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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στό ἄρθρο αὐτό ἐξετάζεται ἡ πολιτική τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους γιά τήν
πρώτη μουσουλμανική μειονότητα τῆς χώρας, ἡ ὕπαρξη καί τά δικαιώ-

ματα τῆς ὁποίας καθορίζονταν μέ διεθνεῖς συνθῆκες. Ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα ἡ
περίοδος μέχρι τό 1913, καθώς μετά παύει ἡ ἰσχύς τῶν ἄρθρων τῶν Συνθηκῶν
πού ἀφοροῦν εἰδικά τή μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θεσσαλίας καί αὐτή
ἀκολουθεῖ, χωρίς διαφοροποιήσεις, τά ἰσχύοντα τῆς Σύμβασης Εἰρήνης τῶν
Ἀθηνῶν τοῦ 1913 γιά τούς Μουσουλμάνους τῆς Ἑλλάδας.

1. Ἱστορικό Πλαίσιο

Ἡ ἥττα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας στόν πόλεμο τοῦ 1877-1878 μέ τή
Ρωσία κατέληξε στή συνομολόγηση τῆς Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (3 Μαρ-
τίου 1878), μέ τήν ὁποία δημιουργήθηκε ἡ «Μεγάλη Βουλγαρία». Ὑλοποιήθηκε
τό ὅραμα τοῦ «Πανσλαβισμοῦ» καί ἀνατράπηκαν δραματικά οἱ ἰσορροπίες
ἰσχύος στή Νοτιοανατολική Εὐρώπη ὑπέρ τῆς Ρωσίας. Γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ Συν-
θήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου σήμαινε τόν ἐνταφιασμό ὁποιασδήποτε ἐλπίδας γιά
τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἠπείρου, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θρά-
κης. Ἡ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἦταν τόσο ἑτεροβαρής ὑπέρ τῆς Ρωσίας,
ὥστε κινητοποιήθηκε ἀμέσως ἡ Μεγάλη Βρετανία ἀλλά καί ἡ Αὐστροουγγαρία.
Ἐντός δύο μηνῶν συνομολογήθηκε ἡ Συμφωνία τοῦ Λονδίνου μεταξύ Μεγάλης
Βρετανίας καί Ρωσίας πού προέβλεπε τή σύγκληση συνεδρίου τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων στό Βερολίνο γιά τήν ὁριστική διευθέτηση τῶν ζητημάτων τῆς Νοτιοα-
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νατολικῆς Εὐρώπης. Ἕναν μῆνα ἀργότερα ἡ Μεγάλη Βρετανία ὑπέγραψε Συν-
θήκη Ἀμυντικῆς Συμμαχίας μέ τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία1.

Στίς 13 Ἰουνίου 1878 συνῆλθε τό Συνέδριο τοῦ Βερολίνου πού ἐξασφάλισε
τήν εὐρωπαϊκή εἰρήνη μέ τή Συνθήκη τοῦ Βερολίνου (13 Ἰουλίου 1878) μεταξύ
Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Αὐστροουγγαρίας, Ἰταλίας καί Ρωσίας ἀπό τή
μία πλευρά καί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τήν ἄλλη. Μεταξύ ἄλλων,
προβλέφθηκαν «ἐδαφικές ἀποζημιώσεις» γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία κωλυσιεργοῦσε συστηματικά, ἐπιδιώκοντας νά μήν δοθοῦν.
Τελικά, μετά τήν ἔντονη διπλωματική προσπάθεια τῆς Ἑλλάδας καί τήν ἐπι-
μονή τῶν Μεγάλων Δυνάμεων γιά τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συνε-
δρίου τοῦ Βερολίνου  συνομολογήθηκε ἡ Συμφωνία τῆς Κωνσταντινούπολης
(28 Μαρτίου 1881) μεταξύ Ἑλλάδος καί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέ τήν
ὁποία παραχωρήθηκε στήν Ἑλλάδα ἡ Θεσσαλία καί ἡ περιοχή τῆς Ἄρτας.

Στίς 24 Μαΐου 1881, τρία χρόνια μετά τή Συνθήκη τοῦ Βερολίνου, ὑπεγρά-
φησαν οἱ σχετικές ἀποφάσεις γιά τήν παραχώρηση ἐδαφῶν στήν Ἑλλάδα μέ
τή συνομολόγηση τῆς Σύμβασης τῆς Κωνσταντινούπολης μεταξύ τῆς Ὀθωμα-
νικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό τή μία πλευρά καί τῆς Αὐστροουγγαρίας, τῆς Γαλ-
λίας, τῆς Γερμανίας, τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἀγγλίας καί τῆς Ρωσίας ἀπό τήν ἄλλη.
Ἡ Θεσσαλία (πλήν τῆς Ἐλασσόνας), ἡ Ἄρτα καί τό Ἄκτιο ἀπελευθερώθηκαν.
Τήν 2α Ἰουλίου 1881 ὑπογράφηκε ἡ Σύμβαση τῆς Κωνσταντινούπολης μεταξύ
Ἑλλάδας καί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἐπαναλάμβανε τίς ἀπο-
φάσεις τῆς Σύμβασης τῆς 24ης Μαΐου 1881.

Ἡ Σύμβαση τῆς 2ας Ἰουλίου 1881 κυρώθηκε μέ τόν νόμο ΠΛΖ´/1882 (ΦΕΚ
14/13-03-1882) «Περί κυρώσεως τῆς μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας συμβάσεως τῆς
20 Ἰουνίου (2 Ἰουλίου) 1881, ἀφορώσης εἰς τά νέα ὅρια μεταξύ τῶν δύο Κρατῶν». 

Τό ἄρθρο 3 ἀνέφερε: «Ἡ ζωή, ἡ περιουσία, ἡ τιμή, ἡ θρησκεία καί τά ἔθιμα
τῶν κατοίκων τῶν παραχωρουμένων τῇ Ἑλλάδι χωρῶν, ὅσοι μείνωσιν ὑπό τήν
Ἑλληνικήν διοίκησιν, θέλουσιν εἶσθαι σεβαστά καί ἀπαραβίαστα. Θ’ ἀπολαύω-
σι δέ οὗτοι ἐντελῶς τῶν αὐτῶν ἀστικῶν καί πολιτικῶν δικαιωμάτων, ὧν καί
οἱ ἐκ γενετῆς ὑπήκοοι Ἕλληνες».

1 Ὡς ἀντάλλαγμα γιά τήν ἀμυντική συνδρομή τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία
παραχώρησε τήν Κύπρο στούς Ἄγγλους. Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος Γ΄, καλωσο-
ρίζοντας τόν Βρετανό Ἁρμοστή, δήλωσε: «Ἀποδεχόμεθα τήν μεταπολίτευσιν τοσούτῳ μᾶλλον καθ’
ὅσον ἔχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Μ. Βρετανία θά βοηθήσει τήν Κύπρον, ὡς ἔπραξε καί περί τῶν
Ἰονίων Νήσων νά ἑνωθῆ μέ τή μητέρα Ἑλλάδα, μέ τήν ὁποίαν φυσικῶς συνδέεται», βλ. Νικολάου
(1996), 137.
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Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4: «Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις θέλει ἀναγνωρίσει ἐν
ταῖς παραχωρουμέναις χώραις τό τῆς ἰδιοκτησίας δικαίωμα ἐπί τῶν ἀγροκη-
πίων, βοσκῶν, λειμώνων, νομῶν (γρασιδοτόπων), δασῶν καί παντός εἴδους
γαιῶν, ἤ ἀκινήτων, κατεχομένων ὑπό ἰδιωτῶν ἤ κοινοτήτων, δυνάμει φιρμανίων,
χοδζετίων, ταπίων καί ἄλλων τίτλων, ἤ δυνάμει τῶν Ὀθωμανικῶν νόμων· ἐπί-
σης θέλουσιν ἀναγνωρισθῆ οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας τῶν κτημάτων, ἅτινα
καλοῦνται βακούφια, καί χρησιμεύουσιν εἰς συντήρησιν τζαμίων, ἐκπαιδευτη-
ρίων σχολείων καί ἄλλων εὐαγῶν ἤ ἀγαθοεργῶν ἱδρυμάτων».

Τό ἄρθρο 5 ἐξασφάλιζε εἰδικά τα συμφέροντα τοῦ Σουλτάνου: «Ἡ Α.Μ. ὁ
Σουλτάνος δύναται, ὡς κατά τό παρελθόν, νά διαθέτη τάς Αὐτοκρατορικάς
κτήσεις, ὧν αἱ πρόσοδοι εἰσπράττονται εἰς ὄφελος τῆς Α.Μ. ἤ τῆς Αὐτοκρα-
τορικῆς οἰκογενείας».

Τό ἄρθρο 6 διασφάλιζε τά συμφέροντα τῶν μεγάλων γαιοκτημόνων πού,
φυσικά, ἦταν Μουσουλμᾶνοι: «Οὐδείς δύναται νά στερηθῆ τῆς ἰδιοκτησίας
του, εἰμή ἕνεκα λόγου δημοσίας ἀνάγκης, προσηκόντως βεβαιουμένης ὁσάκις
καί ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει, καί μετά προηγουμένην ἀποζημίωσιν. Οὐδείς ἰδιοκτή-
της δύναται νά ἐξαναγκασθῆ ὅπως πωλήση τά κτήματά του εἰς τούς καλλιερ-
γητᾶς ἤ εἰς τρίτους, οὐδέ νά τοῖς παραχωρήση μέρος ἐξ αὐτῶν· οὐδεμία δ’ ἐπί-
σης τροποποίησις θέλει εἰσαχθῆ εἰς τάς μεταξύ ἰδιοκτητῶν καί καλλιεργητῶν
σχέσεις, εἰμή διά Νόμου γενικοῦ, ἐφαρμοστέου καθ’ ὅλον το Βασίλειον. Οἱ
ἐκτός τοῦ Βασιλείου ἐγκατεσταμένοι ἰδιοκτῆται, ὅσοι ἤθελον ἔχει ἀκίνητα ἐν
ταῖς παραχωρηθείσαις χώραις, δύνανται νά ἐκμισθῶσι τά κτήματά των ἤ νά
διαχειρίζωνται αὐτά διά τρίτων».

Τό ἄρθρο 8 ἀναφερόταν συγκεκριμένα στά δικαιώματα τῶν Μουσουλμάνων
τά ὁποῖα δεσμευόταν νά σέβεται ἡ Ἑλλάδα: «Εἰς τούς Ὀθωμανούς τῶν παρα-
χωρουμένων τῇ Ἑλλάδι μερῶν ἐξασφαλίζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ θρησκεύματος
καί τῆς λατρείας αὐτῶν. Δέν θέλει δέ προσβληθῆ κατ’ οὐδέν ἡ αὐτονομία καί
ὁ ἱεραρχικός ὀργανισμός τῶν ὑπαρχουσῶν ἤ σχηματισθησομένων Μουσουλ-
μανικῶν κοινοτήτων· οὐδέ ἡ διοίκησις τῆς περιουσίας καί τῶν ἀκινήτων αὐτῶν
κτημάτων. Οὐδέν κώλυμα δύναται νά παρεμβληθῆ εἰς τάς θρησκευτικάς σχέ-
σεις τῶν κοινοτήτων τούτων πρός τούς πνευματικούς αὐτῶν ἀρχηγούς. Τά
ἐγχώρια θρησκευτικά δικαστήρια (cheri) θά ἐξασκῶσι καί ἐν τῷ μέλλοντι τήν
δικαιοδοσίαν αὐτῶν ἐπί ὑποθέσεων καθαρῶς θρησκευτικῶν».

Μέ τό ἄρθρο 11 ὁριζόταν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶχε τό δικαίωμα νά προβεῖ σέ
μεμονωμένο ἀφοπλισμό τῶν Μουσουλμάνων.

Τό ἄρθρο 13 περιεῖχε τίς ἀκόλουθες σημαντικές προβλέψεις: «Οἱ ἐκ τῶν
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παραχωρουμένων τῇ Ἑλλάδι χωρῶν καταγόμενοι, ἤ ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις ταύ-
ταις σήμερον κατοικοῦντες, ὅσοι θελήσωσι νά διατηρήσωσι τήν Ὀθωμανικήν
ἐθνικότητα θ’ ἀπολαύωσιν ἐπί τρία ἔτη, ἀπό τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν ἐπικυρώ-
σεων, καί μετά προηγουμένην δήλωσιν πρός τήν ἁρμοδίαν ἀρχήν, τοῦ δικαιώ-
ματος νά μεταφέρωσι τήν κατοικίαν αὐτῶν εἰς τό Ὀθωμανικόν Κράτος καί νά
ἐγκατασταθῶσιν ἐν αὐτῷ· ἐν τοιαύτῃ δέ περιπτώσει, θέλουσι διατηρήσει τήν
Ὀθωμανικήν αὐτῶν ὑπηκοότητα. Ὅσοι μεταναστεύσωσιν ἐντός τῆς ἀνωτέρῳ
τριετίας θέλουσιν ἐξακολουθεῖ ἀπολαύοντες τοῦ ἐν τῇ γ´ παραγράφῳ τοῦ 6
ἄρθρου τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀναγραφομένου πλεονεκτήματος ὑπέρ τῶν
ἐκτός του Βασιλείου ἐγκατεσταμένων ἰδιοκτητῶν. Κατά τό αὐτό τριετές χρο-
νικόν διάστημα οἱ Μουσουλμάνοι δέν θέλουσιν ὑποχρεοῦσθαι εἰς στρατείαν».

