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ΔΗΑΓΩΓΖ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη ηδενινγηθνί, 

θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, φπσο θαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θξάθεο ηελ πεξίνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ 

αηψλα, πεξίνδνο πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ ίδηα ηελ απηνθξαηνξία θαη γηα ηηο πνιιέο εζλφηεηεο πνπ δνχζαλ κέζα ζ’ απηήλ, ε 

νπνία νπζηαζηηθά αξρίδεη κε ηηο πξψηεο αλεπηηπρείο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επηρείξεζε 

ζηνλ ζηξαηφ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο ν ζνπιηάλνο ειίκ Γ΄ (1789-1807), 

ζε κία επνρή πνπ ην νζσκαληθφ θξάηνο αληηκεηψπηδε ζνβαξά εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά πξνβιήκαηα (Μηράιεο Κνθνιάθεο, «Μηα απηνθξαηνξία ζε θξίζε: 

Κξαηηθή νξγάλσζε –παιαηνί ζεζκνί– λέεο πξνζαξκνγέο» ζην Βαζίιεο 

Παλαγησηφπνπινο (επηκ.), Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, εθδφζεηο 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ηφκνο 3
νο

, ζει. 41-58) 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ λνκνζεηήζεθαλ ηνλ 19
ν
 αη. ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 

απνηεινχλ κνλαδηθφ ηζηνξηθφ, λνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζηαζκφ, θαη είλαη δπλαηφ λα 

κειεηεζνχλ σο πξνο ηε ζρεηηθή λνκηθή ηνπο αμία, θαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή δηνίθεζε, ηε δηθαηνζχλε, ηε θνξνινγία, ην εκπφξην, 

ηα δεκφζηα έξγα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εθθιεζία, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα. Ζ παξνχζα κειέηε, ινηπφλ, δηεξεπλά ηφζν ηε λνκνζεζία απηή θαζ' απηή 

θαη ην ζρεηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ, φζν θαη ην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο ζην έδαθνο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ζην βηιαέηη ηεο Θξάθεο.  

Ζ αλάγθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο λα δηαηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο ππήξμε 

αδήξηηε. Δίρε δερζεί ζνβαξά πιήγκαηα κε ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εζληθψλ 

θξαηψλ ζε πξψελ εδάθε ηεο φπσο ε δεκηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ην 1830, κε άκεζν απνηέιεζκα λα επηβάιιεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη πεξηζζφηεξν ηνλ 

εθδπηηθηζκφ ησλ δνκψλ ηεο. Ζ πξνζπάζεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ επεθηάζεθε ζε φιεο 

ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη πεξηιάκβαλε ηε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ ηζφηεηαο, 

ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο φισλ ησλ Οζσκαλψλ ππεθφσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκα ή ηελ εζληθφηεηά ηνπο.  

Χο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ Σαλδηκάη, ζεσξνχληαλ ν ζεβαζκφο ηεο αζθάιεηαο, 

ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ ππεθφσλ αλεμάξηεηα απφ ην ζξήζθεπκά ηνπο θαη ε 
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ηζφηεηά ηνπο απέλαληη ζην λφκν. Δπηπιένλ, γηλφηαλ ιφγνο γηα θνξνινγηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο φπσο ε θαηάξγεζε ηεο ελνηθίαζεο ησλ θφξσλ, γλσζηή σο ηιηηδάκ, 

θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο αλάινγα κε ηελ πεξηνπζία θαη ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Αλαγγέιινληαλ επίζεο κεηαξξπζκίζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη επηβεβαησλφηαλ ε θαηάξγεζε 

ησλ δηάθνξσλ κνλνπσιίσλ.  

Με ηελ αλαθήξπμε ηνπ δεχηεξνπ απηνθξαηνξηθνχ δηαηάγκαηνο ηνπ Υάη- η 

Υνπκαγηνχλ ην 1856, ηέζεθε ν ζηφρνο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ κηιιέη, ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ πνπ ζπλαπνηεινχζαλ ηελ παξαδνζηαθή νζσκαληθή 

θνηλσλία. Ζ αλαδηνξγάλσζε ζπλίζηαην ζηελ αλαηξνπή ησλ παξαδνζηαθψλ ηεξαξρηψλ 

ζε θάζε κηιιέη, θαη ζπλεπψο ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ πνπ θαηείρε ν θιήξνο 

κέζα ζε απηά (ηακαηφπνπινο Γ., Μεηαξξχζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα 

Αλαζχλζεζε ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηψλα, εθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2003. ζει. 19-20). ηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο εληαγκέλεο 

πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζην ξεχκα ηνπ Οζσκαληζκνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ζα απέηξεπε ηηο δηάθνξεο εζληθηζηηθέο θαη  

απνζρηζηηθέο ηάζεηο. 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ επηιέγεηαη λα γίλεη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Ζ Θξάθε είλαη κηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα πνπ ζήκεξα 

αλήθεη ζε δχν δηαθνξεηηθά θξάηε, ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Ζ Γπηηθή Θξάθε 

ήηαλ ην πξνηειεπηαίν ηκήκα ηεο Διιάδαο πνπ ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ θξάηνο 

ην 1920. Πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζή ηεο ήηαλ έλαο ρψξνο πνιππνιηηηζκηθφο, θαζψο 

ζπλππήξραλ ζ’ απηήλ ρξηζηηαλνί, κνπζνπικάλνη, Έιιελεο απφ ην λέν εζληθφ θξάηνο, 

Βνχιγαξνη, Δβξαίνη, θαζψο θαη Γάιινη, Άγγινη, Ρψζνη πνπ είραλ δηαγλψζεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο πεξηνρήο, σο εκπνξηθφ ζηαπξνδξφκη θαη ρψξν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Σα γεγνλφηα πνπ εθηπιίρζεθαλ ηελ πεξίνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

Σαλδηκάη ζηελ Θξάθε, απνηεινχλ αληαλάθιαζε ησλ πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδνληαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη 

ηηο παξεκβάζεηο ησλ δχν εζληθψλ θξαηψλ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο ζ’ απηή ηελ 

πεξηνρή.  
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Οη επηδξάζεηο θαη νη επηξξνέο πνπ αζθνχζαλ νη δηάθνξεο εζλφηεηεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα ηαπηηζζνχλ 

κε ηε κία ή ηελ άιιε νκάδα. Ζ δξάζε φισλ απηψλ ησλ νκάδσλ θαζηζηά πνιχ 

δχζθνιε ηελ έξεπλα, αθνχ νη πεγέο γηα εθείλε ηελ επνρή είλαη δηάζπαξηεο ζε ρέξηα 

Διιήλσλ, Γάιισλ, Άγγισλ, Ρψζσλ πξνμέλσλ θαη ζε νζσκαληθά θαηάζηηρα. 

Δπηπξφζζεηα, ζηε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1905 ζηελ Αδξηαλνχπνιε, πνπ ήηαλ ην 

κεγαιχηεξν δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Θξάθεο θάεθαλ πνιιέο 

βηβιηνζήθεο, ζρνιεία θαη αξρεία ησλ θνηλνηήησλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

επαξθέο αξρεηαθφ πιηθφ πξνο κειέηε.  

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο, ε δηάξζξσζε πνπ αθνινπζείηαη ζθνπεχεη αξρηθά 

ζηε γεληθφηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ αλαγλψζηε ζην πλεχκα ησλ νζσκαληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν ηεο επνρήο, έηζη επηιέγεηαη ε Θξάθε σο 

ν επξχηεξνο γεσγξαθηθφο ρψξνο. Αθνινπζνχλ ππνθεθάιαηα φπσο ε νζσκαληθή 

θπξηαξρία ζηε Θξάθε, ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε θαη νη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαηά ην 19
ν
 αηψλα, απνηεινχλ βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δίλνληαο 

ην ζηίγκα ηεο επνρήο. 

ε γεληθέο γξακκέο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ θαη λα παξαηεζνχλ νη ήδε 

γλσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη, θαη θπξίσο πψο 

απηέο εθαξκφζηεθαλ, θαη πνηεο ζπλέπεηεο είραλ γηα φινπο ηνπο ππεθφνπο ηεο 

(Zürcher J. Eric, χγρξνλε Ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, εθδφζεηο  Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 

2004 θαη Inalcik H. - Quataert D. Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο 1600-1914, 2
νο

 ηφκνο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2011). Ζ 

βαζηθή αιιαγή είλαη ε εθθνζκίθεπζε ηεο  Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, γηα απηφ ην 

ιφγν θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζπγθξφηεζή ηεο λέαο νζσκαληθήο αζηηθήο ηάμεο.  

Καηεμνρήλ πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κειέηε ηνπηθήο ηζηνξίαο, πνπ αθνξά ζην 

ζηελφ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο Θξάθεο, ε νπνία εληάζζεηαη 

ζην επξχηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο, θαη ζπκβάιεη ζηε δηεμνδηθφηεξε εξκελεία 

θαη επεμήγεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ. Δμάιινπ ε ηζηνξία ηεο θάζε πεξηνρήο 

μερσξηζηά, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία απηή εληάζζεηαη, φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ θάπνηε βηιαεηηνχ 
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Αδξηαλνχπνιεο ή ηεο νζσκαληθήο Θξάθεο γεληθφηεξα. Αλαθνξηθά κε ηε 

βηβιηνγξαθία ε εξγαζία ζηεξίρηεθε ζε ειιεληθέο, ηνπξθηθέο θαη αγγιηθέο πεγέο. 
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ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

  αηψλα βξηζθφηαλ ζε κεγάιε χθεζε. 

Με ην πξνζσλχκην Μεγάινο Αζζελήο ηεο Δπξψπεο, ε πξντνχζα παξαθκή ηεο 

δεκηνχξγεζε ην ιεγφκελν Αλαηνιηθφ Εήηεκα (Μ. Θ. Λάζθαξηο, Σν Αλαηνιηθφ 

Εήηεκα 1800- 1923, Σφκνο Α’ (1800- 1878), Θεζζαινλίθε 2006, ζει. 19- 22). Σελ 

θαξδηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο απνηέιεζε πνηεο κεγάιεο δπλάκεηο ζα 

θαξπσλφληνπζαλ ηα εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, θαη πνηνο ζα ιάκβαλε 

ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζην θελφ εμνπζίαο πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ε πηψζε ηεο. 

Παξαδφμσο απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ηεο έδσζε παξάηαζε δσήο κέρξη θαη ην ηέινο 

ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

ηα Βαιθάληα ε ζπίζα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ε επίδξαζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη 

ε άλνδνο ηνπ εζληθηζκνχ, είραλ δεκηνπξγήζεη κία έθξπζκε θαηάζηαζε κε ηνπο 

έξβνπο πξψηνπο λα δηεθδηθνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ην 1803, θαη ηνπο Έιιελεο λα 

αλαθεξχζζνπλ ην πξψην αλεμάξηεην ειιεληθφ εζληθφ θξάηνο ην 1830, θαη ηνπο 

ππφινηπνπο ιανχο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ λα κάρνληαη γηα αλεμαξηεζία. Ο 

άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ήηαλ ε Ρσζία, εθφζνλ νη Σζάξνη 

έζεηαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ Υξηζηηαλψλ Οξζφδνμσλ ιαψλ ηεο 

Πχιεο θαη εηδηθφηεξα σο ζσηήξεο ηεο ζιαβηθήο θπιήο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Παλζιαβηζκνχ.  

ηα βνξεηνδπηηθά ζχλνξα ε γεηηλίαζε κε ηελ απηνθξαηνξία ησλ Αςβνχξγσλ είρε 

πνιιέο εληάζεηο θαη πνιέκνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ 

αηψλα, ρσξίο φκσο λα 

πξνζδίδεηαη θακηά ηδηαίηεξε ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε. ηηο Αξαβηθέο επαξρίεο ηα 

θεξχγκαηα πεξί πνιέκνπ ζηε κε αξαβηθή εμνπζία είραλ έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο, θαη 

ε Αίγππηνο ππφ ηελ εγεζία ηνπ Μνράκελη Αιή (1769- 1849) είρε ακθηζβεηήζεη ηε 

λνκηκφηεηα ηεο Πχιεο. Μέζα ζε απηφ ην γεληθφ πιαίζην ελζσκαηψλνληαη νη 

απνζρηζηηθέο ηάζεηο θαη ε δξάζε ησλ Αγηάλλεδσλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αμησκαηνχρσλ, θπξίαξρε ίζσο αηηία πξφθιεζεο ησλ επεξρφκελσλ νζσκαληθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αζπδνζίεο ηνπ ζψκαηνο ησλ 

Γεληηζάξσλ (The Cambridge History of Islam, Volume 1a: The central Islamic Lands 

from Pre- Islamic Times to the First World War, Cambridge University Press, 2008, 

ζει. 364- 365). 
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Σν νζσκαληθφ θξάηνο είρε παξακείλεη έλα πξν- λεσηεξηθφ θξάηνο ζε κηα επνρή 

γεληθήο αιιαγήο. Σα ζχγρξνλα εζληθά θξάηε πνπ είραλ αλαδπζεί ήηαλ αλψηεξα 

νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά θαη ζηξαηησηηθά. Οη καθξαίσλεο ζπλζήθεο πνπ είραλ 

αιιάμεη ηνπο ζεζκνχο ηεο Γχζεο, εμέιεηπαλ απφ ην νζσκαληθφ παξειζφλ (Zürcher J. 

Eric, χγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 2004, ζει. 64). 

Έσο ηνλ 19
ν
 αηψλα ε άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ 

έλα θεληξηθφ ζπκβνχιην, απαξηηδφκελν απφ ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο, ην Γηβάλη. ηελ αξρή νη ζπλεδξηάζεηο γηλφηαλ ππφ ηελ θαζεδξία ηνπ 

νπιηάλνπ, φκσο κεηά ηνλ νπιετκάλ Β’ Μεγαινπξεπή, ε ζχγθιεζε ηνπ Γηβαλίνπ 

θαηλφηαλ ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε. Σν Γηβάλη απαξηηδφηαλ απφ ex 

officio κέιε, ηνπο δπν Καδαζθέξεδεο, δειαδή ηνπο αξρεγνχο ηνπ ζηξαηνχ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο, θαη ηνπο δπν Μπεειεξκπέεδεο, δειαδή ηνπο ηνπηθνχο 

δηνηθεηέο Αζίαο θαη Δπξψπεο. Δπίζεο ηνπο δπν Νηεθηεξδάξεδεο, αξκφδηνη γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηεο απηνθξαηνξίαο, ελψ ην ζψκα ησλ Γεληηζάξσλ 

εθπξνζσπνχληαλ απφ θάπνηνλ ζηξαηεγφ θαη ην λαπηηθφ απφ ηνλ Καπνπδάλ παζά 

(ηαπξηαλφο Λ. ., Σα Βαιθάληα. Απφ ην 1453 θαη κεηά, κεηάθξαζε Δ. Γειηβάλε, 

επηκέιεηα Β. Γνχλαξεο, Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 208-209). 

Σν πξψην κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα έγηλε απφ ηνλ ειίκ Γ’ (1789- 1807) ην 1800, 

φηαλ ν κεηαξξπζκηζηήο εγεκφλαο επηρείξεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηξαηνχ κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ζηξαηνχ κε βάζε ηα επξσπατθά πξφηππα. Ζ θίλεζε απηή 

εθηφο απφ ηα κειινληηθά νθέιε πνπ ζα είρε ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ζα έδηλε ηελ 

επθαηξία ζην ειίκ Γ’ λα απαιιαρζεί απφ ην ζηξαηησηηθφ ζεζκφ ησλ Γεληηζάξσλ, νη 

νπνίνη αληηηίζνληαλ ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε πεξηιάκβαλε εθζπγρξνληζηηθά θίλεηξα 

(ηαπξηαλφο Λ. ., Σα Βαιθάληα. Απφ ην 1453 θαη κεηά, κεηάθξαζε Δ. Γειηβάλε, 

επηκέιεηα Β. Γνχλαξεο, Θεζζαινλίθε 2007, ζει. 433). 

Παξφια απηά ν ειίκ Γ’ εθζξνλίζηεθε θαη δνινθνλήζεθε απφ ηνπο Γεληηζάξνπο ην 

1808. Δλ ζπλερεία δνινθνλήζεθε θαη ν δηάδνρφο ηνπ Μνπζηαθά Γ’ θαη πξψηνο ν 

Μαρκνχη Β’ πέηπρε ην 1826 ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ Γεληηζάξσλ κέζσ 

ακείιηθησλ δηψμεσλ θαη πέηπρε ηελ νξγάλσζε Γηπισκαηηθήο Τπεξεζίαο, θαη ηελ 

επηβνιή ηνπ ειέγρνπ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο επί ησλ επαξρηψλ (Karpat K, The land 

regime, social structure and modernization in the Ottoman Empire ζην Beginning of 
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the Modernization in the Middle East , επηκέιεηα W. Polk- R. Chambers, Chicago 

1968, ζει. 81). 

Δπηπξφζζεηα νη ήηηεο απφ ηνλ Ρσζηθφ ζηξαηφ, ε αδπλακία θαηάπλημεο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο, θπξίσο φκσο ε Αηγππηηαθή θξίζε θαη ε άκεζε αλάκεημε ησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ ζηα εζσηεξηθά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, έθαλε επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε ελφο εθζπγρξνληζκνχ. Ο Μαρκνχη Β’ είρε ηελ πεπνίζεζε φηη ε ελίζρπζε ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο ζα έζσδε ηελ απηνθξαηνξία. Απηφ ζα γηλφηαλ εθηθηφ κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ ζηξαηνχ, πνπ αλαπφθεπθηα ην νηθνλνκηθφ ηνπ θφζηνο, 

ζα έπξεπε λα θαιπθζεί κε απνηειεζκαηηθή θνξνιφγεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα 

εθαξκνδφηαλ κφλν απφ έλα ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ. 

ια απηά πξνυπέζεηαλ θαιχηεξν επηθνηλσληαθφ δίθηπν θαη ζχγρξνλε εθπαίδεπζε 

ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ (Zurcher J. Eric, χγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, εθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα Αζήλα 2004, ζει. 85-89). Μεηαμχ άιισλ ν εηρνχι Ηζιάκ, ν αλψηαηνο 

ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, έραζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

απηνλνκία θαη ηνπ δφζεθε γξαθείν, ην Bab- I Meshihat. Σν 1838 θαηαξγήζεθε θαη ν 

ηίηινο ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε θαη δεκηνπξγήζεθε ν αληίζηνηρνο ηνπ Μπαζβεθίι, 

δειαδή ηνπ Πξσζππνπξγνχ (Feroz Ahmad, The making of modern Turkey, 

Routledge 1993, ζει. 25). 

Ο νπιηάλνο Μαρκνχη Β’ έθαλε ρξήζε εζσηεξηθήο πξνπαγάλδαο κε ζθνπφ λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα πηνζέηεζε ηε δπηηθή πξαθηηθή λα 

δηαθεκίδεηαη ην πνξηξέην ηνπ φπσο θαη νη αληίζηνηρνη δπηηθνί κνλάξρεο θαη 

θαζνδεγνχζε ην θήξπγκα ησλ ηδακηψλ. Πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλε ζεσξείηαη θαη ε 

πξνπαγάλδα γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο ζθαγήο ησλ Γεληηζάξσλ ην 1826. Σν 

ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ άιινηε απνηεινχζε ηελ θαξδηά ηεο απηνθξαηνξίαο ζπλδέζεθε 

κε ην ζηηηηθφ δφγκα θαη ζεσξήζεθε απεηιή ζην ζνπληηηθφ θξάηνο. Ζ κέξα εμφλησζεο 

ησλ Γεληηζάξσλ έκεηλε γλσζηή ζηελ νζσκαληθή ηζηνξία σο Βάθα-η Υαηξηγηέ, δειαδή 

ην Αίζην Γεγνλφο. Δπηπιένλ ηα εηεξφδνμα ηάγκαηα ησλ δεξβίζεδσλ κπεθηαζήδσλ 

επηζήκσο θαηαξγήζεθαλ (Εεγθίλεο Δπζηξάηηνο, Ο Μπεθηαζηζκφο ζηε Γπηηθή 

Θξάθε, Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ- ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 

123). Μφιηο ην 1832 θαηαξγήζεθε νξηζηηθά θαη ην ζψκα ησλ ζπαρήδσλ θαη ε 

θπξηφηεηα ησλ γαηψλ πνπ θαηείραλ, ε νπνία ζηαδηαθά επαλήιζε ζην νζσκαληθφ 
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θξάηνο (Zurcher J. Eric, χγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 

2004, ζει. 85-89). 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Μαρκνχη Β’ είλαη ζεκαληηθφηαηεο, γηαηί λαη κελ κπνξεί ην 

πξψην απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα Υάη- η έξηθ ηνπ Γθηνπιραλέ {επίζεκν έδηθην ην 

νπνίν ν ζνπιηάλνο ππέγξαςε ηδηνρείξσο κε ηελ άζθεζε ηνπ ηζηνξηθνχ δηθαηψκαηνο 

ησλ ζνπιηάλσλ λα λνκνζεηνχλ γηα ζέκαηα πνπ δελ πξνέβιεπε ν ζξεζθεπηηθφο λφκνο 

ηεο αξία ην 1839}, λα ζεκαηνδνηεί ηελ πεξίνδν ησλ Σαλδηκάη, δελ πξέπεη φκσο λα  

μερλάκε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηφ ππνγξάθεθε ζηηο 3/11/1839, φηαλ ε 

θαηάζηαζε είρε θηάζεη ζην απξνρψξεην εμαηηίαο ηεο δεχηεξεο αηγππηηαθήο θξίζεο 

θαη ηεο παλεπξσπατθήο έθηαζεο πνπ έιαβε κε ηνλ αγγιν-ξσζηθφ αληαγσληζκφ 

(Quataert Donald, Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Οη ηειεπηαίνη αηψλεο 1700-1922, 

κεηάθξαζε Μαξίλνο αξεγηάλλεο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2006, ζει. 65- 68) 

εκαληηθά κέηξα πνπ έιαβε ν νπιηάλνο Μαρκνχη Β’ κεηαμχ άιισλ γηα ηε 

δπηηθνπνίεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ήηαλ θαη ηα εμήο: ε θαηάξγεζε ηεο αγγαξείαο 

ησλ ρσξηθψλ, νη δίθεο ζχκθσλα κε ην θνζκηθφ δίθαην θαη φρη κε ηνλ ηεξφ λφκν ηε 

αξία, θαη ε θαηάξγεζε κε ελδπκαηνινγηθφ λφκν ην 1828 ηεο ελδπκαηνινγηθήο 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εζληθφηεηεο, θπιέο θαη ζξεζθείεο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο (Quataert Donald, Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Οη ηειεπηαίνη αηψλεο 

1700-1922, κεηάθξαζε Μαξίλνο αξεγηάλλεο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2006, 

ζει. 65- 68) 

Σα κεηαξξπζκηζηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ Σαλδηκάη (1839- 1876) άθεζαλ 

αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ηνπο ηφζν ζην νζσκαληθφ φζν θαη ζην ζχγρξνλν ηνπξθηθφ 

θξάηνο. πγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα ηεο νζσκαληθήο άξρνπζαο ηάμεο ζηφρεπε ζηελ 

νηθνδφκεζε κηαο λέαο δηνηθεηηθήο κεραλήο εδξαησκέλεο ζε βάζεηο, ζεζκνχο θαη 

λννηξνπίεο δπηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ πξνζπάζεηα εθδπηηθηζκνχ ηεο νζσκαληθήο 

θνηλσλίαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ππέξκαρνπο ηνπ δπηηθνχ νξζνινγηζκνχ, ζεκείσζε 

ζεηξά επηηπρηψλ (Νηαβνχηνγινπ Α., Σν ζηξαηεγηθφ Βάζνο, Ζ δηεζλήο ζέζε ηεο 

Σνπξθίαο, κεηάθξαζε Ραπηφπνπινο Ν., επηκέιεηα αξξήο Ν., Αζήλα 2010, ζει 140) 

Ζ παξαρψξεζε απφ ηνλ ζνπιηάλν ηνπ Υάη- η έξηθ ηνπ Γθηνπιραλέ - ηκήκα ησλ 

θήπσλ δίπια ζην παιάηη ηνπ Σνπ Καπί- φπνπ ππνγξάθεθε ην έδηθην ην Ννέκβξην ηνπ 

1839 ζεσξήζεθε ε πξψηε επηηπρία, αθνινπζψληαο ην ξεμηθέιεπζν Υάηη Υνπκαγηνχλ 
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ην 1856 θαη αξγφηεξα ην πξψην νζσκαληθφ χληαγκα ην 1876 (Davison R. H., 

Reform in the Ottoman Empire 1856-1876, Princeton 1963, ζει. 38) 

Σφηε ε Τςειή Πχιε ππνρξεψλεηαη λα πηνζεηήζεη δπηηθφηξνπεο αληηιήςεηο 

πξνβαίλνληαο ζε έλα ξηδηθφ εθκνληεξληζκφ ηεο δηνίθεζεο πξσηίζησο θαη γεληθφηεξα 

ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ δηθαίνπ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνζέζεσλ 

(θέηαο ., Δηζαγσγή ζηε Βαιθαληθή Ηζηνξία, ηφκνο Α’, Απφ ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε ησλ Βαιθαλίσλ κέρξη ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν 1354-1918, 

Θεζζαινλίθε 2009, ζει. 117 θ.ε). 

Υσξίο ακθηβνιία δφζεθε λέα νξκή ζηελ απηνθξαηνξία ησλ Οζκαλιήδσλ, γεγνλφο 

πνπ ράξηζε ζηελ θαηαξξένπζα Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ιίγν ρξφλν δσήο αθφκα, 

έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ φιε πξνζπάζεηα ζηήξημαλ 

δπλακηθά δξαζηήξηεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ νζσκαληθνχ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

βίνπ, φπσο ν Ρεζίλη παζάο {1800- 1858 δηεηέιεζε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, θαη 

πξέζβεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζην Λνλδίλν θαη ζην Παξίζη}, θαη ν 

Μηδράη παζάο, Οζσκαλφο αμησκαηνχρνο, δηεηέιεζε δχν θνξέο δηνηθεηήο επαξρηψλ, 

ην 1864 ζηελ Tuna θαη ην 1869 ζηε Βαγδάηε. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο 

ηνπ ζπληάγκαηνο ην 1876 θαη εμνξίζηεθε απφ ηνλ νπιηάλν ην 1877. Χζηφζν πνιιά 

κεηαξξπζκηζηηθά εγρεηξήκαηα, επηρεηξήζεθαλ θαη πξηλ απφ ηελ πεξίνδν Σαλδηκάη 

(θέηαο ., Δηζαγσγή ζηε Βαιθαληθή Ηζηνξία, ηφκνο Α’, Απφ ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε ησλ Βαιθαλίσλ κέρξη ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν 1354-1918, 

Θεζζαινλίθε 2009, ζει. 118) 
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ΚΔΦ. 1°  

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΑΝΕΗΜΑΣ 

Ο 19
νο

 αηψλαο αληηπξνζσπεχεη ηελ θξηζηκφηεξε πεξίνδφ γηα ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία, φρη κφλν ιφγσ ησλ εμσηεξηθψλ πεξηπινθψλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο, αιιά πξσηίζησο ιφγσ ησλ ζεκαληηθφηαησλ εμειίμεσλ ζηε 

δηνηθεηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο. Δθείλν φκσο πνπ θπξίσο πξέπεη λα 

ηνληζηεί, εκθαηηθά, είλαη αθξηβψο ε αηηηνινγηθή ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο, κε ηηο εμειίμεηο ηνπ δηεζλνχο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πεξίνδνο ηεο ιεγφκελεο ιακπξήο απνκφλσζεο, έρεη 

παξέιζεη απφ ηνλ 16° αηψλα, κεζνδηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε απηνθξαηνξία 

εληάζζεηαη ζ' έλα ζχζηεκα δηεζλψλ ζρέζεσλ, νπφηε θαη θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

πξνζαξκνγήο ηεο, ζηα κεηαβαιιφκελα παγθφζκηα θαη ηδίσο ηα επξσπατθά δεδνκέλα. 

Σν ιεγφκελν Αλαηνιηθφ Εήηεκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απνηειείηαη απφ ζηαζεξέο 

κεηαβιεηέο, γη' απηφ θαη πξνθχπηεη πιεζψξα νξηζκψλ γχξσ απφ απηφ. Με ιίγα ιφγηα, 

ελλννχκε φηη ε πξφηαμε θάπνηαο κεηαβιεηήο είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ θαζέλα πνπ 

εξεπλά απηφ ην Εήηεκα θαη ηαπηφρξνλα ε αηηία, ψζηε λα θαηαιήμεη ζηνλ αθαηξεηηθφ 

ιφγν θαη ζηε κία ή ηελ άιιε εξκελεία ηνπ. Δπνκέλσο, εμεηάδνληαο θάπνηνο απηφ ην 

δήηεκα ζεσξψληαο σο πξψην θηλνχλ ηεο ηζηνξίαο ηε ζχγθξνπζε ησλ ηδεψλ, ηφηε 

πξνηάζζεη ηε ζξεζθεπηηθή κεηαβιεηή, ελ πξνθεηκέλσ ηελ ππνρψξεζε ηνπ Ηζιάκ 

ζηελ Δπξψπε (Edouard Driault, Σν Αλαηνιηθφ Εήηεκα απφ ηηο αξρέο ηνπ έσο ηε 

ζπλζήθε ησλ εβξψλ, Μέξνο πξψην, κεηάθξαζε Λίλα ηακαηηάδε, Αζήλα 1997, ζει. 

83). Άιισζηε, φπσο αλαθέξεη ν Μίιιεξ, κε θαζαξά πνιηηηθή δηάζηαζε πξνηάζζεηαη 

ζπλνιηθά ε δεκηνπξγία θελνχ θξαηηθήο εμνπζίαο ζηηο επξσπατθέο πεξηνρέο ηεο 

απηνθξαηνξίαο (Οπίιιηακ Μίιιεξ, Ζ Σνπξθία θαηαξξένπζα, Ηζηνξία ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο απφ ηνπ έηνπο 1801 κέρξη ηνπ 1913, κεηάθξαζε ππξ. 

Π. Λάκπξνπ, θση. αλαηχπσζε Αζήλα 1994, ζει. 5).  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπλάγεηαη ε επξσπνθεληξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Με απηήλ αθξηβψο ηε ινγηθή εθείλν πνπ επηθξάηεζε λα απνθαιείηαη Αλαηνιηθφ 

Εήηεκα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηελ νζσκαληθή πνιηηηθή ζθέςε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα έλα Γπηηθφ Εήηεκα (Ζ δηαπίζησζε, φηη ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο ηζχλνληεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο έλα Γπηηθφ 
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Εήηεκα, παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Υαιίι Ηλαιηδίθ θαη Donald Quataert, ζπγγξαθείο 

ηεο γεληθήο εηζαγσγήο ηνπ βηβιίνπ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή ηζηνξία ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηφκνο 2
νο

 (1600-1914), Cambridge 1997, ζει. 43). ε 

ηειηθή αλάιπζε, ε πξφθιεζε πνπ αληηκεηψπηδε ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απφ ηηο 

επξσπατθέο Γπλάκεηο έπξεπε λα ιπζεί κε πξαθηηθέο πνπ λα ζπλάδνπλ ζηε κεηάζεζε 

ησλ φξσλ κε βάζε ην ζεκείν αθεηεξίαο ηνπο.  

Ζ κεηάζεζε ησλ φξσλ ζρεηίδεηαη κε ηε βνχιεζε θάπνησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ λα 

αλαηξέςνπλ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, αιιά ζθεπηφκελνη, κήπσο απηή ε 

αλαηξνπή ιεηηνπξγνχζε πξνο φθεινο άιισλ δπλάκεσλ, απνθάζηζαλ αληί ηεο 

αλαηξνπήο ηεο, ηε δηαηήξεζε ηεο Απηνθξαηνξίαο κε «ηερλεηά κέζα» παξαηείλνληαο 

ηελ χπαξμή ηεο (Jean-Paul Roux, Ζ ηζηνξία ησλ Σνχξθσλ, 2000 ρξφληα απφ ηνλ 

Δηξεληθφ σο ηε Μεζφγεην, κεηάθξαζε. Μαξία κπξληψηε, Αζήλα 1998, ζει. 314- ε 

παξάηαζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, από ην 1699 σο ην 1922, νθεηιόηαλ θπξίσο 

ζε εθείλνπο πνπ είραλ ζπκθέξνλ λα ηελ αλαηξέςνπλ, αιιά πνπ θνβνύληαλ πσο ε πηώζε 

ηεο ζα ήηαλ επηθεξδήο γηα άιινπο θαη, κε κπνξώληαο λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ην 

ζάλαην ηεο ηε δηαηεξνύζαλ ζηε δσή κε «ηερλεηά κέζα»). Μηα ηέηνηνπ είδνπο παξάηαζε 

φκσο ζε έλα νηθνδφκεκα κε παξεθκαζκέλα ζεκέιηα δελ έρεη άιιε θαηάιεμε παξά 

ηελ νξηζηηθή δηάιπζε, φπσο θαη έγηλε ζηα ρξφληα ησλ Νεφηνπξθσλ. 

Με ηελ παξαπάλσ ινγηθή εηδηθά ν νξηζκφο ηνπ Driault κπνξεί λα θαηαλνεζεί ηξφπνλ 

ηηλά, ψζηε λα κε θαλεί πεξίεξγν πσο εηζάγνληαη φξνη ζξεζθεπηηθήο αληηπαξάζεζεο, 

φηαλ γηα παξάδεηγκα ην ξεχκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, άιιαμε ηνπο φξνπο ζχιιεςεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηε κεηαθπζηθή ζηε ινγηθή ηνπ έζλνπο- θξάηνπο θαη θαηά 

επέθηαζε ηνπ εζληθηζκνχ. 

Έηζη ινηπφλ, εξρφκελνη ζηελ νζσκαληθή πνιηηηθή ζθέςε κπνξνχκε λα ππεηζέιζνπκε 

ζην δήηεκα ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηεο πεξηφδνπ εθείλεο 

ηεο νζσκαληθήο ηζηνξίαο πνπ είλαη γλσζηή σο πεξίνδνο ησλ Tanzimat (Ortayli I., Ο 

πην καθξχο αηψλαο ηεο απηνθξαηνξίαο, κεηάθξαζε Καηεξίλα ηάζε, επηκέιεηα - 

ζρνιηαζκφο ηεθ. Παπαγεσξγίνπ, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2004, ζει. 13). Με 

ηνλ φξν απηφ ραξαθηεξίδνληαη κία ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δηαθεξχρζεθαλ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κεηαμχ ησλ εηψλ 1839 θαη 1876, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

βαζηιείαο ησλ ζνπιηάλσλ Ακπηνχι Μεηδίη θαη Ακπηνχι Αδίδ. Οη νζσκαληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλεο απφ ηηο επξσπατθέο ηδέεο θαη ζηφρν είραλ 
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ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ παιαηνχ ζενθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ εζληθνχ 

θξάηνπο. 

