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TA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 

Ι ο φαινόμενο Αλή πασάς των Ιωαννίνων (Τεπελένι, κάπου μεταξύ 1740/1750 -
Ιωάννινα 24 Ιαν. 1822) υπήρξε ένα πρόβλημα που απασχόλησε και απασχολεί 
έντονα την ελληνική και την ξένη ιστοριογραφία- αλλά πέρα από την ιστοριο
γραφική προσέγγιση η περιπέτεια του Αλή πασά αποτέλεσε ένα σημείο στο ο
ποίο αρκετές φορές στάθηκε η ευρωπαϊκή λογιοσύνη: από το επίπεδο της δι

πλωματίας και της εμπλοκής του πασά στο ανταγωνιστικό παιχνίδι των δυτικών δυνάμεων ως 
την περιηγητική περιέργεια, η έκδηλη και πάνω από το μέσο όρο της εποχής χρήση βίας στην 
επικράτεια του αληπασαδικού κράτους, οι πόλεμοι με τους Σουλιώτες, οι έρωτες του, η θανά
τωση της κυρα-Φροσύνης, οι συγκρούσεις με τους κλέφτες και αρματολούς, η καταστροφή του 
Γαρδικιού και της Πάργας και τόσα άλλα επεισόδια, αλλά και το δικό του τραγικό τέλος, προ
σέφεραν πλούσιο υλικό και για άλλες - εκτός από την ιστορία - περιοχές της τέχνης, όπως τα 
δημοτικά τραγούδια, η ποίηση, το μυθιστόρημα, η ζωγραφική. 

Επιχειρώντας τη συγγραφή ενός κεφαλαίου για την προσωπικότητα και τη δράση του πα
σά των Ιωαννίνων, αναπόφευκτα βρισκόμαστε στην ανάγκη να επαναλάβουμε πράγματα ειπω-
μένα πολλές φορές, απαραίτητα όμως προκειμένου να αποκατασταθεί ο χώρος αναφοράς. 

Ο Αλή πασάς και η ελληνική ιστοριογραφία 
Όπως έχει επισημανθεί ήδη από την ιστορική έρευνα (Παναγιωτόπουλος, 1986) η συνεχής και 
επίμονη ιστοριογραφική ενασχόληση με τον Αλή πασά διακρίνεται σε τρεις περιόδους, όχι αυ
στηρά περιχαρακωμένες: πρόκειται για την ιστοριογραφία του 19ου αι. (Αραβαντινός, Λαμπρί-
δης κ.ά.), εκείνη του Μεσοπολέμου και την ύστερη μεταπολεμική, που φθάνει ως τις μέρες μας. 
Φυσικά στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προσθέσουμε και τους πολλούς ξένους περιηγητές, 
προξενικούς υπαλλήλους, στρατιωτικούς ή τυχοδιώκτες, που έμμεσα ή άμεσα ασχολήθηκαν με 
τον Αλή πασά και επηρέασαν, ενίοτε, και την ελληνική ιστοριογραφική παραγωγή. 

Η ελληνική, λοιπόν, ιστοριογραφία του 19ου αιώνα σχετικά με τον Αλή πασά εμφανίζει δύο 
τάσεις: είτε «της απόρριψης» είτε «του κρυμμένου λαϊκότροπου θαυμασμού», που κάποτε εκ
φράζονται από τα ίδια πρόσωπα. Άλλωστε ο ίδιος ο Αλή πασάς και η δράση του προσφέρουν 
την αντιφατικότητα που μπορεί να καλλιεργήσει τις αντίστοιχες τάσεις, που αναφέραμε παρα
πάνω. Η ιστοριογραφία του 19ου αι. και στις ανώτερες αλλά και στις ελάσσονες στιγμές της, πο
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στα Ιωάννινα. 

Χαλκογραφία 

του CR. Cockerell. 

Αρχείο Εκδόσεων Ολκός. 
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Πορτρέτο του Αλή πασά 
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ 

Ο Αλή πασάς του Σπυρίδωνα 
Βεντούρα, συλλογή Κ. Νοταρά 
(βλ. Κατερίνα Κορρέ, 
Χρυσικών έργα, 1600-1900, 
Αθήνα, ΕΛΙΑ, 2002, σελίδα 12). 
Ο Λευκάδιος Σπυρίδων 
Βεντούρας εργάστηκε ως 
προσωπογράφος 
ακολουθώντας τις τάσεις της 
εποχής του. 
Επί τέσσερις μήνες 
ασχολήθηκε με την 
προσωπογραφία του Αλή, για 
την οποία ο πασάς αρνήθηκε 
να του καταβάλει την αμοιβή 
του. Ο Βεντουρας μετά την 
παράδοση του πίνακα 
φοβήθηκε για τη ζωή του, 

αλλά κατάφερε να 
δραπετεύσει με τη βοήθεια 
κάποιου γραμματικού του Αλή 
και να διεκδικήσει στη 
συνέχεια την αμοιβή του στα 
δικαστήρια. Ο Βεντουρας 
διακωμώδησε τον πασά 
ζωγραφίζοντας 
την εικόνα του σε διάφορα 
αντικείμενα ευρύτατης και 
καθημερινής χρήσης, έως και 
σε δοχεία νυκτός. 
(Βλ. Δέσποινα Θεμελή 
-Κατηφόρη, «Ο Σπυρίδων 
Βεντουρας κι η αντιδικία του 
με τον Αλή πασά», στο: 
Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, 
Αθήνα, 1960). 

τέ δεν κατάφερε να απαλλαγεί από το δίβουλο 
αυτό σχήμα, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν ασχολή
θηκε με τα κρίσιμα συμβάντα των δυο πρώτων 
δεκαετιών του 19ου αι. Τα πράγματα καθίστα
νται περισσότερο αντιφατικά και στο επίπεδο 
της απομνημονευματογραφίας των αγωνιστών 
του '21 επειδή μεγάλο μέρος από αυτούς, με 
πολλούς τρόπους, είχε έλθει σε συνάφεια με 
το αληπασαδικό φαινόμενο και, καθώς η επα
νάσταση που ακολούθησε έφερε μαζί της και 
την εθνική συνείδηση, προκάλεσε τη σύγκρουση 
και την αντίφαση ανάμεσα στο προσωπικό βίω
μα και στην απόρριψη της οθωμανικής ηγε
μονίας, που μέρος της ήταν βέβαια και ο Αλή 
πασάς. 

Η ιστοριογραφία του Μεσοπολέμου πα
ρουσιάζει, και αυτή, δυο τάσεις από τις οποί
ες η μία αναπαράγει το προηγούμενο αντιφα
τικό σχήμα και αντιπροσωπεύεται από ακαδη
μαϊκές διδασκαλίες και ερευνητικές προσεγγί

σεις, που προσέφεραν 
κυρίως νέο τεκμηριωτικό 
υλικό, ενώ η άλλη με πε
ρισσότερο στοχαστικές 
προσεγγίσεις έχει δύο συ
νιστώσες, μία μαρξιστική 
και μια άλλη τοπικιστική, 
που και οι δύο σχεδόν ε
πιδίδονται σε μία νέα α
νακάλυψη του «προβλή
ματος Αλή πασάς». Ο Γιά-
νης Κορδάτος αποτελεί 

τον κύριο εκπρόσωπο της μαρξιστικής ιστο
ριογραφίας, η οποία θέτει το πρόβλημα Αλή πα
σάς σε σχέση με τον αλβανικό εθνικισμό αλλά 
δεν προχωρεί σε περαιτέρω αναλύσεις. Η άλ
λη τάση εκπροσωπείται από μια σειρά Ηπει
ρωτών διανοουμένων, που τονίζει την τοπική 
ιδιαιτερότητα και εισάγει έννοιες όπως το «κρά
τος» του Αλή πασά, με αποτέλεσμα να αποκα
θιστά τον πασά ως ανεξάρτητο ηγεμόνα της 
Ηπείρου, κάτι που αντίκειται προς την ιστορι
κή αλήθεια. Το παράδειγμα του Δημ. Ζώτου με 
τον ισχυρού συμβολισμού τίτλο του βιβλίου του: 
«Η δικαιοσύνη εις το κράτος του Αλή πασά» εί-
να χαρακτηριστικό. 

