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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.), ιδρυμένη τον Δε-

κέμβριο του 2012 από πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές, διδάκτορες, 

μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού, έχει ως σκοπό την προώθηση 

της τοπικής ιστορίας μιας Περιφέρειας της Ελλάδος η οποία έχει να επιδεί-

ξει από την Αρχαιότητα λαμπρή ιστορία. Η σημερινή Δυτική Μακεδονία 

αποτελεί την κοιτίδα των αρχαίων Μακεδόνων, οι οποίοι εποίκισαν τις περι-

οχές Τυμφαία, Ὀρεστίς, Ἐλιμιῶτις, Ἑορδαία, Λυγκηστίς (σημερινοί νομοί 

Γρεβενών, Καστοριάς, Φλωρίνης και Κοζάνης). Τις ονομασίες των φυλών 

των Μακεδόνων αναφέρει και ο Θουκυδίδης (ΙΙ.99.2):  

«τῶν γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ Λυγκησταὶ καὶ ᾿Ελιμιῶται 

καὶ ἄλλα ἔθνη ἐπάνωθεν, ἃ ξύμμαχα μέν ἐστι τούτοις καὶ 

ὑπήκοα, βασιλείας δ’ ἔχει καθ’ αὑτά». 

 

Η περιοχή ονομάστηκε ήδη από την Αρχαιότητα Ἄνω Μακεδονία (δηλ. ορει-

νή), ονομασία που γνωρίζει ήδη ο Ηρόδοτος (VIII.173, 137): 

«ἐσβολὴν ἐς Θεσσαλοὺς κατὰ τὴν ἄνω Μακεδονίην διὰ 

Περραιβῶν κατὰ Γόννων πόλιν, τῇ περ δὴ καὶ ἐσέβαλε ἡ 

στρατιὴ ἡ Ξέρξεω· ἐξ Ἄργεος ἔφυγον ... ὑπερβαλόντες ἐς 

τὴν ἄνω Μακεδονίην».  

 

Η Άνω Μακεδονία αναφέρεται συχνά και από άλλους αρχαίους συγγραφείς, 

όπως ο Πλούταρχος (Βίος Πύρρου, VII.30), ο Δίων Κάσσιος (Ρωμαϊκὴ Ἱστο-

ρία 47.24.2) και ο Στράβων (Γεωγραφικὰ VII.7.8): «Λύγκον καὶ Πελαγονίαν 

καὶ Ὀρεστιάδα καὶ Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακεδονίαν ἐκάλουν». Η περιοχή 

γνώρισε κατά τη διάρκεια του χρόνου και μετά την Ελληνιστική εποχή διά-

φορους κατακτητές και εποικιστές, Ρωμαίους, Βουλγάρους, Σέρβους, Οθω-

μανούς, Τουρκαλβανούς, Γερμανούς, ενώ συμμετείχε στην κοινή μοίρα του 
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Ελληνισμού κατά τη Ρωμαιοκρατία, τη βυζαντινή εποχή, την Τουρκοκρατία, 

τους δύο παγκοσμίους πολέμους, αλλά και κατά τη σύγχρονη εποχή. Μικρή 

ιδιαιτερότητα αποτελεί η καθυστερημένη ενσωμάτωση της περιοχής στο 

ελληνικό κράτος, η οποία επακολούθησε μετά τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο, το 

φθινόπωρο του 1912. 

Η Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. ήδη έχει καταγράψει στο ενεργητικό της το Α΄ Συνέδριο 

Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας «Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους 

Χρόνους» (Γρεβενά, 2-5 Οκτ. 2014), τα Πρακτικά του οποίου αναρτήθηκαν 

στον ιστότοπο της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. (https://edymme.wordpress.com) τον Ιούνιο 

του 2016, ενώ έχει οργανώσει επιστημονικές Ημερίδες. Στόχος γενικότερος 

της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. είναι η σοβαρή επιστημονική μελέτη της ιστορίας και του 

πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας, όσον αφορά την ιστορική γεωγραφία, 

την κοινωνία και οικονομία, την πολιτιστική ταυτότητα, αφενός σε συλλογι-

κό επίπεδο, αφετέρου ως προς τη δράση προσώπων. Ιδιαίτερο είναι, επίσης, 

το ενδιαφέρον τόσο για τη μικροϊστορία όσο και για τη μελέτη των σχέσεων 

και αλληλεπιδράσεων της Δυτικής Μακεδονίας με τις όμορες περιοχές αλλά 

και ευρύτερο στο πλαίσιο του ιστορικού γίγνεσθαι στην Κεντρική και ΝΑ 

Ευρώπη. 

Με την παρούσα έκδοση του περιοδικού η Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. στοχεύει στη 

δημοσίευση αυστηρά πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών ‒έκδοση σχο-

λιασμένων πηγών, συνθετικές και συγκριτικές εργασίες‒ για ολόκληρο το 

φάσμα της ιστορίας της Δυτικής Μακεδονίας, με κέντρο βάρους τους Νεό-

τερους Χρόνους. Θα δημοσιεύονται κείμενα σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ 

κάθε εργασία θα κρίνεται από δύο κριτές. 

 

 

 

Η ονομασία του περιοδικού, Ἁλιάκμονος ῥοῦς, παραπέμπει στον θρυλικό 

ποταμό, τον μεγαλύτερο ως προς το μήκος ποταμό της Ελλάδος, ο οποίος 

διατρέχει τη Δυτική Μακεδονία, έχοντας αρκετούς παραποτάμους, ενώ πη-

γάζει από το όρος Γράμμος (τα Κανδαύια ὄρη κατά τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, 

Γεωγραφία III.13.18) και εκβάλλει στο βόρειο Αιγαίο, στον Θερμαϊκό κόλ-

πο. Τον Αλιάκμονα αναφέρει ο Στράβων (Γεωγραφικὰ VII.1.12-22), σε σχέ-

ση μάλιστα με την Άνω Μακεδονία:  
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«ὅτι Πηνειὸς μὲν ὁρίζει τὴν κάτω καὶ πρὸς θαλάττῃ Μακε-

δονίαν ἀπὸ Θετταλίας καὶ Μαγνησίας, Ἁλιάκμων δὲ τὴν 

ἄνω [Μακεδονίαν]… ἐκβάλλων εἰς τὸν Θερμαῖον κόλπον». 

 

Εκατέρωθεν του ποταμού αναπτύχθηκαν σημαντικοί οικισμοί, ενώ ο ίδιος ο 

ποταμός συνέβαλε στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη 

της περιοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Ἁλιάκμονος ῥοῦς παραπέμπει στον 

δυναμικό ρου της ιστορίας, στα πρόσωπα, τα έργα και τις τύχες των Δυτικο-

μακεδόνων. Οι Οθωμανοί τον αποκαλούσαν Iντζέ-καρά (ψηλός και μαύρος), 

ενώ οι Σλάβοι Μπίστριτσα (γοργοπόταμος).  

Κατά την ελληνική μυθολογία, ο Αλιάκμων (ἅλς: θάλασσα, και ἄκμων: 

αμόνι) ήταν ένας από τους ποτάμιους θεούς, γιος του θαλάσσιου θεού Ωκε-

ανού και της τιτανίδος Τηθύος, οι οποίοι απεικονίζονται στο εξώφυλλο του 

παρόντος Α΄ τόμου. 
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Τα σπήλαια στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της 

Δυτικής Μακεδονίας και περιβάλλεται από μεγάλους ασβεστολιθικούς 

όγκους, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την ανάπτυξη σπηλαίων και άλλων 

γεωλογικών σχηματισμών. Παράλληλα, η έντονη παρουσία του υγρού στοι-

χείου στην περιοχή, με τον Αλιάκμονα και τις διάφορες –σήμερα είτε ενερ-

γές είτε αποξηραμένες– λίμνες, συνέβαλε τόσο στη δημιουργία των παραπά-

νω σχηματισμών όσο και στη συστηματική παρουσία του ανθρώπου στο 

χώρο.
1
 Επίσης, εκτεταμένη έρευνα στις αποθέσεις του ποταμού έφερε στο 

φως πλήθος παλαιοντολογικών καταλοίπων.
2
 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν επιφανειακές έρευ-

νες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με στόχο την εξερεύνηση γνω-

στών από το αρχείο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 

(τέως ΕΠΣΒΕ) σπηλαίων αλλά και τον εντοπισμό νέων, κατόπιν σχετικών 

πληροφοριών από τους κατοίκους, τις Κοινότητες και τους Δήμους, η συμ-

βολή των οποίων ήταν καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια. Κύριος σκο-

πός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί πιθανή χρήση των χώρων αυτών κατά 

την αρχαιότητα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για προκαταρκτική 

                                                 
1. Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Βοΐον – Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και 

Ιστορική Τοπογραφία, τ. Α΄, Θεσσαλονίκη 1999· Χατζηνικολάου Γ.Κ., «Συμβολή στη 

μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας της Άνω Μακεδονίας», Μακεδονικά 38 (2009) 1-20· 

Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη, «Αλιάκμων 1985-2005, Η αρχαιολογική έρευνα στην 

περιοχή της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου (κοιλάδα μέσου ρου του Αλιάκμονα), αποτε-

λέσματα και προοπτικές», Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 20 

χρόνια (επετειακός τόμος), Θεσσαλονίκη 2009, σ. 449-462. 

2. Ε. Παναγοπούλου, Κ. Χαρβάτη, Π. Καρκάνας, Α. Αθανασίου, Π. Ελεφαντή , S. R. 

Frost, «Η έρευνα της Πρώιμης Παλαιολιθικής στην περιοχή του Αλιάκμονα, Ν. Γρεβε-

νών», Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 18, Θεσσαλονίκη 2004, 

σ. 631-640. 

Η 
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έρευνα, η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί με νέες επισκέψεις στα σπήλαια για 

την εξαγωγή σαφέστερων συμπερασμάτων. 

Ξεκινώντας την περιήγηση στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης 

από ανατολικά προς δυτικά συναντούμε τους παρακάτω Δήμους και Κοινό-

τητες: 

Ο Δήμος Εορδαίας βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα της Περιφερειακής Ενότη-

τας Κοζάνης και περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Αγίας Παρασκευής, 

Βερμίου, Βλάστης, Μουρικίου και Πτολεμαΐδας, όπου και η έδρα του. Στη 

Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοι-

νότητα Ερμακιάς, εντοπίζεται σπήλαιο, γνωστό ως Σπήλαιο Ερμακιάς. Ανα-

πτύσσεται σε ασβεστολιθικά πετρώματα, έχει βαραθρώδη είσοδο, φραγμένη 

με σιδερένιο κιγκλίδωμα για προστασία, και φτωχό λιθωματικό διάκοσμο 

(εικ. 1). Αποτελείται από δύο αίθουσες, η πρώτη με μορφή επιμήκη θαλάμου 

και βάθους 15 μ. που καταλήγει στη δεύτερη μεγαλύτερη αίθουσα. Το αρ-

χαιολογικό ενδιαφέρον του σπηλαίου περιορίζεται στον εντοπισμό μικρού 

αριθμού τροχήλατων οστράκων ιστορικών χρόνων, πιθανόν φερτών, ορι-

σμένα από αυτά με εφυάλωση στο εσωτερικό τους. 

Ο Δήμος Κοζάνης, νοτίως του Δήμου Εορδαίας, περιλαμβάνει τις Δη-

μοτικές Ενότητες Αιανής, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελιμείας, Ελλησπόντου 

και Κοζάνης. Στην περιοχή του Χρωμίου, στη Δημοτική Ενότητα Αιανής, 

παρατηρείται συγκέντρωση εγκοίλων, χωρίς όμως περαιτέρω στοιχεία για τη 

χρήση τους κατά την αρχαιότητα. Συγκεκριμένα συστάδες εγκοίλων εντοπί-

ζονται στις θέσεις Ράχη Πέντεση, Μαγκούτες, Παλιάμπελα, Κοπάνες, Με-

γάλη Μπιστηριά, καθώς και σπηλαιοβάραθρο, γνωστό ως Σπηλιά των Χρυ-

σοθήρων, στον λόφο του Παλαιομονάστηρου στο όρος Βούρινος. Σε ορι-

σμένα από αυτά παρατηρήθηκε σύγχρονη χρήση από βοσκούς της περιοχής 

με τον εντοπισμό καύσεων.  

Στην Τοπική Κοινότητα Ακρινής, της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπό-

ντου, βρίσκεται η βραχοσκεπή του Αγίου Γεωργίου. Τόσο ο εσωτερικός όσο 

και ο περιβάλλον χώρος της έχει υποστεί μεγάλες επεμβάσεις και διαμορ-

φώσεις, προκειμένου να μετατραπεί σε χώρο σύγχρονης λατρείας, κατα-

στρέφοντας ωστόσο οποιοδήποτε στοιχείο πιθανής χρήσης του χώρου κατά 

το παρελθόν (εικ. 2). 

Νοτίως της βραχοσκεπής και σε απόσταση περίπου 500 μ., εντοπίζεται 

αντίστοιχος σχηματισμός, ο οποίος στη συνέχεια αναπτύσσεται σε σπήλαιο. 
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Και εδώ παρατηρούνται εξίσου μεγάλες επεμβάσεις, προκειμένου να χρησι-

μοποιηθεί ως εκκλησία. Οι κάτοικοι το αποκαλούν Σκοτεινό και θεωρούν 

ότι οι δύο αυτοί σχηματισμοί επικοινωνούν. Η είσοδος της ανωτέρω βραχο-

σκεπής είναι διαμορφωμένη με χαμηλά σκαλιά και το μέτωπό της προς το 

δρόμο ορίζεται από τοίχο με πόρτα και παράθυρα. Εσωτερικά το δάπεδο 

έχει καλυφθεί με τσιμέντο και το μεγαλύτερο μέρος των τοιχωμάτων έχει 

ασβεστωθεί. Σε όλη την έκτασή της βρίσκονται λατρευτικές εικόνες καθώς 

και Αγία Τράπεζα (εικ. 3). Σε σημείο παρατηρείται σταγονορροή, νερό το 

οποίο συλλέγεται σε δύο ορθογώνιες τσιμεντένιες κατασκευές, πιθανόν ως 

αγίασμα. Στο βάθος διανοίγεται διάδρομος που καταλήγει σε μικρή αίθουσα. 

Η μορφή τού σπηλαίου παραπέμπει σε καρστικό αγωγό. Από την επιφανεια-

κή έρευνα εντοπίστηκε στρώμα εκτεταμένης καύσης κάτω από το σύγχρονο 

στρώμα χαλικιού που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το διάδρομο. Δεδομένης της 

έκτασής του, δε μπορεί να αποδοθεί στην κατά τόπους σύγχρονη χρήση κε-

ριών. Με εξαίρεση όμως αυτού του στοιχείου, που θα μπορούσε να σχετίζε-

ται με προγενέστερη χρήση του σπηλαίου, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός 

αρχαιοτήτων, γεγονός που οφείλεται και στις μεγάλες επεμβάσεις στο χώρο. 

Μεταξύ της κεντρικής εισόδου και του βόρειου φραγμένου τμήματος της 

βραχοσκεπής, παρεμβάλλεται μία μικρότερη με βάθος μόλις 2 μ., επικαλυμ-

μένη, επίσης, με κονίαμα εσωτερικά. Η επίχωση που διατηρεί είναι πολύ 

μικρή χωρίς αρχαιότητες. 

Στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται σπήλαιο στο κέντρο του 

χωριού, το οποίο και χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της περιοχής. Βό-

ρεια και σε μικρή απόσταση από το χωριό εντοπίζονται ανοίγματα μικρών 

διαστάσεων σε τραβερτινικό πέτρωμα, χωρίς ωστόσο αρχαιολογικό ενδια-

φέρον. 

Στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, 6 χλμ. βορείως της Τοπικής Κοινότη-

τας Ξηρολίμνης, εντοπίζεται βραχοσκεπή στο όρος Άσκιο, σε υψόμετρο 

1.087 μ., γνωστή ως Σπήλαιο ή Τρύπα του Αράπη (εικ. 4). Πρόκειται για 

βραχοσκεπή μεγάλων διαστάσεων με μικρή κόγχη στο εσωτερικό της. Στην 

είσοδο και στον χώρο μπροστά από τη βραχοσκεπή εντοπίζονται βαθύτερες 

επιχώσεις, λόγω της κατωφέρειας του εδάφους. Από επιφανειακή έρευνα 

προέκυψε μικρή ποσότητα χειροποίητης κεραμικής, πιθανόν προϊστορικών 

χρόνων. Οι μεγάλες διαστάσεις και η θέση της βραχοσκεπής, η οποία βλέπει 

στον επαρχιακό δρόμο Σιάτιστα-Κοζάνη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη αρ-
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χαιολογικών καταλοίπων, οδηγούν στην υπόθεση της χρήσης του χώρου 

κατά την αρχαιότητα, ενώ θα μπορούσε μελλοντικά να ερευνηθεί πιθανή 

σχέση με θέσεις της Ξηρολίμνης (θέση Πόρτα ή Πόρτες και θέση Άγονα) 

που εντοπίζονται σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σπήλαιο.
3
 

Ο Δήμος Βελβεντού-Σερβίων, στα ΝΔ της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Βελβεντού, Σερβίων, Καμ-

βουνίων και Λιβαδερού. Συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Καμβουνίων 

εντοπίστηκαν δύο σπηλαιομορφές. Πρόκειται για ένα σπηλαιοβάραθρο στην 

περιοχή «Κάκαινα», νοτίως της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης, στο όρος Βου-

νάσα. Η είσοδός του είναι στενή βαραθρώδης. Το σπήλαιο συνεχίζει σε βά-

θος, ωστόσο το χαμηλό πέρασμα είναι φραγμένο μετά τα 6 μ. με φερτά υλι-

κά, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση. Σύμφωνα με τους ντό-

πιους, στο σπήλαιο αναπτύσσονται δύο μεγάλες αίθουσες με πλούσιο διά-

κοσμο. Από την επιφανειακή έρευνα στο ορατό τμήμα του σπηλαίου δε δια-

πιστώθηκε αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ και ο διάκοσμός του είναι ιδιαίτε-

ρα φτωχός.  

Σπήλαιο εντοπίστηκε και στην περιοχή «Προσήλιο», δυτικά του οικι-

σμού των Λαζαράδων. Η είσοδός του είναι ιδιαίτερα στενή. Το σπήλαιο α-

ποτελείται από μία κύρια αίθουσα, ενώ στη δεξιά πλευρά του αναπτύσσεται 

στενός διάδρομος, μήκους 10 μ. περίπου και πλάτους μόλις 1 μ., ο οποίος 

καταλήγει σε μικρή και στενή αίθουσα. Το δάπεδο της μεγάλης αίθουσας 

καλύπτεται σε όλη την έκτασή του από φερτό υλικό, ενώ εντοπίστηκε πλή-

θος εφυαλωμένων οστράκων μεταβυζαντινής περιόδου. Τα χαρακτηριστικό-

τερα περιλαμβάνουν τμήματα σώματος μεγάλου αγγείου, δύο δακτυλιόσχη-

μες βάσεις και τμήμα χείλους (εικ. 5). Επίσης, εντοπίστηκε όστρακο μεγά-

λου αγγείου με εμπίεστη διακόσμηση (εικ. 6). Κεραμική εντοπίζεται και 

στον διάδρομο, όπου συλλέχθηκε ταινιωτή λαβή, ωστόσο απουσιάζουν τα 

φερτά υλικά (μικρή παρουσία λίθων), ενώ το δάπεδό του καλύπτεται από 

την αμμώδη επίχωση του σύγχρονου δαπέδου του σπηλαίου. Στο σπήλαιο 

παρατηρήθηκε σταγονοροή και λιθωματικός διάκοσμος με σταλακτίτες. 

Διάσπαρτα όστρακα εντοπίστηκαν και σε όλη την περιοχή εξωτερικά του 

σπηλαίου. 

                                                 
3. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π., σ. 212-215. 
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Στη Δημοτική Ενότητα Λιβαδερού και κατά μήκος της τεχνητής λίμνης 

Πολυφύτου, ανατολικά του χωριού Νεράιδα, εντοπίζεται σειρά εγκοίλων και 

βραχοσκεπτών με ενδείξεις σύγχρονης χρήσης από βοσκούς της περιοχής, 

χωρίς όμως αρχαιολογικά κατάλοιπα. Οι σχηματισμοί αυτοί αναπτύσσονται 

σε πρανή ρέματος, το οποίο καταλήγει στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Οι 

διαστάσεις τους ποικίλουν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ανώνυμο σπήλαιο νοτίως της Τοπικής Κοινό-

τητας Νεράιδας (Δημοτική Ενότητα Σερβίων), με μέτωπο στην τεχνητή λί-

μνη Πολυφύτου, στο οποίο οδηγεί διαμορφωμένο περιπατητικό μονοπάτι. 

Το σπήλαιο αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά πετρώματα και χρησιμοποιεί-

ται για σταβλισμό ζώων. Η είσοδός του έχει διαμορφωθεί από βοσκούς 

(εικ. 7), ενώ το δάπεδο στο εσωτερικό του είναι καλυμμένο από μεγάλη πο-

σότητα κοπριάς. Στο σπήλαιο αναπτύσσονται δύο μεγάλες αίθουσες με φτω-

χό λιθωματικό διάκοσμο. Η πρώτη αίθουσα σχηματίζει δύο κόγχες στο ανα-

τολικό τμήμα της, στη μία εκ των οποίων εντοπίστηκε μικρή λαθρανασκα-

φική τομή. Η δεύτερη αίθουσα είναι μεγαλύτερου μεγέθους. Στον χώρο αυτό 

εισέρχεται φυσικό φως από άνοιγμα στην οροφή, ενώ παρατηρήθηκε και 

μεγάλος αριθμός νυχτερίδων. Από την επιφανειακή έρευνα στον περιβάλλο-

ντα χώρο του σπηλαίου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οστράκων, ενώ στο 

εσωτερικό του βρέθηκε μόνο ένα όστρακο επιφανειακά, ιδιαίτερα φθαρμέ-

νο. Η θέση του σπηλαίου, έναντι του προϊστορικού οικισμού των Σερβίων,
4
 

καθώς και η ύπαρξη διάσπαρτων οστράκων εξωτερικά του σπηλαίου προϊ-

δεάζουν για τη χρήση του χώρου κατά την αρχαιότητα. Η μεγάλη ποσότητα 

κοπριάς στο εσωτερικό του δεν επέτρεψε τον εντοπισμό επιπλέον στοιχείων 

ή καταλοίπων στο πλαίσιο της επιφανειακής έρευνας, ενώ και ο βαθμός 

φθοράς αυτών δε βοήθησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ωστόσο, παλαιό-

τερες έρευνες έχουν τοποθετήσει τη χρήση του σπηλαίου στην Τελική Νεο-

λιθική
5
.  

Ο Δήμος Βοΐου είναι ο ανατολικότερος Δήμος της Π.Ε. Κοζάνης και 

αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Ασκίου, Νεάπολης, Πενταλόφου, 

Σιάτιστας και Τσοτυλίου. Στα ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Δαμα-

                                                 
4. C. Riddley – K.A. Wardle, Rescue excavations at Servia 1971-1973: A preliminary 

Report [BSA 74], Λονδίνο 1979, σ. 185-230. 

5. Χονδρογιάννη-Μετόκη, ό.π., σ. 458· Α. Ρωμιοπούλου, «Πύργοι Εορδαίας», Αρχαιολο-

γικό Δελτίο 27 [Χρονικά Β2], Αθήνα 1972, σ. 519. 
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σκηνιάς, Δημοτική Ενότητα Τσοτυλίου, βρίσκεται σπήλαιο γνωστό με το 

όνομα Ντιμνίτσα. Η είσοδος του σπηλαίου έχει ανατολικό προσανατολισμό 

και βρίσκεται σε κοίτη ρέματος. Λίγα μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου 

εντοπίζονται υπολείμματα τοιχίου, ένδειξη χρήσης του χώρου για σταβλισμό 

ζώων. Το υπολογιζόμενο μήκος του σπηλαίου φτάνει τα 70 μ. περίπου (εικ. 

8). Στο τέλος του διαδρόμου χαμηλώνει έντονα η οροφή (εικ. 9). Ωστόσο, το 

σπήλαιο φαίνεται να συνεχίζει τουλάχιστον για ακόμη 15 μ. με την ίδια 

μορφολογία. Σύμφωνα με πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής στο βά-

θος ανοίγονται ξανά μεγάλες αίθουσες. Το εσωτερικό του χαρακτηρίζεται 

από αρκετές καταπτώσεις, ενώ ο διάκοσμος είναι λιγοστός. 

Στην είσοδό του το σπήλαιο διατηρεί επίχωση τουλάχιστον 20 εκ., χω-

ρίς ωστόσο να εντοπίζονται, από επιφανειακή έρευνα, αρχαιολογικά κατά-

λοιπα. Προχωρώντας, όμως, προς το εσωτερικό του και κατά μήκος της δια-

δρομής διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλήθους κεραμικής και οστών, κυρίως μι-

κρών σαρκοβόρων ζώων και τρωκτικών, ενώ στο τέλος του διαδρόμου και 

μετά από έλεγχο των επιχώσεων εντοπίστηκαν ίχνη καύσης (διάσπαρτα 

καρβουνάκια). Η κεραμική είναι στο μεγαλύτερο μέρος της χειροποίητη και 

ανάγεται στη Νεώτερη Νεολιθική περίοδο. Τα όστρακα ως προς το χρώμα 

τους διακρίνονται σε ωχρά, καστανά και με κόκκινο επίχρισμα. Σχεδόν όλα 

έχουν καλά στιλβωμένη επιφάνεια εσωτερική κι εξωτερική, με κάθετα ή 

οριζόντια ίχνη στίλβωσης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε χείλος μικρής κωνι-

κής φιάλης καθώς και τμήμα χείλους κλειστού αγγείου με λαιμό. Η κεραμι-

κή ύλη είναι χοντρή ή μεσαία. Επιπλέον, εντοπίστηκε όστρακο μεγάλου αγ-

γείου, με έντονο κόκκινο επίχρισμα, στίλβωση εσωτερικά και εξωτερικά και 

γραπτή γραμμική διακόσμηση στην εξωτερική επιφάνεια. Πιθανόν πρόκει-

ται για διακόσμηση μαύρου σε ερυθρό (black on red, εικ. 10).
6
 Εκτός από 

                                                 
6. Σ. Παπαδόπουλος, Η μετάβαση από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού στην Ανατολι-

κή Μακεδονία, Η κεραμική διαφοροποίηση, έκδ. ΤΑΠΑ, Αθήνα 2002, σ. 221-228· 

Δ. Mαλαμίδου, «Η κυκλοφορία αντικειμένων και ιδεών στη Μακεδονία κατά τη νεότε-

ρη νεολιθική: η περίπτωση της κεραμεικής ‘μαύρο σε ερυθρό’», ‘Η προϊστορική έρευνα 

στην Ελλάδα και οι προοπτικές της: θεωρητικοί και μεθοδολογικοί προβληματισμοί’, 

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου στη μνήμη του Δ. Ρ. Θεοχάρη, Θεσσαλονίκη-Καστοριά, 

26-28 Νοεμ. 1998, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 171-176· Δ. Μαλαμίδου, «Η διαδικασία πα-

ραγωγής της γραπτής κεραμικής ‘μαύρο σε ερυθρό’ της Νεότερης Νεολιθικής στην α-

νατολική Μακεδονία», ΙΡΙΣ, Μελέτες στη μνήμη της καθηγήτριας Αγγελικής Πιλάλη-

Παπαστερίου, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 117-136. 
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την κεραμική της νεολιθικής περιόδου, εντοπίστηκε και τμήμα χείλους από 

σκυφίδιο ελληνιστικών χρόνων (εικ. 11). 

Στο όρος του Αγίου Μηνά, δυτικά της Τοπικής Κοινότητας Δραγασιάς, 

Δ.Ε. Τσοτυλίου, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μ., εντοπίζεται ομώνυμο σπή-

λαιο (εικ. 12), το οποίο αποτελείται από δύο καρστικούς αγωγούς και ανα-

πτύσσεται σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά περίπου 8,5 μ. Η κύρια 

είσοδος του σπηλαίου έχει οξυκόρυφη διαμόρφωση και κατεύθυνση ΒΒΑ. 

Δεξιά της εισόδου υπάρχει μικρό εικονοστάσι του Αγίου Μηνά, με τη λα-

τρεία του οποίου συνδέεται το σπήλαιο. Το δάπεδο είναι σχεδόν οριζόντιο 

με μικρό πάχος επιχώσεων. Σε μεγάλο μέρος του έχουν τοποθετηθεί διά-

σπαρτες λίθινες πλάκες, πιθανόν για την ομαλότερη διάβαση προς το εσωτε-

ρικό του σπηλαίου. Σε αυτό το τμήμα του διαπιστώθηκαν και ίχνη σύγχρο-

νης καύσης. Στο τέλος της πρώτης αίθουσας έχουν διαμορφωθεί σκαλοπάτια 

σχεδόν κάθετα λαξευμένα στο βράχο που οδηγούν στο δεύτερο επίπεδο. Ο 

χώρος αυτός επιβεβαιώνει τη σύγχρονη χρήση του σπηλαίου με την παρου-

σία πολλών θρησκευτικών εικόνων, κεριών και άλλων τελετουργικών αντι-

κειμένων. Το δάπεδό του είναι, επίσης, διαμορφωμένο με πλίνθους, κεραμί-

δες και αργιλικό επίχρισμα, ενώ παρατηρήθηκε η ύπαρξη μικρών λαθρανα-

σκαφών (εικ. 13). 

Σε απόσταση 1-1,5 χλμ. περίπου από την Τοπική Κοινότητα Παλαιο-

κάστρου (Δ.Ε. Σιάτιστας), βρίσκεται σπήλαιο γνωστό ως Τρύπα της Δέσπως 

(εικ. 14). Χαρακτηριστικό του αποτελεί η οξυκόρυφη διαμόρφωση και το 

μεγάλο μέγεθος της εισόδου, διαστάσεων 2,92,5 μ. Δυτικά της αναπτύσσε-

ται η κύρια αίθουσα του σπηλαίου. Το μεγαλύτερο μέρος του δαπέδου κα-

ταλαμβάνει μία μεγάλη λαθρανασκαφική τομή. Κατά τη συγκεκριμένη επι-

φανειακή έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τα 

οποία πιθανόν να έχουν καταστραφεί και από την εκτεταμένη λαθρανασκα-

φική δραστηριότητα στο εσωτερικό του, ωστόσο στην περιοχή του Παλαιο-

κάστρου είχε κατά το παρελθόν εντοπιστεί και παραδοθεί στην αρχαιολογι-

κή υπηρεσία λίθινος αμυγδαλόσχημος πέλεκυς,
7
 ενώ έχει γίνει και περισυλ-

λογή διαβρωμένων οστράκων εξωτερικά της εισόδου του.
8
 

 

                                                 
7. E. S. Higgs, «A Hand Axe from Greece», Antiquity 38 (1964) 54· και Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ό.π., σ. 103-104 και 217-218. 

8. Παναγοπούλου κ.ά, ό.π., σ. 633-634. 
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Συνοψίζοντας, η Περιφέρεια της Κοζάνης χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθ-

μό σπηλαιομορφών που αναπτύσσονται στους ορεινούς όγκους που την πε-

ριβάλλουν. Από την προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατα-

γράφηκε ένας μικρός αριθμός αυτών, ενώ έγινε και προσπάθεια εντοπισμού 

αρχαιολογικών καταλοίπων. Η συνέχιση της έρευνας αυτής τόσο στην περι-

οχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης όσο και γενικότερα στη Δυτική 

Μακεδονία μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για τη χρήση των σπηλαίων 

κατά την αρχαιότητα, που σε συνδυασμό με τους ήδη ανασκαμμένους ση-

μαντικούς οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας θα βοηθήσει στην εξαγωγή 

σαφέστερων συμπερασμάτων και στη συμπλήρωση της εικόνας που μέχρι 

στιγμής έχουμε για την περιοχή αυτή στο παρελθόν. 
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Εικ. 1. Σπήλαιο Ερμακιάς. 

 

 

 
 

Εικ. 2. Σπήλαιο Ελλησπόντου 
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Εικ. 3. Σπήλαιο Ελλησπόντου. 

 

 

 
 

Εικ. 4. Σπήλαιο ή Τρύπα του Αράπη. 
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Εικ. 5. Κεραμική από ανώνυμο σπήλαιο στη θέση «Προσήλιο». 

 

 

 
 

Εικ. 6. Κεραμική από ανώνυμο σπήλαιο στη θέση «Προσήλιο». 
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Εικ. 7. Είσοδος σπηλαίου Νεράιδας. 

 

 

 
 

Εικ. 8. Εσωτερικό σπηλαίου Ντιμνίτσας. 
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Εικ. 9. Εσωτερικό σπηλαίου Ντιμνίτσας. 

 

 

     
 

Εικ. 10. Κεραμική black on red από το σπήλαιο Ντιμνίτσας. 
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Εικ. 11. Τμήμα χείλους από σκυφίδιο ελληνιστικών χρόνων από το σπήλαιο Ντιμνίτσας 

 

 

 
 

Εικ. 12. Είσοδος σπηλαίου Αγίου Μηνά (άποψη από το εσωτερικό). 
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Εικ. 13. Δεύτερο επίπεδο σπηλαίου Αγίου Μηνά. 

 

 

 
 

Εικ. 14. Είσοδος σπηλαίου Τρύπα της Δέσπως. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 

δ/ντής ερευνών ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών 

 

 

 

Ο ιερομόναχος Γρηγόριος Κονταρής ο εκ Σερβίων, 

πρώτος δάσκαλος στην Κοζάνη, 1676-1679. 

Νέα στοιχεία 

 

 

 

Γεώργιος Κονταρής, μετέπειτα Γρηγόριος ως ιερομόναχος και επίσκο-

πος, γεννημένος στα Σέρβια Κοζάνης στη δεκαετία του 1630 και απο-

βιώσας το 1698 στη Σμύρνη ως μητροπολίτης Σμύρνης, είναι ο πρώτος λό-

γιος και δάσκαλος της Κοζάνης και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας· βρί-

σκεται δηλαδή στην αρχή μιας μακράς παράδοσης Παιδείας της Νέας Ελλά-

δος στην Κοζάνη και την περιοχή της.
1
 

Μετά την Άλωση του 1453, πέρα από τις καταστροφές και τους εξαν-

δραποδισμούς εκ μέρους των κατακτητών καθώς και την κοινωνική και οι-

κονομική διάλυση, αλλά και λόγω αυτών των δεδομένων, δεν υπήρχαν οι 

συνθήκες για καλλιέργεια παιδείας και εκπαίδευσης στους υπόδουλους ρα-

γιάδες.
2
 Πολλώ μάλλον, στο Βυζάντιο δεν υπήρχε παράδοση δημόσιας Εκ-

παίδευσης, αλλά η Παιδεία περιοριζόταν σε στενούς κύκλους, είτε της αυ-

τοκρατορικής είτε της εκκλησιαστικής διοίκησης, πρωτίστως βέβαια στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά και σε μικρότερα αστικά κέντρα, όπως την Αδρια-

νούπολη, την Τραπεζούντα τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τον Μιστρά, και 

κοντά στη Δυτ. Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια αλλά και την 

Άρτα, την πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου, όπου έδρασε η αγία 

                                                           
1. Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στον ιστορικό μητροπολιτικό ιερό ναό του 

Αγ. Νικολάου (30.1.2015) σε εκδήλωση του 1ου Δημοτικού Κοζάνης «Γεώργιος Κο-

νταρής». 

2. Για την παιδεία στον ελληνικό χώρο επί Τουρκοκρατίας βλ. Άλκης Αγγέλου, «Η εκπαί-

δευση», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 11, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, 

σ. 306-328· Χαρ. Καρανάσιος, «Η εκπαίδευση», Ιστορία των Ελλήνων, τ. 10: Ο ελληνι-

σμός υπό ξένη κυριαρχία 1453-1821, εκδ. Δομή, Αθήνα 22006, σ. 446-503, 845-846. 

Ο 
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Θεοδώρα Πετραλίφαινα, βασίλισσα της Άρτας, που γεννήθηκε στα Σέρβια 

Κοζάνης το 1210. 

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τα Σέρβια (εικ. 1), με μακρά  

ιστορία από την Αρχαιότητα, αποτελούσαν πριν και μετά την Άλωση το  

αδιαμφισβήτητο κέντρο, ενώ η Κοζάνη, η οποία άρχισε και κατοικείται από 

τον 15ο αι.,
3
 απέκτησε εξέχουσα θέση μόνον από το τέλος του 17ου αι. και 

εξής. Ούτε όμως στα Σέρβια ούτε στην Κοζάνη ή αλλού στην περιοχή Δυτ. 

Μακεδονίας υπήρξε οργανωμένη εκπαίδευση πριν από τον Κονταρή.
4
 Γνω-

ρίζουμε βέβαια ότι στον ελληνικό χώρο αυτό ισχύει και για τη Δυτ. Μακε-

δονία από την Άλωση και ώς το μέσον του 17ου αι. υπήρχαν εστίες εκπαί-

δευσης, όπου διδάσκονταν τα γνωστά «κολλυβογράμματα», δηλ. βασικές 

γνώσεις ανάγνωσης και γραφής από εκκλησιαστικά βιβλία, με πρωτοβουλία 

αλλά και για ανάγκες της εκκλησίας και των μοναστηριών, που κράτησαν 

στις δύσκολες εκείνες εποχές τον λαό, διέσωσαν γλώσσα, πίστη και παρά-

δοση. 

Μια πρώτη μαρτυρία σχετικά με την εκπαίδευση στη Δυτ. Μακεδονία 

κατά την Τουρκοκρατία παρέχει ο κώδ. 337 της Ι. Μ. Διονυσίου Αγ. Όρους, 

που είναι αντιγραμμένος στην Καστοριά το 1529, βάσει βιβλιογραφικού 

                                                           
3. Η παλαιότερη αναφορά, βάσει των οθωμανικών εγγράφων, προέρχεται από το τέλος 

του 15ου αι.· βλ. Κ. Καμπουρίδης – Γ. Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα 

μέσα από οθωμανικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 121. 

4. Για την εκπαίδευση σε Κοζάνη και Γρεβενά κατά την Τουρκοκρατία βλ. Χαρ. Καρανά-

σιος, «Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατά την περίοδο 1453-1821», στο Κοζάνη και 

Γρεβενά. Ο χώρος και οι άνθρωποι, επιμ. Ν. Καλογερόπουλος, Θεσσαλονίκη 2004, 

σ. 447-456, όπου και βιβλιογραφία. Ειδικά για την εκπαίδευση στην Κοζάνη από το τέ-

λος του 17ου αι. και ώς τις αρχές του 19ου αι. βλ. Χαρ. Καρανάσιος, «Η Σχολή της Κο-

ζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης Κοζάνης», Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, 

Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996, Κοζάνη 1999, σ. 14-179· Βενετία Χατζοπούλου, «Η παι-

δεία στην Κοζάνη κατά τον 18ο αιώνα μέσα από τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης Κοζάνης», Kοζάνη, 600 χρόνια Iστορίας. Γένεση και Aνάπτυξη μιας Mακεδονικής 

Mητρόπολης, Πρακτικά B΄ Συνεδρίου Tοπικής Iστορίας, Kοζάνη 27-30 Σεπτ. 2012, επιμ. 

Xαρ. Kαρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, Δ. Σκρέκας, [Δήμος Κοζάνης], Kοζάνη 

2014, σ. 235-254· Χαρ. Καρανάσιος, «Η παιδεία ως παράγωγο και παραγωγός συλλο-

γικής αυτοσυνείδησης, λόγου και ήθους στη Δυτική Μακεδονία», Η Δυτική Μακεδονία 

στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελε-

τών, Γρεβενά 2-5 Οκτ. 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, Γρεβενά 

2016, σ. 565-608 [https://asynedrioedymme.files. wordpress.com/ 2016/06/565-608]. 
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σημειώματος:
5
 Ἐν ἔτει ̗ζλζ΄ [1529] ἐγράφει ἐν Καστωρίᾳ ἐκ χειρὸς ἐμοῦ ἁμαρτωλοῦ 

λίαν Καλλινίκου ἱερομοναχοῦ. Ο κώδικας περιέχει τὰ Ἐρωτήματα του Μανουήλ 

Μοσχόπουλου, μια σχεδογραφία, την Ἔκθεσιν παραινετικῶν κεφαλαίων του 

Αγαπητού διακόνου με διάστιχη ερμηνεία καθώς και Γνῶμας σοφῶν, κείμε-

να δηλαδή που διδάσκονταν στο δεύτερο επίπεδο σπουδών (Κυκλοπαιδεία) 

στα σχολεία της εποχής. Περαιτέρω πληροφορίες όμως για λειτουργία σχο-

λείου στην Καστοριά αυτή την εποχή δεν σώζονται. Μια δεύτερη μαρτυρία 

για διδασκαλία ιερών γραμμάτων σε μοναχούς (ανάγνωση και γραφή) κατά 

τον 16ο αι. προέρχεται από τη μονή Μεταμορφώσεως Ζάβορδας, την οποία 

ίδρυσε ο όσιος Νικάνωρ περί το 1534 στο όρος Καλλίστρατον ΝΑ των Γρε-

βενών.
6
 

 

 

Βιογραφικά του Κονταρή 

 

Πληροφορίες πολλές για τον Κονταρή δεν σώζονται, γνωρίζουμε όμως δύο 

εκδόσεις του της Βενετίας, αμφότερες του 1675, ένα χειρόγραφό του, αλλά 

και κάποιες άλλες χειρόγραφες πηγές καθώς και διάσπαρτες πληροφορίες, 

αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, παραπλα-

νητικές ή ατεκμηρίωτες. Πρώτος αναφέρει τον Κονταρή ο ιατροφιλόσοφος, 

ιερέας και ιερομνήμων της επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης Χαρίσιος Με-

γδάνης,
7
 ενώ με τον Κονταρή ασχολήθηκε και ο Πατρινέλης,

8
 ο οποίος διόρ-

θωσε αρκετά σφάλματα και αυθαιρεσίες της παλαιότερης βιβλιογραφίας
.9
 

Στο παρόν παρουσιάζονται κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βίο του 

                                                           
5. Σπ. Π. Λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδί-

κων, τ. 1, Cambridge 1895, σ. 413. 

6. Καρανάσιος, «Η παιδεία ως παράγωγο και παραγωγός συλλογικής αυτοσυνείδησης, 

λόγου και ήθους στη Δυτική Μακεδονία», σ. 566-567. 

7. Χαρίσιος Mεγδάνης, «Περὶ τοῦ κατ’ ἔτος τελουμένου κοινοῦ Mνημοσύνου ὑπὲρ τῶν 

Συνδρομητῶν τῶν ἐν Kοζάνῃ Σχολείων ...», Ἀγγελία, [Βιέννη 1820], σ. 45-46. 

8. Χρ. Γ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», Η 

Κοζάνη και η περιοχή της. Ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ συνεδρίου, Κοζάνη 1997, 

σ. 459-470, όπου και βιβλιογραφία· ο ίδιος, «Οι πρώτοι δάσκαλοι της Σχολής Κοζάνης 

(Από τον Γεώργιο Κονταρή ως τον Ευγένιο Βούλγαρη)», Ο Ερανιστής 20 (1995) 5-6. 

9. Εδώ δεν θα επεισέλθουμε σε λεπτομέρειες για τις εσφαλμένες απόψεις και πληροφορίες 

της τοπικής βιβλιογραφίας, παρά μόνον θα παραθέσουμε μόνον όσα δεδομένα προκύ-

πτουν και τεκμηριώνονται από τις πηγές, ενώ θα προβούμε βάσει συνδυασμού πληρο-

φοριών σε βάσιμες υποθέσεις. 
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Κονταρή, ενώ χρονολογούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια πτυχές της δράσης 

του. 

Ο πρώτος βιογράφος Μεγδάνης, που περιέχει ορισμένες ανακρίβειες, 

πληροφορεί ότι ο Κονταρής γεννήθηκε στα Σέρβια από Σερβιώτες γονείς, 

ενώ καταγόταν από επιφανή γενιά, τα μέλη της οποίας κατέλαβαν αξιώματα 

στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ ήσαν διεσπαρμένα στην Καστοριά, την 

Πελοπόννησο και τη Βενετία. Ο Γεώργιος Κονταρής ήταν πολυπράγμων: 

λόγιος, δάσκαλος, κωδικογράφος, συγγραφέας, μεταφραστής, επιμελητής 

εκδόσεων στη Βενετία, βιβλιόφιλος, ιερέας και κατόπιν επίσκοπος, αλλά και 

χρυσοκεντητής. Ένας «Επιτάφιος» του Κονταρή, που σώζεται και σήμερα 

στη μητρόπολη, κεντημένος το 1672, πιθανώς στη Βενετία, ήταν τοποθετη-

μένος έναντι του Δεσποτικού στον μητροπολιτικό ναό του Αγ. Νικολάου 

στην Κοζάνη, ενώ σήμερα παραμένει αναρτημένος στο βόρειο κλίτος του 

ναού (εικ. 2).
10

 

Για τις σπουδές του πρέπει να υποθέσουμε ότι σπούδασε στη Βενετία, 

όπου είχε συγγενείς. Πιθανώς σπούδασε στη Φλαγγίνειο σχολή (εικ. 3),
11

 

όπου συναντάται το 1668, στη χρονολογικά πρώτη πληροφορία που υπάρχει 

γι’ αυτόν, ως επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο, θέση στην   

οποία παρέμεινε ώς το 1675.
12

 Το 1668 ήταν ήδη ιερέας, είχε υπερβεί δηλ. 

το 30ό έτος ηλικίας  από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε και τη γέννησή 

του στη δεκαετία του 1630. Ο Κονταρής ήταν έγγαμος ιερέας που είχε χη-

ρέψει, ενώ αναφέρεται πιθανώς ως γιος του κάποιος Νικόλαος στη Βενετία, 

αλλά και κάποιοι άλλοι συγγενείς του.
13

 Επίσης, ένας Μίχος Κονταρής μαρ-

τυρείται στα Σέρβια τον 16ο αιώνα.
14

 Το 1675 εκάρη στη Βενετία μοναχός, 

ώστε πλέον να είναι ιερομόναχος, μετονομασθείς σε Γρηγόριο. Αυτό προ-

κύπτει από την αλλαγή στο όνομά του το 1675, χρονιά κατά την οποία εξέ-

δωσε δύο βιβλία, το πρώτο ως Γεώργιος, το δεύτερο ως Γρηγόριος.
15

 

                                                           
10. Για τον Επιτάφιο βλ. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα 

Σέρβια», σ. 459, σημ. 1. 

11. Για τη σχολή βλ. Α. Ε. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 

1975. 

12. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος σχολή της Βενετίας, σ. 137-141.  

13. Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 462, σημ. 6. 

14. Καμπουρίδης –Σαλακίδης, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο αιώνα, σ. 439. 

15. α) Ἱστορίαι παλαιαὶ … τῆς·…πόλεως Ἀθήνης, αἵτινες ἐσυναθροίσθησαν ἐκ πολλῶν καῖ 

διαφόρων βιβλίων … καὶ εἰς ἁπλῆν φράσιν συνετέθησαν παρὰ τοῦ λογιωτάτου ἐν Ἱερεῦσι 
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Ο Γρηγόριος ως πρώτος δάσκαλος στην Κοζάνη, 1676-1679 

 

Την περίοδο 1676-81 ο Γρηγόριος δεν μαρτυρείται πουθενά. Το πλέον πιθα-

νό είναι ότι ακριβώς αυτήν την εποχή βρέθηκε στην Κοζάνη –όπως προκύ-

πτει από συνδυασμό στοιχείων στη συνέχεια–, όπου ξεκίνησε το διδακτικό 

του έργο, εγκαινιάζοντας την εκπαιδευτική παράδοση στην Κοζάνη και την 

περιοχή. Ο Μεγδάνης πληροφορεί ότι δίδαξε στην Κοζάνη επί τριετία, και 

στη συνέχεια στα Σέρβια, αν και δίνει εσφαλμένη χρονολογία, δηλ. το 1668. 

Τότε (1668) βρισκόταν ακόμη στη Βενετία (και ώς το 1675), ώστε στην Κο-

ζάνη πρέπει να μετέβη περί το 1676 ‒ως ιερομόναχος πλέον‒, όπου δίδαξε 

επί τριετία, δηλ. πιθανώς ώς το 1679. Στη συνέχεια δίδαξε στα Σέρβια, ενώ 

ήδη από το 1681 πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, η πιθανότερη 

περίοδος διδασκαλίας του Κονταρή στην Κοζάνη είναι τα έτη 1676-1679, 

και πριν χειροτονηθεί επίσκοπος Σερβίων (1685). 

Η περίοδος 1676-1679 σηματοδοτεί, λοιπόν, την αρχή της Παιδείας 

στην Κοζάνη, γεγονός που αποτελεί νέο στοιχείο στην έρευνα της παιδείας 

στη Δυτ. Μακεδονία. Δεν πρέπει, βέβαια, να θεωρηθεί ότι το πρώτο σχολείο 

στην Κοζάνη υπήρξε κάποιο μεγάλο οργανωμένο σχολείο. Θα πρέπει να 

υποθέσουμε ένα μικρό οίκημα, στο οποίο θα διδάσκονταν περί τους 10 μα-

θητές. Την πρωτοβουλία προφανώς θα είχαν οι προεστοί της πόλης, γεγονός 

που αποδεικνύει και την οικονομική και κοινωνική άνοδο της Κοζάνης. Επί-

σης, ως επικεφαλής της Κοινότητας θα πρέπει να μεσολάβησε και ο επίσκο-

πος Σερβίων, ο οποίος κατά το 1676 ήταν είτε ο Ιωάσαφ είτε ο Θεόκλητος, 

αμφότεροι αγνώστων λοιπών στοιχείων.
16

 Ταυτόχρονα, στην περίοδο αυτή 

πρέπει να αναζητήσουμε τις απαρχές της σημερινής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

                                                                                                                                        
Κυρίου Γεωργίου Κονταρῆ ἀπὸ τὰ Σέρβια …, Βενετία 1675· β) Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι… 

τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675: μετά τη σελίδα τίτλου, ο Κονταρής υπογράφει προσ-

φώνηση προς τον Μανολάκη ως «ὁ ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος Γρηγόριος ὁ Κοντα-

ρής». 

16. Ν. Π. Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 14-15. Σημειωτέον ότι δεν 

σώζονται Αρχεία της επισκοπής Σερβίων πριν από το 1745, ενώ το 1912 πιθανόν να 

καταστράφηκαν από πυρκαγιά το παλαιότερο αρχείο του Καδή και το κτηματολόγιο 

Κοζάνης-Σερβίων· βλ. Αντ. Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών Κοινο-

τήτων της Μακεδονίας. Α. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

1939, σ. 7. 
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Κοζάνης,
17

 η οποία προήλθε από την υποτυπώδη αρχικά Σχολική Βιβλιοθή-

κη, που επαυξήθηκε στη συνέχεια από δωρεές, με μεγαλύτερη αυτή του επι-

σκόπου Μελετίου, που διετέλεσε επίσκοπος Σερβίων περί το μέσον του 

18ου αι., αλλά και του επισκόπου Θεοφίλου του Βερροιαίου αργότερα, κα-

θώς και άλλων. Πάντως, ο ίδιος ο Κονταρής δεν φαίνεται να άφησε την 

προσωπική του βιβλιοθήκη στην Κοζάνη, καθώς δεν υπάρχουν ίχνη από τα 

βιβλία του στην Κοζάνη, όπως για παράδειγμα κάποιο κτητορικό σημείωμα. 

Εκτός από τον Μεγδάνη, διαθέτουμε μία ακόμη άμεση μαρτυρία για τη 

διδασκαλία του –ιερομονάχου πλέον– Γρηγορίου στην Κοζάνη και τα Σέρ-

βια (εικ. 4). Σε σημείωμα γραμμένο περί το τέλος του 18ου αι. πιθανώς από 

κάποιον μοναχό σε έντυπο του 1685 (Βίοι ἁγίων ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης) 

της μονής Αγ. Θεοδώρων Σερβίων ‒σήμερα στη Βιβλιοθήκη της μητρόπο-

λης Σερβίων και Κοζάνης‒, ο Κονταρής αναφέρεται ως «ιεροδιδάσκαλος», 

και «μετέπειτα» επίσκοπος Σερβίων. Το σημείωμα φέρει μεν την υπογραφή 

του Σερβίων Γρηγορίου (Κονταρή), είναι όμως προφανώς αντιγραμμένο. Τα 

στοιχεία που αφορούν όμως τον Κονταρή προφανώς ισχύουν:
18

 

† Τὸ παρὸν χρονοσυναξαριστικὸν βιβλίον ὑπάρχει τοῦ κοινατις (;) 

τοῦ κάτω (;) ἀφιερωθὲν δὲ παρὰ τοῦ λογιωτάτου ἐν ἱεροδιδασκά-

λοις Γρηγορίου Κονταρῆ τοῦ ὕστερον ἐπισκόπου χρηματίσαν<τος> 

σερβίων· εἴ τις τοίνυν βουληθείη ἀποξενώσειν αὐτὸ ἐκ τῆς μονῆς 

τῶν ἁγίων θεοδώρων ἐχέτω τὰς ἀρὰς τῶν ἁγίων τριακοσίων δέκα 

θεοφόρων πατέρων ||καὶ ὀκτὼ|| ἐν νικαίᾳ καὶ τὸν ἀφωρ<ισμὸν> 

τὸν αἰώνιον τὸν ἄλυτον.  

 
† σερβίων Γρηγόριος  

του ταπεινου (;) 

 

                                                           
17. Για τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης βλ. Xαρίτων Kαρανάσιος, «Eπισκόπηση ιστορίας της 

Bιβλιοθήκης Kοζάνης», Kοζάνη, 600 χρόνια Ιστορίας. ό.π., σ. 255-290. 

18. Έκδοση του σημειώματος στο Ν. Π. Δελιαλής, «Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν Ι-

στορίαν της Κοζάνης. Δ΄. Τα οικονομικά του Αγίου Νικολάου Κοζάνης των ετών 1746-

1782», Οικοδομή. Επετηρίς εκκλησιαστική και φιλολογική Ι. Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης 

2 (1959), Κοζάνη 1960, σ. 255-256 , σημ. 1· το πανομοιότυπο της ενθύμησης στο ίδιο, 

σ. 256· επίσης στο Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, σ. 15. Το πρόβλημα με το σημείωμα 

επισημαίνει και ο Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρ-

βια», σ. 463, σημ. 10. ‒ Πατριαρχικό σιγίλλιο του 1676 για τη μονή Αγ. Θεοδώρων δη-

μοσιεύει ο Ν. Π. Δελιαλής, «Δύο πατριαρχικά σιγίλλια Διονυσίου του Δ΄ και Γρηγορίου 

του Ε΄», Μακεδονικά 1 (1040 ) 108-112, δεν αναφέρεται όμως το όνομα του επισκόπου 

Σερβίων. 
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Στο πρώτο σχολείο της Κοζάνης περί το 1676-79 ο Κονταρής προφανώς θα 

δίδασκε γλώσσα από αρχαιοελληνικά και εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και 

φιλοσοφικά μαθήματα, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από κείμενο πού 

σώζεται σε χειρόγραφη μορφή, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Οι επόμενοι σταθμοί του Κονταρή ήταν η Θεσσαλονίκη, όπου τον συ-

ναντάμε ως δάσκαλο το 1682 στην Ι. Μ. Καμαριωτίσσης (στην περιοχή της 

Αχειροποιήτου στο κέντρο).
19

 Την περίοδο 1683-84 επιστρέφει στη Βενετία, 

εκ νέου ως Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο, ενώ περί το 1685 

πρέπει να επέστρεψε ξανά στην Κοζάνη.
20

 

 

 

Επίσκοπος Σερβίων (1685-1690) και μητροπολίτης Σμύρνης (1690-1698) 

 

Βάσει των σωζόμενων πηγών, λοιπόν, προκύπτει ότι ο Κονταρής κατά τη 

δεκαετία 1675-1685 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, ώστε να είναι εντελώς 

απίθανο να είχε χειροτονηθεί αυτήν την περίοδο (1675-1685) επίσκοπος 

Σερβίων, πολλώ μάλλον όταν κατά το 1682 διδάσκει, βάσει τεκμηριωμένης 

πηγής, στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά τα έτη 1683-1684 ήταν εκ νέου Επόπτης 

στο Φλαγγινιανό της Βενετίας. Ως επίσκοπος δεν θα μπορούσε να διδάσκει 

στη Θεσσαλονίκη ούτε και να είναι επόπτης στο ελληνικό σχολείο της Βενε-

τίας. Η χειροτονία του στη δεύτερη περίοδο της Κοζάνης ενισχύεται από τη 

φράση «τοῦ ὕστερον ἐπισκόπου χρηματίσαν<τος> σερβίων» στην ανωτέρω 

ενθύμηση. Θα πρέπει, λοιπόν, να δεχθούμε ότι χειροτονήθηκε επίσκοπος 

Σερβίων περί το 1685 και να αρχιεράτευσε ώς το 1690.
21

 Αντιθέτως, στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ως αρχιερατεύσας στην επισκοπή Σερβίων κατά 

την περίοδο 1678-1687, αν και ο πρώτος που υπολόγισε τα έτη της αρχιερα-

τείας του Κονταρή, ο Δελιαλής,
22

 δέχεται την περίοδο μ ε τ ά  το 1678 και 

                                                           
19. Βλ. ο Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 464. 

20. Στο ίδιο, σ. 464. 

21. Βάσει αυτόγραφου σημειώματος του Κονταρή σε χειρόγραφο ιδιοκτησίας Φιλίππου 

Τιάλου (αρ. 2) στη Βουδαπέστη· βλ. Σπ. Λάμπρος, Νέος Ελληνομνήμων 8 (1911) 78· 

Πατρινέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 465· Λίνος 

Πολίτης – Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Συνοπτική καταγραφή», 

Δελτίο Ιστ. και Παλαιογρ. Αρχείου 6 (1995) 401 (το χειρόγραφο μη προσιτό). 

22. Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, σ. 15. Αρχιερατεία του Γρηγορίου κατά τα έτη 1678-

1685 αναφέρει ο Αναστ. Ν. Δάρδας, «Συνόψιση εκκλησιαστικής ιστορίας σε Σέρβια, 

Κοζάνη και Σιάτιστα», Κοζάνης, 600 χρόνια Ιστορίας, ό.π., σ. 153. Ο Β. Γ. Ατέσης,   
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π ρ ι ν  από το 1687, αν και χωρίς τεκμηρίωση. Το έτος 1685 (ή τέλος του 

1684) φαίνεται ως η πλέον πιθανή εκδοχή. Στη συνέχεια, το 1690 (ή και από 

το 1689), διετέλεσε επίσκοπος Σμύρνης ώς τον θάνατό του το 1698 στη 

Σμύρνη.
23

 Η αρχιερατεία του Κονταρή κατά το 1685-1690 αποτελεί επίσης 

νέο στοιχείο, που διορθώνει τους ελλιπείς αρχιερατικούς καταλόγους της 

επισκοπής Σερβίων κατά τον 17ο αιώνα. 

 

 

Χρονολόγιο βίου Κονταρή 

 

1630 περ.: γέννηση στα Σέρβια 

1660: έγγαμος ιερέας 

1668-1675: Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας 

1675: έκδοση του έργου Ἱστορίαι Ἀθήνης και Μαργαρῖται Ιωάννη 

Χρυσοστόμου 

 ‒ κουρά μοναχού (ιερομόναχος) 

1676-1679: δάσκαλος στην Κοζάνη 

1679-1681: δάσκαλος στα Σέρβια 

1681-1682: δάσκαλος στην Ι. Μ. Καμαριωτίσσης (Θεσσαλονίκη) 

1683-1684: Επόπτης (Prefetto) στο Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας 

1685-1689: επίσκοπος Σερβίων 

1690-1698: μητροπολίτης Σμύρνης 

1698: θάνατος στη Σμύρνη (περ. 70 ετών) 

 

 

Τα έργα του Κονταρή 

 

Το 1675
 
ο Γεώργιος Κονταρής, ως ιερέας και πριν ακόμη καρεί μοναχός, 

εξέδωσε στη Βενετία το έργο Ἱστορίαι παλαιαὶ … τῆς … πόλεως Ἀθήνης 

                                                                                                                                        
Επισκοπικοί κατάλογοι της Εκκλησίας της Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον, Αθήνα 

1975, σ. 232-234, όπως και ο Τάσος Γριτσόπουλος, «Σερβίων και Κοζάνης Μητρόπο-

λις», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, τ. 11, Αθήνα 1967, σ. 88-102, δεν γνωρί-

ζουν κανένα όνομα επισκόπου Σερβίων για το τέλος του 17ου αιώνα. 

23. Ο Χρ. Σωκρ. Σολομωνίδης, Η εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα 1960 σ. 168-171, δέχεται 

αριχερατεία του Κονταρή στη Σμύρνη από το 1689. Για την αρχιερατεία βλ. και Πατρι-

νέλης, «Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 465. 
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(εικ. 5), το οποίο αποτελεί το πρώτο βιβλίο στη νεοελληνική κατά την Τουρ-

κοκρατία για την αρχαία Ελληνική Ιστορία, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο 

βιβλίο που εξέδωσε ποτέ κάποιος Δυτικομακεδόνας.
24

 Σημειωτέον ότι και το 

δεύτερο αρχαιογνωστικό βιβλίο στη νεοελληνική προέρχεται από έναν Κο-

ζανίτη, τον ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο –τον επισημότερο άνδρα 

της Κοζάνης–, ο οποίος το 1796 εξέδωσε στη Βιέννη την Ἀρχαιολογία τῶν 

Ἑλλήνων. Στην έκδοση Ἱστορίαι … Ἀθήνης ο Κονταρής χρησιμοποίησε ως 

βασική πηγή το έργο του Έλληνα λογίου και πρόσφυγα μετά την Άλωση στη 

Ιταλία Ιωάννη Ταρχανιώτη, Delle istorie del mondo…, 4 τόμοι, Βενετία 

1562 (εικ. 6). Στην έκδοση όμως ο Κονταρής δημοσίευσε έναν πολύ ενδια-

φέροντα πρόλογο, στον οποίο αναφέρει τους Έλληνες της εποχής του ως 

«νέους Έλληνες», και ανάγει την καταγωγή τους στους αρχαίους Έλληνες. 

