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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αξιοσημείωτη στροφή της ελλη-
νικής ιστοριογραφίας στη μελέτη της δράσης Ελλήνων εμπόρων οι οποίοι 
έζησαν και ανέπτυξαν τις εμπορικές τους δραστηριότητες κατά την περίοδο 
της οθωμανικής και της βενετικής κυριαρχίας, είτε στον ελλαδικό χώρο είτε 
στη Διασπορά. Διδακτορικές διατριβές, άλλες μονογραφίες και μικρότερες 
μελέτες, στηριγμένες σχεδόν όλες σε πρωτογενές αρχειακό υλικό, πλούτισαν 
και πλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις μας για μεγάλες οικογένειες εμπόρων, 
για τους εμπορικούς δρόμους που ακολούθησαν, από τα νότια Βαλκάνια 
προς τα κέντρα του ευρωπαϊκού εμπορίου (Τεργέστη, Βενετία, Βιέννη, 
Μασσαλία, Οδησσό κ.ά.), για την οικονομική και την κοινωνική δραστηριό-
τητά τους (στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού) κλπ. 
Έτσι, οι μελέτες αυτές μας βοηθούν να σχηματίσουμε μία καλύτερη εικόνα 
για τον «κατακτητή ορθόδοξο Βαλκάνιο έμπορο», για να χρησιμοποιήσουμε 
τη γνωστή έκφραση του Σέρβου ιστορικού Traian Stojanovic. 

Μικρή αλλά ουσιαστική συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση είναι και 
η παρούσα μελέτη του κυρίου Γεωργίου Αλευρά, ενός νέου και δυναμικού 
ερευνητή, για τις οικονομικές δραστηριότητες του Κοζανίτη εμπόρου Κων-
σταντίνου Δ. Τακιατζή, γόνου της γνωστής εμπορικής οικογένειας των Τα-
κιατζήδων της Κοζάνης, η οποία αποτέλεσε το θέμα της Διπλωματικής του 
εργασίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Νεότερης και Σύγχρονης 
Ιστορίας – Λαϊκού Πολιτισμού, που λειτουργεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οποία είχα τη χαρά να επο-
πτεύσω. Η μελέτη αυτή εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δραστηριότη-
τας Βορειοελλαδιτών εμπόρων κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχί-
ας. 

Ο συγγραφέας, στηριζόμενος εν πολλοίς σε ανέκδοτο υλικό από τα Αρ-
χεία της οικογένειας Τακιατζή, που φυλάσσονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης, σε δημοσιευμένες πηγές και σε εργασίες για την οικονομία της 
Δυτικής Μακεδονίας και, ιδίως, της Κοζάνης, κατά την περίοδο της οθωμα-
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νικής κυριαρχίας, παρακολουθεί τις ποικίλες οικονομικές και τις ευρύτερες 
κοινωνικές δραστηριότητες του Κ. Δ. Τακιατζή από το 1840 έως το 1855. 
Ας σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του εν λόγω εμπόρου δεν σταματούν το 
1855. Απλά, ο συγγραφέας επέλεξε να μελετήσει σε βάθος μία μόνο περίοδό 
τους. 

Πέρα από την πρωτοτυπία του θέματος που επέλεξε να μελετήσει ο κύ-
ριος Αλευράς, στα πολλά θετικά αυτής της μελέτης προσγράφεται το ότι, 
πριν ασχοληθεί με τον Κ. Τακιατζή, επιχειρεί μία πολύ κατατοπιστική ανα-
δρομή στην ιστορία και στην οικονομική ανάπτυξη της Δυτ. Μακεδονίας –
ιδίως της Κοζάνης– κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, και συ-
γκεκριμένα από τον 18ο ώς τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Πρόσωπα και 
πράγματα, θεσμοί και ιστορικές καταστάσεις παρελαύνουν μπροστά στον 
αναγνώστη, βοηθώντας τον να εξοικειωθεί με τον τόπο και τους ανθρώπους 
που έζησαν εδώ πριν από τρεις ή δύο αιώνες. Έτσι, μπορεί αφενός να πλη-
ροφορηθεί το πώς αναπτύχθηκε δημογραφικά, οικονομικά καθώς και στον 
τομέα της παιδείας η Κοζάνη, μετά τον 17ο αι., και αφετέρου να κατανοήσει 
το πλαίσιο δραστηριοποίησης του εμπόρου, ζήτημα που αποτελεί και το α-
ντικείμενο της μελέτης του. 

Αξιοποιώντας κριτικά την κεκτημένη γνώση, αφιερώνει αρκετές και 
μεστές νοημάτων σελίδες, προκειμένου να μελετήσει την κοινωνική οργά-
νωση και την κοινοτική συγκρότηση αυτής της δυτικομακεδονικής πόλης 
και τον οικονομικό της ρόλο ως κέντρου της εμπορικής κίνησης της περιο-
χής, από τον 17ο έως τον 19ο αι., χάρη και στην επίκαιρη θέση της στο οδι-
κό-εμπορικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι ερμηνεύεται η ανάδειξη 
αρκετών οικογενειών εμπόρων σε αυτή την πόλη, οι οποίες δραστηριοποιή-
θηκαν από τον 17ο ώς τις αρχές του 20ού αι., είτε στην Κοζάνη και στην 
ευρύτερη περιοχή της, είτε στη Διασπορά. 

Μία από τις πιο σημαντικές εμπορικές οικογένειες της πόλης ήταν αυτή 
των Τακιατζήδων, οι οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες της οποίας πα-
ρουσιάζονται μέσα στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης εμπόρων, οι οποίοι, 
αφού έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην Κοζάνη, και γενικά στη Δυτ. Μα-
κεδονία, επεξέτειναν τις εμπορικές τους δραστηριότητες και μεγαλούργη-
σαν στη Βιέννη, στην Πέστη της Ουγγαρίας, στη Μασσαλία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις. Ο εμπορικός οίκος που ίδρυσαν στην ουγγρική πρωτεύ-
ουσα, γνωστός υπό την επωνυμία «Αυτάδελφοι Τακιατζή», υπήρξε ένας από 
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τους μεγαλύτερους που ίδρυσαν εκεί Έλληνες απόδημοι έμποροι. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η δραστηριότητα αυτής της οικογένειας δεν περιορίστηκε στο 
εμπόριο και ότι πρόσφερε πολλά στην ελληνική παιδεία και στα γράμματα, 
σε χαλεπούς καιρούς για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας. Η ποικιλότροπη 
ενίσχυση της Σχολής της Κοζάνης μαρτυρεί το έντονο ενδιαφέρον τους για 
την πνευματική ανάπτυξη της γενέτειράς τους. 

Αξιοποιώντας ο συγγραφέας ένα ογκώδες και αναξιοποίητο έως τώρα 
πρωτογενές αρχειακό υλικό, εστιάζει την έρευνά του στην παρακολούθηση 
της δράσης του Κ. Τακιατζή, δεύτερου από τα πέντε παιδιά του Δημητρίου 
και της Θεοδώρας Τακιατζή, κατά την περίοδο 1840-1855, εξετάζοντας τις 
καθαρά εμπορικές και τις τοκογλυφικές του δραστηριότητες, καθώς και τη 
δράση που σχετίζεται με την Κοινότητα της Κοζάνης. Αφού κληρονόμησε 
μία σεβαστή πατρική περιουσία, ο Κ. Τακιατζής, ασχολήθηκε με το εμπόριο 
γουναρικών και σιτηρών, καθώς και με μικρής κλίμακας εμπόριο βιβλίων, 
με απώτερο στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Σχολής.  
Όπως επισημαίνει εύστοχα ο συγγραφέας, ίσως οι δυσκολίες που αντιμετώ-
πισε –τόσο με τον θάνατο και των τριών γιων του, όσο και με την ασθένεια 
που τον ταλαιπωρούσε τη δεκαετία 1840-1850–, να καθόρισαν, εκτός των 
άλλων, και την επιχειρηματική του πορεία. 

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η μεθοδικότητα με την οποία εργάστηκε ο 
κύριος Αλευράς, η καλή χρήση του αρχειακού υλικού που είχε στη διάθεσή 
του, η εξαιρετική δομή της εργασίας του, η προσφυής προβληματική του, η 
πολύ ορθή ένταξη της δράσης του συγκεκριμένου εμπόρου στα τεκταινόμε-
να στη Δυτική Μακεδονία κατά την ύστερη Τουρκοκρατία, η σαφήνεια με 
την οποία περιγράφει και αναλύει τα διάφορα ζητήματα με τα οποία κατα-
πιάνεται και, τέλος, η προσεκτική διατύπωση των συμπερασμάτων του. 
Πρόκειται για ένα πολύ καλό δείγμα –αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψιν το 
νεαρό της ηλικίας του– μιας δημιουργικής χρήσης των ιστορικών τεκμηρίων 
και της ένταξης ειδικότερων ζητημάτων οικονομικής και κοινωνικής ιστορί-
ας σε γενικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ιστοριογραφία μας. 
Με άλλα λόγια, η παρούσα μελέτη ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις 
μιας καλής ιστορικής σύνθεσης. 
 

Ιωάννινα, Νοέμβριος 2016 
Γιώργος B. Νικολάου 



 

 



 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Νεότερη και σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός πολιτισμός», το οποίο παρακολούθησα 
κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2015 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στην κα-
τεύθυνση Ιστορίας, ειδίκευση «Οικονομικοί μηχανισμοί και Νοοτροπίες 
στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αι.)», με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγη-
τή Νεότερης Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας κ. Γεώργιο 
Β. Νικολάου. Το ζήτημα που διαπραγματεύεται, Οι οικονομικές δραστηριό-
τητες του Κοζανίτη εμπόρου Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή (1840-1855), σύμφω-
να με ανέκδοτα έγγραφα από τo Aρχείo Τακιατζή, εντάσσεται στο ευρύτερο 
ζήτημα του εμπορίου και των ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων στη 
Δυτική Μακεδονία κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος οφείλεται σε λόγους εντοπιότη-
τας και στην πρόταση του κ. Γ. Νικολάου. Στην παρούσα μελέτη αποδελ-
τιώνονται και αναλύονται οι αρχειακές πληροφορίες για τον εμπορικό οίκο 
που ίδρυσε η οικογένεια των Τακιατζήδων της Κοζάνης και δημοσιεύονται 
άγνωστα έως τώρα στοιχεία από το αρχείο του Κ. Δ. Τακιατζή για τη ζωή 
και το έργο του τελευταίου απογόνου της εμπορικής αυτής οικογένειας της 
Κοζάνης, του Κωνσταντίνου Δημητρίου Τακιατζή. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω προς την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
της διπλωματικής μου εργασίας: τους καθηγητές μου στα μεταπτυχιακά σε-
μινάρια κ. Γεώργιο Νικολάου και κ. Νικόλαο Αναστασόπουλο, επίκουρο 
καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, για την πολλαπλή 
υποστήριξη που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους, κα-
θώς και προς τον κ. Χαρίτωνα Καρανάσιο, διευθυντή ερευνών στο Κέντρον 
Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. 
Ιδιαιτέρως, βέβαια, ευχαριστώ τον κ. Γ. Νικολάου, επόπτη της εργασίας 
μου, για τη συνεχή αρωγή του καθώς και για τις συμβουλές τις οποίες μου 
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έδινε πάντοτε με προθυμία πάνω στα διάφορα ζητήματα που με απασχόλη-
σαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής. Επίσης, ευχαριστώ 
ολόθερμα την καθηγήτρια Λαογραφίας κ. Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου καθώς και 
τον καθηγητή της Νεότερης Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστο-
ρίας κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου για την υποστήριξή τους και την εμπιστοσύ-
νη που μου έδειξαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Ευ-
χαριστίες απευθύνω και προς τον θείο μου κ. Λάζαρο Κουζιάκη για τα ερε-
θίσματα που μου έδωσε σχετικά με την ενασχόληση με την Ιστορία της Κο-
ζάνης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 
για τη διευκόλυνση της έρευνας καθώς και την παραχώρηση πανομοιοτύπων 
από έγγραφα της Βιβλιοθήκης. Τέλος, ευχαριστώ την Εταιρεία Δυτικομακε-
δονικών Μελετών –της οποίας μέλος τυγχάνω και ο ίδιος– για την ένταξη 
της εργασίας μου στις Επιστημονικές Εκδόσεις της Εταιρείας (με τον αρ. 2) 
καθώς και για την εκδοτική και τυπογραφική επιμέλεια. 



 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Ι. Οι πηγές και η προγενέστερη έρευνα 
 
Όλες οι πηγές που χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία απόκεινται στα 
Αρχεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, η οποία ιδρύθηκε το 1813 αλ-
λά η αρχή της ανάγεται στη σχολική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης (τέλη 
17ου αι.) και αποτέλεσε διαχρονικά το κέντρο τόσο της πνευματικής κίνη-
σης, που αναπτύχθηκε σταδιακά στην πόλη κατά τη διάρκεια της οθωμανι-
κής κυριαρχίας, όσο και του νεοελληνικού Διαφωτισμού σε αυτή την περιο-
χή.1 Η Βιβλιοθήκη της Κοζάνης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πα-
λαιές και ιστορικές βιβλιοθήκες στον ελλαδικό χώρο, λόγω του πλήθους των 
–κυρίως μεταβυζαντινών– χειρογράφων καθώς και του σπουδαίου σε όγκο 
και αξία αρχειακού υλικού που φυλάσσεται σε αυτήν. Επίσης, στη Βιβλιο-
θήκη σώζονται μερικές χιλιάδες εκδόσεις από το 1494 ώς και τον 19ο αι., 
αρχέτυπα, παλαίτυπα και εκδόσεις του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ένα από 
τα σπουδαιότερα αποκτήματά της είναι η Χάρτα της Ελλάδος του Ρήγα Βε-
λεστινλή, η οποία τυπώθηκε στη Βιέννη το 1797. Σήμερα το έντυπο υλικό 
της υπερβαίνει τους 100.000 τόμους. 

Το 1813 φιλοπρόοδοι και φιλόμουσοι Κοζανίτες, με πρωτεργάτες τον 
ιερομνήμονα Χαρίσιο Μεγδάνη και τον Γεώργιο Παπαδημητρίου, έκτισαν 
πλάι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου ένα οικοδόμημα, στο οποίο εγκα-
τέστησαν την πρώτη οργανωμένη βιβλιοθήκη της πόλης. Έπειτα κατασκεύ-
ασαν δίπλα στη Βιβλιοθήκη έναν μικρό οίκο, που έφερε επιγραφή Οἶκος 
Βελτιώσεως, προκειμένου να συνέρχονται εκεί για να μελετούν και να συζη-
τούν οι πεπαιδευμένοι πολίτες της Κοζάνης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κοζανίτης 
Παναγιώτης Μουράτης, που διέμενε τότε στην Πέστη της Ουγγαρίας ασχο-
                                                           
1. Βλ. Χαρίτων Καρανάσιος, «Eπισκόπηση ιστορίας της Bιβλιοθήκης Kοζάνης», Kοζάνη, 

600 χρόνια Ιστορίας. Γένεση και Ανάπτυξη μιας Mακεδονικής Mητρόπολης, Πρακτικά B΄ 
Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, Kοζάνη 27-30.9.2012, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, 
Δ. Μυλωνάς, Δ. Σκρέκας, [Δήμος Κοζάνης], Kοζάνη 2014, σ. 263-265, 267-269. 
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λούμενος με το εμπόριο, δώρισε το 1839 την προσωπική του βιβλιοθήκη, η 
οποία ανέρχεται σε 173 τόμους, στη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Το 1852 ο 
Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς, ο οποίος πέθανε στο Ιάσιο, κληροδότησε τη 
συλλογή βιβλίων και χειρογράφων του στη Βιβλιοθήκη της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του.  

Το αρχειακό υλικό των οικογενειών Τακιατζή και Κοεμτζή, που μελε-
τήσαμε για την εκπόνηση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας μας, 
βρίσκεται στο αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Περιέχει τις 
εξής κατηγορίες ανέκδοτων σχεδόν στο σύνολό τους εγγράφων: κατάστιχα 
λογαριασμών των οικογενειών Κων. Δ. Τακιατζή και Δημητρίου Κ. Κοεμ-
τζή, αποδείξεις παραλαβής και εξόφλησης διαφόρων προϊόντων κατά τη 
χρονική περίοδο 1845-1875, δικαιοπρακτικά έγγραφα, συμβόλαια με τίτλους 
κυριότητας ακινήτων, εντός και εκτός πόλεως, πληρεξούσια, ομολογίες που 
αποδεικνύουν εκτεταμένη οικονομική δραστηριότητα, τόσο του Κ. Δ. Τακι-
ατζή όσο και του Δ. Κ. Κοεμτζή, από το 1840 μέχρι το 1880, τακτική και 
πλούσια αλληλογραφία (320 επιστολές) του Κ. Δ. Τακιατζή με συγγενείς 
του, διδάσκαλους της Σχολής της Κοζάνης, ανώτερους κληρικούς, προύχο-
ντες, μεγαλοαστούς, μεγαλοκτηματίες και εμπόρους. Για παράδειγμα, με 
τους: Δημ. Κ. Κοεμτζή, Δημ. Λακοβά, Ζάχο Δούκα, Αρμενούλη, Γεώργιο 
Νεράτζη, Δημ. Γ. Νεράτζη, Αικατερίνη Γ. Νεράτζη, Αλέξανδρο Ι. Παναγιω-
δώρου, Ιωάννη Ν. Μεμέζια, Ναούμ Δ. Νάσση, Isach M. Siano, S. Loar κ.ά. 
Περιέχει, επίσης, λυτά έγγραφα του Κ. Δ. Τακιατζή της περιόδου 1840-
1876, βιβλία με πληρωμές (δούναι και λαβείν) των εμπόρων Κων. Δ. Τακια-
τζή και Δημ. Κ. Κοεμτζή, φωτογραφίες, διάφορα οικογενειακά κειμήλια και 
χειρόγραφα. 

Σημειωτέον ότι το Αρχείο των Κων. Δ Τακιατζή και Δημ. Κ. Κοεμτζή 
δεν έχει δημοσιευθεί, εκτός από ορισμένα έγγραφα από τον Ν. Π. Δελιαλή, 
όπως η διαθήκη του Κων. Τακιατζή και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τη 
Σχολή της Κοζάνης, τα οποία αποδίδονται αποσπασματικά και αναφέρονται 
σε μεταγενέστερη περίοδο και όχι στα χρόνια με τα οποία ασχολείται η ερ-
γασία μας (1840-1855). Κάποια βιογραφικά στοιχεία για τον Κων. Δ. Τακι-
ατζή αναφέρονται σε εργασίες από αρκετούς μελετητές, αλλά πολύ σύντο-
μα. 

Επομένως, τα έγγραφα εμπορικής και οικονομικής φύσεως δεν έχουν 
δημοσιευθεί μέχρι τώρα, αλλά έρχονται στο φως για πρώτη φορά με την πα-
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ρούσα έρευνα, παρέχουν δε σημαντικές πληροφορίες για τις εμπορικές και 
οικονομικές δραστηριότητες της οικογένειας Τακιατζή. Δυστυχώς όμως με 
την πάροδο του χρόνου ορισμένα έγγραφα έχουν φθαρεί, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύεται ο μελετητής στην ανάγνωση και στη μεταγραφή τους. 

Σημειωτέον, επίσης, ότι ορισμένοι αξιόλογοι διδάσκαλοι της Κοζάνης, 
έφοροι της Βιβλιοθήκης και ιστοριοδίφες, μελέτησαν, σχολίασαν και δημο-
σίευσαν μερικά έγγραφα από το αρχειακό υλικό της Δημοτικής βιβλιοθήκης 
Κοζάνης και τα ενέταξαν τόσο σε μονογραφίες όσο σε συλλογικές μελέτες. 
Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν στην τοπική βιβλιογραφία αξιοσημείωτες προγενέ-
στερες εργασίες για τους Δυτικομακεδόνες εμπόρους, από τους εξής μελετη-
τές: O Ν. Π. Δελιαλής συνέβαλε στην τοπική ιστοριογραφία με τρία έργα 
του: α) Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως της Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970, 
στην οποία δημοσιεύει προικοσύμφωνα και διαθήκες των ισχυρών εμπόρων 
καθώς και προεστών της πόλης, β) Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοση 
Παύλου Χαρίση, με ιστορικές σημειώσεις περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία 
Ελληνικών Κοινοτήτων, Κοζάνη 1935, στην οποία μελετά τους εμπορικούς 
οίκους των Κοζανιτών στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και την ανάπτυ-
ξη των παροικιών, και γ) Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κο-
ζάνης, (1494-1832), Α΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 1948. 

Εν συνεχεία, να αναφέρουμε τρεις μελέτες του Μιχ. Α. Καλινδέρη: α) 
Τα λυτά έγγραφα της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-1808, [Δημοσιεύ-
ματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης], Θεσσαλονίκη 1951, στην οποία 
περιλαμβάνει αρκετά έγγραφα για την ιστορία, τη διοίκηση, την Εκκλησία 
και την παιδεία της πόλης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας· β) Ο κώδιξ της 
Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 1686, Θεσσαλονίκη 1974, με πολλές 
πληροφορίες για την εκκλησιαστική ιστορία της γύρω περιοχής· και γ) Αι 
συντεχνίαι της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας, [Δημοσιεύματα Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Κοζάνης], Θεσσαλονίκη 1958, με αναλυτική περιγραφή της δη-
μιουργίας και οργάνωσης των εσναφιών της πόλης κατά την περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας. 

Ακόμη, αξιοσημείωτη μελέτη για τον θεσμό των συντεχνιών στις πό-
λεις των Σερρών, της Φιλιππούπολης, της Κοζάνης και της Λάρισας κατά 
την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας πραγματοποίησε η ιστορικός Μαρία 
Τσικαλουδάκη, με τίτλο Pouvoirs et professions des communautés chré-
tiennes urbaines dans l’Empire Ottoman (XVIΙe-XIXe siècles): Serrés, Phi-
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lippoupoli, Kozani, Larissa, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Université 
de Paris I, Panthéon, Sorbonne, Παρίσι 2002. 

Επίσης, για τους απόδημους Δυτικομακεδόνες εμπόρους, την ανάπτυξη 
των παροικιών και των εμπορικών οίκων στις χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης έχουν γράψει εκτενείς μελέτες ο Στράτος Δ. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες  
απόδημοι στη Μεσευρώπη (1650-1950), Η συμβολή τους στην οικονομία και 
τον πολιτισμό, Θεσσαλονίκη 2005, με πολλές αναφορές στους Δυτικομακε-
δόνες απόδημους εμπόρους και στην εμπορική τους δράση, και ο Αθανάσιος 
Καραθανάσης, «Κοζανίτες απόδημοι συνδρομητές εκδόσεων της περιόδου 
1806-1820», Ελιμειακά 59 (2007). Την εμπορική οικογένεια των Τακιατζήδων, 
με βάση το ανέκδοτο αρχειακό υλικό από την Ουγγαρία, σε συνδυασμό με την 
τοπική βιβλιογραφία της Κοζάνης, τη μελέτησε ο Θεοφάνης Πάμπας σε εργα-
σία του με τίτλο Οι Τακιατζήδες, εκδ. Uj Mandatum, Ουγγαρία 2012, χωρίς 
όμως εκτενή αναφορά στον Κων. Δ. Τακιατζή. Ο μελετητής παραθέτει μόνο 
τα βιογραφικά στοιχεία του Κ. Δ. Τακιατζή και κάποιο ταξίδι του στην Πέ-
στη περί το 1824, με βάση υλικό από αρχεία της Ουγγαρίας. 

Σημαντικές μελέτες για την κοινωνία και την εκπαίδευση στην περιο-
χής Κοζάνης την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού έχει συγγράψει ο 
Χαρίτων Καρανάσιος, από τις οποίες σημειώνουμε τις εξής: α) «Η Σχολή 
Κοζάνης κατά τον 18ο αιώνα βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Πρακτικά Συνεδρίου “Νεοελληνικός 
Διαφωτισμός” του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης, Κοζάνη 1996, Κοζά-
νη 1999, σ. 143-179, β) «Πηγές και βιβλιογραφία για την Ιστορία της Κοζά-
νης», Δυτικομακεδονικά Γράμματα 10 (1999) 45-74, γ) «Οι απόδημοι Κοζα-
νίτες του 18ου και 19ου αιώνα ως παράγοντες προόδου και προοδευτικότη-
τας της πρώιμης νεοελληνικής αστικής κοινωνίας», Δυτικομακεδονικά 
Γράμματα 14 (2003) 63-68, δ) «Διοίκηση και κοινωνία επί Τουρκοκρατίας», 
στο τεύχος: Κοζάνη από την Αρχαιότητα έως σήμερα, Ιστορικά Ελευθεροτυ-
πίας, 16.1.2003, αρ. 168, σ. 12-15, ε) «Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κα-
τά την περίοδο 1453-1813», στο Κοζάνη και Γρεβενά. Ο χώρος και οι άν-
θρωποι, επιμ. Ν. Καλογερόπουλος, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 447-456. 

Ο καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστο-
ρίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γ. Παπαγεωργίου έχει συγγράψει εκτενή 
μελέτη για τον παππού τού Κων. Δ. Τακιατζή, με τον τίτλο «Ο Κοζανίτης λό-
γιος έμπορος Γεώργιος Ρουσιάδης», ανακοίνωση σε τοπικό συνέδριο που έγινε 
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στην Κοζάνη με θέμα: Η Κοζάνη και η περιοχή της, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου, 
Σεπτέμβριος 1993, που εκδόθηκε στην Κοζάνη το 1997. Σημαντική είναι και 
η διδακτορική διατριβή που υποστήριξε στον Τομέα Ιστορίας Νεότερων 
Χρόνων του Πανεπ. Ιωαννίνων η Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ια-
τροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος (1767-1838). Ο βίος, το έργο και η συμ-
βολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του Νεοελληνικού Διαφω-
τισμού με βάση τα ανέκδοτα αυτόγραφά του, Ιωάννινα 2011. 

Για την ιστορία της Κοζάνης υπάρχουν δύο μονογραφίες: Παν. Λιού-
φης, Ιστορία της Κοζάνης, Κοζάνη 1924, και Μιχ. Παπακωνσταντίνου, Μια 
βορειοελληνική πόλη στην τουρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης (1400-1912), 
Αθήνα 1992, με αναφορά στην ίδρυση της πόλεως, στην κοινοτική οργάνω-
ση, στην οικονομική ανάπτυξη, στην εμπορική κίνηση κλπ. Σημαντικές ερ-
γασίες περιλαμβάνουν και τα Πρακτικά του Α΄ και Β΄ Συνεδρίου για την 
ιστορία της Κοζάνης: α) Η Κοζάνη και η περιοχή της, Πρακτικά Α΄ Συνεδρί-
ου, Σεπτέμβριος 1993, Κοζάνη 1997, και β) Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας. 
Γένεση και Aνάπτυξη μιας MακεδονικήςMητρόπολης, Πρακτικά B΄ Συνεδρίου 
Tοπικής Iστορίας, Kοζάνη 27-30 Σεπτ. 2012, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος. 
Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, Δ. Σκρέκας, [Δήμος Κοζάνης], Kοζάνη 2014. Πρέ-
πει, επίσης, να αναφέρουμε τη βασική μελέτη του Απόστολου Βακαλόπου-
λου, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, Θεσσαλονίκη 1969, η οποία παρέ-
χει πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς και τη μελέτη του Κων. Απ. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Βορείου Ελ-
ληνισμού: Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996, που παρέχει αρκετά στοιχεία για 
την περιοχή της Κοζάνης. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε τη σημαντική 
μελέτη της Αγγελικής Ιγγλέση, Βορειοελλαδίτες έμποροι στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας. Ο Σταύρος Ιωάννου, [Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος], Αθήνα 2004, η οποία συνιστά ένα πολύ καλό παράδειγμα για 
την πολύπλευρη οικονομική δραστηριότητα ενός εμπόρου στον βορειοελλα-
δικό χώρο. 
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ΙΙ. Οικονομία και εμπόριο στη Δυτική Μακεδονία κατά την οθωμανική 
περίοδο και Δυτικομακεδόνες έμποροι σε ελληνικές παροικίες της 
Διασποράς 

 
1. Η Δυτική Μακεδονία υπό οθωμανική κυριαρχία 
 
Η ακριβής χρονολογία κατάκτησης της Δυτικής Μακεδονίας από τα οθωμα-
νικά στρατεύματα δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Από τους ιστορικούς 
που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα γίνεται αποδεκτό ότι αυτό επισυνέβη στο 
β΄ μισό του 14ου αι., στα χρόνια της βασιλείας των σουλτάνων Μουράτ Α΄ 
(1360-1389) και Βαγιαζήτ Α΄(1389-1402).2 Περί το 1385/6 ο Εβρέν πασάς 
με ισχυρά στρατεύματα κινήθηκε προς τη Δυτική Μακεδονία, στοχεύοντας 
αρχικά στον έλεγχο των συγκοινωνιακών κόμβων και των στρατηγικών ση-
μείων. Έτσι, οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αποκομμένες από τον 
κεντρικό οδικό άξονα, αντιμετώπισαν προβλήματα εφοδιασμού και έπεσαν 
γρήγορα στα χέρια του Οθωμανού στρατηλάτη. Ο συνοικισμός Εβρενεσλή 
(Ανατολικό) στην επαρχία Κοζάνης και το τέμενος του Εβρέν στην Καστο-
ριά3 μαρτυρούν την κατάκτηση της Δυτικής Μακεδονίας από αυτόν τον 
στρατηγό. Το κάστρο των Σερβίων άντεξε επί δώδεκα χρόνια (ώς το 1395) 
στις τουρκικές επιθέσεις.4 

Ο κύριος στόχος των κατακτητών ήταν η μόνιμη εγκατάσταση στα 
πλούσια εδάφη του δυτικομακεδονικού χώρου, όπου έκτισαν ισχυρά φρού-
ρια στη θέση των παλαιών βυζαντινών κάστρων, για τη θωράκιση των νέων 
πόλεων που σχηματίστηκαν.5 Ταυτόχρονα, άρχισαν παρατηρούνται εξισλα-
μισμοί χριστιανών, των οποίων δεν γνωρίζουμε την έκταση. Από το τέλος 
του 14ου αι. εγκαταστάθηκαν στις περιοχές της Κοζάνης, ιδιαιτέρως στην 
Πτολεμαΐδα, Σαρή Γκιόλ, Καραγιάννια και ανατολικά, Κονιάροι –μακρινοί 

                                                           
2. Βλ. Βασιλική Θ. Διάφα-Καμπουρίδου, Ο κώδιξ της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης 

των ετών 1849-1868, [Ινστιτ. Βιβλίου και Ανάγνωσης], Κοζάνη 2006, σ. 21-22. 
3. Βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 44, 

55· Γ. Π. Τσότσος, «Οι οικισμοί της περιοχής Κοζάνης-Σερβίων σε κατάστιχο του 1528», 
Ελιμειακά 64 (2010) 60-97· Γ. Π. Τσότσος,, Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονί-
ας, Το οικιστικό δίκτυο 14ος-17ος αιώνας, εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2011, 
σ. 98-99. 

4. Διάφα-Καμπουρίδου, Ο κώδιξ της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης, σ. 21-22. 
5. Peter Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, Copyright © Canada 2001, σ. 15-16. 

http://www.biblionet.gr/author/63864/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98._%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1_-_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/com/92/%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/63864/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98._%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%B1_-_%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85
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απόγονοι τους ήταν και οι Κονιάροι που έφυγαν με την ανταλλαγή των πλη-
θυσμών το 1923 και οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν «παιδιά των κατακτητών» 
και του Εβρενός– καθώς και Γιουρούκοι βοσκοί.6 Όπως ήταν φυσικό, αυτοί 
οι επήλυδες εγκαταστάθηκαν στις ευφορότερες περιοχές της Δυτικής Μακε-
δονίας.7 

Αμέσως μετά την κατάκτηση η οθωμανική εξουσία εγκατέστησε νομά-
δες Κονιάρων και Γιουρούκων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τις πλου-
τοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, για να ενισχύσει το μουσουλμανικό 
στοιχείο στην επαρχία των Σερβίων. Οι πληθυσμοί αυτοί ασχολούνταν αρχι-
κά με την κτηνοτροφία και πρόσφεραν στρατιωτικές υπηρεσίες στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, ενώ με τον καιρό άρχισαν να ασχολούνται και με την 
καλλιέργεια της γης, με αποτέλεσμα να μετατραπούν γρήγορα σε μόνιμα 
εγκατεστημένους αγρότες.8 Οι απόγονοί τους στις αρχές του 20ού αι. ήταν 
ειρηνικοί γεωργοί και ταπητουργοί. Πιθανώς οι πληθυσμοί αυτοί σε περιό-
δους πολεμικών συρράξεων στα πρώιμα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας με γειτονικούς εχθρούς να προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση και λεη-
λασίες σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού, διότι παρείχαν στρατιωτικές 
υπηρεσίες στην οθωμανική εξουσία. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την 
εγκατάλειψη πολλών οικισμών από τον χριστιανικό πληθυσμό τους, που 
αναζήτησε καταφύγιο στις ορεινές περιοχές.9 

Γύρω από το χωρίον Κόζιανη, ιδιαίτερη πατρίδα του Κων. Δ. Τακιατζή, 
το χριστιανικό στοιχείο ήταν πολύ λίγο, έως μηδαμινό, διότι τα περισσότερα 
χωριά της περιοχής Τσιαρτσιαμπά, νότια της Κοζάνης, αποτελούσαν τιμάρια 
και κατοικούνταν από φανατισμένους μουσουλμάνους, οι οποίοι αυτοαπο-

                                                           
6. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 49· Τσότσος, Ιστορική Γεω-

γραφία της Δυτικής Μακεδονίας, σ. 105. 
7. Mehmed Fuad Koprulü, Οι απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μτφ. Στέφ. Παπα-

γεωργίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2001, σ. 208. 
8. Κ. Καμπουρίδης – Γ. Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα μέσα από Οθωμα-

νικές πηγές, εκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 17. 
9. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 43· Τσότσος, Ιστορική Γεω-

γραφία της Δυτικής Μακεδονίας, σ. 100· ο ίδιος, «Οι οικισμοί της περιοχής Κοζάνης-
Σερβίων», σ. 60-97· Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 21. Για την ε-
γκατάσταση Γιουρούκων στη Μακεδονία βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 
1353-1833, σ. 49-51, 65, 97. 
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καλούνταν «γιοι του Τουραχάν μπέη», ο οποίος είχε κατακτήσει προηγου-
μένως τη Θεσσαλία.10 

Όπως επισημαίνει εύστοχα ο Aσδραχάς, μετά την κατάκτηση υπήρχαν 
στον ελλαδικό χώρο –όπως και σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία– δύο 
κοινωνίες: η κατακτητική και η κατακτημένη. Για να «περάσει» δε ένας κα-
τακτημένος μη μουσουλμάνος υπήκοος από την κατακτημένη κοινωνία στην 
κατακτητική/κυρίαρχη κοινωνία απαραίτητη προϋπόθεση ήταν ο εξισλαμι-
σμός, αν και δεν υπήρχαν απόλυτα στεγανά· δηλαδή υπήρχε όχι μόνο οριζό-
ντια αλλά και κάθετη κινητικότητα, όχι όμως απεριόριστη.11 

Αν λάβουμε υπόψιν μας την εξόντωση –κατά την περίοδο των κατακτη-
τικών πολέμων και αργότερα– πολλών γηγενών, τους εξανδραποδισμούς, τις 
πληθυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό του ελλαδικού χώρου ή προς το 
εξωτερικό, τις ακούσιες ή εκούσιες εξωμοσίες που ακολούθησαν, τις δυσκο-
λίες προσαρμογής των κατοίκων στις νέες, διόλου εύκολες συνθήκες ζωής 
και άλλα συναφή γεγονότα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ή ερήμωση και ή 
μείωση του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας έφτασε στο αποκορύφωμά 
της κατά τον 15ο αιώνα. Μία επιπλέον, καθόλου αμελητέα αιτία μείωσης 
του χριστιανικού πληθυσμού ήταν η βίαιη στρατολόγηση παιδιών των χρι-
στιανών (παιδομάζωμα),12 ενώ οι επιδρομές τουρκικών ληστρικών ομάδων 
δημιουργούσαν κλίμα ανασφάλειας στους κατοίκους.13 

Ο πληθυσμός της περιοχής συγκροτείται από χριστιανούς και μουσουλ-
μάνους. Υπήρχαν οικισμοί αμιγώς χριστιανικοί ή μουσουλμανικοί, αλλά και 
μεικτοί, στους οποίους οι κάτοικοι ζούσαν σε ξεχωριστές συνοικίες (μαχα-
λάδες).14 Οι χριστιανοί ήταν περισσότεροι στις μικρές πόλεις και κωμοπό-
λεις της Δυτικής Μακεδονίας, σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους, που 
κατοικούσαν κυρίως σε πόλεις-κάστρα, διοικητικά κέντρα. Τα μεγάλα και 

                                                           
10. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 54· Παπακωνσταντίνου, 

Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 24. 
11. Σπ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ιε΄-ιθ΄ αιώνας, τ. Α΄, [Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς], Αθήνα 2003, σ. 22. 
12. Βλ. Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική Πραγματικότητα, εκδ. Αρσενίδη, Αθήνα χ.χ., τ. Α΄, 

σ. 45. 
13. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Β΄: Τουρκοκρατία 1453-1669, εκδ. 

Θεσσαλονίκη 21976, σ. 55-56. 
14. Τσότσος, Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, σ. 118-119. 
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τα μικρά αστικά κέντρα της περιοχής είχαν λιγότερο ή περισσότερο έντονο 
οικονομικό χαρακτήρα.15 

Το χάσμα ανάμεσα στους κατακτητές και τους κατακτημένους το διεύ-
ρυναν όχι μόνο οι διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι οικονομι-
κές ανισότητες, αλλά και η σκληρή συμπεριφορά των πρώτων προς τους 
δεύτερους, οι διαφορές ως προς την εξωτερική εμφάνιση και οι ποικίλες τα-
πεινωτικές διατάξεις για τους χριστιανούς ραγιάδες.16 Η ανισότητα αυτή εί-
ναι εμφανής την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και στη Δυτική Μακε-
δονία. 

Η ιδιοκτησία της γης αποτέλεσε προνόμιο του κράτους.17 Η οθωμανική 
εξουσία ιδιοποιήθηκε ένα μέρος των πιο εύφορων γαιών (πρόκειται για τα 
χάσια), τις οποίες διέθεσε σε μέλη της βασιλικής οικογένειας και σε ανώτα-
τους αξιωματούχους του κράτους, ώστε να απολαμβάνουν τις φορολογικές 
προσόδους τους (τα τιμάρια), ή στους σπαχήδες, δηλαδή σε στρατιωτικούς 
αξιωματούχους, με αντάλλαγμα την προσφορά των υπηρεσιών τους στις 
πολεμικές επιχειρήσεις του κράτους.18 Εκεί όπου οι χριστιανοί υπήχθησαν 
σε ένα χαλαρό γαιοκτητικό και δημοσιονομικό, στα χάσια ή τα βακούφια 
(γαίες αφιερωμένες σε ιερά μουσουλμανικά ιδρύματα), το αποκεντρωτικό 
διοικητικό σύστημα λειτούργησε στη βάση της κοινοτικής αυτοδιοίκησης.19 

Όπως και αλλού έτσι και εδώ, επιβλήθηκε στους μη μουσουλμάνους 
βαρύτερη φορολογία σε σχέση με τους μουσουλμάνους, κυριότερη έκφραση 
της οποίας ήταν ο φόρος της cizye (τζιζιέ),20 το χαράτσι, o γνωστός στις πη-

                                                           
15. Βλ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 77-78. 
16. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. Β΄, σ. 15. Τη μειονεκτική θέση του μη 

μουσουλμάνου (zimmi/τζίμμη) στον μουσουλμανικό κόσμο την περιγράφει γλαφυρά ο 
Antoine Fattal, Le statut legal des non-musulmans aux pays d’Islam, Βηρυτός 1958, 
σ. 369-370: «Ο τζίμμη ήταν ένας πολίτης δεύτερης κατηγορίας. […] Του θυμίζουν δι-
αρκώς την κατωτερότητά του και δεν του δίνουν τη δυνατότητα να εισέρθει στην κυρί-
αρχη οθωμανική εξουσία και να λάβει ανώτατα αξιώματα». 

17. Βλ. Victor Berard, Τουρκία και Ελληνισμός. Οδοιπορικό στη Μακεδονία, επιμ.-μτφ. 
Μ. Λυκούδης, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα 1987, σ. 197. 

18. Βλ. Πέτρος Θ. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, εκδ. 
Εστία, Αθήνα 2014, σ. 47-48.  

19. Βλ. Γ. Δ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές 
Κοινότητες της τουρκοκρατίας, εκδ. Νέα σύνορα, Λιβάνης, Αθήνα 1982, σ. 50-51.  

20. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, σ. 130-131. 
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γές κεφαλικός φόρος.21 Άλλοι φόροι που πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι της 
περιοχής ήταν οι έγγειοι, η δεκάτη για τα γεωργικά προϊόντα (βαμβάκι, κα-
πνό, σιτάρι, κριθάρι, κρασί κ.ά.) που παράγονταν στην κοιλάδα του Αλιάκ-
μονα,22 φόροι για τα βοσκοτόπια, οι τελωνειακοί δασμοί που πλήρωναν οι 
έμποροι, καθώς μετακινούνταν από το ένα πασαλίκι στο άλλο κλπ. Τέλος, 
υπήρχε η σπέντζα, την οποία κατέβαλλαν μόνον οι μη μουσουλμάνοι, ενώ 
την εισέπρατταν οι σπαχήδες της περιοχής του Τσιαρτσιαμπά, νότια της Κο-
ζάνης.23 

Στην πόλη των Σερβίων παραχωρήθηκε ένα προνομιακό καθεστώς, διό-
τι η κατάκτησή της έγινε χωρίς αντίσταση των κατοίκων της, όπως και όλης 
της περιοχής του Αλιάκμονα. Γι’ αυτό, κανένας ναός των Σερβίων δεν με-
τατράπηκε σε τζαμί.24 Αμέσως μετά την κατάκτηση οι Οθωμανοί εγκατέ-
στησαν στο κάστρο των Σερβίων στρατιωτική φρουρά. Κύρια φορολογική 
μονάδα αποτέλεσε το νοικοκυριό (hane), διότι η οθωμανική διοίκηση δεν 
φορολογούσε κάθε άτομο χωριστά, αλλά φορολογούσε μια συγκεκριμένη 
κοινότητα.25 

Οι κοινότητες είχαν καθήκον να κατανέμουν, σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους Τούρκους υπαλλήλους, τους φόρους και να ασχολούνται με το 
διακανονισμό των τοπικών υποθέσεων. Αυτό συνέβαινε στην Κοζάνη και 
την ευρύτερη περιοχή, όπου ήταν έντονος και ισχυρός ο θεσμός των αυτοδι-
οικούμενων κοινοτήτων, σε συνεργασία με τη μητρόπολη Σερβίων και Κο-
ζάνης.26 Βέβαια, αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε στα χωριά τα οποία υπάγονταν 
στα τσιφλίκια. Με την ανάπτυξη του θεσμού των κοινοτήτων27 σχηματίστη-
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22. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 24. 
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25. Σαρρής, Οσμανική Πραγματικότητα, τ. Α΄, σ. 324-325. 
26. Βλ. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 60.  
27. Ευτυχία Λιάτα, «Οι Κοινότητες: ένας θεσμός με πολλές όψεις», Ιστορία του Νέου Ελλη-

νισμού 1770-2000, τ. 2: Η Οθωμανική κυριαρχία, 1770-1821, επιμ. Β. Παναγιωτόπου-
λος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 316-317. 
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κε συν τω χρόνω ένα νέο κοινωνικό στρώμα, οι πρόκριτοι, προεστοί ή κο-
τζαμπάσηδες και μπασιάδες,28 που διοικούσαν τις κοινότητες.29 
 
 
2. Οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας από τον 18ο ώς τα μέσα 

περίπου του 19ου αιώνα 
 
Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας –όπως και η οικονομία των περισσό-
τερων επαρχιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας– στηριζόταν πρωτίστως 
στην αγροτική και στην κτηνοτροφική παραγωγή, στο εμπόριο και στις βιο-
τεχνίες. Το συνολικό της πλεόνασμα γινόταν αντικείμενο μιας διπλής ιδιο-
ποίησης, ιδιωτικής και δημόσιας, ενώ η τελευταία πραγματοποιούνταν μέσω 
της φορολογίας, τα συστατικά στοιχεία της οποίας είναι συγχρόνως φυσικά 
και χρηματικά.30 

Η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας κατά την 
πρώιμη οθωμανική περίοδο ήταν το Μοναστήρι, με 21 συνοικίες και 3.000 
περίπου μεγάλα, διώροφα σπίτια. Στην πόλη υπήρχε θολωτή κλειστή αγορά 
(μπεζεστένι) με 900 καταστήματα.31 Μεγάλη πόλη της περιοχής ήταν και η 
Καστοριά, με πληθυσμό 7.000-8.000 ψυχές, χάσι της Φατμά σουλτάνας. Πε-
ριλάμβανε 20 συνοικίες, από τις οποίες οι 16 ήταν ελληνικές, μία εβραϊκή 
και 3 μουσουλμανικές. Η αγορά της είχε περισσότερα από 100 καταστήμα-
τα. Εδώ υπήρχαν βιοτεχνίες που επεξεργαζόταν τις γούνες και τα δέρματα. 
Οι κάτοικοί της ασχολούνταν με την καλλιέργεια αμπελιών, την παραγωγή 
κρασιού και την αλιεία.32 

Ακολουθούν τα Σέρβια, με πληθυσμό πάνω από 10.000 άτομα κατά 
προσέγγιση, αφού οι περιηγητές κάνουν λόγο για 1.800 οικογένειες.33 Απο-
τελούσαν χάσι των Νισατζή πασάδων. Οι κάτοικοι των Σερβίων ασχολού-
                                                           
28. Βλ. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, σ. 126-127· Π. Ν. 

Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, Κοζάνη 1924, σ. 43-44. 
29. Β. Κρεμμυδάς, Νεότερη Ιστορία Ελληνική και Ευρωπαϊκή, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1981, 

σ. 85. 
30. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 249-251. 
31. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 243. 
32. Στο ίδιο, σ. 244.  
33. Βλ. Α. Γ. Τσαρμανίδης, Συμβολή στην ιστορία της επαρχίας Σερβίων, κατά την περίοδο 

1350-1912, τ. Α΄, [Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα»], Σέρβια 1995, σ. 25-
26. 
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νταν με τη γεωργία, (την καλλιέργεια αμπελιών, κήπων και μουριών), την 
κτηνοτροφία, τη σηροτροφία καθώς και τη μεταξουργία. Τα Σέρβια φημίζο-
νταν για τα ωραία προσόψια τους και για το μετάξι που χρησιμοποιούνταν 
για την παραγωγή μπουρνουζιών, πουκαμίσων και κάτασπρων, μαλακών σε-
ντονιών.34 Οι δύο αυτές πόλεις (Καστοριά και Σέρβια) έλεγχαν τους εμπορι-
κούς δρόμους της περιοχής και γι’ αυτόν τον λόγο είχαν μεγάλη στρατηγική 
σημασία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
οικονομικής άνθησης και, συνάμα, συντεχνιακής οργάνωσης των δύο αυτών 
μεγάλων πόλεων ήταν το ακμάζον εβραϊκό στοιχείο.35 

Σημειωτέον ότι κατά την πρώιμη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας η 
Κοζάνη εμφανίζει μόνο 2.000 κατοίκους, ήταν δηλαδή ένα μεγάλο χωριό, 
που αργότερα (17ος αι.) αναπτύχθηκε σε κώμη και μετά σε πόλη. Κατά την 
ύστερη οθωμανική περίοδο (19ος – αρχές 20ού αι.) η πόλη της Κοζάνης κα-
τείχε εξέχουσα θέση στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας με ανεπτυγ-
μένο εμπόριο γεωργικών προϊόντων (κρόκου/σαφράν) και βιοτεχνικών προ-
ϊόντων (νημάτων) και με έναν πληθυσμό που ξεπερνούσε τα 8.000 άτομα. 
Από αυτά μόνον οι 500 ήταν Οθωμανοί, κυρίως στελέχη και προσωπικό των 
διοικητικών υπηρεσιών. Για την ύπαρξη Εβραίων δεν υπάρχουν σαφή στοι-
χεία, παρά μόνον αναφορές σε δύο οθωμανικά έγγραφα.36 

Επιπλέον, η Δυτική Μακεδονία είχε πόλεις με έντονη βιοτεχνική δρα-
στηριότητα, όπως η Βέροια με 8.000 άτομα (εδώ κατασκευάζονταν μπουρ-
νούζια για τα χαμάμ), η Φλώρινα με 3.000 άτομα στην πρώιμη οθωμανική 
περίοδο και 8.000 άτομα κατά την ύστερη. Στην αγορά της πόλης λειτουρ-
γούσαν 100 περίπου καταστήματα, χωρίς όμως την ύπαρξη μπεζεστενιού. Οι 
κάτοικοί της ασχολούνταν και με αγροτικές εργασίες, όπως ήταν η καλλιέρ-
γεια αμπελιών και κήπων. Κατά τη μέση οθωμανική περίοδο είχε μεγάλη 
παραγωγή οπωροκηπευτικών στα εκτεταμένα περιβόλια, που αρδεύονταν 
από τον ποταμό Εριγώνα.37 Ακολουθούν τα Γρεβενά, με πληθυσμό 2.500 

                                                           
34. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 247. 
35. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 77. 
36. Δ. Κ. Λαμπράκης, «Οι Εβραίοι της Κοζάνης στο τέλος του 18ου αιώνα βάσει δύο οθω-

μανικών εγγράφων», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συ-
νεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτ. 2014, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος, 
Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών], Γρεβενά 2016, 
σ. 167-190. 

37. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1353-1833, σ. 243. 
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ψυχές στην πρώιμη οθωμανική περίοδο (οι 2.000 ήταν χριστιανοί και οι 500 
μουσουλμάνοι) και 5.000 άτομα κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Εδώ 
υπήρχε ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, στην οποία επιδίδονταν οι βλάχικοι πλη-
θυσμοί της περιοχής.38 

Στις καλλιέργειες κυριαρχούσαν τα δημητριακά, στα οποία την πρώτη 
θέση κατείχε το σιτάρι, που καλλιεργούνταν τόσο σε πεδινές όσο και σε ο-
ρεινές εκτάσεις της Δυτ. Μακεδονίας. Ανεπτυγμένη ήταν και η καλλιέργεια 
κρόκου/σαφράν, σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής (κυρίως στην κοιλά-
δα του Αλιάκμονα και στα χωριά της περιοχής Τσιαρτσιαμπά). Πρόκειται 
για καρύκευμα, φαρμακευτική και χρωστική ύλη, που πουλιόταν στο παζάρι 
2-2,5 άσπρα το δράμι.39 Σημαντικό μέρος των αγροτικών καλλιεργειών κα-
ταλάμβανε και η αμπελουργία στις περιοχές Κοζάνης, Βελβεντού και Σιάτι-
στας, όπου παραγόταν ονομαστό κρασί, καθώς και σε ορισμένα χωριά του 
Τσιαρτσιαμπά και της κοιλάδας του Αλιάκμονα.40 Οι βιομηχανικές καλλιέρ-
γειες, όπως το βαμβάκι, το λινάρι, το μετάξι, οι βαφικές ύλες βρίσκονταν σε 
πρώιμο στάδιο στην Ελλάδα. Οι παραγωγοί στόχευαν στην εξαγωγή αυτών 
των ανεπεξέργαστων προϊόντων στον ευρωπαϊκό χώρο, είτε με καραβάνια 
(τους καλοκαιρινούς μήνες) είτε μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.41 

Η κτηνοτροφία42 λειτουργούσε –όπως και σε όλον σχεδόν τον ηπειρω-
τικό ελλαδικό χώρο– ως μία οικονομική δραστηριότητα συμπληρωματική 
της γεωργίας, με εξαίρεση τους μεγάλους τσελιγκάδες της περιοχής, που 
κατείχαν κοπάδια με μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων. Η παραδοσιακή κτηνο-

                                                           
38. Απ. Βακαλόπουλος, «Οικονομία και εμπορικά κέντρα: Μακεδονία», Ιστορία του Ελλη-

νικού Έθνους, τ. Ι΄: Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453-1669), Τουρκο-
κρατία – Λατινοκρατία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974, σ. 16, όπου και περισσότερα 
στοιχεία για τη βιοτεχνία των μακεδονικών πόλεων αυτή την περίοδο. 

39. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 300-301. 
40. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 300. 
41. Βλ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, Οικονομία και Νοοτροπίες, Νεοελληνικά Μελετήματα, εκδ. Ερμής, 

Αθήνα 1988, σ. 46-47.  
42. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα, εδραία ή μετακινούμενη, μπορούσε να συνυπάρχει με 

τη γεωργική καλλιέργεια της γης, ακόμη και σε οικισμούς που ήταν χτισμένοι σε υψηλό 
υψόμετρο. Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και γνωστές για τη μεγάλη μετακι-
νούμενη κτηνοτροφία τους βλάχικες κοινότητες της Πίνδου διέθεταν κατά το σχετικά 
πρόσφατο ιστορικό παρελθόν γεωργικές καλλιέργειες∙ βλ. Ευάγγ. Καραμανές, «Η κτη-
νοτροφία στην περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών: μια διαχρονική παραγωγική δραστηριότη-
τα και οι οικονομικές και πολιτισμικές της διαστάσεις», Kοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας, 
ό.π., σ. 189-190. 
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τροφία χαρακτηριζόταν από την κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, την 
αυστηρή κατανομή της εργασίας, τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και 
την αμοιβαιότητα μεταξύ ατόμων και κυρίως μεταξύ ευρύτερων οικογενεια-
κών ομάδων, αλλά και από τη χρήση εκτεταμένων κοινωνικών δικτύων 
(κουμπαριές, πελατειακές σχέσεις κλπ.).43 

Η κτηνοτροφία της Δυτικής Μακεδονίας περιλάμβανε κοπάδια αποτε-
λούμενα από μικρά ζώα, δηλαδή γιδοπρόβατα, καθώς και από χοντρά (βοο-
ειδή και ιπποειδή). Τα πρώτα χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή γαλα-
κτοκομικών προϊόντων και τα δεύτερα στις μεταφορές και στις αγροτικές 
καλλιέργειες. Στη Δυτ. Μακεδονία επικρατούσαν δυο μορφές κτηνοτροφίας: 
η κτηνοτροφία του χωριού (μικρών αποστάσεων), που συμπλήρωνε το εισό-
δημα των χωρικών, και η κτηνοτροφία του βουνού, με μεγάλα μεγέθη κοπα-
διών και εποχική μετακίνηση από τις ορεινές στις πεδινές εκτάσεις.44 

Φυσικό ήταν, λοιπόν, να αναπτυχθεί στη Δυτική Μακεδονία το εμπό-
ριο. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που καθόριζαν την ανάπτυξή 
του ήταν η ασφάλεια και το κόστος διακίνησης των εμπορευμάτων. Η οθω-
μανική εξουσία τοποθετούσε δερβέν-αγάδες στα στενά περάσματα για τον 
έλεγχο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και για την καταπολέμηση της 
ληστείας. Γύρω από τα καραβάν-σαράγια και τα φρούρια των δερβενιών 
σχηματίζονταν οικισμοί, η οικονομική δραστηριότητα των οποίων κάλυπτε 
τις ανάγκες των οδικών αυτών σταθμών. Πολλοί από αυτούς τους οικισμούς 
μετατράπηκαν σε χώρους διεξαγωγής εμπορικών πανηγυριών, που λειτουρ-
γούσαν, τους φθινοπωρινούς ή ανοιξιάτικους μήνες, ως τόποι ανταλλαγής 
αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων.45 

Η διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων αγαθών προς τα Βαλκάνια 
και την Κεντρική Ευρώπη γινόταν από τον Απρίλη μέχρι τον Οκτώβρη. Τα 

                                                           
43. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα (ιδιαίτερα η μεγάλη κτηνοτροφία) αποτελούσε πηγή 

πλούτου και δυνητικό εφαλτήριο και για άλλες επικερδείς δραστηριότητες. Αντιθέτως, 
οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής στόχο είχαν κυρίως την αυτοκατανά-
λωση∙ βλ. Καραμανές, «Η κτηνοτροφία στην περιοχή Κοζάνης-Γρεβενών», σ. 190. 

44. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 309. 
45. Βλ. Arno Mehlan, «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία», στο 

Σπ. Ι. Ασδραχάς (επιμ.), Η οικονομική δομή των Βαλκάνιων χωρών στα χρόνια της Ο-
θωμανικής κυριαρχίας (15ος-19ος αι), εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1979, σ. 373-374. Βλ. επί-
σης Δ. Ανωγιάτης-Πελέ, Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο κατά τον 18ο αιώνα, 
Αθήνα 1993, σ. 70-77· Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της 
Νεώτερης Ελλάδας, σ. 53-54.  
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εμπορεύματα συσκευαζόταν σε δέματα και φορτωνόταν σε άλογα που σχη-
μάτιζαν καραβάνια. Οι οδηγοί των καραβανιών (κυρατζήδες) στάθηκαν με-
ταφορείς όχι μόνο εμπορευμάτων, αλλά και στοιχείων του ευρωπαϊκού πο-
λιτισμού, συντελώντας στην αφύπνιση του ελληνισμού. Σε ολόκληρη την 
Βαλκανική χερσόνησο τα καραβάνια ήταν στα χέρια Ελλήνων εμπόρων (Η-
πειρωτών και Δυτικομακεδόνων). Σημειωτέον ότι οι έμποροι κατά τη διέ-
λευσή τους από τις διάφορες οθωμανοκρατούμενες περιφέρειες πλήρωναν 
φόρο, σε γρόσια ή σε παράδες. Ο μέσος φόρος εισαγωγής εμπορικών προϊό-
ντων ανά περιφέρεια δεν ξεπερνούσε τις 5 παράδες ανά δέμα.46 
 
 
3. Η δραστηριότητα των Δυτικομακεδόνων εμπόρων στις ελληνικές παροικίες 

της Διασποράς 
 
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, από τον 17ο αι. κ.ε., αρκετοί Δυτικο-
μακεδόνες στράφηκαν στο εμπόριο και ταξίδεψαν στις χώρες της Κεντρικής 
και της Δυτικής Ευρώπης ή σε άλλες βαλκανικές χώρες, όπου πολλοί πλού-
τισαν, γεγονός που είχε ως συνέπεια την αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη της 
Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η οικογένεια 
των Τακιατζήδων της Κοζάνης. Οι πρόγονοι του Κων. Δ. Τακιατζή πλούτι-
σαν με τις εμπορικές και χρηματιστηριακές τους επιχειρήσεις που δημιούρ-
γησαν τόσο στην Πέστη όσο και στη Βιέννη. Μεγάλο μέρος από τα κέρδη 
των εμπορικών αυτών επιχειρήσεων τα επένδυσαν στην Κοζάνη, συμβάλλο-
ντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας τους.47 

Κύριες αιτίες της μεταναστευτικής κίνησης των Δυτικομακεδόνων κατά 
τον 17ο αι., κυρίως προς την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, ήταν οι κα-
ταπιέσεις που υφίσταντο από τους Οθωμανούς, καθώς και η αναζήτηση ερ-
γασίας. Η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση μετά την υπογραφή των συνθηκών του Πασάροβιτς στα 1718 και του 
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47. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 30. 
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Βελιγραδίου στα 1739, καθώς και η μείωση του πληθυσμού στις ουγγρικές 
επαρχίες της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, αποτέλεσαν σημαντικές αιτί-
ες αυτής της μετανάστευσης. Μετά την αποτυχημένη επανάσταση του 1770 
(Ορλωφικά) και τις ληστρικές επιδρομές των ατάκτων Τουρκαλβανών που 
ακολούθησαν, παρατηρείται ένα νέο κύμα μετανάστευσης μέσα σε ένα κλί-
μα τρομοκρατίας, που εμπόδιζε την ανάπτυξη του εμπορίου και, γενικά, των 
οικονομικών δραστηριοτήτων.48 Από το 1770 κ.ε. άρχισαν να εγκαθίστανται 
στην Τεργέστη οι πρώτοι αντιπρόσωποι μεγάλων Ελλήνων εμπόρων, που 
ανήλθαν στις αρχές του 19ου αι. στο 17% του ελληνικού πληθυσμού της 
πόλης. Το υπόλοιπο 83% ήταν μετανάστες μικροεπαγγελματίες κάθε είδους. 
Στη Βιέννη, ιδίως στα περίχωρα της πόλης, εγκαταστάθηκαν Έλληνες οι 
οποίοι προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τη Μακεδονία και την Ήπει-
ρο, είχαν λίγο πολύ την ίδια κοινωνικό-επαγγελματική σύνθεση με εκείνους 
της Τεργέστης και κατά τη δεκαετία του 1810 ανέρχονται σε 1.500 άτομα. 
Το τρίτο ρεύμα μετανάστευσης Ελλήνων παρατηρείται τον 19ο αι. με κορύ-
φωση το 1830 και κύριες αιτίες την επιθυμία για πλουτισμό, αλλά και την 
αποτυχία του επαναστατικού κινήματος στη Μακεδονία, το 1821-1822, μετά 
την οποία ακολούθησαν νέες ληστρικές επιδρομές, λεηλασίες, τρομοκρατία 
σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού κλπ.49 

Στις χώρες της εγκατάστασης των Δυτικομακεδόνων αναπτύχθηκαν 
δύο βασικά δίκτυα διακίνησης εμπόρων και αγαθών: το μεσογειακό (θα-
λάσσιο) και το ηπειρωτικό (χερσαίο), διαπλεκόμενα και αποτελούμενα από 
μικρότερα δίκτυα. Τον 17ο αι. δημιουργούνται οι πρώτες ελληνικές εμπορι-
κές παροικίες50 του μεσογειακού δικτύου. Πρόκειται για ναυτικό-εμπορικό 
δίκτυο που εξυπηρετείται από τις παροικίες της Βενετίας, της Τεργέστης, 
της Αγκώνας, του Λιβόρνου και της Μασσαλίας. Οι ευνοϊκές συγκυρίες της 
εποχής επέτρεψαν στους Έλληνες «προστατευόμενους» πλοιοκτήτες να α-

                                                           
48. Στράτος Δ. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη (1650-1950). Η συμβολή 

τους στην οικονομία και τον πολιτισμό, [Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης], Θεσσαλονίκη 
2005, σ. 20-21. 

49. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 21-22. Βλ. και Βάσω Σειρηνίδου, 
Έλληνες στην Βιέννη (18ος-19ος αιώνας), εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2011, σ. 240. 

50. Η ανάπτυξη των παροικιών οφείλεται στη ζωτική σημασία των μεταφορών μέσω των 
ποταμών, καθώς και στην καίρια θέση μιας περιοχής στη διασταύρωση χερσαίων δρό-
μων από νότο προς βορράν από την Ανατολή προς τη Δύση και αντίστροφα· βλ. Ασ-
δραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 468. 
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ναπτύξουν εμπορικές δραστηριότητες. Η εμφάνιση λοιπόν της αψβουργικής 
δύναμης, ως ρυθμιστικού παράγοντα στο χερσαίο εμπόριο της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, αναδιαμόρφωσε τα εμπορικά δίκτυα.51 

Οι χερσαίοι δρόμοι ήταν γνωστοί ήδη από τον 17ο αι. στους εμπόρους 
της Βαλκανικής, που μετακινούνταν με καραβάνια εμπόρους προκειμένου 
να συμμετάσχουν στα εμπορικά πανηγύρια, τόσο σε αυτά του ευρωπαϊκού 
χώρου όσο και σε αυτά της οθωμανικής επικράτειας, με σημαντικότερο αυ-
τό του Αγίου Δημητρίου (Δημητρίων) της Θεσσαλονίκης, εμποροπανήγυρη 
με διεθνή ακτινοβολία και με συμμετοχή εμπόρων που έρχονταν ακόμη και 
από τη μακρινή Ισπανία. Οι μεγαλύτερες αγορές52 συγκροτούνταν πάνω σε 
συγκοινωνιακούς κόμβους και εκεί όπου συναντιούνταν τακτικά οι έμποροι 
με αφορμή τα ετήσια εμπορικά πανηγύρια.53 

Το τρίτο ζωτικό εμπορικό δίκτυο,54 αυτό της Μαύρης θάλασσας, θα δι-
ανοιχθεί ως προέκταση του ανατολικομεσογειακού δικτύου με τη συνθήκη 
του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), η οποία είχε, ως γνωστόν, πολύ μεγάλη 
σημασία για την ανάπτυξη του ελληνικού εμπορίου και της ελληνικής ναυ-
τιλίας. Οι Έλληνες, με ρωσικές σημαίες στα πλοία τους, είχαν τώρα τη δυ-
νατότητα να περνούν τα Δαρδανέλλια με κατεύθυνση τα λιμάνια της Δύσης. 
Τα προϊόντα που εμπορεύονταν προέρχονταν κυρίως από τις εμπορικές πα-
ροικίες της Οδησσού. Η μεταφορά μέσω θαλάσσης ήταν πιο γρήγορη και 
πιο ασφαλής την περίοδο αυτή, βοηθώντας έτσι τη διακίνηση των εισαγόμε-
νων προϊόντων και τη διάθεση τους στα εμπορικά πανηγύρια και στις τοπι-
κές αγορές.55 

                                                           
51. Βλ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, «Η Ελληνική Διασπορά», στο Σπ. Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελ-

ληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 240-242. 
52. Το μέγεθος μιας αγοράς δεν βρισκόταν οπωσδήποτε σε άμεση σχέση προς την έκταση 

ενός τόπου, παρόλο που ο κύκλος του εμπορίου ήταν ένας παράγοντας της γρήγορης 
ανάπτυξης και των δύο· βλ. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία 
της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 52-54. 

53. Βλ. Mehlan, «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια κατά την Τουρκοκρατία», σ. 373-
374· Ανωγιάτης-Πελέ, Δρόμοι και διακίνηση στον ελλαδικό χώρο, σ. 70-77. 

54. Τα εμπορικά δίκτυα αναπτυχθήκαν βαθμιαία και συνίσταντο σε αλυσιδωτές εγκαταστά-
σεις εμπόρων, συνήθως μελών της ίδιας οικογένειας, και σε μετακινήσεις μελών της 
εταιρείας, εμπορικών παραγγελιοδοτών ή πρακτόρων, μεταφορέων με τη βοήθεια μεσι-
τών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αδερφοί Χατζημιχάλη, που εμπορεύο-
νταν βιομηχανικά προϊόντα με την Ευρώπη και έκλειναν συμφωνίες στις εμποροπανη-
γύρεις·∙ βλ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 467-469. 

55. Ολγα Κατσιαρδή-Hering, «Η Ελληνική Διασπορά», σ. 241. 



34 ΚΩΝ. Δ. ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ 

Οι χώρες της Κεντρικής Βαλκανικής και οι επαρχίες της Αψβουργικής 
Μοναρχίας αποτέλεσαν τους τόπους χερσαίου εμπορίου στους οποίους οι 
Έλληνες και οι Βλάχοι ανέπτυξαν τις αστικές εμπορικές παροικίες τους. Οι 
Δυτικομακεδόνες διατηρούσαν σποραδικές εμπορικές επικοινωνίες με την 
Ουγγαρία ήδη από τότε που οι περιοχές αυτές βρίσκονταν υπό τουρκική κυ-
ριαρχία. Πρώτοι σταθμοί των Κοζανιτών και των Σιατιστινών ήταν το Βελι-
γράδι, η Νίσα, το Κραγκούγιεβατς και το Σεμλίνο, διαμετακομιστικά κέντρα 
εμπορίου στη συμβολή του Δούναβη και του Σαύου.56 Η Μακεδονία είχε τη 
συχνότερη επικοινωνία με τις ουγγρικές και τρανσυλβανικές περιοχές. Τα 
κτηνοτροφικά προϊόντα της (δέρματα, μαλλιά) συντέλεσαν πολύ στην ανά-
πτυξη του εμπορίου της με την Κεντρική Ευρώπη.57 

Οι Δυτικομακεδόνες έμποροι δημιούργησαν τις γνωστές κομπανίες, για 
να αποφύγουν τις καταπιέσεις, τις ληστρικές επιδρομές, την έλλειψη ασφά-
λειας των εμπορικών δρόμων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς και τη 
βαριά φορολογία. Μετανάστευαν στην Αυστρία και την Ουγγαρία, θέλοντας 
να απολαύσουν τα αγαθά της ευνομίας, του πολιτισμού και τα ευεργετήματα 
της ελευθερίας.58 Το όνομα «Έλληνας» στις περιοχές αυτές σήμαινε τον επι-
τυχημένο έμπορο και το καταξιωμένο κοινωνικά άτομο. Οι Έλληνες έμπο-
ροι που κατάγονταν από τη Μακεδονία εγκαταστάθηκαν κατά μήκος των 
μεγάλων χερσαίων και υδάτινων οδών οι οποίες ευνοούσαν την ανάπτυξη 
των εμπορικών τους δραστηριοτήτων.59 

Οι νέες εγκαταστάσεις στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης δεν έγιναν 
σε μία μόνο χρονική στιγμή. Η μετακίνηση των Δυτικομακεδόνων ξεκίνησε 
το 1656 και επεκτάθηκε κατά τα έτη 1725-1775.60 Οι πρώτες εγκαταστάσεις 
δημιουργήθηκαν στην Τρανσυλβανία, αφού χορηγήθηκαν ειδικά προνόμια 

                                                           
56. Βλ. Ίκαρος Μαντούβαλος, «Θεσμικές συνδηλώσεις της ‘ελληνικής’ παρουσίας στην 

Κεντρική Ευρώπη: Η διασπορά των Κοζανιτών (18ος – αρχές 19ου αι.)», Kοζάνη, 600 
χρόνια Ιστορίας, ό.π., σ. 225. 

57. Στο ίδιο, σ. 240-242. 
58. Πρόκειται για αδελφότητες εμπόρων, επιχειρηματιών και επαγγελματιών στις παροικίες 

της Ουγγαρίας, στην Αυστρία καθώς και στις παραδουνάβιες χώρες. Οι κομπανίες είχαν 
έντονη ελληνική συνείδηση. Το εμπόριο τους ήταν οργανωμένο και συστηματικό και 
διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τα ξένα κράτη, στα οποία είχαν εγκατασταθεί μόνιμα· 
βλ. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, 
σ. 74.  

59. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 49-50. 
60. Βλ. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, σ. 151. 
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διεξαγωγής εμπορίου στους πρώτους απόδημους που έφτασαν στην περιοχή 
αυτή από τον Γεώργιο Α΄ Ρακόζη (Rakozy),61 ηγεμόνα της Τρανσυλβανίας, 
το 1636.62 Ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες του Τοκάι63 αποτέλε-
σε ο Γεώργιος Στάμου Πρέτζος, με καταγωγή από την Κοζάνη. Στην κομη-
τεία Csongard, στην οποία ανήκε η πόλη Szentes, ασκούσαν το εμπόριο αρ-
κετοί Δυτικομακεδόνες, όπως οι Νικόλαος Νάστος, Αλέξιος Γιάννος, καθώς 
και Θεόδωρος Πηγαδάς από την Κοζάνη.64 

Σε όλη την Ουγγαρία ιδρύθηκαν τριάντα Ελληνορθόδοξες Κοινότητες, 
σημαντικότερες από τις οποίες οι ήταν οι κοινότητες Ζέμονος ή Σεμλίνου, 
Neusatz, Τεμεσεβάρης, Szegedin, Kecskemet, Debreczen, Βουδαπέστης,65 
Miscolcz και Πρεσβούργου.66 Οι Έλληνες έμποροι της Βουδαπέστης διενερ-
γούσαν μεγάλο εμπόριο και χρησίμευαν ως αποστολείς των εμπορευμάτων 
που στέλνονταν στα Βαλκάνια.67 

Το διαμετακομιστικό εμπόριο είχε διοργανωθεί ως σύστημα που λει-
τουργούσε με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, για την αποστολή κυρίως νη-
μάτων και βαμβακιού. Ο οργανισμός εμπορικών συνεταιρισμών στηριζόταν 
σε ικανότατους και αφοσιωμένους αμαξάδες, μεταφορείς, πλοιάρχους έ-
μπειρους στην ποταμοπλοΐα, σταθερά τιμολόγια των προμηθειών, καθώς και 
σε επιτήδειους πράκτορες. Η τιμιότητα όφειλε να είναι η βάση κάθε εμπορι-
                                                           
61. Οι Έλληνες έμποροι ήταν εγκατεστημένοι σε χωριά και πόλεις της Τρανσυλβανίας και 

της Μοραβίας, όπως στο Albocoralina, Szasz-Regen κ.α. Η σημαντικότερη από τις ελ-
ληνικές κοινότητες που συστάθηκαν υπό την προστασία του οίκου Ρακόζη ήταν αυτή 
της ουγγρικής πόλης Τοκάι, που δημιουργήθηκε το 1769. Προεστός ήταν ο μεγαλέμπο-
ρος από την Κοζάνη Ιωάννης Κόντης· βλ. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονο-
μική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 76-77. 

62. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 49-50. 
63. Μαντούβαλος, «Θεσμικές συνδηλώσεις της ‘ελληνικής’ παρουσίας στην Κεντρική Ευ-

ρώπη», σ. 221-222. 
64. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 45-46. 
65. Η Ελληνική Κοινότητα της Βουδαπέστης ήταν εξαρτημένη από τον ορθόδοξο επίσκοπο 

Βουδιμίου. Σημειωτέον ότι Έλληνες απόδημοι εκκλησιάζονταν μαζί με τους Σέρβους 
στη σερβική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έως και το 1790. Έπειτα οι Έλληνες ανέ-
γειραν δική τους εκκλησία αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία εγκαι-
νιάστηκε στις 15 Αυγ. 1790· Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 74-
75. 

66. Μαντούβαλος, «Θεσμικές συνδηλώσεις της ‘ελληνικής’ παρουσίας στην Κεντρική Ευ-
ρώπη», σ. 222. 

67. Βλ. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων από το 1400 έως το 1820, σ. 151· Ίκαρος 
Μαντούβαλος, «Miskolc-Satorajaujhely-Βουδαπέστη: Τα ίχνη της Ελληνικής εμπορι-
κής διασποράς στην Ουγγαρία», Εώα και Εσπέρια 7 (2007) 344-346. 
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κής συναλλαγής.68 Τα είδη των εμπορευμάτων ήταν τα προϊόντα των περιο-
χών από τις οποίες κατάγονταν. Τα εμπορεύματα που εξάγονταν από την 
Κοζάνη ήταν λινά νήματα, αλατζάδες, κοινό μετάξι, κρόκος/σαφράν, κρασί, 
όσπρια, μαλλιά, βαμβάκι, μαλλί, δέρματα, γούνες, μαλλωτά υφάσματα κ.ά.69 

Πολύ σημαντικό κέντρο εμπορικής και μορφωτικής δραστηριότητας 
των Ελλήνων στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης απέβη η Βιέννη, η οποία 
κατά τον 18ο και 19ο αι. παρουσίαζε ζωηρή εμπορική κίνηση.70 Στην πόλη 
αυτή δραστηριοποιήθηκαν πολλοί γνωστοί Έλληνες έμποροι, που κατέλα-
βαν ανώτερες κυβερνητικές θέσεις και αξιώματα και στους οποίους η κυ-
βέρνηση της Βιέννης, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ικανότητα τους, χορή-
γησε τίτλους ευγενείας και σημαντικά εμπορικά προνόμια. Οι Μακεδόνες 
έμποροι της Βιέννης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόδουλη πατρί-
δα τους, στην οποία προσέρχονταν αρωγοί με δωρεές και συνδρομές.71 

Εξέχοντες έμποροι της Βιέννης, καταγόμενοι από τη Δυτική Μακεδο-
νία, ήταν ο Παναγιώτης Μουράτης, που εντάχθηκε στους ευγενείς, ο Κοζα-
νίτης Θεόδωρος (φον) Καραγιάννης, ο οποίος κατέλαβε μεγάλα αξιώματα, ο 
Χρήστος Νιάκος ή Νάκας, εξέχουσα εμπορική προσωπικότητα, οι Νικόλαος 
και Γεώργιος Τακιατζής, παππούδες του Κων. Δ. Τακιατζή, οι οποίοι έφεραν 
τον τίτλο του βαρόνου και είχαν ιδρύσει εμπορική εταιρία με την ονομασία 
«Αυτάδελφοι Τακιατζή», με έδρα την Ουγγαρία.72 

Ωστόσο, δεν απουσιάζει η συμμετοχή των Ελλήνων εμπόρων στα κοινά 
των ξένων κρατών, όπως ο Κωνσταντίνος Τερζής, που κατέλαβε το αξίωμα 
του δημάρχου της Βουδαπέστης. Το όνομα του καταγόμενου από τη Μο-
σχόπολη Σίμωνος Σίνα κατέχει εξέχουσα θέση στην Ελληνική Κοινότητα 
της Βιέννης. Η επίδραση του ελληνικού πνεύματος και της επιχειρηματικό-
τητας δεν περιοριζόταν μόνο στο εμπόριο και στις τραπεζικές επιχειρήσεις, 

                                                           
68. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 50. 
69. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 74-

75. 
70. Κέντρο λατρείας των Ελλήνων της Βιέννης ήταν ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1783 με δωρεά μεγάλου ποσού (70.000 φιορίνια), που έκανε ο έμπορος 
Γεώργιος Καραγιάννης από την Κοζάνη· Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευ-
ρώπη, σ. 99-100· Σειρηνίδου, Έλληνες στην Βιέννη (18ος-19ος αιώνας), σ. 241. 

71. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 74-75. 
72. Στο ίδιο, σ. 54. 
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αλλά επεκτεινόταν σε όλη την κοινωνία των χωρών της Κεντρικής Ευρώ-
πης.73 

Στη Βιέννη συρρέουν μαθητές από διάφορες περιοχές του ελλαδικού 
χώρου (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο κ.α.), για να αποκτήσουν ανώτερη 
παιδεία στο Πανεπιστήμιό της. Έτσι, η Ελληνική Κοινότητα της Βιέννης 
κατέστη συνάμα κέντρο ελληνικών γραμμάτων και παιδείας.74 Εδώ εκδίδο-
νται η Ἐφημερὶς των Σιατιστινών Μαρκιδών Πούλιου, οι Εἰδήσεις διὰ τὰ 
Ἀνατολικὰ μέρη από τον Ευφρόνιο Πόποβιτς (Παπαγιαννούση) με καταγωγή 
από την Κοζάνη, ο Ἑλληνικὸς Τηλέγραφος του Δημ. Αλεξανδρίδη, η Καλλιό-
πη και ο Λόγιος Ἑρμῆς με χρηματοδότηση από τον εμπορικό οίκο των αδελ-
φών Τακιατζή,75 που είχε ως έδρα την Πέστη της Ουγγαρίας.76 Πολλοί μάλι-
στα Δυτικομακεδόνες των παροικιών έγιναν Ούγγροι υπήκοοι, αλλάζοντας 
τα επίθετά τους. Πρόκειται για τους Κοζανίτες Georgius Pile, Nikolaus Bol-
desar Thamashovics, Lazto και Rusa Lazto (Λάτσκου;), C. Stambuly, Johan 
Kirovics, George Leonti, Costas Gutio, Demetrius Michael Ruczani.77 
 
 

                                                           
73. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 74-

75. 
74. Η εμπορική ανάπτυξη των Ελλήνων είχε ως αποτέλεσμα και την πνευματική – εκπαι-

δευτική ανάπτυξη. Η ακμή της ελληνικής παιδείας στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρ-
χίας και η μεγάλη κυκλοφορία ελληνικών βιβλίων οφείλεται στους Έλληνες απόδη-
μους, κυρίως της Βιέννης. Οι εμπορικοί οίκοι του Σακελλαρίου, του Τακιατζή και του 
Μουράτη προσφέρουν διάφορα ποσά, για την εκτύπωση ελληνικών συγγραμμάτων. 
Στη Βιέννη υπήρχαν πολλά τυπογραφεία, ένα από τα οποία άνηκε στους Έλληνες α-
δερφούς Μαρκίδες Πούλιου από τη Σιάτιστα, οι οποίοι εκδίδουν την πρώτη ελληνική 
εφημερίδα. Για τον ρόλο των αποδήμων Ελλήνων στην εκτύπωση ελληνικών βιβλίων 
βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Το σχήμα του Διαφωτισμού», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
τ. ΙΑ΄, Αθήνα 1975, σ. 330. 

75. ΔΒΚ/Αρχείο Κων. Δ. Τακιατζή. 
76. Μαντούβαλος, «Θεσμικές συνδηλώσεις της ‘ελληνικής’ παρουσίας στην Κεντρική Ευ-

ρώπη», σ. 227. 
77. Κατσούλης – Νικολινάκης – Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 76-

77· Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη, σ. 49-50. Η αλλαγή ονομάτων 
από τους απόδημους Έλληνες εμπόρους οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς και εμπορι-
κούς λόγους, όπως οι ευνοϊκότερες συνθήκες διεξαγωγής εμπορίου στις χώρες της Κε-
ντρικές Ευρώπης, εφόσον ο έμπορος είχε αποκτήσει την ουγγρική ιθαγένεια. Πιθανώς η 
μόνιμη εγκατάσταση των Ελλήνων εμπόρων στο ξενικό περιβάλλον της Κεντρικής Ευ-
ρώπης να επηρέασε την εθνική συνείδηση τους, με αποτέλεσμα οι απόγονοι τους, τέκνα 
της δεύτερης και τρίτης γενιάς, με το πέρασμα των αιώνων να εξουγγρισθούν. 
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ΙΙI. Η δομή της εργασίας 
 
Η παρούσα εργασία, που στηρίζεται σε ανέκδοτο κυρίως αρχειακό υλικό, 
μελετά τις οικονομικές δραστηριότητες του Κων. Δ. Τακιατζή στον ευρύτε-
ρο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της οθωμανικής κυρι-
αρχίας στα μέσα του 19ου αιώνα. Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια των οποίων 
προηγείται μία ευρεία εισαγωγή. 

Στην Εισαγωγή εξετάζουμε δύο επιμέρους ζητήματα. Αρχικά μας απα-
σχολεί το ζήτημα των αρχειακών πηγών (αρχεία της εμπορικής οικογένειας 
Τακιατζή), οι οποίες βρίσκονται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς και των 
βασικών εργασιών που έχουν δημοσιευτεί έως τώρα γύρω από την οικονο-
μία της Δυτικής Μακεδονίας και, ιδίως, της Κοζάνης. Στο δεύτερο και πολύ 
ουσιαστικό, κατά τη γνώμη μας, μέρος της εισαγωγής εξετάζουμε τρία επι-
μέρους ζητήματα, προκειμένου να γίνουν κατανοητά όσα ακολουθούν στο 
κύριο μέρος της μελέτης μας: πρώτα κάνουμε μία πολύ σύντομη αναδρομή 
στην ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας, εν συνεχεία εξετάζουμε την οικονομική ανάπτυξη αυτής της 
περιοχής από τον 18ο αι. ώς τα μέσα περίπου του 19ου αι. και, τέλος, παρα-
θέτουμε βασικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των Δυτικομακεδόνων εμπό-
ρων στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, δεδομένου ότι οι βάσεις της 
οικονομικής ανόδου και ισχύος της οικογένειας των Τακιατζήδων τέθηκαν 
με τη δραστηριοποίησή τους σε ελληνικές παροικίες του εξωτερικού. 

Στο πρώτο κεφάλαιο καταγράφονται, καταρχάς, τα σημαντικότερα γε-
γονότα της ιστορίας της Κοζάνης από τη ίδρυσή της, και ιδίως κατά τους 
18ο-19ο αιώνες, περίοδο κατά την οποία η δυτικομακεδονική αυτή πόλη 
ακμάζει οικονομικά. Έπειτα, γίνεται λόγος για την κοινωνική οργάνωση και 
την κοινοτική της συγκρότηση, για τον οικονομικό ρόλο της πόλης ως κέ-
ντρου της εμπορικής κίνησης της περιοχής, καθώς και για τους εμπόρους 
που δραστηριοποιούνται σε αυτή κατά την εν λόγω περίοδο. Ακολουθεί πε-
ριγραφή της πνευματικής κίνησης που αναπτύσσεται στην Κοζάνη με τη 
λειτουργία τριών εκπαιδευτηρίων. Τέλος, εξετάζεται σύντομα ο ρόλος της 
τοπικής Εκκλησίας και των συντεχνιών στα κοινά της πόλης, ακριβώς επει-
δή ο Δημ. Κ. Τακιατζής αναμείχθηκε, άμεσα ή έμμεσα, με το έργο και των 
δύο αυτών θεσμών. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε ό,τι αφορά τα βιογραφικά στοιχεία 
και τη δράση της οικογένειας των Τακιατζήδων. Έπειτα γίνεται λεπτομερής 
αναφορά στην εδραίωση των Κοζανιτών εμπόρων που διέπρεψαν στην Πέ-
στη της Ουγγαρίας, επεκτείνοντας εν συνεχεία τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες στην Αυστρία (Βιέννη) και στη Γερμανία (Λειψία). Ο ε-
μπορικός οίκος που ίδρυσαν στην ουγγρική πρωτεύουσα, γνωστός υπό την 
επωνυμία «Αυτάδελφοι Τακιατζή», υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους που 
ίδρυσαν εκεί Έλληνες απόδημοι έμποροι. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με μία 
εκτεταμένη βιογραφία του Δημητρίου Ιωάννου Τακιατζή και του γιου του 
Κωνσταντίνου Δημητρίου Τακιατζή, την εμπορική και οικονομική δραστη-
ριότητα του οποίου, μελετούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης εξετάζονται, με βάση το ανέκδοτο έως 
τώρα αρχειακό υλικό, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες του Κων. Δ. Τα-
κιατζή, την περίοδο 1840-1855, καθώς και το κοινωνικό και το ιστορικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα και πλουτίζει ο τελευταίος απόγονος της μεγά-
λης οικογένειας των Τακιατζήδων, ο οποίος ευεργέτησε πολλαπλώς την ιδι-
αίτερη πατρίδα του. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις καθαρά εμπορικές 
του δραστηριότητες, τον δανεισμό χρημάτων και τις τοκογλυφικές του δρα-
στηριότητες, καθώς και τις ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες του Κ. Δ. 
Τακιατζή, που σχετίζονται με την ελληνική κοινότητα της Κοζάνης (με την 
παιδεία, τις συντεχνίες και την τοπική Εκκλησία). Στο τέλος, ακολουθούν τα 
συμπεράσματα. 
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ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
 
Ι. Η Κοζάνη κατά την οθωμανική περίοδο 
 
1. Η δημιουργία της πόλης – Πληθυσμός 
 
Η Κοζάνη εμφανίζεται ως οικιστικό σύνολο στη μεταβυζαντινή εποχή, επο-
χή της τουρκικής κατάκτησης και συνακόλουθης εγκατάστασης τουρκογε-
νών πληθυσμών (Κονιάρων και Γιουρούκων) στη Δυτική Μακεδονία, ως 
ασφαλές καταφύγιο σε πυκνά δασωμένο οροπέδιο χριστιανικών πληθυσμών, 
κυρίως από τους οικισμούς της γύρω περιοχής, της Θεσσαλίας και της Ηπεί-
ρου.1 Έτσι, ξεκινά μια περίοδος σημαντικών οικιστικών και οικονομικών 
αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη νέων πό-
λεων.2 Σε αυτές συγκεντρώνεται το οικονομικό πλεόνασμα από τις κτηνο-
τροφικές και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κυρίως με την καλλιέργεια του 
κρόκου), αναπτύσσονται τοπικές μεταποιητικές δραστηριότητες σε βιοτε-
χνικές μονάδες, οι πρώτες εμπορικές συναλλαγές με τους γειτονικούς οικι-
σμούς και, συνακόλουθα, διαβαλκανικές εμπορικές ανταλλαγές.3 

Η πρώτη αναφορά στην Κοζάνη σχετίζεται με τη μονή της Ολυμπιώ-
τισσας Ελασσόνας, σύμφωνα με πληροφορίες που δίνονται από το χρυσό-
βουλλο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ΄ του Παλαιολόγου (1336), το οποίο 
όμως θεωρείται π λ α σ τ ό .4 Από τη μελέτη του εγγράφου εξάγεται το συ-
μπέρασμα ότι η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται σήμερα η Κοζάνη, μαζί με 
                                                           
1. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 20.  
2. Βλ. Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του 

Αλιάκμονα κατά την τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ.201 της Μονής Μεταμορφώσεως Ζάβορ-
δας, [ΕΙΕ], Αθήνα 2000, σ. 30-31. 

3. Στο ίδιο, σ. 14-15. 
4. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 25. 
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το κατεπανίκιον Βανίτσης και τους νερόμυλους της Βάνιτσας, καθώς και το 
Μετόχι του Αγίου Δημητρίου, υπαγόταν στη δικαιοδοσία της μονής Ολυ-
μπιώτισσας με απόφαση αυτού του αυτοκράτορα.5 Στη σχετική με την Κο-
ζάνη πραγματεία του Γουναρόπουλου6 αναφέρεται ότι στον ναό του Αγίου 
Δημητρίου υπήρχε μετόχι της Ολυμπιώτισσας,7 στο οποίο μάλιστα είχαν 
παραχωρηθεί προνόμια,8 σύμφωνα με μαρτυρία του Χαρισίου Μεγδάνη. Η 
μαρτυρία αυτή αποτελεί μία βάση για να δεχθούμε την ύπαρξη της τοποθε-
σίας, όχι όμως αναγκαστικά την ύπαρξη ενός οικισμού ή ενός οικιστικού 
συνόλου πριν από το 1390-1392, όταν η περιοχή κατελήφθη από τον Εβρέν 
μπέη, τον Γιακούμπ και τον Μουρτασή, στρατηγούς του Βαγιαζήτ. Από το 
περιεχόμενο των δύο αυτών χρυσόβουλλων γίνεται ολοφάνερο ότι υπήρχε 
στην περιφέρεια Βάνιτζας, ένας μεγάλος οικισμός, ο οποίος αποτελούσε χω-
ριστό κατεπανίκιον στο θέμα (διοικητική διαίρεση) των Σερβίων. Ο οικισμός 
της Βάνιτσας χωριζόταν σε πολλές συνοικίες, γι’ αυτό και μέχρι σήμερα 
διασώθηκε από την παράδοση η ονομασία Σαράντα Βάνιτσες, κάθε Τετάρτη 
δε οργανωνόταν εδώ μεγάλο παζάρι. Μετά την εγκατάσταση Οθωμανών 
εποίκων από το Ικόνιο, η πόλη αυτή άρχισε να ερημώνει.9 

Ο Λιούφης αναφέρει την εξής παράδοση σχετικά με τη δημιουργία της 
πόλης: «Στην τοποθεσία της σημερινής Κοζάνης10 υπήρχαν απέραντα δάση, 
την ξυλεία των οποίων χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για την κατασκευή των 

                                                           
5. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 21-22. 
6. Κ. Γουναρόπουλος, «Κοζανικά» Πανδώρα 22 (1872) 525, 492. 
7. Το κατεπανίκιον Βανίτσης αναφέρεται και σε ένα άλλο μεταγενέστερο χρυσόβουλλο, 

του 1730, το οποίο αποδίδεται στον πρίγκιπα Ροδόλφο Κατακουζηνό, ηγεμόνα της 
Βλαχίας το οποίο, επίσης, έχει θεωρηθεί πλαστό από τους μελετητές, που ασχολήθηκαν 
με την ιστορία της πόλη. Το χρυσόβουλλο αυτό ανήκει στη μονή Ολυμπιώτισσας, βασί-
ζεται δε σε προηγούμενα χρυσόβουλλα και καταγράφει τα κτήματα που ανήκουν στο 
μοναστήρι, ανάμεσα στα οποία γίνεται σαφώς και ονομαστικά λόγος για την Κοζάνη 
(Κόζιανη)· βλ. Ευάγγ. Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, Αθήνα 1967, σ. 521-523. 

8. Βλ. γι’ αυτά τα προνόμια Σκουβαράς, Ολυμπιώτισσα, σ. 493-496· Χατζηιωάννου, Η 
ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα, σ. 30-31. 

9. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 27. 
10. Οι περιοχές Σώποτο, Τρία Δέντρα και Άγιος Αθανάσιος ήταν μικρές κώμες μετά την 

Άλωση. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, σε φυσικά οχυρωμένη τοποθεσία, στη θέση Σώπο-
τον ή Ισόπατον, ιδρύθηκε συνοικισμός που ονομάστηκε Καλύβια, ο οποίος είχε αρκετές 
πηγές πόσιμου νερού στα όριά του· βλ. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 13-14. Κριτι-
κή στις ανωτέρω υποθέσεις ασκεί ο Χρ. Γ. Πατρινέλης, «Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες 
για την Κοζάνη, τη Σιάτιστα και άλλες κοινότητες Δυτικής Μακεδονίας (1660)», Με-
σαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996) 111. 
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πρώτων καλυβιών. Ανατολικά υπήρχε το χωριό Καρατζιλάριον, οι κάτοικοι 
του οποίου διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές, εξαιτίας των καταπιέσεων 
από τα στρατεύματα που διέρχονταν από την περιοχή. Κάποιοι από αυτούς, 
που είχαν πριν τα ποιμνιοστάσια του στα δάση της Κοζάνης, ήλθαν και κα-
τοίκησαν εδώ για να αποφύγουν τις ενοχλήσεις».11 

Η πρώτη τεκμηριωμένη ιστορική αναφορά για την Κοζάνη γίνεται σε 
οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο του 1498-1502,12 ενώ η ύπαρξη της ως 
χριστιανικόν χωρίον της επαρχίας Σερβίων μαρτυρείται στον κώδικα της 
μονής Ζάβορδας (έτ. 1534 κ.ε.). Στο εν λόγω οθωμανικό φορολογικό κατά-
στιχο η Κοζάνη καταγράφεται ως χωριό που ανήκε στον καζά (διοικητική 
και δικαστική περιφέρεια στο οθωμανικό διοικητικό σύστημα) των Σερβί-
ων,13 το οποίο προέκυψε από τη συνένωση χριστιανικών οικισμών, όπως 

                                                           
11. Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι κοντά στην Κοζάνη υπήρχε η κώμη Κτένι, με ισχυρό 

φρούριο, που καταστράφηκε από εχθρική επιδρομή και οι κάτοικοί της διασκορπίστη-
καν στη γύρω περιοχή. Ο πρόκριτος Ιωάννης Τράντας, έφτασε με 120 οικογένειες στην 
Κοζάνη και έχτισε τις πρώτες καλύβες στην περιοχή Κρεββατάκια. Στον πληθυσμό της 
Κοζάνης προστέθηκαν τον 15ο με 16ο αι. Ηπειρώτες και Αλβανοί έποικοι από την 
Πρεμετή, το Μπιθικούκι και την Κόσδιανη οι οποίοι, μη αντέχοντας τις τουρκικές κα-
ταπιέσεις, εγκαταστάθηκαν στη θέση Σελίτσα, κατασκεύασαν καλύβες και ονόμασαν το 
μέρος αυτό Κόζιανη από την ερημωμένη Κόστιανη ή Κοστάνιανη, πόλη της Ηπείρου 
στην επαρχία Πωγωνιανής· βλ. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 13-14· Μιχ. Καλινδέ-
ρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 12· Παπα-
κωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 20. Αντίθετα, ο Πατρινέλης υποστηρίζει 
πως στην περιοχή της Αλβανίας, τους δύο πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, 
η πίεση προς αλλαξοπιστία ήταν ασήμαντη και ατελέσφορη, διότι τον 17ο αι. ο συνολι-
κός μουσουλμανικός πληθυσμός της Αλβανίας ήταν μόνο το 3% του συνόλου. Επομέ-
νως, δεν υπήρχε κανένας λόγος να μετακινηθούν πληθυσμοί προς την περιοχή της Κο-
ζάνης. Ακόμη, η Πρεμετή και το Μπιθικούκι περιλάμβαναν στο σύνολό τους χριστιανι-
κούς πληθυσμούς μέχρι τον 19ο αι., γεγονός που μαρτυρεί πως δεν έγιναν εξισλαμι-
σμοί. Ίσως, οι μέτοικοι να ήταν αλβανόφωνοι· βλ. αναλυτικότερα Πατρινέλης, «Πρώι-
μες ιστορικές μαρτυρίες», σ. 112-113. 

12. Η παλαιότερη γνωστή αναφορά για την Κοζάνη χρονολογείται περί το 1498-1502· βλ. 
Καμπουρίδης –Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα, Θεσσαλονίκη 2013, 
σ. 121. Σε φορολογικό οθωμανικό κατάστιχο του καζά Σερβίων του 1528, που φυλάσ-
σεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας, ο οικισμός Κοζάνης εμφανίζεται ως ο μι-
κρότερος μεταξύ 36 οικιστικών εγκαταστάσεων του καζά Σερβίων, στην πλειοψηφία 
τους μουσουλμανικών, με μεγαλύτερο τον οικισμό των Σερβίων, με 1.075 εστίες (hane) 
και πιθανό πληθυσμό 4.838 άτομα· βλ. Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών 
στην περιοχή του Αλιάκμονα, σ. 32-33· Τσότσος, Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μα-
κεδονίας, σ. 237. 

13. Βλ. Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα, 
σ. 32-33. 
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αναφέρεται και στον κώδικα της μονής Ζάβορδας. Αποτελούνταν από μια 
μεγάλη συνοικία, που ονομάσθηκε αργότερα Ροδοπληθή συνοικία (Γκιου-
λέρ μαχαλά), με 137 χριστιανικούς χανέδες (εστίες/νοικοκυριά)14 και 700 
περίπου ψυχές. Αυτός ο οικισμός αναπτύσσεται, με διαδοχικές μετοικεσίες, 
σε κώμη (κεφαλοχώρι) και αργότερα σε πολίχνη.15 

Στις αρχές του 17ου αι. (1613) η Κοζάνη αποτελείται από 200 νοικοκυ-
ριά16 και έχουν σχηματιστεί τέσσερις συνοικίες της, με τέσσερις, αντίστοιχα, 
ενοριακές εκκλησίες: Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Δημήτριος, Άγιοι Ανάργυροι 
και Άγιος Γεώργιος. Τη συγκρότηση της Κοζάνης σε χριστιανικό και εμπο-
ροβιοτεχνικό αστικό κέντρο, με ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της 
Δυτικής Μακεδονίας σηματοδοτεί και η με πατριαρχική άδεια μετατόπιση 
το 1745 της έδρας της επισκοπής της επαρχίας από τον βυζαντινό οικισμό-
φρούριο των Σερβίων17 στη νέα πόλη, που δημιουργήθηκε σταδιακά από 
έναν αρχικά κτηνοτροφικό οικιστικό πυρήνα.18 Έτσι, η Κοζάνη καταλαμβά-
νει τη θέση που κατείχαν από τη βυζαντινή περίοδο και, κατόπιν, στα πλαί-
σια του οθωμανικού κράτους, τα Σέρβια (με 977 χριστιανικές και 98 μου-
σουλμανικές εστίες το 1528) ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο και ως 
έδρα της χριστιανικής εκκλησιαστικής διοίκησης της επαρχίας.19 

Ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε με γοργό ρυθμό κατά τον 18ο και 
19ο αι., αριθμώντας 750 οικογένειες, εγκατεστημένες στις τέσσερεις συνοι-
κίες που αναφέρθηκαν. Σύμφωνα με μία μαρτυρία του 1820, ο πληθυσμός 
της Κοζάνης δύσκολα έφθανε τα 5.000 άτομα.20 Αυξήθηκαν όμως οι γεωρ-
γοί, οι κτηνοτρόφοι, οι τεχνίτες και οι έμποροι, οι οποίοι είχαν εμπορικές 
και, γενικά, οικονομικές συναλλαγές καθώς και επιχειρήσεις (με έντονο το 
χρηματοπιστωτικό χαρακτήρα), στη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, 
και σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων καθώς και 
στην Κωνσταντινούπολη. Οι έμποροι αυτοί, εργαζόμενοι σκληρά, εκμεταλ-

                                                           
14. Aναστασία Γ. Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική Διαστρωμάτωση στην 

Κοζάνη του 17ου-19ου αιώνα», Kοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας, ό.π., σ. 133. 
15. Τσότσος, «Οι οικισμοί της περιοχής Κοζάνης-Σερβίων», σ. 60-97.  
16. Γ. Σαλακίδης, «Το οθωμανικό σύστημα του μαλικιανέ (malikane) στην Κοζάνη», Kοζά-

νη, 600 χρόνια Ιστορίας, ό.π., σ. 95. 
17. Τσότσος, Ιστορική Γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας, σ. 118-119. 
18. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 53-54. 
19. Χατζηιωάννου, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα, σ. 32-33. 
20. Maria Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes, σ. 30. 
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λεύτηκαν τις ευνοϊκές επαγγελματικές συγκυρίες, με αποτέλεσμα να προ-
σκομίζουν συνεχώς πλούτη στην πατρίδα τους. Σημειωτέον ότι στην αλλο-
δαπή άλλαξαν νοοτροπίες, επέδειξαν τάσεις προς την πολυτέλεια, και άρχι-
σαν να χτίζουν μεγαλοπρεπείς και με ωραία διακόσμηση κατοικίες.21 

Ο χαρακτήρας της πόλης τον 17ο αι. ήταν κυρίως γεωργικός. Κύρια 
ασχολία των κατοίκων της Κοζάνης ήταν η γεωργία και, συγκεκριμένα, η 
παραγωγή σιταριού, κριθαριού, βρώμης, κρόκου/σαφράν σε έκταση 11.000 
στρεμμάτων. Ακολουθεί η αμπελουργία με μεγάλη παραγωγή κρασιού και 
ρακιού: 5.000 στρέμματα αμπελιών, στα 1700. Παρατηρείται, επίσης, ανά-
πτυξη της καλλιέργειας κηπευτικών σε μεγάλους κήπους, οι οποίοι ξεπερ-
νούν τα 400 στρέμματα. Υπήρχε, ακόμη, εκτροφή αιγοπροβάτων μικρής 
κλίμακας. Επρόκειτο για οικόσιτα ζώα, με τα οποία οι ιδιοκτήτες τους στό-
χευαν, πρώτιστα, στη αυτάρκεια του οίκου τους και έπειτα στην εμπορευμα-
τοποίηση των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων. Δεν απουσίαζε 
όμως και η διευρυμένη νομαδική κτηνοτροφία (τσελιγκάτα) καθώς μερικοί 
πλούσιοι γαιοκτήμονες της περιοχής Τσιαρτσιαμπά είχαν μεγάλα κοπάδια 
αποτελούμενα από 2.000 και πάνω αιγοπρόβατα. Η ανάπτυξη των τεχνών 
και του εμπορίου θα επέλθει μετά το 1720, με τη συμβολή των νέων εποί-
κων της πόλης.22 

Το 1611 ξέσπασε στη Θεσσαλία μία εξέγερση, με επικεφαλής τον επί-
σκοπο Τρίκκης Διονύσιο τον «Φιλόσοφο».23 Η αποτυχία αυτής της εξέγερ-
σης είχε ως αποτέλεσμα η πόλη να εποικισθεί από οικογένειες προερχόμενες 
από τα Άγραφα και από άλλα μέρη της Θεσσαλίας, οι οποίες για να αποφύ-
γουν την καταδίωξή τους από τους Τούρκους, ήλθαν στην πόλη και εγκατα-
στάθηκαν προσωρινά σε εσωτερικά κελιά, στο ναό του Αγίου Δημητρίου.24 
Ο αριθμός των οικογενειών αυτών δεν είναι εξακριβωμένος. Αργότερα έχτι-
σαν σπίτια κοντά στις συνοικίες Ζούβλια και Αγραφιώτικα και σε άλλα ση-
μεία της πόλης. Αυτοί οι έποικοι συνέβαλαν πολύ στην ανάπτυξή της. Ήταν 
οι πρώτοι που εισήγαν την τέχνη της βαφής, (που ασκούταν σε ατελή μορφή 

                                                           
21. Χαρίσιος Μεγδάνης, Αγγελία. Περί της αρχής, προόδου και της νυν καταστάσεως της Ελ-

ληνικής Σχολής …, Βιέννη 1820, σ. 9, 45. 
22. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 3-4. 
23. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 45· Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 27. 
24. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 2. 
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έως τότε), την κατασκευή υφασμάτων στα σπίτια και την σπαρτουργίαν (κα-
τασκευή κουβερτών από σπάρτο).25 

Απόγονοι των πρώτων αυτών οικογενειών του Λόβα, του Σούφλια, του 
Αγραφιώτη, του Τόλιου, του Θάνου, του Γατή, του Γεωργαλά, του Κριαρά 
και του Μάνθου υπάρχουν στην πόλη ακόμη και σήμερα, οι οποίοι διατη-
ρούν τη μνήμη αυτού του γεγονότος και τελούν αγρυπνία και θεία Λειτουρ-
γία στις 14 Σεπτεμβρίου, ως ανάμνηση της εγκατάστασής τους στην Κοζά-
νη.26 Έτσι ο ολιγάνθρωπος συνοικισμός έγινε ισχυρός και πήρε τη μορφή 
κωμόπολης, στην οποία κατοικούσαν τον 17ο αι. 400 χριστιανικές οικογέ-
νειες, οι οποίες αυξήθηκαν στις 750 τον 18ο αι., με αποτέλεσμα η Κοζάνη 
να κατοικείται λίγο πριν από την απελευθέρωσή της (αρχές του 20ού αι.), 
από 1.700 οικογένειες.27 Η πόλη ήταν χωρισμένη, αρχικά, σε τέσσερις ενο-
ρίες με τέσσερις ιερείς, οι δύο από τους οποίους παρέδιδαν μαθήματα στα 
παιδιά των ευκατάστατων οικογενειών. Στο τέλος του 19ου αι. η πόλη είχε 
δέκα ενορίες, γεγονός που αποδεικνύει τη ραγδαία πληθυσμιακή της ανά-
πτυξη.28 

Χωρίς να χάσει τον γεωργικό της χαρακτήρα, η Κοζάνη αναπτύσσεται 
στους τομείς του εμπορίου και της βιοτεχνίας. Η γεωγραφικά καίρια θέση 
αυτού του οικισμού ανάμεσα σε 100 τουρκικά και χριστιανικά χωριά, των 
περιοχών Τσιαρτσιαμπά, Καραγιαννίων, Εγρί-Μπουτζάκ και Εσκί-Τζιουμά, 
είχε ως αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε συγκοινωνιακό και εμπορικό κέντρο. Οι 
κάτοικοί του ήταν, προφανώς, πιο προοδευτικοί από τους κατοίκους των 
γύρω τουρκοχωριών και ποικίλης προέλευσης κατοίκων (από τη Θεσσαλία, 
την Ήπειρο και άλλα ήδη ανεπτυγμένα κέντρα) και είχαν τις απαραίτητες 
δεξιότητες για να αναπτύξουν την πρώτη βιοτεχνία.29 
 
 
 
 
 
                                                           
25. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 43-44. 
26. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 28. 
27. Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 139-140. 
28. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 43-44. 
29. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 30· βλ. και Βακαλόπουλος, Ιστορία 

της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 405. 
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2. Κοινοτική οργάνωση και κοινωνική συγκρότηση 

Από τον 17ο αι. η επαρχία των Σερβίων, στην οποία υπαγόταν η Κοζάνη, 
έπαυσε να διανέμεται σε μικρότερα τιμάρια, και για τη συλλογή των φορο-
λογικών εσόδων εφαρμοζόταν ένα από τα δύο συστήματα που αναφέραμε, 
δηλαδή είτε με έμμισθο εμίνη (bervech-i emanet) είτε με μουλτεζίμη (ber 
vech-i iltizam), ενώ από τον 18ο αι. προστέθηκε και η επιλογή του μαλικια-
νέ. Άρα, στα μέσα του 17ου αι. η Κοζάνη αποτελεί μέρος των εσόδων, όχι 
των σουλτανικών χασιών, αλλά ενός χασιού του μεγάλου βεζίρη της εποχής. 
(τα χάσια υψηλόβαθμων πασάδων μπορούσαν να ενοικιαστούν με το σύ-
στημα του ιλτιζάμ).30 

Ανάμεσα στα φιρμάνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης υπάρ-
χει και ένα, του 1794, με το οποίο, με αφορμή την ανάρρηση στον θρόνο του 
σουλτάνου Σελίμ Γ΄ (1789), δίνεται θετική απάντηση σε έναν αξιωματούχο 
της Υψηλής Πύλης ονόματι Μεχμέτ, πρώην γραμματέα του σώματος των 
τζεμπετζήδων (cebeci), ο οποίος είχε ζητήσει να του ανανεωθεί η παραχώ-
ρηση του μουκαταά της Κοζάνης ως μαλικιανέ. Από τη σύντομη αναφορά 
στην ιστορία του μουκαταά της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της στο φιρ-
μάνι αυτό μαθαίνουμε ότι αυτός είχε παραχωρηθεί ως μαλικιανές στον εν 
λόγω Μεχμέτ το έτος 1174 (1760/1) από την Φατμά Σουλτάνα, στα χάσια 
της οποίας ανήκε ο μουκαταάς. Δεν γνωρίζουμε αν ο μουκαταάς της Κοζά-
νης είχε παραχωρηθεί και παλαιότερα, κάποια στιγμή μεταξύ 1695-1760, ως 
μαλικιανές,31 αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.32 

Κατά τους 18ο-19ο αιώνες η Κοζάνη υπαγόταν διοικητικά στον καζά 
(kaza) Σερβίων, που ανήκε στο σαντζάκι (sancak) Μοναστηρίου (Μπιτόλια), 
                                                           
30. Σαλακίδης, «Το οθωμανικό σύστημα του μαλικιανέ», σ. 94-95. 
31. Οι μαλικανέδες (malikâne) ήταν οι ισόβιες ενοικιάσεις των φορολογικών προσόδων 

μιας περιοχής· βλ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 263, 326, 348. 
32. Ο μουκαταάς της Κοζάνης και των εξαρτημάτων της (Kozana ve tevabi‘) ανήκε στα 

αυτοκρατορικά χάσια (havass-i humayun). Αυτό συμφωνεί με την πληροφορία του φιρ-
μανιού του έτους 1794, στο οποίο λέγεται ότι ο εν λόγω μουκαταάς δόθηκε ως μαλικια-
νές στον Μεχμέτ από τη Φατμά Σουλτάνα. Η έκφραση «η Κοζάνη και τα εξαρτήματά 
της» αναφέρεται προφανώς σε κάποια παρακείμενα χωριά, τα οποία θα συναποτελού-
σαν μαζί με την Κοζάνη την οικονομική ενότητα του εν λόγω μουκαταά. Αυτό συνάγε-
ται με μεγαλύτερη ασφάλεια από την έκφραση που απαντά στο φιρμάνι του 1794: nefs-i 
Kozani ve tevabi‘ kurasında sakin ve mutemekkin olan ehali ... (= αυτοί διαμένουν και 
είναι εγκατεστημένοι στην ίδια την Κοζάνη και στα εξαρτημένα από αυτήν χωριά ...)· 
βλ. αναλυτικότερα Σαλακίδης, «Το οθωμανικό σύστημα του μαλικιανέ», σ. 95-96. 
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το οποίο υπαγόταν στο μπεηλερμπεηλίκι (beylerbeylik) της Ρούμελης. Στην 
πόλη κατοικούσαν χριστιανοί, οι οποίοι πλήρωναν ειδικό φόρο, ενώ εκπρό-
σωπος του βακουφιού ήταν ο βοϊβόδας ο οποίος, μαζί με τον καδή, που ήταν 
επιφορτισμένος με δικαστικά καθήκοντα, ήταν οι μόνοι Οθωμανοί που διέ-
μεναν στην πόλη, χωρίς όμως να έχουν ανάμιξη στη διοίκηση. Μετά τη ρύθ-
μιση αυτή ο Τράντας έγινε μπασιάς της Κοζάνης (ο πρώτος προεστός).33 

Ο χαρακτήρας της οθωμανικής διοίκησης μεταβλήθηκε με τις πρώτες 
οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ) το 1839. Ο βοϊβόδας34 αντικαταστά-
θηκε από τον μουδίρη (έπαρχο), ο οποίος το 1869 μετονομάσθηκε σε καϊμα-
κάμη, ενώ ο καδής από τον ζαπιτά (φρούραρχο). Το 1856 τέθηκαν σε εφαρ-
μογή οι οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του Χάττι Χουμαγιούν, με βάση το ο-
ποίο το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συνέταξε τους «Ε-
θνικούς ή Γενικούς Κανονισμούς».35 Ο Κανονισμός της Κοζάνης συντάχθη-

                                                           
33. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 91. 
34. Η πρώτη εγκατάσταση βοεβόδα στην Κοζάνη δεν μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια. 

Από όσα είναι γνωστά ως σήμερα, η Κοζάνη ανήκε από τον 17ο αι. στον καζά του Ε-
γρί-Μπουτζάκ, όπου υπήρχαν καδής, ιεροδικείο και βοεβόδας, στοιχεία που μάλλον πε-
ριορίζουν την πιθανότητα να έδρευε βοεβόδας και στην Κοζάνη κατά το αντίστοιχο 
διάστημα, καθώς ο τελευταίος έδρευε συνήθως στην έδρα του καζά, και η Κοζάνη δεν 
αναφέρεται στις πηγές ως έδρα καζά πριν από τα τέλη του 19ου αι. (το 1888), μετά την 
ίδρυση του σαντζακίου Σερβίων. Πάντως, μαρτυρίες από εγγραφές σε δύο (αδημοσίευ-
τους) κώδικες της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης των ετών 1815-1831 και 1832-1868 
υποδηλώνουν την ύπαρξη βοεβόδα στην Κοζάνη, τουλάχιστον από τις αρχές του 
19ου αι. ώς και την έναρξη των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων. Οι βοεβόδες που φαίνε-
ται ότι υπηρέτησαν στην Κοζάνη κατά τον 19ο αι. είναι οι Ισμαήλ αγάς (1821), Χαφούζ 
αγάς (1822), Νεμετολάμπεης (1823), Σουλεϊμάν αγάς (1827, 1834), Αλήμπεης (1827, 
1828), Χαϊρεντίνμπεης (1830) και Ζουμπέρ αγάς (1831). Ελλείψει περισσότερων πλη-
ροφοριών, υποθέτουμε ότι πρόκειται για μουσουλμάνους αξιωματούχους· βλ. Παληού, 
«Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 144. 