Σν πεξηθξαζηηθφ θαη κεηαβαηηθφ ξήκα tanzim etmek ζεκαίλεη βάδσ ηάμε, νξγαλψλσ, 

ζεζπίδσ θαλφλεο (Redhouse, Yeni Turkge-Ingilizce Sozluk, 8ε έθδνζε, 

Κσλζηαληηλνχπνιε 1986, ζει. 1095). Ζ ίδηα ε εξκελεία ηνπ φξνπ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο αληίιεςεο πνπ δηέπεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο.  Απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξκελεία πξνθχπηνπλ δχν εξσηήκαηα, κε πξψην ην θαηά πφζν ε ηάμε θαη νη θαλφλεο 

πξννξίδνληαη γηα κηα θξαηηθή νξγάλσζε πνπ δελ δηέζεηε εμ αξρήο ηάμε, κε απάληεζε 

πνπ ζεσξείηαη απηνλφεηε, αθνχ ε ηάμε πξνυπήξρε θαη ζπλίζηαην ζηελ θιαζζηθή 

νζσκαληθή θξαηηθή νξγάλσζε. Σν δεχηεξν εξψηεκα σο απφξξνηα ηνπ πξψηνπ είλαη 

ην εμήο: ηη κεζνιάβεζε ψζηε ε πξνεγνχκελε νξγάλσζε λα ρξενθνπήζεη θαη πνηα 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε λέα πνπ επηρεηξείηαη κε ηηο νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Με αθεηεξία, ινηπφλ, απηά ηα εξσηήκαηα κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα πξνζεγγίδνπκε 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξηλ απφ ηνλ 19° 

αηψλα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηνπ αλάινγνπ εμεγεηηθνχ πιαηζίνπ γηα θαηαλφεζε 

ηεο πεξηφδνπ πνπ καο απαζρνιεί. Ο 17
νο

 θαη 18
νο

 νζσκαληθνί αηψλεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο αηψλεο πνιχπιεπξεο παξαθκήο (Suraiya Faroqhi, «Crisis and 

change, 1590-1699», An economic and social history of the Ottoman Empire, ηφκνο 

2
νο

 (1600-1914), Cambridge 1997, ζει.413-414). Ζ αληίιεςε απηή φκσο δελ είλαη 

εμνινθιήξνπ νξζή, αθνχ ε θχξηα αηηία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ πεξλά θαη πάιη απφ ηελ 

παξακφξθσζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ Γπηηθφ θφζκν (Justin Mc Carthy, The Ottoman 

Turks, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 1997, ζει. 148). Σν γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα, ηεο 

αδπλακίαο κεηάβαζεο ηνπ αγξνθηήκαηνο-ciftlik ζηνλ ηχπν ηεο γλσζηήο θενπδαξρηθήο 

αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, απνθαιχπηεη αθξηβψο ηελ αλάγθε ηεο ρσξηζηήο 

αληηκεηψπηζεο θαη έξεπλαο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, ε άξλεζε ηνπ γεληηζαξηθνχ 

ζψκαηνο λα αθνινπζήζεη ηηο κεηαβνιέο ηεο επξσπατθήο πνιεκηθήο ηαθηηθήο, δείρλεη 

νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζην πιαίζην 

ηεο νζσκαληθήο θνηλσλίαο, θαη φρη κφλν ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ 

επξσπατθψλ πξαθηηθψλ. 

Ζ θνηλή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία απνηεινχζε έλαλ 

ζπλδπαζκφ ησλ λνκαδηθψλ θαηαβνιψλ ηεο θπιήο ηνπ Οζκάλ, θπξίαξρνο ξπζκηζηήο 
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ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζρέζεσλ ππήξμε ην Ηζιάκ, κε αθνκνησκέλα ή κε θαηάινηπα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ απηνθξαηνξηψλ ηεο πεξηνρήο, ρξηζηηαληθψλ θαη κνπζνπικαληθψλ 

(π.ρ. ησλ αζζαληδψλ, ησλ Αββαζηδψλ, ησλ Ηιραλίδσλ, ησλ Βπδαληηλψλ). ’ απηή ηε 

δνκηθή πεξηπινθφηεηα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηε δηαξθή αληαιιαγή επηξξνψλ 

πξνο θαη απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, εθφζνλ θαλείο 

θνηλσληθφο νξγαληζκφο δε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαηηθφηεηα (Υαιίι Ηλαιηδίθ, 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, Κιαζηθή επνρή 1300-1600, κεηάθξαζε Μηράιεο 

Κνθνιάθεο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1995, ζει. 17-20- κεηά ηνλ 16
ν
 αηώλα ε 

δνκή θαη νη ζεζκνί ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κεηαβάιινληαλ αλάινγα κε ηηο 

δηαθνξνπνηνύκελεο πεξηζηάζεηο, θαη νη Οζσκαλνί ζπλεηδεηνπνηνύζαλ ηελ αλεπάξθεηα 

απηήο ηεο δνκήο θαη ησλ ζεζκώλ γηα ηε λέα επνρή) 

Σνλ 18° αηψλα ηδίσο, γίλεηαη αληηιεπηφ, πφζν ε θηλεηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο νδεγνχζε ζε ηδηάδνπζεο εμειίμεηο, φπσο ήηαλ νη θπγφθεληξεο ηάζεηο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αμησκαηνχρσλ, θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ. Καίξην ζεκείν αλαθνξάο 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θαη νη εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ κε κνπζνπικαληθψλ 

πιεζπζκψλ πνπ δνχζαλ ζηελ απηνθξαηνξία θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζεί ηφζν κε ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο πνπ δέρνληαλ, φζν θαη κε ηηο εμειίμεηο 

ηνπο, σο απηφλνκσλ νληνηήησλ αιιά ζπλάκα νξγαληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Stefanos Yerasimos, Azgelismislik siirecinde Tilrkiye, έθδνζε 5ε, ηφκνο 2νο  

Tanzimattan I Dliriya Savanna, κεηάθξαζε Babiir Kuzucu, Istanbul 1987, ζει. 401-

410)  

ηελ ηειηθή εθηίκεζε φισλ απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ, ε βαζηιεία ηνπ ειίκ Γ΄ 

(1789-1807), ζηελ αιιαγή ηνπ 18
νπ

  πξνο ην 19° αηψλα, είλαη θαζνξηζηηθή. Ο δξφκνο 

πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επηβίσζεο ηνπ θξάηνπο δείρλεη λα είλαη νξηζηηθφο 

θαη ακεηάθιεηνο, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ γεληηζάξσλ, θαη θάζε είδνπο 

ζρνηλνβαζίεο. Ο εθδπηηθηζκφο πνπ μεθηλά απφ ην ζηξάηεπκα πηζηνπνηεί κηα 

ζεκειηψδε ηεξάξρεζε ησλ επηδησθφκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ (Ilber Ortayli, Ο πην 

καθξχο αηψλαο, ζει. 125).  

Ζ έλαξμε ησλ παξεκβάζεσλ ζην ζηξαηφ δειψλεη, ίζσο, φρη ηφζν ηελ πξνηεξαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, φζν απνθαιχπηεη ηελ θαίξηα ζέζε ηνπ ζηελ 

νζσκαληθή θνηλσλία, ζέζε πνπ επέβαιιε έλαξμε απ' απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

(Γεξάζηκνο Ν. Καξακπειηάο, Ο ξφινο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ πνιηηηθή δσή 
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ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο, πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

ζηξαηησηηθψλ επεκβάζεσλ 1945-1980, Αζήλα 1998, ζει. 47-50- «ηξαηόο θαη 

Κπβέξλεζε ήηαλ έλα. Ο πόιεκνο ήηαλ ν εμσηεξηθόο ζθνπόο θαη ε δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρώξαο ν εζσηεξηθόο, ελόο ζεζκνύ πνπ απαξηηδόηαλ από έλα εληαίν ζώκα αλζξώπσλ»). 

Δδψ έγθεηηαη θαη ε αληίθαζε κε ηνλ εθδπηηθηζκφ. Ζ κεηαβνιή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

είρε αξρίζεη απφ ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία έπξεπε λα κεηαβιεζνχλ πξσηαξρηθά, γηα 

λα επαθνινπζήζεη κηα ζπλνιηθή θαη βξαδεία δηαθνξνπνίεζε, θαζ' χςνο θαη θαηά 

πιάηνο, ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ζηελ νζσκαληθή πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε 

κηα πηνζέηεζε κεηαξξπζκηζηηθνχ κνληέινπ πνπ αγλννχζε ηελ θχξηα πξνυπφζεζε ηεο 

εθαξκνγήο, ηε ζχκπησζε αλαγθψλ θαη ηεξαξρήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρεη φκσο αθφκε θαη θάηη νπζηαζηηθφ, ζην νπνίν πξέπεη λα επηκείλνπκε. Οη 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1839 νξίζηεθαλ σο Σαλδηκάη- η Υαηξηγηέ, δειαδή δσξενδνηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, νξηζκφο πνπ ππνδειψλεη φηη επξφθεηην γηα επηινγή άλσζελ ε νπνία 

παξαρσξείην ζηνπο ππεθφνπο κε ηε κνξθή δσξεάο (Redhouse, Yeni Turkge-Ingilizce 

Sozluk, 8ε έθδνζε, Κσλζηαληηλνχπνιε 1986, ζει. 1095) . Έηζη ην πιαίζην ζην νπνίν 

ζα πεξηραξαθσλφηαλ νη θηλήζεηο ηνπ εθδπηηθηζκνχ ήηαλ πξνθαζνξηζκέλν θαη κε 

πξνεπηινγή αθελφο ηνπ βαζκνχ θαη αθεηέξνπ ηνπ ξπζκνχ θαη ησλ ηνκέσλ πνπ ζα 

ζπκπεξηιάκβαλε. 

Οη ηνκέο πνπ επηρείξεζε ν ειίκ Γ' αλεζηάιεζαλ πξνζσξηλά, εμαηηίαο κηαο ζθιεξήο 

αληίδξαζεο, πνπ ε ζθνδξφηεηά ηεο πξνζδηφξηδε ηελ αδξάλεηα ηεο νζσκαληθήο 

θνηλσλίαο. Ζ αδξάλεηα απηή πεξηιάκβαλε εθείλα θπξίσο ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ 

εθηηκνχζαλ ηελ αδπλακία ηεο απηνθξαηνξίαο κε ην κέηξν ηεο θζνξάο ησλ ζεζκψλ θαη 

ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο εθπξνζσπνχζαλ. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζε πεξηφδνπο 

θξίζεσο ησλ ζπζηεκάησλ λα εκθαλίδνληαη κεγάιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαηά θχξην 

ιφγν νη ακέζσο πιεηηφκελεο, πνπ εξκελεχνπλ ηελ θξίζε σο απφηνθν ηεο 

εγθαηάιεηςεο  παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ άζθεζεο ηεο εμνπζίαο θαη ζπληζηνχλ ηελ 

παιηλφξζσζε δηακέζνπ ελφο ζεζκηθνχ εμαγληζκνχ. 

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα καο δηαθχγεη φηη απηφ είλαη κφλνλ ην ηδενινγηθφ κέξνο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο αληίδξαζεο. Απφ ηελ άπνςε ησλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ ζπκθεξφλησλ 

λνκήο ηεο εμνπζίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ απηήο ηεο λνκήο, νη θχξηνη 

θνξείο ηεο αληίδξαζεο θαηά ηνπ ειίκ (γελίηζαξνη, Αγηάλλεδεο, νπιεκά), ήηαλ απηνί 

πνπ δεκηψλνληαλ άκεζα απφ ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ επέθεξαλ νη κεηαξξπζκίζεηο. 
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Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε έλα ζπλνιηθφ αληηκεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα, πνπ 

ζπζπείξσζε ηηο νκάδεο εθείλεο ν ξφινο ησλ νπνίσλ ζην παγησκέλν κέρξη ηφηε 

θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα θηλδχλεπε λα ακθηζβεηεζεί. 

Ζ εκθάληζε ησλ θπγφθεληξσλ ηάζεσλ ζ' φιε ηελ έθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο, απφ ηελ 

πεξηθέξεηα έσο θαη ηηο πνιχ πιεζίνλ ηεο πξσηεχνπζαο πεξηνρέο, κε ραξαθηεξηζηηθέο 

πεξηπηψζεηο ηνλ Αιή Παζά ζηα Ησάλληλα, ηνλ Οζκάλ Παζβάλνγινπ ζην Βηδίλη θαη 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ Καξανζκάλνγινπ θαη Σζαπάλνγινπ ζηε Μηθξά Αζία, απεηινχζε 

κε ζπξξίθλσζε ηεο ηζρχνο φρη κφλν ηελ θνξπθή ηεο νζσκαληθήο ππξακίδαο, δειαδή 

ηνλ ζνπιηάλν, αιιά θαη ηα ακέζσο θαηψηεξα ζηξψκαηα, ησλ νπνίσλ ν ηειεπηαίνο 

εγγπάην ηε ζπκκεηνρή ζηελ εμνπζία (Stefanos Yerasimos, Azgelismislik siirecinde 

Tilrkiye, έθδνζε 5ε, ηφκνο 2νο Tanzimattan I Dliriya Savanna, κεηάθξαζε Babiir 

Kuzucu, Istanbul 1987, ζει. 8-11). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ αλέιαβαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηα 

κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα δελ πξνέξρνληαλ απφ ηάμεηο ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζην 

παξαδνζηαθφ νζσκαληθφ νηθνδφκεκα ήηαλ έμσ απφ ηε λνκή ηεο εμνπζίαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ άλζξσπνη απφ ηελ ηάμε Καιεκηγηέ, νξγαληθά ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θπξίαξρα θαη εμνπζηαζηηθά (Υαιίι Ηλαιηδίθ, «Decision making in the 

Ottoman State», Essays in Ottoman History, Κσλζηαληηλνχπνιε 1998, ζει. 115).  

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε νδεγεί απηφκαηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ θχξηνπ ζεκείνπ ην 

νπνίν δηαθνξνπνηεί ηνπο κεηαξξπζκηζηέο ησλ Σαλδηκάη απφ ηνπο εγέηεο ηεο αζηηθήο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο νη νπνίνη, σο εθθξαζηέο ησλ αηηεκάησλ ηεο αζηηθήο ηάμεο, 

επηδίσθαλ ηε ξηδηθή αιιαγή ζηε λνκή ηεο εμνπζίαο, σο απνηέιεζκα πξνγελέζηεξσλ 

κεηαβνιψλ ζην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, ρσξίο λα κπνξνχλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζεσξεζνχλ εθπξφζσπνη ηεο πξνζπάζεηαο γηα απνθαηάζηαζε ηεο ήδε 

πξνυπάξρνπζαο ζπγθεληξσηηθήο δνκήο πνπ θηλδχλεπε λα θαηαξξεχζεη. Απφ απηή ηελ 

άπνςε, ε πξνζπάζεηα γηα ηαχηηζε ησλ ξφισλ θαη πξνζνκνίσζε ησλ εγρεηξεκάησλ 

απνδεηθλχεη απιψο απηφ πνπ πξναλαθέξζεθε, φηη γηα ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

ην Αλαηνιηθφ Εήηεκα είλαη θαηά βάζε Γπηηθφ Εήηεκα. 

ε φια ηα παξαπάλσ αο ζεκεησζεί φηη απνπζηάδεη εληειψο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζην 

δήηεκα ησλ κε Μνπζνπικάλσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Σνχην έγηλε ζθφπηκα, φρη ιφγσ 

ηεο πξνζπάζεηαο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο εζσηεξηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην θξάηνο ηνπ ζνπιηάλνπ, αιιά πξνθεηκέλνπ λ' αλαιπζεί αξρηθά ην 
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πξφβιεκα ζ' έλα επίπεδν ζην νπνίν θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο ηνπιάρηζηνλ, λα κελ 

έρνπλ άκεζε εκπινθή, αθνχ πξφθεηηαη γηα ηα αλψηεξα επίπεδα ζηελ ππξακίδα 

άζθεζεο ηεο εμνπζίαο, ζηα νπνία, παξαδνζηαθά, νη κε Μνπζνπικάλνη είραλ γεληθά 

πνιχ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή, αλ εμαηξέζνπκε ίζσο ηνπο Φαλαξηψηεο. 

χληνκα βέβαηα νη κεηαξξπζκηζηέο ησλ Σαλδηκάη, αλαγλψξηζαλ, φηη κεγάιν κέξνο 

ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο έπξεπε λ' αλαισζεί θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πιαηζίνπ 

λνκηθήο ζέζεο θαη δξάζεο ησλ κε Μνπζνπικάλσλ ζηελ απηνθξαηνξία. Μία πηζαλή 

εμήγεζε ήηαλ ε επεξρφκελε δηείζδπζε ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Αλαηνιή, γεγνλφο πνπ 

επέβαιε ηε ζπλνιηθή επαλεμέηαζε θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ξφινπ ησλ 

κεηνλνηήησλ, ψζηε λ' απνθεπρζεί ν επαλαζηαηηθφο αλαβξαζκφο θαη ε επέκβαζε ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ηδίσο ηεο Ρσζίαο, κε πξφζρεκα ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, επηπξνζζέησο, φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ Γπλάκεσλ γηα ηελ επηβνιή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ππέθξππηε ηελ εμππεξέηεζε ίδησλ ζπκθεξφλησλ, δειαδή ηελ 

εδαθηθή ηνπο επέθηαζε ζηα εδάθε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζ’ απηήλ (Υαιίι Ηλαιηδίθ, Tanzimat ve Bulgar meselesi, 

Κσλζηαληηλνχπνιε 1992, ζει. 4). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα εάλ εμεηάζεη θαλείο ηελ πην γλσζηή ζ' εκάο πεξίπησζε ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ζα δηαπηζηψζεη φηη πξνεηνηκάζηεθε ηδενινγηθά απφ ην 

θίλεκα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, ζαθψο επεξεαζκέλνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν 

Δπξσπατθφ, δεκηνπξγφ ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο- θξάηνπο. (Παζράιεο Μ. 

Κηηξνκειίδεο ζηε κειέηε ηνπ Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 

Αζήλα 1990, ζει. 69, «ζην πξώην θεθάιαην κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν, Η 

ζθπξειάηεζε ηεο επαλαζηαηηθήο λννηξνπίαο, θαηαιήγεη κεηά από επηκέξνπο αλαθνξά 

θαηά πεξηνρή λα ζπκππθλώζεη όηη: «ε ζηαρπνιόγεζε ηδενινγηθώλ απερήζεσλ ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό θαη πνιηηηζκηθό ρώξν ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπκπίπηεη νπζηαζηηθά κε ην πξώην 

θεθάιαην ηεο λέαο ηζηνξίαο ησλ ιαώλ ηεο πεξηνρήο σο εζληθώλ θνηλνηήησλ»).  

κσο ηα ζπκπεξάζκαηα απηά ζηεξίδνληαη ηξφπνλ ηηλά ζηε βεβαηφηεηα, φηη ε 

εζληθηζηηθή ηδενινγία είρε δηαπνηίζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κάδαο ησλ Ρσκηψλ 

θαη ηνπ ππνινίπνπ ρξηζηηαληθνχ κηιιέη θαη απηφο αθξηβψο ήηαλ ν θηλεηήξηνο κνριφο 

ηεο δξάζεο ηνπο (επίζεκε ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθηθή άπνςε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ηνπξθηθνύ ΤΠΔΞ, http://inter.mfa.gov.tr/Yayinlar/ Chapterl2/ 
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ottoman.htm -ζει. 2. Η αληίιεςε γηα ηελ θαζνιηθή ηδενινγηθή δηαπόηηζε 

Μνπζνπικάλσλ θαη κε από ηνλ εζληθηζκό είλαη δηάρπηε ζηελ πξνθαλή πξνζπάζεηα λα 

αηηηνινγεζνύλ ηα λέα δεδνκέλα πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ην κεηαζρεκαηηζκό ηεο 

νζσκαληθήο θνηλσλίαο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξέο Σνχξθσλ ηζηνξηθψλ ζην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ζρεκαηνπνηνχληαη ζην εμήο πιαίζην: Σα πάληα θπινύζαλ ζε ζρεηηθή 

αξκνλία κέρξη ηνλ 18
ν
 αηώλα, όηαλ μεθίλεζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Η επίδξαζε ηεο ζηε ζπλείδεζε ησλ δηαθόξσλ ιαώλ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ππήξμε θαζνξηζηηθή, θαζώο λέεο εζληθηζηηθέο θαη επαλαζηαηηθέο ηδέεο 

δηαδόζεθαλ ζηηο επαξρίεο ηεο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο άξρηζαλ λα επηδίδνληαη ζε καδηθή 

πξνπαγάλδα κεηαμύ ησλ ππεθόσλ ηεο, ζηνρεύνληαο ζηελ πξνώζεζε ησλ 

ηκπεξηαιηζηηθώλ ηνπο ζπκθεξόλησλ ζηνλ ρώξν ηεο Δγγύο Αλαηνιήο. ην πιαίζην απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο κεηνλόηεηεο σο όξγαλα. Σα «ζύκαηα» απηά ησλ 

επξσπατθώλ ζρεδίσλ δηαζάιεπαλ ηνλ λόκν θαη ηελ ηάμε ηνπ νζσκαληθνύ θαζεζηώηνο 

ζηελ πνξεία ζπγθξόηεζεο ησλ αλεμάξηεησλ εζληθώλ ηνπο θξαηώλ (Γ. Αγγειεηφπνπινο, 

Νεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία (1821-1922), Θέκαηα 

Σνπξθίαο, Αζήλα 1999, ζει. 254). 

Με ηελ ππνηηζέκελε απηή εμήγεζε παξαιείπεηαη ε αμηνιφγεζε πνιιψλ θαη δηάθνξσλ 

άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ε θαίξηαο ζεκαζίαο ζηαδηαθή πεξηθεξεηνπνίεζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο ζηε λέα κνξθή αγνξάο, ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο. Οη κεηνλφηεηεο 

πθίζηαληαη ηε δηαδηθαζία σο κέξνο ηνπ νζσκαληθνχ νηθνδνκήκαηνο θαη αληηδξνχλ 

ζηελ αληίθαζε παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ηεο κνξθήο επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζε ρψξεο βηνκεραληθά 

αλεπηπγκέλεο θαη ππαλάπηπθηεο (Lewis, Ζ αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, ηφκνο 

1
νο 

, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2001, ζει.99). 

Πξέπεη σζηφζν θαλείο λα ζπλεθηηκήζεη ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζα επέηξεπαλ φρη απιψο ηε δηείζδπζε αιιά θαη ηελ θπξηαξρία κηαο 

ηδενινγίαο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κηαο θνηλφηεηαο, θαη λα κε ζεσξείηαη δεδνκέλν, 

φηη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ησλ ξσκέτθσλ εκπνξνλαπηηθψλ θχθισλ, ζήκαηλε θαη ηελ 

χπαξμε αζηηθήο ηάμεο κε ηελ ηππηθή δπηηθή δηάξζξσζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζα ήηαλ ν θνξέαο εζληθηζηηθψλ ηδεψλ. Αλ θαηαιήμνπκε ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, ζα 

πξνθχςεη ίζσο ην εχινγν εξψηεκα, γηαηί απηή αθξηβψο ε εχξσζηε αζηηθή ηάμε δελ 



21 
 

ζπλέβαιε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ακέζσο ή έζησ ζχληνκα, ηεο ειιαδηθήο θνηλσλίαο, 

παξά πνιχ αξγφηεξα, αλ ζεσξήζνπκε αθφκε θαη ηελ πξνζπάζεηα ζηελ πεξίνδν ηνπ 

Σξηθνχπε σο αλνινθιήξσηε αζηηθνπνίεζε (Γ. Γεξηηιήο, «Ζ απηνλνκία ηεο πνιηηηθήο 

απφ ηηο θνηλσληθέο αληηζέζεηο ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα», Κνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1977, ζει. 42-44). 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν επηρεηξνχκε λα ζέζνπκε θαη λα απαληήζνπκε είλαη ην 

θαηά πφζν νη κεηαξξπζκίζεηο Σαλδηκάη έπνληαη ή πξνεγνχληαη ηεο δηάδνζεο ηνπ 

εζληθηζκνχ ζηελ νζσκαλνθξαηνχκελε Αλαηνιή. Έλα δηαθσηηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ε πεξίπησζε ησλ λαψλ ηεο Θξάθεο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο θαηαζθεπάδεηαη ή 

επηζθεπάδεηαη αλάκεζα ζηηο δεθαεηίεο 1830-50, δειαδή ζην δηάζηεκα απφ ηελ 

έλαξμε ζρεδφλ ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο απφ ηνλ Μαρκνχη Β' κέρξη ηελ 

θνξχθσζε ηεο απφ ηνλ Αβδνχι Μεηδίη (Κσλζηαληίλνο Α. Βαθαιφπνπινο, 

Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ καθεδνληθνχ θαη ζξαθηθνχ ρψξνπ ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, Θεζζαινλίθε 1980, ζει. 173-5 θαη ηεο 

Αίλνπ, Γ. Λακπνπζηάδεο, «Οδνηπνξηθφλ», Θξαθηθά, ηφκνο 15
νο

 , Αζήλα 1941, ζει. 

119-131).  

Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ ππνδειψλεη φηη ε δεκηνπξγία ησλ λέσλ δεδνκέλσλ 

πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο σο δπλαηφηεηα ειεχζεξεο 

ζξεζθεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά πάζα πηζαλφηεηα, δειαδή, ην θχξην ζηνηρείν 

πνπ αληηιακβάλνληαη αθφκε νη Ρσκηνί σο δηαθνξνπνηφ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο 

νζσκαληθήο θνηλσλίαο, είλαη ε ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηά ηνπο, θαη φρη ηφζν ε εζληθή, θη 

απηή επηζπκνχλ λα ηνλίζνπλ, εθκεηαιιεπφκελνη ην λέν λνκηθφ ηνπο πιαίζην. 

Με ηηο παξαπάλσ  εμειίμεηο ζην δήηεκα ηεο ζέζεο ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ζπκπνξεχεηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δχλακεο θαη απηφ 

είλαη ε αξρή πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο κνξθήο αζηηθνπνίεζεο, πνπ ζα νδεγήζεη 

αξγφηεξα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ εζληθηζκνχ. κσο, αλ ε πξσηαξρηθή αηηία ηεο 

πηνζέηεζεο ηνπ εζληθηζκνχ είλαη ε νηθνλνκηθή αθκή, κε ηε ζπλεπαγφκελε 

αζηηθνπνίεζε, ηφηε πνηα είλαη ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλφδνπ ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ. ' απηή ηελ πεξίπησζε ην εξκελεπηηθφ θαη εμειηθηηθφ ζρήκα πάιη 

ζεσξείηαη ιίγν πνιχ δεδνκέλν. Ζ άξλεζε ησλ κεηνλνηήησλ λα ζπκπξάμνπλ ζηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηνπ Σαλδηκάη ή αθφκα λα ελζηεξληζηνχλ ηελ εζληθή ηδενινγία 

ησλ Νεννζσκαλψλ, ηνλ Οζσκαληζκφ, νδήγεζε ζε δηάζπαζε ην πνιπεζληθφ 
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νηθνδφκεκα ηεο απηνθξαηνξίαο. Απφ ηνπο ρσξηζηνχο δξφκνπο πνπ αθνινπζήζεθαλ, 

κέζα απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ ζε εζληθέο, πξνέθπςε 

ε ηνπξθηθή εζληθή ζπλείδεζε, αθνχ κάιηζηα είλαη θαη ε ηειεπηαία πνπ εκθαλίδεηαη 

ζην ρψξν ηεο Αλαηνιήο (Hugh Poulton, «Ζκίςειν, γθξίδνο ιχθνο θαη εκηζέιελνο. Ο 

Σνπξθηθφο εζληθηζκφο θαη ε δεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο» κεηάθξαζε Δχα Πέππα, 

εθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 2000, ζει. 48). 

ε πεξίπησζε γεληθήο παξαδνρήο, φηη εληφο ησλ Σαλδηκάη γελλήζεθε ν εζληθφο 

ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Οζσκαληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηε γισζζηθή 

παξαηήξεζε γηα ηελ νλνκαζία Σαλδηκάη- η Υαηξηγηέ, γίλεηαη ακέζσο θαηαλνεηφ, φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε εζληθή ηδενινγία δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ε επαλίδξπζε ηνπ 

παξειζφληνο πνιηηεηαθνχ κνληέινπ δφκεζεο ηεο απηνθξαηνξίαο κε φξνπο, 

ζπκβνιηζκνχο, θαη ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο πνπ αληαλαθινχζαλ δηαζιαζκέλεο 

δπηηθφηξνπεο πνιηηεηαθέο αληηιήςεηο, αθήλνληαο φκσο άζηθηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ νζσκαληθνχ ζπζηήκαηνο (Roderic Ζ. 

Davison, Osmanli Imparatorlugunda reform, 1856-1876, ηφκνο 1νο, κεηάθξαζε 

Osman Akmhay, Κσλζηαληηλνχπνιε 1997, ζει. 18 «ε πξνζπάζεηα ηνπ Σαλδηκάη γηα 

ηε δεκηνπξγία εζληθήο ηδενινγίαο ζηεξίρζεθε ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ιαψλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο, ηελ θνηλνηηθή ηνπο νξγάλσζε θαη θνξπθψζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 1876»)  

Δπνκέλσο, νη πξσηεξγάηεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νλνκαδφκελνη αξγφηεξα 

Νεννζσκαλνί, πξφηεηλαλ ζηελ νπζία, ηελ επηβνιή ζηηο κεηνλφηεηεο κηαο εζληθήο 

ηδενινγίαο, ηνπ Οζσκαληζκνχ, κε ζρέζε πξνγνληθή σο πξνο ηε λενηνπξθηθή. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Γχζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο Νεφηνπξθνο-λενηνπξθηθφο 

αληί ησλ Νεννζσκαλφο-λεννζσκαληθφο πνιχ λσξίηεξα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπο 

ζηελ Αλαηνιή (Davison, Reform, ηφκνο 1
νο

 , ζει. 199), ην γεγνλφο απηφ δελ κπνξεί 

πξνθαλψο λα ζεσξεζεί απνηέιεζκα ζχγρπζεο, αθνχ νη ηδέεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλήκαηνο δελ έθζαλαλ ζηελ Δπξψπε σο εηδήζεηο αιιά νη ίδηεο νη επξσπατθέο 

πξσηεχνπζεο κε πξψην ην Παξίζη ήηαλ ν ρψξνο ππνδνρήο ησλ άιινηε δησθφκελσλ 

θαη άιινηε ζπνπδαδφλησλ δηαλννπκέλσλ, θνξέσλ ηεο αλαλεσηηθήο θίλεζεο   

Ζ απνθξπζηαιισκέλε επξσπατθή αληίιεςε γηα ηελ ηδενινγία ηνπ εζληθηζκνχ 

δηέγλσζε μεθάζαξα παξά ην παξακνξθσηηθφ θάηνπηξν ηνπ Οζσκαληζκνχ ηελ 

θαηεχζπλζε πξνο ηνλ ακηγή πιένλ Νενηνπξθηζκφ (Bernard Lewis, Ση πήγε ζηξαβά; 
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Γπηηθή επηξξνή θαη κεζαλαηνιηθή αληίδξαζε, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2002 ζει. 

107-108). Απηή ινηπφλ ηελ εμεδεηεκέλε θαηάζηαζε νη ζπγθαηξηλνί παξαηεξεηέο απφ 

ηε Γχζε ηελ νλφκαζαλ Αλαηνιηθφ Εήηεκα, ζε κηα αθαηξεηηθή πξννπηηθή πνπ έβιεπε 

νπζηαζηηθά ην πξφβιεκα σο δήηεκα πιεξψζεσο θελνχ.  

Οη άλζξσπνη ηνπ Σαλδηκάη φκσο επηρείξεζαλ λα πιεξψζνπλ ην θελφ αληίζηξνθα 

δεκηνπξγψληαο έλα πιαίζην θηιειεπζεξνπνίεζεο πνπ ζα ηνπο έδηλε ηα πεξηζψξηα λα 

αλαζρέζνπλ ηελ πνξεία πξνο ηελ θαηάξξεπζε. Ο Μηδράη Παζά είλαη ζα ιέγακε ίζσο 

ν πην ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο κεηαξξπζκηζηή πνπ επηδίσμε απηή ηελ αλάζρεζε κε ηηο 

κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζε ζηε δηνίθεζε ηνπ Βηιαεηηνχ (επαξρία) ηεο Νίο (Davison, 

Reform, ηφκνο 1νο, ζει. 167- 168). Οη κέζνδνί ηνπ απνδείθλπαλ πσο αληηιακβαλφηαλ 

ηα Σαλδηκάη, σο εθζπγρξνληζκφ ηεο δηνίθεζεο, πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκήο θαη 

ηζνλνκία-ηζνπνιηηεία ησλ κεηνλνηήησλ. Ο ίδηνο φκσο ζην ηέινο ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπ ηέζεθε εθπνδψλ απφ ην ίδην ην ζχζηεκα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε ν 

ηζρπξφο άλδξαο ηεο απηνθξαηνξίαο, φζν πεξίπνπ δηήξθεζε θαη ην χληαγκά ηνπ, 

δειαδή κφλν κεξηθνχο κήλεο. Σα γεγνλφηα απφ κφλα ηνπο ππεξθέξαζαλ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, γηαηί απηέο απνδείρζεθαλ εμηζνξξνπεηηθφ λνκηθφ πιαίζην ηάζεσλ 

πνπ απέθιηλαλ ξηδηθά. 