Για τη μεταπολεμική ιστοριογραφία η προ
σέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης και η 
συστηματική μελέτη της συνιστά ταυτόχρο
να υποβάθμιση του φαινομένου Αλή πασάς, 
η δράση του οποίου έχει μόνο συμπληρωμα
τική διάσταση, υπηρετική του μεγάλου εθνι
κού γεγονότος. Έτσι όμως, η νεοελληνική ι
στοριογραφία χάνει την ευκαιρία να μελετή
σει την εξέλιξη του σεπαρατιστικού φαινο
μένου, που εκπροσωπεί ο Αλή πασάς και οι 
γιοι του, τη σχέση του με τις κοινωνικές δυ
νάμεις και την οικονομία της Ηπείρου και του 

0 Γιάνης 
Κορδάτος 
εξετάζει τον 
Αλή πασά 
σε σχέση 
με τον 
αλβανικό 
εθνικισμό 
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γειτονικού χώρου της σημερινής Αλβανίας. 
Τέλος, μια τρίτη τάση προέρχεται από την 

πλευρά της αλβανικής ιστοριογραφίας, στην ο
ποία έχουν εμφανιστεί απόψεις που θεωρούν 
τη δράση του Αλή πασά ως προδρομικό στοι
χείο του αλβανικού εθνικού κινήματος, πράγ
μα που βρήκε την απήχηση του και στο χώρο 
της λογοτεχνίας με το αφήγημα του Ισμαήλ Κα-
νταρέ Η κόγχη της ντροπής. 

Είναι γεγονός ότι κατά το δεύτερο μισό του 
18ου αι. και τις αρχές του 19ου αι. σε πολλές 
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πα
ρουσιάστηκαν έντονες φυγόκεντρες τάσεις, 
που μερικές είναι πολύ γνωστές στην ελληνι
κή βιβλιογραφία: Πασβάνογλου-Βιδίνι, Ισμαήλ 
μπέης - Σέρρες, Μεχμέτ Αλής - Αίγυπτος. Στο 
σχήμα αυτό, λοιπόν, εντάσσεται και η δράση 
του Αλή πασά, ο οποίος κατά την πρώτη δεκα
ετία του 19ου αι., όταν είχε φθάσει στο από
γειο της δυνάμεως του εξουσίαζε μία ευρύτα
τη περιοχή, που περιλάμβανε μεγάλο μέρος της 
σημερινής Αλβανίας και μεγάλο μέρος της ση
μερινής Ελλάδας (νοτίως της Θεσσαλονίκης) -
εκτός από την Αττική και τα νησιά. 

Η επικυριαρχία σε ένα τόσο ευρύ χώρο, με 
τόσα πολεμικά και διπλωματικά προβλήματα, 
έδωσε και την ευκαιρία στον Αλή πασά να σχη
ματίσει ένα αξιόλογο και αξιόμαχο στρατό (διέ
θετε ακόμα και ναυτικό), ενώ τα αξιόλογα έ
σοδα από τα τσιφλίκια του (τα υπολογίζουν γύ
ρω στα 1000), από το εμπόριο και τις φορολο

γικές προσόδους (στην επικράτεια του αντι
προσωπεύονται όλοι οι τύποι γαιών που απο
τελούν αντικείμενο όλων των μεθόδων ιδιο
ποιήσεως) στήριζαν καλά το πολεμικό σκέλος, 
μέσω μιας διοικητικής - πελατειακής οργάνω
σης, που αναπαράγει ή επιζητεί να αναπαρα
γάγει τα διοικητικά μορφώματα της κεντρικής 
οθωμανικής εξουσίας. 

Η καταγωγή και το οικογενειακό 
περιβάλλον του Αλή πασά 
Ο Αλή πασάς γεννήθηκε στο Τεπελένι, στα βό
ρεια του Αργυροκάστρου. Η οικογένεια του έ
χει να επιδείξει τον προπάππο του Μουσταφά 

(ή Μούτζο) Χούσο ως αρ
χηγό ληστών, από το ό
νομα του οποίου όλη η 
οικογένεια πήρε το προ
σωνύμιο Μουτζοχουσά-
τες. Ασαφείς παραδόσεις 
συνδέουν την καταγωγή 
της οικογένειας με δερ
βίσηδες της Μ. Ασίας, αλ
λά είναι σχεδόν βέβαιο ό
τι οι Μουτζοχουσάτες α
νήκουν στην αλβανική «α

ριστοκρατία», της οποίας ο εκάστοτε επικεφαλής 
ανάλογα με τη συγκυρία λειτουργούσε είτε ως 
αρχηγός ληστρικής συμμορίας είτε ως τοπικός 
αξιωματούχος. Οι ιδιότητες αυτές αντιστοιχούν 
ασφαλώς σε τοπικά χαρακτηριστικά, κατά τα 

Ασαφείς 
παραδόσεις 
συνδέουν 
την κατα
γωγή της 
οικογένειας 
με 
δερβίσηδες 

Η ΠΟΛΗ TQN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

από το νησί της λίμνης. 

Χαλκογραφία 

του CR. Cockerell. 

Αρχείο Εκδόσεων Ολκός. 
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οποία οι μπέηδες της περιοχής συμπλήρωναν 
τα αγροτικά ή κτηνοτροφικά εισοδήματα τους 
με προϊόντα ληστρικών επιδρομών, κάτι που 
γίνεται γενικώς αποδεκτό εκ μέρους της κε
ντρικής εξουσίας αλλά επιζητεί να ενσωματώ
σει στην οθωμανική νομιμότητα τους πιο επί
φοβους φυλάρχους. 

Σε αυτή λοιπόν την τοπική αριστοκρατία 
ανήκει και ο Αλή πασάς Τεπελενλής. Στη γραμ
μή αυτή ο προπάππος του είχε καταφέρει να 
αναδειχθεί σε μουτεσελίμη (υποδιοικητή) του 
Τεπελενίου, ο παππούς του, Μουχτάρ, σε σε-
χίντ (μάρτυρα) της πίστης στον πόλεμο ενα
ντίον των Βενετών (1715), ο θείος του, Ισλάμ 
μπέης, σε πασά δύο ιππουρίδων και μουτεσα-
ρίφη (διοικητή) Δελβίνου το 1752. Στην ίδια 
γραμμή ο πατέρας του Αλή, Βελή μπέης, ύστε
ρα από συνεχείς αγώνες εναντίον ενός εξα
δέλφου του με επίκεντρο το Χόρμοβο, αποκτά 
ισχύ ικανή να του εξασφαλίσει την απονομή εκ 

μέρους της Πύλης του α
ξιώματος του διοικητή 
του Δελβίνου, αλλά γρή
γορα πεθαίνει. Η εξουσία 
περνά στη χήρα του Χάμ-
κω, κόρη ισχυρού μπέη 
της Κόνιτσας, που εκτός 
από όλα τα άλλα, έπρεπε 
να καθοδηγήσει δυο α
νήλικα παιδιά, τον Αλή 
μπέη και τη Σαχνισά. 

Η Χάμκω θα αποδυ
θεί σε πολυμέτωπους α

γώνες, για να διατηρήσει την κυριαρχική θέση 
των Μουτζοχουσάτων, χρησιμοποιώντας κά
θε μέσο ακόμα και τις δολοφονίες των ετερο
θαλών αδελφών του Αλή αλλά και της μητέρας 
τους. Ωστόσο η αυθαίρετη αύξηση εισφορών 
και οι καταπιέσεις των υπό την προστασία της 
χωριών και η προσπάθεια ιδιοποίησης των 
προσόδων του χωριού Κακόσι, που ήλεγ-
χαν οι ισχυροί μουσουλμάνοι του Γαρδι-
κίου, θα επιφέρει αντισυσπειρώσεις χρι
στιανών και μουσουλμάνων, με αποτέ
λεσμα τη σύλληψη της Χάμκως, την κα
κοποίηση της και την απελευθέρωση της 
με την καταβολή λύτρων. Η κακοποίηση 
της μητέρας - κατά την παράδοση - θα 
καλλιεργήσει στο μυαλό του νεαρού τό
τε Αλή τη δίψα αντεκδίκησης, που τελι
κά θα υλοποιηθεί με τη θηριώδη σφαγή των 
κατοίκων των χωριών Χορμόβου και Γαρδι-
κιού, το 1784 και το 1812 αντίστοιχα. 

Μετά την περιπέτεια της μητέρας του, ο 
Αλής θα επιδοθεί στη συνήθη για την τοπική 
κοινωνία ληστρική δράση, για να ενισχύσει τα 
ερείσματα του στην περιοχή και να αναδείξει 
τον εαυτό του σε ικανό πολεμιστή· παράλληλα 

ΟΑλή 
πασάς 
συνδέθηκε 
μέσω 
επιγαμιών 
με ισχυρές 
αλβανικές 
οικογένειες 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 

(1767-1829). Λόγιος και 

σχολάρχης στα Ιωάννινα 

θεωρείται από τους 

προδρόμους του 

δημοτικισμού. Εδώ, σε 

έργο του χαράκτη Κ. 