35. Οι Γενικοί Κανονισμοί ψηφίστηκαν το 1860 από τα μέλη (κληρικούς και λαϊκούς) του 
Εθνικού Προσωρινού Συμβουλίου και επικυρώθηκαν από τον σουλτάνο το 1862. Ίσχυ-
σαν ως το 1923, οπότε και καταργήθηκαν από τη συνθήκη της Λωζάνης. Περιόρισαν 
τις αρμοδιότητες του πατριάρχη και των μητροπολιτών και ενίσχυσαν τη συμμετοχή 
των λαϊκών στις υποθέσεις του ορθόδοξου Κοινού της αυτοκρατορίας. Με τους Γενι-
κούς Κανονισμούς επιδιώχθηκε μια ομοιομορφία στο καθεστώς των κατά τόπους κοινο-
τήτων. Ανάμεσα στα άλλα, τα δικαστήρια του ορθόδοξου Κοινού διακρίθηκαν σε αμι-
γώς πνευματικά (μόνο με ιερείς) και σε μεικτά (με ιερείς και λαϊκούς). Τα πνευματικά 
δικαστήρια ασχολούνταν με τις λεγόμενες «πνευματικές» υποθέσεις της μνηστείας, του 
γάμου κλπ. Τα μεικτά δικαστήρια εκδίκαζαν τις λεγόμενες «υλικές» διαφορές (διαθήκες 
κ.ά.). Υπό την ισχύ των Γενικών Κανονισμών, ψηφίστηκαν και στην κοινότητα Κοζά-
νης ο κανονισμός της 17.4.1895 επί μητροπ. Κωνσταντίου, 15ετούς διάρκειας, και ο 
κανονισμός της 19.6.1911 επί μητροπ. Φωτίου, 12ετούς διάρκειας. Ως βασικό όργανο 
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κε το 1895 (Κανονισμός της Ορθοδόξου Κοινότητας Κοζάνης, Κωνσταντι-
νούπολη 1895), ενώ ένας νέος Κανονισμός συντάχθηκε το 1911 (Κανονι-
σμός της Ελληνο-ορθοδόξου Κοινότητος Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1911).36 Η 
αυτοδιοίκητη κοινότητα της Κοζάνης αναφέρεται σε λόγο του επισκόπου 
Σερβίων και Κοζάνης, στις 31 Ιανουαρίου 1826, ως «Κοινόν τῆς πολιτεί-
ας».37 

Ο επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης ασκούσε την εκκλησιαστική διοί-
κηση38 και την πνευματική διαποίμανση των χριστιανών. Γύρω του συσπει-
ρώνονταν οι δύο ισχυρές ομάδες της πόλεως: από τη μία πλευρά αυτή των 
κληρικών και από την άλλη αυτή των δυνατών «αρχόντων και γερόντων» 
της Κοζάνης, οι οποίοι ανήκαν, προφανώς, στους κοινωνικοοικονομικά επι-
φανείς κατοίκους της κοινότητας.39 Υπέγραφε, επιβεβαίωνε και ενέκρινε 
τόσο τις εκκλησιαστικές πράξεις (όπως βαπτίσεις, γάμους και κηδείες) όσο 
και δικαιοπρακτικά έγγραφα (διαζύγια, προικοσύμφωνα, συμβόλαια, ενέχυ-

                                                                                                                                        
της κοινότητας οριζόταν και στους δύο κανονισμούς η Γενική Αντιπροσωπεία, 16μελής 
στον κανονισμό του 1895 και 10μελής στον κανονισμό του 1911· βλ. Χαράλ. Παπα-
στάθης, Οι κανονισμοί των Ορθόδοξων Ελληνικών κοινοτήτων του Οθωμανικού Κρά-
τους και της Διασποράς, Ι: Νομοθετικές πηγές – Κανονισμοί Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
1984, σ. 9-10, 68-69.  

36. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 143. Από τη μεγάλη βιβλιογραφία για 
τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις βλ. επιλεκτικά Ed. Engelhardt, La Turquie et le Tan-
zimat ou histoire des reformes dans l’Empire ottoman, Παρίσι 1982, όπου και το κείμε-
νο των μεταρρυθμίσεων του Χάτι Χουμαγιούν· Roberic H. Davison, Reform in the Ot-
toman Empire 1856-1876, Princeton University Press, Πρίνστον 1963· Halil Inalcik, 
«Application of the Tanzimat and its social effets», Archivium Ottomanicum V (1973) 
97-128. Ειδικά για τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις στη Μακεδονία βλ. Β. Γούναρης, 
«Μακεδονία, 1830-1971», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 4, επιμ. Β. Παναγιωτόπου-
λος, Αθήνα 2003, σ. 319-321. 

37. Μιχ. Α. Καλινδέρης, Σημειώματα ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας), Πτολεμαΐδα 1939, 
σ. 25. 

38. Η Εκκλησία, με τη διοικητική διαίρεσή της σε μητροπόλεις, επισκοπές και ενορίες και 
την εμπειρία που διέθετε από τη μακρόχρονη άσκηση κοινωνικής εξουσίας και πριν 
από την οθωμανική κυριαρχία, αποτελούσε έναν θεσμό που μπορούσε να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες διοίκησης του χριστιανικού πληθυσμού στο πλαίσιο της οθωμανικής διοί-
κησης. Η επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης φέρεται ότι λειτούργησε αρχικά, περί τον 4ο 
αι., ως Καισαρείας, τον 7ο αι. μεταφέρθηκε στα Σέρβια, και το 1745 στην Κοζάνη, στο 
κέντρο της οποίας ανεγέρθηκε επισκοπείο με ενέργειες του επισκόπου Μελετίου. Το 
1882 αναβαθμίστηκε σε μητρόπολη και υπήχθη απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο· βλ. Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 142. 

39. Μιχ. Α. Καλινδέρης, Γραπτά μνημεία από τη Δυτική Μακεδονία, χρόνων Τουρκοκρατί-
ας, Πτολεμαΐδα 1940, σ. 14· Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 141-
144. 
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ρα, διαθήκες, καταστατικά συντεχνιών και πάσης φύσεως έγγραφα), ενώ εί-
χε και τη δικαιοδοσία εκδίκασης θεμάτων αστικού δικαίου επί των χριστια-
νών κατοίκων. Από την άλλη πλευρά, οι δημογέροντες ασχολούνταν με τις 
διοικητικές υποθέσεις της κοινότητας, την κοινωνική πρόνοια και την εκ-
παίδευση. Ο επίσκοπος ήταν η εκκλησιαστική και δικαστική κεφαλή της 
κοινότητας, ενώ ακόμη και ώς τις αρχές του 20ού αι. ήταν και πρόεδρος της 
σχολικής Εφορείας. Έφερε δε την ευθύνη για την υπακοή των χριστιανών 
στον σουλτάνο και ήταν υποχρεωμένος να φροντίζει, μαζί με τους προκρί-
τους, για την είσπραξη των φόρων. Σε περιπτώσεις διαφωνίας του επισκό-
που με τους προκρίτους ή τον λαό καλούνταν πατριαρχικός έξαρχος, για να 
δώσει λύση, ενώ σε περιπτώσεις παραπόνων για την κρίση των Ιερών Δι-
καστηρίων οι παραπονούμενοι χριστιανοί μπορούσαν να προσφύγουν στον 
Πατριάρχη αλλά και στον καδή.40 

Τα μέλη του επισκοπικού συμβουλίου, οι δημογέροντες, προεστοί ή 
προεστώτες της πόλης, όφειλαν την οικονομική τους ισχύ στην ιδιοκτησία 
γης, στη βιοτεχνία και στο εμπόριο. Σημειωτέον ότι στις αρχές του 19ου αι., 
και συγκεκριμένα το 1802, απαντούν ως μέλη στο συμβούλιο του επισκόπου 
έμποροι τίμιοι πραγματευτές,41 μαζί με κληρικούς και τους χρησίμους ἄρχο-
ντας. Από την άλλη δεν είναι σαφές αν στο επισκοπικό συμβούλιο συμμετεί-
χαν και οι επικεφαλής των συντεχνιών, πρῶτοι τῶν ρουφετίων, πρωτο-
μαΐστορες.42 

Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε καμία πηγή η εκλογή μελών του επισκοπι-
κού συμβουλίου· επομένως το πιθανότερο είναι να επιλέγονταν από τον επί-
σκοπο. Η επιλογή γινόταν, οπωσδήποτε, βάσει του κοινωνικοοικονομικού 
status των ισχυρών κατοίκων της πόλεως, τους οποίους δεν μπορούσε να 
παρακάμψει ο επίσκοπος, διότι είχε την άμεση ανάγκη της συνδρομής τους 
στην άσκηση των ποικίλων καθηκόντων του. Εξάλλου, ο επίσκοπος απένει-
με εκκλησιαστικά οφίκια σε επιφανείς και οικονομικά ισχυρούς Κοζανίτες. 
Η πρωτοκαθεδρία του όμως δεν σήμαινε απόλυτη εξουσία, διότι φρόντιζε να 
συμβουλεύεται και να μοιράζει την ευθύνη της διοίκησης της κοινότητας με 
                                                           
40. Βλ. Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος (1767-

1838). Ο βίος, το έργο και η συμβολή του στην εξέλιξη της Ιατρικής κατά την εποχή του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση τα ανέκδοτα αυτόγραφά του, Διδακτ. διατριβή, Ιω-
άννινα 2011, σ. 40· Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 144-146. 

41. Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes, σ. 42. 
42. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 21, 38. 
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τους προκρίτους της πόλης, τους οποίους, παρόλα αυτά, ήλεγχε ώς τα μέσα 
του 18ου αιώνα.43 

Τον 18ο αι. λαμβάνουν χώρα στην Κοζάνη μεγάλες διαμάχες μεταξύ 
ισχυρών προσώπων, τα οποία προσπαθούσαν, κατ’ εξακολούθηση, να ανα-
λάβουν την εξουσία της κοινότητας ως αρχιπροεστώτες (κοτζαμπάσηδες), σε 
συνεννόηση με τον βοεβόδα, ο οποίος εκπροσωπούσε τις οθωμανικές Αρχές. 
Στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. ξέσπασε διαμάχη, με αιματηρή κατάλη-
ξη, μεταξύ δύο ισχυρών ανδρών της πόλης, του Ρούση Κοντορούση, παππού 
του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή και του Γ. Αυλιώτη, οι οποίοι, έχοντας την 
υποστήριξη ο πρώτος του Αλή πασά των Ιωαννίνων και ο δεύτερος του 
σουλτάνου, ηγούνταν δύο διαφορετικών φατριών, ενώ ο επίσκοπος αποδεί-
χθηκε ανίσχυρος να επέμβει στη διαμάχη.44 

Η κατάληξη της διαμάχης ήταν η δολοφονία του Αυλιώτη και των οπα-
δών του από αλβανικά στρατεύματα του Αλή πασά το 1797, και η τυραννική 
άσκηση εξουσίας από τον Κοντορούση. Η διαμάχη αποδεικνύει από τη μία 
την αποδυνάμωση της εξουσίας του επισκόπου, ενώ από την άλλη διαφαίνο-
νται οι επεκτατικές φιλοδοξίες του Αλή πασά. Η αντιπαράθεση αυτή, εκτός 
του προσωπικού χαρακτήρα και των προσωπικών φιλοδοξιών, είχε κοινωνι-
κό χαρακτήρα, καθώς ο Κοντορούσης και ο Αυλιώτης ήταν εκπρόσωποι της 
ανερχόμενης τάξης των εμπόρων, διότι είχαν ασχοληθεί ενεργά με το εμπό-
ριο, ο πρώτος στη Βιέννη, ο δεύτερος στην Πέστη. Έτσι λοιπόν, οι δύο άν-
δρες ανταγωνίζονταν για τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο της πόλης σε 
συνεργασία με τους Οθωμανούς. Επομένως, οι φατρίες που σχηματίστηκαν 
από τους δύο αντιπάλους, φαίνεται ότι βασίζονταν σε προσωπικές σχέσεις.45 

Από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. την ουσιαστική εξουσία κατείχε 
ο χριστιανός κοτζάμπασης, θέση που διεκδικούσαν εναλλάξ ο Κοντορούσης 
και ο Αυλιώτης, με τελική επικράτηση του πρώτου, σε αγαστή συνεργασία 
με τον βοεβόδα, ενώ ο επίσκοπος περιορίστηκε σε τυπικό ρόλο. Η οικονομι-
κή άνοδος κάποιων οικογενειών οδήγησε τον 18ο αι. στη διεκδίκηση της 
κοινοτικής εξουσίας που είχε ο επίσκοπος.46 

                                                           
43. Βλ. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 40. 
44. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 69-77. 
45. Για τη διαμάχη Κοντορούση-Αυλιώτη βλ. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 287-289. 
46. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 41. 
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Η οικονομική ανάπτυξη, αντί να προωθήσει το συλλογικό κοινοτικό 
πνεύμα, αποδείχθηκε αιτία ή αφορμή για την εκδήλωση αντιπαλοτήτων και 
για φιλοδοξίες προσωπικής ανάδειξης. Κύρια αιτία ήταν η εσωστρέφεια στη 
μικρή αριθμητικά κοινότητα, καθώς και η έλλειψη καλλιέργειας και κοινω-
νικότητας στα μέλη της. Οι ισχυροί άνδρες της Κοζάνης, αντί να χρησιμο-
ποιήσουν την ισχύ προς όφελός της, προσπάθησαν να επωφεληθούν οι ίδιοι. 
Λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821 στην Κοζάνη ξέσπασε εμφύλιος 
σπαραγμός με την αρωγή των στρατευμάτων του Αλή πασά, ενώ επικράτησε 
κλίμα φόβου από την τυραννική άσκηση της εξουσίας εκ μέρους του Κο-
ντορούση.47 

Ο Κοντορούσης λειτουργούσε ως επίτροπος του Αλή πασά στην πόλη, 
αλλά το 1806 αντικαταστάθηκε, ενώ η επιρροή του Αλή πασά στην Κοζάνη 
έληξε το 1820 μετά από επέμβαση του σουλτανικού στρατού. Η κατοχή της 
από τον Αλή πασά (1797-1820) πρέπει να σήμαινε και την κατάργηση του 
καθεστώτος αυτονομίας και αυτοδιοίκησης της πόλης, που είχε ανακηρυχθεί 
μαλικανές του.48 

Στην κοινότητα της Κοζάνης ανιχνεύονται τρεις κοινωνικές τάξεις, ό-
πως προκύπτει από εγκύκλιο του επισκόπου Θεοφίλου στις 24 Οκτ. 1803, 
στην οποία περιγράφει λεπτομερώς την ενδυμασία που όφειλε να φέρει κάθε 
γυναίκα, αναλόγως της τάξης στην οποία ανήκε.49 Αναλυτικότερα, την πρώ-
τη τάξη την αποτελούσαν οι οικονομικά ισχυρές οικογένειες, κυρίως έμπο-
ροι και κτηματίες, καθώς και ο ανώτερος κλήρος. Στη δεύτερη τάξη ανήκαν 
οι τεχνίτες και οι βιοτέχνες που είχαν μικρότερα εισοδήματα, ενώ στην τρίτη 
τάξη ανήκαν οι γεωργοί και οι εργάτες. Το γεγονός όμως ότι ο επίσκοπος 
αναγκάζεται να εκδώσει αυτή την εγκύκλιο στις αρχές του 19ου αι. δηλώνει 
ότι ορισμένοι εκπρόσωποι των μεσαίων κυρίως ή των κατώτερων στρωμά-
των της πόλης είχαν αποκτήσει κάποια οικονομική άνεση, η οποία επέτρεπε 
στις γυναίκες τους να δαπανούν μέρος των εσόδων τους σε πολυτελέστερη 
ενδυμασία, αλλά και να διεκδικούν είτε την εξίσωσή τους με την πρώτη τά-
ξη είτε την είσοδό τους σε αυτή. Η εγκύκλιος του Θεοφίλου δεν εκδόθηκε 
τυχαία το 1803, καθώς λίγα χρόνια πριν (το 1797) η κοινωνική και προσω-

                                                           
47. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, . σ. 118-119. 
48. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 84-86. 
49. Μιχ. Καλινδέρης, Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1676-1808, 

Θεσσαλονίκη 1951, σ. 99-102. 



Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 53 

πική αντιπαράθεση των προεστών στην Κοζάνη είχε ταράξει την τοπική 
κοινωνία.50 

Η οικονομική, λοιπόν, ανάπτυξη της Κοζάνης επέτρεπε σε κάποιες ευ-
κατάστατες οικογένειες να διαβιούν όπως οι αστοί, χωρίς όμως αυτοί οι εύ-
ποροι να επιθυμούν την κοινωνική εξέλιξη με τη δημιουργία αστικών δο-
μών. Τα παραπάνω εξηγούνται από το ότι η απόκτηση πλούτου δεν οφείλε-
ται σε οικονομικές δραστηριότητες στην Κοζάνη και στην ευρύτερη περιοχή 
της, αλλά προήλθε από το εμπόριο στην αλλοδαπή, όπου επικρατούσαν προ-
οδευτικότερες κοινωνικές συνθήκες.51 

Οι έμποροι που πλούτιζαν στα ξένα επανέρχονταν στη γενέτειρά τους, 
η οποία διατηρούσε το παραδοσιακό κοινωνικό καθεστώς. Η ευμάρεια πολ-
λών κατοίκων της πόλης συνέβαλε και στην κατανόηση της αξίας της παι-
δείας. Η κοινωνία της Κοζάνης τον 18ο με αρχές του 19ου αι. χαρακτηρίζε-
ται από την αντίθεση μεταξύ παραδοσιακής στασιμότητας και δυναμικής 
εξέλιξης. Η δυναμική αυτή εξέλιξη προκύπτει από την οικονομική ανάπτυ-
ξη, κυρίως χάρη στο εμπόριο, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη κοινωνική 
εξέλιξη.52 

Αντίθετα από τους εντοπίους, οι απόδημοι έμποροι, εκμεταλλευόμενοι 
τις ευνοϊκές συνθήκες της ανοικτής αστικής κοινωνίας της Ν.Α Ευρώπης, 
ανέπτυξαν τις ικανότητές τους, αποδεσμευμένοι από τον έλεγχο Εκκλησίας 
και προυχόντων, και προόδευσαν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. 
Δέχθηκαν, επίσης, την επίδραση των νέων ιδεών του ανθρωπιστικού και επι-
στημονικού πνεύματος του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με αποτέλεσμα την 
αφύπνιση της εθνικής συνείδησης.53  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 42. 
51. Καλινδέρης, Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, σ. 99-102. 
52. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 48. 
53. Στο ίδιο, σ. 49. 
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ΙΙ. Η Κοζάνη ως εμπορικό και πνευματικό κέντρο τον 18ο-19ο αιώνα 
 
1. Οι Κοζανίτες έμποροι ‒ Η Κοζάνη ως κέντρο του στεριανού εμπορίου 
 
Τον 17ο αι. ο χαρακτήρας της Κοζάνης ήταν κατεξοχήν γεωργικός. Αυτό, σε 
συνδυασμό με τις γενικότερα επικρατούσες συνθήκες, ανάγκασε πολλούς 
Κοζανίτες να εγκατασταθούν κυρίως σε περιοχές της ΝΑ Ευρώπης,54 όπου 
ασχολούμενοι με το εμπόριο πλούτισαν και, έτσι, συνέβαλαν και στην οικο-
νομική-κοινωνική ανάπτυξη της πατρώας γης. Η έλλειψη ικανών πόρων και 
η πληθυσμιακή αύξηση μέχρι τον 19ο αι. συντέλεσε στην αναζήτηση και άλ-
λων τρόπων επιβίωσης και κέρδους και στη σταδιακή εξέλιξη της Κοζάνης 
σε εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, χωρίς όμως να 
απολέσει εντελώς τον αρχικό γεωργικό και, δευτερευόντως, κτηνοτροφικό 
χαρακτήρα της, τουλάχιστον μέχρι την απελευθέρωση.55 

Η ημιορεινή θέση της Κοζάνης και η συγκέντρωση μετακινούμενων 
πληθυσμών από τις γύρω πεδινές περιοχές, που καταλήφθηκαν από Γιουρού-
κους, δεν φαίνεται να επέτρεψε τη δημιουργία μεγάλων ιδιοκτησιών, τουλά-
χιστον μέσα στα όρια της. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το ότι ικανός 
αριθμός πωλητηρίων εγγράφων και διαθηκών του 18ου και του 19ου αι.  
αφορά σε μεταβιβάσεις μικρών ιδιόκτητων γαιών, σπιτιών, αμπελιών, εργα-
στηρίων, κήπων και αχερώνων. Αποσπασματικές αναφορές στην τοπική  
ιστοριογραφία για ύπαρξη μεγάλων ιδιοκτησιών-τσιφλικιών ή για υποχώρη-
ση της μικρής ιδιοκτησίας προς όφελος της μεγάλης, ιδιωτικής και εκκλησι-
αστικής, από τον 18ο αι. και εξής, λόγω της ανάπτυξης της βιοτεχνίας και 
του εμπορίου στην Κοζάνη, δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.  

Ο 18ος και ο 19ος αιώνες θεωρούνται περίοδος ακμής για την Κοζάνη. 
Εκτός των άλλων, αυτό μαρτυρείται και από την αύξηση των ενοριών της 
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ρώπη», σ. 218. 
55. Έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε την καταβολή της δεκάτης σταφυλιών, σιτηρών και 

φακής των ετών 1899, 1909 και 1913, καθώς και το ότι στην επίσημη γεωργική απο-
γραφή του 1914, εκτός από λίγους υδροκίνητους ή πετρελαιοκίνητους αλευρόμυλους 
και 31 βυρσοδεψεία, στην περιοχή αυτή καταγράφηκαν περί τα 98.000 αιγοπρόβατα, 
καθώς και καλλιέργειες αμπελιών, σιτηρών και άλλων δημητριακών, καθώς και δέν-
δρων (αμυγδαλιών, μηλιών κλπ.)· βλ. Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», 
σ. 137-138. 
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από τέσσερις τον 17ο αι. σε επτά στα μέσα του 19ου αι. και σε δέκα λίγο με-
τά την απελευθέρωση της πόλης. Μάλιστα, μία κατάσταση ενοριτών δείχνει 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία, το 79% των 1.700 περίπου οικιών που κατα-
μετρήθηκαν στις 10 ενορίες, στέγαζε στις αρχές του 20ού αι. μία οικογένεια, 
ενώ στο 17% των οικιών έμεναν δύο οικογένειες, στο 3% τρεις, στο 0,65% 
τέσσερις, και μόνο στο 0,20% πέντε οικογένειες.56 

Όπως είδαμε και παραπάνω, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας οικο-
νομικής ανάπτυξης της πόλης ήταν οι επήλυδες από την Ήπειρο και τη Θεσ-
σαλία, που εγκαταστάθηκαν στην Κοζάνη κατά τον 17ο αιώνα. Πρόκειται 
για πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες μετά την εγκατάστασή τους στην Κοζά-
νη, «μετέφεραν» την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες από τις παλαιές τους πα-
τρίδες. Έτσι, γηγενείς και έποικοι άρχισαν να παράγουν στα εργαστήριά 
τους είδη ένδυσης, όπως κάπες, κιλίμια, αλατζάδες (είδος βαμβακερού υφά-
σματος) κλπ., απαραίτητα σε κάθε γεωργική και κτηνοτροφική περιοχή, αλ-
λά και για τους κατοίκους των πόλεων. Το εμπόριο διεξαγόταν αρχικά με τα 
γεωργικά προϊόντα της περιοχής: κρόκο, κόκκινο πιπέρι, σιτάρι, καπνό, κα-
ρύδια, αμύγδαλα, σταφύλια, κρασί και ρακί (προϊόν περιζήτητο από τους 
Οθωμανούς). Στην περιοχή της Κοζάνης γινόταν, επίσης, μεγάλη παραγωγή 
και εμπόριο λικέρ, ένα είδος οινοπνευματώδους ποτού το οποίο φτιαχνόταν 
από τις γυναίκες στα σπίτια με την ανάμειξη ρακιού με χυμό φρούτων: κρά-
νας, γλύκας, μούρων, βερίκοκων, δαμάσκηνων κ.ά.57 

Επιπλέον, η κατεργασία δερμάτων υπήρξε μία από τις βασικότερες βιο-
τεχνικές δραστηριότητες στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα κέ-
ντρο βυρσοδεψίας. Η παραγωγή διαφόρων ειδών βυρσοδεψίας (παπούτσια, 
τσαρούχια, παντόφλες, στιβάλια, μπότες) από εγχώρια δέρματα, ήταν μεγά-
λη τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Σημαντική θέση στην παραγωγή και εμπορία 
κατείχε και η γουνοποιία, η οποία παρήγε ωραία γούνινα ενδύματα. Οι τε-
χνίτες της πόλης επεξεργαζόταν, με άριστο τρόπο, δέρματα από αλεπούδες, 
αρκούδες, πρόβατα, κατσίκια και λύκους. Υπήρχε, επίσης, μεγάλη παραγω-
γή μεταξιού από μεταξοσκώληκες, που τρέφονταν με τις άφθονες μουριές 
της περιοχής. Όλα αυτά τα παραγόμενα αγαθά προωθούνταν από τους Κο-
ζανίτες εμπόρους στις αγορές της Δυτικής Μακεδονίας.58 
                                                           
56. Βλ. Παληού, «Διοίκηση και οικονομικοκοινωνική», σ. 139-140. 
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Έτσι, το τοπικό εμπόριο, που αρχίζει τον 17ο αι., φθάνει στην ακμή του 
στις αρχές του 19ου αιώνα. Καθιερώθηκαν δε στην πόλη δύο εβδομαδιαία 
παζάρια που γίνονταν σε καθορισμένο μέρος κάθε Τρίτη και Σάββατο, στα 
οποία οι κάτοικοι της περιοχής είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν και να 
αγοράσουν γεωργοκτηνοτροφικά και βιοτεχνικά προϊόντα.59 

Για να επανέλθουμε στις ελληνικές παροικίες του εξωτερικού, οι από-
δημοι Κοζανίτες, ασχολήθηκαν τον 17ο αι. με το εμπόριο στην Ουγγαρία60 
και τη Βιέννη, εκτοπίζοντας τους ανταγωνιστές, ώστε τα ελληνικά να κατα-
στούν η γλώσσα του εμπορίου στα Βαλκάνια.61 Οι λόγοι της ενασχόλησης 
των Ελλήνων και των άλλων Βαλκάνιων 62 με το εμπόριο ήταν η ανάπτυξη 
των βαλκανικών πόλεων από τον 16ο αι., η δημιουργία πλεονασμάτων από 
γεωργικά προϊόντα, η μερική εφαρμογή ελεύθερου εμπορίου στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, η μετανάστευση των Εβραίων από την Ανατολή στη 
Δυτική Ευρώπη, από τα τέλη του 17ου αι., η παρακμή των οθωμανικών α-
στικών βιοτεχνιών αλλά και η μείωση του τουρκικού πληθυσμού των βαλ-
κανικών πόλεων και η αποίκηση χωρών ή περιοχών χωρίς μεσαία ή εμπορι-
κή τάξη, όπως η Ουγγαρία, η Κριμαία, η Ουκρανία.63 

Οι περισσότεροι έμποροι64 προέρχονταν από ορεινές και ημιορεινές πε-
ριοχές με ανθηρά αστικά κέντρα, όπως ήταν τα Ιωάννινα, η Μοσχόπολη, το 
Μοναστήρι, η Καστοριά, η Έδεσσα, η Βέροια, οι Σέρρες και τα Αμπελάκια. 
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σουν ασφάλεια και καλύτερη τύχη εκτός των ορίων της κοινότητας. Οι απόδημοι εγκα-
ταστάθηκαν προσωρινά ή μόνιμα σε πόλεις κυρίως της ΝΑ Ευρώπης (Πέστη, Βιέννη, 
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63. Stoianovich, «Ο βαλκάνιος έµπορος», σ. 310. 
64. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 356-357. 
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Η Κοζάνη βρισκόταν στο κέντρο αυτής της γεωγραφικής-εμπορικής ζώ-
νης.65 Οι έμποροι ήταν αρχικά αγωγιάτες ή πλανόδιοι πωλητές και στη συ-
νέχεια εξελίχθηκαν σε παραγγελιοδόχους ή εμπορικούς πράκτορες. Μετά δε 
από μια περίοδο ενασχόλησης με το εμπόριο, ως ανεξάρτητοι έμποροι, κά-
ποιοι έγιναν στα τέλη του 18ου αι. τραπεζίτες, ενώ μερικοί ασχολήθηκαν και 
με την πολιτική.66 

Από τον 18ο αι., λοιπόν, η Κοζάνη αναπτύσσεται εμπορικά. Όσοι Κο-
ζανίτες ζούσαν στο εξωτερικό, σε ευημερούντα κράτη, ασχολήθηκαν με το 
εμπόριο και επιστρέφοντας έφεραν πλούτο στην πόλη και, ταυτόχρονα, ει-
σήγαν έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Έφεραν, επίσης, μαζί τους καινοτόμες 
γνώσεις σε διάφορους τομείς της βιοτεχνίας (σαπωνοποιία, βυρσοδεψική 
κλπ.), που τις είχαν αποκτήσει στις ξένες χώρες.67 

Κατά τη διάρκεια του 18ου αι. παρατηρείται άνθηση του χερσαίου ε-
μπορίου της Κοζάνης με χώρες της Βόρειας Βαλκανικής και της Κεντρικής 
Ευρώπης, ιδιαίτερα με την Αυστρία και την Ουγγαρία. Τον αιώνα αυτό πολ-
λοί κάτοικοί της επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες πέρα από 
την πόλη τους αποδημώντας σε μεγάλα κέντρα, ιδίως στην Κωνσταντινού-
πολη, και σε εμπορικά κέντρα της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Γερμα-
νίας. Άνοιξαν νέους δρόμους εμπορικής επικοινωνίας και έστελναν στο εξω-
τερικό υφάσματα και νήματα, που συναγωνίζονταν αυτά των Αμπελακίων 
και της Τσαρίτσανης. Με το εμπόριο συσσωρευόταν πλούτος, τόσο στους 
ίδιους όσο και στους συγγενείς των εμπόρων, που ζούσαν στην ιδιαίτερη 
πατρίδα τους.68 

Όπως γράφει ο λόγιος Κοζανίτης ιερέας Χαρίσιος Μεγδάνης: «Tὸ κυ-
ριώτερον μέρος τῆς ξενητείας των ἦτον ἡ Οὐγγαρία· ἐκεῖ ἐπλούτισαν πολλοὶ 
καὶ εὐτύχησαν τὴν πατρίδα των». Στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης οι Κο-
ζανίτες απόδημοι ίδρυσαν κομπανίες, δηλαδή εμπορικές εταιρίες, ενώ στην 
Κοζάνη διατηρούσαν εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προμηθεύο-
νται τα εμπορεύματά τους, όπως κρόκο, αλατζάδες, αμπάδες (χοντροϋφα-
σμένο μάλλινο ύφασμα), λευκά και κόκκινα νήματα (τη γνώση της βαφής, 
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που ως τότε γινόταν με ατελή τρόπο, την έφεραν στην Κοζάνη, φυγάδες 
Θεσσαλοί), δέρματα, μαχαίρια κ.ά.69 

Κυρίαρχη οικονομική και κοινωνική ομάδα της Κοζάνης κατά τον 17ο 
και 18ο αι., εκτός από τους τσιφλικάδες, ήταν οι έμποροι και οι μεταφορείς 
προϊόντων. Με την ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου ήρ-
θε η οικονομική ακμή και ευημερία στην πόλη.70 Οι επαφές με τις ευρωπαϊ-
κές χώρες έφεραν όχι μόνο την οικονομική άνοδο, αλλά και την κοινωνική 
και πολιτιστική ανάπτυξη. Εισήχθησαν νεωτερικές ιδέες και μια αισιόδοξη 
αντιμετώπιση της ζωής, κάτι που φαινόταν στην αναζήτηση της άνετης δια-
βίωσης σε πολυτελείς κατοικίες, στον καλλωπισμό της πόλης και στην ανά-
πτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής, της 
ζωγραφικής και της ξυλογλυπτικής.71 Έτσι, την περίοδο αυτή ανεγείρονται 
τα σπουδαιότερα δημόσια κτήρια της πόλης, όπως ο μητροπολιτικός ναός 
του πολιούχου της Κοζάνης Αγίου Νικολάου (ήταν ο ενοριακός ναός των 
Τακιατζήδων), ενώ το 1664 δημιουργείται η αγορά της, το κοινό τσιαρσί.72 

Από τα μέσα του 17ου και κυρίως κατά τον 18ο αι., περίοδο της μεγά-
λης ακμής της πόλης, κτίζονται τα πιο σημαντικά αρχοντικά της, όπως του 
Χαρισίου Τράντα (1649), του Αρμενούλη (1660), του Γρηγορίου Βούρκα, 
πρώην Δημητρίου Μήσιου (1743), των Σακελλαρίων (περί το 1670 και με 
vέα πτέρυγα το 1713), του Ρούση Κοντορούση (1745, το οποίο κάηκε το 
1797 και ξανακτίστηκε το 1799), του Κουτσοσίμου (1745), του Δημισκή – 
Χαλκιά (1745), του Πλατώνη (1745), των Τακιατζήδων (δύο αρχοντικά και 
ένα σπίτι, μέσα 18ου αι.), του Τσιμηνάκη – Δημοξένου (μέσα 18ου αι.), του 
Τόλιου (μέσα 18ου αι.), του Σαπουντζή – Λιούφη (1745), των Νικ. Βούρκα 
– Ηλία Κατσικά (1762, με πρώτους ιδιοκτήτες μέλη της μεγάλης κοζανίτι-
κης οικογένειας Μουράτη), του Ευαγγέλου Βαμβακά (1786), του Λασσάνη 
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(1797) και οι οικίες Γεωργίου Αγόρα (μέσα 18ου αι.), Τριανταφυλλίδη (18ο 
αι.) και Κοεμτζή (18ο αι.).73 

Στο δεύτερο μισό του 18ου αι. μεταναστεύουν και εγκαθίστανται στην 
Ουγγαρία, ιδίως στην Πέστη, στο Σέντες και στο Τοκάι, μέλη εμπορικών 
κοζανίτικων οικογενειών.74 Στην Πέστη έχουμε, μεταξύ άλλων, την εγκατά-
σταση των Αγόρα, Αρμενούλη, Αυλιώτη, Βαϊενά/Βαγενά, Βαντσιώτη, Δα-
σκάλου, Δημισκή, Δογαλή, Δόκου, Ζήση, Ζλάτκου, Ιωάννου, Ιουχάζη (Τσι-
ομπάνου), Κάλλου, Κοεμτζή, Κοντορούση, Κρεμεζή, Κύργια, Λακοβά, Λά-
τζκου, Λατζκοβίτζη, Λιότου, Λιόκανα, Μάρκου, Μήσιου, Μιστάνη, Μόμα, 
Μουράτη, Νάστου, Πασχάλη, Πλατώνη, Ροζιάνη, Σακελλαρίου, Σερχατλή, 
Σκορδά, Στάνκοβιτς, Τακιατζή, Τερζή, Τιάλιου, Τόλιου, Χαρίση, Χατζη-
κώνστα και Χατζηπέκιου.75 

Το 1821 έγινε στην Κοζάνη μία επιδρομή των Τουρκαλβανών του Ασ-
λάν πασά, οι οποίοι επιχείρησαν να λεηλατήσουν το σπίτι του Τακιατζή και 
να απαγάγουν την όμορφη κόρη του. Αμέσως ο επίσκοπος Βενιαμίν, γνωρί-
ζοντας εμπειρικά τις βιαιότητες των Οθωμανών, έπεισε τον Γεώργιο Κοεμ-
τζή να αγοράσει τα τσιφλίκια του Αλή πασά στην κοιλάδα του Αλιάκμονα, 
με το πρόσχημα να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών τσιφλικάδων της 
Λάρισας. Τα υπόλοιπα τσιφλίκια αγοράσθηκαν από Κοζανίτες, που πλούτι-
σαν με το εμπόριο που διεξήγαν στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.76 

Τα τουρκικά στρατεύματα που διέρχονταν συνεχώς από την πόλη αυτή 
την περίοδο βάρυναν με πολλούς τρόπους τους κατοίκους, οι οποίοι έπρεπε 
να μεριμνούν για τα καταλύματα και για τη διατροφή τους. Περί τα τέλη του 
1823 μια επιδημία πανώλης, η οποία μεταδόθηκε από τον στρατό, θέρισε 
πλήθος ανθρώπων. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1824 κάποιος Βεληγκέκας, αρχηγός 
των Αλβανών, ή, κατ’ άλλους, ο Χασάν Γκέκας, επειδή δεν έλαβε τους μι-
σθούς του στη Λάρισα, ήρθε στην Κοζάνη και κατέλυσε στα σπίτια με τους 
στρατιώτες του, πιέζοντας τους κατοίκους και απαιτώντας 200.000 γρόσια, 
με την απειλή ότι θα φυλακίσει τους προκρίτους και θα αφανίσει την πόλη. 

                                                           
73. Στο ίδιο, σ. 11. 
74. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 368-369. 
75. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 11. 
76. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 121-122. 
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Ύστερα όμως από μία οκταήμερη τρομοκρατία απομακρύνθηκε, αφού πήρε 
120.000 γρόσια.77 

Το 1839 ο διάδοχος του σουλτάνου Μαχμούτ, ο Αβδούλ Μετζήτ δέχε-
ται τον πρώτο Έλληνα πρεσβευτή και υπογράφει σύμφωνο «Συνθήκη φιλί-
ας, εμπορίου και συμμαχίας» μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ελ-
λάδας, που παρέμεινε όμως νεκρό γράμμα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα 
για τους Έλληνες εμπόρους που ήταν υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, άρα και για τους Κοζανίτες, λόγω της απαγόρευσης άσκησης ορισμέ-
νων μορφών εμπορίου.78 Το ίδιο συνέβη και με την επανάσταση στη Θεσ-
σαλία το 1854. Ομάδες Ελλήνων Κλεφτών έδρασαν στην περιοχή των στε-
νών του Σαρανταπόρου, προκαλώντας μεγάλο πλήγμα στην εμπορική δρα-
στηριότητα της περιοχής. Έχοντας ως ορμητήριο τα Πιέρια και τα Χάσια, οι 
Κλέφτες, με αρχηγό τον Σερβιώτη Ζήση Σωτηρίου, επέκτειναν τη δραστη-
ριότητά τους στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Σερβίων, χωρίς όμως α-
ποτέλεσμα διότι τα σουλτανικά στρατεύματα κατέπνιξαν αυτό το κίνημα.79 

Ακριβώς την περίοδο αυτή δραστηριοποιείται οικονομικά ο Κωνστα-
ντίνος Δ. Τακιατζής ο οποίος, παρ’ όλες αυτές τις δυσκολίες, ασχολήθηκε με 
το εμπόριο σιτηρών και γουναρικών καθώς και με άλλες οικονομικές δρα-
στηριότητες, όπως ήταν ο δανεισμός χρημάτων. Λόγω όμως και των προ-
βλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε κατά τη δεκαετία 1840-1850, δεν κατά-
φερε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Πέστη και να συνεχίσει το έργο της με-
γάλης εμπορικής οικογένειας των Τακιατζήδων, αλλά έμεινε σε αυτήν για 
μικρό χρονικό διάστημα. Έπειτα γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και α-
σχολήθηκε με τα κοινά, τη Σχολή της Κοζάνης, με το εμπόριο, με το δανει-
σμό χρημάτων, και με δωρεές, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στο 3ο κεφά-
λαιο. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
77. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 91. 
78. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 125. 
79. Βλ. Τσαρμανίδης, Συμβολή στην ιστορία της επαρχίας Σερβίων, τ. Α΄, σ. 142-143.  
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2. Ο ρόλος της Εκκλησίας και των συντεχνιών στην ιστορία της πόλης.  
 – Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης  
 
Τον 18ο αι. λειτούργησαν στην Κοζάνη τρία οργανωμένα σχολεία: η Στοά 
(1745-1774) και το Μουσείον του Παγούνη (1776-1797/9), που ελέγχονταν 
από την κοινότητα, καθώς και η Σχολή της Κομπανίας (1756-1769).80 Στις 
αρχές του 19ου αι. (1810) ιδρύθηκε ένα νέο σχολείο της Κοινότητας, ενώ 
στη συνέχεια (1813) αναγέρθηκε το κτήριο της Κοινοτικής Βιβλιοθήκης και 
δίπλα σε αυτό το αναγνωστήριο (Οἶκος βελτιώσεως). Η ίδρυση αυτών των 
εκπαιδευτηρίων οφείλεται στο ενδιαφέρον και στη μόρφωση εντοπίων και 
αποδήμων Κοζανιτών εμπόρων, την οποία στη συνέχεια προώθησαν αυτά τα 
σχολεία, καθώς εκεί εκπαιδεύθηκαν μαθητές, οι οποίοι σταδιοδρόμησαν στο 
εμπόριο.81 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μεγδάνης το 1819:82 

«[η Κοζάνη] εἰς Κεντρικὸν τόπον δὲν εἶναι, εὐφορίαν τοπικῶν ἀξι-
ολόγων προϊόντων δὲν ἔχει κοινὰ τεχνουργεῖα, καὶ τέχνας δὲν 
ἡμπορεῖ νὰ συστήσῃ· τὸ πᾶν προσμένεται ἀπὸ τὴν εὐφυΐαν τῶν 
κατοίκων. Ἡ στέρησις ἀναγκάζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ γίνωνται 
ἔξυπνοι εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις των ἀλλ’ αἱ μαθήσεις τοὺς καθιστῶ-
σιν ἐξυπνοτέρους, πλέον ἁρμοδίους διὰ ἀξιολογώτερα καὶ πορι-
στικώτερα ἐπαγγέλματα, πλέον προβλεπτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς 
εἰς τὰ ἀνά χεῖρας ἔργα των, καὶ πλέον ἐπιτυχητικοὺς εἰς τὰ συμφέ-
ροντα αὐτοῖς». 

 
Η εκπαίδευση εθεωρείτο κοινό αγαθό,· για τον λόγο αυτό οι μαθητές φοι-
τούσαν στα σχολεία της πόλης χωρίς δίδακτρα, ενώ στη χρηματοδότηση των 
σχολείων συνεισέφεραν οικονομικά όσοι μπορούσαν. Κατά τον 18ο αι. τα 
σχολεία είχαν δυνατότητες να εκπαιδεύουν 12-20 μαθητές το καθένα και 
μόνο στις αρχές του 19ου αι. ο αριθμός τους αυξήθηκε στους 50 και πλέον. 
Τα παιδιά όμως των εύπορων οικογενειών είχαν τη δυνατότητα να διδάσκο-
νται κατ’ οίκον από οικοδιδασκάλους. Πάντως, το επίπεδο των γνώσεών 

                                                           
80. Βλ. Xαρ. Καρανάσιος, «Η σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αιώνα βάσει χειρογρά-

φων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Πρακτικά Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου “Νεοελληνικός Διαφωτισμός”, [Ινστιτ. Βιβλίου και Ανάγνωσης], Κο-
ζάνη 1999, σ. 143-179. 

81. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 44. 
82. Καλλιόπη, 15 Σεπτ. 1819, σ. 193. 
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τους δεν ξεπερνούσε τη φιλολογική-θεολογική κατάρτιση, με εξαίρεση την 
περίοδο της σχολαρχίας του Ευγενίου Βούλγαρη (1745-1748/49).83 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου ήταν επηρεασμένο από την 
παραδοσιακή ηθική και ιδεολογία, η οποία αναπαρήγε τον ηθικοδιδακτικό 
ρόλο τους.84 Το 1745 οι προεστοί και ο επίσκοπος έσπευσαν να φέρουν στην 
Κοζάνη από τα Ιωάννινα τον μεγάλο διδάσκαλο Ευγένιο Βούλγαρη.85 Οι 
δάσκαλοι της Σχολής της Κοζάνης δίδασκαν έως τότε, κυρίως, αριστοτελική 
φιλοσοφία, όπως την είχε σχολιάσει στις αρχές του 17ου αι. ο Θεόφιλος Κο-
ρυδαλλέας. Ο Βούλγαρης δίδαξε εκλεκτικά, παραδίδοντας διαφορετικά την 
ερμηνεία της Λογικής και, παράλληλα, εισήγαγε τη διδασκαλία της Φυσικής 
από μεταφράσεις έργων Ευρωπαίων επιστημόνων. Στη διδασκαλία της Με-
ταφυσικής ακολούθησε δικό του τρόπο. Επίσης, δίδασκε εισαγωγή στην Άλ-
γεβρα, ανώτερα Μαθηματικά και Θεολογία. Ο Βούλγαρης διέτριψε στην 
Κοζάνη ως Σχολάρχης επί τρία χρόνια (1745-1748/9), όταν και επέστρεψε 
στα Ιωάννινα.86 

Στις 15 Οκτ. 1756 ρυθμίζονται οι υποθέσεις του Ελληνικού και του Κοι-
νού Σχολείου, που ανέλαβαν να το συντηρούν οι ομογενείς έμποροι της Ουγ-
γαρίας. Το πρακτικό ίδρυσής του περιέχει επτά άρθρα για τη λειτουργία του 
εκπαιδευτηρίου. Το έβδομο άρθρο αναφέρει ότι η εκλογή των επιτρόπων 
του Σχολείου ανήκε στην αρμοδιότητα των Κοζανιτών εμπόρων που ζούσαν 
στην Ουγγαρία, οι οποίοι είχαν την επιστασία του Σχολείου, των διδασκά-

                                                           
83. Για τη σχολαρχία του Βούλγαρη στην Κοζάνη βλ. Χαρ. Καρανάσιος, «Ο Ευγένιος 

Βούλγαρης και η Κοζάνη», Ελιμειακά 60-61 (Ιούν. 2008) 48-58. 
84. Βλ. Δελιαλής, Αναμνηστική έκδοσις Παύλου Χαρίση, σ. 54. 
85. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 406-407. Ο Ευγένιος Βούλγα-

ρης, μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Βενετία, συνδέθηκε φιλικά με 
τους Ηπειρώτες μεγαλέμπορους Μαρούτζηδες, οι οποίοι τον διόρισαν σχολάρχη της 
Σχολής στα Ιωάννινα. Εκείνη την εποχή το πρώτο σχολείο των Ιωαννίνων διοικούνταν 
από τον πολυμαθή διδάσκαλο Μπαλάνο, ο οποίος είχε προκαταλήψεις εναντίον της νε-
ωτερικής φιλοσοφίας. Οι οπαδοί του αντιμετώπισαν εχθρικά τα νέα μαθήματα του 
Βούλγαρη, ο οποίος αποχώρησε από τα Ιωάννινα, αφού προσκλήθηκε να διδάξει στη 
Σχολή της Κοζάνης με μεγαλύτερο μισθό. Στην Κοζάνη είχε πολλούς ακροατές και μα-
θητές, τόσο από τα Ιωάννινα όσο και από πολλές άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου 
που συνέρρεαν εδώ λόγω της μεγάλης του φήμης ως διδασκάλου· βλ. Καρανάσιος, «Ο 
Ευγένιος Βούλγαρης και η Κοζάνη», σ. 48-58. 

86. Στο ίδιο· Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 52-55. 
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λων και των μαθητών μέσω των επιτρόπων, χωρίς να έχει κανείς άλλος αρ-
μοδιότητα γι’ αυτά τα ζητήματα («ἄνευ ἀντιστάσεως ἄλλης τινός)».87 

Επομένως, η Σχολή της Κομπανίας (1756-1769) οργανώθηκε από τους 
Κοζανίτες απόδημους, οι οποίοι μερίμνησαν για την ανάπτυξη της παιδείας 
στην Κοζάνη. Η Σχολή αυτή λειτούργησε με αποκλειστική χρηματοδότηση 
από την κομπανία των Κοζανιτών εμπόρων της Ουγγαρίας, παράλληλα με 
το σχολείο της Κοινότητας, τη Στοά (1745-1774). Η Σχολή της Κομπανίας 
ελεγχόταν πλήρως από τους αποδήμους εμπόρους, οι οποίοι δεν άφησαν 
στον τοπικό επίσκοπο την παραμικρή δικαιοδοσία. Η Σχολή της Κομπανίας 
έπαψε να λειτουργεί το 1769, καθώς ήταν διακόπηκε η αποστολή των τόκων 
από την κομπανία, εξαιτίας θεσπίσματος της αυτοκράτειρας της Αυστρο-
ουγγαρίας Μαρίας Θηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο απαγορευόταν στους 
ξένους να εμπορεύονται στην επικράτεια της Αυστροουγγαρίας.88 

Το θέσπισμα αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα για τους ομογενείς που εμπο-
ρεύονταν στην Αυστροουγγαρία και προκάλεσε την οικονομική παρακμή 
πολλών ελληνικών παροικιών στο εξωτερικό και, βέβαια, επιδείνωσε την 
οικονομική κατάσταση της Κοζάνης. Πολλοί από τους εμπορευόμενους α-
ναγκάστηκαν να γίνουν Ούγγροι υπήκοοι και άλλοι να φύγουν για άλλα μέ-
ρη. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των γεγονότων, διαλύθηκε η Κομπανία και στα-
μάτησε η αποστολή χρημάτων. Η δεκαετία 1770-1780 ήταν μία περίοδος 
μεγάλων προβλημάτων για την οικονομική και πνευματική κίνηση της Κο-
ζάνης, λόγω της επανάστασης του 1770, που είναι γνωστή ως Ορλωφικά.89 
Η κρίση όμως αντιμετωπίσθηκε χάρη στη βοήθεια απόδημων Κοζανιτών 

                                                           
87. Καρανάσιος, «Η σχολή της Κοζάνης», σ. 156. Επειδή πολλοί από τους αντιπροσώπους 

των εμπόρων της Ουγγαρίας απέφευγαν να δίνουν λογαριασμούς για τη διαχείριση 
στον τοπικό επίσκοπο, σύμφωνα με την παλαιά συνήθεια, και ο λαός τους κατηγορούσε 
για καταχρήσεις, ο επίσκοπος, θέλοντας να ελέγξει τους διαχειριστές της περιουσίας, 
έγινε και αυτός συνεργός σε κοινοτικά σκάνδαλα. Εξαιτίας αυτών των γεγονότων, επα-
κολούθησε διχόνοια και όσοι ζούσαν στην πατρίδα τάχθηκαν προστάτες του παλαιού 
Σχολείου, ενώ οι εμπορευόμενοι στην Ουγγαρία άνοιξαν, το 1756, νέο σχολείο, αφού 
είχαν συγκεντρώσει χρήματα· βλ. Μεγδάνης, Αγγελία, 16-18 

88. Καρανάσιος, «Η σχολή της Κοζάνης», σ. 143-179.  
89. Εκτός των κομματικών διενέξεων που διασάλευαν την ομαλή ζωή της Κοζάνης, έλαβε 

χώρα στα 1770, την ημέρα των Θεοφανείων, μία επιδρομή περίοικων μουσουλμάνων 
εναντίον της πόλης. Επί έξι μέρες την λεηλατούσαν, σκοτώνοντας μάλιστα έξι κατοί-
κους της, ενώ οι περισσότεροι Κοζανίτες κατέφυγαν στα διπλανά χριστιανικά χωριά. Η 
επιδρομή αυτή προετοιμάστηκε από δυο ισχυρούς μπέηδες των οθωμανικών χωριών 
Καρατζιλάρι και Καραγιάννια. 
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εμπόρων. Το 1775 ο Δημήτριος Εμμανουήλ Παγούνης90 άφησε με τη διαθή-
κη του ένα σημαντικό ποσό στην κοινότητα της Κοζάνης για την ίδρυση και 
λειτουργία ενός εκπαιδευτηρίου. Η Σχολή91 που ιδρύθηκε άρχισε να λει-
τουργεί το 1777, με τους τόκους να στέλνονταν κανονικά από τη Βενετία. 
Σταμάτησε όμως να λειτουργεί μετά την κατάλυση του βενετικού Κράτους 
από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα (το 1797), αφού κατά τη διάρκεια των 
γεγονότων αυτών χάθηκαν τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην Τζέκα 
(Zecca).92 

Την ίδια περίοδο συνεχίζονται στην Κοζάνη οι εσωτερικές διαμάχες 
διότι οι επίτροποι της Σχολής κρατούσαν εχθρική στάση απέναντι στον επί-
σκοπο Ιγνάτιο, αρνούμενοι να αναγνωρίζουν τα αρχιερατικά του δικαιώμα-
τα.93 Γι’ αυτόν τον λόγο, στα 1755, ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σα-
μουήλ έστειλε στην Κοζάνη έξαρχο με μία παραινετική επιστολή για συμφι-
λίωση, αλλά οι κάτοικοι της πόλης δεν την δέχθηκαν και το 1776, με νέα 
αναφορά τους προς τον πατριάρχη, κατηγόρησαν τον Ιγνάτιο και τον πρω-
τοσύγκελλο Καλλίνικο για καταχρήσεις.94 Στην αναφορά «μύρια τε και ὅσα 
κατηγορήματα καί ἄξια μομφῆς» εκτόξευαν το ένα μέρος εναντίον του άλ-
λου, σύμφωνα με όσα γράφει ο Πατριάρχης, ο οποίος έστειλε νέο πατριαρ-
χικό έξαρχο, τον Τιμόθεο, προκειμένου να ερευνήσει τις καταγγελίες που 
εκτοξεύονταν εναντίον του αρχιερέα ότι πωλούσε τις ενορίες για χάρη των 
χρημάτων (χάριν ἀργυρίου) σε πρόσωπα που δεν είχαν γίνει ακόμη ιερείς (μη 
ἱερωθέντας)· γι’ αυτό το θέμα ο Πατριάρχης επιπλήττει με πίκρα τον Ιγνά-
τιο.95 

Εκτός όμως από αυτά τα γεγονότα, αιτία για να σχηματιστούν φατρίες 
στην πόλη υπήρξε και η διαμάχη, το 1776, του Μάρκου Χαρίση με τον Εμ-
μανουήλ Τακιατζή (πρόγονο του Κωνσταντίνου Δημητρίου Τακιατζή), με 

                                                           
90. Πέθανε στη Λειψία της Σαξωνίας και ήταν άκληρος. Άφησε με τη διαθήκη του την 

οικία που είχε στην πατρίδα, για να χρησιμοποιηθεί ως Σχολή, ενώ οι εκτελεστές της 
διαθήκης του κατέθεσαν 4.292 δουκάτα στην Τζέκα της Βενετίας, ώστε να μισθοδοτού-
νται διδάσκαλοι από τους τόκους των χρημάτων· Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 50-
51. 

91. Η Σχολή βρισκόταν στην οικία του Δημητρίου Γκέντζια, η οποία ανήκει στην κυριότη-
τα του Ευάγγελου Βαμβακά. 

92. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 47-49. 
93. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 59-60.  
94. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 65-66.  
95. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 60-61. 
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αφορμή έναν κήπο. Η υπόθεση αυτή τάραξε τη ζωή της κοινότητας, ώς το 
1819, οπότε εκδόθηκε συνοδικό επιτίμιο κατά της Μπεγίνας, κόρης του Χα-
ρίση και συζύγου του Νικολάου Ρώμπαπα.96 

Επίσης, στη διάρκεια της κυριαρχίας του Αλή πασά στην Κοζάνη σχη-
ματίστηκαν δυο αντίπαλες πολιτικές φατρίες οι οποίες, όπως αναφέραμε πα-
ραπάνω, απειλούσαν την πόλη με αλληλοσπαραγμό. Η διαμάχη προκλήθηκε 
λόγω της άδικης κατανομής των φόρων μετά από επέμβαση του Αλή πασά.97 
Ο Ιγνάτιος υποστήριζε τον Αλή και τους οπαδούς του στην Κοζάνη. Η δυ-
σμενώς διακείμενη προς τον αρχιερέα μερίδα προέβη σε ανοσιούργημα θλι-
βερό για την πόλη με το να συλλάβει και να σκοτώσει, με φρικτό τρόπο, τον 
πρωτοσύγκελλο Καλλίνικο.98 Ο Ιγνάτιος, τρομοκρατημένος, κατέφυγε στα 
Σέρβια και όταν επανήλθε αργότερα, ενήργησε για να σταλεί από την Κων-
σταντινούπολη καπουτζής, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα, ενώ ο 
Αυλιώτης κατέφυγε στην Πέστη, όπου διενεργούσε εμπόριο.99 

Το 1781, με ενέργειες του Μαξίμου που είχε αποσταλεί ως έξαρχος, 
ηρέμησε η κατάσταση στην πόλη, ενώ στάλθηκε και επιστολή του πατριάρ-
χη Γαβριήλ προς τους Κοζανίτες, με την οποία τους προέτρεπε να ησυχά-
σουν και να ειρηνεύουν. Οι κατηγορίες εις βάρος του αρχιερέα αποδείχτη-
καν συκοφαντίες, ενώ αυτοί που είχαν αποσταλεί στην Κωνσταντινούπολη 
για να ζητήσουν την μετάθεσή του ομολόγησαν ενώπιον της Συνόδου το 
ανυπόστατο των κατηγοριών και ζήτησαν συγνώμη. Με άλλη επιστολή του 
Πατριάρχη προτρέπονταν οι κάτοικοι της πόλης να αφήσουν τις κομματικές 
διαμάχες και να υπακούουν στον αρχιερέα τους. Έτσι, μετά από πολύχρονη 
διαμάχη, στη διάρκεια της οποίας η επισκοπή αυτή διοικούνταν ουσιαστικά 
από πατριαρχικούς εξάρχους, αποκαταστάθηκε η ειρήνη και ο Ιγνάτιος εξα-
κολούθησε να ποιμαίνει με σύνεση την επαρχία ώς το 1785.100 Η περίοδος 
της αρχιερατείας του Ιγνατίου, ο οποίος ήταν κάτοχος παιδείας, συνετός, 
ταπεινός και πράος, διήρκεσε 33 έτη (1752-1785). Στη διάρκειά της οι φα-
τριαστικές στάσεις επέφεραν έκπτωση της πρότερης ευημερίας στην πόλη. 

                                                           
96. Στο ίδιο, σ. 60-61. 
97. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 67-69. 
98. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 60-61. 
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Τότε αναγκάστηκαν να εκπατρίστηκαν οι οικογένειες Μπουντούρη, Καπλά-
νη, Ιμπακιά, Δημ. Ιωάννου, Σολδάτου, Σιαούλα, Χαρίση και Γαλανού.101 

Εξελίξεις σημειώνονται και στα εκπαιδευτικά ζητήματα της πόλης. Με-
τά την αποχώρηση του Στέφανου Σταμκίδη ως διδάσκαλος της Σχολής προ-
σελήφθη ο Γιαννιώτης διδάσκαλος Αμφιλόχιος,102 ο οποίος δίδαξε, με μεγά-
λη επιτυχία για αρκετά χρόνια στη Σχολή της πόλης, από το 1783 έως το 
1795. Μαθητές του από την Κοζάνη υπήρξαν, μεταξύ άλλων, ο Δημήτριος 
Ιωάννου Τακιατζής (πατέρας του Κ. Δ. Τακιατζή), ο Νικόλαος Τακιατζής, ο 
Χαρίσιος Μεγδάνης και ο Μιχαήλ Περδικάρης, ο οποίος παρακολούθησε 
και τις παραδόσεις του Θωμά Οικονόμου από την Καστοριά. Τελικά ο Αμ-
φιλόχιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη Σχολή της Κοζάνης το 1797, 
διότι οι τόκοι των χρημάτων που προορίζονταν για τους μισθούς των δασκά-
λων σταμάτησαν να εισπράττονται, αλλά και γιατί οι υποθέσεις της πόλης 
περιήλθαν σε άθλια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιας, σε συνδυασμό με τη 
φοβερή πυρκαγιά που έκαψε την αγορά.103 

Περί το 1809, ύστερα από πρόταση του σχολάρχη Στεφάνου Σταμκίδου 
και ενέργειες του επισκόπου Θεοφίλου του Βερροιαίου, του ιερέα Χαρισίου 
Μεγδάνη, των αδερφών Παπαδημητρίου και των αδελφών Τακιατζή, συγκε-
ντρώθηκαν χρήματα με στόχο την επαναλειτουργία της Σχολής και την ανέ-
γερση νέου κτηρίου για τη στέγασή της. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της 
αρχιερατείας του νέου επισκόπου Σερβίων και Κοζάνης Διονυσίου, ιδρύθη-
κε η Κοινοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, με στόχο τη μόρφωση των νέων 
της πόλης.104 Δίπλα στη Βιβλιοθήκη αυτή υπήρχε αναγνωστήριο, που έφερε 
την επιγραφή Οἶκος βελτιώσεως. Επίσης, μεγάλη ήταν η συμβολή της Βι-
βλιοθήκης στη γενικότερη ευημερία του τόπου, αφού αρκετοί μαθητές της 
απέκτησαν μέσα σε αυτή τις βασικές γνώσεις, ώστε να πλουτίσουν ασχο-
λούμενοι με το εμπόριο, τόσο στην Κοζάνη όσο και στις επαρχίες της Αυ-
στροουγγαρίας και στη συνέχεια να ευεργετήσουν ποικιλότροπως τη γενέ-
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103. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 195-197. 
104. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 114-115. 
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τειρα πόλη.105 Ο αριθμός των βιβλίων της αυξανόταν συνεχώς από δωρεές 
ευγενών Κοζανιτών, όπως των Δημητρίου, Ιωάννη και Κωνσταντίνου Δ. 
Τακιατζή. Γίνονταν, επίσης, αρκετές αγορές βιβλίων και εμπόριο βιβλίων 
μικρής κλίμακας με τη φροντίδα των «Αὐταδέλφων Τακιατζή» και ιδιαίτερα 
του Κων. Δ. Τακιατζή.106 Βασικός όμως σκοπός της Βιβλιοθήκης ήταν να 
συγκεντρώνονται σε αυτή οι πεπαιδευμένοι της πόλης αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής, να μελετούν και να συνδιαλέγονται πάνω σε ποικίλα, επιστη-
μονικά ή μη, ζητήματα.107 Σημαντικό ήταν και το έργο της επισκοπής για 
την πνευματική ανάπτυξη της πόλης. 

