbul 

1940-53 

• Kuneralp Sinan, Son dönem osmanlı erkân ve ricali (1839-1922), prosopografik 

rehber, İsis Press, İstanbul 1999 

• Pakalın Mehmet Zeki, Son sadrazamlar ve başvekiler, cilt 1-5, İstanbul 1940-

1948 

• Süreyya Mehmet, Sicill-i Osman: Osmanlı ünlüleri, cilt 1-6, Kültür Bakanlıği ve 

Tarih Vakfı Yurt Yayınlar, İstanbul 1996 

• Unat Faik Refik, Hicrî tarihleri Milâdî tarihe çevirme kılavuzu, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 1994, (1inci baskı 1940) 

Γ) Αυτοτελείς µελέτες-Άρθρα: 

• Abu Jaber Kamel, «The millet system in the 19th century Ottoman Empire», The 

Muslim World, vol. 57 no. 3 (1967) pp. 212-223 

• Abu-Manneh Butrus, «The Islamic roots of the Gülhane rescript», D.W.I., vol. 

34 (1994) pp. 173-203  

• Abu-Manneh Butrus, «The sultan and the bureaucracy: the anti-Tanzimat 

concepts of Grand Vizier Mahmud Nedim Paşa», I.J.M.E.S., vol. 22 (1990) pp. 

257-274 

• Acaroğlu Türker, «Osmanlı Yıllıkları», Somut, cilt 41/15 (Mayis 1983), s. 54-62 

• Akbal Fazila, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğunda İdarı Taksimat ve 

Nüfüs”, Belleten, vol. 15 no.60 (1961) pp. 617-628 

• Bacqué – Grammond Jean Louis & Dumont Paul (eds.),  Économie et sociétés 

dans l’ Empire Ottoman (fin du XVIIIe-début du XXe siecle), Colloques 

internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 1983 

• Baykal Β. S., «1293 Meşrutiyet», Belleten, no. 6 (1942) s. 45-83 

• Birken Andreas, Die provinzen des Osmanischen reiches, Wiesbaten 1976 

• Bisharat Leon, «Ottoman year-books», M.E.S.A. Bulletin, vol. 18 no.1 (1984) 

pp. 174-181 



 123

• Braude Benjamin & Lewis Bernard (eds.), Christians and Jews in the Ottoman 

Empire, vol. 1-2, New York 1982 

• Caesar Farah (ed.), Decision making and change in the Ottoman Empire, 

Thomas Jefferson University Press, U.S.A. 1993 

• Davison Roderic, «Turkish attitudes concerning Christian-Muslim equality in 

the 19th century», A.H.R., vol. 59 no. 4 (1954) pp. 844-864 

• Davison Roderic, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton 

University Press, Princeton 1963 

• Deringil Selim, Η καλά προστατευόµενη επικράτεια, ιδεολογία και νοµιµοποίηση 

της εξουδίας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (1876-1909), (µτφ.) Παπαγεωργίου 

Στέφανος, Παπαζήσης, Αθήνα 2003 

• Duman Hasan (ed.), Osmanlı yıllıkları (sâlnâmeler ve nevsâller), İslam Tarih, 

Sanat ve Kültür Arastırma Merkezi, İnstabul 1982  

• Duman Hasan, Osmanlı Sâlnâmeleri ve nevsâlleri bibliyografyası ve toplu 

kataloğu, cilt 1-2, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Enformation ve 

Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2000 

• Ertuğ Refik, «Eski harflerle özel yıllıklar», H.T.M., cilt 1 no. 4 (Nişan 1974) s. 

19-24 

• Ertuğ Refik, «Nezâret ve eyâlet sâlnâmeleri», H.T.M., cilt 1 no. 2 (Şubat 1974) 

s. 10-16  

• Ertuğ Refik, «Osmanlı devrinde sâlnâmeler», H.T.M., cilt 2 no. 7 (Ağustos 

1973) s. 15-22 και cilt 2 no. 9 (Ekim 1973) s. 103-104  

• Ertuğ Refik, «Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 1321», H.T.M., cilt 2 no. 

8 (Eylül 1973) s. 20-25 

• Findley Carter, Bureaucratic reform in the Ottoman Empire, The Sublime Port 

1789-1922, Princeton University Press, Princeton 1980 

• Gibb Hamilton & Bowen Harold, Islamic society and the West: a study of the 

impact of western civilization on Moslem Culture in the Near East, vol. 1-2, 

Oxford University Press, Oxford 1963 (1st edition 1950)  

• Gökbilgin Mehmet Tayip, Osmanlı paleografya ve diplomatic ilmi, İstanbul 

1979  



 124

• Gondicas Dimitris & Issawi Charles (eds.), Ottoman Greeks in the Age of 

Nationalism:politics, economy, and society in the 19th century, The Darwin Press, 

Princeton 1999 

• İnalcık Halil & Quataert Donald (eds.), An economic and social history of the 

Ottoman Empire, vol. 1-2, Cambridge University Press, Cambridge 1997  

• İnalcık Halil, «Application of the Tanzimat and its social effects», Archivum 

Ottomanicum, 5 (1973) pp. 5-21 

• İnalcık Halil, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία, η κλασική εποχή, 1300-1600, (µτφ.)  

Κοκολάκης Μιχάλης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995  

• Iseminger Gordon, «The old Turkish hands: the British Levantine consuls, 

1856-1876», Middle East Journal, vol. 22, no. 3 (1968) pp. 297-316 

• Issawi Charles (ed.), The economic history of Turkey, 1800-1914, The 

University of Chicago Press, Chicago 1980 

• Kaplan Mehmet, Nâmik Kemal: hayatı ve eserleri, İstanbul, 1948 

• Karal Ε., Osmanlı tarihi, Birinci meşrutiyet ve istibdat devrileri, 1876-1907, 

Ankara 1962 

• Karpat Kemal, «Ottoman Population records and the census of 1881/82-1893», 

I.J.M.E.S., vol. 9 (1978) pp. 237-273 

• Karpat Kemal, «The ottoman demography in the 19th century: sources, concepts, 

methods», Colloques Internationaux du CNRS, no. 601 (1979) pp. 207-218   

• Karpat Kemal, Ottoman population, 1830-1914, The University of Wisconsin 

Press, Wisconsin 1985 

• Kayalı Hasan, «Elections and the electoral process in the Ottoman Empire, 

1876-1919», I.J.M.E.S., vol. 27 (1995) pp. 265-286         

• Koptepeter C. M., «Another look of Tanzimat», The Muslim Word, vol. 54 

(1964) pp. 49-55  

• Kornrumpf Hans, Die Territorialverwaltung im östlichen Teil der europäischen 

Türkei vom Erlass der Vilâyetsordnung (1864) bis zum Berliner Kongress (1878) 

nach amtlichen osmanischen veröffentlichungen, Klaus Schwarz Verlag, 

Weisbaden 1976 



 125

• Kushner David, «The place of the ulema in the Ottoman Empire during the age 

of reform (1839-1918)», Turcica, vol. 19 (1987) pp. 51-74 

• Kushner David, «The place of the Ulema in the Ottoman Empire during the age 

of reform (183901918)», Turcica, vol. 19 (1987) pp. 51-74 

• Langensiepen Bill – Güleryüz Ahmet, The Ottoman Steam Navy, 1828-1923, 

Conway Maritime Press, London 1995 

• Levy Avigdor, The Sephardim in the Ottoman Empire Darwin Press, Princeton 

1992 

• Lewis Bernard, «Ottoman observers of ottoman decline», I.S., vol. 1 (1962) pp. 

71-87 

• Lewis Bernard, «Some reflection on the decline of the Ottoman Empire», St. Is., 

vol. 9 (1958) pp. 111-127 

• Lewis Bernard, «The Ottoman Empire and its aftermath», J.C.H., vol. 15 no. 1 

(1980) pp. 134-143 

• Lewis Bernard, The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, 

London 1961 

• Lord Kinross, Οι οθωµανικοί χρόνοι. Η άνοδος και η πτώση της Τουρκικής 

Αυτοκρατορίας, (µτφ.) Ονησιφόρος Σ., Λευκωσία 1980, (1st ed. London 1977) 

• Mantran Robert, Histoire de l’ Empire Ottoman, Paris 1989 

• Maoz Moshe, «Syrian urban politics in the Tanzimat period between 1840-

1861», B.S.O.A.S., vol. 29 (1966) pp. 276-301   

• Mardin Şerif, The genesis of Young Ottoman thought: a study in the 

modernization of Turkish political ideas, Princeton 1962 

• McCarthy Justin, «Οttoman imperial and provincial salname», M.E.S.A. 

Bulletin, vol. 13, no. 2 (1979) pp. 10-20 

• McCarthy Justin, The Ottoman Turks: an introductory history to 1923, 

Longman, New York 1997 

• Miller William, «Οι Γατελούζοι της Λέσβου», Λεσβιακά, τόµ. Ε΄ (1966) σελ. 8-31 

• Okyar Osman, «A new look at the recent political, social and economic 

historiography of the Tanzimat», Colloques Internationaux du CNRS, no. 601 

(1979) pp. 33-45 



 126

• Paradissis Alexander, Fortresses and castles of Greece, Efstathiadis Bros., 

Athens 1976, vol. 1-4 

• Peters Rudolph, «Religious attitudes towards modernization in the Ottoman 

Empire», D.W.I., vol. xxvi (1986) pp. 76-105 

• Polk William & Chambers Richard (eds.), Beginnings of modernization in the 

Middle East, Chicago 1968 

• Rose Richard, «The Ottoman Fiscal Calendar», M.E.S.A. Bulletin, vol. 25 no. 2 

(1991) pp. 157-167 

• Sadat Deena, «Ayan and ağa: the transformation of the Bektashi corps in the 18th 

century», The Muslim World, vol. 63, n. 3 (1973) pp. 206-219 

• Shaw Stanford & Kural-Shaw Ezel, History of the Ottoman Empire and 

Modern Turkey, Cambridge University Press, vol. 1-2, Cambridge 1978 (1st 

edition 1977) 

• Shaw Stanford, «Archival sources for ottoman history: the archives of Turkey», 

Journal of the American Oriental Society, vol. 80 (1960) pp. 1-12   

• Thompson Elizabeth, «Ottoman political reform in the provinces: the Damascus 

advisory council in 1844-45», I.J.M.E.S., vol. 25 (1993) pp. 457-475  

• Todorov Nikolai, «The Balkan town in the second half of the 19th century», 

Etudés Balkaniques, no. 2 (1969) pp. 30-50 

• Todorov Nikolai, Η Βαλκανική Πόλη, 15ος-19ος αιώνας, τόµ. 1-2, (µτφ.) Αβδελά 

Έφη - Παπαγεωργίου Γεωργία, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1986 

• Velkov Alexander, Vidove osmanoturski documenti, Sofija 1978 

• Αλεξανδρής Αλέξης, «Οι Έλληνες στην υπηρεσία της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, 1850-1922», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. 23 (1980) σελ. 365-404 

• Αναγνωστοπούλου Μαρία, Η γυναίκα της Λέσβου στα χρόνια της 

οθωµανοκρατίας, ∆ήµος Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1998 

• Αναγνωστοπούλου Σία, Μικρά Ασία, 19ος αι.- 1919. Οι ελληνορθόδοξες 

κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωµιών στο Ελληνικό Έθνος, Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 1998 



 127

• Αργύρης Παντελής, «Η εξανάστασις των Φαυλοβίων: δηµοσιονοµικό σύστηµα 

και ενδοκοινοτικές ρήξεις στην Λέσβο του 19ου αιώνα», Τα Ιστορικά, τόµ. 16 

(1992) σελ. 49-64 

• Αργύρης Παντελής, «Το Λειµωνιακό ζήτηµα (διαστάσεις και χρονικό της 

διαµάχης)», Λεσβιακά, τόµ. ΙΒ΄ (1989) σελ. 4-55 

• Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, «Η Μυτιλήνη στα µέσα του 19ου αιώνα», 

Ελληνικά, τόµ. 32 (1980) σελ. 299-308  

• Γενική ∆ιοίκηση Νήσων Αιγαίου, ∆ιάφοραι µελέται περί των νήσων. Α΄ Λέσβος, 

Μυτιλήνη 1913 

• Γεωργικό Επιµελητήριο Λέσβου, Λεύκωµα νοµού Λέσβου, Μυτιλήνη, 1937 

• Γιαννόπουλος Ιωάννης, «‚E  ™̀ šif̀ fg qîk qlrohlildfhîk pmlraîk h^¤ º ¢k£dhe 

h^iifbodb…̂ g ^Ùqîk °k ‘Bii£af», Μνήµων, τόµ. 1 (1971) σελ. 16-22 

• Γιαννουλέλλης Γιάννης, Πλωµάρι Λέσβου, εκδ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1983 

• Γιαννούλη ∆ήµητρα, «Το εγιαλέτι Μοναστηρίου (1856-1870): οικονοµία, 

κοινωνία, διοίκηση», ∆.Ι.Ε.Ε., τ. 30 (1987) σελ. 73-143 

• ∆ηµητριάδης Βασίλης, Η Θεσσαλονίκη της παρακµής, Πανεπιστηµιακές 

εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997 

• ∆ήµος Μυτιλήνης & Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Γραπτές πηγές στη Λέσβο, ο 

πλούτος των τοπικών συλλογών, Εισηγήσεις από την ηµερίδα που οργάνωσαν ο 

∆ήµος Μυτιλήνης και το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου στο δηµοτικό θέατρο Μυτιλήνης στις 28/09/91, Θεσσαλονίκη 1993  

• ∆ήµου-Παροδίτης Φαίδων, Ιστορία της τουρκοκρατούµενης Λέσβου, τόµ. Α΄- 

Β΄, Μυτιλήνη 1934  

• Ελευθεριάδης Μίµης, Λέσβος: Ιστορία, τουρισµός, εκδ. Καριωτέλλης - 

Κελαϊδίτης, Μυτιλήνη 1973 

• Ελληνική ∆ηµοκρατία, Στοιχεία της συστάσεως και εξελίξεως των δήµων και 

κοινοτήτων, Νοµός Λέσβου, Αθήνα 1962 

• Ενεπεκίδης Πολυχρόνης, Αρχιπέλαγος: Ίµβρος-Τένεδος-Λήµνος-Λέσβος-Χίος-

Σάµος-Πάτµος, 1800-1923, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1988  

• Εξερτζόγλου Χάρης, «Το προνοµιακό ζήτηµα», Τα Ιστορικά, τόµ. 16 (1992) 

σελ. 65-84 



 128

• Θεµοπούλου Αιµιλία, «Μεταρρυθµίσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία», 

Ιστορικά, εφηµ. Ελευθεροτυπία, (30 Νοεµβρίου 2000) σελ. 6-11  

• Θεοτοκάς Κώστας, «Μελέτη περί των προνοµίων και της διοικήσεως της Χίου 

από του 1566 µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων», Χιακά Χρονικά, τχ. 17 (1985) σελ. 

40-46 

• Θεοχαρίδης Ιωάννης, «Οι διοικητές των Ιωαννίνων σύµφωνα µε το salname του 

1892-1893», ∆ωδώνη, τόµ. 12 (1983) σελ. 161-178 

• Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Κατάλογος Οθωµανικού Αρχείου Μονής 

Λειµώνος, Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1999 

• Ιορδάνογλου Αναστάσιος, «Ο σαλναµέ του βιλαετίου Κοσσόβου του έτους 

1318 εγίρας (1900)», Βαλκανικά Σύµµεικτα, τόµ. 5-6 (1993-94) σελ. 37-73 

• Ιορδάνογλου Αναστάσιος, «Οθωµανικές επετηρίδες (σαλναµέ) του βιλαετίου 

Μοναστηρίου», Μακεδονικά, τόµ. 29 (1993-94) σελ. 308-337 

• Καλλοναίος Μιχάλης, Σκίτσα της Καλλονής (περασµένα και τωρινά), Αθήνα 

1927 

• Καµπούρης Ζαννής, «Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στη Λέσβο», 

∆.Ε.Λ.Μ., τόµ. 4 (1962) σελ. 102-188 

• Καραµάνης Φίλιππος, Γενική επισκόπησις της εκκλησιαστικής ιστορίας της 

Λέσβου και των παλαιοχριστιανικών µνηµείων αυτής, Αθήνα 1937 

• Καρύδης ∆ηµήτρης & Kiel Machiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου 

χωρογραφία (15ος – 19ος αιώνας), Ολκός, Αθήνα 2000 

• Καρύδης ∆ηµήτρης (επιµ.), Ιστορική Γεωγραφία: ∆ρόµοι και κόµβοι της 

Βαλκανικής από την αρχαιότητα στην ενιαία Ευρώπη, ∆ιεθνές συνέδριο ιστορικής 

γεωγραφίας, Θεσσαλονίκη 1995 

• Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (επιµ.), Συµπόσιο Η διαχρονική πορεία του 

κοινοτισµού στη Μακεδονία, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, 1991 

• Κοκολάκης Μιχάλης, «Μία οθωµανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», 

Ίστωρ, τχ. 1 (1990) σελ. 56-74 

• Κολαξιζέλης Ευστράτιος, Θρύλος και ιστορία της Αγιάσου της νήσου Λέσβου, 

Μυτιλήνη 1947-1953, (φωτοµ. ανατ. Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγιασωτών, Αθήνα 

1997) 



 129

• Κονόρτας Παρασκευάς, «Από το ένα µιλέτ στα δύο έθνη», Ιστορικά, εφηµ. 

Ελευθεροτυπία, (30 Νοεµβρίου 2000) σελ. 13-17 

• Κονόρτας Παρασκευάς, Οθωµανικές θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

17ος - αρχές 20ου αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998 

•  Κόντης Γιάννης, Λεσβιακό Πολύπτυχο. Από την Ιστορία, την Τέχνη και τη 

Λογοτεχνία, Έσπερος, Αθήνα 1973 

• Κοντογιώργης Γιώργος, Κοινωνική δυναµική και πολιτική αυτοδιοίκηση: οι 

ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, Λιβάνης, Αθήνα 1982 

• Κοντός Κώστας, «Η κατάκτηση της Μυτιλήνης από τους Τούρκους», Λεσβιακά, 

τόµ. ∆΄ (1962) σελ. 7-49 

• Κυπριώτης Πλάτωνας, «Αµπεντίν Πασάς νοµάρχης (βαλής) του Αρχιπελάγους 

(1894-1908)», ∆ωδ. Χρ., τόµ. Β΄ (1973) σελ. 141-179 

• Κωστής Κώστας, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις ‘‘ελληνικές’’ 

περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των 

µεταρρυθµίσεων», Μνήµων, τόµ. 15 (1991) σελ. 57-75 

• Λογοθέτης Μιλτιάδης, «Πληροφορίες για την οικονοµία και κοινωνία της 

∆ωδεκανήσου στα τέλη του 19ου αιώνα από τα ηµερολόγια της νοµαρχίας 

Αρχιπελάγους», ∆ωδ. Χρ., τόµ. ΙΑ΄ (1986) σελ. 91-117 

• Λούκος Χρήστος (επιµ.), Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και 

Βαλκανικές όψεις, Ε.Μ.Ν.Ε., Πρακτικά Β΄ διεθνούς συνεδρίου, Αθήνα 2000 

• Μακίστος Κων/νος, Η Σελλάδα Αγίας Παρασκεύης Λέσβο, Αθήνα 1970 

• Μανούκας Ιωάννης, «Βατούσα, ιστορικές µαρτυρίες», Αιολικά Γράµµατα, τχ. 17 

(1987) σελ. 5-23 

• Μιχαηλίδης Μιχάλης, Λεσβιακές Σελίδες, τόµ. Α΄- ΣΤ΄, Αθήνα 1986 

• Μιχελή Λίζα, Το Αιγαίο, νεοκλασικές πόλεις και λιµάνια του 19ου αιώνα, 

∆ρώµενα, Αθήνα 1990 

• Μολινός Στρατής, Οι γυναίκες της Λέσβου, Αθήνα 2000 

• Μουτζούρης Ιωάννης, «Επισκοπικός ιστορικός κατάλογος Μυτιλήνης», 

Κληρονοµία, τόµ. 25 (1993) σελ. 179-235 

• Μουτζούρης Ιωάννης, «Η µητρόπολη Μηθύµνης Λέσβου: περιφέρεια και έδρα 

της», Κληρονοµία, τόµ. 19 (1987) σελ. 169-175 



 130

• Μουτζούρης Ιωάννης, «Τα Λειµωνιακά, 1866-1886», Κληρονοµία, τόµ. 22 

(1990) σελ. 125-185 

• Μπαλτά Ευαγγελία, «Τουρκικά αρχεία στην Ελλάδα», Σύγχρονα Θέµατα, τχ. 

