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Βοεβόόδες της Κοζάάνης 

και ο ρόόλος τους στην απονοµήή της δικαιοσύύνης κατάά τον 19ο αιώώνα∗ 

 

 Α. Ο τίίτλος του βοεβόόδα προσδιόόριζε αρχικάά το στρατιωτικόό διοικητήή διαφόό-

ρων σλαβικώών φύύλων1. Τον 17ο αιώώνα χαρακτήήριζε το διορισµέένο εκπρόόσωπο του 

παλατιούύ στη διοίίκηση και συγκέέντρωση των φόόρων ενόός καζάά2 ενώώ απόό τον 18ο 

αιώώνα και µετάά, τον αξιωµατούύχο που µίίσθωνε το δικαίίωµα είίσπραξης των φόόρων 

αυτώών. Λόόγω της συµµετοχήής του στη δηµοσιονοµικήή διαδικασίία, ο βοεβόόδας ήήταν 

συχνάά φορέέας µιας πολυδιάάστατης εξουσίίας µε αρµοδιόότητες διοικητικέές, εκτελε-

στικέές και δικαστικέές, όόταν δεν υπήήρχε καδήής στην περιοχήή δικαιοδοσίίας του3. 

                                                
            *Δηµοσιεύύτηκε στην  Επιστηµονικήή Επετηρίίδα του Τµήήµατος Νοµικήής της Σχολήής Νοµικώών, 
Οικονοµικώών και Πολιτικώών Επιστηµώών του Α.Π.Θ. ΝΟΜΟΣ.13 «Πνεύύµατος δώώρηµα Γεωργίίω Π. 
Νάάκω», Θεσσαλονίίκη 2010, σελ. 279 κ.ε. 

1) Ο όόρος βοεβόόδας, σλαβικήής προέέλευσης, προσδιόόριζε το στρατιωτικόό διοικητήή µιας περιοχήής 
κατ' αντιστοιχίία µε το βυζαντινόό στρατηγόό. Την περίίοδο της τουρκοκρατίίας χρησιµοποιήήθηκε και για 
πολιτικούύς αξιωµατούύχους (ηγεµόόνες Μολδαβίίας και Βλαχίίας) ήή ανώώτερους διοικητικούύς υπαλλήή-
λους. Βλ. Ι. Χλωρούύ, Λεξικόόν Τουρκο-Ελληνικόόν, τόόµ. Β', Εν Κωνσταντινουπόόλει 1900, σελ. 1956 - 1957, 
Ελέένης Ε. Κούύκκου, Θεσµοίί και προνόόµια του Ελληνισµούύ µετάά την ΆΆλωση, Διαµόόρφωση της ελληνικήής 
κοινωνίίας κατάά την τουρκοκρατίία, Αθήήνα - Κοµοτηνήή 1988₂, σελ. 208, Μαρίίας Νυσταζοπούύλου - Πελε-
κίίδου, Βυζάάντιο και Σλάάβοι - Ελλάάδα και Βαλκάάνια (6ος – 20όός αι.), Θεσσαλονίίκη 2001, σελ. 126. 

2) H µεγαλύύτερη στρατιωτικο-διοικητικήή ενόότητα στην οθωµανικήή αυτοκρατορίία ήήταν το εγιαλέέ-
τι. Αυτόό υποδιαιρούύνταν σε σαντζάάκια και αυτάά σε καζάάδες υπόό τη διοικητικήή - δικαστικήή δικαιοδοσίία 
ενόός καδήή (ιεροδίίκη). Μέέχρι τον 19o αι. η δοµήή της αυτοκρατορίίας βασιζόόταν στο τιµάάριο, τµήήµα δη-
µόόσιας γης που µέέρος των προσόόδων του παραχωρούύνταν απόό το σουλτάάνο σε πρόόσωπα του στρατι-
ωτικούύ ήή γραφειοκρατικούύ µηχανισµούύ έέναντι παροχήής υπηρεσιώών. Η κάάρπωση µέέρους του εισοδήή-
µατος της παραχωρούύµενης έέκτασης παρείίχε στον τιµαριούύχο και την εξουσίία για είίσπραξήή του. Ο 
σουλτάάνος και οι υψηλοίί αξιωµατούύχοι του παλατιούύ σπάάνια επισκέέπτονταν τις περιοχέές δικαιοδο-
σίίας τους, ιδιαίίτερα αν αυτέές ήήταν αποµακρυσµέένες. Συνήήθιζαν λοιπόόν να διορίίζουν εκπροσώώπους 
τους για τη διοίίκηση και τη συγκέέντρωση των φόόρων. Οι διορισµέένοι σε σαντζάάκι έέφεραν τον τίίτλο 
του µουτεσελίίµη και σε καζάά τον τίίτλο του βοεβόόδα (17ος - 19ος αι.). Η περιοχήή δικαιοδοσίίας του βοε-
βόόδα αποκαλούύνταν και βοεβοδαλίίκι. Βλ. Ν.Γ. Μοσχοβάάκη, Το εν Ελλάάδι δηµόόσιον δίίκαιον επίί τουρκο-
κρατίίας, Εν Αθήήναις 1882, σελ. 39 επ., Ι.Γ. Γιαννόόπουλου, Η διοικητικήή οργάάνωσις της Στερεάάς Ελλάά-
δος κατάά την τουρκοκρατίίαν (1393 - 1821), Συµβολήή εις την µελέέτην της Επαρχιακήής Διοικήήσεως του 
κυριάάρχου Οθωµανικούύ Κράάτους, Εν Αθήήναις 1971, σελ. 26 επ., Β. Δηµητριάάδη, Η Κεντρικήή και Δυτικήή 
Μακεδονίία κατάά τον Εβλιγιάά Τσελεµπήή, Θεσσαλονίίκη 1973, σελ. 28 επ., 361 επ., Γ.Π. Νάάκου, Το νοµικόό 
καθεστώώς των τέέως δηµοσίίων οθωµανικώών γαιώών 1821 - 1912,  Θεσσαλονίίκη 1984, σελ. 48 επ. (εφεξήής: 
Νάάκου, Οθωµανικέές γαίίες), Κ.Ε. Καµπουρίίδη, Η νεόότερη Ελλάάδα µέέσα απόό οθωµανικέές αρχειακέές πη-
γέές – Οικονοµίία, θεσµοίί και κοινωνίία στη Θεσσαλίία του 17ου αιώώνα, Θεσσαλονίίκη 2009, σελ. 34 επ.  

3) Οι διάάφορες πηγέές εσόόδων της αυτοκρατορίίας διαιρούύνταν σε ενόότητες προσόόδων (µουκαταάά-
δες) που διαχειρίίζονταν είίτε έένας έέµµισθος υπάάλληλος (εµίίνης) είίτε έένας ιδιώώτης (µουλτεζίίµ), ανε-
ξαρτήήτως θρησκεύύµατος ήή αξιώώµατος, δυνάάµει ετήήσιας µίίσθωσης µετάά απόό πλειοδοσίία (ιλτιζάάµ). Ο 
πλειοδόότης προκατέέβαλε το ποσόό και στη συνέέχεια καθόόριζε ο ίίδιος το ποσόό που θα εισέέπραττε απόό 
τους υπόόχρεους, επιδιώώκοντας όόσο το δυνατόόν περισσόότερα κέέρδη για τον εαυτόό του. Στα τέέλη περίί-
που του 17ου αι. εισήήχθη το σύύστηµα της ισόόβιας εκµίίσθωσης προσόόδων µε πλειοδοσίία (µαλικιανέέ) 
που γενικεύύτηκε τον 18ο αι. Ο µισθωτήής, συνήήθως υψηλόόβαθµος Οθωµανόός αξιωµατούύχος, πλήήρωνε 
εφάάπαξ έένα ποσόό και επιπλέέον έένα σταθερόό ποσόό κάάθε χρόόνο. Διέέµενε στην πρωτεύύουσα και κατάά 
κανόόνα υπενοικίίαζε σε τρίίτους την είίσπραξη των προσόόδων απόό την περιοχήή ευθύύνης του για µικρόό-
τερα χρονικάά διαστήήµατα. Οι περιοχέές υπόό το σύύστηµα του µαλικιανέέ θεωρούύνταν ευνοηµέένες κα-
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             Β.  Βοεβόόδες χρηµάάτισαν και στην Κοζάάνη4 κατάά τον 19ο αιώώνα5, ωστόόσο ε-

                                                                                                                                          
θώώς απαλλάάσσονταν απόό έέκτακτους φόόρους. Απόό τον 18ο αι. και η θέέση του βοεβόόδα ενοικιαζόόταν µε 
πλειοδοσίία. Ο µουκαταάάς γινόόταν µονάάδα «ανεξάάρτητη» απόό την κεντρικήή διοίίκηση και ο βοεβόόδας 
αναλάάµβανε το ρόόλο του διοικητήή της. Είίχε την επιστασίία είίσπραξης των φόόρων και των λοιπώών 
προσόόδων του καζάά (απόό υπηρεσίίες, πρόόστιµα, τέέλη κ.α.) και ασκούύσε καθήήκοντα πολιτικούύ και 
στρατιωτικούύ διοικητήή. Υποχρεούύνταν να συµµορφώώνεται στις διαταγέές του διοικητήή του σαντζακίίου, 
να εκτελείί τις δικαστικέές αποφάάσεις, να επιβάάλλει την τάάξη. Μπορούύσε ακόόµη να επικυρώώνει πωλήή-
σεις κτηµάάτων και να επιλύύει µε τον καδήή, αλλάά και µόόνος σε περίίπτωση απουσίίας καδήή, εκκρεµείίς 
διαφορέές. Καθώώς ασκούύσε πολλέές εξουσίίες, θεωρούύνταν ο κατ’ εξοχήήν αξιωµατούύχος του καζάά. Η 
διάάρκεια της θητείίας του ήήταν κατάά κανόόνα ετήήσια, µπορούύσε όόµως να παραταθείί αν υπήήρχε εύύνοια 
του παλατιούύ. Βλ. Α.Ζ. Μάάµουκα, Τα κατάά την αναγέέννησιν της Ελλάάδος. ΉΉτοι συλλογήή των περίί την 
αναγεννωµέένην Ελλάάδα συνταχθέέντων πολιτευµάάτων, νόόµων και άάλλων επισήήµων πράάξεων, Απόό του 
1821 µέέχρι τέέλους του 1832, τόόµ. 11, Αθήήνησιν 1852, σελ. 313 - 314, Ν.Γ. Μοσχοβάάκη, όό.π., σελ. 41, 42, 89, 
Ι.Τ. Βισβίίζη, Δικαστικαίί αποφάάσεις του 17ου αιώώνος εκ της νήήσου Μυκόόνου, Επετηρίίς του Αρχείίου της 
Ιστορίίας του Ελληνικούύ Δικαίίου (ΕΑΙΕΔ) 7, Εν Αθήήναις 1957, σελ. 22 (εφεξήής: Βισβίίζη, Δικαστικαίί α-
ποφάάσεις Μυκόόνου), Δ.Π. Πασχάάλη, Τουρκοκρατούύµεναι Κυκλάάδες, Επετηρίίς Εταιρείίας Κυκλαδικώών 
Μελετώών, τόόµ. Β' (1962), Εν Αθήήναις 1962, σελ. 35 επ., Δ.Σ. Γκίίνη, Περίίγραµµα ιστορίίας του µεταβυζα-
ντινούύ δικαίίου, Πραγµατείίαι της Ακαδηµίίας Αθηνώών, τόόµ. 26 (1966), Εν Αθήήναις 1966, σελ. 310 (ερώώτ. 
ΚΔ'), Ι.Γ. Γιαννόόπουλου, όό.π., σελ. 43 - 52, Μ.Β. Σακελλαρίίου, Η Πελοπόόννησος κατάά την δευτέέραν 
τουρκοκρατίίαν (1715 - 1821), Αθήήνα 1978 (ανάάτυπο), σελ. 84 - 86, Γ.Π. Νάάκου, Η φορολογικήή νοµοθεσίία 
κατάά την ελληνικήήν επανάάστασιν (1821 - 1826), Επιστηµονικήή Επετηρίίς Σχολήής Νοµικώών και Οικονοµι-
κώών Επιστηµώών Αριστοτελείίου Πανεπιστηµίίου Θεσσαλονίίκης (ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ), τόόµ. Ι’, «Εις µνήήµην 
Κωνσταντίίνου Ν. Καραβάά», Θεσσαλονίίκη 1978 (ανάάτυπο), σελ. 1154 [6] επ. (εφεξήής: Νάάκου, Φορολογι-
κήή νοµοθεσίία), Μ.Α. Τουρτόόγλου, Η νοµολογίία των κριτηρίίων της Μυκόόνου (17ος - 19ος αι.), Επετηρίίς 
του Κέέντρου Ερεύύνης της Ιστορίίας του Ελληνικούύ Δικαίίου (ΕΚΕΙΕΔ) 27-28 (1980 - 1981), Εν Αθήήναις 
1985, σελ. 5, 16, Ξ.Α. Αντωνιάάδη, Οι βοεβόόδες της Σκύύρου στην τουρκοκρατίία, Αρχαιολογίία 29 (1988), 
σελ. 52 επ., H. Inalcik, An economic and social history of the Ottoman Empire, vol. 1, 1300 - 1600, Cambridge 
1994, σελ. 74, 84, Ι.Τ. Βισβίίζη, Η κοινοτικήή διοίίκησις των Ελλήήνων κατάά την τουρκοκρατίίαν, «Η ιδιο-
προσωπίία του νέέου ελληνισµούύ», τόόµ. Α', Αθήήνα 1999, σελ. 104, Γ.Ι. Σαλακίίδη, Τα Σουλτανικάά έέγγραφα 
της Δηµοτικήής Βιβλιοθήήκης της Κοζάάνης (1721 - 1909), Κοζάάνη 2004, σελ. 154 – 157.      