Αυτή είναι η πρώτη αναφορά σε κείμενο της Τουρκοκρατίας του όρου «νέοι 

Έλληνες», σε σύνδεση μάλιστα με την ελληνική Αρχαιότητα.
25

 Αργότερα, 

στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισμού, η άποψη αυτή θα προβληθεί 

έντονα, και βέβαια την υποστηρίζει και ο ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελ-

λάριος.
26

 Έτσι, λοιπόν, ο Κονταρής είναι ο πρώτος που μιλά ανοιχτά για την 

εθνική ταυτότητα του γένους των νέων Ελλήνων, υποστηρίζοντας μάλιστα 

την άποψη της συνέχειας του Ελληνισμού από την Αρχαιότητα ώς την εποχή 

του. Ο ίδιος δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τους Τούρκους «τυράννους», ενώ 

εύχεται στον θεό για την απελευθέρωση των Ελλήνων από την «τυραννίδα» 

των Τούρκων. 

Το ίδιο έτος, 1675, πάλι στη Βενετία, και αφού εκάρη μοναχός την ίδια 

χρονιά (1675) μετονομασθείς από Γεώργιος σε Γρηγόριο, ο Κονταρής συμ-

μετείχε στην έκδοση λόγων του Ιωάννη Χρυσοστόμου, μεταφρασμένων σε 

απλή νεοελληνική γλώσσα, υπό τον τίτλο Μαργαρῖται (εικ. 7), που γνώρισε 

μάλιστα 12 επανεκδόσεις μέχρι το 1812, γεγονός που σημαίνει ότι είχε με-

                                                           
24. Πβ. Ευαγγελία Ν. Αμοιρίδου, «Η συμμετοχή των Δυτικομακεδόνων στην εκδοτική 

δραστηριότητα κατά τους χρόνους της οθωμανικής κυριαρχίας», Η Δυτική Μακεδονία 

στους Νεότερους Χρόνους ό.π., σ. 471-522. Το έντυπο είναι σπάνιο, και δεν υπάρχει στη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Το φωτογράφισα στην Eθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-

δος, ενώ υπάρχει και στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αθήνα). Για το έργο βλ. Πατρινέλης, 

«Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄ αιώνα από τα Σέρβια», σ. 467-470. 

25. Δ. Αποστολόπουλος, «ʻΝέοι Έλληνεςʼ. Ο νεολογισμός και τα συνδηλούμενά του στα 

1675», Ὁ Ἐρανιστὴς 25 (2005) 87-99. 

26. Πβ. τον πρόλογο της μετάφρασής του στο Περιήγησις τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος, Βιέννη 

1797. 
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γάλη απήχηση.
27

 Η έκδοση είναι αφιερωμένη στον έμπορο Μανολάκη Φί-

λιππο [Φιλίππου] (εικ. 8), ο οποίος χαρακηρίζεται «κορυφοκρεοδόχος», δηλ. 

αρχιπρομηθευτής κρεάτων στον σουλτάνο. Πιθανώς πρόκειται για τον Μα-

νολάκη Καστοριανό, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει την ίδρυση Πατριαρχι-

κής σχολής το 1661 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ υποστήριξε οικονομικά 

και σχολεία σε Χίο, Καστοριά και Αιτωλικό Μεσολογγίου. 

Πέραν όμως των δύο εκδόσεων Βενετίας, στη Βιβλιοθήκη του Πατρι-

αρχείου Ιεροσολύμων σώζεται ο κώδ. 207, ο οποίος περιέχει φιλοσοφικά 

υπομνήματα σε αρχαιοελληνική γλώσσα στη Φυσική του Αριστοτέλη 

(εικ. 9). Πριν από την αρχή των σχολίων υπάρχει χαλκογραφία με το σημεί-

ωμα από το χέρι του Κονταρή (εικ. 10-10α): Φυσικὴ ἀ[ρ]κρόασις κατὰ Ἀρι-

στοτέλην ἐμοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Γρηγορίου τοῦ Κονταρῆ. Γρα-

φέας του χειρογράφου πρέπει να είναι ο ίδιος ο Κονταρής, αλλά συγγραφέας 

των σχολίων πρέπει να είναι ο φίλος του Γεώργιος Σουγδουρής εξ Ιωαννί-

νων, με τον οποίο συνυπήρξαν την ίδια εποχή στη Βενετία
.28

 Αφού ο Κο-

νταρής υπογράφει ως ιερομόναχος, όχι ως ιερέας ή επίσκοπος, το χειρόγρα-

φο πρέπει να γράφτηκε την περίοδο 1675-1685, και βέβαια κάποια εποχή 

κατά την οποία ο Κονταρής διέμενε στη Βενετία, πιθανώς περί το 1675 

(ante). Το κείμενο περιέχει, πέραν των σχολίων στη Φυσική του Αριστοτέ-

λη, επίσης, σχόλια στα έργα Περὶ οὐρανοῦ, και Περὶ κόσμου του Corpus  

Aristotelicum. Η επιστημονική γνώση αυτή την εποχή δεν είχε προχωρήσει 

στην καθαυτό επιστήμη ‒αυτό έγινε λίγο αργότερα με τον Νεύτωνα‒, ώστε 

η επιστήμη να είναι σύμμεικτη με φιλοσοφικές και θεολογικές απόψεις (πβ. 

εικ. 11-14). Έτσι, λόγου χάριν, παρά το γεγονός ότι θεωρούνταν πλέον δε-

δομένο το στρογγύλον σχήμα της γης, δεν είχε επικρατήσει ακόμη πλήρως 

το ηλιοκεντρικό σύστημα, ενώ η αστρολογία δεν είχε εκβληθεί ακόμη εκτός 

επιστήμης. 

                                                           
27. Η 1η έκδοση του 1675 υπάρχει στο Διαδίκτυο, ενώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 

υπάρχει η 2η έκδοση του 1683. Για την έκδοση βλ. και Αποστολόπουλος, «ʻΝέοι Έλ-

ληνεςʼ. Ο νεολογισμός και τα συνδηλούμενά του στα 1675», σ. 96-99. 

28. Για την πατρότητα του έργου βλ. Κ. Θ Πέτσιος – Χαρ. Καρανάσιος, «Προβλήματα 

πατρότητας ενός ανωνύμου φιλοσοφικού έργου: Γρηγόριος (Γεώργιος) Kονταρής vel 

Γεώργιος Σουγδουρής;», Πρακτικά συνεδρίου “Bυζάντιο-Bενετία-Nεώτερος Ελληνισμός. 

Mια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής σκέψης”, Αθήνα 7-9.11.2003, 

KNE/ EIE και Ινστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας, Αθήνα 

2004, σ. 101-117. 
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Αντίγραφο του ίδιου κειμένου εντοπίσαμε και στον κώδ. Πάτμου 704 

(Ι. Μ. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου) χωρίς όνομα συγγραφέα (εικ. 15), αντι-

γραμμένο το 1730, βάσει της καταληκτήριας φράσης των σχολίων στη Φυ-

σική (σ. 202): καὶ περὶ μὲν τῶν τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως ἀρκείσθω τοσαῦτα, 

διὰ δὲ τὸ τέλος τῷ θεῷ δόξα: – 1730 αὐγούστου 25 (εικ. 16). Αντιγραφέας 

του κειμένου πρέπει να είναι κάποιος Σωφρόνιος εκ Κύπρου, μοναχός της 

μονής Κύκκου, ο οποίος πιθανώς διέμενε –πιθανώς και σπούδαζε– στη 

Σμύρνη, όπως προκύπτει από το κτητορικό σημείωμά του (σ. 289): 1731 

ιουλίου 7 ἐκ τῶν τοῦ [Σω]φρονίου κυπραίου τῆς παναγίας τοῦ κύκ[κου] εν 

κύπρῳ ἀρχιερατεύοντος τοῦ [ἁ]γιωτάτου κυρ νεοφύτου σμυρναίων (εικ. 17).
29

 

Είναι δηλ. λογικό ο αντιγραφέας Σωφρόνιος ο Κύπριος να εντόπισε στη 

Σμύρνη ένα χειρόγραφο του Κονταρή με σχόλια στη Φυσική του Αριστοτέ-

λη, 32 έτη μετά τον θάνατο του Κονταρή στην ίδια πόλη, γεγονός που ση-

μαίνει ότι τα σχόλια που χρησιμοποίησε ο Κονταρής τελούσαν εν χρήσει σε 

κάποιους εκπαιδευτικούς κύκλους της μικρασιαστικής μητρόπολης. 

Το ανωτέρω κείμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κοζάνη, καθώς 

πρέπει να διδάχθηκε από τον Κονταρή εκεί, όπως μπορούμε να υποθέσουμε 

βάσιμα από χειρόγραφο που εντόπισα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, 

το οποίο περιέχει αντίγραφο του ίδιου κειμένου, και πάλι χωρίς ένδειξη συγ-

γραφέα ή χρονολογία, και χωρίς όνομα γραφέα· – δεν πρόκειται όμως για το 

χέρι του Κονταρή. Πιθανόν το χειρόγραφο αυτό, ο κώδ. ΔΒΚ 94
30

 (εικ. 18), 

αντιγράφηκε από κάποιον μαθητή του Κονταρή κατά τα μαθήματά του στην 

Κοζάνη (1676-79). Ο κώδ. ΔΒΚ 94 περιέχει το πρώτο επιστημονικό κείμενο 

που διδάχθηκε στην Κοζάνη στο πλαίσιο της ανώτερης παιδείας. 

Ένα τελευταίο αντίγραφο των σχολίων σώζεται στον κώδ. 555 (Litzica 

61) της Βιβλιοθήκης της Ρουμ. Ακαδημίας, αντιγραμμένο το 1729 (σ. 296), 

επίσης χωρίς όνομα συγγραφέα ή αντιγραφέα.
31

 Το χειρόγραφο προέρχεται 

από τη συλλογή του Κολλεγίου του Αγίου Σάββα στην ίδια πόλη, απόδειξη 

                                                           
29. Για τον λόγιο μητροπ. Σμύρνης Νεόφυτο (1731-1765) βλ. Σολομωνίδης, Η εκκλησία της 

Σμύρνης, σ. 174-175. 

30. Βλ. και Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονί-

ας, σ. 45. Το χειρόγαφο ανήκε στον διάκονο Θεόφιλο τον Βερροιαίο, κατόπιν επίσκοπο 

Σερβίων και Κοζάνης. 

31. C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bουκουρέστι 1909, σ. 45. 
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ότι το κείμενο διδάχθηκε και εκεί. Τα ανωτέρω σχόλια πρόκειται να εκδο-

θούν από την Ακαδημία Αθηνών. 

 

 

Επιλογικά  

 

Η σημασία του Κονταρή για την παράδοση Παιδείας την Κοζάνη προκύπτει 

από το γεγονός ότι αυτός υπήρξε ο πρώτος λόγιος της περιοχής Κοζάνης, 

Σερβίων και γενικότερα της Δυτ. Μακεδονίας, ενώ ο ίδιος συνιστά την αφε-

τηρία στην παράδοση Παιδείας και Εκπαίδευσης στην περιοχή Κοζάνης. Ο 

Κονταρής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διανοουμένων και των κατηρ-

τισμένων δασκάλων του νέου Ελληνισμού της εποχής του, σε αντίθεση με 

τους παλαιότερους δασκάλους των κολλυβογραμμάτων. Ο ίδιος, με σπουδές 

και θητεία στη Βενετία, είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο, και δίδαξε στην Κο-

ζάνη –προφανώς και στη Θεσσαλονίκη– ανώτερα φιλοσοφικά κείμενα από 

σχόλια στον Αριστοτέλη. Επίσης, καλλιέργησε τη νεοελληνική κοινή γλώσ-

σα του λαού, την οποία χρησιμοποίησε στις εκδόσεις του, ώστε να κατα-

στούν κτήμα του απλού λαού, ενώ προέβαλε τη συνείδηση της ελληνικότη-

τας σε σύνδεση με την ελληνική ιστορία, ώστε να συμβάλει κατ’ αυτόν τον 

τρόπο στη διαμόρφωση και αυτογνωσία του νέου Ελληνισμού. Κινούμενος 

στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης, μέσω της μετάφρασης στη Νεοελ-

ληνική των λόγων του Χρυσοστόμου, προέβαλε την πατερική παράδοση 

μεσα από τις πηγές. Έμμεσα, η προσωπικότητα του Κονταρή αποτελεί από-

δειξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Κοζάνης και της γύρω περι-

οχής. Ο ίδιος αποτελεί παράδειγμα εξωστρέφειας, στο πλαίσιο βέβαια της 

Παιδείας και της Εκκλησίας. Ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, η εξωστρέ-

φεια και η γνώση αποτέλεσε το βασικότερο όπλο της διαμόρφωσης και εξέ-

λιξης της νέας Ελλάδας. 
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Εικ. 1. Ο ποταμός Αλιάκμων, η οροσειρά των Πιερίων  

και η κορυφή του Ολύμπου· στο βάθος δεξιά τα Σέρβια. 

 

 

 
 

Εικ. 2. Ο Επιτάφιος (150×90 εκ.) του Γρηγορίου Κονταρή, έτ. 1672 (Βενετία;). 
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Εικ. 3. Το Φλαγγινιανό Γυμνάσιο Βενετίας. 

 

 

 
 

Εικ. 4. Σημείωμα περί του Γρηγορίου Κονταρή σε έντυπο του 1685. 
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Εικ. 5. Γεώργιος Κονταρής, Ἱστορίαι παλαιαὶ πόλεως Ἀθήνης, Βενετία 1675. 

 

 

 
 

Εικ. 6. Giovanni Tarchagnota, 

Delle Historie del Mondo, τ. 1, Βενετία 1562. 
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Εικ. 7. Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι … τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675. 

 

 

 
 

Εικ. 8. Μαργαρῖται, ἤτοι Λόγοι … τοῦ Χρυσοστόμου, Βενετία 1675. 

Προσφώνηση πρὸς τὸν Μανολάκη Φιλίππου. 
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Εικ. 9. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 1: Σχόλια Γεωργίου Σουγδουρή  

στη Φυσική του Αριστοτέλη (αυτόγραφο του Κονταρή;). 
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Εικ. 10. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207 (πφ. αρχής): αταύτιστη χαλκογραφία. 

 

 

 
 

  
 

Εικ. 10α. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207 (πφ. αρχής/λεπτομέρεια):  

Φυσικὴ ἀ[ρ]κρόασις κατ’ Ἀριστοτέλην ἐμοῦ τοῦ  

ἐν ἱερομονάχοις ἐλαχίστου Γρηγορίου τοῦ Κονταρῆ. 
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Εικ. 11. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 260. 

 

 

 

Εικ. 12. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 262: 

Σχήμα προς απόδειξιν του στρογγύλου της γης. 
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Εικ. 13. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 297:  

Σχεδιάγραμμα με τη γη στο κέντρο του πλανητικού συστήματος. 

 

 

 
 

Εικ. 14. Κώδ. Πατρ. Ιεροσολύμων 207, σ. 298: Ο κύκλος των ζωδίων.  
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Εικ. 15. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 2: Αρχή των σχολίων στη Φυσική. 

 

 

 
 

Εικ. 16. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 202: χρονολογικό σημ. 1730 αὐγούστου 25. 

 

 

 
 

Εικ. 17. Kώδ. Πάτμου 704, σ. 289: κτητορικό σημ. μοναχού Σωφρονίου (1731). 
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Εικ. 18. Κώδ. ΔΒΚ 94 (Σιγ.), φ. 1
r
, περ. 1675. 



ΗΛΙΑΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ 

αν. καθηγ. φιλοσοφίας Σχ. Ναυτικών Δοκίμων 

 

 

 

«Διδασκαλάκια ὅσα εὐγενίζουν»: 

Η αντιπαράθεση του Αθανασίου Ψαλίδα 

με τον Σιατιστινό λόγιο Μιχαήλ Παπαγεωργίου 
 

 

 

τις 5 Μαΐου 1795 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη από το τυπογραφείο 

του Γεωργίου Βεντότη (1757-1795) η πρώτη έκδοση της ελληνικής 

µετάφρασης της Λογικής του Friedrich Christian Baumeister (1709-1785),
1
 

εκπροσώπου του πρώιµου γερµανικού ∆ιαφωτισµού. Χορηγός της έκδοσης 

υπήρξε ο Αθανάσιος Μανούσης ([;] – μετά το 1830), μεγαλέμπορος από τη 

Σιάτιστα, ο οποίος φέρεται να υπογράφει την αφιέρωση, την επιστολή προς 

τον ηγεμόνα της Ουγγροβλαχίας Ιωάννη Αλέξανδρο Μουρούζη και το προ-

οίμιο προς τον αναγνώστη. Στην πραγματικότητα συντάκτης αυτών υπήρξε 

ο Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829). Ο ίδιος μνημονευόταν μόνον ως επιμε-

λητής και διορθωτής της ελληνικής μετάφρασης, η οποία είχε εκπονηθεί και 

διδασκόταν τουλάχιστον 40 έτη νωρίτερα από τον Νικόλαο Βάρκοση ([;] – 

περ. 1782) κατά τη διάρκεια της διδασκαλικής δραστηριότητάς του στην 

Κοζάνη και τη Σιάτιστα.
2
 Λίγο µετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης ο 

                                                 
1. Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋμαϊστέρου Λογικὴ Συνεξυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ αὐτοῦ Μεθόδῳ 

Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς τὴν Ἑλλάδα φωνὴν 

παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου ἐν διδασκάλοις Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ Ἰωαννί-

νων· Τύποις δὲ ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασι τοῦ ἐντιµοτάτου ἐν πραγµατευταῖς Κυρίου Ἀθανα-

σίου Γεωργίου Μανούση τοῦ ἐκ Σιατίστης, δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως 

Ἀθανασίου Πέτρου Ψαλίδα τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ 

Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδότη. Ο τίτλος του πρωτότυπου έργου είναι: Fride-

ricus Christianus Baumeister, Institutiones philosophicae rationalis methodo Wolfii 

conscriptae, Vitembergae 1735. 

2. Πβ. Ηλίας Τεμπέλης, «Η ελληνική μετάφραση της Λογικῆς του Friedrich Christian Bau-

meister (Βιέννη 1795). Το πλήρες προοίμιο των αποσυρθέντων αντιτύπων», [Πρακτικά 

Συνεδρίου “Λόγιοι της Τουρκοκρατίας”], Μνημοσύνη 19 (2013) 156-172. 

Σ 
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Ψαλίδας έδειξε αντίτυπο αυτής της έκδοσης σε δύο μη κατονομαζόμενα με-

λη της ελληνικής παροικίας της Βιέννης, που δυσφόρησαν έντονα εναντίον 

του, διότι στο προοίµιό της επιδεικνυόταν, κατά τη γνώµη τους, µεγάλη 

αυθάδεια σε βάρος του Ευγενίου Βούλγαρη (1716-1806),
3
 µέσα από την 

αναίρεση της δικής του Λογικής, η οποία ήταν διαθέσιµη σε τυπωµένη µορ-

φή ήδη από το 1766.
4
 Ο Ψαλίδας αρχικά ζήτησε από τους δύο κατηγόρους 

του «ἂν ἔχουν εἴδησιν περὶ τῶν τοιούτων πραγμάτων, ἂς τὸν δώσουν τὸν 

λόγον ἀναιροῦντες τὴν ἀναίρεσίν του εἴτε διὰ τοῦ προφορικοῦ λόγου παρευ-

θύς, εἴτε καὶ διὰ τοῦ γραπτοῦ».
5
 Αντ’ αυτού ακολούθησε ένα έντονο φραστι-

κό επεισόδιο, το οποίο, κατά τον Ψαλίδα, μπορούσε να παρομοιαστεί με 

εκείνο που είχε περιλάβει ο Λουκιανός στο έργο του Ζεὺς τραγωδός (52) 

μεταξύ του στωικού φιλοσόφου Τιμοκλή και του επικούρειου φιλοσόφου 

Δάμι. Ο Ψαλίδας ισχυρίστηκε ότι διατήρησε την πραότητά του, παρομοιά-

ζοντας τον εαυτό του με τον Δάμι, ο οποίος, αν και στήριζε με βάσιμα επι-

χειρήματα την άποψη ότι δεν υφίσταται θεία Πρόνοια, κατέληξε να ζητήσει 

από τον προβληματικό συνομιλητή του Τιμοκλή να διακόψουν οριστικά τη 

συζήτηση. Ο Ψαλίδας παρομοίασε τους αντιπάλους του με τον Τιμοκλή, ο 

οποίος εξοργισμένος άρχισε να προσβάλλει με ‘σκώμματα’ τον Δάμι.
6
 Ο 

                                                 
3. Σύμφωνα με τον Ψαλίδα, «Τὰ δύω οὖν ῥηθέντα ὑποκείμενα ἀναγνόντα ἕως ἐδὼ εὐθὺς 

ἄρχισαν, ὡς λέοντες ὑπὸ τοῦ λιμοῦ κατατυραννόμενοι νὰ ὀρύωνται, ἄρχισαν λέγω τὸν 

ῥηθέντα ἄνδρα νὰ ἀποπέρνουν λέγοντες, ποῖος εἶναι αὐτός, ὁποῦ αὐθαδιάζει νὰ ἀναι-

ρέσῃ τὸν Εὐγένιον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μεγαλήτερος καὶ σοφώτερος ἄνδρας τοῦ Κόσμου;» 

(Καλοκινήµατα ἤτοι ἐγχειρίδιον κατὰ φθόνου καὶ κατὰ τῆς Λογικῆς τοῦ Εὐγενίου. 

Συντεθὲν ὑπὸ τοῦ Δ...., Καὶ ἰδίοις ἀναλώµασι διὰ τύπων ἐκδοθὲν χάριν τῶν φιλαληθεστά-

των Ἑλλήνων. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795, σ. 13). Ανατύπωση της έκδοσης των Κα-

λοκινηµάτων είναι διαθέσιµη στο Α. Θ. Φωτόπουλος (επιµ.), Φιλοσοφία και Ιδεολογία 

στον Νεοελληνικό Διαφωτισµό. Η διαµάχη για τη “Λογική” του Ευγένιου Βούλγαρη, 

Αθήνα 1999. 

4. Ευγένιος Βούλγαρης, Ἡ Λογικὴ ἐκ παλαιῶν τε καὶ νεωτέρων συνερανισθεῖσα. Ὑπὸ Εὐγε-

νίου Διακόνου τοῦ Βουλγάρεως. Ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξονίας. Ἔτει ᾳψξϛ΄, προλεγ.-επιμ.-

ευρετ. Κ. Θ. Πέτσιος, [Πανεπ. Ιωαννίνων – Τομ. Φιλοσοφίας, Εργαστήριο Ερευνών 

Νεοελλ. Φιλοσοφίας], Ιωάννινα 2010. 

5. Καλοκινήματα, σ. 13. 

6. Ό.π., σ. 13-14: «αὐτοὶ δὲ ἄρχισαν παρευθὺς κατὰ τὴν τῶν βαρβάρων συνήθειαν νὰ προ-

φέρουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ σκώμματα κατὰ τοῦ τοιούτου πρᾴου ἀνδρός, ὁποῦ ὁ Τιμοκλῆς ὁ 

Στωϊκὸς ἐναντίον εἰς τὸν Δάμιν τὸν ἐπικούρειον εἶπε μὴν ἠμπορῶντας νὰ τοῦ ἀποδώσῃ 

τὸν περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ λόγον, ὡς παρὰ Λουκιανῷ φαίνεται. 

‘Τιμοκλῆς: Ὁμολογεῖς τοίνυν ἡττῆσθαι προαπιών; 
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Ψαλίδας αποσύρθηκε, ενώ οι συμπάροικοί του εκδιώχθηκαν κατονειδιζόμε-

νοι από ένα άλλο επίσης μη κατονομαζόμενο παριστάμενο άτομο.
7
 

Οι κατήγοροι του Ψαλίδα στη συνέχεια συνάντησαν τον εκδότη και τον 

έπεισαν να αποσύρει άμεσα την εν λόγω έκδοση –από την οποία σήμερα 

είναι μόνον ένα αντίτυπο γνωστό– και να προχωρήσει σε δεύτερη. Με πρω-

τοβουλία του ενός από τους κατηγόρους του Ψαλίδα συντάχθηκαν εκ νέου η 

αφιέρωση, η επιστολή και το προοίμιο, στο οποίο προστέθηκε και ποίημα 

αποτελούμενο από 24 δεκαπεντασύλλαβους στίχους, ενώ επιπλέον απαλεί-

φθηκε από τον τίτλο η αναφορά στον Ψαλίδα ως επιμελητή και διορθωτή 

της μετάφρασης.
8
 Τα νέα κείμενα φέρουν επίσης την υπογραφή του Αθανα-

σίου Μανούση, ο οποίος τεκμαίρεται ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του. Σε όσα 

συνέταξε ο αντίπαλος του Ψαλίδα, ο τελευταίος εντόπισε πολλές ατέλειες.
9
 

Σε αντίδραση ο Ψαλίδας, στο φυλλάδιο έκτασης 30 σελίδων, το οποίο εξέ-

δωσε με ψευδώνυμο τον Ιούλιο του 1795 υπό τον τίτλο Καλοκινήματα,
10

 

                                                                                                                   
Δάμις: Ναί, ὦ Τιμόκλεις· σὺ γάρ, ὥσπερ οἱ ὑπό τινων βιαζόμενοι ἐπὶ τοὺς βωμοὺς 

ἡμῖν καταπέφευγας· ὥστε, νὴ τὴν ἄγκυραν τὴν ἱεράν, ἐθέλω σπείσασθαι ἤδη πρὸς σέ, 

ἐπ’ αὐτῶν τε τῶν βωμῶν, ὡς μηκέτι περὶ τούτων ἐρίζοιμεν.  

Τιμοκλῆς: Εἰρωνεύῃ ταῦτα πρὸς ἐμέ, τυμβορύχε, καὶ μιαρέ, καὶ κατάπτυστε, καὶ 

μαστιγία, καὶ κάθαρμα· οὐ γὰρ ἴσμεν οὗτινος μὲν πατρὸς εἶ, πῶς δὲ ἡ μήτηρ σου ἐπορ-

νεύετο; καὶ ὡς τὸν ἀδελφὸν ἀπέκτεινας, καὶ μοιχεύεις, καὶ τὰ μειράκια διαφθείρεις, 

λιχνότατε καὶ ἀναισχυντότατε; μὴ φεῦγε δ’ οὖν, ἕως καὶ παρ’ ἐμοῦ πληγὰς λαβὼν 

ἀπέλθῃς· ἤδη γάρ σε τούτῳ τῷ ὀστράκῳ ἀποθραύσω παμμίαρον ὄντα’». 

7. Ό.π., σ. 14: «Ταῦτα δὲ τὰ σκώμματα ἀκούσας ὁ ἀνὴρ μετὰ λύπης εἰς τὸν θάλαμόν του 

ἀνεχώρησε· τὰ ῥηθέντα δὲ ὑποκείμενα τὰ ἐδίωξεν ἕνας του εὐγενέστατος, καὶ αἰσθητι-

κώτατος φίλος κατονειδίζωντάς τα». 

8. Ό.π.: «ὅθεν τὸ πρωὶ ἐπῆγαν εἰς τὸν ἐκδότην τῆς ῥηθείσης Λογικῆς, καὶ εὑρίσκοντές τον 

ἀμβλύνοα, καὶ ὡς εἰπεῖν Μαμμάκουθον, τὸν ἐκατάπεισαν νὰ εὐγάλῃ τὴν ἐπιστολὴν καὶ 

τὸ προοίμιον, καὶ νὰ μετατυπώσῃ ἄλλα, πρὸς τούτοις καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀνδρός, ὁποῦ 

τὴν ἐδιώρθωσε νὰ τὸ σβύσῃ· ὅθεν τὸ ἕνα ὑποκείμενον τῶν εἰρημένων ἐσύνθεσε μίαν 

ἐπιστολήν, καὶ ἕνα προοίμιον, καὶ ἔσβυσε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ διορθωτοῦ, καθὼς εἰς τὴν 

Λογικὴν τώρα φαίνεται». 

9. Ό.π., σ. 14-15: «ὅσης ἀμαθίας ὄζει ἡ ἐπιστολὴ καὶ τὸ προοίμιον, κάθε νουνεχὴς ἀνα-

γνοὺς θέλει καταλάβῃ, καὶ μάλιστα οἱ χωλοὶ στίχοι τοῦ προοιμίου, καὶ τὸ εἰς τὸν τίτλον 

προστεθέν· 

Δι’ ἐπιμελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ 

τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ μαθήματα ἐνασχολουμένου. 

ὡσὰν νὰ διέφερον (ὁμιλεῖ) τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ τῶν ἄλλων, ἢ ὡσὰν τὰ ἐνταῦθα 

φιλοσοφικὰ νὰ ἦτον ἐπίγεια, καὶ τῶν ἄλλων πόλεων οὐράνια, ἢ τὰ ἐνταῦθα ψευδῆ, καὶ 

τῶν ἄλλων ἀληθῆ, καὶ ἀνάπαλιν».  

10. Για την κριτική του Ψαλίδα εναντίον του Βούλγαρη μέσω των Καλοκινημάτων βλ. εν-

δεικτικά Λέανδρος Ι. Βρανούσης, Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Διδάσκαλος του Γένους (1767-

1829): Ο πατριώτης – ο πολιτικός – ο αγωνιστής, [Ηπειρωτική Εστία], Ιωάννινα 1952, 
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μεταξύ άλλων, κατέστησε γνωστό το εν λόγω περιστατικό σκιαγραφώντας 

τους κατηγόρους του με περιγραφές, οι οποίες αναμενόταν να γίνουν αντι-

ληπτές τόσο από τα μέλη της παροικίας, όσο και ευρύτερα, προκειμένου 

αυτοί να χαρακτηριστούν όπως τους αρμόζει.
11

 

Ειδικότερα, ο Ψαλίδας αναφέρεται στον ισχυρότερο από τους δύο 

κατηγόρους του, παραθέτοντας τα λεγόμενα και τις πράξεις του για να κατα-

δειχθεί ότι είναι υπερβολικά προσκολλημένος οπαδός του Βούλγαρη, αρνού-

μενος κάθε αμφισβήτηση προς αυτόν. Από άποψη επιστημονικής, επαγγελ-

ματικής και συγγραφικής δραστηριότητας φαίνεται ότι τον κατατάσσει σε 

εκείνους που υπερηφανεύονται για τη συμβολή τους στη φιλοσοφία, ενώ 

στην πραγματικότητα έχουν μείνει στο επίπεδο της μετάφρασης γραμματι-

κών, της διδασκαλίας συναφών αντικειμένων, όπως είναι η γραμματική του 

Θεοδώρου Γαζή, και της σύνθεσης λίγων ποιητικών στίχων, οι οποίοι φανε-

ρώνουν απλώς τη λεξιθηρία τους.
12

 Τον παρομοιάζει «μὲ μίαν τεχνικὴν μη-

χανήν, ὁποῦ χρειάζεταί τις μίαν ὑπερβολικὴν δύναμιν νὰ τὴν κινήσῃ· ὅθεν 

καὶ τεσσαράκοντα χρόνους σπουδάζει, καὶ οὐδὲ ἑαυτοῦ σχεδὸν κρεῖττον 

ἐγένετο, ἀλλὰ πάντα παιδαγωγὸς μένει».
13

 Για τον χαρακτήρα αυτού του 

αντιπάλου του ο Ψαλίδας γράφει ότι διακατέχεται μεν από φθόνο, αλλά απο-

φεύγει τη δημόσια αντιπαράθεση με συγκεκριμένα επιχειρήματα, επιλέγο-

ντας, κατά περίπτωση, να σιωπά, να ψιθυρίζει, να σατυρίζει και να φωνα-

σκεί. Σχετικά με τη φυσική περιγραφή του αντιπάλου του, ο Ψαλίδας αρκεί-

ται στο ότι αυτός έχει πλείστα ελαττώματα και φέρει φενάκη. Θεωρεί ότι 

                                                                                                                   
σ. 17-24· Ελένη Κουρμαντζή-Παναγιωτάκου, Η Νεοελληνική Αναγέννηση στα Γιάννενα. 

Από τον πάροικο έμπορο στον Αθανάσιο Ψαλίδα και τον Ιωάννη Βηλαρά (17ος – αρχές 

19ου αιώνα), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007, σ. 138-141· Α. Γ. Κάρμης, Ευγένιος Βούλ-

γαρις και οι πνευματικές ζυμώσεις του ΙΗ΄ αιώνα, εκδ. Παρρησία, Αθήνα 2008, σ. 63-

74. 

11. Καλοκινήματα, σ. 15: «περιγράφωντας ὅλα τὰ χαρακτηριστικά των σημεῖα διὰ νὰ γνω-

ρίζωνται τὰ τοιαῦτα φθονερὰ καὶ χαμερπῆ ὑποκείμενα, καὶ νὰ μυσάττωνται ὡς ὀλέθρια 

καὶ φθοροποιὰ μέλη τῆς κοινότητος, καὶ ὡς καταισχύνη καὶ ὄνειδος τοῦ ποτὲ περιφή-

μου γένους μας». 

12. Ό.π., σ. 29: «(ἀγκαλὰ καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ διδάσκαλοι τοῦ γένους μας εἶναι διδασκαλά-

κια, τὰ ὁποῖα ἤτοι μεταφράζοντα κᾀμμίαν γραμματικίτζαν, ἢ διδάσκοντα τὸ τύπτω, καὶ 

τὸ ἐκ τρίτου, καὶ ἐκ τετάρτου τοῦ Γαζῆ, ἢ συγγράφοντα τρεῖς τέσσερας στίχους ποιη-

τικοὺς νομίζουν, ὅτι ἔκαμαν μεγάλόν τι εἰς τὸ κοινόν, ἢ αὔξησαν κᾀνένα μέρος τῆς 

Φιλοσοφίας· ὅθεν κομπάζουν θέλοντες νὰ ὀνομάζωνται Φιλόσοφοι οἱ ἀνόητοι, διὰ τὰ 

λεξίδια οἱ λεξιθῆραι)». 

13. Ό.π., σ. 16. 
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αυτά τα δεδομένα καθιστούν τον αντίπαλό του έναν ανόητο που εξαπατά 

τους αμαθείς, στους οποίους διδάσκει.
14

 Απευθυνόμενος στους αναγνώστες 

των Καλοκινημάτων, ο Ψαλίδας τους καλεί εμφατικά να πείσουν τα θιγόμε-

να «διδασκαλάκια», που ακολουθούν ή μιμούνται τον Ευγένιο Βούλγαρη 

(«εὐγενίζουν»), ότι αν θέλουν να αντιδράσουν σωστά, πρέπει να απαντή-

σουν δημόσια με συγκεκριμένα γραπτά επιχειρήματα, όπως «εἶναι ἴδιον ... 

τοῦ Σοφοῦ καὶ Ἐπιστήμονος».
15

 Στον Ψαλίδα, τελικά, δεν απάντησε κανείς 

από τους κατηγόρους του στη Βιέννη, αλλά ο ίδιος ο Βούλγαρης με εκτενές 

λιβελλογράφημα τυπωθέν το 1797.
16

 

                                                 
14. Ό.π.: «τὸ μὲν ἐστόλισται μὲ τόσα ἐλαττώματα τῆς φύσεως, καὶ μάλιστα μὲ τὴν μαμμα-

κουθότητα», «τὸ ἕνα φέρει ἐπὶ κεφαλῆς φενάκην, ἵνα φενακίζῃ τοὺς τυφλοὺς καὶ ἀμα-

θεῖς ἀνθρώπους». 

15. Ό.π., σ. 29: «Δὲν ἀμφιβάλλω δέ, ὅτι πολλοὶ Διδάσκαλοι, καὶ Διδασκαλάκια ὅσα εὐγενί-

ζουν ... εἰς τὰ οἰκίδια καὶ γωνίας θέλουν σᾶς ψιθυρίζῃ, διάφορα καὶ ἐναντία κατὰ τῆς 

ἀληθείας ταύτης, ἀφ’ οὗ ἀναγνώσουν τὸ παρὸν βιβλιαράκι· ὑμεῖς δὲ ἠμπορεῖτε πολλὰ 

εὔκολα νὰ τοὺς ἀπολογηθῆτε, ὅτι ἂν ἰξεύρητε, διδασκαλάκια! κᾀμμίαν ἀλήθειαν καλλι-

τέραν ἀπὸ αὐτήν, λάβετε τὸν ὑπομονητικὸν κάλαμον, καὶ τὸ ἀδιάφορον χαρτί, καὶ γρά-

ψατε δημοσίᾳ, καθὼς δημοσίᾳ ἐγράφη καὶ ἡ παροῦσα ἀλήθεια· ἐπειδὴ δὲν κατασταί-

νουν ἀριπρεπέας τοὺς ἄνδρας τὰ οἰκίδια, καὶ αἱ γωνίαι, ἀλλ’ αἱ ἀγοραί, ἀλλὰ τὰ δημό-

σια, ἀλλὰ τὸ κοινόν· καὶ τότε θέλετε ἰδῇ, πῶς θέλουν μείνῃ ἄφωνοι, ὡς ἰχθύες, ἢ πῶς 

θέλουν κοάζῃ, ὡς οἱ βάτραχοι· ἐπειδὴ τὸ νὰ ὑβρίζῃ καὶ νὰ σατυρίζῃ ἠμπορεῖ κάθε ἕνας, 

καὶ ὁ ἀμαθέστατος σχεδὸν καὶ βαρβαρώτατος, ὡς αὐτῶν ἴδιον ὄν, τὸ νὰ ἀναιρέσῃ δὲ 

μίαν ὑπόθεσιν μετὰ λόγου, καὶ νὰ δημοσιεύσῃ μίαν ἀλήθειαν δὲν εἶναι ἴδιον τοῦ κάθ’ 

ἑνός, ἀλλὰ τοῦ Σοφοῦ καὶ Ἐπιστήμονος». Αντίστοιχη πρόσκληση για δημόσια αντιπα-

ράθεση είχε απευθύνει ο Ψαλίδας με πολύ ηπιότερη φρασεολογία και στους αναγνώ-

στες της διδακτορικής διατριβής του: «ἂν δὲ καί τις ἄλλος ἤθελε εἰπῇ τι ἐναντίον τοῦ 

παρόντος βιβλίου, τὸν τοιοῦτον παρακαλοῦμεν νὰ μὴ λέγῃ εἰς τὰς γωνίας καὶ οἰκίδια, 

ἀλλὰ νὰ γράψῃ κοινῶς καὶ δημοσίᾳ, τὸ ὁποῖον δὲν πιστεύω ὁποῦ νὰ τὸ κάμῃ τινάς» 

(Ἀληθὴς Εὐδαιµονία ἤτοι βάσις πάσης θρησκείας, συντεθεῖσα ὑπὸ Ἀθανασίου Πέτρου 

Ψαλίδα τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, εἰς τὴν ἁπλῆν διάλεκτον, καὶ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν Λατινικὴν 

µεταφρασθεῖσα. Τόµος Α΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1791. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ Ἰωσὴφ τοῦ 

Βαουµαϋστέρου. Vera Felicitas sive fundamentum omnis religionis. Graece et Latine. 

Authore Athanasio Petride Psalida Joanninensi ex Epiro. Tomus I. Viennae, 1791. In 

Typographia Baumeisteriana, φ. [18v]). 

16. Ευγένιος Βούλγαρης, Ἐπιστολὴ τοῦ σοφωτάτου κυρίου Εὐγενίου Ἀρχιεπισκόπου πρώην 

Σλαβωνίου καὶ Χερσῶνος. Τεργεστίῳ. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τοῦ Ἰωάννου Μπατίστα Σπε-

ρανδίου, 1797. Σε αυτό το αποτελούμενο από 54 σελίδες έργο του, ο Βούλγαρης απά-

ντησε λεπτομερώς σε όλες τις αιτιάσεις του Ψαλίδα. Ούτε εκείνος κατονόμασε τον 

ισχυρό αντίπαλο του Ψαλίδα, αλλά επανέλαβε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του (σ. 8: 

«ὁ μὲν ἐκείνων Μαμμάκουθός τις, ὡς λέγει, ἀμβλύνους, φενακοφόρος, ἀπατεών») και 

εξεθείασε, επίσης συνοπτικά, την επιστημοσύνη των γραμματικών και φιλολόγων της 

εποχής (σ. 17: «οὐ διαλείπουσι καὶ καθ’ ἡμᾶς τῶν ἡμετέρων συχνοί, οὐ μόνον γραμμα-

τικοὶ ἀκριβέστατοι, ἀλλὰ καὶ φιλόλογοι ἀξιολογώτατοι, καὶ ἐπιστήμονες ἄριστοι, ὧν 

οὐδὲ τὸν ἱμάντα τῶν ποδῶν αὐτὸς λῦσαι ἄξιος»). 
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Με βάση τη σκιαγράφηση του Ψαλίδα και τους δηµοσιευµένους κώδι-

κες της Ελληνικής Κοινότητας της Βιέννης, έχει ήδη υποστηριχθεί
17

 ότι ο λι-

γότερο ισχυρός από τους κατηγόρους του ήταν πιθανότατα ο αρχιμανδρίτης 

Νικόλαος, που ανήκε στους τοπικούς εκκλησιαστικούς κύκλους. Ειδικότε-

ρα μάλιστα, προφανώς µε παρασκηνιακή παρέµβαση του Ψαλίδα, στις 27 

Μαΐου 1795 οι επίτροποι του ναού του Αγ. Γεωργίου απέβαλαν τον αρχιµ. 

Νικόλαο, γεγονός που υπαινίχθηκε με ικανοποίηση και ο Ψαλίδας στα 

Καλοκινήµατα, γράφοντας σε έντονο ύφος για το ποιόν τού εν λόγω ιερωµέ-

νου, ο οποίος είχε καταστεί αντίπαλός του. Ο άλλος κατήγορος του Ψαλίδα 

ήταν δυσκολότερος αντίπαλος, επειδή –όπως φαίνεται από τις περιγραφές 

του– ήταν φανατικότερος οπαδός του Βούλγαρη και κίνησε μία όχι συνήθη 

διαδικασία, με στόχο όχι μόνον την απόσυρση της πρώτης έκδοσης, αλλά 

και την εκτύπωση δεύτερης, απαλείφοντας από αυτή το όνομα του Ψαλίδα 

και συντάσσοντας εκ νέου αφιέρωση, επιστολή και προοίμιο. 

Στη συνέχεια αξιοποιούνται οι ενδείξεις και οι υπαινιγμοί του Ψαλίδα 

και γίνεται συσχετισμός ιστορικοφιλοσοφικών, βιβλιογραφικών και βιογρα-

φικών δεδομένων από ποικίλες πηγές, προκειμένου να καταδειχθεί ότι ο 

ισχυρότερος κατήγορός του ήταν πιθανότατα ο Σιατιστινός λόγιος, δάσκα-

λος και συγγραφέας Μιχαήλ Παπαγεωργίου (1727-1796).
18

 Ο συσχετισμός 

δεδομένων αφορά τη μαθητεία του Παπαγεωργίου στον Βούλγαρη, τις 

σπουδές του στη φιλοσοφία και τη λογική, τη θέση της φιλοσοφίας στο 

διδακτικό έργο του, το συγγραφικό έργο του σχετικά με τη γλωσσική διδα-

σκαλία, την επαγγελματική δραστηριότητά του, τις συνεργασίες του με τον 

Βεντότη, την εξοικείωσή του με την επιμέλεια εκδόσεων και τροποποιημέ-

νων επανεκδόσεων, τις σχέσεις του στην ελληνική παροικία της Βιέννης με 

                                                 
17. Βλ. αναλυτικά Τεμπέλης, ό.π., σ. 164-166.  

18. Η ταύτιση του Παπαγεωργίου ως του ενός από τους μη κατονομαζόμενους αντιπάλους 

του Ψαλίδα δεν ήταν μέχρι πρότινος δυνατή, διότι εκείνη την εποχή στη Βιέννη δεν λει-

τουργούσε ακόµη Ελληνικό σχολείο, ενώ για τους οικοδιδασκάλους δεν ήταν διαθέσι-

µα επαρκή στοιχεία. Την ταύτιση διευκόλυνε κατά πολύ η συνθετική εργασία του 

Αναστ. Α. Παπά, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς: Ο λόγιος δάσκαλος του 18ου αιώ-

να και το συγγραφικό του έργο, Θεσσαλονίκη 2015. Πβ. Αναστ. Παπάς, «Μιχαήλ Παπα-

γεωργίου ο Σιατιστεύς: ο λόγιος δάσκαλος του 18ου αιώνα και το συγγραφικό του 

έργο», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας 

Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, 

Δ. Μυλωνάς, [Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 1], 

Γρεβενά 2016, σ. 673-692. 
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κύκλους συμπατριωτών του, όπως η οικογένεια Μανούση, καθώς επίσης και 

το διδακτικό και συγγραφικό έργο του Βάρκοση και άλλων λογίων στη Σιά-

τιστα και την Κοζάνη. Από αυτά προκύπτει ότι ο Παπαγεωργίου πιθανότατα 

συνέχιζε να συνδέεται με τον Βούλγαρη επί μακρό διάστημα μετά τη μαθη-

τεία του σε αυτόν και γνώριζε πολύ καλά το γενικότερο πλαίσιο, εντός του 

οποίου εκδηλωνόταν η σταθερή επιδίωξη του Βάρκοση ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1750 να εκτοπιστεί η Λογική του Βούλγαρη μέσω της διδα-

σκαλίας άλλων αντίστοιχων έργων, όπως η Λογική του Friedrich Christian 

Baumeister. Έτσι, ο Παπαγεωργίου ήταν αποφασισμένος να προβεί σε εντυ-

πωσιακές, στοχευμένες και άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να χρησιμο-

ποιήσει με ευφυή τρόπο προς όφελος του παλαιού δασκάλου του το μέσον 

με το οποίο ο Ψαλίδας το 1795 επιχείρησε να ανατρέψει το κύρος του στον 

τομέα της λογικής και γενικά της φιλοσοφίας. Μέσα από αυτούς τους συ-

σχετισμούς, διαγράφεται πληρέστερα πλέον μία διάσταση της άνευ προη-

γουμένου περιπέτειας των εκδόσεων της εν λόγω µετάφρασης, που έχει 

χαρακτηριστεί «εκδοτικό επεισόδιο»
19

 της εποχής του νεοελληνικού Διαφω-

τισμού με «µεγάλο εκδοτικό, βιβλιογραφικό και βιβλιοφιλικό ενδιαφέ-

ρον».
20

 

Ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ο οποίος από τον συγγενή, μαθητή και βιο-

γράφο του Γεώργιο Ζαβίρα (1744-1804) αποκαλείται, μεταξύ άλλων, «διδά-

σκαλος», «ποιητής», «φιλόσοφος» και «ἰατροφιλόσοφος»,
21

 γεννήθηκε στη 

                                                 
19. Παν. Νούτσος, Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός. Τα όρια της διακινδύνευσης, εκδ. Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 2005, σ. 424. 

20. K. Σπ. Στάικος, Τα τυπωµένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800, [Ίδρυµα Ελληνι-

κού Πολιτισµού], Αθήνα 1995, σ. 266. 

21. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέμου, Αθή-

νησι, Τύποις Εφημερίδος των Συζητήσεων, 1872, σ. 461 (ανατύπ. με επιμ.-εισ.-ευρετ. 

Τάσου Α. Γριτσοπούλου, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 11, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Αθήνα 1972). Επίσης, βλ. χειρόγραφο του Ζαβίρα με βιογραφία του Παπαγε-

ωργίου στο Παπάς, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς, σ. 187: «τοῦ ἐν διδασκάλοις 

καὶ ἰατροφιλοσόφοις ἀρίστου κυρίου μηχαήλου θείου μου». Για τον βίο και το έργο του 

Ζαβίρα βλ. ενδεικτικά Τάσος Α. Γριτσόπουλος, «Γεώργιος Ζαβίρας, ο Σιατιστεύς, 

θεράπων του λογίου Ερμού και του κερδῴου», Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας 

κατά την Τουρκοκρατίαν, [Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη 23, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1972], σ. 135-184. Δεδομένου ότι ο Ζαβίρας ήταν ανεψιός και 

μαθητής του Παπαγεωργίου, αυτές οι ιδιότητες προφανώς προβάλλονταν από τον 

τελευταίο για τον εαυτό του και ο Ζαβίρας θα συμφωνούσε. Τις ίδιες ιδιότητες αποδίδει 

και ο Ψαλίδας στον Παπαγεωργίου, όταν γράφει για αυτόν χωρίς να τον κατονομάζει, 

αλλά θεωρεί ότι αποδείχθηκε πολύ κατώτερος των αντίστοιχων προσδοκιών. 
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Σιάτιστα πιθανότατα στις 26 Φεβρ. 1727. Στη γενέτειρά του διδάχθηκε τα 

πρώτα γράμματα αρχικά από τον κληρικό πατέρα του και στη συνέχεια πιο 

συστηματικά από τον οπαδό του κορυδαλισμού Παΐσιο Δήμαρο (αρχές 18ου 

αι. – 1789), ο οποίος δίδασκε εκεί από τα 1735/6 έως το 1742.
22

 Στα Ιωάννι-

να ο Παπαγεωργίου διδάχθηκε, μεταξύ άλλων, φιλοσοφία, και ειδικότερα 

λογική και μεταφυσική,
23

 από τον Βούλγαρη στη Μαρουτσαία σχολή (1742-

1745), όπου η συνολική διάρκεια της μαθητείας του εικάζεται ότι εκτεινόταν 

ως το 1750. Εκτιμάται ότι ο Παπαγεωργίου παρακολούθησε μέρος ή το 

σύνολο των μαθημάτων του Βούλγαρη και δέχθηκε τις επιδράσεις του δα-

σκάλου του, ο οποίος προφανώς του εμφύσησε το ελεύθερο πνεύμα του 

ευρωπαϊκού Διαφωτισμού
24

 και την αντίθεση προς τον κορυδαλισμό. Μετα-

ξύ των ετών 1750-1755 ο Παπαγεωργίου δίδαξε στη Σιάτιστα και σε γύρω 

περιοχές, αλλά η εργασιακή σχέση του ως οικοδιδασκάλου ή ως διδασκάλου 

περισσότερων μαθητών παραμένει αδιευκρίνιστη. Περί το 1752 φαίνεται ότι 

διατέλεσε σχολάρχης στη Σιάτιστα και εκτιμάται ότι στα αντικείμενα της 

διδασκαλίας του περιλαμβανόταν και η φιλοσοφία,
25

 αν και δεν είναι γνω-

στές συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια υπήρξε χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο στη Σιάτιστα δίδασκαν ο Παπαγεωργίου, ο επίσης Σιατιστινός 

                                                 
22. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 506-507: «Παΐσιος ὁ παραμυθίας ὁ τοῦ Δημάρου ἐξ Ἰωαννίνων 

... συνέθετο οὗτος ... Ἐπιτομὴν τῆς λογικῆς τοῦ Κορυδαλέως ἥτις σώζεται χειρόγρα-

φος». Για τον βίο και το έργο του Παϊσίου Δημάρου, βλ. επίσης Κ. Ν. Σάθας, Νεοελλη-

νική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της κατά-

λύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), 

τυπογρ. τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνα 1868, σ. 482 (ανατύπ. εκδ. Κουλτούρα, 

χ.χ.)· Π. Αραβαντινός, Βιογραφική συλλογή λογίων της Τουρκοκρατίας, εισ.-επιμ. Κ. Θ. 

Δημαράς, [Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών], Ιωάννινα 1960, σ. 51· Β. Κραψίτης, Λό-

γιοι της Ηπείρου (1430-1912), τ. 1, Αθήνα 1979, σ. 39· Φίλ. Αγ. Ζυγούρης, Ιστορικά 

σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής, επιμ. Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου, 

Σιάτιστα 2010, σ. 244. 

23. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461: «Ἐμαθητεύθη ... τὰ δὲ φιλόσοφα ἐν ἰωαννίνοις παρὰ τῷ κλεινῷ 

εὐγενίῳ τῷ Βουλγάρει τῷ τότε ἐκεῖ σχολαρχήσαντι». Σύμφωνα με χειρόγραφο του Ζα-

βίρα, ο Παπαγεωργίου διδάχθηκε ειδικότερα «τὴν δὲ λογικήν, ῥητορικήν, μαθηματικήν, 

καὶ μεταφυσικὴν ἐν τῇ πόλει ἰωαννίνων» (Παπάς, ό.π., σ. 187). 

24. Παπάς, ό.π., σ. 43-46. 

25. Ό.π., σ. 49. Για τη λειτουργία της σχολής της Σιάτιστας ως ανώτερης κατά τη δεκαετία 

1750-1760 βλ. Αναστ. Ν. Δάρδας, Ίδρυση και λειτουργία του Τραμπαντζείου Γυμνασίου 

Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας, [Ανάλεκτα Βλατάδων, τ. 61, Πατριαρχικόν 

Ίδρυμα Πατερικών Μελετών], Θεσσαλονίκη 1997, σ. 18-20. 
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αλλά οπαδός του κορυδαλισμού ιερέας Μιχαήλ,
26

 καθώς και ο Βάρκοσης. 

Στους δύο τελευταίους ο Βούλγαρης απηύθυνε επιστολές, ήδη από το 1748 

όταν ο ίδιος σχολαρχούσε ακόμη στην Κοζάνη, προσπαθώντας, όπως φαίνε-

ται, να αντικρούσει τις επιθέσεις τους εναντίον του.
27

 Ο Βάρκοσης ανέλαβε 

στη σχολή της Σιάτιστας το 1755 ως επόμενος ή μεθεπόμενος διάδοχος του 

Παπαγεωργίου για μια εξαετία,
28

 διδάσκοντας τον Γ. Ζαβίρα, μεταξύ άλλων, 

αφενός τη Λογική του Γεράσιμου Βλάχου (1605/7-1685), ο οποίος κατά το 

                                                 
26. Ο εν λόγω ιεροδιδάσκαλος, αν και σχολάρχης στη Σιάτιστα και με καταγωγή από εκεί, 

δεν βιογραφείται ξεχωριστά από τον Ζαβίρα και στην πραγματικότητα δεν βιογραφείται 

καθόλου από τον Αραβαντινό (ό.π., σ. 124), ο οποίος τον συγχέει με τον Μιχαήλ Παπα-

γεωργίου. Ως οπαδός του κορυδαλισμού (πβ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 277: «τὰ Ἀριστο-

τελικὰ φιλοσοφικά, τὰ κατὰ τὸν ὑπομνηματιστὴν Κορυδαλλέα ... παρὰ τῷ Ἱεροσοφολο-

γιωτάτῳ Παπᾶ Μιχαήλ»), ο ιερέας Μιχαήλ πρέπει να υπήρξε και φιλοσοφικός αντίπα-

λος κυρίως του Βούλγαρη και δευτερευόντως του Παπαγεωργίου· πβ. Δ. Β. Οικονομί-

δης, «Περί των εκ Σιατίστης ιατροφιλοσόφων Δημητρίου και Κωνσταντίνου Λουκά ή 

Καρακάσση και του Αλεξάνδρου Odobescu», Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, [Επι-

στημονικαί Πραγματείαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική 9, Εταιρεία Μακεδονικών 

Σπουδών], Τυπογρ. Μυρτίδη, Αθήνα 1953, σ. 207, σημ. 1. Η παράλειψη του Ζαβίρα 

δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία, ούτε άσχετη με τις πιθανολογούμενες προβληματικές 

σχέσεις του ιερέα Μιχαήλ με τον Βούλγαρη και τον Παπαγεωργίου. 

27. Ο Βούλγαρης είχε απευθύνει τρεις επιστολές στον ιερέα Μιχαήλ, τις οποίες κατείχε ο 

Ζαβίρας (πβ. Μ. Ι. Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Ιστορικαί ειδήσεις 

περί της Μεγάλης του Γένους Σχολής 1454-1830, Πατριαρχικό Τυπογρ., Κωνσταντινού-

πολη, 1883, σ. 173), γνωρίζοντας έτσι, προφανώς, το περιεχόμενο των αντικρούσεων 

του Βούλγαρη, που φαίνεται να αναπτύσσεται σε αυτές. Σύμφωνα με την περιγραφή 

του Ζαβίρα (ό.π., σ. 297), οι επιστολές άρχιζαν ως εξής: 

«θ΄. Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Παπᾶ Μιχαὴλ τὸν Σιατιστέα Ἱεροδιδάσκαλον· ἄρχ. Καίτοι 

δεινὰς περὶ τὸ δικάζειν· 1748· μαρτ: κβ΄ (...). 

ια΄ Ἑτέρα τῷ ἄνω Παπᾶ Μιχαὴλ τῷ Σιατιστεῖ· ἄρχ: Εἰ οὕτως ἡ δαίμων ἡμᾶς φιλοτι-

μουμένη. 

[ἑτέρα πρὸς τὸν αὐτόν· ἄρχ: Εἰ οὕτως ἡμᾶς ἡ δαίμων φιλοτιμουμένη]». 

Ο Ζαβίρας κατείχε και επιστολή του Βούλγαρη προς τον Βάρκοση, για την οποία 

γράφει σχετικά (ό.π., σ. 297): «ι΄ Ἑτέρα πρὸς τὸν Σοφολογιώτατον Νικόλαον τὸν 

Μπάρκοσιν· ἄρχ: Δι’ ἅρματος ἡμῖν ἀληθῶς ἀδελφὲ ἐξήστραψας». 

28. Για τα χρονικά διαστήματα διδασκαλίας και σχολαρχίας του ιερέα Μιχαήλ σε σχέση με 

τα αντίστοιχα του Παπαγεωργίου και του Βάρκοση υπάρχει ασάφεια. Πβ. Δάρδας, ό.π., 

σ. 19: «Ο ιερέας Μιχαήλ, Σιατιστινός ιερωμένος και δάσκαλος αξιόλογος, δίδαξε και 

σχολάρχησε την ίδια εποχή που δίδασκαν ο Παπαγεωργίου και ο Νικόλαος Βάρκοσης»· 

σ. 20: «Ο Νικόλαος Βάρκοσης, αξιόλογος δάσκαλος από τα Γιάννινα, δίδαξε στη Σιά-

τιστα για μια εξαετία όπου και σχολάρχησε μετά τη σχολαρχία του ιερέα Μιχαήλ». Πβ. 

επίσης Ζυγούρης, ό.π., σ. 245: «Ο ιερεύς Μιχαήλ ... εχρημάτισε διδάσκαλος δύο περιό-

δους, την πρώτη περίοδο πρωτύτερα από τα 1730 και στη δεύτερη πρωτύτερα από τα 

1750 ... Ύστερα από τον ιερέα Μιχαήλ εδίδαξεν ο Μιχαήλ Παπαγεωργίου, 1752»· 

σ. 247: «Ύστερα από τον Παπαγεωργίου δίδαξε στη Σιάτιστα ο Νικόλαος Μπάρκοσης 

από Ιωάννινα στα 1755-1761». 
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β΄ ήμισυ του 17ου αι. είχε αποστασιοποιηθεί ώς έναν βαθμό από τον κορυ-

δαλισμό, αφετέρου τη Λογική του Baumeister.
29

 Αυτό το δεδομένο καταδει-

κνύει ότι ο Παπαγεωργίου, μαθητής και οπαδός του Βούλγαρη, στη σχολή 

της γενέτειράς του περιστοιχιζόταν από συναδέλφους του δασκάλους που 

δεν δίδασκαν τη Λογική εκείνου, είτε επειδή έμεναν προσκολλημένοι στα 

παλαιά αριστοτελικά σχήματα σκέψης, είτε επειδή εφάρμοζαν τη διαδικασία 

μετακένωσης από τη μη ορθόδοξη Δύση του νεωτερικού τρόπου θεώρησης 

της πραγματικότητας. Με τον ιερέα Μιχαήλ επανακυριάρχησε στη διδασκα-

λία της φιλοσοφίας στη Σιάτιστα ο κορυδαλισμός, όπως ακριβώς συνέβαινε 

και επί των ημερών του Παϊσίου Δημάρου, ενώ ακολούθως με τον Βάρκοση 

–εκτός του ότι ήλθε στο προσκήνιο και ο γερμανικός Διαφωτισμός–, επι-

πλέον, ως απάντηση στον κορυδαλισμό, επιλέχθηκε η Λογική του Βλάχου 

και όχι του Βούλγαρη. Πιθανώς αυτά τα γεγονότα προκάλεσαν δυσφορία 

στον Παπαγεωργίου και συνέτειναν στην απόφασή του να εγκαταλείψει ορι-

στικά τη Σιάτιστα
30

 το 1755, έτος ανάληψης της σχολαρχίας εκεί από τον 

                                                 
29. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 246) γράφει ότι διδάχθηκε «τὴν δὲ λογικὴν τοῦ Γερασίμου Βλάχου, 

καὶ τὴν τοῦ Βαουμαϊ[σ]τέρου ... παρὰ τῷ ἐπισήμῳ Διδασκάλῳ Νικολάῳ Βάρκοσῃ τῷ ἐξ 

Ἰωαννίνων». Επίσης, ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 489) διέθετε χειρόγραφο με τη μετάφραση της 

Λογικής του Baumeister από τον Βάρκοση, η οποία χρονολογείται «κατὰ τὸ 1756 ἔτος 

ἐν μηνὶ νοεμβρίῳ». Για τη συγγένεια, αλλά και τις χαρακτηριστικές διαφορές απόψεων 

του Βλάχου προς εκείνες του Κορυδαλέα σε θέματα λογικής, βλ. Β. Ν. Τατάκης, Γερά-

σιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7-1685), φιλόφοφος, θεολόγος, φιλόλογος, [Βιβλιοθήκη του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 5], Βενε-

τία 1973, σ. 42-43, 96-133. Κατά τον Γριτσόπουλο (ό.π., σ. 157, σημ. 1) αξιοσημείωτη 

για τη διάδοση των δύο βιβλίων (Βλάχου και μετάφρασης Βάρκοση) σε χειρόγραφη 

μορφή είναι η ύπαρξή τους στον κώδ. 246 της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Ο 

Βάρκοσης θεωρείται ότι προσπάθησε να εισαγάγει στο διδακτικό έργο του και τον 

τρόπο σκέψης των εκπροσώπων της δυτικής διανόησης, με συνέπεια η επιλογή του ως 

σχολάρχη να δίδει το προβάδισμα στη νεωτερική σκέψη. Για το ευρύτερο περιεχόμενο 

των φιλοσοφικών μαθημάτων στη σχολή της Σιάτιστας και γενικότερα στη Μακεδονία 

βλ. Ν. Ψημμένος, «Η συμβολή των Σιατιστέων στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Η Σιά-

τιστα μπροστά στο 2000. Προβλήματα και προοπτικές. Α΄ Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμου 

Σιάτιστας 19-21 Αυγούστου 1994, [Δήμος Σιάτιστας], Σιάτιστα 1995, σ. 17-35 (αναδημ. 