Μαλάμου, βασισμένο 

σε ξυλογραφία του 

βιβλίου Βίοι 

Παράλληλοι του 

Α.Γούδα, που 
αναδημοσιεύθηκε στο 
Λέανδρος Βρανούσης, 
Αθανάσιος Ψαλλίδας, ο 
δάσκαλος του Γένους, 

Γιάννενα, 1952. 

επιχειρεί να συνδεθεί μέσω επιγαμιών με ι
σχυρές αλβανικές οικογένειες, πράγμα που θα 
οδηγήσει, περί το 1770, στο γάμο του με την 
κόρη του Καπλάν πασά του Δελβίνου, Ουλ-
γκουσούμ (κατ' άλλους Εμινέ). 

Η επόμενη κίνηση του Αλή είναι να βρεθεί 
ως επικεφαλής ένοπλων σωμάτων κοντά σε πα
σάδες που ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη 
των δρόμοτν, αξίωμα πολύ σημαντικό, καθώς 
παρείχε στον κάτοχο του την εξουσία στη Ρού
μελη και την Αλβανία και βέβαια το γρήγορο 
πλουτισμό. Έτσι, αρχικά (1776) θα συμπράξει 
με τον Κουρτ Αχμέτ πασά του Μπερατιού ενα
ντίον του Μεχμέτ πασά Μπουσατλή της Σκό-
δρας, σύμπραξη που καταλήγει στο θρίαμβο 
του Κουρτ πασά και κατ' ακολουθία στην ανά
δειξη και του Αλή, που αποκτά τη φήμη του ι-

'/näK* 
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κανού πολεμιστή. Γρήγορα όμως η σύμπραξη 
αυτή θα καταλήξει σε οξύ ανταγωνισμό και μί
σος, που θα διαρκέσει ως το θάνατο του Κουρτ 
Αχμέτ πασά (1787). 

μεγάλης σταδιοδρομίας 
Εν τω μεταξύ ο Αλής θα καταλάβει το 1778 τη 
θέση του αναπληρωτή γενικού επόπτη των 
δερβενιών, που θα τη διατηρήσει ως το Μάρ
τιο του 1779, όταν θα επανακάμψει στη θέση 
αυτή ο Κουρτ πασάς. Ωστόσο η βραχεία πα
ραμονή του στο αξίωμα αυτό θα του επιτρέψει 
την ένταξη του στην οθωμανική ιεραρχία, το 
γρήγορο πλουτισμό, που διευκολύνει τη συ
ντήρηση μισθοφόρων, καθώς και την καλ
λιέργεια σχέσεων με σώματα ενόπλων άτακτων 
Αλβανών και Ελλήνων αρματολών. Εφεξής η 
δράση του στοχεύει στην υπονόμευση του κύ
ρους του Κουρτ Αχμέτ πασά, στον οποίο η Πύ
λη είχε αναθέσει το έργο της εξόντωσης των 
Αλβανών στο Μοριά. Η δράση του Αλή πασά 
μαρτυρείται και από τις βενετικές πηγές, που 
αναφέρονται στους κινδύνους που προκαλεί 
η παρουσία του πολύ κοντά στη βενετσιάτικη 
επικράτεια του Βουθρωτού. Τελικά η διαμάχη 
με τον Κουρτ πασά δεν θα αναδείξει νικητή αλ
λά θα επιτρέψει στον Αλή να επιστρέψει στο 
Τεπελένι ως καταξιωμένος πολεμιστής και γε

μάτος λάφυρα από τις ληστρικές επιδρομές. 
Τα επόμενα δύο χρόνια (1782-1784) ο Αλής 

θα εγκαινιάσει μία άλλη τακτική, στην οποία ε
φεξής θα διαπρέψει, δηλαδή θα χρησιμοποιή
σει προς όφελος του τις αντιπαλότητες των ξέ
νων δυνάμεων, για να αποσπάσει αξιώματα α
πό την Πύλη. Εκμεταλλεύεται λοιπόν την αντί
θεση Βενετών και Μουσταφά πασά Κόκα, διοικητή 
του Δελβίνου με επίκεντρο το Βουθρωτό, και 
πείθει τους Βενετούς να συνηγορήσουν, ώστε 
να διορισθεί ο ίδιος πασάς του Δελβίνου. Με 
αυτόν τον τρόπο ο επικεφαλής ληστρικών ο
μάδων Αλής κατορθώνει το 1784 να ονομασθεί 
πασάς δύο ίππου ρίδων και διοικητής του Δελ
βίνου. Την ίδια χρονιά καταστρέφει, όπως α
ναφέραμε, το Χόρμοβο, που εκτός από πράξη 
εκδίκησης σημαίνει ταυτόχρονα την καθυπό-
ταξη μιας ανυπότακτης κοινότητας, που απο
τελούσε εμπόδιο στα ηγεμονικά του οράματα. 
Το ίδιο έτος (1784 ή αρχές του 1785) σημειώ
νεται και η πρώτη ανεπιτυχής προσπάθεια του 
να ονομασθεί μουτεσαρίφης των Ιωαννίνων. 

Όμως ο δρόμος προς την κορυφή ανοίγει 
το 1786, καθώς το έτος αυτό η Πύλη, επειδή θε
ώρησε ότι η προσέγγιση του Κουρτ πασά του 
Μπερατιού με τον αποστάτη Μαχμούτ πασά 
της Σκόδρας δημιουργούσε ισχυρό και επικίν
δυνο δίπολο στην περιοχή, σε αντιστάθμισμα 
διορίζει τον Αλή μουτεσαρίφη Τρικάλων. Αυτή 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΡΓΎΡΗ 

στα Ιωάννινα. 

Συλλογή Βίκτωρα 

και Νιόβης Μελά. 

Φωτ. Αρχείο ΜΙΕΤ. 
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υπήρξε η αποφασιστική αφετηρία για τον Αλή 
στην κίνηση του προς την ηγεμόνευση μεγά
λου τμήματος της αυτοκρατορίας. Τα πράγμα
τα εξελίσσονται εφεξής ευνοϊκά για τον Αλή, 
επειδή ο ίδιος κατορθώνει να επιβάλει την τά
ξη σε μια περιοχή που ήταν σε συνεχή ανα
βρασμό και παράλληλα επειδή την άλλη χρο
νιά (1787) πεθαίνει ο αντίπαλος του Κουρτ πα
σάς, πράγμα που επιφέρει το διορισμό του ως 
ντερμπεντάντ ναζίρ, θέση πολύ σημαντική, ε
πειδή στην ουσία είναι επικεφαλής όλων των 
τοπικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες 
με την ασφάλεια μιας περιοχής. Ουσιαστικά 
ο Αλής αποκτούσε όχι μόνον τον έλεγχο όλων 
των «αστυνομικών» δυνάμεων μιας μεγάλης 
περιοχής, αλλά την ευθύνη της ασφάλειας της 
εν λόγω περιοχής και κυρίως τη δυνατότητα 
της επιβολής της τάξης με ό,τι αυτή συνεπά
γεται σε χρήση ή κατάχρηση βίας. Το ίδιο έτος 
ο Αλής κατορθώνει να θέσει υπό τον έλεγχο 
του την πόλη και ουσιαστικά όλο το πασαλίκι 
Ιωαννίνων. 