4) Η Κοζάάνη οικίίστηκε περίί τα τέέλη του 14ου αι., όόταν κυνηγηµέένοι άάποικοι απόό την ΉΉπειρο και 
κάάτοικοι απόό τους γύύρω οικισµούύς εγκαταστάάθηκαν στα δυτικάά της σηµερινήής πόόλης. ΎΎπαρξη συ-
γκροτηµέένου οικισµούύ τεκµαίίρεται απόό τον 16ο αι. Αµιγώώς γεωργοκτηνοτροφικήή περιοχήή µέέχρι τον 
17ο αι., αναδείίχθηκε σε πνευµατικόό, εµπορικόό και βιοτεχνικόό κέέντρο της περιοχήής τον 18ο – 19ο αι. 
Απελευθερώώθηκε στις 11.10.1912. Περισσόότερα για την ιστορίία της Κοζάάνης βλ. Π.Ν. Λιούύφη, Ιστορίία 
της Κοζάάνης, Εν Αθήήναις 1924, σελ. 45 επ., Μ.Α. Καλινδέέρη, Γραπτάά µνηµείία απόό τη Δυτ. Μακεδονίία 
χρόόνων τουρκοκρατίίας, Πτολεµαΐς 1940, σελ. 3 επ. (εφεξήής: Καλινδέέρη, Γραπτάά µνηµείία), Του ιδίίου, Αι 
συντεχνίίαι της Κοζάάνης επίί Τουρκοκρατίίας, Θεσσαλονίίκη 1958, σελ. 8 επ. (εφεξήής: Καλινδέέρη, Συντε-
χνίίαι), Μ. Παπακωνσταντίίνου, Μια βορειοελλαδικήή πόόλη στην τουρκοκρατίία, Ιστορίία της Κοζάάνης 
(1440 - 1912), Αθήήνα 1998₂, σελ. 19 επ., Μαρίίας Χριστίίνας Χατζηϊωάάννου, Η ιστορικήή εξέέλιξη των οικι-
σµώών στην περιοχήή του Αλιάάκµονα κατάά την τουρκοκρατίία - Ο κώώδικας αρ. 201 της Μονήής Μεταµορφώώ-
σεως του Σωτήήρος Ζάάβορδας, Αθήήνα 2000, σελ. 30 επ. 

5) Η αρχικήή έέλευση βοεβόόδα στην Κοζάάνη δεν µπορείί να χρονολογηθείί µε ακρίίβεια. Η τοπικήή ι-
στοριογραφίία διασώώζει όότι µε ενέέργειες του Χαρίίσιου Τράάντα, αποκαλούύµενου και µπασιάά (αρχηγούύ), 
η Κοζάάνη τέέθηκε τον 17ο αι. υπόό την προστασίία της µητέέρας του σουλτάάνου, µε συνέέπεια απαλλαγέές 
απόό έέκτακτους φόόρους, ελεύύθερη άάσκηση θρησκευτικώών τελετώών και απαγόόρευση µόόνιµης εγκατάά-
στασης Οθωµανώών στα όόριάά της. Διασωθέέντα σουλτανικάά έέγγραφα του Σελήήµ Γ’ (29.3.1794 και 
16.9.1798) για ανανέέωση της εκχώώρησης του µουκαταάά Κοζάάνης ως µαλικιανέέ, καθώώς και αίίτηµα των 
κατοίίκων της κοινόότητας στον καδήή του Εγρίί Μπουτζάάκ και την Υψηλήή Πύύλη (25.12.1833) για επανα-
φοράά του συστήήµατος µαλικιανέέ αντίί του ιλτιζάάµ, που είίχε επιβληθείί για το διάάστηµα 1832 - 1833, 
συνιστούύν έένδειξη όότι ο µουκαταάάς της Κοζάάνης ήήταν ήήδη παραχωρηµέένος απόό τον 18ο αι. ως µαλι-
κιανέές στη Fatma Sultan. Αν λάάβουµε δε υπόόψη όότι  ήήδη απόό τα µέέσα του 17ου αι. η Κοζάάνη, όόπως και 
όόλη σχεδόόν η περιοχήή της σηµερινήής Δυτικήής Μακεδονίίας, ήήταν χάάσι (κατηγορίία τιµαρίίου µε ετήήσια 
γαιοπρόόσοδο πάάνω απόό 100.000 άάσπρα που ανήήκε στο σουλτάάνο) και όότι το σύύστηµα του µαλικιανέέ 
εισήήχθη περίί τα τέέλη του 17ου αι. δεν µπορείί να αποκλειστείί και η έέλευση βοεβόόδα την ίίδια περίίοδο 
στην Κοζάάνη. Απόό την άάλλη, η Κοζάάνη αναφέέρεται στις πηγέές ως έέδρα καζάά τον 19ο αι. ενώώ απόό τον 
17ο αι. φέέρεται όότι ανήήκε στον καζάά του Εγρίί Μπουτζάάκ, όόπου έέδρευαν καδήής, «ἐξωτερικόόν κριτήήριον» 
και βοεβόόδας, στοιχείία που µάάλλον περιορίίζουν την πιθανόότητα να έέδρευε  βοεβόόδας στην Κοζάάνη το 
αντίίστοιχο διάάστηµα. Σποραδικέές και ασαφείίς ως προς την έέδρα και τις αρµοδιόότητες των βοεβόόδων 
τον 18ο αι. είίναι και οι πληροφορίίες απόό διασωθείίσες επιστολέές Κοζανιτώών στο Πατριαρχείίο και άάλ-
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λάάχιστα είίναι γνωστάά για τις αρµοδιόότητες που άάσκησαν στην πράάξη, ιδιαίίτερα τις 

δικαστικέές. Αυτήή την πλευράά της εξουσίίας τους θα προσπαθήήσουµε να ανιχνεύύ-

σουµε στην παρούύσα εργασίία, έέχοντας ως οδηγόό τις πληροφορίίες που αντλούύµε 

απόό εγγραφέές σε δύύο κώώδικες της Επισκοπήής Σερβίίων και Κοζάάνης6 των ετώών 1815 

– 1831 και 1832 – 18687. Οι εξεταζόόµενες εγγραφέές ανάάγονται στην περίίοδο 1821 – 

                                                                                                                                          
λους εκκλησιαστικούύς παράάγοντες στα 1785 και 1787 καθώώς και του Επισκόόπου Θεόόφιλου προς οµο-
λόόγους του (1789 – 1795). Απόό αυτέές προκύύπτει κυρίίως η άάθλια οικονοµικήή κατάάσταση των Κοζανι-
τώών που επιβάάρυναν οι φόόροι και τα δοσίίµατα που απαιτούύσαν οι βοεβόόδες ενίίοτε και µε τη συνδροµήή 
εκκλησιαστικώών παραγόόντων, όόπως χαρακτηριστικάά συνάάγεται απόό διαµαρτυρίία τους στο Πατριαρ-
χείίο το 1787 για «τάά φερσίίµατα» του Μητροπολίίτη Βοδενώών Μελέέτιου, ο οποίίος χωρίίς την έέγκριση του 
Πατριαρχείίου πέέτυχε την αντικατάάσταση του µέέχρι τόότε βοεβόόδα και περιφερόόµενος µαζίί του στην 
Κοζάάνη «ἁρµατωµέένος ἀπόό ποδῶν ἕως κεφαλῆς» απαιτούύσε ως µπουµπασίίρης (ελεγκτήής) να εισπράά-
ξει µε βίία τις οφειλέές «διάά τόόν µουκατᾶν» της. Μάάλλον τυποποιηµέένη είίναι και µια επιταγήή στο φιρ-
µάάνι διορισµούύ του Επισκόόπου Κοζάάνης Θεόόφιλου (22.8.1785) προς τους βοεβόόδες και άάλλους αξιωµα-
τούύχους να µην εισπράάττουν για λογαριασµόό τους χρήήµατα ήή αντικείίµενα των ιερέέων και µοναχώών 
που παραλάάµβανε για το δηµόόσιο θησαυροφυλάάκιο ο Επίίσκοπος. Βέέβαια αν συνυπολογίίσει κανείίς 
όότι η διοικητικήή δοµήή της οθωµανικήής αυτοκρατορίίας υπέέστη µεταρρυθµίίσεις απόό τον 18ο αι. και µε-
τάά, ενδέέχεται να έέδρευε βοεβόόδας στην Κοζάάνη έέστω και αν αυτήή δεν καταγράάφεται ως έέδρα καζάά. 
Πάάντως η πρώώτη απόό τις µαρτυρίίες που παρατίίθενται στην παρούύσα εργασίία ανάάγεται στο 1821 και 
η τελευταίία στο 1834, στοιχείίο που υποδηλώώνει την ύύπαρξη βοεβόόδα στην Κοζάάνη τουλάάχιστον απόό 
τις αρχέές του 19ου αι. µέέχρι και την έέναρξη των οθωµανικώών µεταρρυθµίίσεων. Οι βοεβόόδες που υπη-
ρέέτησαν στην Κοζάάνη κατάά τον 19ο αι. είίναι οι Ισµαήήλ αγάάς (1821), Χαφούύζ αγάάς (1822), Νεµετολάά-
µπεης (1823), Σουλεϊµάάν αγάάς (1827, 1834), Αλήήµπεης (1827, 1828), Χαϊρεντίίνµπεης (1830) και  Ζου-
µπέέρ αγάάς (1831). Τα κύύρια ονόόµατάά τους παραπέέµπουν σε προσωνύύµια του Προφήήτη Μωάάµεθ ήή 
βιβλικώών µορφώών που εµφανίίζονται στο Κοράάνι. ΈΈτσι, ελλείίψει και περισσόότερων διαθέέσιµων πλη-
ροφοριώών υποθέέτουµε όότι πρόόκειται για µουσουλµάάνους αξιωµατούύχους. Βλ. Ν.Θ. Σχινάά, Οδοιπορι-
καίί σηµειώώσεις Μακεδονίίας, Ηπείίρου, νέέας οροθετικήής γραµµήής και Θεσσαλίίας, τόόµ. 1ος, Εν Αθήήναις 
1886, σελ. Η', 94 - 96, Π.Ν. Λιούύφη, όό.π., σελ. 70 - 75, 98 – 99, Μ.Α. Καλινδέέρη, Σηµειώώµατα ιστορικάά (εκ 
της Δυτ. Μακεδονίίας), Πτολεµαΐς 1939, σελ. 10 επ., Του ιδίίου, Γραπτάά µνηµείία, σελ. 14, Του ιδίίου, Τα 
λυτάά έέγγραφα της Δηµοτικήής Βιβλιοθήήκης Κοζάάνης 1676 – 1808, Εν Θεσσαλονίίκη 1951, σελ. 58 – 59 
(έέγγρ. 40.1), 74 – 77 (43), 85 (46), 131 (71), Του ιδίίου, Συντεχνίίαι, σελ. 9 -10, Β. Δηµητριάάδη, όό.π., σελ. 28 
επ., 69, 183, 199 επ., Α. Βακαλόόπουλου, Ιστορίία της Μακεδονίίας 1354 – 1833, Θεσσαλονίίκη 1992, σελ. 
242 επ., Α.Κ. Ιορδάάνογλου, Οθωµανικέές Επετηρίίδες (Σαλναµέέ) του Βιλαετίίου Μοναστηρίίου, Μακεδο-
νικάά 9 (1993 - 1994), Θεσσαλονίίκη 1994, σελ. 308 επ., G. Endress, Islam - Μια εισαγωγήή στην ιστορίία του, 
µτφρ.: Γ. Σαλακίίδης, Αθήήνα 2004, σελ. 199 επ., Γ.Ι. Σαλακίίδη, όό.π., σελ. 13 – 15, 23 επ. (όόπου και το διο-
ριστήήριο φιρµάάνι του 1785 / έέγγρ. 3), 139 - 144, 147 - 148, 154 επ.  

6) Η Επισκοπήή Σερβίίων και Κοζάάνης φέέρεται όότι λειτούύργησε αρχικάά περίί τον 4ο αι. ως Καισαρείί-
ας. Τον 7ο αι. µεταφέέρθηκε στα Σέέρβια και απόό εκείί το 1745 στην Κοζάάνη, όόπου ανεγέέρθηκε και Επι-
σκοπείίο µε ενέέργειες του Επισκόόπου Μελετίίου. Το 1757 το επισκοπικόό κτίίριο στα Σέέρβια αποτεφρώώ-
θηκε µαζίί µε πολύύτιµα αρχείία. Το 1882 η Επισκοπήή αναβαθµίίστηκε σε Μητρόόπολη υπαγόόµενη απευ-
θείίας στο Οικουµενικόό Πατριαρχείίο και απόό το 1928 στην Αυτοκέέφαλη Εκκλησίία της Ελλάάδας ως µια 
των εκκλησιαστικώών επαρχιώών της λεγόόµενης Εκκλησίίας των Νέέων Χωρώών. Τον 19ο αι., που ενδια-
φέέρει εν προκειµέένω, λειτουργούύσε στην Κοζάάνη Επισκοπικόό Δικαστήήριο, συγκροτούύµενο απόό κληρι-
κούύς ήή κληρικούύς και λαϊκούύς µε Πρόόεδρο τον εκάάστοτε Επίίσκοπο. Το δικαστήήριο επέέλυε διαφορέές 
που αφορούύσαν όόλες σχεδόόν τις έέννοµες σχέέσεις ιδιωτικούύ δικαίίου. Βλ.  Καλινδέέρη, Γραπτάά µνηµείία, 
σελ. 66 επ., Δ.Σ. Γκίίνη, Πέέντε επισκοπικαίί αποφάάσεις διαζυγίίου της Δυτ. Μακεδονίίας του ΙΗ’ αιώώνος, 
Επετηρίίς Εταιρείίας Βυζαντινώών Σπουδώών (ΕΕΒΣ), έέτος ΚΓ’, Αθήήναι 1953, σελ. 348 επ., Λ.Α. Παπαϊωάάν-
νου, Η Μητρόόπολη Σερβίίων και Κοζάάνης, «Οικοδοµήή και Μαρτυρίία», τόόµ. Β’, Εν Κοζάάνη 1992, σελ. 318 
επ. 