Μετά τον θάνατο του Διονυσίου108 τον επισκοπικό θρόνο της μητρόπο-
λης Σερβίων και Κοζάνης κατέλαβε ο Βενιαμίν,109 που καταγόταν από τη 
Θεσσαλονίκη, και ο οποίος αρχιεράτευσε επί τριάντα τέσσερα έτη, ώς το 
1849. Το 1818 μετέβη στη Δακία, όπου γνώρισε πολλούς Έλληνες λογίους, 
από τους οποίους μάλιστα έλαβε ως δωρεά 100 περίπου τόμους συγγραμμά-
των για τη Βιβλιοθήκη της Κοζάνης.110 Το ίδιο όμως έτος κλήθηκε επιτακτι-
κά σε απολογία από τον Αλή πασά, διότι τον κατηγορούσαν ότι ενεργούσε 
εναντίον του. Ο Βενιαμίν111 αναγκάστηκε να μεταβεί στα Γιάννενα, προς 
μεγάλη θλίψη των χριστιανών της επαρχίας του, οι οποίοι φοβούνταν σκλη-
ρή τιμωρία. Η διπλωματική του όμως σύνεση, η δύναμη του λόγου και η 
σεμνή παρουσία του μετέβαλαν τις διαθέσεις του Αλή, ενώ οι κατηγορίες 
αποδείχθηκαν ψευδείς. Επανήλθε στην Κοζάνη και ανέπτυξε μεγάλη δρα-
στηριότητα σε χαλεπούς καιρούς. Επιδόθηκε στη βελτίωση της πόλης και 
της επαρχίας, εργαζόμενος άοκνα και συστήνοντας παντού σχολεία και 

                                                           
105. Ν. Π. Δελιαλής, Αναμνηστική εικονογραφημένη έκδοση Παύλου Χαρίση, με ιστορικές 

σημειώσεις περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία Ελληνικών Κοινοτήτων, τ. Α΄, τυπογρ. 
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106. Ν. Π. Δελιαλής, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, τ. Α΄ (1494-
1832), Θεσσαλονίκη 1948, σ. 258. 

107. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 16. 
108. Ο Διονύσιος διατέλεσε επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης κατά τα έτη 1811-1815. Η επι-

σκοπή αντιμετώπιζε πληθώρα προβλημάτων εξαιτίας της κακοδιαχείρισης των οικονο-
μικών από τον Ιγνάτιο· βλ. Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions des communautés 
chrétiennes, σ. 245, 252. 

109. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 115-116. 
110. Λιούφης, Ιστορία, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 81-82. 
111. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 118-119. 
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ναούς.112 Στις αρχές του 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και άρχιζε να 
προετοιμάζεται για τη μελλοντική δράση.113 

Στην αρχή της Επανάστασης στη νότια Ελλάδα σημειώθηκε μεγάλη 
φυγή κατοίκων της πόλης προς τα χωριά της περιφέρειας. Πολλοί ισχυροί 
έμποροι της πόλης κατέφυγαν εσπευσμένα στην Πέστη. Η Κοζάνη, αν και 
βρισκόταν στο κέντρο της κίνησης των στρατιών του σουλτάνου προς το νό-
το, δεν υπέστη λεηλασίες και καταστροφές, λόγω των προνομίων που της εί-
χαν δοθεί από την Υψηλή Πύλη καθώς και της διπλωματικής πολιτικής του 
Βενιαμίν.114 

Σημειωτέον ότι οι επίσκοποι Σερβίων και Κοζάνης Ιγνάτιος και Βενια-
μίν, που αρχιεράτευσαν στο δεύτερο μισό του 18ου και στο πρώτο μισό του 
19ου αι., έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση των ισναφίων της πό-
λης, πλην των αρτοποιών και των υφαντών, που οργανώθηκαν αργότερα, το 
1827.115 

Η οργάνωση των τεχνιτών της πόλης σε συντεχνίες, ρουφέτια ή ισνάφια 
(esnaf) συντέλεσε αποφασιστικά στη μεγάλη εμπορική ανάπτυξη της πόλης. 
Αυτές εμφανίζονται στον κώδικα της επισκοπής από το 1768, έτος σύνταξης 
και συγκέντρωσης, για πρώτη φορά, από τη επισκοπή Σερβίων και Κοζάνης 
καταστατικών, συμφωνητικών γραμμάτων (συμβολαίων), που ζητούσαν να 
κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους, τις αγοραπωλησίες των συντεχνιών. Τη 
χρονιά αυτή οι επίσημοι αντιπρόσωποι των τεχνιτών, οι πρωτομάστορες, 
ήρθαν στην επισκοπή οικειοθελώς και ζήτησαν από τον επίσκοπο να εκδώ-
σει συνοδική απόφαση που να καθορίσει τις εορτές του χρόνου κατά τις ο-

                                                           
112. Περί το 1819, παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης, η Δυτ. Μακεδονία βρισκόταν 

σε κατάσταση πολέμου, διότι τα σουλτανικά στρατεύματα που στάλθηκαν εναντίον του 
Αλή περνούσαν από αυτήν. Πολλοί τότε Δυτικομακεδόνες, με προτροπή του επισκόπου 
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σουλτάνο. Ο Αλή προσπάθησε να τους καταγγείλει στον σουλτάνο, χωρίς όμως αποτέ-
λεσμα· βλ. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 81-82. 

113. Στο ίδιο, σ. 82-83. 
114. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 117-118. 
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ποίες τα εργαστήρια των διαφόρων συντεχνιών θα παρέμεναν κλειστά όλη 
τη μέρα.116 

Οι συντεχνίες της πόλεως δεν είχαν απεριόριστη εξουσία, αλλά εξαρ-
τώνταν από τις εκκλησιαστικές Αρχές, οι οποίες καθόριζαν τις ποινές για τα 
παραπτώματα των τεχνιτών. Οι πληρωμή των προστίμων αυτών γινόταν 
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Οι ποινές για τα πρόστιμα δεν ήταν οι 
ίδιες για όλες της συντεχνίες της πόλεως. Αναλυτικότερα, οι αρτοποιοί, οι 
βυρσοδέψες και οι υφαντές, πλήρωναν πολύ πιο αυστηρά πρόστιμα, σε σχέ-
ση με αυτά που πλήρωναν οι γουναράδες.117 Η τοπική εκκλησία118 καθόριζε 
τις οικονομικές δραστηριότητες των σωματειακών αυτών οργανώσεων και 
έτσι συνέβαλε στην οργάνωση και τη λειτουργία τους. Η ενίσχυση της οικο-
νομικής και κοινωνικής βάσης των κοινωνικών ομάδων, των προεστών και 
των εμπόρων της πόλεως στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι., 
είχε ως συνέπεια την αμφισβήτηση του ρυθμιστικού ρόλου της εκκλησίας σε 
κοσμικές υποθέσεις. Έτσι, παρατηρούμε ότι στην Κοζάνη, η παραβίαση των 
οροθετήσεων ήταν αρκετή για να προκαλέσει έντονες διαμάχες ανάμεσα 
στους προεστούς, τους εμπόρους και την Εκκλησία.119 Σε άλλες πόλεις της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο έλεγχος της κοινοτικής εξουσίας βρισκόταν 
στα χέρια των προκρίτων και των συντεχνιών, ενώ η εξουσία του μητροπο-
λίτη ήταν συμβολική και μόνο, ως προς την επικύρωση των αποφάσεων που 
λάμβανε η κοινότητα.120 
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ζάνης, σ. 46-48, 60. 
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Η ύπαρξη των συντεχνιών στην Κοζάνη πιστοποιείται και από τη στήλη 
των εσόδων του Αγίου Νικολάου,121 σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες του 
επιτρόπου ή από αφιερώματα εικόνων στις εκκλησίες και στα εξωκλήσια 
της πόλης. Η συντεχνία των χαλκιάδων εμφανίζεται το 1777, των σαμαρά-
δων το 1779, των οπλοποιών και των κασσιτερωτών το 1789, των γουνο-
ποιών το 1786,122 των υφαντών, ραφτάδων, τσαρουχάδων, μαστόρων και 
καλφάδων το 1815, των βυρσοδεψών το 1826 και των αρτοποιών το 1827.123 
Στα 1837 σχηματίζεται η συντεχνία των κρεοπωλών της Κοζάνης. Στο συμ-
φωνικό ίδρυσής της υπογράφει ως μάρτυρας ο τελευταίος απόγονος της οι-
κογενείας των Τακιατζήδων, ο Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής.124 

Η προφορική παράδοση αναφέρει και πολλές άλλες συντεχνίες, όπως 
των κοεμτζήδων, (χρυσοχόων), των λευκοσιδηρουργών και τενεκετζήδων, 
των βαρελοποιών, των κιβωτοποιών, των σεντουκάδων, των μαχαιράδων 
καθώς και των κιρατζήδων (αγωγιατών). Από όλους τους κλάδους της ντό-
πιας βιοτεχνίας η βυρσοδεψία, η υποδηματοποιία και η υφαντική ήταν οι πε-
ρισσότερο ανεπτυγμένοι και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.125 

Όπως παρατηρεί ο Ασδραχάς, η θεσμοθέτηση της βιοτεχνικής παραγω-
γικής διαδικασίας γινόταν μέσω αυτών των επαγγελματικών συσσωματώ-
σεων, που δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στον κόσμο που παρήγε και διέ-
θετε βιοτεχνικά προϊόντα, αλλά αγκάλιαζαν και ορισμένους από τους συντε-
λεστές της αγροτικής παραγωγής, οι οποίοι ζούσαν σε αστικό περιβάλλον, 
καλλιεργούσαν και παρήγαν για την αγορά της πόλης (κηπουροί κ.ά.). Τα 
                                                           
121. Βλ. Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes, σ. 49-50. 
122. Τα καταστατικά της συντεχνίας των γουνοποιών προσδιορίζουν ότι η πρώτη ύλη της 

τέχνης τους που φθάνει στην αγορά της πόλης, πρέπει να διαμοιράζεται σε ίσα μέρη, 
ανάμεσα σε όλους αυτούς οι οποίοι το χρειάζονται, αλλά δεν έχουν τα μέσα για να το 
αποκτήσουν. Επομένως, παρατηρείται ισότητα για όλα τα μέλη της συντεχνίας· βλ. 
Καλλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 28· Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions 
des communautés chrétiennes, σ. 112. 

123. Το 1827 οι αρτοποιοί της Κοζάνης καθόριζαν μόνοι τους και όχι σε συνεργασία με τις 
οθωμανικές Αρχές την τιμή του ψωμιού, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη τους δύ-
ναμη. Οι αρτοποιοί συνεδρίαζαν κάθε χρόνο, ώστε να καθορίσουν τις διατιμήσεις του 
βασικού αυτού αγαθού. Σημειωτέον ότι οι δύο από τους πέντε αρτοποιούς που εδράζο-
νταν στην πόλη της Κοζάνης είχαν το δικαίωμα να προωθούν στην αγορά διπλάσια πο-
σότητα ψωμιού από τους άλλους τρεις. Άρα υπήρχε ανισότητα των μελών στις δραστη-
ριότητες της συντεχνίας· βλ. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 60· Tsi-
caloudaki, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes, σ. 117. 

124. Κώδικας της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης 1832-1868. 
125. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 23-24. 



Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 71 

σωματεία αυτά αντιστοιχούσαν στις επαγγελματικές εξειδικεύσεις, που στο 
εσωτερικό τους ανακατανέμονταν τα μέλη σε ειδικότητες και συνενώνονταν 
κάτω από μια κοινή ηγεσία, χωρίς να συντρέχει πάντα η συγγένεια των ε-
παγγελμάτων. Οι συντεχνίες καθρέφτιζαν την οικονομική και την κοινωνική 
διάρθρωση μιας ολόκληρης εποχής, τη διατήρηση των εθιμικών κανόνων 
συμπεριφοράς, τον τρόπο οργάνωσης και δομής του κάθε επαγγέλματος, την 
εύρεση του συλλογικού συμφέροντος για όλα τα μέλη τους, καθώς και την 
τεχνική κάθε εργασίας.126 

Στο καταστατικό127 κάθε συντεχνίας σημειώνονταν ο ηθικός κώδικας, η 
μαθητεία128 και το τελετουργικό της.129 Για να περάσει κανείς στο επόμενο 
στάδιο της μαθητείας στα επαγγέλματα της Κοζάνης, εκτός από την εκμά-
θηση της τέχνης που ήταν απαραίτητη για την απόκτηση της τέχνης, ο ενδι-
αφερόμενος έδινε το χρηματικό ποσό των 30 γροσίων (από τα οποία τα 10 
πήγαιναν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και τα 20 στη συντεχνία). Αν 
κάποιος ξένος ήθελε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κοζάνη και να ανοίξει το 
δικό του εργαστήριο, έπρεπε πρώτα να γίνει μέλος της συντεχνίας πληρώνο-
ντας το ποσό των 100 γροσίων (από τα οποία τα 50 πήγαιναν στην εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου και τα υπόλοιπα 50 στη συντεχνία), ώστε να του δοθεί 
άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.130 

Παρά τις οργανωτικές και δομικές τους διαφορές, οι συντεχνίες και οι 
συντροφιές παρουσιάζουν ένα σημαντικό κοινό γνώρισμα: την εσωτερική 
ιεράρχηση. Στην επαγγελματική πυραμίδα τη βάση καταλάμβανε ο μαθη-
τευόμενος, τη μέση ο κάλφας και την κορυφή ο μάστορας, ενώ στους βοη-
θούς τους καταβαλλόταν ετήσια αμοιβή. Ο μάστορας κατένειμε τις επιμέ-
                                                           
126. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 404. 
127. Τα καταστατικά, οι γραπτοί κανονισμοί, τα μητρώα των μελών, το διοικητικό συμβού-

λιο και ο θεσμός των εξετάσεων του υποψήφιου μάστορα είναι μερικά ενδεικτικά στοι-
χεία, που απουσιάζουν από τις συντροφιές, οι όποιες λειτουργούν αποκλειστικά σχεδόν 
με βάση το άγραφο εθιμικό δίκαιο· βλ. Γ. Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα 
(16ος-20ός αιώνας), [Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας 
Γενιάς], Αθήνα 1986, σ. 14. 

128. Στο ίδιο, σ. 20, όπου σημειώνονται οι τρείς βαθμίδες μαθητείας στο κάθε επάγγελμα: α) 
τσιράκι: μαθητής σε εργαστήρι η μαγαζί (çirak), β) κάλφας: βοηθός εργασίας, αρχιτέ-
κτονας, εργοδηγός, αρχιεργάτης και γ) μάστορας: κάτοχος της μαστοριάς, της τέχνης, ο 
ιδιοκτήτης του εργαστηρίου. 

129. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 407. 
130. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 46· Tsicaloudaki, Pouvoirs et professions des 

communautés chrétiennes, σ. 107. 
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ρους αμοιβές, ανάλογα με τη θέση που είχαν τα μέλη της συντροφιάς στην 
ιεραρχία. Σε μερικές περιπτώσεις η εργασία πραγματοποιούταν με βάση το 
ημερομίσθιο αποκλειστικά και σύμφωνα με την επαγγελματική ιεραρχία. 
Προκειμένου να φτάσει κάποιος στην βαθμίδα του μάστορα και να έχει στη 
συνέχεια το δικαίωμα να δουλέψει σε δικό του εργαστήριο, μόνος του ή συ-
νεταιρικά, όφειλε από μικρός να μαθητεύσει σε κάποιο συντεχνιακό μέλος 
για χρονικό διάστημα καθορισμένο από τη συντεχνία.131 

H εσωτερική ιεράρχηση στις συντεχνίες, βέβαια, δημιουργούσε αρκετές 
φορές ανισότητες και αδικίες μεταξύ των μελών. Οι αρχηγοί των συντεχνιών 
αποφάσιζαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών, καθώς κατείχαν τον 
ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στα κρατικά όργανα και στην κοινότητα. 
Μία σχετική μαρτυρία προέρχεται από έγγραφα της μητρόπολης Θεσσαλο-
νίκης. Πρόκειται για έγγραφο του 1782 που αναφέρεται στην κακή οικονο-
μική κατάσταση της πόλης της Κοζάνης και στον ρόλο των αρχόντων και 
των αρχηγών των ρουφετιών, ενώ σε έγγραφο του 1783 φαίνεται ότι οι άρ-
χοντες και οι αρχηγοί των εσναφιών αποφάσιζαν μαζί με τον επίσκοπο για 
τη λήψη μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση της κακής οικονομικής κατά-
στασης της πόλης.132 

Παράλληλα, οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, οργανωμένοι σε 
εσνάφια, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις εποχικές σοδιές τους στις 
ετήσιες αυτές αγορές. Εκεί προσπαθούσαν να πουλήσουν τα αγροτικά και 
κτηνοτροφικά προϊόντα τους σε ικανοποιητικές τιμές, αφενός για να εξυπη-
ρετήσουν το αγοραστικό κοινό και αφετέρου για να αποκτήσουν τα ανα-
γκαία χρήματα για την καταβολή των φόρων. Καθοριστικό ρόλο στις εμπο-
ροπανηγύρεις διαδραματίζουν οι συντεχνίες των πόλεων, ιδίως στις αγορα-
πωλησίες ειδών βιοτεχνίας.133 

                                                           
131. Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα σ. 13, 19. Κατά κανόνα, οι συντεχνίες 

ήταν αποκλειστικά μουσουλμανικές ή χριστιανικές (όπως στην Κοζάνη), κάποτε όμως 
υπήρχαν και μικτές (όπως στην Κρήτη). 

132. Βλ. Maria Tsicaloudaki, «L’état, l’Eglise et le notable Chrétien de la ville ottomane 
avant les Tanzimat», Turcica 38 (2006) 225. 

133. Η εμπορική δραστηριότητα των Κοζανιτών εμπόρων, των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
και των Σερρών συντέλεσε στην οικονομική ανάπτυξη της Μακεδονίας· βλ. Ν. Σβορώ-
νος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 221-
224, 276-281· Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 436-437. 
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Σύμφωνα με τον Χαρίσιο Μεγδάνη, «ἐπὶ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως ἡ Κοζάνη ἦτο μικρὰ κώμη κατοικούμενη ἀπὸ ξενιτευόμενους 
καὶ ὀλίγους τεχνίτες μὲ μικρά τινα ἐπαγγέλματα».134 Από τις αρχές του 
17ου αι. η πύκνωση του πληθυσμού με μετοίκους από άλλες περιοχές, σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη ακτημόνων, συνετέλεσε στην ανάπτυξη των τε-
χνών και του εμπορίου.135 

Από τα μέσα μάλιστα του 18ου αι. ο χώρος όπου γινόταν η μόνιμη αγο-
ρά, το τσαρσί, ήταν ευρύχωρος και με καλοχτισμένα εργαστήρια. Η εντόπια 
βιοτεχνική παραγωγή (γούνες, δέρματα, παπούτσια, νήματα, υφάσματα, κυ-
ρίως αλατζάδες και υφαντά, κρόκος, χαλκώματα, σιδερικά, μαχαίρια, κεριά, 
σαπούνια, πήλινα, κεραμίδια) προωθούνταν όχι μόνο στις δύο εμποροπανη-
γύρεις της πόλης (γνωστές ως Αϊ-Δημήτρ’ παζάρι, που διεξαγόταν κάθε χρό-
νο στις 26 Οκτωβρίου, και Αϊ-Γιώρ’ παζάρι, που διεξαγόταν στις 23 Απριλί-
ου), αλλά και στις εμποροπανηγύρεις των Σερβίων, της Σαμαρίνας, του 
Μαυρονόρους και του Μαυρόβου της Καστοριάς.136 Με την πάροδο του 
χρόνου η ορθολογική οργάνωση των συντεχνιών της πόλης οδήγησε στην 
εκτεταμένη και μαζική προώθηση των προϊόντων αυτών, τόσο στις γειτονι-
κές αγορές του Τζιουμά (Χαραυγής), Σερβίων, Πτολεμαΐδας, Άργους Ορε-
στικού, Αμυνταίου, Ελασσόνας και Γρεβενών όσο και στις μακρινές περιο-
χές της Κεντρικής Ευρώπης.137 

Ακολουθώντας τους δρόμους της Βαλκανικής ήδη από τον 16ο αι. οι 
απόδημοι από μακεδονικές πόλεις θα ιδρύσουν στην Αυστροουγγαρία εμπο-
ρικά καταστήματα με συνεταίρους συγχωριανούς τους (τις κομπανίες ή συ-
ντροφιές). Με αυξημένο το εμπορικό δαιμόνιο, θα διατηρήσουν στις πόλεις 
καταγωγής τους τα εργαστήρια και τα εμπορικά, με τα οποία θα τροφοδο-
                                                           
134. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 43. 
135. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αναζητώντας τρόπους επιβίωσης, ανέπτυξε την 

ενεργητικότητα και επινοητικότητα την πιο κατάλληλη, ανάλογα με τη φύση του τόπου 
και τις ανάγκες των κατοίκων, τέχνη. Προς την κατεύθυνση αυτή συντέλεσε αποφασι-
στικά και η λειτουργία οργανωμένης αγοράς στην πόλη. Σύμφωνα με το Καλινδέρης, Αι 
συντεχνίαι της Κοζάνης, σ. 18, ήδη από το 1820 γινόταν στην πόλη δυο φορές την εβδο-
μάδα παζάρι. Περίπου 200 γεωργικά χωριά χριστιανών και μουσουλμάνων από τις πε-
ριοχές Τσιαρτσιαμπά, Καραγιαννίων, Εγρί-Μπουτζάκ και Εσκί-Τζιουμά είχαν την Κο-
ζάνη ως οικονομικό κέντρο. 

136. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. Ο Κ. Δ. Τακιατζής είχε εμπορικές δοσοληψίες τη δεκαετία του 
1850 στην εμποροπανήγυρη του Μαυρόβου Καστοριάς με την Αικατερίνη Νεράτζη, 
κόρη του Καστοριανού εμπόρου Γεωργίου Νεράτζη. 

137. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 366-367. 
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τούν τις παροικίες με γούνες, δέρματα, νήματα, αλατζάδες, υφαντά, κρόκο 
κ.ά. Η δύναμη και η ευημερία αυτής της ανερχόμενης εμποροβιοτεχνικής 
τάξης αποτυπώνεται κατά τη διάρκεια του 18ου αι. τόσο στη διαμόρφωση 
της αγοράς της πόλης όσο και στην ανέγερση ωραίων αρχοντικών, (Κου-
τσουσίμου, Κοντορούση, Μεσδιάνη, Δημισκή), όπως προκύπτει από τις κτι-
τορικές επιγραφές τους.138 

                                                           
138. Ηλιαδέλης, Μακεδόνες απόδημοι στη Μεσευρώπη σ. 50. 



 

 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΙΑΤΖΗΔΩΝ 
 
 
 

Ι. Οι Τακιατζήδες 
 
Η πρώτη μνεία στην οικογένεια των Τακιατζήδων της Κοζάνης γίνεται στις 
αρχές του 18ου αι. και αναφέρεται στην ανέγερση τριών αρχοντικών της 
οικογενείας στη συνοικία Γκιουλέρ μαχαλά. Οι πρόγονοι των Τακιατζήδων 
μετοίκησαν στην Κοζάνη μάλλον τον 17ου αι. και όχι από την αρχή της συ-
στάσεως της πόλης. Μοναδική ιστορική πηγή που επιβεβαιώνει την παρα-
πάνω εκδοχή αποτελεί ο εκκλησιαστικός κώδικας της μητροπόλεως Σισανί-
ου και Σιαστίστης του 1686, στον οποίο καταγράφεται το οικογενειακό όνο-
μα Τακιατζής εκτός Κοζάνης και συγκεκριμένα στην πόλη της Σιάτιστας.1 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το επώνυμο αυτό εμφανίζεται με διάφορες μορφές 
(Τακαιτζής, Τακετζής και Τακιτζής), που ίσως οφείλονται σε σφάλμα των 
αντιγραφέων του κώδικα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του επωνύμου 
από τους κατοίκους. Ο κώδικας γεννήσεων και βαπτίσεων του Αγίου Νικο-
λάου Κοζάνης κατά τα έτη 1759-1851 μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για 
την παρουσία αυτής της οικογένειας στην πόλη, καθώς αναφέρει τουλάχι-
στον πέντε οικογένειες που φέρουν το επίθετο Τακιατζής. Από αυτές τα μέ-
λη τριών μόνων οικογενειών ασχολήθηκαν με το εμπόριο ή με άλλες οικο-
νομικές δραστηριότητες. Πρόκειται για τις οικογένειες του Νικολάου Εμμα-
νουήλ Τακιατζή (1776-1866), του Γεωργίου Κων. Τακιατζή (1788-1844), 
καθώς και του Δημήτριου Ιωάννου Τακιατζή (1779-1819), πατέρα του Κων-
σταντίνου Δημητρίου Τακιατζή (1812-1996), του τελευταίου απογόνου της 
μεγάλης αυτής εμπορικής οικογενείας της Κοζάνης. Ο γιος του Δημητρίου, 
ο Κων. Τακιατζής, επιδόθηκε σε οικονομικές δραστηριότητες, συνεχίζοντας 
                                                           
1. Μιχ. Καλινδέρης, Ο κώδιξ της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686-), [Εταιρεία 

ΜακεδονικώνΣπουδών], Θεσσαλονίκη 1974, σ. 35, 41, 68, 83-86, 97, 102.  
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εν μέρει το μεγάλο έργο του πατέρα του, ο οποίος μυήθηκε στη Φιλική Ε-
ταιρία. Οι τρεις αυτές οικογένειες ίδρυσαν εμπορικό οίκο με την ονομασία 
«Αὐταδελφοὶ Τακιατζῆ», που υποδηλώνει άμεσα τη συγγενική σχέση των 
τριών Τακιατζήδων.2 

Οι Τακιατζήδες3 διέπρεψαν ως έμποροι στην Πέστη της Ουγγαρίας, 
από την οποία επέκτειναν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην 
Αυστρία (Βιέννη) και Γερμανία (Λειψία). Ο εμπορικός οίκος που ίδρυσαν 
στην ουγγρική πρωτεύουσα, υπό την επωνυμία «Αὐταδελφοὶ Τακιατζῆ», 
υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους του είδους του. Ο κύκλος των εργασιών 
του περιλάμβανε αγοραπωλησίες εμπορευμάτων, ακινήτων, μετοχών και 
συναλλαγματικών. Σε αυτή την επιχείρηση απασχολήθηκαν ο Γεώργιος, 
Δημήτριος και Νικόλαος Τακιατζής.4  

Το παρακάτω έγγραφο μαρτυρεί την παρουσία Κοζανιτών εμπόρων 
στην Πέστη τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Ανάμεσά τους συναντούμε και μέλη 
της οικογένειας Τακιατζή, που πολιτογραφήθηκαν αυτόν τον αιώνα υπήκοοι 
της Αυστροουγγαρίας. Όπως φαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα εγγρά-
φου, ανάμεσα στους άνδρες βρίσκονται και γυναίκες. Μάλλον πρόκειται για 
συζύγους ή για τέκνα αυτών των εμπόρων:5 

 

Εἰς Πέστην 
Κωνσταντῖνον Μουράτην, Θεόδωρον Δ. Ίωαννίδην, Ἑλένη Δ. Τόλι-
ου (;), Νικόλαον Τακάζην, Ἀλέξανδρον Τακάζην, Κωνσταντῖνον 
Τακάζην, Κωνσταντῖνον Λακοβάν, Γεώργιον Τόλιον, Ἰωάννην Ἀρ-
μενούλην, Ἀλεξάνδραν Τόλζιον……). 

 

                                                           
2. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 302-303. 
3. Κ. Δ. Ντίνας, Κοζανίτικα επώνυμα 1759-1916, [Ινστιτ. βιβλίου και Ανάγνωσης], Κοζά-

νη 1995, σ. 234. To επώνυμο Τακιατζής, Τακετζής, Ταϊκάτζης, Τακάτζης, Τακατζής 
υποδηλώνει επαγγελματική ιδιότητα. Προέρχεται από το τούρκικο takke, takiye (σκού-
φος) και την παραγωγική κατάληξη –ci. Κατά μια άλλη εκδοχή, τακεγεδζή είναι αυτός 
που κατασκευάζει και πουλάει τακηγέδες, λεπτό λευκό κάλυμμα που τοποθετείται κάτω 
από το φέσι προς απορρόφηση του ιδρώτα∙ βλ. Καλινδέρης, Αι συντεχνίαι της Κοζάνης, 
σ. 19, 52-54. 

4. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 58. 
5. Έγγραφο, Κ 0990025, 19ου αι. (σε μορφή φωτογραφίας), από το Αρχείο Κ. Δ. Τακια-

τζή. Κατά την έκδοση των εγγράφων διατηρούμε τη γραφή των χειρογράφων. 
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Οι τρεις αυτοί άνδρες διεξήγαν μεγαλεμπόριο προϊόντων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλοσεβασμού, 
εξάγοντας τόσο γεωργικά όσο και βιοτεχνικά προϊόντα. Τα κυριότερα προ-
ϊόντα που εμπορεύονταν ήταν ο κρόκος (σαφράν), το μετάξι, το λινάρι και 
το βαμβάκι, τα οποία εξάγονταν στην Αυστρία και στη Γερμανία. Με το 
μετάξι και το βαμβάκι ύφαιναν ωραία και ακριβά υφάσματα, που τα επανει-
σήγαν από την Kεντρική Ευρώπη στις εμποροπανηγύρεις της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και ιδίως σ’ αυτά της Δυτικής Μακεδονίας.6 Πρόκειται για 
μία μεγάλη εμπορική επιχείρηση που ξεκίνησε με αγοροπωλησίες εμπορευ-
μάτων και μετεξελίχθηκε σε οικονομικές δραστηριότητες χρηματοπιστωτι-
κού χαρακτήρα. Η ακμή του εμπορικού οίκου των Τακιατζήδων συμπίπτει 
με τη ίδρυση της Εμπορικής Τράπεζας της Πέστης, καθώς κύριος συντελε-
στής της επιτυχίας της και μέτοχός της ήταν ο Γεώργιος Κωνσταντίνου Τα-
κιατζής.7 

Ακολούθησε μια περίοδος κάμψης στις εμπορικές δραστηριότητες της 
οικογένειας εξαιτίας της αποχώρησης των τριών μετόχων από την κοινή ε-
μπορική επιχείρηση. Η διάσπαση αυτή δεν εμπόδισε τους Τακιατζήδες να 
συνεχίσουν χωριστά πλέον την εμπορική τους δράση. Κύρια αιτία της διά-
στασης των τριών επιχειρηματιών ήταν, μάλλον, η επιδίωξη του προσωπι-
κού κέρδους και του γρήγορου πλουτισμού. Οι εργασίες όμως του εμπορι-
κού αυτού οίκου συνεχίστηκαν με επιτυχία από τους ανεψιούς των Τακια-
τζήδων, τους αδελφούς Λακοβά, οι οποίοι ακολουθώντας το ίδιο επιχειρη-
ματικό μοντέλο οραματίστηκαν και ίδρυσαν τον διάδοχο ομώνυμο εμπορικό 
οίκο των «Ἀδελφῶν Λακοβᾶ». Πρόκειται για τους αδελφούς Λάζαρο, (Λά-
τζκο ή Λάσκαρι, 1791-1860 με έδρα την Πέστη) και Δημήτριο Λακοβά 
(1797-1862, με έδρα τη Χαλκίδα),8 οι οποίοι μετακινήθηκαν σε μικρό χρο-
νικό διάστημα από την Κοζάνη στην Πέστη, ύστερα από την προσπάθεια 
του Δημητρίου και Νικολάου Τακιατζή να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 
γνώσεις και εμπειρίες γύρω από την διεξαγωγή του εμπορίου. Οι Τακιατζή-
                                                           
6. Μαντούβαλος, «Miskolc-Satorajaujhely-Βουδαπέστη: Τα ίχνη της Ελληνικής εμπορι-

κής διασποράς στην Ουγγαρία», σ. 344-346· Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 302-
303. 

7. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 43. 
8. Γονείς των αδελφών Λακοβά ήταν ο Ιωάννης (Νάννος) Λάτζκου, Λακοβά και η Μπο-

ζιάνα Λακοβά, προφανώς κάποια αδελφή των «αυταδέλφων» (Κώδικας Γεννήσεων και 
Βαπτίσεων Αγίου Νικολάου Κοζάνης 1759-1851). 
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δες χρηματοδότησαν τις σπουδές των αδελφών Λακοβά και στη συνέχεια 
τους έκαναν συνεργάτες και μεριδιούχους του καταστήματός τους.9 Μάλι-
στα ο Λάζαρος Λακοβάς άλλαξε στα τελευταία χρόνια της ζωής του το επί-
θετό του σε Τακιατζής.10 Οι ανέκδοτες επιστολές από το Αρχείο της οικογέ-
νειας Τακιατζή μαρτυρούν τη συνεργασία του Δημητρίου Λακοβά με τον 
αγαπημένο του εξάδελφο Κωνσταντίνο Δημητρίου Τακιατζή κατά τα έτη 
1840-1860.11 

Παρόλα αυτά, οι συγγενικές σχέσεις των τριών εμπορευόμενων Τακια-
τζήδων δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες, γεγονός που δημιουργεί πολλά αναπά-
ντητα ερωτήματα, κυρίως όσον αφορά στην επιλογή της επωνυμίας του ε-
μπορικού τους οίκου «Αὐταδελφοὶ Τακιατζῆ». Ο Νικόλαος Εμμανουήλ Τα-
κιατζής, Τακάτζης ή Ταϊκάτζης (1776-1866) φέρεται ως εξάδελφος του Δη-
μητρίου Ιωάννη Τακιατζή (1779-1819), αφού οι πατέρες τους, Εμμανουήλ 
και Ιωάννης Τακιατζής, ήταν αδέρφια. Έπειτα, το πατρώνυμο του νεότερου 
Γεωργίου Τακιατζή (1788-1844) είναι Κωνσταντίνος, ώστε μια αυταδελφική 
σχέση του Γεωργίου με τον Δημήτριο να αποκλείεται, ενώ μια τέτοια με το 
Νικόλαο να θεωρείται απίθανη. Γύρω από το ζήτημα αυτό είχε δημιουργη-
θεί έως τώρα μεγάλη σύγχυση. Η εξακρίβωση του άγνωστου ονόματος του 
πατέρα του Νικολάου Τακιατζή κατέστη δυνατή μέσω του Κώδικα γεννή-
σεων και βαπτίσεων (1759-1851) του ναού του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, 
στην ενορία του οποίου υπάγονταν οι Τακιατζήδες.12 Η ονομασία λοιπόν 
«Αὐταδελφοὶ Ταϊκάτζη», που αποδίδεται τόσο στον εμπορικό οίκο όσο και ‒
όχι ορθά‒ στους Νικόλαο Δ. Τακιατζή, Δημήτριο Ι. Τακιατζή και Γεώργιο 
Κ. Τακάτση ντε Μπέρτζα, είναι εσφαλμένη και χρησιμοποιείται καταχρη-
στικά για τους Τακιατζήδες της δεύτερης γενιάς, υποδηλώνοντας πιθανόν τη 
συγγενική ή ακόμη και την επαγγελματική σχέση των πατέρων τους.13  

                                                           
9. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 14. 
10. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 302-303. 
11 . Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. 
12. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 15. 
13. Τα έγγραφα σύστασης εμπορικών εταιρειών στην Πέστη πριν από το 1867 έχουν κατα-

στραφεί (προσωπική πληροφορία στον Θεοφάνη Πάμπα από υπάλληλο του δημοτικού 
αρχείου Βουδαπέστης). Γνωστή είναι η επωνυμία της εμπορικής εταιρείας του Κων-
σταντίνου Γεωργίου Τακιατζή, πατέρα του ευγενούς Γεωργίου Τακάτση ντε Μπέρτζα. 
Αυτή δηλώνεται ως «Constantinus Takiatzy et Compagnie». Δεν γνωρίζουμε όμως έως 
τώρα τα ονόματα των συνεταίρων του, δηλαδή αν αυτοί ήταν Τακιατζήδες της πρώτης 
γενιάς ή άλλα πρόσωπα. 
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Οι πληροφορίες για τον Κωνσταντίνο Γ. Τακιατζή (1756-1820), πατέρα 
του ευγενούς Γεωργίου Τακάτση ντε Μπέρτζα, αντλούνται από τον παραπά-
νω Κώδικα γεννήσεων και βαπτίσεων, από τον κατάλογο των πολιτογραφη-
θέντων Ελλήνων παροίκων της Πέστης και της Βούδας της περιόδου 1687-
1848, από διάφορα εμπορικά έγγραφα και ιδιαίτερα από την προσωπική του 
διαθήκη του τελευταίου. Έτσι, o κώδικας του Αγίου Νικολάου αποτελεί πο-
λύ σημαντική πηγή, αφού μαρτυρεί ότι ο Ιωάννης Τακιατζής, παππούς του 
Κων. Δ. Τακιατζή, είχε νυμφευφθεί τη Σάννα, με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά: έναν γιο με το όνομα Δημήτριος, πατέρα του Κων. Δ. Τακιατζή, και 
μια κόρη, την Αναστασία.14 Αντίθετα, για τον πατέρα του Νικολάου Τακια-
τζή δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο, παρά μόνο το όνομά του, Εμμανουήλ, και 
ότι απεβίωσε σε κάποιο μέρος της Αυστρίας περί το 1824.15 

Εντούτοις, σύμφωνα με τον Πάμπα, το αρχειακό υλικό που έχει εντοπι-
σθεί και ερευνηθεί μέχρι σήμερα στη Βουδαπέστη για τους Τακιατζήδες της 
πρώτης γενιάς, δεν μπορεί να τεκμηριώσει ακόμη την ίδρυση και τις δρα-
στηριότητες του εμπορικού οίκου των «Αὐταδελφῶν Ταϊκάτζη».16 Συνεπώς, 
δεν μπορεί να δοθεί απάντηση στα ερωτήματα ποια ήταν τα ιδρυτικά της 
μέλη της επιχείρησης, πότε άρχισε η λειτουργία της και πότε έληξε η συνερ-
γασία των «αὐταδελφῶν».17 Η σχετική βιβλιογραφία κάνει λόγο μόνο για τα 
ονόματα και τα βιογραφικά στοιχεία των Τακιατζήδων. Οι εμπορικές δρα-
στηριότητές τους δεν εμφανίζονται πουθενά με αρκετές λεπτομέρειες, ίσως 
διότι το αρχειακό υλικό, τόσο στην Βουδαπέστη όσο και στην Κοζάνη, υπέ-
στη καταστροφές με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να χαθούν αρ-
κετά σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από αυτό. Το 
ίδιο ισχύει και για το Αρχείο του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή, που σώζεται 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Τα έγγραφα αυτού του Αρχείου, 
που θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο κεφάλαιο της μελέτης μας, μαρτυ-
ρούν την οικονομική δραστηριότητα του Κ. Δ. Τακιατζή στην Κοζάνη, σε 
συνεργασία με τους Κοεμτζή και Λακοβά. Πρόκειται για εκμετάλλευση των 
κεφαλαίων που ο Κωνσταντίνος κληρονόμησε από τους πλούσιους γονείς 

                                                           
14. Καλινδέρης, Ο κώδιξ της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σ. 35, 41, 68, 83-86, 97, 

102. 
15. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 15. 
16. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης σ. 302-303. 
17. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 15-16. 
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του, με τη μορφή της σύναψης ομολογιών με κατοίκους της περιοχής οι ο-
ποίοι είχαν άμεση ανάγκη χρημάτων, προκειμένου να εκπληρώσουν τις φο-
ρολογικές υποχρεώσεις τους προς την οθωμανική διοίκηση, κλπ.18 

Όπως προκύπτει από μια ανέκδοτη αρχειακή πηγή που παραθέτει ο 
Πάμπας, ο Εμμανουήλ Τακιατζής, πατέρας του Νικολάου Τακιατζή, πέθανε 
περίπου το 1824 στην Αυστρία (ίσως στη Βιέννη), όπου και ενταφιάστηκε 
προσωρινά. Στην ίδια πηγή σημειώνεται ότι ο γιος του, ο οθωμανικής υπη-
κοότητας έμπορος της Πέστης Νικόλαος, καλείται το 1824 να πληρώσει ως 
τέλη εκταφής το ποσό των 3 φιορινίων και 15 κροϋτσαρίων, ώστε να εγκρι-
θεί από την κυβέρνηση της Αυστρίας η εκταφή των οστών του πατέρα του 
και η μεταφορά τους στην Κοζάνη. Δεν γνωρίζουμε αν ο Ιωάννης Τακιατζής 
εγκατέλειψε ποτέ την Κοζάνη, καθώς και αν έζησε για κάποιο χρονικό διά-
στημα ή αν εγκαταστάθηκε μόνιμα σε χώρες της Αψβουργικής Μοναρχίας. 
Ο μόνος που πολιτογραφήθηκε (27 Νοεμ. 1802) και εγκαταστάθηκε μόνιμα 
στην Ουγγαρία ήταν ο Κων. Γ. Τακιατζής και η οικογένειά του.19 

Από τη στιγμή που οι εμπορικές και κοινωνικές δραστηριότητες των 
Τακιατζήδων της δεύτερης γενιάς μαρτυρούνται στις πηγές, οι αποκαλούμε-
νοι στη βιβλιογραφία «αὐταδελφοί» δεν ενεργούν συλλογικά, αλλά ανεξάρ-
τητα και ατομικά, διαγράφοντας ο καθένας τη δική του επαγγελματική πο-
ρεία. Ο Δημήτριος Τακιατζής ξαναγύρισε στην Κοζάνη το 1808, σε ηλικία 
29 ετών, για προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση και μετείχε ενεργά στην κοι-
νωνική ζωή της γενέτειράς του προσφέροντας τις υπηρεσίες του καθώς και 
χρήματα (με δωρεές και χορηγίες), με στόχο πάντα τη βελτίωσή της.20 

Το 1817-1818 ο Δημήτριος Τακιατζής βρίσκεται στη Βουδαπέστη, ό-
που ασχολείται με το εμπόριο.21 Στα 1819 πεθαίνει από φυματίωση μακριά 
από την πατρίδα του, στη Βιέννη. Εκεί έζησε και εργάστηκε ο δεύτερος γιος 
του, ο Ιωάννης, ως εμπορικός πράκτορας. Τελευταίος επιστρέφει στην Κο-
ζάνη ο Νικόλαος, ο οποίος ζει μόνιμα στην πόλη μέχρι το τέλος της ζωής 
του στα 1866. Ήταν τότε 90 ετών. Ο Γεώργιος Τακιατζής ήταν ο μόνος από 
τους τρεις «αὐταδελφούς» που εγκαταστάθηκε μόνιμα, μαζί με τον πατέρα 
του, στην Ουγγαρία. Έζησε στην Πέστη, ακολουθώντας για ένα μεγάλο διά-

                                                           
18. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. 
19. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 15-16. 
20. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 303-304. 
21. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική, σ. 58. 
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στημα το επάγγελμα του εμπόρου. Στη συνέχεια όμως εγκατέλειψε το εμπό-
ριο και αγόρασε αγροτεμάχια στη χώρα υποδοχής, αποκτώντας μεγάλη δύ-
ναμη ως κτηματίας. Στα 1822 προβιβάστηκε στην τάξη των Ούγγρων ευγε-
νών, λόγω της σημαντικής περιουσίας του. Στην Ουγγαρία δημιούργησε 
πολυμελή οικογένεια, απόγονοι της οποίας ζουν μέχρι σήμερα σε διάφορες 
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Πέθανε το 1844 στην Πέστη.22 

Οι Τακιατζήδες, άνδρες ευρείας μόρφωσης, άξιοι έμποροι, οικονομικά 
ισχυροί, δημιουργικοί και δραστήριοι, φιλογενείς και φιλόμουσοι, ευεργέ-
τησαν ποικιλότροπα τη γενέτειρά τους, όπως και την ελληνορθόδοξη κοινό-
τητα της Πέστης. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε, επί τρεις γενεές, η προσφορά 
τους στην παιδεία, στα γράμματα και γενικά στον ελληνικό πολιτισμό. Με 
σημαντική χρηματοδότηση των «αὐταδελφῶν» Τακιατζή δίδαξε στη Σχολή 
Κοζάνης από το 1804 μέχρι το 1810 ο δάσκαλος Στέφανος Σταμκίδης.23 Ε-
πίσης, οι «Αύτάδελφοὶ Ταϊκατζῆ» επιτέλεσαν ένα εξαίρετο έργο, σε συνερ-
γασία με τον ιερέα Χαρίσιο Μεγδάνη και τους αδελφοὐς Ιωάννη και Γεώρ-
γιο Παπαδημητρίου. Με την ιδιότητα των φροντιστών και των εφόρων της 
κοινότητας, συνέδραμαν το 1810 στην ανέγερση ενός μεγαλύτερου κτηρίου, 
που θα κάλυπτε τις ανάγκες του σχολείου της Κοζάνης, το οποίο κτίστηκε 
πίσω από το ιερό του Αγίου Νικολάου, σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Δί-
πλα στο νέο σχολικό οίκημα κτίστηκε τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή το 
1813, ένας μικρός οικίσκος ως εντευκτήριο λογίων της πόλης, που έφερε την 
επιγραφή Οἶκος Βελτιώσεως.24 

Οι «Αὐταδελφοὶ Ταϊκάτζη» εκλέχτηκαν παμψηφεί από τον λαό της Κο-
ζάνης έφοροι αλλά και επίτροποι της Σχολής της πόλης και αποδέχτηκαν με 
προθυμία το βαρύ και πολύ σημαντικό έργο της επιτροπίας και της διοίκη-
σής της. To ενδιαφέρον τους για την πρόοδο της Σχολής παρέμεινε αμείωτο 
ακόμη και όταν χρειαζόταν να βρίσκονται μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους. Παρόλο που ο Δημήτριος I. Τακιατζής βρισκόταν στην Πέστη, το 
1818, ζήτησε με δύο επιστολές προς τους επιτρόπους της Σχολής την απο-
στολή έκθεσης με λεπτομερή περιγραφή της τρέχουσας κατάστασής της, 
                                                           
22. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 16. 
23. Βλ. άρθρο του I. Παπανικολάου στην Καλλιόπη (1 Σεπτεμβρίου 1819, σ. 155). Για μια 

άλλη εκδοχή των πραγμάτων βλ. Καρανάσιος «Η σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο 
αιώνα», σ. 166, ο οποίος αναφέρει ότι η διδασκαλία του Σταμκίδη στην Κοζάνη άρχισε 
το 1808. 

24. Καρανάσιος, «Eπισκόπηση ιστορίας της Bιβλιοθήκης Kοζάνης», σ. 264-265. 
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καθώς και τις επιδόσεις των μαθητών στις δημόσιες εξετάσεις που είχαν γί-
νει στις 17 Φεβρ. του ίδιου έτους. Η έκθεση αυτή στάλθηκε στην Πέστη στις 
22 Ιουν. 1818, πληροφορώντας τον Δ. Τακιατζή ότι τα μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής περιλάμβαναν εκτός από κληρικούς και λαϊκούς, όπως τον γνω-
στό ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο25 τον Μιχαήλ Περδικάρη26 και τον 
σοφολογιότατο σχολάρχη Γεώργιο Λούια. Προς τιμήν των συνδρομητών της 
Σχολής εκφωνήθηκαν από τους μαθητές εγκώμια.27 

Επίσης, οι «Αὐταδελφοὶ Ταϊκάτζη»,28 ως έφοροι της Σχολής, προσπα-
θούσαν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της. Με δική τους πρωτοβουλία έκαναν έρανο, συ-
γκεντρώνοντας αρκετά χρήματα από συνεισφορές συμπατριωτών τους και 
άλλων στη Πέστη και στη Βιέννη. Από τους τόκους του ποσού που συγκε-
ντρώθηκε πληρώνονταν οι μισθοί των διδασκάλων. Επιπλέον, οι Τακιατζή-
δες συνέδραμαν και ενίσχυσαν υλικά και ηθικά τους λογίους της εποχής 
τους. Ο Δημήτριος Ιωάννου Τακιατζής, ο Κωνσταντίνος Γ. Τακιατζής και ο 
                                                           
25. Ο Γεώργιος Σακελλάριος (1767-1838) έμπορος, ιατρός, λογοτέχνης, διανοούμενος, βρί-

σκεται στην πρώτη γραμμή των Ελλήνων διανοουμένων της προεπαναστατικής περιό-
δου. Έχοντας γνωρίσει στη Βιέννη τον Ρήγα Βελεστινλή, τον συνδράμει στα επαναστα-
τικά του σχέδια, συμμετέχοντας στην προώθηση της ιδέας για την απελευθέρωση των 
Ελλήνων. Οι σπουδές του στη Βιέννη τον φέρνουν σε επαφή με σπουδαίους ιατρούς 
της εποχής καθώς και με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή επιστημονική γνώση. Στο έργο του 
καταγράφονται πολλές ασθένειες και οι θεραπείες τους, με επιστημονική βάση, γεγονός 
που δείχνει και το επίπεδο της ιατρικής την εποχή αυτή· βλ. Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης 
ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 372-374. 

26. Ο Μιχαήλ Περδικάρης (Κοζάνη, 1766 – Μοναστήρι, 1828) ήταν ιατρός και λόγιος κατά 
την περίοδο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές 
του στην Κοζάνη, μετέβη στο Βουκουρέστι και στην Πάντοβα, όπου σπούδασε ιατρική. 
Έπειτα άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στην Κοζάνη αποκτώντας μεγάλη φήμη, με απο-
τέλεσμα να προσληφθεί ως ιατρός του Μουχτάρ πασά στη Ναύπακτο. Προσέφερε, επί-
σης, τις ιατρικές υπηρεσίες του σε Οθωμανούς αξιωματούχους στη Μακεδονία. Το 
1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας τον προσκάλεσε να μεταβεί στο Ναύπλιο, για να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του ως ιατρός στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος· βλ. γι’ αυτὀν 
Γουναρόπουλος, «Κοζανικά», Πανδώρα 22 (1872) 558-559· πβ. Βασιλική Νοτοπούλου, 
«Ανέκδοτη επιστολή προς τον Κοζανίτη ιατροφιλόσοφο Μιχαήλ Περδικάρη», Η Δυτική 
Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, ό.π., σ. 751-757. 

27. Δύο από τα χαριτωμένα εγκώμια που εκφωνήθηκαν από μικρούς μαθητές της Σχολή 
ήταν αυτά του γιου τού σχολάρχη Γεωργίου Λούια και του Κωνσταντίνου, γιου τού 
Δημητρίου I. Τακιατζή, τότε έξι ετών, ο οποίος απήγγειλε: «Τί νήπιον κι’ ἂν εἶμαι; Τὸν 
Κύριον αἰνῶ, καὶ τοὺς καλοὺς προστάτας τιμῶ καὶ προσκυνῶ»· ο Κ. Γ. Λούιας: 
«Ἑπταετὴς ἂν κ’ εἶμαι, τὸ χρέος μου γνωρίζω, Σχολῆς μας τοὺς προστάτας τιμῶ καὶ 
εὐφημίζω»· βλ. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 17. 

28.  Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 58. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%A0%CE%93%CE%94%CE%9C)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8D%CF%80%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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γιος του, ο Γεώργιος Κ. Τακιατζής ή Τακάτζης ντε Μπέρτζα, χρηματοδότη-
σαν εκδόσεις Κοζανιτών συγγραφέων, όπως δύο έργα του Χαρισίου Δ. Με-
γδάνη (Ὁδηγία χριστιανικὴ και Καλλιόπη παλινοστοῦσα) και Γεωργίου Σα-
κελλαρίου (Ποιημάτια). Τα ονόματα τους εμφανίζονται σε καταλόγους συν-
δρομητών βιβλίων στα προεπαναστατικά χρόνια.29 
 
 
ΙΙ. Γενεαλογικά της οικογένειας Τακιατζή 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Τακι-
ατζή.30 Παρουσιάζει με αναλυτικό και γλαφυρό τρόπο τους Τακιατζήδες με 
βάση: τη γενιά τους, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, την οικογενει-
ακή τους κατάσταση, τους απογόνους τους, το μορφωτικό τους επίπεδο, τις 
διοικητικές θέσεις που είχαν αναλάβει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κα-
θώς και τα αξιώματα που είχαν αποκτήσει στις χώρες της Κεντρικής Ευρώ-
πης. 
  

                                                           
29.  Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 17. 
30.  Καλινδέρης, Ο κώδιξ της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σ. 35, 41, 68, 83-86, 97, 

102· Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 59-61. 
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Α. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 

 
– Έμπορος στην Αυ-
στρίας. Πέθανε το 
1824. 
– Ανήκει στην πρώτη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

Β. ΙΩΑΝΝΗΣ 
    ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 
 
– Έμπορος στην Πέ-
στη. 
– Ανήκει στην πρώτη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 

 
– Έμπορος και ευεργέτης 
τόσο του ιερού ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου όσο 
και του ελληνικού σχολεί-
ου της Πέστης. 
– Ανήκει στην πρώτη 
γενιά των Τακιατζήδων. 

– Είχε αποκτήσει τρία 
παιδιά από τη σύζευξή 
του με την Αναστασία.  

– Είχε αποκτήσει τρία 
παιδιά από τη σύζευξή 
του με τη Σάννα. 

– Είχε αποκτήσει έναν γιο 
από τη σύζευξή του με την 
Ζωΐτσα. 

– Πρόκειται για την 
Αλεξάνδρα, τη Βασι-
λική και τον Νικόλαο, 
ο οποίος ακολούθησε 
το επάγγελμα του πα-
τέρα του με μεγάλη 
επιτυχία. 
– Ανήκουν στη δεύτε-
ρη γενιά των Τακια-
τζήδων. 
 
 

– Πρόκειται για την 
Αναστασία, τον Δη-
μήτριο και την Ελένη. 
– Ανήκουν στη δεύτε-
ρη γενιά των Τακια-
τζήδων. 

– Πρόκειται για τον 
Γεώργιο Τακιατζή ντε 
Μπέρζα.  
– Ανήκει στη δεύτερη 
γενιά των Τακιατζήδων. 

i.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 

 
– Έμπορος και διαχει-
ριστής της πατρικής 
περιουσίας. 
– Ανήκει στη δεύτερη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

i.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 

 
– Έμπορος, χρηματο-
δότης, έφορος και επί-
τροπος της Σχολής της 
πόλεως, δωρητής βι-
βλίων, χορηγός εκδό-
σεων βιβλίων και δια-
χειριστής της πατρικής 
περιουσίας. 
– Ανήκει στη δεύτερη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

i. ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΙΑ-  
   ΤΖΗ ΝΤΕ ΜΠΕΡΖΑ: 
 
– Μεγαλέμπορος, διαχει-
ριστής της πατρικής περι-
ουσίας και ευγενής. (του 
απονεμήθηκε ο ουγγρικός 
τίτλος ευγένειας). 
– Ανήκει στη δεύτερη 
γενιά των Τακιατζήδων. 
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– Νυμφεύθηκε τη Μα-
τιώ και μαζί της απέ-
κτησε πέντε παιδιά.  
 

– Νυμφεύθηκε τη Θε-
οδώρα, κόρη του προ-
εστού και κοτζάμπαση 
της πόλεως Ρούση Γ. 
Κοντορούση, φιλικά 
προσκείμενου στον 
Αλή πασά της Ηπεί-
ρου.  
– Απέκτησε μαζί της 
πέντε παιδιά. 

– Κτηματίας στο κομιτάτο 
του Arad (Berza). 
– Ιδιοκτήτης πολυκατοι-
κιών. 
– Μέλος του εμπορικού 
επιμελητηρίου.  

– Πρόκειται για τους 
Μενέλαο, Δημήτριο, 
Κωνσταντίνο και 
Γεώργιο. 
– Ανήκουν στην τρίτη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

– Πρόκειται για τον 
Νικόλαο, τον Κων-
σταντίνο (που μελετά-
με) την Άννα, την   
Αναστασία και τον 
Ιωάννη. 
– Ανήκουν στην τρίτη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

– Ιδρυτής της Εμπορικής 
Τράπεζας  Πέστης. 
– Χορηγός σε εκδόσεις 
βιβλίων.  