Φυσικά όλα αυτά εκτός από τις πολεμικές 
ικανότητες προϋποθέτουν και άλλα χαρίσμα
τα και κυρίως την εκμετάλλευση της συγκυ
ρίας, που στην περίπτωση αυτή παρείχε ο ρω-
σο-τουρκικός πόλεμος: οι ετοιμοπόλεμες δυ

νάμεις που διαθέτει του δίνουν την δυνατότη
τα να επεμβαίνει στις συνεχείς τοπικές αντι
παλότητες και να βάλει τελικά χέρι στην πόλη 
των Ιωαννίνων. Στην ουσία βέβαια πρόκειται 
για σφετερισμό εξουσίας, που στη συνέχεια νο
μιμοποιείται και με φιρμάνι χάρις στην υπο

στήριξη των Ελλήνων προ-
κρίτων-εμπόρων του Ζα
γορίου και της εύνοιας 
της Πύλης εξαιτίας της 
συμμετοχής του στην εκ
στρατεία εναντίον ενός 
άλλου ανυπότακτου, του 
Καρά Μαχμούτ Μπου-
σατλή της Σκόδρας. Με 
αυτό τον τρόπο, και ύ
στερα από συνεχείς και 
επίμονες προσπάθειες, ο 

Αλής θα αναγνωριστεί ως πασάς των Ιωαννί
νων, πράγμα που θα του δώσει τη δυνατότητα 
να γίνει σταδιακά κυρίαρχος και των άλλων γει
τονικών πασαλικίων. Θα επεκτείνει αργότερα 
τη δύναμη του χρησιμοποιώντας στη διοίκηση 
του «κράτους» του και τους δύο γιους του, Βε-
λή πασά και Μουχτάρ πασά, ενώ ο τρίτος γιος 
του Σαλήχ πασάς, που ανέλαβε ανάλογα αξιώ
ματα κυρίως στο Αργυρόκαστρο, ενηλικιώθη-

Επρόκειτο 
για 
σφετερισμό 
εξουσίας, που 
στη συνέχεια 
νομιμο
ποιήθηκε και 
με φιρμάνι 
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κε όταν πλέον η δύναμη της οικογένειας ήταν 
στο απόγειο της. 

Μόλις έγινε κύριος του πασαλικίου των 
Ιωαννίνων ο Αλής χρησιμοποίησε κάθε μέσο 
προκειμένου να εδραιώσει περαιτέρω την ε
ξουσία του και να αποκτήσει την οικονομική 
δύναμη που απαιτείται για παρόμοια εγχει
ρήματα. 

Πρώτος στόχος του ήταν η υποταγή της 
τοπικής μουσουλμανικής και ελληνικής αρι
στοκρατίας (πρόκριτοι) των Ιωαννίνων, η ο
ποία προκειμένου να στερηθεί κάθε οικονομι
κού ερείσματος δέχεται εξουθενωτική πίεση 
κάθε μορφής και μέσω κάθε νόμιμου ή αυθαί
ρετου τρόπου: αγοραπωλησίες, εικονικές με
ταβιβάσεις, σφετερισμοί, αναγκαστικές εκποι
ήσεις, αναγκαστικοί δανεισμοί-υπερχρέωση, 
εισφορές, εξορίες νομίμων κατόχων κλπ. Υπάρ
χει βέβαια και η νομότυπη οικονομική συμπε
ριφορά, που εκδηλώνεται μέσω της συστημα
τικής εκμίσθωσης δημοσίων προσόδων (ιλτι-
ζάμι) και κυρίως μέσω της ισόβιας εκμίσθωσης 
προσόδων (μαλικιανέ), που δίνουν τη δυνατό
τητα στον Αλή πασά να επεκτείνει τον έλεγχο 
του και πέραν του πασαλικίου των Ιωαννίνων. 

Φυσικά η οικονομική ισχύς δίνει τη δυνα
τότητα στον Αλή πασά να οργανώσει ισχυρό 
στρατό αποτελούμενο από μισθοφορικά άτα
κτα σώματα, με πυρήνα μικρούς Αλβανούς μπέ
ηδες, στα οποία κατά περίσταση εντάσσονταν 
και χριστιανικές αρματολικές δυνάμεις. Κοντά 
σε όλα αυτά δεν έλειψε και η ευρωπαϊκή στρα
τιωτική καινοτομία και πειθαρχία, καθώς βε
βαιώνεται η ύπαρξη ειδικών περί τα στρατιω
τικά και στρατιωτικής σχολής. Ο στρατός αυ
τός αναγκαστικά υπηρετούσε δύο σκοπιμότη
τες: έπρεπε να υποστηρίξει τις δυνάμεις της 
κεντρικής εξουσίας στις βαλκανικές επιχειρή
σεις της, αλλά και να προβεί στην εξουδετέ
ρωση των εχθρών του πασά, που ήταν οι ισχυροί 
Αλβανοί πασάδες του Μπερατιού και του Δελ-
βίνου, οι μπέηδες της Τσαμουριάς και της ν. 
Αλβανίας, οι ανεξάρτητες κοινότητες (λ.χ. Χει-
μάρα, Σούλι), καθώς και διάφορα στασιαστικά 
κινήματα (παπα-Θύμιος Μπλαχάβας). 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Αλή πασάς 
ανήκε στην αίρεση των μπεκτασήδων και έτσι 
η θρησκευτική ανοχή του έναντι κυρίως των 
χριστιανών τού παρείχε την ευκαιρία να χρη
σιμοποιεί στις υπηρεσίες του χριστιανούς Έλλη
νες, Αλβανούς, Βλάχους προκρίτους, αρματο
λούς, καπετάνιους, γιατρούς, γραμματικούς, ε
νώ διέθετε και έμπιστους ανθρώπους στην Πό
λη, προκειμένου να ενημερώνεται απευθείας 
για τις υποθέσεις της αυτοκρατορίας. 

Στην αυλή του Αλή πασά σύχναζαν δυτι
κοί διπλωμάτες, ξένοι περιηγητές και τυχο
διώκτες, από τους οποίους ο πασάς προσπα

θούσε να αντλήσει πληροφορίες για τα επι
τεύγματα της τεχνολογίας, της επιστήμης, την 
εξέλιξη των διοικητικών θεσμών. Με ένα τόνο 
υπερβολής θα χαρακτηριστεί από δυτικό δι
πλωμάτη και ως «άνθρωπος των Φώτων». Ω
στόσο η νομιμότητα του οφείλει να κατοχυ
ρώνεται πάντα από τους θεσμούς της κεντρι
κής εξουσίας μέσω των φιρμανιών που ανανε
ώνουν τα διοικητικά αξιώματα του. Άλλωστε οι 
υπηρεσίες του προς την Πύλη υπήρξαν συνε
χείς, καθώς τα ένοπλα τμήματα του συνέβαλαν 
στην αποκατάσταση της τάξης στη Ρούμελη, 
την Πελοπόννησο, ενίσχυσαν τα σουλτανικά 
σώματα σε επιχειρήσεις της Βαλκανικής, απο
τέλεσαν ανάχωμα έναντι των ισχυρών πασά
δων του Μπερατιού και της Σκόδρας. 

Στα χρόνια 
των ναπολεόντειων πολέμων 
Ο πασάς των Ιωαννίνων αρχίζει σιγά σιγά μέ
σα στο γενικό κλίμα των σεπαρατιστικών τά-

ΟΣΦΡΑΠΔΟΦΥΛΑΚΑΣ 

του Αλή πασά, σε 

χαλκογραφία του L. 

Dupré. Πρόκειται για το 
γνωστό σφραγιδοφύλακα 

του Αλή πασά Άγο 

Μουχουρδάρη. 

Αρχείο Εκδόσεων Ολκός. 
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. 

Οι επισκέψεις 

περιηγητών, προξένων 

κ.ά, στον Αλή πασά είναι 

γνωστές από τη 

βιβλιογραφία και μερικές 

έχουν αποτυπωθεί σε 

σχέδια της εποχής. Εδώ 

μια σπάνια απεικόνιση 

τέτοιας επίσκεψης, έργο 

του G. De la Poer 

Beresford. 

Συλλογή Βίκτωρα 

και Νιόβης Μελά. 

Φωτ. Αρχείο ΜΙΕΤ. 
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σεων των αρχών του 19ου αι. να παρουσιάζει 
σαφείς αποσχιστικές διαθέσεις, οι οποίες γί
νονται αντιληπτές από τις δυτικές δυνάμεις 
(Γαλλία-Αγγλία-Ρωσία), που προσπαθούν να 
χρησιμοποιήσουν το «κρατικό» μόρφωμα που 
συγκροτείται στο δυτικό τμήμα της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας για την εξυπηρέτηση της 
δικής τους ανατολικής πολιτικής. Αντιστρέφο
ντας τους όρους του παιχνιδιού, ο Αλή πασάς 
με τη σειρά του επιχειρεί να αντλήσει οφέλη 
για την προώθηση του δικού του αυτονομιστι
κού οράματος εκμεταλλευόμενος τις αντιθέ
σεις, τις συμμαχίες, τις συσπειρώσεις και α-
ντισυσπειρώσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων. 
Το Ανατολικό Ζήτημα έχει ήδη τεθεί και ο πα
σάς των Ιωαννίνων βρίσκεται ηγεμόνας μιας 
εύφλεκτης περιοχής, στην οποία μετά την κα
τάρρευση της Βενετίας (1797) συγκρούονται 
έντονα τα συμφέροντα των Μ. Δυνάμεων. Χρη
σιμοποιώντας εξάλλου τις σχέσεις και τις α
ντιθέσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων αναζή
τησε και την έξοδο προς τη θάλασσα, που ε
κτεινόταν στα δυτικά του, θέτοντας υπό την 
κυριαρχία του ένα ευρύ πλέγμα λιμανιών, α
κτών και νησιών (Βουθρωτό, Πρέβεζα, Πάργα), 
μολονότι τα εμπόδια ήταν πολλά και ισχυρά κα
θώς ερχόταν σε άμεση επαφή και σύγκρουση 
με τα ευρωπαϊκά κεκτημένα. 