7)  Οι  συγκεκριµέένοι ανέέκδοτοι κώώδικες φυλάάσσονται στην Κοβεντάάρειο Δηµοτικήή Βιβλιοθήήκη 
Κοζάάνης και έέχουν ταξινοµηθείί µε τους αριθµούύς 8 και 9 αντίίστοιχα απόό τον Α. Σιγάάλα,  Απόό την 
πνευµατικήή ζωήήν των ελληνικώών κοινοτήήτων της Μακεδονίίας, Α’. Αρχείία και βιβλιοθήήκαι Δυτικήής Μα-
κεδονίίας, Θεσσαλονίίκη 1939, σελ. 76. Η αρίίθµηση των σελίίδων του κώώδικα 1815 - 1831 είίναι περίίπλοκη 
και ενίίοτε ασυνεχήής, γι’ αυτόό και επιλέέχθηκε η παραποµπήή στην αρχικήή αρίίθµηση. Για λόόγους οικο-
νοµίίας χώώρου, στην εργασίία παρατίίθενται µόόνον ενδεικτικάά αποσπάάσµατα απόό τις εξεταζόόµενες 
εγγραφέές, οι οποίίες µεταγράάφηκαν και πρόόκειται να εκδοθούύν απόό την γράάφουσα ενώώ αναγκαστικάά 



 4 

1834, πριν τις οθωµανικέές µεταρρυθµίίσεις8 και διασώώζουν ενδιαφέέρουσες µαρτυρίί-

ες για την ανάάµειξη των βοεβόόδων στην επίίλυση των ιδιωτικώών διαφορώών στην 

κοινόότητα Κοζάάνης.  

 Γ. ΌΌπως είίναι γνωστόό, η Εκκλησίία ασκούύσε αρχικάά δικαστικήή δικαιοδοσίία 

κυρίίως σε υποθέέσεις οικογενειακούύ δικαίίου ενώώ οι λοιπέές διαφορέές και τα ποινικάά 

αδικήήµατα ανήήκαν στην αποκλειστικήή αρµοδιόότητα των οθωµανικώών αρχώών9. Η 

                                                                                                                                          
περιορισµέένη είίναι και η ανάάπτυξη και ανάάλυση των επιµέέρους θεµάάτων που αυτέές αναδεικνύύουν. 
Κατάά τη µεταγραφήή τηρήήθηκε ο συλλαβισµόός, η σύύνταξη, η ορθογραφίία, ο τονισµόός και η στίίξη του 
κάάθε πρωτόότυπου χειρόόγραφου κειµέένου. Μεταξύύ των κριτικώών σηµείίων που χρησιµοποιήήθηκαν 
είίναι και: 1) /1 = στίίχος και αριθµόός στίίχου του εγγράάφου και 2) (αβγδ) =  ανάάλυση βραχυγραφιώών. Για 
τη µεταγραφήή µεταβυζαντινώών εγγράάφων, βλ. ενδεικτικάά Βισβίίζη, Δικαστικαίί αποφάάσεις Μυκόόνου, 
σελ. 29 - 32, Ν.Ι. Πανταζόόπουλου [συνεργασίία Δεσποίίνης Τσούύρκα – Παπαστάάθη], Κώώδιξ Μητροπόό-
λεως Σισανίίου και Σιατίίστης, ιζ’ –ιθ’ αι., τεύύχ. Α’, Θεσσαλονίίκη 1974, σελ. κη’, ιζ’ επ., κς’ επ. 

8) Πρόόκειται για τις µεταρρυθµίίσεις γνωστέές ως Τανζιµάάτ που εγκαινιάάστηκαν στην παρακµάά-
ζουσα οθωµανικήή αυτοκρατορίία µε τα διατάάγµατα Χάάττ-ι Σερίίφ (1839) και Χάάττ-ι Χουµαγιούύν (1856) 
στοχεύύοντας στον εκσυγχρονισµόό του κράάτους. Ευαγγελίίζονταν το σεβασµόό της ζωήής, της τιµήής και 
της περιουσίίας όόλων γενικάά των υπηκόόων του σουλτάάνου και την ισόότητάά τους απέέναντι στο νόόµο 
ανεξαρτήήτως θρησκεύύµατος. Την περίίοδο αυτήή αναδιοργανώώθηκαν και οι θρησκευτικέές κοινόότητες 
(millet) των Οθωµανώών υπηκόόων υπόό την ηγεσίία του θρησκευτικούύ τους ηγέέτη  και  µέέσω αυτώών ενι-
σχύύθηκε η συµµετοχήή των λαϊκώών στην απονοµήή της δικαιοσύύνης και στη διοίίκηση της κοινόότητας. 
Το 1860 ψηφίίστηκαν και οι «Γενικοίί Κανονισµοίί» του Πατριαρχείίου για την οµοιόόµορφη οργάάνωση 
των κατάά τόόπους χριστιανικώών κοινοτήήτων. Στο πλαίίσιο αυτόό τα εκκλησιαστικάά δικαστήήρια διακρίί-
θηκαν σε πνευµατικάά (υποθέέσεις µνηστείίας, γάάµου, διατροφήής συνεστώώτος του γάάµου) και σε µικτάά 
(«υλικέές» διαφορέές απόό εξ αδιαθέέτου κληρονοµιάά, διαθήήκες και αφιερώώµατα, λύύση του γάάµου και της 
µνηστείίας, διατροφήή µετάά το διαζύύγιο, τράάχωµα και προίίκα). Βλ. Μ.Γ.Μ. Καραβοκυρούύ, Κλείίς της 
συνήήθους οθωµανικήής νοµοθεσίίας, Εν Κωνσταντινουπόόλει 1882, σελ. 176-179, 113 επ.,  Ε.Χ. Εµµανουη-
λίίδου, Τα τελευταίία έέτη της οθωµανικήής αυτοκρατορίίας, Αθήήναι 1924, σελ. 45 επ., Γ.Π. Νάάκου,  Περίί 
του θεσµούύ του «πατρικούύ δικαιώώµατος» (baba-hakki) εις το εθιµικόόν δίίκαιον Θράάκης, Αρµενόόπουλος 
ΛΒ’/ 1978, σελ. 401 - 402 [8 - 10],  Χ.Κ. Παπαστάάθη (έέκδ. - επιµ.), Οι Κανονισµοίί των Ορθοδόόξων Ελληνι-
κώών Κοινοτήήτων του Οθωµανικούύ Κράάτους και της Διασποράάς, τόόµ.1ος, Νοµοθετικέές πηγέές - Κανονισµοίί 
Μακεδονίίας, Θεσσαλονίίκη 1984, σελ. 9 επ., Ν.Ι. Πανταζόόπουλου, Τάά «προνόόµια» ως πολιτιστικόός πα-
ράάγων εις τας σχέέσεις Χριστιανώών - Μουσουλµάάνων, Συµβολήή εις το Εθιµικόόν Κοινοδίίκαιον της Εγ-
γύύς Ανατολήής και της Νοτιοανατολικήής Ευρώώπης (εφεξήής: Πανταζόόπουλου, Προνόόµια), ΕΕΣΝΟΕ 
ΑΠΘ, τόόµ. ΙΘ’, τεύύχ. Γ’, «Αντιχάάρισµα στον Ν.Ι. Πανταζόόπουλο» (εφεξήής: Αντιχάάρισµα Γ'), Θεσσαλονίί-
κη 1986, σελ. 74 επ., Π. Κονόόρτα, Οθωµανικέές θεωρήήσεις για το Οικουµενικόό Πατριαρχείίο, Βεράάτια για 
τους προκαθήήµενους της Μεγάάλης Εκκλησίίας (17ος  - αρχέές 20ούύ αιώώνα), Αθήήνα 1998, σελ. 148 επ., 299 
επ.  

9) Δύύο τουλάάχιστον αιώώνες πριν την κατάάλυση της βυζαντινήής αυτοκρατορίίας, η Εκκλησίία είίχε 
αποκτήήσει αυξηµέένες πολιτικέές, νοµοθετικέές και δικαστικέές εξουσίίες, τις οποίίες οι Οθωµανοίί διατήή-
ρησαν µε διάάφορους τρόόπους για θρησκευτικούύς, οικονοµικούύς και κοινωνικούύς λόόγους. Με τα γνω-
στάά «προνόόµια» του σουλτάάνου Μωάάµεθ Β’ προς τον Γεννάάδιο Σχολάάριο, ο Πατριάάρχης, µε την ιδιόό-
τητα του  Εθνάάρχη, δεν διατήήρησε µόόνο την θέέση του ως ύύπατος αρχηγόός της Ορθοδοξίίας αλλάά κα-
τέέστη και η ανώώτατη πολιτικήή αρχήή και ο ρυθµιστήής του δικαίίου όόλων των φόόρου υπόόχρεων (ραγιάά-
δων) Χριστιανώών υποτελώών στην οθωµανικήή αυτοκρατορίία. ΈΈτσι και οι επιχώώριοι αρχιερείίς ασκούύ-
σαν, εκτόός απόό τα θρησκευτικάά τους καθήήκοντα, πολιτικήή εξουσίία, ευθυνόόµενοι προσωπικάά στις ο-
θωµανικέές αρχέές για ενέέργειες των µελώών του ποιµνίίου τους, καθώώς και  νοµοθετικέές, διοικητικέές 
και δικαστικέές αρµοδιόότητες σε ζητήήµατα που δεν ενέέπιπταν στις αρµοδιόότητες άάλλης αρχήής. Με την 
πάάροδο του χρόόνου η Εκκλησίία πέέτυχε να επιλαµβάάνεται αυτοδικαίίως (αρχήή της κατάά τεκµήήριον 
αρµοδιόότητος) και όόλων των έέννοµων σχέέσεων του ιδιωτικούύ δικαίίου. Βλ. Πανταζόόπουλου, Προνόόµια, 
σελ. 74 επ., Του ιδίίου, Εκκλησίία και δίίκαιον εις την Χερσόόνησον του Αίίµου επίί Τουρκοκρατίίας, Αντι-
χάάρισµα Γ’, σελ. 149 επ. (εφεξήής: Πανταζόόπουλου, Εκκλησίία και δίίκαιον), Ελέένης Ε. Κούύκκου, όό.π., 
σελ. 67 επ., Γ.Π. Νάάκου, Προβλήήµατα βυζαντινούύ κληρονοµικούύ δικαίίου επίί Παλαιολόόγων – Η λειτουρ-
γικήή ισχύύς της Νεαράάς 26 Ανδρόόνικου Β' Παλαιολόόγου, Θεσσαλονίίκη 1988, σελ. 13 επ., Του ιδίίου, Η 
λειτουργικήή διατήήρηση του βυζαντινούύ δικαίίου στη Μακεδονίία, διαµορφωτικόό στοιχείίο των Ευρωπα-
ϊκώών δικαίίων, Βυζαντινάά τόόµ. 16ος, Θεσσαλονίίκη 1991, σελ. 173 επ., Του ιδίίου, Η λειτουργίία του δικαίί-
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δικαιοδοσίία αυτήή επεκτάάθηκε σταδιακάά σε όόλες σχεδόόν τις έέννοµες σχέέσεις ιδιωτι-

κούύ δικαίίου,  δεν απέέτρεψε όόµως και την προσφυγήή των Χριστιανώών σε Οθωµα-

νούύς αξιωµατούύχους για επίίλυση των διαφορώών τους, καθώώς οι τελευταίίοι εκτόός 

απόό ταχύύτατη διαδικασίία εξασφάάλιζαν και άάµεση εκτέέλεση της απόόφασήής τους10. 

 1) Οι οικονοµικέές διενέέξεις λόόγω καθυστέέρησης εξόόφλησης χρέέους απόό δι-

άάφορες αιτίίες αποτελούύσαν µάάλλον έέναν συνήήθη λόόγο προσφυγήής στον τοπικόό 

βοεβόόδα, όόπως µαρτυρούύν τρίία πρακτικάά του κώώδικα 1815 -1831. 