2. Ἡ πρώτη μουσουλμανική μειονότητα

Ἡ πρώτη ἀπελευθέρωση ἑλληνικῶν ἐδαφῶν ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό, μετά
τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας, συντελέστηκε ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς προσπάθειας
διευθέτησης τοῦ Ἀνατολικοῦ Ζητήματος, δηλαδή ὡς παραχώρηση τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων πού ἐξυπηρετοῦσε τούς δικούς τους σχεδιασμούς γιά τίς νέες διεθνεῖς
ἰσορροπίες. Ἡ Θεσσαλία ἦταν ἕνα μικρό –ἀλλά ἀπαραίτητο– ἀντιστάθμισμα γιά
τή δημιουργία μιᾶς ἰσχυρῆς, ὑπό ρωσικό ἔλεγχο βέβαια, Βουλγαρίας, ἡ ὁποία
διεκδικοῦσε πλέον ἀπό θέση ἰσχύος τή Μακεδονία καί τή Θράκη.

Ὑπό αὐτές τίς συνθῆκες, ἡ διαχείριση τῆς πρώτης μουσουλμανικῆς μειονό-
τητας πού ἐμφανίζεται στό Ἑλληνικό Κράτος ὡς ὑποκείμενο διεθνοῦς ἐγγύη-
σης καί προστασίας, μετατρέπεται σέ ζήτημα πού ἀφορᾶ κυρίως τήν ἐξωτε-
ρική πολιτική τῆς χώρας. Ἡ Ἑλλάδα ἐπιθυμοῦσε νά ἀποδείξει στήν εὐρωπαϊ-
κή κοινή γνώμη ὅτι μποροῦσε νά προσφέρει στή μουσουλμανική μειονότητα
ἕνα ἀσφαλές περιβάλλον διαβίωσης μέ πλήρη σεβασμό τῶν δικαιωμάτων της.
Ἐπιπρόσθετα, ἐκείνη τήν περίοδο στά ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας
κατοικοῦσαν περισσότεροι Ἕλληνες ἀπ’ ὅ,τι στό Ἑλληνικό Κράτος, γεγονός
πού σήμαινε ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἕνα ἀκόμα σημαντικό κίνητρο γιά νά ἐπιδείξει
ἄψογη συμπεριφορά πρός τούς Μουσουλμάνους τῆς Θεσσαλίας.

Ἡ Ἑλλάδα δέν αἰσθάνθηκε νά ἀπειλεῖται ἀπό τήν ὕπαρξη μιᾶς μουσουλ-
μανικῆς μειονότητας στά σύνορά της, καθώς τό κράτος πού θά μποροῦσε νά
τή μεταχειριστεῖ ὡς πρόσχημα γιά νά παρέμβει δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τήν Ὀθω-
μανική Αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία εἶχε στρέψει τό ἐνδιαφέρον της στή ρωσική
καί τή βουλγαρική ἀπειλή καί ἀντιμετώπιζε τήν Ἑλλάδα ὡς ἕναν ἐν δυνάμει
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σύμμαχο. Στό πλαίσιο αὐτό, ἡ τοπική ἀριθμητική δύναμη τῆς μειονότητας δέν
προκαλοῦσε ἀνησυχίες γιά τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας2.

Ἡ μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θεσσαλίας εἶχε πέντε χαρακτηριστικά:
α) ἦταν συγκεντρωμένη στά τότε ἑλληνοτουρκικά σύνορα, β) τά δικαιώματά
της πού ἀπολάμβαναν διεθνοῦς ἐγγύησης ἦταν ἐδαφικά προσδιορισμένα,
δηλαδή ἴσχυαν μόνο στή Θεσσαλία καί ἀφοροῦσαν τούς Μουσουλμάνους πού
κατοικοῦσαν σέ αὐτή ὅταν ἀπελευθερώθηκε, γ) ἡ ἀριθμητική της δύναμη ἦταν
ἀμελητέα σέ πανελλαδικό ἐπίπεδο, ἀλλά ὄχι καί σέ τοπικό – τουλάχιστον
κατά τήν πρώτη περίοδο ἀμέσως μετά τήν προσάρτηση, δ) οἱ Μουσουλμᾶνοι
ἦταν οἱ μεγάλοι γαιοκτήμονες τῆς περιοχῆς καί στελέχωναν  ὅλες τίς διοικη-
τικές δομές καί, ε) τό κυρίαρχο καί προσδιοριστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητας
τῆς μειονότητας ἦταν ἡ θρησκεία.

3. Πληθυσμιακά Στοιχεῖα τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσαλίας

Σύμφωνα μέ τήν ἀπογραφή πού διενεργήθηκε ἀμέσως μετά τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῆς Θεσσαλίας, ὁ πληθυσμός τῆς ἀνερχόταν σέ 262.815 κατοίκους, ἐκ
τῶν ὁποίων οἱ Μουσουλμᾶνοι ἔφθαναν τίς 24.120, ὅπως ἀποτυπώνεται στόν
ἀκόλουθο πίνακα3:

Ἡ ἀκρίβεια τῶν στοιχείων τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1881 ὡς πρός τόν ἀριθμό
τῶν Μουσουλμάνων ἐλέγχεται, καθώς σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις τοῦ Τμή-

2 Θέμα ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῆς χώρας, παρά τή μικρή ἀριθμητική δύναμη τῆς μουσουλμανικῆς μει-
ονότητας τῆς Θεσσαλίας, θά μποροῦσε νά τεθεῖ μόνο ἐάν ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ὑποστήριζε
τήν ἀνάπτυξη ἀντάρτικης δράσης ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας.
3 Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, Πίνακες τῶν ἐπαρχιῶν Ἠπείρου καί Θεσσαλίας κατά τήν ἀπο-
γραφήν τοῦ 1881 (1884) 56.

Πίνακας 1: Πληθυσμός Θεσσαλίας ἀνά θρήσκευμα (Ἀπογραφή 1881)
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ματος Δημόσιας Διοίκησης καί Στατιστικῆς του Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν,
«κατ’ ἰδιωτικάς καί ἡμιεπισήμους πληροφορίας, ὁ ἀριθμός τῶν Ὀθωμανῶν
κατοίκων ἐν ταῖς προσαρτηθείσαις ἐπαρχίαις ἦτο ἀνώτερος τοῦ ἀπογραφέντος.
Ἀλλά πολλοί ἀπέφυγον τήν ἀπογραφήν, ἐκ τοῦ φόβου τῆς στρατολογίας καί
διά τό καινοφανές τοῦ πράγματος»4. Στήν ἴδια πηγή ἀναφέρεται ὅτι «κατά τήν
τελευταίαν ταύτην ἐν τούτοις ἀπό τῆς ἀπογραφῆς διετίαν πλεῖστοι των Ὀθω-
μανῶν μετηνάστευσαν ἐκ Θεσσαλίας εἰς τό ἐξωτερικόν, ὧν ὅμως ὁ ἀριθμός δέν
εἶνε ἐπισήμως ἐξηκριβωμένος».

Ἡ ἀπογραφή τοῦ 1889 κατέγραψε συνολικό πληθυσμό 2.187.208 κατοίκων,
ἐκ τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι τῆς Θεσσαλίας ἦταν 300.9645, χωρίς ὅμως νά προσ-
διορίζεται ὁ ἀκριβής ἀριθμός τῶν Μουσουλμάνων6. Ὁ Rose ἀναφέρει ὅτι τό
1897 στήν πόλη τῆς Λάρισας κατοικοῦσαν περίπου 1.500 Μουσουλμᾶνοι7.

Τό 1907 ἡ Ἑλλάδα ἀριθμοῦσε 2.631.952 κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ Χρι-
στιανοί Ὀρθόδοξοι ἦταν 2.597.011 (98,67% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) οἱ
Καθολικοί 23.261 (0,89%), οἱ Διαμαρτυρόμενοι 1.909 (0,07%), οἱ Μουσουλμάνοι
3.516 (0,13%) καί οἱ Ἰσραηλίτες 6.127 (0,23%)8.

Ἡ ἀπογραφή τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλίας σύμφωνα μέ τό θρήσκευμά
τους τό 1907 παρουσιάζει τήν ἀκόλουθη εἰκόνα:

4 Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, Πίνακες τῶν ἐπαρχιῶν Ἠπείρου καί Θεσσαλίας κατά τήν ἀπογραφήν
τοῦ 1881 (1884), η΄.
5 Στατιστικά Ἀποτελέσματα τοῦ Πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος τῆς 15ης-16ης Μαΐου 1928, (1933), κβ΄.
6 Ἡ ἀπογραφή τοῦ 1889, σύμφωνα μέ τήν ἔκδοση πού ὑπάρχει στή βιβλιοθήκη τῆς ΕΣΥΕ, περι-
λαμβάνει στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τόν ἀριθμό κατοίκων ἀνά δῆμο/κοινότητα καί κατά φύλο καί ἡλι-
κία.  Δέν ὑπάρχει καμία ἀναφορά σέ στοιχεῖα σχετικά μέ τό θρήσκευμα τῶν κατοίκων. Στόν τόμο
τῆς ΕΣΥΕ γιά τήν ἀπογραφή τοῦ 1928 περιλαμβάνονται στοιχεῖα γιά τό θρήσκευμα τῶν κατοίκων
ἀπό τήν ἀπογραφή τοῦ 1879, δέν γίνεται ὅμως τό ἴδιο καί γιά τήν ἀπογραφή τοῦ 1889. Μποροῦμε
νά ὑποθέσουμε ὅτι στή συγκεκριμένη ἀπογραφή εἴτε δέν τηρήθηκαν στοιχεῖα πού νά ἀφοροῦν
τό θρήσκευμα εἴτε αὐτά χάθηκαν.
7 Βλ. Rose, (1897) 24.
8 Ἀπογραφή ΕΣΥΕ 1928, Κεφάλαιο Β´ - Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος κατά θρησκείαν καί
γλῶσσαν, Πίνακας 7 «Πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος κατά θρησκείαν κατά διαφόρους ἀπογραφάς»,
κα´. Ἐκτός της ἀπογραφῆς τῆς ΕΣΥΕ, ἡ ὁποία συνιστᾶ τήν πλέον ἀξιόπιστη πηγή γιά τήν ἀριθ-
μητική δύναμη τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσαλίας, ὑπάρχουν καί ἄλλες πηγές πού πρέπει νά
ἀξιολογηθοῦν, π.χ. ὁ Κ. Μοσκώφ (1972, 135) ἀναφέρει ὅτι 5.000 Τουρκομάνοι ἄποικοι ἦταν ἐγκα-
τεστημένοι «σέ μιά σειρά ἀπό συνεχόμενα χωριά, ἀπό τό Μπαμπά τῶν Τεμπῶν ὥς τά Φάρσαλα».
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Ἡ ἴδια9ἀπογραφή μέ κριτήριο τή γλῶσσα καί τήν ἐκπαιδευτική κατάσταση
μᾶς παρέχει τά ἀκόλουθα στοιχεῖα:10

Ἀπό τά στοιχεῖα προκύπτει ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Θεσσαλίας
ἦταν 375.335, ἀλλά τά ἑλληνικά δηλώνονταν ὡς μητρική γλῶσσα ἀπό 370.158
ἄτομα. Οἱ Μουσουλμᾶνοι ἦταν 2.795, ἀλλά τά τουρκικά δηλώνονταν ἀπό 1.715
κατοίκους. Τήν ἀλβανική γλώσσα δήλωσαν 499 κάτοικοι τῆς Θεσσαλίας11. 

9 Στατιστικά Ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατά τήν 27η Ὀκτωβρίου
1907, (1909), Πίνακας 27, Θρησκεία κατά νομούς.
10 Στατιστικά Ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατά τήν 27η Ὀκτωβρίου
1907, (1909), Πίνακας 25, Γλώσσα καί παίδευσις κατά νομούς.
11 Σύμφωνα μέ τόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ, τήν ἀλβανική γλώσσα δήλωσαν ἀνά νομό:

Πηγή: Στατιστικά Ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ κατά τήν 27η Ὀκτω-
βρίου 1907, (1909), Πίνακας 25, Γλῶσσα καί παίδευσις κατά νομούς.

Πίνακας 2: Ἀριθμός κατοίκων Θεσσαλίας ἀνά θρήσκευμα (Ἀπογραφή 1907)9

Πίνακας 3: Ἀριθμός κατοίκων Θεσσαλίας ἀνά γλώσσα 
καί ἐκπαιδευτική κατάσταση (Ἀπογραφή 1907)10
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Μετά τήν προσάρτηση παρατηρήθηκε μιά ἐντυπωσιακή μείωση τῶν Μου-
σουλμάνων (κατά 88%), καθώς ἀπό 24.120 (9,18% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ
τῆς Θεσσαλίας ) κατέληξαν τό 1907 σέ 2.795 (0,73% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ
τῆς Θεσσαλίας).

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι στή συνέχεια ἀκολούθησε ἄνοδος τοῦ πληθυσμοῦ τῶν
Μουσουλμάνων. Μεταξύ 1907 καί 1925 (ὁπότε ἀποχώρησαν καί οἱ τελευταῖοι
«ἀνταλλάξιμοι» Μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλίας) ὁ πληθυσμός τους ὑπερδιπλα-
σιάστηκε, καθώς ἀπό 2.795 (0,73% ) ἔφτασαν τίς 6.216 (1,42%)12. Στήν ἀπογρα-
φή τοῦ 1928 στή Θεσσαλία καταμετρήθηκαν μόλις 210 Μουσουλμᾶνοι13, οἱ
ὁποῖοι δέν εἶχαν κριθεῖ ὡς «ἀνταλλάξιμοι».

Στόν ἑπόμενο πίνακα καταγράφεται ἡ πληθυσμιακή διακύμανση τῶν Μου-
σουλμάνων τῆς Θεσσαλίας.