στο Ν. Ψημμένος, Βαθμίδες παιδείας προς την του πρώην Ελικώνος της Ελλάδος ανάβα-

σιν, εκδ. Θεοδωρίδη, Ιωάννινα 2010, σ. 49-69)· ο ίδιος, «Η φιλοσοφία στη Μακεδονία 

των χρόνων της Τουρκοκρατίας (1453-1821)», Μακεδονία, τ. 2: Αρχαιολογία – Πολιτι-

σμός, Ελληνική Εθνική Γραμμή, Αθήνα 1993, σ. 285-291 (αναδημ. στο Ψημμένος, 

Βαθμίδες παιδείας, σ. 13-26)· Δάρδας, ό.π. 

30. Πβ. Παπάς, ό.π., σ. 50, όπου πιθανολογείται ότι ο Παπαγεωργίου μετοίκησε εκτός των 

ορίων της γενέτειράς του και εγκαταστάθηκε στο Μελένικο, επειδή δεν εξασφάλισε 

τους επιθυμητούς όρους της παραμονής του στη Σιάτιστα και τη γύρω περιοχή. 
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Βάρκοση, ο οποίος πρέπει να δίδασκε ταυτόχρονα και ως οικοδιδάσκαλος 

στην Κοζάνη. Δεδομένου, μάλιστα, ότι η πρόσκληση στον Βάρκοση για 

διδασκαλία στη Σιάτιστα απευθυνόταν από τους προύχοντές της,
31

 αυτό θα 

ερμηνεύτηκε από τον Παπαγεωργίου ως απόρριψη από τους συντοπίτες του 

τόσο του ιδίου, όσο και του Βούλγαρη. 

Κατά το διάστημα 1755-1767 ο Παπαγεωργίου δραστηριοποιήθηκε ως 

δάσκαλος, ιεροκήρυκας και σπουδαστής στο Μελένικο, τη Γερμανία και τη 

Βιέννη. Ειδικότερα, για ένα ικανό αλλά απροσδιόριστο διάστημα εργάστηκε 

ως δάσκαλος και ιεροκήρυκας στο Μελένικο. Αργότερα, με σκοπό την 

πραγματοποίηση ανώτατων σπουδών, ο Παπαγεωργίου μετέβη στη Γερμα-

νία για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας. Με αυτά τα εφόδια, σπού-

δασε λατινικά και ιατρική, παρακολούθησε μαθήματα νεότερης φιλοσο-

φίας
32

 και διατέλεσε δάσκαλος ελληνοπαίδων. Αν και δεν είναι γνωστές 

λεπτομέρειες για την παραμονή του Παπαγεωργίου στη Γερμανία, μπορεί να 

υποτεθεί ότι εκεί ανήκε στον κύκλο του Βούλγαρη, ο οποίος έμεινε στη 

Λειψία από το 1764 μέχρι το 1771.
33

 Ακολούθως ο Παπαγεωργίου εγκατα-

στάθηκε στη Βιέννη (1767-1778 και 1792-1796) εργαζόμενος ως οικοδιδά-

σκαλος, όπως επίσης και ως καθηγητής Ελληνικών στο Κολλέγιο της Αγίας 

Βαρβάρας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπου «ἐδίδαξε πολλοὺς τῶν λατί-

νων ἱερεῖς τε καὶ Κληρικούς».
34

 Επειδή η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στη 

                                                 
31. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 488) γράφει για τον Βάρκοση: «ὕστερον κληθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν Σιατί-

στῃ προὐχόντων κατέστη διδάσκαλος ἐν τῇ ἐκεῖ σχολῇ ἐν ᾗ ἐδίδαξε πλέον ἑξαετίας». 

32. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461: «ὕστερον ἀπελθὼν εἰς τὸ ἐκεῖ πανδιδακτήριον ἠκροάσατο τὰ 

φιλοσοφικὰ κατὰ τοὺς νεωτέρους μαθήματα». Πβ. Ι. Αποστόλου, Ιστορία της Σιατίστης, 

εκδ. Δημητράκου ΑΕ, Αθήνα 1929, σ. 63: «ἀπῆλθεν εἰς Γερμανίαν καὶ μετὰ τὴν ἐκμά-

θησιν τῆς Γερμανικῆς καὶ Λατινικῆς ἠκροάσατο τὴν φιλοσοφίαν»· Στάικος, ό.π., σ. 26. 

33. Πβ. Günther S. Henrich, «Ο Ευγένιος Βούλγαρης και η Λιψία», Ευγένιος Βούλγαρης, 

Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Ιστορίας, 

Κέρκυρα, 1-3 Δεκ. 2006, επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 

2009, σ. 77-88. 

34. Ζαβίρας, ό.π., σ. 461· Παπάς, ό.π., σ. 59. Tην περίοδο, κατά την οποία ο Παπαμιχαήλ 

εργαζόταν στη Βιέννη ως καθηγητής «ἐν τῷ συλλόγῳ (collegio) τῷ λεγομένῳ τῆς Ἁγίας 

βαρβάρας», τo εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί προς αυτήν την 

απόδοση ήταν γνωστό με τις επωνυμίες «Collegium Graeco-catholicum ad Sanctam 

Barbaram» ή «Regium Generale Seminarium Graeco-catholicum Viennae ad Sanctam 

Barbaram». Πβ. Ernst Christoph Suttner, Staaten und Kirchen in der Völkerwelt des 

östlichen Europa. Entwicklungen der Neuzeit, [Studia Oecumenica Friburgensia, τ. 49], 

Academic Press Freiburg, Freiburg 2007, σ. 422. Για την εκτίμηση ότι ο Παπαγεωργίου 
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Βιέννη ήταν ήδη από το 1784 η πρώτη εκτός Ουκρανίας ενορία Ουκρανών 

Ουνιτών,
35

 και δεδομένης της έντονης, συστηματικής και πολυετούς προ-

σπάθειας του Βούλγαρη για την επιστροφή των Ουνιτών –όπως αυτοί της 

Ουκρανίας– στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας,
36

 πιθανολογείται ότι ο 

Παπαγεωργίου κατά παρότρυνση του παλαιού δασκάλου του, ανέλαβε με 

αυτόν τον σκοπό τη διδασκαλία Ουνιτών κληρικών. Περαιτέρω, ο Παπαγε-

ωργίου, διαθέτοντας συγγραφικό έργο και σε θεολογικά ζητήματα,
37

 και 

λόγω αυτής της πτυχής της διδασκαλικής δραστηριότητάς του μπορεί να 

θεωρηθεί ότι συμφωνούσε με τον Βούλγαρη σχετικά με την πολύ μεγάλη 

έμφαση την οποία απέδιδε εκείνος στην αξία της αρμόζουσας εκπαίδευσης 

και μόρφωσης για τους Ουνίτες κληρικούς, από κατάλληλους διδάσκοντες, 

σύμφωνα με τα παραδοσιακά κριτήρια της Ορθοδοξίας, ελπίζοντας ότι αυτά 

θα συντελούσαν στη λύση του προβλήματος της Ουνίας. Μεταξύ των ετών 

1778-1792 ο Παπαγεωργίου δίδασκε σε σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων 

της Ουγγαρίας. Έμεινε άγαμος, ενώ στα τέλη της ζωής του ήταν και πτωχός, 

δεδομένου ότι τα καταγεγραμμένα υπάρχοντά του ήταν ελάχιστα. Απεβίωσε 

στη Βιέννη στις 18/19 Ιουνίου 1796 από σφοδρή νόσο. 

Ο Παπαγεωργίου, ο οποίος εκτιμάται ότι επί 40 έτη ελάμβανε εγκύκλια, 

ανώτερη και ανώτατη μόρφωση, όχι μόνο στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα 

αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη, υπήρξε συγγραφέας οκτώ διδακτικών 

εγχειριδίων, κυρίως για την εκμάθηση της ελληνικής και της γερμανικής 

γλώσσας. Επίσης, κατά τη συνήθεια της εποχής συνέθεσε μικρά ποιήματα, 

επιγράμματα, ηρωελεγεία και ωδές για να κοσμήσει με αυτά σελίδες άλλων 

συγγραμμάτων, ενώ διατέλεσε επιμελητής εκδόσεων και συγγραφέας προ-

                                                                                                                   
δίδαξε στο Καισαροβασιλικό Κολλέγιο της Αγ. Βαρβάρας (Kaiserliches Kollegium der 

Convictores zu St. Barbara) βλ. Παπάς, «Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς», σ. 675. 

35. Myron Hornykewitsch, Griechisch-Katholische Zentralpfarrei zu St. Barbara in Wien, 

Wien 1934· Willibald M. Plöchl, St. Barbara zu Wien. Die Geschichte der griechisch-

katholischen Kirche und Zentralpfarre St. Barbara, [Kirche und Recht. Beihefte zum 

Österr. Archiv für Kirchenrecht, τ. 13-14], εκδ. Herder, Βιέννη 1975. 

36. Πβ. Β. Ν. Μακρίδης, «Ένα παραμελημένο κείμενο του Ευγένιου Βούλγαρη από τη Ρω-

σία το 1793 για την Ουνία: Πρόδρομη ανακοίνωση», Ευγένιος Βούλγαρης, Πρακτικά 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σ. 139-154 (βλ. παραπάνω, 

σημ. 33).  

37. Παπάς, Μιχαήλ Παπαγεωργίου ο Σιατιστεύς, σ. 99-100, 108-110. 
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λόγων.
38

 Για τις γραμματικές του άντλησε πολύτιμο υλικό από παλαιότερες 

γραμματικές, όπως εκείνη του Θεοδώρου Γαζή.
39

 Δεδομένου ότι ο Παπαγε-

ωργίου δεν συνέγραψε εκτενή φιλοσοφικά έργα, ο Ψαλίδας δεν του αναγνω-

ρίζει καμμία συμβολή στη φιλοσοφία και τον ψέγει για τη φιλοδοξία του να 

θεωρεί τον εαυτό του φιλόσοφο. Στην πραγματικότητα ο Ψαλίδας τον χαρα-

κτηρισμό του φιλοσόφου ήθελε να τον στερήσει και από τον ίδιο τον Βούλ-

γαρη. Όπως προκύπτει από το προοίµιο της πρώτης έκδοσης της μετά-

φρασης της Λογικής του Baumeister, ο Ψαλίδας αντιµετώπιζε ή µάλλον 

κατηγορούσε τον Βούλγαρη ως «θεολογοῦντα» (σ. [12]). Αυτή η διατύπωση 

ήταν ακραία, διότι δεν αναγνώριζε στον Βούλγαρη καθόλου φιλοσοφική 

σκέψη. Όπως είχε ήδη φανεί από τη διδακτορική διατριβή του, έτσι και τον 

Μάιο του 1795 ο Ψαλίδας καταφερόταν γενικά εναντίον του Βούλγαρη, και 

όχι µόνον εναντίον της Λογικής του.
40

 Όταν, λοιπόν, στερούσε από εκείνον 

τον χαρακτηρισμό του φιλοσόφου, κατά μείζονα λόγο τον στερούσε και από 

τους μαθητές του, όπως ο Παπαγεωργίου. 

Εδώ τίθεται το ερώτημα γιατί ο Παπαγεωργίου, που είχε παλαιότερα 

εγκαταλείψει οριστικά τη Σιάτιστα μετά την επικράτηση του Βάρκοση, προ-

κάλεσε και επέβαλε τη δεύτερη έκδοση της δικής του μετάφρασης της Λογι-

κής του Baumeister. Κατά μία έννοια, θα του αρκούσε μόνον η πλήρης από-

συρση της πρώτης έκδοσης. Όμως, ο Παπαγεωργίου, όπως και ο Βούλγα-

ρης, είχαν άμεση γνώση του γεγονότος ότι ο Βάρκοσης, αφότου ανέλαβε 

καθήκοντα στη Σιάτιστα και επί μία εξαετία, δεν δίδασκε τη Λογική του 

Κερκυραίου σοφού, αλλά εκείνη του Baumeister, και προφανώς επίσης 

γνώριζαν ότι και στη σχολή της Κοζάνης την ίδια ευρύτερη χρονική περίο-

δο, η πρακτική του Βάρκοση ήταν παρόμοια. Ειδικότερα, στην Κοζάνη ο 

Βάρκοσης, ως σχολάρχης λίγα έτη μετά τον Βούλγαρη, δεν συνέχισε το 

διδακτικό έργο του, ούτε ενίσχυσε συστηματικά τη διάδοση των μαθημάτων 

του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βάρκοσης, που είχε προταθεί αρχικά από 

                                                 
38. Ό.π., σ. 80-99, 100-107. Αν ληφθεί υπόψιν και η ύπαρξη ανέκδοτων έργων του Παπα-

γεωργίου, τα οποία, όμως, δεν έχουν εντοπιστεί ή ταυτιστεί πλήρως, συμπεραίνεται ότι 

ο ίδιος δοκιμάστηκε στο πεδίο της συγγραφής σε διάφορους τομείς. Είχε μάλιστα εντα-

χθεί στους κύκλους των διανοουμένων τόσο της Βιέννης, όσο και της Βουδαπέστης, με 

τους οποίους επικοινωνούσε προσδοκώντας την ανάγνωση των κειμένων του (στο ίδιο, 

σ. 107-113). 

39. Στάικος, ό.π., σ. 358. 

40. Τεμπέλης, ό.π., σ. 156-157, 160, 164. 
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τον Βούλγαρη ως «μερικός» ή «οἰκειακός» δάσκαλος στο αρχοντικό των 

Σακελλάριων, δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Βούλγαρη ως άμεσου διαδό-

χου του, αν και διέθετε διδακτική εμπειρία και είχε προ πολλού ολοκληρώ-

σει και πανεπιστημιακές σπουδές φιλοσοφίας στη Γερμανία. Έτσι πιθανώς 

εξηγείται το ότι ο Βούλγαρης, ως άμεσο διάδοχό του πρότεινε τον Διονύσιο 

εκ Ραψάνης, έναν άσημο τότε ιεροδιάκονο και μάλιστα μαθητή του, ο οποί-

ος τελικά δίδαξε εκεί για διάστημα δύο ετών. Αν και ο Βούλγαρης συνέστη-

σε στη συνέχεια τον Βάρκοση –που παρέμενε ώς τότε οικοδιδάσκαλος– ως 

«κοινόν» δάσκαλο της σχολής της Κοζάνης, εκείνος τον Ιανουάριο του 1755 

δίδασκε τη μετάφραση της Λογικής του Baumeister, την οποία μαζί με τη 

μετάφραση της Μεταφυσικής του ίδιου συγγραφέα αντέγραφε ο μαθητής του 

Κωνσταντίνος Σακελλάριος.
41

 Την έκδοση αυτής της μετάφρασης της 

Λογικής του Baumeister χρησιμοποίησε προγραμματισμένα το 1795 και ο 

Ψαλίδας ακριβώς προς αντικατάσταση της Λογικής του Βούλγαρη, αναφέρο-

ντας μία φορά τον Βάρκοση ως μεταφραστή της. Ο Παπαγεωργίου όμως 

στην επιστολή και στο προοίμιο, όπως τα συνέθεσε ο ίδιος με την προσθήκη 

συναφούς ποιητικής κατακλείδας,
42

 πρόβαλε περισσότερο και μάλιστα επαι-

νετικότατα τον Βάρκοση ως αρχικό μεταφραστή
43

 ενός έργου στην ελληνική 

                                                 
41. Ηλίας Τεμπέλης, «Ο Καρδινάλιος της Καθολικής Εκκλησίας και Επίσκοπος Σερβίων 

και Κοζάνης Μελέτιος Κατακάλου», Η Δυτική Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους, 

σ. 637-638 (βλ. παραπάνω, σημ. 18)· πβ. K. Θ. Πέτσιος, «Η διδασκαλία της Λογικής 

κατά την περίοδο του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού», Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός (από-

πειρα µιας νέας ερευνητικής συγκοµιδής), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Κοζάνη 8-

10 Νοεµ. 1996, Κοζάνη 1999, σ. 367 (σηµ. 71)· ο ίδιος, «Παρατηρήσεις στο δηµοσιευ-

µένο έργο του Αθανασίου Ψαλίδα (1767-1829)», Ηπειρωτικά Γράµµατα 3 (2003) 192, 

σηµ. 82. 

42. Στο Παράρτημα του παρόντος άρθρου παρατίθεται το ποίημα του Παπαγεωργίου, το 

οποίο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον χορηγό της έκδοσης Αθ. Μανούση· πβ. Γ. 

Λάιος, Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος αι.), 

[Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 60, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών], Θεσσαλονίκη 1982, 

σ. 155. Αυτό είναι το εκτενέστερο ποίημα του Παπαγεωργίου και το μοναδικό με περιε-

χόμενο σχετικό με τη λογική. Ο Ζαβίρας (ό.π., σ. 462) γνώριζε πολλά «ἔπη ἡρωελεγικὰ 

Ἰαμβικά» του Παπαγεωργίου, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στο έργο του Μανουήλ 

Μοσχόπουλου Περὶ σχεδῶν – Γραμματική (Βιέννη 1773), αλλά και αυτά φέρονται να 

έχουν συνταχθεί από άλλον, δηλ. τον Κ. Χ. Γ. Τζεχάνη (Παπάς, ό.π., σ. 101). 

43. Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋµαϊστέρου, Λογική. Ξυνυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ αὐτοῦ Λατινιστὶ 

Μεθόδῳ Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς τὴν Ἑλλά-

δα φωνὴν παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ 

Ἰωαννίνων· Τύποις ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασιν Ἀθανασίου Γεωργίου Μανούση Τοῦ ἐκ Σιατί-

στης. Δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ τὰ ἐνταῦθα φιλο-
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γλώσσα άξιου να προστεθεί στα ήδη διαθέσιμα ελληνικά έργα λογικής.
44

 

Έτσι, χρησιμοποίησε το όπλο του Ψαλίδα, ακριβώς για την επίτευξη του 

αντίθετου σκοπού, προκειμένου να διασκεδαστεί και η εντύπωση ότι ο 

Βάρκοσης, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε αποβιώσει, επεδίωκε να εκτοπίσει το 

αντίστοιχο έργο του Βούλγαρη. 

Ο Παπαγεωργίου πρέπει να είχε συνεργαστεί με τον Βεντότη τουλά-

χιστον τρεις φορές, προτού εκείνος εκδώσει το 1795 τη μετάφραση της 

Λογικής του Friedrich Christian Baumeister. Οι δύο πρώτες συνεργασίες 

τους ολοκληρώθηκαν το 1783. Ειδικότερα, στην έκδοση της Εκκλησιαστικής 

Ιστορίας του Μελετίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τότε στο τυπογραφείο 

του Josef Edler von Baumeister στη Βιέννη, υπάρχουν τρία επιγράμματα του 

Παπαγεωργίου και ένας διευκρινιστικός για το σύγγραμμα πρόλογος του 

Βεντότη.
45

 Στις αρχές της δεκαετίας του 1780 οι Παπαγεωργίου και Βεντό-

της ζούσαν στην Ουγγαρία εργαζόμενοι ως δάσκαλοι σε σχολεία των ελλη-

                                                                                                                   
σοφικὰ Μαθήµατα ἐνασχολουµένου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ 

Τυπογραφίᾳ Γεωργίου Βενδότη, σ. [7]: «ἀπὸ τῆς τῶν ῥωμαίων καὶ εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων 

φωνὴν μετενεχθεῖσαν παρὰ τοῦ ἤδη μακαρίτου τοὔνομάτε καὶ τοὐπίκλην Νικολάου 

Βάρκοση, τοῦ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ θεοσεβεστάτῃ ὑψηλότητι γνωρίμου, ὡς ἡ φήμη, ποτὲ 

γενομένου», σ. [11]: «ἔπειτα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος καὶ εἰς τὴν καθ’ Ἕλληνας φωνὴν 

μεταφρασθεῖσα παρὰ Κυρίου Νικολάου τοὐπίκλην Βάρκοση». 

44. Ό.π., σ. [12]: «ὅτι τοίνυν τοιαύτη, ἤγουν ἀρίστη αὐτὴ ἡ Λογικὴ τοῦ Βαϋμαϊστέρου, οὐ-

δενός, ὡς προλαβόντες εἴπομεν, δεῖται λόγου, ὅτι δὲ ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τὰς ἄλλας, ἃς εἰς τὴν 

Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἔχομεν λογικὰς (διατὶ τὸ ἐν ἅπασι τοῖς συγγράμμασι παλαιοῖς τε 

καὶ νέοις ζητεῖν τὸ τέλειον, εἶναι καὶ ἀδιάκριτον, ἴσως δὲ ἀδύνατον) ἠμπορεῖ τὰ μέγιστα 

καὶ κατὰ πολλὰ νὰ χρησιμεύσῃ, καὶ μάλιστα εἰς τὴν τοῦ Εὐγενίου ὄντως Λογικήν, μὰ 

δηλίου τινος, τὸ τοῦ λόγου, δεομένων εἰς κατάληψιν τοῦ κολυμβητοῦ, τοῦτο ἀναγνό-

ντες αὐτὴν καὶ ἰδόντες ἐμπράκτως τὴν ἀπ’ αὐτῆς καὶ εἰς ὅλας ἐκείνας, ἃς τυπωμένας 

ἔχομεν εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Λογικάς, θέλετε τὸ ὁμολογήσει καὶ οἱ ἴδιοι ἑκόντες τε ἀέκοντι, 

καθ’ Ὅμηρον εἰπεῖν, θυμῷ». 

45. Μελέτιος μητροπ. Αθηνών, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Μελετίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, 

Μετενεχθεῖσα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς εἰς τὴν ἡμετέραν ἁπλοελληνικὴν φράσιν, εἰς τόμους τρεῖς 

διαιρεθεῖσα· καὶ πλουτισθεῖσα μὲ πολλὰς χρησίμους, καὶ ἀναγκαίας ὑποσημειώσεις, καὶ 

ἀκριβεῖς πίνακας· παρὰ Γεωργίου Βενδότη ἐκ Ζακύνθου, καὶ παρ’ αὐτοῦ διορθωθεῖσα. 

Νῦν πρῶτον Τύποις ἐκδοθεῖσα δὲ ἐπιστασίας, καὶ ἀκριβοῦς ἐπιμελείας Πολυζώη Λαμπα-

νιτζιώτη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Καὶ παρ’ αὐτοῦ προσφωνηθεῖσα Τῷ Ὑψηλοτάτῳ, Εὐσεβε-

στάτῳ, καὶ Γαληνοτάτῳ Αὐθέντη, καὶ Ἡγεμόνι πάσης Οὐγγροβλαχίας Κυρίῳ Κυρίῳ Ἰω-

άννῃ Νικολάῳ Καραντζᾷ. Τόμος Α. Περιέχων πρῶτον μὲν μίαν πολυμαθεστάτην Εἰσαγω-

γὴν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν, μετὰ ταῦτα δὲ ἄρχεται ἀπὸ Χριστοῦ Γεννήσεως ἕως 

τοὺς Τετρακοσίους Χρόνους. ˏαψπγ΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας. 1783. Παρὰ Ἰωσήπῳ 

Βαουμεϊστέρῳ, Νομοδιδασκάλῳ, καὶ Τυπογράφῳ, σ. ιβ΄-ιθ΄, κβ΄-κγ΄. Βλ. Παπάς, ό.π., 

σ. 103-104· Στάικος, ό.π., σ. 62.  
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νικών κοινοτήτων της Βούδας και της Πέστης.
46

 Ο Βεντότης στην Ουγγαρία 

έμεινε λιγότερο από δύο έτη, διότι, ως ανήσυχο πνεύμα, δυσφορούσε με τη 

γενικότερη πνευματική ατμόσφαιρα και δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί από 

τον δικό του εκπαιδευτικό ρόλο. Ο Παπαγεωργίου όμως, παραμένοντας και 

διδάσκοντας εκεί, προφανώς χρειάστηκε έντυπο διδακτικό εγχειρίδιο, για 

την προετοιμασία της εκτύπωσης του οποίου θα μπορούσε να εμπιστευτεί 

τον πρώην συνάδελφό του και αργότερα τυπογράφο Βεντότη, ο οποίος εν τω 

μεταξύ είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη. Ο Παπαγεωργίου για τις ανάγκες των 

μαθητών του στην Ουγγαρία εξέδωσε το 1783 το βιβλίο του Οἰκιακὸς καὶ 

Πρόχειρος Διδάσκαλος τῶν ἀρχαρίων τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης στο τυπογρα-

φείο του Josef Edler von Baumeister στη Βιέννη.
47

 Δεδομένου ότι σε αυτό 

το τυπογραφείο ο Βεντότης εργαζόταν περίπου από τα τέλη του 1781 και ότι 

όλα τα ελληνικά έντυπα από το ίδιο τυπογραφείο εκδόθηκαν κατόπιν δικής 

του επιμέλειας,
48

 θεωρείται πολύ πιθανό ότι ο Παπαγεωργίου αναφερόταν 

και στον Βεντότη, όταν έγραφε στη δεύτερη έκδοση του ως άνω βιβλίου του 

σχετικά με την προετοιμασία του, ότι δηλ. το καταμέρισε «εἰς δύο Τυποθέ-

τας, διὰ νὰ εὔγῃ μίαν ὥραν προτήτερα ἀπὸ τὸν Τύπον».
49

 Σημειωτέον ότι 

                                                 
46. Στάικος, ό.π., σ. 126· Παπάς, ό.π., σ. 60. 

47. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Οἰκιακός, καὶ Πρόχειρος Διδάσκαλος, τῶν ἀρχαρίων τῆς Ἑλλη-

νικῆς Γλώσσης. Τουτέστι Βιβλίον ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὁ ἐπιμελὴς μαθητής, μόνος του δύναται 

νὰ μάθῃ, οὐ μόνον Λέξεις ἱκανὰς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ὡσὰν ὁποῦ περιέχει. Α΄ Ὀνο-

μαστικὸν Μικρόν. ἀλλ’ ἀκόμι Β΄, καὶ Περιόδους, ἐν αἷς εἰσὶ καὶ Γνῶμαί τινες, καὶ Παροι-

μίαι. καὶ Γ΄, Διαλόγους, ὁποῦ ἕως τὴν σήμερον, ἄλλο τοιοῦτον εἰς τὸ Γένος τῶν Ῥωμελι-

τῶν δὲν ἐφάνη. καὶ πολλοὶ μετὰ προθυμίας τὸ ἐζητοῦσαν. ἐρανισθέν. Παρὰ Μιχαὴλ παπᾶ 

Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως· τύποις ἐξεδόθη, διὰ κοινὴν ὠφέλειαν ὅλων τῶν Ῥωμελιτῶν 

νέων, δι’ ἐξόδων καὶ δαπάνης, τῶν Ἐντιμελλογιμωτάτων αὐταδέλφων, Κυρίου Ναούμ, 

καὶ Κυρίου Κωσταντίνου, Μόσχα· τῶν τῆς Οὐγγαρίας Εὐγενῶν. ˏαψπγ΄. Ἐν Βιέννῃ τῆς 

Ἀουστρίας. 1783. Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ, Ἰωσήπου Βαουμεϊστέρου, τοῦ Νομοδιδασκάλου. 

48. Στάικος, ό.π., σ. 127: «Είναι αμφίβολο κατά πόσον ο Ιωσήφ Βαουμάιστερ τύπωσε ποτέ 

ελληνικό βιβλίο και το πιθανότερο είναι ότι όλα τα ελληνικά έντυπα βγήκαν από τα χέ-

ρια του Βεντότη ... ενώ δεν αποκλείεται να τυπώθηκαν με τον κόπο κάποιου ανώνυμου 

Έλληνα τυπουργού. Ο Βεντότης τύπωνε στα πιεστήρια του Βαουμάιστερ, προετοίμαζε 

μεταφραστική εργασία για το τυπογραφείο και, ταυτόχρονα, επιμελείτο και αποκαθι-

στούσε ελληνικά χειρόγραφα προς έκδοση». 

49. Παπαγεωργίου, ό.π., Δεύτερη έκδοση, «Ἀλφαβητάριον» («Τῷ Εὐγνώμονι Ἀναγνώστῃ», 

σ. [1]). Σύμφωνα με επαληθευθείσα υπόθεση του Παπά (ό.π., σ. 97-98, σημ. 311), αυτό 

το έργο του Παπαγεωργίου γνώρισε δύο διαφορετικές εκδόσεις με τα ίδια τυπογραφικά 

βιβλιολογικά στοιχεία. Ο Σιατιστινός λόγιος εξηγεί στην ίδια σελίδα της δεύτερης έκδο-

σης: «Ἀφ’ οὗ μὲ ἀρέσκειαν πολλήν, εἶδον τινὲς τῶν ἐλλογίμων, τὸ παρὸν Βιβλίον τετυ-

πωμένον ... μὲ ἐσυμβούλευσαν ἀδελφικῶς, ὅτι εἰς τὸ τέλος τοῦ Βιβλίου νὰ βάλλω καὶ 
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από τον οίκο του Josef Edler von Baumeister εκδόθηκε το 1791 και η διδα-

κτορική διατριβή του Ψαλίδα, στους συνδρομητές της οποίας περιλαμβάνο-

νται και οι Αθανάσιος Μανούσης, Γεώργιος Ζαβίρας και Κωνσταντίνος 

Ζαβίρας.
50

 Το 1793 ο Παπαγεωργίου εξέδωσε στο τυπογραφείο του ίδιου 

του Βεντότη την τρίτη έκδοση του βιβλίου του Πρόχειρος καὶ Ευπόριστος 

Διδάσκαλος τῶν πρωτοπείρων Ῥωμελιτῶν τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης·
51

 αυτή 

ήταν η τρίτη μεταξύ τους συνεργασία. Έτσι, προκύπτει ότι ήδη πριν από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1780 και έως το 1795 ο Παπαγεωργίου, ο Ψαλίδας, 

ο Βεντότης, ο Αθανάσιος Μανούσης και οι αδελφοί Γεώργιος και Κωνστα-

ντίνος Ζαβίρας κινούνταν –ο καθένας με την ιδιότητά του– στον εκδοτικό 

χώρο της Βιέννης, έχοντας αναπτύξει και συναφείς συνεργασίες. 

Σημειωτέον επιπλέον ότι στην επικράτηση του Παπαγεωργίου κατά την 

αντιπαράθεσή του με τον Ψαλίδα πρέπει έμμεσα να συνέτεινε το γεγονός ότι 

ο Παπαγεωργίου συνδεόταν λόγω καταγωγής και φιλίας με τον Σιατιστινό 

έμπορο Αθανάσιο Μανούση, τον χορηγό της έκδοσης. Γενικότερα, το πρώτο 

γραπτό τεκμήριο για το οικογενειακό όνομα Μανούση στη Σιάτιστα ανάγε-

ται στα 1715, δηλ. λίγα έτη πριν από τη γέννηση του Παπαγεωργίου. Ο 

Γεώργιος Μανούσης ([;]-1790) μάλιστα, πατέρας του Αθανασίου, ήταν 

δραστήριο μέλος της ελληνικής παροικίας της Βιέννης έχοντας ιδρύσει εκεί 

εμπορικό οίκο. Ο Αθανάσιος Μανούσης διαδέχθηκε τον πατέρα του στον 

εμπορικό οίκο, αλλά, επίσης, ανέπτυξε σχέση με τα γράμματα τόσο ως χο-

                                                                                                                   
Ἀλφαβητάριον, λέγοντες, ὅτι τὰ προεκδοθέντα σου Ἀλφαβητάρια ἔγεναν σπάνια, ὅθεν 

καλὸν ἦτον νὰ προστεθῇ εἰς αὐτὸ τὸ Βιβλίον, καὶ Ἀλφαβητάριον». 

50. Ψαλίδας, Ἀληθὴς Εὐδαιµονία, φ. [20v]-[24r]· Λάιος, ό.π., σ. 155, σημ. 2. Για τον Κων. 

Ζαβίρα, αδελφό του Γεωργίου, βλ. Γριτσόπουλος, ό.π., σ. 160: «Το περιβάλλον του Ζα-

βίρα ήτο εκ πάσης πλευράς εκλεκτόν ... Μεταξύ των συγγενών και φίλων, που τον περι-

έβαλλον, πρώτος πρέπει να μνημονευθή ο αδελφός του Κωνσταντίνος». 

51. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, Πρόχειρος καὶ εὐπόριστος διδάσκαλος, τῶν πρωτοπείρων Ῥω-

μελιτῶν τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης. Τοὐτέστι, Βιβλίον ἐπωφελέστατον, καὶ ἀναγκαιότατον 

εἰς ἐκείνους τοὺς Ῥωμελίτας ὁποῦ ποθοῦσι, διὰ νὰ μάθωσι τῶν Γερμανικῶν Γραμμάτων 

τὴν Ἀνάγνωσιν· διαφόρων πραγμάτων Ὀνομασίας, καὶ Συνομιλίας ἀναγκαιοτάτας· ὡσὰν 

ὁποῦ περιέχει πρῶτον, Γερμανικὸν Ἀλφαβητάριον· δεύτερον, Ῥωμαιϊκογερμανικὸν Λεξι-

κόν· καὶ τρίτον, Γερμανορωμαιϊκοδιαλόγους· διὰ περισσοτέραν ὠφέλειαν τῶν ἀρχαρίων 

τῆς Γερμανικῆς Γλώσσης, συγγραφέντα μὲν τὰ Γερμανικά, καὶ μὲ Γερμανικά, καὶ Ἑλλη-

νικὰ Γράμματα, καὶ ἐρανισθέντα, παρὰ Μιχαὴλ παπᾶ Γεωργίου, τοῦ Σιατιστέως. Νῦν τὸ 

δεύτερον ἐκδοθέντα, μετὰ τῆς προσθήκης ἐν τῷ τέλει, Ἱστοριῶν τινῶν συνοπτικῶν ἠθι-

κῶν, πρὸς γύμνασιν τῶν νέων φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου Κωνσταντίνου Κουσκου-

ρούλη. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας ˏαψϟγ΄. Ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας Γεωργίου 

Βεντότη. 
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ρηγός εκδόσεων, όσο και ως αντιγραφέας και κάτοχος χειρογράφων με 

πραγματείες, όπως εκείνες του Πρόκλου, του Ιωσήφ Βρυεννίου και του 

Johann Friedrich Wucherer.
52

 Δεδομένου ότι ο Παπαγεωργίου πρέπει να 

ήταν περίπου συνομήλικος με τον Γεώργιο Μανούση, τότε προφανώς ο 

τελευταίος θα γνώριζε το διδακτικό έργο του Παπαγεωργίου όχι μόνο στη 

Σιάτιστα, όπου και σχολάρχησε στις αρχές της δεκαετίας του 1750, αλλά και 

αργότερα στη Βιέννη και αλλού. Περαιτέρω, και ο κατά πολύ νεότερος Αθα-

νάσιος Μανούσης θα γνώριζε αυτήν τη δραστηριότητα του Παπαγεωργίου, 

καθώς επίσης και την πολυετή συνεργασία του με τον Βεντότη, εκδόσεις του 

οποίου ο ίδιος χρηματοδοτούσε, όπως συνέβη με εκείνη της μετάφρασης της 

Λογικής του Baumeister. 

 

 
 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι στα 1795 ο Παπαγεωργίου, σε ηλικία 

68 ετών, διέθετε από το παρελθόν την εμπειρία της μαθητείας στον Βούλγα-

ρη, όπως επίσης και γνώση των επιλογών των συναδέλφων του ιερέα Μιχα-

ήλ και Βάρκοση ως προς τη διδασκαλία της αριστοτελικής φιλοσοφίας και 

λογικής υπό το πρίσμα του κορυδαλισμού. Προφανώς, ο Παπαγεωργίου 

γνώριζε το έντονο περιεχόμενο των επιστολών, τις οποίες απηύθυνε σε αυ-

τούς ο Βούλγαρης ήδη από το 1748. Η διαμάχη κατέληξε το 1755 όχι μόνο 

με την επικράτηση των αντιπάλων του Βούλγαρη στις σχολές της Σιάτιστας 

και της Κοζάνης, αλλά και με την οριστική απομάκρυνση του Παπαγεωρ-

γίου από τη γενέτειρά του. Στα επόμενα έτη ο Παπαγεωργίου πρέπει να δια-

τήρησε επαφή με τον Βούλγαρη και να συνέβαλε στην υλοποίηση κάποιων 

στόχων του, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της Ουνίας. Στην ελληνική 

παροικία της Βιέννης, όπου ζούσε ήδη από το 1767, ο Παπαγεωργίου συνερ-

γάστηκε και με τον Βεντότη και εξοικειώθηκε γενικότερα με τους μηχανι-

σμούς παραγωγής του βιβλίου, ενώ ήταν δεδομένη η οικογενειακή φιλία του 

με τον συντοπίτη του Αθανάσιο Μανούση. Όταν ο Ψαλίδας παρουσίασε 

στον Παπαγεωργίου την πρώτη έκδοση της Λογικής του Friedrich Christian 

Baumeister, πιθανότατα ένιωθε ότι ευρισκόταν σε οικείο περιβάλλον, 

δεδομένου και του ότι οι ανεψιοί του Παπαγεωργίου υπήρξαν στο παρελθόν 

                                                 
52. Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη (18ος – µέσα 19ου αἰώνα), εκδ. Ηρόδοτος, Αθή-

να 2011, σ. 176, 198, 225, 309, 328· Λάιος, ό.π., σ. 150-155. 
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συνδρομητές της διδακτορικής διατριβής του. Ο Παπαγεωργίου μετά τη 

δυσάρεστη έκπληξη από την ανάγνωση του προοιμίου, από κάθε άποψη είχε 

τον τρόπο να αποτανθεί άμεσα τόσο στον χορηγό, όσο και στον ίδιο τον 

εκδότη, απαιτώντας την αντικατάσταση της έκδοσης, μέσω της οποίας, με 

ευθύνη του 28χρονου Ψαλίδα, είδε να θίγεται για άλλη μια φορά το κύρος 

του Βούλγαρη, του γηραιού πλέον δασκάλου του. Διαθέτοντας σχετική άνε-

ση, επίσης εύκολα ο Παπαγεωργίου προχώρησε στην εκ νέου σύνταξη αφιέ-

ρωσης, επιστολής και προοιμίου για τη δεύτερη έκδοση. Έτσι, στη Βιέννη ο 

Παπαγεωργίου πέτυχε εκεί ακριβώς που είχε ο ίδιος αποτύχει στη σχολή της 

γενέτειράς του Σιάτιστας: να αναχαιτίσει στο πρόσωπο του Ψαλίδα τους Έλ-

ληνες αντιπάλους του Βούλγαρη και να καταστήσει τη Λογική του Friedrich 

Christian Baumeister συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική εκείνης του 

Βούλγαρη. Με τον επιχειρηθέντα συσχετισμό ποικίλων δεδοµένων, φωτίζε-

ται πλέον μία σημαντική πτυχή της πνευµατικής και ιδεολογικής διαµάχης 

µεταξύ των εκπροσώπων του νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού Αθανασίου Ψαλί-

δα και Ευγενίου Βούλγαρη, ένα επεισόδιο της οποίας, λόγω της δυναμικής 

παρέμβασης του Μιχαήλ Παπαγεωργίου, προκάλεσε σηµαντική πολυεπίπε-

δη αναστάτωση στην ελληνική παροικία της Βιέννης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δημοσιευμένο στο: Φριδερίκου Χριστιανοῦ Βαϋµαϊστέρου, Λογική. Ξυνυφανθεῖσα µὲν ὑπ’ 

αὐτοῦ Λατινιστὶ Μεθόδῳ Μαθηµατικῇ κατὰ Βόλφιον· Μεταφρασθεῖσα δὲ ἀπὸ τῆς Λατινίδος εἰς 

τὴν Ἑλλάδα φωνὴν παρὰ τοῦ Σοφολογιωτάτου Διδασκάλου Κυρίου Νικολάου Βάρκοση Τοῦ ἐξ 

Ἰωαννίνων· Τύποις ἐκδοθεῖσα ἀναλώµασιν Ἀθανασίου Γεωργίου Μανούση Τοῦ ἐκ Σιατίστης. 

Δι’ ἐπιµελείας καὶ ἀκριβοῦς διορθώσεως σπουδαίου τινὸς περὶ τὰ ἐνταῦθα φιλοσοφικὰ Μαθή-

µατα ἐνασχολουµένου. Ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας 1795. Ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Τυπογραφίᾳ Γεωργίου 

Βενδότη, σ. [13]. 

 
 

[ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ] 

Δέξασθε, κ’ ἀναδρέψασθε, ἅπερ αὐτὴ προσφέρει 

Ὑμῖν ἄνθη καὶ ὄφελος, εἰς ὠφέλειαν πάντων. 

Τὶ γὰρ τινὰς ἐκ Λογικῆς ἰδεῖν οὐχὶ προσμένει; 

Οὐ διευθύνει Λογικὴ τὰς ἐνεργείας πάντων; 

Νοὸς οὐχ αὕτη πέφυκεν εὐθύτης καὶ ἡ στάθμη; 

Οὐ δι’ αὐτῆς οἱ ἄνθρωποι καλῶς νοεῖν ποθοῦσι; 

Καὶ συλλογίζεσθαι καλῶς αὐτὴ εἶναι ἡ στάθμη, 

Καὶ συμπεραίνειν ἄπταιστα, αὐτὴν ὅσοι ζητοῦσι 

Μανθάνουσι, διδάσκονται, ἀλλὰ καὶ γαυριῶσι, 

Ἐὰν ὑπόκουφοι εἰσί, μὰ ἂς εἰπῇ καὶ ἄλλος 

Τὴν ἀπ’ αὐτῆς ὠφέλειαν, ἔστω δὲ καὶ τὸ κάλλος, 

ᾯπερ ψυχὴ καλλύνεται, ὅσοι δὲ γαυριῶσι, 

Τὴν Λογικὴν οὐκ ἔμαθον, καθὼς αὐτὴ διδάσκει. 

Διδάσκει γὰρ αὐτὴ καλῶς νὰ μεταχειρισθῶμεν 

Κι’ αὐτήν, καὶ ἄλλην μάθησιν, μὰ ὄχι νὰ πηδῶμεν, 

Μωραίνοντες, τυφλώττοντες, καθὼς αὐτὴ οὐ φάσκει. 

Φῶς γὰρ ἐστὶν ἡ μάθησις, καὶ σκότος φυγαδεύει, 

Ἐὰν μόνον τινὰς αὐτὴν καλῶς τὴν ἐκμανθάνῃ, 

Φεύγων ἅπερ αὐτὴ φευκτὰ λέγει καὶ φυγαδεύει, 

Διώκων δὲ καὶ ἐκζητῶν, ἅπερ πᾶσιν ἀνδάνει. 

Δέξασθε, λέγω, ἅπαντες νέοι καὶ πατριῶται! 

Δέξασθε, κ’ ἀναμνήσθητε κἀμοῦ τοῦ πατριώτου, 

Ὃς καὶ εἰμὶ καὶ ἔσομαι φίλος, ὦ πατριῶται! 

Καθὼς καὶ ὑπογράφομαι, υἱὸς ὢν πατριώτου, 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ 

 

 



ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ 
δρ. ιστορίας του δικαίου 

 

 

 

Το αγαρλήκι ως θεσμός γαμήλιας παροχής 

στην Κοζάνη κατά την Τουρκοκρατία 
 

 

 

ατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας αναπτύχθηκε αξιοσημείωτο μετα-

βυζαντινό δίκαιο προς επίλυση κοινωνικών οικονομικών και εν γένει 

νομικών προβλημάτων των ελληνικών πληθυσμών, οι οποίοι υπάγονταν σε 

ένα ιδιόμορφο νομικό καθεστώς, στο οποίο ίσχυε αφενός το μεταβυζαντινό 

εκκλησιαστικό δίκαιο αφετέρου το οθωμανικό μουσουλμανικό δίκαιο των 

κατακτητών. Εκκίνηση της παρούσας εργασίας αποτελεί μια απόφαση του 

Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και 

Κοζάνης του έτ. 1894, η οποία αναφέρεται στον θεσμό του αγαρληκιού. 

 

 

I. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

1. Το αγαρλήκι 

 

Ο όρος αγαρλήκι ή αγριλίκι, όπως είναι συνηθέστερος, είναι τουρκικής 

προέλευσης (ağırlık) και ερμηνεύεται ως: τα χρήματα, χρυσαφικά και ενδύ-

ματα που προσφέρονταν στη νύφη από τον γαμβρό, σύμφωνα με προηγού-

μενη συμφωνία.
1
 Η απόδοση μιας πρόγαμης δωρεάς με τουρκική ορολογία 

θέτει το ερώτημα αν το περιεχόμενο της δωρεάς αυτής είναι ταυτόσημο στο 

μουσουλμανικό και μεταβυζαντινό δίκαιο ή είναι απλώς κάποιος εννοιολο-

                                                 
1. Ο βασικός εννοιολογικός προσδιορισμός του ağarlık είναι το βάρος, το φορτίο, οι απο-

σκευές, η σοβαρότητα, ο βραχνάς, ο εφιάλτης. Αλλά κατά την έννοια της παροχής είναι 

τα χρήματα, ρούχα, κοσμήματα κλπ. που δωρίζονταν στη νύφη από τον γαμβρό, σύμ-

φωνα με προηγηθείσα συμφωνία· βλ. λεξικό Türkçe/Osmanlıca İngilizce, Redhouse 

2000, σ. 20. 

Κ 



74 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ 

γικός παραλληλισμός που απηχεί ενδεχομένως τις ιστορικές καταβολές του 

αγαρληκιού. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει αποσαφήνιση του όρου ağırlık ως 

γαμήλιας παροχής του μουσουλμανικού δικαίου. Επίσης, ο όρος αγαρλήκι 

θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και σε σχέση με μια άλλη παροχή με παραπλή-

σιο περιεχόμενο, που παρείχε ο άνδρας λόγω του γάμου, και αποδίδεται με 

τον όρο mehr. Το ağırlık, κατά το μουσουλμανικό δίκαιο, ήταν πρόγαμη 

δωρεά του άγαμου συζύγου –ειδικότερα του χήρου– προς τη νύφη που ήταν 

παρθένα.
2
 Το mehr ήταν η πιο σημαντική ρήτρα που περιλάμβανε το γαμή-

λιο συμβόλαιο με το οποίο συναπτόταν ο γάμος, και ήταν το ποσό που ανα-

λάμβανε να πληρώσει ο γαμβρός στη νύφη, ένα μέρος του οποίου καταβαλ-

λόταν κατά τη σύναψη της συμφωνίας, ενώ το υπόλοιπο με την τέλεση του 

γάμου.
3
 

Ως νομικός όρος του μεταβυζαντινού δικαίου το αγαρλήκι, κατά την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας, απαντά υπό διάφορο περιεχόμενο, κύριο χαρα-

κτηριστικό του οποίου είναι ότι αποτελεί γαμήλια παροχή η οποία διαμορ-

φώθηκε ως θεσμός του εθιμικού δικαίου. Ο επιμέρους εννοιολογικός προσ-

διορισμός του όρου συναρτάται κάθε φορά με το πρόσωπο που προέβαινε 

στην παροχή, αλλά και με τον σκοπό και τη λειτουργία της παροχής. 

Σε μέρος της βιβλιογραφίας, ο όρος αγαρλήκι είναι ταυτόσημος με τον 

όρο παλληκαριάτικο, ο οποίος μαζί με το κοριτσιάτικο ήταν έθιμα που απέ-

βλεπαν στην οικονομική διασφάλιση του νεωτέρου στην ηλικία από τους 

συζύγους, τόσο κατά τη διάρκεια του γάμου, όσο και για το χρονικό διάστη-

μα μετά τον θάνατο του μεγαλυτέρου στην ηλικία συζύγου.
4
 Άλλοι μελετη-

τές του θεσμού ως αγαρλήκι θεωρούν αποκλειστικά το παλληκαριάτικο, την 

                                                 
2. Π. Ι. Ζέπος, «Παλληκαριάτικον ή αγριλίκιον», Πελοποννησιασικά 5 (1962) 322 [ανα-

δημοσ.: Annales, περιοδική έκδοση Τμ. Νομικής ΑΠΘ, 2/2 (1988) 689]. 

3. Ως mehr αναφέρει ο Αλεξάκης το ποσό το οποίο θεωρεί ότι προκατέβαλε ο άνδρας ως 

εγγύηση στον καδή ή τον μουφτή για την ολοκλήρωση του γάμου. Το ποσό αυτό υπο-

λογίζεται σε δέκα έως σαράντα λίρες, τις οποίες η γυναίκα ελάμβανε σε περίπτωση δια-

ζυγίου· Ε. Π. Αλεξάκης, Η εξαγορά της νύφης, Αθήνα 1984, σ. 23. Το mehr απαντά στη 

Θεσσαλία και ειδικότερα στη Λάρισα κατά τον 17ο αιώνα. Για το θέμα αυτό βλ. Γ. Σα-

λακίδης, Η Λάρισα (Yenişehir) τα μέσα του 17ου αιώνα. Κοινωνική και οικονομική ιστο-

ρία μιας βαλκανικής πόλης και της περιοχής της με βάση τα οθωμανικά ιεροδικαστικά έγ-

γραφα των ετών 1050-1052 (1650-1652), σ. 52-53 (όπου και σχετική βιβλιογραφία)· 

Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 689-690. 

4. Για τον θεσμό αυτό βλ. Χαράλ. Κ. Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο. Θεσμός του εθιμικού 

δικαίου στη Θάσο», Θασιακά 10 (1966-1997) 533 [Γ΄ Συμπόσιο Θασιακών μελετών, 

Πρακτικά, Καβάλα 2001]. 
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πρόγαμη δηλαδή δωρεά που εθιμικά καθιερώθηκε να δίνει η χήρα, όταν 

προέβαινε σε δεύτερο γάμο με νέο άνδρα.
5
 Αντίστοιχη πρόγαμη δωρεά απο-

τέλεσε το κοριτσιάτικο, που αφορά στην πρόγαμη δωρεά που εθιμικά επι-

κράτησε να δίδει ο χήρος άνδρας, όταν ελάμβανε ως σύζυγο πολύ νεότερή 

του γυναίκα.
6
 Όμως οι Γεωργακάς και Χριστοφιλόπουλος θεωρούν ότι το 

αγαρλήκι αποδίδει την πρόγαμη δωρεά τόσο του παλληκαριάτικου όσο και 

του κοριτσιάτικου.
7
 Σχετικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο του αγαρλη-

κιού, διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι το αγαρλήκι ταυτίζεται με τον θεσμό 

της εξαγοράς της νύφης, που σε ορισμένες περιοχές –ιδιαίτερα της Θράκης– 

διασώθηκε με τον όρο baba-hakki: τουρκικός όρος που σημαίνει «πατρικό 

δικαίωμα» και αποδίδει τον εθιμικό θεσμό να καταβάλει ο γαμβρός στον 

πεθερό του τίμημα ως αποζημίωση του πατέρα για τη στέρηση του πατρικού 

επί της θυγατέρας του δικαιώματος (baba-hakki).
8
 

Η παραπάνω διαγραμματική παρουσίαση των συναφών όρων απόδοσης 

της παροχής του αγαρληκιού καταγράφει το ασαφές μεταξύ τους εννοιολο-

γικό περιεχόμενο και επιβάλλει μια εκτενέστερη αναφορά στο παλληκαριά-

τικο, το κοριτσιάτικο, το baba-hakki αλλά και στην πρόγαμη δωρεά και το 

υπόβολο, προκειμένου να οριοθετηθεί επαρκώς η έννοια της παροχής. 

 

 

2. Το παλληκαριάτικο 

 

Το αγαρλήκι, με την έννοια και περιεχόμενο του παλληκαριάτικου, ανήκει 

στις παροχές που ίσχυσαν ως διαμορφωθέν τοπικό έθιμο σε διάφορες περιο-

                                                 
5. Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 72· Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Ρωμαϊκόν Δίκαιον εν διαλεκτι-

κή συναρτήσει προς το ελληνικόν, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 259· Παπαστάθης, «Κορι-

τσιάτικο», σ. 533. 

6. Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο», σ. 533. 

7. Όμηρος Γεωργακάς, «Νομικά έθιμα. Έρευνα τοπικών εθίμων και συνηθειών», Πρακτι-

κά της Ακαδημίας Αθηνών 13 (1938), σ. 631· Αναστ. Χριστοφιλόπουλος, «Βυζαντινόν 

και Μεταβυζαντινόν Δίκαιον εις τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη», Επιστ. 

Επετ. Βυζ. Σπ. 16 (1956) 322-333 [αναδημοσ.: Δίκαιον και Ιστορία, Μικρά Μελετήματα, 

Αθήνα 1973, σ. 154-175). 

8. Βλ. τη διεξοδική παρουσίαση του θεσμού στο Γ. Νάκος, «Περί του θεσμού του ‘πατρι-

κού δικαιώματος’ (baba-hakki) εις το εθιμικόν δίκαιον της Θράκης», Επιστημονική Επε-

τηρίδα Αρμενόπουλος 32 (1978) 399-410· Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο», σ. 533· Αλεξά-

κης, Η εξαγορά της νύφης, σ. 24. 
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χές της Ελλάδας, όπως στην Ήπειρο,
9
 στο νησιωτικό χώρο,

10
 κυρίως όμως 

στην περιοχή της Αθήνας
11

 και της Πελοποννήσου.
12

 Τη διάδοση του θε-

σμού στις περιοχές αυτές μαρτυρούν δικαστικές αποφάσεις αλλά και συμ-

βολαιογραφικά έγγραφα. 

Ο Ζέπος μελέτησε τον θεσμό του παλληκαριάτικου, τόσο με βάση τις 

εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις, όσο και με τα δικαιοπρακτικά έγγραφα, 

και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ως αγαρλήκι ή παλληκαριάτικο καλείται 

η δωρεά της χήρας στον άγαμο νέο πριν από τον γάμο τους. Το παλληκαριά-

τικο, κατά τον Ζέπο, αποτελούσε ιδιόρρυθμο είδος δωρεάς που διέφερε από 

την πρόγαμη δωρεά, οι δε μεταξύ τους διαφορές εντοπίζονται στα εξής: α) Η 

δωρεά δινόταν από τη γυναίκα στον άνδρα και όχι από τον άνδρα στη γυ-

ναίκα. β) Η κυριότητα των δωρουμένων πραγμάτων μετατίθετο πλήρως και 

αμετάκλητα στον άνδρα. γ) Σε περίπτωση θανάτου του ενός από τους συζύ-

γους, αν είχε προαποβιώσει η σύζυγος και δεν υπήρχαν τέκνα, τότε τα δω-

ρηθέντα ως παλληκαριάτικο επανέρχονταν στους κληρονόμους της δωρή-

τριας γυναίκας, ο άνδρας όμως κρατούσε το τρίτον της όλης αξίας του παλ-

ληκαριάτικου. Σε περίπτωση θανάτου του άνδρα, η γυναίκα είχε την επι-

καρπία του ενός τρίτου του παλληκαριάτικου, ενώ μετά τον θάνατό της η 

προίκα της περιερχόταν στους νόμιμους κληρονόμους της.
13

  

Όπως συμπεραίνει ο Ζέπος, ο θεσμός του παλληκαριάτικου κατά την 

Τουρκοκρατία απηχούσε τη δυσμενή αντιμετώπιση του δικαίου απέναντι 

στη χήρα, όπως ακριβώς και επί βυζαντινού δικαίου.
14

 Σχετικά δε με τις 

κληρονομικές συνέπειες του παλληκαριάτικου, ο θεσμός ενθυμίζει τις ρυθ-

μίσεις της πρόγαμης δωρεάς, του υποβόλου και του θεωρήτρου, όπως τέθη-

καν από τους Ισαύρους. Ιδιαίτερα μάλιστα η διαίρεση σε τρίτα, η οποία κα-

ταγράφεται στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου,
15

 ίσως διατελεί υπό την επί-

                                                 
9. Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 667. 

10. Ιδιαίτερα στη Σάμο· Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 667. 

11. Στο ίδιο, σ. 668. 

12. Στο ίδιο, σ. 668-669. 

13. Στο ίδιο, σ. 678-681. Το παλληκαριάτικο, όπως και το κοριτσιάτικο, διακρίνονται και 

από μια άλλη γαμήλια παροχή της μεταβυζαντινής περιόδου, το θεώρητρον, που αποτε-

λούσε μια παροχή του άνδρα για την παρθενία της γυναίκας του· Στ. Περεντίδης, «Πώς 

μια συνήθεια μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό; Η περίπτωση του θεωρήτρου», Αφιέρωμα 

στον Νίκο Σβορώνο, τ. 2, σ. 478-479. 

14. Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 685-686. 

15. Στο ίδιο, σ. 681-683. 
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δραση όσων ίσχυαν για την τριμοιρία. 
16

 Αναφορικά δε με τις καταβολές του 

θεσμού και τη συνάφειά του με τον αντίστοιχης τουρκικής ορολογίας θεσμό, 

ο μελετητής αντιδιαστέλλει τον θεσμό αφενός με το mehr, το οποίο απηχεί 

την αντίληψη των Οθωμανών ότι ο γάμος ρυθμίζεται ως σύμβαση αγοραπω-

λησίας, αφετέρου με το ağırlık, το οποίο αποτελεί δωρεά του χήρου άνδρα 

προς τη μελλόνυμφη παρθένα. Ειδικά για το ağırlık φρονεί ότι ήταν αδύνατο 

να μην είχε επισημανθεί από τους Έλληνες. Έτσι, αποτέλεσμα της επίδρα-

σης των δυσμενών για τη χηρεία αντιλήψεων, που ήταν κοινές για τους χρι-

στιανούς και τους μουσουλμάνους, ήταν «η διάπλασις του άλλως βαρβάρου 

εθίμου του παλληκαριάτικου ή αγριλικίου».
17

 

 

 

3. Το κοριτσιάτικο 

 

Τις γραπτές μαρτυρίες για το κοριτσιάτικο που δημοσίευσε στα Μακεδονικά 

ο Κων. Χιόνης
18

 υπό τον τίτλο «Ανέκδοτα έγγραφα της Θάσου αναφερόμε-

να στο θεσμό του παλληκαριάτικου και του κοριτσιάτικου», ερεύνησε ο 

Χαράλ. Παπαστάθης. Πρόκειται για δικαιοπρακτικά έγγραφα της περιοχής 

της Θάσου και ένα δικαιοπρακτικό έγγραφο της Αρναίας Χαλκιδικής. Σύμ-

φωνα με όσα καταγράφονται στα έγγραφα αυτά, περιεχόμενο της παροχής 

ήταν ακίνητα, δένδρα ή κινητά πράγματα. Η δωρεά αυτή από της πλευράς 

του άνδρα γινόταν όταν ο άνδρας ήταν χήρος και νυμφευόταν μια πολύ νεό-

τερή του γυναίκα προς εξασφάλισή της, εφόσον, κατά βιολογικό τουλάχι-

στον τεκμήριο, θα επιβίωνε του συζύγου της. Βάσει αυτού πιθανολογείται 

ότι το κοριτσιάτικο επρόκειτο για ανέκκλητη σύμβαση.
19

 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες, θεωρείται πιθα-

νό ότι κριτήριο για την παροχή κοριτσιάτικου ήταν η διαφορά ηλικίας και 

                                                 
16. Σύμφωνα με τον θεσμό της τριμοιρίας, αν πεθάνει ο ένας γονέας και υπάρχει τέκνο το 

οποίο στη συνέχεια αποβιώσει, ο επιζών γονέας δεν κληρονομεί ολόκληρη την περιου-

σία του τέκνου, αλλά αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη: το πρώτο διατίθεται σε μνημόσυνα, 

το δεύτερο περιέρχεται στους γονείς του προαποβιώσαντος συζύγου, ενώ το τρίτο κλη-

ρονομεί ο επιζών σύζυγος· Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερ-

σόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας. [Το Δίκαιον της Τουρκοκρατίας 1]», Επιστ. 

Επετ. Σχολής ΝΟΕ 8 (1986) 192-193. 

17. Ζέπος, «Παλληκαριάτικον», σ. 691. 

18. Μακεδονικά 14 (1974) 139-150. 

19. Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο», σ. 536. 
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όχι μόνο η χηρεία του άνδρα. Θα μπορούσε, δηλαδή, την αιτία για παροχή 

κοριτσιάτικου να αποτελέσουν και άλλοι λόγοι, οι οποίοι αφορούσαν πρω-

τίστως στην προσωπική κατάσταση του άνδρα, όπως ο αριθμός των τελε-

σθέντων γάμων του, η ύπαρξη παιδιών από προηγούμενο γάμο, η παρθενία 

της γυναίκας.
20

 Τα περιουσιακά στοιχεία που δίνονταν στη γυναίκα θεωρού-

νταν προσωπική περιουσία της γυναίκας και δεν μετείχαν στην περιουσία 

του άνδρα.
21

 Αν όμως η γυναίκα μετά τον θάνατο του άνδρα προέβαινε σε 

νέο γάμο, τότε έχανε την παροχή υπέρ των τέκνων.
22

 

Η παροχή αυτή στα δύο παλαιότερα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Θά-

σου αποδίδεται με τον όρο κοριτσιάτικο, ενώ στα μεταγενέστερα αποδίδεται 

με τον όρο προγαμιαία δωρεά. Η αντικατάσταση του όρου κοριτσιάτικο με 

τον όρο προγαμιαία δωρεά, όπως επισημαίνει ο Παπαστάθης, οφείλεται κα-

ταρχάς στην απαρέσκεια της Εκκλησίας απέναντι στον θεσμό.
23

 Οι γαμήλιες 

παροχές είχαν πάρει μεγάλη έκταση, και για τον λόγο αυτό το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής του εξουσίας, επεδίωξε τη ρύθ-

μισή τους απολύον Κανονικές Διατάξεις, προκειμένου να τις περιορίσει μέ-

σα σε λογικά πλαίσια.
24

 Συνεπώς, θεωρούσε πως, θέτοντας την παροχή υπό 

τον ενιαίο όρο της προγαμιαίας δωρεάς, ασκούσε πίεση και στον οικονομικό 

                                                 
20. Στο ίδιο, σ. 536. 