Η συνεχής προώθηση του Αλή πα
σά σε όλο τον τεράστιο χώρο, που 
κάποια στιγμή αποτέλεσε την επι
κράτεια του, δεν υπήρξε έργο εύ
κολο ούτε αποτέλεσμα μιας στιγ
μής. Τα εμπόδια υπήρξαν πολ
λά, οι διεκδικητές πολλοί και 
επίμονοι στις επιδιώξεις τους. 
Ωστόσο εκείνοι που για πολ
λούς λόγους αναδείχθηκαν, 
έστω και χάρις στην υπερβο
λή ορισμένων ιστοριογραφι
κών προσεγγίσεων, ως κύρι
οι αντίπαλοι του, υπήρξαν οι 
Σουλιώτες (βλ. προηγούμενο 
κεφάλαιο). Τό πρώτο επει
σόδιο στην πολύχρονη σύ
γκρουση Αλή πασά και Σου
λιωτών εξελίσσεται το 1789 
και λήγει χωρίς ουσιαστικό 
νικητή- ωστόσο ο πασάς 
έχει καταφέρει να δια
σπάσει το μέτωπο της ε
ναντίον του συσπείρω
σης και συγχρόνως να ε
ξουδετερώσει τους Αλβα-
νους μπέηδες και 
πασάδες στις μάχες 
της Κορυτσάς και 
της Καστοριάς. 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ. 

Επιζωγραφισμένη 

χαλκογραφία. 

Συλλογή Βίκτωρα 

και Νιόβης Μελά. 

Φωτ. Αρχείο ΜΙΕΤ. 

Αλλά n δράση στην περιοχή εξακολουθεί, 
αφού οι Σουλιώτες, ανήσυχοι πάντα, προσπα
θούν να αναθερμάνουν τις προς αυτούς δια
βεβαιώσεις φιλίας της Ρωσίας με την αποστο
λή ανθρώπων στη ρωσική αυλή, οι οποίοι κα
θώς εμπλέκονται στο παιχνίδια που έχουν ξε
σπάσει μεταξύ των Ρώσων πρακτόρων στην 
περιοχή της Ηπείρου και τον παραγκωνισμό 
του Λ. Σωτήρη, χρονοτριβούν στην Πετρούπο
λη και τελικά υποβάλλουν υπόμνημα στην Αυ
τοκράτειρα και αναχωρούν τον Αύγουστο του 
1790 με διαβεβαιώσεις της Αικατερίνης ότι θα 
ενισχύσει τον αγώνα τους. 

Οι κινήσεις αυτές και η αυξανόμενη επιρ
ροή των Ρώσων στην περιοχή της Ηπείρου δεν 
ξεφεύγουν από το άγρυπνο μάτι του Αλή πα
σά, ο οποίος όμως γνωρίζοντας τη δυσάρεστη 
για την Πύλη έκβαση του ρωσο-τουρκικού πο
λέμου επιχειρεί στροφή προς τους Ρώσους, την 
οποία όμως ουσιαστικά ακυρώνει η συνθήκη 
του Ιασίου (1792) και η λήξη του πολέμου. 

Ωστόσο, η πολιτική που επιλέγει ο πασάς 
έναντι των Σουλιωτών είναι η συνηθισμένη μέ
θοδος του: η διάσπαση του εσωτερικού μετώ
που του αντιπάλου και σε αυτή αναμφίβολα α
ναδεικνύεται απόλυτος κυρίαρχος. Εν τω με
ταξύ οι Σουλιώτες συνεργάζονται και με τους 

εχθρούς της αυτοκρατορίας Ρώσους και 
είναι εύκολο για τον Αλή να εφοδιαστεί 

με το αρμόδιο φιρμάνι για τη διάλυση 
τους. Η προαποφασισμένη μετωπική 

σύγκρουση ξεσπά και ο πασάς 
ακολουθούμενος από τους μπέ

ηδες και αγάδες της Κονί-
σπολης, Παραμυθιάς, Μαρ-
γαριτιού και Άρτας με δυνά

μεις μεταξύ 10.000 και 20.000 
ανδρών εισβάλλει στην πε
ριοχή του τετραχωρίου, 
που εσπευσμένα αναλαμ
βάνει να υπερασπίσει ο Γ. 
Μπότσαρης, το γένος του 
οποίου παραγκωνίζει ε
κείνο του Τζαβέλα που εί
χε πέσει στην παγίδα του 
πασά. Στη συνέχεια ο Λά-
μπρος Τζαβέλας επα

νέρχεται στο Σούλι και 
τα γεγονότα τα σχετικά 
με την επάνοδο του και 

την αποστολή της γνω
στής επιστολής, που φέρεται να 

απηύθυνε στον πασά, είναι ζητή
ματα που υπόκεινται σε 

αναθεωρήσεις μετά α
πό τη συναγωγή νέ
ου τεκμηριωτικού υ
λικού και την καλύ-
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τερη αξιοποίηση των γνωστών στοιχείων. Ο 
Αλή πασάς όμως στην αποφασιστική μάχη της 
Κιάφας (27 Ιουλίου 1792) υφίσταται δεινή ήτ
τα και αναγκάζεται να προσέλθει σε διαπραγ
ματεύσεις που κράτησαν ως τον Απρίλιο του 
1793. Η τελική συμφωνία αφήνει άθικτη και πά
λι την εξουσία των Σουλιωτών, που συνεχίζουν 
τοπικά να παρέχουν προστασία στις γύρω πε
ριοχές και να αποτελούν τον πόλο για ευρύτε
ρες συσπειρώσεις του χριστιανικού και μου
σουλμανικού στοιχείου. 

Η συμφωνία του 1793 δεν έλυνε το ζήτη
μα οριστικά, ενώ η ρευστότητα που επικρα
τούσε στα ευρωπαϊκά πράγματα μετά τη Γαλ
λική Επανάσταση και την εξάπλωση της και 
στο χώρο του Ιονίου συντελεί ώστε το ζήτημα 
των Σουλιωτών να προσλάβει παραδειγματι
κό χαρακτήρα, αφού η αναζήτηση συμμαχιών 
εκ μέρους των Σουλιωτών και του Αλή πασά 
προς τις ίδιες κατευθύνσεις, οι ανατροπές σχη
μάτων, η ολοένα αυξανόμενη δύναμη του πα
σά των Ιωαννίνων και η σεπαρατιστική διά
θεση του συνθέτουν ένα μωσαϊκό γεγονότων, 
που είτε απαιτεί την παράθεση πλήθους στοι
χείων είτε μια ευρύτερη ανασύνθεση που μπο
ρεί να επικαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες του 
μωσαϊκού. 

Ο κλοιός γύρω από το όρος του Σουλίου 
συνεχώς σφίγγει, αρχικά μέσω της ασφυκτικής 
πίεσης που ασκεί ο Αλή πασάς αποκτώντας τον 
πλήρη οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, πα
ράλληλα όμως το πρόβλημα του Σουλίου ε
μπλέκεται με, και ως ένα μεγάλο βαθμό εξαρ

τάται και από, την εξέλιξη των ευρωπαϊκών 
πραγμάτων. Οι Βενετοί ανησυχούν, αλλά έχουν 
φθάσει πια στα πρόθυρα της διάλυσης, που δεν 
αργεί (1797). Οι Γάλλοι του Ναπολέοντα εμ
φανίζονται στην περιοχή και επιζητούν να χρη
σιμοποιήσουν το φιλόδοξο πασά στα επεκτα
τικά τους σχέδια- αλλά μάλλον συμβαίνει το α
ντίθετο και ο πασάς αποκτά άδεια εξόδου στο 
Ιόνιο. Το γεγονός αυτό του δίνει τη δυνατότη

τα να επιτεθεί και να κα
ταλάβει τη Χιμάρα (θέρος 
1798) και στη συνέχεια 
να αποκτήσει τον έλεγχο 
των Αγίων Σαράντα και 
του Πανόρμου. 