 
– Η μοναδική του κό-
ρη, η όμορφη Αναστα-
σία, αποτέλεσε το μή-
λον της έριδας, διότι 
άρεσε στον Αλή πασά. 
Ενώ ήταν αρραβωνια-
σμένη με τον αγωνιστή 
Γεώργιο Λασσάνη που 
εκείνη την εποχή βρι-
σκόταν εκτός Κοζάνης, 
ο Αλή πασάς ήθελε να 
την αποκτήσει. Δεν τα 
κατάφερε όμως, διότι 
μαθεύτηκε στην Κοζά-
νη ότι ο Αλής έστειλε 
ανθρώπους του να την 
κλέψουν. Αμέσως οι 
προύχοντες της πόλης 
την πάντρεψαν με τον 
ιερέα Δημήτριο Με-
γδάνη, για να την σώ-
σουν από τα χέρια του 
πασά.   

 
ii. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
    ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ: 
 
– Λόγιος, φιλόμουσος 
έμπορος, οστιάριος, 
πρωτονοτάριος (1852). 
– Ρεφεντάριος. 
– Ιδρυτικό μέλος και 
πρόεδρος του Φιλεκ-
παιδευτικού Συλλόγου 
«Ο Φοίνιξ» (1873). 
– Έφορος σχολείων 
Κοζάνης,  ιδρυτής του 
Παρθεναγωγείου.  
– Δωρητής οικοπέδου 
για την ανέγερση του 
ναού του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου.  
– Δωρητής 500 οθωμα-
νικών λιρών και ενός 
οικοπέδου για την κα-
τασκευή νεκροταφείου 
δίπλα στον ναό του 
Αγίου Γεωργίου.  

 
– Νυμφεύθηκε την κόρη 
του άρχοντα Κωνσταντί-
νου Δογαλή, Ελισάβετ 
και μαζί της απέκτησε 
εφτά παιδιά.  
– Πρόκειται για την Αι-
κατερίνη, (η οποία συν-
δέθηκε με τον εμπορικό 
οίκο στο Τοκάι), τον 
Κωνσταντίνο, την Αγνή, 
τον Νικόλαο, τον Αλέ-
ξανδρο (πέθανε σε μικρή 
ηλικία), τον Αλέξανδρο 
τον πρεσβύτερο και την 
Ελένη. 
– Ανήκουν στην τρίτη 
γενιά των Τακιατζήδων. 
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– Χορηγίες για εκδό-
σεις βιβλίων και εμπό-
ριο βιβλίου μικρής 
κλίμακας. 
– Οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες με 
ομολογίες. 
– Ανήκει στην τρίτη 
γενιά των Τακιατζή-
δων. 

– Κανένα από τα παι-
διά του δεν είχε εμπο-
ρικές και, γενικά, οικο-
νομικές δραστηριότη-
τες. 

– Νυμφεύθηκε την 
Αναστασία, κόρη του 
Καστοριανού εμπόρου 
Παναγιώτη Θεοφύ-
λακτου. 
– Απέκτησαν τρία παι-
διά: τον Ιωάννη, τον 
Δημήτριο και τον Ι-
ωάννη, που πέθαναν 
σε μικρή ηλικία.  
– Ανάδοχός τους ήταν 
ο Δημήτριος Κ. Κο-
εμτζής, έμπορος και 
κτηματίας, με τον ο-
ποίο συνεργαζόταν 
επαγγελματικά ο Κων. 
Δ. Τακιατζής.  
– Άφησε την περιουσία 
του στον Κοζανίτη 
έμπορο Ατλάζη. 

– Εμπορικές και γενικά 
οικονομικές δραστηριότη-
τες  είχαν ο Νικόλαος και 
ο κτηματίας Αλέξανδρος 
ο πρεσβύτερος. 
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ΙΙΙ. Δημήτριος Ιωάννη Τακιατζής (1779-1819) 
 
Ο Δημήτριος Τακιατζής ή Ταϊκατζής, πατέρας του Κωνσταντίνου Τακιατζή 
που μελετάμε, ήταν ο δεύτερος από τους τρεις Τακιατζήδες που ίδρυσαν την 
εμπορική εταιρεία των «Αὐταδελφῶν Τακιατζῆ». Ο Δημήτριος Ι. Τακιατζής 
γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1779. Πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Τακιατζής, 
γόνος της μεγάλης οικογενείας των εμπόρων Τακιατζήδων. Ο Δημήτριος 
βαπτίστηκε στις 18 Απριλίου 1779 στον ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, 
με ανάδοχο την Αλεξάνδρα Κυρατζή.31 

Ο Ιωάννης και η Σάννα Τακιατζή απέκτησαν τρία τέκνα: δύο θυγατέ-
ρες, την Αναστασία και την Ελένη, και έναν γιο, τον Δημήτριο. Ως μοναχο-
γιός ο Δημήτριος κληρονόμησε όλη τη σεβαστή περιουσία του εύπορου πα-
τέρα του. Από πολύ μικρή ηλικία μαθήτευσε στη Σχολή της Κοζάνης, έχο-
ντας ως δάσκαλό του τον ιερομόναχο Αμφιλόχιο Παρασκευά. Στην ηλικία 
των 8 ή 10 ετών εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Πέστη της Ουγγαρίας. Εκεί 
παρακολούθησε μαθήματα εμπορικής φύσεως, έμαθε πολλές ευρωπαϊκές 
γλώσσες και άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο και με άλλες οικονομικές 
δραστηριότητες.32 

Σε κατάλογο των Ελλήνων εμπόρων της Πέστης του 1793 καταγράφε-
ται και το όνομα του Δημητρίου Τακετζή με λατινικούς χαρακτήρες ως 
«Demetrius Takedgyi». Από τον κατάλογο αυτό, που μελετήθηκε διεξοδικά 
από τον Θ. Πάμπα, αντλείται η πληροφορία πως ο Δημήτριος Τακιατζής 
κατοικούσε στην οικία Domo Popiniana και ασχολείτο με το εμπόριο προϊό-
ντων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πιθανόν το ελληνικό όνομα να ταυ-
τίζεται με τον Κοζανίτη έμπορο Δημήτριο Ι. Τακιατζή, αν και ήταν τότε μό-
νο 15 ετών.33 

Σύμφωνα με την ισχύουσα στην Αυστροουγγαρία νομοθεσία, ο Δημή-
τριος δεν είχε την δικαιοπρακτική ικανότητα εξάσκησης εμπορικής και, γε-
νικά, οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Για 
την απόκτηση αυτής της ιδιότητας έπρεπε ένας έμπορος να είχε συμπληρώ-
σει το 23ο έτος της ηλικίας του και να είχε παρακολουθήσει τον πρώτο κύ-

                                                           
31. Βλ. Καλινδέρης, Ο κώδιξ της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σ. 35, 41, 68, 83-86, 

97, 102. 
32. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 303-304. 
33. Βλ. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 27. 
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κλο των απαραίτητων μαθημάτων.34 Ίσως ο Δημήτριος να ασκούσε το ε-
μπόριο κρυφά και όχι νόμιμα, έχοντας την προστασία κάποιου άλλου εμπό-
ρου, που μάλλον τον είχε προσλάβει ως τσιράκι. Έπειτα, ο Δημήτριος με 
πολλές προσπάθειες έγινε συνεργάτης του αφεντικού του, γεγονός που ίσως 
μπορεί να ταυτιστεί με την ίδρυση της εμπορικής εταιρίας των «Αὐταδελ-
φῶν Τακιατζῆ». Από τη μελέτη των σχετικών πηγών οδηγούμαστε στο συ-
μπέρασμα ότι ο Δημήτριος Τακιατζής βρισκόταν στην υπηρεσία του Εμμα-
νουήλ Τακιατζή και, όταν έφτασε σε ώριμη ηλικία, επιδόθηκε σε ανεξάρτη-
τες εμπορικές δραστηριότητες. 

Ο Δημήτριος, ως φιλομαθής και δραστήριος, παράλληλα με τις οικονο-
μικές του δραστηριότητες, επιδόθηκε στην εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών 
και εμπορικών κωδίκων και κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να απο-
κτήσει αξιοσέβαστη κινητή και ακίνητη περιουσία. Το 1808 επέστρεψε στην 
Κοζάνη, προφανώς για μόνιμη εγκατάσταση, έχοντας αποκτήσει πλέον με-
γάλη εμπειρία καθώς και σημαντικά κεφάλαια, που θα του έδιναν τη δυνα-
τότητα να ασχοληθεί και με άλλα έργα στη γενέτειρά του. Έτσι, μετείχε ε-
νεργά στα δημόσια ζητήματα της πόλης, προσφέροντας χρήματα και υπηρε-
σίες για την οικονομική και κοινωνική της ευημερία. Ο Δημήτριος ήταν τότε 
29 ετών και συνέχισε να ασχολείται με το εμπόριο και, γενικά, με οικονομι-
κής φύσεως ζητήματα, τη διαχείριση των οποίων ανέλαβε μετά τον θάνατό 
του ο γιος του Κωνσταντίνος Τακιατζής.35 

Το 1809 νυμφεύτηκε με συνοικέσιο τη Θεοδώρα, κόρη του κοτζάμπαση 
της Κοζάνης Ρούση Γεωργίου Κοντορούση και αδελφή του λογίου Γεωργί-
ου Ρουσιάδη/Κοντορούση. Ο Κοντορούσης (παππούς του Κωνσταντίνου Δ. 
Τακιατζή), είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με το εμπόριο. Επομένως, η οικο-
γένεια του Ρούση Κοντορούση ανήκε στις πλουσιότερες και πολιτικά ισχυ-
ρότερες της πόλης, αφού εκείνη την εποχή αυτός ο κοτζαμπάσης είχε τη στη-
ριξη του παντοδύναμου δυνάστη της Ηπείρου Αλή πασά. Ανάλογη με τον 
πλούτο και την κοινωνική θέση αυτής της οικογένειας ήταν και η προίκα 
που έδωσε ο πατέρας στην αγαπημένη του θυγατέρα Θεοδώρα, προκειμένου 
να εξοπλίσει το νέο σπιτικό της. Συγκεκριμένα, η αξία της προίκας που πήρε 
ανερχόταν στους 346.080 παράδες. Η προικοδότηση επισφραγίστηκε με το 

                                                           
34. Σειρηνίδου, Έλληνες στην Βιέννη, σ. 242. 
35. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 303-304. 
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απαραίτητο προικοσύμφωνο, το οποίο συντάχθηκε και υπογράφτηκε στις 31 
Ιανουαρίου 1809. Ο πατέρας της νύφης Ρούσης Κοντορούσης και η σύζυγός 
του, η κυρία Μποζιάνα, συμφώνησαν με τον έμπορο Δημήτριο Ι. Τακιατζή 
να του δώσουν την κόρη τους ως σύζυγο και συμπαραστάτη σε χαρές και 
λύπες, ευχόμενοι στο νέο ζευγάρι «μακρότητα ἡμερῶν, τεκνογονίαν καὶ 
προκοπήν, ὅτι εὐχαὶ γονέων στηρίζουσι θεμέλια οἴκων». Στη συνέχεια πα-
ρατίθεται η προίκα που έλαβε ο Δημήτριος Τακιατζής και η αξία της:36 

ΠΡΟΙΚΑ ΑΞΙΑ 
Α. Δύο αμπέλια συνολικής έκτασης πέντε στρεμμά-

των 
16.000 γρόσια 

Β. Ένα μεγάλο σπίτι και ένα μεσαίο εργαστήριο 120.000 γρόσια 
Γ. Χρυσά, μαργαριταρένια και ρουμπινιένια κοσμή-

ματα, σκουλαρίκια και δακτυλίδια 
60.000 γρόσια 

Δ. Πολλά φορέματα, αρκετά αντεριά 20.000 γρόσια 
Ε. Μερικούς σαγιάδες 10.000 γρόσια 
ΣΤ. Υποκάμισα και μαντήλες 12.000 γρόσια 
Ζ. Ντουλάπες και παπλώματα 18.000 γρόσια 

 
Ο Δημήτριος απέκτησε με τη Θεοδώρα πέντε τέκνα: δύο γιους και τρεις κό-
ρες. Πρωτότοκος γιος ήταν ο Νικόλαος, που γεννήθηκε περί το 1810. Έπο-
νται ο Κωνσταντίνος, που εξετάζουμε στην εργασία μας, η σεβαστή Άννα ή 
αλλιώς Σάννα, σύζυγος του Δημητρίου Κ. Κοεμτζή, με τον οποίο δεν απέ-
κτησε παιδιά. Ο Δημήτριος Κ. Κοεμτζής συνεργάσθηκε με τον αδελφό τής 
γυναίκας του, Κωνσταντίνο Τακιατζή, επί πολλά χρόνια και με μεγάλη επι-
τυχία.37 Ακολούθησαν η Αναστασία και ο Ιωάννης Δ. Τακιατζής (1815), ο 
οποίος εργαζόταν ως εμπορικός πράκτορας στη Βιέννη, όπου και πέθανε σε 
ηλικία μόλις 24 ετών από φυματίωση πνευμόνων, άγαμος και άτεκνος. Ετά-
φη στο ελληνικό τμήμα του νεκροταφείου Sankt Marx.38 

Ο Δελιαλής γράφει, παραθέτοντας τη γνώμη του Μεγδάνη για την προ-
σωπικότητα του Δημητρίου, τα εξής:39 

                                                           
36. Βλ. Ν. Π. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως της Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970· 

η διαθήκη του Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή στις σ. 10-13. 
37. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. 
38. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 29. 
39. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 28. 
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«Ο Δημήτριος έγινε σύντομα ο θερμότερος Ζηλωτής και ακάματος 
Φροντιστής υπέρ της συστάσεως της Σχολής της πατρίδας του. 
Ήτον ο Έφορος εις αυτήν, και ο επιμελέστατος Κηδεστής δια πά-
σαν βελτίωσίν της· και δεν έλειψε και μακρόθεν επί της Απουσίας 
του να επιβλέπη τα δέοντα και να εννοιάζεται δια τα χρήζοντα, και 
έως της υστάτης αναπνοής του να αποστέλλη βιβλία προς Πλουτι-
σμόν της Βιβλιοθήκης και να γράφη προτρεπτικώς υπέρ της καλής 
Επιδόσεως των Τέκνων μας». 

 
Σημειωτέον ότι ο Δ. Τακιατζής χρηματοδότησε την έκδοση των βιβλίων του 
Μεγδάνη Ὁδηγία Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξος καθώς και Καλλιόπη παλινο-
στοῦσα.40 

Περί το 1818 ο Δημήτριος Τακιατζής βρίσκεται για επαγγελματικούς 
λόγους στην Πέστη. Με δύο επιστολές του προς τους υπεύθυνους της Σχο-
λής, ζητάει την αποστολή λεπτομερούς έκθεσης, προκειμένου να πληροφο-
ρηθεί την κατάστασή της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για την εξέταση των 
μαθητών που έλαβε χώρα στις 17 Φεβρ. 1818. Στους μαθητές της Σχολής 
ανήκε και ο εξαετής γιος του Κων. Τακιατζής. 

Ο Δημήτριος I. Τακιατζής πέθανε ανάμεσα στις 21 Σεπτεμβρίου με 3 
Οκτ. 1819 από φυματίωση στο σπίτι του στη Βιέννη,41 στο προάστειο Leo-
poldstadt, σε ηλικία 41 ετών. Δεν έχει εξακριβωθεί ο τόπος ταφής του. Ο 
αδελφός της γυναίκας του Γεώργιος Ρουσιάδης/Κοντορούσης εκφώνησε 
προς τιμήν του επιτάφιο στην κηδεία του και συνέθεσε ελεγείο.42 Επιτάφιο 
λόγο εκφώνησε και ο Χαρίσιος Μεγδάνης στο μνημόσυνο του ανδρός, που 
έγινε στην Κοζάνη, στις 3 Φεβρ. 1820.43 Ο Δημ. Τακιατζής υπήρξε άνθρω-
πος ευρείας παιδείας και φιλόπατρις, διότι συνέδραμε ηθικά και υλικά πολ-

                                                           
40. Βλ. Χαρίσιος. Μεγδάνης, Καλλιόπη παλινοστοῦσα ἢ Περὶ ποιητικῆς μεθόδου, Πραγμα-

τεία φιλολογηθεῖσά τε καὶ ἐκπονηθεῖσα ἐπιμελῶς, καὶ εὐτάκτως, παρὰ τοῦ ἐν Ἱερεῦσιν 
ἐλαχίστου Χαρισίου Δημητρίου Μεγδάνου τοῦ ἐκ Κοζάνης πρὸς χρῆσιν καὶ ὠφέλειαν τῶν 
φιλόμουσων νέων τοῦ Γένους τῶν τὴν ποιητικήν μετερχομένων καὶ νῦν πρῶτον 
ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ ἐντιμολογιωτάτου καὶ φιλογενεστάτου κυρίου Δημητρίου Ἰωάννου 
Τακιατζῆ, Ἐν Βιέννῃ τῆς Αὐστρίας, ἐκ τῆς τυπογραφίας τοῦ Ἰωάννου Σνείρερ, 1819· Ν. 
Π. Δελιαλής, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1948, 
σ. 219, αρ. 834. Ο Γουναρόπουλος, «Τα Κοζανικά», σ. 536, χαρακτηρίζει την έκδοση 
ως «βιβλίον ἄμουσον, ἀσυνάρτητον, ἄτεχνον καί ἄχαρι». 

41. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 27.  
42. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 29-30. 
43. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 26-46. 
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λούς Έλληνες λογίους και ευεργέτησε ποικιλοτρόπως την ιδιαίτερη πατρίδα 
του. 
 
 
IV. Κωνσταντίνος Δημητρίου Τακιατζής (1812-1896) 
 
Ο Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής44 ήταν ο τελευταίος απόγονος της μεγάλης 
οικογενείας των Τακιατζήδων. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1812 στην Κο-
ζάνη και βαπτίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους στον ναό του Αγί-
ου Νικολάου. Σε ηλικία μόλις 7 ετών στερήθηκε τον πατέρα του. Αν εξαιρέ-
σουμε τις ψυχολογικές συνέπειες αυτού τoυ γεγονότος, δεν επηρεάστηκε 
αρνητικά η σταδιοδρομία του, διότι ο πατέρας του, ως ένας από τους πλου-
σιότερους Κοζανίτες, άφησε σεβαστή περιουσία, την οποία διαχειριζόταν 
άριστα η μητέρα του.45 

Αφού παρακολούθησε με επιτυχία την εγκύκλια παιδεία στη Κοζάνη με 
δάσκαλο το Νικόλαο Τριανταφυλλίδη, ο Κωνσταντίνος μετέβη, κατά τον 
Λιούφη, στην Αθήνα για να ακολουθήσει περαιτέρω σπουδές, ώστε να ανα-
λάβει τις εμπορικές επιχειρήσεις της οικογενείας. Η πληροφορία αυτή δεν 
φαίνεται αξιόπιστη, όπως παρατηρεί ο Δελιαλής, γιατί ο υποτιθέμενος χρό-
νος των σπουδών του στη Αθήνα συμπίπτει με τα χρόνια της ελληνικής Ε-
πανάστασης και τις μεγάλες δυσκολίες που υπήρχαν για οποιασδήποτε μορ-
φής επικοινωνία με τη νότια Ελλάδα. ΟΙ δρόμοι όμως προς τις χώρες της 
αυτοκρατορίας των Αψβούργων στα χρόνια αυτά ήταν ανοιχτοί.46 

Σύμφωνα με τον Πάμπα, τεκμηριώνεται ένα ταξίδι του Κωνσταντίνου 
στην Πέστη στα 1824. Με κάποιο καραβάνι από τη Δυτική Μακεδονία φθά-
νει στο Σεμλίνο, όπου μαρτυρείται η παρουσία του στο λοιμοκαθαρτήριο 
του συνοριακού σταθμού της πόλης, σε ηλικία μόλις 13 ετών. Σημειωτέον 
ότι το 1824 με 1825 οι αψβουργικές Αρχές πραγματοποιούν απογραφή των 
υπηκόων τους που ζούσαν στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες 
ανήκαν στην Αψβουργική Μοναρχία. Η απογραφή αυτή δεν περιοριζόταν 
μόνο στους τόπους εγκατάστασης των υπηκόων της,, αλλά επεκτεινόταν και 
σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς, ακόμη και σε αυτούς όπου έκαναν 
                                                           
44. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 79. 
45. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 31-32. 
46. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 13. 
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υγειονομικό έλεγχο (καραντίνα), προκειμένου να τους δοθεί η άδεια να πε-
ράσουν τα σύνορα. Συνοριακοί υπάλληλοι κατέγραφαν σε ειδικά βιβλία τις 
απαντήσεις των ταξιδιωτών στα ερωτήματα που τους υπέβαλλαν με βάση 
ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, καθώς και τα φυσικά τους χαρακτηρι-
στικά.47 

Η διάρκεια της παραμονής του Κωνσταντίνου Τακιατζή στην Πέστη 
δεν υπερέβει το ένα τρίμηνο. Ο σκοπός του ταξιδιού του παραμένει μέχρι 
σήμερα άγνωστος. Αν όντως ο μικρός του εγγράφου ήταν ο Κωνσταντίνος, 
δεν ήταν δυνατόν να επισκέφθηκε την περιοχή αυτή για μόνιμη εγκατάστα-
ση και να έμεινε εκεί μόνο τρεις μήνες. Οπωσδήποτε, ήθελε να ενημερωθεί 
για κάτι ή να γνωρίσει κάτι που ήταν δύσκολο να το μάθει από τη μακρινή 
Κοζάνη. Η δήλωσή του στις τελωνειακές Αρχές ότι πηγαίνει στην Πέστη 
προκειμένου να επισκεφθεί τον αγαπημένο του πατέρα δεν ευσταθεί, διότι ο 
πατέρας του είχε πεθάνει στη Βιέννη ήδη το 1819.48 Πιθανόν ο μικρός Κων-
σταντίνος να απάντησε με αυτόν τον τρόπο στους άγνωστους φύλακες, γιατί 
φοβήθηκε μήπως συλληφθεί από τις αυστριακές Αρχές. Όμως μόνο υποθέ-
σεις μπορούν να γίνουν για τον σκοπό του ταξιδιού του. Προφανώς, εκείνη 
την περίοδο ζούσαν στη Πέστη αρκετοί συγγενείς του, όπως οι θείοι του 
Νικόλαος Εμ. Τακιατζής, Κωνσταντίνος Γ. Τακιατζής, Γεώργιος Ρουσιάδης, 
καθώς και τα τρία ξαδέλφια του, ο Γεώργιος Κ. Τακάτσης και τα αδέλφια 
Λακοβά, Λάζαρος και Δημήτριος, τέκνα της θείας του. Ο μικρός Κωνστα-
ντίνος ήθελε να τους επισκεφθεί και να τους γνωρίσει. Αφού δε ο πατέρας 
του είχε πεθάνει, ο μικρός Κωνσταντίνος ήθελε να τους συμβουλευθεί πριν 
αρχίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. 

Επιστρέφοντας από αυτό το ταξίδι στη μακρινή Πέστη, εγκαταστάθηκε 
μόνιμα στην Κοζάνη, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο, ακολουθώντας την 
οικογενειακή παράδοση και αναλαμβάνοντας το πατρικό κατάστημα.49 Πα-
ράλληλα, αναμείχθηκε ενεργά στα κοινοτικά πράγματα της πόλης, κατα-
λαμβάνοντας υψηλά αξιώματα, τόσο λόγω της κοινωνικής και οικονομικής 
του επιφάνειας όσο και της ισχυρής προσωπικότητάς του. Από διάφορους 
κώδικες της περιοχής προκύπτει ότι ο Κ. Δ. Τακιατζής διετέλεσε κατά τα 
έτη 1837-1849 οστιάριος και ρεφερεντάριος της κοινότητος Κοζάνης, ενώ το 
                                                           
47. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 32-33. 
48. Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 27-28· Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 13. 
49. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 32-33. 
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1852 κατέλαβε το αξίωμα του πρωτονοταρίου, δηλαδή αξιωματούχου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια έγινε Έφορος των Σχολών της 
πόλεως, θέση που κατείχε για αρκετά έτη και ο πατέρας του Δημήτριος. Το 
1874 εκλέχθηκε πρόεδρος του Φιλολογικού και Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου 
Κοζάνης «Ο Φοίνιξ». Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε περί το 1873, με στόχο 
την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας όχι μόνο στην πόλη της Κοζάνης, αλλά 
και στην ευρύτερη περιοχή.50 

Από το παρατιθέμενο εδώ έγγραφο που μελετήθηκε στο αρχείο του 
Κ. Δ. Τακιατζή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, φαίνεται ότι ανά-
μεσα στα τέλη του 1847 με αρχές του 1848 ο Κωνσταντίνος αρραβωνιάστη-
κε και νυμφεύθηκε την Αναστασία, κόρη του Καστοριανού εμπόρου Πανα-
γιώτη και της Ναούμας Φυλακτού. Το γεγονός πιστοποιείται από την επι-
στολή του εξαδέλφου του Δημητρίου Λακοβά, που έδρευε τότε στη Χαλκίδα 
(15.3.1848), με παραλήπτη τον Κ. Δ. Τακιατζή. Ο Δημήτριος Λακοβάς συγ-
χαίρει τον Κωνσταντίνο για τον επικείμενο γάμο του με την Αναστασία και 
του εύχεται την πολυτεκνία του Αβραάμ και της Σάρας. Όπως γράφει: 
Ἐπληροφορήθην τόσον διά αἴσιον τῆς ὑγείας σας, καθώς καί διά τήν σύζευξίν 
σας μετά τῆς ἐρασμίου κυρίας Ἀναστασίας, σᾶς εὔχομαι λοιπόν πολλυχρόνιον, 
εὐημερίαν και πολυτεκνείαν Ἀβραάμ καί τῆς Σάρας.51 

Εδώ φαίνεται η άριστη σχέση του Λακοβά με την οικογένεια του Κ. Δ. 
Τακιατζή, που ξεπερνά το εμπορικό και οικονομικό συμφέρον, το οποίο α-
πέρρεε από τη συνεργασία των δύο ισχυρών ανδρών, ενώ τονίζονται οι στε-
νοί δεσμοί της συγγένειας μεταξύ των δύο εξαδέλφων. Όπως θα δούμε και 
παρακάτω, ήταν μια αδελφική σχέση. Η σύναψη αυτού του γάμου με την 
Αναστασία Φυλακτού έγινε με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και των 
οικονομικών σχέσεων και συναλλαγών του Κοζανίτη εμπόρου. Τις εμπορι-
κές σχέσεις που διατηρούσε από πριν ο Κωνσταντίνος με αρκετούς Καστο-
ριανούς εμπόρους ήθελε τώρα να τις ενισχύσει μέσω αυτού του γάμου. Ε-
πρόκειτο για εμπόριο γουναρικών και άλλων ειδών της ευρύτερης περιοχής 
Καστοριάς, που τα αγόραζε ο Κωνσταντίνος είτε πληρώνοντας το ποσό που 
αντιστοιχούσε στην αξία τους σε μετρητά, είτε ανταλλάσσοντας τα γουναρι-
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κά που αγόραζε με σιτάρι και με άλλα προϊόντα της δυτικομακεδονικής εν-
δοχώρας. 

Επίσης ο Κωνσταντίνος, διαθέτοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, ασχολή-
θηκε με επενδύσεις χρηματοπιστωτικής φύσεως, κυρίως με τον δανεισμό 
χρημάτων, μέσω έκδοσης ομολογιών σε αρκετούς τοπικούς επιχειρηματίες, 
οι οποίοι χρειαζόταν κεφάλαια προκειμένου να εκπληρώσουν τις οικονομι-
κές υποχρεώσεις τους. Συνεργάστηκε δε πολλές φορές με τον Δημήτριο Κ. 
Κοεμτζή για την έκδοση ομολογιών, διότι σε κάποιες περιπτώσεις το δανει-
ζόμενο κεφάλαιο ξεπερνούσε τα 2.500 γρόσια.  

Δεν λείπουν όμως και οι ομολογίες με χωρικούς της επαρχίας Κοζάνης 
και Καστοριάς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω ομολο-
γία από το Αρχείο της οικογενείας, με ημερομηνία 25 Νοεμ. 1852: Εντημε 
κυρ Κοτζο [ενν. Κων. Δ. Τακιατζής) σας προσκυνο και σας παρακαλω τον 
μησο τοκο απο τα γροσηα μου και δωσε του κυρ Νανο σιστήνω σήγουρος  
επειδη έχι χρία. Μαριγό Γεωργιου Μωραλη.52 Πρόκειται για δανεισμό χρη-
μάτων σε χωρικούς που δεν είχαν χρήματα, για να πληρώσουν τους φόρους 
προς τις οθωμανικές Αρχές της επαρχίας. Γι’ αυτό δανείζονταν, με τόκο βέ-
βαια, χρήματα από εύπορους αστούς της περιοχής, όπως από τον Κ. Δ. Τα-
κιατζή ή από τον Δημήτριο Κ. Κοεμτζή.53 

Όμως την περίοδο αυτή (1845-55) ο Κων. Δ. Τακιατζής αντιμετώπιζε 
σοβαρά πρόβλημα υγείας, γεγονός που δυσκόλευε πολύ τις εμπορικές του 
δραστηριότητες. Γι’ αυτόν τον λόγο αναγκάστηκε να παραμερίσει τις επι-
χειρηματικές του ενασχολήσεις και να περιορισθεί μόνο στις οικονομικές-
πιστωτικές συναλλαγές, με δανεισμό χρημάτων μέσω ομολογιών, όπως φαί-
νεται και από την αλληλογραφία του με τον εξάδελφό του Δημήτριο Λακο-
βά, ο οποίος ζούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη Χαλκίδα. Η ανέκ-
δοτη αλληλογραφία του Κων. Τακιατζή με τον Δημ. Λιακοβά μας επιτρέπει 
να σκιαγραφήσουμε την προσωπικότητα του Κοζανίτη εμπόρου. Ενδεικτικά, 
παραθέτουμε και σχολιάζουμε τρεις επιστολές του Δημ. Λιακοβά με αποδέ-

                                                           
52. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21841, με ημερομηνία 25 Νοεμ. 1852. Πιθανώς η 

Μαριγώ Μωράλη να είχε συγγενική σχέση με τον κ. Νάνο, ώστε να παρακαλεί τον 
Κ. Δ. Τακιατζή να του αποδώσει το μισό τόκο από τα γρόσια της. 

53. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21841, με ημερομηνία 25 Νοεμ. 1852. 
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κτη τον Κ. Τακιατζή:54 Στην πρώτη επιστολή που έστειλε ο Δ. Λιακοβάς 
στον Κ. Τακιατζή από την Χαλκίδα, στις 13 Μαρτίου 1846, του γράφει:55 

Πολυπόθητέ μοι ἐξάδελφε κύριε Κωνσταντῖνε Δ. Τακιατζή,  εἰς Κο-
ζάνην. 

Καί μέ ἄλλον μου Γράμμα διά μέσου τῶν ἐδερφῶν μου σᾶς ἔγραφον 
καί τήν περαλαβήν ἐκείνου δεν ἀμφιβάλλω. Ἥδη ἀπαντῶ τό ἀπό 18 
Ἰανουαρίου Γράμμα σας ἐκ τοῦ ὁποίου πρό πάντων ἐχάρην διά τό 
εὖ ἔχειν (;). Εἰς αὐτό ηὗρον μίαν σημείωσιν περιγράφουσαν τά συ-
μπτώματα τῆς κατά καιρόν πασχούσης ὑγίας Σας τήν ὁποῖαν ἀφοῦ 
εἰς δύο τῶν ἐμπειροτέρων ἐδώ ἱατρῶν μας ἀνέγνωσα ἀπευθείας μέ 
εἶπαν ὅτι τά εὑρισκόμενα θερμά καί ραδιροῦχα λουτρά τῆς Ἑλλάδος 
δέν εἶναι ἀρκετά εἰς τό νά ἐξαλείψουν τήν ἀσθένειαν τοῦ σώματός 
σας ἡ ὁποία εἶναι μόνη ὑποχόνδρια καί ἐκ τῆς ὁποίας εὑρίσκεται τό 
νευρικόν σύστημα τοῦ σώματός σας τόσον ἀδύνατον κατά καιρούς 
καί σᾶς προξενοῦν ταραγμούς, ἀυπνίαν καί ἀνορεξίαν, κ.τ.λ π. καί 
διά τῶν ραδιρούχων τῆς Ελλάδος τά λουτρά μικράν βοήθειαν καί 
προσωρινήν ἠμποροῦν νά προξενήσουν, ἐκ τῶν ὁποίων τά θερμά 
εἶναι τά καλλήτερα, ἔπειτα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἀκολούθως τῆς 
Ὑπάτης. Ἐκεῖνα δέ τά ὁποῖα συστήνουν διά τό αὐτό τῆς ὑποχοντρίας 
πάθος εἶναι ἐκεῖνα  τῆς Ἰταλίας εἰς τήν Πάρμαν, τά ὀνομαζόμενα 
λουτρά τοῦ Ῥεκουάρο, τά ὁποῖα ἔχουν καί νερόν ὀνομαζόμενον τοῦ 
αὐτοῦ ὀνόματος ἰταλιστί aqua di Rocuato, τά ὁποῖα πρέπει νά τά 
πίη τις διά νά τόν ὠφελήσουν ὠφεληθήσουν ἐπειδή καί εἶναι ραδι-
ροῦχα καί ἐσωτερικῶς ὠφέλησαν ὅλους ὅσοι ἐμεταχειρήσθησαν αυ-
τά εἰς τοιαύτην τοῦ νευρικοῦ συστήματος πάσχωντας, ἐπειδή καί ἡ 
ἐσωτερική μεταχείρησις ἐνδυναμώνει τό νευρικόν σύστημα και 
ταῦτα πρέπει ν’ ἀποφασίσητε νά πάρητε ἐσωτερικῶς, καί ἄν δυνα-
τόν εἰς τήν πηγήν ὁποῦ εἶναι τόσον ὠφέλημα, καί ὁ  συντομότερος 
δρόμος δι’ ἐκεῖ εἶναι μέσων Ἰωαννίνων καί τούς Κορφούς [Κέρκυ-
ρας] καί ἐκεῖθεν διά τήν Βενετίαν, ἤτοι Λιβόρνον ἤτοι καί Τριέστι. 
Καί τόν Ἰούνιον μῆναν νά εὑρεθεῖτε ἐκεῖ ἐπειδή καί τότε εἶναι ὁ 
καιρός τῆς χρήσεως. 

Τοὐναντίον καί δέν εὐκολύνεσθε ἐκ τῶν ὑποθέσεών σας νά 
κάμετε αὐτό τό ταξίδιον, τότε ἐλπίζω νά ἔχετε φίλους εἰς Θεσσαλο-
νίκην ἵνα παραγγεῖλετε διά τῶν ἐκεῖ φίλων Σας νά διορήσουν εἰς τήν 
Βενετίαν ἐκεῖ φίλους νά σᾶς στείλουν τριάντα μποτῆλες ἤτοι εἰς 40 
ἀπό διακόσια δράμια ἤ καί τι ὀλιγότερον ἡ κάθε μποτῆλια ἀπό τό 
νερόν τοῦ Ῥεκουάρο, τό ὁποῖον νά εἶναι τοῦ αὐτοῦ ἔτους γεμισμένα 
κατά τόν Ἰούνιον μῆναν, καί νά σᾶς ἔλθουν τόν Ἰούλιον αὐτοῦ, καί 
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ἡμπορεῖτε καί αὐτοῦ εἰς τόν τόπον νά τά μεταχειρησθεῖτε κάθε 
ἡμέραν ἀπό μίαν μποτήλιαν το πρωΐ νηστικός κάμνωντας κίνησιν 
ἕως δύο ὥρας εἰς καθαρόν ἀέραν καί πίνωντας  ἀπ’ ὀλίγον κατ’ 
ὀλίγον κάθε ἡμέραν ἀπό τό νερόν ἕως νά τελειώσῃ. Εἰς τόν ἴδιον 
καιρόν νά κάμετε καί λουτρά εἰς τήν οἰκίαν σας θερμένοντας τό νε-
ρόν μέ καμένα σίδηρα εἰς τήν φωτιάν καί σβύνοντάς τα εἰς τό νερόν 
ὁποῦ θα κάμετε τό λουτρόν εἰς τό ξύλινον καδί, καί κατ’ ἀρχάς δίς 
τῆς ἑβδομάδος καί ἀκολούθως αὐξάνοντας ἕως νά συνηθήσετε νά 
τό κάμετε καθημερινῶ ἕως νά γίνουν 25 ἤ 30 λουτρά, πλήν ταῦτα νά 
μήν τά κάμετε εἰς γεμάτον στόμαχον, ἀλλά πρό τοῦ γεύματος, και ὁ 
ἰατρός Σας θέλει σᾶς ὁδηγήσει αὐτοῦ εἰς την χρῆσιν των, εἰς αὐτόν 
τόν καιρόν πρέπει νά γίνεται ἡ δίαιτα τῶν φαγητῶν, γάλατος, 
τυρῶν, ξυνῶν, κ.τ.λ.π καί τό νερόν τοῦ λουτροῦ νά εἶναι χλιαρόν 
ὥστε νά μήν νά μήν κρυώνῃ τό σῶμα, ἀλλά οὔτε πάλιν νἀ ὑδρώνῃ 
τις μέσα καί μετά τό λουτρόν νά γίνεται καί ἀνάπαυσις τοῦ σώματος. 
Ὅθεν σκευθῆτε αὐτοῦ και μετά τοῦ ἱατροῦ σας καί πρᾶξετε ὅτι και ὁ 
ἴδιος σᾶς ὁδηγήσει. 

Ὅσα περί τῆς θυγατρός, τῆς ἀδερφῆς μου, μέ γράφητε εἶδον 
καί ἔγραψα τοῦ ἐδελφοῦ μου Λάτζαρην ἵνα τήν βοηθήσῃ, ἀλλά όσά-
κις τοῦ ἔγραψα περί τοιούτων ἀντικειμένων δέν μοί ἀπάντησεν καί 
ὡς φαίνεται ὅλον εἶχαν σκοπόν νά κατέβῃ εἰς τήν πατρίδαν και τότε 
δεν ἀμφιβάλλω τόσον αὐτήν ὅσον καί τά ἀδέλφια μας θέλει τά συν-
δράμει. Ἐν τούτοις δέ ἀνίσως ἤθελεν εὑρεθῇ κἀμμία τύχη διά τήν 
θυγατέρας της Ἑλένην ἀποφάσισα νά τούς συνδράμω μέ χίλια γρό-
σια καί περί τούτου ὁμίλησα ἐδώ τοῦ Κύριου Κωνσταντίνου Κανα-
τζιούλη, ἀνίσως ἤθελεν καί χρειασθῇ αὐτοῦ χίλια γρόσια ἡμπορεῖ νά 
τά δώσῃ, καί μέ εἶπεν ὅτι ἅμα τοῦ γράψω εἶναι ἕτοιμος νά τά 
πληρώσῃ καί ἔπειτα ὅταν ἔλθῃ ἐδώ τόν ἐρχόμενον χρόνον τοῦ τά 
πληρώνω, ἤτοι μοί διορίζει καί τά ἐμβάζω δι’ αὐτοῦ ἄν πρωτύτερα 
ἤθελεν τά χρειασθεῖ. Εἰδέ πάλιν καί εὑρεθεῖ ἀπ’ αὐτοῦ νά τά τραβή-
ξητε δι’ ἐδώ πρός 4 γρόσια τήν δραχμήν τό ἀκολουθεῖτε, τότε μόνον 
ὅταν ἤθελεν εὑρεθῇ ἡ τύχη τοῦ κοριτζίου, περί τοῦτο δέ δέν γράφω 
Αἰκατερίνην τίποτες καί ἡμπορεῖτε τότε μόνον νά τήν εἰπῆτε ὅτι γί-
νεται εὔκολα ἅμα παρρησιασθῇ τό ἀντικείμενον. 

Πρός τήν Σεβαστήν μητέραν σας προσφέρητε ἐξ ἀμφοτέρων 
ἡμῶν χαιρετισμούς, τά σεβάσματά μας εἰς τόν κύριον Ρουσιάδην 
καί εὐγενῆν σύζυγόν του καί τούς ἀδελφικούς μας ἀσπασμούς εἰς 
τήν ἐξαδέλφην μας κυρίαν Σάνναν καί σύζυγόν της, ὄχι ὀλιγότερους 
δέ εἰς τόν κύριον Ἰωάννην Δ. Νιπολάου  (;) καί λοιπούς συγγενεῖς 
καί φίλους.  

Εἰμί ὁ ἐξάδελφός σου,  
Δ. Λακοβᾶς 
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Από αυτή την επιστολή του Δημητρίου Λακοβά πληροφορούμαστε τα προ-
βλήματα υγείας του Κ. Δ. Τακιατζή και τα συμπτώματα της νόσου από την 
οποία έπασχε: έντονο βήχα, παράλυση του νευρικού συστήματος και γενική 
αδυναμία του σώματος. Γι’ αυτό ο εξάδελφός του έψαχνε να βρει τρόπους 
άμεσης επίλυσης του χρόνιου αυτού προβλήματος και συστήνει τον Κων-
σταντίνο να επισκεφθεί γρήγορα τα θερμά λουτρά της Ελλάδας, ώστε να 
γιατρευτεί από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. Αν δεν κατάφερνε να 
βρει θεραπεία, ίσως θα ήταν καλό να ταξιδέψει ώς την Πάρμα της Ιταλίας, 
στα ονομαστά θερμά λουτρά aqua di Rocuato, στα οποία θα θεραπευόταν 
γρήγορα από αυτή τη νόσο. Εν συνεχεία, ο Λακοβάς, μιλάει για τον μακρινό 
δρόμο προς την Ιταλία, που έπρεπε να ακολουθήσει ο Τακιατζής, καθώς θα 
περνούσε από τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα, τη Βενετία, το Λιβόρνο και την 
Τεργέστη, προκειμένου να φθάσει στον προορισμό του.56 Αν δεν μπορούσε 
να ταξιδεύσει στην Ιταλία, τον προέτρεπε να έρθει σε επαφή με φίλους του 
στην Θεσσαλονίκη, ώστε να του έστελναν, μέσω κοινών φίλων τους στη 
Βενετία, σε μποτίλιες το νερό Ρεκουάρο, που θεράπευε αυτή την ασθένεια. 
Τέλος, κάνει λόγο για μία συναλλαγή οικονομικής φύσεως, καθώς παρακά-
λεσε τον Τακιατζή να δώσει στον γαμβρό του Λακοβά, τον κ. Κανατζιούλη, 
1.000 γρόσια, διότι ο ίδιος αδυνατούσε να δώσει προίκα για τον επικείμενο 
γάμο της θυγατέρας του.57 

Η επόμενη επιστολή στάλθηκε πάλι από τη Χαλκίδα στις 24 Μαΐου του 
1847. Σε αυτή του γράφει τα εξής:58 

Μέ τόν κύριον Γ. Ῥουσιάδην (τόν ὁποῖον εἶχον τήν τύχην νά τόν 
ἀπολαύσω ἐδώ μετά τῆς συζύγου του) ἔλαβον τό ἀγαπητόν μοι 
Γράμμα σας, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐχάρην διά τό τιμαλφές τῆς ὑγείας Σας, 
(…;) καθώς καί τά λοιπά παρά τοῦ ἰδίου θείου σας προφορικῶς 
ἐπληροφορήθην, ὅστις [sic] μετά δίμερον [sic] διασκέδασίν των ἐδώ 
ἀνεχώρησαν διά τάς Ἀθήνας ὁποῦ ἐκεῖ εἰσέτι διαμένουν μέχρις τῶν 
26 ἱσταμένου καί διά τοῦ αὐστριακού ἀτμοπλοίου θέλουν ἀνα-
χωρήσει διά Τριέστι καθ’ ἅς ἔχω πληροφορίας ἐκεῖθεν. 

Τά σταλέντα γράμματα πρός τόν Ἀλέξανδρον ὁμοῦ καί ἕν μπό-
γον φορεμάτων του ἔλαβον καί θέλω φροντίσει ἵνα τά ἐξαποστείλω 
διά τήν Κωνσταντινούπολιν, ἅμα πληροφορηθῶ ὅτι ἐκεῖ διέμεινε με 
ἀπόφασιν. 

                                                           
56. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21816, με ημερομηνία 13 Μαρτίου 1846. 
57. Στο ίδιο. 
58. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21819, με ημερομηνία 24 Μαΐου 1847. 
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Ὁ ἀδερφός μου Νικόλαος (ὅν ἀσπάζομαι) μοι ἔγραψεν ὅτι καί 
αὐτός τόν σκοπόν εἶχεν ν’ ἀναχωρήσῃ διά τήν Κωνσταντινούπολιν, 
ὅθεν ἄς μήν ἀμελήσῃ, ἀλλά νά πηγαίνῃ καί αὐτός ἐκεῖ διά νά εὕρῃ 
πόρον ζωῆς καί νά δυνηθῇ νά διατηρήσῃ τήν οἰκογένειά του χωρίς 
νά ἐλπίζῃ παρ’ ἐμοῦ πλέον κἀμμίαν βοήθειαν, διατί καί ἐγώ κατά τό 
παρόν εἶμαι δυσκολεμένος καί φροντίζω μέ κόπους καί μόχθους νά 
οἰκονομῶ τά ἔξοδά μου. 

Τήν σεβαστήν μητέραν σας τάς χεῖρας ἀσπάζομαι, τήν ἀδερφήν 
σας, τόν γαμβρόν σας Δημήτριον ἀδελφικῶς ἀσπάζομαι, καθώς καί 
ἐκ μέρους τῆς συζύγου μου προσφέρω τά εἰκότα εἰς πάντας τούς 
συγγενεῖς. 

 
Αυτή η επιστολή μας πληροφορεί ότι στις 24 Μαΐου 1847 ο Δ. Λακοβάς 
φιλοξένησε στην οικία του για λίγες ημέρες τον συμπατριώτη του Γεώργιο 
Ρουσιάδη, θείο του Κων. Δ. Τακιατζή, ο οποίος επισκέφθηκε τη Χαλκίδα 
μαζί με τη σύζυγό του, πριν μεταβεί στην Αθήνα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν 
διεξοδικά και σε φιλικό κλίμα για την οικονομική κατάσταση της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους, η οποία βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, καθώς και για 
την πορεία της υγείας του Κων. Δ. Τακιατζή. 

Συν τοις άλλοις, αξίζει να τονισθεί ότι στο δεύτερο μέρος της επιστολής 
του Λακοβά προς τον Τακιατζή γίνεται λόγος για το επικείμενο ταξίδι τού 
Νικολάου, αδερφού τού Δημητρίου Λακοβά, στην Κωνσταντινούπολη, προ-
κειμένου να ανοίξει μία νέα σελίδα στη ζωή του και στα επαγγελματικά του, 
ώστε να συντηρήσει με αξιοπρέπεια την οικογένειά του. Ο Λακοβάς παρα-
καλεί θερμά τον Τακιατζή να φροντίσει στέλνοντας εμβάσματα, ώστε να 
εγκατασταθεί εύκολα και σύντομα ο αδερφός του Νικόλαος Λακοβάς στην 
Πόλη, μαζί με την οικογένειά του, διότι ο Δημ. Λακοβάς είχε οικονομικές 
δυσκολίες εκείνη τη χρονική στιγμή και δεν μπορούσε να αποστείλει χρήμα-
τα στον αδερφό του.59 

Στην τρίτη επιστολή, που στάλθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1852 από τον 
Δημ. Λακοβά στον εξάδελφο του Κων. Τακιατζή, γίνεται λόγος για μια νό-
σο, μία μορφή πλευρίτη, η οποία αποδεκάτιζε τον πληθυσμό του Ελληνικού 
Βασιλείου, παρόλο που οι ιατροί της πρωτεύουσας προσπαθούσαν συνεχώς 
να βρουν κάποιο αντίδοτο, ώστε να εκλείψει η θανατηφόρα αυτή ασθένεια. 
Ίσως τα προβλήματα υγείας που ταλαιπώρησαν τον Κων. Τακιατζή τα προ-
ηγούμενα χρόνια να οφείλονταν σε αυτή τη νόσο, που εμφανίσθηκε στο Ελ-
                                                           
59. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21819, με ημερομηνία 24 Μαΐου 1847. 
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ληνικό Βασίλειο κατά τη δεκαετία του 1850. Η πληροφορία της επιστολής 
που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η μόλυνση ενός Κοζανίτη, του Κων. Να-
τμίδη, ο οποίος ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Ξηροχώρι Ευβοίας, 
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεών του. Μετά από μία ταλαιπωρία πολλών 
μηνών ο Κ. Νατμίδης έχασε τη μάχη με τη ζωή. Μάλιστα, η επιστολή αυτή 
αναφέρεται στην ύπαρξη ειδικών φαρμάκων για τη θεραπεία αυτής της νό-
σου. Ο Λακοβάς ενημερώνει τον Τακιατζή ότι αυτά τα φάρμακα θα φθά-
σουν από την Αθήνα στην Κοζάνη μέσω ενός ευπατρίδη, ο οποίος θα τολ-
μούσε να περάσει τα σύνορα, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια του τη 
ζωή. Πρόκειται για τον γιο τού στρατηγού Πασσοκώτα. Έτσι, ο γαμβρός του 
Κων. Δ. Τακιατζή, ο Δημήτριος, ο οποίος είχε χάσει τη γυναίκα του την πε-
ρίοδο εκείνη και έπασχε και ο ίδιος από αυτή την ασθένεια, ευελπιστούσε 
ότι με τα φάρμακα αυτά θα την αντιμετώπιζε με επιτυχία.60 

Κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου του με την Αναστασία ο Κωνστα-
ντίνος απέκτησε κατά τη δεκαετία του 1850 τρία αγόρια: τον Δημήτριο, ο 
οποίος γεννήθηκε και βαπτίστηκε αυθημερόν στις 11 Αυγ. 1853, τον Ιωάν-
νη, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε και πέθανε σε μικρό χρονικό 
διάστημα το 1856,61 και τον τελευταίο γιο του, που έφερε και αυτός το όνο-
μα Ιωάννης, ο οποίος γεννήθηκε το 1857 και έχασε τη ζωή του σε μικρή ηλι-
κία.62 Ο Κωνσταντίνος, παρόλο που ήταν επαγγελματικά επιτυχημένος, δέ-
χθηκε σκληρά χτυπήματα χάνοντας και τα τρία του παιδιά.63 Ανάδοχος και 
των τριών τέκνων του Κωνσταντίνου ήταν ο θείος του Δημήτριος Κ. Τακια-
τζής, σύζυγος της αδελφής τού πατέρα του Άννας.64 

Η περίοδος άνθησης των εμπορικών και γενικά των οικονομικών δρα-
στηριοτήτων του Κων. Δ. Τακιατζή τοποθετείται στην εικοσαετία 1840-60. 
Στο χρονικό αυτό διάστημα ο Κωνσταντίνος συνδέθηκε φιλικά με εξέχουσες 
προσωπικότητες των γραμμάτων και του εμπορίου, όπως ήταν ο Κ. Α. Γου-
                                                           
60. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21822, με ημερομηνία 12 Φεβρ. 1852. 
61. Καλινδέρης, Ο κώδιξ της μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, σ. 50. 
62. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 32-33. 
63. Η μεγάλη δυστυχία του εξαιτίας αυτού του γεγονότος φαίνεται έμμεσα και από επιστο-

λή του Αναστασίου Π. Θεοφυλάκτου προς τον Κωνσταντίνο και την Αναστασία Τακια-
τζή, στις 29 Οκτ.1856, από το Βουκουρέστι. Όπως χαρακτηριστικά γράφει: Σᾶς βεβαιῶ 
ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ ὅτι δὲν ἐγνώριζα ὁ δυστυχὴς ὅτι ἀπεκτήσατε καὶ ἄλλον υἱὸν … μὲ 
ἐνδόμυχον ὅθεν λύπην ἔμαθον μόνον τὴν ἀποβίωσίν του· Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 32-
33. 

64. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 318-319. 
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ναρόπουλος, ο Δ. Αργυριάδης οι αδελφοί Χαρίση, καθώς και με μεγάλους 
ευεργέτες της Κοζάνης. Ο Κωνσταντίνος κατέλαβε μεγάλες προσπάθειες για 
να ιδρυθεί «Μακεδονικό Γυμνάσιο» στην Κοζάνη, αλλά δεν τελεσφόρησαν 
εξαιτίας πολλών προβλημάτων. Το σεβαστό ποσό που συγκεντρώθηκε από 
διάφορους φιλογενείς, φιλόμουσους και οικονομικά ισχυρούς άνδρες για την 
ανέγερση του Γυμνασίου δαπανήθηκε εξολοκλήρου για την ανέγερση του 
κωδωνοστασίου (Καμπαναριού) προς εξωραϊσμό της πόλης.65 Η τάση του 
για αγαθοεργίες είχε εκδηλωθεί ήδη από τα χρόνια της νιότης του. Μαρτυ-
ρούνται πολλές δωρεές τόσο προς το Σχολείο της πόλεως όσο και προς την 
Εκκλησία.66 Περί το 1856, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του θείου του Γεωρ-
γίου Ρουσιάδη, συμβάλλει στη μετακομιδή των οστών του από την Αθήνα 
στην πατρίδα και με δαπάνη του τελείται κοινό μνημόσυνο.67 

Στη συνέχεια, τα ίχνη των μελών της οικογένειας Τακιατζή χάνονται ώς 
το 1874, έτος κατά το οποίο εμφανίζεται ως μοναδικός επιζών, ο Κωνστα-
ντίνος. Το 1874 ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στον κατάλογο των ευεργετών 
του Φιλολογικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ο Φοίνιξ». Το 1880 
παύει να ασχολείται με τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες, κα-
θώς και με τα κοινά, και αποσύρεται από τον ενεργό βίο. Το φιλανθρωπικό 
του έργο επισφραγίζεται στο τέλος της ζωής του με τη διαθήκη του, που συ-
ντάχθηκε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του στο σπίτι του, που βρισκόταν 
στη συνοικία Γκιουλέρ μαχαλά της πόλης. Συγκεκριμένα, στις 16 Ιουν. 1896 
ο διαθέτης Κωνσταντίνος, όντας σε κλινήρη κατάσταση, καλεί στην οικία 
του τον γνωστό συμβολαιογράφο της πόλεως Αστέριο Παπαργυρούδη για τη 
σύναψη της επικείμενης διαθήκης.68 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτής της εποχής, η διαθήκη έπρεπε να 
σφραγισθεί με την παρουσία και υπογραφή επτά μαρτύρων καθώς και να 
ανοιχθεί σε χρονικό διάστημα έως έξι μηνών μετά τον θάνατο του διαθέτη. 
Με αυτήν όρισε ως κύριο κληρονόμο της σημαντικής του ακίνητης και κι-
νητής περιουσίας τον ανεψιό του Κωνσταντίνο Ν. Ατλαζή, γιο του εξαδέλ-

                                                           
65. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 14-15. 
66. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 228. 
67. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 14-15. 
68. Στο ίδιο, σ. 18. 
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φου του Νικολάου Παπα-Νικολάου (Ατλαζή), γαμβρού του Κοντορούση, 
αφού δεν είχε τέκνα εν ζωή.69 

Η ακίνητη περιουσία του Κ. Δ. Τακιατζή απαρτιζόταν από δύο υπερπο-
λυτελείς για την εποχή εκείνη οικίες, σε κεντρικό σημείο της Κοζάνης, στη 
συνοικία Γκιουλέρ μαχαλά. Συγκεκριμένα, η πρώτη οικία είχε: τρία ισόγεια 
δωμάτια, τέσσερα ανώγεια δωμάτια, έπιπλα, φορέματα, μαγειρικά σκεύη και 
εξαρτήματα, μαγαζί και εργαστήριο, ένα μαγειρειό, ένα καρουτοστάσιο (βα-
ρελοστάσιο), αποθήκες γεννημάτων, κελάρια και αχούρια (στάβλους). Η 
δεύτερη αποτελούταν από τρία ισόγεια δωμάτια, τρία ανώγεια, ένα κατώγειο 
μαγαζί, ένα υπόγειο δωμάτιο, ένα μαγειρειό, ένα καρουτοστάσιο, μία αποθή-
κη γεννημάτων και μία κρήνη.70 

 
Το πορτρέτο του Κ. Δ. Τακιατζή. 

 
Από τα παραπάνω στοιχεία οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο Κωνσταντί-
νος Δ. Τακιατζής χρησιμοποιούσε τις αποθήκες και τα υπόγεια των κατοι-
κιών του για τη συγκέντρωση των προς πώληση αγαθών, όπως του σιταριού 
                                                           
69. Βλ. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 222. 
70. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 18-19. 
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καθώς και των γουναρικών, που με επιτυχία εμπορευόταν. Πιθανώς έκλεινε 
συμφωνίες και έκανε χονδρικό και λιανικό εμπόριο στο κατάστημα της οι-
κίας του. Οπωσδήποτε χρησιμοποιούσε τα μεγάλα δωμάτια της οικίας του 
τόσο για τη στέγαση του προσωπικού που εργαζόταν γι’ αυτόν, όσο και για 
τη φιλοξενία σημαντικών εμπόρων, επιχειρηματιών καθώς και ανθρώπων 
του πνεύματος, αφού ασχολούνταν ενεργά με τα διοικητικά της Σχολής της 
πόλεως.71 

Κατείχε επίσης δύο οικίες στον Πειραιά, μαζί με δύο οικόπεδα. Το 
πρώτο οικόπεδο είχε έκταση 335 τεκτονικών τετραγωνικών πήχεων και α-
γοράσθηκε από τον Κωνσταντίνο, με συμβολαιογραφικό έγγραφο ημερομη-
νίας 19ης Ιουλίου του 1866. Το δεύτερο οικόπεδο είχε έκταση 186 τεκτονι-
κών τετραγωνικών πήχεων και αγοράσθηκε από τον Κωνσταντίνο, με συμ-
βολαιογραφικό έγγραφο ημερομηνίας 14ης Ιανουαρίου του 1873. Πρόκειται 
μάλλον για αγορά δύο οικοπέδων καθώς και δύο κατοικιών, από έσοδα που 
προέρχονται από την περίοδο ακμής των οικονομικών και εμπορικών δρα-
στηριοτήτων του Κων. Δ. Τακιατζή, ανάμεσα στα έτη 1840 με 1875. Τα οι-
κόπεδα είχαν μεγάλη χρηματική αξία, διότι βρίσκονταν εντός του σχεδίου 
της πόλης του Πειραιά.72 

Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αναφερθεί ότι Κωνσταντίνος Δ. Τακια-
τζής είχε στην κυριότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του επτά αμπέλια, σε 
περιοχές γύρω από την πόλη (Νέα Σκίρκα, Άγιο Δημήτριο, Άγιο Αθανάσιο, 
Άγιο Γεώργιο, Κρεβατάκια, Νέο Τσεϊπούνι, Γρέτζιου όχθον και Ξιράσμα-
τα), συνολικής εκτάσεως τριάντα έξι στρεμμάτων, τα οποία κληροδοτεί σε 
τρεις κληρονόμους. Πρόκειται για εκτάσεις που είχε κληρονομήσει από τον 
πατέρα του. Η καλλιέργεια αυτών των αμπελώνων έδινε σημαντική ετήσια 
ποσότητα κρασιού και ρακής, την οποία ενδέχεται να εμπορευόταν ο Κων-
σταντίνος τόσο στο μαγαζί του όσο και στα καπηλιά της περιοχής.73 

Επίσης, ο Κωνσταντίνος κληροδότησε στον έμπορο Κωνσταντίνο Δαρ-
δούγια εκ Χίου, που είχε ως έδρευε το λιμάνι του Πειραιά, μια μετοχή της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συνολικής αξίας 1.000 ελληνικών δραχμών 
και δέκα ακόμη μετοχές διαφόρων εταιρειών, που είχε αποκτήσει ο Κων. Δ. 