21. Στο ίδιο, σ. 536. 

22. Στο ίδιο, σ. 537. 

23. Στο ίδιο, σ. 538-539. 

24. Σε σχετική Κανονική Διάταξη του έτους 1701 ο πατρ. Καλλίνικος στηλιτεύει τη συνή-

θεια να καταβάλλεται υπερβολική προίκα, η παροχή της οποίας είχε προσλάβει εκρη-

κτικές διαστάσεις· Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Ἐπιστολαί, Α΄-Β΄ Λύσεις, Θεσπί-

σματα τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν Kωνσταντινουπόλεως, τ. 1-2, Κωνσταντινούπολη 

1888-1889, σ. 70, αρ. 25 («Καλλινίκου Α΄»). Για το ίδιο θέμα διαλαμβάνουν άλλες δυο 

Κανονικές Διατάξεις του ιδίου Πατριάρχη. Με αυτές προσπάθησε να περιφρουρήσει 

την παροχή της προίκας σύμφωνα με τα ορισθέντα στην αρχική Διάταξη, προκειμένου 

να επικρατήσει συγκράτηση και ευταξία· Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, σ. 405 αρ. 228 

[238] («Καλλινίκου Β΄»). Κατόπιν ο πατρ. Νεόφυτος από την Καισάρεια απέλυσε τρεις 

Κανονικές Διατάξεις για τον περιορισμό της άμετρης παροχής προίκας στα έτη 1736-

1737. Το έτος 1767 ο πατρ. Σαμουήλ ο Χαντζερής απέλυσε μια νέα Κανονική Διάταξη, 

η οποία θεσπίζει κανόνες για την προίκα και το τράχωμα και καθορίζει ότι το ποσό της 

προίκας θα γίνεται ανάλογα με την κοινωνική τάξη και οικονομική ευχέρεια του μελλο-

νύμφου. Κατόπιν ακολούθησαν και άλλες Κανονικές Διατάξεις ρυθμιστικές του θεσμού 

της προίκας· Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, σ. 78-81 και 432- 451, αρ. 240 και 241, Α΄. 

Τις Διατάξεις αυτές σχολιάζει η Ελένη Κύρτση-Νάκου, «Αι περί προικοδοσιών νομο-

θετικαί ρυθμίσεις, βάσει των κανονικών διατάξεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

(1701-1844)», Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλος 1 (1980) 19-30. 
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περιορισμό της. Επίσης, η απαρέσκεια της Εκκλησίας οφειλόταν σε λόγους 

ηθικής τάξης και ευπρέπειας, διότι θεωρούσε πως δεν άρμοζε ένας μεγάλης 

ηλικίας άνδρας να λαμβάνει ως σύζυγο μια πολύ νεότερή του γυναίκα και 

για το σκοπό αυτό να καταβάλει τίμημα, διότι έτσι ο γάμος μετατρέπεται σε 

αγοραπωλησία. 

Η απόδοση όμως της παροχής με τον όρο προγαμιαία δωρεά οφείλεται 

και στην επίδραση του ρωμαϊκού δικαίου, καθόσον με τον όρο πρόγαμη ή 

προγαμιαία δωρεά αποδιδόταν κάθε παροχή που προερχόταν από τη γυναίκα 

ή τον άνδρα, εκτός βέβαια από την προίκα. Μάλιστα, από τότε που ως όρος 

υιοθετήθηκε από το επίσημο και το εθιμικό δίκαιο, γνώρισε ευρύτατη διά-

δοση, γεγονός το οποίο μαρτυρεί η πληθώρα των όρων με τους οποίους α-

ποδίδεται το περιεχόμενο κάθε πρόγαμης δωρεάς.
25

 

 

 

4. Ο θεσμός της εξαγοράς της νύφης και του baba-hakki 

 

Η συνήθεια να καταβάλλεται τίμημα στον πατέρα της νύφης από τον άνδρα 

απαντά σε διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Ο όρος αγαρλήκι αποδίδει στις περιοχές αυτές την εξαγορά 

της νύφης, έθιμο διαδεδομένο κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Αλεξάκη, ο οποίος μελέτησε τον θεσμό από λα-

ογραφική και ανθρωπολογική άποψη, ο θεσμός απαντά σε περιοχές που συ-

νιστούν μια «οριζόντια γραμμή που εκτείνεται από τα σύνορα Στερεάς Ελ-

λάδας – Θεσσαλίας προς τα ανατολικά ώς τη Μικρά Ασία (Βιθυνία, Καππα-

δοκία) αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης του θεσμού».
26

 Σε όλες τις 

περιοχές του κυρίως ελλαδικού χώρου, όπου απαντά το έθιμο, Ήπειρο, 

Θεσσαλία και Μακεδονία, διαπιστώνεται ότι η παροχή γίνεται σε είδος ή σε 

χρήμα, οπωσδήποτε πριν από το γάμο, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις 

το ύψος της εξαγοράς σε χρήμα ήταν πολύ μεγάλο, ώστε οι γονείς έλυναν το 

οικονομικό τους πρόβλημα.
27

  

                                                 
25. Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο», σ. 538. Όπως αναφέρει ο Παπαστάθης, ό.π., για να απο-

δοθεί η πρόγαμη δωρεά, χρησιμοποιούνταν ποικιλώνυμοι όροι, όπως ανοιχτίκι, αντι-

προίκι, απανωπροίκι, αποκοπή κ.ά. 

26. Αλεξάκης, Η Εξαγορά της νύφης, σ. 21-22. 

27. Στο ίδιο, σ. 24-25. 
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Στη Θράκη το έθιμο απαντά με τον όρο baba-hakki. Όπως επισημαίνει 

ο Γ. Νάκος, ο οποίος μελέτησε τον θεσμό του baba-hakki στη Θράκη, «εάν 

οι θεσμοί ούτοι, αγριλίκι και baba-hakki δεν αποδίδουν τον αυτόν θεσμόν, 

υπό διάφορον ορολογίαν, είναι πάντως της αυτής δομής, φύσεως και προο-

ρισμού».
28

 Το baba-hakki ή πατρικό δικαίωμα αποτελούσε τον εθιμικό θε-

σμό που παρατηρήθηκε στην Τουρκοκρατία, κατά τον οποίο ο μελλόνυμφος 

άνδρας υποχρεωνόταν να καταβάλει τίμημα συνήθως στον πατέρα, συνι-

στάμενο από χρήματα και σπανιότατα από πράγματα, για τη θυγατέρα του 

που έδινε σε γάμο.
29

 Το τίμημα εμφανιζόταν είτε ως αποζημίωση του πατέ-

ρα για τη στέρηση της κόρης του, είτε ως είδος πρόγαμης δωρεάς. Στον ελ-

λαδικό χώρο απαντά στην Ήπειρο,
30

 την Πελοπόννησο,
31

 τη Μακεδονία
32

 

και τη Θράκη.
33

 Η συνήθεια αυτή απαντά επίσης και σε άλλες περιοχές της 

Βαλκανικής.
34

 

Η αντιμετώπιση του baba-hakki από την Εκκλησία υπήρξε ευνοϊκή και 

εντασσόταν στην προσπάθειά της να περιορίσει την άμετρη παροχή γαμήλι-

ων παροχών. Η ευνοϊκή στάση της Εκκλησίας αποτυπώνεται σε σχετικές 

Κανονικές Διατάξεις, όπως αυτή που απέλυσε ο πατριάρχης Κωνσταντινου-

πόλεως Σαμουήλ Χαντζερής το έτος 1767, καλώντας το ποίμνιό του να δια-

σώσει τη συνήθεια ο γαμβρός, όχι μόνο να μην λαμβάνει προίκα, αλλά και 

να «χρεωστεί ακόμη και να πληρώνει εις τον πενθερόν του και εις την πεν-

θεράν του, χάριν τροφής και ανατροφής του παιδιού των ένα τι διωρισμένον 

δια να λάβη την κόρην».
35

 Την ίδια προτροπή επανέλαβε ο πατριάρχης Σα-

μουήλ με νέα Πατριαρχική και Συνοδική Απόφαση και με τον τίτλο «Προι-

κοδοσιών όροι και κανόνες» του ιδίου έτους.
36

 

Τη λειτουργία του θεσμού στη Θράκη, μέσα από δικαστικές αποφάσεις 

του Πνευματικού Δικαστηρίου Διδυμοτείχου, μελέτησε ο Γ. Νάκος και κα-

                                                 
28. Νάκος, «Περί του θεσμού του ‘πατρικού δικαιώματος’», σ. 400. 

29. Στο ίδιο, σ. 400· Παπαστάθης, «Κοριτσιάτικο», σ. 533. 

30. Π. Κ. Βιζουκίδης, Ηπειρωτικών Θεσμίων έρευνα, τ. 2, 1927, σ. 25. 

31. Ν. Γ. Πολίτης, «Ο γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν», Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. 3, 

Αθήνα 1931, σ. 236-237. 

32. Α. Λέτσας, «Ο γάμος εν Βογατσικώ», Μακεδονικά 1 (1940) 143. 

33. Νάκος, «Περί του θεσμού του ‘πατρικού δικαιώματος’», ό.π. 

34. Στο ίδιο, σ. 406. 

35. [Σαμουήλ Χαντζερής, πατρ. Κ/πόλεως], Διαταγαί γάμων, [Κωνσταντινούπολη] 1767· 

αναδημοσ.: Γ. Βαλέτας, Λόγοι πατριωτικοί Σαμουήλ Χαντζερή, Αθήνα 1948, σ. 78. 

36. Δημοσιεύτηκε στο Γεδεών, Kανονικαί διατάξεις, τ. 1, σ. 257. 
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τέληξε στα ακόλουθα πορίσματα: α) Το τίμημα καταβαλλόταν κατά τη σύ-

σταση της μνηστείας και αποκαλούνταν πρόγαμη ή προγαμιαία δωρεά. β) Το 

baba-hakki αποτελούσε τοπικό έθιμο και υπείχε χαρακτήρα αποζημίωσης 

προς τον πατέρα που θα στερούνταν την κόρη του, αποτελώντας ενδεχομέ-

νως κατάλοιπο του γάμου με αγορά της γυναίκας.
37

 γ) Αναφορικά με την 

προσπάθεια εννοιολογικής ταύτισης ή συνάφειας του θεσμού από πλευράς 

της νομολογίας με την πρόγαμη δωρεά, οι θεσμοί εκκινούν από διαφορετική 

συστατική βάση και, συνεπώς, δεν τίθεται θέμα συνάφειας ή ταύτισής 

τους.
38

 δ) Τέλος, δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία ξενικών δικαιικών επιδρά-

σεων, και κυρίως του μουσουλμανικού δικαίου. Πράγματι, είναι δυνατόν να 

προκύψει εννοιολογική σύγχυση μεταξύ του baba-hakki και του mehr, όμως 

το baba-hakki συνομολογείται κατά τη σύσταση της μνηστείας υπέρ του 

πατέρα, δυνάμει του πατρικού του δικαιώματος ως αποζημίωση για τη στέ-

ρηση της κόρης του, ενώ το mehr συνιστάται υπέρ της γυναίκας για την έ-

γκυρη σύσταση του γάμου και έχει χαρακτήρα εξασφάλισης ή αποζημίωσης 

της γυναίκας, σε περίπτωση λύσης του γάμου με υπαιτιότητα του άνδρα.
39

 

 

 

5. Πρόγαμη δωρεά και υπόβολο 

 

Ως πρόγαμη δωρεά θεωρείται γενικά η διάθεση περιουσιακών στοιχείων του 

άνδρα προς τη γυναίκα ή τους γονείς της, όταν αυτή ήταν ανήλικη, και έλκει 

την καταγωγή της από την Ανατολή. Η δωρεά εμφανίζεται για πρώτη φορά 

σε διάταξη του Μ. Κωνσταντίνου του έτους 321,
40

 αλλά έγινε αποδεκτή από 

τις μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις, καθόσον βρήκε απήχηση και εφαρμο-

ζόταν ευρέως. Ως προγαμιαία δωρεά για πρώτη φορά απαντά σε σχετική 

ρύθμιση του Ιουστινιανού, ο οποίος με τη Νεαρά 97 επέβαλε την καταβολή 

της δωρεάς αντίστοιχης της προίκας, ενώ ρύθμισε και την τύχη της δωρεάς 

σε περίπτωση θανάτου, η οποία επέστρεφε στον άνδρα ή στους κληρονό-

μους του.
41

 Στο δίκαιο της Εκλογής η δωρεά ανήκει στη γυναίκα, η οποία τη 

                                                 
37. Νάκος, «Περί του θεσμού του ‘πατρικού δικαιώματος’», σ. 410. 

38. Στο ίδιο, σ. 408-409. 

39. Στο ίδιο, σ. 410.  

40. Γ. Πετρόπουλος, Ιστορία και Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου, Αθήνα 1963, σ. 1222. 

41. C.5,3,18. Νεαρά 25, κεφ. 20 παρ. 1. 
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διατηρεί ανεξάρτητα από τον λόγο λύσης του γάμου. Στη συνέχεια ο Λέων 

Στ΄ ο σοφός με τη Νεαρά 20 ανέτρεψε τη ρύθμιση της Εκλογής σχετικά με 

την πρόγαμη δωρεά, θεσπίζοντας ότι, αν ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου του 

άνδρα, η σύζυγος λαμβάνει, εκτός των άλλων, και την πρόγαμη δωρεά, ενώ, 

αν ο γάμος λυθεί λόγω θανάτου της γυναίκας, η δωρεά περιέρχεται στον 

άνδρα. Αν υπήρχαν τέκνα, τότε η επιβιούσα σύζυγος ελάμβανε μόνο την 

επικαρπία της, ενώ ο επιβιών σύζυγος μόνο μέρος της δωρεάς. Αυτά συνέ-

βαιναν αν δεν υπήρχε αντίθετη μεταξύ των συζύγων συμφωνία. 

Κρίσιμο γεγονός για τη διάκριση μεταξύ υποβόλου και πρόγαμης δω-

ρεάς είναι η τύχη τους μετά τον θάνατο των συζύγων. Το υπόβολο αποτε-

λούσε ένα ποσό που προσαύξανε την προίκα, προερχόταν από την περιουσία 

του άνδρα και σε περίπτωση θανάτου του έπρεπε να προστεθεί σε αυτήν. Το 

υπόβολο δεν ήταν απαραίτητο να καταβληθεί κατά τη στιγμή της σύναψης 

του γάμου, αλλά κατά την επιστροφή της προίκας σε περίπτωση αποβίωσης 

του άνδρα, οπότε γινόταν ο υπολογισμός του από την κληρονομιαία περιου-

σία του. Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι το υπόβολο κατά τη βυ-

ζαντινή περίοδο χρησιμοποιούνταν σε συνάρτηση με υποθέσεις κληρονομι-

κού δικαίου και συνιστούσε μια πρόγαμη δωρεά του άνδρα προς τη γυναίκα, 

που προσαύξανε την προίκα και αποδιδόταν στη γυναίκα κατά τη λύση του 

γάμου, λόγω θανάτου του άνδρα, από την περιουσία του τελευταίου.
42

 

Η Εξάβιβλος δεν έκανε διάκριση μεταξύ προγαμιαίας δωρεάς και υπο-

βόλου, το οποίο γενικά ενέτασσε στην πρόγαμη δωρεά. Υπό την επίδραση 

του εθιμικού δικαίου, μπορεί η νομοθεσία του Λέοντος Στ΄ να περιλαμβάνε-

ται στην Εξάβιβλο, αλλά επικράτησε η συνήθεια το υπόβολο να ανέρχεται 

στο τρίτο της προίκας.
43

 Η απαίτηση για το υπόβολο στην Εξάβιβλο υφίστα-

ται όχι με την τέλεση του γάμου, αλλά από τη λύση του και με τον όρο της 

                                                 
42. Ελευθερία Σπ. Παπαγιάννη, Η Νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντι-

νής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου, Οικογενειακό Δίκαιο, 

Αθήνα – Κομοτηνή 1992, τ. ΙΙ, σ. 79-80 και 95. Τη φύση και λειτουργία του υποβόλου 

μελέτησε η Joёlle Beaucamp, «Προικοϋπόβολον – Υπόβολον – Υποβάλλω», Αφιέρωμα 

στο Νίκο Σβορώνο, τ. 1, Ρέθυμνο 1986, σ. 153-161. Για τη σχέση υποβόλου και θεωρή-

τρου βλ. Περεντίδης, «Πώς μια συνήθεια μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό;», σ. 479-484. 

43. Εξάβιβλος, Δ, ιγ΄, 1. 
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προαποβίωσης του άνδρα, διότι, εάν προαποβιώσει η γυναίκα, δεν υφίσταται 

καμία απαίτηση για υπόβολο.
44

 

Οι αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων μετά την Άλωση κα-

ταγράφουν την απλοποίηση των γαμικών κερδών, διότι το υπόβολο εξαφα-

νίζεται και η προγαμιαία δωρεά θεωρείται ως γνήσια δωρεά του άνδρα προς 

τη γυναίκα.
45

 Αυτό πιστοποιεί και σχετική διάταξη του Θεοφίλου Καμπανί-

ας, του οποίου η συμπιληματική καταγραφή είχε διάδοση στην περιοχή που 

αναφέρεται η έρευνά μας:
46

 

«… κατὰ δὲ τοὺς παρόντας καιροὺς καθὼς πολλὰ κατηργήθησαν 

καὶ δὲν ἐνεργοῦνται, ἔπαυσε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ὑποβόλου, καὶ τὰ 

διδόμενα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς μόνον προγαμιαῖαι δωρεαὶ λέγονται· 

τοῦτο τὸ ὑπόβολον εἶναι τὸ τουρκιστὶ λεγόμενον νικιάχι τῆς γυναι-

κός, ὅπερ ὑπόσχεται ὁ ἀνήρ, καὶ ἐν καιρῷ θανάτου τοῦ ἀνδρὸς 

λαμβάνεται παρὰ τῆς γυναικός». 

 

 

II. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Η πολιτική μεταβολή που επήλθε το 1453 με την κατάκτηση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς καθώς και η διαφορά της θρησκείας 

κατέστησαν τον κλήρο μόνο αρμόδιο να αποφαίνεται για κάθε διαφορά με-

ταξύ των χριστιανών κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, επι-

κράτησε η συνήθεια, η δικαιοσύνη να απονέμεται μεταξύ των χριστιανών 

από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια,
47

 ενώ οι δικονομικές διατυπώσεις της 

                                                 
44. Εξάβιβλος, Δ, παρ.1, 2: «Τὸ ὑπόβολον οὐ μετὰ τὸν γάμον αὐτίκα κυροῦται, ἀλλὰ δεῖ 

τὸν ἄνδρα προαπελθεῖν τῆς γυναικὸς καὶ οὕτω τοῦτο λαβεῖν ὑπόστασιν». 

45. Σώζονται αποφάσεις που καταδεικνύουν ότι προίκα και προγαμιαία δωρεά αποτελού-

σαν ομάδα περιουσίας που ανήκε στη γυναίκα· βλ. Ελευθ. Σπ. Παπαγιάννη, Η Νομολο-

γία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου σε θέ-

ματα περιουσιακού δικαίου, Ενοχικό Δίκαιο- Εμπράγματο Δίκαιο, τ. Ι, Αθήνα – Κομοτη-

νή 1997, σ. 83, και η ίδια, Η Νομολογία, τ. ΙΙ, ό.π., σ. 218. 

46. Θεόφιλος επισκ. Καμπανίας, Νομικόν Πρόχειρον, Κωνσταντινούπολη 1887, σ. 133-134. 

Βλ. επίσης Beaucamp, «Προικοϋπόβολον», σ. 153-161. 

47. Μιλτ. Γ. Καραβοκύρης, Κλεις της συνήθους οθωμανικής νομοθεσίας, Κωνσταντινούπο-

λη 1882, σ. 156· Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Tα προνόμια ως πολιτιστικός παράγων εις τας 

σχέσεις Xριστιανών-Mουσουλμάνων. Συμβολή εις το εθιμικόν κοινοδίκαιον της Eγγύς 

Aνατολής και της Nοτιοανατολικής Eυρώπης», Επιστ. Επετ. Σχολής ΝΟΕ 8 (1986) 25-

90. 
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περιόδου αυτής ήταν απλούστατες, όπως ήταν και λίγα χρόνια πριν από την 

Άλωση.
48

  

Η κατάσταση αυτή διήρκεσε ώς το έτος 1862, οπότε, σε εκτέλεση συ-

ναφούς οδηγίας της οθωμανικής κυβέρνησης προς το Πατριαρχείο για την 

εκπόνηση νέων κανονισμών που θα εναρμόνιζαν το καθεστώς των μη μου-

σουλμανικών κοινοτήτων προς τις μεταρρυθμίσεις του Χαττ-ι-σερίφ (1839) 

και του Χαττ-ι-χουμαγιούν (1856), συντάχθηκαν και ψηφίστηκαν οι «Γενι-

κοί (ή εθνικοί) κανονισμοί περί διευθετήσεως των εκκλησιαστικών και εθνι-

κών πραγμάτων των υπό τον οικουμενικόν θρόνον διατελούντων ορθοδόξων 

χριστιανών, υπηκόων της Α. Μ. του Σουλτάνου».
49

 Οι κανονισμοί αυτοί με-

ταρρύθμισαν την υφιστάμενη κατάσταση με τον ακόλουθο τρόπο: πρωτόδι-

κα δικαστήρια θεωρήθηκαν το δικαστήριο της Πρωτοσυγκελλίας του Οι-

κουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και τα μικτά συμβούλια των κατά τόπους 

αρχιεπισκοπών, μητροπόλεων και επισκοπών. Ως δευτεροβάθμια δικαστή-

ρια ορίστηκαν η Ιερά Σύνοδος του οικουμενικού Θρόνου και το Διαρκές 

Εθνικό Μικτό Συμβούλιο των Πατριαρχείων. 

Η σύνθεση και αρμοδιότητα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων καθορί-

στηκε με την εγκύκλιο του πατριάρχη Διονυσίου του έτους 1891, η οποία 

εκδόθηκε στο πνεύμα του χορηγηθέντος προς τον πατριάρχη Ιωακείμ Β΄ του 

βερατίου του έτους 1860, αλλά και του «υψηλού βερατίου» του έτους 

1887.
50

 Με την εγκύκλιο αυτή συστάθηκαν τα Πνευματικά και Μικτά Εκ-

                                                 
48. Ο ενάγων προσερχόταν ενώπιον του δικαστηρίου και εξέθετε προφορικά την υπόθεσή 

του. Κατόπιν προσκαλούνταν ο εναγόμενος και άρχιζε η δίκη, αντιμωλία των διαδίκων. 

Μέσα δικονομικά αποτελούσαν η άρνηση της αγωγής, ο όρκος και τα πνευματικά επιτί-

μια της εκκλησίας, δηλαδή ο εξωεκκλησιασμός και ο αφορισμός. Επίσης χρησιμοποι-

ούνταν οι εν χρήσει δικονομικές διατάξεις της Εξαβίβλου. Για την χρήση της Εξαβίβλου 

βλ. Ν. Ι. Πανταζόπουλος, Από της «λογίας» παραδόσεως εις τον Αστικό Κώδικα. Συμβο-

λή εις την ιστορίαν των πηγών του νεοελληνικού δικαίου, Αθήνα 1947, σ. 93 [Συμβολαί 

εις την έρευναν του ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου ως και των άλλων δικαίων της αρ-

χαιότητος, 21995]. 

49. Χαράλ. Κ. Παπαστάθης, Oι Κανονισμοί των ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων του 

οθωμανικού κράτους και της διασποράς, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 79-116. 

50. Το «Υψηλόν Βεράτιον» του έτους 1887 που δόθηκε από τον σουλτάνο στον πατρ. Διο-

νύσιο Ε΄ κινούνταν στο πνεύμα των Εθνικών Κανονισμών και καθόριζε το πλαίσιο της 

θρησκευτικής και δικαιοδοτικής εξουσίας της Εκκλησίας. Αναδημοσιεύεται στο Παπα-

στάθης, Κανονισμοί, σ. 111-116 (βλ. ανωτέρω, σημ. 49), όπως δημοσιεύθηκε στο 

Β. Σταυρίδης, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι, 1860-σήμερον, τ. 1: Ιστορία, [Εταιρεία Μα-

κεδονικών Σπουδών / Επιστημονικαί Πραγματείαι. Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, 

αρ. 14], Θεσσαλονίκη 1977, σ. 333-334.  
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κλησιαστικά Δικαστήρια, τα οποία θα διέπονταν από την ισχύουσα δικονο-

μία, ενώ η καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους θα περιελάμβανε τις εν γένει γαμικές 

διαφορές (υλικές και πνευματικές), τις διαφορές από τη μνηστεία, καθώς και 

τις διαφορές από τη διαθήκη.
51

 

Στο δικονομικό πλαίσιο που καθορίστηκε με τους Γενικούς Κανονι-

σμούς και, κατ’ επιταγή της Εγκυκλίου του 1891, στην Κοζάνη συγκροτή-

θηκαν Πνευματικό και Μικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Η πρώτη συνε-

δρίαση των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, και συγκεκριμένα του Πνευματι-

κού Δικαστηρίου
52

 εντοπίζεται στο πηγαίο υλικό τη 17η Μαρτίου 1891,
53

 

ενώ η συγκρότηση του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου έγινε στις 

18.12.1892, ημερομηνία κατά την οποία οι αντιπρόσωποι της πόλης της Κο-

ζάνης και των χωρίων της επαρχίας Σερβίων και Κοζάνης συνήλθαν υπό την 

προεδρία του μητροπ. Σερβίων και Κοζάνης Γερασίμου για την εκλογή των 

μελών του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Από τους προταθέντες 12 

υποψηφίους εξελέγησαν έξι. Η πρώτη συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού 

                                                 
51. «Καὶ ἐπὶ μὲν τῶν δικαστικῶν, τὰς μὲν ἐκ μνηστείας καὶ γάμου ἀπορρεούσας (πνευματι-

κὰς) διαφορὰς ὀφείλει διεξάγειν ἐν δικαστηρίῳ, συγκροτουμένῳ, κατὰ τὴν ἐν ἐνεργείᾳ 

δικονομίαν, ἐξ ἱερέων καταλλήλων, ὑπὸ τὴν προεδρείαν αὑτῆς ἢ τοῦ ἰδίου ἐπιτρόπου. 

τὰς δὲ ἐκ τῆς διαλύσεως μνηστείας καὶ τὰς περὶ προικός, τραχώματος, διατροφῆς καὶ 

διαθηκῶν διαφοράς, ἐν δικαστηρίῳ, καταρτιζομένῳ, ὡς ἀνωτέρω, ἐκ πολιτῶν τιμίων, 

εὐϋπολήπτων καὶ διακεκριμένων ἐπὶ ἀκεραιότητι χαρακτῆρος φροντίζουσα ἐγκαίρως 

τὴν καθ’ ἅπασαν τὴν ἐπαρχίαν αὐτῆς ἔκδοσιν ὁμοιομόρφου τύπου προικοσυμφώνου 

καὶ διαθήκης νομίμου καὶ συνάδοντος τοῖς ἐν τῇ ἐγκλείστῳ ὑψηλῇ ἀποφάσει καθωρι-

σμένοις, μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων ὁδηγιῶν». Η εγκύκλιος του πατρ. Διονυσίου δημο-

σιεύτηκε στο Ι. Σταυρίδης, Συλλογή πατριαρχικών και συνοδικών εγκυκλίων πατριαρχι-

κών αποδείξεων και εγκυκλίων της Μ. Πρωτοσυγγελλίας, Κωνσταντινούπολη 1900, 

σ. 48-49, και αναδημοσιεύτηκε μαζί με το βεράτιο του έτους 1887, στο Παπαστάθης, 

Κανονισμοί, σ. 120-121 και 111-116, αντίστοιχα. 

52. Το Πνευματικό Δικαστήριο συχνά αποκαλείται και Ιερό. 

53. Η εγγραφή περιλαμβάνεται στον κώδικα των ετών 1891-1907 (αρχειακός κώδ. ΔΒΚ 

36), που προέρχεται από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης (σή-

μερα φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης). Ο κώδικας είναι χαρτώος, δια-

στάσεων (μέγιστο ύψος/πλάτος) 357210 χιλ., φέρει 282 σελίδες, πανόδετος με πανί 

χρώματος μπεζ στη ράχη και στις τέσσερεις γωνίες των εξωφύλλων του. Κατά μήκος 

της ράχης του είναι γραμμένο με μαρκαδόρο: ΚΩΔΙΞ ΙΕΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1891-

1907. Ανάγεται στην περίοδο αρχιερατείας των μητροπολιτών Κωνσταντίου (1889-

1892 και 1894-1910) και Γερασίμου (1892-1893)· Αντ. Σιγάλας, Από την πνευματικήν 

ζωήν των ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α΄. Αρχεία και Βιβλιοθήκαι Δυτικής 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 78-79. 
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έγινε την 11η Ιανουαρίου 1893 και αφορούσε κληρονομική διαφορά.
54

 

Η απόφαση που παρατίθεται και συνιστά το περιεχόμενο της παρούσας 

μελέτης εκδόθηκε από το Μικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο είναι ανέκδοτη 

και περιέχεται στον ανέκδοτο κώδικα υπό τον τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1893-1900.
55

 Βάσει έρευνας που διε-

νεργήθηκε σε όλους τους κώδικες του αρχείου της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων 

και Κοζάνης, είναι η μοναδική που εντοπίστηκε να αναφέρεται σε αγαρλήκι. 

Βέβαια, ο θεσμός του αγαρληκιού έχει διαπιστωθεί ότι ίσχυε στην ευρύτερη 

περιοχή της Κοζάνης·
56

 άλλωστε και η απόφαση αυτή αφορά σε αγαρλήκι 

που συνάφθηκε στην Άνω Βάντσα, χωριό στα νότια της σημερινής πόλης 

της Κοζάνης.
57

 

Σύμφωνα με την απόφαση, ο πεθερός άσκησε αγωγή κατά του γαμβρού 

του στο Μικτό Εκκλησιαστικό Δικαστήριο της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και 

Κοζάνης, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του μητροπ. Κωνστα-

ντίου
58

 και με παρέδρους τον αρχιμ. Μελέτιο, τον σακελλάριο Ιωάννη και 

                                                 
54. Πρόκειται για τα πρακτικά 1 και 2, σ. 2-3· αρχειακός κώδ. ΔΒΚ 39 (Σιγάλας, ό.π., 

σ. 79). 

55. Αρχειακός κώδ. ΔΒΚ 39 (Σιγάλας, ό.π., 79), είναι χαρτώος, έχει διαστάσεις (μέγιστο 

ύψος/πλάτος) 299207 χιλ., φέρει 94 φύλλα, όλα γραμμένα. Ο κώδικας προέρχεται από 

το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης και φυλάσσεται στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Είναι πανόδετος με πανί χρώματος χακί στη ράχη του. Πάνω στη 

ράχη του είναι γραμμένο με μαρκαδόρο και με κεφαλαία γράμματα: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΙ-

ΚΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 1893-1900. Ο κώδικας ανάγεται στην περί-

οδο της αρχιερατείας του μητροπ. Κωνσταντίου και περιλαμβάνει πρακτικά του Μικτού 

Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου από 8.12.1893 έως 5.5.1900. 

56. Στη Δυτική Μακεδονία το έθιμο απαντά κυρίως στους σλαβόφωνους πληθυσμούς της 

Φλώρινας, στα Γρεβενά και την Καστοριά· Αλεξάκης, Η εξαγορά της νύφης, σ. 19, 22. 

Ειδικότερα στην Κοζάνη εντοπίζεται στην περιοχή της Αιανής· βλ. Κ. Ε. Σιαμπανόπου-

λος, Οι Λαζαρίνες, Θεσσαλονίκη, 1973, σ. 34, όπου αναφέρεται ότι το έθιμο επέζησε ώς 

το 1955 – μάλιστα καταγράφεται και το ποσό που δινόταν για τις νύφες. Ο Αλεξάκης 

(Η εξαγορά της νύφης, σ. 41) εξηγεί ότι το έθιμο να ντύνονται οι κοπέλες Λαζαρίνες 

(φορώντας τη μία φούστα πάνω στην άλλη), όταν έφθαναν σε ηλικία γάμου, ακολου-

θούνταν προκειμένου να φαίνονται ευτραφείς, ώστε να είναι περιζήτητες νύφες. 

57. Η Άνω Βάντσα είναι η σημερινή Άνω Κώμη της Δημοτικής Κοινότητας Ελίμειας της 

Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. Η Βάνιτσα (πρώτη ονομασία της) 

ήταν οικισμός παλαιότερος της πόλης της Κοζάνης, ενώ η ύπαρξή του μαρτυρείται από 

το έτ. 1330· Π. Ν. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήνα 1924, σ. 24-27. 

58. Ο μητροπ. Κωνστάντιος (1882-1892 και 1894-1910) υπήρξε ένας εγγράμματος και δρα-

στήριος μητροπολίτης. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και στην αρχή εργάσθηκε ως δάσκαλος. Η θητεία του διακόπηκε λόγω της ταραγμένης 

κατάστασης που επικράτησε στην πόλη από τους ανταγωνισμούς των φατριών. Επί των 
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τους Νικόλαον Χαλκιᾶν,
59

 Νικόλαον Ρεπανᾶν ἰατρόν,
60

 Νικόλαον Ρώμπαπαν 

καὶ Ἐμμανουὴλ Στεργίου,
61

 παρόντος καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτοῦ Α. Παπαρ-

γυρούδη, και ζήτησε την απόδοση όσων προικώων δεν του είχε επιστρέψει 

μετά τον θάνατο της κόρης του.
62

 Το Δικαστήριο δικαίωσε τον ενάγοντα, 

απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ένσταση του εναγόμενου γαμβρού ότι δεν 

πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή, επειδή αυτός νόμιμα κράτησε τα προικώα 

ασκώντας δικαίωμα επισχέσεως, εφόσον ο πεθερός του δεν του επέστρεψε 

το ἀγαρλῆκι εκ τριών λιρών που του είχε δώσει. Το Δικαστήριο αιτιολόγησε 

την απόφασή του διότι: α) το αγαρλήκι δεν είναι πρόγαμη δωρεά, ούτε υπό-

βολο, και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στην καταβολή του· και β) 

κατά τα τοπικά έθιμα δεν επιστρέφεται μετά τη λύση του γάμου. 

Προκειμένου να οριοθετήσουμε το περιεχόμενο του αγαρληκιού, θα 

πρέπει να κωδικοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχει η παραπάνω από-

φαση: 

α. Χρησιμοποιείται ο όρος αγαρλήκι για να αποδώσει την παροχή. 

β. Υπάρχει ρητή αναφορά ότι το αγαρλήκι αποτελούσε για την Κοζάνη 

τοπικό έθιμο. 

γ. Φαίνεται πως το αγαρλήκι είχε συσταθεί ατύπως, διότι η απόφαση 

δεν παρέχει καμία πληροφορία για ύπαρξη γραπτής συμφωνίας. 

                                                                                                                   
ημερών του συντάχθηκε ο πρώτος Κανονισμός της Κοζάνης του έτους 1895, κατ’ ε-

φαρμογή των Εθνικών Κανονισμών των ετών 1860-1862. Oι Eθνικοί Kανονισμοί εισή-

γαγαν και επέβαλαν ενιαία οργάνωση σε όλες τις ορθόδοξες ελληνικές κοινότητες· βλ. 

σχετικά: Πανταζόπουλος, «Εκκλησία και Δίκαιον», σ. 139-235· Παπαστάθης, Oι κανο-

νισμοί, ό.π.· Χαράλ. Κ. Παπαστάθης, «O κοινοτισμός στην Mακεδονία υπό το καθε-

στώς των Eθνικών Kανονισμών», στο Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα, Θεσ-

σαλονίκη 1999, σ. 211-232· Ι. Κ. Χασιώτης, «Σταθμοί και κυριότερες φάσεις της Iστο-

ρίας της Mακεδονίας κατά την Tουρκοκρατία», στο Η νεότερη και σύγχρονη Mακεδο-

νία: Iστορία, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, επιμ. I. Σ. Kολιόπουλος – I. K. Xασιώ-

της, τ. 1, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 14-33. Στοιχεία για τη βιογραφία του Κωνσταντίου βλ. 

στο Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 117-123. 

59. Ο Νικόλαος Χαλκιάς (1835-1905) υπήρξε δραστήριος έμπορος, ο οποίος δραστηριοποι-

ούνταν στο Μοναστήρι αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Διετέλεσε πρώτος δήμαρχος 

της Κοζάνης το έτος 1879, παρουσιάζοντας σημαντικό έργο. Λόγω της νομομαθείας 

του, χρημάτισε δικαστικός πάρεδρος· Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 324-326. 

60. Ο Νικόλαος Ρεπανάς ήταν διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, δίδασκε στη Σχολή 

Κοζάνης και ταυτόχρονα παρείχε ιατρικές υπηρεσίες. Χρημάτισε επανειλημμένα έφο-

ρος, δημογέροντας, αντιπρόσωπος· Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 355-356. 

61. Οι Νικόλαος Ρώμπαπας και Εμμανουήλ Στεργίου ήταν επιφανείς έμποροι και διατέλε-

σαν μέλη της Αντιπροσωπίας· Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, σ. 364-365. 

62. Αρχειακός κώδ. ΔΒΚ 39, σ. 18-19· βλ. έκδοση στο Παράρτημα. 
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δ. Το αγαρλήκι είχε καταβληθεί από τον γαμβρό στον πατέρα της γυ-

ναίκας και αποτελούνταν από χρήματα. 

ε. Κατά το σκεπτικό του Δικαστηρίου το αγαρλήκι δεν είναι ούτε πρό-

γαμη δωρεά ούτε υπόβολο. 

στ. Το αγαρλήκι, κατὰ τὰ τοπικὰ ἔθιμα ἐπέχοντα τόπον νόμου, δεν επι-

στρέφεται μετά τη λύση του γάμου. 

 

Τα παραπάνω πραγματολογικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μάλλον αποκλεί-

εται η ταύτιση του αγαρληκιού με τον θεσμό του παλληκαριάτικου, διότι το 

παλληκαριάτικο ήταν παροχή της γυναίκας, ενώ στην προκειμένη περίπτω-

ση πρόκειται για παροχή του άνδρα. Σχετικά με το κοριτσιάτικο, στην από-

φαση δεν αναφέρεται η ηλικία της γυναίκας – σημαντικό στοιχείο για την 

ταυτοποίηση του θεσμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις 

καταβολής αγαρληκιού, φρόντιζαν η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη από τον 

άνδρα, ακόμη και μέχρι δέκα χρόνια. Αυτό γινόταν διότι υπήρχε η πεποίθη-

ση ότι η γυναίκα έπρεπε να είναι πιο ώριμη συναισθηματικά και νοητικά 

από τον άνδρα.
63

 Επιπλέον, από έρευνα στο πηγαίο υλικό των κωδίκων που 

φυλάσσονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης (ΔΒΚ),
64

 το φαινόμε-

νο της προαποβίωσης της γυναίκας ήταν συχνό και δεν πρέπει να ταυτίζεται 

αναγκαστικά με την άποψη ότι η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη, αλλά με τη θνη-

σιμότητα, που οφείλονταν σε άλλους παράγοντες, όχι ηλικιακούς. Επομέ-

νως, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την ηλικία της γυναίκας και να πιστο-

ποιηθεί με βεβαιότητα ότι επρόκειτο για κοριτσιάτικο. Επιπρόσθετα, οι θε-

σμοί του κοριτσιάτικου και του παλληκαριάτικου δεν απαντούν στην περιο-

χή της Κοζάνης.  

Κρίσιμο στοιχείο, επίσης, για την οριοθέτηση του περιεχομένου του 

αγαρληκιού στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται η πληροφορία που παρέ-

χει η απόφαση ότι το αγαρλήκι ήταν γαμήλια παροχή και, μάλιστα, χρήματα 

που καταβλήθηκαν στον πατέρα της συζύγου και όχι στην ίδια τη σύζυγο. 

Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι το ποσό που κατέβαλε ο άν-

                                                 
63. Αλεξάκης, Η εξαγορά της νύφης, σ. 29. 

64. Γενικότερα για το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 

και στα ΓΑΚ. ν. Κοζάνης βλ. Αντ. Σιγάλας, Από την πνευματικήν ζωήν των ελληνικών 

Κοινοτήτων της Μακεδονίας. Α΄. Αρχεία και Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσα-

λονίκη 1939. 
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δρας στον πατέρα δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Με βάση τα παραπάνω, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι το αγαρλήκι συνιστούσε περίπτωση εξαγοράς της 

νύφης, έθιμο που απαντά στην ευρύτερη περιοχή, όπως ήδη προαναφέρθη-

κε.
65

 Επρόκειτο δηλαδή περί οιονεί τιμήματος το οποίο κατέβαλε ο άνδρας 

στον πατέρα της νύφης για την εξαγορά της κόρης του. Η άποψη αυτή ενι-

σχύεται και από την ίδια την απόφαση, η οποία αποκλείει η παροχή να συνι-

στούσε πρόγαμη δωρεά από μέρους του άνδρα. Βέβαια, το ποσό του τιμή-

ματος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι σημαντικό, αλλά αυτό ενδεχο-

μένως αντιστοιχούσε στην οικονομική κατάσταση των συμβληθέντων με-

ρών, και ίσως ήταν αντίστοιχο της προίκας, η οποία επίσης ήταν μικρής αξί-

ας, καθώς αποτελούνταν από ρουχισμό, επίσης μικρής αξίας.  

Επομένως, εφόσον επρόκειτο για περίπτωση εξαγοράς της νύφης, η πα-

ροχή συνιστούσε ατελή ενοχή, την οποία δεν μπορούσε να διεκδικήσει δι-

καστικώς ο δανειστής. Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι η παροχή ισχύει κατά 

τα τοπικά έθιμα, όχι όμως για να αποδώσει την παροχή σε ύπαρξη αποκλει-

στικά τοπικού εθίμου, αλλά για να επισημάνει τον γενικότερο εθιμικό χαρα-

κτήρα της, καθόσον πρόκειται για την ίδιας φύσης δωρεά που συναντάμε 

και σε άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου και ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το γεγονός ότι η παροχή αυτή, κατά τα τοπικά έθιμα, δεν επιστρέφεται μετά 

τη λύση του γάμου, αφαιρεί από το γαμβρό το δικαίωμα να τη συμψηφίσει 

με οποιαδήποτε οφειλή του που αφορά στην προίκα, την οποία πρέπει να 

επιστρέψει μετά τον θάνατο της γυναίκας στους κληρονόμους της.  

Η απόφαση του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου πιστοποιεί ότι 

στην περιοχή της Κοζάνης ίσχυε ο θεσμός της εξαγοράς της νύφης, ο οποίος 

ήταν γνωστός με τον όρο αγαρλήκι. Ο θεσμός αυτός εντάσσεται στον κύκλο 

των γαμήλιων παροχών που ίσχυαν την περίοδο εκείνη και απηχεί την περι-

ουσιακή διάσταση της σύναψης του γάμου. Πρόκειται για περίπτωση εθιμι-

κού θεσμού που ενσωματώθηκε στις αποφάσεις του Εκκλησιαστικού Δικα-

στηρίου της Κοζάνης, χωρίς να δημιουργεί αντιπαλότητα με το ισχύον βυ-

ζαντινο-ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά περιβαλλομένου με τη νομιμότητα που εκ-

φραζόταν από το γραπτό βυζαντινό δίκαιο.
66

 Η περίπτωση της εξαγοράς της 

                                                 
65. Βλ. ανωτέρω, σημ. 56. 

66. Για την αντιμετώπιση των εθίμων από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια βλ. Ελευθ. Σπ. 

Παπαγιάννη, Η Νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και μεταβυ-
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νύφης ως μορφής ισχύος του αγαρληκιού επιβεβαιώνει με άμεσα διαγνωστι-

κό, γραπτό τρόπο τις προφορικές μαρτυρίες διάσωσης του θεσμού, και είναι 

η μοναδική που απαντά στις πηγές που διασώθηκαν στην περιοχή της Κοζά-

νης, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ενότητα του ισχύοντος δικαίου στον 

ελλαδικό χώρο. 

 

                                                                                                                   
ζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου, Κληρονομικό Δίκαιο, τ. ΙΙΙ, Αθήνα – 

Κομοτηνή 2010, σ. 286-288. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Αρχειακός κώδ. ΔΒΚ 39, σ. 18-19 

 

Πρακτ. 19 Συνεδρίασις τῆς 12 Αύγούστου 1894 / 

Προεδρεύοντος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου τῆς ἱερᾶς / Μητροπόλεως 

Σερβίων καὶ Κοζάνης τῆς Αὐτοῦ Σεβασμιότητος τοῦ / Μητροπολίτου Σερβίων καὶ 

Κοζάνης Κου Κωνσταντίου παρέδρους / ἔχοντος τοὺς αἰδεσιμωτάτους ἱερεῖς ἀρχι-

μανδρίτην Μελέτιον / σακελλάριον Ἰωάννην καὶ τοὺς κ.κ. Νικόλαον Χαλκιᾶν, 

Νι/κόλαον Ρεπανᾶν ἰατρόν, Νικόλαον Ρώμπαπαν καὶ Ἐμμανουὴλ / Στεργίου, 

παρόντος καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτοῦ Α. Παπαργυρούδη ………………………….... 

……………………………………………………….................................................... 

Εἶτα εἰσήχθη ἡ ὑπόθεσις τοῦ Μανώλη Καρακώτια ἐκ /Κάτω Βανίτσης ἐνάγο-

ντος τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ Γιαννάκην Γά/τα ἐπὶ ἀποδόσεως πραγμάτων τῆς μακαρίτι-

δος θυγατρὸς / συνῳδὰ τῷ προσαχθέντι καταλόγῳ ὑπὸ ἡμερομ. 9 Αὐγούστου καὶ / 

ἀριθ. Πρωτ. τῆς ἀγωγῆς παραπεμφθείσης εἰς δίκην κα/τὰ τὴν σημερινὴν συνεδρίαν 

παρέστη ὁ μὲν ἐνάγων αὐτοπρο/σώπως, ὁ δ᾽ ἐναγόμενος διὰ τοῦ ἀντιπροσώπου του 

Γεωργίου Γάτα. / Ὁ ἐνάγων ἐπέμεινε ζητῶν τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐναπολειφθέντων / 

προικῴων πραγμάτων τῆς θυγατρός. Ὁ δὲ πληρεξούσιος τοῦ / ἐναγομένου δὲν ἠρνή-

θη μὲν τὸ δίκαιον τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ /ἐνάγοντος, προσέθηκεν ὅμως, ὅτι ὁ ἐνάγων 

ὀφείλει ἀποδοῦναι αὐτῷ / 3 λίρας ἀγαρλῆκι, ἀπέναντι τοῦ ὁποίου ἐκράτησε τὰ ἐνα-

πο/λειφθέντα προικῷα πράγματα τῆς ἀποθανούσης νύμφης του. / 

Τὸ δικαστήριον διασκεψάμενον ἐπὶ / τῶν προτάσεων τούτων / Ἐπειδὴ μετὰ 

τὸν θάνατον τῆς γυναικὸς ἡ προὶξ ἐπιστρέφει εἰς / τοὺς κληρονόμους αὐτῆς· / ἐπειδὴ 

ἡ αἴτησις τοῦ ἐνάγοντος περὶ ἀποδόσεως προικὸς τῆς ἀπο/θανούσης θυγατρός του 

εἶνε νόμιμος καὶ δικαία· / ἐπειδὴ ἡ ἔνστασις τοῦ ἐναγομένου περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῆς 

αἰτή/σεως τοῦ ἐνάγοντος δὲν στηρίζεται ἐπί νομίμου λόγου, καθ᾽ ὅσον / τὸ δοθὲν εἰς 

τὸν ἐνάγοντα ἀγαρλῆκι δὲν εἶνε οὔτε πρὸ γάμου / δωρεά, οὔτε ὑπόβολον, ὥστε νὰ 

ὑπόκειται ὁ ἐνάγων εἰς τὴν /ἀπόδοσιν τούτου //
σ. 19

 Ἐπειδὴ κατὰ τὰ τοπικὰ ἔθιμα 

ἐπέχοντα τόπον νόμου τὸ ἀγαρ/λῆκι δὲν ἐπιστρέφεται μετὰ τὴν λύσιν τοῦ γάμου· / 

διὰ ταῦτα / καταδικάζει τὸν ἐναγόμενον εἰς τὴν ἀπόδοσιν τῷ Μανώλῃ / Καρακώτια 

δύο πουκρόβια, ἑνὸς προσκεφάλου, ἑνὸς ζεύγους / θηλυκίων, 20 ζεύγη σκουφουνί-

ων, δύο μανδηλίων, καὶ πέντε /πήχεων πανὶ / ὑποχρεοῖ τὸν ἐναγόμενον εἰς τὰ ἔξοδα 

τῆς παρούσης ἀποφά/σεως ἀνιόντα εἰς γρόσια. / 

 

Ὁ Πρόεδρος Τὰ μέλη /  

 Ν. Ι. Χαλκιᾶς 

 Γεώργιος ἱερεὺς  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BΑΣΙΛΙΚΗ NΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 

βιολόγος, δρ. νεότερης ιστορίας Πανεπ. Ιωαννίνων 

 

 

 

Ο Αναστάσιος Περδικάρης, ιατρός Βερροιαίος 
 

 
 

ια την πνευματική ζωή της Βέροιας κατά τον 18ο αι., πέρα από κάποιες 

διάσπαρτες μαρτυρίες για ύπαρξη σχολείου στην πόλη κατά την ανωτέ-

ρω εποχή, καθώς και την αναφορά σε μερικά ονόματα δασκάλων,
1
 δεν δια-

θέτουμε πολλά στοιχεία.
2 

Έτσι, η έρευνα σχετικά με τον λόγιο ιατρό της Βέ-

ροιας Αναστάσιο Περδικάρη, στον οποίο γίνεται αναφορά στη συνέχεια, 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

 

 

Η καταγωγή 

 

O Aναστάσιος Περδικάρης ο Βερροιαίος έζησε κατά τον 18ο αι., και κατα-

γόταν από την επιφανή οικογένεια των Περδικάρηδων, της οποίας ο παλαιό-

                     
1. Κάποιος Ιωαννίκιος φέρεται ως δάσκαλος το 1723, ενώ λειτουργία σχολείου αναφέρε-

ται το 1760 με δαπάνη των κατοίκων. Το 1771 πιθανώς δίδαξε στη Βέροια ο Κύριλλος 

ο εκ Φουρνά των Αγράφων, και στη συνέχεια ο Τριαντάφυλλος το 1790· βλ. Γ. Φατζέ-

ας, Γραμματική γεωγραφική, τ. 2, Βενετία 1760, σ. 144· Ματθ. Κ. Παρανίκας, Σχεδία-

σμα περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των γραμμάτων από Aλώσεως Kωνστα-

ντινουπόλεως (1453 μ.X.) μέχρι των αρχών της ενεστώσης (IΘ΄) εκατονταετηρίδος, 

Κωνσταντινούπολη 1867, σ. 51-52· Σωφρ. Ευστρατιάδης, «Ο Καμπανίας Θεόφιλος ο εξ 

Ιωαννίνων», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927) 76· Τρ. Ε. Ευαγγελίδης, Η Παιδεία επί 

Τουρκοκρατίας, τ. 1, Αθήνα 1936, 104-105. Στο Λεξικὸν τετράγλωσσον του Γ. Κωνστα-

ντίνου, Βενετία 1786, μεταξύ των ελληνικών σχολείων της εποχής (σ. 5-9) αναφέρεται 

«Εἰς Βέρροιαν σχολεῖον ἕν»· βλ. και E. Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIII s., 

τ. 2, Παρίσι 1928, σ. 453, αρ. 1170. 

2. Για την Ιστορία της Βέροιας επί Τουρκοκρατίας βλ. Ι. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά Αρ-

χεία Μακεδονίας, Β΄. Αρχεία Βεροίας-Ναούσης, 1598-1886, Θεσσαλονίκη 1954· Α. Ε. 

Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, passim· πβ. 

Γ. Χ. Χιονίδης, «Τα σχολεία της Βέροιας κατά τα έτη 1849-1912 βάσει ανεκδότων εγ-

γράφων», Μακεδονικά 11 (1971) 1-27· ο ίδιος, «Περίγραμμα της εκκλησιαστικής ιστο-

ρίας της Βεροίας», Γρηγόριος ο Παλαμάς 65 (Αύγ. 1982) 159-181. 

Γ 
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τερος γνωστός πρόγονος είναι ο ιερέας και οικονόμος της Μονεμβασίας Αν-

δρέας Λιχίνας (†1493).
3
 Ο παππούς τού Αναστασίου, ο οποίος είχε το ίδιο 

όνομα, Αναστάσιος Περδικάρης, έζησε περί το 1700. Αποκαλείται από τον 

Ζαβίρα
4
 ιατροφιλόσοφος, προφανώς επειδή σπούδασε στην Ιταλία σε άδηλη 

πόλη – το όνομά του δεν υπάρχει στις λίστες εγγραφής των ελλήνων σπου-

δαστών στην Πάδοβα, αν και ίσως υπήρξε ακροατής.
5
 Ο Ζαβίρας, και πάλι, 

αναφέρει ότι στη Βενετία έλαβε την προσωνυμία «Πρεδικάτωρ» λόγω της 

ρητορικής του δεινότητος ως ιεροκήρυκος στην ανωτέρω πόλη. Έτσι, κατά 

τον Ζαβίρα, από την ιταλική λέξη predicatore, δηλ. ιεροκήρυκας, έλαβαν οι 

απόγονοί του το επώνυμο Περδικάροι και Περδικάρηδες. Το γεγονός όμως 

ότι το όνομα Πρεδικάρης ή Περδικάρης απαντά αυτήν τη εποχή και στην 

Κρήτη και την Κέρκυρα,
6
 δημιουργεί αμφιβολίες για την άποψη του Ζαβί-

ρα.
7
 

Ο Αναστάσιος, ο παππούς του Βερροιαίου, είχε δύο γιους, τον Μιχαήλ 

και τον Λεονάρδο, και μία κόρη, τη Χρυσούλα· πρόκειται για τη μητέρα του 

Αναστασίου Περδικάρη του Βερροιαίου. Στη Χρυσούλα συνέβη ένα τραγι-

κό περιστατικό. Το 1715, κατά την κατάληψη της Μονεμβασίας από τους 

Τούρκους, η 15χρονη Χρυσούλα οδηγήθηκε στο χαρέμι του σουλτάνου. Την 

εξαγόρασε όμως ο αδελφός της Μιχαήλ, αφού την αντάλλαξε με μία εξα-

δέλφη τους. Στη συνέχεια, τα δύο αδέλφια μετακόμισαν στη Βέροια, όπου η 

Χρυσούλα παντρεύτηκε έναν υπηρέτη τού Μιχαήλ, τον Μανολάκη, ο οποίος 

έλαβε το επώνυμο της συζύγου του Χρυσούλας. Από τον γάμο τους γεννή-

θηκε ο Αναστάσιος ο Βερροιαίος.
8
 Ο Μιχαήλ Περδικάρης, θείος του Ανα-

στασίου Βερροιαίου, ήταν και αυτός ιατρός, και είχε σπουδάσει στην Πάδο-

                     
3. Για τους Περδικάρηδες βλ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι οικογένειες Λικινίου 

και Περδικάρη», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996) 307-379. 

4. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή Νεοελληνικόν Θέατρον, Αθήνα 1872, 202-203· βλ. και Αγγε-

λομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι οικογένειες Λικινίου και Περδικάρη», σ. 322. 

5. Για τις λίστες βλ. Γ. Πλουμίδης, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών της 

Παδούης (Μέρος Α΄. Artisti) Συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)», Θησαυρίσματα 8 (1971) 

202-203. 

6. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι οικογένειες Λικινίου και Περδικάρη», σ. 323. 

7. Στο ίδιο, σ. 324. 

8. Κ. Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων 

Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνε-

γερσίας (1453-1821), Αθήνα 1868, σ. 444-445· Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 456· Αγγελομά-

τη-Τσουγκαράκη, «Οι οικογένειες Λικινίου και Περδικάρη», σ. 336. 
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βα.
9
 Ο Μιχαήλ Περδικάρης απέκτησε δύο γιους, τον Παντελή και τον Ανα-

στάσιο. Ο τελευταίος, Αναστάσιος Περιδκάριος της Κοζάνης, σπούδασε και 

αυτός ιατρική στην Πάδοβα, και υπήρξε ο πατέρας του Μιχαήλ Περδικάρη, 

του γνωστού λογίου και ιατρού της Κοζάνης, που έδρασε στην περιοχή της 

Δυτ. Μακεδονίας στις αρχές του 19ου αιώνα.
10

 Η αδελφή του Μιχαήλ Περ-

δικάρη απέκτησε τον Αναστάσιο Βερροιαίο και τον Ιωάννη. Έτσι, στην Κο-

ζάνη και τη Βέροια υπάρχουν κατά τον 18ο αι. δύο οικογένειες με το επώ-

νυμο Περδικάρης, και αρχηγούς δύο εξαδέλφια με το ίδιο όνομα, δηλ. Ανα-

στάσιος Περδικάρης. 

 

 

Στοιχεία του βίου 

 

Ο ιατρός Αναστάσιος Περδικάρης ο Βερροιαίος, λοιπόν, είναι γιος της Χρυ-

σούλας και του Μανολάκη, εγγονός του ιατροφιλοσόφου Αναστασίου Περ-

δικάρη εκ Μονεμβασίας. Για τον βίο του δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά εξά-

γονται έμμεσα είτε από την ιστορία της γενιάς του είτε κυρίως από το έργο 

του Ἀποφθέγματα.
11

 Πιθανότατα γεννήθηκε στη Βέροια λίγο μετά το 1715 –

πιθανώς περί το 1720–, αφού κατά το έτος αυτό (1715) η μητέρα του Χρυ-

σούλα απελευθερώθηκε από το χαρέμι του σουλτάνου, και στη συνέχεια 

παντρεύτηκε τον Μανολάκη στη Βέροια. Ο terminus post quem για τον θά-

νατό του είναι το έτος 1785 –τότε ήταν περίπου 70 ετών–, όταν εκδόθηκαν 

τα Ἀποφθέγματά του. Μετά το 1785 δεν διαθέτουμε κάποια μαρτυρία γι’ 

αυτόν. Πέραν των γονέων του, ο ίδιος ο Αναστάσιος αναφέρει ότι έχει κά-

ποιον αδελφό, τον Ιωάννη, στον οποίο αφιέρωσε το σήμερα λανθάνον έργο 

του Ἰατρικόν.
12

 Ο Αναστάσιος αναφέρεται στους γιους του χωρίς να τους 

                     
9. Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 444· Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 456. 

10. Για τον Κοζανίτη ιατροφιλόσοφο Μιχαήλ Περδικάρη βλ. Βασιλική Νοτοπούλου, «Α-

νέκδοτη επιστολή προς τον Κοζανίτη ιατροφιλόσοφο Μιχαήλ Περδικάρη», Η Δυτική 

Μακεδονία στους Νεότερους Χρόνους. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακε-

δονίας, Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014, επιμ. Χαρ. Καρανάσιος, Κ. Ντίνας, Δ. Μυλωνάς, 

[Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 1], Γρεβενά 2016, 

σ. 751-762. 

11. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, Κοσμόπολη [= Βιέννη;] 1785. 

12. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 30: «Ἀφιερώνωντας τὸ Ἰατρικόν μου βιβλίον εἰς τὸν 

προσφιλέστατόν μοι ἀδελφὸν κύριον Ἰωάννην...». 
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κατονομάσει·
13

 επομένως, είχε τουλάχιστον δύο γιους, ενώ δεν αναφέρεται 

κάποια θυγατέρα. Ένας από τους γιους φέρει το όνομα Αντώνιος. Γι’ αυτόν 

παραπονείται ο πατέρας του ότι δεν ήθελε να μάθει την ψαλτική τέχνη.
14

 Ο 

ίδιος ο Αναστάσιος όχι μόνον ήξερε βυζαντινή μουσική, αλλά έψαλλε και σε 

κάποιον ενοριακό ναό, οπωσδήποτε όχι στον μητροπολιτικό.
15

 Ο «καλοφω-

νότατος» γιος του Αντώνιος απέκτησε περί το 1800 τον Γρηγόριο, πρώτο 

πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ και συγγραφέα του βιβλίου The Greece of 

the Greeks (Νέα Υόρκη 1845).
16

 Ως ανεψιό του ο Αναστάσιος ονομάζει κά-

ποιον Αντώνιο Χατζή Κριτοπόλου από τη Βέροια, που ζει στη Σουμποτίτσα 

–προφανώς στη σερβική Βοϊβοντίνα–, στον οποίο αφιερώνει και τα Ἀπο-

φθέγματα, όπου τον ονομάζει «μουσικολογιώτατον» (σ. [γ΄]). Από αυτόν τον 

χαρακτηρισμό φαίνεται πως και ο ανεψιός του Αντώνιος ασχολούνταν με τη 

βυζαντινή μουσική. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν ο Αντώνιος ήταν γιος τού 

Ιωάννη, αδελφού τού Αναστασίου, ή γιος κάποιου άλλου αδήλου αδελφού ή 

αδελφής. Το γεγονός ότι ο ανεψιός Αντώνιος αναφέρεται ως γιος Χατζή 

Κριτοπόλου σημαίνει πιθανώς ότι ο Αναστάσιος είχε κάποια αδελφή, γιος 

της οποίας υπήρξε ο Αντώνιος. 

Κατά τον Ζαβίρα,
17

 ο Αναστάσιος ο Βερροιαίος ήταν ιατρός, χωρίς να 

αναφέρεται ο τόπος σπουδών. Η ιδιότητά του ως ιατρού και η καταγωγή του 

από τη Βέροια αναφέρεται δίπλα στο όνομά του στο τίτλο του τυπωμένου 

έργου του Ἀποφθέγματα (Βιέννη 1785): Ἀναστασίου Περδικάρη ἰατροῦ Βερ-

ροιαίου. Ο ίδιος στο ανωτέρω έργο [σ. δ΄] υπογράφει πανομοιότυπα Ἀναστά-

σιος ἰατρὸς Βερροιαῖος Περδικάρης. Πιθανόν να σπούδασε στη Βιέννη, κα-

θώς εκεί εκδόθηκαν δύο έργα του (1783 και 1785), ενώ άλλος πιθανός τόπος 

                     
13. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 107: «Εὐχόμενος τοὺς υἱούς μου τοὺς εἶπα ... Πάλιν τοὺς 

ἰδίους εὐχόμενος τοὺς εἶπα...». 

14. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 124: «Μὴ θέλωντας ὁ καλοφωνότατος υἱός μου Ἀντώ-

νιος νὰ μάθῃ ψαλτικά, τὸν εἶπα, πῶς ἁμαρτάνουσιν ἐναντίον εἰς τὴν φύσιν ἐκεῖνοι, 

ὁποῦ δὲν γυμνάζονται εἰς ἐκεῖνα τὰ χαρίσματα, ὁποῦ ἔλαβαν ἀπὸ τὴν φύσιν». 

15. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 116: «Προτιμῶντας ἕνας μαχαλιώτης μας τοὺς ψάλτας 

τῆς μητροπόλεως ἀπὸ ἡμᾶς, τὸν εἶπα, ὅτι ἡμεῖς ἐκείνους ὁποῦ καταδέχονται νὰ μᾶς 

ἀκούωσι, τοὺς εὐχαριστοῦμεν, ἐκείνους δὲ ὁποῦ δὲν καταδέχονται, οὔτε τοὺς μισοῦμεν, 

οὔτε τοὺς κατηγοροῦμεν, διότι δὲν μᾶς ζημιώνουσι τίποτε»· πβ. Περδικάρης, Ἀποφθέγ-

ματα, 90 (στο έντυπο εκ παραδρομής σ. 32): «Ἕνας πάντῃ ἀναλφάβητος ἠξεύρωντας 

πῶς ἐγὼ ἀκόμη δὲν ἤξευρα μουσικά, διὰ νὰ μὲ πειράξῃ μοῦ εἶπε νὰ ψάλλω εἰς τὴν Ἐκ-

κλησίαν...». 

16. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Οι οικογένειες Λικινίου και Περδικάρη», σ. 350-352. 

17. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, ό.π., σ. 196. 
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σπουδών του είναι η Μπολόνια, από αναφορά που κάνει ο ίδιος στα Ἀπο-

φθέγματα.
18

 

 
 

Εικ. 1. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα,  

Κοσμόπολις [Βιέννη] 1785, σ. [δ΄]. 

 

Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, ο Αναστάσιος εξέδωσε δύο βιβλία, 

ενώ άλλα δύο λανθάνουν.
19

 Το πρώτο εκ των δύο εκδεδομένων είναι το έργο 

Mῦθοι (Bιέννη 1783), που σώζεται σε ένα μόνον αντίτυπο στη βιβλιοθήκη 

της Eλληνικής Kοινότητας του Kecskemét στην Oυγγαρία.
20

 Προφανώς στο 

βιβλίο αυτό, που δεν μας είναι ακόμη προσιτό, αναφέρεται σε αρχαιοελληνι-

κούς διδακτικούς μύθους. Μῦθοί τινες ἠθικοὶ είναι ο τίτλος του 30ού κεφα-

λαίου των Ἀποφθεγμάτων, στο οποίο γίνεται λόγος για ιστορίες διδακτικές 

με ζώα και ανθρώπους.
21

 Το δεύτερο σωζόμενο βιβλίο είναι τα Ἀποφθέγμα-

τα, Ὑποθῆκαι καὶ Προγυμνάσματα, Ἀναστασίου Ἰατροῦ Βεῤῥοιαίου, ˏαψπδ΄. 

                     
18. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 146. 

19. Για τα έργα του Αναστασίου βλ. Χρ. Γ. Πατρινέλης, «Παρασχολήματα. Βιβλιογραφικά 

σημειώματα», Ο Ερανιστής 23 (2001) 299. 

20. Ι. Hajnóczy, Ιστορία του Ελληνισμού του Kecskemét, Βουδαπέστη 1939, σ. 47. Παρά τις 

επαφές με συναδέλφους στην Ουγγαρίας, δεν κατέστη δυνατόν να προμηθευτούμε ψη-

φιακά αντίγραφα του εν λόγω εντύπου. Επίσης, έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες στο 

διαδίκτυο δεν απέδωσε κάποιο αποτέλεσμα. 

21. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 23-28: «Ἀκανθόχοιρος, Ἀνὴρ καὶ γυνή, Ἑβραῖος καὶ Ῥω-

μαῖος, Ἰωνᾶς καὶ παιδίον τυφλόν, Ἀλώπηξ, κύκνος, καὶ ὁδοιπόροι, Σολομών». 
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Ἐν Κοσμοπόλει 1785.
22

 Με την ονομασία Κοσμόπολη υπονοείται κατά τον 

Παπαδόπουλο-Βρετό
23

 η Βιέννη. Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι η χρο-

νολογία έκδοσης είναι 1784 με ελληνικά στοιχεία, αλλά 1785 με αραβικά 

στοιχεία δυτικού τύπου. Στα Ἀποφθέγματα αναφέρονται άλλα δύο λανθάνο-

ντα έργα, για τα οποία δεν είναι ευκρινές αν πρόκειται για έντυπα έργα ή 

χειρόγραφα προς τύπωμα, ενώ δεν γνωρίζουμε τον ακριβή τίτλο: Το αναφε-

ρόμενο ως Ἰατρικὸν είναι αφιερωμένο –όπως προαναφέρθηκε– στον αδελφό 

του Ιωάννη,
24

 ενώ το αναφερόμενο ως Ἐπιστολάριον στον δάσκαλο Aναστά-

σιο εκ Nαούσης.
25

 Το Ἐπιστολάριον περιείχε προφανώς δικές του επιστολές. 

Τέσσερεις από αυτές αναφέρονται στα Ἀποφθέγματα. Η πρώτη ήταν συστα-

τική για κάποιον νέο προς διδάσκαλον.
26

 Μια δεύτερη γράφτηκε προς κά-

ποιον φίλο του «ρήτορα».
27

 Σε μία τρίτη επιστολή ο Αναστάσιος απαντά σε 

κάποιον φίλο του, ο οποίος αρνούνταν να καταβάλει τα έξοδα για κάποια 

εκδούλευση που του έκανε ο ίδιος.
28

 Μία τελευταία επιστολή γράφτηκε στη 

Λάρισα προς κάποιο φίλο του στη Βέροια.
29

 

Ως προς τη δράση του υπάρχουν μόνον κάποιες λίγες έμμεσες μαρτυρί-

ες, που προέρχονται και αυτές από τα Ἀποφθέγματα. Ο Αναστάσιος, σύμφω-

                     
22. 8ο, σ. ιη΄, 167. E. Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIII s., τ. 2, Παρίσι 1928, 

σ. 438, αρ. 1152*· Γ. Γ. Λαδάς – Α. Δ. Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή 

στο δέκατο όγδοο αιώνα, τ. 1, Αθήνα 1964, 187-195, αρ. 173· Θωμάς Παπαδόπουλος, 

Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. – 1800), τ. 1, Αθήνα 1984, σ. 356, αρ. 4770. 

23. Ανδρ. Παπαδόπουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι Κατάλογος των από πτώ-

σεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι Βασιλείας τυπω-

θέντων βιβλίων, τ. 2, Αθήνα 1857, σ. 77, αρ. 183. Την άποψη αυτή ενισχύει και η ύπαρ-

ξη χαλκογραφίας στην προμετωπίδα της έκδοσης, πανομοιότυπης με τη χαλκογραφία 

της Εφημερίδος της Βιέννης του 1793 των αδελφών Μαρκιδών Πούλιου· βλ. και Λαδάς 

– Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 1, σ. 187. 

24. Βλ. παραπάνω, σημ. 12. 

25. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 30: «Ἀφιερώνωντας τὸ ἐπιστολάριόν μου εἰς τὸν ἐν Χρι-

στῷ ἀδελφὸν κύριον Ἀναστάσιον ἄριστον διδάσκαλον τῆς Ναούσης...». 

26. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 32: «Συστήνωντας δι’ ἐπιστολῆς ἕνα νέον εἰς ἕνα διδά-

σκαλον, πρὸς τὸ τέλος ἔγραψα, ἄμποτε μὲ ὀλίγον καιρὸν νὰ τὸν δεχθῶμεν ἀντὶ φάσσης 

περιστερᾶν». 

27. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 39: «Γράφωντας ἐπιστολὴν πρὸς ἕνα φίλον μου ῥήτορα 

ὁποῦ πρὸ πολλοῦ δὲν ἐγράψαμεν, εἶπα, ἄμποτε νὰ μὴν ἤθελεν ἰδῇ ὁ ἥλιος, οὔτε τοὺς 

φίλους οὔτε τοὺς ῥήτορας σιωπῶντας». 

28. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 79-80: «Μὴ στέλλωντάς με ἕνας φίλος μου τὰ ἔξοδα 

ὁποῦ ἔκαμα διὰ μίαν του χρείαν, τὸν ἔγραψα ...». 

29. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, 80: «Πέμπωντας ἀπὸ Λαρίσσης ἐπιστολὴν πρὸς ἕνα περι-

πόθητόν μοι Βεῤῥοιαῖον φίλον, τὸν ἔγραψα, ὁ χωρισμός σου ἀδελφὲ μὲ ἔκαμε νὰ βλέπω 

ἐδὼ εἰς τὴν Λάρισσαν μίαν πολυάνθρωπον ἠρεμίαν». 
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να με δική του αναφορά, εργάστηκε στον Αγά πασά.
30

 Πρόκειται πιθανότα-

τα για τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος μαρτυρείται το 1770 στη Λάρισα.
31

 Η 

παραμονή του Αναστασίου στη Λάρισα προκύπτει και από αναφορά του σε 

επιστολή του, την οποία απέστειλε από τη Λάρισα προς κάποιον φίλο του 

στη Βέροια.
32

 Το 1770 ο Αναστάσιος ήταν περίπου 50 ετών, συνεπώς σε 

ώριμη ηλικία ως προς την ιατρική του πείρα, ώστε να μπορεί να υπηρετήσει 

κάποιον σημαίνοντα τούρκο πασά. Δεν πρέπει όμως να παρέμεινε αρκετό 

διάστημα εκεί, επειδή, όπως ο ίδιος δηλώνει, προτιμούσε την πατρίδα από 

τα πολλά χρήματα,
33

 αλλά και επειδή «τῶν μεγάλων ἀνθρώπων οὔτε ἡ φιλία 

εἶναι βεβαία, οὔτε ἡ ἔχθρα ἀκίνδυνος».
34

 Η πραγματικότητα για τη φυγή του 

Αναστασίου από τη Λάρισα πρέπει να αποδοθεί στην επικίνδυνη κατάσταση 

που είχε δημιουργηθεί στη Λάρισα περί το 1770.
35

 Έμμεσα από το έργο του 

Ἀποφθέγματα, αλλά και λόγω έλλειψης μαρτυριών, πιθανολογείται ότι έζησε 

κυρίως στη Βέροια, αν και συνήθως κατά την εποχή αυτή οι ιατροί, όπως 

και οι διδάσκαλοι, μετακινούνταν συχνά προς εύρεσιν εργασίας.  

Ο Αναστάσιος είχε επαφές με ομοτέχνους του ιατρούς και λογίους. Έ-

τσι, αποκαλεί τον διδάσκαλο της Νάουσας Αναστάσιο ἐν Χριστῷ ἀδελφόν, 

και του αφιερώνει το λανθάνον Ἐπιστολάριόν του – έντυπο ή σε χειρόγραφη 

μορφή.
36

 Ο Ναουσαίος Αναστάσιος Καμπίτης υπήρξε σημαντικός λόγιος και 

                     
30. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 54, 63. 

31. Ο Κ. Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από αρχαιοτάτων χρόνων έως των 

ημερών μας, τ. 10, Βιέννη 1831, σ. 382-383, αναφέρει ότι Αγά πασάς μεσολάβησε ως 

πασάς στη Λάρισα στη σύγκρουση μεταξύ φατριών των προεστώτων: «Τρεῖς Σατράπαι 

εὑρίσκοντο εἰς αὐτὴν [= Λάρισα] τὸ 1770 ἔτος ... Ὁ Ἀγαπασᾶς (εἷς ἐκ τῶν τριῶν) 

ἐδιώρισε τοὺς στασιάζοντας προεστῶτας νὰ ὑπάγουν συνεπιφέροντες ὅσους δύνανται 

Χριστιανοὺς καθεὶς διὰ νὰ πληροφορηθῇ ἀπὸ τοὺς πολλοὺς τίς ἐκ τῶν προεστώτων ἔχει 

τὰ δίκαια»· βλ. και Θ. Παλιούγκας, Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881), τ. 1, 

Κατερίνη 22002, σ. 81. 

32. Βλ. ανωτέρω, σημ. 28· πβ. και Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, 54: «Τὴν ἡμέραν ὅμως ὁποῦ 

ἐμίσευα ἀπὸ τὴν πατρίδα μου ὑπερελυπούμουν, καὶ ἐξεναντίας τὴν ἡμέραν ὁποῦ ἐπα-

νάκαμπτα εἰς τὴν πατρίδα μου, ὑπὲρ ἐχαίρομουν». 

33. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 54: «Ἐρωτῶντας με ἕνας, διατὶ δὲν ἐκάθισα εἰς τὸν Ἀγα-

πασιᾶν ὁποῦ μὲ ὑπόσχετο πολλὰ πουγγεῖα τὸν χρόνον καὶ ἄλλαις τιμαῖς, τὸν ἀπεκρί-

θηκα, δὲν ἐκάθισα, διότι περισσότερον ἀγαπῶ τὴν πατρίδα μου παρὰ τὰ πουγγεῖα».  

34. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 63.  

35. Κούμας, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, σ. 382 κ.ε. 

36. Βλ. ανωτέρω, σημ. 25. 
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συγγραφέας του 18ου αι., δάσκαλος στη Νάσουσα και τη Θεσσαλονίκη.
37

 Σε 

κάποιον άλλο άδηλο δάσκαλο, πιθανώς της περιοχής Βεροίας, αφιέρωσε το 

μυθικόν του – προφανῶς το έντυπο Μῦθοι (Βιέννη 1783).
38

 Δεν αποκλείεται 

να πρόκειται για τον Σταμάτιο Μπακέλλα ή Μπεκελλίδη, με τον οποίο ο 

Αναστάσιος πρέπει να διατηρούσε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις. Επίγραμμα 

τετράστιχο του «ελλογιμωτάτου» Σταματίου δημοσιεύεται στα Ἀποφθέγματα 

του Αναστασίου (σ. [ε΄]), στο οποίο ο Σταμάτιος ισχυρίζεται ότι η Βέροια 

διαθέτει ως μοναδικό λόγιο τον Αναστάσιο:  

«Βέρροια μόνον ἀνέρα μάλα λογάδα ἔχεις σύ, 

Ἀναστάσιον· ἄλλοι μάταιοι θεούσ’, 

Ἰατρὸς οὗτος ὁ πάνυ μόνος πέπνυται 

Αὔχει ’πί τούτῳ ἐν σοὶ μόνῳ ἀγαθῷ». 

 

 
 

Εικ. 2. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα,  

Κοσμόπολις [Βιέννη] 1785, σ. [ε΄]. 

 

Το επίγραμμα, πέραν της αυτονόητης υπερβολής, δηλώνει τη μεγάλη εκτί-

μηση των λογίων της Βέροιας προς τον Αναστάσιο και ταυτόχρονα την κοι-

                     
37. Για τον Αναστάσιο, ο οποίος πρέπει να δίδασκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 18ου αι. 

στη Νάουσα, βλ. Παρανίκας, Σχεδίασμα, σ. 52· Ευστρατιάδης, «Ο Καμπανίας Θεόφιλος 

ο εξ Ιωαννίνων», σ. 68· Απ. Γλαβίνας, «Ο Ναουσαίος δάσκαλος Αναστάσιος Καμπί-

του», Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης 2 (Αθήνα 1991) 135-150. Οι 

Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, σ. 450-451, και Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, σ. 136, τον συγχέ-

ουν με τον Αναστάσιο Μιχαήλ. 

38. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 30: «Προσφέρωντας τὸ μυθικόν μου βιβλίον εἰς ἕνα διδά-

σκαλον...». 
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νωνική καταξίωσή του. Ο Σταμάτιος είναι πιθανό να δίδαξε στη Σιάτιστα 

περί το 1800 και να είχε σχέσεις με τον σπουδαίο ιατροφιλόσοφο της Κοζά-

νης και ιατρό του Αλή πασά Γεώργιο Σακελλάριο.
39

 Έτσι, σε αυτόγραφο 

κώδικα του Σακελλαρίου σώζεται το παρακάτω αυτόγραφο καρκινικό επί-

γραμμα κάποιου Σταματίου Βερροιαίου –πιθανότατα πρόκειται για τον 

Μπεκέλλα– με ημερομηνία 26 Mαΐου 1800 στη Σιάτιστα:
40

 

Εἰς τὸν ἐξοχώτατον ἰατροφιλόσοφον κύριον Γεώργιον τὸν Σακελλάριον 

ἐπίγραμμα καρκινικόν 

Ἰᾶσαι γνώμῃ αἱματοποτάμιᾳ ἡμῶν γ’, ἰᾶσαι,  

νῷ (νόον νόμον σοφὸς) σῷ ἅμα, ὡς σοφὸς νόμον νόον ὤν. 

εἰς ἔμφασιν ὑποκλίσεώς μου τελείας 

Σταμάτιος Βερροιαῖος 

ˏαω΄ μαΐου κϛ΄  

ἐν Σιατίστῃ 

 

 
 

Εικ. 3. Κώδ. Γ. Σακελλαρίου ιϛ΄, φ. αr (Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης) 

                     
39. Βλ. γι’ αυτόν Βασιλική Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλά-

ριος (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. δια-

τριβή, Ιωάννινα 2011. 

40. Tο επίγραμμα υπάρχει στον κώδ. Γ. Σακ. ιϛ΄, φ. αr της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζά-

νης, από όπου το εκδίδουν ο Α. K. Γουναρόπουλος, «Kοζανικά», Πανδώρα 22 (1872) 

558, και ο Π. Ν. Λιούφης, Ιστορία της Κοζάνης, Αθήνα 1924, σ. 296.  
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Ένα επίγραμμα του Σταματίου (Απρ. 1773) και τρία επιγράμματα του Ανα-

στασίου Ναούσης συμπεριελήφθησαν στο έργο του Θεοφίλου Καμπανίας 

Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας, Βενετία 1780 (σ. ζ΄-η΄).
41

 Άλλα δύο πρόσωπα αναφέ-

ρονται ονομαστικά στα Ἀποφθέγματα. Πρόκειται για τον κύριο Θωμά, στον 

οποίο ο Αναστάσιος απευθύνεται δύο φορές (σ. 39, 95), και τον ιατρό 

Μουρλίνο (σ. 43), ο οποίος κάποια στιγμή εγκατέλειψε την πόλη.
42

 

 

 

Περί του χαρακτήρα και της φιλοσοφίας του 

 

Ο Αναστάσιος ήταν ένας απλός, φιλήσυχος άνθρωπος, που είχε όπως όλοι 

πρόβλημα με τον γείτονά του, ο οποίος του έκοβε το νερό από τον κήπο.
43

 

Υπήρξε ήρεμη προσωπικότητα, με χιούμορ αλλά και ηθική, ενώ δεδομένη 

είναι η πίστη και σχέση του με την Εκκλησία, αλλά και η εντρύφηση στην 

αρχαία γραμματεία καθώς και η υποστήριξη του ορθού λόγου. Στόχος του 

δεν ήταν να διατυπώσει φιλοσοφικές απόψεις, ή να σχολιάσει φιλοσοφικά 

κείμενα. Ο ίδιος, στην αφιέρωση των Ἀποφθεγμάτων προς τον ανεψιό του 

Αντώνιο Χατζή Κριτόπολο, αναφέρει (σ. [γ΄]-[δ΄]): «... ἀναγινώσκωντάς το 

χάριν εὐθυμίας, ὅταν κουράζεται ἀπὸ ἄλλας ὑψηλοτέρας Θεωρίας...». 

Στα Ἀποφθέγματα, ένα ασυνήθιστο ηθικοφιλοσοφικό, γνωμολογικό έρ-

γο, γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο και εμμέσως κατ’ ερωταπόκρισιν, προβάλ-

λει η κοσμοθεωρία του Αναστασίου. Το έργο οφείλει πολλά στο Βιβλίον 

ἄριστον καλούμενον Φωσφόρος του Σερραίου Αναστασίου Πώπα (Βιέννη 

1756).
44

 Αυτό εξηγείται εύκολα, καθώς ο Φωσφόρος είναι αφιερωμένος 

στον Μιχαήλ Περδικάρη εκ Μονεμβασίας, θείο του Αναστασίου Βερροιαί-

ου. Στα Ἀποφθέγματα, λοιπόν, ο Αναστάσιος αναφέρεται –ακριβώς– από-

φθεγματικά σε διάφορα, ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά φιλοσοφικά και πρακτι-

                     
41. E. Legrand, Bibliographie Hellénique, XVIII s., τ. 2, Παρίσι 1928, σ. 351-352, αρ. 1025. 

42. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 43: «Μὲ εἶπεν ἕνας φίλος μου νὰ χαρῶ, διατὶ ἔφυγεν ὁ 

Μουρλίνος, ὁ ἰατρὸς ἀπὸ τὴν Βέρροιαν, τὸν ἀπεκρίθηκα καὶ ἐγώ, ὅτι δὲν χαίρομαι τώρα 

διὰ νὰ μὴν λυπηθῶ ὅταν ἔλθῃ». 

43. Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, σ. 125: «Κόπτωντας ὁ γείτωνάς μου πολλάκις τὸ νερὸν ἀπὸ 

τὸν κῆπον μου...».  

44. Λαδάς – Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 1, σ. 82-93, αρ. 74. 
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κά ζητήματα, αλλά με τρόπο θυμοσοφικό, με λεπτή ειρωνεία και ενίοτε 

σαρκασμό, χωρίς διάθεση βαθιάς ανάλυσης. 

Η ηθική του Αναστασίου βασίζεται κυρίως στην παράδοση των αρχαι-

οελληνικής σοφίας και φιλοσοφίας. Έτσι, ο Αναστάσιος ασπάζεται τις βασι-

κές πλατωνικές αρχές περί αρετής (φρόνηση, σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιο-

σύνη), επικαλείται συχνά τον Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, τον Πυθαγόρα, 

τον Λουκιανό, αλλά και τον Ιπποκράτη (σ. 20, 66, 146, 147) και τον Γαληνό 

(σ. 20, 95), ενώ παραθέτει και μερικούς διδακτικούς μύθους. Στο έργο του 

διαφαίνεται η ιδιαίτερη συμπάθεια στα γνωμικά και τους μύθους, οι οποίοι 

μπορεί να είναι κατασκευασμένες φανταστικές μικρές ιστορίες, αλλά περι-

κλείουν κάποιο δίδαγμα. Η ανωτέρω ηθική σε κανένα σημείο δεν αντιβαίνει 

στη χριστιανική ηθική, η οποία, αν και δεν τεκμηριώνεται μέσω παραθεμά-

των από εκκλησιαστικούς συγγραφείς, διαπνέει όλο το έργο, παράλληλα με 

την αρχαιοελληνική ηθική.  

Ο Αναστάσιος τονίζει την αξία της φιλοσοφίας («περισσότερον πρέπει 

νὰ φιλοσοφῶμεν παρὰ ὁποῦ νὰ ἀναπνέωμεν», σ. 134), αλλά απορρίπτει «τὰς 

φιλοσοφίας τῶν νεοτέρων», θεωρῶντας ὡς «ἀληθινὴν φιλοσοφίαν τὸν φό-

βον τοῦ Κυρίου καὶ τὴν τοῦ θανάτου μελέτην» (σ. 133), συναρμόζοντας έτσι 

τη χριστιανική πίστη με την πλατωνική φιλοσοφία. Δεν ενδιαφέρεται να α-

σχοληθεί με τον ορισμό του Θεού, αλλά αναφέρεται στο θέμα της ύπαρξης 

του θεού αποφθεγματικά. Έτσι, δεν προβαίνει σε μια συστηματική θεωρία 

περί Θεού, Θείας Προνοίας, Τύχης, Ανάγκης, Πεπρωμένου, αλλά αρέσκεται 

να αναφέρεται σε δευτερεύουσες πτυχές των ανωτέρω θεμάτων. Απορρίπτει 

την πίστη στα ζώδια, καθώς αυτή αναιρεί το αυτεξούσιον του ανθρώπου. 

Απορρίπτει βέβαια και τη θεωρία τη μετενσάρκωσης και υποστηρίζει την 

αθανασία της ψυχής.  

Ενώ η πίστη του στην Εκκλησία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί,
45

 αν και 

δεν προβάλλεται έντονα, καθώς δεν είναι αυτός ο σκοπός των Ἀποφθεγμά-

των, δριμεία είναι η κριτική που ασκεί σε πνευματικούς και επισκόπους της 

Εκκλησίας της εποχής του. Γνώστης των καθηκόντων των επισκόπων και 

των πνευματικών, όπως αυτά ορίζονται από τον Γρηγόριο Ναζιανζηνό και 

τον Μέγα Βασίλειο (σ. 128-131) κατηγορεί επισκόπους και πνευματικούς 

                     
45. Η άποψη που προβάλλεται στο Λαδάς – Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 1, 

σ. 187-195, ότι ο Αναστάσιος πιστεύει σε κάποιον φιλοσοφικό θεό, δεν υποστηρίζεται 

από ικανά επιχειρήματα ούτε από στοιχεία του βίου του. 
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ότι «εἶναι σχεδὸν ὅλοι σιμωνιακοί (πλὴν ὀλίγων τινῶν) καὶ δὲν διαφέρουσι 

τελείως ἀπὸ τοὺς τελώνας, ἤγουν μουρτασούπιδες, μὲ τὸ νὰ σμίγωσι τὸ 

τελωνεῖν μὲ τὰ θεῖα, καὶ πωλοῦσι τὰ ἱερὰ ὡσὰν οἱ σεκερτζίδες τὰ ζαχαράτα» 

(σ. 132).
46

 Ως αιτία αυτού του φαινομένου από την πλευρά του λαού αναφέ-

ρει τη δεισιδαιμονία. Η έρευνα για την ιστορία της Τουρκοκρατίας έχει επι-

σημάνει κατά κόρον το φαινόμενο της σιμωνίας στους εκκλησιαστικούς κύ-

κλους του Πατριαρχείου, αλλά και τη γενικότερη παρακμή των ανωτέρων 

κληρικών κατά τον 18ο αι., γεγονός που οφείλεται κατά πρώτο λόγο στην 

εξαγορά του πατριαρχικού αλλά και του επισκοπικού θρόνου από τον σουλ-

τάνο.
47

 Ο Αναστάσιος υπήρξε άνθρωπος της Εκκλησίας χωρίς παρωπίδες, 

και χρησιμοποιεί τον ορθό λόγο ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπό, ενώ η 

κριτική του διάθεση απευθύνεται στους εκπροσώπους της Εκκλησίας, δηλα-

δή στην Εκκλησία ως διοίκηση αλλά όχι ως πίστη. Ενδεικτικές της ψυχικής 

του γαλήνης είναι τρεις αναφορές, στις οποίες διακρίνονται μάλιστα στοι-

χεία της νηπτικής θεολογίας περί υπομονής, απλότητος και ησυχίας: «Ἐρχό-

μενος ὁ ἱερεὺς νὰ μὲ διαβάσῃ τὰς εὐχὰς τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τὴν ἀσθένει-

άν μου, τὸν εἶπα, παρακάλεσε δέσποτα τὸν θεόν, ἢ τὴν ποθουμένην ὑγείαν 

νὰ μοῦ δώσῃ, ἢ ὑπομονήν, διότι καὶ ἡ ὑπομονὴ εἶναι ἀρκετὴ ἐλλάττωσις κά-

θε συμφορᾶς» (σ. 15-16). «Ἡ γαλήνη τοῦ προσώπου, ἤγουν ἡ εἰρήνη, εἶναι 

καθαρότης τοῦ νοός, ἁπλότης τῆς ψυχῆς, εὐχαρίστησις τῆς καρδίας, ἡσυχία 

ζωῆς, καὶ σύντροφος ἀγάπης» (σ. 17). «Ἐρωτῶντας με ἕνας, ποῖος εἶναι ὁ 

λύχνος τῆς φιλοσοφίας, τὸν εἶπα, ἡ ἡσυχία, χωρὶς τῆς ὁποίας ὁ βίος ἤγουν ἡ 

ζωὴ τῶν σπουδαίων εἶναι ἀβίωτος» (σ. 18). Τέλος, θεωρεί ότι η απόδοση τι-

μής στον Θεό προκύπτει όχι από την τυπολατρία («κηρία καὶ λάδια»), αλλά 

από την ομοίωσή μας με τη διάνοια του Θεού: «κατὰ γὰρ τοὺς θείους πατέ-

ρας, τότε τιμῶμεν τὸν θεὸν ἐξαίραιτα [!], ὅταν ὁμοιώσωμεν τὴν διάνοιάν 

μας μὲ τὸν θεόν» (σ. 117). 

 

 

                     
46. Όλα τα λιγοστά σωζόμενα αντίτυπα του έργου είναι ακέφαλα ή κολοβά, ενώ σε όλα 

λείπει ή είναι μερικώς σχισμένο το φύλλο των σ. 131-132, που περιέχει την κριτική κα-

τά επισκόπων και πνευματικών· βλ. Λαδάς – Χατζηδήμος, Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 1, 

σ. 189. – Το μόνο ακέραιο αντίτυπο είναι αυτό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 

με ταξινομικό αριθμό ΦΛΣ 1720, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε. 

47. Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 4, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 290-

293. 
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Αναφορές σε ιατρικά θέματα 

 

Ο Αναστάσιος, όπως αναφέρθηκε, συνέγραψε ένα ιατρικό έργο –το αναφέ-

ρει ο ίδιος ως Ἰατρικόν–, το οποίο σήμερα λανθάνει. Κάποιες αναφορές περί 

ιατρικής περιέχουν και τα Ἀποφθέγματα, χωρίς όμως και στην περίπτωση 

αυτή να αναμένουμε ουσιαστική διαπραγμάτευση ιατρικών θεμάτων, παρά 

μόνον αποσπασματικό λόγο. Στο Περὶ Ἰατρικῆς ἀπόφθεγμα (σ. 143-144, αρ. 

160) παρατίθεται περιγραφικός ορισμός της Ιατρικής: «Ἡ ἰατρικὴ εἶναι τέ-

χνη ὁποῦ καταγίνεται εἰς τὰ ἀνθρώπινα σώματα καὶ προξενεῖ ὑγείαν εἰς 

αὐτά». Ο Αναστάσιος γνωρίζει την πρωταρχική σημασία της διάγνωσης, η 

οποία είναι «θεραπείας πηδάλιον», επειδή «ἕως ὁποῦ μᾶς λανθάνει τὸ πάθος 

μᾶς λανθάνουσι καὶ τὰ ἰατρικὰ τοῦ πάθους, καὶ κυριεύει περὶ τὴν θεραπείαν 

τοῦ πάθους ἡ ἀγνωσία». Έτσι, ο ασθενής δεν πρέπει να έχει συστολή προς 

τον ιατρό να του φανερώσει την ασθένειά του. Στη συνέχεια αναφέρονται 

συγκεκριμένα περιστατικά που σχετίζονται με την άσκηση της ιατρικής, κα-

θώς επίσης και επιλογές του Αναστασίου. Πληροφορούμαστε ότι ο Αναστά-

σιος δεν αρκούνταν σε μικρή πληρωμή από τους ασθενείς, δεν πληρώνει 

φόρο στην Κοινότητα, για να μην καταφρονήσει το επάγγελμα του ιατρού, 

όταν τον καλέσουν τρέχει αμέσως στον ασθενή, καθώς ο χρόνος είναι πολύ-

τιμος για τη θεραπεία.  

Σχετικά με άλλα ιατρικά θέματα, ο Αναστάσιος προτείνει για τον θηλα-

σμό των βρεφών βυζάστρα «ἐπιτηδειοτάτην καὶ καθαρήν, καὶ εὐγενῆ, καὶ 

νέαν, οὔτε ὀργήλη [!] νὰ εἶναι, οὔτε πρόγλωσσος, οὔτε μέθυσος, οὔτε λα-

γνεύουσα, διότι ὁποία εἶναι ἡ βυζάστρα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοιοῦτον γίνεται 

καὶ τὸ παιδίον» (σ. 102-103).
48

 Επικρίνει την υπερπροστασία και την ένδει-

ξη υπερβολικής τρυφερότητας προς τα παιδιά εκ μέρους των μητέρων, οι 

οποίες τα παραχαϊδεύουν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να γίνονται μαλθακά και 

άβουλα. Αντιθέτως, η σωστή αγωγή των παίδων συνίσταται στην αυστηρό-

τητα και την υπακοή αλλά με διάκριση και σωφροσύνη: «αἱ καλαὶ γυναῖκες 

δὲν ἀναστήνουσι τὰ τέκνα μὲ τρυφαῖς καὶ ἡδοναῖς, ἀλλὰ μὲ ἀγωγὴν σώφρο-

να καὶ αὐστηράν. Ἡ γὰρ ἡδονή, ὅταν συντρέφεται μὲ τὰ παιδία, τὰ κάμνει 

ἀκόλαστα, καὶ δοῦλα τῶν σαρκικῶν παθῶν, καὶ ὅταν ἀνδροθῶσι [!] γίνονται 

                     
48. Βλ. και Δ. Καραμπερόπουλος, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο, 1745-

1821, Αθήνα 2003, σ. 119, 301. 
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αὐτόχρημα ἀνδράποδα, ἤγουν δουλοπρεπέστατα καὶ ἐμπαθέστατα» (σ. 103). 

Ο Αναστάσιος συνιστά «ἀποχὴν τῶν ἀφροδισίων» (σ. 22), καθώς είναι επι-

κίνδυνα νοσήματα (σ. 40). Τέλος, θεωρεί αθεράπευτα τα ψυχικά πάθη, μετα-

ξύ των οποίων περιλαμβάνει την παραφροσύνη, αλλά και την οργή και την 

υπερηφάνεια (σ. 119), υποδηλώνοντας έτσι ότι ο εγωισμός είναι αιτία των 

ψυχικών παθών, πέραν των βιολογικών αιτίων. Η άποψη αυτή, εκφραζόμενη 

έστω και έμμεσα, ταυτίζεται με την άποψη της σύγχρονης ψυχανάλυσης αλ-

λά και της νηπτικής θεολογίας, ότι αιτία των ψυχικών παθών είναι ο ναρ-

κισσισμός και η έλλειψη ταπείνωσης.  

Για τη θεραπεία της ασθένειας, πέραν της ιατρικής, ο Αναστάσιος δέχε-

ται και τη συνδρομή των ευχών της Εκκλησίας. Ο ίδιος σε περίπτωση δικής 

του ασθένειας ζήτησε από κάποιον ιερέα να του διαβάσει ευχή ιάσεως, ακο-

λουθώντας έτσι την προτροπή του Ιακώβου του Αδελφοθέου «ἀσθενεῖ τις ἐν 

ὑμῖν, προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθω-

σαν ἐπ’ αὐτόν» (Ιακ. 5.14).  

Τέλος, ο Αναστάσιος προβαίνει σε υπεράσπιση και ταυτόχρονα εγκω-

μιασμό των ιατρών, τον οποίο παραθέτει υπό τύπον δημηγορίας ενώπιον 

δικαστηρίου (σ. 145-149) – αρχίζει με την προσφώνηση «ὦ δικασταί». Γίνε-

ται διαχωρισμός μεταξύ «επιστημόνων» ιατρών και «ανεπιστημόνων». Ο 

επιστήμων ιατρός είναι αυτός που προβληματίζεται: «νὰ πηγαίνω εἰς τὴν 

περίφημον Μπολόνιαν, νὰ τελειώσω μὲ κόπον μακρὸν καὶ χρόνον πολὺν 

ὅλα τὰ εἴδη τῆς ἰατρικῆς, ὁμοῦ καὶ τὰς πρὸς ἰατρικὴν χρησίμους ἐπιστήμας, 

καὶ ἔτζι γυρίζωντας εἰς τὴν πατρίδα μου νὰ μὴν εἶμαι λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἔργῳ ἰατρός» (σ. 146). Ο επιστήμων ιατρός πρέπει να τιμάται ως ευεργέτης 

με ιδιαίτερα προνόμια λόγω της προσφοράς στην υγεία των ανθρώπων: «μὲ 

μύρια προνόμια νὰ τιμῶμεν τοὺς ἰατροὺς ὁποῦ μᾶς λυτρώνουσι συνεχῶς τοῦ 

παρὰ μοίραν θανάτου». Με τον όρο «ανεπιστήμονες» νοούνται οι πρακτικοί 

ιατροί, τσαρλατάνοι, αγύρτες, γόητες, κομπογιαννίτες, σακκουλαραίοι, ια-

τροκάπηλοι, που παρείχαν πρακτικές ιατρικές οδηγίες και συνταγές.
49

 Συχνά 

όμως επιδίδονταν σε απατεωνία, ώστε «ἀντὶς νὰ ἐπανάξωσιν εἰς ὑγείαν τοὺς 

ἀσθενεῖς, ἀφαιροῦσι καὶ τὸ παραμικρὸν λείψανον τῆς δυνάμεώς των».  

                     
49. Για την ιατρική στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας βλ. Δ. Κα-

ραμπερόπουλος, «Η Ελληνική Ιατρική κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο μέχρι την ίδρυ-

ση του Πανεπιστημίου Αθηνών», Ιστορία εικονογραφημένη, εκδ. Πάπυρος, τχ 504, Ιούν. 

2010, σ. 45-51. 
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Σε μια εποχή ιδιαίτερα αντίξοη για τη Βέροια και ολόκληρο τον τουρκοκρα-

τούμενο ελληνικό χώρο, τόσο από πολιτική, κοινωνικοοικονομική, όσο και 

από πνευματική άποψη, ο Αναστάσιος Περδικάρης ο Βερροιαίος επέτυχε να 

αποκτήσει υψηλό επίπεδο Παιδείας αλλά και κοινωνική μόρφωση, συνδρά-

μοντας τους συντοπίτες του είτε με την ιδιότητα του ιατρού, είτε με την ηθι-

κοφιλοσοφική του σκέψη και τη μετρημένη ζωή. Μπορεί να μην υπήρξε 

ένας επιφανής ιατροφιλόσοφος ή δάσκαλος του Γένους –πράγμα που ο ίδιος 

ούτε επεδίωξε ούτε είχε ως σκοπό–, αλλά έκανε πράξη την αρχαιοελληνική 

σοφία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ζώντας με αρετή, γαλήνη αλλά και 

ορθολογισμό, ώστε να αποτελεί ιδιαίτερο παράδειγμα στην κοινωνία της 

Βέροιας επί Τουρκοκρατίας. 
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Εικ. 4. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα, Κοσμόπολις [Βιέννη] 1785. 
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Εικ. 5. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα,  

Κοσμόπολις [Βιέννη] 1785, σ. 1. 
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Εικ. 6. Αναστάσιος Περδικάρης, Ἀποφθέγματα,  

Κοσμόπολις [Βιέννη] 1785, σ. 143. 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 

υποψ. δρ. νεότερης ελληνικής ιστορίας Πανεπ. Ιωαννίνων 

 

 

 

Η εικόνα των Οθωμανών Τούρκων 

στα απομνημονεύματα του 

Κοζανίτη αγωνιστή Νικολάου Κασομούλη
*
 

 

 

 

την παρούσα εργασία επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση της εικόνας 

που προβάλλει στα απομνημονεύματά του ο Νικόλαος Κασομούλης
1
 

για τους Οθωμανούς ως άτομα. Οι χρονογραφικές του σημειώσεις τού 

Κασομούλη
2
 για την ελληνική Επανάσταση του 1821 παραμένουν από τις 

σημαντικότερες και πιο αντικειμενικές πηγές αυτής της περιόδου και αποτε-

λούν μνημείο της ελληνικής ιστορίας. Τα Ενθυμήματα ρίχνουν άπλετο φως 

σε διάφορα γεγονότα και θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα από τα απομνημο-

                                                           
* Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στον καθηγητή μου κ. Γεώργιο Β. Νικολάου για 

την υποστήριξή του, καθώς και στον διευθυντή ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

κ. Χαρίτωνα Καρανάσιο για χρήσιμες παρατηρήσεις του. 

1. Το έργο εκδόθηκε υπό τον τίτλο Νικολάου Κ. Κασομούλη αγωνιστού του 1821, Μακε-

δόνος, Ενθυμήματα στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, [Αρχεία 

της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας Δ΄], τ.· Α΄, τυπογραφείο Α. Ι. Βάρσου, Αθήνα 1940· ο 

Β΄ τόμος τυπώθηκε το 1941 και ο Γ΄ το 1943. Σύγχρονες επανεκδόσεις του έργου από 

τους εκδοτικούς οίκους Βεργίνα, Ελεύθερη σκέψις, Πελεκάνος. 

2. Ο Ν. Κασομούλης (ή μάλλον Κ α σ ο υ μ ο ύ λ η ς , όπως υπογράφει) γεννήθηκε στην 

Κοζάνη στις 20 Αυγ. 1795, ως γιος του Κων. Κασούμη, ενώ εσφαλμένα αναφέρεται ότι 

γεννήθηκε στη Σιάτιστα ή στο Πισοδέρι Φλωρίνης, από όπου όμως καταγόταν η οι-

κογένειά του. Συμμετείχε στην Επανάσταση του Ολύμπου. Μετά την αποτυχία της 

Επανάστασης στη Μακεδονία, μετέβη με ένα σώμα Σιατιστινών στη Θεσσαλία, όπου 

συνεργάστηκε με τους οπλαρχηγούς Ν. Στορνάρη και Γ. Καραϊσκάκη. Συμμετείχε επί-

σης στην πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Στο ελληνικό κράτος κατέλαβε 

διάφορα στρατιωτικά αξιώματα: Σε μεγάλη ηλικία εγκαταστάθηκε στη Στυλίδα, όπου 

και απεβίωσε το 1872. Πληροφορίες για τον βίο και τη δράση του περιέχονται στο έργο 

του Ενθυμήματα στρατιωτικά· βλ. επίσης Ν. Π. Δελιαλής, «Η ιδιόγραφος διαθήκη του 

Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871)», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-

ρείας της Ελλάδος 14 (1960) 313-341, όπου και βιβλιογραφία· Μιχ. Παπακωνσταντί-

νου, Μια βορειοελληνική πόλη στην Τουρκοκρατία. Ιστορία της Κοζάνης 1400-1912, εκδ. 

Εστία, Αθήνα 21998 (11992), σ. 133-137. 

Σ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Σιάτιστα
http://el.wikipedia.org/wiki/Μακεδονία
http://el.wikipedia.org/wiki/Θεσσαλία
http://el.wikipedia.org/wiki/Νικόλαος_Στουρνάρης
http://el.wikipedia.org/wiki/Γεώργιος_Καραϊσκάκης
http://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
http://el.wikipedia.org/wiki/Στυλίδα
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νεύματα που γράφτηκαν από αγωνιστές του ’21. Σε αυτό το έργο, εκτός των 

άλλων, δίνονται πολύτιμες πληροφορίες για την καθημερινότητα της περιό-

δου του Αγώνα, για τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες των αγωνιστών, για 

την ενδυμασία και γενικά τον τρόπο ζωής αυτήν την περίοδο. Οι πληροφο-

ρίες αυτές είναι σημαντικές για την ανάλυση και την περιγραφή των κωδι-

κών επικοινωνίας, τόσο των κυρίαρχων όσο και των κατακτημένων, κατά 

τον 19ο αι. στα Βαλκάνια και, ειδικότερα, στις ελληνικές περιοχές.
3
 

Όσον αφορά γενικά τον συγγραφέα απομνημονευμάτων,
4
 αυτός έχει 

συνείδηση ότι στάθηκε μάρτυρας ή και συντελεστής σε ένα μεγάλο γεγονός, 

ώστε νιώθει την ανάγκη να διασώσει την πληροφορία στους μεταγενεστέ-

ρους, ενώ ενδεχομένως ενδιαφέρεται και για την υστεροφημία του. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα απομνημονεύματα αναφέρονται σε σημαντικά 

πολιτικά ή στρατιωτικά γεγονότα και πρόσωπα. Βέβαια, αφού είναι γραμ-

μένα από άνθρωπο που έζησε τα συγκεκριμένα γεγονότα, έχουν χαρακτήρα 

καθαρά προσωπικό και υποκειμενικό. Για τον λόγο αυτό, παρόλο που συγ-

γενεύουν με την ιστορία, δεν μπορούν να θεωρηθούν ιστορικά κείμενα. 

Έχουν όμως αδιαμφισβήτητη ιστορική αξία και πολύ συχνά χρησιμοποιού-

νται ως ιστορική πηγή, αν και με πολλές επιφυλάξεις, διότι όλες οι πληρο-

φορίες που αντλούνται από απομνημονεύματα πρέπει να ελεγχθούν και να 

διασταυρωθούν από άλλες, πιο αντικειμενικές, πηγές. 

 

 

                                                           
3. Για το έργο βλ. και Κ. Θ. Δημαράς, «Ενθυμήματα στρατιωτικά», στο Κ. Θ. Δημαράς, 

Σύμμικτα Α΄. Από την παιδεία στην λογοτεχνία, επιμ. Αλέξης Πολίτης, [Σπουδαστήριο 

Νέου Ελληνισμού], Αθήνα 2000, σ. 125-127. 

4. Με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζεται συνήθως η από μνήμης γραπτή έκθεση ή αφήγηση 

γεγονότων που ο συγγραφέας έζησε από πολύ κοντά ως αυτόπτης μάρτυρας, ή στα 

οποία συμμετείχε και ο ίδιος· στα απομνημονεύματα δηλ. ο συγγραφέας αφηγείται ένα 

μέρος από την ιστορία της ζωής του. Διαφέρουν από την «αυτοβιογραφία», καθώς στα 

απομνημονεύματα ο συγγραφέας-πρωταγωνιστής δεν αφηγείται ολόκληρη τη ζωή του, 

αλλά μόνο το κομμάτι εκείνο που συνδέεται με τη συμμετοχή του σε σημαντικά γεγο-

νότα της εποχής του. Για τα απομνημονεύματα βλ. Γ. Κουρνούτος, Τα απομνημονεύ-

ματα (1453-1953), τ. 1-2, [Βασική Βιβλιοθήκη], Αθήνα 1953. Ειδικά για τα απομνημο-

νεύματα των αγωνιστών του 1821 βλ. Τάσος Α. Γριτσόπουλος, «Η ιστοριογραφία του 

Αγώνος», Μνημοσύνη 3 (1970-71) 33-253 [επανέκδ.: Αθήνα 2005]. Βλ. επίσης Γ. Β. 

Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου ‒ Από τα μέσα του 17ου αιώ-

να ώς τη δημιουργία του Νεοελληνικού κράτους, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2006, σ. 297-

298· Σπ. Ι. Ασδραχάς, Ιστορικά απεικάσματα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα 1995, σ. 14. 
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Η οθωμανική κοινωνία και η εικόνα του «άλλου» 

 

Από τον 14ο αι. οι Οθωμανοί Τούρκοι επεκτείνουν σταδιακά την κυριαρχία 

τους στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και στα Βαλκάνια. 

Κύριο μέλημα των σουλτάνων ήταν ο εποικισμός των μεγάλων πόλεων, ο 

πληθυσμός των οποίων είχε μειωθεί, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο στόχευαν στην εδραίωση της κυριαρχίας τους, μέσω 

του ισχυρού μουσουλμανικού στοιχείου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

ανάπτυξη της οικονομίας των πόλεων, με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη της 

οικονομίας της αυτοκρατορίας, η οποία στηριζόταν στην αγροτική και στην 

κτηνοτροφική παραγωγή, στη βιοτεχνία, καθώς και στις φορολογικές προ-

σόδους.
5
 Ο σημερινός ελλαδικός χώρος αποτελούσε κατά την οθωμανική 

περίοδο μια κατακερματισμένη περιφέρεια με πολλές τοπικές ιδιαιτερότη-

τες. Ο οθωμανικός πολιτισμός ήταν πολιτισμός των πόλεων. Εκεί διέμεναν 

τα πλουσιότερα μέλη της κοινωνίας, στα χέρια των οποίων κατέληγαν και οι 

αγροτικές πρόσοδοι. Οι πόλεις, δηλαδή, αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, βιο-

τεχνίας, διοίκησης και οικονομίας, ενώ η γεωγραφική και στρατηγική τους 

θέση, μαζί με την ιστορία και την παράδοσή τους, επηρέαζαν την τύχη 

τους.
6
 

Για τους χριστιανούς οι διακρίσεις ανάμεσα σε Τούρκους ή Οθωμανούς 

ήταν άγνωστες ή αδιάφορες. Έβλεπαν μπροστά τους μία «μάζα» Τούρκων 

κατακτητών. Γι’ αυτό, άλλωστε, αν γινόταν κάποιος χριστιανός μουσουλ-

μάνος, αποκαλούνταν από τους πρώην ομοθρήσκους του «Τούρκος», άσχε-

τα με το αν κρατούσε ή όχι τη μητρική του γλώσσα. Έτσι, αρκετά άτομα που 

προέρχονταν από τα υποτελή φύλα οθωμανοποιήθηκαν και εισήλθαν στη 

                                                           
5. Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία βλ. Σπ. Βρυώνης, Το Τουρκικό Κράτος και η Ιστορία 

του, Θεσσαλονίκη 1993· Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire: Studies on the 

History of Turkey, thirteenth-fifteenth centuries, εκδ. Routledge, Λονδίνο – Ν. Υόρκη 

2012· Halil Inalcik – Donald Quataert (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική Ιστορία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. 1: 1300-1600, μτφ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, εκδ. Αλεξάν-

δρεια, Αθήνα 2008. Για τους Έλληνες υπό οθωμανική κυριαρχία βλ. Νεοκλής Σαρρής, 

Προεπαναστατική Ελλάδα και Οσμανικό κράτος, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 1993· Απ. Βα-

καλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, εκδ. Βανιάς, Θεσσαλονίκη 2000. 

6. Σπ. Ι. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, ιε΄-ιθ΄ αι., [Πολιτιστικό Ίδρυμα 

Ομίλου Πειραιώς], Αθήνα 2003, τ. 1, σ. 152-153. 
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διοίκηση της αυτοκρατορίας.
7
 Όπως έχει επισημανθεί από την έρευνα, υπήρ-

χαν δύο κοινωνίες: η κατακτητική και η κατακτημένη. Για να μεταπηδήσει ο 

κατακτημένος μη μουσουλμάνος υπήκοος στην κυρίαρχη κοινωνία, απαραί-

τητη προϋπόθεση ήταν ο εξισλαμισμός, αν και δεν υπήρχαν απόλυτα στεγα-

νά· δηλαδή υπήρχε όχι μόνο οριζόντια, αλλά και κάθετη κινητικότητα, όχι 

όμως απεριόριστη.
8
 

Η σκληρή πραγματικότητα της οθωμανικής κυριαρχίας προκάλεσε 

έντονες αποσυνθετικές ζυμώσεις στη χριστιανική κοινωνία. Η θέση του μη 

μουσουλμάνου (ζιμμή/zimmi) μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο ήταν θέση 

πολίτη δεύτερης κατηγορίας,
9
 ενώ παρατηρείται ανισότητα ως προς τα ατο-

μικά τους δικαιώματα, τους φόρους και την απονομή δικαιοσύνης, σε σχέση 

με τους Τούρκους μουσουλμάνους. Το φυσικό χάσμα ανάμεσα στους κατά-

κτητές και τους κατακτημένους το διευρύνουν όχι μόνο οι διαφορετικές 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι οικονομικές ανισότητες, αλλά και η υπερο-

ψία και η καταπιεστική συμπεριφορά των πρώτων προς τους δεύτερους, οι 

διαφορές ως προς την εξωτερική εμφάνιση και οι ποικίλες άλλες ταπει-

νωτικές διατάξεις για τους ραγιάδες.
10

 

Το οικονομικό και κοινωνικό καθεστώς των χριστιανικών πληθυσμών 

δεν διαμορφώθηκε χωροχρονικά ομοιόμορφα. Η ιδεολογία του Κορανίου 

επέτρεψε στον σουλτάνο να εφαρμόσει από την αρχή διαφορετικά κριτήρια 

ενσωμάτωσης στην οθωμανική επικράτεια, ανάλογα με το αν η υποταγή επι-

συνέβη καθ’ ομολογίη, δηλαδή θεληματικά, ή διά της σπάθης. Οι χριστιανοί 

που υποτάχθηκαν διά της σπάθης ζούσαν υπό ένα δυσμενέστερο καθεστώς. 

                                                           
7. Mehmed Fuad Koprulü, Οι απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα 2001, σ. 208.  

8. Ασδραχάς κ.ά., Ελληνική Οικονομική Ιστορία, σ. 22. 

9. Βλ. Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans aux pays d’Islam, Βηρυτός 1958, 

σ. 369-370. 

10. Απ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία 1453-1669, τ. Β΄: 

Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 21976, 

σ. 15. Όσον αφορά τη γαιοκτησία, η γη που αφέθηκε στους χριστιανούς περιοριζόταν 

στον ορεινό όγκο της Ελλάδος, ενώ αργότερα οι Τούρκοι άφησαν ακόμη και εύφορες 

πεδιάδες σε χριστιανούς μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι εισέρχονται μάλιστα και στην 

οθωμανική ιεραρχία· Ν. Σβορώνος, Το εμπόριο της Θεσσαλονίκης τον 18ο αιώνα, εκδ. 

Θεμέλιο, Αθήνα 1996, σ. 41. 
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Αντίθετα, οι περιοχές που υποτάχθηκαν θεληματικά διατήρησαν καταρχάς 

ανέπαφες τις κοινωνικές δομές και τις εξουσιαστικές τους ιεραρχήσεις.
11

 

Η παράσταση του «ξένου», του «άλλου», και γενικά της ετερότητας, 

θεωρείται ως αφετηρία για μια βαθύτερη μελέτη της αποτύπωσης των νοο-

τροπιών σε μία δεδομένη ιστορική περίοδο. Υπό αυτή την έννοια, ο τρόπος 

με τον οποίο παρουσιάζονται οι Τούρκοι μέσα σε αυτά τα ελληνικά κείμενα 

–στην προκειμένη περίπτωση στα Ενθυμήματα του Κασομούλη– θα μπορού-

σε, ταυτόχρονα, να αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς για μια μελέτη 

των νοοτροπιών και των αντιλήψεων της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας του 

18ου αι. και του αρχόμενου 19ου αιώνα.
12

 

Ο κεντρικός άξονας όλων των αναφορών στον τουρκικό λαό σε όλες τις 

λαϊκού τύπου πηγές της Τουρκοκρατίας συνοψίζεται στο αντιθετικό σχήμα 

«εμείς» (οι Έλληνες), και οι «άλλοι» (οι Οθωμανοί Τούρκοι).
13

 Παρά τη 

σχέση κατακτητή-κατακτημένου, οι δύο λαοί επικοινωνούσαν και συμβίω-

ναν στα αστικά κέντρα και στα χωριά με μεικτό πληθυσμό. Η υποδεέστερη 

(νομικά) θέση των χριστιανών υπηκόων, με όλες τις αρνητικές της συνέπειες 

στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και η θρησκευτική ετερότητα, συνιστούν 

τους δυο καθοριστικούς παράγοντες βάσει των οποίων σχηματίζεται η εικό-

να των Οθωμανών Τούρκων ως «άλλων», ξένων και εχθρών. Βέβαια, αυτές 

οι διαφορές δεν απέκλειαν την επικοινωνία έως και την ειρηνική συνύπαρξη 

των δύο λαών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις μοιράζονταν παρόμοια ή και 

ίδια προβλήματα, ώστε η εικόνα του ενός στον άλλο να βελτιώνεται.
14

 

Στα κείμενα αυτά οι αναφορές στους Τούρκους είναι πάμπολλες. Σε κά-

θε σχεδόν σελίδα τους παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ανιχνεύσουμε 

την παράσταση του Τούρκου αλλά ταυτόχρονα και τη διαδικασία σχημα-

τισμού της· με άλλα λόγια, της πρόσληψης του «άλλου». Η παράσταση του 

«άλλου» καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο συγγραφής των απο-

μνημονευμάτων. Στα χρόνια του πολέμου για την Ανεξαρτησία και τα αμέ-

σως επόμενα, μέσα στη σκληρή πολεμική σύγκρουση, εκδηλώθηκαν βέβαια 

πιο έντονα και βιαιότερα τα συναισθήματα για τον κατακτητή. Η εικόνα τού 

                                                           
11. Βλ. Γ. Δ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές 

Κοινότητες της Τουρκοκρατίας, εκδ. Νέα σύνορα ‒ Λιβάνη, Αθήνα 1982, σ. 44-46. 

12. Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου, σ. 298. 

13. Ασδραχάς, Ιστορικά απεικάσματα, σ. 73-76. 

14. Νικολάου, Μελέτες ιστορίας του Πελοποννησιακού χώρου, σ. 299. 
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άλλου εξαρτάται και από την κοινωνική προέλευση των απομνημονευμά-

των και τον ρόλο που διαδραμάτισαν πριν και μετά τον Αγώνα της Ανεξαρ-

τησίας.
15

 

 

 

Η εικόνα των Οθωμανών στα «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» 

 

Στα Ενθυμήματα στρατιωτικά του Κασομούλη –έργο γραμμένο με συνείδη-

ση ιστορικού, χωρίς παραποιήσεις γεγονότων και προκαταλήψεις σε βάρος 

προσώπων, με σπάνια περιγραφική ζωντάνια και θαυμαστή εμβάθυνση στον 

χαρακτήρα των αγωνιστών– η παράσταση του Τούρκου δίνεται με τρόπο 

εντελώς προσωπικό.
16

 Ο Κασομούλης, έχοντας ως βάση της αφήγησης τις 

προσωπικές και τις οικογενειακές εμπειρίες, χαρακτηρίζει τα πρόσωπα και 

προσπαθεί να ερμηνεύσει τις πράξεις τους, υπογραμμίζοντας τις αξίες που 

προσβάλλονται από τους Οθωμανούς.
17

 Έτσι, μιλώντας για τους αγώνες των 

Κλεφτών, γράφει ότι «κινδύνευε να χαθεί το έθνος μεταξύ της αμάθειας και 

της απανθρώπου τυραννίας τούτων των κατακτητών».
18

 Οι χαρακτηρισμοί 

τύραννος και βάρβαρος δεν απαντούν συχνά στα απομνημονεύματά του. 

Γενικά, αποφεύγει τη χρήση πολύ προσβλητικών χαρακτηρισμών για τους 

Οθωμανούς, χωρίς ωστόσο να προσπαθεί να αποκρύψει γεγονότα κατά τα 

οποία το μίσος εναντίον τους εκδηλωνόταν με προσβλητικές εκφράσεις. Χα-

ρακτηριστική είναι μία σκηνή στην οποία ο γνωστός για την αθυροστομία 

του Καραϊσκάκης καθυβρίζει τους Τούρκους και τη θρησκεία τους με βα-

ρείς χαρακτηρισμούς, όπως ‘άπιστοι’, ‘σκυλότουρκοι’, και με πλήθος μύριες 

άλλες αισχρολογίες.
19

 

Ο Κασομούλης δίνει το διπολικό σχήμα της κοινωνίας μέσα στην οποία 

έζησε και ο ίδιος. Οι Τούρκοι θεωρούνται οι ανέκαθεν αδιάλλακτοι εχθροί 

των Ελλήνων. Ο Τούρκος είναι «εχθρός», χαρακτηρισμός που επαναλαμβά-

                                                           
15. Στο ίδιο, σ. 301. 

16. Γ. Β. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύμα-

τα των Ελλήνων αγωνιστών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας (18ος ‒ πρώτες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα)», Πρακτικά Α΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερο-

λίνο 2-4 Οκτ. 1998, τ. 2, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999, σ. 426. 

17. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 307.  

18. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 308. 

19. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 309. 
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νεται σταθερά σε όλα τα απομνημονεύματα, όχι τόσο επειδή είναι αλλο-

εθνής και αλλόθρησκος, αλλά κυρίως διότι είναι ο κατακτητής, που στερεί 

την ελευθερία ενός λαού και μάλιστα με τυραννικό τρόπο,
20

 επιβάλλοντας 

δυσβάσταχτους φόρους.
21

 Εχθρός, διότι με τις σφαγές του άμαχου πληθυ-

σμού προσπαθεί να καταπνίξει τις εξεγέρσεις των υπόδουλων Ελλήνων, 

όπως αυτή του παπα-Ευθυμίου Βλαχάβα στα Χάσια περί το 1808-1809.
22

 

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη της ιστορίας Ελλήνων και Οθωμανών 

Τούρκων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι δύο αυτοί λαοί συνυπήρχαν μέσα σε ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικότητας. Αυτό φαίνεται προεπαναστατικά μέσα από τα γεγονότα κα-

θημερινής ζωής, κατά τα οποία υπήρχε συνεργασία και αλληλοβοήθεια. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα περιστατικά, δηλωτικά της εικόνας των 

Τούρκων, αρχικά ο Κασομούλης αφηγείται ένα πολύ χαρακτηριστικό περι-

στατικό στη Νάουσα, λίγο πριν από τον μεγάλο ξεσηκωμό. Επίκειται η κή-

ρυξη της Επανάστασης και ο έμπορος και φιλομαθής Κανούσης εκφωνεί 

λόγο στην εκκλησία της πόλης μπροστά σε μεγάλο πλήθος. Η ομιλία του συ-

σπειρώνει τους Έλληνες, καθώς για πρώτη φορά αναφέρει τη φράση Πατρίς, 

Πατρίς, ελευθερία ή θάνατος. Κύριος υποστηρικτής του ήταν ο προύχοντας 

της περιοχής Ζαφειράκης, γεγονός που αναζωπυρώνει την επιθυμία των κα-

τοίκων, για αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Αμέσως ο λαός της Νάουσας κινήθηκε προς την αγορά της πόλης και επιτέ-

θηκε ανελέητα κατά των οθωμανών πολιτών. Ακολουθούν ανατριχιαστικές 

εικόνες μάχης, κατά τις οποίες φίλοι ‘εκατό χρονών’ από τους προγόνους 

τους, ο Αχμέτης και ο Μήτρος, αλληλοσκοτώνονται χωρίς όπλα αλλά με τα 

εργαλεία της δουλειάς τους.
23

 

Η εχθρότητα που ένιωθε ο ένας λαός για τον άλλο δεν εμπόδιζε την ει-

ρηνική σε πολλές περιπτώσεις συμβίωση και τη δημιουργία φιλικών σχέσε-

                                                           
20. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 105. 

21. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 184-185. 

22. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 85. 

23. «Ήτον ελεεινόν θέαμα, λέγει (ο αδερφός μου) να βλέπεις εκατό χρονών φίλους πατρό-

θεν, χωρίς όπλον, με το σακκί της κούσπας του αλευριού έμπροσθέν του να ζυγιάζει ο 

Αχμέτης, ο δε Δημητράκης φίλος του να τον επιτίθεται με το μαχαίρι, να φωνάζει ο 

Τούρκος … Βρε Μήτρο, βρε, καρδιάς εμείς παλαιοί φίλοι, ανατάν μπαμπατάν, τι είναι 

τούτο; Πού ακούγεται ο Ναουσαίος; Πατρίς… Πατρίς…, ελευθερία! Τούρκε […] στον 

διάβολο κι εσείς και αυτή [η πίστη σας] …»· στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 203. 
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ων, που κρατούσαν πολλές γενιές, και τις οποίες ερχόταν να διαλύσει η με-

γάλη εμπόλεμη κατάσταση του 1821. Εδώ ο Κασομούλης, με τον ρεαλισμό 

που τον διακρίνει, προβάλλει ταυτόχρονα την καταλυτική δύναμη του πολέ-

μου πάνω στις πιο δυνατές ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τη θετική κατά τα 

άλλα εικόνα του Τούρκου,
24

 που εξακολουθεί να βλέπει, παρά τη σύγκρου-

ση που είχε αρχίσει, τον παλιό του φίλο ως φίλο.
25

 Πάντως, η καθημερινή 

συμβίωση και η συνεργασία των δύο αυτών ατόμων δεν στάθηκε ικανή να 

εμποδίσει την έκρηξη του μίσους, που υποσυνείδητα ένιωθε ο Μήτρος για 

τον Αχμέτη. Η πράξη αυτή δείχνει και το πώς ένιωθαν γενικά οι Έλληνες για 

τους Οθωμανούς. Αναμφίβολα, ο συγγραφέας σε αυτό το σημείο κάνει λόγο 

για το μίσος που οφείλεται στον επαναστατικό οίστρο του ελληνικού λαού 

παρά για πραγματική διχόνοια ανάμεσα σε Έλληνες και Οθωμανούς· η Επα-

νάσταση είχε ως αποτέλεσμα να φανατιστεί ο απλός λαός.
26

 

Εκτός των άλλων, η στάση αυτή αποδεικνύει την αρνητική εικόνα αλλά 

και συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στους Οθωμανούς κατά την έναρ-

ξη της ελληνικής Επανάστασης. Προφανώς, η στάση τους αυτή απορρέει 

από την οικονομική και κοινωνική καταπίεση, με πλήθος αδικιών και δια-

κρίσεων που υφίσταντο οι Έλληνες.
27

 Έτσι, λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη 

στιγμή οι υπόδουλοι υπήκοοι απελευθέρωσαν εν πολλοίς τα πραγματικά 

τους συναισθήματα που για χρόνια κρατούσαν κρυμμένα στην ψυχή τους. Ο 

οθωμανός γείτονας αποτελεί πλέον τον εχθρό του ελληνικού έθνους, σε μια 

περίοδο ανάπτυξης των εθνικισμών στα Βαλκάνια. 

Από την άλλη πλευρά, στον Κασομούλη –όπως σε πολλά άλλα κείμενα 

της προεπαναστατικής και της επαναστατικής περιόδου– αναδεικνύεται ως 

στοιχείο ταυτότητας και συνάμα ετερότητας και η θ ρ η σ κ ε ί α . Στον γλωσ-

σικό κώδικα της εποχής Χριστιανός σημαίνει Ρωμιός (Έλληνας), όπως ακρι-

                                                           
24. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

25. Βλ. παραπάνω, σημ. 23. 

26. Σπ. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απομνημόνευ-

σης: Κύκλος σεμιναρίων, επιμ. Ευτυχία Λιάτα, Άννα Ματθαίου, Πόπη Πολέμη, [ΕΙΕ/ 

ΙΝΕ], Αθήνα 2007, σ. 175. Για παράδειγμα, αλλού περιγράφει μια φοβερή και εντελώς 

απαράδεκτη συμπεριφορά Ελλήνων στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, όταν κάποιος αγω-

νιστής ονόματι Μήτρος σφάζει δώδεκα Τούρκους αιχμαλώτους, για να καλύψει τις 

ανάγκες διατροφής των πολιορκημένων· Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Β΄, 

σ. 252. 

27. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού, σ. 163. 

http://www.biblionet.gr/author/7559/Ευτυχία_Λιάτα
http://www.biblionet.gr/author/18415/Άννα_Ματθαίου
http://www.biblionet.gr/author/18414/Πόπη_Πολέμη
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βώς Μουσουλμάνος σημαίνει Τούρκος.
28

 Παρά ταύτα, η θρησκευτική πίστη 

ως κύριο στοιχείο της ταυτότητας, άρα και της εικόνας του άλλου, δεν εμπο-

δίζει πάντοτε την επικοινωνία. Έτσι, ο Κασομούλης αναφέρει περιστατικό 

που διαδραματίζεται στη Βέροια τον πρώτο καιρό του Αγώνα, όταν οι Τούρ-

κοι υποδέχθηκαν χριστιανούς εμπόρους, δίχως να εξετάσουν τη θρησκευτι-

κή πίστη.
29

 Προφανώς, στην περίπτωση αυτή ο απομνημονευτής θέλει να 

τονίσει την υπέρβαση του θρησκευτικού χάσματος, προκειμένου να δώσει 

μια θετική παράσταση του Τούρκου, που στην κοινή αντίληψη ήταν σταθε-

ρά διώκτης των χριστιανών και της πίστης τους.
30

 

Είναι ολοφάνερο ότι ο Κασομούλης μέσα από το έργο του προσπαθεί 

να μείνει ανεπηρέαστος από την εχθρότητα που χώριζε τους δύο λαούς –κλί-

μα μέσα στο οποίο και ο ίδιος μεγάλωσε–, για να δώσει την πραγματική 

εικόνα του Τούρκου: του «τυράννου» αλλά και αυτού που ενδιαφέρεται εξί-

σου για Τούρκους και Έλληνες, όπως ο Ισμαήλ μπέης των Σερρών,
31

 ή του 

Τούρκου, ο οποίος, απαντώντας στον Καραϊσκάκη που τον υβρίζει, λέει ότι 

Έλληνες και Τούρκοι πρέπει να ζήσουν μονιασμένοι, γιατί και αυτοί (οι 

Τούρκοι) «δεν είναι ξένοι να θέλουν τον χαλασμό σας, εγεννήθησαν και αυ-

ξήσαν μαζί σας από πάππον προς πάππον».
32

 Τελικά, μέσα από αυτές τις 

αναφορές και τα γεγονότα που διασώζει ο Κασομούλης αφήνει τον αναγνώ-

στη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να σχηματίσει το πορτρέτο 

του Τούρκου.
33

 

Ο Κασομούλης, έχοντας ζήσει από κοντά τα γεγονότα της πολιορκίας 

και του Μεσολογγίου και της ηρωικής εξόδου, αναδείχθηκε σε αξιόπιστο 

αφηγητή αυτών των γεγονότων.
34

 Στο έργο του εντοπίζουμε πολλές εικόνες, 

                                                           
28. Π. Λέκκας, Η εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιο-

λογία, [ΕΜΝΕ/Μνήμων], Αθήνα 1992, σ. 159. 

29. «Οι Τούρκοι μάς υπεδύχθησαν ευμενώς, απολύτως ως πραματευτάδες μεγαλέμπορους, 

χωρίς να εξετάσουν το θρησκευτικόν μας»· Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, 

τ. Α΄, σ. 138. 

30. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

31. «… ευπροσήγορος […] με το γλυκύ της διοικήσεώς του»· Κασομούλης, Ενθυμήματα 

στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 43. 

32. Στο ίδιο, τ. Α΄, σ. 310. 

33. Νικολάου, «Εμείς και οι Άλλοι. Η παράσταση του Τούρκου στα Απομνημονεύματα των 

Ελλήνων αγωνιστών», σ. 428. 

34. Για μία λεπτομερή εξιστόρηση αυτών των γεγονότων βλ. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία 

του Νέου Ελληνισμού, τ. Ζ, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 175-204, 419-481. 
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τούρκων ή ελλήνων αγωνιστών, οι οποίες βοηθούν να προσεγγίσουμε σε 

μεγάλο βαθμό τον ψυχικό τους κόσμο. Χαρακτηριστικός, για παράδειγμα, 

είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν μεσολογγίτη και έναν τούρκο πολεμι-

στή.
35

 Πρόκειται για μια σκηνή φιλονικίας με έντονο διάλογο, ανάμεσα σε 

έναν Μεσολογγίτη και έναν Τουρκαλβανό. Με όσα λέει ο τούρκος πολεμι-

στής υποδηλώνει την υποδεέστερη θέση των ελλήνων υπηκόων μέσα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς υποτιμά τον αλλόθρησκο πολεμιστή. Από 

την άλλη, πλευρά ο έλληνας αγωνιστής υποστηρίζει έντονα τη ελευθερία 

του, αντί για την παρούσα κατάσταση της κυριαρχίας, γεγονός που δεν δέχε-

ται ο τούρκος συνομιλητής του, επιχειρηματολογώντας ότι οι Οθωμανοί φέ-

ρονταν άψογα στους χριστιανούς υπηκόους και ότι δεν υπήρχε καμία ανά-

γκη για εξέγερση. Μάλιστα, θεωρεί ότι ο Μεσολογγίτης είναι τρελός που 

πιστεύει τέτοια πράγματα. Παρόλα αυτά, ο Μεσολογγίτης εμμένει στις από-

ψεις του λέγοντας ότι, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, το γένος θα ξεσηκω-

θεί, για να διώξει τον οθωμανό κατακτητή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας υποδεικνύει ανώτερο ήθος, καθώς 

υπόσχεται ότι, όταν αιχμαλωτίσει τον αντίπαλο, θα τον ελευθερώσει και θα 

του χαρίσει τη ζωή. Αντίθετα, οι Οθωμανοί είχαν άλλη αντίληψη για τους 

αιχμαλώτους πολέμου, καθώς τους θεωρούσαν σκλάβους και τους πωλού-

σαν στα σκλαβοπάζαρα. Τέλος, ο Τούρκος υποτιμά και καθυβρίζει τον Με-

σολογγίτη, γεγονός χαρακτηριστικό για το πώς έβλεπαν οι κατακτητές τούς 

υπηκόους τους. Ο συγγραφέας όμως, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, 

τονίζει αλλού και τις πολεμικές αρετές των τούρκων στρατιωτών. Μπορεί να 

                                                           
35. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α΄, σ. 113-114: «Γεώργιος Κουτζιούμπας, 

Μεσολογγίτης, σε διάλογο με τον Τουρκαλβανό. – Έλληνας: Αχ τουφέκι, αχ τουφέκι, 

να το είχα εγώ, καημένε. – Τούρκος: Πα, τι θέλεις εσύ, ωρέ; – Έλληνας: Γιατί εμένα μου 

πρέπει να το έχω μόνον ... Ξεύρεις, αγά; – Τούρκος: Τι; – Έλληνας: Να μου το φυλάξεις 

σε παρακαλώ και θα σου χαρίσω τη ζωή όταν σε πιάσω. – Τούρκος: Τι λες μωρέ καη-

μένε; Είσαι παλαβός και εσύ και όλοι οι άλλοι, όπου θέλετε να γλυτώσετε από αυτό που 

σας έχουμε… – Έλληνας: Δεν ντρέπεσαι να το λες αυτό αγά, θα το ιδείς σε λίγο και-

ρόν… – Τούρκος: Τι θα ιδώ, το κεφάλι θα σε πάρω! – Έλληνας: Καλά αγά άμα έχω τα 

χέρια μου δεν θα σε αφήσω … – Τούρκος: Πρώτα θα σε πάρω το τουφέκι και ύστερα το 

κεφάλι. Τι θα κάμουν τα χέρια; – Έλληνας: Άμα, έχω τα πιστόλια αγά. – Τούρκος: Και 

αυτά θα σου τα πάρω. – Έλληνας: Άμα, έχω το γιαταγάνι… – Τούρκος: Είσαι τρελός 

καημένε… Να με το φτυάρι και με το χώμα θα σε κυνηγώ και θα σε πάνω έως τους 

κόρφους όσον να σε θάψω και τότες θα στα πάρω … – Έλληνας: Να μου το φυλάξεις 

σε παρακαλώ και θα σου χαρίσω τη ζωή όταν σε πιάσω. – Τούρκος: Να μου φας το 

σκατό κερατά». 
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μην αποτελούν πρότυπο έξυπνου και έμπειρου πολεμιστή, αλλά διακρίνο-

νται για τη γενναιότητα και την υπομονή. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «δεν 

δύναμαι να αποσιωπήσω την ανδρείαν τούτων των Τούρκων».
36

 

Άλλη μία χαρακτηριστική σκηνή από το Μεσολόγγι, που παραθέτει στα 

Ενθυμήματα στρατιωτικά ο Κασομούλης και αφορά μια έντονη συνομιλία 

του Μεσολογγίτη Τζιόλκα με ένα Τούρκο πολεμιστή, επιτρέπει να ανιχνεύ-

σουμε και άλλες εικόνες για τους Τούρκους.
37

 Στο συμβάν ο τούρκος στρα-

τιώτης, πεινασμένος και εξαντλημένος, βλέποντας ότι τα φαγώσιμα των ελ-

λήνων πολιορκημένων υπερβαίνουν το κανονικό όριο για εμπόλεμη κατά-

σταση, ζητεί λίγα τρόφιμα από τον έλληνα αγωνιστή. Ο Μεσολογγίτης, στον 

διάλογο με τον Οθωμανό, υποστηρίζει ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα πα-

ρουσιασθεί θα του δώσει ό,τι επιθυμεί. Πρόκειται για υπαινικτικό σχόλιο 

από την πλευρά του Μεσολογγίτη, το οποίο ο τούρκος πολεμιστής δεν αντι-

λαμβάνεται. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να δώσει τρόφιμα στον εχθρό, 

τον οποίο μάχεται και μισεί. Μόλις ο Τούρκος ετοιμάζεται να πάρει τα τρό-

φιμα από τον Έλληνα, οι Μεσολογγίτες επιτίθενται, νικούν και παίρνουν λά-

φυρα. Όλοι οι Τούρκοι σκοτώνονται, εκτός από τον τούρκο στρατιώτη που 

έκανε τη συμφωνία με τον Μεσολογγίτη. Στο τέλος του διαλόγου ο Τούρκος 

αποσύρεται από τη διαπραγμάτευση για φαγώσιμα και γνωστοποιεί ότι θα 

φύγει μαζί με την οικογένειά του και δεν θα ξαναζητήσει τίποτα από Έλλη-

να. 

Ο Κασομούλης παραθέτει στα Ενθυμήματά του πολλούς διαλόγους 

ανάμεσα σε έλληνες και τούρκους πολεμιστές, χαρακτηριστικούς για την 

                                                           
36. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Β΄, σ. 116. 

37. Στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 119-120: «Ο Τζιόλκας περίφημος στην φρουρά για την απλότητα, την 

γενναιότητα, την αταραξία, τον ζήλο, την ακακία που εξέφραζε, συνδιαλέγεται καθη-

μερινά με έναν Τούρκο πολεμιστή … Ο Τούρκος γνωρίζοντας πλέον ότι έχομεν περισ-

σότερους καρπούς και πιοτά από τον στρατόν τους, τον εζήτησε μια μποτίλα ρούμι και 

ένα πλέχτρα σύκα … Ο Τζιόλκας τον απαντά … Ευθύς τα ραμματιάζω και σε ρίπτω μία 

… Ο Τούρκος τον ευχαρίστησεν και περίμενε την ώρα να τα λάβει … Εις τας 9-10 Σε-

πτεμβρίου, έβαλεν φωτιά ο Κώστας εις το φυτίλι, ο Τζιόλκας τον φώναξεν να εβγή να 

την λάβη. Μόλις ο Τούρκος εβγάζει το κεφάλι και άρχισεν να τρέμει η γη πλησίον του 

και πίπτει σκάζει η υπόνομος, πηδούν οι Έλληνες έξω και έκαναν τόσα όσα δεν περι-

γράφονται. Μόνος Τούρκος που γλίτωσεν από το κακόν ήτον ο συνομιλιτής του Τζιόλ-

κα. Την επόμενην ημέραν τον αποκρίνεται ο Τζιόλκας. – Ε, Αγά δεν ήτον καλά τα σύ-

κα; Τέτοια σύκα να τα τρώγεις σύ μωρέ Τζιόλκα, απαντά ο Τούρκος ... Έχω και άλλα 

αν θέλεις απαντά ο Τζιόλκας. Έχετε υγεία μωρέ Έλληνες, λέγει, και η μάνα μου δεν 

γεννά άλλον, αν φάω αυτά τα σύκα. Φεύγω και παίρνω κοντά όλο μου το σόι…». 
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εικόνα του άλλου, όπως σε συνομιλία ενός εκπροσώπου των Τούρκων με 

τον οπλαρχηγό Στορνάρη,
38

 στην οποία προβάλλεται μία θετική εικόνα τόσο 

των Τούρκων όσο και των Ελλήνων Ο οπλαρχηγός αρνείται επιδεικτικά να 

συνθηκολογήσει με τους Τούρκους και υποστηρίζει ότι όχι μόνο τον Ιμπρα-

ήμ, αλλά και ολόκληρο το σουλτανικό ασκέρι και αν φέρουν οι εχθροί, οι 

Μεσολογγίτες θα τον αποκρούσουν. Οι Μεσολογγίτες στρατιώτες με μια 

φωνή υποστηρίζουν τον οπλαρχηγό τους, ώστε ο Τούρκος επαινεί τους Έλ-

ληνες («είσθε παλικάρια»). Ο Στορνάρης του δίνει την άδεια να σεργιανήσει 

στις θέσεις της ελληνικής άμυνας. Ο τούρκος στρατιώτης, που γνωρίζει την 

πολεμική ισχύ του Ιμπραήμ, θαυμάζει τον ηρωισμό των Ελλήνων και εύχε-

ται στον θεό να δυναμώσει τους Έλληνες, για να μην ντροπιαστούν στη μά-

χη («Εύχομαι ο θεός να μην σας εντροπιάσει»). 

Αλλού, ο συγγραφέας παραθέτει εικόνα σφαγής τούρκων αιχμαλώτων. 

Στο απόσπασμα
39

 δίνεται μία αρνητική εικόνα των Μεσολογγιτών, βάσει της 

σκληρής μεταχείρισης των τούρκων αιχμαλώτων, η οποία δείχνει τη βαναυ-

σότητα των δύο αντιπάλων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Εδώ ο συγ-

γραφέας παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την απάνθρωπη συμπεριφορά των 

ελλήνων πολιορκημένων. Μάλιστα, ο Κασομούλης, επιδεικνύοντας υψηλή 

αντικειμενικότητα και αμεροληψία, δεν αποκρύπτει ακόμη και τη απαράδε-

κτη πράξη του αδερφού του Μήτρου, τον οποίο κατηγορεί και επιπλήττει, 

                                                           
38. «Ε, λέγει, εγώ ήλθα να σας καταπείσω και επείσθην μόνος μου ότι αυτό όπου φαντάζε-

ται ο Βεζίρης δεν είναι δυνατόν να γίνει, αλλά ούτε εσείς είσθε εις τοιαύτην θέσιν να το 

κάμετε. Ο Στορνάρης αποκρίνεται, Βεβαίωσε τον Βεζίρη ότι όχι ο Ιμπραήμης, αλλά 

όλον το βασίλειόν του ο Σουλτάνος να το κινήσει, εμείς θα το αντικρούσουμε. Αν υπο-

τεθεί όμως και φαντάζομαι ότι θα πέσωμεν εις συνθήκας, ως αρχαιότερον πολεμιστήν 

μας, πάντοτε με αυτόν θα προτιμήσωμεν να ταις κάνωμεν παρά με άλλον, διότι αυτός 

μας γνωρίζει τόσον εμάς, καθώς και τα ρετζάλια του … Ήτον η γνώμη όλων, διότι φό-

βο δεν έχομεν … Χαλάλι να σας γένει, λέγει ο Χατζήμπεγης, είσθε παλικάρια και ο με-

γαλύτερος εχθρός αν σας ρίξει βόλι να πέσει πάνω του … Οι οπλαρχηγοί του προτεί-

νανε να σεργιανήσει από προμαχώνα σε προμαχώνα, διά ελέγξει τις θέσεις των αμυνο-

μένων Ελλήνων πολεμιστών. Μάσιαλα, μάσιαλα αποκρίνεται ο Χατζήμπεγης στο στρά-

τευμα. Ο Θεός να μην σας εντροπιάσει»· στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 123-124. 

39. «Ο Τζαβέλας επρόσταξεν να φονεύσουν αμέσως τον αγαπημένον του και πιστόν Αρά-

πην Τούρκον, και το έβαλαν όλοι εις πράξιν. Αμέσως εφόνευσαν και έκοψαν όλους 

τους Κοζάκους, έως 30, όπου είχομεν μέσα αιχμαλώτους και μαζί και χριστιανούς μα-

στόρους που εδούλευαν για τον εχθρόν. Η καρδιά μας εσκληρύνθη τότες τόσον, ώστε 

δεν ηξεύραμεν τι κάναμεν. Ο αυταδελφός μου Μήτρος, αναλαβών έως τότε από την 

ασθένεια και ειδοποιηθείς τούτο, έτρεξεν και έκοψεν δώδεκα μόνος του εις την ακρο-

γιαλιάν. Ήλθεν χαρούμενος. Ετρόμαξεν η ψυχήν μου. Τον επίπληξα διότι μόνο αυτός 

επιχειρίσθη, ως πελεκάνος, να κόψει τόσους»· στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 252. 
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καθώς έφτασε στο σημείο να σκοτώσει χωρίς κανένα ενδοιασμό δώδεκα 

τούρκους αιχμαλώτους, ενώ ήθελε να σκοτώσει περισσότερους. Πρόκειται 

για ασέβεια των Μεσολογγιτών προς τους αιχμαλώτους πολέμου, για μία 

ανάρμοστη συμπεριφορά των Ελλήνων, η οποία βέβαια εξηγείται από τη 

σκληρότητα του πολέμου αλλά και από τη διάθεση για εκδίκηση. Εντελώς 

απαράδεκτη και ανάρμοστη υπήρξε και η συμπεριφορά του οπλαρχηγού 

Τζαβέλα, όταν διέταξε να θανατωθεί ο πιστός του φίλος Αράπης, λόγω της 

τουρκικής καταγωγής του. Αμέσως θανατώθηκαν όλοι οι τούρκοι αιχμάλω-

τοι, ακόμη και οι χριστιανοί που δούλευαν για τον εχθρό. Πιθανώς, ο Τζαβέ-

λας να ήταν επηρεασμένος από τις καταστροφές που υπέστησαν οι Έλληνες 

στις μάχες που είχαν προηγηθεί, κατά τις οποίες έχασε πολλούς και γενναί-

ους μαχητές. Το πλήθος των στρατιωτών δεν αντέδρασε, ακολουθώντας τις 

διαταγές του οπλαρχηγού, αλλά επιτέθηκε με μεγαλύτερη μανία στους υπό-

λοιπους τούρκους αιχμαλώτους. Μάλιστα, αρκετοί Μεσολογγίτες εκτέλεσαν 

με χαρά τις διαταγές του αρχηγού τους, διψώντας για εκδίκηση, λόγω των 

αγριοτήτων που είχαν διαπράξει προηγουμένως Τούρκοι εις βάρος των συ-

μπατριωτών τους.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Κασομούλη στο άκουσμα της 

είδησης για τον θάνατο του Καραϊσκάκη:
40

 Οι αρχηγοί, τόσο των Τούρκων 

όσο και των Αλβανών, διέταξαν να φορέσουν οι άνδρες τους μαύρα ρούχα, 

σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του γενναίου πολεμιστή, διότι κανένας 

άλλος δεν μπορούσε να φτάσει τις αρετές του. Οι Τούρκοι είχαν συνεργα-

σθεί στο παρελθόν πολλές φορές με τον Καραϊσκάκη και γνώριζαν από 

κοντά τη μαχητικότητα, την πολεμική του εμπειρία και το σθένος του στα 

πεδία των μαχών. Ακόμη και οι εχθροί τιμούσαν και σέβονταν τον Καραϊ-

σκάκη, ως άνθρωπο και ως πολεμιστή. Βρέθηκε όμως και ένας τούρκος 

οπλαρχηγός που εξέφρασε άλλη γνώμη για την προσωπικότητα του ήρωα. 

Στην προσπάθειά του να ενισχύσει το σθένος του τουρκικού στρατού, μειώ-

νει επιδεικτικά το ήθος του έλληνα αγωνιστή, θεωρώντας ότι οι Τούρκοι τού 

                                                           
40. «Το ίδιον εσπέρας της 23 Απριλίου, όπου έμαθον τον θάνατον του Καραϊσκάκη οι 

Τούρκοι, οι Αλβανοί άρχισαν να φωνάζουν, Ω, ρε ο Καραϊσκάκης, ο γιος της Καλο-

γραίας, απέθανεν! Όλοι να βάλετε τα μαύρα, διότι άλλον ωσάν αυτόν δεν κάμνετε! 

Μιαν ώραν λογοτριβούσεν ο Γιαννούσης να τους πείση ότι ημείς εκάναμεν τοιούτον 

και όλοι οι αρχηγοί μας είναι άλλοι τόσοι Καραϊσκάκηδες και θα ιδούν»· στο ίδιο, τ. Β΄, 

σ. 515. 
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έμαθαν να πολεμά, και ευτυχώς που έφυγε από τη ζωή, διότι ήταν αχάριστος 

και πολεμούσε τους ευεργέτες του.
41

 

 

 

 

Ο Κασομούλης περιγράφει τα διάφορα γεγονότα –όσα βίωσε ως αυτόπτης 

μάρτυρας ή όσα πληροφορήθηκε από άλλους– με τρόπο το δυνατόν αντικει-

μενικό και αμερόληπτο, ενώ προσπαθεί να μείνει ανεπηρέαστος από την 

έχθρα που χώριζε τους δύο λαούς (Έλληνες και Οθωμανούς Τούρκους), για 

να δώσει την πραγματική εικόνα του Οθωμανού Τούρκου. Σε αντίθεση με 

ό,τι συμβαίνει με άλλους συγγραφείς απομνημονευμάτων του Εικοσιένα, 

αποφεύγει να εκφραστεί υποτιμητικά για τους Τούρκους, σεβόμενος το 

έθνος τους και τους εκτιμώντας την πολεμική ικανότητά τους. 

Η εικόνα του «άλλου» προβάλλεται σε δύο επίπεδα: το γενικό και το 

προσωπικό. Στο πρώτο επίπεδο, προφανώς, ο Τούρκος χαρακτηρίζεται ως 

«εχθρός», μάλλον όμως ως τυραννικός κατακτητής και αλλόθρησκος, και 

όχι ως αλλοεθνής. Το αντιθετικό σχήμα που προβάλλεται ως προς την ταυ-

τότητα και ετερότητα είναι Μουσουλμάνος κατακτητής και Χριστιανός υπό-

δουλος. Παρά ταύτα, σε προσωπικό επίπεδο στην καθημερινότητα, η εικόνα 

του Τούρκου δεν είναι πάντοτε αρνητική. Αντίθετα, ο Κασομούλης αφήνει 

να εννοηθεί ότι μπορούσαν να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλοεκτίμησης και 

καλής γειτονίας, ακόμη και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών. 

Η κατάσταση αλλάζει με την έκρηξη της Επανάστασης. Η εικόνα του 

Τούρκου πλέον –τόσο σε γενικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο– είναι η 

εικόνα του αλλόθρησκου τυράννου. Στην αρχή του αγώνα των ραγιάδων για 

εθνική ελευθερία αλλά και για απαλλαγή από την οικονομική και κοινωνική 

καταπίεση, απελευθερώνονται τα βαθύτερα απωθημένα συναισθήματά τους 

εναντίον των οθωμανών Τούρκων, λόγω των πολλών αδικιών και διακρί-

σεων που υφίσταντο κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Ο οθω-

μανός γείτονας, λοιπόν, αντιμετωπίζεται τώρα ως εχθρός του ελληνικού 

έθνους, άρα και ως προσωπικός εχθρός. Έτσι, η Επανάσταση συνιστά μια 

ξεκάθαρη διαχωριστική τομή μεταξύ των δύο λαών, ενώ εξαναγκάζει κάθε 

πρόσωπο, Έλληνα ή Τούρκο, να ενταχθεί απρόσωπα στο οικείο σύνολο, 

                                                           
41. Στο ίδιο, τ. Β΄, σ. 515. 
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αλλά και να αντιμετωπίζει πλέον όχι τον «άλλο», αλλά τους «άλλους» συλ-

λήβδην απρόσωπα. Παρά ταύτα, ακόμη και στο πεδίο της μάχης, οι ανθρώ-

πινες σχέσεις διατηρούν κάποιο σύνδεσμο, βέβαια, πολύ πιο χαλαρό και δια-

φορετικού επιπέδου. Έτσι, παρά τις εκατέρωθεν βιαιότητες (βαναυσότητα 

μάχης, εκτέλεση αιχμαλώτων, εκδικητική μανία, παραπλάνηση αντιπάλου), 

υπάρχει σεβασμός της πολεμικής αρετής του αντιπάλου – στην περίπτωση 

μάλιστα του θανάτου του Καραϊσκάκη τιμή και θλίψη από τους αντιπάλους 

Τούρκους. Πολλώ μάλλον, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται εξοικείωση 

με τον αντίπαλο πολεμιστή, σε σημείο μάλιστα που να ζητάει κάποιος –κατά 

τρόπο βέβαια αφελή– τρόφιμα από τον αντίπαλο, ενώ σε κάποια ανάπαυλα 

από τη μάχη συμβαίνει και το αδιανόητο, να επιθεωρήσει τις θέσεις μάχης 

της ελληνικής άμυνας κάποιος εχθρός Τούρκος –ο οποίος και επαινεί ως 

γενναίους του αντιπάλους Έλληνες–, γεγονός που προϋποθέτει μεγάλο βαθ-

μό εκατέρωθεν εμπιστοσύνης. Τέλος, το απρόσωπο του πολέμου σπάει από 

τις συχνές συνομιλίες μεταξύ αντιπάλων πολεμιστών, οι οποίες προφανώς 

αποτελούν προσπάθεια να εξασθενίσουν το ηθικό του αντιπάλου με υβριστι-

κά ή περιπαικτικά σχόλια, αλλά ενισχύουν την ανθρώπινη προσωπική επα-

φή· εδώ βέβαια ανεστραμμένη, που περιέχει όμως ενίοτε και αλληλοεκτίμη-

ση. 

Ο Κασομούλης, λοιπόν, στα Ενθυμήματα στρατιωτικά προβάλλει αρνη-

τικά την εικόνα του «άλλου» ως συνόλου, λόγω της υποδούλωσης αλλά και 

της τυραννικής διοίκησης –άρα της ενέργειας του «άλλου» ως προσώπου–, 

σέβεται όμως την καταγωγή και την ταυτότητα του κατακτητή, τόσο σε συ-

νολικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αποσιωπά διαφορο-

ποιήσεις της εικόνας αυτής. Γι’ αυτό στο έργο του προβάλλεται και η βιαι-

ότητα του πολέμου, ο οποίος αποδομεί τις ανθρώπινες σχέσεις – έστω και αν 

αυτές είναι σχέσεις κατακτητή-υπόδουλου. Ο πόλεμος βέβαια είναι αναπό-

φευκτος, καθώς ο αγώνας για αυτοδιάθεση και ελευθερία κάθε λαού και 

προσώπου είναι ιερός και ωθεί τους ανθρώπους σε βάναυσες πράξεις. Μπο-

ρεί σε καθημερινό επίπεδο να αμβλύνεται η αντίθεση κατακτητή-υπόδου-

λου, αλλά οι προσωπικές σχέσεις τότε μόνο μπορούν να έχουν υγιές υπόβα-

θρο, όταν κινούνται σε καθεστώς ελευθερίας και αλληλοσεβασμού των ατο-

μικών και εθνικών δικαιωμάτων. 
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Εικ. 1. Ο Νικόλαος Κασομούλης, 1795-1872 

[η εικόνα περιέχεται στα Ενθυμήματα στρατιωτικά]. 
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Εικ. 2. Ν. Κασομούλης, Ενθυμήματα στρατιωτικά της 

Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. Α΄, Αθήνα 1940. 
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Εικ. 3. Το τέλος της ιδιόγραφης διαθήκης του Κασομούλη με την  

υπογραφή του, βάσει της οποίας το επώνυμό του είναι Κασουμούλης 

[Ν. Π. Δελιαλής, ΔΙΕΕ 14 (1960) 341]. 
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“He is our man, our trusted agent”: 

The period of Ali Pasha’s domination in the kazas  

of Serfice, Çaharşenbe, and Eğri Bucak through an 

evaluation of his agents and organs 
 

 

 

li Pasha’s life and career have attracted attention from a large number 

of students of Ottoman history, amateur historians and students of local 

histories, as well as worshippers of fictional stories about the Orient and fic-

titious Oriental despots who are always depicted in their minds as mysteri-

ous, grim, and more often than not bloodthirsty, tyrants whose lives are 

shrouded in mystery and secrecy. Ali Pasha emerged as the ideal encapsula-

tion of an Oriental despot long before the time of his death. Already during 

his lifetime there were circulating legendary tales about him, which were 

produced massively by people who visited and met with him, people such as 

the British antiquarian and topographer, William Martin Leake, and the 

French diplomat and historian, François Pouqueville, who traveled at the 

beginning of the 19th century around Ali Pasha’s polity and recorded the 

situation that they faced there. At the same time, they acted as official emis-

saries of their governments to Ali Pasha’s court in Ioannina, who spied and 

reported back to their employers every piece of infomration that they were 

able to collect during their travels. It is still a matter of strong debate why the 

career of the “Muslim Bonaparte”, as Ali Pasha was dubbed by Lord Byron, 

has attracted such attention, though a greater mystery is why the myths 

surrounding Ali Pasha’s career and life have persisted for such a long time 

after his violent death that dreadful day of 24 January 1822 at the hands of 

his enemies. If one takes under consideration the progress in the last two 

A 
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centuries in historiography and the subsequent marginalisation of romantic 

historiographical paradigms and obsolete schemes of interpretation of histo-

rical events, the mystery becomes all the more inexplicable.
1
 It seems pro-

bable that Ali Pasha deliberately used the image of the “Muslim oriental 

despot” who ruled the lands where once the renowned Ancient Greek civili-

sation had flourished, which Western European orientalists and Philhellenes 

had created about him and his regime.
2
 

Whether we should label Ali Pasha a wise and pragmatic ruler or a 

bloodthirsty tyrant is a matter of perception and how one may approach Ali 

Pasha’s life and polity and interpret the multifarious available primary 

sources on his activities. An analytical and critical analysis of the available 

bibliography would fall outside the scope of this article. Suffice to say here 

that one should keep in mind that Ali Pasha’s life reveals that he was a 

typical product of his time. The Ottoman 18th century, also known as the 

“Age of the Ayans”, was a period of financial and political decentralisation.
3
 

                                                           
1. K. E. Fleming has provided so far, the most thorough critical examination of this phe-

nomenon and in her monograph on Ali Pasha’s career and polity provides useful insight 

into the persistence of romantic schemes of interpretation of Ali Pasha’s life and career. 

For additional information on these romantic perceptions see K. E. Fleming, The Mus-

lim Bonaparte: Diplomacy and Orientalism in Ali Pasha’s Greece, Princeton University 

Press, Princeton 1999, pp. 3-35. For an overall description and analysis of Ali Pasha’s 

early stages of his career, his relations with the klephts and armatoloi and how he ex-

ploited them to impose his authority over Ioannina and establish his polity, see ibid., pp. 

32-46; Dennis N. Skiotis, “From Bandit to Pasha: First Steps in the Rise to Power of Ali 

of Tepelen, 1750-1784”, International Journal of Middle East Studies 2/3 (1971) 219-

244. 

2. On the history of Orientalism as a cultural movement and an academic discipline see 

Robert Irwin, For Lust of Knowing, The Orientalists and their Enemies, Penguin Books, 

London/New York 2007. This book presents a comprehensive history of Orientalism 

and provides a useful insight into the early stages of its history, when a passion was ex-

pressed for the ancient civilisations, on the one hand, and Islam and the Far East, on the 

other. This monograph also constituted a brave attempt at attacking the outdated, but 

still highly influential, theories of Edward Said, who is famous for the publication in 

1978 of his infamous work Orientalism. – On the influences and role of Philhellenism 

in Ali Pasha’s relations with Western Europe and the ways that the Philhellenes and 

Orientalists perceived Ali Pasha’s life and times see Fleming, The Muslim Bonaparte, 

pp. 13-16, 149-155. 

3. This term was initially used by Bruce McGowan to designate the Ottoman history be-

tween 1699 and 1812. For additional information and explanation for the adoption of 

this term see Bruce McGowan, “The Age of the Ayans”, in: Halil Inalcik – Donald 
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According to Bruce McGowan, the basic trait of the Ottoman 18th century 

was the blurring of existent dichotomies and career backgrounds, and the 

violation of all rules concerning and regulating landholding, with a general 

assault on state-owned (miri) lands. Local provincial élites and newly-

formed central élites achieved domination by participating in the tax-farming 

system. In this way a‘yans and bankers, who financed the tax-farming sys-

tem and were indispensable for its smooth operation, managed to take over 

from older élites and to become the real 18th-century protagonists. 

McGowan also distinguishes between two generations of a‘yans. The 

first generation of lesser a‘yans were by-products of tax-farming and of in-

terference in the management of their communities. These people were the 

intermediaries between central state authorities and their communities, as 

they undertook the responsibility for tax collection and money-lending to 

villagers and poor urban centre dwellers, something that helped them gain 

prestige, respect and power. From the ranks of these lesser local notables 

emerged a second generation of local magnates who formed a select group 

of grand a‘yans who were warlords, since they gained power by force and 

quasi-official networks. This second generation made its appearance in the 

late-18th century catastrophic wars against Russia and Austria, when they 

mustered their own militias, formed of men residing in their territories, and 

offered them to the central state to fight its external enemies. They thus 

managed to establish direct communication links with Istanbul and exploit 

the desperate needs of the Ottoman state for soldiers. For this reason, by sav-

ing the Ottoman state, they seized total control over vast territories, thus ac-

celerating the decentralisation of political power.
4
 In this period the survival 

of the Ottoman polity was secured through intricate negotiations between the 

imperial centre and the peripheral magnates, who, by taking advantage of the 

daunting needs of the state administration for cash and troops, succeeded in 

imposing their will and securing their position within the Ottoman imperial 

system. Thus local notables emerged during the “Age of the Ayans” as pow-

                                                                                                                                        
Quataert (eds.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, vol. II, Cam-

bridge University Press, Cambridge 1994, pp. 637-758.  

4. McGowan, “The Age of the Ayans”, pp. 658-663. 
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erful financial and military contractors, who were acknowledged by the im-

perial centre as “Partners of the Empire”.
5
 

Ali Pasha numbered among these powerful provincial magnates who 

succeeded in forming their own semi-autonomous polities and distinguished 

themselves as the real protagonists of Ottoman political and military history 

in the last quarter of the 18th and first quarter of the 19th century. Ali Pasha 

was a “partner of the Empire” whose polity was built upon Istanbul’s inabil-

ity to defend its territories and impose its unified control and rule over the 

vast swarm of land nominally under the sway of the Ottoman Sultans. Yet, 

despite his power and wealth which he used to develop in secrecy independ-

ent relationships with foreign powers and thus be acknowledged as a force to 

reckon with, Ali Pasha proved during his 35-year career incapable of break-

ing away and establishing his own, independent state. As payback for his 

disloyalty and his violation of the terms of “partnership”, he was finally 

branded a traitor. After a short, but violent, war that culminated in the infa-

mous siege of Ioannina by the imperial forces, Ali pasha was captured and 

executed, whilst his vast properties were confiscated by the state and incor-

porated to the Sultanic properties (Emlak-i Hümayun).  

This article aims at presenting certain aspects of Ali Pasha’s rule over 

the three neighbouring kazas of Serfice, Çaharşenbe, and Eğri Bucak from c. 

1790 until c. 1820, when his polity collapsed as a result of the deathly blows 

inflicted upon him by the sultanic army despatcehd to quell the insurgency. 

This period is dominated at local level by the figure of Serficeli Hacı Halil 

Ağa, the man who constituted for thirty years Ali Pasha’s trustworthy agent 

in the broader area of the southeasternmost areas of Ali Pasha’s polity. I will 

thus delve into an examination of Serficeli Hacı Halil Ağa’s career and his 

relationship with Ali Pasha, in an attempt at evaluating an exemplary case of 

a partnership between an influential, though minor, local notable and a pow-

erful, grand a‘yan, who reigned uncontested for more than thirty years over a 

vast swarm of territories under the, more or less, nominal suzerainty of the 

Ottoman Sultan. I will also examine Ali Pasha’s rule over the kaza of Eğri 

Bucak, with particular focus on the community of Kozani, where, as will be 

                                                           
5. The term “Partners of the Empire” was used by Ali Yaycioğlu in his latest monograph 

on the Ottoman 18th-century Partners of the Empire, The Crisis of the Ottoman Order 

in the Age of Revolutions, Stanford University Press, Stanford CA 2016. 
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shown, Ali Pasha ruled with the assistance of the faction of Alifrones, which, 

as its name clearly suggests, overtly supported his cause, whilst its leader, 

Rousis Kontorousis, and members received in return for their services Ali 

Pasha’s support vis-à-vis their adversaries. 

My overall aim is to prove by making use of the theories recently pro-

posed by Bruce McGowan and Ali Yaycioğlu that the two generations of 

minor and grand a‘yans coexisted and in a period of great changes and gen-

eral paralysis of the Ottoman imperial administration combined their over-

lapping interests, which allowed for the formation of coalitions among them-

selves that permeated, or even replaced, the bonds of imperial partnership 

that they formed with Istanbul. Thus, the grand and minor magnates were 

first and foremost “partners of a‘yan networks” and only secondarily “part-

ners of the empire”.
6
 

 

 

The historico-geographical background: 

 

The kazas of Serfice and Çaharşenbe occupied the southernmost parts of 

today’s prefecture of Kozani. During the first two centuries of Ottoman rule 

and as a result of the administrative organisation introduced by the Ottomans 

after their conquest of the area around 1430, the southern parts of the mod-

ern prefecture of Kozani were placed under the authority of a judge (kadı) 

whose seat was the old Byzantine fortress of Servia, which was now known 

as Serfice. Before its upgrade to a normal kaza the area under the jurisdiction 

of the judge of Serfice was organised as a vilayet that fell under the authority 

of the kaza of Kara Ferye (: Veroia).
7
 The kaza of Serfice covered the territo-

                                                           
6. For additional information on the Ottoman notables and systems of tax-farming see 

Dimitrios Lamprakis, The relationship between centre and periphery in the Ottoman 

era of experimentation with and adaptation of institutions for fiscal demands: the cases 

of Kozani, Serfice, and Velvendos, ca.1690 – ca.1820, unpublished PhD Dissertation, 

University of Birmingham, College of Arts and Law, Center of Modern Greek, Byzan-

tine and Ottoman Studies, October 2017, pp. 4-12, 17-30, 95-107. This article is based 

on my preliminary findings initially presented in the respective chapters of my Disserta-

tion. For additional information and for the sake of comparison see ibid., pp. 62-90, 

124-182, 238-256. 

7. For the original administrative structure of the kaza of Serfice in the first century after 

the Ottoman conquest and establishment of the Ottoman domination in the area under 



134 DIMITRIOS K. LAMPRAKIS 

ries under the jurisdiction of the local bishop of Servia, a fact that shows 

clearly the ways in which the Ottomans took advantage of pre-existing ad-

ministrative mechanisms, such as the ecclesiastical mechanism that had been 

established by the Byzantines almost ten centuries before the appearance of 

the Ottomans in the area. The kaza of Serfice was split into three smaller 

kazas sometime after 1613, when the last tapu tahrir register was drafted, 

which refers for the last time to the unified kaza of Serfice. As a result of the 

fragmentation of the old kaza of Serfice there emerged two new kazas, 

namely the kaza of Çaharşenbe and the kaza of Eğri Bucak, which com-

prised parts of the older kaza of Serfice that were taken away and formed 

separate administrative units. The old kaza of Serfice was thus reduced to a 

shadow of its former self and kept only the villages located in the right 

(southern) bank of river İnce Kara Su (today: Haliacmon) around the town of 

Serfice. The kaza of Çaharşenbe comprised a mixture of Christian settle-

ments and Muslim Turkish settlements inhabited by Muslims of Yörük 

origins concentrated on both banks of river Haliacmon. The kaza of Eğri 

Bucak occupied the northernmost parts of the old kaza of Serfice and, with 

the notable exception of Kozani, which was the largest and most developed 

Christian settlement in the broader area under examination, contained exclu-

sively Muslim Yörük villages that surrounded Kozani from all directions. 

The new kazas appear in Ottoman documents for the first time in the early 

1640s a time that coincided with the spread of use of tax-farming in tax-

assessment and the collection of revenues. The spread of tax-farming and the 

subsequent bureaucratisation of tax-assessment and revenue-raising made 

necessary the breaking of pre-existing, larger administrative units into small-

er and thus more easily manageable entities.  

The 17th and 18th centuries saw the rising in prominence of two Chri-

stian settlements, namely Velvendos and Kozani, which emerged as the so-

cio-economic and administrative centres of the area under examination and 

rivalled the domination of Serfice. To begin with, Kozani became the most 

important and richest settlement in the area where there were gradually con-

centrated the local ecclesiastical and Ottoman administrative authorities, 

                                                                                                                                        
examination see Kostas Kambouridis – Georgios Salakides, Η επαρχία Σερβίων τον 16ο 

αιώνα μέσα από οθωμανικές πηγές [The Province of Servia during the 16th Century 

through Ottoman Sources], Ekdotikos Oikos Ant. Stamouli, Thessaloniki 2013, p. 20. 
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which contributed to the concentration of wealth and power in the hands of 

the local Christian population. The Kozanites thus played during the 18th 

century a prominent role in the establishment by Christian merchants of 

complex trade networks that permeated the Ottoman Balkans and Habsburg 

dominions in Hungary and Austria. The bonds that the Kozanites established 

with Central and Western European countries and the accumulation of 

wealth also contributed to the improvement of living standards in the home-

town, the founding of institutions for higher education, the rise in literacy 

and above all the spreading of the ideas of Enlightenment. All this gave rise 

to intra-communal strife and factionalism among local Christian notables 

and the local bishop, who represented ecclesiastical authtorities at local 

level, but was also considered by the Ottoman administration a tax-farmer 

and member of the official administrative mechanism in his own right, for 

the post of the local kocabaşı and the subsequent control over the Kozanite 

community. Antagonisms, feuds, and influx of wealth fundamentally trans-

formed the Kozanite society and gave birth to two opposing factions, namely 

the Alifrones and the Dimokratikoi, which were organised around two lead-

ing figures, namely Rousis Kontorousis and Georgios Avliotis, who vied for 

supremacy and control of local communal and political affairs. Their antag-

onism led to the outbreak of violent and bloody feuds, which culminated in 

an all-out civil war that afflicted local society and hampered the local admin-

istrative and economic activities. Another consequence of Kozani’s econo-

mic boom during the second half of the 18th century was that it also became 

part of the malikâne life-term tax-farming system, which was introduced for 

the first time in 1695. Kozani was outsourced to and owned from 1761 until 

1796 by a member of the Ottoman imperial dynasty, namely Fatma Hanım 

Sultan, who was a granddaughter of Sultan Ahmed III (1703-1730), namely 

daughter of Saliha Sultan, who was daughter of Sultan Ahmed III, and of 

Sarı Mustafa Pasha, son of Deli Hüseyin Pasha.
8
 The always absentee 

malikâne-beneficiary and the Muslim voyvodas, who were appointed by 

                                                           
8. For Fatma Hanım Sultan see Mehmed Süreya, Sicil-i Osmani, vol. I, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları 30, Istanbul 1996, p. 13; for Saliha Sultan, ibid., pp. 37-38; for Sarı Mustafa 

Pasha, ibid., vol. IV, p. 1205; for Deli Hüseyin Pasha, ibid., vol. III, p. 720. For Fatma 

Hanım Sultan’s brief genealogical tree see A. D. Alderson, The Structure of the Otto-

man Dynasty, Clarendon Press, Oxford 1956, p. 172, Genealogical Table XLI. 
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Fatma Hanım Sultan to run the business on her behalf, constituted another 

two elements of influence in local communal affairs.
9
 It thus comes as no big 

surprise that the two aforementioned Christian factions formed alliances with 

Muslim local notables who vied for the post of voyvoda. Thus, local nota-

bles, Muslim and non-Muslim alike, formed cross-confessional partnerships, 

aiming at outmanoeuvring their adversaries and imposing their control over 

the Kozanite malikâne tax-farm and community, which constituted the par-

amount sources of wealth and power. 

Velvendos followed the trend that dictated for major settlements and 

large villages in the countryside to be included in the tax-farming system. 

Thus, as becomes apparent, Velvendos followed the general trend and tax-

farming became during the 17th century the prevalent and dominant method 

of tax-assessment and collection. Yet Velvendos was in reality a large vil-

lage which was characterised by rapid demographic growth and swift econo-

mic development due to the efficiency of its population in commercial acti-

vities in Central Europe. As was the case with Kozani, Velvendos was intro-

duced to the malikâne life-term tax-farming system and also was conferred 

upon a member of the Ottoman imperial family, namely Hibetullah Hanım 

Sultan who was a daughter of Ümmügülsüm Sultan, a daughter of Sultan 

Ahmed III, and Sirke Osman Pasha. It is worth noting that, as daughters of 

two daughters of Sultan Ahmed III, Hibetullah Hanım Sultan, the malikâne-

beneficiary of the neighbouring tax-farm of Velvendos, and Fatma Hanım 

Sultan, the malikâne-beneficiary of the tax-farm of Kozani, were first 

cousins.
10

 

                                                           
9. On the application of the system of malikâne in Kozani see Georgios Salakides, “Το 

οθωμανικό σύστημα του μαλικιανέ (Malikâne) στην Κοζάνη” [The Ottoman System of 

Malikâne in Kozani], in: Ch. Karanasios, K. Ntinas, D. Milonas, D. Skrekas (eds.), Κο-

ζάνη, 600 Χρόνια Ιστορίας: Γένεση και ανάπτυξη μιας Μακεδονικής μητρόπολης, Πρα-

κτικά Β΄ συνεδρίου τοπικής ιστορίας, Κοζάνη 27-30 Σεπτεμβρίου 2012 [Kozani, 600 

Years of History: The Genesis and Development of a Macedonian Metropolis, Pro-

ceedings of the 2nd Symposium of Local History, held in Kozani, 27-30 September 

2012], Dimos Kozanis, Organismos Athlitismou, Politismou, kai Neolaias, Kozani 

2014, pp. 87-112. and Lamprakis, The relationship between centre and periphery, pp. 

17-92. 

10. On Hibetullah Hanım Sultan see Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları 30, Istanbul 1996, vol. I, pp. 17-18. On Ümmügülsüm Sultan see ibid., p. 44. 
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Serfice was at the beginning of the 18th century the seat of a kadı and 

administrative centre of the homonymous kaza. As a result of the diminution 

in the size of the Christian population during the 17th century, the 16th-

century demographic balance was totally reversed.  According to the first 

poll-tax registers compiled after the introduction of reforms in poll-tax as-

sessment and collection in 1691 the Christian population of Serfice was only 

350-400 male adult individuals subject to poll-tax payment, namely an over-

all number of only 800-1,000 people.
11

 At the same time, Serfice was a hass 

of the Tatar Khan of Crimea,
12

 a fact that played a decisive role in the fiscal 

and administrative status of the tax-farm of Serfice, because Serfice was dur-

ing the 18th century an appanage of members of the Giray dynasty of the 

Tatar Khans of Crimea. A series of documents
13

 issued in 949 AH / 1542-43 

AD and 958 AH / 1551-52 AD, respectively, indicate that short-term tax-

farming was in full application in Serfice at least since the mid-16th century, 

though at that time tax-farming contracts pertained exclusively to the tithes 

and fees that were registered in the tapu tahrir registers and did not include 

                                                           
11. For more exact information, see BOA, MAD.d..04374; BOA, MAD.d..03421; BOA, 

D.CMH.d..26671. These three registers were compiled in 1692, 1693 and 1694 respec-

tively. They contain useful information about the poll-tax classification of the popula-

tion and its overall structure.  

12. BOA, MAD.d..04374, p. 182: kaza-yı Serfice nefs-i Serfice hass-ı Tatar Han. – We still 

lack a comprehensive narrative and monograph on the history of the Khanate of Crimea. 

There is a large number of 18th and 19th-century monographs, whose scientific and ac-

ademic value is disputable, for they are defective in terms of modern academic stand-

ards. To my knowledge, there are only three studies which can provide their reader with 

a credible analysis and information on this understudied and neglected polity that domi-

nated the north shores of the Black Sea, the Caucasus, and the Ukrainian steppes for 

more than four centuries. All three monographs were written by Alan W. Fisher. The 

first monograph examines the process and series of events that led to the annexation of 

the Crimean Khanate by the Russian Empire in 1783. The second monograph examines 

the history of the Crimean Tatars during the period of the Ottoman sovereignty over the 

Khanate of Crimea and the period after the annexation of Crimea in 1783 by Russia, un-

til the pogrom against and the deportation of the Muslim Crimean Tatars organised and 

carried out in 1944 by the Soviet Union during the grim events of the World War II. 

The third monograph contains a series of articles and essays on the history of the Cri-

mea, the Crimean Khanate, and the Crimean Tatars from the 15th through the 18th cen-

turies. For additional information see Alan W. Fisher, The Annexation of the Crimea 

1772-1783, Cambridge University Press, Cambridge 1970; Alan W. Fisher, The Crime-

an Tatars, Hoover Institution Press, Stanford CA: 1978; Alan W. Fisher, Between Rus-

sia, Ottomans and Turks: Crimea and Crimean Tatars, The Isis Press, Istanbul 1998. 

13. BOA, MAD.d..00118, pp. 2, 99. 
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the poll-tax or the ‘avarız and nüzül extraordinary levies.
14

 However, after 

tax-farming became the primary means of tax-collection the poll-tax and 

extraordinary levies of Serfice passed into the iltizam system and were 

farmed out through auction also on an annual or three-year basis to the high-

est prospective bidder. Serfice followed the general trend and tax-farming 

became during the 17th century the prevalent and dominant method of tax-

assessment and collection. We should not forget that Serfice was an im-

portant pre-Ottoman urban centre and seat of a Muslim judge which, as a 

major settlement and due to its long history and socio-economic importance, 

retained in the 18th century a relative predominance over its surroundings. 

Serfice was also a settlement with a considerable mixture of populations of 

various origins and religious denominations. Τhe vast majority of the popu-

lation were Muslims, either descendants of the Turks established there after 

the Ottoman conquest, or local converts of Christian origins. There was also 

an important, though constantly shrinking, community of Christians who 

were descendants of the old Byzantine, pre-conquest, population and two 

smaller communities of Jews and Gypsies. In stark contrast to Kozani and 

Velvendos, whose population was, with the exception of the small number of 

Muslim administrative personnel residing there, completely homogeneous, 

Serfice was a heterogeneous entity and thus completely different from its 

two principal counterparts. 

The countryside did not follow the trend dictated by Istanbul for the in-

troduction of more developed and economically flourishing settlements into 

the tax-farming system. On the contrary, the less developed settlements in 

the countryside remained in the centuries after the fragmentation of the old 

kaza of Serfice part of the timar system, which was converted in the course 

of the 17th and 18th centuries into a mechanism for the payment of salaries, 

in the form of benefices that consisted of revenues which were generated in 

the provinces, to state officials and individuals dependent on the state. This 

mechanism operated parallel to the system of remunerations defrayed by the 

imperial treasury in cash. The basic difference between these two systems 

was that whilst the timar was calculated on an annual basis and consisted of 

                                                           
14. BOA, MAD.d..00118, p. 99: mukata‘a-ı Serfice ve tevabi‘ha ki ‘an tahvil-i Mehmed 

Paşa hassdır iltizam edüb der ‘uhde-i Hasan bin Nasuh ‘an nefs-i Kara Ferye fi sene 

248,479 akçe fi selase senin 745,431 akçe. 
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fixed and non-fixed levies on estimated annual agricultural yields and the 

economic activity of the taxpayers, the ‘ulüfe was calculated on a daily basis 

and paid regularly by the treasury in cash, three or four times a year. Availa-

ble documentation also shows that the timar system could be combined with 

or replaced by tax-farming, especially in cases of unproductive and deficient 

prebends, which the state farmed out to individuals willing to invest their 

funds in the long-term development and efflorescence of remote provincial 

places. Since the importance and role of provincial cavalry forces in Otto-

man warfare had been diminished after the Military Revolution in the late 

16th century, the provincial timar-holders were degraded into an auxiliary 

force of secondary importance. This force was in the 18th century manned 

with provincials, whilst it was observed an ever-increasing tendency to the 

assignment of timar grants to “peasant” Janissaries, or members of collateral 

corps under the jurisdiction of the Janissary corps, who were remunerated 

for their services with timar grants, instead of the payment of a regular sala-

ry paid to them directly from the imperial treasury.
15

 The timar-holding ca-

dres operated like a police force with the duty of enforcing law and order in 

the localities where their timars were located. Some of them were, further-

more, entrusted with the special duty of guarding the countryside and the 

communications through the mountainous passages and highways. They, 

thus, supervised the operation of and kept in check the complex network of 

armatolıks in the vicinity of the town of Serfice, thus complementing the 

policing duties of the Christian armatoloi. There were also timars which 

were bestowed on high-ranking Palace officials and members of the Otto-

man provincial and central administration, on the one hand, and protégés of 

influential viziers and pashas, on the other. All of these individuals were ab-

sentee beneficiaries of the wealth generated by the socio-economic activities 

of the local indigenous population and was thence allotted to their prebends. 

Tax-farming in the areas where the timar system was still in full operation 

was applied only in the collection of the cizye poll-tax levied upon the non-

Mulsim population and the ‘avarız extraordinary levies imposed on both 

                                                           
15. The term “peasant” Janissaries was introduced recently by Evgeni Radushev, “Peasant 

Janissaries?”, Journal of Social History 42/2 (2008) 447-467. It denotes the local, yerli 

in Ottoman Turkish, Janissaries who were trained and served in the provinces and were 

not the products of the palace educational service. 
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Muslims and non-Muslims. The survival of the timar system and the simul-

taneous application of two overlapping and distinct systems of tax-

assessment and collection in the less developed and remote territories of the 

area under examination is of particular importance, because it created a pe-

culiar network of conflicting powers and interests, which moulded its histor-

ical and socio-economic and political development.  

In what follows I will attempt to describe the period of Ali Pasha’s 

domination through an examination and evaluation of the activities of his 

agents and organs. I will begin with the kazas of Serfice and Çaharşenbe and 

then I will examine the kaza of Eğri Bucak and Kozani. I will conclude my 

analysis with a brief recapitulation and presentation of my conclusions 

through a comparison between the two case-studies. 

 

 

The period of Ali Pasha’s domination in the kazas  

of Serfice and Çaharşenbe: The career of Serficeli Hacı Halil Ağa 

 

The period c. 1790 – c. 1820 was marked by the total domination of Ali Pa-

sha throughout the area under study, which was brought gradually under his 

sway, where it remained until his downfall and execution in 1822. Due to the 

confusion covering the last two years of Ali Pasha’s life and career, which 

was brought about by the continuous campaigns, revolts, and total disorgani-

sation of the administrative system that he had meticulously erected in his 

30-year long career, the exact date marking the end of Ali Pasha’s presence 

in Serfice and Velvendos is unknown. For this reason, 1820 is merely an 

approximative date that needs to be treated and perceived as a symbolic 

temporal limit. In this part I will refer to the career of Ali Pasha’s most trust-

ed agent in the area of Serfice and Velvendos, Serficeli Halil Ağa, after his 

appointment in 1791 as a‘yan of Serfice. Halil Ağa’s case constitutes a typi-

cal example of the participation of a member of the local élite in local politi-

cal processes and can be used ideally for an analysis and descriptions of the 

methods that Ali Pasha used throughout the territories under his control in 

his attempts at strengthening, consolidating, and expanding his rule over as 

large as possible a geographical space. 
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Ali Pasha appeared for the first time in the kazas of Serfice and 

Çaharşenbe in 1791 when he appointed Serficeli Hacı Halil Ağa to the post 

of the a‘yan of Serfice. The latter would remain for the next thirty years until 

Ali Pasha’s downfall and execution his trusted agent and organ in the kazas 

of Serfice and Çaharşenbe, where he would operate always in concordance 

with his patron’s interests and ideas of governance. We should begin our 

analysis of Serficeli Hacı Halil Ağa’s career with a short reference to his 

identity and activities prior to his appointment to the post of a‘yan of 

Serfice.  