4. Ἡ μετοίκηση Μουσουλμάνων 
ἀμέσως μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 13 τοῦ νόμου ΠΛΖ´/1882 δινόταν μία περίοδος τριῶν
ἐτῶν γιά τήν ἀποχώρηση τῶν Μουσουλμάνων πού ἤθελαν νά μετοικήσουν
στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἀλλά συγχρόνως διασφαλιζόταν καί ἡ  δυνα-
τότητά τους νά διατηρήσουν τήν κυριότητα καί νομή τῶν κτημάτων τους.
Αὐτός ὁ συνδυασμός δημιούργησε εὐνοϊκές προϋποθέσεις γιά τή μετοίκηση
ὄχι μόνο της Ὀθωμανικῆς ἐλίτ, ἀλλά καί τῶν μικρότερων ἰδιοκτητῶν γῆς στά
ἐδάφη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

12 Στατιστικά Ἀποτελέσματα τοῦ Πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος τῆς 15ης-16ης Μαΐου 1928,(1933),
Πίναξ 11, Καθαρά αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ τῶν διαμερισμάτων μεταξύ των ἀπογραφῶν 1920 καί
1928, κγ΄.
13 Ἀπογραφή ΕΣΥΕ 1928, Κεφάλαιο Β´ - Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος κατά θρησκείαν καί γλώσ-
σαν, Πίναξ 9 Πληθυσμός τῶν διαμερισμάτων τῆς Ἑλλάδος κατά θρησκείαν, κγ΄.

Πίνακας 4: Ἀριθμός Μουσουλμάνων Θεσσαλίας
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Ὁ Τριανταφυλλίδης σημειώνει ὅτι «ἅμα ὑπεγράφη ἡ μεταξύ Ἑλλάδος καί
Τουρκίας περί παραχωρήσεως τῆς Θεσσαλίας συνθήκη, ἤρξατο ἡ ἐκποίησις
τῶν μικροϊδιοκτησιῶν καί ἡ ἀθρόα των ὀθωμανῶν μικροϊδιοκτητῶν, Κονιάρων,
μετανάστευσις», ἐνῶ σέ ἄλλο σημεῖο παρατηρεῖ ὅτι «...τά κονιαροχώρια, ἄλλα
μέν ἠγοράσθησαν ἀπό μικροϊδιοκτήτας, ἄλλα δέ ἐγένοντο τσιφλίκια. Ἔμενον
μόνον οἱ τσιφλικοῦχοι Βέηδες, καραδοκοῦντες εὐκαιρίαν ὅπως ἀκριβοπωλή-
σωσι τάς ἰδιοκτησίας των…»14.

Ὁ Rose ἐπιβεβαιώνει –16 χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας– ὅτι
ἡ ἀνώτερη ὀθωμανική τάξη τῆς Θεσσαλίας ἐκμεταλλεύτηκε ἀπολύτως τίς προ-
βλέψεις τοῦ ἄρθρου 13. Μετοίκησε στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί εἴτε πού-
λησε τή γῆ πού κατεῖχε εἴτε εἰσέπραττε τίς ὑψηλές προσόδους πού ἐπέβαλλε
στούς καλλιεργητές «ξοδεύοντας κάθε δραχμή στήν Κωνσταντινούπολη»15 καί
προκαλῶντας τήν ἔντονη δυσαρέσκειά τους. Ἔτσι ἡ Θεσσαλία ἔχασε σημαντικά
κεφάλαια πού θά μποροῦσαν νά εἶχαν ἐπενδυθεῖ στήν ἀνάπτυξή της.

Ἄλλη μιά ἐνδιαφέρουσα μαρτυρία γιά τήν περίοδο ἀποχώρησης τῶν Μου-
σουλμάνων τῆς Θεσσαλίας παραθέτει ὁ Ἀθανάσιος Φράγκου ἐξιστορῶντας ἕνα
ἐπεισόδιο ἀπό τήν πορεία τῆς 1ης Μεραρχίας Θεσσαλῶν κατά τήν προέλασή
της πρός τήν Ἄγκυρα τό 1921: «Ὅταν τοῦ ἀνέφερα τό χωριό μου, ἀπήντησε
Τουρκικά μέ ἐλάχιστα ἑλληνικά ὅτι εἴμαστε “ἐμσαρίδες”, δηλαδή συμπατριῶτες!
Κι ἀνέφερε, ὅτι γεννήθηκε στόν Ἁλμυρό κι ἀνεχώρησε ἀπ’ ἐκεῖ το 1881 μετά
τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας. Κι ὅταν τοῦ ἀπήντησα εἰς ἐρώτησίν του,
πῶς ὀνομάζομαι, ἄρχισε ν’ ἀραδιάζη τά μικρά ὀνόματα τοῦ πατέρα μου καί τῶν
ἀδελφῶν του ὅλων. Τελικῶς μοί εἶπεν, ὅτι ὁ πατέρας του ἦτο πολύ φίλος του
παπποῦ μου κι ἀντήλλασσαν οἰκογενειακᾶς ἐπισκέψεις κ.λπ., ὅταν δέ ἔφυγαν
ἀπό τόν Ἁλμυρόν, ὁ πατέρας του ἐπώλησεν ἐν κτῆμα του στόν παπποῦ μου.

14 Βλ. Τριανταφυλλίδης (1974) 25, 26. Ἡ πρώτη ἐκτύπωση τοῦ ἔργου ἔγινε τό 1906. Ἀξίζει νά
σημειωθεῖ ὅτι ἀκριβῶς τήν ἴδια τακτική πώλησης τῶν ἰδιοκτησιῶν τους, οἱ ὁποῖες βρίσκονταν
ὑπό διεθνῆ προστασία, ἀκολούθησαν καί οἱ Ὀθωμανοί μεγαλοϊδιοκτῆτες τῆς Ἀθήνας ἀμέσως μετά
τό 1830. Ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία εἶχε καταστήσει ἀπολύτως σαφές ὅτι δέν θά ἀποχωροῦσε
ἀπό τήν Ἀττική καί τήν Εὔβοια, ἐάν δέν προηγοῦνταν οἱ ἀγοραπωλησίες τῶν ἰδιοκτησιῶν τῶν
Ὀθωμανῶν. Καθώς τό ἑλληνικό κράτος ἀπέτυχε νά δανειστεῖ τά ἀπαραίτητα ποσά, ὥστε νά ἀγο-
ράσει τίς τουρκικές ἰδιοκτησίες, δόθηκε ἡ εὐκαιρία σέ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς νά προχωρήσουν
σέ μιά ἰδιαίτερα ἐπικερδῆ ἐπένδυση, ἡ ὁποία ὁδήγησε στή διάσωση τῶν τσιφλικιῶν στήν Ἀττική
– σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι εἶχε συμβεῖ στήν Πελοπόννησο. Γιά ἀναλυτική περιγραφή τῆς ὅλης διαδι-
κασίας βλ. Δρίκος (1994). Οἱ ὁμοιότητες μέ τήν περίπτωση τῆς Θεσσαλίας εἶναι ἐνδιαφέρουσες.
15 «The latter [i.e. Pashas and Beys] impose heavy rents on the peasantry and their revenues are
spent in Constantinople, never a drachma being devoted to improvements or to the development of
the immense recourses of the country» βλ. Rose (1897), 21-22.
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Κι αὐτό ἦτο ἀληθές. Πολύ μᾶς συγκίνησε ἡ γνωριμία αὐτή»16.
Στό τέλος τοῦ 1884, ὁ Τριανταφυλλίδης ἀναφέρει ὅτι «…δέν ὑπῆρχον πλέον

ἐν Θεσσαλίᾳ Τοῦρκοι μικροϊδιοκτῆται εἰμή μόνον εἰς τινά χωρία τῆς ἐπαρχίας
Λαρίσης»17, χωρίς ὅμως νά παραθέτει οὔτε τόν ἀριθμό τῶν Μουσουλμάνων
πού κατοικοῦσαν στή Θεσσαλία πρίν ἀπό τήν προσάρτησή της στήν Ἑλλάδα18

οὔτε τόν ἀριθμό ἐκείνων πού ἐπέλεξαν νά μετοικήσουν. Τό ἔτος 1884 ὁλοκλη-
ρώθηκε ἡ τριετία πού προέβλεπε τό ἄρθρο 13 τοῦ νόμου ΠΛΖ´/1882.

Σύμφωνα μέ τόν Βεργόπουλο, πρίν ἀκόμα ἀπό τήν προσάρτηση τῆς Θεσ-
σαλίας στό Ἑλληνικό Κράτος, εἶχε παρατηρηθεῖ μεταβίβαση τῆς ἀγροτικῆς
γῆς σέ Ἕλληνες ἰδιοκτῆτες. Ὁ ἴδιος σημειώνει ὅτι «στό διάστημα τριῶν μόνο
ἐτῶν [ἐννοεῖ τήν τριετία τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Ν.ΠΛΖ´/1882], μιά πελώρια μετα-
βίβαση τίτλων καί μία συγκέντρωση τῆς γαιοκτησίας πραγματοποιήθηκαν εἰς
ὄφελος τῶν μεγάλων Ἑλλήνων χρηματιστῶν τῆς διασπορᾶς»19. Αὐτή ἡ μετα-
βίβαση τῆς γῆς συνοδεύθηκε καί ἀπό τή μετοίκηση τῶν Μουσουλμάνων στήν
Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.

Συνεπῶς τό κύριο μεταναστευτικό ρεῦμα τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσα-
λίας ἐκδηλώθηκε ἐντός της τριετίας τοῦ ἄρθρου 13.

5. Πολιτικά δικαιώματα τῶν Μουσουλμάνων

Ἡ ἀποδοχή τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσαλίας ὡς ἰσότιμων Ἑλλήνων
πολιτῶν ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος, ἀλλά καί ἡ ἀποδοχή τῆς ἑλληνικῆς κυριαρ-
χίας ἀπό τούς Μουσουλμάνους τῆς Θεσσαλίας συντελέστηκαν μέ τή συμμε-
τοχή τους στίς ἐκλογές τῆς 20ης Δεκεμβρίου 1881, στίς ὁποῖες ἐξελέγησαν δύο

16 Βλ. Φράγκου (1997), 98.
17 Βλ. Τριανταφυλλίδης (1974), 25.
18 Ὁ Τριανταφυλλίδης (1974), 24 ἀναφέρει μόνο ὅτι μετά τήν κατάληψη τῆς Θεσσαλίας ἀπό
τούς Ὀθωμανούς, οἱ τελευταῖοι ἀκολούθησαν τήν πάγια τακτική τους νά μεταφέρουν μου-
σουλμανικούς πληθυσμούς στίς νεοπροσαρτηθεῖσες περιοχές: «…τό ἴδιον ἔκαμον καί διά τήν
Θεσσαλίαν μετοικίσαντες ἀπό τήν ἐπαρχίαν Ἰκονίου περί τούς 4.000 πολεμιστάς, οἱ ὁποῖοι
ἀπετέλουν τήν μόνιμον φρουράν τῆς κατακτηθείσης ἐπαρχίας τότες. Ἐκ τοῦ τόπου δέ τούτου
τῆς καταγωγῆς των οἱ νέοι ἄποικοι ἔλαβον τήν ὀνομασία “Κονιάροι”. Πότε ἀκριβῶς οἱ Τοῦρκοι
ἄποικοι μετώκησαν ἐκ τῆς Ἀσίας δέν εἶναι καθωρισμένον. Ὑπολογίζεται ὅμως ὅτι τό γεγονός
τοῦτο ἔλαβε χῶραν μεταξύ τοῦ ἔτους 1420-1456 (πῶς συνδέεται τό 1420 μέ τό 1881;)…».
Κατά τήν ἀποχώρησή τους ἀπό τή Θεσσαλία τό 1881 ὁ ἴδιος ἀναφέρει ὅτι πολλοί ἐπέστρε-
ψαν στή Μικρά Ἀσία, ἀπ’ ὅπου κατάγονταν.
19 Βλ. Βεργόπουλος (1975), σημ. 10, 120, 121-126, 161.
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Μουσουλμᾶνοι βουλευτές20. Οἱ ἐκλεγμένοι Μουσουλμᾶνοι εἰσῆλθαν στήν Βου-
λή τῶν Ἑλλήνων μετέχοντας ἰσότιμα στή νομοθετική ἐξουσία. Μουσουλμᾶνοι
βουλευτές ἐξελέγησαν καί σέ ἑπόμενες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, ὅπως φαίνεται
στόν πίνακα πού ἀκολουθεῖ21.

Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρον ὅτι, ὅπως ἀναφέρει ὁ Deschamps, οἱ κάτοικοι τῶν
Φαρσάλων, μετά τήν ἀπελευθέρωση, ἐξέλεξαν ἕναν Μουσουλμάνο στή θέση
τοῦ Δημάρχου, τόν Χουσεΐν Μπέη22. Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, τά Φάρσαλα εἶχαν
2.500 κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 1.000 ἦταν Μουσουλμᾶνοι. Ἄρα εἶναι πολύ
πιθανό  ἡ ἐκλογή τοῦ Χουσεΐν Μπέη νά ἐπετεύχθη χάρη καί στήν ὑποστήριξη
Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτό δικαιολογεῖται καί ἀπό τήν ἀκόλουθη περιγρα-
φή τοῦ Deschamps γιά τή συνύπαρξη Μουσουλμάνων καί Χριστιανῶν Ὀρθο-
δόξων στά Φάρσαλα: «Εἶδα τόν παπά καί τόν μουφτή καθισμένους στό ἴδιο
τραπέζι σέ ἕνα καφενεῖο νά παίζουν χαρτιά. Φαίνονταν ἀπολύτως ἀδιάφοροι
γιά τά φυλετικά μίση καί τούς θρησκευτικούς ἀνταγωνισμούς πού περιπλέ-
κουν τό ζήτημα τῆς Ἀνατολῆς»23.