                                                           
71. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. 
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Τακιατζής το 1873.74 Έπειτα, κληροδότησε στην πολιτεία της Κοζάνης ένα 
ακίνητο για την ανέγερση ιερού ναού στο όνομα του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου. Πρόκειται για έναν ιδιόκτητο κήπο του Κωνσταντίνου, που το-
ποθετούνταν στη συνοικία Γκιουλέρ μαχαλά. Για τη δημιουργία ενός νέου 
κοιμητηρίου στην πόλη, δίπλα στο ναό του Αγίου Γεωργίου, άφησε 500 ο-
θωμανικές λίρες. Προηγουμένως όμως είχε παραχωρήσει μέρος ενός μεγά-
λου αμπελιού πλησίον του ναού του Αγίου Γεωργίου, ώστε να χρησιμοποιη-
θεί ως κοιμητήριο. Απεβίωσε την 20ή Ιουνίου του 1896 σε ηλικία 84 ετών.75 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής είχε στην κυριό-
τητα του μεγάλη ακίνητη περιουσία, την οποία απέκτησε είτε ως κληρονο-
μιά από τον πατέρα του είτε από τις εμπορικές και, γενικά, οικονομικές του 
δραστηριότητες κατά την τριακονταετία 1840-70. Πιθανόν, κύριο μέλημά 
του να ήταν η επένδυση των κερδισμένων από τις επιχειρηματικές του δρα-
στηριότητες κεφαλαίων σε εδαφικές εκτάσεις, όπως αγροτεμάχια, οικίες και 
οικόπεδα. Μάλλον δαπάνησε τεράστια χρήματα ποσά κατά την εικοσαετία 
1840-60 σε φάρμακα, ιατρούς και θερμά λουτρά, ώστε να αντιμετωπίσει τα 
σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Σημειωτέον ότι ο 
Κωνσταντίνος είχε πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια εντός και εκτός του 
ελλαδικού χώρου, για να βρει ίαση. Επομένως, η ασθένεια του Κωνσταντί-
νου περιόρισε την εμπορική του σταδιοδρομία στην Αλλοδαπή, καθώς εξό-
δευε χρόνο και χρήμα για τη σωτηρία του.76 Γι’ αυτόν τον λόγο καταγράφο-
νται στη διαθήκη του μικρά μόνο χρηματικά ποσά ως κινητή περιουσία, συ-
νολικής αξίας 700 οθωμανικών λιρών, που την κληροδότησε στην πόλη της 
Κοζάνης, σε συγγενείς και σε φίλους. 

                                                           
74. Μετοχή αρ. 15876, 5 Ιουν. 1873. 
75. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 15-16. 
76. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή. 
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Το αρχοντικό των Τακιατζήδων στην Κοζάνη (συλλογή Θεοφ. Πάμπα). 
 
Αμέσως μετά την αγγελία του θανάτου του συνήλθε εκτάκτως η Εφορία των 
Εκπαιδευτικών Καταστημάτων της Κοζάνης77 υπό την προεδρία του μητρο-
πολίτη Σερβίων και Κοζάνης Κωνσταντίου και εξέδωσε ψήφισμα με το ο-
ποίο αποφασίστηκαν τα εξής: να διακοπούν οι εξετάσεις των σχολείων για 
τρεις ημέρες, να μεταβούν οι έφοροι μετά του προέδρου και να υποβάλουν 
τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του Κων. Τακιατζή στον κληρονόμο της 
διαθήκης, να αναρτηθεί μαύρο πέπλο στις θύρες των σχολείων και της εκ-
κλησίας του Αγίου Νικολάου, να συνοδευτεί η σορός του από τους μαθητές, 
τις μαθήτριες και τους διδασκάλους μέχρι την τελευταία του κατοικία, να 
εκφωνηθούν τρεις λόγοι επικήδειοι (ένας στην οικία από τον Παναγιώτη 
Λιούφη, ένας στην εκκλησία κατά την εξόδιο ακολουθία από τον Ιωάννη 
Σιώπη και ένας επιτάφιος από τον Ιωάννη Ευαγγελίδη) και να κατατεθεί 
                                                           
77. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 228. 
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στεφάνι στον τάφο από τους εφόρους της Σχολής.78 Με αυτόν τον τρόπο οι 
μαθητές και οι μαθήτριες όλων των σχολείων της πόλης, μαζί με τους δα-
σκάλους τους και τους έφορους της Σχολής, απέτισαν φόρο τιμής στον Κων. 
Δ. Τακιατζή, τελευταίο απόγονο της οικογενείας των Τακιατζήδων, για τη 
μεγάλη του προσφορά στα σχολεία του τόπου τους και γενικά στην ελληνι-
κή παιδεία. Με τον θάνατό του έσβησε η τρίτη γενιά και μαζί το όνομα της 
αρχοντικής οικογένειας στη γενέθλιά γη.79 

Κατωτέρω παρατίθεται ένας πίνακας με την οικονομική δραστηριότητα 
του εμπόρου Κων. Δ. Τακιατζή, κατά τα έτη 1840-70, με βάση τη μελέτη 
της διαθήκης του. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ότι ο Κωνσταντίνος 
αξιοποίησε άμεσα το κεφάλαιο που απέκτησε από τους γονείς του, από το 
εμπόριο και, γενικά, από οικονομικές δραστηριότητες. Έτσι, κατά τη δεκαε-
τία του 1850-60 έφτασε στο απόγειο της οικονομικής του δύναμης. Τα κέρ-
δη που αποκόμισε κεφάλαιο από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες τα 
επένδυσε σε ακίνητη περιουσία, αφού αγόρασε οικόπεδα στο Ελληνικό Βα-
σίλειο, μετοχές της Εθνικής Τραπέζης, καθώς και αμπέλια στην Κοζάνη. 
Όμως αξίζει να τονισθεί ότι εξόδευσε μεγάλο μέρος των χρημάτων του σε 
ταξίδια και σε φάρμακα, για να γιατρευτεί από τη νόσο που τον ταλαιπω-
ρούσε κατά την τριακονταετία 1840-70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
78. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 17. 
79. Πάμπας, Οι Τακιατζήδες, σ. 32-33. 
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Πίνακας 1. Συνολική εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας  
του Κων. Δ. Τακιατζή80 

 

                                                           
80. Οι αριθμοί της κάθετης στήλης αντιστοιχούν σε ποσοστά επί τοις εκατό. 

0

20

40

60

80

100

120

140

1840 1850 1860 1870

ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 



 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

Ι. Οι εμπορικές δραστηριότητες 
 
Η περίοδος κατά την οποία οι εμπορικές δραστηριότητες του Κων. Δ. Τακι-
ατζή ήταν εντονότερες είναι η τριακονταετία 1840-70. Ο τελευταίος απόγο-
νος των Τακιατζήδων, ακολουθώντας την επιχειρηματική παράδοση της οι-
κογένειάς του, συνάπτει επικερδείς εμπορικές συμφωνίες, σε συνεργασία με 
μεγάλους εμπόρους και κτηματίες από τη Δυτική Μακεδονία, όπως ήταν οι 
αδελφοί Λακοβά και ο Δημήτριος Κ. Κοεμτζής. 

Από το Αρχείο του Κ. Δ. Τακιατζή φαίνεται η εντιμότητα που τον χα-
ρακτήριζε σε όλες τις εμπορικές και, γενικά, στις οικονομικές δραστηριότη-
τές του, καθώς και η άριστη σχέση με τον εξάδελφό του Δημήτριο Λακοβά, 
η οποία ξεπερνά το στενό εμπορικό-οικονομικό συμφέρον. Πρόκειται για 
μια συγγενική σχέση που ενδυναμώνεται και γίνεται πιο στενή με τη συνερ-
γασία των δύο ανδρών. 

Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας ο Κων. Δ. Τακια-
τζής ασχολήθηκε με το χονδρεμπόριο γουναρικών, σιτηρών και άλλων γε-
ωργικών προϊόντων, καθώς και ειδών βιοτεχνίας της ευρύτερης περιοχής της 
Δυτικής Μακεδονίας.1 Τα γουναρικά ο Κοζανίτης έμπορος τα προμηθεύο-
νταν εύκολα μέσω των συγγενικών σχέσεων που είχε δημιουργήσει στην 
Καστοριά, αφού νυμφεύθηκε την Καστοριανή Αναστασία Θεοφύλακτου.2 

                                                           
1. Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 79. 
2. Οι επιγαμίες μεταξύ των Ελλήνων εμπόρων υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

ήταν κάτι σύνηθες, ιδίως κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, διότι 
ο θεσμός της προίκας ενίσχυε την οικονομική τους δύναμη. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, 
παρόμοια με αυτή του Κων. Δ. Τακιατζή, αποτελεί η οικογένεια Σαλβαρά της Πελο-
ποννήσου· βλ. Β. Κρεμμυδάς, Το καριοφίλι και το γρόσι, Στεριανές οικονομικές πραγμα-
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Όπως είπαμε και παραπάνω, ο γάμος αυτός είχε ως απώτερο σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των εμπορικών συμφερόντων του Κων. Δ. Τακιατζή, όπως ακρι-
βώς γινόταν και με τους περισσότερους γάμους των πλουσίων εμπόρων και 
γαιοκτημόνων του 18ου και 19ου αιώνα. 

Τα εμπορεύματα αυτά αγοράζονταν εποχικά από τους εμπόρους της πε-
ριοχής, οι οποίοι ακολουθούσαν πολλούς τρόπους πληρωμής της αξίας των 
εμπορευμάτων, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι εμπορικές συναλλαγές και 
να διασφαλίζονται από τον κίνδυνο ληστείας. Στα εμπορικά έγγραφα της οι-
κογένειας Τακιατζή σημειώνονται οι εξής τρεις τρόποι συναλλαγής των ε-
μπόρων: πρώτον, η χρήση συναλλαγματικών (είδος επιταγής), που ρευστο-
ποιούνταν στις εμποροπανηγύρεις ή αγοράζονταν έμμεσα ως ομολογία∙ δεύ-
τερον, η άμεση πληρωμή με μετρητά· και τρίτον η ανταλλαγή εμπορευμά-
των, για παράδειγμα, η ανταλλαγή γουναρικών με σιτάρι και κρόκο, που 
αγόραζε ο Κωνσταντίνος από τα πεδινά χωριά της περιοχής του Τσιαρτσια-
μπά. Ενδεικτικό παράδειγμα από το αρχείο Τακιατζή, που αποδεικνύει τη 
χρήση της συναλλαγματικής από τον Κ. Δ. Τακιατζή, είναι η παρακάτω συ-
ναλλαγματική (πόλιτζα) που υπογράφηκε στην Κοζάνη στις12 Φεβρ. 1841.3 

Κύριε Κωνσταντῖνε Δ. Τακιατζῆ εἰς Κοζάνην, 
Κοζάνη τῇ 12 Φεβρουαρίου 1841 

 
Διά τήν ἐχχειρισθεῖσαν σας πόλιτζαν ἀρ.400 ὁποῦ εἰς βάρος τοῦ 
ἀδελφοῦ μου εἰς Πέσταν πληρωτέαν σᾶς ἔδωσα, ἔλαβον εἰς συναλ-
λαγματικήν σας γρόσια 4.000 τέσσαρας χιλιάδας, τά λοιπά δέ γρό-
σια τῆς πόλιτζας ὅταν λάβετε τόν λογαριασμόν μοί χρεωστεῖτε ὅ,τι 
εἰς τόν λογαριασμόν τῆς δοθεῖσας μοι συναλλαγματικῆς λογαρια-
σμόν τοῦ κυρίου Δημητρίου Ἀγόρα τῶν γροσίων 675 ἑξακοσίων 
ἑβδομήκοντα πέντε εἰδοποιοῦντας μοι ἐν καιρῷ δι’ Ἀθήνας εἰς τό 
ἰδιόν μου ἀτρέσσον [ενν. διεύθυνση], ὁποῦ νά σᾶς ἐμβάσω τά 
ἐλλείπωντα γρόσια ὅταν δέν ἐξαρκέσουν τά τῆς πόλιτζας ἀρ. 400 
γρόσια και ὑγειένετε. 

Δημήτριος Λακοβᾶς. 
 
Από το παραπάνω έγγραφο διαπιστώνουμε ότι ο Κ. Δ. Τακιατζής είχε εμπο-
ρικές συναλλαγές με τον εξάδελφό του Δ. Λακοβά. Συγκεκριμένα, ο Λακο-

                                                                                                                                        
τικότητες στη νότια Πελοπόννησο (1750-1850), [Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τραπέζης 
της Ελλάδος], Αθήνα 2004, σ. 108. Βλ. και Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 13. 

3. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21815.  
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βάς στέλνει στον Τακιατζή μία συναλλαγματική ύψους 4.000 γροσίων. Ο 
Τακιατζής έπρεπε να εξαργυρώσει τη συναλλαγματική εντός ενός χρονικού 
διαστήματος, ακολουθώντας τις εντολές του Λακοβά. Αρχικά, έπρεπε να 
τοποθετήσει το ποσό των 4.000 γροσίων στον προσωπικό του λογαριασμό 
και έπειτα να αποστείλει το ποσό των 675 γροσίων στον λογαριασμό του 
Δημητρίου Αγόρα, διότι ο Λακοβάς χρεωστούσε κάποια χρήματα στον Αγό-
ρα, μάλλον για την αγορά εμπορευμάτων. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι 
συναλλαγματικές χρησιμοποιούνταν για την αγορά προϊόντων, χωρίς οι συ-
ναλλασσόμενοι έμποροι να είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν χρήματα, 
γεγονός που διευκόλυνε τις συναλλαγές και τις καθιστούσε περισσότερο 
ασφαλείς. Άλλη μία απόδειξη χρήσης συναλλαγματικής από τον Κ. Τακια-
τζή παρέχει το παρακάτω έγγραφο:4 

Φίλτατε καί περιπόθητέ μοι ἐξάδερφε κύριε Κωνσταντῖνε Δ. 
Τακιατζῆ εἰς Κοζάνην,  

Χαλκίδι τήν 20ην Μαρτίου 1847 
 

Εἰς τάς 13 τοῦ τρέχοντος μηνός διά τοῦ κυρίου Κωνσταντίνου Κα-
νατζιούλη σᾶς ἔγραφον τά δέοντα, ἀποκρινόμενος εἰς τό γράμμα σας 
ἀπό 17 Ἰανουαρίου. 

Ἤδη εὑρίσκοντας εὐκαιρία διά τοῦ Βῶλου, με τον ἐκεῖ φίλον 
μου, δέν ἀπολείπω εἰς τό νά ἐπαναλάβω ἐκεῖνο τό τελευταῖον μου 
εἰς τό ὁποῖον σᾶς ἐσώκλεισα μίαν πόλιτζαν γροσίων 20.001, ἵνα τάς 
συνάξῃτε από τόν ἴδιον Κανατζιούλην, κατά τήν ἔνοιαν [ενν. σκο-
πός χρήσης της συναλλαγματικής] τῆς ὁποίας τήν Δευτέραν (εἰς 
ἔλλειψιν τῆς πρῶτης), ἥν ἐσωκλείω, θέλετε συνάξει καί διατηρήσει 
τά χρήματα εἰς χεῖρας σας ἕως νά εὑρεθῇ ἡ τύχη τῆς ἀνεψιᾶς μας, 
εἰδέ καί πρό τῆς λήξεως τῆς διορίας εὑρεθεῖ ὁ γαμβρός, ὑποχρεοῦ-
ται νά πληρώσῃ αὐτά κατά τήν ἔγγραφον ὑπόσχεσιν εἰδέ μόνον 5ης 
μήνας ἀπό τάς 12 Μαρτίου θέλει τά λάβητε, ἐπειδή καί δέν ἐδέχοντο 
μ’ ἄλλον τρόπον νά τά δεχθῇ, καί οὕτως ὡς εἰς ἐκεῖνο σᾶς ἔγραφον 
θέλεται ἀκολουθήσει, ἤγουν νά μοί δωθοῦν οὔτε εἰς τῆς μητρός ἀλλ’ 
οὔτε οὔτε εἰς τοῦ πεθεροῦ σας τάς χεῖρας, ἀλλά τοῦ μέλλοντος συζύ-
γου τῆς ἀνεψιᾶς μας Ἑλένης, καί ταῦτα νά ἐξασφαλισθοῦν κατά τά 
ἔθιμα τοῦ τόπου ὡς προῖκα της, ἐπειδή καί ταύτη εἶναι ἡ θέλησις και 
ἡ εὐχή ἐμοῦ τε καί τοῦ ἀδελφοῦ μου Λάτζαρη (;) διά τόν σκοπόν 
αὐτόν ὁποῦ στέλωνται δι’ ὑμῶν. 

                                                           
4. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21818. 
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Εὕελπις ὥν ὅτι θέλετε ἐκτελέσει τήν εὐχήν μας ἀπαραλάκτως τῆς 
θελήσεῶς μας, εἴμεθα κατά πάντα ὑποχρεωμένοι καί ἀσπαζόμένοι 
Σᾶς ἀμφότεροι ἡμεῖς ἀδελφικῶς. 
Εἰμί ὁ ἐξάδελφός Σας, 

Δ. Λακοβᾶς 
 
Από αυτή την επιστολή βλέπουμε ότι η Ελένη, ανεψιά του Δημητρίου Λα-
κοβά, επρόκειτο να παντρευτεί. Ο Δημήτριος Λακοβάς όφειλε, λοιπόν, να 
ανταποκριθεί στην υποχρέωση της προικοδοσίας εν όψει του επικείμενου 
γάμου της Ελένης, αλλά τα οικονομικά του δεν του επέτρεπαν να εκπληρώ-
σει αυτή την υποχρέωση. Απευθύνθηκε λοιπόν στον εξάδελφό του, για να 
του δώσει μετρητά για την προίκα της ανεψιάς του. Ως αντάλλαγμα παραδί-
δει στον Τακιατζή μια συναλλαγματική ύψους 20.001 γροσίων, μέσω ενός 
φίλου του που ζούσε στον Βόλο, ώστε να την χρησιμοποιήσει για την αγορά 
εμπορευμάτων. Έπειτα, ζήτησε από τον Τακιατζή να δώσει στον υποψήφιο 
γαμβρό το συμφωνημένο ποσό της προίκας, εφόσον όμως παραλάμβανε την 
πόλιτζα, κάτι που θα ήταν, όπως γράφει, προς όφελος όλων. 

Σε σχέση με τα παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η έλλειψη 
μετρητών και οι κίνδυνοι της μεταφοράς τους, ακόμη και το δύσχρηστο των 
χρηματικών συναλλαγών λόγω του βάρους των νομισμάτων, δεν διευκόλυ-
ναν τις πληρωμές τοις μετρητοίς, αλλά ωθούσαν τους εμπόρους στη χρήση 
ομολόγων. Τα ομόλογα εξυπηρετούσαν, επίσης, την ανάγκη κάλυψης του 
χρόνου ανάμεσα στην παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων στην αγο-
ρά.5 Η χρήση των συναλλαγματικών από τους εμπόρους γενικεύτηκε στα 
μέσα του 18ου αι., αντικαθιστώντας ευρύτατα το ρευστό χρήμα στις οικονο-
μικές συναλλαγές, διότι αποτελούσε τον πιο ασφαλή τρόπο πληρωμής για το 
εμπόριο των μεγάλων αποστάσεων. Στόχος ήταν η διευκόλυνση της αγοράς, 
η οποία δοκιμαζόταν από την αργή νομισματική κυκλοφορία που παρατη-
ρείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αγορά των συναλλαγματικών ε-
ντασσόταν στο πλαίσιο της χρηματιστικής δραστηριότητας, κυρίως, των 
Εβραίων, διότι διευκόλυνε πολύ το εμπόριό τους.6 
                                                           
5. Κατσούλης ‒ Νικολινάκης ‒ Φίλιας, Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, σ. 116. 
6. Οι πλούσιοι Εβραίοι, καθώς και οι ευκατάστατοι Οθωμανοί, αγόραζαν όλες σχεδόν τις 

συναλλαγματικές των Γάλλων εμπόρων. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι έμποροι που δρα-
στηριοποιούνταν στον Μοριά παραπονούνταν συνεχώς για απώλειες της τάξης του 3% 
από τους Εβραίους χρηματιστές, που κερδοσκοπούσαν, επιβάλλοντας τους δικούς τους 
όρους στα επιτόκια δανεισμού· βλ. Γ. Β. Νικολάου, «Το Γαλλικό εμπόριο στην Πελο-
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Η διακίνηση συναλλαγματικών ικανοποιούσε τη δυσκολία μεταφοράς 
μετρητών, προφύλασσε τους συναλλασσόμενους από τον κίνδυνο ληστείας 
και συντελούσε στη διεύρυνση και ισχυροποίηση του κλάδου των χρηματι-
στών, απαραίτητων την περίοδο εκείνη για την προώθηση κάθε επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας. Στην έκδοση πολιτζών προέβαινε όποιος χρειαζόταν 
να κάνει αγορές προϊόντων, χωρίς να είναι αναγκασμένος να έχει μαζί του ή 
να στείλει χρήματα (π.χ. πρόξενοι, έμποροι). Εκδότης μιας συναλλαγματι-
κής μπορούσε να είναι ένας καζάς (μικρή διοικητική περιφέρεια στο οθωμα-
νικό σύστημα διοίκησης), ένα χωριό ή οι προεστοί μια κοινότητας. Συναλ-
λαγματικές εξέδιδαν ή δέχονταν Οθωμανοί προύχοντες και αξιωματούχοι, 
ενώ και η Υψηλή Πύλη ήταν υποχρεωμένη να τις αποδέχεται ως μέσο πλη-
ρωμής κατά την καταβολή των φόρων. Εφόσον μάλιστα οι οικονομικές και 
εμπορικές συναλλαγές υπερέβαιναν τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, οι συναλλαγματικές διακινούνταν και στην Αλλοδαπή (σε Ανατολή 
και Δύση). Το έγγραφο της συναλλαγματικής ήταν συνήθως μοναδικό και 
μεταβιβαζόταν στους αποδέκτες, δεν έλειπαν όμως και οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες εκδίδονταν αντίγραφά τους για τη διευκόλυνση των συναλλασσό-
μενων.7 

Μία συναλλαγματική, ως γραμμάτιο εξόφλησης χρημάτων, έπρεπε να 
δηλώνει με σαφήνεια τα ονόματα του οφειλέτη και του δικαιούχου. Οι όροι 
πόλιτζα, καμπιάλε, τράτα και ριμέσα προσδιόριζαν ένα γραμμάτιο ανταλλα-

                                                                                                                                        
πόννησο στα μέσα του 18ου αιώνα», Δωδώνη, Ιστορία και Αρχαιολογία 38-42 (Ιωάννι-
να 2008-2013) 198-199. Για τον ρόλο της συναλλαγματικής στο εμπόριο βλ. ενδεικτι-
κά: Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 
1996, [α΄ έκδοση στα γαλλικά, N. G. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIe 
siècle, éd. PUF, Παρίσι 1956], σ. 119, 344, 372· Ch. Carrière, Negociants marseillais au 
XVIIIe siècle, Institut Historique de Provence, τ. 2, Μασσαλία 1973, σ. 858 κ.ε.· E. El- 
dem, «La circulation de la lettre de change entre la France et Constantinople au XVIIIe 
siècle», στο J.-L. Bacqué-Grammont – H. Batu (εκδ.), L’Empire ottoman, la Repu-
blique de la Turquie et la France, Κωνσταντινούπολη 1986, σ. 87-97. Βλ. επίσης τις 
εξαιρετικές μελέτες: Αγγελική Ιγγλέση, Οι βορειοελλαδίτες έμποροι στο τέλος της τουρ-
κοκρατίας, σ. 21-23, 28-29· Όλγα Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννησο την εικοσαετία 1800-1820, (με βάση το αρχείο της 
οικογένειας Περούκα του Άργους), [Σύλλογος Αργείων «Ο Δαναός»], Πάτρα 2010, 
σ. 129-138. 

7. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-
σο, σ. 129-130. 
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γής χρημάτων.8 Η έκδοση, η αποδοχή και η πληρωμή μιας πόλιτζας, για να 
καταστεί έγκυρη και αδιάβλητη, έπρεπε να φέρει τις απαραίτητες υπογρα-
φές. Πρώτα υπέγραφε ο εκδότης της συναλλαγματικής και στη συνέχεια 
εκείνος σε βάρος του οποίου εκδιδόταν η πόλιτζα, ώστε με την υπογραφή 
του να αναλάβει την ευθύνη της εξόφλησής της. Τέλος, η συναλλαγματική 
οπισθογραφόταν από τον τελικό αποδέκτη των χρημάτων, που συχνότατα 
διέφερε από τον αρχικό δικαιούχο, διότι μεσολαβούσε η διαδικασία του γυ-
ρίσματος, η χωρίς περιορισμό μετάβαση από τον ένα δικαιούχο είσπραξης 
σε άλλον. Οι υπογραφές επιβάλλονταν από την «εμπορική τάξη», η οποία 
όφειλε να τηρεί τους όρους, για να κατοχυρωθεί η ομαλή διεκπεραίωση της 
συναλλαγής.9 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε από την έκδοση μιας πόλιτζας 
μέχρι την εξόφλησή της συνήθως δεν υπερέβαινε τους δύο μήνες. Η συμφω-
νία εξόφλησης παρείχε τη δυνατότητα στον αποδέκτη να παραδώσει το ο-
φειλόμενο ποσό και κατά δόσεις.10 Η τήρηση των ημερομηνιών δεν ήταν 
πάντα αυστηρή, γεγονός που θα πρέπει να συσχετισθεί αφενός με την έλλει-
ψη ενός αυστηρά οργανωμένου εμπορικού συστήματος, προκειμένου να 
εμποδίζεται η παραβίαση των συμφωνημένων με επιβαλλόμενες οικονομι-
κές και ποινικές κυρώσεις, και αφετέρου με την ανεκτικότητα των δικαιού-
χων, ίσως εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας και του φόβου 
ολοκληρωτικής απώλειας των χρημάτων τους.11 

Στα έγγραφα των συναλλαγματικών δεν αναγράφονταν ποσοστά τόκων 
επί του συνόλου των διακινούμενων ποσών. Οι σχετικές επιβαρύνσεις μάλ-
λον είχαν προσυμφωνηθεί ή αντιμετωπίζονταν ανάλογα με την πορεία της 
συναλλαγματικής. Αρκετές φορές απαιτούνταν το πολιτζιάτικο, δηλαδή ο 
τόκος που αφορούσε στα έξοδα έκδοσης και κυκλοφορίας των συναλλαγμα-

                                                           
8. Ο Αθανάσιος Ψαλίδας διακρίνει την τράτα (εκδίδεται όταν κάποιος «τραβάει». δηλ. 

δανείζεται χρήματα, παραγγέλνοντας σε συνεργάτη του να πληρώσει) από τη ριμέσα (ό-
ταν ο εκδότης έδινε χρήματα και ο συνεργάτης του τα παραλάμβανε σε άλλο μέρος)· 
βλ. Γ. Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή σύμφωνα με τα ευρω-
παϊκά πρότυπα (τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα). Ένα μαθηματάριο εμπορίου του Αθανα-
σίου Ψαλίδα, εκδ. Τολίδη, Αθήνα 1990, σ. 114. 

9. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-
σο, σ. 132-133. 

10. Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή, σ. 114. 
11. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-

σο, σ. 133. 
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τικών. Η επιβάρυνση αυτή ήταν μάλλον προαιρετική και καθοριζόταν με 
ειδική συμφωνία μεταξύ του κομίζοντος την πόλιτζα και του αποδέκτη, επι-
βάρυνε δε τον τελευταίο και παρουσίαζε διακυμάνσεις από αγορά σε αγορά. 
Τη διαδικασία αυτή τη διεκπεραίωναν οι σαράφηδες, οι οποίοι κατοχύρωναν 
έτσι τα χρήματα που δάνειζαν και ταυτόχρονα αποκόμιζαν μεγαλύτερα κέρ-
δη.12 

Όταν μια πόλιτζα δεν πληρωνόταν στην ημερομηνία λήξης της, το δια-
κινούμενο ποσό, ξεφεύγοντας από τη διαδικασία της συναλλαγματικής, α-
ντιμετωπιζόταν ως συνηθισμένο δάνειο και επιβαρυνόταν κατά 15-10%. Αν 
ο δικαιούχος ήθελε να ρευστοποιήσει άμεσα τη συναλλαγματική, μπορούσε 
να τη μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο επιχειρηματία ή χρηματιστή, πλήρωνε 
όμως άμεσα την απαιτούμενη προμήθεια για την εξόφληση της πόλιτζας. 
Πρόκειται για το γνωστό σκόντο, δηλαδή για το κέρδος που θα αποκόμιζε ο 
χρηματιστής από τον δικαιούχο για την παρεχόμενη διευκόλυνση με την 
άμεση ρευστοποίηση της πόλιτζας. Η διαδικασία αυτή ταυτίζεται με τη ση-
μερινή προαγορά από τις Τράπεζες επιταγών ή γραμματίων και την παρα-
κράτηση εκ μέρους τους της ανάλογης προμήθειας.13 

Οι έμποροι αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα στη μεταφορά των προς 
πώληση προϊόντων. Οι ληστρικές επιδρομές14 κατά τη διάρκεια του 19ου αι., 
αλλά ώς και την περίοδο του Μεσοπολέμου αποτέλεσαν παράγοντα καμπής 
της διακίνησης των εμπορευμάτων. Στην αλληλογραφία του Λακοβά με τον 
Τακιατζή κατά τη δεκαετία 1840-1850 φαίνονται τα προβλήματα που δημι-
ουργούσε η ληστεία στις εμπορικές μεταφορές.15 Επίσης, ο υποπρόξενος της 
Γαλλίας στον Βόλο και εν συνεχεία στη Λάρισα Felix Robert αναφέρει σε 
επιστολές του (των ετών 1870-74, αλλά και σε αυτές προηγούμενων ή επό-
                                                           
12. Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή, σ. 114. 
13. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-

σο, σ. 136. 
14. Το πρόβλημα της ληστείας ήταν έντονο στον βορειοελλαδικό χώρο ώς και τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αναλυτικότερα βλ. τη Ν. Αναστασόπουλος, Παραβατικές 
συμπεριφορές και καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο: Το παράδειγμα των 
Ιωαννίνων, τ. 1-2, [Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών], Ιωάννινα 2012. 

15. Η χρήση συναλλαγματικών επιβαλλόταν και λόγω της ληστείας η οποία ήταν αληθινή 
μάστιγα, τόσο για τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου 
και της Μακεδονίας όσο και για τους διακινούμενους σε αυτές τις περιοχές εμπόρους· 
βλ. για το ζήτημα της ληστείας στη Στερεά Ελλάδα την πρωτοποριακή μελέτη Ι. Κο-
λιόπουλος, Ληστές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 
1988. 
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μενων ετών) ότι η ληστεία αποτελούσε αληθινή μάστιγα για τη Θεσσαλία, 
παρουσιάζοντας ιδιαίτερη έξαρση μετά τη δημιουργία της οροθετικής γραμ-
μής στη Στερεά Ελλάδα.16 

Χαρακτηριστικές πληροφορίες γι’ αυτό το ζήτημα παρέχουν οι δύο πα-
ρακάτω επιστολές του Δημ. Λακοβά προς τον Κων. Τακιατζή. Στην πρώτη, 
που την απέστειλε από τη Χαλκίδα στις 25 Ιουνίου 1841, του γράφει μεταηύ 
άλλων ότι: Μέ κακοφανισμόν μου μαθαίνω ὅτι εἰς αὐτά τά μέρη Ἐλασσῶνος 
και ἕως Λάρισσαν εἶναι ὁ δρόμος ἀνήσυχος, καθώς καί εἰς τά πέριξ τοῦ Ξη-
ρολιβαδείου και Βοδενῶν [έγγρ. φθαρμένο] καί ἄν τοῦτο ἀληθεύῃ τότε θέλω 
μείνει ἐδώ δι’ ὅσον τά πράγματα λάβουν ἄλλην μορφήν […].17 Προφανώς η 
«ἀνησυχία» για την οποία γίνεται λόγος σε αυτή την επιστολή σχετίζεται με 
τη δράση ληστών στην εν λόγω περιοχή, η οποία δημιουργούσε, εκτός των 
άλλων, σοβαρά προβλήματα και στη διακίνηση εμπόρων και εμπορευμάτων. 

Στη δεύτερη επιστολή, που την απέστειλε επίσης από τη Χαλκίδα, στις 
20 Απριλίου 1848, του γράφει μεταξύ άλλων:18 

Αἱ σημεριναί ἀκαταστασίαι ὅλων τῶν μερών τῆς Εὐρώπης ἄρχισαν 
καί ἐδώ νά φέρουν κἄποιαν ἀνησυχίαν, καί τό τοῦ Βελέτζα, Παπα-
κῶστα, Μπαλατζοῦ καί Κοντογιάννη, κίνημα νέον τῆς ἀνταρσίας, 
(ἐνῶ εἶχον ἀμνυστευθεῖ παρά τῆς ἑλλ(ηνικῆς κυβερνήσεως), ἐμβῆ-
καν ληστρικῶς εἰς τό κράτος, ζητοῦντες τήν παῦσιν τῆς Βουλῆς καί 
νέαν ἐκλογήν βουλετῶν, συγκεντρόθησαν ἐκτός τῆς Λαμίας, εἰς τρία 
χωρία φέρων [sic] μαζί τους καί ἀρκετούς ἀλβανούς ἀπό τούς κατα-
τρεγμένους τοῦ ἀρχηγοῦ ἀλβανοῦ Γκιολέκα, οἱ ὁποῖοι συνάξαντες 
ἕως 600 ὁπαδούς ληστάς ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἐπαπειλοῦν τήν Λαμί-
αν, άλλά ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις ἔλαβεν τά ἀναγκαῖα μέτρα πρός 
καταδίωξιν αὐτῆς τῆς συμμορείας, καί ἐλπίζω ἐντός ὀλίγου νά λά-

                                                           
16. Ο Γάλλος υποπρόξενος προσπαθεί σε πολλές επιστολές του να εντοπίσει τα αίτια της 

μεγάλης εξάπλωσης του ληστρικού φαινομένου στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερα επιμένει στις 
αναφορές του στα μέτρα που λάμβαναν οι οθωμανικές Αρχές για την καταστολή της 
ληστείας, επισημαίνοντας του λόγους για τους οποίους αυτά δεν έφεραν τα αναμενόμε-
να αποτελέσματα: κακή οργάνωση ή αδράνεια των καταδιωκτικών σωμάτων των συνό-
ρων, η δυνατότητα των συμμοριών να κινούνται και από τις δύο πλευρές της μεθορια-
κής γραμμής, τροφοδοσία και κάθε είδους αρωγή που παρείχαν από φόβο ή από συμ-
φέρον πολλοί χωρικοί στους ληστές, ερείσματα που έβρισκαν οι συμμορίες στους βλα-
χοποιμένες, οι οποίοι κατέβαιναν τον χειμώνα στα χειμαδιά των Τρικάλων, του Αλμυ-
ρού, του Βελεστίνου κλπ.· βλ. Γ. Β. Νικολάου, «Η κατάσταση στη Θεσσαλία την περί-
οδο 1870-1875, με βάση τις εκθέσεις του υποπρόξενου της Γαλλίας στη Λάρισα», Θεσ-
σαλικό Ημερολόγιο 42 (2002) 116. 

17. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21814. 
18. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21821. 
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βωσιν τά ἐπίχειρα τῆς κακίας των, συχρόνως ἡ Ἑλληνική Κυβέρνη-
σις ἔκαμεν διαμαρτύρησιν κατά τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, ὁποῦ 
ἄφησε αὐτούς εἰς τό Τουρκικόν Κράτος καί ἐσυγκεντρώθησαν εἰς τά 
σύνορα αὐτῶν καί εἰσέβαλον σεσωματωμένοι εἰς τό ἐδώ Κράτος και 
τοῦτο θέλει φέρει κακάς συνεπείας, ἀνίσως και κἀμμία ἐκ τῶν 
εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων λάβει μέρος κατά τῆς Τουρκικῆς Κυβερνή-
σεως, ἐπειδή καί ἡ ἀγανάκησις ὅλων τῶν στρατιωτικῶν διά τῶν 
Τουρκῶν τήν ἀδιαφορίαν των, ὁποῦ ἐμβῆκαν ὁπλισμένοι ἀλβανοί 
εἰς τό ἑλλ(ηνικόν) ἔδαφος κατά τῆς Κυβερνήσεως εἶναι μεγαλοτάτη 
καί ἀνίσως οἱ εἰς τά μεθώρια εὑρισκόμενοι Τοῦρκοι δέν τούς κτυ-
πήσουν ἅμα καταδιωχθοῦν ἔχουν σκοπόν νά εισβάλλουν τά βασιλι-
κά στρατεύματα εἰς τό τουρκικόν ἔδαφος πρός καταδίωξιν καί 
ἑτοιμάζονται πολλοί διά τόν αὐτόν σκοπόν καί τό ἀποτέλεσμα ποῖον 
θέλει εἶναι Κύριος οἶδε [..]. 

 
Η δεύτερη επιστολή πληροφορεί για τις επιδρομές Ελλήνων και Αλβανών 
ληστανταρτών το 1848 στο ελληνικό κράτος, υπό την αρχηγία των Βελέτζα, 
Παπακώστα, Μπαλατζού καί Κοντογιάννη και του Αλβανού λήσταρχου 
Γκιολέκα. Επίκεντρο της δραστηριότητας των ληστανταρτών ήταν η ανατο-
λική Στερεά Ελλάδα (συγκεκριμένα η περιοχή της Φθιώτιδας). Η ανταρσία 
ξεκίνησε μετά την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών στο ελληνικό κράτος, 
τον Ιούλιο του 1847. Η συμμορία των ανταρτών-ληστών19 συστάθηκε υπό 
την αρχηγία των δυσαρεστημένων καπεταναίων Γρίβα και Κριεζώτη, οι ο-
ποίοι συνεργάζονταν στο παρελθόν με τον πρωθυπουργό Κωλέτη. Σε αυτούς 
εντάχθηκαν αρκετοί κατάδικοι από την Αλβανία, φυλακισμένοι κακοποιοί 

                                                           
19. Οι ληστές αναγκάστηκαν να μεταβούν στην τουρκική επικράτεια, για να βρουν πολιτι-

κό άσυλο, αφού ο ελληνικός στρατός αφόπλισε τους περισσότερους. Η ελληνική κυβέρ-
νηση προσπάθησε επανειλημμένα να συνεργασθεί με την τουρκική πλευρά και έλαβε 
έκτακτα μέτρα, για να αντιμετωπίσει την έκρυθμη κατάσταση στο εσωτερικό της. Ένο-
πλα στρατιωτικά τμήματα ήταν έτοιμα να εισχωρήσουν στο τουρκικό έδαφος, για να 
αιχμαλωτίσουν του στασιαστές, διότι η τουρκική κυβέρνηση αδιαφορούσε. Τα ευρωπα-
ϊκά κράτη δεν πήραν καμία θέση ούτε όμως έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα για την πά-
ταξη της ληστείας, επειδή θεώρησαν ότι έπρεπε οι δύο γειτονικές κυβερνήσεις να συ-
νεργαστούν, για να επέλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η ελληνική πλευρά ήταν διατε-
θειμένη να δώσει αμνηστία στους στασιαστές, εκτός βέβαια από τους προδότες, Κριε-
ζώτη και Γρίβα. Οι ένοπλες ομάδες των ληστών αναστάτωσαν και την τουρκική διοί-
κηση, η οποία μάταια αγωνιζόταν να πατάξει τη ληστεία στα εδάφη της και να αφοπλί-
σει τους ληστές· βλ. Κολιόπουλος, Ληστές, σ. 45. 
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καθώς και οι Ρουμελιώτες καπεταναίοι Βελέτζας, Παπακώστας, Μπαλατσός 
και Κοντογιάννης.20 

Από άλλες δύο επιστολές του Δημ. Λακοβά προς τον Κων. Τακιατζή 
βλέπουμε τις επιπτώσεις δύο γεγονότων στις εμπορικές δραστηριότητες του 
Κων. Τακιατζή. Συγκεκριμένα, η πρώτη επιστολή, με ημερομηνία 27 Μαΐου 
1853,21 αναφέρεται στη γέννηση ενός τέκνου του Τακιατζή, ύστερα από το 
δυνατό πλήγμα που είχε υποστεί με την απώλεια του πρωτότοκου υιού του, 
μετά από μία σοβαρή ασθένεια. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά τις ε-
παγγελματικές του δραστηριότητες, δεδομένου ότι, όπως είδαμε στο προη-
γούμενο κεφάλαιο, αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Στη δεύτερη επιστολή (Χαλκίδα 2 Σεπτ. 1854)22 ο Λακοβάς αναφέρει 
στον Τακιατζή ότι οι «ἀνωμαλίες» που παρατηρούνταν στη Θεσσαλία, εξαι-
τίας της εξέγερσης του 1854 κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού πολέμου, 
επηρέαζαν τις δραστηριότητες των εμπόρων της Δυτικής Μακεδονίας. Ο 
Τακιατζής ανησυχεί για την πορεία των πολεμικών συρράξεων, διότι η ε-
μπόλεμη κατάσταση εμπόδιζε τις συναλλαγές του με εμπόρους του ελληνι-
κού κράτους. Φαίνεται, λοιπόν, πως αιτίες καμπής του εμπορίου ήταν η κα-
θυστέρηση της διακίνησης των αγαθών από και προς τη Δυτική Μακεδονία, 
η ανασφάλεια στις μεταφορές τους στις εμποροπανηγύρεις και στις μόνιμες 
αγορές, η μάστιγα της ληστείας λόγω της απουσίας κατασταλτικών μέτρων 
από τις οθωμανικές Αρχές, η έλλειψη ρευστότητας και φερεγγυότητας των 
εμπόρων, η αύξηση της τιμής των ειδών πρώτης ανάγκης και των επιτοκίων 
δανεισμού λόγω των πολεμικών αναταραχών, η επίταξη υποζυγίων από τον 
οθωμανικό στρατό λόγω του πολέμου, καθώς και η επιστράτευση πολλών 
ατόμων για το μέτωπο του πολέμου. 

Στην ίδια επιστολή ενημερώνει τον Τακιατζή για το ταξίδι του Κανα-
τζιούλη στη Σμύρνη, προκειμένου να βρει εργασία σε εμπορικούς οίκους 
Ελλήνων ομογενών. Για τις ανάγκες αυτού του ταξιδιού ο Κανατζιούλης δα-
νείστηκε από τον Τακιατζή με τόκο ένα χρηματικό ποσό που θα το κατέβαλε 
αργότερα, όταν θα είχε χρήματα, αφού θα εργαζόταν στην εμπορική επιχεί-

                                                           
20. Για την εξέγερση στην περιοχή της Φθιώτιδας το 1848 βλ. Καίτη Αρώνη-Τσίχλη, Αγρο-

τικές εξεγέρσεις στην Παλαιά Ελλάδα, 1833-1881, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1989, σ. 342-
347· επίσης, Κολιόπουλος, Ληστές, σ. 44-45. 

21. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21825. 
22. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21826. 
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ρηση του Σίνα.23 Ο Λακοβάς πίστευε ότι το ταξίδι του Κανατζιούλη στη 
Σμύρνη δεν θα είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θεωρούσε ότι θα έ-
πρεπε να μεταβεί στη Σερβία ή στη Βλαχία, διότι εκεί υπήρχαν αρκετοί συ-
ντοπίτες του έμποροι, που θα τον βοηθούσαν να βρει μια εργασία.24 

Η αλληλογραφία25 των δύο ανδρών μας πληροφορεί και για την επανά-
σταση που ξέσπασε στη Θεσσαλία στις αρχές του 1854. Η επαρχία Σερβίων, 
ως πέρασμα για τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέσω των στενών του Σαρα-
νταπόρου, αποτέλεσε πεδίο μάχης. Σε μία αιματηρή σύγκρουση Ελλήνων 
και Οθωμανών ένα ένοπλο σώμα, αποτελούμενο από 70 άνδρες, υπό την 
ηγεσία του οπλαρχηγών Ζήση Σωτηρίου, που καταγόταν από τα Σέρβια,26 
και του Γούλα Μπζιώτα, κατατρόπωσε δύναμη 1.500 Τούρκων στρατιω-
τών.27 

Στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου (1854-56)28 βρήκαν την ευκαιρία 
να ξεσηκωθούν όλοι οι οπλαρχηγοί της Δυτικής Μακεδονίας εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η οικονομία περιοχής είχε ήδη δεχτεί πλήγμα-
τα από τις ληστρικές επιδρομές των προηγούμενων χρόνων και δύσκολα θα 
διατηρούνταν οικονομική σταθερότητα, αφού ο οθωμανικός στρατός προέβη 

                                                           
23. Ο οίκος Σίνα αποτέλεσε τον κύριο εξαγωγέα βαμβακιού και μαλλιών από την Οθωμα-

νική Αυτοκρατορία στη Βιέννη, στη διάρκεια του αποκλεισμού της Γαλλίας από τους 
Άγγλους κατά την περίοδο των ναπολεόντειων πολέμων. Η τραπεζική επιχείρηση του 
Γεωργίου Σ. Σίνα είχε γίνει το κέντρο του χρηματιστηρίου της Ανατολής· βλ. Ασδραχάς 
κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, σ. 478. 

24. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21826. 
25. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21825 και 21826. 
26. Αποτέλεσε αξιοσημείωτη προσωπικότητα του 19ου αι. με μεγάλη δράση. Ήταν γιος του 

αρματολού των Σερβίων καπετάν Σωτήρη, υπήρξε ιδεολόγος, οραματιστής και αγωνι-
στής με τα όπλα, τη γραφίδα και τον λόγο. Γεννήθηκε στα Σέρβια το 1799. Καταγόμε-
νος από ευκατάστατη οικογένεια είχε τη δυνατότητα να αποφύγει τους διωγμούς, τις 
διώξεις και τις πιέσεις των Κονιάρων και να αναχωρήσει για την Ουγγαρία, όπου εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στην Πέστη και επιδόθηκε στο εμπόριο. Έγινε πραματευτής και απέ-
κτησε μεγάλη περιουσία, που την αφιέρωσε σε εθνικούς σκοπούς. Με την έναρξη της 
Επανάστασης του 1821, αφού έκαψε ομοίωμα Τούρκου στην κεντρική πλατεία της Πέ-
στης, ακολουθούμενος από χιλιάδες Έλληνες και Ούγγρους βγήκε από τις πύλες της 
πόλης κατευθυνόμενος προς τη Μακεδονία. Αμέσως συνελήφθη και ρίχτηκε στις τουρ-
κικές φυλακές, από όπου με χρήματα κατάφερε να σωθεί· βλ. Τσαρμανίδης, Συμβολή 
στην Ιστορία της Επαρχίας Σερβίων, σ. 144. 

27. Γουναρόπουλος, «Κοζανικά», σ. 496. 
28. Β. Γούναρης, «Μακεδονία, 1830-1971», Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 4, επιμ. 

Β. Παναγιωτόπουλος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 318-319. Βλ. επίσης 
Παπακωνσταντίνου, Μια βορειοελληνική πόλη, σ. 144. 
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σε δημεύσεις ακίνητων περιουσίων και κεφαλαίων. Οι εμπορικές δραστηρι-
ότητες της περιοχής με την Αλλοδαπή πέρασαν σε φάση ύφεσης. Υπήρξε 
κάμψη στις οικονομικές δραστηριότητες πάσης φύσεως καθώς και στις συ-
ναλλαγές, με την υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος. Στην αλληλογραφία 
του Κων. Δ. Τακιατζή με τον Δημ. Λακοβά φαίνεται η αναστάτωση που επι-
κρατούσε στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, με τις 
πολεμικές συγκρούσεις στα ορεινά. 

Μετά το τέλος της επανάστασης του 1854 παρατηρείται στον δυτικο-
μακεδονικό χώρο έντονη παρουσία διαφόρων ληστανταρτικών σωμάτων, 
εμφάνιση πολλών μουσουλμάνων λιποτακτών, ταυτόχρονα με τις ήττες του 
τουρκικού στρατού στον Κριμαϊκό πόλεμο, καθώς και η ληστρική δραστη-
ριότητα Τουρκαλβανών ατάκτων. Τα γεγονότα αυτά είχαν ως συνέπεια να 
διασαλευθεί η δημόσια ασφάλεια και η εμπορική κίνηση στη Μακεδονία. Οι 
τουρκικές Αρχές και οι αξιωματικοί της αγροτικής χωροφυλακής αδυνατού-
σαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να επιβάλουν την τάξη. Οι αυ-
θαιρεσίες της τουρκικής εξουσίας, καθώς και η διοικητική διαφθορά αυξά-
νονταν σε βαθμό ανησυχητικό. Ήδη από τον Απρίλιο του 1853 επικρατούσε 
στο πασαλίκι της Θεσσαλονίκης αναβρασμός.29 

Από τα τέλη του 1854 η κατάσταση γίνεται πολύ ανησυχητική, ιδιαίτε-
ρα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και ιδίως στις περιοχές της 
Καστοριάς και της Κλεισούρας.30 Τον Μάιο του 1855 εικοσαμελής αντιπρο-
σωπία των κατοίκων της Κλεισούρας επισκέφτηκε τον Γάλλο πρόξενο του 
Μοναστηρίου και του ανέφερε ότι 400 ελληνικές οικογένειες είχαν εξανα-
γκαστεί πρόσφατα να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να μεταναστεύ-
σουν στο ελληνικό κράτος. Ο βαλής του πασαλικιού Μοναστηρίου υποσχέ-
θηκε, ύστερα από παρέμβαση του Γάλλου διπλωματικού εκπροσώπου, να 
στείλει επιτόπου τη στρατιωτική φρουρά της Κορυτσάς, για να καταδιώξει 
τα ελληνικά ληστανταρτικά σώματα.31 

Εν συνεχεία, ο Γάλλος πρόξενος πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 1855 
μια μεγάλη περιοδεία στον δυτικομακεδονικό χώρο, για να εξακριβώσει ά-
μεσα την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή αυτή. Αμέσως διεπί-

                                                           
29. Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 318.  
30. Στο ίδιο, σ. 319. 
31. Βλ. Απ. Βακαλόπουλος, «Νέα ιστορικά στοιχεία για τις επαναστάσεις του 1821 και 

1854 στη Μακεδονία», Επιστ. Επ. Φιλοσοφικής Σχ. ΑΠΘ 7 (1956) 83-103. 
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στωσε ότι δεν είχε ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο εκ μέρους των οθωμανι-
κών Αρχών για την καταστολή της ληστείας, αλλά και ότι ο αριθμός των Ελ-
ληνοβλάχων ληστανταρτών έφθανε τους 350. Επρόκειτο για μία ισχυρή και 
άριστα εκπαιδευμένη συμμορία ληστών, οι οποίοι –χωρισμένοι σε τέσσερις 
ομάδες– δρούσαν στις περιοχές Καστοριάς, Ανασελίτσας, Χρούπιστας (ση-
μερινό Άργος Ορεστικό), διαθέτοντας σε κάθε χωριό κατασκόπους, ώστε να 
ενημερώνονται για τις κινήσεις του τουρκικού στρατού. Ύστερα από πιέσεις 
του Γάλλου προξένου, ο βαλής του Μοναστηρίου αναγκάστηκε να λάβει με-
τρα για την εκκαθάριση των δυτικομακεδονικών περιοχών από τους ληστές. 
Γι’ αυτόν τον λόγο δημιούργησε ένα ισχυρό στρατιωτικό σώμα, αποτελού-
μενο από 800-900 εθελοντές, άρτια εκπαιδευμένο, το οποίο περιόρισε τα 
ληστανταρτικά σώματα της περιοχής, αναγκάζοντάς τα να καταφύγουν στον 
καζά της Κόνιτσας. Η κατάσταση που επικρατούσε στις βορειότερες περιο-
χές του πασαλικιού Μοναστηρίου (στη Φλώρινα, στο Μοναστήρι, στο Με-
γάροβο και στη Δίβρα) είχε επηρεάσει αρνητικά και τις οικονομικές δρα-
στηριότητες. Στις περιφέρειες αυτές, παράλληλα με τα ελληνικά ανταρτικά 
σώματα και τα τουρκαλβανικά άτακτα σώματα, περιφέρονταν 12.000 λιπο-
τάκτες του Κριμαϊκού πολέμου, οι οποίοι επιδίδονταν με ζήλο στις ληστεί-
ες.32 

Η λήψη διαφόρων μέτρων μετά το 1840 στο βιλαέτι Μοναστηρίου, στο 
οποίο υπαγόταν η Δυτική Μακεδονία, όπως η δημιουργία τακτικών στρατι-
ωτικών σωμάτων για την καταστολή της ληστρικής δραστηριότητας των 
βασιβουζούκων, οι οποίοι αποτελούσαν μάστιγα για τους χριστιανικούς πλη-
θυσμούς, ο αφοπλισμός των μουσουλμάνων, η δικαιότερη κατανομή των 
φόρων, η πάταξη των καταχρήσεων και των αυθαιρεσιών, ύστερα και από 
παρεμβάσεις των διπλωματικών εκπροσώπων των μεγάλων Δυνάμεων κλπ., 
συνέβαλε στη βελτίωση της οθωμανικής διοίκησης και στην ορθότερη απο-
νομή της δικαιοσύνης και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση των συνθηκών   
διαβίωσης του χριστιανικού πληθυσμού.33 

Τα γεγονότα που επηρέαζαν αρνητικά τη διεξαγωγή του εμπορίου στον 
κεντρικό και βορειοελλαδικό χώρο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

                                                           
32. Κ. Βακαλόπουλος, «Πολιτική, κοινωνική και οικονομική δομή του πασαλικιού του 

Μοναστηρίου στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 21 (1981) 168-200. 
33. Κ. Βακαλόπουλος, Μακεδονία και Τουρκία, 1830-1878, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 

1987, σ. 195. 
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Παράγοντες κάμψης της διακίνησης εμπορευμάτων  
στα μέσα του 19ου αι.: 

x Εμφάνιση ληστρικών συμμοριών 
x Επαναστατικό κίνημα στη Θεσσαλία το 1854 κατά τη διάρκεια του 

Κριμαϊκού πολέμου 

x Αυθαιρεσίες των οθωμανικών Αρχών 
x Επιθετική δραστηριότητα Τουρκαλβανών ατάκτων και λιποτακτών 

 
Παρόλα αυτά, κατά τη δεκαετία 1850-1860 ο Κων. Τακιατζής επιδεικνύει 
σημαντική εμπορική δραστηριότητα, συναλλασσόμενος για το εμπόριο σι-
ταριού και άλλων γεωργικών προϊόντων με την Αικατερίνη Νεράτζη, κόρη 
του μεγαλέμπορου της Καστοριάς Γεωργίου Νεράτζη, όπως φαίνεται από 
την αλληλογραφία τους των ετών 1850-1856. Ενδεικτικά, παραθέτουμε από 
αυτή την αλληλογραφία δύο επιστολές της Αικατερίνης Νεράτζη προς τον 
Κ. Τακιατζή, οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το ζήτημα. Στην πρώτη, που 
στάλθηκε από την Καστοριά στις 21 Σεπτ. 1854,34 του γράφει τα εξής: 

Τό τίμιόν σας τών 13 τοῦ παρόντος ἔλαβον καί πρό πάντων χαίρω 
διά τό αἴσιον τῆς ὑγίειας σας. Εἶδα τά ὅσα μέ γράφετε, λοιπόν σᾶς 
παρακαλῶ διά τά γνωστά σας γρόσια [λέξη δυσανάγνωστη], νά μοῦ 
τά στείλετε μέ σήγουρον τινά ἄνθρωπον, ἤτι μέ κανέναν γνωστόν 
σας ἀπό ἐκείνους ὁπού θέλουν ἔλθει εἰς τήν πανήγηριν Μαυρόβου 
διά δέ τό σητάρι,35 ὅπου μάς λέγεται κοστάρι36 πολλά ἀκριβόν ἕως 
ἐδώ, διότι ἐδώ τό πέρνουμεν εὐθυνότερον, ἐχθές τό πήραμεν τό με-
γάλον κιλόν37 εἰς τά γρόσια 82 καί διά τοῦτο δέν συμφέρει. Λοιπόν 

                                                           
34. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21870. 
35. Οι περισσότεροι έμποροι της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας ασχολούνταν τον 

18ο-19ο αι. με το εμπόριο δημητριακών (κυρίως σιταριού). Ο Γιαννιώτης έμπορος Γε-
ώργιος Δουρούτης ασχολήθηκε με την εμπορία σιταριού, χαρτιού και βιβλίων. Παρό-
μοιες εμπορικές δραστηριότητες ανέπτυξε και ο Κων. Δ. Τακιατζής· βλ. Γ. Παπαγεωρ-
γίου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες των Καλαρρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αιώ-
να ‒ 1821), με βάση το αρχείο του Γεωργίου Δουρούτη», Επιστημονικό συνέδριο για 
την μνήμη του Νίκου Σβορώνου, [Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γε-
νικής Παιδείας], Αθήνα 1993, σ. 81. 