Serficeli Hacı Halil Ağa appears for the first time in a late-18th-century 

contract, which expounds the circumstances of the leasing of the tax-farm of 

the customary levy on sheep of Serfice and its dependencies (‘adet-i ağnam-ı 

Serfice ve tevabi‘i mukata‘ası) in 1205 AH / 1790-91 AD. The contract de-

picts the role of Serficeli Halil Ağa, who was depicted in the contract as a 

local magnate, in the local socio-economic life and the power that he had 

obtained through his relationship with the circles of influential Istanbul-

based magnates. The document also shows the antagonism that was devel-

oped between Halil Ağa and another influential figure, namely Hacı Ismail 

Pasha, for the control over and leasing of the tax-farm of the customary tax 

on sheep of Serfice and its dependencies. Despite his initial failure, as we 

will see immediately below, to obtain the tax-farm, Halil’s influence and 

contacts among the members of the Janissary corps secured him the support 

of Ali Pasha, who eventually appointed him in 1791 to the post of the a‘yan 

of Serfice. The sole available source on the leasing of the aforementioned 

tax-farm is the draft text of a mandate which was issued by the Grand Vizier 

as a summary of the procedures followed in the aforementioned case. The 

document is not dated, but the Prime Minister’s Ottoman Archives date it 

around 1205 AH / 1790-91 AD. Furthermore, from the two officials men-

tioned in the document, namely Ismail Pasha and Halil Ağa, we could date 

the document around 1790-91.
16

 

                                                           
16. BOA, HAT.0185-8612: şevketlü kirametlü mühabetlü kadretlü veliyyü’n-ni‘met efendim 

padışahım merfu‘u’l-vizare İsmail Paşa’nın ref‘ olunan mukata‘atından ‘adet-i ağnam-ı 

Serfice ve tevabi‘i mukata‘asının nısf hissesi bundan akdem lede’l-müzayede on dört bin 

ğuruş mu‘accele ile talebi üzerinde karar ve mu‘accelesi eğerçi darbhane-i ‘amireye 

teslim olunmuş olub lakin mukata‘a-ı merkume ordu-yı hümayunda dahı müzayede 
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The mandate states that the tax-farm of the customary tax on sheep of 

Serfice and its dependencies was previously farmed out by Hacı Ismail Pa-

sha, who had been recently deprived of the rank and title of vizier, because, 

being commander during the Russo-Ottoman war of 1787-1792 of the impe-

rial troops in Moldavia, he failed to defend the fortress of Bender, which was 

occupied by the Russians.
17

 At the auction held to that end, half of the 

aforementioned tax-farm had been leased by and bestowed upon Ismail Pa-

sha, on condition that he defrayed at the conclusion of the bargain as down 

payment (mu‘accele) the sum of 14,000 ğuruş. Notwithstanding the fact that 

the mu‘accele had been fully paid and delivered to the imperial mint, after 

Ismail Pasha had been demoted and his property had been confiscated, the 

aforementioned tax-farm was auctioned anew amidst imperial-army officers. 

The Grand Vizier notified the administration of the bestowal of the afore-

mentioned tax-farm upon a certain Halil Ağa
18

 for 14,500 ğuruş, a sum 

                                                                                                                                        
olunub hala sipahiler ağası Halil Ağa üzerinde on dört bin beşyüz ğuruşa karar dade 

olduğu sadr-ı a‘zamları tarafından tahrir olunduğundan ve bu suretde rikâb-ı 

hümayunda verilen mu‘acceleden ordu mu‘accelesi beşyüz ğuruş ziyade olduğundan 

‘atebe-i ‘ulyalarına ‘arz olundukda ziyade kim verüb miriye enfe‘ ise ana verile deyü 

mübarek hatt-ı hümayunları şerefyafte-i sudur olmuşıdı bina’en ‘aleyhi mukaddema bu 

tarafda ‘uhdesinde karar eden kulları keff-i yed etmeyüb mukaddem verdiği on dört bin 

ğuruşun üzerine bin ğuruş dahı zamm ve ma‘ zamm on beş bin ğuruşa kabul eylediğin 

ve mukaddema darbhane-i ‘amireye teslim eylediği on dört bin ğuruş darbhane-i 

‘amireden verilen kalyoncu mevacibine tertib olunmuş olduğundan bir habbesi 

darbhane-i ‘amirede kalmayub ru-yı iktiza ederse darbhaneden verilemeyeceği der-

kenar olunduğun defeterdar efendi kulları bir kıt‘a takririyle beyan etmekle husus-ı 

merkuma da’ir evrak-ı sa’ire ile cümlesi ma‘ruz ‘atebe-i şahaneleri kılınmışdır manzur-

ı hümayunları buyuruldukda emr ve ferman-ı şevketlü kirametlü mühabetlü kadretlü 

veliyyü’n-ni‘metim efendim padışahım hazretlerinindir. 

17. Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. III, p. 833. For the Russo-Ottoman war of 1787-1792 see 

Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. I: Empire of 

the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 1976, pp. 258-260; Virginia Aksan, Ottoman Wars 1700-

1870: An Empire Besieged, Pearson Longman, London 2007, pp. 160-170. 

18. Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. II, p. 570. There is one Hacı Halil Ağa who is referred to 

as Serfiçeli, namely from Serfice. Süreyya does not refer whether he had ever obtained 

the title of the commander of the cavalrymen who formed the first regiment of the 

kapıkulu household cavalry (sipahiler ağası), but he is referred to as having obtained 

the titles of silahşor (senior member of the first regiment of the kapıkulu household 

cavalry) and kapıcıbaşı (chief door-keeper in the Sultan’s palace). Furthermore, as we 

will see below, in the personal archive of Ali Pasha there appears one Halil Ağa who 

was Ali Pasha’s local agent and in 1791 had been appointed by him as chief notable 

(a‘yan) of Serfice. Since the two dates coincide, and due to close proximity in time be-
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which he had already defrayed. Thus, because in this way the second 

mu‘accele paid by the army official was 500 ğuruş more than the first 

mu‘accele, which İsmail Pasha had initially defrayed on the occasion of the 

Sultan’s presence on horseback (rikâb-ı hümayun), a petition was submitted 

to the Sultanic Court to examine the case. Accordingly, a sultanic mandate 

was issued and sent to the Grand Vizier, which decreed that it was indis-

pensable to be clarified who had defrayed the additional sum and, in case 

this sum was most profitable for the state and did not cause further ramify-

cations and friction among officers, it had to be accepted and received by the 

state authorities. 

Consequently, the party which had initially secured the tax-farm, name-

ly Ismail Pasha, did not withdraw his claims, but, since he added another 

1,000 ğuruş to the amount of 14,000 ğuruş which he had already defrayed, 

the state received and collected the overall amount of 15,000 ğuruş. Additio-

nally, the sultanic exchequer (defterdar efendi) explained with an official 

report that a marginal note was required to be written down which would 

explicitly report to that, because the initially defrayed amount of 14,000 

ğuruş had been withdrawn from the imperial mint and dispensed on payment 

of the wages of the sailors of the ships of the line (kalyoncu mevacibine 

tertib). In case Ismail Pasha demanded a refund, it would be impossible for 

the imperial mint to deliver and return the said amount to him. Thus, the 

document concludes, all documents related to this issue, alongside all addi-

tional ones, were presented and submitted to the Sultanic Court for further 

examination. 

Although we do not know the result of this procedure, we could sup-

pose that Ismail Pasha finally prevailed over Halil Ağa and retained the tax-

farm, because he defrayed as prospective bidder the highest down payment. 

Due to the extremely strenuous circumstances brought about by the war 

which the Ottomans waged on two fronts against the Russians and Austrians 

(1787-1792), and due to the need of the imperial treasury for cash to pay for 

                                                                                                                                        
tween the case examined hereby and the case of the appointment of the new a‘yan in 

Serfice, we can assume that Halil Ağa, who appears in this document, is one and the 

same person as the one referred to as Ali Pasha’s agent in the document preserved in Ali 

Pasha’s personal archive. 
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war expenses, the administration accepted without delay Ismail Pasha’s of-

fer. Moreover, as the imperial treasurer had declared, the treasury had al-

ready spent to the payment of wages the amount, which Ismail Pasha had 

already paid in advance and forwarded to the imperial treasury to secure 

possession of the tax-farm of the customary tax on sheep in Serfice and its 

dependencies. Thus, a refund was deemed impossible. 

What is of particular importance in this affair is Halil Ağa’s role as a 

protagonist figure. It is mandatory to indicate that what follows is based on 

the assumption that the Halil Ağa referred to in this document is the same 

with the one appointed by Ali Pasha as a‘yan of Serfice and referred to as 

Serficeli in Süreyya’s Sicill-i Osmani. As the nickname Serficeli suggests, 

Halil Ağa originated from Serfice. The title ağa suggests that he was a senior 

Janissary officer, whilst the titles silahşor, kapıcıbaşı, and sipahiler ağası, 

which he had been decorated with during his career, allow for the assump-

tion that he was a kapıkulu Janissary who served in the Topkapı Palace. Halil 

Ağa entered the kapıkulu household cavalry of the Porte and joined the first 

regiment that was recruited from sons of Ottoman beys and sipahi timar-

holders.
19

 The title silahşor was attributed to him as a mark of seniority 

amidst his younger comrades.
20

 Later on, he was given the title of “chief-

doorkeeper (:kapıcıbaşı)” and was appointed commander of the gatekeepers 

serving at the gates of the Topkapı Palace.
21

 In 1790-1791 he was serving as 

sipahiler ağası or sipahi oğlanları ağası, namely as commander of the first 

regiment of the kapıkulu household cavalry of the Porte.
22

 As Yaycioğlu as-

serts, the title kapıcıbaşı was in late 18th century conferred alongside the 

title mirahur-ı evvel to members of wealthy provincial households of nota-

                                                           
19. Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis: A Historical Dictionary of Titles and Terms 

in the Ottoman Empire, The Isis Press, Istanbul 1997, p. 137. 

20. On the title and duties of silahşor see James Redhouse, A Turkish and English Lexicon 

showing in English the Significations of the Turkish Terms, Istanbul 1890, pp. 1069-

1070; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, [Dictio-

nary of Expressions and Terms of Ottoman History], Milli Eğitim Basımevi, Istanbul 

1993, vol. III, p. 226. 

21. Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p. 93; Pakalın, Dictionary of Expressions and 

Terms, vol. II, pp. 167-169; H. A. R. Gibb – Harold Bowen, Islamic Society and the 

West, A Study of the Impact of Western Civilization on Moslem Culture in the Near 

East, Oxford University Press, London/New York/Toronto 1950, pp. 346-347.  

22. Bayerle, Pashas, Begs and Effendis, p. 137; Pakalın, Dictionary of Expressions and 

Terms, vol. III, pp. 233-235. 
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bles (hanedans) who were not formal members of the Ottoman administra-

tive hierarchies, but rather served the state from various posts and offices 

which they acquired from with contracts and agreements struck with the 

state owing to their local power and wealth. Hence, we could argue that not 

only did Serficeli Halil Ağa serve in the Topkapı Palace, but also was a 

promiment member of a family of local notables from Serfice who recogni-

sed the Sultan’s authority by sending their offspring to serve in the Imperial 

Palace, whilst also accepting the time-honoured honorific titles which were 

conferred upon them by the Porte. Thus, we can trace the operation of a 

titular mechanism that functioned in two ways: on the one hand, it extended 

the Sultan’s power and might in the provinces, where the local notables who 

were thus connected to the Sultan and the Porte used the titular grants to 

further enhance their legitimacy and the prestige of their households at local 

level.
23

 

We can, thus, argue that Serficeli Halil Ağa was an officer who, most 

probably due to his father’s prestige and ‘askeri status, and his wealth and 

acquaintances to influential officers, had managed to enter the imperial pala-

ce and follow the career paths offered to all individuals who entered the pal-

ace career, either as servants and slaves of the Sultan or as freeborn Mus-

lims.
24

 Thus, Halil Ağa, followed the career path offered to all kapıkulu Jan-

issaries, i.e. the career of an officer who was based in Istanbul and salaried 

directly by the state. By serving in the household cavalry of the Sultan, Halil 

Ağa managed to climb the echelons of the imperial palace hierarchy and 

reached a particular level of prominence and prestige, which he would have 

been totally unable to achieve with the limited opportunities that occurred 

within the provincial reality. It seems probable that he tried to use his influ-

ence and power to obtain on a short-term basis the tax-farm of the customary 

tax on sheep in Serfice and its dependencies, in order to obtain a base that he 

                                                           
23. Yaycioğlu, Partners of the Empire, p. 77. 

24. On Palace hierarchy and career paths and opportunities in 16th-18th centuries see Metin 

Kunt, The Sultan’s Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 

1550-1650, Columbia University Press, New York 1983; Colin Imber, The Ottoman 

Empire, 1300-1650: The Structure of Power, Palgrave Macmillan, New York 22009, pp. 

131-203; Suraiya Faroqhi, “Crisis and Change”, in: İnalcık – Quataert (eds.), An Eco-

nomic and Social History of the Ottoman Empire, vol. II, pp. 552-557, 561-564, 570-

573. 
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would use later to establish his control over his native town. Ismail Pasha’s 

hardships presented an unprecedented opportunity which Halil Ağa could 

not let go untapped, for openly to antagonise such a powerful military officer 

as Ismail Pasha would have been otherwise unimaginable. As we will see 

immediately below, despite his initial failure to obtain control of the tax-

farm of the customary tax on sheep in Serfice and its dependencies, Halil 

Ağa joined Ali Pasha’s faction and just a few months later was appointed by 

his new patron to the post of the a‘yan of Serfice. 

The only source for Halil Ağa’s appointment to the post of the a‘yan of 

Serfice is a promissory letter dated 17-09-1791 which was sent by the nota-

bles of Serfice on behalf of the population of Serfice to Ali Pasha. The 

re‘aya of Serfice along with the notables of Serfice representing them agreed 

upon and promised to accept Halil Ağa’s appointment as the active a‘yan of 

the vilayet of Serfice. In case they broke this agreement, by supporting 

somebody else aspiring to the post of a‘yan, and inflicted damage to Halil 

Ağa’s interests, and thus by extension to the interests of Ali Pasha himself, 

they promised to defray as compensation to Ali Pasha the amount of 5,000 

ğuruş.
25

 As the letter explicitly states, Halil Ağa was appointed a‘yan of 

Serfice with Ali Pasha’s intervention and his appointment and smooth instal-

lation in his post was supervised and executed by a supervising agent (nazır) 

of Ali Pasha’s, who had been dispatched to Serfice especially to that end, 

                                                           
25. I should remind the reader hereby that Ali Pasha’s archive is written almost exclusively 

in Greek and thus all terms referred to in the document of the archive are exact transla-

tion of their Ottoman Turkish counterparts. Thus, the term a‘yan of the vilayet (in 

Greek: αγιάνης του βιλαετίου/ayanis tou vilaetiou) should be exact translation of the re-

nowned Ottoman Turkish term a‘yan-ı vilayet, which denotes the chief and primary no-

table of a given locality. For additional information, see: Pakalın, Dictionary of Expres-

sions and Terms, vol. I, pp. 120-122. For Ali Pasha’s archive and the importance of 

what Ali Yaycioğlu calls “the vernacularization of governance”, which was vividly 

expressed with the use of Greek vernacular in his administration and court, see Fleming, 

The Muslim Bonaparte, pp. 63-66; Vasilis Panagiotopoulos, Αρχείο Αλή πασά, Συλλογής 

Ι. Χότζη, Γενναδείου Βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών [The Archive of Ali 

Pasha, Collection Ioannis Chotzis, Gennadeios Library of the American School of Ath-

ens], Institouto Neoellinikon Meleton, Ethniko Idryma Erevnon, Athens 2007, vol. IV, 

pp. 151-156. On the idea of “vernacularization of governance” see Yaycioğlu, Partners 

of the Empire, pp. 91-94. 
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and whose anonymous note appears on the back side of the letter and testi-

fies that all duties entrusted upon him had been fulfilled.
26

 

As becomes apparent, Halil Ağa, immediately after his unsuccessful at-

tempt to obtain for himself the tax-farm of the customary tax on sheep in 

Serfice and its dependencies, aligned himself with Ali Pasha and with his 

support was appointed chief notable of Serfice. Thus, he became Ali Pasha’s 

protégé and representative in Serfice with the duty of protecting and promot-

ing Ali Pasha’s interests in Serfice and its vicinity. Halil Ağa would retain 

this office almost undisputedly until Ali Pasha’s downfall, when all his 

agents would be ousted and expelled from their posts and offices. Thus, 

Serficeli Halil Ağa achieved his aims and emerged as a protagonist figure in 

the place of his origin, whilst Ali Pasha, by providing support to a high-

ranking palace official and notable figure in Serfice, obtained a prominent 

ally and trustworthy supporter of his cause. We should remind the reader 

here that the three kazas of Serfice, Çaharşenbe, and Eğri Bucak were locat-

ed in a complicated area which included within its geographical and admin-

istrative limits a variety of settlements, populations, and administrative insti-

tutions. To mention but a few, there existed the derbends guarding the stra-

tegic mountainous arteries that led from Macedonia to Thessaly and vice 

versa, the Turkish settlements which were inhabited by the Evlad-ı Fatihan 

Yörüks and located in the Eordaia Basin, North of Serfice and Kozani, and 

the Christian settlements, amongst which the most prominent was during the 

18th century Kozani, which was still in the early 1790s Fatma Hanım 

Sultan’s malikâne and thus out of Ali Pasha’s reach. We will describe imme-

diately below the circumstances of Kozani’s annexation in the late 1790s to 

Ali Pasha’s polity. Suffice it to say for now that Ali Pasha with the appoint-

tment of Halil Ağa as a‘yan of Serfice thus avoided disturbing the delicate 

balance prevailing over the complicated and cumbersome landscape of the 

countryside around Serfice. Furthermore, by creating a basis of operations, 

he made a decisive step towards imposing his domination and bringing the 

area under his rule.  

Although the available sources are few in number, they provide ade-

quate information on Halil Ağa’s activities and duties during his 30-year 

                                                           
26. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, p. 24. 
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long tenure and testify to his catalytic role in the political and economic af-

fairs of Serfice and its vicinity. I will use here two reports which he perso-

nally despatched to Ali Pasha to inform him on various issues pertaining to 

Serfice and its surroundings. According to the first report, which is dated 25 

September 1801, Halil Ağa states that in that year he was acting in the 

broader area of the left bank of river Aliakmon as the a‘yan of Serfice and 

Ali Pasha’s special agent in the two kazas of Serfice and Çaharşenbe (in the 

Greek text: Tziarsampas/Τζιαρσαμπάς). He also states that by operating in 

the area as Ali Pasha’s trusty agent he had arrested a number of notables 

from the Christian settlements in the area and dispatched them to Ioannina, 

where they would remain in custody as Ali Pasha’s prisoners. Unfortunately, 

Halil Ağa does not provide in his report any details pertaining to this delicate 

issue, hence it is impossible to verify the exact number and identity of the 

notables arrested by him. However, as Halil Ağa refers, he acted as a‘yan of 

the vilayet of Serfice, which means that he was the chief notable not only of 

Serfice proper, but also of the whole of the homonymous kaza. Thus, it 

seems probable that, although the identity of the aforementioned notables is 

unknown, they came from within the limits of that kaza and had been arrest-

ed because their compatriots and relatives opposed the prospect of pledging 

fully and officially their allegiance to and supporting Ali Pasha.
27

 

A plausible explanation can be found in two almost contemporary re-

ports that had been dispatched by the people of Velvendos and the local 

armatolos Siaperas in early July 1801. The two reports refer to the activity 

of a band of klephts, led by the Piziotades
28

 brothers, who plundered the set-

                                                           
27. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, pp. 195-196. 

28. Both Piziotades and Siaperas, who was sent by Ali Pasha to investigate this case and if 

need arose to engage with the bandits led by the Piziotades, were typical examples of 

leaders of small armed bands that lived through an unstable and turbulent career which 

included  both the opportunity to be called, as armatoloi, to the service of local Muslim 

and Christian notables and magnates as well as the potential threat to be deprived of 

their posts and salaries and thus resort to banditry, in which case they turned into 

klephts. The bands led by the Piziotades and Siaperas had been initially part of the fa-

mous band of the Macedonian arch-klepht Nikos Tsaras. During the 1787-92 war be-

tween the Ottomans, and the Russians and Austrians, the band of Tsiaras operated in 

Macedonia as a band of Klefts and succeeded through its ceaseless and energetic activi-

ty to receive from the Ottoman authorities a set of armatolikia alongside various and 

numerous privileges, in return for their submission and cessation of their activities. The 

Piziotades and Siaperas received two neighbouring armatolıks, namely the Piziotades 
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tlements in the area of Serfice and Velvendos. The klephts, after they had 

made an agreement with the notables of Katafygi, had established their hide-

out in the village of Katafygi, a mountainous settlement located on Mount 

Pieria. The klepths were allowed to stay in the aforementioned village and in 

return for shelter and accommodation they were expected to provide to the 

village and its inhabitants armed resistance against any kind of external 

threat. Thus, it seems plausible that Ali Pasha, by making use of his office of 

overseer of the mountainous passages (derbendat nazırı),
29

 commanded an 

                                                                                                                                        
received the armatolık of Serfice, whilst Siaperas received the armatolık of the areas on 

the right bank of river Haliacmon, North of Serfice and South of Kozani. We could thus 

assume that there was a covert antagonism between the two, which escalated to open 

war when the Piziotades were deprived of their armatolık and returned to banditry. As a 

consequence, it was only natural for Ali Pasha to send the band of Siaperas to investi-

gate the case and, if need arose, to fight their former companions. On the clan of Tsiaras 

see Nikolaos Kasomoulis, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων, 

1821-1833 [Military Memoirs of the Revolution of the Greek People, 1821-1833], Ek-

doseis Vergina, Athens 2005, vol. I, pp. 91-92, 115-125, 135-136, 142-147. On the 

clans of the Piziotades and Siaperas, see: Ibid, pp. 124-125. 

It is worth mentioning that in the survey registers (tapu tahrir defterleri) dating 

from the 16th century there is recorded the derbend village of Komos which guarded the 

mountainous passages in the area around Serfice. This village does not exist today and 

its exact location remains a mystery. On the village of Komos, the obligations of its 

population and the tax exemptions granted by the Ottomans in return for their services 

see Kambouridis – Salakides, The Province of Servia during the 16th Century, p. 119; 

Dimitrios Lamprakis, “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές στην περιοχή Σερβίων 

κατά τον 17ο αιώνα [Tax Reliefs and Exemptions in the Area of Servia during the 17th 

Century]” in: Kozani, 600 Years of History, pp. 113-132. For a summative examination 

of the Ottoman system of derbend villages see Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparator-

luğu’nda Derbend Teşkilatı [The Structure of Derbends in the Ottoman Empire], Eren 

Editions, Istanbul 21990. 

29. Ali Pasha held this post since 1787 when Sultan Abdülhamid I (1774-1789) conferred it 

upon Ali in recognition of the latter’s abilities to tackle banditry and exterminate the 

nuisance of the roaming bandits in the Epirotan, Macedonian, and Thessalian country-

side. The post of derbendat nazırı was introduced sometime in early 18th century when 

Istanbul aimed after the conclusion of the catastrophic war against the Holy League 

(1683-1699) at imposing its rule over the bands charged with guarding the mountainous 

passages throughout Rumelia and thus enforcing rural law and order. The post of 

derbendat nazırı was thus introduced to denote the officer who would supervise this 

procedure and carry out Istanbul’s orders. The holder of this office was thus allowed 

great power and influence, since he was free to communicate and negotiate with the 

multifarious armed bands of irregulars and bandits roaming the countryside. Ali Pasha 

would repeatedly during his long career use this post, which allowed him free and 

unopposed access to areas outside the limits of the paşalık of Yanya, as an excudse to 

intervene in the affairs of his neighbours or even invade their territories and wage open 
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urgent mobilisation of the bands of armatoloi located in the surrounding are-

as in an attempt to subdue what he perceived as acts of sedition and defiance 

of his commands and domination. Of course, if this pressing issue remained 

unattended, it could develop to a bad example for others to follow, thus caus-

ing severe complications in his domination throughout Ali Pasha’s realms.
30

 

Hence, we could assume that Halil Ağa presided over and supervised 

the operations against the Piziotades and the notables of Katafygi, whom he 

arrested and dispatched, along with their families and relatives, to Ioannina 

for the intimidation and submission of the Katafygiote community to Ali 

Pasha’s sway and will. Thus, Halil Ağa was used by Ali Pasha as a means to 

interfere in the affairs of the community of Velvendos, which was not yet at 

that point Ali Pasha’s property. Ali Pasha took profit of his post of derben-

dat nazırı, which placed him at the centre of the cycle of rural violence and 

insecurity. He mobilised the armed band of the armatolos Siaperas, who was 

placed and active on the mountainous passages of Olympos and Pieria 

mountain ranges, and used this affair to interfere in local affairs and impose 

his rule, on the pretext that he provided security against and protection from 

the depredations of the klephts and brigands harrying the countryside near 

Velvendos.
31

 Thus, we should consider this case and the subsequent interfer-

ence of Ali Pasha into the affairs of Velvendos as the decisive step towards 

reaffirming and consolidating his rule not only over Velvendos, but also in 

the broader area. Moreover, Ali Pasha set a clear example of his implacable 

treatment of aspirants to separation and disregard for his authority.
32

 

                                                                                                                                        
war against them. For additional information on the post of derbendat nazırı see 

Orhonlu, The Structure of Derbends in the Ottoman Empire, pp. 119-148. For additional 

information on how Ali Pasha made use of this post see Panagiotopoulos, The Archive 

of Ali Pasha, vol. I, pp. 30-34.  

30. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, pp. 154-155, 157-158. 

31. For examples on Ali Pasha’s interference in cases similar to the case examined hereby, 

as well as for a short analysis of the structure of the fiscal machinery he had established 

on the lands under his rule, see Dimitris Dimitropoulos, “Aspects of the Working of the 

Fiscal Machinery in the Areas Ruled by Ali Paşa” in: Antonis Anastasopoulos – Elias 

Kolovos (eds.), Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850: Conflict, Transformation, 

Adaptation. Proceedings of an International Conference held in Rethymno, Greece, 13-

14 December 2003, University of Crete-Department of History and Archeology, 

Rethymno 2007, pp. 61-72. 

32. The most typical example of this relentless behaviour of Ali Pasha against bandits, 

klephts, and mountainous settlements that ignored his power and prerogative is the war 
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In the second report, which is dated 4 May 1808, Halil Ağa states that 

he operated in the broader area around Serfice and Velvendos as Ali Pasha’s 

appointed inspector and informer, with the specific task of gathering and 

dispatching to Ioannina information and news about the activities of certain 

families and clans of klephts active in the areas of Platamon, Alasonya, and 

Domeniko.
33

 As the available bibliography on Ali Pasha’s venture informs 

us, the period 1807-1809 is marked by Ali Pasha’s onslaught on the klephts 

of Western Macedonia, Thessaly, and Epirus, in an attempt to subdue the 

clans that refused to abide by his commands.
34

 As becomes clear, Halil Ağa 

had become by that time a substantial agent within the administration of the 

derbends and, more precisely, he was responsible for inspection and surveil-

lance operations within the limits of the armatolık of Serfice that encom-

passed the passages traversing the Olympos and Chasia mountain ranges and 

led from Macedonia to Thessaly and vice versa.
35

 Thus, Halil Ağa’s status 

was gradually upgraded and over the years Ali Pasha conferred upon him 

                                                                                                                                        
against the Souliots. For a contemporary detailed and analytical eyewitness of the war, 

see: Christoforos Peraivos, Ιστορία του Σουλίου και της Πάργας [History of Souli and 

Parga], Athens 1857. 

33. On the klephts and armatoloi of Western and Southwestern Macedonia during the 18th 

century, and especially the clans of Lazaioi, Biziotaioi, and Tsaraioi (or Tsaras bro-

thers), which Halil Ağa refers to as being the primary subject of surveillance, see John 

Vasdravellis, Klepths, Armatoles, and Pirates in Macedonia during the Rule of the 

Turks, Etaireia Makedonikon Spoudon, Thessaloniki 1975, pp. 55-75. Vasdravellis is 

recognised as one of the first Modern Greek historians who used Ottoman primary 

sources in their research and narrative. Vasdravellis was the first Greek historian who 

translated into Greek the Ottoman kadı sicilleri of Thessaloniki and based his mono-

graphs on the data which they provided him with. The collection of Vasdravellis’ stud-

ies and monographs bear the name Historical Archives of Macedonia and were all pub-

lished by the Association of Macedonian Studies in Thessaloniki.  

34. For a vivid and direct account of the events of the 1807-1809 Ali Pasha’s onslaught on 

the klephts of Macedonia and Western Greece see Kasomoulis, Military Memoirs, 

vol. I, pp. 115-125, 135-147. 

35. For more information on the armatolıks of Olympos and Chasia see Kasomoulis, Mili-

tary Memoirs, vol. I, pp. 85, 115-125, 138-173. Unfortunately, there is lack of com-

plete and modern approaches to the institutions of klephts and armatoloi, and all mono-

graphs referring to them are inspired and guided by the traditional 19th-century roman-

tic Greek historiographical trends. However, Nikolaos Kasomoulis is a valuable source 

of invaluable first-hand information on the overall activities of the various and numer-

ous clans of klephts and armatoloi throughout Macedonia, Thessaly, Epirus, and Sterea 

Hellas, especially in the latter part of the 18th and early part of the 19th centuries. For 

the general onslaught by Ali Pasha against the klephts in 1807-1809 see Vasdravellis, 

Klephts, Armatoles, Pirates, pp. 65-69. 
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multifarious tasks that were closely related to the smooth function of the 

administration of and security in the area under his control. Along with the 

post of the chief notable of Serfice and its vicinity, which he firmly retained 

under his possession since 1791, Halil Ağa occupied various other posts and 

assumed an additional number of duties, whose fulfillment consolidated Ali 

Pasha’s domination throughout the area of Serfice and Velvendos, whilst 

enabled Halil Ağa’s protracted and undisputed preeminence over his rivals 

and competitors.
36

 

Halil Ağa’s career and fortunes, however, followed those of his protec-

tor and master. In 1815, due to the rise of strong and highly influential voic-

es which opposed not only Ali Pasha, but all separatist magnates, and 

staunchly supported the idea of reforms and modernisation of the Ottoman 

political, economic, and administrative apparatus, Ali Pasha’s venture ente-

red a phase of crises that marked the beginning of the end of his long and 

successful career. Suddenly Ali Pasha found himself playing a passive role 

and defending his cause against his enemies. Halil Ağa, who had been until 

that time the undisputed protagonist of all socio-economic and political af-

fairs in Serfice and the broader area, became the object of severe criticism 

due to his close relationship and identification with Ali Pasha and his inter-

ests. 

Two reports of Hüseyin Bey, who was Ali Pasha’s representative agent 

(kapu çuhadar) in Istanbul, dated 14 and 18 November 1815 respectively, 

reveal the unfavorable atmosphere against both Ali Pasha and Halil Ağa, 

regarding their relationship with the Porte and central state authorities. The 

first report informed Ali Pasha on the decision taken by the Porte regarding 

Halil Ağa’s stripping of his offices and titles, and subsequently his exile to 

the island of Lesvos. As Hüseyin Bey reported, the vali of Rumelia had pro-

posed this penalty to be imposed on Halil Ağa, after the people of Serfice 

had repeatedly denounced him and submitted reports against his seditious 

and lawless activities and overall behaviour. The Porte endorsed the vali’s 

proposal, sanctioned its full application and issued a warning against any 

potential opposition against their decision. As Hüseyin Bey emphasised in 

his report, the decision stipulated that, in case Ali Pasha or Halil Ağa de-

                                                           
36. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, pp. 757-759. 
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murred at the decision made by the Porte and the imperial council, and the 

punishment imposed on Halil Ağa, the tax-farm of Serfice, which Ali Pasha 

had farmed out in previous time and had sublet to Halil Ağa, would be irrev-

ocably confiscated by the Porte and the imperial treasury, whilst further 

sanctions would be adjunctively imposed on both Ali Pasha and Halil Ağa. 

Hüseyin Bey claimed that the situation was far worse than anticipated, be-

cause Halet Efendi
37

 exerted vast influence on the members of the imperial 

council against Ali Pasha and his supporters, and, thus, there were required 

delicate manoeuvres on this complicated issue, if this adverse climate was to 

be reversed.
38

 

In the second report, Hüseyin Bey explicitly presented Halet Efendi as 

the mastermind behind and instigator of the decisions made in the last meet-

ing of the imperial council against Ali Pasha and Halil Ağa. Halet Efendi 

insisted upon Halil Ağa’s exile to the island of Lesvos and his immediate 

departure from Serfice, so that both Ali Pasha and Halil Ağa demonstrated 

tangible and practical respect for the imperial orders and the Sultan’s prerog-

ative. Accordingly, as Hüseyin Bey reported, Halet Efendi, due to his close-

ness to the Sultan and his prominent role within the Sultanic Court, would 

immediately initialise the process of annulling the imperial order which stip-

ulated Halil Ağa’s exile to the island of Lesvos. Thus, as Hüseyin Bey ex-

horted Ali Pasha, it was of vital importance for him and his trusty agent to 

demonstrate practical and tangible respect for the officials in power and obe-

dience to their commands and orders. To that end, Halil Ağa had to go 

                                                           
37. Mehmed Said Halet Efendi was during the early part of Mahmud II’s reign the most 

influential and prominent figure and leader of the conservative elements in Ottoman 

politics. Since 10 September 1815 he was the steward of the Sultanic Court and nişancı 

of the imperial council. Thus, he was Sultan Mahmud II’s closest political and military 

adviser, who assisted Mahmud on all issues pertaining to military campaigns and ideo-

logical propaganda against the provincial notables and secessionist magnates in Rume-

lia, Anatolia, and the Arab Provinces. Halet Efendi would organise and orchestrate inter 

alia Ali Pasha’s eradication. However, he opposed staunchly all efforts at modernisation 

and especially reform of the Janissary corps. Hence, he had built and led a coalition of 

conservative political, religious, and military figures. On Halet Efendi see Stanford J. 

Shaw – Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 

II: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cam-

bridge University Press, Cambridge/New York NY 1977, p. 8; Süreyya, Sicill-i Osmani, 

vol. II, pp. 564-565. 

38. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. II, pp. 621-622. 
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promptly to Lesvos and then petition both local and central authorities for 

his immediate release, whilst Hüseyin Bey promised that he would forward 

Halil’s petitions to the officials responsible for handling this delicate issue.
39

 

There is no additional information or details about this important issue. 

We are totally unaware of both Ali Pasha and Halil Ağa’s reaction to the 

Porte’s order and for this reason it is impossible to say whether Halil Ağa 

actually went into exile to the island of Lesvos. Be that as it may, I think the 

most important fact in this issue is that for the first time the Porte officials 

expressed openly their opposition and enmity towards Ali Pasha, even 

though not directly against him, but against one of his close supporters and 

trusty agents. We should keep in mind that Halil Ağa operated in an area 

whose control, due to its strategic location, was of vital and utmost im-

portance for both Ali Pasha and the imperial authorities, especially in case 

open hostilities between the imperial centre and the separatist provincial 

magnate broke out. Thus, this case should be considered one amongst many 

preemptive strikes, which the Porte authorities dealt in their attempts to 

gradually and progressively weaken Ali Pasha and his followers, before the 

final onslaught on them was launched.
40

 

As far as Halil Ağa is concerned, he retained Ali Pasha’s trust and, until 

his downfall, operated in the region of Serfice and Velvendos as his trusty 

agent. According to a report of the people of Velvendos, dated 26 December 

1817, Ali Pasha had delegated to Halil Ağa the authority to assess and, ac-

cordingly, collect all taxes and levies due from the community of Velven-

dos, but the people accused him of oppressive behaviour, corruption, and 

                                                           
39. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. II, p. 628. 

40. Ali Pasha’s archive contains a variety and large number of reports submitted to him by 

his kapu çuhadars residing in Istanbul. All reports testify unanimously to the fact that, 

despite Ali Pasha’s efforts to convince the Porte and the Sultan’s courtiers of his good 

intentions and loyalty, their esteem for Ali Pasha was gradually and progressively di-

minishing, especially after 1815, when as is known the imperial centre on the instigation 

of Halet Efendi decided upon eliminating Ali Pasha and all separatist magnates within 

the Ottoman realm. For more information on this issue, see: Panagiotopoulos, The Ar-

chive of Ali Pasha, volumes II and III, where all reports can be found and read in their 

prototype form, alongside useful comments added and provided by the editors of the 

published version of Ali Pasha’s archival documents. For additional information on the 

political landscape and the preparation of the onslaught on notables and separatist mag-

nates in Rumelia, Anatolia, and the Arab Provinces, see Shaw, History of the Ottoman 

Empire and Modern Turkey, vol. II, pp. 6-19. 
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embezzlement, and as a result he was immediately dismissed from his duties. 

After that, he made in 1818 an unsuccessful attempt to purchase with the 

support of Ali Pasha the malikâne of Kaisaria,
41

 a small village that was lo-

cated on the right bank of the river Haliacmon.  In 1819 Veli Pasha, son of 

Ali Pasha, subleased to Halil Ağa the right of collecting the fees and taxes 

due from the community of the village of Küçük Vança, which was a çiftlik 

of his, whilst Ali Pasha bestowed upon him the prerogative to act as the ex-

clusive representative of the village for all communal affairs pertaining to 

the assessment and collection of taxes.
42

 Thus, it is apparent that although 

Halil Ağa remained loyal to Ali Pasha, as a profound consequence of the 

persecution he had suffered after 1815, he had been deprived of the post of 

the a‘yan of Serfice and his prestige had diminished severely. Now he tried 

to expand and build upon the privileges that he had accumulated during the 

previous years of his long career.
43

 

These arrangements must be placed within the context of a forlorn at-

tempt of Ali Pasha to retain his control and domination over the area, which 

marked the easternmost boundaries of his polity. A receipt which was issued 

by Es-Seyyid Mehmed, the then-superintendent of the affairs of the governor 

of the sancak of Tırhala (today: Trikala), provides a useful insight into this 

argument. The receipt contains information on the subleasing to Veliyyüddin 

Pasha, the then-governor of the sancak of Tırhala, of three tax-farms, which 

had been originally farmed out jointly by Esma Sultan,
44

 a certain Mehmed 

Himmet Ağa, and a certain Ahmed Ağa. Although the receipt is undated, 

since the contract of the sublease of the tax-farms to Veliyyüddin Pasha was 

dated 1 Mart 1234 RC / 16 Cimaziyyülevvel 1234 AH / 13-3-1819 AD, we 

could argue that this date is also a terminus post quem for the date of the is-

suance of this receipt.
45

  

                                                           
41. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. III, pp. 165-166. 

42. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. III, pp. 431-432. 

43. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. II, p. 922. 

44. Esma Sultan was daughter of Sultan Abdülhamid I (1774-1789) and sister of Sultan 

Mahmud II (1808-1839). For additional details regarding her life see Süreyya, Sicill-i 

Osmani, vol. I, p. 12.  

45. BOA, C.ML.462-18755: beray-i bedel-i iltizam-ı mukata‘a-ı Alasonya ma‘ ‘adet-i 

ağnam-ı Serfice ve tevabi‘ha vacib ‘an evvel Mart-ı sene 1234 ile ğayet-i Şubat-ı sene-i 

m[ezbure] ve cizye-i kalem-i Alasonya ma‘ Köleler ba-i‘tibar ‘an ğurre-i Muharrem-i 

sene-i m[ezbure] ile sene-i kâmile der  ‘uhde - i  hazret - i  Esma Sul tan  
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As the receipt mentions, Veliyyüddin Pasha subleased on the basis of 

the iltizam system the tax-farm of the hasses of Alasonya and its dependen-

cies, and the tax-farm of the sheep-tax of Serfice for a whole economic year, 

namely for the period between 1 Mart 1234 RC / 13-3-1819 AD and 28 

Şubat 1234 RC / 12-3-1820 AD. Moreover, Veliyyüddin Pasha subleased, 

again on the basis of the iltizam system, the tax-farm of the poll-tax of Ala-

sonya and the village of Köleler (today: Anthotopos),
46

 which was attached 

to the other two tax-farms, for the whole lunar year 1234, namely the period 

between 1 Muharrem 1234 AH / 31-10-1818 AD and 29 Zilhicce 1234 AH / 

19-10-1819 AD. As was usual in such cases, the formal possession of the 

subleased tax-farms and the right of the collection of the taxes was left to the 

subleasing party. Furthermore, Esma Sultan received an imperial order, 

which cited these terms and certified the sublease of the three aforementio-

ned tax-farms to Veliyyüddin Pasha.
47

 

                                                                                                                                        
‘a l iyye tü’ş -şan  ve  Meh med Himmet  Ağa ve  Ahmed Bey  ğayr ez hisse-i 

darbhane-i ‘amire. 

46. Köleler must not be confused with its almost namesake Kileler, which became famous 

in the latter part of the 19th century for the great peasant uprisings against the Thessali-

an çiftlik-owners and, for this reason, retains until today its original Turkish name, in 

stark deviation from the rule of complete Hellenisation of the toponyms and names of 

settlements with profoundly Turkish and Slavic names, applied in 1927 throughout 

Greece; Alexanrdos Drakakis – Stylianos Koundouros, Αρχεία περί της συστάσεως και 

εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων (1836-1939) και της διοικητικής διαιρέσεως του 

Κράτους [Documentation on the Constitution and Development of the Municipalities 

and Townships (1836-1939) and the Administrative Structure of the Greek State], Ath-

ens 1939, vol. II, p. 559. 

47. BOA, C.ML.462-18755: vech-i tahrir-i huruf oldur kidevletlü ‘ısmetlü veliyye-i ni‘am 

Esma Sultan aliyyetü’ş-şan efendimiz hazretlerinin havass-ı celilelerinden Alasonya ve 

tevabi‘i ve ‘adet-i ağnam-ı Serfice mukata‘asının işbu bin ikiyüz otuz dört senesi Martı 

ibtidasından Şubatı ğayetine varınca ve merbut olan Alasonya ma‘ Köleler cizyesi dahı 

sene-i merkum Muharremi’nden bir sene-i kâmile zabt ve cibayeti ber muceb-i şurut 

hala Tırhala sancağı mutasarrıfı vezir-i mükerrem devletlü ‘inayetlü veliyyü’n-ni‘am 

Veliyyü’d-din Paşa efendimiz hazretlerinin ‘uhde-i müşirilerine ihale ve iltizam olunub 

zabtıyçün sultan-ı müşarün-ileyha efendimiz hazretlerinin taraf-ı seniyyelerinden bir 

kıt‘a hüküm-i şerif ahz olunmuş olmağla mukata‘a-ı mezkurun sene-i merkume 

mahsuben hısas-ı fa’iz-i hazret-i sultan-ı müşarün-ileyha ve müşterikân ve bedel-i 

ilzam-ı ‘adet-i ağnam ve mal-i haremeyn ve mal-i cizye ve kalemiyye ve maasarıf-ı 

sa’iresi olan ğayr ez hisse-i darbhane ber vech-i bala yalnız yüz yetmiş iki bin sekiz yüz 

seksen ğuruş vacibü’l-eda ve lazımu’l-kaza deynimdir nice te‘ala deynim olan meblağ-ı 

mezburu vakt ve zamanları duhullarında hazine-i devletlerine ve mehall-i sa’ireye 

tamamen ve kâmilen eda ve teslim ve te’diye deyn  olunub rü’yyet-i hesab birle senedatı 

taraf-ı ‘alilerine teslim olınmak şartıyla işbu memhur ve ma‘mul bihi deyn temessükü 
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As Es-Seyyid Mehmed mentions, this receipt was written and given to 

Mehmed Sa‘id Bey Efendi, the then-steward of Esma Sultan as a formal 

recognition of Veliyyüddin Pasha’s obligations vis-à-vis the three aforemen-

tioned primary contractors. Veliyyüddin Pasha recognised that it was his 

obligation to pay his debt, amounting to the overall sum of 172,880 ğuruş, to 

the three aforementioned individuals. This sum consisted of a) the interest 

that was to be generated in that year from the shares of each one of the three 

primary contractors, b) the equivalent of the leasing fee of the tax-farm of 

the sheep-tax of Serfice, c) the ordinary annual payment for the maintenance 

of the sacred places of Mecca and Medina, and d) the annual returns of the 

poll-tax of the tax-farm of Alasonya and Köleler, along with the fees of the 

bureau participating in the leasing of the aforementioned tax-farm and all 

remaining expenses, with the exception of the share of the imperial mint. 

Moreover, the sublessee recognised his obligation to pay at the proper time 

the aforementioned sum, completely and perfectly, to the personal treasuries 

of Esma Sultan and the other beneficiaries. 

Immediately after an examination of the accounts of the participating 

parties, the necessary official promissory notes were to be delivered and giv-

en to Esma Sultan. It is also worth mentioning that the receipt is accom-

panied by a sealed marginal note dated 17 Muharrem 1234 AH / 16-11-1818 

AD, which mentions that the undersigned, whose identity is, due to damage 

that renders his seal illegible, unknown, had declared his intention to stand 

as guarantor for Veliyyüddin Pasha, regarding the complete and timely pay-

ment of the aforementioned sum.
48

 

As far as the tax-farm of the sheep-tax of Serfice is concerned, the over-

all equivalent of its leasing fee amounted to 11,000 ğuruş, which were to be 

paid to two beneficiaries, namely a certain Osman Ağa and a certain 

Mehmed Salim Ağa. Their relationship with Esma Sultan, Mehmed Himmet 

Ağa, and Ahmed Ağa is not explained in the document, but it seems plau-

sible that they were sublessees, who had outsourced their right of  collecting 

                                                                                                                                        
tahrir ve müşarün-ileyha efendimizin kethüdaları devletlü ‘inayyetlü Mehmed Sa‘id Bey 

Efendi hazretlerine i‘ta olundu 

bende-i Es-Seyyid Mehmed müdir-i ümur-ı mutasarrıf-ı Tırhala halen. 

48. BOA, C.ML.462-18755: derun-ı temessükde muharrer meblağ-ı mezkurun vakt-ı 

taksitleri duhullarında tamamen edasına ben dahı kefil bi’l-mal olduğum ecilden işbu 

mehalle şerh verilüb temhir olundufi 17 Muharrem sene 1234. 
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the sheep-tax to Veliyyüddin Pasha. We also do not know where they came 

from, but, we could assume, that if they were natives of Serfice, then they 

were also acquaintances of Serficeli Halil Ağa’s and worked in full concert 

with him. Yet, this is merely a logical assumption, which is not based on 

extant documentation. Be that as it may, according to the note mentioning 

each one’s share, Osman Ağa was beneficiary of the sum of 8,000 ğuruş and 

Mehmed Salim Ağa of the remaining 3,000 ğuruş.
49

 

This rearrangement did not last long, however. As Panagiotis Lioufis, 

the most prominent local amateur historian of Kozani, states, when the prop-

erties of Ali Pasha and his sons were confiscated in the course of the sultanic 

campaigns against them, Halil Ağa abandoned his overlord and asked with 

the mediation of Veniamin, the then-bishop of Kozani and Servia, to be par-

doned officially and appointed to the post of the derbend ağası of the arma-

tolıks of Servia, Chasia, Elassona, Kailaria, and Grevena. Lioufis also pre-

sents a letter dated July 1820, which Halil Ağa despatched to Veniamin to 

announce his appointment by Hüseyin Pasha, the governor-general of 

Rumelia, to the aforementioned post and declare his faith in the Sultan and 

his government.
50

 Since there are no available Ottoman documents referring 

to these momentous events, it is impossible to determine their exact date and 

the details of Halil Ağa’s abandonment of Ali Pasha’s cause. It seems plau-

sible, however, that when Halil Ağa realised that his overlord was doomed, 

he communicated the Ottoman government and declared his intention to be-

tray his master, but only if he were allowed to retain a certain part of his for-

tune and the office of the derbend ağası of the areas which he had adminis-

tered personally and dominated over for almost three decades. Therefore, 

since Ali Pasha’s resistance collapsed by late 1820, we can assume that Halil 

Ağa, betrayed Ali Pasha’s cause and joined the Ottoman government forces 

a few months earlier, most probably, as his letter points out, in June or July 

1820. It goes without saying that the fast collapse of Ali Pasha’s forces in 

Thessaly and Macedonia contributed to the capitulation of his supporters. 

We should not forget that at that time Ali Pasha’s forces abandoned their 

posts and, whilst the vast majority of them surrendered without fighting, a 

                                                           
49. BOA, C.ML.462-18755: beray-i bedel-i iltizam-ı mukata‘a-ı ‘adet-i ağnam-ı Serfice 

sene 1234 der Martğuruş / 8,000 hisse-i Osman Ağa / 3,000 hisse-i Mehmed Salim Ağa. 

50. P. N. Lioufis, Ιστορία της Κοζάνης [A history of Kozani], Athens 1924, p. 84. 
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small minority, who were Ali Pasha’s élite and most loyal warriors, retreated 

hastily to Ioannina to assist in its defense against the sultanic forces under 

Hurşid Pasha’s leadership. 

Halil Ağa did not succeed to retain his post for long. From a report dat-

ed 3 Şa‘ban 1239 AH / 3-4-1824 AD, which the governor-general of 

Rumelia and commander-in-chief of the Ottoman Rumelian army, Derviş 

Mustafa Pasha,
51

 addressed to the Sultan to report on Halil Ağa’s activities 

after the downfall of Tepedelenli Ali Pasha, we learn that Halil Ağa had fled 

some time ago to Thessaloniki where he attempted to communicate with the 

central and local authorities in an attempt to apologise for his overall beha-

viour and thus secure a post within the provincial administrative apparatus. 

The report explicitly states that Halil Ağa had committed during his 

long career and during the period of Ali Pasha’s domination over Serfice all 

kinds of fraud and execrable acts against the poor and weak people under his 

supervision and administration. The report does mention the agreement be-

tween Halil Ağa and the government in 1820, for it states that, after Ali Pa-

sha’s execution, Halil had fled to Thessaloniki and somehow managed to 

regain for himself the post of the derbend ağası in the area of Serfice and its 

dependencies. However, due to his strained past record and because he had 

always been one of Ali Pasha’s closest and most loyal agents, he was finally 

deemed by the authorities untrustworthy and incapable of fulfilling his du-

ties. Furthermore, the sultan delegated to the authorities the immediate pro-

curement of the tranquility and ease of the poor people, and the elimination 

and chastisement of all those servants of Ali Pahsa who, like Halil Ağa, were 

deemed detrimental to public and social order. Therefore, the implementa-

tion of all necessary measures for the punishment of Halil Ağa, as well as the 

appointment in his place of a suitable official as derbend ağası, was delegat-

ed by the Sultan’s authority for immediate execution. However, whilst the 

authorities pondered the method of the execution of Halil Ağa’s chastise-

ment and substitution, it became apparent that if Halil was punished at that 

very time, it would provoke serious concerns and fears for their lives to a 

large number of people, who like Halil Ağa had been members of 

Tepedelenli’s party and his supporters, but were still free and active. For this 

                                                           
51. Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. II, p. 418. 
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reason, and in order to avoid detrimental complications and any convulsive 

reactions from the aforementioned former supporters of Ali Pasha, the au-

thorities decided that it would be preferable to set aside and postpone provi-

sionally the execution of Halil’s punishment, until a more appropriate occa-

sion occurred.
52

 

It seems plausible that Halil Ağa, in his attempt to find protection and 

shelter from his rivals in Serfice and Istanbul, went to Thessaloniki, because 

he could count on the support and assistance of the then-governor of Selanik, 

Kör İbrahim Pasha,
53

 who was a Topkapı palace graduate who had occupied 

some of the highest ranks within the palace service. As Süreyya informs us, 

İbrahim Pasha, before he obtained administrative posts in the provincial ad-

ministrative hierarchy, had served at the initial stages of his career in the 

Topkapı palace bostancıyan corps,
54

 then became bostancıbaşı and imme-

                                                           
52. BOA, HAT.0872-38754: devletlü ‘inayetlü übbehetlü ‘atıfetlü merhametlü veliyyü’n-

ni‘am kesirü’l-lutf ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri Serficeli Halil nam 

kimesnenin mukaddema Tepedelenli zamanında bulunduğu mehallerin fukara ve 

zu‘afasına etmedik fesad ve mel‘aneti kalmamış ve merkum Tepedelenli i‘damından 

sonra Selanik’e gelüb Serfice ve havalisi derbend ağalığını bir takrib tahsil eylemiş ise 

de merkum lazımü’t-te’dib olduğu sahihan taraf-ı bedihiyyü’ş-şeref-i asafanalerine 

haber verilmiş olmağla cemi‘ zamanda bu misillü muzırr ‘ıbad olınların ref‘ ve 

te’dibleriyle istihsal-ı asayiş-i fukara lazimesini icra mukteza-yı mülkdariden olduğuna 

bina’en yerine ahar münasibi derbend ağası ta‘yyin kılınarak merkum Halil’in icra-yı 

lazime-i te’dibi mukaddema ‘uhde-i çakeriye ihale buyurulmuş ve ol-babda sahıfe-pira-

yı sudur  olan emr-name-i ‘aliyyeleri mantuku üzere derbendat-ı mezkure ahar 

münasibine ihale olınarak merkum derbend ağalığından çıkarılmış ve tıbk-ı irade-i 

‘aliyyeleri üzere icra-yı te’dibi sureti her çend tefekkür olunmuş ise de Tepedelenli 

takımından bunun gibi ba‘zileri dahı olmak hasebiyle şimdi merkumun icra-yı te’dibine 

ibtidar olunsa sa’irlerinin vesveseye zahıb olmalarını muceb olacağından merkum 

Halil’in icra-yı te’dibinden şimdilik sarf-ı nazarla vakt-ı merhununa ta‘lik olunmuş 

olduğunun ‘arz ve ifadesi vesile ibraz-ı levazim-i sadakat ve ‘ubudiyyetim olmuşdur 

inşa’l-lah te‘ali lede es‘adü’l-vusul bu babda ve her halde emr ve ferman-ı devletlü 

‘inayyetlü übbehetlü ‘atıfetlü merhametlü veliyyü’n-ni‘am kesirü’l-lutf ve’l-kerem 

efendim sultanım hazretlerinindir fi 3 Şa‘ban sene 1239 bende-i Derviş Mustafa vali-i 

Rum-İli ve ser-‘asker. 

53. Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. III, p. 786. 

54. The bostancıyan served as guards at the imperial palaces, especially guarding the gar-

dens of the imperial palaces, where they were entrusted with guarding the pavilions of 

the Sultan and his household. They were headed by their oldest and most senior mem-

ber, the bostancıbaşı. On the bostancıyan and the bostancıbaşı, see: Pakalın, Dictionary 

of Expressions and Terms, vol. I, pp. 239-240; Gibb – Bowen, Islamic Society and the 

West, pp. 84, 350-351. 
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diately afterwards was promoted directly to the post of mirahur-ı evvel.
55

 We 

should bear in mind that, before he became involved in the provincial affairs 

and administration of Serfice, Halil Ağa had been at the initial stages of his 

career a prominent and high-ranking palace official. Thus, we could argue 

that the bonds of fellowship and partnership, which all officers serving at the 

imperial palace acquired during their service and bore with them during the 

later stages of their career, and sometimes until the very end of their life, 

must have played a decisive role in this case.
56

 Thus, according to a marginal 

note written on the aforementioned report, İbrahim Pasha supported whole-

heartedly Halil Ağa, by placing him in his own retinue and appointing him 

kassab başı
57

 in Thessaloniki.
58

 The details of the later years of Halil Ağa’s 

life and his relationship with İbrahim Pasha are a mystery, with the excep-

tion of the exact date and location of his death, which, as Süreyya points out, 

occurred in Istanbul, on 30 June 1833.
59

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55. The mirahur-ı evvel was the officer at the head of the Palace officers who were entrust-

ed with the administration and accommodation of expenses, due for the palace animals 

and the horses bred and raised in the imperial stables. For more information, see: 

Pakalın, Dictionary of Expressions and Terms, vol. II, p. 542; Gibb and Bowen, Islamic 

Society and the West, p. 355. 

56. On the issue of the life, training, and relationship amongst male officers and staff of the 

Ottoman imperial palaces, see İlber Ortayli, Private and Royal Life in the Ottoman Life, 

Blue Dome Press, New York 2013. For their female counterparts see the pioneering 

monograph of Leslie Peirce’s, that covers the issues of the organisation and structure of 

the female microcosm within the complicated universe of the imperial palace. For more 

information see Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the 

Ottoman Empire, Oxford University Press, New York/Oxford 1993. 

57. Kassab başı was the title of the official responsible for the collection of the sheep-tax 

(resm-i ağnam-ı celebkeşan) in a certain locality. By extension this title was also given 

to the director of the office of the sheep-tax; Redhouse, Turkish and English Lexicon, 

p. 1455. 

58. BOA, HAT.0872-38754: Selanik mutasarrıfı dahı ma‘yyetine merkum Halil Ağa’nın 

kassab başı nasbını iltimas eylediğine. 

59. Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. II, p. 570. 
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The period of Ali Pasha’s domination in the kaza of Eğri Bucak:  

Kozani as an exemplary case study 

 

Kozani was since late 17th century part of the kaza of Eğri Bucak, which 

comprised an overall number of 35 villages, of which Kozani was the only 

Christian settlement whilst the remaining 34 were inhabited by a Muslim 

Turkish population of Yörük origins whose ancestors had immigrated and 

settled in the area during the 15th and 16th centuries. Due to a lack of ade-

quate documentation on Ali Pasha’s activities in the kaza of Eğri Bucak and 

the methods of governance that he applied in the administration of the 

Evlad-ı Fatihan villages, in the second section of this paper I will focus ex-

clusively on Kozani. Before I do that, however, I feel the need to present the 

historical background of the history of Kozani and the kaza of Eğri Bucak 

prior to the imposition of Ali Pasha’s rule. 

 

a) The kaza of Eğri Bucak and Kozani during the 18th century: some 

preliminary notes 

To begin with, the Yörük organisation was abolished in 1691 when it became 

obvious to Istanbul that, by the end of the 17
th
 century, Υörüks were no lon-

ger needed as a fighting force and their role had been reduced to carrying out 

merely auxiliary duties. They were for this reason deprived on an empire-

wide scale of the privileges and tax-exemption that they had enjoyed since 

their initial settlement in Rumelia, and were by this moment onwards regu-

larly and normally taxed, though again at a reduced rate compared to the 

common Muslim re‘aya. In return, the flattering name “sons of the conque-

rors” (Evlad-ı Fatihan) was attributed to them.
60

 After that, the Muslim Tur-

kish settlements of the two neighbouring kazas of Eğri Bucak and Çahar-

şenbe followed their own separate path, although 18th-century available 

documents prove that as far as ‘avarız extraordinary taxes were concerned, 

they were assessed and recorded in common ‘avarız taxation registers and 

                                                           
60. M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, IÜ Edebiyat 

Fakültesi Yayınlarından, 748 [Yürüks, Tatars, and Sons of Conquerors in Rumelia, 

From the Publications of the Faculty of Literature, University of Istanbul], Osman 

Yalçin Matbaası, İstanbul 1957. This is the only detailed study of the organisation of the 

Υörüks and Evlad-ı Fatihan of Rumelia, but is somewhat outdated and obsolete. 
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were thus collected from Christian and Muslim settlements alike, without 

any visible signs of separation or segregation between them.
61

 

Yet Kozani, owing to the fact that it was a Christian settlement, in fact 

it was the only Christian settlement within the limits of the kaza of Eğri 

Bucak, constituted a separate fiscal unit (mukata‘a) that was outsourced sep-

arately to private contractors on the basis of the malikâne system of life-term 

tax-farming. Taking also under consideration the fact that the 18th century 

had been a period of great economic development, which came as a result of 

the establishment of Kozanite merchant firms in Central Europe, especially 

in the Austrian Habsburg realms, these two characteristics help explain why 

the Kozanite community developed a strong feeling of autonomy and self-

governance that determined the historical path of Kozani during the 18th 

century. The Kozanite community developed at an early stage a specific so-

cio-political and economic life that was dominated by intra-communal fac-

tionalism and dispute resolution system. These feuds were sometimes violent 

and often reached the point of civil strife which almost broke apart the 

community. Kozani was during the 18th century the epicentre of long-term 

bilateral factionalism,
62

 with long lasting alliances and cross-confessional 

partnerships being formed between Muslims and Christians. These factions, 

which constantly vied for control and supremacy over the tax-farm and the 

community of Kozani, were formed and directed by Muslims and Christians 

                                                           
61. A typical example of such ‘avarız taxation registers is a register that was compiled on 1 

Cemaziyyülevvel 1122 AH / 28-6-1710 AD and pertained to an allocation and 

apportionment of the ‘avarız and nüzül extraordinary levies due to be levied upon and 

paid by the population of the kaza of Eğri Bucak for the economic year 1122 RC, be-

ginning on 1 Mart 1122 RC / 11 Muharrem 1122 AH / 12-3-1710 AD. This document is 

preserved in the Prime Minister’s Ottoman Archives in Istanbul and is classified as 

BOA, D.HSK.d..25661.  

62. I have borrowed this term from Jane Hathaway, who uses it to describe the factional 

feuds in 18th century Egypt. She calls bilateral factionalism the situation in which “a 

political culture is dominated by two rival blocs (factions) with no third available”. Ac-

cording to her definition, “membership of these factions is not exclusive to élites, nor 

are the factions equivalent to households led by élites, rather they incorporate non-

élites, notably soldiers and notable members of the community”. These factions rather 

dichotomise the society and they are inclusive corporations, rather than elitist exclusive 

organisations. For more information see Jane Hathaway, “Bilateral Factionalism in the 

Ottoman Provinces”, in: Antonis Anastasopoulos (ed.), Provincial Elites in the Ottoman 

Empire, Halcyon Days in Crete V, A Symposium Held in Rethymno, 10-12 January 

2003, Crete University Press, Rethymno 2005, pp. 31-39. 
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alike. Their leaders succeeded to combine forces for each party to achieve its 

goals and superseded, therefore, any religious and ethnic boundaries. At the 

end of the 18th century Kozani was dominated by the bloody feud between 

the two most prominent factions that had emerged sometime in the early 

1780s, namely the Alifrones, led by Rousis Kontorousis, who was a staunch 

supporter and advocate of Ali Pasha’s cause, and the Dimokratikoi, led by 

Georgios Avliotis. The first faction was named Alifrones after the support 

that its leader and members received from Ali Pasha of Ioannina. Literally 

the term Alifrones means “those who support and advocate the ideas of Ali 

[Pasha]”. It was used as disparaging characterisation, since Ali Pasha was 

equated in that period, and later all the more, with the notions of tyranny, 

oppression, falsehood, and deceit. Thus, his supporters, real and alleged 

ones, were coloured by their opponents with dark colours, as equally tyran-

nical, oppressive, and deceptive as their patron and master. The second fac-

tion was named by its opponents “the faction of the Dimokratikoi (Demo-

crats)”, as a reflection of their ideas of a more equal and fairer organisation 

and management of the communal affairs. However, it is a well-known fact 

that, during the 18th century, the idea of Democracy was synonymous with 

overthrowing the traditional time-honoured status quo. The 18th-century 

Kozanite élite, which comprised a great number of Kozanite families en-

gaged with commercial activities through their firms, which were based in 

important Western- and Central-European emporia, were acquainted with 

modern Western ideas, which they communicated through their contacts 

with local élites and the rising bourgeoisie.
63

 They were used, therefore, to 

communicate various circulating ideas and theories on politics, economy, 

and religion. Apart from that, we should not forget that during that same pe-

riod the school of Kozani hosted great thinkers as teachers, some of whom, 

the most shining example being Evgenios Voulgaris, acted as primary vec-

                                                           
63. On the rise of a bourgeois class in the Ottoman Empire see the excellent and ground-

breaking monograph of Fatma Müge Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire, 

Ottoman Westernization and Social Change, Oxford University Press, Oxford/New 

York 1996), where the author analyses the emergence in the course of the 18th and 19th 

centuries of Ottoman bureaucratic and commercial bourgeoisie in response to contem-

poraneous military and fiscal reforms, and the contacts with Western Europe, which re-

sulted in the penetration of Western ideas into the Ottoman lands. 
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tors for the ideas of Enlightenment.
64

 Thus, we could suppose that the Alifro-

nes were an elitist and conservative faction defending the status and wealth 

of its members and the Church, always concurring with the Bishop and de-

fending his interests. On the other hand, the faction of the Dimokratikoi was 

formed by members of the Kozanite community belonging to less prestig-

ious social strata and families whose members were considered by their ad-

versaries as upstarts, most probably because they had immigrated into Koza-

ni from neighbouring areas and were thus not members of the indigenous 

élite. The most typical example is, of course, the surname Avliotis, which 

denotes “someone from the village of Avles”, which was always recorded in 

the Ottoman documents as Havlılar.
65

 Be that as it may, the leading members 

of both factions were rich Kozanites, who had studied medicine or law 

abroad, received a broad education based on the ideas of the Enlightenment, 

and were rich and successful merchants, who were mostly based in Vienna, 

Budapest, and Bucharest. They all aimed, regardless of the theories and ide-

as that they propagated, at the management of the affairs of Kozani, through 

their status, wealth, and power.  

