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Ι. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Η επιστήμη της Ιστορίας του Δικαίου προβληματίστηκε ιδιαίτερα ως προς τη 

χρονική και χωρική οριοθέτηση της μεταβυζαντινής περιόδου του ελληνικού 

δικαίου.  Η αλλεπάλληλη διαδοχή ξενοκρατούμενων πολιτειακών καθεστώτων, -

Φραγκοκρατία, Βενετοκρατία και Τουρκοκρατία-, με βάση τα οποία επήλθαν 

πολιτειακές μεταβολές, διαμόρφωνε, όπως είναι φυσικό, διαφορετικό δικαιικό 

περιβάλλον. Παράλληλα όμως οι δικαιικοί θεσμοί δεν διέκοπταν αυτόματα τη 

λειτουργία τους με την επέλευση ενός ιστορικού γεγονότος.  

Αυτή η σύζευξη ιστορικών γεγονότων και δικαιικής κατάστασης προκαλεί 

δυσχέρειες ως προς την οριοθέτηση των ακραίων χρονικών ορίων της 

μεταβυζαντινής περιόδου, διότι αν ως κριτήριο για την οριοθέτηση θεωρηθεί ποιο 

δίκαιο εφάρμοζαν οι Έλληνες, τότε διαπιστώνεται ότι υπήρχε μια πραγματική 

λειτουργία του εθιμικού δικαίου, όπως διαμορφώθηκε και υπό την επίδραση του 

βυζαντινού, οπότε τα δίκαια της Φραγκοκρατίας, της Βενετοκρατίας και της 

Τουρκοκρατίας υπάγονται στη μεταβυζαντινή περίοδο. Κύριος εκφραστής της 

άποψης αυτής είναι ο Γκίνης  -τον ακολουθεί και ο Ι. Βιζβίζης-,  ο οποίος θεωρεί ότι 

η έναρξη της μεταβυζαντινής περιόδου δεν είναι ενιαία, αλλά εξαρτάται από το 

χρόνο της κατάκτησης κάθε τμήματος του βυζαντινού κράτους από τους Φράγκους, 

τους Ενετούς ή τους Τούρκους.  

Διατρέχοντας εν τάχει τις κύριες απόψεις των ιστορικών του δικαίου για το 

ζήτημα αυτό, διαπιστώνουμε ότι η οριοθέτηση της μεταβυζαντινής περιόδου του 

ελληνικού δικαίου είχε επικρατήσει στην επιστήμη της Ιστορίας του Δικαίου με 

βάση τη διαίρεση του Δ. Παππούλια, ο οποίος θέτει ως χρονικά όρια της περιόδου 

αυτής από το 1453 έως το 1821, ημερομηνίες δηλαδή που ανάγονται σε σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα. Ταυτόσημη άποψη με του Παππούλια είχαν οι Πετρόπουλος, 

Χριστοφιλόπουλος, Π. Ζέπος, Πανταζόπουλος και Τουρτόγλου, ο οποίοι οριοθετούν 

την έναρξη της μεταβυζαντινής περιόδου του δικαίου στο 1453 και τη λήξη το 1821.  

Αντίθετη άποψη προς τους παραπάνω είχε ο Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος 

υποστήριζε ότι ο Ελληνισμός από το 533/4 (Κωδικοποίηση Ρωμαϊκού Δικαίου από 

τον Ιουστινιανό) έως το 1946 (οπότε εισήχθη ο Αστικός Κώδικας) «βίωσε 

απαρεγκλίτως» υπό το ρωμαϊκό δίκαιο.  

                                                 
1
 Ανέκδοτη εισήγηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο  του μαθήματος της Ιστορίας του Δικαίου, 

στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του  Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της 

Νομικής Σχολής του ΑΠΘ τον Φεβρουάριο του 2012. 



Από τους σύγχρονους ιστορικούς του Δικαίου οι Σπύρος Τρωιάνος και 

Ελευθερία Παπαγιάννη οριοθετούν την έναρξη της μεταβυζαντινής περιόδου στο 

έτος 1453. Όπως μάλιστα αναφέρει η Ε. Παπαγιάννη: «η Άλωση παίζει ιδιαίτερο 

ρόλο, γιατί σηματοδοτεί την, επίσης για μακρό χρονικό διάστημα, απόλυτη 

ιδεολογική χειραφέτηση της Εκκλησίας από την πολιτειακή εξουσία, από την οποία 

την χώριζαν πλέον όχι μόνο τα αρνητικά αισθήματα του κατακτημένου απέναντι 

στον κατακτητή, αλλά και η διαφορά θρησκεύματος. Νομίζω λοιπόν, ότι το έτος 

1453 μπορεί, και ίσως επιβάλλεται, να οριοθετήσει το πραγματικό τέλος της 

βυζαντινής περιόδου και την αρχή της μεταβυζαντινής». Σχετικά δε με τη λήξη της 

περιόδου αυτής ο μεν Τρωιάνος θεωρεί ότι επέρχεται το έτος 1821, οπότε ιδρύεται 

το πρώτο ελληνικό κράτος, η δε Παπαγιάννη το έτος 1835, οπότε εκδόθηκε το 

διάταγμα της Αντιβασιλείας που αναγνώρισε ως προσωρινό δίκαιο του ελληνικού 

βασιλείου το δίκαιο της Εξαβίβλου, απέναντι στο οποίο βέβαια θα είχαν 

προβάδισμα τα έθιμα, όπου αυτά είχαν επικρατήσει. Σε συνδυασμό μάλιστα με την 

ίδρυση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκινούσε μια νέα περίοδος 

για τη νομική επιστήμη στην Ελλάδα, οπότε το έτος 1835 ήταν έτος σταθμός.  

Επιλέγοντας ως βασικά κριτήρια για τη σχηματική κατάταξη των περιόδων 

του ελληνικού δικαίου: α) το χωρικό στοιχείο, δηλαδή τη γεωγραφική έκταση της 

Ελλάδος η οποία κατοικούνταν από ελληνικό πληθυσμό, β) τη δικαιική συνέχεια, ως 

βασικού στοιχείου της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης, γ) τις διάφορες φάσεις 

της πορείας του Ελληνισμού με τις ξενικές κυριαρχίες που προσέδωσαν μια 

ιδιαιτερότητα στη λειτουργία του ελληνικού δικαίου, ο καθηγητής Γ. Νάκος 

οριοθετεί χρονικά την περίοδο του ελληνικού μεταβυζαντινού δικαίου από το έτος 

1204  έως το έτος 1821. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο λειτούργησαν μορφές Δικαίων, οι 

οποίες διαμόρφωσαν διαφορετικό χρονικό και χωρικό πλαίσιο ισχύος και 

λειτουργίας τους, ήτοι:  

α) Το Δίκαιο του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού, β) Το δίκαιο του 

βενετοκρατούμενου ελληνισμού και γ) Το δίκαιο του τουρκοκρατούμενου 

ελληνισμού, που είναι το δίκαιο που ίσχυσε στις ελληνικές περιοχές κατά τη 

διάρκεια της μακρόχρονης οθωμανικής κατάκτησης. Στην περίπτωση του δικαίου 

του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού ανακύπτει το πρόβλημα, τόσο του χωρικού 

πλαισίου, όσο και των χρονικών ορίων ισχύος του δικαίου αυτού, καθώς η 

οθωμανική κατάκτηση των ελληνικών περιοχών έχει διαφορετική χρονική 

αφετηρία, διότι η οθωμανική κατάκτηση ελληνικών περιοχών είχε ξεκινήσει πριν το 

1453. Αλλά και η λήξη της περιόδου αυτής οριοθετείται χρονικά και χωρικά σε 

διαφορετικές ημερομηνίες: επί παραδείγματι η πρώτη μορφή του ελληνικού 

κράτους οριοθετείται το 1821, η προσάρτηση της Θεσσαλίας και τμήματος της 

Ηπείρου το 1881 και η απελευθέρωση των Νέων Χωρών το 1912-1913. Συνεπώς τα 



χωροχρονικά όρια ισχύος του δικαίου αυτού, κατά τον Γ. Νάκο, διαμορφώνονται με 

βάση τα παραπάνω ιστορικά δεδομένα. 