35-37 (1988) σελ. 140-143 

• Νικολόπουλος Ηλίας, ∆οµές και θεσµοί στην Τουρκοκρατία. Τα Αµπελάκια και ο 

κοινωνικοοικονοµικός µετασχηµατισµός του ελλαδικού χώρου, Κάλβος, Αθήνα 

1988 

• Παλαιολόγος Κλεόβουλος - Καραγιάννης Βαγγέλης (επιµ.),  Η παλιά 

Μυτιλήνη, οι µαχαλάδες µας, Λεσβιακή Παροικία, Αθήνα 1983 

• Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιµ.), Εκσυγχρονισµός και βιοµηχανική 

επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Θεµέλιο, Αθήνα 1999 

• Παπάζογλου Ιγνάτιος, Ιστορία της Ερεσού, Αθήνα 1981 

• Παπαστάθης Χαράλαµπος, Οι κανονισµοί των ορθόδοξων ελληνικών 

κοινοτήτων του οθωµανικού κράτους και της διασποράς, Αφοί Κυριακίδη,  

Θεσσαλονίκη 1984 

• Παρασκευαΐδης Παναγιώτης, «Παραχώρηση της Λέσβου σε Γενουατικό οίκο 

το 1488», Αιγαιοπελαγίτικα Θέµατα, τχ. 2 (1986) σελ. 40-41 

• Παρασκευαΐδης Παναγιώτης, Η Μυτιλήνη επί Γατελούζων, Μυτιλήνη 1970 

• Παρασκευαΐδης Παναγιώτης, Οι περιηγητές για τη Λέσβο, Βιβλιοπωλείο των 

βιβλιόφιλων, Μυτιλήνη 1996, (1η έκδοση Μυτιλήνη 1973) 

• Παρασκευαΐδης Σταύρος, Επιβίωση του αρχαίου ελληνικού βίου εν Λέσβω, 

σελίδες αγνοούµενης ιστορίας, Μυτιλήνη 1956 

• Παρασκευαΐδης Χρίστος, «Τα Λειµωνιακά και ο Νικηφόρος Γλυκάς», Ο 

Ποιµήν, τόµ. Β΄ (1936) σελ. 17-21 

• Παρασκευαΐδης Χρίστος, Η παλαιά Αγία Παρασκευή, Μυτιλήνη 1936 

• Πεσµατζόγλου Στέφανος, Ευρώπη-Τουρκία, Αντανακλάσεις και διαθλάσεις, η 

στρατηγική των κειµένων, τόµ. 1-2, Θεµέλιο, Αθήνα 1993 

• Ρόζος Ευάγγελος, «Ο αιγαιοπελαγίτικος πολιτισµός στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας», ∆.Ι.Ε.Ε., τόµ. ΚΑ΄ (1978) σελ. 323-326  

• Σαβοριανάκης Παναγιώτης, Νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο πριν και µετά τις 

οθωµανικές µεταρρυθµίσεις, Τροχαλία, Αθήνα 2001 



 131

• Σαµαράς Παναγιώτης, «Η Μυτιλήνη τον ΙΘ΄ αιώνα», ∆.Ε.Λ.Μ., τόµ. 3 (1959) 

σελ. 1-166 

• Σαµαράς Παναγιώτης, Οι Κουλακσίζηδες, Μυτιλήνη 1946 

• Σαµαράς Παναγιώτης, Τοπωνυµικά Λέσβου, Τυπογραφείο Μιχαηλίδη, 

Μυτιλήνη 1947 

• Σηφουνάκης Νίκος, Βιοµηχανικά κτίρια στη Λέσβο, Ελαιοτριβεία - 

Σαπωνοποιεία, 19ος και αρχές του 20ου αιώνα, Καστανιώτης, Αθήνα 1994 (1η 

έκδοση 1986) 

• Σιφναίου Ευριδίκη (επιµ.), Ενθύµιον σαπωνοποιίας Λέσβου, Λιβάνης, Αθήνα 

2002 

• Σιφναίου Ευριδίκη, Λέσβος οικονοµική και κοινωνική ιστορία (1840-1912), 

Τροχαλία, Αθήνα 1996 

• Σταµατογιαννοπούλου Μαρία, «Μακράν κοίτης και τραπέζης. Οι συζυγικές 

συγκρούσεις στη Λέσβο του 19ου αιώνα», Μνήµων, τόµ. 16 (1994) σελ. 107-138 

• Σύνδεσµος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Η παρουσία των εθνικών 

µειονοτήτων στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα, Πρακτικά επιστηµονικής 

ηµερίδας, Αθήνα 5 Οκτωβρίου 1996  

• Σφυρόερας Βασίλης, Οι Έλληνες επί Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1976  

• Τζιµής Στρατής, Παρασκευαΐδης Παναγιώτης, κ.α. (επιµ.), Ιστορία της 

Λέσβου, Μυτιλήνη 1995 

• Τραγέλλης Χρήστος, Τα λαογραφικά της Καλλονής Λέσβου, Αθήνα 1982 

• Φασουλάκης Στέφανος, «Κανονισµοί υπηρεσιών της αυτοδιοικήσεως· άγνωστα 

µονόφυλλα της Χίου», Χιακά Χρονικά, τχ. 21 (1991) σελ. 36-39 

• Φουντούλης Ιωάννης, Γαβριήλ µητροπολίτου Μηθύµνης «Περιγραφή της 

Λέσβου», Αθήνα 1960, (φωτοµ. ανατ. Ιερά µητρόπολη Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 

1993) 

• Χατζηβασιλείου Ιωάννης, Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» Αγιάσου, 100 χρόνια 

δράσης (1894-1994), Αθήνα 1994 

• Χατζηβασιλείου Ιωάννης, Ιστορία του Αναγνωστηρίου Αγιάσου «Η Ανάπτυξις», 

1894-1975, Αθήνα 1975 



 132

• Χατζηγιάννης Στρατής, Ιστορία της Μήθυµνας, (Η πατρίδα του Αρίωνα από τα 

πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα), Αθήνα 1976 

• Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξη της 

Ελλάδας 1821-1971, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1973, τόµ. Α΄- ∆΄ 

• Χωρεάνθης Κώστας, «Η τυπογραφία στη Χίο και τα Ψαρά», Χίος Ηµερολόγιο 

(1977) σελ. 22-30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος 2ο 

 



 133

Παράρτηµα 1ο 
 

 

 

 

 
 

 

 Πηγή: K. Karpat, Ottoman Population 1830-1914 
 

Χάρτης1ος:  ∆ιοικητική διαίρεση του ασιατικού τµήµατος  

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
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Πηγή: Α. Birken, Die provinzen des Osmanischen reiches 
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343 ∆εν περιλαµβάνονται τα Μοσχονήσια καθώς υπάγονται εκκλησιαστικώς στη µητρόπολη Σµύρνης. 
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ΧΑΡΤΗΣ 4ος: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 
                    Γραµµή ορίων ανάµεσα στους καζάδες (κατά προσέγγιση)    

                    Καζάς Μυτιλήνης                             Καζάς Μολύβου                            Καζάς Πλωµαρίου                         Καζάς Μοσχονησίων
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ΧΑΡΤΗΣ 5ος: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 
  

                 Γραµµή ορίων ανάµεσα στους καζάδες (κατά προσέγγιση)                           Γραµµή ορίων ναχιγιέδων  (κατά προσέγγιση) 

                   Καζάς Μυτιλήνης                                              Καζάς Μολύβου                                        Καζάς Πλωµαρίου                                       Καζάς Μοσχονησίων 

                   Ναχιγιές Αγιάσου                                              Ναχιγιές Καλλονής                                    Ναχιγιές Πολιχνίτου  

                   Ναχιγιές Μανταµάδου                                       Ναχιγιές Ερεσού  

                   Ναχιγιές Γέρας



 139

 

Πηγή: H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri 
 
 
                   Χάρτης 6ος: Βιλαέτι Αρχιπελάγους 
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Πηγή: H. Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri 
 
                                           Χάρτης 7ος: Σαντζάκι Λέσβου 
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Πηγή: R. Koldewey, Die antiken Baureste der Insel Lesbos 
Χάρτης 8ος: Χάρτης καλλιεργειών της Λέσβου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΒΙΛΑΕΤΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙ∆Α ΕΤΟΥΣ ΕΓΙΡΑΣ 1301 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΑΖΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑΧΙΓΙΕ∆ΕΣ 

Σαντζάκι Χίου Καζάς Χίου Καρδαµύλων, Καλαµωτής, Οινουσσών 

 Καζάς Κω Νισύρου 

 Καζάς Λέρου Πάτµου 

 Καζάς Καλύµνου Αστυπάλαιας 

 Καζάς Ικαρίας  

 Καζάς Ψαρών  

Σαντζάκι Λέσβου Καζάς Μυτιλήνης Αγιάσου, Γέρας, Μανταµάδου 

 Καζάς Μολύβου Ερεσού, Καλλονής 

 Καζάς Πλωµαρίου Πολιχνίτου 

 Καζάς Μοσχονησίων  

Σαντζάκι Ρόδου  Καζάς Ρόδου Λίνδου, Χάλκης, Καστέλου 

 Καζάς Σύµης Τήλου 

 Καζάς Μεγίστης (Καστελόριζου)  

 Καζάς Καρπάθου  

 Καζάς Κάσου  

Σαντζάκι Λήµνου Καζάς Λήµνου Μούδρου, Αγίου Ευστρατίου 

 Καζάς Τενέδου   

 Καζάς Ίµβρου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΕΓΙΑΛΕΤΙΟΥ ΝΗΣΙΩΝ (Cezayir-i Eyaleti) 16ος - µέσα 19ου αιώνα 

 

 

Έτος 

 

Σαντζάκι 

Λέσβου 

Σαντζάκι 

Χίου 

Σαντζάκι 

Λήµνου 

Σαντζάκι 

Ρόδου 

Σαντζάκι 

Κύπρου 

Σαντζάκι 

Μπίγας

 Σαντζάκι 

Σούγλας 

Σαντζάκι  

Κοτζάελι

Σαντζάκι 

Μιστρά 

Σαντζάκι  

Κάρλελι 

Σαντζάκι  

Ναυπάκτου

Σαντζάκι 

Ευρίπου

Σαντζάκι 

Νάξου 

 Σαντζάκι 

Άνδρου 

16ος αι.                

17ος αι.               

18ος αι.               

1831 Σαντζάκι Καλλίπολης344            

1850               

1860               

                                                            
344 Το σαντζάκι της Καλλίπολης περιελάµβανε όλα τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου Πελάγους εκτός της Ίµβρου και Τενέδου που άνηκαν στο σαντζάκι της Μπίγας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΒΙΛΑΕΤΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ (Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti) µέσα 19ου - αρχές 20ου αιώνα  

 

 

Έτος Σαντζάκι Λέσβου Σαντζάκι Χίου Σαντζάκι Ρόδου Σαντζάκι Λήµνου Σαντζάκι Κύπρου Σαντζάκι Μπίγας Σαντζάκι Κω

1866        

1871        

1876        

1878        

1881-82        

1883-84        

1886-87        

1900        

1910        

1911-12        

1912-1913 ∆ιάλυση βιλαετίου Αρχιπελάγους 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Έτος Όνοµα Καζά 

15ος αι. Μυτιλήνη Μόλυβος  Καλλονή   

16ος αι. Μυτιλήνη Μόλυβος  Καλλονή   

1841 Μυτιλήνη Μόλυβος  Καλλονή   

1850 Μυτιλήνη Μόλυβος  Καλλονή   

1874 Μυτιλήνη Μόλυβος     

1877 Μυτιλήνη Μόλυβος     

1881 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι    

Μοσχονησίων345 

1882 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι Καλλονή  Μοσχονησίων 

1883 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι   Μοσχονησίων 

1885 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι   Μοσχονησίων 

1886 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι   Μοσχονησίων 

1888 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι   Μοσχονησίων 

1890 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι   Μοσχονησίων 

1894 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι  Σίγρι Μοσχονησίων 

1900 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι Καλλονή Σίγρι Μοσχονησίων 

1909 Μυτιλήνη Μόλυβος Πλωµάρι    

 

 

                                                            
345 Τα Μοσχονήσια αποτέλεσαν καζά του σαντζακίου της Λέσβου µετά τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις του 

νόµου Περί Βιλαετίων. Για αυτό το λόγο άλλωστε και δεν αναφέρονται στις προγενέστερες χρονολογικές 

περιόδους του πίνακα κατά τις οποίες είτε άνηκαν στο βιλαέτι του Καρεσί είτε αποτελούσαν αυτόνοµο σαντζάκι, 

Karpat, Population…, ο.π., pp. 114, 119.        
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Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά Καζά στο 
Σαντζάκι Λέσβου

59,93%
163

50
18,38%

38
13,97%

21
7,72%

Καζάς Μυτιλήνης Καζάς Μολύβου
Καζάς Πλωµαρίου Καζάς Μοσχονησίων 

∆ιάγραµµα 1ο 
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Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Εθνοθρησκευτική Οµάδα στο Σαντζάκι Λέσβου

 65,07%
177

76
27,94%13

4,78% 6
2,21%

Μουσουλµάνοι Χριστιανοί Ξένοι Υπήκοοι Κενές Θέσεις

∆ιάγραµµα 2ο 
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Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Εθνοθρησκευτική Οµάδα στον καζά 

Μοσχονησίων 

61,90%

13

 0%

3

14,29%
5

23,81%

Μουσουλµάνοι Χριστιανοί 
Ξένοι Υπήκοοι Κενές Θέσεις

Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Εθνοθρησκευτική Οµάδα στον καζά 

Μυτιλήνης 

71,17%
116

5
3,07%

6
3,68%

36
22,09%

Μουσουλµάνοι Χριστιανοί 
Ξένοι Υπήκοοι Κενές Θέσεις

Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Εθνοθρησκευτική Οµάδα στον καζά 

Μολύβου

76,00%
38

3
6,00%

 0%

9
18,00%

Μουσουλµάνοι Χριστιανοί 
Ξένοι Υπήκοοι Κενές Θέσεις

Κατανοµή ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Εθνοθρησκευτική Οµάδα στον καζά 

Πλωµαρίου

2
5,26%

0%

18
47,37%

18
47,37%

Μουσουλµάνοι Χριστιανοί 
Ξένοι Υπήκοοι Κενές Θέσεις

∆ιάγραµµα 3ο: 
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Κατανοµή των Μουσουλµάνων ανά Καζά

65,54%
116

5
2,82%

18
10,17%

38
21,47%

Καζάς Μυτιλήνης Καζάς Μολύβου
Καζάς Πλωµαρίου Καζάς Μοσχονησίων 

Κατανοµή των Χριστιανών ανά Καζά

47,37%
36

9
11,84%

18
23,68%

13
17,11%

Καζάς Μυτιλήνης Καζάς Μολύβου
Καζάς Πλωµαρίου Καζάς Μοσχονησίων 

Κατανοµή Κενών ∆ιοικητικών Θέσεων ανά 
Καζά

38,46%
5

3
23,08%

2
15,38%

3
23,08%

Καζάς Μυτι λήνης 
Καζάς Μολύβου
Καζάς Πλωµαρί ου
Καζάς Μοσχονησίων 

Κατανοµή των Ξένων Υπηκόων ανά Καζά

0%

0% 0%

6
100%

Καζάς Μυτι λήνης 

Καζάς Μολύβου

Καζάς Πλωµαρί ου

Καζάς Μοσχονησίων 

∆ιάγραµµα 4ο: 
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 151

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ346 
Σελίδα 1  

Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyetinin bin üç yüz bir 

           sene-i hicrîyesi salnamesidir       sene 1301 

 

Είναι η επετηρίδα της νοµαρχίας Αρχιπελάγους 

του έτους Εγίρας347 1301       έτος 1301348 

                                                            
346 Για την παράθεση των γενικότερων πληροφοριών και των επεξηγήσεων, οι οποίες βρίσκονται στις 

υποσηµειώσεις, χρησιµοποιήθηκαν βιβλία, άρθρα, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά όρων στα οποία 

γίνονται παραποµπές. Όσον αφορά τα βιογραφικά σηµειώµατα των αξιωµατούχων δεν κατέστη 

δυνατόν να βρεθούν βιογραφικά σηµειώµατα για όλα τα ονόµατα. Αυτό συνέβη διότι, το έργο του 

Süreyya περιλαµβάνει τις βιογραφίες των Οθωµανών αξιωµατούχων που πέθαναν µέχρι και τα τέλη 

του 19ου αιώνα, οπότε για τους εν ζωή, εκείνη την περίοδο, αξιωµατούχους που αναφέρονται στην 

επετηρίδα δεν αναφέρονται βιογραφικά σηµειώµατα πρβλ. M. Süreyya ο.π., cilt 1, s. vi-ix. Για τους 

χριστιανούς, προσπάθεια εντοπισµού των βιογραφιών τους έγινε µόνο για όσους αναφέρονται στη 

διοίκηση της Λέσβου. Είναι απαραίτητο εδώ να σηµειωθεί ότι ορισµένες φορές υπάρχει ασυµφωνία 

µεταξύ των χρονικών διαστηµάτων που αναφέρει ο Süreyya και ο Kuneralp για τις θέσεις και τα 

αξιώµατα που καταλάµβαναν οι αξιωµατούχοι. Τα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται προέκυψαν 

από συγκριτική και συνθετική ανάλυση των στοιχείων που παραθέτουν οι συγγραφείς. Τέλος, έχει 

γίνει προσπάθεια διόρθωσης των τυπογραφικών λαθών του οθωµανικού πρωτότυπου, όπου στις 

υποσηµειώσεις δίνεται η σωστή ορθογραφία της λέξης στην αραβική γραφή.        
347 Η µετάβαση του προφήτη Μωάµεθ, από τη Μέκκα στη Γιαθρίµπ (Μεδίνα), στις 24 Σεπτεµβρίου 

του έτους 622 µ.Χ, είναι γνωστή στα αραβικά ως hicra ή hicrî (φυγή). Αυτή η µετακίνηση σηµατοδοτεί 

την απαρχή του µουσουλµανικού ηµερολογίου και εισήχθη για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 639 

µ.Χ. από τους στενούς συντρόφους του Προφήτη Μωάµεθ και το δεύτερο χαλίφη Umar ibn al-Khattab 

(586-644 µ.Χ), στην προσπάθεια του τελευταίου να ορθολογικοποιήσει τα διάφορα και πολλές 

αντικρουόµενα, µεταξύ τους, ηµερολογιακά συστήµατα της εποχής. Πρόκειται, δηλαδή, µε βάση τα 

λόγια του καθηγητή Hasan Badawoui, «για ένα πολιτικό ηµερολόγιο, σχεδιασµένο να εξυπηρετεί το 

κράτος, αγνοώντας τις ανάγκες της παραγωγής και την εξάρτησή της από τις εποχές». Το 

µουσουλµανικό ηµερολογιακό έτος δεν έχει τη διάρκεια που έχει το χριστιανικό. Το τελευταίο 

υπολογίζεται µε την πλήρη περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο που διαρκεί 365 ηµέρες, ενώ το 

πρώτο αποτελείται από δώδεκα µήνες, καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε µία πλήρη περιστροφή 

της σελήνης γύρω από τη γη. Αποτέλεσµα αυτού του διαφορετικού υπολογισµού του χρόνου, είναι το 

σεληνιακό έτος να υπολείπεται του ηλιακού κατά 11 ηµέρες (συνολική διάρκεια 354 ηµέρες). 

Περισσότερες πληροφορίες για το έτος Εγίρας, τις διαφορές και τον τρόπο µετατροπής µεταξύ των 

ηµερολογίων βλέπε A. Hourani, Ιστορία των Αραβικών λαών, Λιβάνης, Αθήνα 1994, σελ. 20, G. 
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Σελίδα 47 

 

            Teşkilâtten beri vilâyet celileyi teşrif buyurmuş olan vülât-i izam hazerati 

Ahmed Paşa349 

Devletlu Mehmed Nazif Paşa Hazretleri 

Ömer Fevzî Paşa 

Devletlu İbrahim Paşa Hazretleri 

Devletlu Sava Paşa Hazretleri 

Übbehetlü Devletlu Sâdık Paşa Hazretleri 

Devletlu Said Paşa Hazretleri 

Devletlu Hacı Nâşid Paşa Hazretleri 

defa-i saniye Devletlu Mehmed Nazif Paşa Hazretleri  

 

Οι Αυτού Εξοχότητες, οι µεγάλοι νοµάρχες που τίµησαν {µε την παρουσία τους} 

την υψηλή νοµαρχία από την ίδρυσή της350 

Αχµέτ Πασάς351 

                                                                                                                                                                          
Bayerle, ο.π., pp. 80-81, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 1, s. 812-814, W. Muhanna, A brief 

introduction to the Islamic (hicri) history, (ανάτυπο), London 1987, pp. 6-22, H. Badawoui, «Το 

µουσουλµανικό ηµερολόγιο», Ιστορικά, εφ. Ελευθεροτυπία, (4 Ιανουαρίου 2001) σελ. 42-47, M. 

Sertoğlu, ο.π., s. 151, R. Rose, ο.π., pp. 157-167, λήµµα «hicri», E.I.2, İ.A.. 

348 Αντιστοιχεί στην περίοδο 2 Νοεµβρίου 1883 έως 22 Οκτωβρίου 1884 (αντιστοίχως για το Ιουλιανό 

ηµερολόγιο της εποχής εκείνης αναφέρεται στην περίοδο 21 Οκτωβρίου 1883 έως 10 Οκτωβρίου 

1884).   
349 Λείπει η µία από τις τρεις τελείες του pe (پ)· ο σωστός τύπος είναι پاشا  
350 Η επετηρίδα περιλαµβάνει τα ονόµατα όσων διετέλεσαν νοµάρχες Αρχιπελάγους, από την 

εποχή του µετασχηµατισµού της περιφέρειας αυτής από εγιαλέτι σε βιλαέτι (πρβλ. 2ο κεφ. της 

παρούσας εργασίας) µέχρι και την εποχή που τυπώθηκε η επετηρίδα (1882-83). Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε όσους διετέλεσαν διοικητές του Αρχιπελάγους σε προγενέστερη περίοδο της 

προαναφερόµενης, καθώς και για την περίοδο που ακολούθησε, µέχρι τη διάλυση της 

προαναφερόµενης διοικητικής περιφέρειας, µπορεί κανείς να ανατρέξει στα S. Kuneralp, ο.π., s. 28-29, 

51, 54, 59, 62, 65, 75, 80-85, 89-92, 99-103, 108, 116-117, 120, 124 και M. Süreyya, ο.π., cilt 1-6, s. 