20 Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΔ΄, 15. Στό Μητρῶο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστῶν καί Βου-
λευτῶν 1822-1935 (1986, 172) γιά τή Βουλευτική Περίοδο 20/12/1881 ἕως 11/2/1885 ἀναφέρεται
μόνο ὁ Χαλήλ Δερβίς Μπέης, Βουλευτής Λαρίσης.
21 Βλ. Μητρῶο Πληρεξουσίων, Γερουσιαστῶν καί Βουλευτῶν 1822-1935 (1986) 172.
22 «Dans les annees qui suivirent l’ annexion, les Pharsaliotes prirent pour demarque un musulman,
Hussein Bey» [Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν τήν προσάρτηση, οἱ Φαρσαλιῶτες πῆραν γιά δήμαρ-
χο ἕναν μουσουλμάνο, τόν Χουσεΐν Μπέη] βλ. Deschamps (1921), 311.
23 «J’ ai vu, dans un café, le pappas et le mufti assis à la même table et jouant aux cartes; ils sem-
blaient fort indifférents aux haines de races et aux rivalités de religion qui compliquent la question
d’ Orient». Deschamps (1921), 311.

Πίνακας 5: Μουσουλμάνοι βουλευτές Θεσσαλίας 1892-1904
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6. Θρησκευτική ὀργάνωση τῶν Μουσουλμάνων: 
Σαρία καί Μουφτῆδες

Μέ τόν νόμο ΠΜ´/1882 (ΦΕΚ 16/20-03-1882) «Περί εἰσαγωγῆς τῆς Ἑλλη-
νικῆς νομοθεσίας εἰς τάς ἄρτι προσαρτηθείσας Θεσσαλικάς καί Ἠπειρωτικάς
Ἐπαρχίας» ἡ ἑλληνική νομοθεσία εἰσήχθη στίς νεοπροσαρτηθεῖσες περιοχές
μέ μιά ἐνδιαφέρουσα ἐξαίρεση. Στά θέματα οἰκογενειακοῦ καί κληρονομικοῦ
δικαίου διατηροῦνταν ἡ ἐφαρμογή τοῦ ἰσλαμικοῦ δικαίου, ὅπως προβλεπόταν
καί ἀπό τή Σύμβαση τῆς Κωνσταντινούπολης.

Ἐπίσης, ὁ νόμος Ϡ/Ν//1882 (ΦΕΚ 36/18-05-1882) «Περί τοῦ τρόπου τῆς ἐξε-
τάσεως τῶν Ὀθωμανιδῶν ὡς μαρτύρων» καθώς καί ὁ νόμος Ϡ/ΞΓ´/1882 (ΦΕΚ
38/25-05-1882) «Περί διορισμῶν ἑρμηνέων τῆς Τουρκικῆς γλώσσης ἐν τοῖς δικα-
στηρίοις τῶν νέων Ἐπαρχιῶν» ἀποτελοῦν πολύ σημαντικά παραδείγματα γιά
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τό Ἑλληνικό Κράτος προσπάθησε νά διευκολύνει τή
«μετάβαση» τῶν Μουσουλμάνων σέ ἕνα σύγχρονο δικαιϊκό σύστημα.

Ἡ ψήφιση αὐτῶν τῶν δύο νόμων ἦταν ἰδιαίτερης βαρύτητας, διότι κατοχύ-
ρωναν τό δικαίωμα τῶν Μουσουλμάνων γιά χρήση τῆς τουρκικῆς γλώσσας στά
δικαστήρια (δικαίωμα μέ προφανέστατη σημασία γιά τή δυνατότητά τους νά
τύχουν δίκαιης δίκης) καί παράλληλα καθιέρωναν τή μαρτυρία τῆς γυναίκας
ὡς ἰσότιμη μέ τοῦ ἄνδρα, παρέχοντας ταυτόχρονα καί τή δυνατότητα ἐπιλογῆς
ἑνός εἰδικοῦ τρόπου ἐξέτασής της, ὥστε νά γίνουν σεβαστά τα μουσουλμανικά
ἤθη. Ἡ νομοθέτησή τους σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά τήν ἀπε-
λευθέρωση τῆς Θεσσαλίας ἀποδεικνύει τήν εἰλικρίνεια τῆς ἑλληνικῆς πολι-
τικῆς ἡγεσίας νά σεβαστεῖ οὐσιαστικά τα δικαιώματα τῆς μουσουλμανικῆς μει-
ονότητας, καί ὄχι ἁπλῶς νά ἐφαρμόσει τυπικά το γράμμα τῶν ὅρων τῆς συν-
θήκης παραχώρησης.

Ὁ νόμος ΑΛΗ´/1882 (ΦΕΚ 59/01-07-1882) «Περί πνευματικῶν ἀρχηγῶν τῶν
Μωαμεθανικῶν Κοινοτήτων» καθορίζει  τό καθεστώς, τήν ἀμοιβή καί τίς
δικαιοδοσίες τῶν Μουφτήδων ἐφαρμόζοντας τίς πρόνοιες τῆς Σύμβασης τῆς
2ας Ἰουλίου 1881. Οἱ Μουφτῆδες καθίστανται καί διά τοῦ ἑλληνικοῦ νόμου
«πνευματικοί ἀρχηγοί» τῶν Μουσουλμάνων. Οὐσιαστικά, ὁ νόμος ΑΛΗ´/1882,
ὁ ὁποῖος δημοσιεύθηκε ἕναν χρόνο ἀκριβῶς μετά τή Σύμβαση τῆς 2ας Ἰουλίου
1881, προφυλάσσει στόν μέγιστο δυνατό βαθμό τό ὀθωμανικό status quo γιά
τόν Μουφτή, τό ὁποῖο γιά τούς Μουσουλμάνους ταυτιζόταν μέ τήν προστα-
σία, τόν σεβασμό καί τήν ἐγγύηση τῆς θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας καί ταυ-
τότητας.
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Τό ἄρθρο 1 τοῦ νόμου ὅριζε τά ἑξῆς: «Ἐν Λαρίσσῃ, Φαρσάλοις, Τρικκάλοις
καί Βόλῳ ἀναγνωρίζονται ἀνά εἷς πνευματικός ἀρχηγός τῶν Μουσουλμανικῶν
κοινοτήτων ἤ Μουφτής. Δύναται ἐπίσης ν’ ἀναγνωρισθῆ διά Β. Διατάγματος ἀνά
εἷς πνευματικός τῶν Μωαμεθανῶν ἀρχηγός εἰς πᾶσαν πρωτεύουσαν Νομοῦ ἤ
καί Ἐπαρχίας, ἐχούσης ὅμως πληθυσμόν ὑπέρ τάς 40 χιλιάδας ψυχῶν».

Ἐπίσης, τό ἄρθρο 2 περιέγραφε τόν τρόπο ἀνάδειξης τοῦ Μουφτῆ: «Οἱ
Μουφτῆδες, ὡς δημόσιοι λειτουργοί, διορίζονται καί παύονται διά Β. Διατάγ-
ματος, ἐπί τῇ προτάσει τῶν ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας ἐκπαι-
δεύσεως καί τοῦ ἐπί τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργῶν, καί δίδουσιν ἐνώπιον τοῦ
οἰκείου Νομάρχου τόν τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου ὅρκον. Ἐν περιπτώσει ἀπο-
λύσεως ἤ θανάτου τινός τῶν Μουφτήδων, ἡ τῆς περιφερείας αὐτοῦ Μωαμε-
θανική κοινότης καλεῖται ὑπό τοῦ οἰκείου Νομάρχου πρός ὑπόδειξιν τοῦ δια-
δόχου αὐτοῦ».

Τό ἄρθρο 3 καθόριζε τό ὕψος τῆς μισθοδοσίας τῶν Μουφτήδων τῆς Θεσ-
σαλίας (ὁ Μουφτής Λαρίσης λάμβανε 250 δρχ. ἀνά μήνα, ἐνῶ οἱ λοιποί 150
δραχμές).

Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4, οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Μουφτῆ καθορίζονταν ὡς
ἑξῆς: «Οἱ Μουφτῆδες, ἐντός τῆς ἤδη ἀνεγνωρισμένης ἑκάστου περιφερείας,
ἔχουσι γνωμοδοτικήν ἁρμοδιότητα ἐπί παντός ζητήματος· θρησκευτικοῦ, κλη-
ρονομικοῦ ἤ τοῦ οἰκογενειακοῦ τῶν Μωαμεθανῶν δικαίου, ἐκδίδουσι τάς περί
γάμου ἀδείας, παρεδρεύουσιν εἰς πᾶν οἰκογενειακόν συμβούλιον Μωαμε-
θανῶν, παρ’ ᾧ ἔχουσι καί τήν κατισχύουσαν ψῆφον ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας,
ἐξελέγχουσι τήν διαχείρισιν τῆς τε κινητῆς καί ἀκινήτου περιουσίας τῶν Μωα-
μεθανικῶν φιλανθρωπικῶν καί θρησκευτικῶν ἱδρυμάτων, Τζαμίων, Τεκέδων
κ.λπ. ὑπό τήν ἐπίβλεψιν τῆς κατά τόπους Διοικητικῆς Ἀρχῆς, διορίζουσι καί
παύουσι τούς διαχειριστάς αὐτῶν, καί προεδρεύουσιν αὐτοδικαίως τῶν ἐφο-
ρευτικῶν ἐπιτροπῶν, τῶν ὑπαρχόντων ἤ ἱδρυθησομένων Μωαμεθανικῶν Σχο-
λείων. Ὁ Μουφτής Λαρίσσης ἐκδίδει καί τήν κατά τό Σέρη ἄδειαν πρός τήν
ἔναρξιν τοῦ προσκυνήματος καί τήν τέλεσιν πάσης θρησκευτικῆς τῶν Μωα-
μεθανῶν τελετῆς».

Τό ἄρθρο 5 καθόριζε ὅτι «Διά Β. Διατάγματος ὁρισθήσονται λεπτομερέστε-
ρον τά καθήκοντα τῶν Μουφτήδων, ὁ τρόπος τῆς ἐνασκήσεως αὐτῶν, ὡς καί
ἡ συμμετοχή τῶν Μωαμεθανικῶν κοινοτήτων πρός τόν διορισμόν αὐτῶν».

Τό ἐν λόγῳ Βασιλικό Διάταγμα δέν ἐκδόθηκε ποτέ καί, συνεπῶς, δέν ἐξει-
δικεύθηκαν οὔτε τά καθήκοντα τῶν Μουφτήδων οὔτε, κυρίως, ὁ τρόπος καί
ἡ διαδικασία συμμετοχῆς τῶν μωαμεθανικῶν κοινοτήτων στόν διορισμό τους.
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Πάντως, οἱ Μουφτῆδες καί οἱ Μουφτεῖες λειτούργησαν. Σύμφωνα μέ τή μαρ-
τυρία τοῦ P.E.Martin, τό 1913 ὑπῆρχαν τρεῖς Μουφτῆδες στή Θεσσαλία, καί
συγκεκριμένα στή Λάρισα, στήν Καρδίτσα καί στόν Βόλο24.

Ὁ νόμος ΑΛΗ´/1882 εἶναι τό πρῶτο νομοθέτημα τῆς Ἑλλάδας σχετικά μέ
τόν θεσμό τοῦ Μουφτῆ καί κατά συνέπεια ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθώς πρό-
κειται γιά τήν πρώτη προσπάθεια τῆς Ἑλλάδας νά ὁρίσει τή θέση τοῦ
Μουφτῆ στήν ἑλληνική ἔννομη τάξη.

Ἡ προσπάθεια αὐτή βασίζεται στά ἑξῆς:
α) Ὁ Μουφτής εἶναι δημόσιος λειτουργός, ὅπως συνέβαινε καί στήν Ὀθω-

μανική Αὐτοκρατορία, ἔχει τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρεώσεις πού συνδέονται
μέ αὐτή τήν ἰδιότητα καί γι’ αὐτό δίνει καί τόν σχετικό ὅρκο.

β) Ὁ Μουφτής διορίζεται μέ Βασιλικό Διάταγμα πού ὑπογράφει ὁ Ὑπουρ-
γός Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως καί ὁ Ὑπουργός  τῆς
Δικαιοσύνης (προκαλεῖ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς συνυπο-
γραφῆς τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, διότι σέ ὅλη τή μεταγενέστερη νομοθεσία
γιά τόν διορισμό Μουφτή προβλέπεται μόνο ἡ ὑπογραφή τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως).

γ) Διατηρεῖται σέ ἰσχύ τό ἰσλαμικό δίκαιο (Σαρία) γιά θέματα πού θεω-
ρεῖται ὅτι συνδέονται ἀναπόσπαστα μέ τή θρησκευτική ταυτότητα (οἰκογε-
νειακό καί κληρονομικό δίκαιο) καί ἡ δυνατότητα τοῦ Μουφτῆ νά ἐκδίδει ἱερο-
νομικές ρῆτρες (φετβάδες). Ὁ Μουφτής συμμετεῖχε –καί μάλιστα μέ ἀποφα-
σιστική ψῆφο– σέ κάθε «οἰκογενειακό συμβούλιο» Μουσουλμάνων, ἄρα εἶχε
πρωταγωνιστικό ρόλο σέ κάθε οἰκογενειακή ἀπόφαση ἤ διαφορά.