 Ειδικόότερα, όόπως  διαβάάζουµε σε έένα πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 18.8.182211, ο 

Αθανάάσιος Καλλιακούύδας προσέέφυγε στο βοεβόόδα Κοζάάνης Χαφούύζ αγάά µε αγωγήή 

κατάά του αδελφούύ του Νάάννου και ζήήτησε να υποχρεωθείί αυτόός να του καταβάάλ-

λει 400 γρόόσια που του χρωστούύσε απόό κάάποια αιτίία που δεν προσδιορίίζεται. Η 

αγωγήή έέγινε δεκτήή και η οφειλήή ξοφλήήθηκε µε διαδικασίία που δεν µνηµονεύύεται 

στο πρακτικόό. Στη συνέέχεια ο ίίδιος ενάάγων, µετάά απόό προτροπήή του οφειλέέτη α-

δελφούύ του όόπως αντιλαµβανόόµαστε, προσέέφυγε και στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο, 

το οποίίο αφούύ έέλαβε υπόόψη την «ἀπόό στόόµατος αὐτοῦ ὁµολογίίαν» χορήήγησε στον 

αδελφόό του ενάάγοντος απόόφαση επιβεβαιωτικήή12 της εξόόφλησης επικυρωµέένη «καίί 

τῇ σφραγίίδι τοῦ ἐνδοξοτάάτου βοεβόόντα τῆς Κοζάάνης χαφούύζ ἀγᾶ». 

      Με αγωγήή κατάά του πεθερούύ του Γεωργίίου Σερβιώώτου στράάφηκε και ο Νάάννος 

                                                                                                                                          
ου στη Θεσσαλονίίκη κατάά την τουρκοκρατίία, Ενδεικτικάά στοιχείία, ΝΟΜΟΣ (ΕΕΣΝΟΕ ΑΠΘ). 4 «Αφιέέ-
ρωµα στον Ν.Σ. Παπαντωνίίου», Θεσσαλονίίκη 1996, σελ. 482 επ. 

10) Κατάά τη µεταβυζαντινήή περίίοδο οι αποφάάσεις των εκκλησιαστικώών δικαστηρίίων, ακόόµη και σε 
υποθέέσεις που ανήήκαν στην αποκλειστικήή δικαιοδοσίία τους, στερούύνταν εκτελεστόότητας, στοιχείίο 
που οδήήγησε και στην επιβολήή της εκκλησιαστικήής ποινήής του αφορισµούύ ως µέέσου συµµόόρφωσης 
των διαδίίκων στο διατακτικόό της απόόφασης. Εκτελεστόότητα στις αποφάάσεις αυτέές προσέέδιδε η έέκδο-
ση σχετικήής διαταγήής απόό την αρµόόδια οθωµανικήή αρχήή. Βλ. Λυδίίας Παπαρρήήγα – Αρτεµιάάδη, Η α-
ναγκαστικήή εκτέέλεση για την ικανοποίίηση ιδιωτικώών χρηµατικώών απαιτήήσεων - Περιπτώώσεις απόό τα 
µεταβυζαντινάά έέγγραφα του νησιωτικούύ χώώρου του Αιγαίίου (1600- 1821), ΕΚΕΙΕΔ 34, Αθήήνα 1998, σελ. 
133, 134, Π.Δ. Μιχαηλάάρη, Αφορισµόός – Η προσαρµογήή µιας ποινήής στις αναγκαιόότητες της Τουρκοκρα-
τίίας, Αθήήνα 2004, σελ. 65, 73 επ.    

11) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 180. 
12)  Η «επικύύρωση» της εξόόφλησης απόό το εκκλησιαστικόό δικαστήήριο, το οποίίο σε όόλες τις εξετα-

ζόόµενες εγγραφέές αναφέέρεται µε µικτήή σύύνθεση (κληρικώών και λαϊκώών) και πρόόεδρο τον Επίίσκοπο, 
φαίίνεται όότι βάάρυνε στη συνείίδηση των ενδιαφερόόµενων ως µια  ισχυρήή δικαστικήή τεκµηρίίωση, είίτε 
ως τυπικήή θεώώρηση είίτε ως ουσιαστικήή έέγκριση,  για την εγκυρόότητα  της εξόόφλησης, έέτσι ώώστε να 
µην µπορείί αυτήή να αµφισβητηθείί ήή να αναζητηθείί εκ νέέου στο µέέλλον. Δεν είίναι απίίθανο βέέβαια οι 
ενδιαφερόόµενοι να ζήήτησαν την επιβεβαίίωση της εξόόφλησης έέχοντας ως κίίνητρο την αποφυγήή επι-
βολήής κάάποιου επιτιµίίου απόό την Εκκλησίία επειδήή προσέέφυγαν για την επίίλυση της διαφοράάς τους 
σε εξωτερικόόν κριτήήριον, συµπεριφοράά που αποδοκίίµαζε η Εκκλησίία. Χαρακτηριστικήή είίναι σχετικήή 
διάάταξη (33.72) που περιέέλαβε στο «Νοµικόόν» του ο Θεόόφιλος Καµπανίίας σύύµφωνα µε την οποίία «ὅ-
ταν τινέές τῶν χριστιανῶν δεν εὐχαριστοῦνται εἰς τήήν ἐκκλησιαστικήήν κρίίσιν καίί ἀπόόφασιν καίί φιλα-
δίίκῳ γνώώµῃ, τρέέχουν εἰς ἐξωτερικάά κριτήήρια, πλέέον νάά µήή θεωρῆται ἡ ὑπόόθεσίίς των εἰς την Ἐκκλησίίαν, 
ἀλλάά νάά ἀποβάάλλωνται καίί νάά µισοῦνται καίί, ἄν δέέν ἀκολουθῇ καίί έέναντίίον, νάά παιδεύύωνται καίί έέκκλη-
σιαστικῶς...». Βλ. Δ.Σ. Γκίίνη, Νοµικόόν ποιηθέέν και συνταχθέέν εις απλήήν φράάσιν υπόό επισκόόπου Καµπα-
νίίας Θεοφίίλου του εξ Ιωαννίίνων, ΕΕΣΝΟΕ [παράάρτηµα], Θεσσαλονίίκη 1960, σελ. 246, Πανταζόόπουλου, 
Εκκλησίία και Δίίκαιον, σελ. 181 – 183,  Του ιδίίου, Τριπλήή διαµάάχη δικαίίων κατάά την επίίλυσιν κληρο-
νοµικήής διαφοράάς επίί Τουρκοκρατίίας, Αντιχάάρισµα Γ', σελ. 529 - 530.    
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Καληµέέρης διεκδικώώντας την επιστροφήή χρηµάάτων και διαφόόρων οικιακώών πραγ-

µάάτων που του ανήήκαν και αυτόός παρακρατούύσε παράάνοµα. Απόό όόσα ιστορούύνται 

στο σχετικόό πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 20.6.182713, ο ενάάγων είίχε προσφύύγει αρχικάά 

στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο, το οποίίο κατέέβαλε προσπάάθεια να επιλύύσει συµβιβα-

στικάά τη µεταξύύ τους διαφοράά.  Διαφωνώώντας  όόµως µε την έέκβαση αυτήή ο ενάάγων 

προσέέφυγε στον «ἐνδοξόότατον βοΐβοδαν τῆς πολιτείίας χατζήή σουλεϊµᾶν ἀγᾶν» απόό 

τον οποίίο «ἐθεωρήήθη καίί ἀπεφασίίσθη» η  εξόόφληση του χρέέους και η επιστροφήή 

των πραγµάάτων. Το πρακτικόό δεν µας πληροφορείί µε ποιον τρόόπο επιλύύθηκε η δι-

αφοράά. Οι ενδιαφερόόµενοι πάάντως προσήήλθαν εκ νέέου στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο 

και δήήλωσαν αµφόότεροι την εξόόφληση των µεταξύύ τους απαιτήήσεων. Το δικαστήή-

ριο εξέέδωσε «ἐξοφλητικόόν γράάµµα» που επικύύρωσε και ο βοεβόόδας14.  

       Μετάά απόό πολλέές φιλονικίίες και προσφυγέές τόόσο ενώώπιον  του Δεσπόότη15 «ὅ-

σον καίί ἐνώώπιον τοῦ ἐνδοξοτάάτου Ἀλη µπεϊ βοΐβοντα» µια ακόόµη διαφοράά καταβολήής 

οφειλήής 110 γροσίίων, που καταγράάφεται σε άάλλο πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 

24.9.182716, φαίίνεται όότι επιλύύθηκε τελικάά συµβιβαστικάά ενώώπιον του Επισκοπικούύ 

Δικαστηρίίου. Για διασφάάλιση των ενδιαφερόόµενων και «εἰς ἔνδειξιν» της εξόόφλη-

σης «ἐγέένοντο δύύω ὅµοια ἀπαράάλλακτα ἐξοφλητικάά ὑποβεβαιωµέένα παρ᾽ ἀµφοτέέρων 

τῶν µερῶν, ἐσφραγισµέένα παράά τοῦ ἐνδοξοτάάτου βοΐβοδα».  

 Η επικύύρωση της απόόφασης του εκκλησιαστικούύ δικαστηρίίου απόό το βοεβόό-

δα φαίίνεται όότι δεν πιστοποιούύσε απλώώς την αξίίωση ήή την οριστικήή επίίλυση της 

διαφοράάς αλλάά όότι δηµιουργούύσε και την αναγκαίία προϋπόόθεση για εκτέέλεση της 

απόόφασης. Αυτόό επιβεβαιώώνεται και απόό έένα άάλλο πρακτικόό του ίίδιου κώώδικα µε 

ηµεροµηνίία 23.8.182317, σύύµφωνα µε το οποίίο ο Νάάννος Ναστούύλης παρουσιάάστη-

κε στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο  και εξέέθεσε όότι είίχε δανείίσει προ ετώών 200 γρόόσια 

στη Σουλτάάνα Κυροβιάά, η οποίία όόµως απεβίίωσε χωρίίς να τον ξοφλήήσει. Μη έέχο-

                                                
13) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 208. 
14) ΌΌπως αναφέέρεται συγκεκριµέένα στο πρακτικόό της 20.6.1827, το δικαστήήριο εξέέδωσε 

«ἐξοφλητικόόν γράάµµα ὑπογεγραµµέένον παρ᾽ αὐτοῖς/16 κ(αίί) ταῖς µαρτυρίίαις τῶν ἐντιµοτάάτων κληρικῶν 
καθησφαλισµέένον, κ(αίί) τῇ σφραγίίδι κ(αίί) ἐπιβεβαιώώσει τῆς ἡµῶν τα-/17 πεινόότητος κεκυρωµέένον κ(αίί) 
κατασφραγισµέένον παράά τοῦ ἐνδοξοτάάτου Βοΐβοδα.../18». 

15) Επίίσκοπος καθ' όόλη την εξεταζόόµενη περίίοδο ήήταν ο Βενιαµίίν Καρίίπογλου, ο οποίίος γεννήή-
θηκε το 1781 και χειροτονήήθηκε Επίίσκοπος Σερβίίων και Κοζάάνης το 1815. Η αρχιερατείία του διήήρκεσε 
µέέχρι το 1849 και ήήταν απόό τους µακροβιόότερους και δυναµικόότερους Επισκόόπους. Διασώώζεται όότι το 
1818 µετέέβη στη Δακίία (Ρουµανίία), µυήήθηκε στη Φιλικήή Εταιρίία και συνδέέθηκε µε πολλούύς ΈΈλληνες 
λόόγιους, µε τη βοήήθεια των οποίίων συγκέέντρωσε περίί τους 100 τόόµους βιβλίίων για τον εµπλουτισµόό 
της νεοσύύστατης βιβλιοθήήκης της Κοζάάνης. Απεβίίωσε το 1851 σε ηλικίία 70 ετώών καταλείίποντας µε 
διαθήήκη την περιουσίία του για κοινωφελείίς σκοπούύς στην Κοζάάνη. Βλ. περισσόότερα Π.Ν. Λιούύφη, 
όό.π., σελ. 81 επ. 

16) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 218. 
17) Κώώδικας 1815 -1831, σελ. 185. 
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ντας απόό εκείίνη κάάποια «χρεωστικήήν ὀµολογίίαν» ζήήτησε  την αναγνώώριση της α-

παίίτησήής του. Το δικαστήήριο αφούύ εξέέτασε µάάρτυρες που επιβεβαίίωσαν την ύύπαρ-

ξη του δανείίου και το ύύψος του, χορήήγησε στον αιτούύντα απόόφαση επικυρωµέένη 

µε τη σφραγίίδα και «τοῦ ἐνδοξοτάάτου βοεβόόντα Κοζάάνης Νεµετολάάµπεϊ» ώώστε να 

επιδιώώξει ο αιτώών την εξόόφληση της απαίίτησήής του «παράά τῶν υἱῶν καίί κληρονόό-

µων τῆς µακαριτίίσσης». 