Στη διαπλοκή των 
πραγμάτων που ακολου
θούν, ο Αλή πασάς αντι
λαμβάνεται ότι το χαρτί 
των Γάλλων δεν είναι ι
σχυρό και μετά τη ρήξη 
του γαλλο-τουρκικού ά

ξονα, εντάσσεται ανοιχτά στο στρατόπεδο των 
σουλτανικών. Επανέρχεται εσπευσμένα τον Αύ
γουστο του 1798 από το στρατόπεδο του Σουλ
τάνου που αντιμάχεται τον Πασβάνογλου του 
Βιδινίου και τον Οκτώβριο με το γιο του Μου-
χτάρ βρίσκεται μπροστά στην Πρέβεζα. Η γαλ
λική άμυνα της πόλης γρήγορα καταρρέει και 
την κατάληψη της ακολουθεί άγρια σφαγή των 
υπερασπιστών της, ενώ αμφιβολίες εγείρονται 
για τη στάση των Σουλιωτών, που φαίνεται να 
δωροκήθηκαν από τον πασά για να μην εμπο-

ΟιΓάλλοι του 
Ναπολέοντα 
επιζητούν να 
χρησιμοποιή
σουν τον 
πασά στα 
επεκτατικά 
τους σχέδια 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ 

από έκδοση κερκυραϊκού 
τυπογραφείου στα χρόνια 
της γαλλικής παρουσίας 
στα Επτάνησα. Οι ξένες 
κυριαρχίες στη περιοχή 
προσδιόρισαν σε μεγάλο 
βαθμό τις πολιτικές 
συμπεριφορές του Αλή 
πασά έναντι των ξένων 
δυνάμεων αλλά και έναντι 
της Υψηλής Πύλης. 
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0 ΟΣΜΑΝ ΠΑΣΒΑΝΟΓΛΟΥ, 

από το βιβλίο 

του Α. Miller, Mustapha 
Pasha Bairaktar, 

Βουκουρέστι, 1975. 

,ι'ΐ" 

Is 

δίσουν χην προώθηση του, ζήτημα που απα
σχόλησε αυτόπτες μάρτυρες και μεταγενέστε
ρους ιστορικούς. Μετά τη ρήξη των σχέσεων 
Γαλλίας - Τουρκίας οι Γάλλοι προσπάθησαν να 
προσεγγίσουν τους Σουλιώτες, πράγμα που δεν 
θα πραγματωθεί, καθώς οι τελευταίοι βλέπουν 
τους παλιούς τους συμμάχους Ρώσους να φθά
νουν το 1798 στο Ιόνιο στο πλαίσιο της ρωσο-
τουρκικής εναντίον των Γάλλων σύμπραξης. Ο 
Ιγνάτιος Άρτης συντελεί στη διάδοση του α-
ντιγαλλικού πνεύματος, όντας στην υπηρεσία 
του Αλή και των Ρώσων. 

Τον Ιούνιο του 1800 ο Αλή πασάς παντο
δύναμος επικεφαλής 10-15.000 ανδρών επιτί
θεται και πάλι εναντίον των Σουλιωτών, που 
μετά την αποσκίρτηση του Γ. Μπότσαρη είναι 
ιδιαίτερα αποδυναμωμένοι. Ωστόσο αγωνίζο
νται αποφασιστικά και υποχρεώνουν τον πα
σά να αλλάξει τακτική, εγκαθιστώντας πολιορκία 
που διευθύνει ο γιος του Μουχτάρ πασάς, ενώ 
ο ίδιος επιστρέφει στα Γιάννενα. Εν τω μεταξύ 
αναβιώνει ο παλιός συνασπισμός που αποτε
λείται από τους Σουλιώτες, τους αγάδες της 
Τσαμουριάς και τους πασάδες Δελβίνου και 
Μπερατίου και τον οποίο ενθαρρύνει ο εκ

πρόσωπος του Σουλτάνου Αμπντουλάχ μπέης. 
Ο Αλή πασάς ωστόσο χρησιμοποιεί τα πα

λαιά του μέσα: συμμαχεί ξεχωριστά με ένα α
πό τα μέλη της συμμαχίας, για να αντιμετωπί
σει τα υπόλοιπα- οι πρώτοι που σπεύδουν να 
ειρηνεύσουν είναι οι πολιορκημένοι Σουλιώ
τες, πράγμα που επιφέρει τη διάλυση της συμ
μαχίας, ενώ με τον ίδιο τρόπο ο πασάς εξου
δετερώνει και τους Τσάμηδες αγάδες, κατα
λαμβάνει την Παραμυθιά και συμμαχεί με τον 
Ιμπραήμ πασά του Μπερατίου. Η τελευταία 
σκηνή του δράματος των Σουλιωτών αρχίζει 
τον Ιούνιο του 1803 και περιλαμβάνει όλα τα 
αιματηρά επεισόδια που θα καταλήξουν στην 
ήττα των Σουλιωτών και στην ανηλεή κατα
δίωξη τους από τον Αλή πασά. Η αιφνιδιαστι
κή κατάληψη του οικισμού του Σουλίου εκ μέ
ρους του Βελή πασά στις 25 Σεπτεμβρίου, η πα
ράδοση της Κιάφας (Δεκέμβριος), η ανατίναξη 
στο Κούγκι (16 Δεκεμβρίου), η φονική μάχη στο 

Ζάλογγο (τέλη Δεκεμβρί
ου 1803) και στο Σέλτσο 
(αρχές 1804) θα οδηγή
σουν στην καταστροφή 
των Σουλιωτών και την α
ναχώρηση των διασωθέ
ντων στα Επτάνησα. 

Μεμονωμένες προ
σπάθειες επανάκαμψης 
των Σουλιωτών θα γίνουν 
αρκετές φορές, με κυριό
τερη εκείνη του Κίτσου 
Μπότσαρη, που κατόπιν 

συνεννοήσεως με τον Αλή πασά επιστρέφει το 
1813, για να αναλάβει το αρματολίκι των Τζου-
μέρκων, αλλά σκοτώνεται από τον αρματολό 
Γώγο Μπακόλα. Τελικά μεγάλο μέρος των Σου
λιωτών θα επιστρέψει στην Ήπειρο το 1820, 
για να συμπράξει με τα σουλτανικά στρατεύ
ματα που μάχονται για την εξόντωση του Αλή 
πασά και αργότερα θα ενταχθεί στην υπόθεση 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

Το παράδειγμα της εξουδετέρωσης του Σου
λίου είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παρά
δειγμα της μεθόδου και των τρόπων που με
τερχόταν ο πασάς των Ιωαννίνων προκειμένου 
να πραγματώσει το ηγεμονικό του όραμα. Θα 
ακολουθήσουν εφεξής και άλλες επιτυχίες, που 
θα καταστήσουν τον πασά παντοδύναμο. Με
ταξύ 1804-1807 συγκρούστηκε επανειλημμένα 
με τους αγάδες της Τσαμουριάς, παλιούς εχθρούς 
του, οι οποίοι εκτός των άλλων ενισχύονται τώ
ρα και από τους Ρώσους. Η εξουδετέρωση τους 
θα αναγκάσει την Πύλη να επέμβει, προκειμέ
νου να περιστείλει την αυξανόμενη δύναμη του 
Αλή και να του αναθέσει να ξεκαθαρίσει την πε
ριοχή της Μακεδονίας, της Θράκης και της Βουλ
γαρίας από τις ληστρικές συμμορίες. 

Ο έλεγχος 
του Σουλίου 
συναρτάται 
με το 
ηγεμονικό 
όραμα 
ίου Αλή 
πασά 
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Ο πασάς επικεφαλής μεγάλου στρατιωτι
κού σώματος ξεκίνησε από το Μοναστήρι και 
κατάφερε να διαλύσει γρήγορα τις ληστοσυμ-
μορίες προωθούμενος ως τη Φιλιππούπολη. 
Μετά τη διάλυση του στρατοπέδου και την ε
πιστροφή του πασά στα Γιάννενα διεκδίκησε 
το πασαλίκι των Τρικάλων, το οποίο τελικά πα
ραχωρήθηκε στον ανιψιό του Ελμπάς μπέη και 
ύστερα από τον θάνατο του, που συνέβη πολύ 
γρήγορα, το πασαλίκι αυτό πέρασε στα χέρια 
του γιου του, Βελή πασά, που το 1807 κατάφε
ρε να γίνει πασάς του Μοριά. 