δ) Δέν προσδιορίζεται ρητά ὅτι ὁ Μουφτής ἀσκεῖ καί χρέη Ἱεροδίκη, ἀλλά
συνάγεται ἐμμέσως ἀπό δύο γεγονότα. Πρῶτον, τά θέματα οἰκογενειακοῦ καί
κληρονομικοῦ δικαίου ρυθμίζονται ἀπό τό ἰσλαμικό δίκαιο, παρ᾽ ὅλο πού ὁ
θεσμός τοῦ Ἱεροδίκη (Καδής) δέν ἐπιβιώνει. Ἐλλείψει λοιπόν ἄλλου ὀργάνου,
προφανῶς μόνο ὁ Μουφτής θά μποροῦσε νά προβεῖ στίς ἀντίστοιχες ρυθμι-
στικές πράξεις. Δεύτερον,  τό Βασιλικό Διάταγμα διορισμοῦ τοῦ Μουφτῆ ὑπο-
γράφεται καί ἀπό τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης. Δέν ὑπῆρχε κανένας ἄλλος
λόγος νά συνυπογράφει ὁ Ὑπουργός  Δικαιοσύνης, παρά μόνο ἐάν ὁ Μουφτής
εἶχε καί δικαστικές ἁρμοδιότητες. Καθώς ὅμως δέν ἐκδόθηκε τό προβλεπόμενο
Βασιλικό Διάταγμα καί δέν ὁρίστηκε κατά συνέπεια μέ ἐπάρκεια ὁ τρόπος καί
ἡ σχέση λειτουργίας μεταξύ των δύο δικαιικῶν συστημάτων, τό πιθανότερο

24 Βλ. Martin (1913), 167.
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εἶναι ὅτι οἱ νέες ἰσορροπίες πού διαμορφώθηκαν στήν καθημερινότητα τῶν
Μουσουλμάνων δέν ἀποτυπώθηκαν σέ νόμο.

ε) Ὁ Μουφτής ὡς «πνευματικός ἀρχηγός» τῶν Μουσουλμάνων διορίζει ἤ
παύει τούς διαχειριστές τῶν κάθε εἴδους Βακουφίων καί προεδρεύει τῶν Σχο-
λικῶν Ἐφορειῶν τῶν μουσουλμανικῶν σχολείων. Ἄν καί δέν ἀναφέρεται ρητά,
μεταξύ των ἁρμοδιοτήτων του ὡς «πνευματικοῦ ἀρχηγοῦ» θά πρέπει νά ἦταν
καί ἡ πιστοποίηση τοῦ Χαλάλ (δηλαδή ὅτι μιά τροφή ἐκπληρώνει τίς προϋπο-
θέσεις πού τήν καθιστοῦν βρώσιμη ἀπό τούς Μουσουλμάνους σύμφωνα μέ
ὅσα ὁρίζει τό Ἰσλάμ).

στ) Εἰδικά ὁ Μουφτής Λαρίσης ὅριζε τό θρησκευτικό ἡμερολόγιο γιά ὅλους
τους Μουσουλμάνους, γεγονός πού τοῦ ἔδινε ἕνα τυπικό καί οὐσιαστικό προ-
βάδισμα, καθώς καθόριζε, μεταξύ ἄλλων, τήν ἔναρξη, τή λήξη καί τίς ὧρες
προσευχῆς τοῦ ἱεροῦ μῆνα τοῦ Ραμαζανίου, ἀλλά καί τίς προϋποθέσεις γιά
τήν πραγματοποίηση τοῦ Χάτζ (προσκυνηματική ἐπίσκεψη τῶν Μουσουλμά-
νων στήν Μέκκα, ἕνας ἀπό τούς πέντε Στύλους τοῦ Ἰσλάμ). 

ζ) Ἡ μουσουλμανική κοινότητα συμμετεῖχε στή διαδικασία διορισμοῦ τοῦ
Μουφτῆ. Ἡ κρίσιμη λέξη πού προσδιόριζε τή φιλοσοφία αὐτῆς τῆς συμμε-
τοχῆς ἦταν ἡ «ὑπόδειξη» καί ὄχι ἡ «ἐκλογή». Δεδομένου ὅτι δέν ἐκδόθηκε ποτέ
τό προβλεπόμενο Βασιλικό Διάταγμα, ὑποθέσεις μόνο  μποροῦμε νά κάνουμε
γιά τόν χαρακτῆρα, τόν τρόπο καί τό εὖρος τῆς «ὑπόδειξης» τῆς μουσουλμα-
νικῆς κοινότητας. Μποροῦμε, ὅμως, νά ὑποστηρίξουμε μέ βεβαιότητα, λαμβά-
νοντας ὑπόψη τά δεδομένα τῆς συγκεκριμένης ἐποχῆς, ὅτι στόχος ἦταν ἡ δια-
βούλευση μεταξύ τοῦ Κράτους (ἐξ οὗ καί ἡ ἐμπλοκή τοῦ Νομάρχη) καί τῶν
τοπικῶν ἡγετῶν τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας, προκειμένου νά βρεθεῖ ἕνα
πρόσωπο κοινῆς ἀποδοχῆς γιά τή θέση τοῦ Μουφτῆ. Τό Κράτος δέν εἶχε τό
δικαίωμα νά διορίσει ἀνεξέλεγκτα ὅποιον ἐπιθυμοῦσε,  ἀλλά οὔτε καί οἱ Μου-
σουλμᾶνοι μποροῦσαν νά ἀναδείξουν ὅποιον ἤθελαν στήν θέση τοῦ Μουφτῆ. Ἡ
λογική αὐτή, στήν πραγματικότητα, ἀκολουθοῦσε τή γενικότερη πολιτειοκρατική
ἀντίληψη τῆς Ἑλλάδας (βρισκόμαστε σέ μιά ἐποχή ὅπου ἡ Πολιτεία παρενέ-
βαινε στήν ἐσωτερική ὀργάνωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ ἀποφασιστι-
κότερο τρόπο ἀπ’ ὅ,τι στίς Μουφτεῖες) καί συμφωνοῦσε μέ τίς ἐξελίξεις στό
ἐσωτερικό της Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας πού ἀκολουθοῦσε μέ συνέπεια
τήν τακτική τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐξουσιῶν τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν καί
τή μεταβίβαση ἰσχύος στό πολιτικό σύστημα. Οἱ μουσουλμανικές λοιπόν κοι-
νότητες, δηλαδή οἱ πολιτικές ἡγεσίες καί ὄχι ὅλοι οἱ Μουσουλμᾶνοι, εἶχαν τήν
εὐθύνη τῆς ὑπόδειξης καί τό Κράτος εἶχε τή δυνατότητα ἀποδοχῆς ἤ ἀπόρ-
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ριψης τῆς πρότασής τους. Ἄρα, ὁ Μουφτής δέν ἐκφράζει οὔτε ἡγεῖται τῶν
Μουσουλμάνων, ἀλλά ἔχει τήν καλή μαρτυρία ἀπό τούς ἴδιους καί τήν ἐμπι-
στοσύνη τοῦ Κράτους γιά νά ἀναγνωριστεῖ ἀποκλειστικά καί μόνο ὡς «πνευ-
ματικός ἀρχηγός» (αὐτή εἶναι ἡ ἰδιότητα πού τοῦ ἀποδίδεται ρητά ἀπό τόν
νόμο). Βέβαια, ἡ διαδικασία μιᾶς τέτοιας διαβούλευσης εἶναι ἐξαιρετικά δύσκο-
λο νά ἀποτυπωθεῖ σέ ἕνα νομικό κείμενο.

Ἐκτός τῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ Μουφτῆ, ἀποφασιστικοῦ χαρακτήρα γιά τήν
ἐμπέδωση κλίματος θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἦταν ὁ σεβασμός πού ἐπέδειξε
ἡ Ἑλλάδα στά Τζαμιά25.

7. Ἡ προστασία τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Μουσουλμάνων 
καί οἱ συνέπειές της

Τό Ἑλληνικό Κράτος ἀκολούθησε γενικά πολιτική ἀμεροληψίας καί ἰσότι-
μης ἀντιμετώπισης ὅλων των πολιτῶν, ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, ἰδιαίτερα
στή διασφάλιση τοῦ δικαιώματος τῆς ἰδιοκτησίας26, ὅπως προκύπτει ἀπό τό
ἀκόλουθο τηλεγράφημα πού ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Σπυρίδων Βαλα-
ωρίτης τό 1882:

«Οἱ εὐσεβάστως ὑποφαινόμενοι ἰκετεύομεν ὑμᾶς, ἵνα ἀνακοινώσητε τῇ
Βουλῇ τήν ἄπειρον ἡμῶν εὐγνωμοσύνην ἐπί τοῖς διοικητικοῖς μέτροις ἅτινα
μετῆλθεν ἡ Κυβέρνησις καί ἐξετέλεσε διά τῶν ἐνταῦθα ἀρχῶν ἐπί τῶν ἀγρο-
τικῶν ἐρίδων, διότι διά τούτων κατόρθωσε θαυμασίως ν’ ἀποτρέψη τήν γενι-
κήν ἀταξίαν καί διαρπαγήν τῶν περιουσιῶν, ἐμφύλιον στάσιν καί νά ἐπανα-
φέρη τήν ὁμαλότητα τῶν σχέσεων, ν’ ἀποτρέψη σπουδαιοτάτας ζημίας εἰς
πᾶσαν τήν ἀγροτικήν τάξιν καί νά λυτρώση τόν λαόν ὑπό τόν ὄλεθρον εἰς ὅν
εὐάριθμα πρόσωπα παρώθουν τήν κοινωνία ἡμῶν. Πᾶσαι αἱ κοινότητες, χρι-
στιανική, ὀθωμανική καί ἑβραϊκή, θεωροῦμεν ἀνώτατον ἡμῶν καθῆκον νά ὁμο-

25 Κατάλογος τῶν Τεμενῶν τῆς Θεσσαλίας πού σώζονται ἕως σήμερα, καθώς καί τῆς χρήσης τους
παρατίθεται στήν Ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Περιστατικά εἰς βάρος
χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στήν Ἑλλάδα, 2019.
26 Ἡ θεμελιώδης σημασία τοῦ σεβασμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς ἰδιοκτησίας γιά τήν πολιτική σταθε-
ρότητα καί τήν ἑδραίωση τῆς κυριαρχίας ὁποιασδήποτε πολιτικῆς ἐξουσίας ἀναδεικνύεται ἀπό τόν
Μακιαβέλι  μέ τή φράση: «ma sopratutto astenersi dalla roba; perchè gli uomini dimenticano piuttosto
la morte del padre, che la perdita del patrimonio», N. Machiavelli, Il Principe, cap. XXII. (μτφρ: «Προ-
πάντων ὅμως δέν πρέπει νά διαρπάζει τήν περιουσία τῶν ὑπηκόων του, γιατί οἱ ἄνθρωποι ξεχνοῦν
πιό γρήγορα τόν θάνατο τοῦ πατέρα τους, παρά τήν ἀπώλεια τῆς περιουσίας τους».
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λογήσωμεν τάς ἐνδομύχους καί μᾶλλον ἐνθέρμους εὐχαριστίας ἡμῶν. Εὐπει-
θέστατοι, Ἡ Ὀθωμανική κοινότης (125 ὑπογραφές), Ἡ Ἰσραηλιτική (75 ὑπο-
γραφές), ἡ Χριστιανική (112 ὑπογραφές)»27.

Ἡ προστασία τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Μουσουλμάνων, ἐκτός ἀπό τό ὅτι ἐπι-
βαλλόταν ἀπό τή συνθήκη παραχώρησης τῆς Θεσσαλίας, ἀνταποκρινόταν στή
θεμελιώδη ἀρχή τῆς προστασίας τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας καί λειτουργοῦσε
καί ὡς ἔμμεση ἐξασφάλιση τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων ὅσων Ἑλλήνων
εἶχαν ἐπενδύσει στήν ἀγορά γῆς. Ἀκόμα καί ἄν οἱ Μουσουλμᾶνοι πωλοῦσαν
τά κτήματά τους σέ Ἕλληνες –ὅπως συνέβη–, τό ἑλληνικό κράτος δέν μπο-
ροῦσε νά προχωρήσει στήν ἐθνικοποίησή τους παρά μόνο σέ πράξεις «ἑκού-
σιας ἀγοραπωλησίας»28. Ἔτσι, ἡ παρουσία τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας –
ἀκόμα καί ὅσων Μουσουλμάνων γαιοκτημόνων ζοῦσαν στήν Ὀθωμανική Αὐτο-
κρατορία ἀλλά διατηροῦσαν τίς ἰδιοκτησίες τους στή Θεσσαλία– λειτουργοῦσε
καί ὡς ἐγγύηση τοῦ οὐσιαστικά ἀναπαλλοτρίωτου χαρακτήρα τῶν μεγάλων
ἰδιοκτησιῶν γῆς πού πέρασαν στά χέρια τῶν Ἑλλήνων κεφαλαιούχων29. 

Ἐπιπλέον, ἡ κοινωνική σύνθεση καί ἡ οἰκονομική λειτουργία τῆς μουσουλ-
μανικῆς μειονότητας δέν ἀπειλοῦσαν τήν ἑλληνική (ἑλλαδική ἤ παροικιακή)
ἀστική τάξη. Οἱ Μουσουλμᾶνοι δέν ἦταν οὔτε μεγαλέμποροι οὔτε ἰδιοκτῆτες
ἐργοστασίων ἤ χρηματιστές. Κυρίως ἀσχολοῦνταν μέ τή γεωργία ἤ ἀποσποῦσαν
ὑπεραξία μέσω τῆς κατοχῆς θέσεων στήν ὀθωμανική γραφειοκρατία. Κατά συνέ-
πεια, ἀποτελοῦσαν ἁπλῶς μιά νέα ἀγορά καί ὄχι ἕναν ἐπικίνδυνο ἀνταγωνιστή.