     2) Προσφυγέές στο βοεβόόδα για υποθέέσεις εξ αδιαθέέτου κληρονοµικήής δια-

δοχήής18 µνηµονεύύονται σε τρίία πρακτικάά του κώώδικα 1815 – 1831. ΌΌµως, όόπως προ-

κύύπτει απόό αυτάά, οι διαφορέές δεν λύύθηκαν τελικάά απόό το βοεβόόδα αλλάά απόό το Ε-

πισκοπικόό Δικαστήήριο στο οποίίο παραπέέµφθηκαν. Συγκεκριµέένα:  

α] Σε έένα πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 23.9.182119  αναφέέρεται όότι η Χιόόνω και οι 

τέέσσερις γιοι της Ιωάάννης, Δηµήήτριος, Κωνσταντίίνος και  Γεώώργιος προσέέφυγαν 

στο βοεβόόδα Ισµαήήλ αγάά προκειµέένου να διανείίµουν µεταξύύ τους την κληρονοµιάά 

του «µακαρίίτου Πάάϊκου». Ο βοεβόόδας παρέέπεµψε την υπόόθεση στο Επισκοπικόό Δι-

καστήήριο ώώστε «ἐκκλησιαστικῶς καίί νοµίίµως θεωρηθείίσης ἁπάάσης τῆς κινητῆς καίί 

ἀκινήήτου περιουσίίας τοῦ µακαρίίτου αὐτῶν πατρόός» να γίίνει η διανοµήή. Πράάγµατι 

µετάά την απογραφήή που έέγινε κατ' εντολήή του Επισκόόπου και την εξόόφληση των 

οφειλώών του αποβιώώσαντος, διανεµήήθηκε η λοιπήή περιουσίία κατ' ισοµοιρίία στους 

συγκληρονόόµους και χορηγήήθηκε σε αυτούύς αντίίγραφο της απόόφασης επικυρωµέέ-

νο και «τῇ  σφραγίίδι τοῦ διαληφθέέντος βοεβόόδα τῆς Κοζάάνης». Ο ίίδιος βοεβόόδας επι-

κύύρωσε και την κατάάσταση απογραφήής της κληρονοµιάάς που συνοδεύύει το πρα-

κτικόό20. Ανάάµεσα στις οφειλέές του κληρονοµούύµενου εντοπίίζουµε και µια οφειλήή 

561 γροσίίων «τῷ Ἰσµαήήλ ἀγάά Ζαµπίίτῃ διάά ρέέσµι»21. Απόό την ίίδια αναφοράά διαπι-

στώώνουµε επίίσης όότι ενίίοτε το αξίίωµα του βοεβόόδα συνέέπιπτε µε αυτόό του ζαµπίί-

                                                
18) Με τα «προνόόµια» είίχε αναγνωριστείί αρχικάά η δικαιοδοσίία της Εκκλησίίας επίί διαφορώών απόό 

διαθήήκες ενώώ η εξ αδιαθέέτου κληρονοµικήή διαδοχήή των Οθωµανώών υπηκόόων, µουσουλµάάνων και µη,  
ρυθµιζόόταν απόό το ιερονοµικόό δίίκαιο και οι σχετικέές διαφορέές επιλύύονταν ενώώπιον των ιεροδικείίων. 
Η Εκκλησίία κατάάφερε σταδιακάά να εντάάξει στη δικαιοδοσίία της και τις διαφορέές αυτέές. Βλ. Δ.Ν. Δη-
µητριάάδου (Δηρµητόόγλου), Ιερονοµικόόν Κληρονοµικόόν των Μωαµεθανώών Δίίκαιον Φεραΐζ, Εν Αθήήναις 
1915, σελ. 7 επ., Πανταζόόπουλου, Εκκλησίία και δίίκαιον, σελ. 214 - 215, 226 επ. 

19) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 161.  
20) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 162 - 164. 
21) Ρέέσµι = φόόρος, τέέλος, δασµόός ( Ι. Χλωρούύ, όό.π., τόόµ. Α', σελ. 839). Εν προκειµέένω το ρέέσµι αφο-

ρούύσε µάάλλον σε οφειλόόµενη δεκάάτη απόό τα χωράάφια ήή και τα αµπέέλια του κληρονοµούύµενου. Η 
δεκάάτη ήήταν ο κύύριος φόόρος επίί της καλλιέέργειας (σιτηρώών, οσπρίίων, κηπευτικώών, αµπελιώών εφόόσον 
δεν ήήταν καταχωρισµέένα σε κατάάστιχα για την πληρωµήή κάάποιου άάλλου φόόρου κλπ). Αποτελούύσε 
συνεισφοράά σε είίδος και συγκεντρωνόόταν πριν τον θερισµόό. Αντιστοιχούύσε στο 1/10 της παραγωγήής 
αλλάά µπορούύσε να φτάάσει µέέχρι και το ήήµισυ αυτήής. Απόό τον 16ο αι. άάρχισε να καταβάάλλεται και σε 
χρήήµα (resm). Βλ. Νάάκου, Φορολογικήή νοµοθεσίία, σελ. 1156 [8], Βέέρας Μουταφτσίίεβα, Αγροτικέές σχέέ-
σεις στην Οθωµανικήή Αυτοκρατορίία (15ος – 16ος αι.), µτφρ.: Ουρανίία Αστρινάάκη – Ευαγγελίία Μπαλτάά, 
Αθήήνα 1990, σελ. 272 επ., Κ. Καµπουρίίδη, όό.π., σελ. 55 επ.     
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τη22. 

      β] Ενώώπιον του βοεβόόδα Αλήή µπέέη προσέέφυγε µε αγωγήή κατάά του πατέέρα του 

Τζήήµου ο Αθανάάσιος Καζαντζήής  ζητώώντας  να του αποδοθείί η παρακρατούύµενη 

απόό αυτόόν προίίκα της µητέέρας του Ζωίίνας λόόγω κληρονοµιάάς. ΌΌπως προκύύπτει 

απόό το πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 9.6.182823 ο βοεβόόδας «ἀπέέστειλε τόόν τε πατέέρα καίί 

υἱόόν» στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο «ἵνα ἡ ὑπόόθεσις θεωρηθήή συνοδικῶς κατάά νόόµῳ». 

Η υπόόθεση επιλύύθηκε τελικάά συµβιβαστικάά και αφούύ ο ενάάγων έέλαβε απόό τον πα-

τέέρα του «ἄπασαν την προῖκαν τῆς µητρόός αὐτοῦ» και οι διάάδικοι δήήλωσαν όότι δεν 

έέχουν πλέέον άάλλη απαίίτηση µεταξύύ τους, εκδόόθηκε «εἰς ἔνδειξιν» και το «εξοφλη-

τικόό γράάµµα»24 το οποίίο σφραγίίστηκε και απόό «τόόν ἐνδοξόότατον ἀλήήµπεην βοϊβόόδα 

τῆς κοζάάνης». 

                                                
22) Ζαµπίίτης = στρατιωτικόός ήή αστυνοµικόός αξιωµατικόός  (Ι. Χλωρούύ, όό.π., τόόµ. Α', σελ. 1042). Η 

άάσκηση αστυνοµικώών καθηκόόντων απόό το βοεβόόδα πρέέπει να θεωρηθείί φυσικήή -ιδιαίίτερα σε περίί-
πτωση απουσίίας ζαµπίίτη- αφούύ και οι δύύο αξιωµατούύχοι εξυπηρετούύσαν την είίσπραξη των φόόρων, 
για χάάρη της οποίίας ο βοεβόόδας εξοπλιζόόταν και µε άάλλες εκτελεστικέές αρµοδιόότητες. Εξάάλλου κατάά 
την εξεταζόόµενη περίίοδο δεν υφίίστατο σαφήής διαχωρισµόός των εξουσιώών. Σαφήή διάάκριση των δύύο 
αξιωµάάτων συναντάάµε σε δύύο άάλλα πρακτικάά του ίίδιου κώώδικα, στοιχείίο που µας επιτρέέπει να εκτι-
µήήσουµε όότι η ταύύτιση ήήταν ευκαιριακήή. Συγκεκριµέένα στα πρακτικάά µε ηµεροµηνίία 30.9.1828 και 
1.10.1828 (Κώώδικας Επισκοπήής 1815 -1831, σελ. 291 και 292), αναφέέρεται όότι η Αικατερίίνη χήήρα Λάά-
τζιου Τζιρτζιώώνη και οι γιοίί της Κωνσταντίίνος και Πάάικος άάσκησαν ενώώπιον του (µη κατονοµαζόόµε-
νου) βοεβόόδα Κοζάάνης αγωγήή κατάά του Λάάζου Στεφάάνου ζητώώντας να ακυρωθείί η αγοραπωλησίία 
ποσοστούύ ½ ενόός χανιούύ ιδιοκτησίίας τους. Η ακύύρωση επιτεύύχθηκε, συµφωνήήθηκε όόµως όότι αν οι 
ενάάγοντες προχωρήήσουν σε εκποίίηση ήή υποθήήκευση του χανιούύ στο µέέλλον, υποχρεούύνται να ενη-
µερώώσουν και τον εναγόόµενο αγοραστήή ώώστε να προτιµηθείί αυτόός έέναντι οποιουδήήποτε άάλλου στην 
αγοράά του. Για εξασφάάλιση της συµφωνίίας µάάλιστα περιέέλαβαν σε αυτήή και ποινικήή ρήήτρα για την 
περίίπτωση υπαναχώώρησης, η οποίία συνίίστατο σε πληρωµήή 2.000 γροσίίων στο ζαµπίίτη που έέδρευε 
στα Μπίίτολα. Η ρήήτρα αναφέέρεται ως εξήής στο πρακτικόό της 30.9.1828: «τάάς τοιαύύτας συµφωνίίας ... 
ὑποχρεοῦντας νάά διαφυλάάξωσιν ἀπαρασαλεύύθως, κ(αίί) ἄν παράά ταῦτα πράάξωσι τίί ἤ ἐνεργήήσωσιν, 
ὑποχρεοῦνται να πληρώώσωσι πρόός τόόν εἰς τάά Μπιτώώλια διατελοῦντα ζαµπίίτην γρόόσια: δύύο χιλιάάδας». 
Το συµφωνητικόό αυτόό «κατησφαλισµέένον τῇ σφραγίίδι τοῦ ἐνδοξοτάάτου Βοΐβοντα τῆς πολιτείίας ταύύ-
της» δόόθηκε «εἰς χεῖρας» του εναγόόµενου Λάάζου Στεφάάνου «πρόός διηνεκῆν ἀσφάάλειαν αὐτοῦ κ(αίί) 
ἡσυχίίαν». Δεν γνωρίίζουµε αν µετάά την πώώληση του χανιούύ στον γείίτονα των εναγόόντων Γεώώργιο 
Κόόνσουλα, που εντοπίίζουµε σε µεταγενέέστερο πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 9.5.1831 (βλ. σχετικάά παρα-
κάάτω), κατέέπεσε η ρήήτρα σε βάάρος των πωλητώών, πάάντως η σύύναψη ποινικήής ρήήτρας φαίίνεται όότι 
αποτελούύσε κατάά την εξεταζόόµενη περίίοδο έένα µέέσο για ενίίσχυση των συµβάάσεων και την εξασφάά-
λιση των δικαιωµάάτων των δικαιούύχων, µπορούύσε δε να προβλεφθείί κατάάπτωσήή της όόχι µόόνον υπέέρ 
του εµµέένοντα στη συµφωνίία αλλάά και υπέέρ Οθωµανώών αξιωµατούύχων. Πρβλ. Καλινδέέρη, Συντε-
χνίίαι, σελ. 10, Ι.Γ. Γιαννόόπουλου, όό.π., σελ. 50, Μ.Τουρτόόγλου, Η εξασφάάλιση των δικαιωµάάτων στα 
µεταβυζαντινάά δικαιοπρακτικάά έέγγραφα. Επιβιώώσεις αρχαίίων ελληνικώών δικαίίων, Πρακτικάά της Α-
καδηµίίας Αθηνώών, τόόµ. 71 (1996), τχ. Α’, Αθήήνα 1996, σελ. 120 - 121, Ξ.Α. Αντωνιάάδη, όό.π., σελ. 54. 

23) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 374. 
24) Με τον όόρο «γράάµµα» δηλώώνεται στις εγγραφέές η απόόφαση του δικαστηρίίου. Κατάά την 

εκκλησιαστικήή ορολογίία «γράάµµα» είίναι η επίίσηµη αλληλογραφίία µεταξύύ των αξιωµατούύχων της 
εκκλησίίας, η οποίία δεν περιορίίζεται µόόνο στον παραλήήπτη αλλάά προορίίζεται για πολλούύς. Υπόό την 
έέννοια αυτήή και το έέγγραφο µε την αναφερόόµενη σε αυτόό δικαιικήή πράάξη, που καταχωρείίται στον 
επισκοπικόό κώώδικα και αποκτάά δηµοσιόότητα, είίναι «γράάµµα» κατατασσόόµενο στα δηµόόσια 
εκκλησιαστικάά έέγγραφα δικαστικούύ περιεχοµέένου. Βλ. Νοµοκάάνων Μανουήήλ Νοταρίίου του 
Μαλαξούύ του εκ Ναυπλίίου της Πελοποννήήσου, Μετενεχθείίς εις λέέξιν απλήήν δια την των πολλώών 
ωφέέλειαν, κριτικήή έέκδοσις υπόό Δ.Σ.Γκίίνη και Ν.Ι. Πανταζόόπουλου, ΝΟΜΟΣ [ΕΕΣΝΟΕ] 1.1982, 
Θεσσαλονίίκη 1985, σελ. 169-170 (κεφ. ΡΠΖ’ [177]), Ι.Ε. Καραγιαννόόπουλου, Βυζαντινήή Διπλωµατικήή, Α. 
Αυτοκρατορικάά έέγγραφα, Θεσσαλονίίκη 1972₂, σελ. 91-92. 