Στην επεκτατική πολιτική και πρακτική 
του Αλή πασά η συνθήκη του Τιλσίτ (8 Ιουλ. 
1807) φαίνεται ότι δημιουργεί σοβαρά προ
βλήματα, καθώς οι Γάλλοι γίνονται εκ νέου 
κύριοι των Επτανήσων και αντιδρούν στα σχέ
δια του, στο επίκεντρο των οποίων βρισκό
ταν αυτή την εποχή η κατάληψη της Πάργας. 
Η στροφή του πασά προς τον αγγλικό παρά
γοντα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής και 
ο ρόλος του προξένου της Αγγλίας στην Ήπει
ρο αναβαθμίζεται σημαντικά, καθώς ο τελευ
ταίος εγκαθίσταται στα Γιάννινα. Το παιχνί
δι που παίζεται ανάμεσα στην Αγγλία και τη 
Γαλλία βρίσκει τον πασά στο επίκεντρο της 
σύγκρουσης: οι Άγγλοι του υπόσχονται πολ
λά και την Πάργα, οι Γάλλοι κινούνται για να 
κηρυχθεί φερμανλής και επιζητούν σε όλα τα 
κύρια σημεία της περιοχής ( Μοριά, Δέλβινο, 
Ναύπακτο, Μπεράτι) να τοποθετηθούν εχθροί 
του. Την κατάσταση επιδείνωσε η συμμετο
χή του πασά στο ρωσο-τουρκικό πόλεμο του 
1808, καθώς ήταν υποχρεωμένος να στείλει 

το γιο του Μουχτάρ με 8.000 στρατιώτες α
δυνατίζοντας το εσωτερικό μέτωπο και κυ
ρίως επιτρέποντας στους Γάλλους να δημι
ουργήσουν πολλά προβλήματα, ανάμεσα στα 
οποία το κίνημα του Θύμιου Βλαχάβα στη Θεσ
σαλία πήρε αρχικά επικίνδυνες διαστάσεις, 
πριν κατασταλεί οριστικά με τη μάχη στο Κα-
στράκι της Καλαμπάκας. 

Γρήγορα όμως ο πα
σάς θα πάρει την πρωτο
βουλία καθώς η αποδέ
σμευση των δυνάμεων α
πό το ρωσο-τουρκικό μέ
τωπο έγινε γρήγορα με 
αποτέλεσμα να εξουδε
τερωθεί ο Βλαχάβας, ενώ 
λίγο αργότερα, το 1810, 
αναγκάζει τον επίσης πα
λιό του εχθρό Ιμπραήμ πα
σά του Μπερατίου να συν
θηκολογήσει και τη διοί

κηση της πόλης αναλαμβάνει ο ίδιος. Ωστόσο, 
παρά την ευνοϊκή διάθεση των Άγγλων, οι ο
ποίοι έχουν κυριαρχήσει πολιτικά στην επι
κράτεια του Αλή πασά, η κατάληψη της Λευ
κάδας και το όνειρο του να διεισδύσει στα Επτά
νησα ναυαγεί. Η παράδοση του νησιού (17 Απρ. 
1810) από τους Γάλλους δεν θα γίνει στον Αλή 
πασά αλλά στους Άγγλους. Όμως τα πολιτικο-
στρατιωτικά επεισόδια που συνεχώς εξελίσ
σονται στην περιοχή και στα οποία η υποκί
νηση και η απευθείας ανάμειξη του πασά είναι 
διαπιστωμένη ευνοούν την αύξηση της δύνα
μης και επιρροής του. Έτσι το 1811 καταλαμ-

Το κίνημα 
του Θύμιου 
Βλαχάβα 
στη 
Θεσσαλία 
πήρε αρχικά 
επικίνδυνες 
διαστάσεις 

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 

ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

Χαλκογραφία σε σχέδιο 

του H.Holland, από το 

βιβλίο του Henry Holland 

Travels in the Ionian 

Isles, Albania, Thessaly, 

Macedonia, & c. during 

the Years 1812 and 

1813, Λονδίνο, 1815. 

Τόπος και Εικόνα. 

Χαρακτικά ξένων 

περιηγητών για την 

Ελλάδα, τ. Ε', Εκδόσεις 

Ολκός, 

Αθήνα, 1983, 
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Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ. 

Παργινοί εγκαταλείπουν 

την πατρίδα τους, τον 

Απρίλιο του 1819, 

μετά την παράδοση της 

από τους Βρετανούς 

στον Αλή πασά. 

Αθήνα, 

Μουσείο Μπενάκη. 

βάνει τη Σαγιάδα και την Αυλώνα έχοντας ε
ξουδετερώσει ακόμη έναν από τους πολλούς 
εχθρούς του, το Μουσταφά πασά του Δελβίνου, 
που κατέφυγε στο Γαρδίκι έχοντας εγκαταλεί
ψει τον γιο του όμηρο στα χέρια του πασά. Με 
τον τρόπο αυτό ο πασάς φαίνεται να ολοκλη
ρώνει σχεδόν την κατάκτηση της νότιας Αλβα
νίας και να ετοιμάζεται να επεκταθεί ακόμα βο
ρειότερα. Το 1812, ενώ και πάλι έχει επέλθει 
κάποια ανατροπή στις σχέσεις του με τους ξέ
νους, καθώς οι Γάλλοι φαίνεται να ανακτούν ο
ρισμένα πολιτικά ερείσματα στην επικράτεια 
του Αλή πασά, κατάφερε να υποτάξει πολλά 
τμήματα του πασαλικίου του Δελβίνου, ενώ τον 
ίδιο χρόνο κατέλαβε το Αργυρόκαστρο, το Δέλ-
βινο και το Γαρδίκι, μετά από πολιορκία δύο 
μηνών, όπου εκδηλώθηκε το φοβερό αντεκδι-
κητικό μένος του με τη σφαγή όλων των ενή
λικων Γαρδικιωτών, τη φρικτή κακοποίηση γυ
ναικών και παιδιών, το κάψιμο της πόλης, τη 
σφαγή άλλων Γαρδικιωτών, φυλακισμένων στα 
Γιάννινα. 

Έτσι η δύναμη του Αλή πασά των Ιωαννί
νων το 1812 βρίσκεται στο απόγειο της. Η επι
κράτεια του, αρχίζοντας από την κεντρική και 
νότια Αλβανία και συνεχίζοντας νοτιότερα, πε
ριλάμβανε την Ήπειρο, Θεσσαλία, νότια τμή
ματα της Μακεδονίας, τη Στερεά, το Μοριά. 
Προς τα βόρεια έφθανε ως τα όρια του πασα
λικίου της Αχρίδας. Ακολούθησε η εισβολή του 

πασά στη Βοσνία και η ειρηνική κατάληψη του 
πασαλικίου της Σκόδρας, αφού ο πασάς της δεν 
μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές α
παιτήσεις της Πύλης. Εκτός αυτού όμως, ο δι
οικητής της Σκόδρας Μουσταή πασάς θα πα-
ντρευθεί την κόρη του Βελή πασά, Αϊσέ και τα 
πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. 

Η πτώση του Αλή πασά 
Παρ' όλα αυτά το ηγεμονικό όραμα του είχε πε
ριορισμένα όρια και ημερομηνία λήξης. Από το 
1808, που έγινε Σουλτάνος ο Μαχμούτ Β', τα 
πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν άλλη τρο
πή, καθώς ο νέος Σουλτάνος ήταν αποφασι
σμένος να κινηθεί προς εξουδετέρωση των γε
νιτσάρων καθώς και των σεπαρατιστικών κι
νήσεων των τοπαρχών, από τις οποίες εκείνη 
του Αλή πασά φαινόταν η σπουδαιότερη. 

Η τρομερή σφαγή των Γαρδικιωτών δίνει 
την πρώτη αφορμή στο Σουλτάνο να επέμβει: 
το 1812 εκδηλώθηκαν οι πρώτες ενέργειες της 
Πύλης κατά του πασά, στις οποίες ο γαλλικός 
παράγοντας φαινόταν να κινεί ορισμένα νή
ματα. Εξάλλου η άνοδος στην εξουσία του νέ
ου (1812) μεγάλου βεζίρη Χουρσίτ πασά, δη
λωμένου εχθρού του Αλή πασά, υπήρξε άσχη
μη εξέλιξη για τον ηγεμόνα του δυτικού τμή
ματος της αυτοκρατορίας. Η μετάθεση του Βελή 
πασά από το Μοριά στο υποδεέστερο πασαλί-
κιτης Θεσσαλίας (αργότερα, το 1819, θα μετά-
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τεθεί στην τελείως αδύναμη θέση της Ναυπά
κτου) δείχνει στη συνέχεια τις προθέσεις της 
Πύλης. Βέβαια ο Αλή πασάς δεν παύει να δίνει 
τις μάχες του. Τα οικονομικά κίνητρα με την α
ποστολή στην Πύλη ικανών ποσοτήτων χρή
ματος χρησιμοποιούνται- η πολιτική προσέγ
γισης των Άγγλων ή των Γάλλων, κατά τις α
νάγκες των περιστάσεων, συνεχίζεται, ενώ το 
σχέδιο για την κατάληψη της βόρειας Αλβανίας 
δεν ματαιώνεται. 