202, 228, 391, 581, 593, 731, 775, 837, 1233, 1238, 1321, 1340, 1359, 1434, 1650, 1785, 1798.           
351 Ο Αχµέτ Πασάς γεννήθηκε το 1796 και καταγόταν από την Καισάρεια. Μέλος της 

στρατιωτικής τάξης κατά τη διάρκεια του Κριµαϊκού Πολέµου διετέλεσε στρατιωτικός διοικητής της 
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Εξοχότατος Μεχµέτ Ναζήφ Πασάς352, η εξοχότητα του  

Οµέρ Φεβζή Πασάς353  

Εξοχότατος Ιµπραήµ Πασάς354, η εξοχότητα του  
                                                                                                                                                                          
Μαύρης Θάλασσας. Το Ιανουάριο του 1855 του δόθηκε ο βαθµός του βεζίρη. ∆ιετέλεσε τρεις φορές 

βαλής του Αρχιπελάγους (Ιανουάριος-Μάιος 1857, Μάιος 1859-Ιούνιος 1860 και Ιούνιος 1867-Ιούνιος 

1873), τρεις φορές της Σµύρνης (Ιούνιος-Ιούλιος 1867, Ιούνιος-Αύγουστος 1875 και Αύγουστος 1875-

Ιανουάριος 1876), δύο φορές του Αϊδινίου (Ιούνιος-Ιούλιος 1860 και Φεβρουάριος 1863-Φεβρουάριος 

1864), της Σιδώνας (Αύγουστος 1860-Φεβρουάριος 1863), των Ιωαννίνων (Φεβρουάριος 1864-Ιούνιος 

1867), δύο φορές υπουργός ναυτικών (Ιούνιος 1873-Ιανουάριος 1875 και Απρίλιος 1876-Ιανουάριος 

1877), µέλος του Κρατικού Συµβουλίου (Ιανουάριος-Ιούνιος 1875), βαλής των Αδάνων (Ιανουάριος-

Απρίλιος 1876) µέλος της Γερουσίας (Μάρτιος 1877), βαλής του ∆ούναβη (Μάιος 1877). Πέθανε τον 

Οκτώβριο του 1878 και είναι θαµµένος στο Σουλεϊµανιγιέ, M. Süreyya, ο.π., cilt 1, s. 202, cilt 6, s. 

1776, και S. Kuneralp, ο.π., s. 3, 20, 26, 28, 37, 42, 59.    
352 Ο Μεχµέτ Ναζήφ Πασάς γεννήθηκε το 1832 και καταγόταν από το Μοναστήρι. Αρχικά 

διετέλεσε γραµµατέας του συµβουλίου του Σερντάρ Οµέρ Πασά, µουτεσαρίφης των Σκοπίων και της 

Πριζρένης όπου και απέκτησε το βαθµό του µπεηλέρµπεη. ∆ιετέλεσε επίσης, δύο φορές βαλής του 

Αρχιπελάγους (Ιούνιος-∆εκέµβριος 1873 και Ιούνιος 1883-Φεβρουάριος 1884), της Βοσνίας (Ιούνιος 

1876-Ιούλιος 1877), των Ιωαννίνων (Ιούλιος 1877-Ιούνιος 1878), του Κοσσυφοπεδίου (Ιούνιος 1878-

∆εκέµβριος 1879), υπουργός βακουφίων (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1880), βαλής της Τρίπολη (Λιβύη, 

Μάρτιος-Νοέµβριος 1881), βαλής της Προύσας (Φεβρουάριος 1884-∆εκέµβριος 1886), του Αϊδινίου 

(∆εκέµβριος 1886-Μάρτιος 1888), της Συρίας (Μάρτιος 1888-Νοέµβριος 1889), ενώ κατείχε το βαθµό 

του βεζίρη από τον Ιούνιο του 1876. Πέθανε στη ∆αµασκό το Νοέµβριου του 1889, M. Süreyya, ο.π., 

cilt 4, s. 1238, 1801 και S. Kuneralp, ο.π., s. 4, 26-29, 33, 35, 39-42, 99.        
353 Ο Οµέρ Φεβζή Πασάς (Küçük=Μικρός) ήταν απόφοιτος της στρατιωτικής σχολής (Mekteb-i 

Harbiye). Ακολούθησε στρατιωτική καριέρα και ανελίχθηκε στα στρατιωτικά αξιώµατα. Με το βαθµό 

του βεζίρη διετέλεσε βαλής της Σκόδρας (Αλβανία, Μάιος-∆εκέµβριος 1868), της Βοσνίας 

(∆εκέµβριος 1868-Φεβρουάριος 1869), δύο φορές της Κρήτης (Φεβρουάριος 1869-Οκτώβριος 1870 

και Οκτώβριος 1871-Ιούλιος 1872), του ∆ούναβη (Οκτώβριος 1870-Οκτώβριος 1871), δύο φορές της 

Θεσσαλονίκης (Αύγουστος 1872-∆εκέµβριος 1873 και Φεβρουάριος 1874-Οκτώβριος 1875), µέλος 

του Κρατικού Συµβουλίου (∆εκέµβριος 1873), βαλής του Αρχιπελάγους (∆εκέµβριος 1873-

Φεβρουάριος 1874), της Αδριανούπολης (Οκτώβριος 1875-Μάρτιος 1876), του Ικονίου (Απρίλιος 

1876-Ιούνιος 1877) και της Συρίας (Ιούνιος 1877-Ιανουάριος 1878). Πέθανε στη ∆αµασκό τον 

Ιανουάριο του 1878, M. Süreyya, ο.π., cilt 4, s. 1321 και S. Kuneralp, ο.π., s. 28, 30-31, 35, 37, 39, 41, 

116.    
354 Ο Ιµπραήµ Χαλίλ Πασάς γεννήθηκε το 1818, στο Μοριά, και ήταν γιος του Τατάρ γιου του Ταχήρ 

Μπέη. Μέλος της στρατιωτικής τάξης κατείχε αρκετά αξιώµατα: µετά την ολοκλήρωση των 

στρατιωτικών του σπουδών συµµετείχε στα γεγονότα της Κριµαίας και της Κρήτης. ∆ιετέλεσε 



 154

Εξοχότατος Σάββας Πασάς355, η εξοχότητα του  

Yψηλότατος, ο εξοχότατος Σαντήκ Πασάς356, η εξοχότητα του  

Εξοχότατος Σαΐντ Πασάς357, η εξοχότητα του  

Εξοχότατος Χατζή Νασίντ Πασάς358, η εξοχότητα του  

                                                                                                                                                                          
πρόεδρος του συµβουλίου ναυτικών υποθέσεων (Μάιος 1868), τρεις φορές υπουργός ναυτικών 

(Μάρτιος-Αύγουστος 1872, Ιανουάριος-Ιούλιος 1873 και Μάρτιος-Ιούλιος 1878), µέλος του Κρατικού 

Συµβουλίου (Ιούλιος 1873), µουτεσαρίφης της Κύπρου (Ιούλιος 1873-Φεβρουάριος 1874), βαλής του 

Αρχιπελάγους (Φεβρουάριος 1874-Φεβρουάριος 1877), µέλος της Γερουσίας (Μάρτιος 1877), ενώ 

κατείχε το βαθµό του βεζίρη από τον Ιανουάριο του 1873. Πέθανε το Μαρτίου του 1889, M. Süreyya, 

ο.π., cilt 3, s. 775 και S. Kuneralp, ο.π., s. 3, 22, 28, 82. 
355 Ο Σάββας Πασάς (Taşralı=επαρχιώτης), ο οποίος γεννήθηκε το 1832 φοίτησε στην Ιατρική 

Σχολή (Tıbbiye Mektebi) από όπου αποφοίτησε ως γενικός ιατρός. Πήγε στην Κρήτη µε τον Αλί Πασά 

και κατά την επιστροφή του διετέλεσε µέλος του συµβουλίου δικαιοσύνης. Αργότερα διετέλεσε 

σύµβουλος εξωτερικών, βαλής του Αρχιπελάγους (Φεβρουάριος 1877-Μάϊος 1878), υπουργός 

δηµοσίων έργων (∆εκέµβριος 1878-Ιούλιος 1879), υπουργός εξωτερικών (Οκτώβριος 1879-Ιούνιος 

1880), βαλής της Κρήτης (Ιούνιος 1885-Ιανουάριος 1887), ενώ από τον Ιανουάριο του 1877 κατείχε το 

βαθµό του βεζίρη. Πέθανε το 1904, M. Süreyya, ο.π., cilt 6, s. 1785 υποσ. 29, 1809, και S. Kuneralp, 

ο.π., s. 5, 8, 28, 31, 120. 
356 Ο Μεχµέτ Σαντήκ Πασάς (Karavezir) γεννήθηκε το 1825, καταγόταν από τη Σµύρνη και διετέλεσε 

γραφέας του µεταφραστικού, διευθυντής συλλογής φόρων, τρεις φορές υπουργός οικονοµικών 

(Φεβρουάριος 1869-Αύγουστος 1870, Σεπτέµβριος-Νοέµβριος 1871 και Αύγουστος 1872-

Φεβρουάριος 1873), υπουργός βακουφίων (Αύγουστος-Οκτώβριος 1870), δύο φορές βαλής του 

Αϊδινίου (Οκτώβριος 1870-Σεπτέµβριος 1871 και Ιούνιος-Αύγουστος 1872), πρέσβης στο Παρίσι 

(Οκτώβριος 1875-Φεβρουάριος 1877), βαλής του ∆ούναβη (Φεβρουάριος-Μάιος 1877), πρόεδρος του 

υπουργικού συµβουλίου (Μάρτιος 1878 –µε τον τίτλο başvekâlet), µεγάλος βεζίρης (Απρίλιος-Μάιος 

1878, την ίδια περίοδο διετέλεσε και υπουργός εσωτερικών), βαλής του Αρχιπελάγους (Μάιος 1878-

Ιούνιος 1881). Αργότερα εγκαταστάθηκε στη Λήµνο όπου και πέθανε το 1901, M. Süreyya, ο.π., cilt 6, 

s. 1756, υποσ. 9, 1790, 1798 και S. Kuneralp, ο.π., s. 1, 3-4, 7, 26, 28, 41, 47, 102.   
357 Ο Μεχµέτ Σαΐντ Πασάς (Süleymaniyeli) γεννήθηκε το 1834 και ήταν γιος του Σουλεϊµανλή 

Χουσεΐν Πασά. Αποφοίτησε από το µεταφραστικό γραφείο, διετέλεσε πρόεδρος εµποροδικείου, βαλής 

του Αρχιπελάγους (Ιούνιος 1881-Απρίλιος 1882), τρεις φορές υπουργός εξωτερικών (Μάιος-

Νοέµβριος 1882, Σεπτέµβριος 1885-Ιούνιος 1895 και Οκτώβριος-Νοέµβριος 1895), πρεσβευτής στο 

Βερολίνο (Μάρτιος 1833-Σεπτέµβριος 1885), πρόεδρος του Κρατικού Συµβουλίου (Νοέµβριος 1895-

Οκτώβριος 1907), ενώ από το Μάρτιο του 1881 κατείχε το βαθµό του βεζίρη. Πέθανε το 1907, M. 

Süreyya, ο.π., cilt 6, s. 1785 υποσ. 31, 1805 και S. Kuneralp, ο.π., s. 5, 11, 28, 45, 103.  
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δεύτερη φορά Εξοχότατος Μεχµέτ Ναζήφ Πασάς359, η εξοχότητα του  

 

Σελίδα 48 

(Vali-i Vilâyet Mehmed Nazif Paşa)  

(vezir) (osmanî) (mecidi) 

                                                                 (1)           (1) 

Erkân ve me’murin vilâyet 

                                                                                    rütbe                                  mecidi 

defterdar-i vilâyet Hayrî Efendi                           evveli sınıf-i sani                             3 

mektub-i vilâyet Hüsnî Bey                                   saniye                                             5 

Meclis İdare-i Vilâyet 

reis vali-i vilâyet 

a’za-i tabiiye defterdar vilâyet        

a’za-i tabiiye mektubi-i vilâyet 

a’za-i tabiiye evkaf muhasebecisi  

a’za-i müntehibe Saib Efendi                                     müderrisinden 

a’za-i müntehibe Kahraman zade Ali Bey 

a’za-i müntehibe Kanala Efendi                                                                                  4 

a’za-i müntehibe Petrokokino Efendi 

 

(Νοµάρχης της νοµαρχίας Μεχµέτ Ναζήφ Πασάς) 

(βεζίρης) ({παράσηµο} οσµανί) ({παράσηµο} µετζίντι) 

                                        (1ου {βαθµού})               (1ου {βαθµού}) 
                                                                                                                                                                          
358 Ο Χατζή Νασίντ Ρασίντ Πασάς µε το βαθµό mîrimîran (αρχηγού των αρχηγών), διετέλεσε 

µουτεσαρίφης των Αδάνων (Απρίλιος-Μάιος 1868), αργότερα µε το βαθµό του βεζίρη δύο φορές 

βαλής των Αδάνων (Απρίλιος-Μάιος 1868, Σεπτέµβριος 1871-Σεπτέµβριος 1873), του Χαλεπίου 

(Μάιος 1868-Ιανουάριος 1869), της Κασταµονής (Ιούνιος 1874-Σεπτέµβριος 1875), της Άγκυρας 

(Σεπτέµβριος 1875-Ιούλιος 1876), δύο φορές της Συρίας (∆εκέµβριος 1876-Ιανουάριος 1877 και 

Σεπτέµβριος 1885-Μάρτιος 1888), της Χετζάζης (Ιούνιος 1879-Μάρτιος 1880), του Αρχιπελάγους 

(Απρίλιος 1882-Ιούνιος 1883), του Αϊδινίου (Ιούνιος 1883-Σεπτέµβριος 1885). Πέθανε ξαφνικά το 

Μάρτιο 1888, M. Süreyya, ο.π., cilt 4, s. 1233 και S. Kuneralp, ο.π., s. 5, 25-26, 29, 31-32, 34, 39, 117.    
359 ο.π., υποσ. 420. 
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Αξιωµατούχοι και Υπάλληλοι Νοµαρχίας 

δεφτερδάρης360 της νοµαρχίας Χαϊρή Eφέντης        {βαθµός} πρώτος δεύτερης τάξης              

                                                                                {παράσηµο} µετζίντι 3ου {βαθµού} 

αρχιγραµµατέας της νοµαρχίας Χουσνή Μπέης      {βαθµός}  δεύτερος                          

                                                                                {παράσηµο} µετζίντι 5ου {βαθµού} 

∆ιοικητικό Συµβούλιο Νοµαρχίας 

πρόεδρος: ο νοµάρχης της νοµαρχίας  

µόνιµο361 µέλος: ο δεφτερδάρης της νοµαρχίας          

µόνιµο µέλος: ο αρχιγραµµατέας της νοµαρχίας   

µόνιµο µέλος: ο λογιστής των βακουφίων   

αιρετό µέλος Σαΐµπ Εφέντης                             {προέρχεται από} µουντερρίσηδες 

αιρετό µέλος Αλί Μπέης γιος του Καχραµάν   

αιρετό µέλος Καναλάς Εφέντης                        {παράσηµο} µετζίντι 4ου {βαθµού} 

αιρετό µέλος Πετροκόκκινος Εφέντης 

 

Σελίδα 49 

Mektubi-i Vilâyet Kalemi 

mümeyyiz Reşid Efendi                                                                                 saniye 

müsevvid-i evvel Necib Bey   

müsevvid-i sani Şâkir Efendi 

                                                            
360 Υψηλός αξιωµατούχος, µέλος του αυτοκρατορικού συµβουλίου και επικεφαλής των 

δηµοσιονοµικών υποθέσεων. Το 1837 το γραφείο του δεφτερδάρη µετονοµάστηκε σε υπουργείο 

οικονοµικών. Ο όρος παρέµεινε σε ισχύ για τους κατώτερους αξιωµατούχους, οι οποίοι ήταν 

υπεύθυνοι των δηµοσιονοµικών σε υπηρεσία χαµηλότερης βαθµίδας. Κατά το β΄ µισό του 19ου αιώνα ο 

όρος υποδήλωνε τον οικονοµικό έφορο, δηλαδή το γενικό διευθυντή και ελεγκτή των οικονοµικών της 

νοµαρχίας, Χλωρός, ο.π., σελ. 783. Για τη σηµασία του όρου κατά την πρώιµη περίοδο πρβλ. επίσης 

M. Sertoğlu, ο.π., s. 80-81, G. Bayerle, ο.π., pp. 34, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 1, s. 411-418, 

B. Lewis, λήµµα «daftardār» E.I.2 
361 Η ακριβής µετάφραση του όρου είναι: φυσικός, εκ φύσεως, έµφυτος, Χλωρός, ο.π., σελ. 1069, 

Redhouse, ο.π., pp. 1075. Επειδή στη συγκεκριµένη περίπτωση αναφέρεται σε διοικητική θέση, η 

οποία απονέµεται και δεν προκύπτει από εκλογή, επιλέχτηκε ο όρος «µόνιµος».     
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mübeyyiz-i evvel Hüseyin Hüsnî Efendi 

mübeyyiz-i sani Husrev Efendi 

mübeyyiz-i salis Mehmed Şevkî Efendi 

mübeyyiz-i rabi Ahmed Müresal(?) Efendi 

mülâzim Ali Efendi 

Meclis İdare-i Vilâyet Kalemi 

baş kâtib Fevzî Efendi                                                                                    saniye 

muavini Şerif Efendi 

Vilâyet Evrak Kalemi 

evrak müdürü İrfan Bey                                                                saniye   mecidi     4 

muavini Râsim Efendi 

diğeri Ömer Efendi  

Vilâyet Tercume Kalemi 

tercüman vilâyet Viktor Bey 

muavini Aleksandro İzmiridi Efendi 

 

Γραφείο Αρχιγραµµατείας362 Νοµαρχίας 

διευθυντής Ρεσίντ Εφέντης                                  {βαθµός} δεύτερος  

πρώτος γραµµατέας Νετζίµπ Μπέης   

δεύτερος γραµµατέας Σακήρ Εφέντης 

πρώτος αντιγραφέας Χουσεΐν Χουσνή Εφέντης 

δεύτερος αντιγραφέας Χουσρέβ Εφέντης 

τρίτος αντιγραφέας Μεχµέτ Σεβκή Εφέντης 

τέταρτος αντιγραφέας Αχµέτ Μουρεσάλ(?) Εφέντης 

βοηθητικός υπάλληλος363 Αλί Εφέντης 

                                                            
362 Πρόκειται για το γραφείο αρχιγραµµατείας, δηλαδή το γραφείο αλληλογραφίας της νοµαρχίας, 

Χλωρός, ο.π., σελ. 1761. 
363 Κατά λέξη σηµαίνει «µαθητευόµενος» και αναφέρεται σε όσους αποφοιτούσαν από τους 

µεντρεσέδες. Κατά το 19ο αιώνα αποτελούσαν µία οµάδα υπεράριθµων υπαλλήλων που φοιτούσαν σε 
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Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νοµαρχίας 

αρχιγραµµατέας Φεβζή Εφέντης                                          {βαθµός} δεύτερος 

βοηθός Σερήφ Εφέντης 

Γραφείο Πρωτοκόλλου Νοµαρχίας 

διευθυντής πρωτοκόλλου Ιρφάν Μπέης                               {βαθµός} δεύτερος  

                                                                                {παράσηµο} µετζίντι 4ου {βαθµού} 

βοηθός Ρασήµ Εφέντης 

άλλος {βοηθός} Οµέρ Εφέντης  

Μεταφραστικό Γραφείο Νοµαρχίας 

διερµηνέας της νοµαρχίας Βίκτορας Μπέης 

βοηθός Αλέξανδρος Ιζµιρίδης Εφέντης 

 

Σελίδα 50 

Muhasebe-i Vilâyet Kalemi 

mümeyyiz Mehmed Rif’at Efendi 

mesalih cariye kâtibi Husrev Efendi 

varidat-i mukayyid evveli Sâlim Efendi 

varidat-i mukayyid sanisi Mehmed Efendi 

masarifat-i mukayyid evveli Takfur(?) Efendi 

masarifat-i mukayyid sanisi Hüsnî Efendi 

evrak mukayyidi Ali Efendi 

refiki Sâlih Fikrî Efendi 

Vilâyet Aşar Nezareti 

aşar nazırı Âsaf  Bey                                                             mütemayız  

Vilâyet Aşar Kalemi 

baş kâtib Rağıb Bey                                                              hacegân  mecidi   5 

                                                                                                                                                                          
κάποιο κυβερνητικό γραφείο αµισθί µε την προσδοκία ότι κάποια στιγµή θα διορίζονταν, Χλωρός, 

ο.π., σελ. 1767, G. Bayerle, ο.π., pp. 115, M. Sertoğlu, ο.π., s. 232-233, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, 

ο.π., cilt 2, s. 611-612.  
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refik-i evvel Zühdî Efendi 

refik-i salis Mustafa Efendi 

tahrirât kâtibi Besim Efendi 

mübeyyiz Rahmî Efendi 

Λογιστικό Γραφείο Νοµαρχίας 

διευθυντής Μεχµέτ Ριφάτ Εφέντης 

γραµµατέας τρεχουσών υποθέσεων Χουσρέβ Εφέντης 

πρώτος πρωτοκολλητής εσόδων Σαλίµ Εφέντης 

δεύτερος πρωτοκολλητής εσόδων Μεχµέτ Εφέντης 

πρώτος πρωτοκολλητής εξόδων Τακφούρ(?) Εφέντης 

δεύτερος πρωτοκολλητής εξόδων Χουσνή Εφέντης 

πρωτοκολλητής364 εγγράφων Αλί Εφέντης 

συνάδελφος Σαλίχ Φικρή  

∆ιεύθυνση ∆εκάτης Νοµαρχίας 

έφορος δεκάτης Ασάφ Μπέης                                                 {τάξη} µουτεµαγίζ365 

Γραµµατεία ∆εκάτης Νοµαρχίας 

αρχιγραµµατέας Ραγήµπ Μπέης     {βαθµός} χατζεγκιάν366{παράσηµο} µετζίντι 

5ου{βαθµού} 

συνάδελφος πρώτος Ζουχντή Εφέντης 

συνάδελφος τρίτος Μουσταφά Εφέντης 
                                                            
364 Ο καταγράφων σε κώδικα, πρωτοκολλητής δηλαδή ο υπάλληλος δηµόσιας αρχής που καταγράφει 

και πρωτοκολλεί τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα, Χλωρός, ο.π., σελ. 1758. 
365 Τάξη πρώτη (διακεκριµένη) του πολιτικού δεύτερου βαθµού, Χλωρός, ο.π., σελ. 1567. 
366 Ο πλήρης τίτλος του ήταν hacegân-i divan-i hümayun ή divan haceleri (ανώτερος γραµµατέας του 

αυτοκρατορικού διβανίου). Αποτελούσε αρχαίο πολιτικό βαθµό µε µεγάλη σπουδαιότητα κατά το 16ο 

και 17ο αιώνα (υπήρχαν αντίστοιχα 27 και 15 άτοµα που τον κατείχαν), ο οποίος απονέµονταν από τον 

σουλτάνο, µετά από πρόταση του µεγάλου βεζίρη. Σταδιακά, ο παραπάνω τίτλος έγινε κληρονοµικός 

µε πολλούς αξιωµατούχους να τον κατέχουν και από το 1834 και µετά σχεδόν κάθε γραφέας είχε το 

δικαίωµα να τον χρησιµοποιεί. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ο τίτλος πέρασε σε αχρηστία. Πρβλ. 