 9 

        γ] Στο τρίίτο πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 10.1.183025 διαβάάζουµε όότι ο Αθανάάσιος 

Μουστάάκας απόό τη µια και η νύύφη του Μπουζιάάνα χήήρα του Κωνσταντίίνου Μου-

στάάκα µε τους τρεις γιους της Κωνσταντίίνο, Γεώώργιο και Θεόόδωρο απόό την άάλλη 

είίχαν προσφύύγει πολλέές φορέές στο βοεβόόδα Κοζάάνης για διάάφορες κληρονοµικέές 

διαφορέές µεταξύύ τους («πολλάάκις ἀλλήήλοις κρισολογηθέέντες ἐπίί διαφόόροις κληρο-

νοµικοῖς δικαιώώµασι»). Την τελευταίία φοράά που προσέέφυγαν για όόµοιες διαφορέές 

«πρόός τόόν ἐνδοξόότατον Χαερεδέέµπεη βοΐβοδα τῆς πολιτείίας ταῦτης» παραπέέµφθη-

καν απόό αυτόόν στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο προκειµέένου να ερευνηθείί η υπόόθεση 

«κατάά νόόµους» και να αποδοθείί «ἐπίί ἐκάάστῳ κατάά το δίίκαιον καίί αὐτῷ ἀνήήκον». Το 

δικαστήήριο συµβούύλευσε τους διαδίίκους «πατρικῶς», συγκέέρασε τις επιµέέρους δι-

αφορέές «τόόσον ἀπόό κληρονοµικῶν δικαιωµάάτων ὅσον καίί ἀπόό προικῶν» και διέένειµε 

µε κλήήρωση σε κάάθε πλευράά την  περιουσίία του θανόόντος. ΈΈτσι, οι διάάδικοι δήήλω-

σαν όότι δεν έέχουν πλέέον καµίία απαίίτηση µεταξύύ τους26 οπόότε εκδόόθηκε και το «ἐξ-

οφλητικόόν γράάµµα», το οποίίο επικυρώώθηκε απόό το βοεβόόδα αφούύ υπογράάφτηκε απόό 

τα διάάδικα µέέρη, τους µάάρτυρες και το Επισκοπικόό Δικαστήήριο. 

           Κατάά την εξεταζόόµενη περίίοδο οι διαφορέές απόό την εξ αδιαθέέτου κληρονο-

µικήή διαδοχήή δεν ενέέπιπταν στην αρµοδιόότητα του εκκλησιαστικούύ δικαστηρίίου. 

Για ποιο λόόγο λοιπόόν παραπέέµφθηκαν σε αυτόό; Η σηµείίωση στο πρώώτο πρακτικόό 

(23.9.1821) όότι το δικαστήήριο συνήήλθε «τῇ εἰδήήσει καίί τῇ συναινέέσει» του βοεβόόδα, 

ίίσως υποδηλώώνει όότι η παραποµπήή έέγινε µετάά απόό αποδοχήή αιτήήµατος των συ-

γκληρονόόµων27. Στο ίίδιο πρακτικόό, όόπως και σε αυτόό της 10.1.1830, γίίνεται µνείία 

και για οφειλέές του κληρονοµούύµενου απόό «τῆς αὐξήήσεως και ἐλαττώώσεως τῆς 

προικόός τῆς συζύύγου»28 ενώώ κατάά το πρακτικόό της 9.6.1828 αντικείίµενο της διαφο-

ράάς ήήταν η απόόδοση της προίίκας. Ενδέέχεται λοιπόόν αυτόός να ήήταν και ο λόόγος πα-

ραποµπήής στο εκκλησιαστικόό δικαστήήριο, στην αρµοδιόότητα του οποίίου ανήήκαν οι 

                                                
25) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 335 – 337. 
26) Η εξόόφληση των εκατέέρωθεν απαιτήήσεων και η δήήλωση των διαδίίκων όότι δεν έέχουν πλέέον 

καµίία αξίίωση µεταξύύ τους  µνηµονεύύεται στις εγγραφέές συνήήθως µε τον ιερονοµικόό όόρο «ἰµπράά ἰσχάά 
ἀµέέϊ νταβαντάάν, ἀµέέϊ χισαπτάάν», όόπως και στο συγκεκριµέένο πρακτικόό της 10.1.1830 όόπου αναφέέρεται 
όότι οι διάάδικοι ξόόφλησαν µεταξύύ τους : «... µέένοντες τοῦ λοιποῦ ὅλως ἀκαταζήήτητοι κ(αίί) ἀλλήήλοις 
ἀνενόόχλητοι /53 ὡς γενόόµενοι κατάά τόό τουρκιστίί λεγόόµενον ἰµπράά ἰσχάά ἀµέέϊ νταβαντάάν, ἀµέέϊ χισαπτάάν... 
/54».  

27) Τα εκκλησιαστικάά δικαστήήρια µπορούύσαν να δικάάσουν τις εξ αδιαθέέτου κληρονοµικέές διαφο-
ρέές των Χριστιανώών µετάά απόό παραποµπήή απόό την Πολιτικήή Αρχήή και αίίτηση των διαδίίκων. Βλ. Μ.Γ. 
Θεοτοκάά, Νοµολογίία του Οικουµενικούύ Πατριαρχείίου ήήτοι  της Ι.Συνόόδου και του Δ.Ε.Μ. Συµβουλίίου 
επίί του Αστικούύ, Κανονικούύ και Δικονοµικούύ δικαίίου απόό του έέτους 1800 µέέχρι του 1896 µετάά σηµειώώσε-
ων, Εν Κωσταντινουπόόλει 1897, σελ. 41, 393.  

28) Η προίίκα αποτελούύσε συνεισφοράά της γυναίίκας στην περιουσίία του άάνδρα για ελάάφρυνση 
των βαρώών του γάάµου. Μετάά το θάάνατο του συζύύγου επέέστρεφε στη γυναίίκα και αποτελούύσε χρέέος 
της κληρονοµιάάς. Βλ. Μ.Γ. Θεοτοκάά, όό.π., σελ. 490.  
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περίί την προίίκα διαφορέές.  

 Ενδιαφέέρον παρουσιάάζει και µια άάλλη υπόόθεση διανοµήής κληρονοµιάάς που 

εντοπίίζουµε σε έένα πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 18.7.1834 του κώώδικα 1832-186829, 

σύύµφωνα µε το οποίίο το Επισκοπικόό Δικαστήήριο  συνεδρίίασε  µαζίί µε το βοεβόόδα 

Σολεϊµάάναγα30. Η Περιστέέρα χήήρα Χατζησωτήήρη, όόπως διαβάάζουµε, µε τα τέέσσερα 

τέέκνα της Γεώώργιο, Μερκούύριο, Αναστασίία και Αικατερίίνη, καθώώς και οι τρεις α-

δελφοίί του αποβιώώσαντος  Δηµήήτριος, Γρηγόόριος και Κωνσταντίίνος µαζίί µε τον 

ανεψιόό τους Σωτήήρη «ὁµοφώώνως ἐζήήτησαν, ἵνα ἡ πατρικήή αὐτῶν περιουσίία κινητήή τε 

καίί ἀκίίνητος διανεµηθῆ κατάά τόό δίίκαιον». Αφούύ κατέέγραψαν «ἀκριβῶς ἅπασαν τήήν 

πατρικήήν περιουσίίαν» παρουσίία τριώών µαρτύύρων  και «τοῦ ἐνδοξοτάάτου Σολεϊµάάνα-

γα», διέένειµαν αυτήήν εκουσίίως «εἰς δύύω ἴσα µέέρη» για συµψηφισµόό αµοιβαίίων α-

παιτήήσεων. Η συµφωνίία τους επικυρώώθηκε απόό το δικαστήήριο και το βοεβόόδα. Ε-

κτόός διανοµήής έέµειναν ορισµέένα κινητάά πράάγµατα προκειµέένου να πουληθούύν 

«εἰς ἀποπλήήρωσιν τοῦ χρέέους τοῦ ἀποθανόόντος πατρόός αὐτῶν», πιθανόότατα απόό 

οφειλόόµενο  φόόρο.  

Στο πρακτικόό δεν αποσαφηνίίζεται ο λόόγος συµµετοχήής του βοεβόόδα στη συ-

νεδρίίαση του εκκλησιαστικούύ δικαστηρίίου. Πάάντως έένα χρόόνο πριν (1833) οι Κοζα-

νίίτες είίχαν παραπονεθείί στο παλάάτι για διάάφορους αξιωµατούύχους που ζητούύσαν 

περισσόότερους φόόρους απόό  τους οφειλόόµενους. Πράάγµατι, διαπιστώώθηκαν αυθαι-

                                                
29) Κώώδικας 1832 – 1868, σελ. 18 – 20. 
27) Αναφέέρεται συγκεκριµέένα στο απόό 18.7.1834 πρακτικόό: «᾽Ενώώπιον τοῦ τε ἐνδοξοτάάτου Βοϊβόόδα 

µας Σολεϊ/1 µάάναγα καίί τῆς ἡµῶν ταπεινόότητος συνοδικῶς προκα/2 θηµέένης ἐν τῇ καθ’ ἐαυτήήν ἁγιωτάάτῃ 
ἐπισκοπῇ Κοζάάνης/3 µετάά τῶν περίί αὐτήήν ἐντιµοτάάτων κληρικῶν κ(αίί) χρησίίµων/4 προκρίίτων τῆς πολι-
τείίας ταῦτης παρέέστησαν ἡµίίν ἐκ µέέν/5 τοῦ ἑνόός µέέρος ἡ Περιστέέρα νόόµιµος γυνήή τοῦ ἀποθανόόντος 
χ(ατζη)/6 σωτήήρη, µετάά τῶν τεσσάάρων αὐτῆς τέέκνων τοῦ Γεωργίίου Μερκουρίίου/7 ἀναστασίίας καίί 
Αἰκατερίίνης, ἐκ δέέ τοῦ ἐτέέρου οἱ τρεις ἀδελφοίί,/8 Δηµήήτριος Γρηγόόριος καίί Κωνσταντίίνος, κ(αίί) οἱ τοῦ 
διαληφθέέντος χ(ατζη)σω /9 τήήρη, µετάά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτῶν σωτήήρη ἐκ τοῦ ἀποθανόόντος ἀδελφοῦ/10 των 
Γεωργίίου, οἵτινες ὡς προήήρηνται ὁµοφώώνως ἐζήήτησαν, ἵ/11να ἡ πατρικήή αὐτῶν περιουσίία κινητήή τε καίί 
ἀκίίνητος δια/12νεµηθῆ κατάά τόό δίίκαιον. κ(αίί) δήή πέέµψαντες εἰς τήήν οἰκίίαν τοῦ /13 ἀποθανόόντος πατρόός 
αὐτῶν, χ(ατζη)σωτήήρη τόόν τε βεκίίλην τῆς πολι/14 τίίας νάάνον Καράάτζιαν, Γεώώργιον γουρούύση κ(αίί) Τιάάκου 
Λήήτου κα/15τεγράάψαν ἀκριβῶς ἅπασαν τήήν πατρικήήν περιουσίίαν, τῆς ὁποίί/16ας τήήν ἐξέέτασαν θεωρίίσα-
ντες φιλοδικαίίως καίί ἀφιλοπροσώώ/17 πως, µετάά τοῦ ἐνδοξοτάάτου Σολεϊµάάναγα, διενήήµαµεν αὐτήήν εἰς 
δύύ/18ω ἴσα µέέρη, κ(αίί) ἔλαβον ... εἰς ἐξίί/65σωσιν τῆς πατρικῆς αὐτῶν διανοµῆς κ(αίί) ἐξώώφλησαν ἀλλήήλοις 
/66 ἐπίί τελείία ἐξωφλήήσει κατάά πάάντα καίί διάά πάάντα µέένοντες τοῦ λοι/67 ποῦ ἀκαταζήήτητοι κ(αίί) 
ἀνενόόχλητοι ὡς ἐξ ἀµφοτέέρων τῶν µε/68 ρῶν, τῆς διανοµῆς ταῦτης εὐχαρίίστου γενοµέένης κ(αίί) ἐξώώφλ-
ησαν/69 τόόσον τῆς πατρικῆς αὐτῶν περιουσίίας καίί ἄλλης ὅσον δια/70 φορας προϋπαρξάάσης µεταξύύ τῶν 
δύύω διαφεροµέένων µερῶν/71 γενόόµενοι κατάά τόό τουρκιστίί: ἰπράά ! ἰσχάά ! ἀµέέϊ! νταβατάάν /74 ἀµέέϊ χισαπτάάν, 
ἐναπελήήφθησαν δέέ ἐκτόός τῆς διανοµῆς, ἔν /75 µικρόόν τραπέέζιον, τάά πατρικάά ἐργαλεῖα τῆς ναλµπα-
ντικῆς/76 κ(αίί) ἔν ντουφέέκι τῶν ὁποίίων ἡ τιµήή ὅταν πωληθώώσι θέέλει ἐπι /77 δοθήή εἰς ἀποπλήήρωσιν τοῦ 
χρέέους τοῦ ἀποθανόόντος πατρόός αὐτῶν/78 χ(ατζη)σωτήήρη καίί εἰς ἔνδειξιν ἐγέένοντο δύύω ἵσα ἀπαράάλακτα 
/79 ἐξοφλητικάά τῆς καθ’ ἡµᾶς ἱερᾶς αὐλῆς γράάµµατα, βεβαιωµέέ/80 να µέέ ταῖς ἱδιοχείίροις αὐτῶν 
ὑπογραφαῖς ἐπιβεβαιωµέένα/81δέέ τη τε σφραγίίδι κ(αίί) ταῖς ἐπιβεβαιώώσεσι τοῦ ἐνδοξοτάάτου 
Σο/82λεϊµάάναγα καίί τῆς ἡµῶν ταπεινόότητος µεµαρτυρηµέένα µέέ/83 ταῖς µαρτυρίίαις τῶν ὑποφαινοµέένων 
ἀξιοπίίστων µαρτύύρων/84 κ(αίί) δίίδοτε ἐνίί ἑκάάστω τῶν διαφεροµέένων µερῶν ἀνάά  ἔν, πρόός/85 διηνεκῆν 
αὐτῶν ἀσφάάλειαν… ».  
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ρεσίίες στη συγκέέντρωση των φόόρων avariz, nüzül και agalik και έέναν περίίπου χρόό-

νο µετάά η Υψηλήή Πύύλη διέέταξε τον καδήή του Εγρίί Μπουτζάάκ να επιλύύσει «επιτόό-

που και σύύµφωνα µε το νόόµο» τις διαφορέές που δηµιουργήήθηκαν ώώστε να κατανε-

µηθούύν οι φόόροι ανάάλογα µε την περιουσίία και την οικονοµικήή κατάάσταση του 

καθενόός31. Δεν αποκλείίεται λοιπόόν η συµµετοχήή του βοεβόόδα, αντίί του καδήή, να ε-

ξυπηρετούύσε αυτόό το σκοπόό, ισχυροποιώώντας ίίσως έέτσι και το κύύρος του δικαστη-

ρίίου, αφούύ η υποχρέέωση συγκέέντρωσης φόόρων βάάρυνε και τον Επίίσκοπο32. 