Η διαγραμματική παράθεση των παραπάνω κύριων απόψεων σχετικά με το 

πρόβλημα της οριοθέτησης της μεταβυζαντινής περιόδου έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τις λεγόμενες Νέες Χώρες και ειδικότερα για τη Μακεδονία, αφού μέχρι τα έτη 

1912-1913 οι Νέες Χώρες βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία και συνεπώς 

τελούσαν υπό ξενοκρατούμενο πολιτειακό καθεστώς. Μάλιστα, με τις 

Μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και την ψήφιση και ισχύ των Γενικών Κανονισμών, 

δημιουργήθηκε στις περιοχές αυτές μια νέα δικαιική κατάσταση η οποία πρέπει να 

ερευνηθεί. Ειδικότερα για τις Νέες Χώρες, με βάση όσα αναφέρθηκαν, ακόμη και αν 

δεχτούμε ως χρονικό όριο έναρξης της μεταβυζαντινής περιόδου το έτος  1453, δεν 

μπορούμε να παραγνωρίσουμε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

την ιστορική πραγματικότητα και να μη θεωρήσουμε ως χρονικό όριο λήξης της 

περιόδου αυτής τα έτη 1912-1913, οπότε απελευθερώθηκαν οι περιοχές αυτές από 

την οθωμανική αυτοκρατορία και με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (28-7-1913) 

αποδόθηκαν στην Ελλάδα. 

 

ΙΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ  

 

1. Μορφές δικαίων που ίσχυσαν στον ελλαδικό χώρο 

Με βάση την προβληματική που αναπτύχθηκε παραπάνω ως προς τα χρονικά και 

χωρικά όρια της έκτασης της μεταβυζαντινής περιόδου, η οθωμανική κατάκτηση 

επέβαλε την κυρίαρχη δικαιική τάξη στον ελλαδικό χώρο. Βέβαια η επιβολή αυτή 

δεν σήμανε και το τέλος της βυζαντινής νομικής παράδοσης που διαφυλάχτηκε καθ’ 

όλη την μακραίωνα αυτή περίοδο. Με γνώμονα όμως το γεγονός ότι δεν μπορεί να 

παραγνωριστεί η ιστορική πραγματικότητα, ότι δηλαδή στον ελλαδικό χώρο η 

οθωμανική κυριαρχία δεν είχε ενιαία χρονική έναρξη και λήξη, θεωρώ πως 

επιβάλλεται, πριν αναφερθούμε στο δίκαιο που ίσχυσε για τον τουρκοκρατούμενο 

ελληνισμό, να γίνει  μια επιγραμματική                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

αναφορά στο δίκαιο του φραγκοκρατούμενου και του βενετοκρατούμενου 

ελληνισμού: 

α) Το Δίκαιο του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού δεν είναι πλήρως 

διευκρινισμένο, αλλά βασικά στοιχεία του αντλούμε από το Χρονικό του Μορέως 

και τις Ασσίζες της Ρωμανίας που μας παρέχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα για το 

φεουδαλικό δίκαιο, το οποίο έφεραν μαζί τους οι φράγκοι κατακτητές, όπως και το 

ποικίλης προέλευσης δίκαιο των χωρών προέλευσής τους, αλλά  και για το εγχώριο 

ελληνικό εθιμικό δίκαιο, το οποίο επέτρεψαν να εφαρμόζεται.  



β) Το δίκαιο του βενετοκρατούμενου ελληνισμού είναι το δίκαιο που είχε εισαχθεί 

στις βενετοκρατούμενες περιοχές και ίσχυε στη Βενετία. Η εφαρμογή του δικαίου 

αυτού είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή εξέλιξη του εγχώριου εθιμικού 

δικαίου. Στοιχεία για το δίκαιο αυτό αντλούμε από τους νοταριακούς κώδικες και 

τις συλλογές δικαστικών αποφάσεων που έχουν διασωθεί στις περιοχές αυτές 

(Κρήτη, Ιόνια κ.α.). Οι Βενετοί στην Κρήτη και τα Ιόνια νησιά εγκατέστησαν δικό 

τους διοικητικό σύστημα, εισήγαγαν βενετικό δίκαιο και να το εφάρμοσαν. Έτσι στις 

περιοχές αυτές πέτυχαν την επικράτηση του δικαίου σε ευρεία έκταση. 

 

2. Το δίκαιο του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού - Το νομικό καθεστώς του 

Πατριαρχείου και του Πατριάρχη 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη δικαιική τάξη που επικράτησε την περίοδο αυτή, 

πρέπει να διερευνήσουμε το γενικότερο δικαιικό πλαίσιο το οποίο επικρατούσε και 

καθορίστηκε, τόσο από την πολιτειακή κατάσταση, όσο και από τα επιμέρους 

δικαιικά στοιχεία που καθόρισαν την περίοδο αυτή. Επειδή δε το μεγαλύτερο τμήμα 

του ελλαδικού χώρου τελούσε υπό οθωμανική κυριαρχία, προέχει η διερεύνηση της 

περιόδου με αναφορά στους παράγοντες που έπαιξαν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση 

της δικαιικής τάξης και είναι αφενός το οθωμανικό κράτος και αφετέρου η Εκκλησία 

και οι σχέσεις μεταξύ τους.  

Κυρίαρχη άποψη είναι πως ο Μωάμεθ Β΄, παραχώρησε ήδη από την 

επαύριο της Άλωσης, ένα προνομιακό καθεστώς στην Εκκλησία και μέσω αυτής 

στην Ορθόδοξη Κοινότητα που τελούσε υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού 

Πατριάρχη. Τα προνόμια αυτά διαμόρφωναν ένα πλαίσιο ευρείας αυτονομίας στην 

Εκκλησία, στην οποία είχαν παραχωρηθεί εκτεταμένες αποκλειστικές αρμοδιότητες 

–θρησκευτικές, νομοθετικές, δικαιοδοτικές-. Έτσι ο Πατριάρχης είχε καταστεί 

αρχηγός όλης της Ορθόδοξης Κοινότητας και η Εκκλησία απολάμβανε το ίδιο 

καθεστώς, όπως και στην πριν από την Άλωση περίοδο.  

Η άποψη αυτή έλκει την ισχύ της κυρίως σε εκκλησιαστικές πηγές και μόνο 

κατ’ εξαίρεση βασίζεται σε οθωμανικές πηγές.   

Ο τρόπος με τον οποίο η οθωμανική εξουσία αντιλήφθηκε το Πατριαρχείο, 

ήταν με την ένταξή του στο διοικητικό μηχανισμό της αυτοκρατορίας και, συνεπώς, 

η οθωμανική διοίκηση θεώρησε ότι η εκκλησία επιτελούσε και λειτουργήματα που 

είχαν άμεση σχέση με την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής σε ορισμένα ζητήματα. 

Έτσι ο Πατριάρχης θεωρήθηκε ως κάτοχος ενός αξιώματος με αντικείμενο την 

επίβλεψη των θρησκευτικών με την ευρεία έννοια του όρου υποθέσεων των 

Ορθοδόξων και την άσκηση ιεραρχικής εξουσίας πάνω στον Κλήρο. Πολύ σύντομα 

θεσπίστηκε και ένα αντίτιμο αυτής της σουλτανικής παραχώρησης: ο Πατριάρχης 

υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην Πύλη κάποια «δοσίματα». Επίσης δεν του 



αναγνωρίστηκε η ισοβιότητα του αξιώματος. Με το σύστημα αυτό η Πύλη 

μπορούσε να ελέγχει σε όλα τα επίπεδα την εκκλησιαστική ιεραρχία.  Η σχέση 

μεταξύ Πατριάρχη και Σουλτάνου ήταν περισσότερο προσωπική, παρά θεσμική, και 

αυτό οδήγησε σε μια μορφή πατριαρχικής απολυταρχίας: ο Πατριάρχης εξαρτιόταν 

μόνο από το Σουλτάνο που τον διόριζε εκχωρώντας του αρμοδιότητες.  