σχετικά Χλωρός, ο.π., σελ. 754, G. Bayerle, ο.π., pp. 72, M. Sertoğlu, ο.π., s. 128-129, M. Z. Pakalın, 

Deyimleri…, ο.π., cilt 1, s. 693-694.   
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γραµµατέας καταγραφής Μπεσήµ Εφέντης 

αντιγραφέας Ραχµή Εφέντης 

 

Σελίδα 51 

Ma Tahrir Vergi Kalemi 

ma tahrir vergi müdürü Abdî Efendi                                             salise 

baş kâtib Ömer Efendi 

merkez ma tahrir vergi kâtibi Kâzım Efendi 

refiki Ali Efendi 

diğeri Halil Efendi                                                               defterci İsmail Efendi         

Vilâyet Heyet Zâbitası 

alay beyi Ferid Bey 

idare emini367 Mehmed Efendi                                                    mecidi      5 

teftiş reisi Mehmed Remzî Efendi 

teftiş-i evvel Besim Efendi  

teftiş-i sani Karabit(?) Efendi 

teftiş-i salis Halim Efendi 

teftiş-i rabi Hasib Efendi 

teftiş Beliğ Efendi 

teftiş İlia Efendi 

Vilâyet Umur Adliyesi Heyeti 

adliye müfettişi Âsım Bey                                                     mütemayiz  

Γραφείο Καταγραφής Φόρων 

διευθυντής καταγραφής φόρων Αµπντή Εφέντης                 {βαθµός} τρίτος  

αρχιγραµµατέας Οµέρ Εφέντης 

γραµµατέας καταγραφής φόρων της κεντρικής διοίκησης Καζήµ Εφέντης 

συνάδελφος Αλί Εφέντης 

άλλος {συνάδελφος} Χαλίλ Εφέντης                      αρχειοφύλακας Ισµαήλ Εφέντης 

                                                            
 امبنى αντί του امينى 367
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Σώµα Χωροφυλακής Νοµαρχίας 

ταγµατάρχης της χωροφυλακής Φερίντ Μπέης 

διευθυντής {της χωροφυλακής} Μεχµέτ Εφέντης {παράσηµο}  µετζίντι 5ου {βαθµού} 

αρχιεπιθεωρητής Μεχµέτ Ρεµζή Εφέντης 

πρώτος επιθεωρητής Μπασήµ Εφέντης  

δεύτερος επιθεωρητής Καραµπήτ(?) Εφέντης 

τρίτος επιθεωρητής Χαλήµ Εφέντης 

τέταρτος επιθεωρητής Χασήµπ Εφέντης 

επιθεωρητής Μπελίγ Εφέντης 

επιθεωρητής Ηλίας Εφέντης 

Σώµα ∆ικαστικών Υποθέσεων Νοµαρχίας 

δικαστικός επιθεωρητής Ασήµ Μπέης                             {τάξη} µουτεµαγίζ 

 

Σελίδα 52 

İstinaf Hukuk Mahkemesi 

reis Müslim Efendi                               Edirne paye-i mücerredi                       mecidi   

a’za Sıbgatullah Efendi                         saniye                                                          4 

a’za Liğor Miliadi Efendi                                                                                          4 

a’za Yanaki Polemidi368 Efendi                                                                                 4   

a’za      münhall 

a’za mülâzimi Nesib Efendi 

İstinaf Ceza Dairesi 

reis Şâkir Efendi                                                      eşraf                         kuzzatından  

müddei-i umumi Diran Efendi                                   salise 

a’za Mustafa Hıfzî Efendi 

a’za Nikola Zervudi Efendi                                      salise 

a’za Nikolaki Holiori Efendi  

a’za        münhall 

a’za mülâzimi Hilmî Efendi 

                                                            
368 ∆εν έχει τυπωθεί η µία από τις τελείες του pe (پ)·ο σωστός τύπος είναι پولميدى  
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Mahkeme-i mezküre Kalemi 

                                               baş kâtib Münib Bey 

zabt kâtibi Nurî Efendi                                             zabt kâtibi Sabrî Efendi 

zabt kâtibi Mehmed Efendi                                      zabt kâtibi Agob Efendi 

mübaşir         nefer   4                                               odacı          nefer    1 

 

Αστικό Εφετείο 

πρόεδρος Μουσλίµ Εφέντης              Αδριανούπολη369        {παράσηµο}µετζίντι 

                                                                                                {βαθµός} µουτζερρέντι          

µέλος Σιµπγατουλάχ Εφέντης  {βαθµός}δεύτερος {παράσηµο} µετζίντι 4ου {βαθµού} 

µέλος Λιγόρ370 Μιλιάδης Εφέντης                       {παράσηµο} µετζίντι 4ου {βαθµού} 

µέλος Γιαννάκης Πολεµίδης Εφέντης                  {παράσηµο} µετζίντι 4ου {βαθµού}   

µέλος                κενή {η θέση} 

πάρεδρος Νεσίµπ Εφέντης 

Τµήµα Ποινικού Εφετείου 

πρόεδρος Σακήρ Εφέντης                    {τίτλος} εσράφ371     {προέρχεται από} καδήδες  

εισαγγελέας Ντιράν Εφέντης                                                 {βαθµός} τρίτος  

µέλος Μουσταφά Χιφζή Εφέντης 

µέλος Νικόλαος Ζερβούδης Εφέντης                                   {βαθµός} τρίτος  

µέλος Νικολάκης Χολιορής Εφέντης  

µέλος                 κενή {η θέση}  

πάρεδρος Χιλµή Εφέντης 

Γραµµατεία που ανήκει στο ∆ικαστήριο 

                                               αρχιγραµµατέας Μουνήµπ Μπέης 
                                                            
369 Η ύπαρξη της περιοχής της Αδριανούπολης υποδηλώνει την αποφοίτηση από τους µεντρεσέδες της 

περιοχής αυτής, δηλαδή την ανώτερη εκπαίδευσή του. Για το σύστηµα διαβάθµισης των µεντρεσέδων 

και ειδικότερα για τους µεντρεσέδες της Αδριανούπολης, İ. H. Uzunçarşılı, ο.π., s. 1-3, 51, 178-179, 

184-186.  
370 Πρόκειται για το όνοµα Γρηγόριος,  Γρηγόριος>Γληγόριος>Γληγόρ>Ληγόρ ή Λιγόρ. 
371 Κατά λέξη σηµαίνει «ευγενείς, πρόκριτοι». Τίτλος που είχαν όσοι µουσουλµάνοι κατάγονταν από 

την οικογένεια του Προφήτη Μωάµεθ, Χλωρός, ο.π., 113, M. Sertoğlu, ο.π., s. 104. 
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δικαστικός γραµµατέας372 Νουρή Εφέντης    δικαστικός γραµµατέας Σαµπρή Εφέντης 

δικαστικός γραµµατέας Μεχµέτ Εφέντης      δικαστικός γραµµατέας  Αγκόµπ Εφέντης 

δικαστικοί κλητήρες373      άτοµα   4               κλητήρας374                  άτοµο   1 

 

Σελίδα 53 

vilâyet orman ser müfettişi Zühdî Efendi 

Vilâyet Nafia Memurları 

mühendis-i evvel Cimis Bey                                                                     mecidi        4 

mühendis-i sani Rebol(?) Efendi 

mühendis Pinor(?) Todori Efendi 

mühendis İspiraki Efendi 

Nüfus Na’zareti ve Kalemi 

nazırı  İsmet Bey                                                                                     salise 

kâtibi Lütfî Efendi   

muavini Hayrî Efendi 

Matbaa-i Vilâyet Memurları 

nazırı                                              mektubu Bey 

muharriri                                         ·   ·   ·   ·  

rumi mütercemi                              İzmiridi Efendi 

matbaa müdürü                              İsmail Efendi 

türki mürettibi                               Mehmed Nurî Efendi 

rumi mürettibi                               Manol Efendi 

litoğrafia memuru                          Hüsnî Efendi 

çarhcı                                           Hacı Mehmet Ağa 

 

αρχιεπιθεωρητής δασών της νοµαρχίας Ζουχντή Εφέντης 

                                                            
372 Ο εν λόγω υπάλληλος ήταν επιφορτισµένος µε την τήρηση των πρακτικών, Χλωρός, ο.π., σελ. 

1044.  
373 Ήταν επιφορτισµένοι µε την κλήτευση των διαδίκων, Χλωρός, ο.π., σελ. 1522. 
374 Η ακριβής µετάφραση του όρου είναι υπηρέτης επίσηµου κυβερνητικού γραφείου, αυτός που 

υπηρετεί τους γραµµατείς του παραπάνω γραφείου, Χλωρός, ο.π., σελ. 254.  
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Υπάλληλοι ∆ηµοσίων Έργων Νοµαρχίας 

πρώτος µηχανικός Τζίµης Μπέης                          {παράσηµο}  µετζίντι  4ου {βαθµού} 

δεύτερος µηχανικός Ρεµπόλ(?) Εφέντης 

µηχανικός Πινόρ(?) Θοδωρής Εφέντης 

µηχανικός Σπυράκης Εφέντης 

∆ιεύθυνση και Γραµµατεία Πληθυσµού 

διευθυντής Ισµέτ Μπέης                                         {βαθµός} τρίτος  

γραµµατέας Λουτφή Εφέντης 

βοηθός Χαϊρή Εφέντης 

Υπάλληλοι Τυπογραφείου Νοµαρχίας 

έποπτης                                                   αρχιγραµµατέας νοµαρχίας Μπέης375 

συντάκτης                                                     ·   ·   ·   ·  

µεταφραστής ελληνικών                         Ιζµιρίδης Εφέντης 

διευθυντής τυπογραφείου                       Ισµαήλ Εφέντης 

στοιχειοθέτης τουρκικών                        Μεχµέτ Νουρή Εφέντης 

στοιχειοθέτης ελληνικών                        Μανώλης Εφέντης 

υπάλληλος λιθογραφίας                          Χουσνή Εφέντης 

χειριστής πιεστηρίου376                          Χατζή Μεχµέτ Αγάς 

 

Σελίδα 98                                     MIDILLU SANCAĞI 

                                                     (mutasarrıf Kemâl Bey) 

                                                      (bala)  (osmanî)    (2) 

                                              Meclis İdare-i Liva                                           mecidi                                     

reis mutasarrıf Bey 

a’za-i tabiiye naib Bahâeddin Efendi  

a’za-i tabiiye müfti Abdürrahim Efendi       Edirne paye-i mücerredi                   3 

a’za-i tabiiye mitrepolid Kostantino Efendi 

                                                            
375 Αναφέρεται στον αρχιγραµµατέα της νοµαρχίας Χουσνή Μπέη, πρβλ. Σελίδα 48.  
376 Η ακριβής µετάφραση είναι ο εργάτης που στρέφει οποιαδήποτε µηχανή. Πρόκειται για τον 

υπάλληλο που ασχολούνταν µε τις εκτυπώσεις, Χλωρός, ο.π., σελ. 655. 
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a’za-i tabiiye muhasebeci Kemâl Efendi                               saniye 

a’za-i tabiiye tahrirât müdürü Şükrî Efendi                           salise 

a’za-i müntehibe Mustafa Efendi                                          mütemayiz 

a’za-i müntehibe Abdî Bey                                                   saniye   

a’za-i müntehibe Mihailo Kumpa Efendi 

a’za-i müntehibe Kostaki Efendi 

baş kâtib Hakkı Efendi                                                          salise                                                                 

sani Bahâ Bey                                                                       salise 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 

(διοικητής377 Κεµάλ Μπέης378} 

                                                            
377 Μουτεσαρίφης: σύµφωνα µε το λεξικό του Χλωρού, κατά το 19ο αιώνα, σήµαινε: τον έπαρχο, 

δηλαδή το διοικητή επαρχίας, η οποία καλείται λιβάς ή σαντζάκι και στην ιεραρχική τάξη είναι 

κατώτερος του νοµάρχη (vali) και ανώτερος του υποδιοικητή (kaymakam), Χλωρός, ο.π., σελ. 1551. 

Για τη διαφορετική χρήση του όρου κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας πρβλ. επίσης 

M. Sertoğlu, ο.π., s. 230, G. Bayerle, ο.π., pp. 113, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 2, s. 586.  
378 Πρόκειται για το Νιαµήκ Κεµάλ Μπέη, το γνωστό ποιητή, λογοτέχνη και αρθρογράφο, γιο του 

Μουσταφά Μπέη και εγγονό του mir-i miran (βλ. παραπάνω) Αµπντουλλατήφ Πασά, ο οποίος 

γεννήθηκε το 1849 στο Tekirdağ (Ραιδεστός). Ο ίδιος, µε ιδιαίτερη µόρφωση στις ξένες γλώσσες, 

γαλλικά και περσικά, ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του από τη γραµµατεία του µεταφραστικού γραφείου 

(1857-58). Έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό όπου ήρθε σε επαφή µε τους εξέχοντες ποιητές της 

εποχής του και άρχισε να γράφει ποίηση. Αργότερα επηρεάστηκε από το συγγραφέα και εκδότη της 

εφηµερίδας Tavsir-i Efkâr (Κατάσταση των Ιδεών), İbrahim Sınası, µέσω του οποίου µυήθηκε στις 

δυτικές ιδέες. Όταν ο Sınası κατέφυγε στην Ευρώπη ο Νιαµήκ Κεµάλ ανέλαβε την εφηµερίδα (1865) 

και την πολιτική αρθρογραφία. ∆ραστηριοποιούµενος ο ίδιος, στο κίνηµα των Νέων Οθωµανών 

συµµετείχε ενεργά στα πολιτικά δρώµενα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Εµποτισµένος από το 

πνεύµα του φιλελευθερισµού της εποχής επέκρινε, µέσω των άρθρων του σε εφηµερίδες, την 

κατάσταση που επικρατούσε στην αυτοκρατορία µε τις παρεµβάσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων, ενώ 

παράλληλα υποστήριζε τη συνταγµατική διακυβέρνηση προκαλώντας την αντίδραση της οθωµανικής 

κυβέρνησης λόγω των πολιτικών ιδεών του. Εξαιτίας της πολιτικής του δράσης υποχρεώθηκε και 

αυτός να καταφύγει στην Ευρώπη (στο Λονδίνο αρχικά, στη Βιέννη και το Παρίσι αργότερα), το 1867. 

Μετέφρασε δυτικούς συγγραφείς στα τουρκικά, συνέχισε να αρθρογραφεί, ενώ εξέδωσε και την 

εφηµερίδα Hürriyet (Ελευθερία). Όταν του επετράπη να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη το 1871 

συνέχισε την επαναστατική του συγγραφική δραστηριότητα µε πιο γνωστό έργο του το Vatan yahut 

Silistre (Πατρίδα ή Σιλίστρα), στο οποίο προωθούσε τις ιδέες του πατριωτισµού και του 
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                                       ({βαθµός} µπαλά)  ({παράσηµο}  οσµανί) (2ου {βαθµού}) 

                       ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κεντρικής ∆ιοίκησης {Μυτιλήνης}                                     

πρόεδρος: ο διοικητής Μπέης                                                           

µόνιµο µέλος: ο ναΐπης379 Μπαχαεντήν Εφέντης  

µόνιµο µέλος: ο µουφτής380 Αµπντουραχήµ Εφέντης               Αδριανούπολη381 

                                     {βαθµός}  µουτζερρέντι {παράσηµο} µετζίντι 3ου {βαθµού} 

                                                                                                                                                                          
φιλελευθερισµού. Το έργο αυτό απαγορεύτηκε από το οθωµανικό καθεστώς, ενώ ο ίδιος τιµωρήθηκε 

για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και εξορίστηκε στην Κύπρο το 1873. Κλήθηκε να επιστρέψει από την 

εξορία, το 1876, µε τη δέσµευση ότι θα σταµατούσε να αρθρογραφεί εναντίον του καθεστώτος. Μετά 

την επιστροφή του ανέλαβε αρκετές θέσεις στον οθωµανικό διοικητικό µηχανισµό. Ορίστηκε µέλος 

της επιτροπής της Βουλής που επεξεργάστηκε το Σύνταγµα, ενώ µετά την κατάργηση του κατέφυγε 

στη Μυτιλήνη (1877) όπου δύο χρόνια αργότερα έγινε διοικητής σαντζακίου (mutasarrıf). Στη θέση 

αυτή παρέµεινε ως τις αρχές Οκτωβρίου 1884. ∆ιετέλεσε επίσης µέλος του Κρατικού Συµβουλίου, 

µουτεσαρίφης Χίου και Ρόδου. Πέθανε στη Χίο στις 28 Ρεµπιούλ εββέλ 1306 (2 ∆εκεµβρίου 1888) σε 

ηλικία 48 ετών, M. Süreyya, ο.π., cilt 3, s. 881, B. Lewis, The emergence…, ο.π., pp. 137-142, 145, 

154-156, T. Menzel, λήµµα «Kemal», Ε.Ι.1, M. Kaplan, Nâmik Kemal: hayatı ve eserleri, İstanbul, 

1948, s. 10-54, Kenan Akyüz, «Namik Kemal et les questions économiques et financiers» στο 

συλλογικό τόµο Colloques internationaux du CNRS Economie et sociétés dans l’ Empire Ottoman (fin 

du XVIIIe- debut du XXe siecle), Paris 1982, no 604, pp. 55-60, Π. Αργύρης, «Η εξανάστασις…», ο.π., 

σελ. 60, R. Davison, Attitudes…, ο.π., σελ. 863 υποσ. 50, Ι. Μουτζούρης, «Τα Λειµωνιακά…», ο.π., 

σελ. 160, 176, Lord Kinross, ο.π., σελ. 629, Μ. Μιχαηλίδης, Λεσβιακές Σελίδες, τόµ. Β΄ Αθήνα 1986, 

σελ. 85, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 325-326, 328-329, 332-334, λήµµα «Νιαµήκ Κεµάλ», 

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ελευθερουδάκη, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού και Εγκυκλοπαίδεια 

Britannica Πάπυρου Λαρούς.  
379 Ο όρος ναΐπης, εκτός από τη σηµασία του ως βοηθός του καδή (ιεροδικαστή), στη κλασική περίοδο 

της οθωµανικής ιστορίας, είχε και την έννοια του αντικαταστάτη, του τοποτηρητή, Χλωρός, ο.π., σελ. 

1859. Επίσης πρβλ. M. Sertoğlu, ο.π., s. 235-236, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 2, s. 644, G. 

Bayerle, ο.π., pp. 117· στην παρούσα µετάφραση ο όρος ναΐπης θα αναφέρεται στην έννοια του 

αντικαταστάτη, του αναπληρωτή, του βοηθού του διοικητή, τον οποίο και αναπλήρωνε στα καθήκοντά 

του σε περιπτώσεις απουσίας του.    
380 Νοµοδιδάσκαλος επιφορτισµένος µε την έκδοση φετβάδων που αποφαίνονται επί ζητηµάτων του 

ιερού νόµου και προκύπτουν ύστερα από γραπτή αίτηση των ενδιαφεροµένων. Ο ίδιος ήταν υπεύθυνος 

για να διευθύνει τις θρησκευτικές υποθέσεις της µουσουλµανικής κοινότητας στην οποία είναι 

διορισµένος, Χλωρός, ο.π., σελ. 1739, M. Sertoğlu, ο.π., s. 231, 324-325, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, 

ο.π., cilt 2, s. 599, G. Bayerle, ο.π., pp. 114 . 
381 ο.π., υποσ. 437. 
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µόνιµο µέλος: ο µητροπολίτης Κωνσταντίνος Εφέντης382  

µόνιµο µέλος: ο αρχιλογιστής της διοίκησης Κεµάλ Εφέντης     {βαθµός} δεύτερος 

µόνιµο µέλος: ο γραµµατέας αλληλογραφίας της διοίκησης383 Σουκρή Εφέντης                

                                                                                                       {βαθµός} τρίτος 

αιρετό µέλος Μουσταφά Εφέντης                                           {τάξη} µουτεµαγίζ 

αιρετό µέλος Αµπντή Μπέης                                                         {βαθµός} δεύτερος    

αιρετό µέλος Μιχαήλος Κούµπας Εφέντης  

αιρετό µέλος Κωστάκης Εφέντης  

αρχιγραµµατέας384 Χακκή Εφέντης                                               {βαθµός} τρίτος   

δεύτερος {γραµµατέας} Μπαχά Μπέης                                         {βαθµός} τρίτος  

 

Σελίδα 99 

Liva Muhasebe Kalemi 

muhasebeci Kemâl Efendi                                              saniye  

muavini Ahmed Cemil Efendi   

ruzname mukayyidi Emin Efendi 

                                                            
382 Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Βαλλιάδη που κατάγονταν από τη Βέσσα Χίου. Από τους επιφανείς 

και µορφωµένους µητροπολίτες, σπούδασε στη θεολογική σχολή της Χάλκης και συνέχισε τις σπουδές 

του στην Αθήνα και µετά στην Ευρώπη. Το 1874 διορίστηκε αρχιγραµµατέας της ιεράς συνόδου και 

στις 28 Ιανουαρίου 1876 εξελέγη µητροπολίτης Λέσβου θέση που διατήρησε µέχρι τις 30 Απριλίου 

1893 όπου τον διαδέχτηκε ο Μεθόδιος Αρώνης από τη Σµύρνη. Στις 30 Απριλίου 1893 προήχθη σε 

µητροπολίτη Εφέσου και στις 2 Απριλίου 1897 σε οικουµενικό πατριάρχη (Κωνσταντίνος Ε΄) µέχρι 

και την παύση του στις 27 Μαρτίου 1901. Αποσύρθηκε στη Χάλκη, όπου και πέθανε το 1914, 

Οικονόµος Σ. Τάξης, Συνοπτική Ιστορία …, ο.π., σελ. 82, Ε. ∆ράκος, Ibp_f̂ h£ h^¤ 

™hhiepf̂ pqfh£,½qlf lƒ J rqfi»keg h^¤ J enÚ jkeg f™o¦ou^f, lƒ a»jlf J ^kq̂ j£alr h^¤ 

H^iilk»g, ^„ ™m^ou…̂ f J liÝ_lr h^¤ Pfdo…lr jbq£ qîk jlk^pqeofîk, τόµ. Β΄, Αθήνα 1899, 

σελ. 17-19, Στ. Καρυδώνης, ο.π., σελ. 227, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 316-317, 320, Μ. 