Έλα ηζρπξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηηο πξνεγνχκελεο δηαπηζηψζεηο είλαη ν ηξφπνο 

πνπ επηρείξεζαλ νη κεηαξξπζκηζηέο λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ηεο ηζνλνκίαο ησλ 

ππεθφσλ ζην δήηεκα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. ηελ παξαδνζηαθή δνκή ηεο 

απηνθξαηνξίαο ήηαλ αδηαλφεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζην ζηξαηφ, αλ ν κε 

Μνπζνπικάλνο δελ ελζηεξληδφηαλ πξηλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οζσκαλνχ. Ζ ηδηφηεηα απηή 

εκπεξηέρεη ηξία πξναπαηηνχκελα, ηε λνκηκνθξνζχλε ζην ζνπιηάλν, ηελ απνδνρή ηνπ 

Ηζιάκ, θαη ην λα ζθέπηεηαη θαη λα ελεξγεί θαλείο σο Οζσκαλφο. Με ηα Σαλδηκάη, ε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία θαζίζηαηαη κελ ππνρξεσηηθή, ππάξρεη φκσο ε δπλαηφηεηα 

απαιιαγήο κε ηελ πιεξσκή ζηξαηησηηθνχ αληηζεθψκαηνο. Οη Νεφηνπξθνη αξγφηεξα, 

εθάξκνζαλ ηελ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία, ζηε ινγηθή ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ελεξγνχ αλδξηθνχ κεηνλνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο, θαη αξγφηεξα ηεο 

εμφλησζήο ηνπ ζηα Ακειέ ηακπνπξνχ (Είσγνπ- Καξαζηεξγίνπ ., Σν Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, ε Οζσκαληθή δηνίθεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ γέλνπο, (Κείκελα - Πεγέο 

1830 - 1914), Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 83-84). 
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Μεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κε Μνπζνπικάλσλ απφ ην ζηξαηφ θαη 

ησλ εμνλησηηθψλ λενηνπξθηθψλ κέηξσλ, είλαη δπλαηφ λα εληνπίζνπκε εληειψο 

αθαηξεηηθά θαη ζρεκαηηθά ην πλεχκα ηεο κεηαξξχζκηζεο. Σν λνκηθφ πιαίζην απαηηεί 

ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππνρξεψζεηο, φπσο αθξηβψο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο θαηαζηαηηθνχο 

ράξηεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ άκπλα είλαη ζεκειηψδεο 

ππνρξέσζε φζσλ έρνπλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζην εζληθφ θξάηνο, ελψ δίρσο απηή ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ παξακέλεη αλνινθιήξσηε. Ζ δπλαηφηεηα φκσο ηεο εμαγνξάο 

πξνζδηνξίδεη ηα φξηα θαη ηελ αληίιεςε πνπ δηέπνπλ ην λφκν. Ο ππνρξεσηηθφο 

απνθιεηζκφο αληηθαζίζηαηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ εζεινχζηα απνρή. ζνη κε 

Μνπζνπικάλνη επέκεηλαλ ζηε ζπκκεηνρή ζα ήηαλ έλα ειάρηζην πνζνζηφ 

απνζαξξπλφκελν δηαξθψο απφ δχν παξαπιεξσκαηηθνχο παξάγνληεο, αθελφο ηε 

ζπληξηπηηθή νκφζξεζθε πιεηνςεθία πνπ ζα έθαλε ρξήζε ηεο δηεπθφιπλζεο, 

αθεηέξνπ ηε δηαηήξεζε ζηηο ηάμεηο δηνηθνχλησλ θαη δηνηθνχκελσλ ηεο αξρηθήο 

κνπζνπικαληθήο ππεξνρήο (Είσγνπ- Καξαζηεξγίνπ ., Σν Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, 

ε Οζσκαληθή δηνίθεζε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ γέλνπο, (Κείκελα - Πεγέο 1830 - 1914), 

Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 83-84).  

Έληεθα ρξφληα κφιηο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ξεμηθέιεπζνπ δηαηάγκαηνο Υάη-η 

Υνπκαγηνχλ ην 1867, ηα πξνζθφκκαηα γηα ηελ είζνδν ησλ κε Μνπζνπικάλσλ ζηηο 

παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ ελφπισλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ νκνινγνχληαη ζην 

ππφκλεκα ηνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Πχιεο πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ αηηηνιφγεζε πνπ πξνβάιιεηαη είλαη, 

φηη νη απφθνηηνη αμησκαηηθνί επξφθεηην λα δηνηθήζνπλ ηάγκαηα απνθιεηζηηθά 

κνπζνπικαληθήο ζχλζεζεο γεγνλφο πνπ νινθάλεξα ζα πξνθαινχζε αληηδξάζεηο. 

ηελ νπζία, κε κία θαηαζηξαηήγεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, δειαδή ην φηη αθφκε κε 

ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο παξέκελαλ έμσ απφ ηηο ηάμεηο ησλ νπιηηψλ νη κε 

Μνπζνπικάλνη, δηθαηνινγείηαη κε κία άιιε. Δλ ηέιεη, πξνο ηα έμσ ζα επηηπγραλφηαλ 

ε επίθαζε ηεο θαζνιηθήο ππνρξέσζεο-δηθαηψκαηνο θαη ζηελ νπζία ζα δηαηεξνχηαλ, 

θαηά ην δπλαηφ, άζηθηε ε παξαδνζηαθή δνκή ηεο απηνθξαηνξίαο. Δμ αξρήο αθφκε θαη 

ε νλνκαζία ηνπ λένπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ Asakir-i Mansure-i Muhamedi -yye 

(Νηθεθφξα ηξαηεχκαηα ηνπ Μσάκεζ) έδηλε θαη ην ζηίγκα ηεο ζπληήξεζεο. 

Μεηά ηε ζρεηηθά ζχληνκε ζεψξεζε ηνπ Σαλδηκάη θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηεο Θξάθεο, ζπγθεθξηκέλα, ζε κηα γεληθή 

εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζέζεο ηεο ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα θαη ησλ ζπλζεθψλ 
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πνπ δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε καθξά δηάξθεηα ηεο νζσκαλνθξαηίαο ζηελ πεξηνρή 

απηή. 
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ΚΔΦ. 2°  Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΜΗΛΛΔΣ 

Γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί έλαο φξνο, πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ ηελ 

πεξίνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, σο πξνο ηε ζσζηή ρξνλνινγηθά ρξήζε ηνπ, ηνλ φξν 

κηιιέη. Με ηνλ φξν κηιιέη ελλννχκε ηε δηαίξεζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζπζζσκαηψζεηο, 

κε βάζε ηνπο ζξεζθεπηηθνχο δηαρσξηζκνχο. Με βάζε απηή ηελ νκαδνπνίεζε, 

θαηαηάζζνληαη θαη ζπγθεληξψλνληαη νη θφξνη, θαζνξίδεηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

κε κνπζνπικάλσλ θαη νξγαλψλεηαη θαη πξνσζείηαη ε εθπαίδεπζε απφ ηνπο αξρεγνχο 

ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηε κία πιεπξά ν ζξεζθεπηηθφο 

εγέηεο έρεη ηε δχλακε λα ειέγρεη ηηο λνεκαηνδνηήζεηο πνπ ζα δέρνληαλ νη φξνη 

κηιιέη θαη Ρσκηφο απφ ηνπο ιατθνχο, ζα είρε δειαδή ηελ εμνπζία λα θαζνξίδεη ην 

πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ «κηιιί» πεδίνπ, απφ ηελ άιιε δε πιεπξά, ε νζσκαληθή 

εμνπζία ζα λνκηκνπνηνχηαλ λα νξίδεη ην πιαίζην ηνπ θεληξηθνχ «νζσκαληθνχ» 

πνιηηηθνχ πεδίνπ.   

χκθσλα κε ηνλ Π. Κνλφξηα, ζηηο αξρέο πεξίπνπ ηνπ 18
νπ

 αηψλα δηακνξθψλεηαη ε 

έλλνηα «Ρνπκ κηιιέη» κε ζηφρν λα πεξηγξάςεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο ηα κέιε ηνπ «ηατθά», ηεο νκάδαο ησλ θαηεμνρήλ απίζησλ, ησλ νξζφδνμσλ 

δειαδή ππεθφσλ ηνπ, πνπ είρε σο πξνυπφζεζε ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ Ρσκηψλ 

Φαλαξησηψλ ζηηο ζέζεηο ησλ νζπνδάξσλ ηεο Μνιδνβιαρίαο. Δπνκέλσο, ε 

ζπγθξφηεζε ηνπ «θαλαξηψηηθνπ ζπζηήκαηνο» θαη ε παξάιιειε δηακφξθσζε ηνπ 

Γεξνληηθνχ θαζεζηψηνο ζην Παηξηαξρείν επηβεβαίσζε ηελ θπξηαξρία ηνπ ξσκέηθνπ-

ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, θπξηαξρία πνπ νινθιεξψζεθε κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ 

αξρηεπηζθνπψλ Πεηο θαη Αρξίδνο ηα έηε 1766 θαη 1767 (Κνλφξηαο Π., Οζσκαληθέο 

Θεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, 17νο- αξρέο 20νπ αηψλα, εθδφζεηο 

Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1998,  ζει. 300 ) 

Ζ εκθάληζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε εκπέδσζε ηνπ φξνπ ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

απηνθξαηνξίαο ζπλδέεηαη κε ηελ εγεκνλία ηεο ειιελφθσλεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο, 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ησλ Φαλαξησηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

νξζφδνμνπ κηιιέη. Σε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ην κηιιέη ζεζκνπνηείηαη σο «Ρνπκ», ηελ 

ίδηα αθξηβψο ζηηγκή δηαθνξνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη θπξίσο ηεξαξρείηαη ζε 

ζρέζε κε ηηο εζλν-γισζζηθέο νκάδεο πνπ ην ζπλαπνηεινχλ. Οη φξνη απηνί ηελ 

πεξίνδν απφ ην 1839 έσο ην 1908, αλαγλσξίδνληαη ζεζκηθά θαη κέζα απ' απηνχο 
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λνκηκνπνηείηαη ε «νζσκαληθφηεηα» ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

απφ ην 1908 θαη κεηά, ηα κηιιέη θαηαξγνχληαη θαη κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπο 

λνκηκνπνηείηαη ε εζληθνπνίεζε ησλ ζπλφισλ πνπ απηά φξηδαλ. 

Ο φξνο κηιιέη πην ζπγθεθξηκέλα άξρηζε απφ ην 1875 λα εθηνπίδεηαη ζηα επίζεκα 

νζσκαληθά έγγξαθα απφ ηνλ φξν ηδεκαάη (θνηλφηεηα, νκάδα) γηα λα δεισζεί απφ ην 

επίζεκν θξάηνο ε αλαγλσξηζκέλε κε κνπζνπικαληθή ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα. 

Χζηφζν, ν ηειεπηαίνο απηφο φξνο δελ απαληά ζηα βεξάηηα ηνπ 1884 θαη 1901. Ίζσο 

απηφ νθείιεηαη ζην ζηεξεφηππν θαη ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ βεξαηίσλ. Παξφια 

απηά νη κε κνπζνπικαληθέο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηδίσο απηέο πνπ είραλ 

αλαγλσξηζκέλνπο απφ ην Κξάηνο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ήδε απφ παιαηφηεξεο επνρέο 

(Οξζφδνμνη, Αξκέληνη, Δβξαίνη), ζπλέρηδαλ λα απνθαινχληαη κηιιέη ζηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε ηεο νζσκαληθήο γιψζζαο.    

Με εμαίξεζε ηε γισζζηθή αλνκνηνγέλεηα ησλ νξζνδφμσλ κηιιέη, απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσληθή θαη πιεζπζκηαθή ηνπ ζχζηαζε ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία,  είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ειιελφθσλσλ, ζε απηνχο πνπ έθεξαλ ηελ 

νζσκαληθή ππεθνφηεηα θαη ζε απηνχο πνπ έθεξαλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα, 

δηάθξηζε πνπ δε γίλεηαη εχθνια νξαηή, αιιά θαη κε ειιηπείο πιεξνθνξίεο. Ζ ίδξπζε 

ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πξνθάιεζε ξήμε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νζσκαληθνχ εδαθηθνχ 

ρψξνπ κε άκεζε επίδξαζε ζηε ζεζκηθή ελφηεηα ησλ Ρσκηψλ (ία Αλαγλσζηνπνχινπ, 

Μηθξά Αζία, 19
νο

-1919, Οη ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηεο, απφ ην κηιιέη ησλ Ρσκηψλ 

ζην ειιεληθφ  έζλνο, εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997, ζει. 309) 

χκθσλα κε ηελ Αλαγλσζηνπνχινπ, ν φξνο «κέζε αζηηθή ηάμε» αλαθέξεηαη ζηα 

παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, δηαθξίλνληάο ηελ απφ ηελ «ειιελν-νζσκαληθή αζηηθή 

ηάμε» ησλ Ρσκηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ιφγσ ηεο κηθξήο νηθνλνκηθήο ηεο 

επηθάλεηαο, θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηεο ελαζρνιήζεσλ (ηαηξηθή, δηθεγνξία, 

ηξάπεδεο, εκπφξην). Αθφκα ιφγσ ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, κηαο θαη ηα κέιε ηεο 

πηνζεηνχζαλ ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα παξακεξίδνληαο ηνλ νζσκαληζκφ, ηνλ νπνίν 

επέιεμαλ νη λέν-Φαλαξηψηεο κεγαιναζηνί, κεγαιέκπνξνη, κεγαινηξαπεδίηεο θαη 

αλψηεξνη θξαηηθνί ππάιιεινη, ζην φλνκα ηεο νζσκαληθήο λνκηκφηεηαο, ηελ νπνία 

επηδίσθαλ λα δηαθπιάμνπλ, εθφζνλ ράξε ζε απηή απνιάκβαλαλ ηα νθέιε ηνπ 

πινχηνπ θαη ηεο εμνπζίαο πνπ δηαηεξνχζαλ (ία Αλαγλσζηνπνχινπ, Μηθξά Αζία, 
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19
νο

-1919, Οη ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηεο, απφ ην κηιιέη ησλ Ρσκηψλ ζην ειιεληθφ  

έζλνο, εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1997, ζει. 300-320)  

Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο αλαιχεη, φηη ε «κέζε αζηηθή ηάμε» ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ησλ 

Οζσκαληθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επλφεζαλ ηελ 

κεηαλάζηεπζε πνιιψλ Διιήλσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζπκβάιινληαο 

ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξγησλ επαγγεικάησλ 

φπσο δαζθάισλ, θαζεγεηψλ, δεκνζηνγξάθσλ.  

ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε Απηνθξαηνξία δελ θαηάθεξε λα ζεζπίζεη 

θαζεζηψο δηάθξηζεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Ρσκηψλ ππεθφσλ, θάλνληαο δπζδηάθξηηα 

ηα φξηα ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, πξνο ηε κία ή ηελ άιιε 

θαηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία νξίδνπκε απηή ηελ 

ηάμε λα κελ είλαη κφλν νηθνλνκηθά αιιά θαη πνιηηηθά.  

Κπξίσο νη έκπνξνη άζθεζαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

εθηφο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίνλ ζεσξνχζαλ φηη αλήθνπλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Σν παξαπάλσ δε θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ Ρσκηψλ πνπ 

δηαβηνχζαλ ζηα φξηα ηεο Θξάθεο, αιιά ζε κεξηθνχο πινχζηνπο, πνπ δηαηήξεζαλ ή 

πηνζέηεζαλ αθφκα ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Δπίζεο ππήξρε θαη κηα ηζρπξή 

κεξίδα ειιελφθσλσλ εκπφξσλ θαη επηζηεκφλσλ, Οζσκαλψλ ή Διιήλσλ ππεθφσλ, νη 

νπνίνη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθν- πνιηηηθψλ αιιαγψλ, πνπ δηήιζε ε απηνθξαηνξία ή 

ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ Διιάδα, ελζηεξλίζηεθαλ ηα θειεχζκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

εζληθηζκνχ, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ εζληθή εθπαίδεπζε. 
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ΚΔΦ. 3° ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΚΟΜΗΚΔΤΖ 

Σν θιέγνλ δήηεκα πεξί ηεο ζενθξαηηθήο ή θνζκηθήο πθήο ηεο νζσκαληθήο άξρνπζαο 

ηάμεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αθνχ πξνεγνπκέλσο εμεηάζνπκε ηνλ φξν θνζκηθφο θαη 

ηε ζεκαζία ηνπ. Ο φξνο θνζκηθφο- ιατθφο ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο 

πνπ δελ αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ θιεξηθψλ, θαη ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα. Δπίζεο ζε 

αληίζεζε κε ηε ινγηθή δελ ππάξρεη πνπζελά ζξεζθεία κε θνζκηθή ζηάζε (Ilber 

Ortayli, Ο πην καθξχο αηψλαο, φ. π., ζει. 295-296 ) 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ πεξηγξαθή ηεο θνζκηθήο ηάμεο. Οξηζκέλνη 

δειψλνπλ φηη πεξηθιείεη νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε ζξεζθεία θαη πίζηε, 

απνδερφκελνη ηελ εθθνζκίθεπζε. ε άιιε πεξίπησζε ππνδειψλεηαη φηη ξπζκηζηήο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο απνηειεί έλα λνκηθφ θαζεζηψο ζηεξηδφκελν ζε εμσ-

ζξεζθεπηηθέο πεγέο φπνπ ππεξέρνπλ λνκηθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ιεγφκελε θνζκηθή  

θνηλσλία ζεκαίλεη έλα θνηλσληθφ θαζεζηψο, φπνπ ππάξρεη κηα λνκηθή δηαδηθαζία θαη 

δνπλ άηνκα δηαθνξεηηθήο ζξεζθείαο θαη θχινπ κε ίζνπο φξνπο. Με ιίγα ιφγηα, φηαλ 

κηα θνηλσλία έρεη ζξεζθεπηηθή αλνρή θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κηα λνκηθή 

δηαδηθαζία πνπ εκπλεχζηεθε απφ ηέηνηνπ είδνπο κε ζξεζθεπηηθέο πεγέο, φπσο 

αθξηβψο ζπλέβε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζηελ παιαηά ξσκατθή θαη ζηελ 

Απηνθξαηνξία ηνπ Σδελγθίδ ραλ.  

ε κηα θνηλσλία δελ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα εθθνζκίθεπζε, αλ θάζε ζξεζθεπηηθή 

θνηλφηεηα δελ δηνηθείηαη κε ηνπο ίδηνπο λφκνπο, αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο 

θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζξεζθεπηηθή 

πίζηε, φπσο αληζφηεηα ζηελ θιεξνλνκηά, έθπησζε ζηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή 

δσή θαη δηαθνξεηηθφηεηα, θαη κάιηζηα φηαλ ηζρχεη κφλν γηα κηα νξηζκέλε ηάμε, φπσο 

ιφγνπ ράξε γηα ηνπο θιεξηθνχο. 

Ζ εθθνζκίθεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο, εθφζνλ 

θαζνξηζηεί φηη απηή δελ πξνζδίδεη ζε θακία απφ απηέο ζξεζθεπηηθή ππεξνρή θαη 

ηδηαηηεξφηεηα, θαη φηη είλαη ηζφηηκε κε ηελ θεληξηθή ζχγρξνλε θνηλσληθή δνκή. 

Δπνκέλσο ε εθθνζκίθεπζε, κέρξη θάπνην ζεκείν, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Μφλνλ πνπ απηή ε 

ηδενινγία ζην επίπεδν κηαο ζαθνχο θνηλσληθήο εμέιημεο κπνξεί θαη λα επηηαρχλεη ηε 
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λέα δηθαηνζχλε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, φπσο ε εκθάληζε 

κηαο λέαο αζηηθήο ηάμεο. 

ην εξψηεκα εάλ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ππήξμε πξάγκαηη έλα ζενθξαηηθφ 

θξάηνο, νη απαληήζεηο πνηθίινπλ θαη ην ζέκα βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε. Σν νζσκαληθφ 

θξάηνο σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηε δηθαηνζχλε πεξηγξάθεηαη σο έλα ζχζηεκα ζην 

νπνίν θπξηαξρνχλ νη ζετθνί λφκνη: " Ζ ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο είλαη ην Ηζιάκ, νη λφκνη 

πεγάδνπλ απφ ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία", κε ηε θξάζε απηή, ζπλνςίδνπλ ηηο ζέζεηο 

ηνπο θαη πεξηγξάθνπλ ην νζσκαληθφ θξάηνο σο έλα θξάηνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ Ηεξφ 

Νφκν.  

ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ηζηνξηθνί ζπγγξαθείο φπσο ν ηακαηφπνπινο 

Γ. θαη ν Κνλφξηαο Π. ππνζηεξίδνπλ φηη ζηελ νζσκαληθή θνηλσλία επηδείρηεθε αλνρή 

θαη ζηηο κε κνπζνπικαληθέο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πξνλφκηα πνπ είραλ 

παξαρσξεζεί ζην Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ δηάθνξνπο ζνπιηάλνπο, 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Σαλδηκάη, πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε «εηδηθψλ ζπκβνπιίσλ», 

θαη απηή αθξηβψο είλαη ε εθθνζκίθεπζε (ηακαηφπνπινο Γ., Μεηαξξχζκηζε θαη 

εθθνζκίθεπζε, Πξνο κηα αλαζχλζεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ 

ηνλ 19ν αηψλα, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2003, ζει. 35-36 θαη Κνλφξηαο Π., 

Οζσκαληθέο Θεσξήζεηο γηα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, 17νο- αξρέο 20νπ αηψλα, 

εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 1998,  ζει. 315-361 ) 

Μηα νκάδα ζπγγξαθέσλ ηζηνξηθψλ κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Σνχξθν ηζηνξηθφ 

Omer Lutfi Barkan, ζεσξνχλ φηη ζηελ νξγάλσζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ δσήο πάλσ απφ ηνπο ηεξνχο λφκνπο βξίζθνληαλ νη λφκνη πνπ 

ζεζπίδνληαλ απφ ηελ θνζκηθή εμνπζία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, θαη πσο γη απηφλ ην ιφγν 

δελ είλαη πνιχ εχθνιν λα ζεσξεζεί ην νζσκαληθφ θξάηνο σο ζενθξαηηθφ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ παξαηεξήζεη θαιχηεξα θαλείο απηή ηελ νξγάλσζε ζα 

δηαπηζηψζεη φηη επαιεζεχεηαη απηή ε άπνςε. Οη θαλνπλακέδεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

θξαηηθή δσή θαη ην θαζεζηψο ηεο γεο δελ βξίζθνληαλ ζε αξκνλία κε ην ζενθξαηηθφ 

δίθαην. Ο Οζσκαλφο θαδήο ζηεξηδφηαλ, θαηά θαλφλα, ζην εζηκηθφ δίθαην παξά ζηνλ 

ηεξφ λφκν, φρη κφλν γηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο ή ζρεηηθά κε ηε γαηνθηεζία, 

αιιά, κεξηθέο θνξέο, θαη γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ δίθαην.  
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Θεσξεηηθά, είλαη δχζθνιν λα ηζρπξηζηεί θαλείο κε απφιπηε βεβαηφηεηα, φηη ην 

νζσκαληθφ θξάηνο δελ ππήξμε παξάιιεια θαη ζενθξαηηθφ. Δμεηάδνληαο ηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ζξεζθεπηηθφ θαη 

παξαδνζηαθφ θαζεζηψο. Καηαιήμακε ινηπφλ, ζην φηη ην θνζκηθφ θξάηνο είλαη εθείλν 

πνπ εμαζθαιίδεη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο ίδηνπο λφκνπο, 

άξα απφ απηήλ ηελ άπνςε είλαη έλα θξάηνο ζπγθεληξσηηθφ. Βεβαίσο, απηή ε 

ηδηαηηεξφηεηα ζεκαίλεη ηελ απαινηθή ζξεζθεπηηθψλ λφκσλ θαη δηαθξίζεσλ γηα 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, φπσο άλδξεο θαη γπλαίθεο, θαη γηα ηνπο πηζηνχο 

δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ (Ortayli I, Ο πην καθξχο αηψλαο, φ. π., ζ. 300-340). 
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ΚΔΦ. 4° ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΑΗ Ο ΚΡΗΜΑΗΚΟ 

ΠΟΛΔΜΟ 

4.1 Σο Αςηοκπαηοπικό Γιάηαγμα ηος Υάη-ι επίθ ηο 1839 

Ζ απφπεηξα ηνπ ειίκ Γ’ (1789-1807) λα αλαδηνξγαλψζεη ην ζηξάηεπκα κε ηελ 

ίδξπζε ελφο ηαθηηθνχ ζηξαηνχ επξσπατθνχ ηχπνπ, ηνπ Νηδακί Σδεληίλη, ζπλάληεζε 

ηελ αληίδξαζε ησλ Γεληηζάξσλ θαη ηειηθά θφζηηζε ζηνλ ίδην θαη ζην δηάδνρφ ηνπ 

Μνπζηαθά Γ’, ην ζξφλν θαη ηε δσή ηνπ. O ειίκ απέηπρε επίζεο λα ειέγμεη ηε δξάζε 

ησλ Αγηάλλεδσλ, ησλ ηζρπξψλ ηνπαξρψλ πνπ αληινχζαλ ηε ζηξαηησηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηνπο δχλακε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο δεζκνχο πνπ είραλ κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ιηγφηεξν απφ ηε βνχιεζε ηεο Πχιεο. O Μαρκνχη Β’ (1808-1839) 

ππνρξεψζεθε ακέζσο κεηά ηελ άλνδφ ηνπ ζην ζξφλν λα ζπλάςεη κε ηνπο Αγηάλλεδεο 

κηα ζπκθσλία πνπ εμαζθάιηδε ηελ εγεηηθή ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο επαξρίεο. 

Καηάθεξε φκσο κέζα ζηα είθνζη έλα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ λα αλαηξέςεη ηνλ 

αξλεηηθφ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ((Νενθιήο αξξήο, Οζκαληθή Πξαγκαηηθφηεηα- γηα 

ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Οζκαληθνχ θξάηνπο, 2νο ηφκνο, εθδφζεηο Αξζελίδε θαη 

ΗΑ, Αζήλα, ζει. 524-525). 

Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ηελ επνρή ε Απηνθξαηνξία ππέζηε βαξηά πιήγκαηα, φπσο 

ηελ αλαθήξπμε ηεο εξβίαο ζε απηφλνκε εγεκνλία θαη ηεο Διιάδαο ζε αλεμάξηεην 

εζληθφ θξάηνο, δχν ήηηεο ζε ηζάξηζκνπο ξσζνηνπξθηθνχο πνιέκνπο θαη δχν αηπρείο 

αλακεηξήζεηο κε ηνλ αηγχπηην ππνηειή ηεο Μνράκελη Αιή, ε θεληξηθή εμνπζία 

ζηεξεψζεθε θαη ηέζεθαλ νη βάζεηο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν ζνπιηάλνο Μαρκνχη Β’, γηα λα απνηξέςεη ηε 

δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο, αλαγθάζηεθε λα πάξεη δξαζηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζεη ηε δχλακε ησλ ηζρπξψλ Οζσκαλψλ ηνπαξρψλ, ησλ Γεληηζάξσλ, ηεο 

αλψηεξεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ πξνζεισκέλσλ ζηελ παξάδνζε κνπζνπικάλσλ 

νπιεκά, επίζεο λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ αλάκεζα ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαη ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηνπ. Άιισζηε, νη επξσπατθέο 

δπλάκεηο ηεο επνρήο, ηδηαίηεξα ε Μ. Βξεηαλία θαη ε Γαιιία,  πνπ γηα δηθνχο ηνπο 

ιφγνπο ε θαζεκηά, επηζπκνχζαλ ηε δηαηήξεζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, 

πίεδαλ ην ζνπιηάλν λα πξνρσξήζεη ζε κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα κεηέηξεπαλ 
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ζηαδηαθά ην ζενθξαηηθφ θξάηνο ησλ απνγφλσλ ηνπ Οζκάλ ζε θαζαξά θνζκηθφ- 

επξσπατθφ.  

O Μαρκνχη Β’ πξψηα θαζππέηαμε ηνπο Αγηάλλεδεο θαη ηνπο αλάγθαζε λα δερηνχλ 

ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο Πχιεο θαη θαηφπηλ ζηα 1826, δηέιπζε βίαηα ην γεληηζαξηθφ 

ζψκα, ην γεγνλφο πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο Vaka-i Hayriye ή Hayliye Olay, 

δειαδή αίζην γεγνλφο. Μ' απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν παξακέξηζε κηα ζεκαληηθή εζηία 

αληίδξαζεο θαηά ησλ ζηξαηησηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αιιά εμαθάληζε ην κνλαδηθφ 

ζεζκφ πνπ εμέθξαδε ην ιατθφ αίζζεκα ησλ κνπζνπικάλσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

Πξάγκαηη, νη Γελίηζαξνη είραλ απφ θαηξφ δηεηζδχζεη ζηηο ζπληερλίεο θαη είραλ 

ζπκβάιεη κε ην θχξνο ηνπο ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ κέζσ κνλνπσιηαθψλ 

παξαρσξήζεσλ. 

Οη ζπληερλίεο σο νξγαλψζεηο επαγγεικαηηψλ ηεο πφιεο, θπξίσο ηερληηψλ, είραλ 

θνξνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο εληφο ησλ νξίσλ θάζε επαγγέικαηνο. Οη 

ζπληερλίεο, ζπρλφηεξα νξγαλσκέλεο αλά ζξήζθεπκα αιιά ελίνηε θαη κεηθηέο, είραλ 

ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή ηεξαξρία πνπ πξνέθππηε κε αξραηξεζίεο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηνπο. Βαζηθή απνζηνιή ηνπο ήηαλ ε ζπιινγή ησλ θφξσλ πνπ αλήθαλ ζην θξάηνο, ν 

έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο θαη ε δηαθχιαμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ήζνπο. Σν 

18
ν
 αηψλα νη ζπληερλίεο απέθηεζαλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία έλαληη ηεο 

απνδπλακσκέλεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη άξρηζαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηνίθεζε ηεο θνηλφηεηαο (Παπνχιηα Γ. Βαζηιηθή. Απφ ηελ Απηνθξαηνξία ζην Δζληθφ 

Κξάηνο, Ηδενινγηθέο θαη Κνηλσληθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο Πνιηηηθήο Οξγάλσζεο ησλ 

Υσξψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2003 ζει. 300-

301) 

Ζ δηάιπζε ησλ Γεληηζάξσλ άλνηγε ινηπφλ ην δξφκν γηα ηελ θαζππφηαμε ησλ 

ζπληερληψλ σο θνηλσληθψλ ζπζζσκαηψζεσλ θαη σο ζεζκνχ κε πξνλνκηαθή ζέζε 

ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο, πξνο φθεινο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 

θαη ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ζ εκπνξηθή αγγιν-νζσκαληθή ζπλζήθε ηνπ 1838, πνπ 

επέβαιε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ ζην εκπφξην ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κε ηελ 

Δπξψπε, ήηαλ αθφκε έλα βήκα ζηελ ελζσκάησζε ηεο νζσκαληθήο νηθνλνκίαο ζηε 

δηεζλή αγνξά. 

Σηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Μαρκνχη Β΄ ζπλέρηζε ν δηάδνρφο ηνπ 

Ακπληνχι Μεηδίη Υαλ (1839-1861), ν νπνίνο, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηα ζρέδηα ηνπ 
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πξνθαηφρνπ ηνπ, εμέδσζε ακέζσο κεηά απφ ηελ αλάξξεζή ηνπ ζην ζξφλν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα Υάη-η εξίθ ηνπ Γθηνπιραλέ. Σν 

δηάηαγκα θνηλνπνηνχζε ηελ αλάιεςε κεηαξξπζκηζηηθνχ έξγνπ, πνπ ζπλνςηδφηαλ ππφ 

ηνλ φξν Σαλδηκάη σο κεηαξξχζκηζε ή ηαθηνπνίεζε, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ζηελ Απηνθξαηνξία  θαη έκειιε λα εγθαηληάζεη κηα επνρή αιιαγψλ 

ζηε δσή ησλ ππεθφσλ ζ' φιε ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα.  

Δπίζεκα έρεη θαζηεξσζεί απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία ε επνρή ηνπ Σαλδηκάη, δειαδή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο λα αξρίδεη ην 1839 κε ην πεξίθεκν 

δηάηαγκα ηνπ Γθηνπιραλέ. ηηο 3 Ννεκβξίνπ ην 1839 ν λένο ζνπιηάλνο Ακπληνχι 

Μεηδίη ζπγθάιεζε ηνπο ππνπξγνχο ηνπ θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ μέλσλ 

δπλάκεσλ, ζηνλ θήπν ησλ Ρφδσλ ηνπ παιαηηνχ Σνπ Καπί. Δθεί εμέδσζε θαη 

δηαβάζηεθε ην νκψλπκν απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα (Mehrad Kia, The Ottoman 

Empire, Greenwood Press 2008, ζει. 115-116). 

Σν δηάηαγκα απηφ, πνπ είρε ζπληάμεη θαη ππήξμε θχξηνο εκπλεπζηήο ηνπ ν Τπνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ  Μνπζηαθά Ρεζίλη Παζά, θαη ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε ησλ επξσπατθψλ 

δπλάκεσλ, απνηεινχζε ηελ έγγξαθε πξφζεζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο γηα βαζηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Σν θξάηνο παξείρε εγγπήζεηο γηα ηε δσή, ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηνπζία 

ησλ ππεθφσλ. Τπνζρφηαλ έλα επλννχκελν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο πνπ ζα 

αληηθαζηζηνχζε ην ζχζηεκα εθκίζζσζεο ησλ θφξσλ θαη ηα ηδηαίηεξα πξνλφκηα, 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο ζην ζηξαηφ θαη ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν 

φισλ ησλ ππεθφσλ, αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο θαη εζληθφηεηαο (φ. π. Mehrad Kia 

ζει. 115-116). 

Κχξηνη θνξείο ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ πλεχκαηνο ηνπ Σαλδηκάη, ήηαλ ε 

γξαθεηνθξαηηθή ππαιιειία πνπ είρε εληζρχζεη ν ζνπιηάλνο Μαρκνχλη Β’. Απηφο ν 

γξαθεηνθξαηηθφο κεραληζκφο είλαη πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα επαλαθέξεη ηελ εμνπζία 

ζην θέληξν απφ ηελ πεξηθέξεηα, επηπξφζζεηα ε πξαγκαηηθή εμνπζία κεηαθέξεηαη απφ 

ηελ Τςειή Πχιε ησλ ζνπιηάλσλ ζην παιάηη ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε ή πιένλ πηα 

Πξσζππνπξγνχ. Οη λέεο ειίη θάιπςαλ ην θελφ εμνπζίαο ησλ αδχλακσλ ζνπιηάλσλ 

(φ. π.  Zurcher ζει. 98- 100). 

Μεηά ηηο νδπλεξέο ήηηεο πνπ είρε γλσξίζεη ε απηνθξαηνξία ζηα πεδία ησλ καρψλ, 

είρε γίλεη θαηαλνεηφ πσο κέρξη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηελ πιήξε εμίζσζή 

ηνπ κε ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ επξσπατθνχο, ε άκπλα ηνπ θξάηνπο ζα βαζηδφηαλ ζηε 
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δηπισκαηία. Καζψο ε εμνπζία κεηαηνπίζηεθε ζηνπο γξαθεηνθξάηεο έγηλαλ 

παληνδχλακνη, επνκέλσο ήηαλ επλφεην γηα ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ λα είλαη θαη 

Πξσζππνπξγφο, θπξηαξρψληαο ζε απηά ηα αμηψκαηα νη : Μνπζηαθά Ρεζίλη Παζά 

(1800- 1858), Κεηδεδηδαληέ Φνπάη (1815- 1869) θαη Μερκέη Δκίλ Παζά (1815- 

1871), ηξεηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πεξίνδν Σαλδηκάη (The 

Cambridge History of Turkey, Vol 4: Turkey in the Modern World, Cambridge. 

University Press, 2006, ζει. 13-14). 