Η συμβίωση αυτή Μεγάλης Εκκλησίας και οθωμανικού κράτους εκφράστηκε 

με τα βεράτια.  Τα κείμενα των βερατίων από το 17ο αιώνα και μετά δείχνουν ότι η 

οθωμανική εξουσία πλησιάζει όλο και περισσότερο προς τις εκκλησιαστικές 

αντιλήψεις για τη λειτουργία και το θεσμό του Πατριαρχείου, μέχρις ότου 

αναγνώρισε και τυπικά τη νομική υπόσταση του τελευταίου από το 1860/62 και 

μετέπειτα και έτσι το Πατριαρχείο παρουσίαζε πλέον τη μορφή νομικού προσώπου.  

Το 1766/67 διευρύνεται η εδαφική εξουσία του Πατριαρχείου με την 

ενσωμάτωση σ’ αυτό των αυτοκέφαλων Αρχιεπισκοπών Αχρίδας και Ιπεκίου και την 

υπαγωγή στην εξουσία του και των άλλων Πατριαρχείων της Ανατολής. Έτσι ο 

Πατριάρχης έγινε εθνάρχης του Rum millet. Στα πλαίσια αυτά μπορούσε να κάνει 

χρήση των κρατικών οργάνων για να επιβάλλει τις εκκλησιαστικές ποινές στο 

ποίμνιό του, όπως και στην είσπραξη των εισοδημάτων του και στις άλλες 

δραστηριότητές του. Επίσης, το Πατριαρχείο εδρεύοντας στην Κων/πολη μπορούσε 

να προλαμβάνει πολλές δυσάρεστες εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα μπορούσε να 

συνεισφέρει σε διάφορες κρατικές ανάγκες, όπως η οικονομική στήριξη του 

στρατού. 

Με τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, αναγνωρίστηκε η νομική υπόσταση του 

Πατριαρχείου, ενώ στα πλαίσια της νομικής ισότητας όλων των υπηκόων του 

Σουλτάνου, απαλείφθηκαν από τα βεράτια όλες οι μειωτικές εκφράσεις σε βάρος 

του πατριάρχη και του ποιμνίου του. Η Εκκλησία απαλλάχθηκε από τα δοσίματα και 

τις επαχθείς αναμείξεις των κρατικών οργάνων στα εσωτερικά της ζητήματα, ενώ ως 

νομικό πρόσωπο διεύρυνε την αυτονομία της.  

Το παραπάνω πλαίσιο της νομικής και ουσιαστικής υπόστασης της 

Εκκλησίας παρατέθηκε προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η ευρύτητα 

της δικαιοδοσίας της και ο τρόπος που αυτή ασκούνταν.  

 

3. Η Δικαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας 

H δικαστική δικαιοδοσία της Eκκλησίας επεκτεινόταν σε υποθέσεις οικογενειακού 

και κληρονομικού δικαίου, όμως ο Πατριάρχης προσπάθησε, «κατά τεκμήριον 

αρμοδιότητος», να επεκτείνει την δικαιοδοσία του σε όλο το πλάτος του ιδιωτικού 

δικαίου.  

 Ειδικότερα για τη Μακεδονία η δικαστική δικαιοδοσία πρέπει να εξετασθεί 

και υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, διότι επήλθαν σημαντικές 



αλλαγές στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης.  

 

4. Τα όργανα απονομής του δικαίου και το δίκαιο που εφάρμοζαν 

4.1. Η περίοδος πριν το Τανζιμάτ 

Όργανα επιβολής του δικαίου της Eκκλησίας, σε πρώτο βαθμό, ήταν τα 

Mητροπολιτικά και Eπισκοπικά Δικαστήρια στις επαρχίες και το Πατριαρχικό 

Δικαστήριο στην Kωνσταντινούπολη, και, σε δεύτερο βαθμό, η Iερά Σύνοδος, υπό 

την προεδρία του Πατριάρχη. Tα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια εφάρμοζαν, κατά κύριο 

λόγο, το βυζαντινό δίκαιο, τις κανονικές διατάξεις  και τα τοπικά έθιμα. Η Εκκλησία 

κατόρθωνε να καθιστά σεβαστές τις αποφάσεις των δικαστηρίων της με την απειλή 

του αφορισμού ή του εξωεκκλησιασμού: συνεπώς μόνο με τη συμμόρφωση προς 

τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων μπορούσε να σωθεί, όποιος δεν 

συμμορφωνόταν προς αυτές. Άλλως του έμενε ο δρόμος του εξισλαμισμού. 

Tα οθωμανικά Δικαστήρια ήταν αρμόδια για όλες τις μεταξύ των υπηκόων 

διαφορές, αποκλειστική όμως αρμοδιότητα είχαν στις ποινικού δικαίου υποθέσεις, 

όπου εφαρμοζόταν το ισλαμικό ιερό δίκαιο, στο δε πεδίο του Aστικού Δικαίου στις 

σχέσεις Eμπραγμάτου Δικαίου. 

Την περίοδο αυτή τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, ως φορείς άσκησης της 

δικαστικής εξουσίας, εφάρμοζαν το Bυζαντινό Δίκαιο, όπως αυτό καταγραφόταν 

στις νομοκανονικές συλλογές. Παράλληλα όμως ίσχυε και το εθιμικό δίκαιο και 

μάλιστα σε μερικές περιοχές έγινε κωδικοποίηση του ισχύοντος εθιμικού δικαίου, 

όπως στη Σύρο, τη Θήρα, τη Νάξο, την Ύδρα, την Ανάφη, την Ήπειρο. Ταυτόχρονα 

όμως κίνδυνος για το εθιμικό δίκαιο προκαλούνταν και από το οθωμανικό δίκαιο, 

ως δίκαιο του κατακτητή. Πέραν του γεγονότος ότι το οθωμανικό δίκαιο ίσχυε 

επίσημα στις σχέσεις εμπραγμάτου δικαίου και στο ποινικό δίκαιο, συχνά οι 

ορθόδοξοι κατέφευγαν στο ιεροδικείο για την επίλυση μιας διαφοράς. Έτσι η 

Εκκλησία είτε αναγκάστηκε να λάβει μέτρα, απειλώντας με επιτίμια τους 

προσφεύγοντες, είτε απένεμε τη δικαιοσύνη με κριτήρια ελαστικά προκειμένου να 

επιβληθεί στο ποίμνιό της.  

 Οι νομοκανονικές συλλογές, που κατέγραφαν το βυζαντινό δίκαιο  είναι: 

α) Το Σύνταγμα κατά στοιχείον  του Mατθαίου Bλάσταρη: είναι 

εκκλησιαστικής προέλευσης και συντάχθηκε από τον Ματθαίο Βλάσταση που ήταν 

ιερομόναχος (περίπου 1280-1350) και αποτελεί μια αλφαβητικά καταταγμένη 

εγκυκλοπαίδεια του εκκλησιαστικού κυρίως δικαίου, αλλά και των άλλων κλάδων, 

στο μέτρο που είχαν πρακτική σημασία για τα μέλη του κλήρου. Περιέχει άφθονο 

υλικό –πηγές του τα νομοθετικά και κωδικοποιητικά έργα των Μακεδόνων και 

λιγότερο των Ισαύρων και οι παράγωγες συλλογές του 9/10ου αι. και μετά, όπως 

και χωρία της Ιουστινιάνειας νομοθεσίας και ερμηνευτικά υπομνήματα του Ζωναρά 



και του Βαλσαμώνα και Νομοκάνονα σε 14 τίτλους. Γι’ αυτό είχε μεγάλη εξάπλωση, 

μάλιστα στις σλαβικές χώρες (16ος-17ος αι.) και υπήρξε άμεση πηγή για 

μεταγενέστερα συμπιληματικά έργα όπως το Νομοκάνονα του Μαλαξού.  

β) Ο Nομοκάνων του Mανουήλ Mαλαξού: αποτελεί ένα απάνθισμα ιερών 

κανόνων και πολιτικών νόμων από παλαιότερα νομοκανονικά κείμενα και γράφηκε 

το 1561 σε λόγια γλώσσα στην αρχή και στην καθομιλουμένη κατόπιν, από το 

συμβολαιογράφο Θηβών Μανουήλ Μαλαξό, 

γ) Βακτηρία αρχιερέων ιερομονάχου, αρχιμανδρίτου και επιτρόπου 

Ιωαννίνων, το 1645.  