Μιχαηλίδης, ο.π., σελ. 99-103, Ι. Μουτζούρης, «Επισκοπικός ιστορικός κατάλογος Μυτιλήνης», 

Κληρονοµία, τ. 25 (1993) σελ. 218-219. 
383 Ήταν αρµόδιος για τη διαχείριση της αλληλογραφίας των εγγράφων της διοικήσεως και τη συλλογή 

και διατήρηση των πρωτοτύπων.   
384 Οι δύο γραµµατείς που υπήρχαν στο διοικητικό συµβούλιο ήταν επιφορτισµένοι µε την τήρηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των εγγράφων που σχετίζονταν µε 

υποθέσεις του εν λόγω συµβουλίου. 
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mukayyid Ali Efendi 

sanduk emini Ali Bey 

Tahrirât Kalemi 

tahrirât müdürü Şükrî Efendi                                          salise  

muavini Mustafa Rağıb Efendi 

mukayyid Tâhir Efendi 

tercüman Teofrasno385 Efendi 

Defter Hakani Kalemi 

memuru Sâlim Efendi                                                     rabia 

kâtibi Necib386 Efendi             

Ma Tahrir Vergi Kalemi 

ma tahrir vergi memuru Resim Efendi 

kasaba ve kurat kâtibi Neş’et Efendi 

refiki Mehmed Efendi  

 

Λογιστικό Γραφείο Κεντρικής ∆ιοίκησης {Μυτιλήνης}  

αρχιλογιστής της διοίκησης387 Κεµάλ Εφέντης                     {βαθµός} δεύτερος  

βοηθός Αχµέτ Τζεµήλ Εφέντης    

πρωτοκολλητής του κατάστιχου καθηµερινών εσόδων εξόδων Εµίν Εφέντης  

πρωτοκολλητής Αλί Εφέντης  

ταµίας Αλί Μπέης  

Γραφείο Αλληλογραφίας 

γραµµατέας αλληλογραφίας της διοίκησης Σουκρή Εφέντης           {βαθµός} τρίτος   

βοηθός Μουσταφά Ραγήµπ Εφέντης  

πρωτοκολλητής388 Ταχήρ Εφέντης  

διερµηνέας389 Θεόφραστος Εφέντης 

                                                            
  تؤفراسنو αντί του تؤفراستو 385
386 ∆εν έχει τυπωθεί καλά το όνοµα· ο σωστός τύπος είναι نجيب 
387 Ήταν υπεύθυνος για τη διεύθυνση των οικονοµικών και λειτουργούσε µε βάση τις οδηγίες του 

δεφτερδάρη του βιλαετίου που ήταν ο άµεσος προϊστάµενος του.  
388 Ήταν αρµόδιος για την καθηµερινή ενηµέρωση του πρωτοκόλλου που τηρούνταν.  
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Γραφείο Αυτοκρατορικού Κτηµατολογίου390 

υπάλληλος του κτηµατολογίου Σαλίµ Εφέντης                          {βαθµός} τέταρτος  

γραµµατέας Νετζήτ Εφέντης             

Γραφείο Καταγραφής Φόρων 

υπάλληλος καταγραφής φόρων Ρεσήµ Εφέντης  

γραµµατέας των κωµοπόλεων και των χωριών Νεσέτ Εφέντης  

συνάδελφος Μεχµέτ Εφέντης  

 

Σελίδα 100 

Kasatura kâtibi şeyh Nureddin Efendi 

refiki Bekir Efendi 

defterci Ahmed Ağa 

Aşar İdaresi 

müdürü Hüsnî Bey                                                        saniye 

müfettiş umumi Bekir Bey   

baş kâtib Hikmet Bey 

sani Hamdî Bey 

salis Fâik Efendi 

Midillu kazası kâtibi Ali Bey 

Evkaf Kalemi 

müdürü391 Mehmed Hakkı Bey                                            salise         

kâtibi Abdürrahim Efendi 

Orman392 İdaresi 

memuru393 Selim Efendi  

                                                                                                                                                                          
389 Πρόκειται για τον υπάλληλο που ήταν επιφορτισµένος µε τις µεταφράσεις των εγγράφων της 

χριστιανικής κοινότητας, από τα ελληνικά στη επίσηµη οθωµανική γλώσσα, τα οποία απευθύνονταν 

προς την οθωµανική διοίκηση και αντιστρόφως των εγγράφων της κεντρικής διοίκησης που 

απευθύνονταν προς τους εκπροσώπους των χριστιανών. 
390 ο.π., υποσ. 451. 
  ديرى αντί του مديرى  391
 اومان αντί του اورمان 392
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Zâbita Heyeti 

tabur ağası Raûf Bey 

 

γραµµατέας των ξιφολογχών394 σεΐχης Νουρεντήν Eφέντης 

συνάδελφος Μπεκήρ Eφέντης 

αρχειοφύλακας Αχµέτ Αγάς 

∆ιεύθυνση ∆εκάτης 

διευθυντής Χουσνή Μπέης                                                       {βαθµός} δεύτερος  

γενικός επιθεωρητής Μπεκήρ Μπέης    

αρχιγραµµατέας Χικµέτ Μπέης  

δεύτερος {γραµµατέας} Χαµντή Μπέης  

τρίτος {γραµµατέας} Φαΐκ Eφέντης 

γραµµατέας της υποδιοίκησης της Μυτιλήνης Αλί Μπέης  

Γραφείο Βακουφίων 

διευθυντής Μεχµέτ Χακκή Μπέης                                            {βαθµός} τρίτος  

γραµµατέας Αµπντουλραχήµ Eφέντης 

∆ιεύθυνση ∆ασών  

υπάλληλος Σελίµ Eφέντης  

Σώµα Χωροφυλακής 

διοικητής τάγµατος χωροφυλακής Ραούφ Μπέης 

 

Σελίδα 101 

bölük ağası Mehmed Ağa  

tabur kâtibi Rızâ Efendi 

bölük ağası muavini Ali Ağa 

jurnal emini Hüseyin Efendi 

jurnal {emini} Hasan Efendi 

                                                                                                                                                                          
  مأمورى αντί του  مأمورى  393
394 Αποτελούσε αξίωµα και ο κάτοχός του ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη των ξιφολογχών. 
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Heyet Teftişiye 

ser teftiş İspiro Efendi 

sani Mehmed Efendi 

diğeri Hasan Efendi 

salis İbrahim Efendi 

salis Ahmed Efendi 

Heyet Adliye Mahkeme-i Bidayet Hukuk Dairesi 

reis Bahâeddin395 Efendi 

a’za Hacı İbrahim Efendi 

a’za Mihailo Efendi 

a’za mülâzimi Abdî Efendi 

icra memuru396 Mehmed Râsim397 Efendi   

mukavelât muharriri398 Selâmi399 Efendi 

 

λοχαγός Μεχµέτ Αγάς  

γραµµατέας του τάγµατος Ριζά Eφέντης 

υπολοχαγός Αλί Αγάς 

υπάλληλος σύνταξης αστυνοµικών εκθέσεων Χουσεΐν Eφέντης 

υπάλληλος σύνταξης αστυνοµικών εκθέσεων Χασάν Eφέντης 

Σώµα Επιθεωρητών 

αρχιεπιθεωρητής Σπύρος Eφέντης400  

δεύτερος {επιθεωρητής} Μεχµέτ Eφέντης   

άλλος {δεύτερος επιθεωρητής} Χασάν Eφέντης 

τρίτος {επιθεωρητής} Ιµπραήµ Eφέντης  
                                                            
   به_هالدين αντί του بهاهالدين 395
  مأموى αντί του  مأمورى   396
 اسم αντί του راسم   397
 مح رى αντί του  محررى  398
399  ∆εν έχει τυπωθεί καλά η λέξη και ο σωστός τύπος της είναι سالمى 
400 Πρόκειται για το Σπυράκη Γιαλούση σύµφωνα µε όσα αναφέρει η Σιφναίου µε βάση την προξενική 

αλληλογραφία, πρβλ. σχετικά Ε. Σιφναίου, «Από τη µουσουλµανική πόλη…», ο.π., σελ. 408. 
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τρίτος {επιθεωρητής} Αχµέτ Eφέντης 

Τµήµα ∆ικαστικού Σώµατος Πολιτικού Πρωτοδικείου 

πρόεδρος Μπαχαεντίν Eφέντης 

µέλος Χατζή Ιµπραήµ Eφέντης 

µέλος Μιχαήλος Eφέντης 

πάρεδρος 401 Αµπντή  Eφέντης 

υπάλληλος του εκτελεστικού τµήµατος Μεχµέτ Ρασήµ Eφέντης   

συµβολαιογράφος Σελαµή Eφέντης 

 

Σελίδα 102 

Ceza Dairesi 

reis Cemâl Efendi 

müddei-i umumi402 muavini Minas Efendi 

a’za Rif’at Efendi 

a’za Hristo Nulel Efendi 

a’za mülâzimi Es’ad Bey 

Mahkeme-i Bidayet Kalemi 

baş kâtib Mehmed Vefik Efendi 

zabt kâtibi Râsim Efendi 

zabt kâtibi Nurî Efendi 

zabt kâtibi Halil Efendi 

zabt kâtibi Besim Efendi 

odacı Hasan Ağa 

Ticaret Mahkemesi 

reis Vasilaki Efendi 

a’za-i daimadan Aziz Efendi  

a’za-i daimadan Kosti Efendi 

a’za İnce zade Mehmed Râsih Efendi 
                                                            
401 Στις δικαστικές υπηρεσίες ο όρος «mülâzim» µεταφράζεται ως αναπληρωµατικό µέλος δικαστηρίου 

ή πάρεδρος (δικαστικός πάρεδρος), Χλωρός, ο.π., σελ. 1767.  
 عومى αντί του عمومى  402
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a’za İmaki Menorale Efendi 

kâtib Ca’fer Sâdık Efendi 

Τµήµα Ποινικού {Πρωτοδικείου} 

πρόεδρος Τζεµάλ Eφέντης 

αντιεισαγγελέας Μηνάς Eφέντης 

µέλος Ριφάτ Eφέντης 

µέλος Χρήστος Νουλέλης Eφέντης 

πάρεδρος Εσάντ Μπέης  

Γραµµατεία Πρωτοδικείου 

αρχιγραµµατέας Μεχµέτ Βεφήκ Eφέντης 

δικαστικός γραµµατέας Ρασήµ Eφέντης 

δικαστικός γραµµατέας Νουρή Eφέντης 

δικαστικός γραµµατέας Χαλίλ Eφέντης 

δικαστικός γραµµατέας Μπεσήµ Eφέντης 

κλητήρας Χασάν Αγάς 

Εµποροδικείο 

πρόεδρος Βασιλάκης Eφέντης 

ισόβιο µέλος Αζίζ Eφέντης  

ισόβιο µέλος Κωστής Eφέντης 

µέλος Μεχµέτ Ρασήχ Eφέντης γιος του Ιντζέ (Λεπτός)  

µέλος Μάκης Μενοράλες Eφέντης 

γραµµατέας Τζαφέρ Σαντήκ Eφέντης 

 

Σελίδα 103 

Telegraf ve Posta Memuru 

türki403 memuru Hasan Efendi 

fransiz muhabere memuru İzmolenski Efendi 

kavvas Ali Ağa 

                                                            
  نرآى αντί του ترآى 403
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Cemiyet İlmiye Heyet 

reis müfti Efendi                                          Edirne    paye-i mucerredi      mecidi 3 

a’za Mustafa Efendi                                                   mütemayiz 

a’za Halim Bey                                                          saniye 

a’za Abdî Efendi                                                        salise   

a’za Hacı Bekir Ağa   

a’za Sâlim Bey                                                            rabia    

a’za Ahmed Bey   

a’za Hasan Bey 

a’za İsmail Efendi      

sanduk emini Nazif Efendi  

Ziraat Komisyonu 

reis Halim Bey                                                 saniye 

a’za Ârif Ağa                                                   kapucıbaşı    

a’za Yanako Mandira Ağa                               keza  

 

Υπάλληλοι Τηλεγραφείου και Ταχυδροµείου 

υπάλληλος τουρκικών Χασάν Eφέντης 

υπάλληλος γαλλικών ανταποκρίσεων Ιζµολένσκη Eφέντης 

κλητήρας Αλί Αγάς 

{∆ιοικητικό} Σώµα Εκπαιδευτικού Σωµατείου 

πρόεδρος: ο µουφτής Eφέντης                   Αδριανούπολη404 {βαθµός} µουτζερρέντι  

                                                                   {παράσηµο}  µετζίντι 3ου  {βαθµού} 

µέλος Μουσταφά Eφέντης                                    {τάξη} µουτεµαγίζ 

µέλος Χαλήµ Μπέης405                                         {βαθµός} δεύτερος  

µέλος Αµπντή Eφέντης                                          {βαθµός} τρίτος    

µέλος Χατζή Μπεκήρ Αγάς  

                                                            
404 ο.π., υποσ. 437.  
405 Πρόκειται για το Χαλήµ Μπέη που κατάγονταν από την οικογένεια των Κουλακσίζηδων, πρβλ. 

σχετικά Ε. Σιφναίου, «Από τη µουσουλµανική πόλη…», ο.π., σελ. 400.   
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µέλος Σαλίµ Μπέης                                               {βαθµός} τέταρτος    

µέλος Αχµέτ Μπέης   

µέλος Χασάν Μπέης  

µέλος Ισµαήλ Eφέντης      

ταµίας Ναζήφ Eφέντης 

Επιτροπή Γεωργίας 

πρόεδρος Χαλήµ Μπέης                                       {βαθµός} δεύτερος  

µέλος Αρήφ Αγάς                                                  {βαθµός} αρχιθυρωρός των 

ανακτόρων 

µέλος Γιαννάκος Μάνδρας406 Αγάς                        οµοίως   

 

Σελίδα 104 

a’za Halil Efendi 

a’za Mehmed Efendi 

a’za Kostanti Atali407 Efendi 

Tahrir Nüfus Kalemi 

memur               · · · ·     münhall  

kâtibi                 · · · ·     münhall    

Eytam Sanduğu408 

müdür Hacı İbrahim Efendi 

muavini Nikola Mandira Efendi 

                                                            
406 Το πρωτότυπο γράφει Μάνδηρας ενώ το σωστό όνοµα είναι Μάνδρας. Το γράµµα (η) στη µέση της 

λέξης έχει προστεθεί από το γραφέα του κειµένου. Προφανώς ο τελευταίος ήταν Τούρκος και λόγω της 

αδυναµίας του να προφέρει ή να γράψει µία λέξη µε τρία συνεχόµενα φωνήεντα, πρόσθεσε ακόµα ένα. 

Πρόκειται για µία πρακτική που εφαρµόζονταν για λέξεις ή ονόµατα που περιείχαν πολλά φωνήεντα 

στη σειρά ή για όσα ξεκινούσαν από δύο φωνήεντα (π.χ. το όνοµα Σταµάτης γράφονταν ως Ισταµάτ, 

κ.α.). Το γεγονός ότι και η ελληνική µετάφραση της επετηρίδας που περιέχεται στο πρωτότυπο 

αναπαράγει τα λάθη αυτά µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι έχει µεταφραστεί από µουσουλµάνο που 

γνώριζε ελληνικά και όχι το αντίθετο.      
407 ∆εν έχει τυπωθεί καλά το he (ه)·  ο σωστός τύπος είναι آطهلى 
  صندبغى αντί του صنديغى 408
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a’za Mihailo Kumpa Efendi 

diğeri Ahmed Bey 

diğeri Burnazo Efendi 

Belediye Meclisi 

reis Marino Efendi 

a’za Dimitri Kiman Efendi 

a’za Mihailo Kara Efendi 

a’za Andon Kiye Efendi 

a’za Andon Ağa 

a’za Mihailo Guto Efendi 

 

µέλος Χαλίλ Eφέντης 

µέλος Μεχµέτ Eφέντης 

µέλος Κωσταντής Α(ν)ταλής Eφέντης 

Γραφείο Απογραφής Πληθυσµού 

υπάλληλος      · · · ·     κενή {η θέση}  

γραµµατέας     · · · ·    κενή {η θέση}     

Ταµείο των Ορφανών 

διευθυντής Χατζή Ιµπραήµ Eφέντης 

υποδιευθυντής Νικόλαος Μάνδρας Eφέντης 

µέλος Μιχαήλος Κούµπας Eφέντης 

άλλο {µέλος} Αχµέτ Μπέης  

άλλο {µέλος} Βουρνάζος Eφέντης 

∆ηµοτικό Συµβούλιο {πόλης Μυτιλήνης} 

πρόεδρος Μαρίνος Eφέντης 

µέλος ∆ηµήτρης Κήµαν Eφέντης 

µέλος Μιχαήλος Καράς Eφέντης 

µέλος Αντώνης Κιγιές Eφέντης 

µέλος Αντώνης Αγάς 

µέλος Μιχαήλος Γουτός Eφέντης 
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Σελίδα 105 

a’za Zafiraki Burnazo Efendi 

kâtibi İstrati Efendi 

tabib Kostanti Kantarcı Efendi 

mimarı Dimitri Efendi 

Kale-i Şahane 

Hasan Efendi                                                binbaşı 

Mustafa Nâil Efendi                                     tabib sağ kol ağası 

Osman Efendi                                              cerrah sağ kol  

Hayreddin Efendi                                         yüzbaşı 

Dimitraki Efendi                                           eczacı 

Mustafa Efendi                                            tabur imamı 

Osman Sidkî Efendi                                     tabur kâtibi 

Mehmed Ağa                                               Siğri kalesinde yüzbaşı 

Hasan Efendi                                               mülâzim-i evvel 

Nurî Efendi                                                  mülâzim-i evvel  

Mûsâ Efendi                                                mülâzim-i sani 

Şerif Ağa                                                      mülâzim-i sani  

Ahmed Efendi                                              mülâzim-i salis 

Husrev Ağa                                                  mülâzim-i salis  

Hamdî Efendi                                               cerrah 

 

µέλος Ζαφειράκης Βουρνάζος Eφέντης 

γραµµατέας Στρατής Eφέντης 

γιατρός Κωσταντής Κανταρτζής Eφέντης 

αρχιτέκτονας ∆ηµήτρης Eφέντης 

Αυτοκρατορικό Φρούριο 

Χασάν Eφέντης                                 ταγµατάρχης  

Μουσταφά Ναΐλ Eφέντης                 γιατρός  υποταγµατάρχης της δεξιάς πτέρυγας  

Οσµάν Eφέντης                                 χειρουργός υποταγµατάρχης της δεξιάς πτέρυγας 

Χαϊρεντίν Eφέντης                            λοχαγός  
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∆ηµητράκης Eφέντης                        φαρµακοποιός  

Μουσταφά Eφέντης                          ιµάµης του τάγµατος  

Οσµάν Σηντκή Εφέντης                    γραµµατέας του τάγµατος  

Μεχµέτ Αγάς                                     λοχαγός στο κάστρο στο Σίγρι  

Χασάν Eφέντης                                 υπολοχαγός  

Νουρή Eφέντης                                 υπολοχαγός 

Μουσά Eφέντης                                ανθυπολοχαγός   

Σερήφ Αγάς                                       ανθυπολοχαγός 

Αχµέτ Eφέντης                                  επιλοχίας 

Χουσρέβ Αγάς                                  επιλοχίας 

Χαµντή Eφέντης                               χειρουργός  

 

Σελίδα 106 

Midillu’da409 Müjderesan vapur hümayunu Zâbitânı  

Ali kapudan                           sol kol ağası süvari            

Receb Ağa                             yüzbaşı ikinci süvari                                       güverte410   

Seyyid Ahmed Efendi           mülâzim-i sani seyir sefine memuru  

Tevfik Efendi                        mülâzim         

Hüseyin Ağa                          kol ağası çarhcıbaşı            mecidi    5     

Hasib Efendi                         mülâzim-i evvel çarhcı-i sani 

Ömer Efendi                          şakirdan çarhcı 

makinesinin kuvveti                 mevcut topu                  asakir mevcudesi 

         bargir                        aded          mitralyöz                   neferât 

           25                               2                   2                               46 

Rüsumat Dairesi 

müdürü Necib Efendi 

baş kâtib Sabrî Efendi 

tahrirât kâtibi Halim Efendi 

baş reis Osman Efendi 
                                                            
  مدللود αντί του مدللوده  409
410  Γράφεται και ως gügerte, Redhouse, ο.π., pp. 419. 
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sanduk emini İbrahim Efendi 

mubassır Osman Efendi 

 