36. Δηλ. κοστίζει. 
37. Πρόκειται για το κοιλό της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν όμως παντού ίδια η αντι-

στοιχία του σιταριού σε οκάδες ή κιλά (π.χ. στην Κωνσταντινούπολη αντιστοιχούσε σε 
18 οκάδες, ενώ στο Σεράγεβο σε 50 οκάδες)· βλ. Halil Inalcik – Donald Quataert, Οικο-
νομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. 1: 1300-1600, μτφ. 
Μαρίνος Σαρηγιάννης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008, σ. xxviii-xxix. 
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σάς παρακαλῶ λάβεται τήν φροντίδαν διά νά μᾶς τό ἐμβάσεται μέ 
σήγουρον ἄνθρωπον, διότι ὅπου εἶναι τό ῥάμα φτενόν ἐκεῖ καί κό-
πτεται. Σᾶς προσκυνῶ καί μένω. 

 
Όπως φαίνεται από την παραπάνω επιστολή, ο Κ. Τακιατζής σχεδίαζε να με-
ταφέρει και να πωλήσει ποσότητα σιταριού στην εμποροπανήγυρη38 του 
Μαυρόβου Καστοριάς με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος. Η Αικατερίνη 
Νεράτζη τον ενημερώνει για τις τιμές του σιταριού στην αγορά της Καστο-
ριάς και για την εμπορική κίνηση της εμποροπανήγυρης του Μαυρόβου.39 Η 
Καστοριανή έμπορος υποστηρίζει ότι η τιμή του μεγάλου κοιλού σιταριού 
της Κωνσταντινούπολης κόστιζε 82 γρόσια και ότι δεν συνέφερε η μεταφο-
ρά του από την Κοζάνη, προκειμένου να πωληθεί στο πανηγύρι του Μαυρό-
βου, διότι η αρχική τιμή αγοράς αυτού του προϊόντος, σε συνδυασμό με το 
κόστος μεταφοράς του, ξεπερνούσε το υποτιθέμενο κέρδος, που θα είχε ο 
Κοζανίτης έμπορος. Επίσης, η Νεράτζη υπενθυμίζει στον Τακιατζή το ποσό 
των γροσίων που της όφειλε, προφανώς από κάποια άλλη εμπορική συναλ-
λαγή τους, και τον παρακαλεί να του τα στείλει με ένα άτομο της εμπιστο-
σύνης του. Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η αγορά σιταριού 
                                                           
38. Αναλυτικότερα για τις εμποροπανηγύρεις της Μακεδονίας στην Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία βλ. Γ. Αλευράς, «Οι εμποροπανήγυρεις της Μακεδονίας κατά την οθωμανική πε-
ρίοδο (18ος-19ος αι.): το παράδειγμα της Σαμαρίνας και του Μαυρονόρους Γρεβενών», 
Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους χρόνους, Πρακτικά Α΄ συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής 
Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμ. Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυ-
λωνάς, Γρεβενά 2016, σ. 207-222. 

39. Το Μαύροβο αναφέρεται σε εκκλησιαστικά αρχεία πριν από το 1592/3 ως Μαύρον και 
το 1684-1688 ως Μαύροβο. Κατά τον 16ο-17ο αι. αναφέρεται ως βακούφι της μονής 
Πέσκοπος και της μονής Μαυριώτισσας. Πρόκειται για το σημερινό Μαυροχώρι Κα-
στοριάς. Το χωριό βρίσκεται σε πεδινό και εύφορο μέρος στο κέντρο του λεκανοπεδίου 
Καστοριάς, που αποτελεί το ανατολικότερο τμήμα του ευρύτερου λεκανοπεδίου Ορε-
στίδας και είναι το επίνειο της Καστοριάς, με την έννοια ότι η επικοινωνία της Καστο-
ριάς προς τα δυτικά (Κλεισούρα, Εορδαία, Θεσσαλονίκη) γινόταν με διάσχιση της λί-
μνης με πλωτά μέσα μέχρι το Μαύροβο. Εκεί υπήρχαν παλαιότερα επτά πανδοχεία (χά-
νια), γεγονός που φανερώνει την επίκαιρη θέση του οικισμού στο τοπικό συγκοινωνια-
κό δίκτυο· βλ. αναλυτικότερα Χρυσόστ. Παπασταύρος, Το Μαύροβο και η Ιστορία του, 
[Δήμος Μακεδνών], Καστοριά 2002, σ. 31-32· Τσότσος, Ιστορική Γεωγραφία της Δυτι-
κής Μακεδονίας, σ. 456-457. Η εμποροπανήγυρη του Μαυρόβου γινόταν τον Σεπτέμ-
βριο, ενώ ώς το 1883 διαρκούσε δεκαπέντε ημέρες. Στη συνέχεια γινόταν τον Νοέμβριο 
μέχρι και το 1927, οπότε και μεταφέρθηκε στη Χρούπιστα (Άργος Ορεστικό), με απο-
τέλεσμα να αλλάξει η ονομασία της σε εμποροπανήγυρη της Δέβρης· βλ. Παντ. Τσαμί-
σης, Η Καστοριά και τα μνημεία της, εκδ. Ι. Αλευρόπουλος, Αθήνα 1949, σ. 32, 36, 163· 
Κ. Καρανάτσης, «Οι ετήσιες περιοδικές αγορές στην Ήπειρο (17ος-18ος αιώνας): Συμ-
βολή στη μελέτη της εμποροπανήγυρης», Τα Ιστορικά 21 (1994) 314. 
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που παραγόταν στον κάμπο της Καστοριάς συνέφερε περισσότερο τους ε-
μπόρους της περιοχής του Μαυρόβου, διότι έτσι θα γλύτωναν το κόστος της 
μεταφοράς του και θα απέφευγαν τους κινδύνους που υπήρχαν στους εμπο-
ρικούς δρόμους, κυρίως τη ληστεία.40 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η ανεπαρκής λειτουργία της 
αγοράς και του εβδομαδιαίου παζαριού των πόλεων συντέλεσε στη μεγάλη 
ανάπτυξη των εμποροπανηγύρεων. Καθοριστικός λόγος υπήρξε η ανάγκη 
των εμπόρων να βρεθούν σε έναν εμπορικό χώρο για τη σύναψη εμπορικών 
συμφωνιών. Οι εμποροπανηγύρεις συγκροτούσαν κατά την περίοδο της ο-
θωμανικής κυριαρχίας ένα δίκτυο, ενταγμένο στη λογική του εμπορίου των 
μεγάλων αποστάσεων. Ο ρόλος τους ήταν κυρίως διαμετακομιστικός και γί-
νονταν κατά κανόνα εκτός των πόλεων, εκεί όπου διασταυρώνονταν μεγά-
λες οδικές αρτηρίες.41 Η μεταφορά των αγαθών γινόταν από τον Απρίλιο με-
χρι τον Οκτώβριο, σε χρονική δηλαδή περίοδο τέτοια που ευνοούσε την ορ-
γάνωση εμποροπανηγύρεων, ως ένα δίκτυο αλυσιδωτών αγορών. Τα εμπο-
ρεύματα συσκευάζονταν σε δέματα και φορτώνονταν σε άλογα, που σχημά-
τιζαν καραβάνια. Σε ολόκληρη τη Βαλκανική χερσόνησο τα καραβάνια ήταν 
στα χέρια Ελλήνων εμπόρων42 (κυρίως Ηπειρωτών και Δυτικομακεδόνων). 
Οι έμποροι κατά τη διέλευσή τους από τις διάφορες οθωμανικές περιφέρειες 
πλήρωναν στους πασάδες φόρο, είτε σε γρόσια είτε σε παράδες. Ο μέσος 

                                                           
40. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21870. 
41. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, τ. Α΄, σ. 483-490. Για τα εβδομαδιαία 

παζάρια βλ. Κ. Καρανάτσης, «Η εβδομαδιαία αγορά (παζάρι κατά τον 18ο αι. στην Ή-
πειρο», Ηπειρωτικά Χρονικά 32 (1987) 333-342· Ευαγγελία Βουτσοπούλου, «Πόλη και 
εμποροπανήγυρη», Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας, Νεοελληνική πόλη. Ο-
θωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, τ. 2, Αθήνα 1985, σ. 439-443. 

42. Ο Τρικαλινός έμπορος Λάνθος Μονδάνος είχε παλαιότερα παρόμοια εμπορική δραστη-
ριότητα με τον Κ. Τακιατζή, όπως προκύπτει από τη διαθήκη του. Το εμπορικό του δί-
κτυο εξαπλωνόταν από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία μέχρι και τη 
βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, με επίκεντρο τον άξονα Τρικάλων-Ιωαννίνων. Εμπορευό-
ταν δημητριακά της Θεσσαλίας, δέρματα και μαλλί προερχόμενα από τις τρεις αυτές 
περιοχές, σπόρους για την παρασκευή βαφών, προϊόντα οικοτεχνίας, κρόκο/σαφράν, 
ανεπεξέργαστο μετάξι από την περιοχή της Κοζάνης και χονδρά υφάσματα από τα Ιω-
άννινα. Τα εισαγόμενα μεταποιημένα προϊόντα διοχετεύονταν στον ίδιο γεωγραφικό 
χώρο· βλ. Π. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων, σ. 164.  



Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 123 

φόρος εισαγωγής εμπορικών προϊόντων ανά περιφέρεια δεν ξεπερνούσε τις 
5 παράδες ανά δέμα.43 

Στη δεύτερη επιστολή της (Καστοριά 28 Αυγούστου 1855),44 η Αικατε-
ρίνη Γ. Νεράτζη γράφει στον Κ. Δ. Τακιατζή, ύστερα από τους τυπικούς χαι-
ρετισμούς τα εξής: 

Σᾶς παρακαλῶ νά μέ ἐμβάσετε τά γνωστά σας γρόσια, διότι σέ 
αὐτόν τόν δυστηχισμένον καιρόν45 μέ εἶναι πολή ἀναγκαία, ἤ δυνα-
τόν νά μᾶς γράψεται νά τά λάβομεν ἐδῶ ἀπό φίλους σας, ὁποῦ θέλε-
ται τούς στείλει σητάρι καί ὅπως γνωρίζεται τό συμφερότερον ὑμᾶς. 
Ἄν εἶναι ὅμως συμφέρον διά νά μήν περικολάρουν46 τά γρόσια, μᾶς 
στέλνεται φλορίτζα,47 τό κοιλόν τῆς πόλεως48 τό ἀγοράζομεν 20 ἕως 
21 γρόσι(α). 

 
Η επιστολή αυτή αναφέρεται στην αναστάτωση που προκλήθηκε το 1854-
1856,49 καθώς και στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο πληθυσμός της Δυ-
τικής Μακεδονίας, εξαιτίας του Κριμαϊκού πολέμου αλλά και της αύξησης 
των τιμών των προς πώληση αγαθών στις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Η Αικατερίνη Νεράτζη παρακαλεί τον Τακιατζή να της στείλει τα 
γρόσια50 που της χρωστούσε με κάθε τρόπο, διότι της ήταν πολύ αναγκαία. 
Και από αυτό το έγγραφο διαπιστώνουμε ότι η πληρωμή των εμπορευμάτων 
γινόταν με συναλλαγματικές, ώστε να μην κινδυνεύουν τα χρήματα από 
                                                           
43. Βλ. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, σ. 353-354· επίσης, Arno 

Mehlan, «Οι εμπορικοί δρόμοι στα Βαλκάνια», και Δ. Ανωγιάτης-Πελέ, Δρόμοι και δι-
ακίνηση, ό π. 

44. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21881. 
45. Προφανώς εννοεί τα πολεμικά γεγονότα του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) και το 

επαναστατικό κίνημα στη Θεσσαλίας. Ίσως η Νεράτζη να υπερβάλλει, προκειμένου να 
πάρει τα χρήματα που της όφειλε ο Κ. Τακιατζής. 

46. Κινδυνεύσουν. 
47. Φλοριτζά ή Πολιτζά, όπως ονομαζόταν η συναλλαγματική στο εμπορικό λεξιλόγιο του 

19ου αιώνα. Οι συναλλαγματικές έπρεπε να εξαργυρωθούν/ρευστοποιηθούν στην ημε-
ρομηνία της εκτύπωσής τους, ειδάλλως ο εκδότης τής συναλλαγματικής (επιχειρηματί-
ας, έμπορος ή εμπορική συντροφιά) αντιμετώπιζε πρόβλημα πτώχευσης· βλ. Παπαγε-
ωργίου, «Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες των Καλαρρυτινών εμπόρων», σ. 93.  

48. Βλ. παραπάνω σημ. 37. 
49. Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 318. 
50. Το οθωμανικό νόμισμα ανήκε σε δύο συστήματα· σε εκείνο που είχε ως μονάδα το akçe 

(άσπρο) και σε εκείνο που είχε ως μονάδα το γρόσι. Το γρόσι χρησιμοποιούταν σε όλες 
τις οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας κατά τον 18ο και 19ο αι.· βλ. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική οικονομική ιστορία, τ. Α΄, 
σ. 310-311, και Ευτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα, passim (ιδίως σ. 171, 181).  



124 ΚΩΝ. Δ. ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ 

τους ληστές κατά τη μεταφορά τους. Γι’ αυτό, λοιπόν, η Νεράτζη γράφει 
στον Τακιατζή να αποστείλει μία ποσότητα σιταριού,51 προκειμένου να το 
πωλήσει στους πελάτες της στην Καστοριά, οι οποίοι θα έδιναν τα γρόσια 
για την αγορά αυτού του προϊόντος κατευθείαν στην ίδια. Συμπεραίνουμε, 
λοιπόν, ότι κάθε έμπορος αυτής της περιόδου είχε τη δυνατότητα να εξο-
φλήσει ό,τι χρωστούσε με την πώληση προϊόντων που είχε στις αποθήκες 
του. Έτσι, δεν κινδύνευε το κεφάλαιό του και διεκπεραίωνε τις οικονομικές 
του συναλλαγές χρησιμοποιώντας ομολογίες. 

Η οθωμανική διοίκηση με τις μεταρρυθμίσεις (Tanzimat) και με διάφο-
ρα έκτακτα μέτρα που πήρε προσπάθησε52 να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις 
παθογένειες.53 Η υιοθέτηση του ελεύθερου εμπορίου από τους Οθωμανούς 
καθώς και η αναδιατύπωση του καθεστώτος που διείπε τις έγγειες σχέσεις 
δημιουργούσε νέες δυνατότητες για τους κεφαλαιούχους της Αυτοκρατορίας 
(όπως στον Τακιατζή), διεύρυνε τους οικονομικούς τους ορίζοντες και συ-
νέβαλλε στη μείωση των ποσών που συνδέονταν με τις διοικητικές λειτουρ-
γίες του κράτους και, ως εκ τούτου, με τη φορολογία.54 
 
 
 
 
                                                           
51. Πιθανώς ο έμπορος της περιόδου αυτής έστελνε κάθε φορά σε μία αγορά κάποια καθο-

ρισμένη ποσότητα του προς πώληση προϊόντος ως δείγμα, διότι ήταν αδύνατο να μετα-
φερθεί ολόκληρο το φορτίο του προϊόντος, χωρίς να έχει πρώτα εξασφαλισθεί η ενδε-
χόμενη πώλησή του. Έτσι, λοιπόν, τα δείγματα των εμπορευμάτων, είτε δημητριακών 
είτε επεξεργασμένων νημάτων, προορίζονταν βασικά για τη σύναψη παραγγελιών από 
τους ενδιαφερόμενους αγοραστές· βλ. για τα δείγματα νημάτων από τη Θεσσαλία Όλγα 
Κατσιαρδή-Hering, Τεχνίτες και τεχνικές βαφής νημάτων, από τη Θεσσαλία στην κεντρι-
κή Ευρώπη (18ος – αρχές 19ου αιώνα), Η Αμπελακιώτικη Συντροφιά (1805), εκδ. Ηρό-
δοτος, Αθήνα 2003, σ. 15, 24, 129. 

52. Αναφέρονται κάποια μέτρα της Υψηλής Πύλης στη δεκαετία του 1860 (σύσταση Οθω-
μανικής Τράπεζας για την ενίσχυση και εξυγίανση του πιστωτικού συστήματος, καθώς 
και δημιουργία της αυτοκρατορικής οδού από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Μοναστήρι), 
προς διευκόλυνση και ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας· βλ. Β. Γούναρης, 
«Μακεδονία», σ. 320. 

53. Η αύξηση της ζήτησης δημητριακών της Μακεδονίας προκάλεσε αύξηση της τιμής 
τους στις διεθνείς αγορές, λόγω του αποκλεισμού των ρωσικών σιτοβολώνων και της 
μέτριας συγκομιδής δημητριακών στη Δυτ. Ευρώπη· Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 321. 

54. Βλ. Κωστής, «Κοινότητες, εκκλησία και μιλλέτ στις «ελληνικές» περιοχές της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας», σ. 71. 
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ΙΙ. Δανεισμός χρημάτων και τοκογλυφικές δραστηριότητες 
 
Η περίοδος άνθησης των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δραστηριο-
τήτων του Κ. Τακιατζή τοποθετείται στην τριακονταετία 1840-1870.55 Όπως 
προαναφέρθηκε, την περίοδο αυτή ο Κωνσταντίνος αντιμετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Στα 1846 σύναψε δάνειο ύψους 22.000 γροσίων από την 
Ελληνική και Κοινή Σχολή της Κοζάνης με τόκο 12%.56 Το επόμενο έτος, συ-
γκεκριμένα στις 1 Απριλίου 1847, κατέβαλε το ποσό του τόκου, που ανερχόταν 
στα 2.640 γρόσια. Το ίδιο γινόταν κάθε χρόνο μέχρι την εξόφληση του δανείου. 
Όπως σημειώνεται και σε ένα έγγραφο:57 

Ἀπό ὅσα ἐδανείσθησαν εἰς μετρητά πρός τόν κ. Κωνσταντῖνον Δ. 
Τακιατζῆ πρός τόκον 12% ἐτησίως κατά τήν δοθεῖσαν ὁμολογίαν του 
εἰς τάς χεῖρας τῶν ἐπιτρόπων τῆς Σχολῆς, τά ἄντικρυ γρόσια εἴκοσι δύο 
χιλιάδες ἅτινα ἐσηκώσαμεν ἀπό τόν Κωνσταντῖνον Μ. Μουράτην καί 
ἐδανείσθησαν τῷ εἰρημένῳ Κωνσταντίνῳ Δ. Τακιατζή, διά πέντε ἔτη, ὁ 
δε τόκος νά πληρώνεται ἐτησίως […]. 

 
Ίσως ο Κων. Τακιατζής να δανείσθηκε το 1846 το ποσό των 22.000 γροσίων 
από τη Σχολή της Κοζάνης, που αποτελούσε διαχρονικά κινητήριο δύναμη της 
οικονομίας της πόλης, –καθώς γινόταν αποδέκτης πολλών δωρεών και έτσι 
μπορούσε να δανείζει ποσά σε διάφορους–, με σκοπό να αυξήσει το κεφάλαιό 
του, διότι η Σχολή αυτή έδινε κατευθείαν μετρητά στους δανειζόμενους και όχι 
ομολογίες και συναλλαγματικές, όπως γινόταν στις οικονομικές συναλλαγές εύ-
πορων με τρίτους. Οι συνεχείς συνάψεις ομολογιών του Κ. Τακιατζή με επιχει-
ρηματίες αλλά και με απλούς υπηκόους, μέσα στις δύσκολες συνθήκες αυτής 
της εποχής, με την οικονομική παρακμή και τη δυσπραγία που γνώριζε η Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, συχνά οδηγούσε σε καθυστερήσεις της καταβολής των 
δόσεων του τόκου από τους δανειζόμενους. Έτσι ο Κωνσταντίνος, σχεδιάζο-
ντας τις μελλοντικές του κινήσεις, θεώρησε σκόπιμο να προβεί σε μια ανακε-
φαλαιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του, προκειμένου να συνεχίσει και 
να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα. Ο τόκος του δανείου (12%) 

                                                           
55. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 318-319. 
56. Το συνηθισμένο επιτόκιο για τις εμπορικές συναλλαγές κυμαινόταν μεταξύ 12-18%, το 

επιτόκιο των αγροτικών χρεών στα 24-36% και των χρεών ανάγκης «το ένα άλλο ένα»· 
βλ. Κατσούλης ‒ Νικολινάκης ‒ Φίλιας, Οικονομική Ιστορία, σ. 117. 

57. Κώδιξ της Πολιτείας της Κοζάνης 1830-1855, σ. 233.  
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ήταν σχετικά χαμηλός, για την εποχή αυτή. Ας σημειωθεί ότι σε άλλες περιοχές 
του ελλαδικού χώρου ο τόκος έφθανε ως και το 25%, ακόμη και 40% κατά τις 
τελευταίες προεπαναστατικές δεκαετίες.58 Στα Βαλκάνια ο τόκος ήταν ανεκτός 
και αναγνωριζόταν από τους μουσουλμάνους ιεροδικαστές σε ένα όριο που έ-
φτανε έως το 20% ετησίως.59 

Σημειωτέον ότι ο Κων. Τακιατζής, με τόσο χαμηλό επιτόκιο δανεισμού 
από τη Σχολή της Κοζάνης, θα μπορούσε εύκολα και γρήγορα να επενδύσει το 
δανειζόμενο κεφάλαιο σε ομολογίες με τόκο 15-17% (κέρδος από τον τόκο 
3.520 γρόσια κατ’ έτος) προς τρίτους, που είχαν άμεση ανάγκη μετρητών, και 
να επιστρέψει το ποσό που είχε δανεισθεί στη Σχολή μετά από πέντε έτη. Δηλα-
δή, περί το 1851 θα έπρεπε να αποπληρώσει στη Σχολή 13.200 γρόσια (2.640 × 
5 έτη). Έτσι, μέσα σε πέντε έτη είχε διάφορο (κέρδος) από αυτήν την επένδυση 
ύψους (με αφαίρεση του 3.520-2.640) 880 γροσίων, κατ’ έτος, δηλαδή συνολι-
κά 4.400 γρόσια (880 γρ. × 5 έτη).  

Ο συλλογισμός μας αυτός αναπτύχθηκε κατά τη μελέτη του αρχειακού υ-
λικού, επειδή διαφαίνεται από τις πηγές ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 
1850 ώς και το 1869 ο Κων. Τακιατζής, έχοντας στη διάθεσή του μεγάλα χρη-
ματικά ποσά (οθωμανικές λίρες και γρόσια), ασχολήθηκε με επενδύσεις οι-
κονομικής και χρηματοπιστωτικής φύσεως, δηλαδή με δανεισμό χρημάτων σε 
τοπικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι χρειαζόταν χρήματα προκειμένου να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ως έμπορος του χρήματος60 ο Κωνσταντίνος 
συνεργάστηκε πολλές φορές με τον Δημήτριο Κοεμτζή για την έκδοση ομολο-
γιών, διότι σε κάποιες περιπτώσεις το δανειζόμενο ποσό ξεπερνούσε τα 2.500-
3.000 γρόσια ανά ομολογία. Επομένως, για να καλύψει τη ρευστότητα των ήδη 
εκδεδομένων ομολογιών και να συνάψει νέες με άλλους επιχειρηματίες, χρεια-

                                                           
58. Βλ. Β. Κρεμμυδάς, Εταιρεία Τοκογλυφίας, Ν. Ταμπακόπουλος και Σία (1816-1820). Η 

τοκογλυφία στην Πελοπόννησο στο τέλος της τουρκοκρατίας, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 
2013, σ. 54-55.  

59. Παρόμοια περίπτωση αποτελεί ο Αθηναίος έμπορος Δ. Πετρούλης, στα τέλη του 17ου 
αιώνα. Ο Πετρούλης δανειζόταν από τη Βενετία μεγάλα χρηματικά ποσά με τόκο 4-6%, 
ενώ στη συνέχεια δάνειζε μικρά ποσά σε τρίτους εμπόρους με μεγαλύτερο επιτόκιο της 
τάξεως του 9%, με αποτέλεσμα να αποκομίζει μεγάλα κέρδη· βλ. Πιζάνιας, Η Ιστορία 
των νέων Ελλήνων, σ. 169. 

60. Ο χαρακτηρισμός αυτός αναφέρεται στον Ν. Ταμπακόπουλο, έμπορο της Πελοποννή-
σου (Αρκαδίας). Στην περίπτωση του Τακιατζή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, αφού και οι 
δύο έμποροι ακολούθησαν παρόμοιες οικονομικές δραστηριότητες τον 19ο αι.· βλ. 
Κρεμμυδάς, Εταιρεία Τοκογλυφίας, σ. 17. 
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ζόταν μεγαλύτερα κεφάλαια. Γι’ αυτόν τον λόγο η συνεργασία του με τον Κο-
εμτζή ήταν απαραίτητη. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι οι ομολογίες κυκλοφορούσαν 
σε ευρεία κλίμακα ως γραπτές αποδείξεις για οφειλόμενα ποσά και εξυπηρετού-
σαν κάθε συναλλασσόμενο που δεν διέθετε ή που δεν επιθυμούσε να χρησιμο-
ποιήσει ρευστό χρήμα. Η καλή φήμη και η φερεγγυότητα των συναλλασσόμε-
νων επηρέαζαν θετικά τόσο την έκδοση ομολογιών όσο και το ύψος των διακι-
νούμενων ποσών.61 

Η ομολογία συντασσόταν με απαίτηση του δανειστή ή του δανειζόμενου 
χωρίς διάκριση τάξης, φύλλου, θρησκεύματος ή εθνικότητας. Ομολογίες εκδί-
δονταν για τη διασφάλιση του πιστωτή κατά τη διαδικασία δανεισμού χρημά-
των και ήταν απόλυτα δεσμευτικές για τον δανειζόμενο. Με ομολογίες εξο-
φλούνταν, επίσης, χρέη προς τρίτους και σε διαφορετικές περιοχές της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, όπως φαίνεται και από το έγγραφα του Αρχείου της οι-
κογένειας Περούκα από το Άργος.62 

Παρόμοια, με ομολογίες αποδίδονταν χρηματικά ποσά προερχόμενα από 
φορολογικές επιβαρύνσεις ή αξιοποιούνταν αντί ρευστού χρήματος στις εμπο-
ρικές συναλλαγές, λειτουργώντας ως τραπεζική επιταγή.63 Αρκετές φορές μια 
ομολογία μπορούσε να προσφερθεί ως εμπόρευμα σε χρηματιστές, ίσης όμως 
αξίας με το αναγραφόμενο ποσό. Επρόκειτο δηλαδή για προαγορά έντοκου 
γραμματίου, με την οποία ο χρηματιστής εξασφάλιζε το κέρδος του από τους 
ήδη προσδιορισμένους τόκους της ομολογίας, επαυξημένους με τις δικές του 
απαιτήσεις. Τα διάφορα καταγεγραμμένα χρέη εκ μέρους ατόμων, χωριών ή 
καζάδων, εξοφλούνταν άμεσα προς τους δικαιούχους με τη χρήση ομολογιών.64 

Στο έγγραφο της χρεωστικής ομολογίας σημειώνονταν το διακινούμενο 
ποσό, το επιτόκιο σε μηνιαία ή ετήσια βάση καθώς και ο χρόνος καταβολής της 

                                                           
61. Ο Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή, σ. 125, αναφέρει ότι στην 

ομολογία (ομμπλιγκατζιόνε ή ριτζεβούτα) σημειωνόταν το ποσό των χρημάτων, ο χρό-
νος επιστροφής, ο τόκος επί τοις %, η υπογραφή αυτού που έλαβε το ποσό καθώς και 
των μαρτύρων. Συχνά εκδιδόταν ομολογία χωρίς μάρτυρες και τόκο, σημειωνόταν ό-
μως: «χάριν φιλίας». Εάν αγοραζόταν ένα προϊόν με διορία πληρωμής, στην ομολογία 
που συντασσόταν ο τόκος υπολογιζόταν από τη λήξη της διορίας και μετά. 

62. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-
σο, σ. 139. 

63. Πιζάνιας, Η Ιστορία των νέων Ελλήνων, σ. 169. 
64. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-

σο, σ. 140. 
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οφειλής σε περίπτωση δανείου. Σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις οι δανειστές 
των χρημάτων δεν επέβαλλαν καμιά επιβάρυνση, θέλοντας να διευκολύνουν 
τους δανειζόμενους και όχι να κερδοσκοπήσουν με το δανειζόμενο χρήμα. Ο 
καθορισμένος τόκος αποδιδόταν κάθε έξι μήνες, αλλά, όταν ο καθορισμένος 
χρόνος επιστροφής υπερέβαινε το διάστημα αυτό, ο οφειλέτης είχε την υποχρέ-
ωση μετά τη συμπλήρωσή του να αποστείλει τουλάχιστον το διάφορο (τόκο), το 
ύψος του οποίου παρέμενε κατά κανόνα σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της 
χρέωσης. Σε περίπτωση παράτασης του δανείου υπήρχε η δυνατότητα του δα-
νειοδοτούντος να απαιτήσει αλλαγή του αρχικού τόκου, την οποία υποχρεού-
νταν να αποδεχθεί ο οφειλέτης, εφόσον ήταν προσυμφωνημένη.65 

Η εξόφληση της ομολογίας γινόταν κατά την πτώση (λήξη) της αναγραφό-
μενης ημερομηνίας και επιστρεφόταν στον εκδότη της υπογεγραμμένη και σχι-
σμένη προς ασφάλειάν του. Αν ο δικαιούχος ζητούσε να εξοφληθεί η ομολογία 
πριν από την ημερομηνία λήξης της και αυτό γινόταν αποδεκτό από τον οφειλέ-
τη, μειωνόταν αντίστοιχα και ο τόκος που αναλογούσε κατά το συγκεκριμένο 
διάστημα. Ομολογίες των οποίων οι οφειλέτες τους απεβίωσαν δεν παραγράφο-
νταν αλλά μεταβιβάζονταν ως ενεργό χρέος στους κληρονόμους τους, οι οποίοι 
αναλάμβαναν την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων του δανείου, μαζί με 
τους τόκους. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συνηθιζόταν για τη βέβαιη και 
χωρίς καθυστέρηση πληρωμή των ομολογιών να συνοδεύεται η παράδοσή τους 
στον οφειλέτη από έναν ντιβάν ντεσκερέ (κρατική ανακοίνωση/εντολή). Από 
τους ενασχολούμενους με το εμπόριο χρήματος, εκείνοι που προθυμοποιούνταν 
να εκδώσουν άμεσα ομολογίες ήταν οι σαράφηδες, ενώ αντίθετα οι χρηματι-
στηριακές εταιρείες προτιμούσαν την έκδοση συναλλαγματικών.66 

Οι ομολογίες,67 εξυπηρετώντας την ανάγκη για ρευστό, εξασφάλιζαν τη 
σίγουρη απόδοση χρήματος με τη χωρίς προβλήματα διακίνηση τους και άφη-
ναν μεγάλα χρονικά περιθώρια, αφού εκδίδονταν σε μη σταθερή βάση και με 
προκαθορισμένους κατά περίπτωση όρους. Η έντονη όμως κερδοσκοπική εκμε-
τάλλευση είχε ως αντίτιμο το επισφαλές της επένδυσης, γι’ αυτό και την απέ-
φευγαν οι χρηματιστικές εταιρείες. Παρόλο που οι ομολογίες διευκόλυναν τις 
οικονομικές δοσοληψίες μεταθέτοντας τις εξοφλήσεις των χρημάτων σε μεγα-

                                                           
65. Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή, σ. 125. 
66. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-

σο, σ. 141. 
67. Παπαγεωργίου, Ο εκσυγχρονισμός του Έλληνα πραματευτή, σ. 125. 
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λύτερα χρονικά διαστήματα, συχνά κατέληγαν σε συγκρούσεις μεταξύ των συ-
ναλλασσόμενων, εξαιτίας των μεγάλων επιβαλλομένων προσαυξήσεων. Ο δα-
νειοδότης πίστευε πως είχε το δικαίωμα της απαίτησης για τις υπηρεσίες που 
παρείχε στον οφειλέτη, εφόσον θεωρούσε πως μόνο αυτός με το κεφάλαιό του 
θα μπορούσε να βγάλει τον δανειοδοτούμενο από τις δυσκολίες και να συμβά-
λει στην άμεση επίλυση των οικονομικών προβλημάτων του οφειλέτη. Επομέ-
νως, το κέρδος πήγαινε προς την πλευρά του ισχυρού δανειοδότη, διότι η ζημιά 
των πιστωθέντων ήταν αναπόφευκτη, αφού οδηγούνταν στη «λύση» της οικο-
νομικής ενίσχυσης, λόγω της μη εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώ-
σεων.68 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι παρακάτω ομολογίες από 
τα αρχεία των οικογενειών Τακιατζή και Κοεμτζή:69 

Ὁμολογία διά δέκα χιλιάδες γρόσια (10.000) 
 

Τά ὁποῖα ἐδανήσθηκε ὁ ὑποφαινόμενος παρά τοῦ κυρίου Νικολάου 
Γεωργίου Γογούση καί ὑπόσχομαι νά τά εύχαριστήσω άπό σήμερον μέ-
χρι ἕναν ὁλόκληρον χρόνον, ὅμως μέ τόν τόκον70 πρός δώδεκα τοῖς 
ἑκατόν, ἐτήσιον τόκον, διά τήν ἔνδειξιν. 
 

Κοζάνη 5 Δεκεμβρίου 1851 
Δημήτριος Κωνσταντίνου Κοεμτζῆς, 

Ὑπόσχομαι τά ἄνωθεν 
Κωνσταντῖνος Δημητρίου Τακιατζῆς, 

Μάρτυς  
 
Όπως φαίνεται από την παραπάνω ομολογία, ο Δημ. Κ. Κοεμτζής, σε συνερ-
γασία με τον Κων. Τακιατζή, που ήταν μάρτυς-εγγυητής της ομολογίας, δανεί-
στηκε ένα σοβαρό ποσό, ύψους 10.000 γροσίων, με ετήσιο τόκο 12%, από 
τον Νικ. Γ. Γογούση. Η κίνηση αυτή του Δημ. Κοεμτζή στόχευε στη χρήση 
του κεφαλαίου αυτού για άλλες οικονομικές δραστηριότητες.71 Ο τόκος δα-
νεισμού ανερχόταν, όπως προαναφέρθηκε, στο 12% ετησίως, με αποτέλε-

                                                           
68. Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-

σο, σ. 142. 
69. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ22375. 
70. Ο τόκος δανεισμού ανερχόταν στο 12% ετησίως.  
71. Παρόμοια οικονομική δραστηριότητα είχε και ο Πελοποννήσιος έμπορος Κωνσταντής 

Σαλβαράς, που δανείστηκε στα 1820 το ποσό των 1.060 γροσίων, με στόχο να ενισχύ-
σει την ρευστότητά του καθώς και το εμπορικό του κεφάλαιο∙ βλ. Κρεμμυδάς, Το καρι-
οφίλι και το γρόσι, σ. 77.  
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σμα αρκετοί μεγαλέμποροι και κτηματίες της περιοχής, όπως οι δύο ισχυροί 
άνδρες Κοεμτζής και Τακιατζής, να δανείζονται μεγάλα ποσά, ώστε να ενι-
σχύσουν τη ρευστότητά τους και έπειτα να συνάψουν νέες ομολογίες με τρί-
τα άτομα που είχαν άμεση ανάγκη χρημάτων. Πρόκειται για ομολογίες με 
τόκο ύψους 15%. Έτσι, επέστρεφαν το δανειζόμενο κεφάλαιο μαζί με τους 
τόκους,72 κερδίζοντας ένα ποσό της τάξεως του 3% από τη διαφορά των τό-
κων δανεισμού. Συνεπώς, διαπιστώνουμε την πρακτική της τοκογλυφίας 
στην περιοχή της Κοζάνης. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις ομολο-
γίες που σύναψε ο Δημ. Κοεμτζής, σε συνεργασία με τον Κων. Τακιατζή, με 
τρίτα άτομα, με στόχο το κέρδος, όπως φαίνεται και στην επόμενη ομολο-
γία:73 

Ὁμολογία διά δύο χιλιάδες ἑκατόν εἴκοσι γρόσια (2.120) 
 

Τά ἀνότερo γρόσι [sic] δύο χιλιάδες ἑκατόν ἴκοσι (2.120) ἐδανίσθι-
με ἐμίς ἰ ἰποφενόμενι παρά τοῦ κύρ Άλέξι Ποπόρι καί έχομεν τιν 
συμφονίαν να το διαχιρισθούμεν ἰμέρες ενέα, παρελθούσης δε τις 
διορίας να τρέχι ο τόκος δύο τις ἐκατόν τον μίνα και εἰς ἐνδιξιν ἰπο-
γράφομεν. 

 
1851 δεκεμβρίου 19 Κοζάνη, 

ἐμίς ἰ αύτάδελφι Ναούμης, Ἀνέστης, Κοστίς (;) Ἰοάννου Γκούτζου 
ἱποσχόμεθα 

Βαγέλις Τάση μαρτιρεῖ 
 
Στη συνέχεια ο Κων. Τακιατζής συνάπτει ομολογία 1.000 γροσίων με τον Σια-
τιστινό φίλο του Ζάχο Δούκα, ο οποίος επιζητούσε άμεσα τη ρευστοποίηση του 
ποσού, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ο Δούκας ενημέρωσε τον 
Τακιατζή για την επικείμενη ομολογία με γράμμα, το οποίο εστάλη στην Κοζά-
νη μέσω του Ιωάννη Καραμπίνα. Το ετήσιο επιτόκιο για το δάνειο που καλού-
νταν να αποπληρώσει ο Ζάχος Δούκας ανερχόταν στο 12% με 14%. Δηλαδή 
έπρεπε να καταβάλει με τη λήξη της ομολογίας το ποσό των 1.300 περίπου γρο-
σίων στον δανειστή Κωνσταντίνο Τακιατζή.74  

                                                           
72. Οι τόκοι δανεισμού διέφεραν σε κάθε ομολογία ανάλογα με το ύψος του ποσού, τον 

χρόνο αποπληρωμής καθώς και τη φερεγγυότητα του προσώπου που δανειζόταν· βλ. 
Κρεμμυδάς, Εταιρεία Τοκογλυφίας, σ. 54-55. 

73. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή και Αρχείο Δημητρίου Κ. Κοεμτζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ22386. 
73. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21840. 
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Ὁμολογία διά χίλια γρόσια (1.000) 
 

Ἔντιμε Κωνσταντῖνε Δ. Τακιατζῆ εἰς Κοζάνην,  
Ἐκ Σιατίστης 16 Φεβρουαρίου 1851 

 
Ἐρωτῶν ἐν πρώτοις περί τοῦ αἰσίου τῆς ἀγαθῆς ὑγιείας Σας, 
εἰδοπιῶ ὑμᾶς ἑπομένως, ὄτι κἄγώ ὑγιαίνω. Πρό ἡμερών ἤδη σᾶς 
ἔπεμψα, διά τινος Σιατιστινοῦ, ὁμολογίαν σέ γράμμα μετά τοῦ κυρί-
ου Ιω. Καραμπίνα, ἐκ 1.000 γροσίων, διά νά μοί πέμψητε αὐτά, 
ὑμεῖς δέ μοί παραγγέλητε ὅτι τήν παρελθοῦσαν ἤδη Τρίτην θά μοί τά 
πέμψητε, Ἤδη λοιπόν παρῆλθεν μία σχεδόν ἑβδομάς και είσέτι δέν 
μοί τά ἐπέμψατε. Ἰδού ὅπου στέλνω σήμερον τόν υἱόν μου Ἀργύριον 
καί παρακαλῶ μετρίσατε αὐτοῦ τό ἀνωτέρω ποσόν καί θέλετε μέ 
ὑποχρεὠσει. Ἐν τούτοις Σᾶς φιλῶ κατασπαζόμενος καί διατελῶ.  
Ὁ φίλος σας  

Ζάχος Δούκας 
 
Δεν λείπουν όμως και οι εκδιδόμενες ομολογίες σε χωρικούς, κυρίως της περιο-
χής του Τσιαρτσιαμπά, όπως αποδεικνύει η παρακάτω ομολογία που σύναψε ο 
Κων. Τακιατζής με τη Μαριγώ Γ. Μωράλη, τον Νοέμβριο του 1852.75 

Κύρ Κότζο [ενν. Κ. Δ. Τακιατζής] 
 

Σᾶς προσκυνῶ καί σᾶς παρακαλῶ τόν μισόν τόκον ἀπό τά γρόσια μου 
δῶσε τον στόν κύρ Νάνο, επειδή έχω χρέα.76 

Μαριγώ Γεωργίου Μωράλην 
Κοζάνη, 25 Νοεμβρίου τοῦ 1852 

 
Ακολουθούν δύο επιστολές του Εβραίου εμπόρου Isach M. Siano από τη Θεσ-
σαλονίκη προς τον Κωνσταντίνο Τακιατζή, που αποδεικνύουν την ίδια οικονο-
μική δραστηριότητα του Κοζανίτη εμπόρου κατά τη δεκαετία του 1840-1850. 

                                                           
75. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21841. 
76. Τα χρέη διακρίνονταν σε είδος, αφού προηγουμένως προσδιοριζόταν η ισοδυναμία 

τους, ή σε χρήμα, ανάλογα με τις ελλείψεις ή τις δυνατότητες των υπόχρεων και τις α-
παιτήσεις των πιστωτών. Σε είδος χρεώνονταν καλλιεργητές ή καταναλωτές κατώτερων 
κυρίως κοινωνικών τάξεων, είτε για να καλύψουν βιοτικές και καλλιεργητικές ανάγκες 
σε γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα είτε εξαιτίας της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν 
στην καταβολή των φόρων, ενώ χρέη σε χρηματική μορφή όφειλαν τα μέλη ανώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων, χωρίς ασφαλώς να υπολείπονται και οι μη προνομιούχοι· βλ. 
Καραγεώργου-Κουρτζή, Οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη βόρεια Πελοπόννη-
σο, σ. 143. 
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Στην πρώτη επιστολή, που την απέστειλε από τη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμ-
βρίου 1847, του γράφει:77 

Διά τά γρόσια 487,19 ὁποῦ ἔχετε νά λαμβάνητε εἰς ἐξόφλησιν ἐπειδή 
καί δέν θέλω και [λέξη δυσανάγνωστη] εἰς τόν λογαριαμόν μου, 
παρακαλεῖσθε νά μήν ἐκπέσεται ἀπό τά 4.000 γρόσια, ἐκ τῶν ὁποίων 
διορίζω σήμερον τόν ἅγιόν σας [ενν. ο επίσκ. Σερβίων και Κοζάνης] 
αὐτοῦ, διά νά τά μετρήσετε. 

 
Στη δεύτερη επιστολή (Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 1848) του γράφει, ανάμεσα 
στα άλλα, τα εξής:78 

Σᾶς εἰδοποιῶ ὅτι διά τά γρόσια 9.000, ὅπου σᾶς ἐμέτρησεν ὁ Ἅγιος 
Σερβίων εὑρῆκαν τόν τόπον των καί δέν πειράζει καί ἡσυχεῖτε. Σᾶς 
εἰδοποιῶ πρός τούτοις διά ὁδηγίαν σας ὅτι ἄλλοτε νά γράφητε κατ’ 
εὐθείαν εἰς τόν κύριον Λοάρ, χωρίς νά γράφητε καί ἐμένα, ἀλλά κατ’ 
εὐθείαν νά ἀγροικῆσθε [ενν. συνεννοείστε] μέ τόν ἴδιον, ὡς μέ εἶπεν, 
καί προσκυνῶ σας. Ἀκολούθως πληροφορεῖσθε τά περισσότερα. […]. 

 
Η πρώτη επιστολή αποδεικνύει τόσο τη σύναψη ομολογιών του Κ. Τακιατζή με 
επιχειρηματίες, από το 1847 τουλάχιστον, όσο και το ποσό του τόκου (487,19 
γρόσια) από την ομολογία που έδωσε ο Κωνσταντίνος στον Isach, ύψους 4.000 
γροσίων. Ο Isach στέλνει στον Κ. Τακιατζή ως εξόφληση το συνολικό ποσό της 
ομολογίας (4.000 γρόσια). Η συναλλαγή γίνεται μέσω του επισκόπου Σερβίων 
και Κοζάνης, ο οποίος καλείται να επικυρώσει την εξόφληση του δανείου. Α-
πομένει μόνο να αποσταλεί στον Τακιατζή το ποσό του τόκου (13%) για την 
ομολογία που έδωσε στον Isach. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Κ. Τακιατζής έχει ένα 
πολύ μικρό κέρδος από τη σύναψη της ομολογίας (μόνο 1%), προφανώς για να 
διευκολύνει τον Siano. Η δεύτερη επιστολή αναφέρει ότι τα 9.000 γρόσια που 
έδωσε (μέτρησε) ο επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης στον Τακιατζή είχαν απο-
σταλεί στον κ. Λοάρ μέσω του Isach Siano. Στη συνέχεια ο Siano καθησυχάζει 
τον Τακιατζή για τα χρήματα που πήρε και του γνωστοποιεί την επιθυμία του 
Λοάρ να συνεννοείται απευθείας μαζί τον Κ. Τακιατζή με γράμματα, χωρίς να 
επεμβαίνει στις συναλλαγές τους ο ίδιος. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν τρεις επιστολές τής οικογένειας 
Νεράτζη καθώς και μία επιστολή του Μ. Γ. Ιμμάδη προς τον Κων. Τακιατζή, οι 

                                                           
77. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21864. 
78. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21865. 
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οποίες επιβεβαιώνουν τις δοσοληψίες του Κοζανίτη εμπόρου με άτομα που δια-
βιούσαν στην Καστοριά. 

Με την πρώτη επιστολή (Καστοριά 22 Σεπτ. 1855)79 η Αικατερίνη Νερά-
τζη γράφει στον Κ. Τακιατζή για την υποχρέωσή του να αποστείλει το ποσό του 
τόκου με κάποιον έμπιστο άνθρωπο. Πρόκειται για τον τόκο που όφειλε να  
αποδώσει ο Τακιατζής στην ίδια, διότι τον είχε εξυπηρετήσει πολλές φορές σε 
παραγγελίες γουναρικών από την Καστοριά. 

Με τη δεύτερη επιστολή (Καστοριά 3 Οκτ. 1855)80 η Αικατερίνη Νεράτζη 
ενημερώνει τον Τακιατζή ότι έλαβε ολόκληρο το ποσό του τόκου από τον 
Κωνσταντίνο Κοεμτζόπουλο, ο οποίος επισκέφθηκε την ίδια στην Καστοριά. 
Σημειωτέον ότι κατά τη δεκαετία 1850-1860 ο Τακιατζής είχε εμπιστευτεί αρ-
κετές φορές τον Κ. Κοεμτζόπουλο για τη μεταφορά χρημάτων του σε διάφορες 
περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. 

Στην τρίτη επιστολή ο Γεώργιος Νεράτζης αναφέρει το ποσό του τόκου 
που του είχε αποστείλει ο Κ. Τακιατζής. Όπως φαίνεται, ο Τακιατζής είχε κάνει 
λάθος στον υπολογισμό του τόκου, αφού έχει στείλει 113 γρόσια παραπάνω 
από το προβλεπόμενο ποσό των 264 γροσίων. Εδώ φαίνεται και η άριστη συ-
νεργασία των δύο εμπόρων στις δοσοληψίες τους, αλλά και η τιμιότητα από 
πλευράς του Γ. Νεράτζη, διότι ενημερώνει αμέσως τον Τακιατζή για το λάθος. 
Ο τόκος που καλείται να πληρώσει ο Τακιατζής ήταν μικρότερος του 4%, εφό-
σον η επιστολή αναφέρει λάθος του στον υπολογισμό του τόκου με 6%. Επομέ-
νως, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το ποσό τόκου (3% με 4%) σχετιζόταν 
με κάποια εξυπηρέτηση του Νεράτζη προς τον Τακιατζή είτε για μία αγορά ή 
παραγγελία εμπορευμάτων είτε για εξόφληση ή ρευστοποίηση μιας συναλλαγ-
ματικής. Λόγω του μεγαλύτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει αυτή η επι-
στολή, την εκδίδουμε εδώ:81 

Καστοριά 1855 
[…] Λοιπόν ἀπορό ἀδελφέ μου διά τι στέλνετε γρόσια τόσα, ἐνώ ὁ τό-
κος εἶναι γρόσια 264 καί φαίνεται ὅτι τά λογαριάζηται ἀνεβασμένα, 

                                                           
79. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21871. 
80. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21872. 
81. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21885 με ένδειξη τόπου χρόνου «Καστοριά 

1855». Το έγγραφο δεν σώζεται ολόκληρο, λόγω καταστροφής με την πάροδο των ε-
τών. Λείπει το πάνω μέρος του που αναφέρει την ημερομηνία της επιστολής. Επομέ-
νως, γνωρίζουμε μόνο τον τόπο (Καστοριά), τον αποστολέα (Γ. Νεράτζη), τον παραλή-
πτη (Κ. Δ. Τακιατζή) και το έτος (1855). 
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τώρα ἐδώ δέν ὑπάρχουν ἀνεβασμένα, τά ἀνεβασμένα εἶναι γρόσια 113, 
λίρες Τουρκίας καί καθεξῆς. Λοιπόν τοῦ λόγου σας πόσον τά λογαριά-
ζητε δέν ἰξεύρω, φθάνει ἀδελφέ καί ὁποῦ ἐλάβετε τό φλουρί γρόσια 50 
καί νά πληρώνετε τόν τόκον κατ’ αὐτόν τόν τρόπον μοῦ φαίνεται δέν 
εἶναι δίκαιον καί νά μοί στέλητε καί τά ρέστα, διότι κατά τόν τρόπον 
πού πληρώνετε δέν κάνουν μήτε ἕξι τοῖς % καί ἔχομεν τήν ἀπάντησίν 
σας. Σᾶς ἀσπάζομαι καί μένω.  

Γεώργιος Νεράτζης. 
 
Με την τέταρτη επιστολή (Σιάτιστα, 26 Ιαν. 1852)82 ο Μ. Γ. Ιμμάδης ενημε-
ρώνει τον Κων. Τακιατζή για την αδιαφορία και την αμέλεια που επέδειξε ο 
Κ. Κοεμτζόπουλος στις οικονομικές συναλλαγές τους με τον Κ. Μήλιο στην 
Καστοριά. Ο Τακιατζής είχε εμπιστευτεί πολλές φορές τον Κοεμτζόπουλο 
για τη μεταφορά χρηματικών ποσών σε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Το 
έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο 
του Κοεμζτόπουλου ανάγκασε τον Μήλιο να στέλνει τα χρήματα στον Τα-
κιατζή σε σφραγισμένο δέμα, μέσω του Ιμμάδη, ώστε να πραγματοποιούνται 
με ασφάλεια οι συναλλαγές των δύο αυτών εμπόρων. 

Έχοντας μία συνολική εικόνα από τη μελέτη του Αρχείου και της δια-
θήκης του Κοζανίτη εμπόρου, παρατηρούμε ότι ο Κων. Δ. Τακιατζής είχε 
στην κυριότητά του μεγάλη ακίνητη περιουσία, την οποία απέκτησε είτε ως 
κληρονομιά από τον πατέρα του, Δημήτριο Κ. Τακιατζή είτε από τις εμπορι-
κές και, γενικά, οικονομικές του δραστηριότητες (εμπόριο γουναρικών, σι-
ταριού καθώς και σύναψη κερδοφόρων ομολογιών με άλλους επιχειρημα-
τίες) κατά την τριακονταετία 1840-70.  

Πιθανότατα, κύριο μέλημα του Κωνσταντίνου να ήταν η τοποθέτηση 
των κερδισμένων από τις εμπορικές και δανειστικές του δραστηριότητες κε-
φαλαίων σε εκτάσεις γης (αγροτεμάχια, αμπέλια, οικίες, οικόπεδα) αλλά και 
σε μετοχές εταιρειών του χρηματιστηρίου Αθηνών. Μάλλον, όμως, δαπάνη-
σε μεγάλα ποσά κατά την εικοσαετία 1840-60, για φάρμακα, γιατρούς και 
θερμά λουτρά, ώστε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του. 

Γι’ αυτόν ίσως, τον λόγο καταγράφονται στη διαθήκη του το 1896 μι-
κρά μόνο χρηματικά ποσά ως κινητή περιουσία, συνολικής αξίας 700 οθω-
μανικών λιρών, τα οποία κληροδοτεί στην πόλη της Κοζάνης, σε συγγενείς 
και σε φίλους. Όπως προαναφέρθηκε, ο Κων. Τακιατζής είχε πραγματο-

                                                           
82. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21854. 
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ποιήσει αρκετά ταξίδια, για να θεραπευθεί από τη χρόνια ασθένεια που τον 
ταλαιπωρούσε. Συνεπώς, η μακροχρόνια ασθένειά του περιόρισε την εμπο-
ρική του δραστηριότητα, καθώς δαπάνησε πολύ χρόνο και πολύ χρήμα για 
τη θεραπεία του. 

Στους πίνακες και στα γραφήματα που ακολουθούν φαίνονται εμπορι-
κές και, γενικά, οι οικονομικές δραστηριότητες του Κ. Τακιατζή, καθώς και 
η περιουσία που απέκτησε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας του, από το 1840 ώς το 1870. Τα δεδομένα, με βάση τα οποία σχεδιά-
σαμε αυτούς τους πίνακες και τα ιστογράμματα, προέρχονται από το Αρχείο 
του Κων. Δ. Τακιατζή και από τη μελέτη της διαθήκης του. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για χρήματα που κέρδισε από το εμπόριο ή 
από τις ομολογίες που σύναψε με άλλους επιχειρηματίες, καθώς και για τα 
ακίνητα που απέκτησε είτε από κληρονομιά είτε από αγορές που έκανε ο 
ίδιος. 

Πίν. 2. Η περιουσία του Κ. Δ. Τακιατζή.83 

 
 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, στα πρώτα χρόνια της επαγγελμα-
τικής καριέρας του ο Κων. Τακιατζής κατείχε σημαντική ακίνητη περιουσία ως 
κληρονομιά από τον πατέρα του. Τα διαθέσιμα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν 
για τις εμπορικές του δραστηριότητες. Στο απόγειο της καριέρας του (το 1860) 
επενδύει τα κεφάλαια που είχε κερδίσει σε αγορές ακινήτων. Στο τέλος της κα-

                                                           
83. Η κάθε κάθετη γραμμή αντιστοιχεί, κατά προσέγγιση, σε 10.000 γρόσια.  
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ριέρας του (το 1870) παρατηρούμε ότι είχε μεγάλη έλλειψη χρημάτων, λόγω 
των μεγάλων δαπανών εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. 
 

Πίν. 3. Συνολική εικόνα περιουσιακών στοιχείων Κων. Δ. Τακιατζή.84 

 
 
Ο παραπάνω πίνακας, ο οποίος συντάχθηκε μετά τη μελέτη του Αρχείου Κ. Δ. 
Τακιατζή, παρέχει τη συνολική εικόνα των περιουσιακών στοιχείων που απέ-
κτησε από τις εμπορικές και λοιπές οικονομικές του δραστηριότητες. Όπως 
προκύπτει από τον πίνακα, το 1840 ο Κωνσταντίνος έχει στην κατοχή του αρ-
κετά ακίνητα (οικόπεδα, οικίες και αμπέλια), τα οποία είχε αποκτήσει από τον 
πατέρα του ως κληρονομιά. Τα χρήματα που είχε κληρονομήσει υπερείχαν ένα-
ντι όλων των άλλων περιουσιακών του στοιχείων.  

Ο τελευταίος απόγονος των Τακιατζήδων ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του 
ως έμπορος δημητριακών και γουναρικών. Στη συνέχεια, το 1850-1860, διεύ-
ρυνε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες με τη σύναψη ομολογιών προς 
τρίτους, που χρειάζονταν κεφάλαια για να εκπληρώσουν τις όποιες υποχρεώσεις 
τους. Αυτή η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα του έδωσε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει εύκολα και γρήγορα πολλά χρήματα, αφού δάνειζε κεφάλαια με τό-

                                                           
84. Η κάθε οριζόντια γραμμή αντιστοιχεί, κατά προσέγγιση, σε 10.000 γρόσια. 
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κο ύψους 13% με 15%. Αρκετές φορές μάλιστα δανειζόταν ο ίδιος χρήματα από 
την Σχολή της Κοζάνης, με επιτόκιο 12% και στη συνέχεια σύναπτε νέες ομο-
λογίες προς τρίτα πρόσωπα με επιτόκιο υψηλότερο επιτόκιο (15%). Έτσι κέρδι-
ζε 3% από κάθε ομολογία που σύναπτε, χωρίς να τοποθετήσει δικά του κεφά-
λαια. Επομένως, έχοντας κεφαλαιακή επάρκεια, συνέχισε μέχρι το 1875 την 
εμπορική του δραστηριότητα, αφού μπορούσε να αγοράζει μεγάλες ποσότητες 
δημητριακών σε χαμηλή τιμή από γεωργούς της περιοχής του και να τα πουλά 
σε εμποροπανηγύρεις (Μαύροβο Καστοριάς) ή σε τοπικές αγορές (Κοζάνης, 
Καστοριάς και Σερβίων), όταν η τιμή τους αυξανόταν πολύ. Τα εμπορεύματα 
τοποθετούνταν στις αποθήκες που είχε στις οικίες του, όπως μαρτυρούνται και 
στη διαθήκη του. Όμως, κατά τη δεκαετία 1870-80, η επιχειρηματική του δρα-
στηριότητα περνάει σε φάση παρακμής, με εμφανή την έλλειψη χρηματικών 
κεφαλαίων. Όπως παρατηρούμε, τα αποκομισθέντα χρηματικά κέρδη είχαν  
επενδυθεί τόσο σε αγορές ακινήτων, μετοχών, αμπελιών, οικοπέδων στο Ελλη-
νικό Βασίλειο, όσο και στα συνεχόμενα ταξίδια που πραγματοποιούσε προκει-
μένου να βρει ίαση από την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε. 
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Πίν. 4. Συνολική εικόνα εμπορικής δραστηριότητας Κων. Δ. Τακιατζή. 