δ) Νομικόν Πρόχειρον του Θεοφίλου Επισκόπου Καμπανίας, ο οποίος 

καταγόταν από τα Γιάννενα- πηγές του Εξάβιβλος, Σύνταγμα Βλάσταρη, Ινστιτούτα 

Θεόφιλου, Νομικό του Μιχαήλ Ψελλού, αλλά Νόμοι Ροδίων, Μαλαξός, Βακτηρία-, 

1780, κατά τον ίδιο απηχεί λαικό δίκαιο και ήταν ευρέως διαδεδομένο στη 

Μακεδονία. 

ε) Το Πηδάλιον της νοητής νηός των ιερομόναχου Αγάπιου και Αγιορείτη 

Νικόδημου που  κυκλοφόρησε το 1800 και περιλαμβάνει κανόνες των αποστόλων 

και των οικουμενικών και τοπικών συνόδων με σχόλια. 

στ) Aπό τα μέσα του 18ου αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται η Eξάβιβλος του 

Kωνσταντίνου Aρμενόπουλου, η οποία ήταν ευσύνοπτη, αποτελούσε μία χρηστική 

κωδικοποίηση της βυζαντινής νομοθεσίας και είχε μεταγλωττισθεί στη δημώδη 

ελληνική από τον Aλέξιο Σπανό. H χρήση της Eξαβίβλου τον αιώνα αυτό και κυρίως 

τον επόμενο γενικεύεται. H γενίκευση της χρήσης της Eξαβίβλου αποδίδεται στην 

επέκταση της δικαιοδοσίας της Eκκλησίας στις πολιτικές υποθέσεις. H Eκκλησία, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, αξιοποίησε την πνευματική της ηγεσία στον ορθόδοξο 

κόσμο και πέτυχε να διευρύνει τη δικαιοδοσία της σε όλους τους κλάδους του 

αστικού δικαίου. Αυτή την εξέλιξη αυτή, όπως εξηγεί και ο K. Πιτσάκης, τα λοιπά 

συμπιλήματα δεν μπορούν πλέον να την εξυπηρετήσουν. Eπομένως απαλλαγμένη 

από τη λόγια γλώσσα, η μεταγραφή του Σπανού, ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή 

για να εξυπηρετήσει αυτή την εξέλιξη. Στη Μακεδονία η εισαγωγή της Eξαβίβλου 

στα Δικαστήρια γενικεύτηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι νομοθετική δραστηριότητα έδειξε και ο ελληνισμός 

των παραδουνάβιων ηγεμονιών. Η βυζαντινή νομική παράδοση διαφυλάχτηκε 

μέσω της έκδοσης κωδικοποιητικών έργων όπως το Νομικόν Πρόχειρον του Μιχαήλ 

Φωτεινόπουλου, ο Πολιτικός Κώδικας της Μολδαβίας του Καλλιμάχη και ο Βλαχικός 

Κώδικας του Ιωάννη Καρατζά. 

 

 

 



4.2. Η περίοδος μετά το Τανζιμάτ 

Το έτος 1839 αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, διότι ξεκίνησε η περίοδος των μεταρρυθμίσεών της. Η οθωμανικής 

αυτοκρατορίας για να αντιμετωπίσει την παρακμιακή πορεία της προσπάθησε να 

εισαγάγει ευρωπαϊκά πρότυπα και να εκσυγχρονισθεί. Η προσπάθεια αυτή 

πραγματοποιήθηκε με την έκδοση των διαταγμάτων του Χαττ – ι – Σερίφ της 3ης 

Νοεμβρίου του 1839 και του Χαττ – ι – Χουμαγιούν της 18ης Φεβρουαρίου 1856. Με 

τα διατάγματα αυτά, προέβη σε μεταρρυθμίσεις που υπόσχονταν σεβασμό της 

τιμής και περιουσίας όλων γενικά των υπηκόων της, εγγυήθηκε την ασφάλεια της 

ζωής και περιουσίας τους, εισήγαγε αλλαγές στην απονομή της δικαιοσύνης, 

μεταρρύθμισε το φορολογικό σύστημα, καθιέρωσε την γενική υποχρέωση 

στράτευσης  και επέβαλε την ισότητα όλων των οθωμανών υπηκόων απέναντι στο 

νόμο, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους. 

Ταυτόχρονα με τις μεταρρυθμίσεις αυτές η Μεγάλη Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης απέκτησε αρμοδιότητες αποφασιστικής σημασίας στην 

διοίκηση των κοινών του Γένους. Αποτέλεσμα αυτής της μεταρρυθμιστικής 

προσπάθειας ήταν η σύνταξη των Γενικών ή Εθνικών Κανονισμών (1860 – 1862), για 

να ακολουθήσουν και οι κανονισμοί των κοινοτήτων, μεταξύ των οποίων εκείνοι της 

Κοζάνης των ετών 1895 και 1911. 

Οι Κανονισμοί αυτοί μεταρρύθμισαν την υφιστάμενη κατάσταση με τον 

ακόλουθο τρόπο: πρωτόδικα δικαστήρια θεωρήθηκαν το δικαστήριο της 

Πρωτοσυγκελλίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και τα μικτά συμβούλια 

των κατά τόπους Αρχιεπισκοπών, Μητροπόλεων και Επισκοπών. Δευτεροβάθμια η 

Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού θρόνου και το Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο των 

Πατριαρχείων. 

Η σύνθεση και αρμοδιότητα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων καθορίστηκε 

με την εγκύκλιο του Πατριάρχη Διονυσίου του έτους 1891, η οποία εκδόθηκε στο 

πνεύμα του χορηγηθέντος προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ Β΄ του βερατίου του έτους 

1860, αλλά και του «υψηλού βερατίου» του έτους 1887. Με την εγκύκλιο αυτή 

συστήνονται τα Πνευματικά και Μικτά εκκλησιαστικά δικαστήρια, των οποίων η 

αρμοδιότητα καθορίζεται «Καί  ἐ πί μέ ν τῶν δικαστικῶν, τάς μέν ἐ κ μνηστείας 

καί  γάμου ἀ πορρεούσας (πνευματικάς) διαφοράς ὀ φείλει διεξάγειν ἐ ν δικαστηρίῳ, 

συγκροτουμένῳ, κατά τήν ἐ ν ἐ νεργείᾳ  δικονομίαν, ἐ ξ ἱ ερέων καταλλήλων, ὑ πό 

τή ν προεδρείαν αὑ τῆ ς ἤ  τοῦ  ἰ δίου ἐ πιτρόπου
.
 τάς δέ  ἐ κ τῆ ς διαλύσεως 

μνηστείας καί  τά ς περί προικός, τραχώματος, διατροφῆ ς καί  διαθηκῶν διαφοράς, 

ἐ ν δικαστηρίῳ, καταρτιζομένῳ, ὡς ἀ νωτέρω, ἐ κ πολιτῶν τιμίων, εὐ ϋπολήπτων 

καί  διακεκριμένων ἐ πί ἀ κεραιότητι χαρακτῆ ρος φροντίζουσα ἐ γκαίρως τή ν καθ’ 

ἅ πασαν τή ν ἐ παρχίαν αὐ τῆ ς ἔ κδοσιν ὁ μοιομόρφου τύπου προικοσυμφώνου καί  



διαθήκης νομίμου και συνάδοντος τοῖ ς ἐ ν τῇ  ἐ γκλείστῳ ὑ ψηλῇ  ἀ ποφάσει 

καθωρισμένοις, μετά τῶν ἀ παιτουμένων ὁ δηγιῶν. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, 