Αξιωµατικοί του πλοίου «Αγγελιοφόρος»411 που βρίσκεται στη Μυτιλήνη 

Αλί καπετάνιος    υποταγµατάρχης της αριστερής πτέρυγας, πλοίαρχος             

Ρετζέπ Αγάς                   λοχαγός, υποπλοίαρχος                                      κατάστρωµα                                 

Σεγίντ Αχµέτ Eφέντης   ανθυπολοχαγός, υπάλληλος πορείας πλοίου     

Τεβφήκ Eφέντης            βοηθητικός υπάλληλος         

Χουσεΐν Αγάς             υποταγµατάρχης, αρχιµηχανικός {παράσηµο} µετζίντι  5ου {βαθµού }      

Χασίµπ Eφέντης        υπολοχαγός, δεύτερος µηχανικός  

Οµέρ Eφέντης            µαθητευόµενος µηχανικός  

ιπποδύναµη της µηχανής         κανόνια που υπάρχουν      ύπαρξη των στρατευµάτων  

        ίπποι                         αριθµός          µυδραλιοβόλα                  στρατιώτες  

                                                            
411 Το πλοίο µε το όνοµα «Müjderesan» (Αγγελιοφόρος), παραγγέλθηκε το 1865, παραδόθηκε το ίδιο 

έτος, ενώ καθελκύστηκε για το πρώτο δοκιµαστικό του ταξίδι το 1866. Από το Μάρτιο του ίδιου έτους 

και για τα επόµενα δύο έτη στάθµευε στη Μυτιλήνη. Το 1888-89 επισκευάστηκε στο αυτοκρατορικό 

ναυπηγείο (Tersane-i Amire) στην Κωνσταντινούπολη και µεταφέρθηκε στη Βασόρα, η οποία θα 

αποτελούσε τη νέα του θέση έχοντας δευτερεύοντα ρόλο στα πλαίσια του οθωµανικού στόλου. Το 

1908 και ενώ βρίσκονταν στη Βασόρα παροπλίστηκε οριστικά και πουλήθηκε για επανάχρηση των 

υλικών του. Κατασκευαστικά επρόκειτο για ένα πολεµικό πλοίο µε ξύλινο σκαρί, µε συνολικό 

εκτόπισµα 163t και µέγιστη ταχύτητα τους 12 ναυτικούς κόµβους, του οποίου η κίνηση γίνονταν µε 

βάση έναν ατµοκινητήρα και έναν ατµοκλίβανο που είχε κατασκευαστεί στο Aynalikavak (από το 

1863 και έπειτα παράγονταν ολοκληρωµένα συστήµατα ατµοκλιβάνων και µηχανών στην 

αυτοκρατορία, µε τη συµβολή Βρετανών µηχανικών, τα οποία προορίζονταν, αρχικά, για αποκλειστική 

χρήση του πολεµικού ναυτικού). Ο «Αγγελιοφόρος» αποτελούσε µία κανονιοφόρο όπου ο οπλισµός 

της διέφερε από περίοδο σε περίοδο: το 1866 είχε 4 κανόνια διαµετρήµατος 18mm, το 1877 2 κανόνια 

των 100mm και 1 των 57mm, ενώ το 1880 4 κανόνια των 76mm και 2 πολυβόλα (την περίοδο της 

επετηρίδας ο οπλισµός του αναφέρεται παραπάνω). Την περίοδο που κατασκευάστηκε, το παραπάνω 

πλοίο άνηκε στην κλάση intihab (επιλεγµένη κλάση) και αποτελούσε ένα από τα σηµαντικότερα πλοία 

του οθωµανικού πολεµικού ναυτικού, B. Langensiepen - A. Güleryüz, The Ottoman Steam Navy, 1828-

1923, Conway Maritime Press, London 1995, pp. 1-2, 161-162, 193. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι 

όπως και στα ονόµατα (πρβλ. υποσ. 596) αναζητήθηκαν πληροφορίες για τα αναφερόµενα, από την 

επετηρίδα, πολεµικά πλοία που αφορούν τη διοίκηση Λέσβου. Για τα υπόλοιπα πλοία µπορεί κανείς να 

ανατρέξει στην ίδια πηγή πληροφόρησης που προαναφέρθηκε.       
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Τελωνειακό Τµήµα412  

διευθυντής Νετζίµπ Eφέντης 

αρχιγραµµατέας Σαµπρή Eφέντης 

γραµµατέας της αλληλογραφίας της υποδιοίκησης Χαλήµ Eφέντης 

γενικός επιµελητής Οσµάν Eφέντης 

ταµίας Ιµπραήµ Eφέντης 

γενικός επιθεωρητής τελωνείου Οσµάν Eφέντης 

 

Σελίδα 107 

Turuk ve Maabir Komisyonu 

reis Halil Efendi                                                   salise                    

a’za Mihailo Kumpa Efendi 

diğeri belediye reisi Marino Efendi 

diğeri İsmail Bey 

diğeri Vasilaki Mandira Efendi 

Me’murin Ecnebiye  

İngilitere ve Fransa vis konsolosu mösyö Karol413 Robol 

Avusturya vis konsolosu mösyö Barcili 

Amerikan konsolosu memuru mösyö Mihalaki 

Rusya konsolos vekili414 İzvilaric 

Yunan devleti vis konsolosu mösyö Metaksa 

İsveç Norveç vis konsolosu mösyö Corci Amira 

İtalya konsolosu memuru mösyö Fideli 

Felemenk vis konsolosu mösyö Natali 

Rüşdiye Mektebi 

muallim-i evvel Osman Efendi                                             aded şakirdan 

muallim-i sani Hamid Efendi                                                           45 

                                                            
412 ο.π., υποσ. 461. 
لقار 413   αντί του لشار  
 وآلى αντί του وآيلى  414
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bevvabı Mustafa Ağa 

Επιτροπή Γεφυρών και Οδών 

πρόεδρος Χαλίλ Eφέντης                                                  {βαθµός} τρίτος 

µέλος Μιχαήλος Κούµπας Eφέντης 

άλλο {µέλος} δήµαρχος Μαρίνος Eφέντης 

άλλο {µέλος} Ισµαήλ Μπέης  

άλλο {µέλος} Βασιλάκης Μάνδρας Eφέντης 

Ξένοι Υπάλληλοι 

υπόπροξενος Αγγλίας και Γαλλίας κύριος Καρόλος Ροµπόλ 

υπόπροξενος Αυστρίας κύριος Μπαρτζίλη 

προξενικός υπάλληλος Αµερικής κύριος Μιχαλάκης 

υποπρόξενος Ρωσίας κύριος Ιζβιλάριτς 

υπόπροξενος του ελληνικού κράτους κύριος  Μεταξάς 

υπόπροξενος της Σουηδονορβηγίας κύριος Τζώρτζης Αµιράς  

προξενικός υπάλληλος Ιταλίας κύριος Φιντέλη415 

υπόπροξενος Ολλανδίας κύριος Νατάλη 

Αστικό Σχολείο 

πρώτος δάσκαλος Οσµάν Eφέντης                                             αριθµός µαθητών 

δεύτερος δάσκαλος Χαµίτ Eφέντης                                                       45 

θυρωρός Μουσταφά Αγάς 

 

Σελίδα 108  

Merkez Liva Mekteb İbtidaiyesi 

muallim-i evvel Kâmil Efendi                                                                  

sani Rızâ Efendi                                                                                    şakirdan      
                                                            
415 Εδουάρδος Φιδέλης: Πρόκειται για τον Ιταλό γιατρό που στα µέσα του 19ου αιώνα εγκαταστάθηκε 

αρχικά στην Αγιάσο όπου και παντρεύτηκε. Αργότερα µετοίκησε στη Μυτιλήνη όπου ανέλαβε τη θέση 

του προξενικού υπαλλήλου της χώρας του, Ε. Κολαξιζέλης, Θρύλος…, ο.π., σελ. 33, 277. Σύµφωνα 

όµως µε άλλη µαρτυρία το όνοµά του ήταν Αλκιβιάδης Φιντέλι Νέζη, πρβλ. σχετικά Κλ. Παλαιολόγος 

- Β. Καραγιάννης (επιµ.),  Η παλιά Μυτιλήνη, οι µαχαλάδες µας, Λεσβιακή Παροικία, Αθήνα 1983, 

σελ. 204. 
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bevvab Mustafa Efendi                                                                              90 

İnaş Mekteb İbtidaiyesi 

muallime Emine hanım                                                                         şakirdan 

bevvab     · · · ·                                                                                            95 

Nefs-i Midillu’ya tabi nevahi müdirânı 

Farid Efendi                  Yera 

Rüstem Ağa                  Ayaso 

Hüseyin Efendi             Mandamando 

Mekteb İbtidaiyesi 

muallim-i evvel Mehmed Efendi 

sani Ahmed Efendi                                                                                aded şakirdan 

bevvab Halil Efendi                                                                                      88 

Προκαταρκτικό Σχολείο Κεντρικής ∆ιοίκησης {Μυτιλήνης} 

πρώτος δάσκαλος Κιαµήλ Eφέντης                                                       µαθητές 

δεύτερος {δάσκαλος} Ριζά Eφέντης                                                         90 

θυρωρός Μουσταφά Eφέντης 

Προκαταρκτικό Σχολείο Θηλέων 

δασκάλα Εµινέ Κυρία                                                                        µαθήτριες  

θυρωρός   · · · ·                                                                                          95 

Έπαρχοι416 των επαρχιών417 που εξαρτώνται {διοικητικά} από την πόλη της 

Μυτιλήνης 

Φαρίντ Eφέντης             Γέρα418 

Ρουστέµ Αγάς                Αγίασος419  

                                                            
416 Επιλέχτηκε ο όρος έπαρχος που προκύπτει από την επαρχία (πρβλ. επόµενη υποσ.) αντί του 

µουδίρη ή του ανθυποδιοικητή του δήµου όπως ορίζει ο Χλωρός, ο.π., σελ. 1625. 
417 Η ορθότερη απόδοση του όρου «ναχιγιέ», σύµφωνα µε το λεξικό του Χλωρού, ο.π., σελ. 1843, 

1952, θα ήταν δήµος. Επιλέχτηκε ο όρος επαρχία, ο οποίος έχει επικρατήσει στην ελληνική 

βιβλιογραφία έτσι ώστε να µην υπάρξει σύγχυση µε τη λέξη belediye (δηµαρχεία) που υπάρχει στην 

επετηρίδα και αναφέρεται αλλού.  
418 Η επαρχία της Γέρας περιλαµβάνει τα χωριά που βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά του 

οµώνυµου κόλπου, πρβλ. Χάρτη διοικητικών υποδιαιρέσεων, στο Παράρτηµα 1.  
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Χουσεΐν Eφέντης           Μανταµάδος420  

Προκαταρκτικό Σχολείο 

πρώτος δάσκαλος Μεχµέτ Eφέντης 

δεύτερος (δάσκαλος) Αχµέτ Eφέντης                                               αριθµός µαθητών 

θυρωρός Χαλίλ Eφέντης                                                                              88 

 

Σελίδα 109 

Kurada bulunan mekâtib  

 şakirdan 

     30             Sarlica mekteb muallimi Rüstem Efendi 

     16             Balimak karyesi muallimi Abdürrahim 

     25             Köle karyesi muallimi Hüseyin Efendi 

42             Kabia karyesi muallimi Hasan Efendi 

20             Kukmira karyesi muallimi Mehmed Efendi 

     30             İpioz karyesi muallimi Hüseyin Efendi 

     24             Kelimiye karyesi421 muallimi     · · · · 

15             Katritoz karyesi muallimi Mustafa Efendi 

     26             Kumos karyesi muallimi Hüseyin Efendi 

 

    228 

Nefs-i şehir mülhakat ile beraber iki bin dört yüz islam ve on altı bin sekiz yüz 

kırk422 yedi hiristyan nüfusu havi olup on üç zükür üç inaş islam ve kezalık yiğirmi 

dokuz zükür ve on bir inaş hiristyan mektebi ve otuz üç camii şerif ve iki harab iki 

ma’mur medrese yedi tekke ve bir mescid bir kütübhane elli bir kilise ve on yedi 

hamam üç ma’mur ve iki 

 

                                                                                                                                                                          
419 ο.π., πρόκειται για την επαρχία της Αγιάσου που περιλαµβάνει τα χωριά που εκτείνονται 

βορειοδυτικά του κόλπου της Γέρας, πρβλ. Χάρτη διοικητικών υποδιαιρέσεων, στο Παράρτηµα 1. 
420 ο.π., η επαρχία Μανταµάδου περιλαµβάνει τα χωριά που βρίσκονται στο βορειοανατολικό τµήµα 

του νησιού, πρβλ. Χάρτη διοικητικών υποδιαιρέσεων, στο Παράρτηµα 1. 
 قزيه αντί του قريه 421
  قزق αντί του قرق 422
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Σχολεία που βρίσκονται στα χωριά 

 Μαθητές 

     30             στο σχολείο του {χωριού} Σάρλιτζα423, δάσκαλος Ρουστέµ Eφέντης 

     16             στο χωριό Μπαλιµάκ424, δάσκαλος Αµπντουλραχήµ Eφέντης 

     25             στο χωριό Κιολέ425, δάσκαλος Χουσεΐν Eφέντης 

42             στο χωριό Κάπη426, δάσκαλος Χασάν Eφέντης 

20             στο χωριό Κουκµίδος427, δάσκαλος Μεχµέτ Eφέντης 

     30             στο χωριό Ίππειος428, δάσκαλος Χουσεΐν Eφέντης 

     24             στο χωριό Κελιµιέ429, δάσκαλος      · · · · 

     15             στο χωριό Κάτω Τρίτος430, δάσκαλος Μουσταφά Eφέντης 

     26             στο χωριό Κούµος431, δάσκαλος Χουσεΐν Eφέντης 

 

   228 

Η ίδια η πόλη {της Μυτιλήνης}, µαζί µε τα χωριά που εξαρτώνται διοικητικά 

από αυτή, περιλαµβάνει 2.400 µουσουλµανικό και 16.847 χριστιανικό πληθυσµό και 

                                                            
423 Το χωριό Θερµή (ή Θερµνή κατά το 19ο αιώνα) που βρίσκεται βορειότερα της πόλης της 

Μυτιλήνης και ονοµάστηκε έτσι λόγω των θερµών ιαµατικών λουτρών που στην τουρκική γλώσσα 

καλούνται Sarı İlıca εξαιτίας του κιτρινωπού χρώµατος των νερών λόγω της περιεκτικότητας σε 

θειάφι, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και Τοπογραφία…, ο.π., σελ. 93. 
424 ∆εν έγινε δυνατό να ταυτιστεί µε το όνοµα κάποιου χωριού, ενδεχοµένως να είναι το Μπαλτζίκι, 

στο ανατολικό µέρος του νησιού, βορειοδυτικά των Μυστεγνών, το οποίοι ήταν αµιγές µουσουλµανικό 

χωριό κατά το 19ο αιώνα. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσµών κατοίκησαν εκεί πρόσφυγες και 

ονοµάστηκε Νέες Κυδωνιές, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και Τοπογραφία…, ο.π.,  94.  
425 Το χωριό Κλειώ (ή Κλειού), το οποίο βρίσκεται στο βόρειο µέρος του νησιού λίγο πιο πέρα από τον 

Μανταµάδο.  
426 Χωριό στο βόρειο µέρος του νησιού µετά τον Μανταµάδο και πριν από την Κλειώ. 
427 Αµιγές µουσουλµανικό χωριό του 19ου αιώνα, το οποίο δεν υπάρχει σήµερα και βρισκόταν 

βορειοανατολικά του Μανταµάδου, Οικονόµος Σ. Τάξης, Ιστορία και Τοπογραφία…, ο.π.,  127. 
428 Χωριό βορειοδυτικά του κόλπου της Γέρας και βόρεια της Συκούντας.  
429 Το χωριό Κεραµεία ή Κεραµιά που βρίσκεται λίγο βορειότερα του χωριού Ίππειο. 
430 Χωριό δυτικά του κόλπου της Γέρας και ανατολικά της Αγιάσου. 
431 ∆εν είναι δυνατό να ταυτιστεί µε το όνοµα κάποιου χωριού, ενδεχοµένως να είναι το χωριό Κώµη, 

νοτιοδυτικότερα των Μυστεγνών, το οποίο κατά το 19ο αιώνα είχε µουσουλµανικό πληθυσµό. 
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υπάρχουν 13 σχολεία αρρένων, τρία σχολεία θηλέων µουσουλµανικά και οµοίως 29 

σχολεία αρρένων και 11 θηλέων χριστιανικά και 33 ιερά τζαµιά, δύο 

κατεστραµµένους µεντρεσέδες και δύο που βρίσκονται σε ακµή, επτά τεκέδες και ένα 

µεστζίτι, µία βιβλιοθήκη, 51 εκκλησίες και 17 χαµάµ, τρία θερµά λουτρά που 

βρίσκονται σε ακµή και δύο  

 

Σελίδα 110 

harab kaplıca on gümrük bir kale dört fener iki yüz beş çesme yüz yiğirmi bir köprü432 

kırk beş değirmen dakik433 beş fabrika434 bir telegrafhane yüz seksen bir kahvehane 

yedi debbağhane on dokuz sabunhane435 yüz436 altmış yedi437 yağhane bin yüz438 iki 

hane beş han iki yüz439 doksan yedi dükkân vardır440. 

Midillu Sancağına mülhak Moliva Kazası 

kaymakam Ahmed Şükrî Efendi 

Meclis İdare Heyeti 

reis kaymakam Efendi 

a’za-i tabiiye naib Mustafa Nurî Efendi                                        kuzatından                    

a’za-i tabiiye mal müdürü Mehmed Efendi 

a’za-i tabiiye tahrirât kâtibi Nâcî Efendi 

a’za-i müntehibe Hasan Bey 

a’za-i müntehibe Hasan Efendi 

Mal Kalemi 

mal müdürü Mehmed Efendi 

sanduk emini Nikolaki Efendi 
                                                            
رىآوپ 432  αντί του آويرى  
  دقبق αντί του  دقيق 433
 فابربقه αντί του فابريقه  434
435 ∆εν έχει τυπωθεί καλά η λέξη· ο σωστός τύπος είναι  صابونحانه      
   بوز αντί του يوز 436
    بدى αντί του يدى 437
438 ∆εν έχει τυπωθεί καλά το ze (ز)· ο σωστός τύπος είναι يوز 
439 ο.π.,  
دروار 440   αντί του وادر 
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ερειπωµένα, δέκα τελωνεία, ένα κάστρο, τέσσερις φάροι, 205 κρήνες, 121 γέφυρες, 

45 αλευρόµυλοι, πέντε εργοστάσια, ένα τηλεγραφείο, 181 καφενεία, επτά 

βυρσοδεψεία, 19 σαπωνοποιεία, 167 ελαιοτριβεία, 1.102 σπίτια, πέντε χάνια και 297 

καταστήµατα.      

Υποδιοίκηση Μολύβου που είναι προσαρτηµένη στη ∆ιοίκηση Λέσβου 

διοικητής της υποδιοίκησης441 Αχµέτ Σουκρή Eφέντης 

Σώµα ∆ιοικητικού Συµβουλίου {Υποδιοίκησης Μολύβου} 

πρόεδρος: ο διοικητής της υποδιοίκησης Eφέντης 

µόνιµο µέλος: ο ναΐπης442 Μουσταφά Νουρή Eφέντης     {προέρχεται} από καδήδες  

µόνιµο µέλος: ο λογιστής της υποδιοίκησης443 Μεχµέτ Eφέντης 

µόνιµο µέλος: ο γραµµατέας αλληλογραφίας της υποδιοίκησης444 Νατζή Eφέντης 

αιρετό µέλος Χασάν Μπέης  

αιρετό µέλος Χασάν Eφέντης 

Γραφείο ∆ηµόσιου Ταµείου  

λογιστής της υποδιοίκησης Μεχµέτ Eφέντης 

ταµίας Νικολάκης Eφέντης 

 

 
                                                            
441 Καΐµακάµης: σύµφωνα µε το λεξικό του Χλωρού, κατά το 19ο αιώνα, ως διοικητικός όρος σήµαινε 

το διοικητή της υποδιοίκησης. Ανάµεσα στα καθήκοντά του ήταν και ο διορισµός των διοικητών των 

ναχιγιέδων (µουδίρηδων) που άνηκαν στη ζώνη ευθύνης του. Χλωρός, ο.π., σελ. 1262. Για τη 

διαφορετική χρήση του όρου κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας πρβλ. επίσης M. 