Ἀπό τή στιγμή πού οἱ Μουσουλμᾶνοι μεγαλογαιοκτήμονες ἀποφάσισαν νά
πουλήσουν τή γῆ τους στούς Ἕλληνες κεφαλαιούχους τῆς διασπορᾶς (ἀρκετοί

27 Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν (Ι.Α.Υ.Ε.), Φ. 1919 Α.4 Συνέδριο Εἰρήνης. Τό τηλε-
γράφημα στάλθηκε στίς 16 Νοεμβρίου 1882 καί ὑπογράφεται ἀπό ὅλες τίς θρησκευτικές κοινό-
τητες τῶν Τρικάλων.
28 Μέ τή διαδικασία αὐτή τῆς ἑκούσιας ἀπαλλοτρίωσης τό Ἑλληνικό Κράτος πέτυχε μεταξύ των
ἐτῶν 1907-1914 τήν ἀπόδοση 54 τσιφλικιῶν ἔκτασης 1.060.000 στρεμμάτων (τό 1/6 τῆς συνολικῆς
ἐπιφάνειας τῶν τσιφλικιῶν στή Θεσσαλία) σέ 4.898 οἰκογένειες αὐτοχθόνων καί 2.624 οἰκογένειες
προσφύγων ἀπό τήν Ἀνατολική Ρωμυλία, βλ. Βεργόπουλος (1975), 169. Ὁ Μοσκώφ (1972), 136
παραθέτει διαφορετικές χρονολογίες: «στά 1896 ἱδρύεται τό Ἀγροτικό Ταμεῖο, μέ σκοπό τή δανει-
οδότηση τῶν καλλιεργητῶν γιά τήν ἐξαγορά ἀπό μέρους τους τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας. Ἀνάμεσα
1896 καί 1905 ἐξαγοράζονται μέ τόν τρόπο αὐτό 57 τσιφλίκια μιᾶς ἔκτασης 1.058.000 στρεμμάτων,
μέ κόστος 15.000.000 χρυσές δραχμές…».
29 Ἡ αὔξηση τῆς πίεσης γιά τήν ἀπαλλοτρίωση τῶν τσιφλικιῶν τῆς Θεσσαλίας ὁδήγησε ἕναν ἀριθμό
Ἑλλήνων γαιοκτημόνων νά ζητήσουν ἀπό τόν Ὀθωμανό Πρόξενο στή Λάρισα τήν πολιτογράφησή
τους ὡς Ὀθωμανῶν ὑπηκόων, ὥστε νά μποροῦν νά ἐπικαλεσθοῦν τίς Συνθῆκες Βερολίνου-Κων-
σταντινούπολης γιά τήν προστασία τῶν ἰδιοκτησιῶν τους, βλ. Βεργόπουλος (1975), σημ. 15, 170.
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ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν ὡς ἕδρα τῶν δραστηριοτήτων τους τήν Ὀθωμανική Αὐτο-
κρατορία) ἀποκλείστηκε κάθε πιθανότητα ἡ κοινωνική διαφορά μεταξύ «τσιφλι-
κάδων» καί «κολίγων» νά μετουσιωθεῖ σέ ἐθνική/θρησκευτική ἀντιπαράθεση πού
ἀναπόφευκτα θά κατέληγε σέ ἐχθρότητα ἐναντίον τῶν Μουσουλμάνων γαιοκτη-
μόνων – καί τελικά ἐναντίον τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας συνολικά.

Τήν ἴδια τακτική πωλήσεων ἀκολούθησαν καί οἱ Μουσουλμᾶνοι πού
κατεῖχαν μικρότερες ἰδιοκτησίες μέ ἀποτέλεσμα τή συγκέντρωση γῆς κυρίως
ἀπό Ἕλληνες κεφαλαιούχους τῆς διασπορᾶς. Ὁ Τριανταφυλλίδης συνδέει
εὐθέως τήν ἀποχώρηση τῶν Μουσουλμάνων μέ τή δημιουργία τῶν τσιφλικιῶν
στή Θεσσαλία: «…τά ὑπό κονιάρων καλλιεργούμενα κτήματα ἦσαν μικροϊδιο-
κτησίαι (ἀλιακάδες30), τουτέστιν ἀνῆκον κατά κυριότητα καί κατοχήν εἰς καλ-
λιεργητάς Κονιάρους, καί δέν ἤσαν τσιφλίκια. Λόγου χάριν, τό χωρίον Κουρ-
φάλι (Ἁλμυροῦ) ἦτο κονιαροχώρι, ἤτοι μικραί ἰδιοκτησίαι, ἅς ἠγόρασαν ἄλλοι
καλλιεργηταί. Τό χωρίον Δαουτσά τοῦ ἰδίου δήμου τό ὁποῖον ἠγόρασαν χωρι-
κοί, καί τό ὁποῖον ἐγένετο σήμερον τσιφλίκιον, διότι ἠγοράσθη πρό ὀλίγου
ἀπό τόν κ. Μ. Ἀποστολίδην. Ἐπίσης τά χωρία τῆς ἐπαρχίας Ἁλμυροῦ, Τουρ-
κουμουσλῆ, Κετίκι, Κιουλελέρ, Κελεμενῆ, Γκερεκλῆ, Ἰνιζέκ, Χασουμλῆ, ἦσαν
μικροϊδιοκτησίαι ἀνήκουσαι εἰς Ὀθωμανούς καλλιεργητάς. Οὗτοι ἅμα τῇ προ-
σαρτήσει, ἐπώλησαν τάς μικροϊδιοκτησίας των, καί μετώκησαν εἰς τήν (Ἰκό-
νιον) Ἀσίαν, ὅθεν ἱστορεῖται ὅτι κατάγονται… τό τέως πλούσιον λ.χ. κονιαρο-
χώρι Τουρκουμουσλῆ (Ἁλμυροῦ) κατοικούμενον ὑπό 25 οἰκογενειῶν, ἠγοράσθη
παρ’ ἑνός κυρίου, τοῦ Βασιλείου Δημητρίου, καί ἐγένετο τσιφλίκιον. Τό ἴδιον
συνέβη καί διά τό πρώην κονιαροχώρι Πλατάνου “Μπαλακλῆ”, τό ἴδιον διά τά
πρώην κονιαροχώρια Καρανταναλῆ, Ἰντζέκ, Γκερεκλῆ, Χασουμλῆ (Ἁλμυροῦ),
Περσουφλῆ, Οὐσλάρ, Μουσαφακλῆ κ.λπ. …εὐάριθμοι εἶναι οἱ μικροϊδιοκτῆται,
οἱ εὐδοκιμήσαντες ἐν τῇ μεταβολῇ ταύτη τῆς καταστάσεως, ἐκ τῶν ἀγορασάν-
των ἀπό τούς Κονιάρους μικροϊδιοκτησίας...»31.

Οἱ κύριες συνέπειες  τῆς ἐφαρμογῆς  τῆς Σύμβασης τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως τῆς 2ας Ἰουλίου 1881 σχετικά μέ τήν προστασία τῆς ἰδιοκτησίας τῶν
Μουσουλμάνων ἦταν ὁ πλουτισμός τους, ἡ ἀπόσπαση καί μεταφορά πόρων
ἀπό τή Θεσσαλία κυρίως στήν Κωνσταντινούπολη καί ἡ δημιουργία τσιφλι-
κιῶν στήν περιοχή, τά ὁποῖα βρίσκονταν στήν κατοχή Ἑλλήνων κεφαλαιούχων
τῆς διασπορᾶς. 

30 Σημαίνει «μικρά χωράφια». Βλ. Τριανταφυλλίδης (1974), 134.
31 Βλ. Τριανταφυλλίδης (1974), 18, 19.

ΜΕΡΟΣ Β´. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

96

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ.qxp_Layout 1  11/05/2021  19:44  Page 96



8. Ἐκπαιδευτική Πολιτική

Στίς 23 Ἰουνίου 1882 δημοσιεύθηκε ὁ Νόμος ΑΙΓ´ (ΦΕΚ 53/23-06-1882)
«Περί συστάσεως Τουρκικῶν καί Ἰσραηλιτικῶν παιδευτηρίων ἐν ταῖς προσαρ-
τηθείσαις Ἐπαρχίαις». Στά Πρακτικά της Βουλῆς, δηλώνεται ἁπλῶς ὁ τίτλος
τοῦ Νομοσχεδίου, ἐνῶ δέν ὑπάρχει καμία ἀναφορά σέ συζήτηση. Μποροῦμε
νά ὑποθέσουμε λοιπόν ὅτι τό νομοσχέδιο εἶχε τήν ἐπιδοκιμασία τόσο τῆς συμ-
πολίτευσης ὅσο καί τῆς ἀντιπολίτευσης, γεγονός πού δείχνει μιά γενικότερη
συναίνεση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος ὡς πρός τόν τρόπο συμπε-
ριφορᾶς τοῦ Κράτους ἀπέναντι σέ μιά ὁμάδα πολιτῶν του οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ὁρισμένες θρησκευτικές καί πολιτισμικές ἰδιαιτερότητες. Σύμφωνα μέ τόν
παραπάνω νόμο, τό Κράτος ἀνέλαβε μέ δικές του δαπάνες τή συντήρηση σχο-
λείων γιά τούς Μουσουλμάνους καί τούς Ἰσραηλῖτες.

Βεβαίως, ἡ σύνδεση ἐκπαίδευσης καί θρησκείας ἦταν σαφέστατη, ὅπως
προκύπτει ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ θέση καί οἱ ἁρμοδιότητες τοῦ Μουφτῆ γιά τά
μουσουλμανικά σχολεῖα προβλέφθηκαν ὄχι στόν νόμο ΑΙΓ´ ἀλλά –ὅπως ἔχουμε
ἤδη ἀναφέρει– στόν μεταγενέστερο νόμο ΑΛΗ´/1882 πού ἀφοροῦσε τούς
Μουφτῆδες. Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 4, οἱ Μουφτῆδες «…προεδρεύουσιν αὐτο-
δικαίως τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν, τῶν ὑπαρχόντων ἤ ἱδρυθησομένων Μωα-
μεθανικῶν Σχολείων». Τό γεγονός αὐτό εἶναι μιά ἀκόμα ἀπόδειξη ὅτι ὁ χαρα-
κτήρας τῆς μειονότητας ἦταν πρωτίστως θρησκευτικός καί στή βάση αὐτή
ὀργανώνονταν τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα πού συναποτελοῦσαν τήν ταυτότητά της.

Φαίνεται, ὅμως, ὅτι πολύ γρήγορα οἱ Μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλίας στρά-
φηκαν στή δημόσια ἐκπαίδευση, ἐγκαταλείποντας τή λογική ἵδρυσης καί λει-
τουργίας σχολείων μόνο γιά τούς ἴδιους.

Ἰδιαίτερα σημαντικό στοιχεῖο πού ἐπιβεβαιώνει αὐτή τήν ἐξέλιξη ἀποτελεῖ
ἡ ἀκόλουθη ἀναφορά τοῦ βουλευτῆ Ἀ. Παπαζαχαρίου σέ συζήτηση στή Βου-
λή τό 1918: «Ἀλλά καί ἕτερον ζήτημα ἐννοεῖται ἐπιστημονικόν ἐνταῦθα, τό
ὁποῖον πρώτη φορά παρουσιάζεται ἐν Ἑλλάδι διότι, ὡς γνωστόν, μέχρι σήμε-
ρον οἱ Μουσουλμανόπαιδες ἐν Θεσσαλία ἐξεπαιδεύοντο ἐν κοινοῖς δημοτικοῖς
σχολείοις μετά τῶν Ἑλληνοπαίδων. Ἐγώ αὐτός, ὡς σχολάρχης ἐν Ἁλμυρῷ,
εἶχον μαθητάς μουσουλμανόπαιδας, οἱ ὁποῖοι ἐπρώτευον εἰς τά μαθήματα καί
οἱ ὁποῖοι μόνον τό θρησκευτικόν μάθημα δέν εἶχον»32. 

Τό ἤδη ἀναφερθέν ἀπόσπασμα τοῦ  Ἀθανασίου Φράγκου ἀποδεικνύει ὅτι

32 Ἐφημερίδα Συζητήσεων, Συνεδρίαση 50ή τῆς 12ης Δεκεμβρίου 1918.
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Μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλίας γνώριζαν ἑλληνικά (ἔστω καί ἀτελῆ) πρίν τό
1881. Ὁ Deschamps, ἐπίσης, ἀναφέρει ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι τῶν Φαρσάλων
μιλοῦσαν τήν ἑλληνική γλῶσσα «καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι τή μητρική τους»33.

Αὐτές οἱ μαρτυρίες, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν καί τῶν στατιστικῶν στοιχείων
γιά τή μητρική γλῶσσα πού ἤδη ἀναφέρθηκαν, ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι
ἡ γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπό Μουσουλμάνους τῆς Θεσσαλίας δέν
ἦταν κάτι ἀσύνηθες ἤδη πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση καί τήν ἕνωση τῆς
περιοχῆς  μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐάν ἀναλογιστοῦμε ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι πού
παρέμειναν στή Θεσσαλία δέν ἀνῆκαν κατά τεκμήριο στήν ἀνώτερη ὀθωμανική
τάξη (ἡ ὁποία φαίνεται ὅτι δέν εἶχε ἰδιαίτερους λόγους ἤ εὐκαιρίες νά ἀναπτύ-
ξει τή γνώση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας), προκύπτει ὅτι ἡ γνώση τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας συνδεόταν μέ τήν κοινωνικοοικονομική κατάστασή τους καί τή συνα-
κόλουθη ἀνάπτυξη κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν σχέσεων τῶν Μουσουλμάνων
μέ τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Πιθανῶς οἱ μεσαῖες καί κατώτερες κοινω-
νικές τάξεις, εἰδικά σέ μεικτές περιοχές, γνώριζαν ἑλληνικά, καθώς ἔρχονταν
σέ συνεχῆ ἐπαφή μέ τούς Χριστιανούς Ὀρθοδόξους.