μετά την ψήφιση των Εθνικών Κανονισμών των ετών 1860-1862, ακολουθούσαν την 

τουρκική Εμπορική Δικονομία. Άλλωστε αυτό αναφερόταν ρητά στην παραπάνω 

αναφερόμενη εγκύκλιο του Πατριάρχη Διονυσίου του έτους 1891, ότι, δηλαδή οι 

διαφορές των χριστιανών, που πήγαζαν από τη μνηστεία και το γάμο, θα 

εκδικαζόταν «ἐ ν δικαστηρίῳ συγκροτουμένῳ κατά τή ν ἐ ν ἐ νεργείᾳ  δικονομίαν». Η 

εφαρμογή της εμπορικής δικονομίας έληξε με τη θέση σε ισχύ, τέσσερις μήνες μετά 

την ψήφισή τους, ήτοι την 24η Νοεμβρίου 1899, εκ μέρους των διοικούντων την 

εκκλησία συλλογικών οργάνων (Ιερά Σύνοδος και Δ.Ε.Μ. Συμβούλιο) των 

Πατριαρχικών Οδηγιών, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο τους. Έτσι 

διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο για την εποχή του δικονομικό πλαίσιο, το οποίο 

παραμέρισε παρωχημένους δικονομικούς θεσμούς, όπως τον αφορισμό και τα 

εκκλησιαστικά επιτίμια. Τα Δικαστήρια, τα οποία υπάγονταν στη δικαιοδοσία της 

Εκκλησίας διακρίνονταν σε Εκκλησιαστικά και Μικτά, τα οποία δίκαζαν ως 

Πρωτοδικεία, Εφετεία και ως Ακυρωτικό. 

Το Εκκλησιαστικό Δικαστήριο δίκαζε στην έδρα της Αρχιεπισκοπής 

Κωνσταντινούπολης ή στην κάθε έδρα Μητρόπολης, Επισκοπής και Εξαρχίας, όπου 

δίκαζε ως Πρωτοδικείο. Στην Κωνσταντινούπολη η Ιερά Σύνοδος δίκαζε είτε ως 

Εφετείο, είτε ως Ακυρωτικό δικαστήριο. 

Κάθε Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, ως Πρωτοδικείο συγκροτούνταν από ένα 

Πρόεδρο και τέσσερις δικαστές, όλους κληρικούς και από ένα ή δύο γραμματείς, 

κληρικούς ή λαϊκούς, κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όταν τα Εκκλησιαστικά 

Δικαστήρια των Μητροπόλεων δίκαζε ως Εφετείο, η συγκρότηση 

διαφοροποιούνταν, καθόσον αποτελούνταν από ένα Πρόεδρο και έξι δικαστές 

κληρικούς, καθώς και ένα ή δύο γραμματείς, κληρικούς ή λαϊκούς. Όπου υπήρχε 

Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, υπήρχε και ένα Μικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Στην 

Κωνσταντινούπολη υπήρχε το Δ.Ε.Μ. Συμβούλιο. Κάθε Μικτό Εκκλησιαστικό 

Δικαστήριο, εκτός του Δ.Ε.Μ. Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη, συγκροτούνταν 

από ένα Πρόεδρο κληρικό, τέσσερις λαϊκούς δικαστές και από ένα ή δύο 

γραμματείς, κληρικούς ή λαϊκούς. Όταν τα ΜΕΔ δίκαζαν ως Εφετεία, αποτελούνταν 

από ένα Πρόεδρο και έξι λαϊκούς δικαστές.  

Οι Γραμματείς των Μικτών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, και σε περίπτωση 

έλλειψης αυτών ειδικά πρόσωπα διορισμένα από τον κατά τόπο αρχιερέα ή έξαρχο, 

εκτελούσαν χρέη συμβολαιογράφου, δηλαδή συνέτασσαν προικοσύμφωνα, 

διαθήκες, αφιερωτήρια, πληρεξούσια για τα Εκκλησιαστικά και Μικτά 

Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, και κάθε άλλο έγγραφο της αρμοδιότητάς τους. 



Ως εφαρμοστέο δίκαιο οι πατριαρχικές οδηγίες όριζαν αυτό που περιεχόταν 

στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου, στα Βασιλικά, τον Κώδικα, τους Πανδέκτες και 

τις Νεαρές. 

Σχετικά με την αρμοδιότητα ίσχυαν τα εξής: Όλες οι (πνευματικές) διαφορές 

που απέρρεαν από τη μνηστεία και το γάμο, ήτοι για τη σύσταση, κύρος ή μη, 

μνηστείας και γάμου και για τη λύση τους, για την παραμονή και ανατροφή των 

τέκνων διαρκούντος ή μη του γάμου, για την τοπική διάσταση των συζύγων και για 

την αποκατάσταση του συζυγικού βίου, υπάγονται στα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια. 

Όλες οι (υλικές) διαφορές που απορρέουν από τη μνηστεία και το γάμο, ήτοι 

για τις αποζημιώσεις από τη λύση της μνηστείας, για την προίκα, το τράχωμα και 

την προγαμιαία δωρεά, για τη διατροφή μετά τη λύση του γάμου, καθώς και όλες οι 

διαφορές από διαθήκες και την υιοθεσία  υπάγονται στα μικτά Εκκλησιαστικά 

Δικαστήρια. 

Οι συνεδρίες των δικαστηρίων γίνονταν στην αίθουσα των δικαστηρίων. Η 

συνεδρία άρχιζε με την εκφώνηση των δικών. Μετά τη λήξη της συζήτησης το 

Δικαστήριο εισερχόταν σε διάσκεψη, κατά την οποία ο Πρόεδρος, μετά την 

ανάγνωση της δικογραφίας, εφιστούσε την προσοχή των δικαστών στις προτάσεις 

και ενστάσεις των διαδίκων και των ζητημάτων, τα οποία καλούνταν το Δικαστήριο 

να εξετάσει, είτε αυτεπάγγελτα, είτε επί τη βάσει των προτάσεων και ενστάσεις των 

διαδίκων και κατόπιν προέβαινε στην έκδοση απόφασης.  

 Η εξέλιξη της τουρκικής διοίκησης επέφερε κάποια ομοιομορφία και 

σταθερότητα στα παραμείναντα υπό αυτήν εδάφη, στις σχέσεις των υποδούλων με 

την οθωμανική διοίκηση. Επίσης το Πατριαρχείο, οι Μητροπόλεις και τα 

Εκκλησιαστικά Δικαστήρια αντιμετώπιζαν συστηματικότερα υποθέσεις 

οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, επικράτησε πνεύμα νομικότητας στη 

ρύθμισή τους και περιορίστηκε η άκρατη επιείκεια. Σε αυτό συνετέλεσε και η 

εμφάνιση επιστημόνων νομικών.  

 

4.3.  Οι πηγές του μεταβυζαντινού δικαίου 

Η αναγκαιότητα της συλλογής των μεταβυζαντινών πηγών έγινε αντιληπτή από τις 

πρώτες προσπάθειες συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Οι προσπάθειες αυτές 

διατυπώνονται σε σχετικά νομοθετικά κείμενα: α) στο κείμενο της Νομικής 

διατάξεως της ανατολικής Χέρσου Ελλάδος (1821, σε δύο διατάγματα της 

καποδιστριακής περιόδου του 1830 όπου το ελληνικό κράτος έκανε προσπάθειες 

για να συγκεντρώσει και καταγράψει τους «άγραφους νόμους» και απένειμε στην 

Εξάβιβλο συμβουλευτικό ρόλο μέχρις ότου εκδοθεί η συλλογή των νόμων των 

αυτοκρατόρων. Επίσης η ίδια προσπάθεια έγινε και επί Μάουρερ.  

 Την ανάγκη συστηματικής έρευνας του μεταβυζαντινού δικαίου κατέδειξε ο 



μέγας γερμανός νομομαθής Zacharia von Lingenthal, ο οποίος συνέλεξε και 

κατέταξε σε ιστορικό διάγραμμα τη νομική γραμματεία της βυζαντινής και 

μεταβυζαντινής περιόδου και ο  Heimbach που δημοσίευσε εκτενή μελέτη για το 

δίκαιο του μετά την άλωση ελληνισμού. 