Sertoğlu, ο.π., s. 168, G. Bayerle, ο.π., pp. 90, M. Z. Pakalın, Deyimleri…, ο.π., cilt 2, s. 219.   
442 ο.π., υποσ. 448. 
443 Ήταν επιφορτισµένος µε την εκτέλεση των οικονοµικών πράξεων και της λογιστικής διαχείρισης 

των υποθέσεων του καζά και ενεργούσε µε βάση τις οδηγίες του προϊσταµένου του, ο οποίος κατείχε 

την αντίστοιχη θέση στο διοικητικό συµβούλιο του σαντζακίου. Πιο συγκεκριµένα ο λογιστής της 

υποδιοίκησης (mal müdürü) λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του αρχιλογιστή της διοίκησης 

(muhasebeci).   
444 Ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη, την αντιγραφή της αλληλογραφίας και τη συλλογή και διατήρηση 

των πρωτότυπων επιστολών. Αντίστοιχα ενεργούσε µε βάση τις εντολές του προϊσταµένου του, 

δηλαδή ο γραµµατέας αλληλογραφίας της υποδιοίκησης (tahrirât kâtibi) ήταν υπό τις εντολές του 

γραµµατέα αλληλογραφίας της διοίκησης (tahrirât müdürü).   
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Σελίδα 111 

Tahrirât Kalemi 

türki kâtibi Mustafa Nâcî Efendi 

rumi kâtibi Nikolaki Efendi 

Aşar Dairesi 

memuru Mehmed Şerif Efendi 

baş kâtib İsmet Efendi 

ikinci kâtib İbrahim Efendi 

Ma Tahrir Vergi Kalemi 

ma tahrir vergi kâtibi Ahmed Efendi 

refiki Ahmed Efendi  

tapu kâtibi Mehmed Hilmî Efendi 

Bidayet Mahkemesi 

reis Mustafa Nurî Efendi                                                              kuzatından 

a’za Hakkı Bey  

diğeri Dukaç Efendi 

baş kâtib Süleyman Efendi 

sani Hayreddin Efendi 

müstantık Aziz Efendi 

 

Γραφείο Αλληλογραφίας 

γραµµατέας των τουρκικών Μουσταφά Νατζή Eφέντης 

γραµµατέας των ελληνικών Νικολάκης Eφέντης 

Τµήµα ∆εκάτης 

υπάλληλος Μεχµέτ Σερήφ Eφέντης 

αρχιγραµµατέας Ισµέτ Eφέντης 

δεύτερος γραµµατέας Ιµπραήµ Eφέντης 

Γραφείο Καταγραφής Φόρων 

γραµµατέας καταγραφής φόρων Αχµέτ Eφέντης 

συνάδελφος Αχµέτ Eφέντης  
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γραµµατέας των ταπού445 Μεχµέτ Χιλµή Eφέντης 

Πρωτοδικείο 

πρόεδρος Μουσταφά Νουρή Eφέντης                              {προέρχεται} από καδήδες  

µέλος Χακκή Μπέης  

άλλο {µέλος} ∆ούκας Eφέντης 

αρχιγραµµατέας Σουλεΐµάν Eφέντης 

δεύτερος γραµµατέας Χαϊρεντίν Eφέντης 

ανακριτής Αζίζ Eφέντης 

 

Σελίδα 112 

Tahrir Nüfus Kalemi 

memur       · · · · ·         münhall  

kâtibi         · · · · ·           keza 

Belediye Dairesi 

reis Mehmed Efendi                                        a’za Mihailo Cano Efendi 

a’za Mustafa Efendi                                        diğeri Eristi Efendi 

diğeri Reşid Efendi                                          kâtib Mustafa Efendi 

diğeri Niko Garaz Ağa  

Me’murin Saire 

mülâzim-i evvel Mehmed Ağa 

teftiş memuru Hacı Mehmed Efendi 

tahsildar Hüsnî Bey 

Rüşdiye Mektebi 

muallim evveli Osman Efendi 

muallim-i sani Hâfız Efendi                                                      şakirdan 

bevvab Hasan Ağa                                                                       40 

İbtidaiye Mektebi 

muallim evveli Hamid Efendi 

muallim-i sani446 Hacı Mustafa Efendi                                          şakirdan    
                                                            
445 Τίτλος κατοχής γαιών, Χλωρός, ο.π., σελ. 1052. 
446 ∆εν έχει τυπωθεί καλά το se (ث)· ο σωστός τύπος είναι ثانى 
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bevvab Ali Ağa                                                                              80 

Γραφείο Απογραφής Πληθυσµού 

υπάλληλος            · · · · ·          κενή {η θέση} 

γραµµατέας         · · · · ·           οµοίως  

Τµήµα ∆ηµαρχείου {πόλης Μολύβου}  

δήµαρχος Μεχµέτ Eφέντης                                       µέλος Μιχαήλος Τζάνος Eφέντης 

µέλος Μουσταφά Eφέντης                                        άλλο {µέλος} Ερεστής Eφέντης 

άλλο {µέλος} Ρεσίντ Eφέντης                                   γραµµατέας Μουσταφά Eφέντης 

άλλο {µέλος} Νίκος Γαράζ Αγάς  

Υπόλοιποι Υπάλληλοι 

υπολοχαγός Μεχµέτ Αγάς  

επιθεωρητής Χατζή Μεχµέτ Eφέντης 

εισπράκτορας κυβερνητικών φόρων Χουσνή Μπέης  

Αστικό Σχολείο 

πρώτος δάσκαλος Οσµάν Eφέντης 

δεύτερος δάσκαλος Χαφήζ Eφέντης                                                            µαθητές 

θυρωρός Χασάν Αγάς                                                                                        40 

Προκαταρκτικό Σχολείο 

πρώτος δάσκαλος Χαµίτ Eφέντης 

δεύτερος δάσκαλος Χατζή Μουσταφά Eφέντης                                          µαθητές    

θυρωρός Αλί Αγάς                                                                                           80 

 

Σελίδα 113 

Herese Nahiyesi 
müdürü Hâfız Ali Efendi  

Kaloniye Nahiyesi 
müdürü Bahrî Efendi   
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Moliva kazasında dokuz bin447 dokuz yüz yetmiş iki hane ve üç bin yedi yüz 

yetmiş dört islam ve on üç bin beş yüz otuz dört hiristiyan nüfusu havi olup on dört 

zükür ve dört inaş islam ve otuz zükür sekiz inaş hiristiyan mektebi ve yiğirmi camii 

şerif bir tekke bir kütübhane kırk yedi kilise üç manastır on altı hamam bir kaplıca 

sekiz gümrük iki kale bir fener yüz otuz yedi çeşme on yedi köprü yüz yiğirmi 

değirmen dakik yüz elli iki kahvehane üç debbağhane iki sabunhane yetmiş üç 

yağhane vardır. 

Pilomar Kazası 

kaymakam Andon Yorgiadi Efendi 

Meclis İdare 

reis kaymakam Efendi                                                           a’za Hüseyin Bey 

mal müdürü Mehmed Behcet Efendi                                    diğeri Dimitri Efendi 

tahrirât kâtibi Behcet Efendi                                                 diğeri İstrati Efendi 

Επαρχία Ερεσού 

έπαρχος Χαφήζ Αλί Eφέντης 

Επαρχία Καλλονής 

έπαρχος Μπαχρή Eφέντης  

Στην υποδιοίκηση του Μολύβου περιλαµβάνονται 9.972 σπίτια, 

µουσουλµανικός πληθυσµός 3.774 {άτοµα} και χριστιανικός πληθυσµός 13.534 

{άτοµα} και υπάρχουν 14 σχολεία αρρένων και τέσσερα σχολεία θηλέων 

µουσουλµανικά, 30 σχολεία αρρένων και οχτώ σχολεία θηλέων χριστιανικά, 20 ιερά 

τζαµιά, ένας τεκές, µία βιβλιοθήκη, 47 εκκλησίες, τρία µοναστήρια, 16 χαµάµ, ένα 

θερµό λουτρό, οχτώ τελωνεία, δύο κάστρα, ένας φάρος, 137 κρήνες, 17 γέφυρες, 120 

αλευρόµυλοι, 152 καφενεία, τρία βυρσοδεψεία, δύο σαπωνοποιεία, 73 ελαιοτριβεία. 

Υποδιοίκηση Πλωµαρίου 

διοικητής της υποδιοίκησης Αντώνης Γεωργιάδης Eφέντης 

 

                                                            
   ييك αντί του بيك 447
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∆ιοικητικό Συµβούλιο {Υποδιοίκησης Πλωµαρίου} 

πρόεδρος: ο διοικητής της υποδιοίκησης Eφέντης                     µέλος Χουσεΐν Μπέης 

{µέλος} ο λογιστής της υποδιοίκησης                          άλλο {µέλος} ∆ηµήτρης Eφέντης  

Μεχµέτ Μπεχσέτ Eφέντης 

{µέλος} ο  γραµµατέας αλληλογραφίας                       άλλο {µέλος} Στρατής Eφέντης 

υποδιοίκησης Μπεχσέτ Eφέντης 

          

Σελίδα 114 

Aşar Dairesi 

memuru Kâmil Efendi 

baş kâtibi Ahmed Efendi 

kâtib-i sani Mehmed Efendi 

Mahkeme-i Bidayeti 

reis Malâka Efendi                                                     a’za Panayot Bunaso Ağa 

a’za Panayot448 Efendi                                                kâtibi Şevkî Efendi 

Tahrir Nüfus Kalemi 

memur      · · · · ·     münhall  

kâtib         · · · · ·       keza 

Belediye Dairesi 

reis Panayot Terzi Efendi                                           a’za Panayot Ağa  

a’za Panayot Pula Efendi                                           diğeri Dimitri Ağa  

diğeri Manol Ağa                                                       diğeri Panayot Erila Ağa 

Ziraat Komisyonu 

reis Yani Atanaşiadi Efendi                                       a’za Dimitri Lağumci Ağa  

a’za Harando Ağa                                                   diğeri Panayot Ağa 

 

Τµήµα ∆εκάτης  

υπάλληλος Κιαµήλ Eφέντης 

αρχιγραµµατέας Αχµέτ Eφέντης 

δεύτερος γραµµατέας Μεχµέτ Eφέντης 

                                                            
 پنيوط αντί του پنايوط 448
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Πρωτοδικείο 

πρόεδρος Μαλιάκας449 Eφέντης                             µέλος Παναγιώτης Βουνάζος Αγάς 

µέλος Παναγιώτης Eφέντης                                   γραµµατέας Σεβκή Eφέντης 

Γραφείο Απογραφής Πληθυσµού 

υπάλληλος          · · · · ·     κενή {η θέση} 

γραµµατέας         · · · · ·     οµοίως        

Τµήµα ∆ηµαρχείου {πόλης Πλωµαρίου}  

δήµαρχος Παναγιώτης Τερζής Eφέντης                µέλος Παναγιώτης Αγάς 

µέλος Παναγιώτης Πουλάς450 Eφέντης                 άλλο {µέλος} ∆ηµήτρης Αγάς 

άλλο {µέλος} Μανώλης Αγάς                         άλλο {µέλος} Παναγιώτης Ερίλας Αγάς 

Επιτροπή Γεωργίας 

πρόεδρος Γιάννης Αθανασιάδης Eφέντης            µέλος ∆ηµήτρης Λαγουµτζής Αγάς  

µέλος Χαραντός Αγάς                                           άλλο {µέλος} Παναγιώτης Αγάς 

 

Σελίδα 115 

Me’murin Saire 

ma tahrir vergi kâtibi Hamdî Bey 

sanduk emini Yanaki Efendi 

Rüsumat Dairesi 

memuru Mustafa Efendi 

kâtibi Es’ad Bey 

teftiş memuru Mustafa Bey 

                                                            
449 Ο Κολαξιζέλης αναφέρει ότι: «…qÕ hÚ oflk Ôklj^ J ^if£h^g, Ö mtg út ¢hlrpbf ¢mÕ qlÝg 

dbolkqlqšolrg, bŠ k^f m^o^ii^d¾ qÁg iš̀ btg ‚Bjj^klr¾i h^¤ mošmbf k¦ do£cbq̂ f jµ ›k^ i…», 

Α14 313/. Υπάρχει όµως και µία άλλη άποψη για το όνοµα αυτό την οποία παρουσιάζει ο Στρατής 

Μολινός που αναφέρει: «…είναι απολύτως τοπικής προελεύσεως και πριν χρόνια κυριαρχούσε στη 

Λεσβιακή κοινωνία…Μαλλιάκας (υποκοριστικό του Μιχαήλ στη ρωσική γλώσσα…», Σ. Μολινός, Οι 

γυναίκες της Λέσβου, Αθήνα 2000, σελ. 106.   
450 Το όνοµα µπορεί και να διαβαστεί ως Παναγιώτης Πούλιας, ένα όνοµα που υπήρχε στο Πλωµάρι 

εκείνη την εποχή και ασχολούνταν µε το εµπόριο πυρηνελαίου, πρβλ. σχετικά Ε. Σιφναίου, Λέσβος…, 

ο.π., σελ. 214.  
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Pilimar Kazasına muzaf Polihnit Nahiyesi 

müdürü Selim Efendi 

Pilimar kazası dört bin yedi yüz kırk sekiz hane ve üç yüz on iki islam ve sekiz 

bin sekiz yüz seksen beş hiristiyan nüfusu havi olup üç zükür islam ve beş zükür ve 

iki inaş hiristiyan mektebi ve beş camii şerif yiğirmi bir kilise bir manastır iki hamam 

iki kaplıca451 bir gümrük otuz yedi çeşme on beş köprü yüz452 yetmiş dokuz 

kahvehane üç debbğhane on beş sabunhane otuz dokuz453 yağhane vardır. 

Ahval Erazi 

Midillu adasının muhiti bahren yüz on mil olup tulâ yetmiş 

 

Υπόλοιποι Υπάλληλοι 

γραµµατέας καταγραφής φόρων Χαµντή Μπέης  

ταµίας Γιαννάκης Eφέντης 

Τελωνειακό Τµήµα 

υπάλληλος τελωνείου Μουσταφά Eφέντης 

γραµµατέας Εσάντ Μπέης  

επιθεωρητής Μουσταφά Μπέης  

Επαρχία Πολιχνίτου που υπάγεται στην Υποδιοίκηση Πλωµαρίου 

έπαρχος Σελίµ Eφέντης 

Η υποδιοίκηση του Πλωµαρίου περιλαµβάνει 4.748 σπίτια, µουσουλµανικό 

πληθυσµό 312 και χριστιανικό 8.885 {άτοµα} και υπάρχουν σε αυτόν τρία σχολεία 

αρρένων µουσουλµανικά, πέντε σχολεία αρρένων και δύο θηλέων χριστιανικά, πέντε 

ιερά τζαµιά, 21 εκκλησίες, ένα µοναστήρι, δύο χαµάµ, δύο θερµά λουτρά, ένα 

τελωνείο, 37 κρήνες, 15 γέφυρες, 179 καφενεία, τρία βυρσοδεψεία, 15 σαπωνοποιεία, 

39 ελαιοτριβεία.    

 

                                                            
  قاپليج αντί του  قاپليجه 451
  بوز αντί του يوز 452
 طقو αντί του طقوز 453
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Κατάσταση των Γαιών 

Το νησί της Μυτιλήνης περιβάλλεται από θάλασσα και έχει έκταση 

περιφερειακά 110 µίλια, σε µήκος 70,  

 

Σελίδα 116 

arzi kırk bir ve mesaha-i sathiyesi terbian iki bin sekiz yüz yetmiş454 kilometrodur. 

Bu cezire Bahr-i Şefid’in şarkında vaki455 olarak bahşayış ilâhının birçok 

bedayini haizdir. 

Ehemmiyet mevkiyesini bir kat daha mertebe-i iştihare isal iden Yera ve 

Kaloniye körfezlerine malikdir. Bir havuz behişti tavsifine sahihan laik olan ve tulâ 

sekiz arzi dört buçuk mildir ibaret olan Yera körfezinin letafet manzarasını ta’rife 

nihayet derecelerde galyan iden hayalat şairane bile kâfi olamaz. Havasıda letafet 

manzarası kadar ciddir dinilebilir. Bu bahrire-i letafetde dahilen birkaç mersa-i tabii 

daha mevcud olarak sefain ticaret hemen her istediği noktada tevakkuf ider. 

Kaloniye körfezi tulen on üç arzan sekiz mil vüs’atındadır fakat orada Yera 

körfezi gibi ruhperver küşayiş bahşa bir temaşaya tesadüf olunamaz. 

(Felâhat)  

Adanın erazisi sülsân itibar ile cebel ve sengistan olduğundan hububat ziraat 

ihtiyacat mehalliyenin nısfına kâfi olamayacak kadar kalildir. Cezire ehalisi füyuzat456 

tabiattan istifade içun bezl mesaide harika denilecek bir gayrete malik olduklarından 

 

σε πλάτος 41 και η έκταση της επιφάνειας είναι 2.870 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 

Το νησί αυτό βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Αρχιπελάγους και 

περιλαµβάνει πολύ ωραία πράγµατα ως θεϊκά δώρα. Κατέχει τους κόλπους της Γέρας 

και της Καλλονής που αυξάνουν ακόµα περισσότερο τη σηµαντική της γεωγραφική 

θέση. {Ο κόλπος της Γέρας} αξίζει πραγµατικά να περιγραφεί ως µία παραδεισένια 

«δεξαµενή» που έχει µήκος οχτώ και πλάτος τέσσερα και µισό µίλια. Είναι τόσο 

γοητευτική η θέα του κόλπου της Γέρας που δεν µπορεί να περιγραφεί ούτε και από 
                                                            
  يتش αντί του  يتمش 454
455 Υπάρχει µία περιττή τελεία πάνω από το vav (و).  
  فبوضات αντί του  فيوضات 456
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την ποιητική φαντασία που διεγείρεται στον ύψιστο βαθµό. Μπορεί να πει κανείς ότι 

το κλίµα της είναι εξαίρετο τόσο όσο και η γοητευτική θέα της. Μέσα σε αυτό το 

γοητευτικό κόλπο υπάρχουν µερικά φυσικά λιµάνια όπου τα εµπορικά πλοία 

σταθµεύουν αµέσως σε όποιο σηµείο θέλουν.     

Ο κόλπος της Καλλονής έχει µήκος δεκατρία και πλάτος οχτώ µίλια. ∆εν είχε 

την τύχη να έχει µία θέα τόσο γαλήνια και αναζωογονητική όπως {αυτή} που υπάρχει 

στον κόλπο της Γέρας.     

(Γεωργία) 

Επειδή τα δύο τρίτα της γης του νησιού αποτελούνται από βουνά και βράχια η 

καλλιέργεια των σιτηρών είναι τόσο µικρή ώστε δεν αρκεί για να καλυφθούν οι µισές 

τοπικές ανάγκες. Οι κάτοικοι του νησιού επειδή καταβάλουν µε επιµονή εξαιρετικές 

προσπάθειες και θυσίες για να κερδίσουν από τα αγαθά της φύσης  

 

Σελίδα 117 

o cebeleri fusulü erbaanın kâffesinde elvan zümrüdini letafet bahş enzar olan zeytun 

eşcar ile imar iderek cezirenin hemen her noktasını birer bağ taravet şekline 

koymuşlardır. 

Ada üzerinde tahminen bir buçuk milyon zeytun ağacı mevcud olub senevi 

45.161.290 kilogram tane zeytun ve 11.612.580 kilogram zeytun yağı hâsıl olur. 

Zeytundan maada mahsulâtın en küllisi üzüm ve incir ve palamutdur mahsulün feyzli 

sene senede 3.977.650 kilogram üzüm ve 1.154.800 kilogram incir ve 3.977.760 

kilogram palamut hâsıl olmaktadır. Cezire her türlü meyvesi ile de behakkı 

meşhurdur. 

(Ticaret) 

Cezirenin mahsulât ve ma’mulatından bir senede 31.000.000 groşalık emtia ve 

eşya ihrac olunmakta ve 1.187.500 groşalık idhalati vuku bulmaktadır. İhracatın kısım 

küllisi zeytun yağ ile sabundur ki memalik mahruse ile diyar ecnebiyeye457 2.036.410 

kilogram zeytun yagı ve 5.316.656 kilogram sabun ihrac olunur tanesini ta’sir içun 

buhar ile tahrik idilür on tane ve yevmiye 25.000 kilogram dakik tahn ider bir aded 

fabrika mevcuddur. Bunlardan başka memalik mahrusenin hic 

                                                            
  اجنببهيه αντί του اجنبيهيه 457
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φύτεψαν σε εκείνα τα βουνά ελαιόδεντρα, η όψη των οποίων δίνει {την εικόνα} 

κοµψού σµαραγδιού και τις τέσσερις εποχές του χρόνου και σχεδόν σε κάθε σηµείο 

του νησιού δηµιούργησαν ένα δροσερό κήπο. 

Πάνω στο νησί υπάρχουν περίπου 1.500.000 ελαιόδεντρα και παράγουν 

ετησίως 45.161.290 χιλιόγραµµα ελιάς και 11.612.580 χιλιόγραµµα ελαιόλαδου. 

Εκτός από τις ελιές τα πιο σηµαντικά παραγόµενα προϊόντα είναι τα σταφύλια, τα 

σύκα και τα βελανίδια και κατά τα έτη της καρποφορίας παράγονται κάθε χρόνο 

3.977.650 χιλιόγραµµα σταφυλιού, 1.154.800 χιλιόγραµµα σύκων και 3.977.760 

χιλιόγραµµα βελανιδιού. Το νησί είναι δικαιολογηµένα γνωστό και για όλα τα είδη 

των καρπών του.   

(Εµπόριο) 

Κάθε χρόνο εξάγονται τα αγροτικά και βιοµηχανικά προϊόντα του νησιού αξίας 

31.000.000 γροσιών και εισάγονται προϊόντα αξίας 1.187.500 γροσιών. Το 

µεγαλύτερο τµήµα των συνολικών εξαγωγών, που εξάγεται στις πόλεις της 

επικράτειας και στις ξένες χώρες αποτελείται από ελαιόλαδο και σαπούνι και το 

οποίο αντιστοιχεί σε 2.036.410 χιλιόγραµµα ελαιόλαδο και 5.316.656 χιλιόγραµµα 

σαπούνι. Υπάρχει ένα εργοστάσιο που αλέθει καθηµερινά 25.000 χιλιόγραµµα 

αλευριού ενώ {υπάρχουν} δέκα ακόµη εργοστάσια που κινούνται µε ατµό για τη 

σύνθλιψη του καρπού και την εξαγωγή του χυµού τους. Εκτός από αυτά  

 

Σελίδα 118 

bir cihetinde misli olmayan nev icad iki fabrika daha vardır ki bunlar zeytun tanesi 

ta’sir olunduktan sonra hâsıl olan küsbeden icra-i kimyevîye ile yağ çıkarırlar. Bu iki 

fabrikanın cezireye ne kadar menfaatı olduğu şayan bahşedir. Fabrikalar inşa 

olunmadan evvel zeytun küsbesi kiremid fabrikalarında fırınlarda mahrukat yerine 

isti’mal olunur. Ve yüz kilogramı kırk458 elli paraya satilur idi. Fabrikalar vucuda 

kaldıktan sonra ise küsbenin yüz kilogramı altı yedi groşa füruht olunmaya başladı. 

Eski fiyat ile yeni fiyat beyninde ki fark azımın az bir müddet tarafında daha tezayüd 

itmiş ma’muldur. 