 3) Η έέκδοση  ταπιούύ33 για µεταβίίβαση εµπράάγµατων δικαιωµάάτων επίί ακι-

νήήτων ήήταν µια ακόόµη αρµοδιόότητα του βοεβόόδα, όόπως δείίχνουν δύύο πρακτικάά του 

κώώδικα 1815 – 1831 µε ηµεροµηνίία 14.8.1826 και 1.6.182734.  Στην πρώώτη περίίπτωση 

ο δάάσκαλος Στέέφανος Σταµκίίδης «πούύλησε» στον Κωνσταντίίνο Κοηµτζήή έένα χω-

ράάφι «ὁποῦ ὑπόό τήήν ἐξουσίίαν του» µε τίίµηµα 140 γρόόσια ενώώ στη δεύύτερη οι γιοι και 

κληρονόόµοι του Ηλίία Ναλµπάάντη, Θεόόδωρος, Γεώώργιος και Δηµήήτριος, καθώώς και 

ο Δηµήήτριος Μπερέέτας, γαµπρόός επ' αδελφήή και επίίτροπος των ανηλίίκων αδελ-

φώών Γεωργίίου και Δηµητρίίου, αφούύ διέένειµαν την πατρικήή και µητρικήή τους περι-

ουσίία, «πούύλησαν» στο Θεόόδωρο τρίία χωράάφια για 380 περίίπου γρόόσια που κατέέ-

βαλαν για εξόόφληση πατρικούύ χρέέους. Η «αγοραπωλησίία» έέγινε ενώώπιον του βοε-

βόόδα, οι ενδιαφερόόµενοι όόµως προσέέφυγαν και στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο «ἵνα 

κυρωθῆ ἡ πώώλησις». Το δικαστήήριο βεβαίίωσε «ἀρχιερατικῶς» τη δικαιοπραξίία και 

                                                
 28) Οι φόόροι avariz και nüzül ήήταν αρχικάά έέκτακτοι φόόροι που καταβάάλλονταν σε είίδος ήή υπηρε-

σίίες για κάάλυψη στρατιωτικώών αναγκώών και µετατράάπηκαν απόό τον 17ο αι. σε ετήήσιους τακτικούύς 
φόόρους που πληρώώνονταν µε το σύύστηµα του χανέέ (ανάά οµάάδα νοικοκυριώών ως φορολογικήή µονάάδα). 
Ο agalik ήήταν φόόρος υπέέρ του αγάά (στρατιωτικούύ αξιωµατούύχου) σε περίίπτωση εκ νέέου παραχώώρη-
σης γης. Οι δύύο πρώώτοι φόόροι αναφέέρονται σε αυτοκρατορικήή διαταγήή της 6.9.1833 προς τον καδήή του 
Εγρίί Μπουτζάάκ και ο τρίίτος σε όόµοια διαταγήή της 24.12.1833/2.1.1834 προς το ναΐπη Σερβίίων µε οδηγίί-
ες για άάµεση αποκατάάσταση των αδικιώών. Βλ. Γ. Σαλακίίδη, όό.π., σελ. 145 - 146, 149 - 150, 163, 295, 302. 

32) Με βάάση το διοριστήήριο φιρµάάνι του 1815 ο Επίίσκοπος Βενιαµίίν είίχε τριπλήή αρµοδιόότητα: α] 
ως θρησκευτικόός ηγέέτης «να επιτελείί τις συνήήθειες της τάάξης των χριστιανώών υπηκόόων», β] ως δικα-
στήής «να διευθετείί τις υποθέέσεις τους» και γ] ως κρατικόός και εκκλησιαστικόός φοροεισπράάκτορας «να 
συλλέέγει τους κρατικούύς και τους υπόόλοιπους φόόρους». Βλ. Γ. Σαλακίίδη, όό.π., σελ. 71.  

33) Ταπίί (tapu) αποκαλούύνταν το ποσόό που καταβαλλόόταν σε ειδικόό υπάάλληλο του σουλτάάνου 
έέναντι του δικαιώώµατος κατοχήής δηµόόσιας γης (όόπως αγρώών). Αυτόός χορηγούύσε «βεβαιωτικόό» έέγ-
γραφο ενόός ιδιόόρρυθµου δικαιώώµατος διηνεκούύς εξουσίίασης (κατοχήής και κάάρπωσης µε διατήήρηση 
της ψιλήής κυριόότητας υπέέρ του κράάτους) το λεγόόµενο τεσαρρούύφ, το οποίίο αποτελούύσε αντικείίµενο 
δικαιοπραξίίας εν ζωήή αλλάά και κληρονοµικήής διαδοχήής. Με το ταπίί ανάά χείίρας ο κάάτοχος µπορούύσε 
να αποδείίξει έέναντι παντόός το δικαίίωµα εξουσίίασης του συγκεκριµέένου ακινήήτου. Με αυτήή την έέν-
νοια θα πρέέπει να εκτιµηθείί και ο όόρος «πώώληση» που αναφέέρεται στα σχολιαζόόµενα πρακτικάά, κα-
θώώς δεν πρόόκειται κατάά κυριολεξίία για πώώληση αλλάά για µεταβίίβαση του παραπάάνω ιδιόόρρυθµου 
δικαιώώµατος. Βλ. Ν.Π.  Ελευθεριάάδου, Η ακίίνητος ιδιοκτησίία εν Τουρκίία, Εν Αθήήναις 1903, σελ. 56 επ.,  
Γ.Π. Νάάκου, Αι «Μεγάάλαι δυνάάµεις» και τα «Εθνικάά Κτήήµατα» της Ελλάάδος (1821- 1832), ΕΕΣΝΟΕ 
ΑΠΘ, τ.Θ’, «Ακροθίίνια Π.Γ. Βάάλληνδα», Θεσσαλονίίκη 1970 (ανάάτυπο), σελ. 483, Σοφίίας Τζωρτζακάάκη 
– Τζαρίίδου, Οθωµανικόό κτηµατολόόγιο και τίίτλοι ιδιοκτησίίας, Επιστηµονικήή Επετηρίίδα Δικηγορικούύ 
Συλλόόγου Θεσσαλονίίκης (ΕΕΔΣΘ) 3 (1982), σελ. 31 επ., Νάάκου, Οθωµανικέές γαίίες, σελ. 200 επ., 336 επ. 

31) Κώώδικας 1815-1831, σελ. 261 και 201 αντίίστοιχα. 
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χορήήγησε αντίίγραφο της απόόφασης «µέέ τόό ταπίί τοῦ ἐνδοξοτάάτου βοεβόόδα κατη-

σφαλισµέένον» 35.  

Αξιοσηµείίωτη είίναι και µια αγοραπωλησίία ενόός ακινήήτου (χανιούύ) µε δι-

καίίωµα προτίίµησης36 που εντοπίίζουµε σε έένα άάλλο πρακτικόό του ίίδιου κώώδικα µε 

ηµεροµηνίία 9.5.183137. ΌΌπως διαβάάζουµε, οι γιοι του Λιάάτζιου Τζιρτζιώώνη, Κωνστα-

ντίίνος και Πάάικος, µε τη µητέέρα τους Αικατερίίνη «ἀνήήγγειλαν» στο Επισκοπικόό 

Δικαστήήριο όότι πούύλησαν στον Γεώώργιο γαµπρόό του Δηµητρίίου Τζιρτζιώώνη  την  

οικίία τους και στη Χιόόνω σύύζυγο του Λάάζου Στεφάάνου «τόό ἐνταῦθα εἰς τόό κοινόόν 

τζιαρσίί38 κείίµενον νεόόκτιστον χάάνι των κεκαυµέένον, ὡς ἧτον παράά τῶν Ἀλβανιτῶν 

καίί µισοπυρποληµέένον» αντίί 6.000 γροσίίων. ΌΌµως ο Γεώώργιος Κόόνσουλας, γείίτονάάς 

τους (το σπίίτι του αποτελούύσε το ανατολικόό όόριο του χανιούύ), προσέέφυγε στον 

«Ζουµπέέρ ἀγάά Βοΐδαν τῆς πολιτείίας ταύύτης» και επικαλούύµενος «τάά γειτονικάά 

αὐτοῦ δικαιώώµατα ἐπίί τόό αὐτόό χάάνι ἐπροτιµήήθη διάά τῆς ἱερᾶς κρίίσεως» στην αγοράά 

του χανιούύ µε το ίίδιο τίίµηµα. Αφούύ µάάλιστα ξόόφλησε το τίίµηµα «µέέχρι λεπτοῦ» 

και παρέέλαβε το αντίίστοιχο χοτζέέτι39, κατέέστη κύύριος του χανιούύ. Στο περιθώώριο 

της αγοραπωλησίίας συµφωνήήθηκε όότι σε περίίπτωση εκποίίησης του χανιούύ θα 

προτιµούύνταν στην αγοράά του οι πωλητέές Κωνσταντίίνος και Πάάικος Τζιρτζιώώνη, 

καταβάάλλοντας το ίίδιο τίίµηµα και όόποιες τυχόόν άάλλες δαπάάνες προέέκυπταν στο 

µεταξύύ. Το δικαστήήριο, µετάά απόό αίίτηµα πωλητώών και αγοραστήή, επικύύρωσε τη 

δικαιοπραξίία και τους χορήήγησε «εἰς ἔνδειξιν» αντίίγραφο της απόόφασης «τῇ 

                                                
32) Η επικύύρωση -που θα µπορούύσε να υποδηλώώνει και µια ανοχήή προς το εκκλησιαστικόό όόργανο- 

µάάλλον εξυπηρετούύσε και τον έέλεγχο της περιουσιακήής κατάάστασης των συναλλασσόόµενων για 
προσδιορισµόό των φορολογικώών υποχρεώώσεώών τους. Δεν αποκλείίεται επίίσης να απέέφερε και κάάποιο 
ιδιαίίτερο έέσοδο στο βοεβόόδα. Πρβλ. Βισβίίζη, Δικαστικαίί αποφάάσεις Μυκόόνου, σελ. 24 [1], Δ.Θ. Σιάάτρα, 
Οι αγοραπωλησίίες ακινήήτων στην τουρκοκρατούύµενη Ελλάάδα, Πρόόλογος: Ν.Ι. Πανταζόόπουλος, Βόόλος 
1992, σελ. 23. 

36) Η προτίίµηση διαµορφώώθηκε ως θεσµόός του βυζαντινούύ δικαίίου το 10ο αι. µε µια Νεαράά του 
Ρωµανούύ Λακαπηνούύ, διατηρήήθηκε κατάά τη µεταβυζαντινήή περίίοδο και καταργήήθηκε το 1856 µε το 
νόόµο «περίί µεταγραφήής». Σύύµφωνα µε αυτόόν, σε περίίπτωση µεταβίίβασης ήή παραχώώρησης ακινήήτου 
µε αντάάλλαγµα προτιµούύνταν συγγενικάά πρόόσωπα, συγκύύριοι και γείίτονες. Η αρχήή του θεσµούύ βρι-
σκόόταν στο αλληλέέγγυο της φορολογικήής υποχρέέωσης των ιδιοκτητώών των κτηµάάτων κάάθε περιοχήής. 
Σύύµφωνα µε το ιερονοµικόό δίίκαιο, όόπως εκφράάστηκε αργόότερα και στον οθωµανικόό Αστικόό Κώώδικα 
(άάρθρ. 950 επ.), το δικαίίωµα υφίίστατο µόόνο επίί πώώλησης. Βλ. Ν.Π.  Ελευθεριάάδου, όό.π., σελ. 154 επ., 
Ελευθερίίας Σπ. Παπαγιάάννη, Η νοµολογίία των εκκλησιαστικώών δικαστηρίίων της βυζαντινήής και µετα-
βυζαντινήής περιόόδου σε θέέµατα περιουσιακούύ δικαίίου, Ι Ενοχικόό δίίκαιο – Εµπράάγµατο δίίκαιο, Αθήήνα 
1992, σελ. 221 επ 

37) Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 374 - 375. 
38) Τζιαρσίί = αγοράά 
39) Το χοτζέέτι αποτελούύσε κυρίίως την επικυρωτικήή ήή αναγνωριστικήή «απόόφαση» του ιεροδικείίου, 

που συντασσόόταν ενώώπιον του ιεροδίίκη και µαρτύύρων και αφορούύσε κατάά κανόόνα σε αγοραπωλησίίες 
ακινήήτων συνήήθως πλήήρους ήή τέέλειας ιδιοκτησίίας (µούύλκια). Βλ. Νάάκου, Οθωµανικέές γαίίες, σελ. 335.  
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ἐπιβεβαιώώσῃ τοῦ ἐνδοξοτάάτου Βοΐβοδα»40. 