Αλλά και έλληνες έγκριτοι νομικοί έθεσαν το πρόβλημα της έκδοσης των 

νομικών πηγών, όπως ο Λεωνίδας Σγούτας, εκδότης του περιοδικού Θέμις που 

προχώρησε σε δημοσίευση σημαντικών πηγών (Έθιμα Νάξου). Επίσης οι 

πολυπληθείς εκδόσεις νοταριακών και διοικητικών εγγράφων της φραγκικής και 

ενετικής περιόδου, η Συλλογή των τοπικών της Ελλάδος συνηθειών εξ επισήμων 

προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν των τοπικών αρχών απαντήσεων  του Λέοντος 

Χρυσανθόπουλου (1853), το Περί Εθίμων του Π. Καλλιγά, και φυσικά Ο Ελληνικός 

Λαός του Μάουρερ, τα συνταγματικά και νομοθετικά κείμενα της Επαναστάσεως 

από τον Ανδρέα Μάμουκα, οι εκδόσεις του Πηδαλίου της Νοητής νηός και η 

μνημειώδης έκδοση Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana  των 

Miklosish- Muller. 

Το ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδονται σημαντικά πατριαρχικά, οθωμανικά 

κ.α. έγγραφα που θα θέσουν τις βάσεις για τη μελέτη του τουρκοκρατούμενου 

ελληνισμού. Ο Μ. Καραβοκυρός εκδίδει την Κλείδα, ο Κ. Κανελλάκης τα Χιακά 

Ανάλεκτα, ο Σταματιάδης τα Σαμιακά και ο Βάλληνδας τα Κυθνιακά και οι Ταπεινός 

και Βασιλειάδης Το Νομικόν Πρόχειρον του Θεοφίλου Καμπανίας. 

Πατριαρχικές συνοδικές αποφάσεις και εγκυκλίους δημοσιεύουν οι 

Σταυρίδης, Γεδεών, Καραβοκυρός, Παπαδόπουλος – Κεραμεύς, οι Νικολαΐδης, 

Χαβιαράς και Μαυρόπουλος συλλογές οθωμανικών κωδίκων, σουλτανικούς 

προνομιακούς ορισμούς και βεράτια. Ο Θεοτοκάς εκδίδει τη νομολογία του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου των ετών 1800-1896. 

Σημαντικός σταθμός στην έκδοση πηγών είναι η έκδοση του 8ου της σειράς 

του Jus Graecoromanum με επιμέλεια Ιω. Και Παν. Ζέπου (1931), όπου περιέχονται 

οι φαναριώτικες κωδικοποιήσεις των παραδουνάβιων ηγεμονιών, συλλογές εθίμων 

νησιών του Αιγαίου και επί εθίμων νομολογία του ελλαδικού χώρου. Εκδίδονται 

αποσπάσματα του Νομικού Προχείρου του Φωτεινόπουλου και της Βακτηρίας 

Αρχιερέων. 

Έκτοτε διαλαμβάνουν πολυπληθείς εκδόσεις πατριαρχικών εγγράφων και 

εγγράφων εκκλησιαστικής νομολογίας των χρόνων της τουρκοκρατίας, σουλτανικών 

προνομιακών ορισμών και βερατίων (Βέη, Σαραντή, Σιγάλα, Σερούιου, 

Καραβοκυρού, Γκίνη, Ζακυθηνού, Βιζβίζη, Πασχάλη, Βιζουκίδη, Μιχαηλίδη - 

Νουάρου κ.α.) 

Η εκδοτική δραστηριότητα συνεχίστηκε με τις δημοσιεύσεις κωδίκων 

εκκλησιαστικών, κοινοτικών και συντεχνιακών οι οποίοι αποτελούν μία από τις 



σημαντικότερες ιστορικές διαγνωστικές πηγές, οι οποίοι περιλαμβάνουν 

νομοθετικού περιεχομένου πράξεις, πατριαρχικές και συνοδικές επιστολές, 

αρχιερατικές επιστολές. Kυρίως όμως περιλαμβάνουν δικαιικού περιεχομένου 

πράξεις, καθόσον εμπεριέχουν  «νομολογιακό» υλικό, το οποίο  δεν  καθρεφτίζει 

μόνο το δίκαιο μιας περιοχής, αλλά μας αποκαλύπτει την κεντρική ιδέα που διέπει 

την αντίληψη των Eλλήνων για το δίκαιο.  

Μοιραίως ο πλούτος και η ποικιλομορφία των μεταβυζαντινών κειμένων 

ανέδειξαν την ανάγκη μιας εποπτικής απεικόνισής τους. Υποστηρικτές αυτής της 

άποψης ήταν  διαπρεπείς πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όπως οι Δ. Παππούλιας, Κ. 

Τριανταφυλλόπουλος, Γ. Μαριδάκης και Γ. Πετρόπουλος. Αυτή η θέση ενέπνευσε 

τον Δ. Γκίνη, ο οποίος εξέδωσε το Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού 

Δικαίου, με τα Συμπληρώματά του, μια προσπάθεια, οποία συνεχίστηκε με την 

έκδοση του Περιγράμματος από το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού 

Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 2011. 

 

5. Η περίπτωση της Κοζάνης 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό υλικό, το 

οποίο απαρτίζεται, εκτός από λυτά χειρόγραφα και από πολλούς Κώδικες 

χειρογράφων. Οι Κώδικες αυτοί προέρχονται κυρίως από το αρχείο της Ιεράς 

Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Πρόκειται για Κώδικες που ανάγονται στην 

περίοδο της αρχιερατείας των Επισκόπων Μελετίου (1734 – 1752), Θεοφίλου ( 1768 

– 1811), Βενιαμίν (1815 – 1850), Ευγενίου (1849, 1850 – 1882) και των 

Μητροπολιτών Κωνστάντιου (1889 – 189, 1894 – 1910) και Φωτίου (1910 – 1923). 

Το υλικό αυτό παραδόθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη από τον Μητροπολίτη 

Κοζάνης Ιωακείμ το έτος 1939. Η περισυλλογή και διαφύλαξη του αρχείου αυτού 

οφείλεται στο ζήλο και την αυταπάρνηση του τότε εφόρου της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Νικολάου Δελιαλή. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Αντώνιος Σιγάλας, 

συνεισέφερε και ο ίδιος στην απόφαση του Ιωακείμ για την παραχώρηση του 

αρχείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, λέγοντας χαρακτηριστικά «κατόπιν προσωπικής 

μου συστάσεως και παρακλήσεως» . 

   Τα ανέκδοτα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, χειρόγραφα, τα οποία 

εμπεριέχονται στους Κώδικες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης, συγκροτούν 

μια από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών χειρογράφων στη χώρα μας. 

Ξεχωρίζουν όχι μόνο  για την ποσότητα, αλλά και για το περιεχόμενό τους. Οι 

Κώδικες αυτοί μας παρέχουν πλούσιες και πολύτιμες πληροφορίες για την 

οικονομική, κοινωνική και θρησκευτική ζωή, όχι μόνο της πόλης της Κοζάνης και της 

γύρω αυτής περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, μιας περιοχής 



για την οποία ελάχιστες αρχειακές πληροφορίες έχουν έλθει στο φως. Οι 

περισσότεροι, όπως ήδη σημειώθηκε, προέρχονται από το αρχείο της Ιεράς 

Μητρόπολης Κοζάνης και έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι καταγράφουν την ιστορία 

της περιοχής για μια μεγάλη χρονική περίοδο, αυτήν της Τουρκοκρατίας, και 

αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτιζε στα δύσκολα εκείνα χρόνια η 

Εκκλησία, η οποία, εκτός από την πνευματική της αποστολή, αποτελούσε φορέα 

διοικητικής και, κυρίως, δικαστικής εξουσίας. 

 

Περιεχόμενο και ταξινόμηση των Κωδίκων 

   Η πρώτη καταγραφή και ταξινόμηση των Κωδίκων της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων 

και Κοζάνης έγινε από τον Αντώνιο Σιγάλα. Όμως αυτή η καταγραφή και ταξινόμηση 

δεν έγινε με εννοιολογικά κριτήρια, αλλά περιορίστηκε «εις χονδρικήν διαίρεσιν», 

όπως λέγει και ο ίδιος. Περιέχονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Κώδικες εγγράφων» και 

συνιστούν μια απλή καταγραφή κάθε κώδικα με επιγραμματική αναφορά στο 

περιεχόμενό τους. 

   Σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης φυλάσσονται 244 Κώδικες εγγράφων. Ο 

Σιγάλας αναφέρει ότι η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 175 Κώδικες, όμως από 

καταγραφή που έγινε από τα Γενικά Αρχεία του Ν. Κοζάνης διαπιστώθηκε ότι οι 

Κώδικες χειρογράφων ανέρχονται σε 244. Οι Κώδικες αυτοί μπορούν να 

ταξινομηθούν σε οκτώ κατηγορίες: 

   α) Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν Κώδικες των οποίων το περιεχόμενο αφορά 

αποκλειστικά σε θέματα εκκλησιαστικής διοίκησης και δικαιοδοσίας και ανέρχονται 

σε 112.   Οι Κώδικες αυτοί διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: 

1. Ο Κώδικας του Αγίου Νικολάου (1746 – 1890) στον οποίο γίνεται αναγραφή 

των κινητών και ακινήτων της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, 

διάφορα αφιερώματα και όλες οι ληψοδοσίες των επιτρόπων της εκκλησίας 

που καταγράφονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων. 

2. Ο Κώδιξ της Επισκοπής των ετών 1745 – 1826, ο οποίος ανάγεται στην 

περίοδο της αρχιερατείας των Επισκόπων Σερβίων και Κοζάνης Μελετίου, 

Ιγνατίου, Θεοφίλου και Βενιαμίν. Πρόκειται για Κώδικα μεγάλης ιστορικής 

σημασίας. Περιλαμβάνει αντίγραφα πατριαρχικών, συνοδικών και 

αρχιερατικών επιστολών και εγκυκλίων, αποφάσεις του Εκκλησιαστικού 

Δικαστηρίου, συμφωνητικά, διαθήκες, καθώς και καταλόγους που αφορούν 

στην κινητή και ακίνητη της περιουσίας των εκκλησιών του Αγίου Νικολάου, 

Παναγίας και Αγίου Νικολάου Βελβενδού.  

3. Οι Κώδικες βαπτίσεων, οι οποίοι ανέρχονται σε τριάντα δύο (32) και 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1759 έως 1916. Οι δύο 

πρώτοι αναγράφουν τις βαπτίσεις των ετών 1759 – 1851 και των ετών 1852 



– 1897, ενώ οι υπόλοιποι τριάντα περιέχουν πιστοποιητικά βαπτίσεων της 

Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. 

4. Οι Κώδικες Γεννήσεων, οι οποίοι είναι τρεις (3) και καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο μεταξύ των ετών 1889 – 1903, 1901 – 1905 και 1902 – 1906 

αντίστοιχα. 

5. Ο Κώδικας γάμων που καλύπτει τη χρονική περίοδο 1916 – 1920 και περιέχει 

καταγραφή των γάμων που έγιναν στην Κοζάνη κατά την περίοδο αυτή. 

6. Οι Κώδικες θανάτων, οι οποίοι είναι δύο (2) και καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο μεταξύ των ετών 1902 – 1905 και 1902, 1903. Ο πρώτος Κώδικας 

περιλαμβάνει καταγραφή θανάτων του «τμήματος» Σερβίων και ο δεύτερος 

καταγραφή των θανάτων των «εντεύθεν του Αλιάκμονος χωρίων της 

επαρχίας Κοζάνης». 

7. Οι Κώδικες Αλληλογραφίας, οι οποίοι ανέρχονται σε τριάντα ένα (31) και 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1815 – 1918. Οι Κώδικες 

αυτοί περιλαμβάνουν πατριαρχικές και συνοδικές επιστολές και εγκυκλίους, 

την αλληλογραφία μεταξύ των εκκλησιαστικών αρχών είτε μεταξύ τους είτε 

μεταξύ των αυτών και λαϊκών, αντίγραφα σιγιλίων, συμφωνητικά, έγγραφα 

σχετικά με σχολικά ζητήματα, όπως αυτά που αφορούν στη Σχολή της 

Κοζάνης, στο Βαλταδώρειο Γυμνάσιο, έγγραφα σχετικά με διοικητικά και 

κοινωφελή ζητήματα. Οι επιστολές της αλληλογραφίας είναι αντίγραφα των 

πρωτοτύπων, εκτός των επιστολών του Μητροπολίτη Κωστάντιου, οι οποίες 

είναι κυρίως πρωτότυπες. Τη σημαντικότερη ίσως κατηγορία των εγγράφων 

αυτών αποτελούν οι αποφάσεις του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της 

Κοζάνης, οι οποίες περιλαμβάνονται σε τρεις Κώδικες: α) στον «Κώδικα 

Αλληλογραφίας από 1815 – 1831» (ΣΙΓ.8), που αναφέρεται στην περίοδο της 

αρχιερατείας του Επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης Βενιαμίν, β) στον «Κώδικα 

της Αγιωτάτης Επισκοπής, από 1832 – 1868» (ΣΙΓ. 9), που αναφέρεται στην 

περίοδο της αρχιερατείας των επισκόπων Βενιαμίν και Ευγενίου και γ) στον 

«Κώδικα της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης των ετών 1849 – 1868» (ΣΙΓ. 

10), που ανάγεται στην περίοδο της αρχιερατείας του Επισκόπου Ευγενίου. 

8. Οι Κώδικες πρακτικών και αποφάσεων του Μικτού Εκκλησιαστικού 

Δικαστηρίου, οι οποίοι ανέρχονται σε εννέα και καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο μεταξύ των ετών 1890 – 1914. Οι Κώδικες αυτοί περιλαμβάνουν 

αποφάσεις του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, οι οποίες αναφέρονται 

κυρίως σε οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου υποθέσεις. Στα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Δικαστηρίου αυτού, αφενός διαπιστώνεται 

η δικονομική διαδικασία, η οποία ακολουθούνταν και η οποία ήταν 

εναρμονισμένη στις διατάξεις των νόμων που εφαρμόσθηκαν από την 



Οθωμανική Αυτοκρατορία στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, 

αφετέρου το εφαρμοστέο δίκαιο. 

9. Οι Κατάλογοι ενοριτών κατ’ ενορίες οι οποίοι είναι τέσσερις (4). Οι τρεις 

πρώτοι καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1895 έως 1929, ενώ 

ο τέταρτος δεν έχει χρονολόγηση. Περιλαμβάνουν καταλόγους ενοριτών της 

Κοζάνης κατ’ ενορίες με αναφορά βέβαια στο όνομα του ενορίτη ιερέα.  

10. Εκκλησιαστικοί Κώδικες με διάφορο περιεχόμενο, οι οποίοι είναι τρεις (3) 

και καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1860 έως 1894. Ο 

πρώτος από αυτούς περιλαμβάνει αποκλειστικά αφιερώματα στην εκκλησία 

του Αγίου Νικολάου, ο δεύτερος αφιερώματα στην εκκλησία του Προφήτη 

Ηλία καθώς και λογαριασμούς εσόδων και εξόδων, ενώ ο τρίτος 

αφιερώματα σε εκκλησία που δεν κατονομάζεται, καθώς και καταστάσεις με 

τα ονόματα των αφιερωτών και τις δοξολογίες της εκκλησίας υπέρ αυτών. 

11. Οι Κώδικες της Μονής της Αγίας Τριάδος της Λαριούς, οι οποίοι είναι πέντε 

(5) και καλύπτουν την χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1905 έως 1910. 

Στους Κώδικες αυτούς περιέχονται λογαριασμοί εσόδων και εξόδων, 

συγκεντρωτικοί κατάλογοι εσόδων και εξόδων, καθώς και καταγραφή της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας της μονής. 

12. Ο Κώδικας της Μονής Ζιδανίου, ο οποίος καλύπτει τη χρονική περίοδο 

μεταξύ των ετών 1898 – 1903 και περιέχει λογαριασμούς εσόδων και εξόδων 

της Μονής. 