Memalık-i Osmanîyenin Dersaadet İzmir Selanik Birut Trabzon gibi mevakii 

                                                            
  قرف αντί του قرق 458
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müstesna tutulduğu halde Midillu derece-i evvelide bir mersa-i ticaret ad olunabılır. 

Loyd, Hedivye, Frasine vapurları her hafta uğradığı içun Midillu limanı Aydin ve 

Karası vilâyetlerinin Midillu’ya hemcivar olan sevahilinde ki emtia-i tüccariyenin de 

nakline vasıta olmuşdur. 

Cezirenin erazisi nüfus sakineyi idare idemediği cihet ile halk ticaret bahryeye süluk 

itmiş ve bu meslekte de Sakız 

                 

υπάρχουν ακόµα δύο εργοστάσια µε νέες εφευρέσεις, που από την άποψη αυτή, δεν 

υπάρχουν όµοια τους σε καµία άλλη πόλη της επικράτειας. Σε αυτά {τα εργοστάσια} 

παράγεται λάδι, από αυτό που µένει αφού βγει το λάδι από τις ελιές459, µε την 

εκτέλεση χηµικών. Είναι αξιοπρόσεκτο πόσο ωφελούν το νησί αυτά τα δύο 

εργοστάσια. Πριν την κατασκευή των εργοστασίων το υπόλοιπο του ελαιοκάρπου 

χρησιµοποιούνταν ως καύσιµη ύλη από τα κεραµοποιεία και τους φούρνους. Εκατό 

χιλιόγραµµα {αυτού του υλικού} πωλούνταν σαράντα µε πενήντα παράδες. Αφού 

άρχισαν να λειτουργούν τα εργοστάσια τα εκατό χιλιόγραµµα του υπολείµµατος {της 

ελιάς} άρχισαν πωλούνται έξι µε επτά γρόσια460. Είναι γνωστό ότι σε µικρό χρονικό 

διάστηµα θα αυξηθεί περισσότερο η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην παλιά και τη νέα 

τιµή. 

Η Μυτιλήνη, παρόλο που θεωρείται ως εξαιρετικός τόπος όπως η Τραπεζούντα, 

η Βηρυτός, η Θεσσαλονίκη, η Σµύρνη, η Πύλη της Ευδαιµονίας και άλλες 

οθωµανικές επαρχίες, κατέχει την πρώτη θέση στην κλίµακα ως εµπορικό λιµάνι. 

Επειδή τα ατµόπλοια των εταιριών Λόϊντ, Χεντιβιέ, Φρασινέ προσεγγίζουν κάθε 

εβδοµάδα το λιµάνι της Μυτιλήνης, το τελευταίο αποτελεί το κανάλι µεταφοράς των 

                                                            
459 Αναφέρεται στην πυρήνα από την οποία παράγεται το πυρηνέλαιο.  
460 Αργυρό νόµισµα που κόπηκε επί Αχµέτ Γ΄ το 1703 και ζύγιζε 20 γραµµάρια Επί Σελίµ Γ΄ το 1789 

µειώθηκε η αξία τους σε 13 γραµµάρια. Το γρόσι υποδιαιρούνταν σε 40 παράδες, ο κάθε παράς σε 3 

άσπρα. Το 1844 επί Αµπντουλµετζήτ ορίστηκε ως νοµισµατική µονάδα η χρυσή λίρα (µετζιντιγιέ) που 

η αξία της υπολογίζονταν σε 100 γρόσια. Εκείνη την περίοδο κόπηκαν καινούργια γρόσια, ενώ 

συνέχισαν να κυκλοφορούν και τα παλιά µε µειωµένη αξία, τα οποία λέγονταν τσουρούκια σε 

αντίθεση µε τα νέα που ονοµάζονταν γερά, πρβλ. Λεξικόν Ελευθερουδάκη, ∆. Παπαζήση, «Νοµίσµατα 

κυκλοφορούντα εν τω ελληνικό χώρο επί Τουρκοκρατίας και η αξία αυτών εν συσχετισµώ µε τα 

τουρκικά», Ηπειρωτική Εστία, τχ. 263 (1974) σελ. 151.    
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εµπορικών αγαθών των γειτονικών παραλίων της Μυτιλήνης, των νοµαρχιών του 

Καρασί και του Αϊδινίου. 

Ο λαός αφού κατάλαβε (;) ότι δεν µπορούν οι κάτοικοι {του νησιού} να 

τραφούν από τις γαίες του νησιού στράφηκε προς την κατεύθυνση του ναυτικού 

εµπορίου. Σε αυτό το επάγγελµα  

 

Σελίδα 119 

adasından maada cezayir sayreye gıbta resan olacak bu terakki göstermişlerdir.                                           

Yünde Kazası 

kaymakam Mehmed Refî Efendi 

Meclis İdaresi 

reis kaymakam Efendi                                                        a’za mitrepolid Efendi 

a’za Panayot Zaho Efendi                                                  diğeri Miliadi Efendi 

diğeri Hacı Diamandi Efendi                                             diğeri Misokefalo Efendi 

tahrirât kâtibi Celâl Efendi                                                 mal müdürü İsmail Efendi 

Ma Tahrir Vergi Kalemi 

kâtibi Emin Efendi 

Mahkeme Bidayet 

reis · · · · · Efendi                                                                a’za Yani Vafia Efendi 

a’za İstiliano Efendi                                                           diğeri Anağnosti Sotira Ağa 

diğeri Atanaş Ağa                                                               kâtibi Mustafa Efendi 

müstantık Aristo Efendi 

 

προόδευσαν τόσο πολύ {οι κάτοικοι του νησιού} ώστε να ανταγωνίζεται µαζί µε τα 

υπόλοιπα νησιά, το νησί της Χίου. 

Υποδιοίκηση Μοσχονησίων 

διοικητής της υποδιοίκησης Μεχµέτ Ρεφή Eφέντης 

∆ιοικητικό Συµβούλιο {Υποδιοίκησης Μοσχονησίων} 

πρόεδρος: ο διοικητής της υποδιοίκησης Eφέντης      µέλος µητροπολίτης Eφέντης 
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µέλος Παναγιώτης Ζάχος Eφέντης                       άλλο {µέλος} Μιλ{τ}ιάδης Eφέντης 

άλλο {µέλος} Χατζή ∆ιαµαντής Eφέντης           άλλο {µέλος} Μισοκέφαλος Eφέντης 

{µέλος} γραµµατέας αλληλογραφίας της          {µέλος} λογιστής της υποδιοίκησης  

υποδιοίκησης Τζελάλ Eφέντης                            Ισµαήλ Eφέντης                        

Γραφείο Καταγραφής Φόρων 

γραµµατέας Εµίν Eφέντης 

Πρωτοδικείο 

πρόεδρος  · · · · · Eφέντης                             µέλος Γιάννης Βαφιάς Eφέντης 

µέλος Στυλιανός Eφέντης                            άλλο {µέλος} Αναγνώστης Σωτήρας Αγάς 

άλλο {µέλος} Αθανάσιος Αγάς                    γραµµατέας Μουσταφά Eφέντης 

ανακριτής Αρίστος Eφέντης 
 
Σελίδα 120  

Tahrir Nüfus Kalemi 
memur  · · · · ·                                       münhall      

kâtibi    · · · · ·                                        keza 

Ziraat Komisyonu 

reis Kostanti Asporomustako Efendi 

a’za Atanaş Mavromat Ağa  

diğeri Yorgi Papavasil Ağa 

Yünde kazası bin yüz altmış bir hane ve bin dokuz yüz hiristiyan nüfusu havi olub 

zükür iki ve inaş bir mektebi ve altı manastır beş kilise bir gümrük bir fener beş çeşme 

yedi değirmen dakik ve yiğirmi yedi kahvehane bir debbağhane dokuz sabunhane 

sekiz yağhane yüz on yedi dükkâni vardır. 

 

Γραφείο Απογραφής Πληθυσµού 
υπάλληλος   · · · · ·                                       κενή {η θέση}      

γραµµατέας    · · · · ·                                     οµοίως  

Επιτροπή Γεωργίας 

πρόεδρος Κωσταντής Ασπρoµούστακος Εφέντης 

µέλος Αθανάσιος Μαυροµάτης Αγάς  
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άλλο {µέλος} Γιώργης Παπαβασίλης Αγάς 

Στην υποδιοίκηση των Μοσχονησίων περιλαµβάνονται 1.161 σπίτια, πληθυσµός 

1.900 χριστιανοί, ενώ υπάρχουν δύο σχολεία αρρένων και ένα σχολείο θηλέων, έξι 

µοναστήρια, πέντε εκκλησίες, ένα τελωνείο, ένας φάρος, πέντε κρήνες, επτά 

αλευρόµυλοι, 27 καφενεία, ένα βυρσοδεψείο, εννιά σαπωνοποιεία, οχτώ ελαιοτριβεία 

και 117 εργαστήρια. 

  

Σελίδα 156 

Salnamenin461 tertibinden sonra vuku’a bulan tebeddülât ve teşkilât 

Vali-i vilâyet celile Rumili beylerbeyliği paye-i celilini haiz Seadetlu Hakkı Paşa 

Hazretleri     mecidi  2 

Midillu niyabet şeriyesine mevali-i kiramdan Ali Şükrî Efendi zade Faziletlu Mehmed 

Εsad Efendi 

Yünde mahkemesi riyasetine Midillu bidayet mahkemesi a’zasından Ahmed Bey tayin 

buyurulmuşlardır. 

Midillu dahılında ahıren altı nahiyede müceddeden teşkil olunan mehakim 

ibtidaiyenin rüesa ve me’murin sairesinin esamisi bervechi zir derc ve tezbir olunur: 

Yera Nahiyesi Bidayet Mahkemesi Heyeti 

reis Mehmed Efendi   

a’za Emin Ağa zade Emin Ağa  

a’za Panayot Kuloyani Ağa   

baş kâtib Hasan Efendi 

müstantik muavini Râşid Efendi 

kâtib-i sani Halil Efendi  

teftiş memuru Hâfız Efendi 

 

Η οργάνωση και οι αλλαγές που συνέβησαν µετά τη σύνταξη των Επετηρίδων 

Ο νοµάρχης της υψηλής νοµαρχίας που κατέχει τον υψηλό βαθµό του αξιώµατος του 

                                                            
  سلنمهتك αντί του  سلنمهنك 461
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µπεηλέρµπεη της Ρούµελης, ο Μακαριότατος, Εξοχότατος, Χακκή Πασάς462 

{παράσηµο}  µετζίντι  2ου {βαθµού}. 

Το αξίωµα του τοποτηρητού της Μυτιλήνης, από τους σεβαστούς µουλάδες του ιερού 

νόµου, ο Σοφολογιότατος, Μεχµέτ Eσάντ Εφέντης,  γιος του Αλί Σουκρή Εφέντη. 

∆ιατάχτηκε ο διορισµός του Αχµέτ Μπέη, που ήταν ένα από τα µέλη του 

πρωτοδικείου της Μυτιλήνης, για την προεδρεία του δικαστηρίου των Μοσχονησίων. 

Τα ονόµατα των υπολοίπων υπαλλήλων και των προέδρων των πρωτοδικείων που 

πρόσφατα οργανώθηκαν από την αρχή στις έξι επαρχίες στο εσωτερικό της 

Μυτιλήνης αναγράφονται και καταχωρούνται παρακάτω:    

Σώµα Πρωτοδικείου Επαρχίας Γέρας 

πρόεδρος Μεχµέτ Εφέντης   

µέλος Εµίν Αγάς γιος του Εµίν Αγά  

µέλος Παναγιώτης Κουλογιάννης Αγά   

αρχιγραµµατέας Χασάν Εφέντης  

βοηθός ανακριτή Ρασίντ Εφέντης  

δεύτερος γραµµατέας Χαλίλ Εφέντης   

επιθεωρητής Χαφήζ Εφέντης  
 
Σελίδα 157 

Ayaso Nahiyesi Bidayet Mahkemesi Heyeti 
reis Abdî Bey    

a’za İstavro Hacı Kaveco Efendi 

a’za Ahtandeli Hasan Efendi   

baş kâtib Mustafa Şevkî Efendi 

                                                            
462 Ο Ισµαήλ Χακκή Πασάς γεννήθηκε το 1842 και ήταν γιος του Αλί Γιαβέρ Πασά από την Μοσούλη. 

∆ιετέλεσε µέλος του κρατικού συµβουλίου, δύο φορές υπουργός εµπορίου (∆εκέµβριος 1879-Ιούνιος 

1880 και Σεπτέµβριος 1885-∆εκέµβριος 1886), βαλής της Άγκυρας (Αύγουστος 1882-Μάρτιος 1884), 

του Αρχιπελάγους (Φεβρουάριος 1884-Σεπτέµβριος 1885), της Προύσας (Μάρτιος 1887-Ιανουάριος 

1889), της Χετζάζης (Μάρτιος 1890-Ιούλιος 1892) και του Ερζερούµ (Ιανουάριος 1894-Σεπτέµβριος 

1895). Πέθανε τον Οκτώβριο του 1895, M. Süreyya, ο.π., cilt 6, s. 1808, υποσ. 49 και S. Kuneralp, 

ο.π., s. 12, 25, 29-30, 32-33, 84.      
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müstantik463 muavini Abdülkadir Efendi 

kâtib-i sani İsmail Hakkı Efendi  

teftiş memuru Süleyman Efendi 

Mandamando Nahiyesi Bidayet464 Mahkemesi 

reis Neş’et Bey     

a’za Anağnosti Efendi 

a’za Hacı Şâkir Efendi  

baş kâtib                    münhall 

müstantik muavini    münhall 

kâtib-i sani                   münhall 

teftiş memuru Tevfik Efendi 

Herese Nahiye Bidayet Mahkemesi 

reis Hristaki Efendi 

 

Σώµα Πρωτοδικείου Επαρχίας Αγιάσου 

πρόεδρος Αµπντή Μπέης    

µέλος Σταύρος Χατζή Καβέτσος Εφέντης 

µέλος Αχταντέλη Χασάν Εφέντης    

αρχιγραµµατέας Μουσταφά Σεβκή Εφέντης  

βοηθός ανακριτή Αµπντουλκαντήρ Εφέντης  

δεύτερος γραµµατέας Ισµαήλ Χακκή Εφέντης   

επιθεωρητής Σουλεΐµαν Εφέντης  

Πρωτοδικείο Επαρχίας Μανταµάδου 

πρόεδρος Νεσέτ Bey     

µέλος Αναγνώστης Εφέντης  

µέλος Χατζή Σακήρ Εφέντης   

αρχιγραµµατέας                 κενή {η θέση} 
                                                            
  مستطق αντί του مستنطق 463
 دايت αντί του بدايت 464
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βοηθός ανακριτή                κενή {η θέση} 

δεύτερος γραµµατέας         κενή {η θέση} 

επιθεωρητής Τεβφήκ Εφέντης  

Πρωτοδικείο Επαρχίας Ερεσού 

πρόεδρος Χρηστάκης Εφέντης  

 

Σελίδα 158 

a’za Şâkir Efendi 

a’za isti’fa itmişdir  

baş kâtib Rızâ Efendi 

müstantik muavini Ahmed Efendi 

kâtib-i sani Fâik Efendi  

teftiş465 memuru Moliva’dakı Mehmed Efendi 

Polihnit Nahiyesi Bidayet Mahkemesi 

reis Mustafa Tevfik Efendi    

a’za Ağripali(?) Hasan Efendi 

a’za İstrati Bali   

baş kâtib Mustafa Efendi 

müstantik muavini İsmail Efendi 

kâtib-i sani Mehmed Efendi  

teftiş memuru Ârif Efendi 

Kaloniye Nahiyesi Bidayet Mahkemesi 

reis Mehmed Hilmî Efendi    

a’za Mihail Angilidi  

a’za Şefik Bey    

baş kâtib Neş’et Bey  

müstantik muavini Haralambo Efendi 

kâtib-i sani Hüseyin Bey    

                                                            
  تفتبش αντί του تفتيش 465
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teftiş memuru Yünde’de bulunan Hacı Mehmed Efendi 
 
µέλος Σακήρ Εφέντης 

µέλος παραιτήθηκε  

αρχιγραµµατέας Ριζά Εφέντης  

βοηθός ανακριτή Αχµέτ Εφέντης  

δεύτερος γραµµατέας Φαΐκ Εφέντης   

επιθεωρητής, ο οποίος βρίσκεται στο Μόλυβο Μεχµέτ Εφέντης  

Πρωτοδικείο Επαρχίας Πολιχνίτου 
πρόεδρος Μουσταφά Τεβφήκ Εφέντης     

µέλος Αγριπάλης(?) Χασάν Εφέντης  

µέλος Στρατής Βαλής   

αρχιγραµµατέας Μουσταφά Εφέντης  

βοηθός ανακριτή Ισµαήλ Εφέντης  

δεύτερος γραµµατέας Μεχµέτ Εφέντης   

επιθεωρητής Αρίφ Εφέντης  

Πρωτοδικείο Επαρχίας Καλλονής 

πρόεδρος Μεχµέτ Χιλµή Εφέντης     

µέλος Μιχάλης Αγγελίδης  

µέλος Σεφίκ Μπέης   

αρχιγραµµατέας Νεσάτ Μπέης 

βοηθός ανακριτή Χαράλαµπος Εφέντης  

δεύτερος γραµµατέας Χουσεΐν Μπέης    

επιθεωρητής, ο οποίος βρίσκεται στα Μοσχονήσια Χατζή Μεχµέτ Εφέντης  

 

Σελίδα 159 

Geçen Kânun Evvel’in yiğirmi sekiz neci kevni vuku’a bulan intihabname mucibince 

Sakız ticaret mahkemesi a’za-i muvakkateliğine İkiz zade Mustafa ve Manol Kacaro 

ve Yorgi Kumaryano ve Yorgi Yurka Efendiler tayin466 olunmuşdur. 

 

                                                            
 تعيبن αντί του  تعيين 466
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Liecl al ta’mir Dersaadet’e aldırılan Süreyya vapur hümayunun 

yerine gelen eser Nüzhet vapur hümayunu 

birinci süvarisi sol kol ağası Nurî Bey  

sanisi yüzbaşı Ahmed Efendi 

mülâzim Ahmed Ağa  

kâtib brik Mehmed Efendi 

çarhcıbaşı sol kol ağası Edhem Efendi 

çarhcıbaşı mülâzim Selim Ağa  

fabrika şakirdanından Alâeddin Efendi 

cerrah Hâşim Efendi  

çavuş    onbaşı    neferât     top şeşhane   mitralyöz    makinenin kuvveti 

    1           4           33                2                  2                   60  bargir 

 

Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα γεγονότα, τα οποία βρίσκονται στο κατάστιχο των 

εκλογών, στις 28 του περασµένου Κανούν Εββέλ467 στις θέσεις των προσωρινών 

µελών στο εµποροδικείο της Χίου διορίστηκαν ο Μουσταφά Eφέντης γιος του Ικίζ 

(δίδυµος), ο Μανώλης Κατσαρός Εφέντης, ο Γιώργης Κουµαριανός Εφέντης και ο 

Γιώργης Γιώρκας Εφέντης.  

Εξαιτίας των επισκευών που γίνονται στο αυτοκρατορικό πλοίο «Σουρεγιά» που 

παραµένει στην Πύλη της Ευδαιµονίας αποτέλεσµα {της αντικατάστασης του} 

είναι το αυτοκρατορικό πλοίο «Νουζχέτ» 

πρώτος πλοίαρχος υποταγµατάρχης αριστερής πτέρυγας Νουρή Μπέης  

δεύτερος {πλοίαρχος) λοχαγός Αχµέτ Εφέντης 

βοηθητικός υπάλληλος Αχµέτ Αγάς  

γραµµατέας του µπρικιού Μεχµέτ Εφέντης 

αρχιµηχανικός υποταγµατάρχης αριστερής πτέρυγας Εντχέµ Εφέντης 

αρχιµηχανικός µαθητευόµενος Σελίµ Αγάς  

από τους µαθητευόµενους του εργοστασίου Αλαεντίν Εφέντης 

χειρουργός Χασήµ Εφέντης   

                                                            
467 Πρόκειται για τον 10ο µήνα του ηµερολογίου mali (πρβλ. υποσ. 5, κεφ. 1ο). Εδώ αναφέρεται στις 28 

Κανούν Εββέλ του έτους Εγίρας 1299 που αντιστοιχεί στις 9 Ιανουαρίου 1884 (28 ∆εκεµβρίου 1883).      
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λοχίας   δεκανείς   στρατιώτες    τηλεβόλα    µυδραλιοβόλα   ιπποδύναµη της µηχανής 

    1            4               33                   2                      2                          60  ίπποι 

Σελίδα 160 

Αhiren teşkilât iden Sakız Ticaret Odası 

reis ve vücuhdan eytam müdürü Nâfiz Bey  

Ahmed Bey zade Ali Bey  

İkiz zade Mustafa Efendi 

Ârif Ağa zade Mustafa Efendi                                                                        a’za 

Nikola Zervudi Efendi                                                                              

Dimitri Nomiko Efendi 

Hacı Yorgi Fafalyo Efendi 

kapudan Yani Papazi Efendi        

 

Cezayir-i Bahr-i Sefid vilâyeti matbaasında sekizinci defa olarak tab’ olunmuşdur  

 

Εµπορικό Επιµελητήριο Χίου που οργανώθηκε πρόσφατα 

πρόεδρος: ο από τους πρόκριτους διευθυντής του ορφανοτροφείου Ναφήζ Μπέης  

Αλί Μπέης γιος του Αχµέτ Μπέη  

Μουσταφά Eφέντης γιος του Ικίζ  

Μουσταφά Eφέντης γιος του Αρίφ Αγά                                                     

Νικόλαος Ζερβούδης Eφέντης                                                                       µέλος 

∆ηµήτρης Νοµικός Eφέντης 

Χατζή Γιώργης Φαφαλιός Eφέντης  

καπετάνιος Γιάννης Παπαζής Eφέντης                        

 

Τυπώθηκε το όγδοο τεύχος στο τυπογραφείο της νοµαρχίας Αρχιπελάγους 
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