Το ζήτημα της Πάργας, που βρισκόταν στην 
κατοχή των Γάλλων, ήλθε και πάλι στο προ
σκήνιο με την οριστική ήττα του Ναπολέοντα 
και τις ανακατατάξεις που αυτή επέφερε. Ο Αλή 
πασάς έκανε μια προσπάθεια να καταλάβει την 
πόλη στις 23 Φεβρ. 1814 αλλά απέτυχε- το ίδιο 
απέτυχε και η μεσολάβηση του προξένου της 
Αγγλίας στα Γιάννενα Γ. Φορέστη στους Άγγλους, 
επειδή οι τελευταίοι ήθελαν την πόλη δική τους 
και τελικά οι Παργινοί την παρέδωσαν σε αυ
τούς (23 Φεβρ. 1814). Ακολούθησε η ήττα του 
Ναπολέοντα και η συνθήκη του Παρισιού (5 
Νοέμβ. 1815), η οποία όμως άφησε έξω από 
τους όρους της την Πάργα, γι αυτό η Πύλη κι
νήθηκε να την αποκτήσει επιζητώντας την προ
σάρτηση της. Οι διαβουλεύσεις έγιναν μεταξύ 
της Πύλης και του Άγγλου αρμοστή των Ιονίων 
νήσων Θωμά Μαίτλαντ, στον οποίο ο Αλή πα
σάς πρότεινε την απόκτηση της Πάργας ένα
ντι της καταβολής αποζημιώσεων, δηλαδή πρό

τεινε την αγορά της πόλης. Η πρόταση αυτή ε
ξυπηρετούσε τα σχέδια των Άγγλων, οι οποίοι 
ακολουθώντας την πολιτική τους για τη διατή
ρηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πα
ράλληλα παίρνοντας 156.000 λίρες δέχθηκαν 
να παραδώσουν την πολύπαθη πόλη στους 
Τούρκους. Οι 5000 Παργινοί εγκατέλειψαν την 
πόλη τους και κατέφυγαν πρόσφυγες στην Κέρ
κυρα και στα άλλα νησιά του Ιονίου- έτσι στις 

10 Μαΐου 1819 η πόλη πέ
ρασε στα χέρια του Αλή 
πασά. 

Έχουμε ήδη αναφέ
ρει ότι η άνοδος του Μαχ
μούτ Β' στο σουλτανικό 
θρόνο και του Χουρσίτ 
πασά στη θέση του Με
γάλου Βεζίρη υπήρξαν 
δύο γεγονότα αποφασι
στικής σημασίας για την 
τύχη του Αλή πασά και 
του οράματος του. Μετά 

από το 1812, όταν το αληπασαδίτικο όραμα 
φθάνει στην κορύφωση του, μια σειρά από ε
χθρούς του πασά τοποθετούνται σε καίριες θέ
σεις, ενώ η απόπειρα δολοφονίας στην Πόλη 
του Ισμαήλ Πασόμπεη (Μάρτιος 1820), που βρι
σκόταν στο κέντρο της κινητοποίησης των ε
χθρών του Αλή πασά, οδήγησε τα πράγματα 
στα όρια τους. Ο Σουλτάνος καθαίρεσε τον Αλή 

Ο Αλή πασάς 
πρότεινε 
στο 
Θωμά 
Μαίτλαντ 
την 
αγορά 
της Πάργας 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ Μ Η ΠΑΣΑ 

επιδεικνύεται στην αυλή 
των σουλτανικών 
ανακτόρων στην 
Κωνσταντινούπολη. 
Λιθογραφία από το έργο 
του Rev. R. Walsh, 
Narrative of a Journey 
from Constantinople to 
England, 
Λονδίνο, 1828. 
Αριστοτέλης 
Σταυρόπουλος, Ο 
θάνατος του Αλή πασά, 
ανάτυπο από το περ. 
Σκουφάςτης Άρτας, 
τ. 1984. σ.11. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΑΓΧΟΝΗΣΙΣ ΣΕΡΓΙΟΥ. 

Λιθογραφία 

(λεπτομέρεια) Αθανάσιου 

Ιατρίδη από το έργο 

Συλλογή δημοτικών 

ασμάτων παλαιών και 

νέων, 

Αθήνα 1859. 

Απεικόνιση 

του απαγχονισμού 

του Θεσσαλονικιού 

«αλχημιστή» Σέργιου το 

1818 από τον Αλή πασά, 

ο οποίος θεώρησε ότι 

τον εξαπάτησε. 
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π α σ ά α π ό διάφορα αξιώματα και παράλληλα 

τον κάλεσε στην Πόλη για να απολογηθεί. Φυ

σικά ο Αλή π α σ ά ς αρνήθηκε και ο εναντίον του 

πόλεμος ξεκίνησε. Στις στρατιωτικές δυνάμεις 

του πασά, π ο υ διατάχθηκαν με κέντρο βέβαια 

τα Γιάννενα, εντάχθηκαν και Έλληνες αρματο

λοί, ενώ δεν παρέλειψε να καλέσει χριστιανούς 

και μουσουλμάνους υπηκόους του ν α τον ενι

σχύσουν ακόμα και οι Σουλιώτες δέχθηκαν την 

πρόσκληση του με αντάλλαγμα την επιστροφή 

στην πατρίδα τους. 

Τον Ιούλιο του 1820 ο σουλτανικός στρα

τός έχοντας επικεφαλής τον Ισμαήλ Πασόμπεη 

και ενισχυμένος α π ό τους πασάδες των Τρικά

λων και της Θεσσαλονίκης έφθασε στη Λάρι

σα· εισβολή έγινε και από άλλα σημεία, ενώ πα-

ρέπλεε και ο οθωμανικός στόλος. Τα επεισό

δια της τελικής σύγκρουσης και της κατάλυσης 

της κυριαρχίας του Αλή π α σ ά είναι πολλά, α

νάμεσα στα οποία σημειώνουμε τον επαναπα

τρισμό των Σουλιωτών, π ο υ μετά από τις δια

φωνίες του Αλή με τους σουλτανικούς, φαίνε

ται να εγκατέλειψαν το σουλτανικό στρατόπε

δο και να προσέγγισαν τον Αλή πασά. Εξάλλου 

στα τέλη Ιανουαρίου 1821 η Πύλη αντιλαμβα

νόμενη ότι η υ π ό θ ε σ η κατά του Αλή π α σ ά δεν 

είναι έργο εύκολο, διόρισε επικεφαλής τον πα

λιό εχθρό του Αλή, Χουρσίτ πασά, διοικητή α

π ό το 1820 του Μοριά, π ο υ είχε καταστείλει και 

την επανάσταση των Σέρβων. Θα ακολουθήσει 

η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και η σο

βαρή ενίσχυση των σουλτανικών δυνάμεων που 

μάχονταν τον Αλή πασά, οι οποίες έπρεπε να 

συντομεύσουν την επιχείρση ενόψει του ελλη

νικού ζητήματος. Η θέση του π α σ ά έγινε πολύ 

δύσκολη και π α ρ ά τη δ ι μ έ τ ω π η π ρ ο σ π ά θ ε ι α 

του για συνδιαλλαγή με τους σουλτανικούς και 

σύνδεση της τύχης του με τα ελληνικά πράγ

ματα, σιγά σιγά άρχισε να χάνει τη μάχη. 

Τελικά ο Αλή π α σ ά ς θα βρει το θάνατο α

π ό τους σουλτανικούς σε κελί της μονής του 

Αγίου Παντελεήμονα στο νησί των Ιωαννίνων 

στις 24 Ιανουαρίου 1822· μαζί του θα καταλυ

θεί και ό,τι απέμεινε από την τεράστια επικρά

τεια του. Ωστόσο λίγο νοτιότερα μια ανεξάρ

τητη επικράτεια, εθν ική πλέον, άρχιζε ν α ε

δραιώνει τη στρατιωτική και πολιτική της υ

πόσταση. 
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