9. Ἡ μουσουλμανική μειονότητα Θεσσαλίας 
καί οἱ σχέσεις Ἑλλάδας καί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας

Ὁ Χαρίλαος Τρικούπης ἐφάρμοσε μιά πολιτική πού ἀποσκοποῦσε στήν
οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νά καταστεῖ ὑπολογίσιμη δύναμη
στά Βαλκάνια. Ταυτόχρονα ἐπέλεξε νά ἐπενδύσει στήν προοπτική μιᾶς ἑλλη-
νοτουρκικῆς προσέγγισης, ἡ ὁποία ἔφτασε κοντά στή σύναψη μιᾶς στρατιω-
τικῆς συμμαχίας γιά τήν ἀπό κοινοῦ μέ τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ἀντιμε-
τώπιση τῆς ἀπειλῆς τοῦ Πανσλαβισμοῦ. Αὐτή ἡ ἀπειλή ἔκανε ἑλκυστική,
μεταξύ συγκεκριμένων ὁμάδων ἐξουσίας τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν
Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἀκόμα καί τήν ἰδέα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ὁμοσπον-
δίας. Ἄλλωστε ἐκείνη τήν περίοδο, οἱ μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) εἶχαν βελτιώ-
σει ἐντυπωσιακά τή θέση τῶν Ἑλλήνων στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία.

Προφανῶς μέ μιά πολιτική καταπίεσης καί διωγμῶν εἰς βάρος τῆς μουσουλ-
μανικῆς μειονότητας τῆς Θεσσαλίας δέν θά ἦταν εὔκολο νά ἐπιδιωχθεῖ μέ ἀξιώ-
σεις μιά ἑλληνοτουρκική συμμαχία, ἐνῶ μιά τέτοια πολιτική  ἦταν βέβαιο ὅτι θά
λειτουργοῦσε εἰς βάρος τῆς θέσης τῶν ὁμογενῶν ὑπηκόων τῆς Ὑψηλῆς Πύλης.

33 Βλ. Deschamps (1921), 311.
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Εἶναι, ὅμως, ἐνδιαφέρον ὅτι ἡ θέση τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσαλίας δέν
ἐπηρεάστηκε ἀρνητικά οὔτε ὅταν οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις ἐπιδεινώθηκαν
δραματικά ἐξαιτίας τοῦ «Κρητικοῦ ζητήματος» (δηλαδή τῶν Κρητικῶν ἐπανα-
στάσεων καί τῶν σφαγῶν πού διέπραξαν οἱ Τοῦρκοι)  οὔτε καί κατά τή διάρ-
κεια τοῦ «ἀτυχοῦς» πολέμου τοῦ 1897. Οἱ Μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλίας δέν
ἀμφισβήτησαν τήν ἑλληνική κυριαρχία οὔτε λειτούργησαν ἐναντίον τοῦ ἑλλη-
νικοῦ στρατοῦ κατά τή διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων πού ὁδήγησαν
στήν ταπεινωτική ἥττα του. Δέν καταγράφηκαν, ἐπίσης, πράξεις βίας (δέν
ἀποκλείεται νά ὑπῆρξαν μεμονωμένες ἐξαιρέσεις, πού ὅμως θά εἶχαν προσω-
πικό καί ὄχι γενικευμένο χαρακτήρα) ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων
ἀπό Μουσουλμάνους τῆς Θεσσαλίας κατά τήν προέλαση τοῦ ὀθωμανικοῦ
στρατοῦ. Ἀσφαλῶς, αὐτή ἡ συμπεριφορά τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θεσσαλίας
δέν μπορεῖ παρά νά συνδέεται μέ τήν προηγηθεῖσα πολιτική τῆς Ἑλλάδας γιά
τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τους, ἀλλά καί μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ὀθω-
μανικῆς Αὐτοκρατορίας νά μήν ἐπιτρέψει τή διάπραξη ὀργανωμένων καί γενι-
κευμένων διώξεων ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων.

Λίγα χρόνια ἀργότερα, ὁ ἑλληνικός Τύπος ἐπεφύλασσε διθυραμβικά σχόλια
γιά τόν τουρκικό στρατό καί τήν ἐπιτυχία του νά συντρίψει τήν ἐξέγερση τοῦ
Ἴλιντεν34. Ἡ ἐξέγερση εἶχε τήν ἀμέριστη ὑποστήριξη τῆς Βουλγαρίας καί τῆς
Ρωσίας, πού θεωροῦσαν ὅτι ἡ ἐπιτυχής ἔκβασή της θά ὁδηγοῦσε σέ μίαν ἐπι-
τυχῆ ἐπανάληψη τῆς τακτικῆς πού κατέληξε στόν διπλασιασμό τῆς Βουλγα-
ρίας μέ τήν πλήρη προσάρτηση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Γιά τήν Ἑλλάδα,
ὅπως ἤδη εἶχε περιγράψει ὁ Χ. Τρικούπης35, ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ἦταν

34 Γιά λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν ἐξέγερση βλ. Dakin (1996), 125-144.
35 Ὁ Τρικούπης δήλωσε τό 1889, σέ συνέντευξή του στήν ἀγγλική ἐφημερίδα «Manchester Guar-
dian»: «Ὁ Τοῦρκος ἐκλείπει καί πολύ ταχέως. Ὅταν ἔλθη ὁ μέγας πόλεμος, ὡς ἀφεύκτως θά
συμβῆ μετά τρία, πέντε, ὀκτώ ἔτη, ἡ Μακεδονία θά γίνη ἑλληνική ἤ βουλγαρική, κατά τόν νική-
σοντα. Ἄν τήν λάβωσιν οἱ Βούλγαροι, δέν ἀμφιβάλλω ὅτι ἐντός ὀλίγων ἐτῶν θά εἶναι ἱκανοί νά
ἐκσλαβίσωσι τόν πληθυσμόν μέχρι τῶν θεσσαλικῶν συνόρων. Ἄν ἡμεῖς τήν λάβωμεν, θά τούς
κάμωμεν ὅλους Ἕλληνας μέχρι τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Τό πολύ τῶν κατοίκων δέν εἶναι κεκη-
ρυγμένης ἐθνικότητος. Εἶναι ἕτοιμοι νά δεχθῶσι τόν ἐγκολαφθησόμενον ἐπ’ αὐτῶν τύπον. Ἡ
ἄγνοια καί προκατάληψις τῶν Ἑλλήνων ὡς πρός τήν ἀληθῆ ἀναλογίαν τῶν φυλῶν ἐν Μακεδονίᾳ
τοιαύτη εἶναι, ὥστε οὐδείς δημόσιος ἀνήρ θά τολμήση νά ὁμιλήση κατ’ ἄλλην ἔνοιαν περί τῶν
ἑλληνικῶν ἐκεῖ ἀξιώσεων… Ἐν τῷ μεταξύ, καθόσον ἡ μεγάλη κρίσις ἐπί μᾶλλον καί μᾶλλον πλη-
σιάζει, ἡ Ἑλλάς ὁπλίζεται. Μεγάλη προσοχή καταβάλλεται εἰς τάς ναυτικάς παρασκευάς, καί
τρία νέα θωρηκτά ναυπηγοῦνται νῦν διά τήν ἑλληνικήν κυβέρνησιν ἐν Γαλλίᾳ. Ἐντός ὀλίγων ἐτῶν
ὁ ἑλληνικός στόλος θά εἶναι ἀπέναντι τοῦ τουρκικοῦ πλέον τί ἤ ἀξιόμαχος, καί οἱ Ἕλληνες
πιστεύουσιν ἤδη ὅτι δύνανται κάλλιστα νά ἀντιπαραταχθῶσιν…». Bλ. Χαρίλαος Τρικούπης, Ἡ
ζωή καί τό ἔργο του, τ. A´, (1999).
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ἀναπόφευκτο νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν Εὐρώπη. Τό ἐρώτημα ἦταν ἄν τήν θέση
της θά τήν ἔπαιρνε ἡ Ἑλλάδα ἤ ἡ Βουλγαρία. Αὐτό σήμαινε ὅτι οἱ μουσουλ-
μανικοί πληθυσμοί γενικά –καί, φυσικά, οἱ Μουσουλμᾶνοι τῆς Θεσσαλίας–
δέν ἀντιμετωπίζονταν ὡς ἀντίπαλοι ζωτικῆς σημασίας.

10. Συμπέρασμα

Ἡ πολιτική ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας πού ἐφάρμοσε ἡ Ἑλλάδα στή Θεσ-
σαλία δέν περιελάμβανε καμία στρατηγική γιά τήν ἐνσωμάτωση τῶν Μουσουλ-
μάνων στήν ἑλληνική κοινωνία. Οὐσιαστικά, τό Ἑλληνικό Κράτος μᾶλλον ἀδια-
φόρησε γιά τά ζητήματα τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας στό μέτρο πού δέν
δημιουργοῦνταν προβλήματα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο  ἄφηνε μεγάλα περιθώρια
στούς Μουσουλμάνους νά διατηρήσουν χαρακτηριστικά, στάσεις, ἀντιλήψεις
καί πρακτικές ἀπό τό ὀθωμανικό παρελθόν, οἱ ὁποῖες λειτουργοῦσαν διττά
καί ἐν τέλει ἀντιφατικά. Ἀφενός προσέφεραν ὀντολογική ἀσφάλεια στούς
Μουσουλμάνους, ἀφετέρου λειτουργοῦσαν εἰς βάρος τῆς δυνατότητάς τους νά
ἐνσωματωθοῦν ἐπιτυχῶς στήν ἑλληνική κοινωνία – καί ἄρα ὑπονόμευαν τήν
πολιτική ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας. Ἡ τακτική αὐτή ὁδηγοῦσε στή διεύρυνση
τῆς ἀπόστασης μεταξύ μουσουλμανικῆς μειονότητας καί χριστιανικῆς πλειονό-
τητας, προκρίνοντας ὄχι τήν ἐνσωμάτωση ἀλλά τή συσσωμάτωση. Ἔτσι, ὅμως
σέ βάθος χρόνου τό οἰκοδόμημα δέν θά μποροῦσε νά εἶναι στέρεο.

Ἡ μαζική ἀποχώρηση τῶν Μουσουλμάνων κατά τά τρία πρῶτα ἔτη μετά
τήν ὑπογραφή τῆς Σύμβασης τῆς 2ας Ἰουλίου 1881 ὀφείλεται σέ μία σειρά ἀπό
λόγους πού ἀλληλοδιαπλέκονται καί ἀλληλεπιδροῦν. Ἀσφαλῶς, ἡ πρώτη
αἰτία ἦταν ἡ ἴδια ἡ προθεσμία τῶν τριῶν ἐτῶν καί οἱ ἑλκυστικοί γιά τούς
κατόχους ἀξιόλογης ἰδιοκτησίας γῆς ὄροι πού τήν συνόδευσαν. 

Ὁ Karpat ὑποστηρίζει ὅτι γενικά ἕνας ἀπό τούς κύριους λόγους τῆς «γρή-
γορης διάλυσης» (quick dispersal) τῶν μουσουλμανικῶν κοινοτήτων πού παρέ-
μεναν ὑπό «χριστιανική κυριαρχία» ἦταν ἡ φυγή τῆς ἀνώτερης τάξης (γραφει-
οκράτες, γαιοκτήμονες κ.λπ.), γεγονός πού στεροῦσε ἀπό τούς μουσουλμανι-
κούς πληθυσμούς τήν ἡγεσία τους36. Ἡ παρατήρηση τοῦ Karpat ἰσχύει καί

36 “…Among these people (ἐννοεῖ τούς Μουσουλμάνους  πρόσφυγες) were landlords, retired of-
ficials, and a variety of other upper class Muslims. (The Muslims who remained in the Balkans
were thus deprived of leadership, and this was one of the reasons for the quick dispersal of the
Turkish communities left under foreign rule)…”, βλ. Karpat (1985), 76.
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στήν περίπτωση τῆς Θεσσαλίας, καθώς ἡ ἀνώτερη τάξη τῶν Μουσουλμάνων
ταυτιζόταν μέ τήν ὀθωμανική γραφειοκρατία –ἡ ὁποία πλέον δέν εἶχε ἀντικεί-
μενο ἀπασχόλησης καί ἄρα στεροῦνταν πόρων ἐπιβίωσης– καί τήν ἰδιοκτησία
τῆς γῆς. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι γαιοκτήμονες εἶδαν
στήν ἀλλαγή κυριαρχίας μιά εὐκαιρία περαιτέρω πλουτισμοῦ τους μέ ταυτόχρο-
νη ἐγκατάστασή τους στήν πρωτεύουσα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας37.