Στο πρακτικόό δεν αναφέέρεται το δίίκαιο που εφάάρµοσε ο βοεβόόδας. Μπορούύ-

µε ωστόόσο να υποθέέσουµε όότι στήήριξε την απόόφασήή του στη γενικήή αρχήή του ιερο-

νοµικούύ δικαίίου σύύµφωνα µε την οποίία στην αγοράά ενόός ακινήήτου προτιµάάται ο 

υπάάρχων γείίτονας για να ελαχιστοποιείίται ο κίίνδυνος βλάάβης απόό κάάποιον κακόό-

τροπο γείίτονα41. 

 4) Μια έέµµεση µαρτυρίία για ανάάµειξη του βοεβόόδα σε υποθέέσεις δι-

αζυγίίων σώώζεται σε πρακτικόό µε ηµεροµηνίία 30.3.1822 του κώώδικα 1815 - 183142. 

ΌΌπως διαβάάζουµε, ο Γεώώργιος Νικολάάου παρουσιάάστηκε στο Επισκοπικόό Δικαστήή-

ριο «καταβοῶν κατάά τῆς ἰδίίας αὐτοῦ συζύύγου Ἀναστασίίας Ἰωάάννου καίί ἐπιπόόνως 

ζητῶν τήήν ἀπ᾽ αὐτῆς διάάζευξιν». Ως λόόγο, που επιβεβαίίωσε και η σύύζυγος, πρόόβαλε 

το µίίσος που αναπτύύχθηκε µεταξύύ τους και κατέέστησε αδύύνατη την περαιτέέρω 

συµβίίωσήή τους. Οι δύύο σύύζυγοι είίχαν προσφύύγει και σε προγενέέστερο χρόόνο στο 

ίίδιο δικαστήήριο, αυτόό όόµως δεν πείίστηκε απόό τα λεγόόµενάά τους και περιορίίστηκε 

να τους νουθετήήσει «πατρικῶς τάά πρόός εἰρήήνην καίί συνοίίκησιν». «Ἀπελπισθέέντες» 

οι σύύζυγοι κατέέφυγαν «τῇ ἱερῇ βασιλικῇ κρίίσει ἐνώώπιον τοῦ ἐνδοξοτάάτου βοεβοντάά-

µη, ζητοῦντες τήήν ἐπ᾽ ἀλλήήλων διάάζευξιν». Ωστόόσο «τῇ συναινέέσει καίί ἐπιταγῇ» του 

βοεβόόδα επανήήλθαν «ἐκ συµφώώνου ἀµφόότεροι» στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο, το ο-

ποίίο κήήρυξε τελικάά τη διάάζευξήή τους «τῇ εἰδήήσει καίί τῇ συναινέέσει καίί τοῦ διαλη-

φθέέντος βοεβοντάάµη χαφούύζ ἀγᾶ» αφούύ διαπίίστωσε «τήήν ἄκαµπτον καίί ἀδιόόρθωτον 

                                                
40) Στο πρακτικόό της 9.5.1831 αναφέέρονται µεταξύύ άάλλων τα εξήής: «...Τήήν σήήµερον δέέ ὁ διαληφθείίς 

Γεώώργιος/21 Ἀλεξίίου Κόόνσουλα, παρρουσιασθείίς πρόός τόόν διαληφθέέντα ἐνδοξόότατον Ζουµπέέρ/22 ἀγἀ 
Βοΐδαν τῆς πολιτείίας ταύύτης κ(αίί) ὑποστήήσας ἐνώώπιον τοῦ ἱεροῦ κριτηρίίου/23 τάά γειτονικάά αὐτοῦ δικαι-
ώώµατα, ἐπίί τόό αὐτόό χάάνι, εὐρέέθη ἔχων τάά δίίκαια πα-/24 ράά πάάντα ἄλλον, να προτιµηθῆ εἰς τήήν ἀγοράάν 
αὐτοῦ, ὡς κ(αίί) ἐπροτιµήήθη,/25 διάά τῆς ἱερᾶς κρίίσεως.../26... κ(αίί) µέένει τοῦ λοιποῦ τόό εἰρηµέένον χάάνι,/32 

ὑπόό τήήν ἀπόόλυτον ἐξουσίίαν κ(αίί) κυριόότητα τοῦ εἰρηµέένου Γεωργίίου Ἀλεξίίου Κόόνσουλα,/33 δεσποζόόµε-
νον, καρπούύµενον και διοικούύµενον, κατ᾽ ἀρέέσκειαν, κ(αίί) θέέλησιν αὐτοῦ τε κ(αίί) /34 τῶν διαδόόχων αὐτοῦ, 
εἰς αἰῶνα τόόν ἄπαντα, καθάά κ(αίί) τόό χουτζέέτι τῆς βασιλικῆς /35 κρίίσεως διαλαµβάάνει, ὡς τελείίας κ(αίί) 
καθολικῆς γενοµέένης πωλήήσεως, ἐπίί συµ-/36 φωνίία µέέντοι, ὅτι όόπέέποτε, ὁ διαληφθείίς Γεώώργιος Ἀλεξίίου 
Κόόνσουλα, ἤθελε βου- /37 ληθῇ νάά ἐκποιηθῇ τόό αὐτόό χάάνι, ἐνόόσω αὐτόός ζῆ, (τῶν διαδόόχων κ(αίί) κληρο- /38 

νόόµων αὐτοῦ µηδαµῶς ἐνεχοµέένων, εἰς ταύύτην τήήν συµφωνίίαν) ὐπόόχρεως [...] /39 παράά πάάντα ἀλλον, νάά 
προτιµᾶ τούύς διαληφθέέντας υἱούύς τοῦ ποτέέ λιάάτζιου τζιρτζιώώνη /40 Κωνσταντῖνον κ(αίί) πάάϊκον, οἵτινες 
προτιµοῦνται εἰς την αὐτοῦ ἀγοράάν, ἀφοῦ πληρώώ- /41 σωσι πρόός τόόν Γεώώργιον Ἀλεξίίου Κόόνσουλα, τήήν τε 
τιµήήν αὐτοῦ, κ(αίί) ὅσα ἄλλα πα- /42 ρεπόόµενα ἔξοδα, ὡς κ(αίί) ἐκεῖνα τῆς οἰκοδοµῆς, σῶα κ(αίί) ἀνελλιπῆ 
/43 µέέχρι λεπτοῦ. εἰς τήήν περίί τούύτου τοίίνυν ἔνδειξιν, ἐγέένοντο δύύω ὅµοια ἀπαράάλ-/44 λακτα τῆς καθ᾽ 
ἡµᾶς ἱερᾶς αὐλῆς ἐνδεικτικάά Γράάµµατα, περίί ἀµφοτέέρων/45 τῶν µερῶν ὑποβεβαιωµέένα, κατησφαλισµέέ-
να τῇ ἐπιβεβαιώώσῃ τοῦ ἐνδοξοτάάτου/46 Βοΐβοδα τῆς πολιτείίας ταύύτης, κ(αίί) ταῖς µαρτυρίίαιςτῶν εντιµο-
τάάτων κληρικῶν/47 κ(αίί) προσεπικεκυρωµέένα τῇ ἡµετέέρᾳ προσεπικυρώώσε, κ(αίί) δέέδοται ἀνάά ἕν, ἑνίί /48 

ἑκάάστῳ τῶν µερῶν, πρόός διηνεκῆν ἀσφάάλειαν αὐτῶν κ(αίί) παντοτινήήν ἡσυχίίαν./49…». 
37) Η αρχήή αυτήή ενσωµατώώθηκε αργόότερα (1864) στον οθωµανικόό Αστικόό Κώώδικα, όόπου ρυθµίί-

στηκε εκτενώώς το δικαίίωµα προτίίµησης (άάρθρ. 950 επ.). Βλ. Δ. Νικολαΐδου, Οθωµανικοίί Κώώδικες, ήήτοι 
Συλλογήή των εν ενεργείία Νόόµων, Κανονισµώών, Διαταγµάάτων και Οδηγιώών της Οθωµανικήής Αυτοκρατο-
ρίίας, Εν Κωνσταντινουπόόλει  1889, σελ. 564 επ.  

42)  Κώώδικας 1815 – 1831, σελ. 178. 
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τῆς γνώώµης αὐτῶν». 

 Ο βοεβόόδας δεν µετείίχε στη συνεδρίίαση του δικαστηρίίου ούύτε σφράάγισε την 

απόόφαση διάάζευξης.  Το διαζύύγιο εκδόόθηκε τελικάά απόό το Επισκοπικόό Δικαστήήριο. 

ΌΌµως η προσφυγήή των συζύύγων στο βοεβόόδα «ζητώώντας» διαζύύγιο και η παραπο-

µπήή τους στο Επισκοπικόό Δικαστήήριο µε «επιταγήή» του µαρτυρούύν µια µορφήή πίίε-

σης στον Επίίσκοπο να εκδώώσει το  διαζύύγιο και ουσιαστικάά παρέέµβαση του βοεβόό-

δα στη δικαστικήή επίίλυση µιας διαφοράάς οικογενειακούύ δικαίίου, που  ανήήκε, βάάσει 

των «προνοµίίων», στην αποκλειστικήή αρµοδιόότητα της Εκκλησίίας43. 

  Δ.  Συνοψίίζοντας, όόσο αυτόό είίναι δυνατόό, τις παραπάάνω πληροφορίίες, µπο-

ρούύµε να καταλήήξουµε στην εκτίίµηση όότι στις αρχέές του 19ου αιώώνα στην κοινόό-

τητα της Κοζάάνης δικαστικέές αρµοδιόότητες στην επίίλυση ιδιωτικώών διαφορώών α-

σκούύσε εκτόός απόό το Επισκοπικόό Δικαστήήριο και ο εκάάστοτε βοεβόόδας, κατεξοχήήν 

διοικητικόό όόργανο. Η εξουσίία αυτήή φαίίνεται όότι ασκούύνταν µόόνον όόταν δεν υπήήρ-

χε καδήής στην περιοχήή και  µάάλλον περιοριζόόταν στην επίίλυση διαφορώών που δεν 

ενέέπιπταν στην αποκλειστικήή δικαιοδοσίία του εκκλησιαστικούύ δικαστηρίίου, χωρίίς 

βέέβαια, όόπως είίδαµε, να αποκλείίονται παρεµβάάσεις και σε τέέτοιου είίδους διαφο-

ρέές. Απόό την άάλλη, άάξια µνείίας είίναι και η ευκολίία µε την οποίία οι ενδιαφερόόµενοι 

κατέέφευγαν στην κρίίση του βοεβόόδα, η οποίία, όόταν δεν οδηγούύσε σε οριστικήή επίί-

λυση της διαφοράάς, δηµιουργούύσε σίίγουρα µια µορφήή πίίεσης προς το εκκλησια-

στικόό δικαστήήριο, στοιχείίο ενδεικτικόό και για το γενικόότερο κλίίµα της εξεταζόόµε-

νης περιόόδου.- 

                                                
43) Βάάσει των «προνοµίίων» η Εκκλησίία είίχε αποκλειστικήή δικαιοδοσίία στις υποθέέσεις οικογενει-

ακούύ δικαίίου και απαγορευόόταν στις οθωµανικέές αρχέές οποιαδήήποτε επέέµβαση, όόπως επιβεβαιώώνε-
ται και απόό διάάταξη στο φιρµάάνι διορισµούύ του Επισκόόπου Σερβίίων και Κοζάάνης Βενιαµίίν (23.7.1815) 
σύύµφωνα µε την οποίία «ὅταν τίίς ἐκ τῶν φόόρῳ ὑποτελῶν πρόόκειται νάά νυµφευφθῇ ἤ νάά διαζευχθῇ  τήήν 
σύύζυγόόν του, οὐδείίς θάά ἐπέέµβῃ µεταξύύ αὐτῶν πλήήν τῶν ἀντιπροσώώπων, τούύς ὁποίίους διώώρισεν ὁ Μη-
τροπολίίτης». ΌΌµως παράά την αναγνωρισµέένη δικαιοδοσίία της Εκκλησίίας να εκδίίδει διαζύύγια, η οθω-
µανικήή διοίίκηση επενέέβαινε, µετάά απόό αίίτηση των ενδιαφερόόµενων, είίτε πιέέζοντας τους Επισκόόπους 
στην έέκδοση διαζυγίίου, όόπως εν προκειµέένω, είίτε χορηγώώντας µέέσω του ιεροδίίκη διαζευκτήήρια γράάµ-
µατα µε τα οποίία αντικανονικώώς λυνόόταν ο γάάµος. ΈΈτσι η Εκκλησίία, τιθέέµενη προ τετελεσµέένου 
γεγονόότος, αναγκαζόόταν και αυτήή να χορηγείί διαζευκτήήρια γράάµµατα  κατ' οικονοµίίαν, ώώστε να πε-
ριβάάλλει µε τον τύύπο της νοµιµόότητας µια κατάάσταση διαµορφωµέένη κατάά το οθωµανικόό δίίκαιο. Βλ. 
Πανταζόόπουλου, Εκκλησίία και Δίίκαιον, σελ. 216, 224 – 225. Για τη διάάταξη στο διοριστήήριο φιρµάάνι 
του Επισκόόπου Βενιαµίίν βλ. Α. Σιγάάλα, Πατριαρχικαίί πράάξεις, φερµάάνια και άάλλα τινάά έέγγραφα, 
Μακεδονικάά 1 (1940), Θεσσαλονίίκη 1940, σελ. 287 και Γ. Σαλακίίδη, όό.π., σελ. 33. 