Ο Μνπζηαθά Ρεζίλη Παζά ζεσξείηαη ε επηηνκή ηνπ πλεχκαηνο ησλ αληξψλ ηνπ 

Σαλδηκάη (tanzimatgitlar). εκαληηθφ ζεκείν ζηελ θαξηέξα ηνπ ήηαλ ε ππεξεζία σο 

πξέζβεο ζην Παξίζη (1834- 1836) θαη έπεηηα ζην Λνλδίλν (1836- 1837). ηελ 

Δπξψπε ήξζε ζε επαθή κε ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ, φπσο ηνλ 

Metternich θαη ηνλ Palmerston. εκαληηθφ ζεκείν επίζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

απηνθξαηνξίαο, ήηαλ θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε ησλ Άγγισλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο σο αληίβαξν ζην ξσζηθφ επεθηαηηζκφ (Stanford Shaw- Ezel Kural 

Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II.: Reform, 

Revolution and Republic: The rise of Modern Turkey, 1808- 1975, Cambridge 

University Press 1977, ζει. 59- 61). 

Ζ δηαθήξπμε ηνπ Σαλδηκάη βξήθε έλζεξκε ππνζηήξημε θαη ζπκπαξάζηαζε απφ απηφ 

πνπ παξαθηλδπλεπκέλα ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε σο νζσκαληθή αζηηθή 

ηάμε, φρη φκσο κε ηε δπηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά σο ε ηάμε θπξίσο ησλ 

κνπζνπικάλσλ πνπ είραλ ιάβεη επξσπατθή παηδεία, ζηειέρσλαλ ηελ γξαθεηνθξαηία 

ηεο απηνθξαηνξίαο, επηζπκνχζαλ ηε δηαηήξεζή ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

ελδπλάκσζή ηεο κέζα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο.  

Πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηέο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κεγάισλ 

επξσπατθψλ δπλάκεσλ, ππήξμαλ ε Γαιιία θαη ε Μ. Βξεηαλία. Οη Οζσκαλνί 

κεηαξξπζκηζηέο έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηε ζεκαζία ηνπ δηθαίνπ σο θξηηήξην γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο, θαη ηνπο αζθήζεθε νμεία θξηηηθή γη’ απηφ, φηη δειαδή 

πξνζπαζνχζαλ λα κηκεζνχλ ηα δπηηθά πξφηππα (Παπνχιηα Γ. Βαζηιηθή. Απφ ηελ 

Απηνθξαηνξία ζην Δζληθφ Κξάηνο, Ηδενινγηθέο θαη Κνηλσληθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο 

Πνιηηηθήο Οξγάλσζεο ησλ Υσξψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Δθδφζεηο Βάληαο 

2003, ζει. 322-323) 
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Πνιινί φκσο ππήξμαλ θαη νη πνιέκηνί ηνπ. ην εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο πνιινί 

κνπζνπικάλνη δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ εμίζσζή ηνπο κε ηνπο κε κνπζνπικάλνπο θαη 

αλαθέξνληαλ ζην ηζιακηθφ δίθαην- εξηάη, κε ηελ αηηηνινγία πσο ηα λέα πξνλφκηα 

ησλ κε κνπζνπικάλσλ δε ζπκβάδηδαλ κε ηνλ ηεξφ ηζιακηθφ λφκν. ιε απηή ε νξγή 

γηα ηε λέα εμηζσηηθή θαηάζηαζε νδήγεζε ζε θήκεο φηη νη λέεο κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ 

έξγν ησλ απίζησλ κε ζηφρν ηελ θαηάξξεπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

Με βάζε επίζεο ην δηάηαγκα Υάη-η εξίθ ηνπ Γθηνπιραλέ, κε ην νπνίν εγθαηληάζηεθε 

ε πεξίνδνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη, θαηαξγήζεθε ε θαηεγνξία ησλ 

«ξαγηάδσλ», δειαδή ησλ θνξνινγνχκελσλ ππεθφσλ ρσξίο δηθαηψκαηα, 

θαηαξγήζεθαλ νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ κε κνπζνπικάλσλ θαη φινη νη ππήθννη ηνπ 

ζνπιηάλνπ απέθηεζαλ ίζα δηθαηψκαηα. Αλ θαη ηα κέηξα απηά δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

ιχζνπλ σο δηα καγείαο ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ηελ απηνθξαηνξία, 

κνιαηαχηα θαίλεηαη φηη είραλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πεξηνρψλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο δνχζαλ κεηθηνί πιεζπζκνί. Δηδηθφηεξα, ζηε κείδνλα 

Θξάθε απφ ηελ επνρή απηή θαη κεηά παξαηεξήζεθε κηα ζπλερψο εληεηλφκελε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ νπνία ν ξφινο ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο.  

κσο θαη νη κε κνπζνπικάλνη δελ ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνη κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο, νη 

Έιιελεο γηα παξάδεηγκα εμηζψζεθαλ κε ηηο άιιεο κε κνπζνπικαληθέο νκάδεο ελψ 

κέρξη πξηλ ηελ πεξίνδν Σαλδηκάη ήηαλ νη πην πξνλνκηνχρνη κε κνπζνπικάλνη, επίζεο 

δελ επηζπκνχζαλ λα ζηξαηεχνληαη. Απφ ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο δπλάκεηο, ε 

Απζηξία ηνπ Metternich ππήξμε επηθπιαθηηθή ζην Σαλδηκάη ελψ ε Ρσζία ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο Πχιεο δηέβιεπε ηελ απμαλφκελε αγγιηθή επηξξνή πνπ είρε 

αληηξσζηθή αηρκή (Παπνχιηα Γ. Βαζηιηθή. Απφ ηελ Απηνθξαηνξία ζην Δζληθφ 

Κξάηνο, Ηδενινγηθέο θαη Κνηλσληθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο Πνιηηηθήο Οξγάλσζεο ησλ 

Υσξψλ ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Δθδφζεηο Βάληαο 2003,ζει. 322-323). 

Μεγαιχηεξε ζεκαζία φκσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο ίδηεο είρε εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη 

αθνξνχζαλ φινπο ηνπο ππεθφνπο αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο ή θνηλσληθήο ζέζεο, ην 

φηη δήισλαλ ξεηά ηελ απφθαζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα θαηλνηνκήζεη. Παξά ηελ 

αλαθνξά ζηηο παιαηέο δφμεο ηεο απηνθξαηνξίαο ζηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ, ζην 

δηάηαγκα γηλφηαλ ζαθέο φηη νη αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαλ ήηαλ "αιινηνχζαη θαη 

αλαλενχζαη εληειψο ηαο αξραίαο ζπλεζείαο". Με απηφλ άιισζηε ηνλ ηξφπν 
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εξκελεχηεθαλ ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππεθφνπο ηεο απηνθξαηνξίαο φζν θαη απφ 

ηνπο Δπξσπαίνπο.  

Σέινο, δελ είλαη ηπραίν φηη ην δηάηαγκα εθδφζεθε ζε κηα επνρή πνπ ε απηνθξαηνξία 

ρξεηαδφηαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ επξσπατθψλ Γπλάκεσλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ 

αηγχπηην ππνηειή ηεο Μνράκελη Αιή, κε ηνλ νπνίν είρε εκπιαθεί εθ λένπ ζε έλαλ 

θαηαζηξνθηθφ γη' απηήλ πφιεκν. ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα 

απέηξεπαλ ηε δηάιπζε ηεο απηνθξαηνξίαο, ζα νξζνινγηθνπνηνχζαλ ηε δηνίθεζε θαη 

ζα δηεπθφιπλαλ ηε δηείζδπζε ηνπ επξσπατθνχ θεθαιαίνπ, ε Πχιε κπνξνχζε λα 

ινγαξηάδεη ζηε ζπκπαξάζηαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη θπξίσο ηεο 

Μ. Βξεηαλίαο. 

4.2 Ο Κπιμαϊκόρ Πόλεμορ (1853- 1856): Δπιπηώζειρ και 

μεηαππςθμίζειρ ζηην Οθωμανική Αςηοκπαηοπία 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1856, ν Κξηκατθφο Πφιεκνο έιαβε απξφζκελε ηξνπή φηαλ ε 

Απζηξία απνθάζηζε λα αλακηρζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνεηδνπνίεζε ηε Ρσζία φηη 

εάλ δελ δερφηαλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ερζξνπξαμηψλ θαη δελ πξνζεξρφηαλ ζην ηξαπέδη 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζα αλαιάκβαλε ζηξαηησηηθή δξάζε ελαληίνλ ηεο. ην 

κεηαμχ, νη ξσζηθέο δπλάκεηο αληηκεηψπηδαλ ήδε δπζθνιίεο ζηελ αλακέηξεζε ηνπο 

ηφζν κε ηνπο Οζσκαλνχο φζν θαη κε ηνπο Αγγινγάιινπο. Σν ελδερφκελν ελφο 

ηξηκέησπνπ πνιέκνπ, πνπ κπνξνχζε λα έρεη νιέζξηεο επηπηψζεηο γηα ηε Ρσζία, 

νδήγεζε ηνλ ηζάξν ζε ζπκβηβαζκφ.  

Σνλ Μάξηην ηνπ 1856, ζην Παξίζη ηα αληηκαρφκελα κέξε ππέγξαςαλ ζπλζήθε 

εηξήλεο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ πξνέβιεπε: ηελ απνζηξαηησηηθνπνίεζε ηνπ Δχμεηλνπ 

Πφληνπ θαη ηνλ ειεχζεξν δηάπινπ ηνπ απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο φισλ ησλ 

θξαηψλ. Με ην ίδην θείκελν, νη εκπιεθφκελεο πιεπξέο αλαγλψξηδαλ ηελ εδαθηθή 

αθεξαηφηεηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ελψ ε Ρσζία ππνρξεσλφηαλ λα 

παξαηηεζεί απφ ην ξφιν ηεο «πξνζηάηηδαο» ησλ ρξηζηηαλψλ ππεθφσλ ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Ζ πλζήθε ηνπ Παξηζηνχ ζηελ νπζία πξνζπάζεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα φισλ 

ησλ πιεπξψλ. Καη ελ κέξεη ηα θαηάθεξε. Οη Ρψζνη πέηπραλ ηελ αλεκπφδηζηε έμνδν 

ηνπο ζηε Μεζφγεην. Οη Άγγινη θαη νη Γάιινη θαηφξζσζαλ λα πεξηζψζνπλ ηε 

ζχκκαρν απηνθξαηνξία θαη καδί ηεο ηα πξνλφκηα πνπ απηή ηνπο παξείρε, ελψ νη 
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Οζσκαλνί θαηάθεξαλ λα απαιιαγνχλ απφ ηε ξσζηθή παξεκβαηηθφηεηα ζηα 

εζσηεξηθά ηνπο. 

Ο Κξηκατθφο Πφιεκνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί νξφζεκν. Ζ έθξεμε ηνπ 

έθιεηλε ηηο εθθξεκφηεηεο κηαο επνρήο, ελψ ε ιήμε ηνπ άλνηγε ην θεθάιαην κηαο 

άιιεο. Γηα ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή κηαο πεξηφδνπ, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνίαο ππήξμαλ νη 

κεγάιεο αληηζέζεηο. Οη εζληθνί νξακαηηζκνί θαη νη επηδηψμεηο πέξαζαλ ζε δεχηεξε 

κνίξα. Γηα ηνπο Έιιελεο ππεθφνπο ηνπ ζνπιηάλνπ δε, ηα πξάγκαηα μεθαζάξηζαλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν. Ζ κεηαζηξνθή ηεο ξσζηθήο πνιηηηθήο έλαληη ηνπο δελ άθελε 

πεξηζψξηα γηα παξεξκελείεο. ην εμήο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδένπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο αιιά θαη λα αλακέλνπλ βνήζεηα απφ ην ιεγφκελν θαη «μαλζφ 

γέλνο». Απηφ θαηέζηε αθφκα πην μεθάζαξν, φηαλ ζρεδφλ κηα εηθνζαεηία αξγφηεξα, νη 

Ρψζνη θάλεθε λα επλννχλ ηηο βνπιγαξηθέο δηεθδηθήζεηο. 

Οη ειιεληθέο εμεγέξζεηο ηνπ 1853-54, ε έθηαζε ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, ηνπο έπεηζαλ πσο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηε 

Βαιθαληθή, ρξεηάδνληαλ έλαλ πην ειέγμηκν ζχκκαρν. Γη' απηφ θαη ζηξάθεθαλ πξνο 

ηνπο Βνχιγαξνπο. Σν ειιεληθφ ζηνηρείν πνιππιεζέζηεξν, δηέζεηε ήδε σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ Διιάδα, θαη θάζε θίλεζε πνπ ζα πξνθαινχζε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ, 

κπνξνχζε λα αλαδσππξψζεη πάζε, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ εχθνιε 

ππφζεζε. Αλ ν ειιεληζκφο ζεσξεζεί έλαο γίγαληαο ελ ππλψζεη ιφγσ ηεο αξηζκεηηθήο 

ηνπ έθηαζεο θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπ ζε φιε ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα, νη Ρψζνη  θαη 

φρη κφλν απηνί, θξφληηδαλ λα ηνλ θξαηνχλ θνηκηζκέλν, ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ 

δελ ηνπο ήηαλ ρξήζηκνο. 

4.3 Σο Αςηοκπαηοπικό Γιάηαγμα ηος  Υάη-ι Υοςμαγιούν ηο 1856 

ε κηα δχζθνιε ζηηγκή ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζην ηέινο ηνπ Κξηκατθνχ 

πνιέκνπ, εθδφζεθε ην δεχηεξν θαη πεξηζζφηεξν ξεμηθέιεπζν κεηαξξπζκηζηηθφ 

δηάηαγκα. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ησλ Παξηζίσλ ην 1856, κε ηελ νπνία 

έιεμε ν Κξηκατθφο Πφιεκνο (1853-1856), ν Ακπληνχι Μεηδίη εμέδσζε λέν 

απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα, ην γλσζηφ σο  «Υάη-η Υνπκαγηνχλ», ζέηνληαο ζε εθαξκνγή 

έλα επξχηαην πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ.  
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Με βάζε ηα λέα απηά κέηξα θαζηεξψζεθε ε ηζνλνκία θαη ε ηζνπνιηηεία φισλ ησλ 

ππεθφσλ ηεο απηνθξαηνξίαο αλεμάξηεηα απφ ηε ζξεζθεία ηνπο, δηαζθαιίζηεθε ε 

δσή, ε ειεπζεξία θαη ε πεξηνπζία ηνπο, θαηαξγήζεθε ην ζχζηεκα εθκίζζσζεο ηεο 

γεο- ηιηηδάκ, θαηαξγήζεθε ε αλαγθαζηηθή εξγαζία (αγγαξεία), επηηξάπεθε ε 

ηδηνθηεζία ηεο γεο ζε φινπο ηνπο ππεθφνπο, θαζηεξψζεθε ε ζπκκεηνρή θαη ησλ κε 

κνπζνπικάλσλ ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνλνκήο ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη, ηέινο, επήιζαλ ζνβαξέο αιιαγέο ηφζν ζην δηνηθεηηθφ, φζν θαη ζην 

δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο. 

πσο ην Υάη- η εξίθ (Ζatt-i Serif) ζηα 1839, έηζη θαη ην Υάη- η Υνπκαγηνχλ (Ζatt-i 

Ζumayun), ην δεχηεξν κείδνλ κεηαξξπζκηζηηθφ δηάηαγκα, εθδφζεθε ελ ησ κέζσ κηαο 

πεξηφδνπ θξίζεο, ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1856, ελάκηζε κήλα πξηλ ππνγξαθεί ζην 

Παξίζη ε ζπλζήθε εηξήλεο πνπ ηεξκάηηζε ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν.  Ζ πίεζε πνπ 

άζθεζαλ ζηελ Πχιε, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γαιιία ππήξμε πνιχ έληνλε θαη 

εμεγεί ζε νξηζκέλα ζεκεία ηελ ηνικεξφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. Πξάγκαηη, ην λέν 

δηάηαγκα δελ αξθνχληαλ ζηελ επηβεβαίσζε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ αξρψλ εθείλνπ 

ηνπ 1839, αιιά πξνζδηφξηδε κε ζαθή ηξφπν ηα λέα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε αξθεηά ξηδνζπαζηηθή γιψζζα, κηιψληαο κεηαμχ άιισλ γηα ηελ 

θνηλφηεηα ησλ "πεπνιηηηζκέλσλ εζλψλ", γηα ηελ πξφνδν θαη ηα "θψηα ηνπ 

πνιηηηζκνχ", ελψ δελ έθαλε θακία κλεία ζην έλδνμν παξειζφλ ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο.  

Σν Υάη- η Υνπκαγηνχλ έδηλε κεγάιε έκθαζε ζηελ ηζφηεηα φισλ ησλ ππεθφσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο ζε δεηήκαηα θνξνινγίαο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπο άλεπ δηαθξίζεσλ ζην 

ππαιιειηθφ ζψκα, ζε φια ηα δηνηθεηηθά θαη δηθαζηηθά φξγαλα, ζηελ εηζαγσγή ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη ζηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ε νπνία δε ζα 

απνηεινχζε πηα πξνλφκην θαη απνθιεηζηηθφ βάξνο ησλ κνπζνπικάλσλ. Ζ λνκηκφηεηα 

ησλ κηιιέη, ησλ πνιηηηθνζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ κε κνπζνπικάλσλ, 

επηβεβαησλφηαλ, γηλφηαλ φκσο ιφγνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ πεξηζζφηεξνη ιατθνί ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Χο πξνο ηε θνξνινγία, ην δηάηαγκα επαγγειιφηαλ εθ λένπ ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ηιηηδάκ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα ζχζηεκα άκεζεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ. 

Σέινο, νξηδφηαλ ε θσδηθνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ θαη ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, ε ίδξπζε 
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ηξαπεδψλ, ε δπλαηφηεηα αιινδαπψλ λα θαηέρνπλ αθίλεηε πεξηνπζία εληφο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηελ εηζαγσγή επξσπατθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ε ίδξπζε κεηθηψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθδίθαζε πνηληθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ 

αλάκεζα ζε κνπζνπικάλνπο θαη κε κνπζνπικάλνπο. 

Βαζηθφο άμνλαο ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο θαη ηελ έκθαζε πνπ δηλφηαλ ζηελ έλλνηα ηνπ 

παηξησηηζκνχ, πξνζέγγηδε ηε κνληέξλα αληίιεςε ηεο εζληθφηεηαο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο βξηζθφηαλ ππφ δηακφξθσζε αθξηβψο εθείλε ηελ επνρή ζηελ Δπξψπε. 

Σέηνηεο αληηιήςεηο φκσο βξίζθνληαλ ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή πνιηηηθή 

ηδενινγία ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ ίδηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ζνπιηαληθήο 

εμνπζίαο. Έηζη, ην Υάη- η Υνπκαγηνχλ φρη κφλν επηηάρπλε ηε δπλακηθή ηνπ Σαλδηκάη, 

αιιά παξάιιεια θαηέδεημε ηηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ηνπ. 

Οη επαγγειίεο ηνπ Υάη- η Υνπκαγηνχλ ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ ππεθφσλ 

αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο απέλαληη ζην λφκν επέθεξαλ βέβαηα βειηηψζεηο ζηε 

ζέζε ησλ κε κνπζνπικάλσλ, φκσο δελ εθαξκφζηεθαλ κε αθξίβεηα, κηαο πνπ 

ζπλάληεζαλ ηελ αληίδξαζε κεγάισλ ζηξσκάησλ ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ, 

θαζψο έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε βαζηθέο αξρέο ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο ηεο απηνθξαηνξίαο.  

'Έηζη, παξά ηηο πηέζεηο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, νη καξηπξίεο ησλ κε κνπζνπικάλσλ 

ζηα δηθαζηήξηα ζπλέρηζαλ ελ πνιινίο λα κε γίλνληαη δεθηέο, ν πβξηζηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο γθηαβνχξ- άπηζηνο ζπλέρηζε λα ηνπο απνδίδεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε δηνίθεζε ηεο απηνθξαηνξίαο παξέκεηλε γεληθά ρακειή. Ήηαλ θπξίσο ζε 

νξηζκέλεο θξαηηθέο ππεξεζίεο φπσο ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρξηζηηαλνί, θαηά βάζε Αξκέληνη, εθφζνλ νη Οζσκαλνί είραλ θάζε 

ιφγν λα δπζπηζηνχλ πξνο ηνπο Έιιελεο κεηά ηελ εκπεηξία ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Παξφια απηά φκσο δελ έιεηςαλ θαη γφλνη επηθαλψλ 

Διιήλσλ, νη νπνίνη ζηαδηνδξφκεζαλ ζε πςειέο δηνηθεηηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζέζεηο. 

4.4 Δκζςγσπονιζμόρ ηηρ κενηπικήρ εξοςζίαρ 

Mε ηελ ππνγξαθή ησλ δχν δηαηαγκάησλ ηνπ Υάηη έξηθ θαη ηνπ Υάηη Υνπκαγηνχλ ην 

1839 θαη ην 1856 αληίζηνηρα, δξνκνινγήζεθαλ νη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Απφ ην 1839 ζηε ζέζε ηνπ Γηβαλίνπ δεκηνπξγήζεθε έλα 
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Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε πξφεδξν ηνλ Μεγάιν Βεδίξε θαη ζπκκεηέρνληεο αξκφδηνπο 

ππνπξγνχο. Έηζη ηδξχζεθαλ ηα ππνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο, 

Θξεζθεπηηθψλ Κιεξνδνηεκάησλ θαη Δκπνξίνπ (C. V. Findley, Bureaucratic Reform 

in the Ottoman Empire, Princeton 1980, ζει. 173). Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

απηνλνκήζεθε νπζηαζηηθά ην Φεβξνπάξην ηνπ 1869 ηε ρξνληά πνπ απεβίσζε ν 

Μεγάινο Βεδίξεο Φνπάη Παζάο, έσο ηφηε 1838- 1869 ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Μεγάινπ 

Βεδίξε αζθνχζε ν πθηζηάκελνο- ζαληαξέη κνπζηεζαξί (Stanford Shaw- Ezel Kural 

Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II. Reform, 

Revolution and Republic: The rise of Modern Turkey, 1808- 1975, Cambridge 

University Press 1977, ζει. 71-72). 

Δθηφο απφ ηνπο αξκφδηνπο ππνπξγνχο ζην παξαπάλσ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην 

ζπκκεηείραλ θαη ζηξαηησηηθνί αμησκαηνχρνη. Πέξα απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ήδε 

απφ ην 1838 είρε ηδξπζεί ην Αλψηαην πκβνχιην Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ κε 

αξκνδηφηεηεο κεηαμχ άιισλ ηελ επνπηεία ηεο δηθαηνζχλεο, ηε λνκνζεζία θαη ηνλ 

έιεγρν δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ ή κεηαξξπζκίζεσλ. Σελ πεξίνδν 1854- 1861 

ιεηηνχξγεζε Αλψηαην πκβνχιην Μεηαξξπζκίζεσλ (Meclis- I Ali-I Tanzimat) κε 

γλσκνδνηηθέο θαη λνκνζεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπ (C. V. Findley, 

Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, Princeton 1980, ζει. 174-176) 

κσο γηα ηελ επίηεπμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγρψλεπζε ησλ δχν Αλψηαησλ πκβνπιίσλ ζην Αλψηαην 

πκβνχιην Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ, νπζηαζηηθά απνξξνθήζεθε ην Αλψηαην 

πκβνχιην Μεηαξξπζκίζεσλ. Σν λενζχζηαην ζπκβνχιην απαξηηδφηαλ απφ ηα 

ηκήκαηα Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ, Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ. Παξφια απηά κφιηο ην 1867 απνθαζίζηεθε ν εθ λένπ δηαρσξηζκφο ηνπ 

νξγάλνπ ζε δχν ζπκβνχιηα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο κε 

θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηελ παξαγσγή ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 

επνπηεία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Μηδράη Παζά. Σν άιιν 

λενζχζηαην φξγαλν ήηαλ ην πκβνχιην Γηθαζηηθψλ Καλνληζκψλ ππφ ηελ πξνεδξία 

ηνπ Αρκέη Σδεβληέλη Παζά, κε ξφιν αλψηαηνπ εθεηείνπ (S. Shaw- E. Shaw, History 

of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. II. Reform, Revolution and 

Republic: The rise of Modern Turkey, 1808- 1975, Cambridge 1977, ζει. 79-81) 
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Ο ξφινο πνπ δηαδξακάηηδαλ ηα ππνπξγεία ζηε δηνίθεζε ηεο απηνθξαηνξίαο ππήξμε 

επίζεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ είρε ηε ζπλνιηθή επζχλε 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνηείλνληαο ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ ζηα 

λνκνζεηηθά ζψκαηα. ην ππνπξγείν Δμσηεξηθψλ επηθεθαιήο ήηαλ ν δεχηεξνο ζηελ 

ηεξαξρία κεηά ην Μεγάιν Βεδίξε πθηζηάκελνο, κε θαζφινπ ακειεηέν θχξνο θαη 

εμνπζία. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ήηαλ κεηαμχ άιισλ ε απνζηνιή δηπισκαηψλ ζην 

εμσηεξηθφ, ην εμσηεξηθφ εκπφξην, νη πάζεο θχζεσο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη 

ζέκαηα πνπ ελέπηπηαλ ζηα κηιιέη ηεο απηνθξαηνξίαο. Δπηπξφζζεηα, αθνινπζεί ην 

ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, αξκφδην γηα ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη γηα ηε γεληθή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. Σν ππνπξγείν Δκπνξίνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ην εκπφξην 

θ.ν.θ. (C. V. Findley φ. π. ζει. 72-74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ΚΔΦ. 5° ΘΡΑΚΖ 

5.1 Γεωγπαθική πεπιγπαθή 

ην δήηεκα ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ Σαλδηκάη, ε πεξηνρή ηεο Θξάθεο 

θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε, θαηά βάζε γηα ηζηνξηθν-γεσγξαθηθνχο ιφγνπο. Καη' 

αξράο, αο μεθαζαξίζνπκε φηη ν γεσγξαθηθφο φξνο Θξάθε παξαπέκπεη ζην ζχλνιν 

ησλ εδαθψλ πνπ νξίδνληαη ζήκεξα σο αλαηνιηθή, δπηηθή θαη βφξεηα Θξάθε ή 

αλαηνιηθή Ρσκπιία. 

Χο γεσγξαθηθφο φξνο ε Θξάθε, παξέκεηλε ζηαζεξά  θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο πνπ 

θαζφξηδε ηελ νξνζεηξά ηνπ Αίκνπ- Βαιθάληα. Ηζηνξηθά, ζξαθηθφο  ρψξνο απνθαιείηαη 

ε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε νπνία νξίδεηαη βφξεηα απφ ηελ νξνζεηξά 

ηνπ Αίκνπ, αλαηνιηθά απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην, ην Βφζπνξν θαη ηνλ Διιήζπνλην, 

λφηηα απφ ηελ Πξνπνληίδα θαη ην Αηγαίν θαη δπηηθά απφ ηα ζπγθξνηήκαηα ηεο 

Ρνδφπεο θαη ηεο Ρίιαο. 

Με ηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ ζπλφξσλ Διιάδαο- Βνπιγαξίαο- Σνπξθίαο βάζε 

ησλ ζπλζεθψλ Βεξνιίλνπ ην 1878, εβξψλ ην 1920 θαη Λσδάλλεο ην 1923, ν φξνο 

Θξάθε δηαθξίλεηαη: α) ζε Αλαηνιηθή Ρσκπιία ή Βφξεηα Θξάθε (ζεκεξηλή Νφηηα 

Βνπιγαξία). Ζ Βφξεηα Θξάθε πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ Αίκνπ θαη Ρνδφπεο θαη απφ ηνλ 

Δχμεηλν Πφλην κέρξη ηνλ Νέζην νλνκάζηεθε Roumelie Orientale απφ ην ζπλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ ην 1878. Οξζφηεξνο είλαη ν φξνο Ρνπκειία, απνδίδνληαο αθξηβψο ηε 

γαιιηθή ιέμε Roumelie φζν θαη ηελ ηνπξθηθή Rum- i- eli (ρψξα ησλ Ρσκηψλ). Ζ 

Αλαηνιηθή Ρνπκειία αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηε Γπηηθή, δειαδή ηηο θάπνηε ηνπξθηθέο 

γεληθέο δηνηθήζεηο Θεζζαινλίθεο, Μνλαζηεξίνπ θαη θνπίσλ β) ζε Αλαηνιηθή 

Θξάθε (ή Δπξσπατθή Σνπξθία) θαη γ) ζε Γπηηθή Θξάθε (βνξεηναλαηνιηθή Διιάδα) 

(Νηθ. Π. νηιεληάθε, Ηζηνξία ηνπ Θξαθηθνχ Διιεληζκνχ, εθδφζεηο Πηηζηιφο, Αζήλα 

1996, ζει. 77) 

Οη αλαθνξέο ζηελ παξνχζα κειέηε επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα δχν πξψηα ηκήκαηα 

ηεο Θξάθεο, δειαδή ην Βηιαέηη- Δπαξρηαθή Γηνίθεζε ηεο Αδξηαλνππφιεσο, κε 

ειάρηζηεο αλαθνξέο ζην αληδάθη- Ννκφ Φηιηππνππφιεσο, πνπ πεξηιάκβαλε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εδαθψλ ηεο αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Σν Βηιαέηη ηεο 

Αδξηαλνππφιεσο δελ είρε ζηαζεξή έθηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο (Selim Deringil, Ζ θαιά πξνζηαηεπφκελε επηθξάηεηα, εθδφζεηο 
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Παπαδήζε, Αζήλα 2003, ζει. 133- Edirne ή Αδξηαλνύπνιε, πόιε ζηα δπηηθά ζύλνξα 

ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο. Η πόιε πήξε ην όλνκά ηεο από ην Ρσκαίν απηνθξάηνξα 

Αδξηαλό ν νπνίνο ηελ έθηηζε εθ λένπ ην 125 κ. Υ. Κπξηεύηεθε από ηνπο Βνπιγάξνπο ην 

δέθαην αηώλα θαη πέξαζε ζηνλ έιεγρν ησλ Οζσκαλώλ ην 1362. Απνηέιεζε 

πξνγεθύξσκα ησλ νζσκαληθώλ δπλάκεσλ γηα ηελ επέθηαζή ηνπο εληόο ησλ 

επξσπατθώλ εδαθώλ. Οζσκαληθή πξσηεύνπζα από ην 1413 έσο ην 1458)  

Ζ έθηαζε ηνπ Βηιαεηηνχ, πνιιέο θνξέο αλαπξνζαξκνδφηαλ εμαηηίαο εζσηεξηθψλ 

αλαγθψλ, θπξίσο γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ζθνπηκνηήησλ. Πνιιέο ππήξμαλ θαη νη 

δηνηθεηηθέο κεηαβνιέο εληφο ηνπ, ζηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, κε 

κεηαπηψζεηο δηνηθεηηθψλ θέληξσλ απφ ηελ θαηεγνξία αληδάθη, ζ' εθείλε ηνπ Καδά-

Τπνδηνίθεζε ή θαη ηνπ Ναρηγηέ- Κνηλφηεηα ή αληίζηξνθεο αλαβαζκίζεηο. Οη αιιαγέο 

απηέο νθείινληαη θπξίσο ζε πιεζπζκηαθέο απμνκεηψζεηο, θνξνινγηθέο ζθνπηκφηεηεο 

ή θαηά πεξίπησζε ζηελ απψιεηα ή αλαβάζκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο κηαο πφιεο 

(Donald Quataert, Ζ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, Οη ηειεπηαίνη αηψλεο 1700-1922, 

εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, ζει. 36, 100-105) 

5.2 Ζ ππώιμη οθωμανοκπαηία (1352-1453)   

Καζψο αλαθεξφκαζηε ζην δήηεκα ησλ ηζηνξηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

θαζηζηνχζαλ ηε Θξάθε δεζπφδνληα θαη δσηηθφ ρψξν δνθηκαζίαο ηνπ Σαλδηκάη, 

εχινγν ζα ήηαλ λα μεθηλήζνπκε κε κηα κηθξή αλαδξνκή ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηελ πεξηνρή. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο απηήο ήηαλ 

αξθεηά επψδπλε γηα ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, εθφζνλ επηηεχρζεθε ζην 

δηάζηεκα κφλν ελφο αηψλα, απφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 14
νπ

 , φπνπ ηα νζσκαληθά 

ζηξαηεχκαηα δηέηξεραλ ηε λφηηα θπξίσο Θξάθε, άιινηε σο ζχκκαρνη ησλ βπδαληηλψλ 

απηνθξαηφξσλ, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνπο δπλαζηηθνχο πνιέκνπο, θαη άιινηε 

σο εηζβνιείο, πνπ επηρεηξνχζαλ επηδξνκέο ιαθπξαγσγίαο. ια απηά, ζε αληίζεζε κε 

ηε Μηθξά Αζία, φπνπ ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία δηήξθεζε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

Ζ παγίσζε ινηπφλ ησλ νζσκαληθψλ δνκψλ δηνίθεζεο ζηε Θξάθε, ζπληειέζηεθε κε 

αξθεηά κεγαιχηεξε βηαηφηεηα θαη νη κέζνδνη απφθηεζεο εξεηζκάησλ ζε κηα πεξηνρή 

κε ππθλφ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ θαη ζηελ ελδνρψξα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Βπδαληίνπ 

απαίηεζε ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο θαη ζεκαληηθέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ, ρσξίο 

βέβαηα λα παξαγλσξίδνπκε θαη ην γεγνλφο, φηη απηή ε θαηάθηεζε δηεπθνιχλζεθε απφ 



45 
 

ηε ζπγθπξία ηεο Φξαγθνθξαηίαο θαη ησλ βπδαληηλψλ εκθπιίσλ πνιέκσλ πνπ 

απνςίισζαλ πιεζπζκηαθά ηε Θξάθε θαη ηελ απνδπλάκσζαλ νηθνλνκηθά (Γεψξγηνο 

Βνγηαηδήο, Ζ πξψηκε νζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε, Άκεζεο δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο, 

Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 77-83-- Γηα ηελ απνδπλάκσζε ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο 

ζηηο ζξαθηθέο επαξρίεο εμαηηίαο πνηθίισλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ) 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ δπλαζηηθνχ πνιέκνπ 

(1341-1349) αλάκεζα ζηνλ Ησάλλε η΄ Καληαθνπδελφ θαη ηνλ Ησάλλε Δ΄ 

Παιαηνιφγν, ν πξψηνο επαλεηιεκκέλα ρξεζηκνπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ πνιπάξηζκα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα, ηα νπνία κάιηζηα δηαπεξαίσλαλ 

ζηηο επξσπατθέο αθηέο πινία ηνπ βπδαληηλνχ ζηφινπ (Βαθαιφπνπινο  Απφζηνινο, 

Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, ηφκνο  Α’, εθδφζεηο ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 1962, 

ζει. 131) Πέξα απ’ απηφ, είλαη γλσζηφ φηη ζηελ ίδηα πεξίνδν νη Οζσκαλνί ησλ 

δπηηθψλ παξαιίσλ ηεο Μ. Αζίαο, θπξίσο εθείλνη ηνπ Ατδηλίνπ αιιά θαη ηνπ Καξαζί, 

δηελεξγνχζαλ ζπρλά πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζηα παξάιηα ηεο Θξάθεο, κε ζηφρν ηελ 

ιεειαζία θαη ηελ ζχιιεςε αηρκαιψησλ, πνπ ζηε ζπλέρεηα ηνπο πνπινχζαλ σο 

δνχινπο. (Wittek Paul, Ζ γέλεζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εθδφζεηο Πνξεία, 

Αζήλα,  ζει. 58) 

Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Θξάθε έγηλε ην 1352. Σελ ρξνληά απηήλ 

ν βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο Ησάλλεο η΄ Καληαθνπδελφο, αληακείβνληαο πξνθαλψο 

ηνλ ζνπιηάλν Οξράλ Α΄ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ δπλαζηηθνχ πνιέκνπ θαη ηεο εμέγεξζεο ησλ Εεισηψλ, 

επέηξεςε ζηνπο Οζσκαλνχο λα θαηαιάβνπλ ηε κηθξή, αιιά ζεκαληηθή πφιε ηεο 

Σδχκπεο ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Καιιίπνιεο. (Βνγηαηδήο Γεψξγηνο, Ζ πξψηκε 

νζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε. Άκεζεο δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο, εθδφζεηο Ζξφδνηνο, 

Θεζζαινλίθε 1998, ζει.85-86) 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πφιε θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε δηαπνξζκεπηηθφ 

ζηαζκφ ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Θξάθεο, 

αθνχ νη ζνπιηάλνη είραλ εμαζθαιίζεη πιένλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπο απφ ηελ αζηαηηθή ζηελ επξσπατθή αθηή. Γχν ρξφληα κφιηο 

αξγφηεξα νη Οζσκαλνί πνιηφξθεζαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ Καιιίπνιε ην 1354, ην 

ζεκαληηθφηεξν δηαπνξζκεπηηθφ ζηαζκφ ησλ Βπδαληηλψλ ζηελ επξσπατθή αθηή 

(Βνγηαηδήο Γεψξγηνο, Ζ πξψηκε νζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε. Άκεζεο δεκνγξαθηθέο 



46 
 

ζπλέπεηεο, εθδφζεηο Ζξφδνηνο, Θεζζαινλίθε 1998, ζει. 85- 98, Ostrogorsky Georg, 

Ηζηνξία ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο, εθδφζεηο Βαζηιφπνπινο ηέθαλνο Γ., Αζήλα 

1997,ζει. 227) Έηζη, φρη κφλνλ εμαζθάιηζαλ έλα δεχηεξν θαη πνιχ πην ζεκαληηθφ 

ιηκάλη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο ζηελ Δπξψπε, αιιά 

ζηέξεζαλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ ηα δηθά ηνπο 

ζηξαηεχκαηα ζηε Μ. Αζία. 

Απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Καιιίπνιεο θαη κεηά, (ν. π. Βαθαιφπνπινο ζει.131, 

Βνγηαηδήο ζει. 83, Ostrogorsky ζει. 227) ε εμάπισζε ησλ Οζσκαλψλ ζηε Θξάθε 

έγηλε κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ θαηάθηεζε ηεο πεξηνρήο έπαημαλ νη αλεμάξηεηνη κπέεδεο ηεο δπηηθήο Μ. Αζίαο, 

νη νπνίνη δηαπεξαηψλνληαλ ζηελ Θξάθε καδί κε ηνπο πνιεκηζηέο θαη ην ιαφ ηνπο, 

αλαδεηψληαο θαιχηεξε ηχρε (ν.  π. Βνγηαηδήο ζει. 132-134).  

Σν έηνο 1361 νη Σνχξθνη θαηέιαβαλ ην Γηδπκφηεηρν (ν. π. Βνγηαηδήο  ζει. 114-115) 

θαη ζηε ζπλέρεηα, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε 

πεξηέιζεη απφ θάζε άπνςε ε πάιαη πνηέ παλίζρπξε απηνθξαηνξία ησλ Ρσκαίσλ, 

ζηξάθεθαλ πξνο βνξξά θαη θαηέιαβαλ ηε κία κεηά ηελ άιιε φιεο ζρεδφλ ηηο 

νρπξσκέλεο πφιεηο ηεο κείδνλνο Θξάθεο, θηάλνληαο σο ηε Φηιηππνχπνιε, ηελ νπνία 

θαηέθηεζαλ ην 1363 ή ην 1364. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1360 – πηζαλφηαηα ην 1361 θαηέιαβαλ θαη ηελ 

Αδξηαλνχπνιε, φπνπ κεηέθεξαλ  ηελ πξσηεχνπζά ηνπο, ε νπνία σο ηφηε βξηζθφηαλ 

ζηελ Πξνχζα ηεο Μ. Αζίαο (ην έηνο άισζεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο δελ καο είλαη 

γλσζηφ. Ο Βνγηαηδήο ππνζηεξίδεη πσο ε πφιε θαηαιήθζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1360 (ν. π. Βνγηαηδήο ζει. 118-119). Αληίζεηα, ν Ηλαιηδίθ ππνζηεξίδεη πσο ε 

πφιε θαηαιήθζεθε ην 1361 (Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ θιαζηθή επνρή, 1300-

1600, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, 1995, ζει 27 & Ostrogorsky  ζει.214).  

Έηζη, είθνζη κφιηο ρξφληα κεηά απφ ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηε 

Θξάθε, ε βπδαληηλή θπξηαξρία πεξηνξίζηεθε νπζηαζηηθά ζε νξηζκέλα κηθξά θξνχξηα 

πνπ βξίζθνληαλ ζηα παξάιηα ηεο Πξνπνληίδαο (ειπβξία, Ζξάθιεηα, Δπηβάηεο) θαη 

ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (Μήδεηα, Μεζεκβξία, Αγρίαινο, Πχξγνο), ελψ ν 

απηνθξάηνξαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κεηά απφ ηελ άηπρε κάρε ηεο Μαξίηζαο ζηνλ 

Έβξν ην 1371, αλαγθάζηεθε λα αλαγλσξίζεη ηελ επηθπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ (ν. π. 

Ostrogorsky ζει. 242). 
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Υάξε ζηηο θαηαθηήζεηο ηνπο ζηελ Δπξψπε, νη Οζσκαλνί, νη νπνίνη ζηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 

αηψλα είραλ ηδξχζεη έλα κηθξφ εκηξάην ζηε Μ. Αζία, ππνηειέο ζηε κεγάιε κνγγνιηθή 

απηνθξαηνξία ησλ Ηιραληδψλ, θαηάθεξαλ ιίγν κεηά απφ ηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ηζρπξφ αλεμάξηεην θξάηνο. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη ην λέν 

απηφ θξάηνο αθελφο εθηεηλφηαλ ζε δχν πεξηνρέο, ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Μ. Αζία  

θαη ζηε κείδνλα Θξάθε, νη νπνίεο σο ηφηε απνηεινχζαλ ηνπο «πλεχκνλεο» ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, αθεηέξνπ είρε σο πξσηεχνπζά ηνπ ηελ Αδξηαλνχπνιε, 

κηα επξσπατθή πφιε, ε νπνία είρε σο ελδνρψξα ηνλ ίδην αθξηβψο γεσγξαθηθφ ρψξν 

πνπ είρε θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Καη ππφ ηνπο λένπο θπξίαξρνπο ε πεξηνρή ηεο Θξάθεο δηαηήξεζε ηε δσηηθήο 

ζεκαζίαο ζέζε ηεο, σο ππιψλαο ηεο νζσκαληθήο εμάπισζεο είηε πξνο ηελ θαξδηά 

ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηελ θεληξηθή Δπξψπε είηε πξνο ηελ ειιεληθή ρεξζφλεζν. 

Αξγφηεξα, φηαλ πιένλ ε απηνθξαηνξία απψιεζε ηελ θαηαθηεηηθή ηεο νξκή θαη 

πεξηέπεζε ζε θαηάζηαζε άκπλαο, ράλνληαο, ζηαδηαθά, ηα επξσπατθά ηεο εδάθε, ε 

Θξάθε άξρηζε λ' απνηειεί ηνλ ακπληηθφ πεξίβνιν ηεο νζσκαληθήο πξσηεχνπζαο, 

απνξξνθψληαο θαη κάδεο Οζσκαλψλ πξνζθχγσλ (Ησάλλεο Μπαθηξηδήο, θέςεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα (ε πεξίπησζε ηεο 

Θξάθεο), εθδφζεηο παλίδε, Ξάλζε 2000, ζει.  30-32). 

Αλεμάξηεηα πάλησο απ’ φια απηά, ε Θξάθε ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο 

επνρήο ππήξμε αλακθίβνια ε πην ζεκαληηθή επαξρία ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ 

ζνπιηάλσλ ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, αθνχ εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο 

δέζπνδε ζην αραλέο θξάηνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απνηεινχζε ηελ ελδνρψξα ηεο 

πξσηεχνπζαο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Οη Οζσκαλνί ζε ελάκηζε αηψλα, απφ  ηα κέζα 

ηνπ 14
νπ

 έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα, θαηφξζσζαλ λα θαηαθηήζνπλ νιφθιεξε ηε 

ρεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ θαη ζρεκάηηζαλ κία δηνηθεηηθή κνλάδα, ην κπεειεξκπεειίθη ή 

εγηαιέηη ηεο Ρνχκειεο. 

Απφ δηνηθεηηθή άπνςε ε Θξάθε, ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, απνηέιεζε ηελ πξψηε κεγάιε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο σο 

κπεειεξκπεειίθη ηεο Ρνχκειεο (ν. π. Ηλαιηδίθ ζει. 184-186), δειαδή ηεο «ρψξαο ησλ 

νξζνδφμσλ», γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή. Σν πξψην απηφ κπεειεξκπεειίθη ηδξχζεθε ην 1362, κε 

δηνηθεηή ηνλ κπεειέξκπεε ηεο Ρνχκειεο κε απφιπηε δηνηθεηηθή θαη ζηξαηησηηθή 
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εμνπζία ζηελ πεξηνρή ηνπ. Σν βηιαέηη ηεο Ρνχκειεο πεξηειάκβαλε 24 ζαληδάθηα, ηα 

νπνία πξνζέθεξαλ 9.274 θενπδάξρεο ηππείο. (Νηθ. Π. νηιεληάθεο, Ηζηνξία ηνπ 

Θξαθηθνχ Διιεληζκνχ, εθδφζεηο Πηηζηιφο, Αζήλα 1996, ζει. 48-62). 

ηε δηνηθεηηθή απηή πεξηθέξεηα εληάρζεθαλ αξγφηεξα φιεο ζρεδφλ νη θηήζεηο ησλ 

ζνπιηάλσλ πνπ βξίζθνληαλ λφηηα ηνπ Γνχλαβε. Δμαίξεζε απνηέιεζε ε ρεξζφλεζνο 

ηεο Καιιίπνιεο, πνπ εληάρζεθε ζην «εγηαιέηη ησλ λεζηψλ», ην νπνίν ππαγφηαλ 

απεπζείαο ζηνλ Καπνπδάλ παζά (Σφληνξσθ Νηθνιάη, Ζ βαιθαληθή πφιε 15
νο

  -19
νο

  

αηψλαο- Α’ ηφκνο, εθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1986, ζει. 51-52). Πξσηεχνπζα ηεο 

κεγάιεο απηήο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο νξίζηεθε αξρηθά ε Φηιηππνχπνιε, ζηε 

ζπλέρεηα ε Αδξηαλνχπνιε θαη απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα ε φθηα, φπνπ είρε ηελ έδξα ηνπ ν 

κπεειέξκπεεο ηεο Ρνχκειεο, δειαδή νιφθιεξεο ζρεδφλ ηεο Βαιθαληθήο, γεγνλφο 

πνπ δείρλεη ηελ ζεκαζία πνπ είρε ε πεξηνρή κέζα ζην νζσκαληθφ δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Βαιθαληθήο, είρε παξαρσξεζεί απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία 

ζηνπο εμηζιακηζζέληεο δηνηθεηέο. Έηζη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο δφζεθε 

ζην Γαδή Δβξελφο κε έδξα ηα Γηαλληηζά, ελψ ηεο Φηιηππνχπνιεο δφζεθε ζην Λαιά 

αρίλ. Ο Γαδή Δβξελφο ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπκβνχινπο ησλ 

ζνπιηάλσλ Οξράλ θαη Μνπξάη Α’. Ο ηίηινο ηνπ Γαδή, σο αγσληζηήο ππέξ ηνπ Ηζιάκ, 

ηνπ απνδφζεθε γηα ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ζηηο θαηαθηεηηθέο επηρεηξήζεηο ζηε 

βπδαληηλή Θξάθε θαη Μαθεδνλία (Εεγθίλεο Δπζηξάηηνο, Γελίηζαξνη θαη 

Μπεθηαζηζκφο, εθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 33 & ζει. 280). 

Σν 19
ν
 αηψλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηα βηιαέηηα ηεο Ρνχκειεο, ηεο Βνζλίαο, ηεο 

ηιίζηξηαο θαη ησλ Νήζσλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Σα εγηαιέηηα δηαηξνχληαλ φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζε κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, ηα ζαληδάθηα θαη θάζε βηιαέηη 

είρε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζαληδαθίσλ. Πνιιά ζαληδάθηα ελψζεθαλ αξγφηεξα ζε 

παζαιίθηα ή βηιαέηηα κε πνηθίιν αξηζκφ αλά επνρή. Σα ζαληδάθηα επίζεο δηαηξνχληαλ 

ζε θαδάδεο θαη νη θαδάδεο ζε λαρηγηέδεο (Νενθιήο αξξήο, Οζκαληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα- γηα ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Οζκαληθνχ θξάηνπο, 2
νο

 ηφκνο, 

εθδφζεηο Αξζελίδε θαη ΗΑ, Αζήλα, ζει. 236-294) 

Παξάιιεια, θαη ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο είρε εμαηξεηηθά βαξχλνπζα 

ζεκαζία, εηδηθά απηή ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο. Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζηηεξψλ 

θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θάιππηαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηηο αλάγθεο ηεο 
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πξσηεχνπζαο. Καηά ηνλ 17° αηψλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δνχζε έλαο πιεζπζκφο 

πνπ εθηηκάηαη αλάκεζα ζηηο 600.000 έσο 750.000. Απφ ην κέγεζνο απηφ κπνξεί 

εχθνια λα θαηαλνεζεί φηη νη επηζηηηζηηθέο αιιά θαη νη γεληθφηεξα θαηαλαισηηθέο 

αλάγθεο ηεο πφιεο επέβαιαλ ηελ πξνζεθηηθή νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ εηζξνήο ησλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν δίθηπν απηφ πεξηιάκβαλε ρεξζαίνπο θαη 

ζαιάζζηνπο δξφκνπο πνπ ζπλέθιηλαλ απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο πξνο ηελ 

νζσκαληθή πξσηεχνπζα ( Faroqhi, «Crisis and Change», φ. π., ζει. 493- ην δίθηπν 

απηφ ε ζέζε ηεο Θξάθεο ήηαλ θαίξηα φπσο επίζεο ηεο δπηηθήο Αλαηνιίαο, ηεο 

Γνβξνπηζάο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θεζζαιίαο) 

Οη εμειίμεηο απηέο απνδεηθλχνπλ φηη νη ζνπιηάλνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ εμφξκεζή 

ηνπο ζηελ Δπξψπε κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην (Wittek Paul, Ζ γέλεζε ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εθδφζεηο Πνξεία, Αζήλα, ζει. 70) ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

θαηάιπζε ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο, ε δεκηνπξγία κηαο λέαο απηνθξαηνξίαο θαη ε 

άλνδφο ηνπο ζηνλ νηθνπκεληθφ ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Πξνθεηκέλνπ ηα 

ζρέδηά ηνπο λα ζηεθζνχλ κε επηηπρία, έπξεπε πξψηα απ’ φια λα θαηαθηήζνπλ ηε 

κείδνλα Θξάθε θαη λα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε βάζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ηνπο. 

Έηζη, ζα πεηχραηλαλ λα εδξαησζνχλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο ησλ ηελψλ, ζέηνληαο ππφ 

ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ζαιάζζηα νδφ, θαη αθφκα λα ζηεξήζνπλ απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή ηεο ελδνρψξα. Απφ θεη θαη 

πέξα ε θαηάθηεζε ηεο «βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ» ήηαλ πιένλ απιά ζέκα ρξφλνπ. 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, νη Οζσκαλνί, πέηπραλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα 

ζέζνπλ θάησ απφ ηνλ απφιπην ζηξαηησηηθφ ηνπο έιεγρν νιφθιεξε ηε Θξάθε, έζεζαλ 

ζε εθαξκνγή έλα επξχηαην πξφγξακκα επνηθηζκνχ ηεο κε ζπκπαγείο κάδεο 

ηνπξθνκάλσλ, ηνπο νπνίνπο κεηέθεξαλ απφ ηε Μ. Αζία θαη ηνπο εγθαηέζηεζαλ 

θπξίσο ζηηο εχθνξεο πεδηλέο πεξηνρέο. Σαπηφρξνλα, ηάγκαηα δεξβίζεδσλ άξρηζαλ λα 

δηαηξέρνπλ νιφθιεξε ηελ Θξάθε, πξνπαγαλδίδνληαο ην Ηζιάκ (φ. π. Ηλαιηδίθ ζει. 27-

28). 

Ζ έληνλε απηή πξνζειπηηζηηθή δξάζε ησλ δεξβίζεδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνγνήηεπζε ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ βπδαληηλψλ 

απηνθξαηφξσλ λα ηνπο πξνζηαηέςνπλ, θαζψο θαη ηελ παξνπζία πνιιψλ εηεξφδνμσλ 

ρξηζηηαλψλ, φπσο Βνγνκίισλ θπξίσο ζηε βφξεηα Θξάθε, είραλ σο απνηέιεζκα 

πνιπάξηζκεο νκάδεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ λα κεηαζηξαθνχλ ζην Ηζιάκ είηε θαηά 
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ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, είηε ακέζσο κεηά απφ απηήλ (Εεγθίλεο 

Δπζηξάηηνο, Ο Μπεθηαζηζκφο ζηε Γπηηθή Θξάθε, Ίδξπκα Μειεηψλ ηεο Υεξζνλήζνπ 

ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε1988, ζει. 100-107) Υαξαθηεξηζηηθή ζεσξείηαη ε 

πεξίπησζε ησλ Πνκάθσλ ηεο Ρνδφπεο, πνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο, εμηζιακίζηεθαλ 

ζηαδηαθά θαη θαζ’ νκάδεο απφ ηα ηέιε ηνπ 14
νπ

 σο ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα (φ. π. 

Εεγθίλεο ζει. 170- 174) 

5.3 Ζ πληθςζμιακή ζύνθεζη (οικονομική και εκκληζιαζηική 

οπγάνωζη) 15
ορ

 – 19
ορ

 αιώναρ 

Έλα απφ ηα κέηξα πνπ εθάξκνζαλ νη Οζσκαλνί ζηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν ήηαλ ε 

αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ. Ήδε απφ ην 15
ν
 αηψλα νη Οζσκαλνί- Σνχξθνη 

κεηέθεξαλ ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, θπξίσο απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία θαη 

ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζηε Θξάθε θαη ζηε Μ. Αζία, ελψ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ρσξηά 

εγθαηέζηεζαλ ηνπξθνκάλνπο, κε απνηέιεζκα ηελ εζλνινγηθή αιινίσζε ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ Βαιθαλίσλ. Ο νζσκαληθφο πιεζπζκφο επεθηάζεθε πξνο ηελ εχθνξε 

θνηιάδα ηνπ κέζνπ θαη θάησ ξνπ ηνπ Έβξνπ, φπνπ νη Οζσκαλνί πνιέκαξρνη  

απέθηεζαλ κεγάια ηηκάξηα, ζεκαληηθέο εθηάζεηο γεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο 

θαηαθηεηηθνχο πνιέκνπο (Μ. Νπζηαδνπνχινπ – Πειεθίδνπ, Οη Βαιθαληθνί Λανί, 

εθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 38-45). 

ηε Θξάθε απαζρνιήζεθαλ γηα αξθεηά ρξφληα νη επηθίλδπλνη γηα ηελ θεληξηθή 

εμνπζία αλεμάξηεηνη Οζσκαλνί- Σνχξθνη πνιεκηζηέο, ηπρνδηψθηεο απφ ηε Μ. Αζία, 

θαη νδεγήζεθαλ πνιινί λνκάδεο πνπ απεηινχζαλ ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο. Απφ ηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα εκθαλίζηεθαλ φπσο πξνεηπψζεθε, 

πνιπάξηζκνη δεξβίζεδεο, νη νπνίνη έσο ηφηε θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ 

νζσκαληθφ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη απνηεινχζαλ εκπφδην γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο 

θεληξηθήο εμνπζίαο. Οη Οζσκαλνί ζνπιηάλνη Οξράλ θαη Μνπξάη Α’, αθνινχζεζαλ 

εληαία θαη ήπηα πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο δεξβίζεδεο. Σν γεγνλφο απηφ απέβιεπε ζηελ 

αληηπαξάηαμε κηαο ηζρπξήο δχλακεο απέλαληη ζηε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία θαη ην 

ρξηζηηαληθφ θξφλεκα, ην θπξηφηεξν ζηήξηγκα ηνπ Διιεληζκνχ ηεο Θξάθεο. Απηφ είρε 

ζαλ ζπλέπεηα ίζσο ηε ζπγρψλεπζε ησλ δηαθφξσλ εηεξφδνμσλ νκάδσλ ζηα ηέιε ηνπ 

14
νπ

 αηψλα ζην ηάγκα ησλ Μπεθηαζήδσλ, πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο 

δηαδφρνπο ηνπ Υαηδή Μπεθηάο (Εεγθίλεο Δπζηξάηηνο, Ο Μπεθηαζηζκφο ζηε Γπηηθή 

Θξάθε, ΗΜΥΑ, Θεζζαινλίθε 1998,ζει. 107-127). 
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Δπνηθηζκνί κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ απφ ηε Μ. Αζία παξαηεξήζεθαλ επίζεο ζην 

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο Θξάθεο θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο 

νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, ζηηο Φέξεο, ην Γηδπκφηεηρν θαη ηελ Κνκνηελή, φπνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ νη Γηνπξνχθνη. Οη νζσκαληθνί πιεζπζκνί πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε 

Θξάθε, ζπγθξνηνχληαλ απφ Γηνπξνχθνπο, Σαηάξνπο θαη λνκάδεο κε ζπλέπεηα απηή ε 

νκαδηθή εγθαηάζηαζε λα ζπλνδεχεηαη απφ εμηζιακηζκνχο ζπκπαγψλ ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ. Οη πεδηλέο πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαλ ηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα 

δφζεθαλ ζην Γαδή Δβξελφο σο πνιεκηθή ιεία, ελψ νη κηθξφηεξεο εθηάζεηο ηα ηηκάξηα, 

δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ζπαρήδεο γηα λα ζπληεξνχληαη θαη λα εμνπιίδνληαη 

(Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ζ Θξαθηθή έμνδνο, εθδφζεηο Ζξφδνηνο, 

Θεζζαινλίθε 1999, ζει. 422). 

Δπηπιένλ, γε παξαρσξήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ζνπιηάλν ηφζν γηα ηελ ίδξπζε 

βαθνπθηψλ-θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, φζν θαη σο πιήξε ηδηνθηεζία, ηα ιεγφκελα 

κνχιθηα. Ζ εδξαίσζε ζηε Θξάθε πξνζέθεξε ζηνπο Οζσκαλνχο ζνπιηάλνπο ην 

απαξαίηεην θχξνο, ψζηε λα εγείξνπλ αμηψζεηο ζηα ρξηζηηαληθά βαιθαληθά θξάηε θαη 

λα δηεθδηθήζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν αλάκεζα ζηνπο νκνεζλείο ηνπο εκίξεδεο ζηελ 

Αλαηνιή. 

Ζ ζέζε ησλ ρξηζηηαλψλ Θξαθψλ ήηαλ δχζθνιε, εθφζνλ ην νζσκαληθφ θξάηνο, παξά 

ηηο θαηά θαηξνχο ππνρσξήζεηο πνπ έθαλε, δελ αλαγλψξηζε σο ηζφηηκνπο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο ππνηειείο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο ηνπ. Δπηπξφζζεηα 

επηβαξπλφηαλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηνπο είρε ππνζηεί ζνβαξφηεξεο 

θαηαζηξνθέο απφ ηνλ επεθηαηηθφ πφιεκν ησλ λέσλ θπξηάξρσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο. Χζηφζν θξίλνληαο κε βάζε ηε δεκνγξαθηθή 

εηθφλα ηνπ ζξαθηθνχ ρψξνπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα θη έρνληαο ππφςε ηελ 

θαηνπηλή αλάπηπμε ησλ ρξηζηηαλψλ ζηελ νζσκαληθή Θξάθε, παξαηεξνχκε πσο νη 

ππνηειείο Θξάθεο, κεηά ηελ θαηάθηεζε πξνζαξκφζηεθαλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη 

βειηηψζεθε ζηαδηαθά ν ηξφπνο δηαβίσζήο ηνπο (φ. π.  Βνγηαηδήο ζει. 447-448). 

Άκεζν επαθφινπζν φκσο ησλ εμειίμεσλ απηψλ ππήξμε ε δξακαηηθή αιινίσζε ηεο  

δεκνγξαθηθήο ζχζηαζεο ηεο Θξάθεο. Έηζη, ελψ σο ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 14
νπ

 αηψλα ε 

πεξηνρή βεβαησκέλα θαηνηθείην απφ ππθλνχο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο, ζηα ηέιε 

ηνπ 15
νπ

, νη ρξηζηηαλνί δελ πξέπεη λα μεπεξλνχζαλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

κε ηάζεηο αθφκε κεγαιχηεξεο κείσζεο. Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε γεσγξαθηθή 
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θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ ηηο πεγέο πξνθχπηεη φηη ζηηο πεδηλέο θαη εχθνξεο 

πεξηνρέο θπξηαξρνχζαλ νη κνπζνπικάλνη, ελψ ζηα παξάιηα, ηηο εκηνξεηλέο θαη 

νξεηλέο πεξηνρέο νη ρξηζηηαλνί (φ. π. Βνγηαηδήο ζει.  424-430). Σν θαηλφκελν απηφ, 

πνπ παξαηεξήζεθε ζ’ νιφθιεξε ζρεδφλ ηε Βαιθαληθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νζσκαληθήο θαηάθηεζεο νθεηιφηαλ πξψηα ζηνπο επνηθηζκνχο ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ 

απφ κνπζνπικάλνπο, δεχηεξνλ ζηνπο εμηζιακηζκνχο, θαη ηξίηνλ, ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ  ρξηζηηαλψλ λα απνθχγνπλ, φζν βέβαηα απηφ ήηαλ δπλαηφ, ηελ άκεζε εμάξηεζε 

απφ ηνπο θαηαθηεηέο. 

Πέξα απφ ηηο δεκνγξαθηθέο απηέο αλαθαηαηάμεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ζηελ 

χπαηζξν, ε νζσκαληθή θαηάθηεζε είρε ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη ζηα αζηηθά θέληξα ηεο 

Θξάθεο. Καη’ αξράο κεηψζεθε αηζζεηά ν πιεζπζκφο ησλ πφιεσλ (φ. π. Σφληνξσθ 

ζει. 57-63 & ζει. 82-90) θαη ηαπηφρξνλα, άιιαμε ξηδηθά ε ζχλζεζή ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαβνιψλ απνηέιεζαλ ε Αδξηαλνχπνιε θαη 

ε Φηιηππνχπνιε, ζηηο νπνίεο ήδε απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θπξίαξρν ζηνηρείν έγηλαλ νη 

κνπζνπικάλνη (φ. π. Σφληνξσθ ζει. 108-110, Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ηζηνξία 

ηνπ Βφξεηνπ Διιεληζκνχ. Θξάθε, Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1990, ζει. 44-58). 

Σελ ίδηα πεξίνδν κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα, εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ 

ππέζηεζαλ, κεηαβιήζεθαλ ζε αγξνηηθνχο νηθηζκνχο, ελψ έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο είηε 

πιήξνπο εμαθάληζεο πφιεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Πάκθπινλ (ή Πάκθηινλ) θαη ε 

Σξαταλνχπνιε πνπ εξεκψζεθαλ θαηά ηνλ 14
ν 

θαη 15
ν
 αηψλα, είηε πξνζσξηλήο 

εγθαηάιεηςήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Βηδχε θαη ε Λίηηηζα (φ. π.  Βαθαιφπνπινο 

ζει. 44, Βνγηαηδήο ζει. 131 θαη ζει. 305-306) 

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζηε Θξάθε δελ επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία 

εμηζιακηζκνχ θαη αθειιεληζκνχ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε Μ. Αζία απφ ηνλ 11
ν
  σο 

ηνλ 15
ν
 αηψλα (Βξπψλεο πχξνο, Ζ παξαθκή ηνπ κεζαησληθνχ Διιεληζκνχ ζηε 

Μηθξά Αζία θαη ε δηαδηθαζία εμηζιακηζκνχ 11
νο

  -15
νο

 αηψλαο,  Μνξθσηηθφ Ίδξπκα 

Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1996). Παξά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηε ε πεξηνρή, 

εμαηηίαο ησλ καθξνρξφλησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, παξά ηνλ ζπζηεκαηηθφ 

επνηθηζκφ ηεο κε ηνπξθνκάλνπο θαη παξά ηηο επηηπρείο σο έλα βαζκφ πξνζπάζεηεο 

εμηζιακηζκνχ ησλ ρξηζηηαλψλ, έλα κέξνο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο 

δηαηήξεζε ηφζν ηελ νξζφδνμε πίζηε ηνπ, φζν θαη ηελ κεηξηθή ηνπ γιψζζα.  
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Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη πιήξσο απφ ηελ παξνπζία ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο αξθεηψλ εθθιεζηαζηηθψλ δηνηθεηηθψλ θέληξσλ ζ’ νιφθιεξε 

ηελ Θξάθε. Αλ θαη ν αξηζκφο θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζπγθξηηηθά κε ηελ βπδαληηλή επνρή, ε χπαξμε δεθαπέληε 

πεξίπνπ κεηξνπφιεσλ θαη επηζθνπψλ κφλν ζηε λφηηα Θξάθε (φ. π. Βνγηαηδήο ζει. 

385-386), ειιεληθή θαη ηνπξθηθή ζήκεξα, απνδεηθλχεη φηη ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο, 

παξά ηελ αλακθηζβήηεηε ζπξξίθλσζε πνπ είρε ππνζηεί, παξέκεηλε πνιπάξηζκνο. 

ε φηη αθνξά ηψξα ηνλ νηθνλνκηθφ βίν ηεο Θξάθεο, ε νζσκαληθή θαηάθηεζε δελ 

άιιαμε πιήξσο ηνλ ραξαθηήξα ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ βάζε ηεο παξέκεηλε θαη πάιη ε 

γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία, αιιά επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ηεο λνκήο 

θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ην νζσκαληθφ 

ζηξαηνθενπδαιηθφ ζχζηεκα, νη εχθνξεο θαη πεδηλέο εθηάζεηο ρσξίζηεθαλ ζε κηθξά 

θαη κεγάια ηηκάξηα, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ παξαρσξήζεθε απφ ηνπο 

ζνπιηάλνπο ζηνπο ζηξαηησηηθνχο- ζπαρήδεο θαη ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ζε 

αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (φ. π. Ηλαιηδίθ ζει. 31-33).  

Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή ππξακίδα, αθνχ εμαθαλίζηεθαλ 

νη κεγάινη γαηνθηήκνλεο νη ιεγφκελνη δπλαηνί ηεο βπδαληηλήο επνρήο θαη ζηε ζέζε 

ηνπο δεκηνπξγήζεθε κία λέα άξρνπζα ηάμε πνπ απνηειείην απφ κνπζνπικάλνπο 

αμησκαηνχρνπο θαη κηα θιεηζηή θνηλσληθή νκάδα ζηξαηησηηθψλ, κνπζνπικάλσλ θαη 

ρξηζηηαλψλ ζπαρήδσλ. Με βάζε ην ίδην ζχζηεκα νη ρσξηθνί ρσξίζηεθαλ ζε 

εμαξηεκέλνπο, πνπ απνηεινχζαλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα, θαη ζε ειεχζεξνπο 

κηθξντδηνθηήηεο ή αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο, ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ ήηαλ κάιινλ 

θαιχηεξν απφ εθείλν πνπ ίζρπε θαηά ηελ πζηεξνβπδαληηλή πεξίνδν (φ. π. Ηλαιηδίθ 

ζει. 31-33).  

Οη αιιαγέο απηέο θαίλεηαη φηη κάιινλ δελ επηδείλσζαλ ηελ θαηάζηαζε ησλ  

αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. Αληίζεηα, ν ηεξκαηηζκφο ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη 

ησλ επηδξνκψλ, πνπ ηαιάληζαλ ηελ Θξάθε γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν αηψλεο (1204-

1453), θαζψο θαη ηα επλντθά ππέξ ησλ αγξνηψλ κέηξα, πνπ κε βάζε ηηο πεγέο, πήξαλ 

νη πξψηνη ζνπιηάλνη, βειηίσζαλ θάπσο ηε δσή ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Απηφ βέβαηα 

δελ ζεκαίλεη φηη άιιαμαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ ρσξηθψλ, νη 

νπνίνη θαηά ηελ νζσκαληθή επνρή ζπλέρηζαλ, φπσο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 
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λα δνπλ ζηε θηψρεηα θαη ζηελ εμαζιίσζε, ηηο νπνίεο επέηεηλαλ νη επηδεκηθέο 

αζζέλεηεο, θαη νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Μέρξη ην 1870 ζηε Θξάθε θαηνηθνχζαλ ρξηζηηαληθνί νξζφδνμνη πιεζπζκνί, 

αλακεκεηγκέλνη κε κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κηθξφ 

αξηζκφ Δβξαίσλ θαη Αξκελίσλ. Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

  αηψλα ν Παλζιαβηζκφο ψζεζε 

ηνπο Βνχιγαξνπο λα θαηέιζνπλ πξνο ηα πεδηλά θαη ηα ζξαθηθά παξάιηα θαη λα 

αξρίζεη ν δησγκφο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. 