 
 
Ο τελευταίος αυτός πίνακας συντάχθηκε μετά τη μελέτη του Αρχείου του Κ. Δ. 
Τακιατζή και παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας 
του Κοζανίτη εμπόρου. Όπως παρατηρούμε, από τα προϊόντα που εμπορεύεται 
ο Τακιατζής κυριαρχούν τα δημητριακά (σιτάρι και κριθάρι) έναντι των γουνα-
ρικών. Σε μικρό βαθμό εμφανίζονται ως προϊόντα προς πώληση το κρασί και το 
ρακί, προερχόμενα μάλλον από τα κτήματα του ιδίου, εφόσον είχε στην κατοχή 
του ορεινά και πεδινά αμπέλια. Έτσι, αφού κάλυπτε πρώτα τις ανάγκες της οι-
κίας του σε οινοπνευματώδη ποτά, εμπορευόταν το πλεόνασμά τους κερδίζο-
ντας σημαντικά ποσά που ενίσχυαν τα ετήσια εισοδήματά του. Επομένως, ο 
Κ. Δ. Τακιατζής εμφανίζει αξιοπρόσεκτη οικονομική και εμπορική δραστηριό-
τητα κατά την τριακονταετία 1840 με 1870. 
 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Γουναρικά 

Σιτάρι 

Κριθάρι 

Κρασί, ρακί 
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ΙΙΙ. Κοινοτικής φύσεως οικονομικές δραστηριότητες 
 
Παράλληλα με τις εμπορικές και γενικά οικονομικές του δραστηριότητες, ο 
Κων. Τακιατζής αναμείχθηκε ενεργά στα κοινοτικά πράγματα της πόλης, κα-
ταλαμβάνοντας υψηλά αξιώματα, τόσο λόγω της κοινωνικής και οικονομι-
κής του επιφάνειας όσο και λόγω της ισχυρής προσωπικότητάς του. Όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, από διάφορους κώδικες της Κοζά-
νης προκύπτει ότι ο Κωνσταντίνος διετέλεσε κατά τα έτη 1837-1849 ὀστιάριος 
και ρεφερεντάριος της κοινότητος Κοζάνης, ενώ το 1852 κατέλαβε το αξίωμα 
του πρωτονοταρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη συνέχεια έγινε Έφο-
ρος των Σχολών της πόλεως, θέση που κατείχε για αρκετά έτη και ο πατέρας 
του Δημήτριος. Το 1874 εκλέχθηκε πρόεδρος του Φιλολογικού και Φιλεκπαι-
δευτικού συλλόγου Κοζάνης «Ο Φοίνιξ». Ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε περί το 
1873, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παιδείας όχι μόνο στην πόλη της 
Κοζάνης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.85 

Επίσης, κατά τη δεκαετία 1850-60 κατέλαβε μεγάλες προσπάθειες για την 
ίδρυση «Μακεδονικού Γυμνασίου» στην Κοζάνη, οι οποίες όμως δεν τελε-
σφόρησαν, εξαιτίας των εμποδίων που συνάντησε από την οθωμανική διοί-
κηση. Το σεβαστό χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε τότε από φιλογενείς, 
φιλόμουσους και οικονομικά ισχυρούς άνδρες της Κοζάνης, προκειμένου να 
θεμελιωθεί το Γυμνάσιο, δαπανήθηκε εξ ολοκλήρου για την ανέγερση του 
κωδωνοστασίου (Καμπαναριού) προς εξωραϊσμό της πόλης.86 

Στη συνέχεια ο Κων. Τακιατζής επέδειξε έντονο ενδιαφέρον με την 
προώθηση της παιδείας στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της πόλης και της γύρω 
περιοχής, σε μια αρκετά δύσκολη για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας περίο-
δο, καθώς με την ίδρυση της βουλγάρικης Εξαρχίας ενισχύονταν οι επεκτα-
τικές βλέψεις των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Η βουλγαρική τακτική συνί-
στατο σε διεκδικήσεις εκ μέρους Βουλγάρων αρχιερέων της χρήσης της 
σλαβονικής αντί της ελληνικής στην εκκλησία αλλά και της ιδρύσεως βουλ-
γαρικών γραμματοδιδασκαλείων στη θέση των ελληνικών. Οι συλλογικές 
αυτές προσπάθειες των Βουλγάρων έγιναν με την έμμεση υποστήριξη της 

                                                           
85. Δελιαλής, Διαθήκαι ευεργετών, σ. 13-15. 
86. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή.  
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Ρωσίας, αλλά και με την ανοχή της οθωμανικής διοίκησης.87 Έτσι, στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1860 οι Βούλγαροι διέθεταν σοβαρά εκπαιδευτικά 
ερείσματα στις περιοχές Βαλεσάς, Αχρίδας, Περπελέ, Μελένικου, Κιλκίς, 
Έδεσσας κ.α.88  

Οι ελληνικές κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας αντέδρασαν δυναμι-
κά σε αυτές τις επεκτατικές βλέψεις των Βουλγάρων, με αποτέλεσμα την 
ίδια κιόλας δεκαετία να δημιουργηθεί ένα ελληνικό πατριωτικό δίκτυο από 
άτομα που είχαν φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, εκπαιδευτικούς 
κ.ά. Στόχος αυτής της συλλογικής προσπάθειας ήταν η συγκέντρωση χρημα-
τικών ποσών από κοινοτικούς φόρους, κληροδοτήματα, εράνους και δωρεές, 
ώστε να καλυφθούν τα έξοδα λειτουργίας καθώς η καταβολή των διδάκτρων 
των μαθητών που φοιτούσαν στα ελληνικά εκπαιδευτήρια, τα οποία, προ-
κειμένου να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της έλλειψης δασκάλων, χρησιμοποιούσαν πολλές φορές την αλ-
ληλοδιδακτική μέθοδο. Έτσι, σε συνδυασμό με την έντονη οικοδομική δρα-
στηριότητα στα αστικά και ημιαστικά κέντρα της Μακεδονίας την περίοδο 
αυτή, παρατηρείται γύρω περί τα μέσα του 19ου αι. η ίδρυση παρθεναγω-
γείων, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων και «Ελληνικών σχολείων» σε 
πόλεις της Μακεδονίας.89 

Το δίκτυο αυτό, στο οποίο συγκαταλέγονταν όλοι σχεδόν οι επιφανείς 
πολίτες της Κοζάνης, της Καστοριάς και των άλλων πόλεων και κωμοπόλε-
ων της περιοχής, θα αποδώσει τους πρώτους καρπούς της το 1878, σε συ-
νεργασία με το λησταντάρτικο δυναμικό της περιοχής.90 Το συμπαγέστερο 
και πολυπληθέστερο ελληνόφωνο στοιχείο εμφάνιζαν οι νοτιότερες περιοχές 
των σαντζακιών Κορυτσάς και Σερβίων (οι καζάδες Ανασελίτσης, Γρεβε-
νών, Κοζάνης, Καϊλαρίων και Σερβίων). Η οριακή θέση των περιοχών αυ-

                                                           
87. Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 322. 
88. Οι Βούλγαροι διεκδικούσαν τα εδάφη μέχρι τον ρου του Αλιάκμονα, αφήνοντας έξω 

από τη σφαίρα των ενδιαφερόντων τους τις ελληνόφωνες νότιες περιοχές της Κοζάνης, 
των Γρεβενών και των Σερβίων· βλ Σοφία Βούρη, Εκπαίδευση και Εθνικισμός στα Βαλ-
κάνια, Η περίπτωση της βορειοδυτικής Μακεδονίας 1870-1904, εκδ. Παρασκήνιο, Αθή-
να 1992, σ. 51. 

89. Όπως στη Σιάτιστα, στις Σέρρες (1853), στη Θεσσαλονίκη (1854), στην Καστοριά 
(1858), στην Κοζάνη (1862), στην Έδεσσα (1863), στην Κλεισούρα (1866), στο Νυμ-
φαίο (1867) και στο Βελβεντό (1870). Το ίδιο έτος ιδρύθηκε εκπαιδευτήριο στην Ερά-
τυρα Κοζάνης· βλ. Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 322-323. 

90. Στο ίδιο, σ. 324. 
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τών κοντά στα σύνορα του ελληνικού Κράτους ευνοούσε και την αμεσότερη 
διασύνδεσή τους με αυτό και στον οικονομικό, εμπορικό και επαγγελματικό 
τομέα και, όπως ήταν φυσικό, αυτό είχε ως έμμεση συνέπεια και την ανά-
πτυξη μιας αποκλειστικά ελληνικής εκπαίδευσης σε αυτές τις περιοχές.91 

Η διάθεση του Κων. Τακιατζή να ενισχύσει τα ελληνικά εκπαιδευτήρια 
της Κοζάνης εκδηλώνεται ήδη από τη δεκαετία 1850-1860, με πολλές χρη-
ματικές και λοιπές δωρεές τόσο προς το Σχολείο της πόλης, με την προσφο-
ρά βιβλίων για τους μαθητές που αδυνατούσαν να τα αποκτήσουν, συμβάλ-
λοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής εκπαίδευσης και 
στην ενίσχυση της εθνικής συνείδησης του ελληνικού πληθυσμού της Δυτι-
κής Μακεδονίας.92 

Από την αλληλογραφία του Δημ. Λακοβά με τον Κων. Τακιατζή κατά 
τη δεκαετία 1850-60, τεκμηριώνεται μεταφορά βιβλίων από τη Χαλκίδα 
στην Κοζάνη μέσω του Κων. Καρατζιούλη.93 Τα βιβλία προορίζονταν τόσο 
για την προσωπική βιβλιοθήκη του Τακιατζή και για συγγενείς του Λακοβά 
στην Κοζάνη όσο και –κυρίως‒ για τη βιβλιοθήκη της Σχολής της πόλης, 
ώστε να μορφωθούν με αυτά οι νεαροί μαθητές. Λόγω του μεγάλου ενδια-
φέροντος που παρουσιάζει η δεύτερη επιστολή, στην οποία παρατίθεται και 
ο κατάλογος των βιβλίων που στάλθηκαν, την εκδίδουμε αμέσως παρακά-
τω:94 

Φίλτατέ μοι ἐξάδελφε κύριε Κωνσταντῖνε Δ. Τακιατζῆ εἰς Κοζάνην,  
 

Ἐν Χαλκίδι 1 Σεπτεμβρίου 1855 
 

Τήν ἐπιστολήν σας χθές ἀργά ἔλαβον παρά τοῦ πενθεροῦ τοῦ κυρίου 
Μ. Τριανταγυλλίδη, εἰς τήν ὁποίαν βλέπω ὅτι ἀποφασίσατε διά τήν 
πατρίδαν μέσον Σύρου, ὅθεν κατά πρῶτον σᾶς εὔχομαι τό εὐτυχές 
κατευόδιον δι’ ἐκεῖ και δεύτερον ἵνα εὕρητε καί τούς ὑμετέρους ἐκεῖ 
ὡς ἐπιθυμεῖτε. 

Ίδον ὅσα διά τῆς καλοσύνης σας μοῦ προτείνετε νά σᾶς στεἰλω 
ὅτι διά τήν Κοζάνην ἔχω, ἀλλ’ ἐπειδή δέν ηὕρον μέχρι τοῦδε ἀσφα-

                                                           
91. Βούρη, Εκπαίδευση και Εθνικισμός, σ. 37. 
92. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 228. 
93. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21827. Επιστολή Δημ. Λακοβά από τη Χαλκίδα 

με ημερομηνία 20 Μαΐου 1855. Ο Κ. Καρατζιούλης ήταν γαμβρός του Δημ. Λακοβά 
(νυμφεύθηκε την Ελένη Λακοβά). 

94. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21828. 
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λήν95 εὐκαιρίαν νά σᾶς πέμψω μερικά βιβλία, ὁποῦ ἔχω ἕτοιμα διά 
τήν Βιβλιοθήκην τῆς πατρίδος μου,96 μένει νά πέμψω ταῦτα δι’ ἄλ-
λης εὐκαιρίας, δι’ ἐκεῖ, δεν έλθητε ἄν ἀσφαλῶς δέν έλθητε ἀπό Σύ-
ραν διά τῆς πόλεώς μας και διά τοῦ Βώλου, ἀλλά κατ’ εὐθείαν διά 
Θεσσαλονίκην ἀπ’ αὐτοῦ. 

Ὅσα δέ βιβλία διά τό ἀλληλοδιδακτικόν97 Σχολεῖον Κοζάνης 
ἐπιθυμῶ νά πέμψω εἶναι τά ἀκόλουθα βιβλία ὡς ἡ σημειώσις δια-
λαμβάνει, τά ὁποία ἀνίσως δύνασθε νά πάρητε μαζύ σας και δι’ 
ἐξόδων μου, ἰδού σᾶς έσωκλείω ἕν γράμμα πρός τόν κύριον Τρια-
νταφυλλίδην ὅστις θέλει σᾶς μετρήσει τό ἀντίτημον αὐτῶν, καθώς 
καί ὅσα νομίζητε, δι’ ἔξοδά των νά λάβητε παρ’ αὐτοῦ καί τότες τά 
εγχειρήζετε εἰς πατρίδαν εἰς τούς ἐπιτρόπους τῆς Σχολῆς, ἵνα διανέ-
μητε αὐτά τά βιβλία εἰς Μαθητάς καί Μαθήτριας ἀπόρων γνωστῶν, 
ἀφοῦ προηγουμένως ἀγοράσητε ἐξ αὐτῶν ἀπό κάθε εἶδος ἀνά δύο 
σώματα καί δώσατε εἰς τά τέκνα τῆς ἀδελφῆς μου Αἰκατερίνης, τοῦ 
ἀδερφοῦ μου Νικολάου, τῆς χήρας τοῦ Ἀλεξάνδρου Λακοβᾶ καί τά 
ὑπόλοιπα ὡς εἴρηται εἰς τους ἐπιτρόπους τῆς Σχολῆς, ἵνα διανέμω-
νται ὡς εἶπιον. 

Γράμματα διά τήν πατρίδαν δέν σᾶς στέλνω διά τό σύντομον τοῦ 
καιροῦ, ἀλλά θέλω γράψει ἀκολούθως, ὅταν ὑμεῖς δέν διέλθετε 
ἐνταῦθα. 

Τά βιβλία εἶναι τά ἀκόλουθα: 
 

100 Ἀλφαβητάρια διά τάς 4 κλάσεις α, β, γ, δ, ανά λεπτά 5 ……….… δρχ. 5 
50 ὅμοια διά τάς 5 κλάσεις α, β, γ, δ, ε, ἀνά λεπτά 5……………...…… δρχ. 5 
50 ὅμοια νέα σύμφωνα μέ τούς πίνακες, ἀνά λεπτά 35 ..……...……… δρχ. 1 
100 Προσευχάς ἀπό Ἀ. Κοραῆ Τμῆμα Α΄, ἀνά λεπτά 4……..………… δρχ. 4 
100 Ἱερά Ἱστορία ὅμοια, ἀνά λεπτά 8 ……………..………………....… δρχ. 8 
100 Ἱερά Κατήχησις ὁμοίως, ἀνά λεπτά 6 ………………..…………… δρχ. 6 
50 Περί θείου Νόμου καί περί 10 ἐντολῶν, ἀνά λεπτά 10 ………….… δρχ. 5 
50 Διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας  
 τοῦ Ἰρβόγγλη (;), ἀνά λεπτά 20 …………………………………… δρχ. 10 
50 Σειρά παιδικῆς βιβλιοθήκης ἤ μάθημα φυσικῆς, ἀνά λεπτά 25… δρχ. 12 
50 Παιδικῆς Βιβλιοθήκης Χρηστηθείας μαθήματα  
 περί καθήκοντος, ἀνά λ. 15 …………………………………………. δρχ. 7  

                                                           
95. Ο Λακοβάς επιθυμεί να μεταφερθούν τα βιβλία με ασφάλεια, διότι παρατηρείται την 

περίοδο αυτή έξαρση της ληστείας στον ελλαδικό χώρο. 
96. Πρόκειται για τη βιβλιοθήκη της Σχολής της Κοζάνης. 
97. Κατά τον 19ο αι. εκπαιδευτήρια της Μακεδονίας εφάρμοζαν συνήθως την αλληλοδιδα-

κτική μέθοδο, σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι μαθητές της σχολής είχαν την υ-
ποχρέωση να διδάσκουν τους μαθητές των μικρότερων τάξεων. Με αυτό τον τρόπο οι 
διοικούντες κάθε εκπαιδευτηρίου δεν χρειαζόταν πολλούς διδασκάλους για τη λειτουρ-
γία του σχολείου, με αποτέλεσμα να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα, τα οποία διατί-
θεντο για την αγορά βιβλίων, που δίνονταν στους άπορους μαθητές· βλ. Γούναρης, 
«Μακεδονία», σ. 324. 
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50 ὁμοίως περί συμπεριφορᾶς, ἀνά λεπτά 10 …………….……….…… δρχ. 5 
100 Προπαῖδιαι διά τάς 4 ἀριθμητικάς πράξεις Β και Κ,  
 ἀνά λεπτά 4 …………………………………………………………… δρχ. 4  
50 Στοιχεῖα ἀριθμῶν διά τούς προχωρημένους, ἀνά λεπτά 30 …….… δρχ.15 
50 Ψυχολογίαι πρός διδασκαλίαν τῶν παίδων,ἀνά λεπτά 15 ……..… δρχ. 7 
25 Γεωγραφία Στοιχεῖα ἀπό Β΄ καί Κ΄. σύστημα, ἀνά λεπτά 40 …… δρχ. 10  
25 Στοιχεῖα μαθημάτων γεωγραφίας, ἀνά λεπτά ὁμοίως 30 …..……… δρχ. 7 
50 Καλλιγραφία περιέχουσα καί Γαλλικά παραδείγματα,  
 ἀνά λεπτά 25 ………………………………………………………… δρχ. 12 
25 Πρώτη τροφή τοῦ ὑγιοῦς ἀνθρωπίνου νοός ὑπό Γεναδίου …….. δρχ. 80 

Σύνολον δρχ. 162 
 

Αὐταί αἱ τιμαί εἶναι ὡς ἡ προκήρυξις τοῦ Ἀνδρέα Κορομηλᾶ, δι-
αλαμβάνει, κατά διαταγήν τοῦ Ἐπάρχου, ἵνα πωλοῦνται ἀπό τούς 
Διδασκάλους στόν Δῆμον εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδαν. Ὅθεν φρόντισον τό 
συμφερότερον. Ὅ,τι λοιπόν πράξετε σημειώσατέ μοι προς ὁδηγίαν 
μου. Ἐν τούτοις ἄν δέν ἰδωθοῦμεν εἰς τοῦ ἄλλου πλέον πρόσφερε είς 
τόν Σεβ(αστόν) πατέρα σας ἐκ μέρους μου χαιρετισμούς καί εἰς 
ὅλους τούς λοιπούς συγγενεῖς καί φίλους τά [λέξη δυσανάγνωστη]. 
Ὑμᾶς δέ κατασπαζόμενός σας 

Εἰμί ὁ ἐξάδελφος σας, 
Δ. Λακοβᾶς 

 
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω επιστολές, ο Κων. Τακιατζής, ως Έφορος 
της Σχολής της Κοζάνης, παρήγγειλε αρκετά βιβλία από τον Δημ. Λακοβά, 
με στόχο να ενισχύσει τη βιβλιοθήκη του Αλληλοδιδασκαλείου της πόλεως. 
Στην Κοζάνη υπήρχαν αρκετοί άποροι μαθητές τον 19ο αι., που επιθυμού-
σαν να σπουδάσουν στη Σχολή.98 Η φτώχεια όμως των γονέων τους δεν τους 

                                                           
98. Τα έξοδα λειτουργίας των σχολείων της Κοζάνης καλύπτονταν, όπως και στις άλλες 

πόλεις του υπόδουλου Ελληνισμού, από το κοινοτικό ταμείο αλλά και από δωρεές φι-
λόμουσων Κοζανιτών. Επιπλέον, η σχολική Εφορία είχε και ορισμένα ακόμη έσοδα 
από μερικές συντεχνίες της πόλης, όπως από τη συντεχνία των κηροπωλών και των 
κρεοπωλών. Μερικοί ευεργέτες και δωρητές των σχολείων της Κοζάνης, οι οποίοι συ-
νέβαλαν τα μέγιστα στην ακμή της ελληνικής παιδείας, ήσαν: ο Δημήτριος Παγούνης, ο 
μητροπολίτης Βενιαμίν (όπου το 1849 δώρισε 22.000 γρόσια και 300 τόμους βιβλίων), 
οι Παναγιώτης και Ιωάννης Μουράτης (που πρόσφεραν 22.000 γρόσια και 14.000 φιο-
ρίνια), ο Στάμκος Μάνος (500 λίρες), ο έμπορος και φιλόμουσος Κων. Δ. Τακιατζής 
(δώρισε οικόπεδο αξίας 10.000 λιρών στη Σχολή της πόλεως), ο Ξενοφών Τρανταφυλ-
λίδης, ιατρός του σουλτάνου, (που πρόσφερε 70.000 γρόσια), οι εγκατεστημένοι στο 
Βουκουρέστι αδελφοί Λάμπρος και Βασίλειος Βαλταδώροι (έδωσαν 2.500 λίρες για να 
κτιστεί το Γυμνάσιο) καθώς και ο Χαρίσιος Μούκας (που με δικά του χρήματα κτίστη-
κε το παρθεναγωγείο)· βλ. Στέφ. Ι. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δρα-
στηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατί-
ας, [Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών], Θεσσαλονίκη 1970, σ. 209-210. 
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έδινε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την επιθυμία τους για μόρφωση. Έτσι, 
οι διοικούντες της Σχολής, με πρωτεργάτη τον Κων. Τακιατζή,99 αποφάσι-
σαν να συνδράμουν την εκπαίδευση των νέων της πόλης, αγοράζοντας βι-
βλία για τους άπορους μαθητές. Η αγορά των βιβλίων100 γινόταν μέσω του 
Δημ. Λακοβά, ο οποίος ενημερώνει τον Τακιατζή για τη μεταφορά των βι-
βλίων που είχαν παραγγελθεί. Εξαιτίας της ύπαρξης ληστείας παρατηρείται 
έντονη αργοπορία στη μεταφορά των βιβλίων προς την Κοζάνη, διότι ο Λα-
κοβάς περιμένει να επέλθει η ασφάλεια στις μεταφορές, ώστε να αποστείλει 
την παραγγελία. 

Όλα τα βιβλία προέρχονταν από το ελληνικό Κράτος, σε μια προσπά-
θεια αναζωπύρωσης και ενίσχυσης της ελληνικής εθνικής συνείδησης, κα-
θώς και της Ορθόδοξης θρησκευτικής πίστης στη Μακεδονία, κατά την πε-
ρίοδο της Βουλγαρικής εξαρχίας.101 Γι’ αυτό αποστέλλονται βιβλία ελληνι-
κής ιστορίας, εκμάθησης της ελληνικής γραφής, αλφαβητάρια, βιβλία με 
θρησκευτικό περιεχόμενο (Ιερά κατήχηση και Ιερά ιστορία), βιβλία ψυχολο-
γίας, καλλιγραφίας, εκμάθησης συμπεριφοράς, αριθμητικής, φυσικής, γεω-
γραφίας και βιολογίας. Το επίπεδο των μαθητών ήταν υψηλό κατά την επο-

                                                           
99. Ο Κων. Τακιατζής διατέλεσε υπεύθυνος της βιβλιοθήκης το 1863, όπως φαίνεται από 

το ακόλουθο σημείωμα: «Διά τοῦ παρόντος δηλοποιῶ ὁ ὑποφαινόμενος ὅτι ἔλαβον πα-
ρά τοῦ κυρίου Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζῆ δύω τόμους τοῦ Κυριακοδρομίου ἐπί σκοπῷ 
νά τούς ἐπιστρέψω μετά τήν μελέτην. 1863 Ἰουνίου 14, Κοζάνη. Ο Παπά Γιάγκος». Ο 
Παπά Γιάγκος ήταν ο Ιωάννης Ναουμίδης. Οι τόμοι που δανείσθηκε είναι μάλλον το 
Κυριακοδρόμιο των Ευαγγελίων και των Αποστόλων του Νικηφόρου Θεοτόκη· βλ. Β. 
Γ. Σαμπανόπουλος, «Συμβολή στη μελέτη της διακινήσεως του βιβλίου επί τουρκοκρα-
τίας, Χειρόγραφες αποδείξεις δανεισμού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη Κοζάνης των ετών 
1821-1863», Ο Ερανιστής 47 (1970) 204-205. 

100. Τα βιβλία προορίζονταν για τους μαθητές της Σχολής. Όπως διαπιστώνουμε, το 1820 οι 
μαθητές της Σχολή εξετάσθηκαν γραπτώς, μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, σύμφω-
να με το παρακάτω πρόγραμμα. Η Πρώτη τάξη (των μεγαλυτέρων) εξετάσθηκε στα 
Μαθηματικά, στη Γεωμετρία, στη Λογική καθώς και στην Μεταφυσική. Η Δεύτερη τά-
ξη εξετάσθηκε στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, στον ιαμβικό στίχο (ποίηση), στη Γε-
ωγραφία της Ελλάδος, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας. Η Τρίτη τάξη εξε-
τάσθηκε στη Γραμματική (μέρη του λόγου), στη φυσική Ιστορία καθώς και στην παιδι-
κή εικονογραφία. Η Τέταρτη τάξη εξετάσθηκε στον σχηματισμό ρημάτων. Η Πέμπτη 
τάξη εξετάσθηκε στην ορθή ανάγνωση καθώς και στην προσωδία. Η Έκτη τάξη εξετά-
σθηκε στα στοιχεία των γραμμάτων. Σημειωτέον ότι όλες οι τάξεις εξετάσθηκαν τη ίδια 
ημέρα στην ιερά κατήχηση της Ορθόδοξης πίστεως. Η διδασκαλία, λοιπόν, στην Σχολή 
της Κοζάνης είχε πρωτίστως εθνικό και ηθικοθρησκευτικό περιεχόμενο και προσανα-
τολισμό· Μεγδάνης, Αγγελία, σ. 16-17. 

101. Γούναρης, «Μακεδονία», σ. 318. 
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χή στην οποία αναφέρεται αυτό το έγγραφο. Η Σχολή της πόλης κατείχε τη 
θέση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.102 

Πέραν των παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί και μία άλλη προσφορά 
του Κ. Δ. Τακιατζή προς τη γενέτειρά του, παρόλο που αυτή υπερβαίνει το 
χρονικό πλαίσιο της μελέτης μας. Το 1873, μαζί με τον διευθυντή του «Ελ-
ληνικού σχολείου» της Κοζάνης Ιωάννη Καλοστύπη και τον γυμνασιάρχη 
Χρήστο Γιαννόπουλο, πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση ενός Φιλολο-
γικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, με το όνομα «Ο Φοίνιξ».103 Το πρώ-
το διοικητικό συμβούλιο του «Φοίνικος» το 1874 συγκροτήθηκε από τα ε-
ξής άτομα: Ως επίτιμος πρόεδρος εξελέγη ο επίσκοπος Σερβίων και Κοζάνης 
Ευγένιος, πρόεδρος ο Κων. Τακιατζής, αντιπρόεδρος ο Ι. Καλοστύπης, τα-
μίας ο Εμμανουήλ Γ. Λιάκου, γενικός γραμματέας ο Χαρίσιος Κλείδης, ει-
δικός γραμματέας ο Χρ. Γιαννόπουλος, επιμελητής βιβλιοθήκης ο Θεόδω-
ρος Σαρχατλής και σύμβουλοι οι Ζήσης Τζιμινάκης, Μήλιος Χρήστου και ο 
ιατρός Δημήτριος Στεργίου. 

Παράλληλα, ο Κων. Τακιατζής βοηθούσε όσους συγγενείς του είχαν 
οικονομικές ανάγκες. Αυτό φαίνεται από τα αρχειακά τεκμήρια που ακο-
λουθούν. Πρόκειται για δύο επιστολές του Αλεξάνδρου Παναγιόδωρου από 
την Καστοριά προς τον Κων. Τακιατζή, τα οποία αποδεικνύουν τη φιλευ-
σπλαχνία και συμπόνια τού Τακιατζή προς όσους συγγενείς του είχαν πραγ-
ματική ανάγκη. Στην πρώτη επιστολή του (Καστοριά 6 Σεπτεμ. 1854) ο Πα-
ναγιώδορος, ύστερα από τους τυπικούς χαιρετισμούς, γράφει στον Κ. Τακι-
ατζή:104 

Ἄλλο δέν ἔχω τί νά σάς γράψω. Σάς λέγο ὅτι ἐπεφάσισα διά νά πη-
γένο εἰς Βουκουρέστιον εἰς τόν ἀδερφόν μου Παναγιόδωρον και σάς 
παρακαλό νά μέ στείλετε τό τουφέκιον τό ὁποίον ἔχεται διότι μού 
εἶναι ἀναγκαίον. Νά μέ στείλεται καί ἔνα φόρτωμα σιτάρι καλόν καί 
πληρώνεται καί τόν ἀγογιάτην. […]. 

 

                                                           
102. Την περίοδο 1850-1890 έγινε η μετατροπή του «Ελληνικού σχολείου» της πόλης σε 

πλήρες γυμνάσιο. Για τον λόγο αυτό συγκεντρώθηκαν μέσα σε δύο έτη με έρανο 
185.638 γρόσια, τα οποία διατέθηκαν όμως για άλλο σκοπό· Παπαδόπουλος, Εκπαιδευ-
τική και κοινωνική, σ. 206. 

103. Στο ίδιο, σ. 211-212. 
104. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21896. 
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Με τη δεύτερη επιστολή του (Καστοριά, 12 Φεβρ. 1855) του γράφει, ανά-
μεσα στα άλλα, ότι:105 

Τάς δύο φοράδαις μέ τά χρήματα παρά τοῦ γαμβροῦ μας Κ. Κων-
σταντήνου ἔλαβον κατά ἥττον τά ὅσα μέ σημειούτε περί αὐτόν ὄτι τό 
ἕν (;) γρόσι δίδει ἀπό γρόσια 250 καί ἀνεβασμένα εἶναι ἐκ τόν γρο-
σίον τῆς μητρός μου, δηλαδή ἀπό τό κεφάλαιον, τά ὁποία καί επα-
ρέδοσα τῆς μητρός μου πρός ἐξηκονόμησιν τοῦ ἀνωτέρου ἐξόδου 
τοῦ ὀσπητήου μας, ἐπειδής ἐπλησίαζεν ἔνας μήνας ὁποῦ ζόμεν μέ 
δανεικόν ἀλεύρι καθώς καί περί τόν λυπόν ἐξόδον τοῦ όσπητήου 
μας. Καί τόρα ἀπό αὐτά τά χρήματα θα καταστόμεν νά πληρώσομεν 
καί ἀπό ἐκεί, ὁποῦ ἐδανείσθηκεν καί δέν θά μάς μείνει μήτε ὀβολός, 
ἐξ αὐτόν καί ἀπορό φίλτατε ἐξάδελφε πώς θά δηνηθή νά ζήσει εἰς τό 
μέλλον ἡ δυστηχής μητέρα μου, ἔνεκα τῆς μεγάλης ἀδιαφορίας τοῦ 
ἀδερφού μου Παναγιοδώρου, ὁποῦ ἔνα ἥμηση ἔτος παρήλθεν καί 
δέν ἐλάβομεν μήτε γράμμα του καί πλέον ὁ θεός νά τόν φοτήσει εἰς 
τό καλόν. Μέ μεγήστην εὐγνωμοσύνην ἐδέχθην καί τήν συνδρομήν 
ὁποῦ μέ ἐστείλατε ὄπου ἡ ἐντημότης σας καθώς καί ὁ σεβαστός μας 
γαμβρός Κ. Δημητράκης δι’ ἔξοδα τοῦ δρόμου γρόσια 250 διά την 
ὀβοίαν (;) καλοσύνην σας θέλει εὐγνομονό δηά βοίου καί ὁ 
ἠψηστος θεός νά σας τά ἀνταμείβει μηριοπλασσίως. Σάς παρακαλώ 
πρός τούτοις ὄπου ἐγώ καθώς ἡ μητέρα μου δηά νά εὐαρεστηθήτε 
καί νά μάς παρέχεται ἔνα φόρτωμα σιτάρι μέ πρότην εὐκαιρίαν διότι 
μάς εἶναι πολλά ἀναγκέον […].  

 
Όπως φαίνεται από τις παραπάνω επιστολές, ο Κων. Τακιατζής βοηθούσε 
όσους συγγενείς του είχαν πραγματική ανάγκη από υλική βοήθεια, σε μια 
περίοδο οικονομικής δυσπραγίας. Από αυτά τα αρχειακά έγγραφα μαρτυρεί-
ται η αποστολή οικονομικής και υλικής βοήθειας (σιταριού) προς την οικο-
γένεια Παναγιόδωρου για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της. Μάλιστα, 
ο Παναγιόδωρος του ζήτησε να του στείλει και ένα τουφέκι, που ήθελε να το 
χρησιμοποιήσει για την ασφαλή μετάβασή του στο Βουκουρέστι, όπου ευ-
ελπιστούσε να συναντήσει τον αδελφό του. Από τη δεύτερη επιστολής συ-
μπεραίνουμε πως η οικογένεια του Παναγιοδώρου ευημερούσε παλαιότερα, 
αλλά η απουσία του μεγάλου αδελφού στην Αλλοδαπή καθώς και του πατέ-
ρα τους, ο οποίος μάλλον είχε πεθάνει, είχε ως συνέπεια να αντιμετωπίζει η 
οικογένεια σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Γι’ αυτό ο Κωνσταντίνος τη 
συνδράμει, προκειμένου να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες. Εξ άλλου από 

                                                           
105. Αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή, έγγρ. ΔΒΚ/Λ21899. 
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την αλληλογραφία του Αρχείου Τακιατζή διαφαίνεται έμμεσα η μεγαλοψυ-
χία του και οι προσφορές του, ιδίως σε συγγενικά του πρόσωπα. 

Το 1880, γέρος πλέον, ο Κων. Τακιατζής παύει να ασχολείται με τα 
κοινά της πόλης, με τη Σχολή της Κοζάνης, με το εμπόριο ή με άλλες οικο-
νομικές και λοιπές δραστηριότητες, και αποσύρεται από τον ενεργό βίο. Το 
φιλανθρωπικό του έργο επισφραγίζεται στο τέλος της ζωής του με τη διαθή-
κη του, που συντάχθηκε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του στην οικία 
του, που βρισκόταν στη συνοικία Γκιουλέρ μαχαλά της πόλης.106 

                                                           
106. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 228. 



 

 



 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Κατά τον 18ο με 19ο αι. ανθεί το χερσαίο εμπόριο της Κοζάνης με χώρες 
της βόρειας Βαλκανικής και Κεντρικής Ευρώπης, ιδιαίτερα με την Αυστρία 
και την Ουγγαρία. Στις χώρες αυτές οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι ιδρύουν 
κομπανίες, τις γνωστές εμπορικές εταιρείες, ενώ στην Κοζάνη διατηρούν 
εμπορικά καταστήματα, ώστε να προμηθεύονται εμπορεύματα της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, όπως κρόκο, διάφορα είδη υφασμάτων (αλατζάδες, 
αμπάδες κ.ά.), λευκά και ερυθρά νήματα (την τεχνογνωσία της βαφής τους, 
που ώς τότε γινόταν με ατελή τρόπο, την έφεραν στην Κοζάνη φυγάδες 
Θεσσαλοί), δέρματα, υποδήματα κλπ., και μετά να τα εξάγουν στις χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης, όπου είχαν εγκατασταθεί εμπορικοί πράκτορές 
τους. Τα κτηνοτροφικά, επίσης, προϊόντα της περιοχής (δέρματα, μαλλιά) 
συντέλεσαν στην ανάπτυξη του εμπορίου της με την Κεντρική Ευρώπη. 

Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ταυτίζεται με την ανάπτυξη του 
εμπορίου κατά τη διάρκεια τριών αιώνων (από τον 17ο έως τον 19ο αι.), 
χάρη και στην επίκαιρη θέση της στο οδικό-εμπορικό δίκτυο της περιοχής. 
Πρώτοι σταθμοί των Κοζανιτών, Σιατιστινών και άλλων Δυτικομακεδόνων 
εμπόρων, ήταν το Βελιγράδι, η Νίσσα, το Κράγκουγιεβατς και το Σεμλίνο, 
σπουδαία διαμετακομιστικά κέντρα εμπορίου στη συμβολή του Δούναβη. 
Τα εμπορικά δίκτυα και οι παροικίες που αναπτυχθήκαν βαθμιαία συνίστα-
ντο σε εγκαταστάσεις σε διάφορες πόλεις εμπόρων, μελών της ίδιας οικογέ-
νειας. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο εμπορικός οίκος 
της μεγάλης οικογενείας των Τακιατζήδων, οι οποίοι εμπορεύονταν βιομη-
χανικά προϊόντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε χώρες της Κεντρικής 
Ευρώπης και έκλειναν εμπορικές συμφωνίες στις εμποροπανηγύρεις. 

Ως κυρίαρχη οικονομικά κοινωνική ομάδα της Κοζάνης, εκτός από 
τους μεγάλους γαιοκτήμονες, αναδεικνύονται οι έμποροι και οι μεταφορείς 
εμπορευμάτων, όπως ήταν η οικογένεια των Τακιατζήδων. Χάρη, λοιπόν, 
στην άνθηση του εσωτερικού και του εξωτερικού εμπορίου, η πόλη αυτή 



150 ΚΩΝ. Δ. ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ 

γνώρισε οικονομική ακμή, η οποία είχε ως άμεση συνέπεια την ευημερία της 
Κοζάνης αλλά και της γύρω περιοχής, καθώς και την ευμάρεια, τουλάχι-
στον, μέρους των κατοίκων τους. Οι επαφές των απόδημων εμπόρων με τις 
προηγμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης επέφεραν μαζί με την οικονομι-
κή, την κοινωνική, πολιτιστική της ανάπτυξη της Κοζάνης. 

Έτσι λοιπόν, οι έμποροι γίνονται «μεταφορείς» ιδεολογιών και κουλ-
τούρας, καθώς συνέβαλαν στην εισαγωγή στον οθωμανοκρατούμενο ελλα-
δικό χώρο νεωτερικών ιδεών της Δύσης, αλλά και μιας αισιόδοξης αντιμε-
τώπισης της ζωής. Αυτό το γεγονός οδήγησε τις εύπορες κοινωνικές ομάδες 
στην αναζήτηση μιας άνετης διαβίωσης και στην επίδειξη του πλούτου τους 
με την ανέγερση πολυτελών κατοικιών, επίσης στον καλλωπισμό της πόλης 
καθώς και στην ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης (ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής, 
ζωγραφικής και ξυλογλυπτικής). 

Η εμπορική οικογένεια των Τακιατζήδων, κινούμενη στο παραπάνω 
πλαίσιο των εμπόρων της Διασποράς, ευεργέτησε ποικιλοτρόπως τη γενέτει-
ρα Κοζάνη, όπως και την ελληνορθόδοξη κοινότητα της Πέστης, στην οποία 
υπαγόταν ως απόδημη ελληνική εμπορική οικογένεια. Αξιοσημείωτη υπήρξε 
η γενναιόδωρη προσφορά τους στην ελληνική παιδεία και στα γράμματα, σε 
χαλεπούς καιρούς για τον Ελληνισμό της Μακεδονίας, ο οποίος προσπα-
θούσε να διατηρήσει την εθνική του ταυτότητα. Ακολουθώντας μια παλαιά 
παράδοση ευεργετών, οι Τακιατζήδες αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν τη 
Σχολή της Κοζάνης τόσο με δωρεές και αγορές βιβλίων, όσο και με χρήματα 
για την πληρωμή των μισθών των διδασκάλων. Στη Σχολή της πόλεως δίδα-
ξε με χορηγία των αδερφών Τακιατζή από το 1804 ώς και το 1810 ο επιφα-
νής διδάσκαλος Στέφανος Σταμκίδης. 

Επιπλέον, οι Τακιατζήδες ως φροντιστές και έφοροι της Σχολής, ανέλα-
βαν την επιστασία της ανέγερσης μιας μεγαλύτερης οικοδομής για τις λει-
τουργικές ανάγκες της, σε συνεργασία με τον ιερέα Χαρίσιο Μεγδάνη και 
τους αυταδέλφους Ιωάννη και Γεώργιο Παπαδημητρίου. Έπειτα, αυτή η οι-
κογένεια ενδιαφέρθηκε και ενίσχυσε τη βιβλιοθήκη της Σχολής με αρκετά 
βιβλία. Έτσι, ο αριθμός των συγγραμμάτων της βιβλιοθήκης αυξανόταν συ-
νεχώς με δωρεές διαφόρων Κοζανιτών, προσωπικές δωρεές του Δημητρίου, 
Ιωάννη και Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή και αγορές βιβλίων, που έγιναν χάρη 
στο ενδιαφέρον των «Αυταδελφών Ταϊκάτζη». Οι «Αυταδελφοί Ταϊκάτζη» 
εκλέχτηκαν και διορίστηκαν έφοροι και επίτροποι της Σχολής και αποδέ-



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 151 

χθηκαν με προθυμία το βαρύ αυτό έργο της διοίκησης της Σχολής, όταν κα-
τά καιρούς διέμεναν στην Κοζάνη. Οι Τακιατζήδες ενδιαφέρθηκαν, επίσης, 
για τη χρηματοδότηση εκδόσεων και για την προεγγραφή σε καταλόγους 
συνδρομητών, για την έκδοση και αγορά βιβλίων προς εμπλουτισμό της Βι-
βλιοθήκης, καθώς και για εράνους που στόχευαν στη συγκέντρωση χρημά-
των στις χώρες της Αψβουργικής Μοναρχίας για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των σχολείων της ιδιαίτερης πατρίδας τους. 

Ο Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής, το δεύτερο από τα πέντε παιδιά του 
Δημητρίου και της Θεοδώρας Τακιατζή, τη δράση του οποίου παρακολου-
θήσαμε για ένα χρονικό διάστημα δεκαπέντε ετών (1840-1855), υπήρξε 
σημαντική προσωπικότητα στην περιοχή της Κοζάνης, ακολουθώντας τον 
δρόμο του πατέρα του στην ενασχόληση με το εμπόριο. Ο πατέρας του, 
όντας ένας από τους πλουσιότερους Κοζανίτες, άφησε στον μοναχογιό του 
μία αξιοσέβαστη περιουσία, την οποία διαχειριζόταν αρχικά η μητέρα του 
ώς την ενηλικίωση του. Οι οικονομικές δραστηριότητες του Κων. Δ. Τακια-
τζή εντοπίζονται κυρίως κατά την εικοσαετία 1840-60. 

Αφού ανέλαβε την πατρική περιουσία, ασχολήθηκε με την οικονομική 
διαχείριση της Σχολής της Κοζάνης. Άσκησε εμπόριο γουναρικών, σιτηρών 
καθώς και μικρής κλίμακας εμπόριο βιβλίων, με απώτερο στόχο την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Σχολής. Στο αρχείο του Κων. Τακιατζή   
υπάρχουν αποδείξεις και κατάστιχα λογαριασμών, τα οποία δίνουν μια εικό-
να των εμπορικών και γενικά οικονομικών δραστηριοτήτων του τελευταίου 
απογόνου της οικογενείας των Τακιατζήδων. 

Το έργο του αποτέλεσε σημείο αναφοράς υψηλού ήθους, καθώς συνέ-
βαλε τα μέγιστα στην ακμή της ελληνικής παιδείας στην Κοζάνη, παραχω-
ρώντας πολύτομα βιβλία στη βιβλιοθήκη της Σχολής της, σε μια εποχή που 
ο Ελληνισμός είχε ανάγκη από τις απαραίτητες βάσεις για τη διατήρησή του. 
Πιθανώς οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Κων. Δ. Τακιατζής, τόσο με τον 
θάνατο όλων των γιων του όσο και με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε 
κατά τη δεκαετία 1840-50, να καθόρισαν, εκτός των άλλων, και την επιχει-
ρηματική του πορεία. Αν η ζωή τού επιφύλασσε καλύτερη τύχη, ίσως η ε-
μπορική και γενικά οικονομική δραστηριότητα των Τακιατζήδων στην Κο-
ζάνη να συνεχιζόταν και μετά το τέλος του 19ου αιώνα. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να τονισθεί μια άλλη οικονομική δραστηριότητα 
του Κων. Τακιατζή, ο δανεισμός χρηματικών ποσών με τόκο, μέσω ομολο-
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γιών, τόσο σε άτομα του αστικού περιβάλλοντος της Κοζάνης όσο και σε 
άτομα των γύρω χωριών. Με την οικονομική και κοινωνική του ευμάρεια, 
ως γόνος της οικογένειας Τακιατζή, ο Κωνσταντίνος κατέλαβε σε μικρό 
χρονικό διάστημα υψηλά αξιώματα στην ιεραρχία της κοινότητας της Κοζά-
νης καθώς και στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου της Κωνσταντι-
νουπόλεως, ενώ κατείχε σημαίνοντα ρόλο στην πνευματική κίνηση της πε-
ριοχής με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ακμή της ελληνικής παιδείας, ως Έφορος 
της Σχολής της Κοζάνης. 

Ακόμη, ο Κωνσταντίνος συμμετείχε ενεργά τόσο στην ανέγερση νέου 
σχολείου καθώς και της νέας μεγάλης βιβλιοθήκης στο κέντρο της πόλεως, 
όσο και στην προσπάθεια για την ίδρυση του Μακεδονικού Γυμνασίου.   
Αξιοσημείωτη όμως ήταν η συμμετοχή του στην ίδρυση και διοίκηση Φιλο-
λογικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της πόλεως. Εκτός από τη μεγάλη 
του δωρεά στα ελληνικά σχολεία της Πέστης και στη Σχολή της Κοζάνης, 
με δαπάνη του εκδόθηκαν τα Ποιημάτια του Κοζανίτη ιατροφιλοσόφου Γε-
ωργίου Σακελλαρίου καθώς και η Προδιοίκησις εις τον Ερμήλον ή Δημοκρι-
θηράκλειτον του επίσης Κοζανίτη ιατροφιλοσόφου Μιχαήλ Περδικάρη. Αρ-
κετές δε φορές συνέδραμε και ενίσχυσε υλικά και ηθικά τους λογίους της 
εποχής του. 

Τέλος, ας σημειωθεί ότι, εκτός από τον Κων. Δ. Τακιατζή, τις οικονο-
μικές δραστηριότητες του οποίου μελετήσαμε για μια περίοδο της ζωής του, 
στην εργασία μας γίνεται λόγος και για άλλους σημαίνοντες εμπόρους της 
Κοζάνης, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της παιδείας, όπως 
ο Δημήτριος Ιωάννου Τακιατζής, πατέρας τού Κ. Δ. Τακιατζή, ο Κωνστα-
ντίνος Γ. Τακιατζής και ο γιος του Γεώργιος Κ. Τακιατζής ή Τακάτζης ντε 
Μπέρτζα, που χρηματοδότησαν εκδόσεις Κοζανιτών συγγραφέων. 
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Άγιος Γεώργιος (ναός) 44, 73, 103 
Άγιος Δημήτριος (ναός) 33, 42, 44, 

45 
Άγιος Δημήτριος (ναός) 73, 102 
Άγιος Νικόλαος (ναός) 17, 58, 69, 

71, 75, 79, 82, 104 
Αγκώνα 32 
Αγόρας Γεώργιος 58, 109 
Αλή πασάς 51, 52, 65 
Αλιάκμονας 26, 29 
Αμφιλόχιος Παρασκευάς 66, 87 
Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος 41 
Αρμενούλης 18, 58 
Ασδραχάς Σπ. 24 
Ατλάζης Κων/νος 86, 100 
Αυλιώτης Γεώργιος 51 
Αυστρία 34, 39, 57, 76, 77, 80, 150 
Αψβούργοι 32, 91 
 
 
Βαγιαζήτ Α΄ 22, 32 
Βαλκάνια 30, 35, 44, 56 
Βαμβακάς Ευάγγελος 58 
Βελβεντό 29 
Βελέτζας 115 
Βεληγκέκας 59 
Βελιγράδι 31, 34, 149 
Βενετία 32,97 
Βενιαμίν (επίσκ. Σερβίων & Κοζά-

νης) 59, 67, 68 
Βέροια 28, 56 
Βιέννη 17, 31, 32, 36, 37, 39, 51, 56, 

81, 83, 89,92 
Βλάχοι 34  
Βουδαπέστη 35, 36, 80, 81 
Βούρκας Γρηγόριος 58 
 
 
Γερμανία 39, 44, 57, 76, 77 
Γιάννενα 67 
Γιαννόπουλος Χρήστος 145 

Γιάννος Αλέξιος 35 
Γιουρούκοι 23, 41, 54 
Γκιολέκας 115 
Γογούσης Γ. Νικόλαος 129 
Γουναρόπουλος 42 
Γρεβενά 28, 73, 140 
Γρίβας 115 
 
 
Διονύσιος (επίσκ. Τρίκκης) 45 
Διονύσιος (επίσκ. Σερβίων & Κοζά-

νης) 67 
Δούναβης 34, 149 
Δούκας Ζάχος 18, 130, 131  
Διαφωτισμός 17, 20 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 17, 

47, 80, 93 
 
 
Εβρέν πασάς 32, 42 
Ευαγγελίδης Ιωάννης 105 
Ευγένιος Βούλγαρης 62 
 
 
Ήπειρος 32, 37, 41, 46, 55, 117 
 
 
Θεοφύλακτου Αναστασία 93, 107 
Θεσσαλία 37, 41, 45, 46, 55, 116, 

117, 118 
Θεσσαλονίκη 29, 33, 72, 97, 117, 132 
 
 
Ιγνάτιος (επίσκ. Σερβίων & Κοζάνης) 

64, 65, 67 
Ιμμάδης Γεώργιος 134 
Isach Siano 18, 132 
Ισπανία 33 
 
 
Καλλίνικος (επίσκ. Σερβίων & Κοζά-

νης) 64, 65 
Καλοστύπης Ιωάννης 145 
Κανατζιούλης 97, 116 



164 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  

Καραγιάννης (φον) 36 
Καραμπίνας Ιωάννης 130 
Καστοριά 32, 27, 28, 56, 73, 93, 94, 

107, 119, 120, 122, 124, 133, 
137, 140 

Κατσίκας Ηλίας 58 
Κεντρική Ευρώπη 30, 31, 34, 36, 44, 

57, 59, 73, 77, 81, 83, 87, 91, 
149 

Κιουτσούκ Καϊναρτζή (συνθήκη, 
1774) 33 

Κοεμτζής Γεώργιος 59∙ Δημήτριος 
18, 59, 80, 86, 89, 94, 99, 107, 
129, 130 

Κοεμτζόπουλος Κων/νος 133 
Κονιάροι 22, 23, 41 
Κοντογιάννης 115,116 
Κορυδαλλέας Θεόφιλος 62 
Κοντορούσης Ρούσης 51, 52, 58, 59, 

74, 88, 89, 90, 100 
Κουτσοσίμος 58, 74 
Κραγκουγιεβάτς 34, 149 
Κριεζής 115 
Κωλέτης Ιωάννης 115, 116 
Κωνσταντινούπολη 44, 49, 72, 98, 

121 
 
 
Λακοβάς Δημήτριος 78, 93, 94, 95, 

97, 98, 99, 107, 109, 110, 114, 
116, 118, 141, 144∙ Λάζαρος 78, 
92∙ Νικόλαος 98  

Λάρισα 59, 114 
Λασσάνης Γεώργιος 58, 85 
Λιβόρνο 32, 97 
Λιούφης Παναγιώτης 42, 91, 104 
Loar S. 18, 133 
Λούιας Γεώργιος 783 
 
 
Μάξιμος (επίσκ. Σρβίων & Κοζάνης) 

65 
Μάρκος Χαρίσης 64 
Μασσαλία 32 

Μάσσης Ναούμ 18 
Ματουλόπουλος Κων/νος 104 
Μαύρη Θάλασσα 33 
Μαύροβο 73, 121, 122, 137 
Μαυρονόρος 73 
Μεγδάνης Χαρίσιος 17, 42, 57, 61, 

66, 72, 83, 150 
Μεμέζιας Ιωάννης 18 
Μήλιος Κων/νος 134 
Μήλιος Χρήστος 145 
Μοναστήρι 27, 56, 118 
Μονή Ζάβορδας 43, 44 
Μουράτ Α΄ 22 
Μουράτης Παναγιώτης 17, 36, 59 
Μουσείον Παγούνη 61 
Μπαλατζής 115, 116 
Μωράλη Γ. Μαριγώ 94, 131 
 
 
Νάστος Νικόλαος 35 
Νατμίδης Κων. 99 
Νεράτζη Αικατερίνη 18, 121, 122, 

123, 124, 133 
Νεράτζης Γεώργιος 18, 120, 123, 133 
Νιάκος Χρήστος 36 
Νίσα 34, 150 
 
 
Οδησσός 33 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνστα-

ντινουπόλεως 47, 93, 139 
Ουγγαρία 34, 36, 37, 39, 44, 56, 57, 

59, 62, 76, 80, 81, 87, 149 
 
 
Παγούνης Δημήτριος 64 
Παναγιώδωρος Αλέξανδρος 18, 145, 

146 
Παπακώστας 115, 116 
Παπαργυρούδης Αστέριος 100 
Πασάροβιτς (συνθήκη, 1718) 31 
Περδικάρης Μιχαήλ 66, 82, 152 
Περούκα (οικογ.) 127 
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Πέστη 17, 31, 37, 51, 59, 68, 76, 78, 
79, 80, 82, 83, 87, 91, 92, 150 

Πηγαδάς Θεόδωρος 35 
Πόποβιτς Ευφρόνιος Ραφαήλ 17, 37 
 
 
Ρακόζης Γεώργιος Α΄ 35 
Ρουσιάδης Γεώργιος 92, 98, 100 
 
 
Σακελλάριος Γεώργιος 58, 82, 83, 

152 
Σαμαρίνα 73 
Σελίμ Γ΄ 47 
Σεμλίνο 34, 35, 91, 149 
Σέρβια 22, 23, 26, 27, 28, 42, 43, 44, 

47, 60, 65, 73, 117,137, 140 
Σιάτιστα 29, 134 
Σίνας 36, 117 
Σιώπης Ιωάννης 105 
Σταμκίδης Στέφανος 66, 150 
Στάμου Γεώργιος Πρέτζος 35  
Στεργίου Δημήτριος 145 
Στοά Κοζάνης 61 
Σχολή Κομπανίας 61, 62 
Σωτηρίου Ζήσης 60, 117 
 
 
Τακιατζής Γεώργιος Κ. 75, 76, 77, 

81, 83, 84· Δημήτριος Ι. 75, 76, 
78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 134, 
135· Ιωάννης 78, 79, 80, 84· 
Κων/νος Γ. 79, 88, 92∙ Νικόλα-
ος Εμμ. 75, 76, 78, 79, 84, 92  

Ταντζιμάτ 48, 124 
Τεργέστη 32, 97 
Τερζής Κων/νος 36, 59 
Τζιμινάκης Ζήσης 145 
Τουραχάν μπέης 24 
Τράντας Χαρίσιος 48, 58 
 
 
Υψηλή Πύλη 47, 68 
 

 
Φατμά Σουλτάνα 27, 47 
Φιλική Εταιρεία 68, 76 
Φλώρινα 28 
 
 
Χαλκίδα 78, 93, 94, 97, 98, 114, 141 
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Εικ. 1. Επιστολή Δημ. Λακοβά προς Κων. Δ. Τακιατζή: 
Συναλλαγματική (πόλιτζα) ποσού 4.000 γροσίων  

(Κοζάνη, 12 Νοεμ. 1841) 
[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21815] 
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Εικ. 2. Επιστολή Δ. Λακοβά προς Κ. Δ. Τακιατζή  
(Χαλκίδα, 24 Μαΐου 1847), περί ύπαρξης ληστείας στη Θεσσαλία  

και προβλημάτων υγείας του Κ. Δ. Τακιατζή 
[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21819] 
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Εικ. 3. Επιστολή Μαριγώς Γ. Μωράλη προς Κ. Δ. Τακιατζή 
(Καστοριά, 25 Νοεμ 1852) περί αποπληρωμής δανείου προς αυτόν 

[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21841] 
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Εικ. 4. Επιστολή Isach M. Siano προς Κ. Δ. Τακιατζή 
(Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτ. 1847) 

[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21867] 
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Εικ. 5. Επιστολή Γ. Νεράτζη προς Κ. Δ. Τακιατζή,  
σχετική με την εμπορική δραστηριότητα του Κ. Δ. Τακιατζή 

στην Καστοριά (Καστοριά, 19 Οκτ. 1854) 
[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21884] 
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Εικ. 6. Επιστολή Ναούμ Δ. Νάσση προς Κ. Δ. Τακιατζή 
(Μοναστήρι/Μπιτόλια, 6 Ιαν. 1853) 
[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21892] 
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Εικ. 7. Επιστολή Αικ. Γ. Νεράτζη προς Κ. Δ. Τακιατζή 
(Καστοριά, 21 Οκτ. 1854) 

[Αρχείo Τακιατζή, ΔΒΚ/Λ21884] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γ. ΧΡ. ΑΛΕΥΡΑ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΑΚΙΑΤΖΗΣ (1812-1896) 
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2017  

ΑΠΟ ΤΗΝ DOT PRINT ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, από τον 17ο αι. κ.ε., αρκετοί 
Δυτικομακεδόνες στράφηκαν στο εμπόριο και ταξίδεψαν στις χώρες 
της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης ή σε άλλες βαλκανικές 

χώρες, όπου πολλοί πλούτισαν, γεγονός που είχε ως συνέπεια την αργή αλλά 
σταθερή ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτέλεσε η οικογένεια των Τακιατζήδων της Κοζάνης. Οι πρόγονοι του 
Κων. Δ. Τακιατζή πλούτισαν με τις εμπορικές και χρηματιστηριακές τους 
επιχειρήσεις που δημιούργησαν τόσο στην Πέστη όσο και στη Βιέννη. Με-
γάλο μέρος από τα κέρδη των εμπορικών αυτών επιχειρήσεων τα επένδυσαν 
στην Κοζάνη, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους. 

Στην ανά χείρας εργασία παρουσιάζεται ο κύκλος των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων του Κων. Δ. Τακιατζή στα μέσα του 19ου αι., βάσει ανέκδοτων εγ-
γράφων εμπορικής και οικονομικής φύσεως, από τα Αρχεία Κων. Δ Τακια-
τζή και Δημ. Κ. Κοεμτζή, που απόκεινται ανέκδοτα, πλην ορισμένων εξαι-
ρέσεων, στη Δημοτική Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Τα έγγραφα, που μελετώνται 
και αξιοποιούνται για πρώτη φορά, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για 
τις εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες της οικογένειας Τακιατζή. 
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