13. Οι Κώδικες της περιοχής Βελβενδού – Σερβίων, οι οποίοι είναι πέντε (5) και 

καλύπτουν την χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1729 – 1910. Ο Κώδικας 

των ετών 1773 – 1829, περιλαμβάνει καταλόγους με ονόματα ιερέων, 

μοναχών και πολιτών και καταστάσεις με ονόματα αφιερωτών υπέρ της 

εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βελβενδού, καθώς επίσης και 

κατάλογο με τα ιερά αντικείμενα της εκκλησίας με ημερομηνία 1 Ιουλίου 

1785 και διάφοροι λογαριασμοί της εκκλησίας. Ο Κώδικας των ετών 1773 – 

1829, ο οποίος περιλαμβάνει αντίγραφα εγγράφων που αφορούν στα 

αφιερώματα των εκκλησιών και σχολείων της κοινότητας Βελβενδού. 

Πρόκειται για δωρεές, αφιερώματα, δεήσεις και μνημόσυνα σε αφιερωτές, 

αφορισμούς της εκκλησίας, ακολουθίες και πρακτικά που αφορούν σε 

εκκλησιαστικά ζητήματα, λογαριασμούς εκκλησιών και σχολείων κ.α. Ο 

Κώδικας των ετών 1882–1896, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο 

προικοσύμφωνα. Ο Κώδικας των ετών 1889–1893, ο οποίος περιλαμβάνει 

πρακτικά συνεδριάσεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Βελβενδού και 

Σερβίων. Ο Κώδικας των ετών 1904–1910, ο οποίος περιλαμβάνει αντίγραφα 

της αλληλογραφίας του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνσταντίου 



σχετικά με υποθέσεις του Βελβενδού και κυρίως με την ίδρυση 

Παρθεναγωγείου. 

14. Ο Κώδικας των ετών 1913 και 1914, ο οποίος περιλαμβάνει προικοσύμφωνα 

της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης. 

15. Οι ένδεκα (11) Κώδικες που περιλαμβάνουν λογαριασμούς εκκλησιών και 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1819 έως 1915. Οι Κώδικες 

αυτοί περιλαμβάνουν λογαριασμούς εκκλησιών της Κοζάνης και των χωρίων 

της γύρω περιοχής της. 

16. Ο Κώδικας της Ζάμπορδας, ο οποίος χρονολογείται από το έτος 1692. 

Περιλαμβάνει ονόματα αρχιερέων, μοναχών και κοσμικών και αποτελεί 

σημαντική ιστορική μαρτυρία. 

 

   β) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν πέντε (5) Κώδικες κληροδοτημάτων. Οι 

Κώδικες αυτοί καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 1866 έως 1918. 

Οι δύο πρώτοι Κώδικες αναφέρονται στο κληροδότημα του Ι. Μουράτη, το 

οποίο συστήθηκε με την, από 28 Ιουνίου 1866, διαθήκη του, η οποία συνετάγη 

στην Πέστη της Ουγγαρίας, και, αντίγραφο της οποίας περιλαμβάνεται στον 

πρώτο κώδικα. Επίσης περιλαμβάνονται αντίγραφα αλληλογραφίας και 

πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής στο Μουράτειο κληροδότημα, 

λογαριασμοί, πιστοποιητικά, υποτροφίες, έσοδα και έξοδα του Μουρατείου 

κληροδοτήματος και των εκπαιδευτηρίων, δήλωση του Ι. Μουράτη κ.α. Ο τρίτος 

Κώδικας αναφέρεται στο κληροδότημα του Αλέξανδρου Χαρίση και 

περιλαμβάνει αναγγελία του θανάτου του, τμήμα της διαθήκης του, σημειώσεις 

διανομής του κληροδοτήματος, πρακτικά συνεδριάσεων της υπεύθυνης 

επιτροπής. Οι άλλοι δύο Κώδικες αναφέρονται στο κληροδότημα του Παύλου 

Χαρίση και περιλαμβάνουν αντίγραφο της διαθήκης του και αντίγραφα 

αλληλογραφίας σχετικά με το ίδρυμα. Τέλος περιλαμβάνονται αντίγραφα 

επιστολών της οικογενείας του και αντίγραφο επιστολής στον Βασίλειο 

Βαλταδώρο. 

 

   γ) Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τέσσερις (4) Κώδικες που αναφέρονται στο 

Αναγνωστήριο Κοζάνης, οι οποίοι καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ των 

ετών 1873 έως 1919. Περιλαμβάνουν κατάλογο της Βιβλιοθήκης, πρακτικά 

συνεδριάσεων του σωματείου του Αναγνωστηρίου Κοζάνης, κατάλογο βιβλίων 

που δωρήθηκε στο Αναγνωστήριο την 22α Απριλίου 1916 και έσοδα και έξοδα 

του ταμείου του. 

 



   δ) Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν σαράντα τέσσερις (44) σχολικοί Κώδικες, 

οι οποίοι καλύπτουν την χρονική περίοδο των ετών 1756 έως 1937. 

Περιλαμβάνουν αντίγραφα αλληλογραφίας των σχολείων, πρακτικά των 

εφορειών των σχολείων, λογαριασμούς σχολείων, μητρώο και μισθολόγιο 

δασκάλων, βαθμολόγιο μαθητών, μαθητολόγια, τετράδια μαθητών, τη 

διδαχθείσα ύλη κατά σχολεία και μαθήματα. Επίσης περιλαμβάνονται  και 

τέσσερις Κώδικες που αναφέρονται στο Γυμνάσιο Τσοτυλίου κατά τη χρονική 

περίοδο των ετών 1871 – 1892. 

 

   ε) Στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν τριάντα επτά (37) Κώδικες, οι οποίοι 

αναφέρονται σε θέματα της Κοινότητας της Κοζάνης και καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο μεταξύ των ετών 1889 κυρίως έως το 1918, ενώ ο τελευταίος Κώδικας 

καλύπτει τη χρονική περίοδο από το έτος 1918 έως το έτος 1966. Οι Κώδικες 

περιλαμβάνουν πρακτικά συνεδριάσεων και προσκλήσεις της Δημογεροντίας, 

Αντιπροσωπείας και των κοινοτικών σωματείων της Κοζάνης και λογαριασμούς 

της Κοινότητας Κοζάνης. 

 

   στ) Στην έκτη κατηγορία περιλαμβάνονται τρεις (3) Κώδικες, οι οποίοι 

καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1882 έως 1901 και 

περιλαμβάνει κυρίως λογαριασμούς των εκκλησιών Κοζάνης, του κηροπωλείου 

Κοζάνης και σχολείων. Επίσης πίνακα των εκπαιδευτικών καταστημάτων, 

λογαριασμούς εκκλησιαστικών κτημάτων κ.α. 

 

   ζ) Στην έβδομη κατηγορία περιλαμβάνονται είκοσι επτά (27) Κώδικες, οι 

οποίοι καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1898 έως 1918 και 

αναφέρονται στην είσπραξη του φόρου της δεκάτης.  

 

   η) Στην όγδοη κατηγορία ανήκουν ένδεκα (11) Κώδικες, οι οποίοι καλύπτουν 

το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 1874 έως 1944 και περιλαμβάνουν 

πρακτικά συνεδριάσεων συλλόγων και σωματείων, όπως του φιλολογικού – 

φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Ο Φοίνιξ», της συντεχνίας υποδηματοποιών, του 

εμπορικού συλλόγου κ.α. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όλος αυτός ο αρχειακός πλούτος, ανέγγιχτος στην μέγιστη έκτασή του, μας καλεί να 

τον εξερευνήσουμε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και απευθύνεται σε κάθε 

επιστήμονα που πορεύεται με πρωτεύοντα σκοπό να ανταποκριθεί στο 

επιστημονικό του καθήκον. Είναι μια πρόσκληση μοναδικής εμπειρίας που μέσα 



από την διέγερση της δημιουργικής δύναμης που προκαλεί ανταμείβει τον 

ερευνητή με ένα αξεπέραστο συναίσθημα χαράς και ενατένισης. Η Κοζάνη σας 

περιμένει… 

 

Βασιλική Διάφα -Καμπουρίδη 
 