ε φηη αθνξά ηελ εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο, απφ ηηο πεγέο γλσξίδνπκε 

φηη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηε Θξάθε ππήξραλ ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ κεηξνπφιεηο 

θαη επηζθνπέο. Αμίδεη κάιηζηα λα κλεκνλεχζνπκε εδψ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπκε ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

ρξηζηηαλψλ ζ’ νιφθιεξν ην ζξαθηθφ ρψξν. Αλάκεζά ηνπο ινηπφλ μερψξηδαλ θαη’ 

αιθαβεηηθή ζεηξά νη κεηξνπφιεηο ηεο Αγρηάινπ, ηεο Αδξηαλνππφιεσο, ηεο Αίλνπ, 

ηεο Αξθαδηνππφιεσο ή αιιηψο Μπνπξγθάδ, ηεο Βηδχεο, ηνπ Γηδπκνηείρνπ, ηεο 

Ζξάθιεηαο, ηεο Μαξσλείαο, ηεο Μεζεκβξίαο, ηεο ειπκβξίαο, ηεο σδνπφιεσο, ησλ 

Τςάισλ θαη ηεο Φηιηππνππφιεσο. Δπίζεο νη αξρηεπηζθνπέο Γάλνπ θαη Υψξαο, 

Λίηηηδαο, Ξάλζεο θαη Ραηδεζηνχ, θαζψο θαη νη επηζθνπέο ηεο Αγαζνππφιεσο, ηεο 

Καιιηπφιεσο, ηεο Μαδχηνπ, ησλ Μεηξψλ θαη Αζχξαο, ηεο Μεδείαο, ηνπ 

Μπξηνθχηνπ θαη ηεο Πεξηζηάζεσο θαη ηεο Σπξνιφεο (Μειεηίνπ Μήηξνπ, Γεσγξαθία 

παιαηά θαη λέα, Βελεηία 1728, ζει. 418-441). 

Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα άξρηζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχληαμε 

επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ, θαη θπξίσο κε ηελ έθδνζε ηεο επίζεκεο Δπεηεξίδαο ησλ 

Βηιαεηίσλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (αιλακέ), πνπ θη απηέο ζηεξνχληαη 

εγθπξφηεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αθνχ νη κνπρηάξεδεο, σο πξφεδξνη ησλ 

θνηλνηήησλ ησλ δηαθφξσλ εζλνηήησλ παξέδηδαλ αλαιεζή ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θάζε θνηλφηεηαο.  

Δπηπξφζζεηα, πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ αλαθνξέο ζε ζηαηηζηηθέο απφ πεξηεγεηέο 

ηνπ β’ κηζνχ ηνπ 19
νπ

  αηψλα θαη εμήο, φπσο ησλ Ami Boue, Albert Dumont. Βέβαηα 

απηή ηελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε δελ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο ζηαηηζηηθέο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Θξάθεο, παξά κφλνλ εθείλεο πνπ θαηά θαηξνχο έζηειλαλ νη εθάζηνηε 

Έιιελεο Πξφμελνη ηεο Αδξηαλνχπνιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο 
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Τπνπξφμελνπο (Αζαλάζηνο Δ. Καξαζαλάζεο, Πεξί ηελ Θξάθελ, εθδφζεηο νίθνπ 

Αθψλ Κπξηαθίδε Α.Δ., Θεζζαινλίθε- Αζήλα 1996, ζει.  21-26). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο φζα πνιχ ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, νθείισ λα 

επηζεκάλσ φηη δχν ήηαλ νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ηεο θαηάθηεζεο ηεο Θξάθεο 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή 

ζπκπαγψλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ, γεγνλφο πνπ άιιαμε ξηδηθά θαη νξηζηηθά ηε 

δεκνγξαθηθή ηεο ζχζηαζε, θαη ε δεχηεξε κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε «πλεχκνλα» ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αθνχ απνηεινχζε ηελ ελδνρψξα ηεο πξσηεχνπζαο ησλ 

ζνπιηάλσλ. Οη ζεκαληηθέο απηέο αιιαγέο επξφθεηην λα παίμνπλ πνιχ αξγφηεξα 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηχρε ηεο Θξάθεο. 

Ζ παγίσζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κεηά απφ ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μνπξάη 

Β΄ θαη ηνπ Μερκέη Β΄ ηνπ Πνξζεηή, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

κεγάισλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, θαη ηελ σο έλα βαζκφ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο 

θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ζ’ νιφθιεξε ζρεδφλ ηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ηε Μ. 

Αζία. Έηζη, απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15
νπ

 θαη σο ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε Θξάθε 

πέξαζε κηα πεξίνδν πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξίνδνο εηξεληθήο 

ζπλχπαξμεο. Με ηνλ φξν απηφλ ελλννχκε φηη νη πιεζπζκνί πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη 

ζηελ πεξηνρή, παξά ηηο δηαθνξέο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο γιψζζαο, έδεζαλ εηξεληθά 

θαη κνηξάζηεθαλ ηελ ίδηα ηχρε. 

ηνλ νηθνλνκηθφ βίν, θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζνβαξέο αιιαγέο. Ζ Θξάθε, παξά ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, 

φπσο ε Αδξηαλνχπνιε θαη ε Φηιηππνχπνιε, παξέκεηλε σο ηνλ 19
ν
 αηψλα κηα 

θαηεμνρήλ αγξνηνθηελνηξνθηθή πεξηνρή, ε νπνία, φπσο θαη θαηά ηε βπδαληηλή 

επνρή, απνηεινχζε ηελ ελδνρψξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ αηψλσλ κεηά απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε θαίλεηαη φηη ε αγξνηηθή 

νηθνλνκία παξνπζίαζε αμηνζεκείσηε βειηίσζε, ε νπνία πξέπεη λα νθεηιφηαλ, φπσο 

ήδε αλαθέξζεθε, αθελφο ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, θαη αθεηέξνπ ζηελ απζηεξή 

εθαξκνγή ηνπ ζηξαηνθενπδαιηθνχ νζσκαληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

επαρζέο γηα ηνπο ρσξηθνχο. Γη’ απηφ θαη ε θαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ 

παξνπζίαζε κηα ζρεηηθή βειηίσζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο. 
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Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ηελ θεληξηθή θαη ηε 

λφηηα Θξάθε βνπιγαξηθνί αγξνθηελνηξνθηθνί πιεζπζκνί, κεηαθίλεζε πνπ επλφεζαλ 

νη ζνπιηάλνη, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ κε εξγαηηθά ρέξηα ηηο πεδηλέο θαη εχθνξεο 

πεξηνρέο. Καηά ηνλ 17
ν
 θαη 18

ν
 αηψλα, ήξζαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Θξάθε - 

θπξίσο ζηελ αλαηνιηθή – έπνηθνη απφ ηελ Ήπεηξν, ηελ Αιβαλία θαη ηελ 

Πεινπφλλεζν. Οη κεηαθηλήζεηο απηέο, πνπ θαίλεηαη φηη ζπλερίζηεθαλ κε κηθξφηεξε 

έληαζε θαη θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ελίζρπζαλ κελ ην ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηεο 

πεξηνρήο, πξνθάιεζαλ φκσο λέεο δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο, νη ζπλέπεηεο ησλ 

νπνίσλ θάλεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φηαλ νμχλζεθαλ νη 

εζληθνί αληαγσληζκνί (Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

καθεδνληθνχ θαη ζξαθηθνχ ρψξνπ ζηα κέζα ηνπ 19νπαηψλα, ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1980, ζει. 50-51) 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη κεηά ε αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο εηζήιζε ζε πεξίνδν θξίζεο, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

γηλφηαλ νινέλα θαη βαζχηεξε, γηα λα θνξπθσζεί ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο απηήο ήηαλ αθελφο λα εληζρπζεί ζεκαληηθά ε 

ζέζε ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, θαη αθεηέξνπ λα επηδεηλσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε 

θαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Σα θαηλφκελα απηά έγηλαλ βέβαηα ηδηαίηεξα 

αηζζεηά ζηε Θξάθε, πνπ ήηαλ κία απφ ηηο πεδηλέο θαη πην εχθνξεο πεξηνρέο ησλ 

επξσπατθψλ θηήζεσλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. ηε Θξάθε κάιηζηα ηελ 

άζιηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί επέηεηλαλ νη 

δχν αθφκε παξαθάησ  παξάγνληεο. 

Ο πξψηνο ήηαλ ε θενπδαξρηθή αλαξρία πνπ εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, πξνθαιψληαο ηξνκεξή αλαζηάησζε θαη αλππνιφγηζηεο 

θαηαζηξνθέο. πγθεθξηκέλα, γλσξίδνπκε απφ ηηο πεγέο φηη ζηελ πεξίνδν απηνί 

ηζρπξνί Οζσκαλνί ηνπάξρεο, κε ζεκαληηθφηεξν εθπξφζσπφ ηνπο ηνλ παζά ηνπ 

Βηδηλίνπ Οζκάλ Παζβάλνγινπ, ιπκαίλνληαλ ηε βφξεηα θπξίσο Θξάθε, 

ρξεζηκνπνηψληαο νκάδεο ελφπισλ, ησλ γλσζηψλ Κηξηδαιήδσλ. Ζ δξάζε ησλ 

ηνπαξρψλ απηψλ, θαζψο θαη νη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα 

ηνπο αληηκεησπίζεη επηζψξεπζαλ αλείπσηα δεηλά ζηνπο αγξνηνθηελνηξνθηθνχο 

πιεζπζκνχο νιφθιεξεο ηεο Θξάθεο γηα ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα 1770-1810 

(Απνζηνιίδεο, Μπξηίινο, Ζ ηεο Φηιηππνππφιεσο ηζηνξία απφ ησλ αξραηνηάησλ κέρξη 

ησλ θαζ’εκάο ρξφλσλ, Αζήλαη 1959, ζει. 256-265) 
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Ο δεχηεξνο παξάγνληαο ήηαλ νη ζπρλνί πφιεκνη πνπ δηεμήγαγε ε Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Δμαηηίαο ησλ 

πνιέκσλ απηψλ, ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαλ ζηε Μ. Αζία, 

θαηεπζπλφκελα πξνο ηα επξσπατθά κέησπα, δηέζρηδαλ ηε Θξάθε, πξνθαιψληαο 

κεγάιεο θαηαζηξνθέο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα αθφκε θαη ηελ εξήκσζε 

νιφθιεξσλ νηθηζκψλ. Ηδηαίηεξα βαξχ ήηαλ κάιηζηα ην ηίκεκα πνπ πιήξσζε ε Θξάθε 

θαηά ηνπο ξσζνηνπξθηθνχο πνιέκνπο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

φηαλ ε πεξηνρή έγηλε ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ ή ππφ άιιεο ζπλζήθεο θαηαθηήζεθε 

απφ ηα ξσζηθά ζηξαηεχκαηα. Αλ ζε φια απηά πξνζζέζνπκε ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ηηο επηδεκηθέο αζζέλεηεο πνπ κάζηηδαλ θπξίσο ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, θαζψο 

θαη ηελ αλππαξμία ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο, έρνπκε αλάγιπθε ηελ εηθφλα ηεο ζιηβεξήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο. 

ε αληίζεζε κε ηηο αξλεηηθέο απηέο εμειίμεηο, ε αγξνηηθή νηθνλνκία, ην εκπφξην θαη ε 

βηνηερλία, αθνχ γλψξηζαλ κηα πεξίνδν παξαθκήο, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αλάπηπμε 

θαηά ην 18
ν 

, θαη ηδηαίηεξα ην 19
ν
 αηψλα, ηελ νπνία κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: α) ην ζηαδηαθφ άλνηγκα ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο, πνπ απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ θαηλφκελν ζηελ νηθνλνκηθή δσή νιφθιεξεο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο απηήλ ηελ πεξίνδν β) ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο ληφπηαο 

αγνξάο θαη ησλ αγνξψλ ηεο πξσηεχνπζαο γ) ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο πξψησλ πιψλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δηείζδπζε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη δ) ζηελ 

θαίξηα γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Θξάθεο, ε πεξηνρή σο ην 19
ν
 αηψλα παξέκεηλε εμαηηίαο 

ηνπ πεδηλνχ θαη ηνπ επθφξνπ ησλ εδαθψλ ηεο, ε θαηεμνρήλ ελδνρψξα ηεο 

πξσηεχνπζαο, απφ ηελ νπνία πεξλνχζαλ ππνρξεσηηθά φινη νη ρεξζαίνη δξφκνη πνπ 

νδεγνχζαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηηο επξσπατθέο θηήζεηο ηεο 

απηνθξαηνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε, πξνο ηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε.  

Ζ έιιεηςε κεγάισλ ιηκαληψλ ζηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ πνπ ζα έδηλαλ ψζεζε ζην 

εμαγσγηθφ εκπφξην, επίζεο επεξέαζε, κηαο θαη ηελ επνρή εθείλε νη κεηαθνξέο ησλ 

πξντφλησλ πξνο ηελ Γπηηθή Δπξψπε γίλνληαλ θπξίσο απφ ηελ ζάιαζζα (πξνβιήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, 

Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ καθεδνληθνχ θαη ζξαθηθνχ 

ρψξνπ ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, Δηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1980, ζει. 134-135). 
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Οη εμειίμεηο απηέο είραλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ ηεο Θξάθεο, ηελ αιιαγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ηελ κεηαηξνπή νξηζκέλσλ απ’ απηά ζε 

ζπνπδαία εκπνξηθά θαη βηνηερληθά θέληξα, ζηα νπνία γίλνληαλ κεγάιεο 

εκπνξνπαλεγχξεηο (φ. π. Σφληνξσθ ζει. 302-309). Έηζη, ην 18
ν
 αηψλα ε 

Φηιηππνχπνιε θαη ε Αδξηαλνχπνιε έθηαζαλ λα αξηζκνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 30.000 

θαηνίθνπο, νη νπνίνη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη ηε 

βηνηερλία. Αλάινγε αλάπηπμε γλψξηζαλ θαη άιια κηθξφηεξα θέληξα, φπσο ε Αίλνο, ε 

Γεληζέα, ε Καιιίπνιε, ην Λνπιέ Μπνπξγθάο, ηα Μάιγαξα, ε Οδνχληδνβα, ε 

Ραηδεζηφο, ην ακάθνβν, ην ιίβελ, ε ηελήκαρνο, ν πιεζπζκφο ησλ νπνίσλ έθηαλε 

ή μεπεξλνχζε ηνπο 10.000 θαηνίθνπο (Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Ηζηνξία ηνπ 

Βφξεηνπ Διιεληζκνχ. Θξάθε, εθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1990, ζει. 

60-63). 

εκεησηέν εδψ, φηη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο βηνηερλίαο ζηε 

Θξάθε, παξνπζηάδεη κηα θαζπζηέξεζε πελήληα πεξίπνπ ρξφλσλ ζπγθξηηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ίδησλ θιάδσλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζηηο 

νπνίεο θαηνηθνχζαλ ζπκπαγείο ειιεληθνί πιεζπζκνί ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο απηέο 

ζηελ νηθνλνκηθή δσή ησλ πφιεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ επεηξσηηθνχ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ (Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Γ. Μαθεδνλία) έγηλαλ ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Ζ ρξνληθή απηή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνηερλίαο, ε 

παξνπζία ζπκπαγψλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ χπαηζξν θαη ε ηζρπξή 

παξνπζία ησλ κνπζνπικάλσλ ζηα αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα, δελ επέηξεςαλ σο ηα 

κέζα πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα λα αλαπηπρζεί θαη ζηε Θξάθε κηα νηθνλνκηθά ηζρπξή 

κέζε αζηηθή ηάμε, φπσο ζπλέβε ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, 

ζηηο νπνίεο θαηνηθνχζαλ ειιεληθνί πιεζπζκνί. Χζηφζν, θαηλφκελα φπσο ε απνδεκία 

Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ εκπφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζηε Νφηηα Ρσζία, θπξίσο ζηελ 

Οδεζζφ θαη ζηε Βεζζαξαβία, ε αλνηθνδφκεζε λαψλ θαη ηδηαίηεξα ε ίδξπζε 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζε αξθεηέο απφ ηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο (Αγρίαινο, 

Αδξηαλνχπνιε, Μεζεκβξία, ειπβξία, σδφπνιε, Φηιηππνχπνιε), καο επηηξέπνπλ 

λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία είραλ πξνθαιέζεη κεηαβνιέο θαη 
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ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε θπξηφηεξε βέβαηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εκπφξσλ. 

Ζ πεξίνδνο ηεο ζρεηηθά εηξεληθήο ζπλχπαξμεο έιεμε νπζηαζηηθά κε ηελ θήξπμε ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ην 1821. Σν γεγνλφο απηφ, αλ θαη είρε πεξηνξηζκέλν 

αληίθηππν ζηελ Θξάθε, άιιαμε άξδελ ηελ θαηάζηαζε. Κη απηφ γηαηί ζεκαηνδφηεζε 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε γέλεζε ζηε Βαιθαληθή ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ε 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο νδήγεζε ηειηθά ζηε 

δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (Κνχθνο Μφζρνο, Ο Διιεληζκφο ηεο 

Θξάθεο ζηνλ Αγψλα ηνπ 1821, εθδφζεηο Δξσδηφο, Θεζζαινλίθε1998, ζει.79-92) 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο καθξνρξφληαο θαη επψδπλεο, φπσο απνδείρηεθε, δηαδηθαζίαο 

ήηαλ θπζηθφ λα αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο ζχλνηθνπο ιανχο έλαο ζθιεξφο 

αληαγσληζκφο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ πνπ 

θαηνηθνχληαλ απφ κεηθηνχο πιεζπζκνχο. Καη ε κείδσλ Θξάθε ήηαλ φρη κφλν κία απφ 

ηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά αλακθίβνια είρε θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

απηνθξαηνξία ησλ ζνπιηάλσλ, σο ελδνρψξα ηεο πξσηεχνπζάο ηνπο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Ζ θήξπμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ζηα 1821 ήηαλ θπζηθφ λα πξνθαιέζεη 

αλαζηάησζε θαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο Θξάθεο. Βέβαηα νη δπλαηφηεηεο ησλ 

Διιήλσλ πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, αθνχ εθηφο απφ ηελ 

παξνπζία ζπκπαγψλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ε Θξάθε βξηζθφηαλ πνιχ θνληά 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε απνηέιεζκα ν ζνπιηάλνο λα κπνξεί λα ηελ ειέγρεη 

εχθνια ράξε ζηηο ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πνπ έδξεπαλ εθεί. Παξ’ φια απηά, 

απφ ηηο πεγέο γλσξίδνπκε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο , φπσο ζηε σδφπνιε, ζηελ Αίλν 

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο άξνπ, νη Έιιελεο επηρείξεζαλ λα εμεγεξζνχλ, αιιά νη ηνπηθέο 

απηέο εμεγέξζεηο θαηεζηάιεζαλ ζρεδφλ ακέζσο (Βαθαιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, 

Ηζηνξία ηνπ Βφξεηνπ Διιεληζκνχ. Θξάθε, εθδφζεηο Αθνί Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 

1990 ζει. 110-115)  

Οη πξνζπάζεηεο φκσο απηέο έδσζαλ ηελ αθνξκή ζηηο νζσκαληθέο αξρέο, κέζα ζην 

γεληθφηεξν θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ πξνθάιεζε ε θήξπμε ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο, λα πξνβνχλ ζε ζθιεξά αληίπνηλα θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη, ηνλ Απξίιην θαη ην Μάην ηνπ 1821 εθηειέζηεθαλ πνιινί αξρηεξείο 

θαη πξφθξηηνη, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο μερσξίδεη ν πξψελ Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο 
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Κχξηιινο ν η΄, ελψ πνιιά ρσξηά ππέζηεζαλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο. Σν βαξχηεξν 

ηίκεκα πιήξσζε ε ακνζξάθε, ηελ νπνία θαηέζηξεςε νινζρεξψο ν νζσκαληθφο 

ζηφινο ην επηέκβξην ηνπ 1821, ζαλαηψλνληαο θαη εμαλδξαπνδίδνληαο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ( φ. π. Κνχθνο  ζει. 93-116) 

Ζ άκεζε θαηάπλημε ησλ ηνπηθψλ εμεγέξζεσλ θαη νη δησγκνί πνπ αθνινχζεζαλ δελ 

εκπφδηζαλ ηνπο Θξαθηψηεο Έιιελεο λα πάξνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ επαλάζηαζε. 

Έηζη, νη πην αλήζπρνη απ’ απηνχο εγθαηέιεηςαλ ηηο ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο θαη 

έζπεπζαλ ζηελ επαλαζηαηεκέλε Διιάδα, γηα λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ησλ 

αγσληδνκέλσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηε δξάζε ησλ 

νηθνγελεηψλ Βηζβίδε θαη Κνχηαβνπ απφ ηελ Αίλν, νη νπνίεο δηέζεζαλ ηα θαξάβηα θαη 

ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζηνλ θνηλφ αγψλα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο, θαζψο θαη ζηνπο Θξαθηψηεο πνπ πχθλσζαλ ηηο ηάμεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

επαλαζηαηηθνχ ζηξαηνχ (φ. π. Κνχθνο ζει. 117-142) 

Ζ ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ε ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

νη επαλαζηάζεηο ησλ έξβσλ θαη ε απηνλφκεζε ηεο εξβίαο φπσο θαη ε βαξηά θαη 

ηαπεηλσηηθή ήηηα πνπ ππέζηε ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ζην ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν 

ησλ εηψλ 1828-1829, απνθάιπςαλ ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη 

ε άιινηε παλίζρπξε απηνθξαηνξία ησλ ζνπιηάλσλ. Αλ ζ’ φια απηά πξνζζέζνπκε θαη 

ηα ζιηβεξά γεγνλφηα πνπ είραλ ζπκβεί θαηά ηελ εμέγεξζε ησλ Γεληηζάξσλ ην 

δηάζηεκα 1807-1808, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ κεηαξξπζκηζηή 

ζνπιηάλνπ ειίκ Γ΄ θαη ζηε δνινθνλία ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Μνπζηαθά Γ΄, θαζψο θαη 

ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο πνπ είραλ εθδειψζεη νη δηάθνξνη ηζρπξνί ηνπάξρεο- 

Αγηάλλεδεο, φπσο ν Οζκάλ Παζβάλνγινπ ηνπ Βηδηλίνπ θαη ν Αιή Σεπειελιήο ησλ 

Ησαλλίλσλ, έρνπκε αλάγιπθε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ε Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία θαηά ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε εθαξκνγή ηνπ εγρεηξήκαηνο ησλ Σαλδηκάη 

επηβαιιφηαλ λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο. Αθφκα πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην βαξχλνπζαο ζεκαζίαο κέηξν ηεο θαηάξγεζεο εθκίζζσζεο ησλ 

θφξσλ- ηιηηδάκ θαη ε έλαξμε είζπξαμεο ηνπο απφ θξαηηθνχο ππαιιήινπο ηνπο 

κνπραζίι, μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη πηινηηθά αιιά ρσξίο νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα 

απφ ηηο επαξρίεο Πξνχζαο θαη Καιιίπνιεο. Γηαθαηλφηαλ φηη εθεί ε απηνθξαηνξία ζα 

έδηλε ηε κάρε νπηζζνθπιαθψλ θαη επηβίσζεο, ελψ ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ νη 
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βαιθαληθνί ιανί, πνπ απνθηνχζαλ εζληθή απηνζπλεηδεζία ή θαη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπο, αθνινπζνχζαλ ζπγθιίλνπζεο πνξείεο θαηαθηήζεσλ ή θηινδνμηψλ πνπ ηνπο 

νδεγνχζαλ πξνο ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.  

ε φιν απηφ ην ζέαηξν ησλ εμειίμεσλ, πξνζηίζεληαη θαη ηα αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, άιιεο απφ ηηο νπνίεο επλννχλ ηε δηάιπζε θη 

άιιεο ηελ αθεξαηφηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Γελ πξέπεη επίζεο λα καο 

δηαθεχγεη ην γεγνλφο, φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζεκαληηθνί, δελ ήηαλ θάηη ην πάγην θαη εμαξρήο δεδνκέλν. Οη αιιαγέο πνιηηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζπκκαρηψλ, νη πεξηζηαζηαθέο εθηηκήζεηο, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ 

ηεο ζηηγκήο, δηακφξθσλαλ έλα πεξίπινθν πιέγκα ζπζρεηηζκψλ, ην νπνίν κπνξνχζε 

λα κεηαβιεζεί θαη λα ζπκπαξαζχξεη φια φζα πξηλ απφ ιίγν απνηεινχζαλ, 

ελδερνκέλσο, ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάπνηαο ηζνξξνπίαο (Κσλζηαληίλνο Βεξγφπνπινο, 

«Σα δχν θφκκαηα», Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, ην. ΗΓ' (Αζήλα 1977), ζει. 17-

20- κία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο απηήο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ζπζρεηηζκψλ 

είλαη ε βξαρχβηα πεξίνδνο ηεο ειιελνηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο, ελφςεη ηνπ ζιαβηθνχ 

θηλδχλνπ, πνπ επηδίσμε ν Σξηθνχπεο κε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηεο Βξεηαλίαο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ΚΔΦ. 6
ο
 Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ 

Ζ αλάγθε γηα ηελ έλαξμε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ηηο επξσπατθέο επαξρίεο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηε Θξάθε, επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ίδηα 

ηα γεγνλφηα. Σν πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ άξρηζε λ' αλαπηχζζεηαη ζηελ 

πεξηνρή απφ ηνπο κε κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο δείρλεη εκθαλψο, φηη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο φρη κφλν δελ εκπφδηζαλ, 

αιιά αληίζεηα πξνψζεζαλ ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο πνπ επλννχζε ηελ αλάπηπμε 

πνηθίισλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, νη νπνίεο 

ππνβνεζήζεθαλ απφ ηε δηείζδπζε ηνπ δπηηθνχ θαπηηαιηζκνχ (Βαθαιφπνπινο, 

Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, φ. π. ζει. 26-37, Γηα ηηο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο δπκώζεηο θαη 

ηηο εμειίμεηο πνπ πξνήιζαλ από ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ επξύηεξν καθεδνλν-ζξαθηθό 

ρώξν) 

Ζ αλάδπζε κεγαινηξαπεδηηψλ, θπξίσο απφ ηηο ηάμεηο ησλ Ρσκεψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη άιισλ παξαγφλησλ κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

κηθξφηεξεο πφιεηο, φπσο επίζεο ε επέθηαζε ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ 

εκπνξίνπ, δεκηνπξγνχλ κία δηαξθή νηθνλνκηθή θαη ηδενινγηθή θηλεηηθφηεηα, 

ζπλνδεπφκελε απφ δηνηθεηηθέο αιιαγέο, ε νπνία πξνζδηφξηζε ηε δξάζε ησλ 

ζπιιφγσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ θαη ηε δηάδνζε ηεο εζληθήο 

ηδέαο κέζσ ηεο εκθάληζεο κηαο εγγξάκκαηεο ηάμεο «εζληθψλ» ινγίσλ. Σε ζηηγκή πνπ 

φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο πξνρψξεζαλ επαξθψο, ηφηε κφλν ην Σαλδηκάη θαηέιεμε ζ’ 

έλα αζθπθηηθφ θαη μεπεξαζκέλν πιαίζην, πνπ εκπφδηδε ηελ ηειηθή εζληθή 

νινθιήξσζε.  

Ο ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1877-78, ε απηνλφκεζε ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, έδσζαλ ηε ραξηζηηθή βνιή ζηνλ πην νπζηαζηηθφ ζηφρν ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ εμίζσζε φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο κέζσ ηεο ηδενινγίαο ηνπ Οζσκαληζκνχ. Ο ζνπιηάλνο Αβδνπιρακίη, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηέιεζε ην απαξαίηεην ελδηάκεζν ζηάδην. Καηάξγεζε κελ 

ην χληαγκα ηνπ Μηδράη παζά, αιιά δηαηήξεζε ηηο ηερλνθξαηηθέο-εθζπγρξνληζηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ Σαλδηκάη, πξνεηνηκάδνληαο ηελ εζληθή νινθιήξσζε ησλ Σνχξθσλ κε 

ηελ πξνβνιή ηνπ ηνπξθηθνχ Παληζιακηζκνχ (Stanford J. Shaw & Ezel Kural Shaw, 

History of the Ottoman Empire and modern Turkey, ηφκνο 2
νο

  Reform, Revolution, 

and Republic, The Rise of Modern Turkey, Cambridge 1985, ζει. 221-254).  
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Ξεθάζαξα πιένλ, ε λενηνπξθηθή ηδενινγία θαη θίλεζε δε γελληέηαη θαη αλδξψλεηαη 

ηψξα πηα ζηελ Δπξψπε, φπσο ν Νεννζσκαληζκφο, αιιά ζηελ ίδηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Μαθεδνλία ησλ αιιεινζπγθξνπφκελσλ εζλνηήησλ  Ζ 

πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηε Θξάθε βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπνζέηεζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ ζα εκθνξνχληαλ απφ ην πλεχκα ηεο λέαο 

πνιηηηθήο, θαη ηε ζχζηαζε κηαο ζεηξάο ζπκβνπιίσλ- κεηδιίο, κε κηθηή ζχλζεζε απφ 

κέιε ησλ εγεζηψλ φισλ ησλ κηιιέη, θαη ζα αλαιάκβαλαλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ πεξί ησλ επαξρηαθψλ δεηεκάησλ (Poulton H., «Ζκίςειν, 

γθξίδνο ιχθνο θαη εκηζέιελνο φ. π., ζει. 69, Ο Poulton παξαηεξεί όηη ε Μαθεδνλία 

έγηλε ζρνιείν εζληθηζκνύ γηα ηνπο λεαξνύο αμησκαηηθνύο ηεο Πνιεκηθήο Αθαδεκίαο 

όπσο θαη γηα ηα ζηειέρε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Γηαθνξνπνηνύκελνη από ηνπο Υξηζηηαλνύο 

Βαιθάληνπο εζληθηζηέο πνπ ζπρλά ήηαλ δάζθαινη θαη δηαλννύκελνη, απηνί νη 

πξνάγγεινη ηνπ ηνπξθηθνύ εζληθηζκνύ ήηαλ λεαξνί ζηξαηησηηθνί θαη ππάιιεινη). 

Με ιίγα ιφγηα, νη δχν ππιψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε επαξρηαθφ επίπεδν, ήηαλ ε 

δεκνζηνυπαιιειία ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο, θαη νη ηνπηθέο αξρέο ησλ επηζθφπσλ 

θαη ησλ πξνεζηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηηο επαξρίεο κε ηζρπξφ ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν. Σν 

δεηνχκελν ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε επάξθεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ θαη ε 

αληηπξνζσπεπηηθή ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ, πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ζεζκψλ θαη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Μία αθφκα παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  ζεκαληηθή, είλαη ε σξηκφηεηα 

θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, λα πηνζεηήζεη ζηελ νπζία ην λέν ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο, λα ελζηεξληζηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη 

λα ζπλαηλέζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πλεχκαηνο. Βαζηθφ ζηνηρείν κηαο ηέηνηαο απνδνρήο 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, απνηέιεζε ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο εξκελεπηηθήο βάζεο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε ζθνπφ ηε ζχιιεςε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξφηαζε 

ιχζεσλ, πνπ ζα ππφθεηληαη ζ' έλα minimum consensus/ειάρηζηε ζπλαίλεζε, 

απαξαίηεην γηα ηε ζχγθιηζε ησλ δπλάκεσλ ησλ δηαθφξσλ θη επηκέξνπο 

εζλνζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ. 

Παξαθάησ ζα γίλεη κία ζηνηρεηψδε απφπεηξα λα εθηηκεζεί ν ξφινο θαζελφο απφ ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο ζην ζξαθηθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην 

απαξαίηεην εμεγεηηθφ ππφβαζξν ηεο πνξείαο ησλ Σαλδηκάη. 
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Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο λέαο ηάμεο ππαιιήισλ πνπ ζα δηεθπεξαίσλε ηελ 

πξνζπάζεηα, ζηεξίρζεθε ζε δχν άμνλεο: Σελ θνξπθή ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο κεραλήο, 

ζην επίθεληξν ηεο ηδενινγηθήο γέλεζεο ησλ πνιηηηθψλ, πνπ αλαιάκβαλαλ ηε 

ζχιιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, απνηέιεζε ην κεηαθξαζηηθφ ηκήκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Andrew Wheatcroft, Οη Οζσκαλνί, κεηάθξαζε 

Υξηζηηάλα αθειιαξνπνχινπ, Αζήλα 1994, ζει. 245-246, Πεξί ηεο ζεκαζίαο πνπ 

απέθηεζε ην κεηαθξαζηηθφ γξαθείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (Tercüme Odasi) 

ηελ εηθνζαεηία 1820-1841 θαη ησλ δπλαηνηήησλ αλέιημεο πνπ παξείρε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ).  

Οη ηξεηο εγέηηδεο κνξθέο ηνπ Σαλδηκάη, νη Ρεηδίη, Αιή θαη Φνπάη παζά, θαζψο θαη 

πνιινί ζπλεξγάηεο θαη πξνζηαηεπφκελνη ηνπο, ζήηεπζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία 

θαη ζε δηπισκαηηθέο ζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ παξνπζία ηνπο ζηηο ζέζεηο απηέο 

πξνυπέζεηε κηα κφξθσζε ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ παξαδνζηαθψλ 

αμησκαηνχρσλ ηεο θιαζηθήο γξαθεηνθξαηίαο. Οη ηειεπηαίνη ήηαλ απφθνηηνη 

δηαθφξσλ Ηεξνζπνπδαζηεξίσλ (Medrese), κηαο θαη ε κνλαδηθή δπλαηφηεηα ζπνπδψλ 

ηεο Καιεκηγηέ ήηαλ ε εληξχθεζε ζηνπο θαλφλεο πνπ αληαλαθινχζαλ ζηελ 

παξαδνζηαθή δνκή ηεο απηνθξαηνξίαο, ηνπ Ηεξνχ Νφκνπ- ζεξηάη, θαη ησλ 

θαλνπλακέδσλ, ζνπιηαληθψλ λνκνζεηεκάησλ, γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ θάιππηε ν 

Ηεξφο Νφκνο (Ilber Ortayli, φ. π, ζει. 320). 

Ζ αλάδπζε κηαο λέαο εγέηηδαο ηάμεο, ε νπνία ζπλδχαδε ηα πξνζφληα ηεο γλψζεο 

επξσπατθψλ γισζζψλ κε ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηεο νζσκαληθήο δηπισκαηίαο ζηελ 

Δπξψπε, ππνδήισλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε δεκηνπξγία αλάινγεο δηαλφεζεο, κε 

εθείλε ησλ ππφινηπσλ εζλνηήησλ ηεο απηνθξαηνξίαο, κε ηε κφλε δηαθνξά, φηη ε 

δηαλφεζε απηή ήηαλ ηαπηηζκέλε κε ην θξάηνο, αθνχ λεκφηαλ ηελ εμνπζία, επνκέλσο 

δηέζεηε, ελ πνιινίο, θαη ην φξγαλν δηακφξθσζεο ησλ Σαλδηκάη, έηζη ινηπφλ ήιεγρε ην 

κέηξν, ην βάζνο θαη ηε κνξθή ηνπ.  