Βέβαια, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι αὐτό πού γιά τήν χριστιανική πλειονό-
τητα ἦταν ἡ ἀπελευθέρωση, γιά τούς Μουσουλμάνους ἦταν μιά ἐν δυνάμει
ἀπειλή καί μιά βέβαιη πτώση ἀπό τή θέση τῶν κυρίαρχων (καί οὐσιαστικά καί
συμβολικά). Ὑπῆρχε ὁ φόβος γιά τή μελλοντική συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων,
ἀλλά κυρίως γιά τήν πιθανότητα ἐξαναγκασμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας (ἑνός
χριστιανικοῦ κράτους) νά ἀκολουθήσουν ἕναν τρόπο ζωῆς πού ἀπεῖχε ἤ ἦταν
ἀντίθετος μέ τό Ἰσλάμ. Ὁ Deschamps ἀναφέρει τή μαρτυρία μιᾶς Μουσουλ-
μάνας πού συνάντησε στόν Δομοκό καί ἡ ὁποία στήν ἐρώτηση γιατί ἔφυγαν
οἱ ὁμόθρησκοί της ἀπάντησε σέ πολύ καλά ἑλληνικά (ὅπως σχολιάζει ὁ ἴδιος):
«φοβοῦνταν ὅτι οἱ Ἕλληνες θά τούς παρενοχλοῦσαν, θά τούς συμπεριφέρον-
ταν ἄσχημα καί θά ἀνάγκαζαν τά παιδιά τους νά φορέσουν καπέλο»38. Ἐκείνη
τήν ἐποχή τό καπέλο συμβόλιζε τόν «ἄπιστο» (gâvur, γκιαούρη), ἐνῶ ὁ πιστός
Μουσουλμάνος ἔπρεπε νά φορᾶ φέσι ἤ τουρμπάνι39.

Ἡ παραδοσιακή ἰσλαμική ἀντίληψη ὅτι ἕνας Μουσουλμάνος δέν μποροῦσε
–ἤ τουλάχιστον ἔπρεπε νά ἀποφεύγει– νά ζεῖ σέ ἕνα μή μουσουλμανικό κρά-
τος συνέτεινε σέ αὐτή τήν τάση φυγῆς. Ὁ Deschamps παρατηρεῖ ὅτι γιά τούς
Μουσουλμάνους ἡ πατρίδα «…εἶναι κυρίως ἡ θρησκευτική σύνδεση, ἡ κοινό-
τητα τῶν πιστῶν πού εἶναι ἐγκαταστημένη γύρω ἀπό τούς μιναρέδες, ἀπό
ὅπου ὁ ἰμάμης διακηρύττει στίς τέσσερις ἄκρες του ὁρίζοντα τή μεγαλοσύνη

37 Ὁ Βεργόπουλος (1975), 120 ὑποστηρίζει ὅτι οἱ προβλέψεις τῆς Συνθήκης τῆς Κωνσταντινούπο-
λης δέν ἐμπόδισαν «τήν μαζική ἀποχώρηση τῶν τούρκων νομέων, οἱ ὁποῖοι ἐφοδιασμένοι μέ τούς
νεοπαγεῖς τίτλους ἀπόλυτης κυριότητας παρουσιάστηκαν στήν χρηματιστηριακή ἀγορά τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, ἀναζητώντας ἀγοραστές». Πάντως, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ ἴδιος (1975), 117-119,
τό Ἑλληνικό Κράτος τόσο στήν περίπτωση τῆς Ἀττικῆς ὅσο καί τῶν Ἰονίων Νήσων σεβάστηκε
τούς προγενέστερους τίτλους ἰδιοκτησίας.
38 «Ιls ont craint que les Grecs ne les vexent, ne les battent, ne forcent leurs enfances à porter le
chapeau», βλ. Deschamps (1921), 304.
39 Ἡ διαμάχη μεταξύ «καπέλου» καί «φεσιοῦ» ἐπιλύθηκε ἀπό τόν Κεμάλ Ἀτατούρκ ὑπέρ τοῦ
καπέλου στό πλαίσιο τῆς γενικότερης πολιτικῆς του γιά τή διαμόρφωση μιᾶς νέας ταυτότητας
γιά τήν Τουρκία.
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τοῦ Ἀλλάχ»40. Εἰδικά στήν περίπτωση τῆς Θεσσαλίας δέν πρέπει νά ἀποκλει-
στεῖ καί ἡ αἴσθηση πού ἴσως εἶχαν ὁρισμένοι Μουσουλμᾶνοι ὅτι ἡ ἀπελευθέ-
ρωσή της σήμαινε τήν ἐπιστροφή τους στούς παλαιούς κατόχους της καί,
συνεπῶς, οἱ ἴδιοι θά συμβόλιζαν ἕνα παρελθόν ξένης κυριαρχίας μέ ὅ,τι θά
μποροῦσε αὐτό νά σημαίνει γιά τούς ἴδιους καί τή σχέση τους μέ τό Ἑλληνικό
Κράτος καί τούς συντοπίτες τους41.

Αὐτό πού εἶναι ἀπολύτως βέβαιο εἶναι ὅτι οἱ λόγοι ἀποχώρησης δέν συν-
δέονται μέ τήν πολιτική τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἤ τήν ἀντιμετώπιση τῶν
Μουσουλμάνων ἀπό τούς πρώην ραγιάδες συντοπίτες τους42. 

Σχετικά μέ αὐτό τό θέμα ὁ Deschamps παρατηρεῖ: «Ὡστόσο φαίνεται ὅτι ἡ
κυβέρνηση ἔκανε εἰλικρινεῖς προσπάθειες γιά νά ἀποφύγει τίς τριβές, γιά νά
κρατήσει καί νά προσελκύσει τούς ὀθωμανικούς πληθυσμούς τῶν προσαρτη-
μένων ἐπαρχιῶν. Πρίν ἀπό κάποια χρόνια, τρεῖς Μουσουλμᾶνοι βουλευτές
ἦταν μέλη τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου. Ὁ βασιλιάς φρόντισε νά διαμορφώσει
ἕνα παλιό τέμενος43 γιά νά μποροῦν νά ἀσκοῦν τά θρησκευτικά τους καθή-
κοντα. Οἱ πιστοί παρά ταῦτα ἔφυγαν, ἀδυνατώντας νά παραμείνουν σέ μιά
χώρα ὅπου δέν κυματίζει ἡ πράσινη σημαία τοῦ Προφήτη»44.

Ἡ πολιτική τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί ἡ συμπεριφορά τῶν Ὀρθόδοξων

40 «C’ est surtout l’ association religieuse, la communauté des fidèles, campés au tour des minarets,
d’ où l’ imam annonce aux quatre coins de l’ horizon la grandeur d’ Allah» βλ. Deschamps (1921), 307.
41 Προφανῶς δέν εἶναι τυχαῖος ὁ τόπος μετοικεσίας ὅσων Κονιάρων ἀποχώρησαν, ὅπως ἀναφέ-
ρεται στίς περιγραφές τοῦ Τριανταφυλλίδη (1974), 18, 25.
42 Οἱ σχέσεις μεταξύ των δύο σύνοικων στοιχείων φαίνεται ὅτι ἦταν πολύ καλές. Ὁ Τριανταφυλ-
λίδης (1974), 24, 25, 29 ἀναφέρει ὅτι «…εἶναι ἐν τούτοις ἀναμφισβήτητον, ὅτι οἱ ”Κονιάροι“ ἐγένον-
το οἱ ἐργατικώτεροι, φιλησυχώτεροι καί ἐντιμώτεροι τῶν γεωργῶν τῆς Θεσσαλίας, οὐδέποτε
ἐκτραπέντες εἰς ἀδικίας ἤ καταπιέσεις χριστιανῶν. Ἄν καί ἦσαν ἀπόγονοι πολεμικῆς φυλῆς, οὐδέν
τῶν ἐλαττωμάτων τῆς βιαιοπάθειας διέσωσαν, καί ἀπετέλουν ἐν μέσῳ τῶν Χριστιανῶν κολλίγων
στοιχεῖον προοδευτικόν, καί στοιχεῖον εἰρηνικόν…τά κονιαροχώρια διεκρίνοντο μέχρι τῆς προσαρ-
τήσεως διά τήν ποικιλίαν τῆς παραγωγῆς καί τήν εὐημερίαν τῶν κατοίκων. Ἡ ἀναχώρησίς των
ὑπῆρξεν μεγίστη ζημία διά τήν Θεσσαλικήν παραγωγήν…», ἐνῶ στή συνέχεια δέν διστάζει νά τονί-
σει ὅτι «…Ἡ Θεσσαλία ἐπί Τουρκοκρατίας, δέν ἐτυραννεῖτο ἀπό τούς Τούρκους, ἀλλ’ ἀπό τούς
κοτζαμπάσηδες διά τῶν Τούρκων...».
43 Κατά πᾶσα πιθανότητα ἐννοεῖ τό Τέμενος τῆς Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, τό ὁποῖο σήμερα, μετά τήν
πλήρη ἀποκατάστασή του ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, λειτουργεῖ ὡς ἐπισκέψιμος μουσειακός
χῶρος.
44 «Mais le gouvernement semble avoir fait un effort sincere pour eviter les froisssements, pour rete-
nir et attirer a lui les populations ottomanes des provinces annexees. Il y a quelques annees, trois
deputes musulmans siegeaient a la chambre hellenique; le roi fit amenager une vieille mosquee pour
leur permettre de faire leurs devotions. Les croyants sont partis malgre tout, incapables de rester
dans un pays ou ne flotte pas le drapeau vert du prophete» βλ. Deschamps (1921), 308.
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Χριστιανῶν τῆς Θεσσαλίας ἐπέτρεψε στούς Μουσουλμάνους πού ἀποφάσι-
σαν νά μείνουν, νά ὑπερδιπλασιάσουν τόν πληθυσμό τους μέσα σέ λίγα χρό-
νια. Ἡ συμπεριφορά τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν τῆς Θεσσαλίας, ἡ ὁποία
πιθανότατα συνδέεται μέ τή θετική στάση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ
ἰδιαίτερα σημαντικό παράγοντα πού συνέβαλε θετικά στήν ὑλοποίηση τῆς
γενικότερης κρατικῆς πολιτικῆς γιά τούς Μουσουλμάνους τῆς Θεσσαλίας,
ἀλλά καί στήν ἐμπέδωση αἰσθήματος ἀσφάλειας στούς ἴδιους ὅτι ἡ Ἑλλάδα
ἦταν ἀποφασισμένη νά σεβαστεῖ καί νά ἐγγυηθεῖ πλήρως τά δικαιώματά τους.  

Μέ βάση ὅλα τα προαναφερθέντα μποροῦμε νά καταλήξουμε στό συμπέ-
ρασμα ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία φρόντισε νά διαχειριστεῖ μέ τέτοιο τρόπο τή
μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θεσσαλίας, ὥστε νά μήν δημιουργηθοῦν προ-
βλήματα στή διεθνή της εἰκόνα45, στή γενικότερη εἰκόνα της στούς μουσουλ-
μανικούς πληθυσμούς ἐκτός Θεσσαλίας46 καί τίς ἑλληνοοθωμανικές σχέσεις.

Στίς διασκέψεις τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου τῆς Εἰρήνης τό 1919 στό
Παρίσι, ἡ ὁποία ἀσχολήθηκε μέ τό θρακικό ζήτημα, ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος πρός
ἐπίρρωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν του γιά τήν καλή συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων ἀπέ-
ναντι στούς Μουσουλμάνους, ἀνέγνωσε ἀποσπάσματα ἀπό ἕνα ἄρθρο τοῦ D’
Espèrey στό περιοδικό Revue du Monde Musulman τοῦ ἔτους 1911 σχετικά μέ ἕνα
ταξίδι του στή Θεσσαλία γιά τό ὁποῖο ἐξέφραζε πολύ θετικές ἐντυπώσεις47.

Μετά τό 1913 ἡ μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θεσσαλίας ἐντάσσεται καί
ἀκολουθεῖ τίς γενικότερες προβλέψεις γιά τίς μουσουλμανικές μειονότητες
πού ἀναφέρονται στή Σύμβαση τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1913. Ἡ ἑλληνική ἥττα τοῦ
1922 ὁδήγησε στήν ὑποχρεωτική ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν μεταξύ Ἑλλάδας
καί Τουρκίας στήν ὁποία συμπεριελήφθησαν καί οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Θεσ-
σαλίας.

45 Ἤδη ἀπό τό 1876 ὁ Χ. Τρικούπης (1999), 289 ἔγραφε ὅτι «…Πρός τόν σκοπόν ἄρα τοῦτον
[ἐννοεῖ τήν ἐπίτευξη τῆς Μεγάλης Ἰδέας] καθῆκον ἔχει νά ἐργάζηται ἡ Ἑλλάς τιμίως καί εὐπαρ-
ρησιάστως σεβομένη τά διεθνῆ νόμιμα, καθό ἀπολαύουσα διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως, καί ἀποδίδου-
σα τοῖς ἄλλοις ὅ,τι ἀπαιτεῖ ὑπέρ ἑαυτῆς…».
46 Ὁ Τριανταφυλλίδης (1974), 26 ἀναφέρει ὅτι «…κατά τήν κρίσιμον ταύτην περίοδον τῆς ἐγγείου
ἰδιοκτησίας ἐν Θεσσαλίᾳ τό Ἑλληνικόν Κράτος ἔπαθε ἀπίστευτον τύφλωσιν. Συνέλαβε τήν μωράν
ἰδέαν, ὅτι διά τῆς ἐνισχύσεως καί προστασίας τῶν τσιφλικίων, ἤθελε συγκρατήσει τούς Βέηδες
τῆς Θεσσαλίας ὑπό τήν Ἑλληνικήν ἐπιρροήν, καί ἤθελε προσελκύσει τήν εὔνοιαν καί ἐμπιστοσύ-
νην τῶν ἐν Ἠπείρω καί Μακεδονία συναδέλφων των…».
47 Βλ. Petsalis – Dimoidis (1978), 155.
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