Δπηπιένλ, κπνξνχκε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αληηιεθζνχκε ηε γέλεζε ηνπ 

λεννζσκαληθνχ θηλήκαηνο, φρη κε αληίζεηνπο φξνπο πξνο ηνπο κεηαξξπζκηζηέο, αιιά 

θαη σο κία πξνέθηαζε, πνπ επεδίσθε νπζηαζηηθά ακεζφηεξν πνιηηηθφ εμεπξσπατζκφ 

κε ζπληαγκαηηθή κνλαξρία, ζην πιαίζην ηεο εληαίαο παηξίδαο- βαηάλ, ζην εχξνο ησλ 

εξκελεηψλ ηεο έλλνηαο απφ ηνλ Νακίθ Κεκάι, σο ηνλ Σνπλάρ Υηικί ζηελ αξρή, 

ηνπιάρηζηνλ, ηεο ηδενινγηθήο εμέιημεο ηνπ (Γηα ηνλ Νακίθ Κεκάι, βι. Lewis, Ζ 
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αλάδπζε ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο, ηφκνο 1
νο

, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2001, ζει. 

301-308 θαη γηα ηνλ Σ. Υηικί, βι. ζην ίδην, ζει. 407) 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα ππεξεηήζνπλ ζηηο 

επαξρίεο, ηδξχζεθε θαη ε ρνιή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Mekteb-i Mulkiye), φκσο δε 

θάλεθε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ησλ ζηειερψλ 

γίλνληαλ κε αξγνχο ξπζκνχο, ε ακνηβή ησλ ππαιιήισλ δελ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή θαη 

ζε γεληθέο γξακκέο νη ζπλζήθεο ήηαλ δπζκελείο (Halil Inalcik, «Application of the 

Tanzimat and its Social Effects», The Ottoman Empire: Conquest, Organization and 

Economy, Variorum Reprints, Λνλδίλν 1978, ζει.17).  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην πξνθαλέο πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πφξσλ, γηα ηελ 

επηηπρή εθηέιεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Υσξίο λα γίλεηαη ππνηίκεζε ηεο έιιεηςεο 

αλάινγνπ νηθνλνκηθνχ ζηεξίγκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ κέηξσλ, αο ηνλίζνπκε θαη 

πάιη, φηη νη δπζθνιίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ζε θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη ηδενινγηθέο 

δηεξγαζίεο, θαη φρη ηφζν ζε ηερληθέο δπζθνιίεο, φκσο νη πξψηνη απνηέιεζαλ ηνλ 

αμεπέξαζην πιένλ θξαγκφ ζε ζρέζε κε ηηο δεχηεξεο (Καιιηφπε Παπαζαλάζε 

Μνπζηνπνχινπ, Διιεληθά πξνμελεία ζηε Θξάθε, Αζήλα 1976, ζει. 142) 

Καηά γεληθή νκνινγία, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θαηά βάζε 

ζηεξίρζεθε ζην ήδε ππάξρνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ, πνπ δηεπφηαλ απφ ηε 

λννηξνπία ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο, ηεο παξειζνχζαο θνξνεηζπξαθηηθήο ηαθηηθήο, 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζπλαιιαγήο (rüĢvet). Σνχηνο ν λεπξαιγηθφο ηνκέαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε Θξάθε, εμαθνινχζεζε λα επαλδξψλεηαη κε ζηειέρε ηεο 

παιηάο ζρνιήο. 

ε νιφθιεξν ζρεδφλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, δηαηεξήζεθε αληζνξξνπία φζνλ αθνξά ηνλ 

νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο. Οη κεηαξξπζκηζηέο ακθηηαιαληεχνληαλ αλάκεζα ζηελ 

πεξηνπζηαθή αληίιεςε θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ παξεκβαηηζκνχ. ε θακηά φκσο 

πεξίπησζε δελ θαηέιεμαλ ζηελ απφιπηα θηιειεχζεξε αληίιεςε ηνπ θξάηνπο 

λπρηνθχιαθα, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε απνξξφθεζεο ηεο 

νζσκαληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ επεθηεηλφκελε παγθφζκηα αγνξά. Ζ εγθαηάιεηςε 

ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αγγιννζσκαληθή εκπνξηθή 

ζπκθσλία ηνπ 1838, ε νπνία επέηξεπε ζηνπο Δπξσπαίνπο εκπφξνπο λα δηεηζδχζνπλ 

απεπζείαο ζην εζσηεξηθφ νζσκαληθφ εκπφξην. Σν άκεζν απνηέιεζκα ηεο εκπνξηθήο 
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απηήο ζπκθσλίαο, ήηαλ λα δερζεί ην ζπληερληαθφ ζχζηεκα ηζρπξφ πιήγκα (Feroz 

Ahmad, The making of modern Turkey, Λνλδίλν θαη Νέα Τφξθε 1998, ζει. 26-27) 

Ηζηνξηθφ παξάδεηγκα ζηελ αλαηνιηθή Θξάθε, απνηεινχλ ηα κεηαιιεία ηνπ 

ακκαθνβίνπ, ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ, απνηέιεζαλ έλαλ ηχπν 

ζπληερληαθήο εθκεηάιιεπζεο πινπηνπαξαγσγηθήο πεγήο, γηα ην ιφγν απηφ είραλ ηελ 

ηχρε φινπ ηνπ ζπληερληαθνχ νηθνδνκήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην δηάζηεκα ηεο 

εηθνζαεηίαο 1840-1860, ζηελ θαξδηά ηεο πεξηφδνπ ηνπ Σαλδηκάη, ηε δηνίθεζε θαη 

δηαρείξηζε ησλ νξπρείσλ ζηδήξνπ ηνπ ακκαθνβίνπ αλέιαβαλ Οζσκαλνί 

αμησκαηνχρνη, πνπ φκσο δελ θαηάθεξαλ λ' αληεπεμέιζνπλ ζηνλ απμαλφκελν 

επξσπατθφ αληαγσληζκφ, φπσο επίζεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο αηαζζαιίεο αιιά θαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο κε ην πξνζσπηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα νη ζπλερείο κεηαβνιέο ζην επαξρηαθφ 

ζχζηεκα δηνίθεζεο επηβάξπλαλ ηελ θαηάζηαζε. Έλαο βαξπζήκαληνο ηνκέαο ηεο 

πξσηνγελνχο παξαγσγήο, πνπ πξφζθεξε ζεκαληηθά εηζνδήκαηα ζην θξάηνο 

ζπληειψληαο ζηελ επεκεξία κηαο ζηξαηεγηθά ζεκαληηθήο πεξηνρήο ζηελ παξεπμείληα 

Θξάθε, ηειηθά παξήθκαζε, ιφγσ ηεο ζχγρπζεο ησλ ππεπζχλσλ παξαγφλησλ 

(Μπξηίινο Απνζηνιίδεο, «Σν ακκαθφβη θαη ηα κεηαιιεία ηνπ», Θξαθηθά, ηφκνο Ηζ', 

Αζήλα 1944, ζει. 182) 

Έλα αθφκα κεγάιν δήηεκα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επαξρηαθήο δηνίθεζεο, είλαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ επαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, 

ηα νπνία  ήηαλ επηθνξηηζκέλα κε ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκηζηηθψλ δηαηαγκάησλ, θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ δεηεκάησλ ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ. 

Ο θπξίαξρνο ξφινο ζηελ επαξρηαθή δηνίθεζε ηέζεθε ζην λενπαγή ζεζκφ ηνπ 

κνπραζίι εκβάι- Έπαξρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ, επηθνξηηζκέλνο κε ηα ζέκαηα 

θνξνινγίαο ηεο κεγαιχηεξεο επαξρηαθήο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, αληηθαηέζηεζε 

ηνπο εθκηζζσηέο θφξσλ, ηνπο κνπιηεδίκ. Ο δηνηθεηήο ηνπ βηιαεηίνπ έθεξε ηνλ βαζκφ 

ηνπ ζηξαηεγνχ- κνπζίξ, ελψ ζ' απηφλ ππαγφηαλ ν δηνηθεηήο ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο 

επαξρηαθήο πεξηθέξεηαο, ηνπ ζαληδαθίνπ, κε ην βαζκφ ηνπ αληηζηξάηεγνπ- θεξίθ. 

Σέινο, ζηηο κηθξφηεξεο πεξηθέξεηεο ηνπ θαδά θαη ηνπ λαρηγηέ, ηνπνζεηήζεθαλ 

αληίζηνηρα ν δηεπζπληήο- κνπληνχξ, θαη ν θνηλνηάξρεο κνπρηάξ. Οη θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ησλ αμησκαηνχρσλ ήηαλ ε θνξνινγία, ε αζθάιεηα θαη ηα ζηξαηησηηθά 

δεηήκαηα. Ζ παξαπάλσ επαξρηαθή δηνίθεζε αξζξσλφηαλ ππξακηδσηά (Ησάλλεο 
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Μπαθηξηδήο, θέςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νζσκαληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ 19νπ 

αηψλα (ε πεξίπησζε ηεο Θξάθεο), εθδφζεηο παλίδε, Ξάλζε 2000, ζει. 50-55) 

Ζ αλάγθε γηα απνθαηάζηαζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο απνδεηθλχεη ηε 

ζεκειηψδε αληίιεςε ηεο νζσκαληθήο πνιηηεηνινγίαο γηα ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο- 

αληαιέη θαη ηελ νηθνλνκηθή-εηζπξαθηηθή ηεο βάζε. Ο ζθνπφο ηεο απνθαηάζηαζεο 

απνβιέπεη ζηελ θαηάξγεζε ηνπ απαξραησκέλνπ θαη δηεθζαξκέλνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ππελνηθίαζεο- ηιηηδάκ, θαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ, φπνπ ην 

θνξνινγηθφ πιεφλαζκα απνδίδεηαη απεπζείαο ζην θξάηνο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ ζρνηλνβαηνχζαλ θάζε θνξά, αλάκεζα 

ζηηο πξνζέζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα απνδπλάκσζε ή ελδπλάκσζε. ηελ 

πξψηε θάζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1839 (Hatt-η Serif), νη πξνζπάζεηεο ηεο Πχιεο 

ζηξάθεθαλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ππνβηβαζκνχ ησλ Έπαξρσλ- Βαιή. Απηφ ζπλέβε 

γηα ην ιφγν φηη ειιφρεπε πάληα ν θίλδπλνο, λα δηνιηζζήζεη ν ζεζκφο ζε θιεξνλνκηθφ, 

φπσο αθξηβψο ζπλέβε ζηηο θαηά επξείεο πεξηθέξεηεο ηεο πξνγελέζηεξεο 

παληνδπλακίαο ησλ Αγηάλ, ηνπο νπνίνπο επηδίσμε λα εμαιείςεη  ν ζνπιηάλνο 

Μαρκνχη Β' ζε αλνηρηή ξήμε. Με ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ Δπάξρσλ- Βαιή, ε θεληξηθή 

εμνπζία δηαηήξεζε κεγάιν πνζνζηφ ειέγρνπ ησλ εμνπζηψλ ηνπο, ψζηε λα 

απνκαθξχλεη απφ ην θέληξν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

πεξηέπηπηαλ ζε δπζκέλεηα (Yerasimos, Azgelismislik, ηφκνο 2
νο

 , φ. π., ζει. 119) 

Σν επφκελν δηάζηεκα, εθδφζεθαλ επαξρηαθνί θαλνληζκνί (Vilayetler Nizamname), νη 

νπνίνη δπλάκσζαλ ηελ ηζρχ ησλ επαξρηαθψλ δηνηθεηψλ κε απνηέιεζκα λα 

κεηαηξαπνχλ ζε βαζηθφ εξγαιείν πξνψζεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Με δηάηαγκα ηνπ 

1852, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αβδνπικεηδίη, ν ξφινο ησλ Έπαξρσλ- 

Βαιήδσλ δηεπξχλεηαη. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ακέζσο κεηά ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν ην 

1856, ηφζν εμαηηίαο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, φζν θαη ηεο επηθείκελεο ελδπλάκσζεο 

ησλ εγέηηδσλ ηάμεσλ ησλ κεηνλνηήησλ, εθθξάζηεθε πην δπλακηθά ην αίηεκα ηεο 

απνθέληξσζεο, σο κία πξνυπφζεζε νπζηαζηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Σαλδηκάη.  

Δλ νιίγνηο ε Πχιε έπξεπε λα ελδπλακψζεη ηηο εμνπζίεο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ, ή 

λα εληζρχζεη ηνπο Έπαξρνπο- Βαιή. Δπηθξάηεζε ε δεχηεξε επηινγή θαη, έηζη επίζεκα 

κε ην δηάηαγκα ηνπ 1858, ν δηνξηζκέλνο Έπαξρνο- Βαιή ηέζεθε επηθεθαιήο κηαο 

ηδηάδνπζαο ηεξαξρίαο, ε νπνία ειέγρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δσηηθνχο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ νηθνλνκηθφ, ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 



68 
 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε, φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο νζσκαληθήο πνιηηηθήο ειίη, 

νθείιεηαη ζην αληίζηνηρν επαξρηαθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο Γαιιίαο, πνπ εηζήγαγε ν 

Ναπνιέσλ Γ' (Yerasimos, Azgelismislik, ηφκνο 2
νο

, φ. π., ζει. 119-120) 

Ζ πξνψζεζε ησλ Έπαξρσλ- Βαιήδσλ απνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο 

θπβεξλψζαο ηάμεο ηεο απηνθξαηνξίαο, φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

θαλνληζκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα ιάκβαλαλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο, ζεσξνχληαλ σο αδπλακία ειέγρνπ ηεο πεξηθέξεηαο, θπξίσο ησλ επαξρηψλ 

κε κεηθηή πιεζπζκηαθή ζχλζεζε, θαη κε πην πηζαλή ηελ ππεξνρή ηνπ κε 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ, φπσο αθξηβψο ζην βηιαέηη ηεο Αδξηαλνχπνιεο. Ζ 

παξαπάλσ βέβαηα ζεσξία, ζηελ νπζία αθχξσλε απηφκαηα ηηο θηινδνμίεο ηεο 

ηζνλνκίαο θαη ηεο ηζνπνιηηείαο, ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή.  

Ζ αιήζεηα είλαη πσο ν δηνξηζκφο ρξηζηηαλνχ βαιή ζηελ πξάμε δελ πξνβιεπφηαλ, θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν κφλνο ηξφπνο, γηα λα απνθεπρζνχλ ε έληαζε θαη νη 

πξνζηξηβέο ζ' έλα πεξηβάιινλ φπσο ην ζξαθηθφ, κε απμεκέλεο εζληθηζηηθέο έξηδεο, 

ηελ αζηείξεπηε πξνβνιή ησλ βαιθαληθψλ αμηψζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ήηαλ λα αλαγλσξηζηνχλ νη επξείεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλή, λα γεθπξψζεη ζηελ πξάμε ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αληηηηζέκελσλ πιεπξψλ ησλ θνηλνηήησλ θαη λα ηηο εμηζνξξνπήζεη. 

Σειηθά, ε επηινγή απηή ήηαλ κία δνθηκή ηνπ νξίνπ ηεο νζσκαληθήο εμνπζηαζηηθήο 

δνκήο. Ζ απεκπφιεζε ηεο άκεζεο θαη θάζε είδνπο δπλαηφηεηαο παξέκβαζεο ζηελ 

επαξρηαθή δηνίθεζε ππήξμε αδηαλφεηε γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ Σαλδηκάη. Δπνκέλσο, 

νη ίδηεο νη κεηαξξπζκίζεηο θαηαδηθάδνληαλ απφ κία εγγελή αληίθαζε. Απφ ηε κία 

πιεπξά νη Μνπζνπικάλνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη θνηλσληψλ, έβιεπαλ ηελ 

θπξίαξρε θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπο ζέζε λα δηαθπβεχεηαη κε ηηο πεξί ηζφηεηαο 

δηαθεξχμεηο, απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Υξηζηηαλνί, φηη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ήηαλ κία εμαπάηεζε. 

Πέξαλ φκσο απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηεξαξρηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ 

αμησκαηνχρσλ- κεηαξξπζκηζηψλ, ηίζεηαη ην δήηεκα επάξθεηαο ησλ παξαγφλησλ, θαη 

απφ ηελ πιεπξά ησλ κε Μνπζνπικάλσλ, νη νπνίνη κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο 

επαξρηαθήο δηνίθεζεο, αλαιάκβαλαλ ζεζκηθφ ξφιν ζηα δηάθνξα ζπκβνχιηα- κεηδιίο. 

Βέβαηα, φζν θη αλ ε δηεχξπλζε ηνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ Υξηζηηαλψλ ηεο 

Θξάθεο πξνζέθξνπζε ζε πνιιά εκπφδηα, ε αλάινγε επάξθεηα ησλ θνηλνηηθψλ 
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αξρφλησλ έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ, επίζεο ζηηο 

εθηειεζηηθέο-δηθαηνπξαθηηθέο αξκνδηφηεηεο, πνπ ηνπο επηθφξηηδε ην λέν πιαίζην. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε νη αλψηεξνη πξνεζηνί, είραλ πηα απνθηήζεη απμεκέλε 

παξεκβαηηθή δπλαηφηεηα, ε νπνία πξνζκεηξνχζε πιένλ ζε ηπρφλ αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνηήησλ, αλάινγα φκσο κε ην κέγεζνο ηεο θνηλφηεηαο πνπ απηνί 

εθπξνζσπνχζαλ (Ilber Ortayli, Ο πην καθξχο αηψλαο, φ. π., ζει. 49) 

Απφ ηζηνξηθέο καξηπξίεο φπσο ε αθφινπζε, θαηαιαβαίλνπκε πσο γεληθφηεξα νη 

πξνχρνληεο δηεπφηαλ απφ ην επξχηεξν θιίκα αβεβαηφηεηαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, θη 

έηζη ππήξρε δπζθνιία ζηα λα δηεθπεξαηψζνπλ αθφκε θαη ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο. Πξψηα έπξεπε λ' απνδερζνχλ ην εθθνζκηθεπκέλν λνκηθφ θαζεζηψο 

ησλ θνηλνηήησλ, δηαζέηνληαο παξάιιεια θαη ηε γλψζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γεχηεξνλ 

έπξεπε λ' αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζηε ινγηθή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ 

Οζσκαληζκνχ. Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο πνπ είραλ αλαιάβεη, αλάκεζα ζηνπο 

ππεθφνπο- ξεαγηά θαη ηηο νζσκαληθέο αξρέο, πνπ δε ζπλαιιαζζφηαλ σο ηφηε κε 

άηνκα, αζηηθνπνηήζεθε. Ζ πξνζαξκνγή φκσο πξνο ην λέν κνληέιν θνηλνηηθήο 

δηαρείξηζεο θαζίζηαην δπζρεξήο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 

παιαηφηεξν θαη πην ζηαζεξφ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο ηνπο (Κπξηαθή Μακψλε, 

χιινγνη Θξάθεο θαη Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο (1861-1922), Ηζηνξία θαη Γξάζε, 

Θεζζαινλίθε 1995, ζει. 70-71) 

Έλα γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα ακθηζβεηείηαη, σο απφδεημε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θνηλνηήησλ, είλαη νη 

καξηπξίεο ησλ ειιεληθψλ πξνμελείσλ θαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ηνπο ζην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ, έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα πνιιέο παξακέηξνπο ηεο ελδνθνηλνηηθήο δσήο, 

γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο, αιιά θαη ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ θνηλνηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ (Πέηξνο Α. Γεσξγαληδήο, Πξνμεληθά Αξρεία 

Θξάθεο, ηφκνο Α', Ξάλζε 1998, ζει. 205-212 θαη 430-434) 

Ο λένο ξφινο ησλ επηθεθαιήο ησλ θνηλνηήησλ, ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα επδηάθξηηε 

αληίθαζε: δελ εληαζζφηαλ ζηε δνκή ηεο νζσκαληθήο δεκνζηνυπαιιειίαο, ψζηε λα 

πξνζπνξηζηνχλ φια ηα νθέιε απφ ηελ αλαδηαλνκή ηεο εμνπζίαο. Αληηζέησο, 

επηθνξηίζηεθαλ ζην λα δηαρχζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην θνηλνηηθφ ζψκα, επηηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη επεξρφκελεο ινηπφλ κεηαξξπζκίζεηο, 
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απαηηνχζαλ απ' απηνχο λένπο ξφινπο, ρσξίο φκσο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηα θαηάιιεια 

κέζα γηα ηελ επηηπρία ηνπο.  

Μέζα ζε φιν απηφ ην πιέγκα, αο πξνζζέζνπκε επηπιένλ δχν αληίξξνπνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη δηεθδηθνχζαλ ηνλ έιεγρν ησλ θνηλνηήησλ. Με αθνξκή ηελ 

επίζεκε εθπξνζψπεζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, απφ ηηο ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο, 

νη ηειεπηαίεο, επηδίσθαλ ηνλ απφιπην έιεγρν επί ησλ θνηλνηήησλ. Δπηπξφζζεηα, νη 

θνηλνηηθνί επίζθνπνη, παξ' φιν πνπ απνδπλακψζεθαλ εμαηηίαο ηνπ λένπ 

εθθνζκηθεπηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Σαλδηκάη, ζεσξνχληαλ απηφλνκνη πφινη 

εμνπζίαο. Δίραλ αλαιάβεη κελ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηα επαξρηαθά ζπκβνχιηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα, ε ίδηα ε ζπκκεηνρή ηνπο πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ηζνξξνπίαο (Πέηξνο 

Α. Γεσξγαληδήο, Πξνμεληθά Αξρεία Θξάθεο, ηφκνο Α', Ξάλζε 1998, ζει. 205-212) 

Οη ζξαθηθέο θνηλφηεηεο, αζηηθνπνηήζεθαλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά κε ηαρεία 

εμέιημε. Ζ πξντνχζα αζηηθνπνίεζε, επηρεηξήζεθε λα ειεγρζεί απφ ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηεο επζχλεο ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ θιεξηθψλ θαη 

ιατθψλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο Θξάθεο, έπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, φηη 

ζηελ θνξπθή ηεο αζηηθνπνίεζεο νη παξάγνληεο απηνί ήηαλ αθξηβψο πνπ έιεγραλ ηελ 

παηδεία, ε νπνία ήηαλ ε πεκπηνπζία ηεο ηδενινγηθήο κεηάιιαμεο. Οη θνηλνηηθνί 

παξάγνληεο θαηαλννχζαλ ηελ θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή κεηαβνιή, φκσο δε 

ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ηελ νπζηαζηηθή αλαλέσζε ηνπ ζεζπηζκέλνπ πηα ξφινπ ηνπο. Ο 

ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ θνηλνηήησλ δελ μέθπγε ζηελ νπζία πνηέ απφ ηνπο ίδηνπο, 

φκσο θαη ν έιεγρνο ηνπο απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία έγηλε πην πεξίπινθνο, εμαηηίαο 

ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηελ απηνδηνηθεηηθή ειεπζεξία θαη ηελ θνηλσληθή θαη 

ηδενινγηθή εμέιημε. 

Οη παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο αιιαγέο, ραξαθηεξίδνπλ ηε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε 

ησλ ζρνιείσλ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο Δθθιεζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε 

Δθθιεζία δελ απψιεζε ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ αλψηεξσλ θιεξηθψλ ζηηο ζρνιηθέο 

εθνξίεο, αιιά πην πνιχ επηθξάηεζε έλα είδνο ζπλδηνίθεζεο, κε ηνπο ηνπηθνχο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, θαη ηα ζσκαηεία πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ, κε επεξγεηήκαηα θαη θιεξνδνηήκαηα, ψζηε λα έρνπλ απμεκέλν πνζνζηφ 

αλάκεημεο ζ' απηήλ (Διέλε Γ. Μπειηά, Δθπαίδεπζε θαη αιπηξσηηθή πνιηηηθή - Ζ 

πεξίπησζε ηεο Θξάθεο (1856-1912), Θεζζαινλίθε 1995, ζει. 45-46 , από ηε 

δεθαεηία 1870 «ε κέξηκλα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία αλήθε έσο ηόηε απνθιεηζηηθά 
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ζηνπο παξαδνζηαθνύο θνξείο Δθθιεζία θαη Κνηλόηεηα, πεξηέξρεηαη θαη ζηνπο ηνπηθνύο 

ζπιιόγνπο θαη ηα ζσκαηεία, ελώ νη κεγάινη ζύιινγνη, ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ν 

Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο θαη ζηελ Αζήλα ν ύιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ 

Διιεληθώλ Γξακκάησλ, αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο εθπαηδεύζεσο θαη γεληθόηεξα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηηο 

επαξρίεο απηέο») 

Ζ απνδνρή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ, ππήξμε παιηλδξνκηθή γηα 

ηνπο ληφπηνπο πιεζπζκνχο. Μεηαμχ ζπλέρεηαο θαη εμέιημεο δεκηνπξγήζεθε ζχγρπζε, 

κε δπζδηάθξηηα φξηα. Ο αληίθηππνο ζηε δσή ησλ ληφπησλ πιεζπζκψλ θάλεθε πεξίπνπ 

κεηά ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηε ζηηγκή ηεο θνξχθσζεο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

θηλήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Μεηά δε θαη ηελ επίζθεςε ηνπ Μαρκνχη Β' ζηελ 

Αδξηαλνχπνιε, ηελ πξσηεχνπζα ηεο ζξαθηθήο επαξρίαο, μεθίλεζε λα δηαθαίλεηαη ε 

ακθίπιεπξε αληίδξαζε ησλ πιεζπζκψλ (Παπαζαλάζε, Πξνμελεία, φ. π., ζει. 28-30) 

χκθσλα κε ηνλ Βηδπελφ, ε κνπζνπικαληθή πιεπξά πίζηεπε πσο θινληδφηαλ ε ζέζε 

πνπ είρε εμαζθαιίζεη ζηελ απηνθξαηνξία, ξίρλνληαο επζχλεο ζηνπο δπηηθφηξνπνπο 

εθέληεδεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη νπνίνη κηκνχληαλ ηα δπηηθά πξφηππα (Γ.Μ. 

Βηδπελφο, Νενειιεληθά δηεγήκαηα, φ. π., ζει. 243). Πξνζσπηθά,  ε δηαπίζησζε απηή 

είλαη κελ νξζή, σο πξνο ηε κίκεζε ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ, ζθάιιεη φκσο σο πξνο 

ηνπο ζηφρνπο πνπ απνδίδνληαλ ζ' απηή. Αο κε μερλάκε πσο ε αιιαγή ηεο 

παξαδνζηαθήο ζέζεο ησλ Μνπζνπικάλσλ, επηδησθφηαλ κελ ξηδηθά, αιιά κε ζθνπφ λα 

πεξηζσζεί ε πεξίηξαλε αιιά ζπλάκα θαηαξξένπζα Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ 

νζσκαληθή δηνηθεηηθή ειίη πξέζβεπε ηηο θξίζηκεο απηέο ζηηγκέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πσο 

αξθεί κφλν ε θάζαξζε θαη ε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ θχξνπο θαη ηεο ηζρχνο ηεο απηνθξαηνξίαο. 
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ΚΔΦ. 7
ο 
 OI ΑΛΛΑΓΔ ΣΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΩΝ 

7.1 Γιοικηηικέρ 

Μεηά ην 1856, κε ηελ έθδνζε ηνπ Υάηη- Υνπκαγηνχλ αιιά θαη ηε ζπλζήθε ησλ 

Παξηζίσλ, άξρηζαλ λα πξνσζνχληαη εληνλφηεξα νη κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο δηνίθεζεο. Οη κεηαξξπζκηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζεζκφ ησλ θνηλνηήησλ ζηε 

δηνίθεζε ηεο Απηνθξαηνξίαο. 

Δθηφο απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο έγηλαλ 

θαη ζηελ επαξρηαθή δηνίθεζε θαζψο γηλφηαλ νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ηηκαξησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ην 1840 ηδξχζεθε, σο απφξξνηα 

ηνπ Υάηη εξίθ, ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν γηα θάζε εγηαιέηη, απαξηηδφκελν ηφζν απφ 

κνπζνπικάλνπο φζν θαη απφ κε κνπζνπικάλνπο αληηπξνζψπνπο, απνζθνπψληαο 

ζηνλ έιεγρν ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηή ηεο επαξρίαο. Απφ ηα πην ξεμηθέιεπζα κέηξα 

ήηαλ θαη ν δηνξηζκφο ελφο αξκφδηνπ γηα ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα κνπραζίι. Ήδε ην 

1844 θαη ην 1846 ν ζνπιηάλνο ν ίδηνο έθαλε επηζεσξήζεηο ζε Αλαηνιία θαη Δπξψπε 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θνηλσλφο ησλ φπνησλ ηνπηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη παξαπφλσλ. 

Σν 1845 ζπγθιήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κία ζπλέιεπζε απφ αληηπξνζψπνπο 

ησλ επαξρηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε κηα ζεηξά 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο επαξρίεο φπσο νη θφξνη θαη άιια νηθνλνκηθά δεηήκαηα. 

Σν επφκελν έηνο ν αξηζκφο ησλ εγηαιεηηψλ απμήζεθε αηζζεηά απφ 28 ζε 36, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο (R.H. Davison, Tanzimat ζην 

Encyclopedia of Islam, Leiden 2000, vol X, ζει. 202-203) 

Μφλν φπσο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Νφκνπ ησλ Βηιαεηίσλ ην 1864 έγηλε κηα 

νπζηαζηηθή θαη εθ βάζξσλ δηνηθεηηθή αιιαγή ζηε δνκή ηεο νζσκαληθήο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο. Ζ απηνθξαηνξία δηαηξέζεθε ζε βηιαέηηα, θάζε βηιαέηη ζε 

ζαληδάθηα, θαδάδεο θαη λαρηγηέ. Ο βαιήο ζα ήηαλ ν γεληθφο δηνηθεηήο ηνπ βηιαεηηνχ 

κε αξκνδηφηεηεο ηφζν δηνηθεηηθέο φζν θαη ζηξαηησηηθέο. (. θέηαο, Δηζαγσγή ζηε 

Βαιθαληθή Ηζηνξία, η. Α’, Απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ησλ Βαιθαλίσλ κέρξη ηνλ 

Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν (1354-1918), Θεζζαινλίθε 2009, ζει. 118) 

ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη ην κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν ηνπ Σαλδηκάη 1839-1876, ζε 

κηα επνρή πνπ ε απηνθξαηνξία ρξεηαδφηαλ ηελ ππνζηήξημε ησλ Δπξσπατθψλ 

Γπλάκεσλ, γηα ην ιφγν φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απέηξεπαλ ηε δηάιπζε θαη ζα 
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δηεπθφιπλαλ ηε δηείζδπζε ηνπ επξσπατθνχ θεθαιαίνπ. Οη Οζσκαλνί κεηαξξπζκηζηέο 

επεδίσμαλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο γξαθεηνθξαηίαο, ηθαλήο λα αλαραηηίζεη ηηο 

θεληξφθπγεο δηαζπαζηηθέο δπλάκεηο ηεο πεξηθέξεηαο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην θξίζεθε αλαγθαία ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε ζθπξειάηεζε ελφο λένπ 

αηζζήκαηνο ελφηεηαο θαη ππνηαγήο ζην θξάηνο, κε πξνυπφζεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ 

λνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εζλνζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο (Μπαθηξηδήο 70-72) 

Τπφ ην πξίζκα ηεο επηβαιιφκελεο αλαγλψξηζεο ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

ρξηζηηαλψλ, φπσο απηά είραλ ζηαδηαθά δηακνξθσζεί απφ ηα πξνλφκηα, ε Τςειή 

Πχιε πξνρψξεζε ζηε ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ ησλ Βηιαεηίσλ, κε βάζε ην δηακνξθσκέλν 

ήδε εζηκηθφ θαζεζηψο ζην ρψξν ηνπ θνηλνηηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ην Νφκν, ην νζσκαληθφ θξάηνο ρσξίδεηαη ζε βηιαέηηα 

πνπ ην θαζέλα δηνηθείηαη απφ ηνλ βαιή. Σα βηιαέηηα δηαηξνχληαη ζε ζαληδάθηα ή ιίβα. 

Απηά ππνδηαηξνχληαη ζε θαδάδεο- δήκνπο πνπ δηνηθνχληαη απφ ηνλ θατκαθάκε, ελψ 

ζηελ θπξηφηεξε θσκφπνιε ηνπ θαδά εδξεχεη έλαο κνπδίξεο. Κάζε θαδάο δηαηξείηαη ζε 

πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο, πνπ θαζεκηά έρεη ηε δηθή ηεο δεκνηηθή δηνίθεζε. Σα κηθξά 

ρσξηά πνπ δε κπνξνχλ λα απαξηίζνπλ αλεμάξηεηνπο δήκνπο, εμαηηίαο ηεο 

ηνπνγξαθηθήο ηνπο ζέζεο, πξνζαξηψληαη ζηνπο πιεζηέζηεξνπο  δήκνπο κε ηνλ ηίηιν 

λαρηγηέ (Βαθνπθάξεο Πεξηθιήο, Ζ θνηλνηηθή δηνίθεζε κεηά ηηο νζσκαληθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη νη θαλνληζκνί Κεζζάλεο θαη Γεδεαγάηο, Θξαθηθή Δπεηεξίδα, η. 

5, Μνξθσηηθφο κηινο Κνκνηελήο, Κνκνηελή 1984, ζει. 17-18) 

Ο Νφκνο Πεξί Βηιαεηίσλ ηνπ 1864 αλαγλψξηδε ηελ θνηλφηεηα σο ην θχηηαξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε θαηά έηνο ζπλέιεπζεο ζε θάζε 

θνηλφηεηα γηα λα εθιεγνχλ κνπρηάξεδεο θαη δεκνγέξνληεο. Γηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ 

είρε θάζε ππήθννο Οζσκαλφο 18 εηψλ, αδηαθξίησο ζξεζθεχκαηνο. Σελ θνηλφηεηα 

δηνηθνχζε ε δεκνγεξνληία- ηρηηάξ κεηδιηζί, ζπγθξνηνχκελε απφ 3- 12 δεκνγέξνληεο, 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απηνδηθαίσο νη ηκάκεδεο θαη νη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ησλ 

άιισλ εζλνηήησλ. Ζ ζεηεία ησλ θνηλνηηθψλ αξρφλησλ ήηαλ εληαχζηα , κπνξνχζαλ 

φκσο λα επαλεθιεγνχλ απεξηφξηζηα θαη λα παπζνχλ γηα παξάιεηςε θαζήθνληνο ή 

θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνγεξνληίαο. Οη θνηλφηεηεο απνιάκβαλαλ 

ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή απηνηέιεηα θαη νη δεκνγέξνληεο είραλ δηνηθεηηθέο, 
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δηθαζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηθαηνδνζίεο (Νηθ. Π. νηιεληάθεο, Ηζηνξία ηνπ 

Θξαθηθνχ Διιεληζκνχ, εθδφζεηο Πηηζηιφο, Αζήλα 1996, ζει. 62- 63) 

χκθσλα κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Νφκνπ ηνπ 1864 γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζε βηιαέηηα, ε Θξάθε δηαηξέζεθε ην 1867 ζηα 

βηιαέηηα Κσλζηαληηλνχπνιεο (ζαληδάθηα Κσλζηαληηλνχπνιεο, Σζεθκεηδέ, Πέξαλ) 

θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο (ζαληδάθηα Αδξηαλνχπνιεο, Φηιηππνχπνιεο, Καιιίπνιεο, 

Ραηδεζηνχ θαη ειχκλνπ) (Νενθιήο αξξήο, Οζκαληθή Πξαγκαηηθφηεηα, η. 2, 

εθδφζεηο Αξζελίδε & ΗΑ, Αζήλα, 236- 294- γηα ηνλ θαλνληζκφ ησλ βηιαεηίσλ ηνπ 

1864, 294-296 θαη γηα ηνλ θαλνληζκφ γεληθήο δηνίθεζεο βηιαεηίσλ ηνπ 1871, ζει. 

305-307) 

Μεηά ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1878 θαη ηε δεκηνπξγία ηεο απηφλνκεο επαξρίαο 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πνπ πεξηέιαβε ηα ζαληδάθηα Φηιηππνχπνιεο, ειχκλνπ 

θαη ηκήκα ηνπ ζαληδαθηνχ Αδξηαλνχπνιεο, ε ππφινηπε Θξάθε ρσξίζηεθε ζηα 

βηιαέηηα Κσλζηαληηλνχπνιεο (ζαληδάθηα Κσλζηαληηλνχπνιεο, Πέξαλ θαη 

Σζαηάιηδαο ) θαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ ηα ζαληδάθηα 

Αδξηαλνχπνιεο, αξάληα Δθθιεζηψλ, Γθηνπκνπιηδίλαο , Γεδέαγαηο, Καιιίπνιεο θαη 

Ραηδεζηνχ. Σν ζαληδάθη Γεδέαγαηο ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θαδάδεο Γεδέαγαηο, 

Αίλνπ θαη νπθιίνπ (Κ. Βαθαιφπνπινο, Ηζηνξία ηνπ Βφξεηνπ Διιεληζκνχ (Θξάθε), 

εθδνηηθφο νίθνο αθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1990, 21-22).  

Σν βηιαέηη ή ν Νφκνο ή ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αδξηαλνχπνιεο πεξηειάκβαλε πνιηηηθψο 

κελ, πξν ηνπ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ 1912-1913, 6 ζαληδάθηα ή Γηνηθήζεηο, 

εθθιεζηαζηηθψο δε πεξηειάκβαλε 14 κεηξνπφιεηο (Αδξηαλνχπνιεο, Ζξάθιεηαο, 

Γηδπκνηείρνπ, Αίλνπ, Βηδχεο, Μαξψλεηαο, σδναγαζνχπνιεο, Ξάλζεο, Γάλνπ θαη 

Υψξαο, Ληηίηδεο, Καιιίπνιεο, αξάληα Δθθιεζηψλ, Σπξνιφεο θαη Μπξηνθχηνπ) 

(φ.π. η. Β. Φάιηεο, ζει. 95) 

ε θάζε βηιαέηη ππήξραλ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία, ε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία, ε 

ππεξεζία εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, ε ππεξεζία δεκνζίσλ έξγσλ, ε ππεξεζία εκπνξίνπ 

θαη γεσξγίαο, ε ππεξεζία θξαηηθνχ αξρείνπ θαη ε δηεχζπλζε δεκφζηαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ βηιαεηηνχ. Κάζε βηιαέηη είρε ηξία ζπκβνπιεπηηθά ζψκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείραλ 

ηφζν κνπζνπικάλνη φζν θαη κε κνπζνπικάλνη. Σν πξψην ήηαλ ην Γεληθφ πκβνχιην  

κε κέιε δχν αληηπξνζψπνπο απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα θαη δχν απφ άιιεο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, ην ελ ιφγσ φξγαλν ζπλεδξίαδε κία θνξά ην ρξφλν θαη νη 



75 
 

αξκνδηφηεηεο ηνπ άπηνληαλ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ ηνπ βηιαεηηνχ (Y. Koksal, Reform 

in the province of Edirne, ζην Πεξί Θξάθεο η. 2, Ξάλζε 2002, ζει. 188) 

Αθνινπζεί ην ππφ ηνλ βαιή Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε επζχλε ηε δηνίθεζε, ηα 

νηθνλνκηθά θαη ελ γέλεη ηα ζεκειηψδε εζσηεξηθά ζέκαηα ηνπ βηιαεηηνχ, φζνλ αθνξά 

ηα κέιε ηνπ ήηαλ νη δηεπζπληέο νηθνλνκηθψλ, ηαρπδξνκείνπ, εμσηεξηθψλ θαη ηέζζεξα 

αηξεηά κέιε εθ ησλ νπνίσλ νη δχν κε κνπζνπικάλνη. Καη έλα Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 

γηα ζέκαηα φπσο ε χδξεπζε θαη νη ζπγθνηλσλίεο. Σα δηθαζηηθά ζέκαηα ηνπ βηιαεηηνχ 

επφπηεπε κία Γηθαζηηθή Τπεξεζία, ν επηθεθαιήο ηεο νπνίαο δηνξηδφηαλ απφ ην 

ζνπιηάλν, ελψ ηα δεηήκαηα δεκφζηαο ηάμεο ξχζκηδε ε Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (O. 

Bülent, Ottoman Reforms and Social Life, Instabul 2003, ζει. 156) 

7.2 Οικονομικέρ  

Παξά ηηο παιηλσδίεο ησλ ζνπιηάλσλ θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ 

κνπζνπικάλσλ πνπ έκελαλ πξνζεισκέλνη ζηελ παξάδνζε, νη πξνζπάζεηεο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο πνπ άξρηζαλ ζηα 1839 θαη ζπλερίζηεθαλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα είραλ επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ ρξηζηηαλψλ 

θπξίσο ππεθφσλ. Κη απηφ γηαηί νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο απειεπζέξσζαλ ηηο δπλάκεηο 

εθείλεο πνπ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Απνηέιεζκα ησλ εμειίμεσλ απηψλ ππήξμε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ζρεδφλ ησλ 

πεξηνρψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζηηο νπνίεο δνχζαλ κηθηνί πιεζπζκνί. 

ε φηη αθνξά ηψξα ηε βηνηερλία θαη ην εκπφξην, ηελ πεξίνδν απηήλ παξαηεξήζεθε, 

φπσο ήδε ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, κεγάιε αλάπηπμε θαη ζηνπο δχν θιάδνπο, ε νπνία 

νθεηιφηαλ ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο:1) ηελ εθηέιεζε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ 

δεκνζίσλ έξγσλ, κε θπξηφηεξν ηελ θαηαζθεπή ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

  αηψλα 

ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ Κσλζηαληηλνχπνιεο –Θεζζαινλίθεο, 2) ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο,3) ζηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε επεμεξγαζκέλσλ 

ή κε πξψησλ πιψλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, 4) ζηηο μέλεο 

επελδχζεηο,5) ζηε θζελή αγνξά εξγαζίαο,6) ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη7) ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Χζηφζν, ζα πξέπεη 

λα επηζεκάλνπκε φηη ε αλάπηπμε ηεο ληφπηαο βηνηερλίαο δελ είρε νχηε δηάξθεηα, νχηε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ζπλέρεηα. Κη απηφ γηαηί, εμαηηίαο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηα 

θαιχηεξα θαη θηελφηεξα βηνκεραληθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαλ απφ ηε Γπηηθή 
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Δπξψπε, ν θιάδνο παξήθκαζε γξήγνξα, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξέζεη λα εμειηρζεί 

ζε βηνκεραλία (Quataert, Donald, Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Οη ηειεπηαίνη αηψλεο, 

1700-1922, κηθ. Μαξίλνο αξεγηάλλεο, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 2006, ζει. 236-244) 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνηερλίαο, θαζψο θαη ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ε 

άλζεζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Θξάθεο, ηφζν εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

ελδνρψξα, φπσο ε Αδξηαλνχπνιε, ε Γεληζέα θαη ε Ξάλζε, ε Οπδνχληδνβα θαη ε 

Φηιηππνχπνιε, φζν θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα παξάιηα, φπσο ε Αγρίαινο, ε 

Ζξάθιεηα, ε Καιιίπνιε, ε Μεζεκβξία, ε Ραηδεζηφο θ.ά.. Πξάγκαηη, ζην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ 19
νπ

  θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα, νη κηθξέο θαη κεγάιεο πφιεηο νιφθιεξεο 

ηεο Θξάθεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε εληππσζηαθνχο 

ξπζκνχο αλνηθνδφκεζεο. ηελ πεξίνδν απηή νηθνδνκήζεθαλ αθφκε θαη ζε κηθξά 

εκηαζηηθά θέληξα ζαπκάζηα ηδησηηθά θαη δεκφζηα θηίξηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο 

(Σφληνξσθ, Ν. φ.π., ζει. 432-433∙ Σζφηζνο, Γ. –Γεκεηξηάδεο, Δπ., «Γηεξεχλεζε ηνπ 

νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο Θξάθεο θαηά ην β΄ κηζφ ηνπ 19
νπ

 αη.», Δπηζηεκνληθή 

Δπεηεξίδα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. –Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ (1997-1998) 

ζει. 51-54) 

7.3 Κοινωνικέρ 

Πξφζεζε ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ αιιαγψλ ηνπ Σαλδηκάη δελ ήηαλ άιιε απφ ηε 

δεκηνπξγία κηαο δπηηθνχ ηχπνπ θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο. Μηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα φκσο δε κπνξεί παξά λα επηθέξεη θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ιεηηνπξγία ηεο επαξρηαθήο δηνίθεζεο δελ ππήξμε πάληα εχξπζκε, γηα 

ην ιφγν φηη ν ιαφο είρε πιένλ θαηαλνήζεη, πσο φζν θαη λα εμέθξαδε παξάπνλα 

ελαληίνλ θάπνηνπ δηνηθεηή, νη δηακαξηπξίεο ηνπ απηέο δε ζα εηζαθνπζηνχλ, θαζψο ν 

εθάζηνηε δηνηθεηήο κέζσ ηνπ ρξεκαηηζκνχ δηαθφξσλ γξαθεηνθξαηψλ ηεο Πχιεο, ζα 

επέζηξεθε πην ηζρπξφο ζηε ζέζε ηνπ. Άιισζηε κεγάινο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ 

επαξρηψλ δελ εγθαηέιεηπε κε επθνιία ηελ θαινδσία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

δηνξίδνληαο αληηπξνζψπνπο- βεθίι ζηελ πεξηνρή πνπ απηφο φθεηιε λα δηνηθήζεη. 

Χο απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε θεξδνζθνπία ησλ βεθίι ζε βάξνο ησλ ππεθφσλ 

ηνπ ζνπιηάλνπ. Δπνκέλσο ε δηνίθεζε  δελ είρε πάληα ην ζσζηφ πξφζσπν απέλαληη 
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ζηνπο ππεθφνπο ηεο. Παξακέλεη φκσο αηζζεηή ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο θαη 

ππεθφνπ ηελ πεξίνδν Σαλδηκάη, ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ζνβαξέο αιιαγέο θαη ζηε 

δνκή ηεο θνηλσλίαο. Καη’ αξράο ηελ πεξίνδν απηή άιιαμε ε ζχλζεζε ηεο θνηλσληθήο 

νκάδαο ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, αθνχ ζ’ απηήλ εηζήιζαλ, φπσο παξαπάλσ 

αλαθέξζεθε, πνιινί ρξηζηηαλνί. Οη λένη γαηνθηήκνλεο δελ ήηαλ πηα Οζσκαλνί 

αμησκαηνχρνη θαη ζηξαηησηηθνί ζπαρήδεο, αιιά θεθαιαηνχρνη πνπ επέλδπαλ ζηε γε 

θαη επηδεηνχζαλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα επέλδπαλ ζην 

εκπφξην, ηε βηνκεραλία θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Έηζη, άιιαμε θαη ν νηθνλνκηθφο 

ξφινο ηεο θνηλσληθήο απηήο νκάδαο, γεγνλφο πνπ θαζφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

λννηξνπία θαη ηελ ηδενινγία ησλ κειψλ ηεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ εκπνξίνπ 

πξνθάιεζε ηελ εκθάληζε κηαο νηθνλνκηθά ηζρπξήο «κέζεο ηάμεο», ε νπνία πξνθαλψο 

ζα εμειηζζφηαλ ζε αζηηθή, αλ ηα πνιηηηθά θαη ηα ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ησλ αξρψλ 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα δελ δηέθνπηαλ βίαηα ηελ εμέιημή ηεο. Αμίδεη, σζηφζν , λα ζεκεησζεί, 

φηη ε «κέζε» απηή ηάμε απνηειείην ζρεδφλ εμνινθιήξνπ απφ ρξηζηηαλνχο, εβξαίνπο 

θαη αξκελίνπο. Οη δηαθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ησλ κνπζνπικάλσλ, εθηφο απφ 

ηνπο κεγάινπο γαηνθηήκνλεο, ήηαλ θπξίσο αλψηεξνη θαη κέζνη αμησκαηνχρνη ηνπ 

νζσκαληθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ έπαηδαλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ νηθνλνκηθφ βίν ηεο πεξηνρήο (O. Bülent, Ottoman Reforms and Social Life, 

Instabul 2003, ζει. 165-167). 

7.4 ςνηαγμαηικέρ 

Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, πνπ είραλ σο ζηφρν ηνπο ην ζηαδηαθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζπλερίζηεθαλ θαη ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, παξά ηελ 

αληίδξαζε ησλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ. Έηζη, κφιηο ην 1876 ςεθίζηεθε ην πξψην 

ζχληαγκα, ην νπνίν, παξά ην γεγνλφο φηη ίζρπζε γηα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

έδσζε γηα πξψηε θνξά ζηνπο ρξηζηηαλνχο ππεθφνπο ησλ ζνπιηάλσλ ην δηθαίσκα λα 

εθπξνζσπνχληαη ζηα θεληξηθά φξγαλα ηεο λνκνζεηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο. 

ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1876 ππνγξάθεθε ην πξψην νζσκαληθφ ζχληαγκα απνηεινχκελν 

απφ 119 άξζξα. Σν ζχληαγκα δηαθήξπζζε ηνλ νζσκαληζκφ σο επίζεκε θξαηηθή 
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ηδενινγία, θαζψο ηνληδφηαλ ε ηζνλνκία ησλ πνιηηψλ θαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηνπο 

απφ ην θξάηνο, αζρέησο ζξεζθείαο, επίζεκε φκσο ζξεζθεία παξέκελε ην Ηζιάκ. Σν 

πξφζσπν ηνπ ζνπιηάλνπ παξέκελε ηεξφ θαη δηαηεξήζεθε ην ραιηθάην. Δπηπιένλ ν 

ζνπιηάλνο σο θεθαιή ηνπ θξάηνπο απνθάζηδε γηα ηε δηεμαγσγή πνιέκνπ, ζχλαςε 

ζπλζήθεο, δηφξηδε θαη έπαπε ηνπο ππνπξγνχο ηνπ, θαηείρε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνχ, 

ζπγθαινχζε θαη δηέιπε ηε Βνπιή, επφπηεπε ηελ ηήξεζε ηνπ Ηεξνχ Νφκνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ εθδειψλεηαη ην γεγνλφο ηεο ππεξζπγθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ ζην 

πξφζσπν ηνπ ζνπιηάλνπ θαη αλαπφθεπθηα ηεο απνδπλάκσζεο ηεο ζεζκηθήο ηζρχνο 

ηνπ κεγάινπ βεδίξε. Οη εμνπζίεο ηνπ ηειεπηαίνπ πεξηνξίζηεθαλ, θαζψο νη αξκφδηνη 

ππνπξγνί έθεξαλ εμνινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ ππνπξγείνπ ηνπο  

θαη ήηαλ ππεχζπλνη κφλν απέλαληη ζην ζνπιηάλν. 

ζνλ αθνξά ην Κνηλνβνχιην, ρσξηδφηαλ ζε δχν βνπιέο: α) ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ, πνπ ζα πξνέθππηε χζηεξα απφ εθινγέο θαη β) ηε Βνπιή ησλ 

Δπγελψλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο δηνξηδφηαλ απεπζείαο απφ ην ζνπιηάλν. Ζ δηαδηθαζία 

ςήθηζεο λφκσλ πξνέβιεπε φηη πξνθεηκέλνπ έλα ζρέδην λφκνπ λα απνηειέζεη λφκν 

ηνπ θξάηνπο φθεηιε λα ςεθηζηεί θαη απφ ηα δχν λνκνζεηηθά ζψκαηα. Δπηπιένλ γηα ηα 

κέιε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, πξνβιεπφηαλ ειεπζεξία δξάζεο εληφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

θαζψο θαη αζπιία (S. Shaw- E. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 

Turkey, vol. II.: Reform, Revolution and Republic: The rise of Modern Turkey, 1808- 

1975, Cambridge 1977, ζει. 175-177) 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απ’ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ζην πνιππνιηηηζκηθφ  κσζατθφ 

ηεο Θξάθεο ζπλέβεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ζνβαξέο κεηαβνιέο, πνπ νθείινληαλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηνλ ξφιν πνπ 

έπαηδαλ πιένλ νη ζχλνηθνη πιεζπζκνί ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ. Έηζη, ζηα 

αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα θπξηαξρνχζε ην ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν πνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ έιεγρε ηελ νηθνλνκία, ελψ ζηελ χπαηζξν ε πιεηνλφηεηα ησλ αγξνηψλ ήηαλ 

κνπζνπικάλνη. Ο αξηζκφο κάιηζηα ησλ ηειεπηαίσλ απμαλφηαλ δηαξθψο,  εμαηηίαο ησλ 

πξνζθχγσλ πνπ θαηέθζαλαλ ζηε Θξάθε, πξνεξρφκελνη απφ δηάθνξεο επξσπατθέο 

επαξρίεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νη νπνίεο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν 

είραλ πεξηέιζεη ζηελ θπξηαξρία ησλ εζληθψλ θξαηψλ πνπ είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηε 

Βαιθαληθή. 

Σν Σαλδηκάη κε ην Νφκν ησλ Βηιαεηηψλ ηνπ 1864 επηβεβαίσζε ηε ζέζε ησλ 

πξνθξίησλ ζηε δηνίθεζε ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ ηεο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηαπηφρξνλα ηνπο κεηέηξεςε ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ε θνηλφηεηα έγηλε ε κνλάδα νξγάλσζεο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Οη κεηαξξπζκηζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ ήδε ππάξρνληα ζεζκφ, ν 

νπνίνο είρε γλσξίζεη αμηφινγε άλζεζε απφ ην 18
ν
 αηψλα, γηα λα αλαδηνξγαλψζνπλ ζε 

ζηέξεεο βάζεηο ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, πξνζδνθψληαο λα εμαζθαιίζνπλ κία 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο δπλάκεηο ησλ επαξρηψλ θαη ζηελ θεληξηθή 

εμνπζία θαη λα λνκηκνπνηήζνπλ κε ηε ζπλαίλεζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ηηο 

πνιηηηθέο επηινγέο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε πίηα ηεο εμνπζίαο μαλακνηξάζηεθε, απηή 

ηε θνξά φκσο ε κνηξαζηά επλννχζε πεξηζζφηεξν ηελ θεληξηθή εμνπζία. Οη κε 

κνπζνπικαληθέο θνηλφηεηεο παξά ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα -ή 

κάιινλ αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο ελζσκάησζεο, δέρηεθαλ ηελ πίεζε ηνπ θέληξνπ πνπ 

πξνζπάζεζε κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε επηηπρία λα νηθεηνπνηεζεί ηηο πην ζεκαληηθέο 

ηνπο αξκνδηφηεηεο, φπσο ήηαλ ε αλαθαηαλνκή ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο θαη ε 

απνλνκή δηθαηνζχλεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηε Θξάθε νη κεηαξξπζκίζεηο πξνθάιεζαλ κεγάιε αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, φπνπ είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη, έζησ θαη κε ρακεινχο ξπζκνχο, ήδε 

απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε απηή 

έπαημε ε θαηάξγεζε ηνπ νζσκαληθνχ ηηκαξησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλαγλψξηζε 
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ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο. Άκεζε ζπλέπεηα ησλ αιιαγψλ απηψλ ππήξμε ε 

εκθάληζε πνιιψλ ηζρπξψλ ρξηζηηαλψλ γαηνθηεκφλσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ κηθξντδηνθηεηψλ, νη νπνίνη επίζεο 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηνπο κε κνπζνπικάλνπο ππεθφνπο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο γεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα θαη εληνλφηεξε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είραλ σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα, θαη ησλ θεξδψλ. Σν γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

πξνθάιεζε ηελ αλάπηπμε ησλ θιάδσλ ηεο βηνηερλίαο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη θπζηθά, θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

Έηζη, κε βάζε ηε γεσξγία ε νηθνλνκηθή δσή ηεο Θξάθεο γλψξηζε ζην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα κεγάιε θαη ζεκαληηθή αλάπηπμε (Βαθαιφπνπινο Κ Θξάθε 129-131) 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε ην Νφκν πεξί επαξρηαθήο δηνίθεζεο ηνπ 1864, νη αζηηθέο θαη 

νη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ησλ κε κνπζνπικάλσλ, αλαγλσξίζηεθαλ επίζεκα απφ ην 

θξάηνο, θαη ελζσκαηψζεθαλ ζ' έλα κεραληζκφ πνπ ελνπνηνχζε δηνηθεηηθά ηελ 

Απηνθξαηνξία, εθαξκφδνληαο παξάιιεια ηελ αξρή ηεο αληηπξνζψπεπζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο επαξρηαθήο δηνίθεζεο. 'Eηζη, νη νξγαλψζεηο απηνδηνίθεζεο ησλ κε 

κνπζνπικάλσλ εληάρζεθαλ ζην νζσκαληθφ θξαηηθφ ζχζηεκα θαη νη πξνχρνληεο ησλ 

θνηλνηήησλ κεηαηξάπεθαλ ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

θνηλφηεηεο έραζαλ κέξνο ηεο ζρεηηθήο ηνπο απηνλνκίαο, επηβεβαηψζεθαλ φκσο 

ζεζκηθά, ηζρπξνπνηήζεθαλ ηδενινγηθά θαη αλέπηπμαλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζ' 

απηφλ ηνλ ηνκέα, κε πξνεμάξρνλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ έξγν. 

ην ζεκείν απηφ νθείισ λα επηζεκάλσ φηη νη ζεηηθέο απηέο εμειίμεηο δελ βειηίσζαλ 

ζεκαληηθά ηελ θαηάζηαζε ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. Κη απηφ γηα δχν θπξίσο 

ιφγνπο: πξψηνλ, γηαηί θπξίαξρν θαηλφκελν θαη ζηελ επνρή απηή ήηαλ ε εμάξηεζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απφ ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο θαη δεχηεξνλ, γηαηί, νη αιιαγέο ζην 

νζσκαληθφ δηνηθεηηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ ζχζηεκα πξνθάιεζαλ ηελ αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αγξνηψλ. Έηζη, παξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, νη 

κάδεο ησλ θαιιηεξγεηψλ εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ ζηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

Ζ θαηάζηαζε κάιηζηα απηή ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε ζηνπο κνπζνπικαληθνχο 

πιεζπζκνχο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηείραλ ζηνπο 

άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 
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Οη θνηλφηεηεο ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη θηιαλζξσπηθφ ηνπο 

έξγν. 'κσο θαη εθεί ν κεηαξξπζκηζηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο αμίσζε θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1860 ηελ ππαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ζ' έλα νκνηφκνξθν ζχζηεκα πνπ ζα δηείπε 

φιε ηελ Απηνθξαηνξία θαη ζα ζπληεινχζε ζηε ζηεξέσζε θαη δηάρπζε ηνπ 

νζσκαληθνχ δφγκαηνο. Eδψ νη αληηζηάζεηο ησλ θνηλνηήησλ απνδείρηεθαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη θαηαδίθαζαλ ην εγρείξεκα ζε απνηπρία. 'ζν γηα ηνπο 

πξνχρνληεο, απηνί απνδεκηψζεθαλ γηα ηνλ απμαλφκελν έιεγρν ηεο Πχιεο ζηα 

πξάγκαηα ησλ επαξρηψλ κε ηελ επηζεκνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη ηελ εγγχεζε ηεο 

θαηνρήο ησλ αμησκάησλ ηνπο, πξάγκα πνπ ηνπο βνήζεζε λα απνθξνχζνπλ ηηο 

επηζέζεηο ησλ ξηδνζπαζηψλ "κηθξναζηψλ" ησλ βαιθαληθψλ πφιεσλ. 

Δπηπιένλ, ε ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ πξνπρφλησλ σο θξαηηθψλ ππαιιήισλ απφ ηε 

κηα θαη σο αληηπξνζψπσλ ησλ ππεθφσλ απφ ηελ άιιε ελίζρπζε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο ζέζε ηφζν έλαληη ησλ θνηλνηήησλ φζν θαη έλαληη ηεο νζσκαληθήο εμνπζίαο. 

Έηζη, άιινηε ηνπο βξίζθνπκε λα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ κε ηηο πιάηεο ηεο 

Πχιεο ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε ζηα θνηλνηηθά πξάγκαηα θαη άιινηε λα θαζνδεγνχλ 

δπλακηθέο αληηδξάζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ελάληηα ζην ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ Σαλδηκάη, 

λνκηκνπνηψληαο ηε δξάζε ηνπο αλάινγα ηελ πεξίζηαζε, κε ην δηπιφ επηρείξεκα ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηεο θσλήο ηνπ ιανχ απφ ηε κηα, θαη ηνπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ απφ ηελ 

άιιε. 

Ζ αλάπηπμε ζηηο πφιεηο ηεο Θξάθεο νηθνλνκηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο ηνπο πξνθάιεζε ηελ εζληθή ηνπο αθχπληζε, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα παξέκελαλ 

πηζηνί ζηνλ ζνπιηάλν. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ίδξπζε ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ ζηε Βαιθαληθή, πξνθάιεζε έληνλνπο εζληθνχο αληαγσληζκνχο αλάκεζα ζηα 

ζχλνηθα ζηνηρεία. Έηζη, γελλήζεθε ην αθαλζψδεο θαη δπζεπίιπην πξφβιεκα ηεο 

δηαλνκήο ηεο Θξάθεο, ην νπνίν απνηεινχζε κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ δεηήκαηνο, ην 

νπνίν ζπκβαηηθά κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε «πξφβιεκα ηεο θεληξηθήο Βαιθαληθήο». 

Σν πξφβιεκα απηφ είρε πνιχ ζπλνπηηθά ηελ εμήο κνξθή : Ζ πεξηθέξεηα ησλ επαξρηψλ 

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηε Βαιθαληθή παξνπζίαδε απφ πιεζπζκηαθή 

άπνςε κεγάιε νκνηνγέλεηα. πγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο αλάκεζα ζηελ νξνζεηξά ηνπ 

Αίκνπ θαη ηνλ Γνχλαβε θαηνηθνχληαλ θπξίσο απφ Βνχιγαξνπο, εθείλεο βφξεηα ησλ 

θνπίσλ απφ έξβνπο, νη πεξηνρέο δπηηθά ησλ Πξεζπψλ απφ Αιβαλνχο θαη εθείλεο 
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λφηηα ησλ Σεκπψλ απφ Έιιελεο Αληίζεηα, νη πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Βαιθαληθήο, 

δειαδή ε κείδσλ Μαθεδνλία θαη ε κείδσλ Θξάθε, παξνπζίαδαλ ηελ εηθφλα ελφο 

πνιππνιηηηζκηθνχ κσζατθνχ, ην νπνίν εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο, κεηαβιήζεθε ζηα ηέιε  ηνπ 19
νπ

  αηψλα ζε πνιπεζληθφ κσζατθφ. ηαλ ε 

πλεπκαηηθή εγεζία ησλ βαιθαληθψλ εζλψλ έζεζε ζην φλνκα ηεο «αξρήο ησλ 

εζλνηήησλ» ην ζέκα ηεο εζληθήο ηνπο ρεηξαθέηεζεο, ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε δελ 

κπνξνχζε λα βξεη ηε ιχζε ηνπ παξά κφλνλ κεηά απφ πνιπρξφληνπο θαη αηκαηεξνχο 

αγψλεο. Κη απηφ γηαηί ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Βαιθαληθήο νη πιεζπζκνί παξνπζίαδαλ 

κεγάιε νκνηνγέλεηα, δεκηνπξγήζεθαλ ηα εζληθά θξάηε ηεο Διιάδαο, ηεο εξβίαο, ηεο 

Ρνπκαλίαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη αξγφηεξα ηεο Βνπιγαξίαο. 

ηαλ φκσο ηα θξάηε απηά άξρηζαλ ηνπο αγψλεο ηεο εζληθήο ηνπο νινθιήξσζεο, 

έζηξεςαλ ηηο βιέςεηο ηνπο ζηελ Κεληξηθή Βαιθαληθή, ε νπνία παξέκελε θάησ απφ 

ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία. Δθεί φκσο ε θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα πνιχπινθε, αθνχ 

νη πιεζπζκνί ήηαλ κηθηνί θαη, επνκέλσο, θαζέλα απφ ηα βαιθαληθά θξάηε κπνξνχζε, 

επηθαινχκελν ηελ αξρή «έλα θξάηνο γηα νιφθιεξν ην έζλνο», λα δηεθδηθεί ηηο ίδηεο 

πεξηνρέο πνπ δηεθδηθνχζαλ θαη νη γείηνλέο ηνπ. Ζ παξνπζία κάιηζηα ζηελ Κεληξηθή 

Βαιθαληθή ππθλψλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ θαζηζηνχζε αθφκε πην δχζθνιε ηελ 

θαηάζηαζε, αθνχ ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ζεκειίσλε θη απηή ην δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζεη ηηο πεξηνρέο απηέο ζην φλνκα ηεο ίδηαο αξρήο πνπ επηθαινχληαλ εθείλνη 

πνπ επηζπκνχζαλ ην δηακειηζκφ ηεο. Αλ ζ’ φια απηά πξνζηεζεί θαη ε ελεξγφο 

αλάκεημε ζην πξφβιεκα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ηεο επνρήο, δειαδή ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Απζηξννπγγαξίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, νη 

νπνίεο βέβαηα επεδίσθαλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ην «Πξφβιεκα ηεο Κεληξηθήο Βαιθαληθήο» ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ 

αδχλαην λα ιπζεί κε εηξεληθφ θαη δίθαην ηξφπν θαη, θπξίσο, πξνο φθεινο ησλ 

ζχλνηθσλ ιαψλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο απνηέιεζκα ησλ εθζπγρξνληζηηθψλ κεηαβνιψλ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ππήξμε ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ νζσκαληθνχ 

ζπληάγκαηνο ην 1876, ηνπ νπνίνπ εκπλεπζηήο ππήξμε ν Μηδράη παζάο, 

πξνζσπηθφηεηα πνπ δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Χζηφζν ηφζν ην ίδην ην 

ζχληαγκα φζν θαη ν εκπλεπζηήο ηνπ δηψρηεθαλ, ν ίδηνο εμνξίζηεθε ελψ ην ζχληαγκα 

παχηεθε απφ ην Αβδνχι Υακίη ην 1877. Ζ καθξφρξνλε φκσο πνξεία ηνπ Σαλδηκάη, 

πεξίνδνο αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ, επέηξεςε ζην νζσκαληθφ νηθνδφκεκα λα 
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κελ ηεξκαηίζεη ην βίν ηνπ, νδεγψληαο ην ζε έλα ξεμηθέιεπζν θξαηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ, κέζα ζε κηα απηνθξαηνξία πνπ θαηέξξεε. Ζ πηνζέηεζε βέβαηα 

δηνηθεηηθψλ κνξθσκάησλ ηεο Γχζεο πξνθαιεί έλαλ εχινγν πξνβιεκαηηζκφ 

αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν απηά ηα πξφηππα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Οη Οζσκαλνί ζνπιηάλνη, θπβεξλνχζαλ νπζηαζηηθά έλα πνιπεζληθφ νηθνδφκεκα πνπ 

ζπλαπνηεινχζαλ ηφζν Μνπζνπικάλνη φζν θαη κε Μνπζνπικάλνη, έλα εζληθφ θξάηνο 

ζηελ νπζία ζε αληηδηαζηνιή κε ηα επξσπατθά θξάηε. Δπηπιένλ νη αιιαγέο 

επηβιήζεθαλ εθ ησλ άλσ, απηφ ζεκαίλεη πσο δελ απνηέιεζαλ πξντφλ θνηλσληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ θαη αγψλσλ φπσο ζπλέβε ζηε Γχζε. Ο εθδπηηθηζκφο απηφο πξνθάιεζε 

πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην πφζν μέλνο θαηλφηαλ ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε θαη 

ζηα νζσκαληθά ήζε. Παξφια απηά σο ζπκπέξαζκα, ν εμνξζνινγηζκφο ηεο δηνίθεζεο 

πξνζέθεξε πεξηζζφηεξα νθέιε παξά κεηνλεθηήκαηα. 

Γηαθαηλφηαλ ινηπφλ, φηη ζηε Θξάθε ε απηνθξαηνξία ζα έδηλε ηε κάρε 

νπηζζνθπιαθψλ θαη επηβίσζεο, ελψ νη βαιθαληθνί ιανί πνπ απνθηνχζαλ ηελ εζληθή 

απηνζπλεηδεζία ή θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο αθνινπζνχζαλ ζπγθιίλνπζεο πνξείεο 

θαηαθηήζεσλ ή θηινδνμηψλ πνπ ηνπο νδεγνχζαλ ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ ε Θξάθε 

θαηνηθνχκελε θαηά πιεηνςεθία απφ κε κνπζνπικάλνπο ήηαλ ε πεξηνρή φπνπ 

δηαζηαπξψλνληαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ θαη ησλ επξσπατθψλ 

δπλάκεσλ κε ην παξάιιειν ραξαθηεξηζηηθφ, λα απνηειεί ηελ ελδνρψξα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, θάηη πνπ ηε δηαρψξηδε σο πξνο ην βαζκφ ζηξαηεγηθήο 

ζπνπδαηφηεηαο απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηηο επαξρίεο κε βνπιγαξηθή πιεηνςεθία, 

θαζψο θαη ηελ πιεζπζκηαθά πνιχρξσκε Μαθεδνλία (Μπαθηξηδήο φ. π. ζει. 70-72).  
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