Ali Pasha’s intervention in Kozanite affairs coincided with the outbreak 

of the most violent phase of the clash between the two aforementioned fac-

tions and the profound inability of the community to resolve the dispute in-

ternally and peacefully. Avliotis had already organised in 1780 a rebellion to 

overthrow Kontorousis and the regime that he had established with the sup-

port of the Bishop of Servia and Kozani, Ignatios (1752-1785). The latter 

was the leader of the old “faction of Thessaloniki” that had dominated the 

Kozanite political arena for three decades after the transfer of the seat of the 

                                                           
64. Lioufis, History of Kozani, pp. 175-278. Lioufis presents an analytical history of the 

school of Kozani and provides us with valuable information about the teachers who 

served in the school during the three centuries of its operation. However, there is not 

any updated monograph on the role of the school of and education, in general, in Kozani 

or in other important urban centers of the Greek lands during the same period. Further-

more, it would be worth studying the role of these figures in the development and en-

richment of the ideas of the Ottoman Enlightenment. Was there a relationship between 

these provincial “enlightened” figures and the Istanbul-based statesmen and polymaths 

who expressed the ideas of the Ottoman Enlightenment? And, if we are able to testify to 

the existence of such a relationship, how close was this relationship and what were the 

channels of communication?  

65. Konst. Ntinas, Κοζανίτικα Επώνυμα 1759-1916 [Kozanite Family Names 1759-1916], 

Kozani 1995, pp. 103-104. 
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bishopric from Servia/Serfice to Kozani and was the actual predecessor of 

the Alifrones faction. Avliotis’ initial attempt proved after a short-lived vic-

tory utterly unsuccessful, a fact that compelled him to go into voluntary exile 

to Budapest where he resorted to his family firm operating there. His sup-

porters were persecuted and severely punished and as a result of these grim 

persecutions, the Bishop Ignatios and Rousis Kontorousis’ faction estab-

lished their undisputed domination over the Kozanite community. Their 

domination was further consolidated by the expulsion of all Muslim officers 

who had assisted Avliotis in his uprising and the appointment by Fatma 

Hanım Sultan of a new and trustworthy voyvoda. 

The Greek archive of Ali Pasha contains a report which the notables 

despatched to Fatma Hanım Sultan (Sultana Hanum Fatme, in the original 

Greek text), in order to thank her for the appointment of a certain Osman 

Ağa as voyvoda and zabıt of Kozani. They asked from her to protect him 

from his opponents who, as they attested, would use “any kind of lies and 

calumnies to discredit him, aiming at his dismissal and replacement”. Fur-

thermore, they asked her to issue an order which should stipulate that no one 

could interfere in Osman Ağa’s duties and activities, because Kozani was 

already in a precarious condition, due to the recurring factional feuds and the 

recent uprising led by Avliotis. The letter is dated 13 February 1784 and is 

the first official document after the suppression of the uprising of Avliotis. 

For this reason, we may securely assume that the 11 notables undersigning 

the report are all members of the Kontorousis’ faction, since it seems natural 

that, after the events that the supporters of the faction of the Dimokratikoi 

had caused during their uprising, they would never be allowed again to take 

part in the management of communal affairs.
66

 Osman Ağa was a figure who 

made his appearance in Kozani after the uprising led by Georgios Avliotis 

                                                           
66. These are the names of the 11 notables undersigning the report: Ioannis Papalouïa, 

Rousis Misiou, Latzkos Dimou, Rousis Kontorousis, Georgios Theodorou, Georgios 

Michail, Markos Zisi, Kiro Stefani, Ioannis Georgiou, Georgios Agora and Ioannis 

Charisis. Since most notables are signing with their father’s name and not their family 

name it is impossible to shed light on their identity. Yet, the family names of the most 

prominent members of the Kontrousis appear in the document, namely Rousis Kon-

torousis himself, Ioannis Papalouïa, Rousis Misiou, Georgios Agora, and Ioannis 

Charisis, who were all rich merchants running family firms and companies based in Bu-

dapest and Bucharest. For these families see Ntinas, Kozanite Family Names, pp. 210, 

254; Lioufis, History of Kozani, pp. 334-337.  
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and his supporters. In a letter addressing the Metropolitan of Thessaloniki 

after the death of the Bishop Ignatios in 1785, Osman is still mentioned as 

the voyvoda of Kozani. He was a close supporter and partner of Rousis Kon-

torousis and was for this reason closely affiliated with his supporters and 

their faction.
67

 

Yet, this letter reveals something extremely enlightening for the years 

that followed and the history of Kozani. The fact that the letter was found in 

Ali Pasha’s personal archive testifies to the support that he provided to the 

Alifrones. This early testimony to the relationship between Ali Pasha and 

Rousis Kontorousis reveals the interest and interference of Ali Pasha in 

Kozanite affairs, but also his increasing strength and fame, which allowed 

him to be called upon by a relatively distant locality, which was far from the 

centre of Ali Pasha’s operations, to act as referee in its communal feuds and 

patron of one of the two factions vying for supremacy. Ali pasha was well 

aware of the fact that the serbestiyyet immunity of the malikâne of Kozani 

and the fact that the malikâne was contracted by and outsourced to a member 

of the reigning dynasty rendered for the time being any claims of interfer-

ence into and ownership over Kozani ungrounded and unrealistic. It is also a 

matter of question whether Ali Pasha had any ability to spread his influence 

over such an extensive area, for he was in the early 1780s nothing more than 

a petty Muslim Albanian warlord, without any real basis of operation. To 

obtain such a basis, he would have to wait until 1787-1789, when in only 

two years he would succeed, initially, to be officially proclaimed by the 

Porte the superintendent of the mountainous passages of Rumelia and, im-

mediately afterwards, obtain the paşalık of Yanya (today: Ioannina) for him-

self. Be that as it may, this early bond would later prove decisive, for, as we 

will see immediately below, when the malikâne of Kozani became, after 

Fatma Hanım Sultan’s death, part of the newly-established esham system of 

tax-farming,
68

 Ali Pasha succeeded with the support of the Alifrones to im-

                                                           
67. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, pp. 18-20. 

68. The new system, in contrast to malikâne, where a whole tax-farm was sold on a life-

term basis, provided that only the anticipated annual profit of a revenue source would be 

sold, realised in shares (esham). According to the new system, the estimated annual 

profit was divided into a large number of shares, which were sold to the prospective in-

vestors at five to six times the anticipated annual profit. The revenue was then collected 

either by a state agent or secondary tax-farmers, who defrayed to the shareholders the 
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pose his undisputed rule over Kozani, which was secured by the close rela-

tionship which he had developed with the Alifrones and the multifaceted 

support that he provided to them, whenever need arose. 

 

b) The period of Ali Pasha’s rule over Kozani 

The period of the actual domination of Ali Pasha over Kozani begun with the 

death of Bishop Ignatios and the appointment of his successor Theofilos in 

1785, and ended with the downfall and execution of Ali Pasha in 1820, when 

he was proclaimed a traitor and stripped of all his possessions, property, and 

tax-farming rights. This period is marked by the harsh rule of the Alifrones, 

the crisis of the uprising of Avliotis’ supporters in 1795-1797 and, finally, 

the gradual sidelining of Kontorousis by Ali Pasha, after the imposition of 

his direct rule over Kozani in 1801, and his replacement in the leadership of 

the community by more temperate members of his faction, who were more 

acceptable by the community, but always Ali Pasha’s obedient instruments.  

Bishop Ignatios died after a brief illness on 20 April 1785. Consequent-

ly, the Metropolitan of Thessaloniki Iakobos III immediately set in motion 

the procedures for his successor’s election. Two candidates were proposed: 

Maximos, the former Patriarchal commissioner and secretary of the deceased 

bishop, and Theofilos, the chief secretary of the Metropolitan of Thessalo-

niki. Theofilos was deemed more suitable, because it was acknowledged that 

he was a mature and temperate politician and a man who possessed a high 

                                                                                                                                        
dividends due from the specific source. This caused an increase in returns from revenue 

sources and subsequently an increase in the number of shares sold. As shares multiplied 

and free and broad transactions among shareholders occurred, the state imposed a 10% 

tax on such transfers and turned shares into bearer’s shares, thus facilitating transfers 

and broadening the group of people lending to the state by operating in the sector of 

public finance and tax-farming. It is worth mentioning that under the new system wom-

en and non-Muslims were allowed for the first time to purchase shares. The esham sys-

tem was tantamount to long-term loan on behalf of the state. The new system regula-

tions were initially applied on all vacant and empty malikânes, namely malikânes whose 

owners had died and no heirs had been found, which were gathered by the state and put 

on market under the new system. The long-term plan was the gradual elimination of the 

malikâne system; Linda Darling, Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and 

Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660, E. J. Brill, Leiden 1997, pp. 

129-131; Murat Çizakça, A Comparative Evolution of Business Partnership: The Islam-

ic World and Europe, with Specific Reference to the Ottoman Archives, E. J. Brill, Lei-

den/New York 1996, pp. 179-185. 
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degree of ecclesiastical and secular education, in contrast to Maximos who 

was considered a corrupt priest devoid of the level of knowledge and ex-

perience that a man was expected to possess. Theofilos was thus elected and, 

as the Ottoman regulations stipulated, after he had been officially presented 

before the Ottoman authorities, he was appointed officially through the issu-

ance of an imperial diploma of appointment. The imperial diploma (berat-ı 

‘alişan) which was issued by the Ottoman authorities is dated 16 Şevval 

1199 AH / 22-8-1785 AD.
69

 As Lioufis cites, Theofilos was warmly 

welcomed by the community of Kozani and his flock all over his diocese, 

especially by the leaders of the community of Kozani, namely Rousis 

Kontorousis, who had personally mediated for Theofilos’ election, Georgios 

Sakellarios, and Logothetis Ioannis Louïas.
70

 

Theofilos came from Veroia, hence his nickname “Verrhoieus” 

(Βερροιεύς), and was a protégé of the Metropolitan of Thessaloniki Iakobos 

III. Under his protection and due to his high level of education, Theofilos 

managed to climb the echelon of the ecclesiastical hierarchy and, after he 

had served for a long period as Iakobos’ chief secretary, he was appointed 

Bishop of Servia and Kozani. He was the first bishop that was not a scion of 

the Katakalou family that had monopolised the bishopric’s seat since its 

transfer from Servia to Kozani in 1745. His election reassured the strong 

bonds between the bishopric of Servia and Kozani, and the metropolis of 

Thessaloniki, and certified the right of the metropolitan of Thessaloniki to 

elect and appoint the bishop as his subordinate. It came as a natural 

consequence that the party of Thessaloniki, founded and managed by the 

Bishops Meletios o Katakalou (1745-1752) and Ignatios o Katakalou (1752-

1785), Theofilos’ two immediate predecessors, in 1785 ceased officially to 

exist and power fell into Kontorousis and his supporters’ hands, who from 

that time onwards would dominate the Kozanite political arena. 

As the composition of the first community synod and the ecclesiastical 

synod of the priests (synodos ton iereon) after Theofilos’ election reveals, 

Kontorousis and his faction were the exclusive representatives of the 

                                                           
69. Georgios Salakides, Τα σουλτανικά έγγραφα της βιβλιοθήκης Κοζάνης [The Sultanic 

Documents of the Municipal Library of Kozani], INBA, Kozani 2004, pp. 23-31, 205-

209. 

70. Lioufis, History of Kozani, p. 64-65. 
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community and the remaining factions were blocked from participating and 

expressing their opinions. Their members belonged all to the Alifrones and 

were close partners and collaborators of Rousis Kontorousis.
71

 The most 

urgent issue for the new Bishop was the precarious condition of his diocese 

and especially of Kozani, whih came as a result of the constant violent 

factional feuds and the debts of his predecessor who, as I have already men-

tioned, used to borrow large amounts of money in the name of the commu-

nity on usurious terms and spent in financing the activiites of his protégés. 

Theofilos acted immediately and refused to pay the money owed to the 

creditors of his predecessor. The creditors, who were not only Christians, but 

Muslims and Jews as well, threatened him that they would address their 

demands to the Ottoman judicial authorities and furthermore blackmailed 

him that they would ask for his dismissal from his office. Theofilos managed 

to obtain a legal opinion from the local court, which confirmed that a bishop 

was not to be held responsible for paying off the debts of his deceased or 

dismissed predecessor. However, the creditors persisted in their threats and 

blackmails. For this reason, Theofilos made use of the term that allowed 

him, through the mediation of the metropolitan of Thessaloniki and the 

patriarch, to bring the case before the imperial council and be examined, ac-

cordingly,  by the authorities in Istanbul. Theofilos asked for a ferman to be 

issued that would stipulate that neither he nor his flock were to be held 

responsible for paying off Ignatios’ debts, the aforementiomed creditors be 

prohibited from threatening and blackmailing Theofilos, and enforce their 

compliance to the clause of his diploma of appointment, which stipulated 

that all litigations of the bishop should be brought and examined before the 

imperial council. The authorities in Istanbul investigated the case and issued 

an imperial order which reassured that the acting bishop was not to be held 

responsible for his predecessor’s acts and debts, whilst it ordered Ignatios’ 

                                                           
71. Lioufis, History of Kozani, p. 64. He refers to a congratulatory letter of the people of 

Kozani addressing Theofilos on the occasion of his appointment as Bishop of Servia 

and Kozani, which contains the names of the notables of Kozani who undersigned the 

letter. For more congratulatory letters of the people of Kozani and the diocese of Servia 

and Kozani congratulating Theofilos on the occasion of his appointment as their bishop, 

see Michail Kalinderis, Τα λυτά έγγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1676-

1808 [The Unbound Documents of the Municipal Library of Kozani, 1676-1808], Thes-

saloniki 1951, pp. 60-73. 
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creditors to abstain from threatening and blackmailing Theofilos. Accor-

dingly, they were aksed to forward any petition and complaints against him 

to the imperial council in Istanbul.
72

 

We have no further information on the administration of Kozani and the 

feuds that erupted for the domination of a given faction over its rivals. The 

Ottoman documents provide us with no information on the administration of 

the tax-farm during the latest part of Fatma Hanım Sultan’s tenure as 

malikâne-beneficiary, which faction she supported, or who he had appointed 

to act as her representative in Kozani. What we know is that Fatma Hanım 

Sultan died sometime in 1796 and the tax-farm of Kozani was incorporated 

into the resources which were used for financing the nizam-ı cedid reforms 

undertaken by Sultan Selim III.
73

 At the same time a major crisis erupted in 

Kozani in 1795 in an uprising orchestrated by Georgios Avliotis. Although 

we have no documents providing us with concrete information on this, the 

events show that Avliotis organised a rebellion to overthrow Kontorousis 

and his regime. 

A letter of Theofilos, which addressed the Metropolitan of Thessaloniki 

and is reproduced by Lioufis, contains his testimony on the events that fol-

lowed. Lioufis says that during the 1780s and 1790s Tepedelenli Ali Pasha 

showed openly his interest in the affairs of Kozani and until 1795, when 

Avliotis returned to Kozani after he had been in exile for 13 years, Rousis 

Kontorousis had governed Kozani undisputedly, by collaborating with the 

voyvodas of Kozani who were all supported and financed by Ali Pasha. At 

the same time, Kontorousis had imposed his quasi-tyrannical regime and 

levied heavy and illegal taxes and dues on the families that had previously 

supported Georgios Avliotis, during the events of 1781-1782 and could op-

pose the absoluteness of his power. Although Lioufis does not refer to the 

source of his information, he provides us with the names of the persecuted 

families that had left Kozani in an attempt to save their lives and fortunes. 

                                                           
72. Salakides, Sultanic Documents, pp. 91-92, 126-127. This ferman is still preserved in the 

Municipal Library of Kozani.  

73. On the Nızam-ı Cedid reforms of Selim III see Stanford J. Shaw, “The Nizam-ı Cedid 

Army under Sultan Selim III 1789-1807”, Oriens 18/19 (1965/1966) 168-184; Aksan, 

Ottoman Wars, pp. 186-206, where Aksan discusses Selim III’s attempts at reforming 

the Ottoman military forces and compares them to previous 18th-century attempts at re-

forms. 
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They were the Kondis, Boukos, Lousianis, and Oikonomos families. Avlio-

tis, permanent resident of Budapest since 1782, was informed by them about 

the tyrannical persecution of his supporters by his archrival and was thus 

convinced to go to Istanbul. It was expected that he could obtain there an 

imperial order which would provide him with the right to overthrow Kon-

torousis and establish himself as the new ruler of Kozani and representative 

agent of Fatma Hanım Sultan. Lioufis just informs us that Avliotis came 

back to Kozani bearing with him an imperial order and a letter written by 

Fatma Hanım Sultan, which announced that he had been appointed the new 

kocabaşı of Kozani. It goes without saying that this triumphant comeback of 

Avliotis provided, to him and his supporters, the excuse to persecute and 

punish Kontorousis and his supporters.
74

 

Lioufis informs us that since 1793 the voyvoda of Kozani was an Alba-

nian, without mentioning, however, his name or identity, but overtly assum-

ing that he was an agent of Ali Pasha’s, despite the fact that this voyvoda, 

like all his predecessors, had been appointed by Fatma Hanım Sultan, who 

was still the beneficiary of the malikâne of Kozani. This Albanian was, al-

ways according to Lioufis’ narrative, an “oppressive, tyrannical, and corrupt 

hireling of Ali” and the people of Kozani resorted, for this reason, to Fatma 

Hanım Sultan’s protection and asked from her to send one of her agents to 

Kozani to protect them and enforce law and order. Fatma Hanım Sultan re-

sponded by sending to Kozani an agent to check the accounts of the commu-

nity and the activities of the “oppressive” voyvoda. However, according to 

Lioufis’ narrative, the Albanian was supported by “other darker forces”, 

overtly implying that he was supported by Kontorousis, a fact that allowed 

him to refuse any control and furthermore renew his tenure for one more 

year. Fatma Hanım Sultan sent thus to Kozani her own steward (kethüda: 

eksapesteile ton idion tis Kechagia, in Lioufis’ words) with the duty of 

enforcing law and order, and restoring the proper administration of her tax-

farm.
75

 

Although Theofilos states in his letter that Georgios Avliotis arrived 

coincidentally at Kozani, immediately after the arrival of Fatma Hanım Sul-

                                                           
74. Lioufis, History of Kozani, pp. 69-78. 

75. Lioufis, History of Kozani, pp. 71-72. 
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tan’s steward, we could assume that he had been in regular communication 

with Fatma Hanım Sultan and had obtained her approval and permission to 

act jointly with her steward. Avliotis was thus installed as the new kocabaşı 

and immediately indulged in the persecution of the Alifrones supporters of 

Kontorousis. When, however, he tried to arrest the Albanian voyvoda and 

indict him, the Albanian threatened to invade Kozani, assisted by his private 

army consisting of irregular Albanian soldiers, destroy the settlement, and 

exterminate the population. Thus, when Avliotis refused to yield to his ob-

jections and demands, the Albanian ex-vovyvoda invaded Kozani assisted by 

his bodyguards, who Ali Pasha had offered him for his own protection. A 

real battle between Avliotis’ supporters and the Albanian irregular forces 

ensued, which ended with the defeat of the voyvoda, his arrest and his im-

prisonment in Manastır (today: Bitola), the usual place of residence of the 

governor-general of Rumelia, where he was tried and executed. Kontorousis 

escaped and went to Ioannina, where he sought the protection of Ali Pasha. 

Avliotis remained kocabaşı of Kozani for the next two years. He im-

posed a harsh regime aiming at punishing and deporting from Kozani all of 

Kontorousis’ supporters. Kontorousis managed to gradually gather them in 

Ioannina, where he organised his counterstrike under the auspices of the 

“Epirotan Tyranny”. Kontorousis returned to Kozani in 1797 backed by Ali 

Pasha, who offered him the necessary funds and soldiers. He invaded Kozani 

escorted by his Albanian irregulars and arrested Avliotis, who was executed 

without trial. His most prominent supporters were executed as well, and their 

properties were confiscated and offered as booty to Ali Pasha’s soldiers. It 

seems more than suggestive that, with Fatma Hanım Sultan’s death in 1796, 

the tax-farm of Kozani had ceased to be her malikâne and did no longer en-

joy the status of the serbestiyyet. Ali Pasha found the opportunity to interfere 

in the affairs of Kozani and overtly set hands on its revenues, whıch oc-

curred eventually when Ali Pasha farmed out the tax-farm of Kozani in 

1801, officially imposing in this way his domination over the town and its 

community. 

As the testimony of Theofilos and Lioufis’ narrative imply, these events 

took place under the guidance and the instigation of Rousis Kontorousis who 

was supported and financed by Ali Pasha, who aimed in his turn at the ex-

pansion and strengthening of his influence towards Western Macedonia and 
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especially the region of Kozani, where, as was discussed prevıously, Ali Pa-

sha had made his initial appearance in 1791, when Serficeli Halil Ağa, Ali’s 

most trustworthy agent in the area, was appointed a‘yan of Serfice. On the 

other hand, Theofilos’ narrative proves that the bishop sympathised with 

Avliotis’ case and secretly supported him, since he considered these events 

as an opportunity to rid himself of the domination of Kontorousis and his 

supporters, to whom he was heavily indebted, because he owed his election 

to their open support.
76

 

After the execution of Georgios Avliotis and the suppression of his re-

volt, Rousis Kontorousis became a real dictator in Kozani, under the auspi-

ces of his patron and powerful protector Ali Pasha. He established a regime 

of violence and lawlessness, which allowed him to govern Kozani unop-

posed. He even killed by poison his son-in-law
77

 and his most prominent 

supporter Logothetis Ioannis Louïas,
78

 because he believed that they were 

organising a conspiracy to overthrow him. He was gradually set aside by Ali 

Pasha, because he considered him too dangerous for the security of his dom-

ination over Kozani, for Kozani’s prosperity and social peace, and complete-

ly incapable of administering the tax-farm of Kozani on his behalf. We 

should not forget that by 1801 Ali Pasha was the tax-farmer of the mukata‘a 

of Kozani, which obliged him to pay into the imperial treasury the annual 

installment (mal) of the revenues accruing from his investment. For this rea-

son, Rousis Kontorousis was replaced in 1806 by Ioannis Avgoustinou.
79

 

                                                           
76. Although Lioufis testifies that Theofilos owed extravagant amounts of money to mem-

bers of the Kontorousis’ faction, I was not able to locate any primary sources testifying 

to his claims, neither Ottoman nor Greek. It seems however plausible that the precarious 

condition of his diocese and his flock, always apparent in communal documents, had 

contributed to Theofilos’ inability of paying the ecclesiastical taxes and dues that he had 

to defray on an annual basis to the metropolitan of Thessaloniki and the patriarch in Is-

tanbul). It seems, therefore probable that, aside from the moral obligation, he had bor-

rowed large amounts of money to pay off his debts and serve his needs. 

77. Lioufis does not provide us with the name of this “son-in-law”, but most probably he 

was Rousis Misiou, one of the oldest supporters of Kontorousis’ cause.  

78. He was a member of one of the oldest Kozanite families, which, according to the local 

traditions, had immigrated to Kozani from Epirus in times immemorial. For additional 

information see Ntinas, Kozanite Family Names, p. 166. 

79. He was also known as Ioannis Stinou or Stinoulis. He was one of the prominent Koza-

nites who sent an official congratulatory letter to Theofilos, when he was appointed 

Bishop of Servia and Kozani in 1785. His letter is dated 23 May 1785. For the full text 
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When the latter died in 1810, Ali Pasha appointed Ioannis Papadopoulos
80

 

and his brother Georgios as kocabaşıs of Kozani. These two brothers were 

known as the “sons of Papadia (wife of a priest)” and were sons of a certain 

Papa-Dimitrios who served as priest in Kozani during Bishop Ignatios’ ten-

ure. They were more temperate than Rousis Kontorousis and they aimed 

through the establishment of a fair and moderate administration at healing 

the wounds of the internecine social strife and continuous factional feuds. 

Nevertheless, they were loathed and openly accused by the Kozanites of 

supporting Ali Pasha’s “tyranny” and acting as his hirelings. Their tenure 

was marked by the reopening of the School of Kozani, which had been since 

1780 closed due to the lack of proper funding, and the affirmation of the 

bishop’s role as guarantor of the socio-economic stability of the community. 

In 1820, after Ali Pasha’s downfall, they were deposed and tried by the 

community, and were consequently sentenced to lifelong exile and confisca-

tion of their property. 

Apart from this brief narrative provided by Lioufis, there are very few 

documents covering the period of Ali Pasha’s domination over Kozani. 

There are only two extant Ottoman documents confirming and renewing his 

rights over the collection of the revenues accruing from and the administra-

tion of the tax-farm of Kozani. The first is dated 1801 and covers his initial 

appointment and the second is dated 1819 and refers to a renewal of his ten-

ure for the next year. 

In 1801, according to an imperial order issued on 20 Zilka‘de 1215 AH 

/ 4-4-1801 AD, Ali Pasha was accepted and declared as the legal tax-farmer 

of the revenues of the tax-farm of Kozani. Ali Pasha farmed out, directly and 

without an auction, for one economic year the poll-tax and the extraordinary 

levies of the 2/3 of the tax-farm of Kozani, namely the two shares held ac-

cording to the newly-introduced esham system by the new imperial treasury, 

in return for the sum of 25,556 ğuruş, including the tax-farm’s annual 

returns, its office fees amd expenses, and the fee substitute for the value of 

the leasing transaction. Ali Pasha’s tenure was arranged to begin from 1 

                                                                                                                                        
of the letter and information about Ioannis Stinoulis see Kalimderis, Unbound Docu-

ments, p. 73; Lioufis, History of Kozani, p. 291; Ntinas, Kozanite Family Names, p. 232. 

80. He was also known as Kyr-Nannos. “Nannos” in the Kozanite dialect is the alternative 

of the name Ioannis. 
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Mart 1215 RC / 27 Şevval 1215 AH / 13-3-1801 AD and last a whole eco-

nomic year, until the end of Şubat 1215 RC / 12-3-1802 AD. The imperial 

order secured and ratified the free and monopolistic administration 

(serbestiyyet ve yed-i vahıd üzere) of the tax-farm by Ali Pasha and his rep-

resentatives in Kozani. It also imposed that the poll-tax, ‘avarız, and what-

ever revenue is further produced, after 1 Muharrem 1216 AH / 14-5-1801 

AD, would be, as the old secular law and the common practice required, col-

lected and delivered to the imperial treasury. Nobody else had the right to 

interfere in the administration of the tax-farm and the collection of its reve-

nues, since it was a monopolistically and freely administered tax-farm. Fur-

thermore, the order commanded Ali Pasha to deliver and pay into the new 

imperial treasury all sums that would accrue from tax-collection due for the 

economic year 1215 RC / 1801-1802 AD. An official sealed receipt of debt 

(memhur deyn temessükü) was deposited in the new imperial treasury by its 

treasurer, El-Hacc İbrahim Reşid. The order acknowledged the right of tax-

collection and administration to the officers, whom Ali Pasha would appoint 

as his representatives, and to the local judicial authorities, who were com-

manded to help Ali Pasha and his representatives in the just allocation and 

collection of taxes, preventing therefore anyone from illegally interfering in 

the procedure.
81

 

                                                           
81. BOA, C.ML..18398: mukata‘at-ı miriyyeden sülüsan hissesi irad-ı cedid-i hümayunum 

hazinesi tarafından zabt olunan Paşa sancağında vaki‘ hassha-yı Kozana ve tevabi‘i 

mukata‘ası ötedenberü yed-i vahidden idare olunugelmekle el-haletü hazihi mukata‘a-ı 

mezburu iki yüz on beş senesi Martı ibtidasından ve cizye ve ‘avarızı ikiyüz on altı 

senesi Muharremi ğurresinden bir sene-i kâmile zabt ve rabt eylemek üzere iltizamına 

talib ve rağıb olan halan Yanya sancağı mutasarrıfı destur-ı mükerrem müşir müfahhım 

nizamü’l-‘alem vezirim Debedelenli Ali Paşa adam Allah te’ala aclalahü ya ma‘hü mal 

ve kalemiyye ve harc-ı aklam yalnız yigirmi beş bin beşyüz elli altı ğuruş bedel-i iltizam 

ile der ‘uhde ve iltizam olunub muşarün-ileyh dahi iltizam ve kabul ile bedel-i iltızamı 

olan meblağ-ı mezburu vakıt ve zamanla eda ve teslim eylemek üzere irad-i cedid-i 

hümayunum hazinesine deyn temesükki vermeğin mukata‘a-ı mezbureyi iki yüz on beş 

senesi Martı’ndan ve cizye ve ‘avarızı iki yüz on altı senesi Muharremi ğurresinden bir 

sene-i kâmile zabt ve rabt ve vaki‘ olan mahsulat der sevman-ı kanun-ı kadim ve 

olıgeldüği üzere ahz ve kabz eyleyüb taraf-ı ahardan mudahale olunmamak üzere yed-i 

vahidden zabtıyçün emr-i şerifim ı‘tası babında hala irad-ı cedid-i hümayunum hazinesi 

defterdarı iftiharü’l-emacid ve’l-akârim El-Hacc İbrahim Reşid dame mucdehü memhur 

temessük vermeğin hazine-i ‘amiremde mahfuz hasıl mukata‘ası defterlerine nazar 

olundukda zaman-ı zabt Mart ibtidasından olan Paşa sancağında vaki‘ hassha-yı 

Kozana ve tevabi‘i mukata‘asının sülüsan hissesi Fatma Hanım Sultan mahlulundan 
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It becomes evident that Ali Pasha used his influence on certain Istanbul 

officials and managed to secure for himself the leasing of the tax-farm of 

Kozani with the support of the Alifrones faction. At that time, Ali was still at 

the beginning of his career and was a prominent and influential low-ranking 

official and military officer, leader of a large group of irregular soldiers of 

Albanian (primarily) and Greek origins. His initial tenure lasted, as the doc-

ument shows, for merely one economic year, but he succeeded afterwards to 

dominate the political landscape of Kozani and impose his long-term rule 

over the settlement and the community, which lasted for almost 20 years. 

The second document referring to the activities of Ali Pasha in Kozani 

is a receipt (temessük) written on behalf of Ali Pasha by the superintendent 

of the imperial mint (nazır-ı darbhane-i ‘amire), Es-Seyyid Abdurrahman 

Bey. It bears the date 7 Rebi‘ulevvel 1234 AH / 4-1-1819 AD and refers to 

the tax-farm of Kozani and its leasing by Ali Pasha. As the document states, 

this tax-farm was always monopolistically held and freely administered 

(serbestiyyet üzere) by its tax-farmers; hence it was given, directly and with-

out an auction, under Ali Pasha’s jurisdiction under the condition that it 

would be monopolistically and freely held and controlled by its tax-farmer, 

for a whole economic year, namely from the beginning of Mart 1234 RC / 

13-3-1819 AD until the end of Şubat 1234RC / 12-3-1820 AD. Ali Pasha 

contracted for the administration and collection of the poll-tax and ‘avarız, 

attached to this tax-farm, which, alongside the annual returns, the fees of the 

bureau participating in the transaction, the bureau expenses, the farming-out 

fee, and all accruing interests, amounted to the overall sum of 29,425 ğuruş. 

Ali Pasha (or rather his representative in Istanbul) delivered to the treasury 

of the imperial mint this sealed receipt, in order to pay his debt and deliver 

the aforementioned sum at the proper and predetermined time. In return for 

                                                                                                                                        
irad-ı cedid hazinesi tarafından zabt olunduğunu natık malikâneden kıran-ı ‘alim ve 

hayr ka’imesi mukayyed olmağla imdi vech-i meşruh üzere ‘amel olunmak fernanım 

olmuşdur buyurdumki hükm-i şerifim vardıkda  bu babda sadır olan emrim üzere ‘amel 

edüp dahi hisse-i mezbur müteveffiyye-i muma-ileyhin mahlulundan hazine-i mezbure 

canıbından zabt olunduğu hazine-i ‘amirem defterlerinde mukayyed olmağla sizki kuzat 

ve nevab-ı muma-ileyhüm siz müşarün-ileyhin yedine verilen ferman-ı ‘alişanım 

mucebince mukata‘a-ı mezbure-i hali sene-i mezbureye mahsuban bedel-i iltizamı 

meblağ-ı mezburu vakt-i kadretiyle eda ve cizye ve ‘avarızı dahi ikiyüz on altı senesine 

mahsuban cibayet eylemek şartıyla zabt ve rabt  ve vaki‘ olan mahsulat der sevman-i 

kanun-ı kadim ve olıgeldüği üzere ahz ve kabz ve cem‘ ve tahsil etdirdüp. 
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his services, Ali Pasha was allowed to keep any additional produce of any 

kind, and any dues and tolls, which would accrue during his tenure from the 

activities of the people, as the old secular law and common practice re-

quired.
82

 

As is evident, the tax-farm of Kozani remained under the jurisdiction 

and administration of the new imperial treasury until 1807, when a Janis-

sary-lead revolution deposed Sultan Selim III (1789-1807), who was re-

placed by Mustafa IV (1807-1808), and abolished the New Order and all 

institutions related to its funding. After the new imperial treasury was abol-

ished, the tax-farm of Kozani passed into the jurisdiction of the imperial 

mint. The 2/3 of the tax-farm, which had been theretofore administered by 

the new imperial treasury, passed into the jurisdiction of the imperial mint 

and 1/3 was jointly held by an unspecified number of investors. Thus, Koza-

ni continued to be administered under the regulations of the esham system 

and was divided again in 3 distinct shares, 2 of which were administered by 

the imperial mint and were farmed out on its behalf and 1 which was given 

to an unspecified number of private investors. Ali Pasha seems to have con-

tinued his farming out on a short-term (annual) basis the revenue sources 

which corresponded to the 2/3 shares, namely those under the possession and 

jurisdiction of the imperial mint. In 1813, in a register of Ali Pasha’s person-

                                                           
82. BOA, C.ML..529-21677: ba-hatt-ı hümayun-ı şevketmakrun darbhane-i ‘amire 

tarafından zabt ve idare olunan mukata‘at-ı miriyyeden Paşa sancağında vaki‘ hassha-

yı Kozani ve tevabi‘i mukata‘asının sülüsan hissesi darbhane-i ‘amirede ve diğer sülüs 

hissesi müşterekleri ‘uhdesinde olub ötedenberü yed-i vahidden zabt ve idare 

olunugelmekden naşi mukata‘a-ı mezkureyi işbu bin ikiyüz otuz dört senesi Martı 

ibtidasından Şubatı ğayetine değin bir sene-i kâmile yed-i vahidden zabt ve rabt 

eylemek ve zaman-ı zabt ve cibayeti Muharrem ğurresinden olub merbut olan Kozani 

cizye ve ‘avarızını dahi ikiyüz otuz beş senesine mahsuban zabt ve cibatet eylemek üzere 

der ‘uhde ve iltizamına talıb ve rağıb olan halan Yanya sancağı mutasarrıfı vezir-i 

mükerrem sa‘detlü Ali Paşa hazretlerine ba-irade-i seniyye-i sabiği üzere mukata‘a ve 

cizye ve ‘avarız-ı mezkure ma‘ mal ve kalemiyye ve harc-ı aklam ve fa’iz cem‘an yigirmi 

dokuz bin dört yüz yigirmi beş ğuruş bedel-i iltizam ile der ‘uhde ve ilzam olunub 

müşarün-ileyh dahi iltizam ve kabul bir-le bedel-i iltizamı olan meblağ-ı mezburu vakıt 

ve zamanıyla eda ve teslim eylemek üzere darbhane-i ‘amire hazinesine memhur deyn 

temessüki vermeğin ber-menval-ı muharrer mukata‘a-ı mezkureyi işbu ikiyüz otuz dört 

senesi Martı ibtidasından Şubatı ğayetine değin bir sene-i kâmile yed-i vahidden zabt ve 

rabt ve merbut olan cizye ve ‘avarız-ı mezkureyi dahi ikiyüz otuz beş senesine mahsuban 

zabt ve cibayet ve vaki‘ olan mahsulat ve rüsumatın kanun-ı kadim ve olıgeldüği üzere 

ahz ve kabz eyleyüb taraf-ı ahardan mudahale ve ta‘rruz olunmamak üzere yed-i 

vahidden zabtıyçün emr-i şerif i‘tası babında işbu temessük verildi. 
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al accounts,
83

 which records the dealings of Ali Pasha with a certain Gaspar-

is, who was his chief banker stationed at Istanbul, there is a reference that 

Ali Pasha purchased the remaining uncontracted and unclaimed share of the 

1/3 of the tax-farm of Kozani worth 21,581 ğuruş and 20 akçes, in order to 

obtain the right to fully control the tax-farm without any interference of 

other external parties. 

We do not possess any further information about the way Ali Pasha 

administered Kozani and we do not know who his representatives and ap-

pointed tax-collectors were. However, based on the information we possess 

about earlier periods, we could suppose that Ali Pasha entrusted tax-collec-

tion to local notable personalities, who were of course the most prominent 

among his local supporters. In 1820, when he was officially declared a rebel 

and all his property and tax-farms were confiscated by the state, he presuma-

bly lost also control over Kozani and its dependent tax-farms, which re-

turned into the control and direct administration of the imperial mint and, 

later on, the imperial treasury and its bureau of the imperial hasses.
84

 

Be that as it may, from the information at our disposal we can deduce 

that Ali Pasha ruled Kozani through his agents who were absolutely depend-

ent on his support and thus loyal to his cause. It seems plausible that Kozani 

enjoyed a privileged status which provided the community with the right of 

the administration of its affairs by its local notables, who were of course loy-

al to Ali Pasha. We could also suppose that Kozani was also frequently visit-

ed by Serficeli Halil Ağa, who, as has already been discussed, was for thirty 

years the most trustworthy agent of Ali Pasha in the broader area of Serfice 

and Velvendos. Serficeli Halil Ağa must have played the role of a 

supervisor, who interfered in the Kozanite communal affairs whenever need 

arose and was commanded by his overlord, Ali Pasha. Furthermore, we 

                                                           
83. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. II, p. 789. 

84. A ferman which is dated 12 Şa‘ban 1249 / 25-12-1833 and is preserved in the Koben-

tareios Library of Kozani testifies to the fact that the tax-farm of Kozani was at the be-

ginning of the 1830s under the administration of the imperial treasury and the bureau of 

the imperial hasses, and was farmed out on the basis of the iltizam system. As an exam-

ple, in 1248 AH / 1832-1833, the tax-farm of Kozani was outsourced to the then-vali of 

Rumelia, Hüseyin Pasha. Therefore, it seems plausible that the malikâne and esham sys-

tems of tax-farming were abolished in Kozani immediately after the downfall of Ali Pa-

sha. For the original Ottoman text and the Greek translation of this ferman see Sala-

kides, Sultanic Documents, pp. 147-148, 224-225.  
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could argue that Ali Pasha aimed at imposing a system of unified super-

vision and administration of the area that coincided with the administrative 

limits of the diocese of Servia and Kozani, namely the area that was within 

the limits of the kazas of Serfice, Çaharşenbe, and Eğri Bucak. The stability 

of this area was extremely important for Ali Pasha, because Serfice and Vel-

vendos were located at the crossroads of the armatolıks of Mount Olympos 

and at the opening of the most important mountainous passage, the Saranta-

poros passage, which controlled the traffic between Western Macedonia and 

Thessaly. For this reason, it is only natural to assume that Kozani was also 

included in this system of controls, because we should keep in mind that 

Kozani was the most important and wealthiest settlement in the broader area. 

Be that as it may, we can be sure that Ali Pasha considered the community 

of Kozani directly and exclusively accountable to him, which entitled him to 

administer on the community’s behalf and make unilateral decisions on the 

affairs of the Kozanite community. 

As an example, I could cite the case of Ali Pasha’s acquittal of the debts 

of the Kozanite community, which accrued from the loans that the communi-

ty had concluded on a collective basis with prominent creditors and money-

lenders in Ioannina. This he did in order to achieve an undisputed and com-

plete control of the community by merging the Kozanite communal debts 

into his personal account, making use therefore of the vicious circle of in-

debtedness and dispossession of the community lands.
85

 Another case is pre-

sented in a petition
86

 of the Kozanite community addressing Ali Pasha. The 

people stated in their petition that they had borrowed 2,100 ğuruş (grosia 

aslania, in the Greek text) from Ali Pasha to pay the fee of a certain 

Mustafulis Konitziotis who was zabıt (police officer) and voyvoda of Kozani 

                                                           
85. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, vol. I, p. 777. The document is dated 1808. 

On Ali Pasha’s methods of imposing his control over the various communal entities 

within his dominions see Ahmet Uzun, “Tepedelenli Ali Paşa ve Mal Varlığı” [Ali Pa-

sha and His Fortune], Beletten LXV/244 (2001) 1035-1077, 1056; Dimitris Dimitropou-

los, “Aspects of the Working of the Fiscal Machinery in the Areas Ruled by Ali Paşa”, 

in: Antonis Anastasopoulos – Elias Kolovos (eds.), Ottoman Rule and the Balkans, 

1760-1850: Conflict, Transformation, Adaptation. Proceedings of an International Con-

ference held in Rethymno, Greece, 13-14 December 2003, University of Crete-Depar-

tment of History and Archeology, Rethymno 2007, pp. 61-72. 

86. Panagiotopoulos, The Archive of Ali Pasha, II, pp. 868-869. The document is dated 

1813. 
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during the period of the great factional and communal feuds. There is no 

available information on the identity of this Mustafulis Konitziotis, his fac-

tional affiliation and support, nor the exact date of his tenure. As his name 

implies, he must have been a Muslim Albanian from Konitza and an agent of 

Ali Pasha’s. Be that as it may, the report states that the people of Kozani 

made up their relations and solved their differences. For this reason, they 

asked from Ali Pasha to pay back only the capital they had initially bor-

rowed and not the annually accruing interest. Furthermore, they reported that 

Mustafulis, resident of Istanbul at that time, had spent this money for his 

own purposes and interests in Istanbul and paid nothing for the needs of the 

community. Yet the most important aspect of this case is, apart from eventu-

al details, the ability of the community of Kozani to converse directly with 

Ali Pasha and the anticipation by Ali Pasha that the Kozanite community 

was a legal entity with its own rights and obligations. 

Ali Pasha also intervened in cases of communal strife or whenever dis-

putes broke out among members of the community. A typical example of 

such a case is a report that was submitted for examination to the sultan by a 

Porte official. The official’s identity is unknown, for, though the document 

was sealed by its author, the seal is in profound decay and thus completely 

illegible. The document is dated 25 Şevval 1215 AH / 11-3-1801 AD, just 24 

days before Ali’s official declaration as the legal tax-farmer of the revenues 

of the tax-farm of Kozani. The report refers to a strife that had recently 

broken out among some Christian inhabitants of the village of Kozani. It was 

submitted on behalf of a certain number of Kozanites who had been 

wrongfully accused by another Kozanite of attacking him, vandalising his 

property, and raiding and setting his house ablaze. 

The report explicitly mentions that an inhabitant of Kozani, a certain 

Babo Lukuva,
87

 submitted a petition to the soldiers holding the stirrups of 

                                                           
87. Lukuvas or Lakovas was a prominent Kozanite family that emigrated to Kozani from 

Epirus sometime in late 17th or early 18th centuries. The family owned a thriving 

business firm in Budapest. Lioufis mentions that the Lakovas family was affiliated with 

the Takiatzis family. Two members of the Lakovas family, namely Lazaros and Dim-

itiros, lived at the beginning of the 18th century in Budapest next to the heads of the 

Takiatzis family, namely Dimitrios and Nikolaos. They studied in Budapest with the 

economic support of their Takiatzis patrons and worked as shareholders in their firm. 

After their patrons retired, the two Lakovas brothers inherited a share of the Takiatzis 
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the Sultan when the latter was present on horseback on state occasions 

(rikâb-ı hümayun). This individual communicated to the authorities that he 

was a “modest” and “quiet” person, always occupied “with his own concerns 

and worldy goods and affairs”. He emphasises that he “never had behaved or 

treated anybody in a way that could violate the Shari‘a”. Nevertheless, he 

mentioned, while he had no debts and he did not stand as bail or security for 

anybody, some Christian inhabitants of Kozani, namely a certain Aci Puyo,
88

 

a certain Dimitri[s] “the furrier”, a certain Yorgi[s], a certain Analko, a cer-

tain Yorgi[s] Bahuy,
89

 a certain Dina Kira,
90

 a certain Aleksi[s] [son of] 

Yanaki[s], and a certain Kost[as], showed their “immodesty” and “indescre-

tion” by meddling in his affairs. These individuals supported unanimously 

one another and, by being of one heart and mind, they demanded in 1214 

AH / 1799-1800 AD money from him, “in sheer opposition to the Shari‘a 

and without any reasonable justification”. He also reported that not only did 

these individuals set an ambush and attacked him with guns, but also raided 

his house. In addition to plundering and wrongfully taking away his property 

and money as spoil, thus inflicting damage exceeding the sum of 10,000 

ğuruş, they also set his house ablaze, whilst he managed to narrowly and 

miraculously escape with his life. The aforementioned individuals being thus 

                                                                                                                                        
firm in Budapest and became famous merchants there. Ntinas, Kozanite Family Names, 

p. 166; Lioufis, History of Kozani, pp. 303-304. 

88. Ntinas, Kozanite Family Names, p. 256, mentions the family name Hatzimpougias in 

Kozani. The prefix “Aci” can be found in a large number of Christian family names 

throughout the Empire during the 17th and 18th centuries, and it has been suggested by 

Ottomanist historians that it was synonymous with the Turkish prefix Hacı that was 

used by Muslims who had made the pilgrimage to the Holy Cities of Mecca and Medi-

na. In the case of Christians this prefix designated Christians who had made the pil-

grimage to the Holy Land, especially the Holy Sepulchre in Jerusalem. Svetlana Ivano-

va has also suggested that Christians who adopted among others the prefixes “hacı” and 

“kir” were also members of the group of local notables who played a prominent role in 

the administration of communal affairs of their localities. For additional information see 

Svetlana Ivanova, “Varoş: The Elites of the Reaya in the Towns of Rumeli, Seven-

teenth-Eighteenth Centuries”, in: Antonis Anastasopoulos (ed.), Provincial Elites in the 

Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete V, A Symposium Held in Rethymno, 10-12 

January 2003, Crete University Press, Rethymno 2005, pp. 221-222. 

89. It seems probable that the scribe referred to the family name Pachis, which he misspel-

led and recorded in the erroneous form “Bahuy”. Ntinas, Kozanite Family Names, 

p. 214. 

90. This name could be a mispelling of the family name Kirgias, though Ntinas cites that its 

initial appearance in Kozani dates from 1907; Ntinas, Kozanite Family Names, p. 157. 
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engaged in such “shameful” and “disgraceful” acts, the Porte thought it nec-

essary to issue a ferman that was addressed to Veliyyüdin Pasha, second son 

of Tepedelenli Ali Pasha,
91

 who was the then-acting superintendent of the 

mountainous passages (derbendat nazırı). The ferman was despatched to 

him by Derviş Mustafa, who numbered among the ağas of the Inside Service 

(enderun ağalarından) of the Topkapı Palace and was the acting deputy of 

the Grand Vizier, who due to his participation in military campaign was at 

that time away from Istnabul (rikâb-ı hümayun kaimakamı).
92

 Derviş 

Mustafa was appointed by the Sultan special agent to investigate this case 

and do justice and establish the victim’s rights.
93

 

The ferman emphasised that its stipulations had to be applied wholly 

and without any deviations. When the aforementioned Christians were im-

mediately after the arrival of the ferman promptly summoned before the lo-

                                                           
91. On Veliyyudin Pasha, see Süreyya, Sicill-i Osmani, vol. V, p. 1662. Additional informa-

tion on Veliyüddin Pasha’s life and career can also be found in Spyridon Aravantinos, 

Ιστορία του Αλή πασά του Τεπελενλή, συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του Πα-

ναγιώτου Αραβαντινού [History of Ali Pasha from Tepelen, written on the basis of an 

unpublished work of Panagiotis Aravantinos], Athens 1895, in Fleming’s monograph on 

Ali Pasha’s polity, The Muslim Bonaparte, and in Ali Pasha’s personal archive (Pana-

giotopoulos, The Archive of Ali Pasha, passim). 

92. On the rikâb-ı hümayun kaimakamlığı see Pakalın, Dictionary of Expressions and 

Terms, vol. III, p. 45; Gibb – Bowen, Islamic Society and the West, p. 114. Gibb and 

Bowen mention that the viziers who were appointed to replace the Grand Vizier when 

he was commanding in the field were called kaimakams, which literally meant “stand-

ing in the station of”. This duty was in most cases given to the Second Vizier who en-

joyed during his tenure almost all the authority of the Grand Vizier except in the area 

where the army was operating, because the army was under the command of his superi-

or Grand Vizier.  

93. BOA.C.ZB..4053: sa‘adetlü devletlü mürüvvetlü ra’fetlü karındaş-ı vala şanım sultanım 

hazretleri Kozana nam karye mütemmekinlerinden Babo Lukuva nam zimmi rikâb-ı 

hümayuna ‘arzuhal edüb bu kendü halinde ‘araziyye mukayyed olub hilaf-ı şer‘-i şerif 

kimesneye vaz‘ ve hareketi ve borc ve kefaleti yoğiken yine karye-i mezbur 

mütemmekinlerinden Aci Puyo ve kürkçü Dimitri ve Yorgi ve Analko ve Yorgi Bahuy ve 

Dina Kira ve Aleksi Yanaki ve Kost[a] nam zimmiler kendü hallerinde olmayub 

birbirleriyle yekdil ve yekcihet olarak hilaf-ı şer‘ ve bi-ğayri hakkın bin ikiyüz on dört 

senesinde celeb-i mal sevdasıyla alet-i harb ile bunun üzerine hücum birle menzilini 

basub on bin ğuruşlukdan mütecaviz emval ve eşyasını ğasb ve ğaret eyledüklerinden 

ma-‘ada menzilini dahı ıhrak bi’n-nar eyledüklerinde bir takrib tahlis-i can eylediğin 

inha ve bunların bu makule fezahete ibtidar ile icra ve ihkak-ı hakk olunmak babında 

derbendat nazırı Veliyyüdin Paşa’ya hitaben şeref-riz sudur eden bir kıt‘a ferman-ı 

celilü’ş-şan rikâb-ı hümayun ka’im-makamı enderun ağalarından Derviş Mustafa 

mübaşiretiyle. 
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cal authorities and imprisoned, it became apparent that the situation was not 

exactly similar to the victim’s communicated description of events. In fact, 

there had been reached an understanding between the two partıes for the 

resolution of their conflict and the two parties had eventually been recon-

ciled. The special agent was recalled and his official duties were thus com-

pleted. He produced his official report containing his sincere explanation of 

the events and circumstances and he submitted all necessary documents and 

his report to the Sultan for further examination.
94

 

The report concludes with a stereotypical reference to the sultanic mer-

cy and benevolence. The author emphasises that “the solemn hope and ut-

most desire of the wrongfully accused Kozanites was that they thereafter and 

until the End of Time and Last Judgment not be forgotten or cast away from 

the benevolent rescript of the Sultan’s radiant mirror”.
95

 This stereotypical 

and highly emotional expression depicts the desire of the aforementioned, 

wrongfully accused Kozanites for a favourable decision from the Sultan in 

order for them to be acquitted of all charges laid against them. The report is 

also accompanied by a marginal note dated 13 Zilka‘de 1215 AH / 28-3-

1801 AD, which called for some additional notes to be taken on the basis of 

the official record of the aforementioned ferman, which would further eluci-

date its contents and thus shed light on the details of this case.
96

 

This case is of particular importance for various reasons. It coincides, 

first of all, with the official declaration of Tepedelenli Ali Pasha as the sole, 

legal tax-farmer of the revenues of the tax-farm of Kozani on 20 Zilka‘de 

1215 AH / 4-4-1801 AD, four years after the final victory of the Alifrones 

against their Dimokratikoi rivals. Although this dispute preceded Ali Pasha’s 

imposition of his rule on Kozani, it seems probable that the two events were 

somehow correlated. This assumption can be further strengthened by the 

                                                           
94. BOA, C.ZB..4053: vürudunda malide ve bir ser ve çeşm nihade kılınub der ‘akb re‘aya-

yı  mesfurunu ihzar ve habs olundukda zimmi-i mesfurun inhası üzere olmayub ancak 

kat‘-ı mu‘araza içün irza ve ıslah zatü’l-bayn olmalarıyla mübaşir-i muma-ileyhi 

itmam-ı hidmet-i me’muresiyle i‘ade olunduğu beyanıyla ‘ariza-ı muhlisi tahrir ve savb-

ı vala nisablarına ba‘s ve tesyir kılındı. 

95. BOA, C.ZB..4053: nice te‘ala ‘inde es‘ade’l-vusul ba‘d ez-in canib-i rüyya-

meccanilerin hatt-ı secencel-i münirlerinden endahte ve insa buyurulmamak me’mul ve 

aksa-yı amal-ı halisanemizdir. 

96. BOA, C.ZB..4053: mazmunu verilen emrin kaydi balasına şerh verilmek buyuruldu fi 

13 Zi’l-ka‘de sene 1215. 
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identity of the protagonists in this dispute. Babo Lukuva was a member of 

the Lukuvas/Lakovas family, which was in close relations with the Takiatzis 

family, which was in its turn a prominent member of the Alifrones faction 

led by Rousis Kontorousis. On the other hand, it seems plausible that Aci 

Puyo, Dimitri[s] “the furrier”, Yorgi[s], Analko, Yorgi[s] Bahuy, Dina Kira, 

Aleksi[s] [son of] Yanaki[s], and Kost[as], who had been wrongfully 

accused by Babo Lukuva, were all affiliated with the Dimokratikoi faction 

led by Georgios Avliotis. Although the decades-long dispute between these 

two factions had been terminated in 1797, when Kontourousis, who was then 

backed by Ali Pasha, defeated his opponents, executed Georgios Avliotis, 

and eventually imposed the undisputed rule of his faction over Kozani, one 

could assume that minor disputes still broke out among various members 

affiliated with the two aforementioned factions. It seems, therefore, that this 

dispute was merely a typical case of settling of old accounts between the two 

factions that had vied since the early 1780s for supremacy and domination of 

the Kozanite community. It is also particularly improtant the fact that the 

investigation of this case was assigned to Veliyüddin Pasha, who was Ali 

Pasha’s son and holder at that time of the important office of the superinten-

dent of the mountainous passages (derbendat nazırı). This proves in my 

opinion the fact that the Porte recognised that Kozani fell within Ali Pasha’s 

sphere of influence. This was later that year recognised officially when Ali 

Pasha was accepted and declared by the administration as the sole, legal tax-

farmer of the revenues of the tax-farm of Kozani, which constituted in fact 

the official recognition by the Porte of Ali Pasha’s monopolistic and undis-

puted rule over Kozani. Yet, though one might expect that Veliyüddin 

Pasha’s intervention would have ended with a decision in favour of his 

father’s protégé, namely Babo Lukuva, this was not the actual result. The 

case ended with the acknowledgment of the wrongfully accused individuals’ 

innocence and complete acquittal of all charges. This again proves the fact 

that, despite Ali Pasha’s undisputed rule locally, Istanbul still had a say in 

local affairs, especially in cases of law enforcement and promotion of jus-

tice. 

To return to the evaluation of Ali Pasha’s domination over Kozani, we 

should also mention that this period was also marked, in stark contrast to the 

preceding period, by the peaceful tenure of local bishops. Theofilos, as has 
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already been mentioned, sympathised with Avliotis, but suceeded to hide his 

sympathies and, despite the pogrom against Avliotis’ supporters, retained his 

post. When he died in 1811, he was suceeded peacefully by Dionysios, 

whose short tenure ended with his sudden death in 1815. Dionysios was also 

peacefully succeeded by Veniamin Karipoglou (: 1815-1849), an offspring 

of an old and wealthy family from Thessaloniki, who experienced during his 

long tenure the great changes, which the events of the downfall of Ali Pasha 

in the early 1820s and the great reforms during the 1830s and 1840s, known 

today in the Ottomanist historiography as the Tanzimat reforms, brought 

about.
97

 

Ali Pasha’s rule over Kozani was terminated in 1820, when he was 

declared a traitor and the Porte declared war against him. Kalinderis has 

published three copies of two patriarchal letters and a letter of the Bishop 

Veniamin addressing the patriarch
98

 dated May 1820, referring to the down-

fall of Ali Pasha. The first letter refers to the new governor-general of 

Tırhala and superintendent of the mountainous passages of Rumelia, the in-

famous Dramalı Mahmud Pasha, who replaced the deposed Veliyyüddin Pa-

sha, son of Ali Pasha. The second letter refers to the downfall of Ali Pasha 

and commands the bishop and his flock to provide support to the sultanic 

forces and authorities, whilst it forbids any provision of support to Ali Pasha 

during the campaign against him. The third letter is the response of the Bish-

op of Servia and Kozani Veniamin to the patriarch. He reports that, after he 

had delivered the sultanic commands to the notables of his diocese, he was 

assured by them personally, and on behalf of the population, that the flock of 

his diocese would support the sultan and would immediately inform the au-

                                                           
97. On the ecclesiastical history of Kozani during this period see Nikolaos Delialis, Επι-

σκοπικά Κοζάνης [Episcopal Affairs of Kozani], Kozani 1972, pp. 19-21. For a modern 

approach to the ecclesiastical history of the bishopric/metropolis of Servia and Kozani, 

and a comparison with the neighbouring bishopric/metropolis of Sisanion and Siatista, 

see Anastasios Dardas, “Συνόψιση εκκλησιαστικής ιστορίας σε Σέρβια, Κοζάνη και 

Σιάτιστα” [Summarisation of the ecclesiastical history of Kozani, Servia, and Siatista] 

in: Kozani, 600 Years of History, pp. 149-162. 

98. The letters are included in the Codex of the Bishopric for the years 1815-1831. This 

codex is now preserved in the Municipal Library of Kozani. For the full text of the let-

ters see Michail Kalinderis, Γραπτά Μνημεία από τη Δυτική Μακεδονία Χρόνων 

Τουρκοκρατίας [Written Monuments from Western Macedonia in the age of the 

“Turkokratia”], Eparchiaki Phoni, Ptolemais 1940, p. 70. 
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thorities on the activities of Ali Pasha’s agents. Ali Pasha was arrested and 

executed on 24 January 1822, but his domination and rule over Kozani had 

been in fact terminated already by September 1820, when his forces aban-

doned their posts and, whilst the vast majority of them surrendered without 

fighting, a small minority, who were Ali Pasha’s élite and most loyal warri-

ors, retreated hastily to Ioannina to assist in its defense against the sultanic 

forces led by Hurşid Pasha.
99

 At the same time Kozani entered a new era, 

because, after the outbreak of the Greek Revolution in March 1821, a new 

national centre emerged in Southern Greece and began its transformation to 

                                                           
99. We still lack a complete monograph with a modern approach to the events that led to 

Ali Pasha’s downfall and the events during the sultanic campaign against him. Thus, it 

is mandatory to base our analysis of the events on Aravantinos’ old-fashioned 19th-

century narrative. Aravantinos was a 19th-century Greek scholar and educator, who is 

most famous for his work the Ιστορία του Αλή πασά του Τεπελενλή [History of Ali Pasha 

from Tepedelen], a work that remained unfinished and unpublished during his lifetime, 

due to his untimely death in 1870, at the age of 59. The work was completed and pub-

lished in 1895 by his namesake son, another Spyridon Aravantinos, who aspired at writ-

ing a modern, according to the standards of that time, history of Ali Pasha’s venture, 

which would be based upon a critical analysis of all available primary sources, namely 

18th and 19th-century travelogues, histories, stories, and folk songs related and refer-

ring to Ali Pasha, and, unlike all previous monographs on Ali Pasha’s life, would be to-

tally void and free of lyricism and dramatisation, as well as of sanctification or vilifica-

tion of its protagonist figure of Ali Pasha. The fact that this work still remains a classic 

and indispensable guide for and handbook on Ali Pasha’s venture, testifies to the long-

term success of Aravantinos’ project, but also the long-term lack of interest of the mod-

ern scholars and historiography in Ali Pasha’s life and career. 

For a brief review of the most noteworthy 19th-century monographs on Ali Pasha 

see Spyridon Aravantinos, History of Ali Pasha from Tepelen, pp. κδ΄-με΄ [24-45]. – For 

the downfall of Ali Pasha see Aravantinos, History of Ali Pasha, pp. 267-338. – There 

are also two articles in Turkish that provide a brief analysis on the causes and events of 

Ali Pasha’s downfall. For more information see Naci Çakın, “Tepedelenli Ali Paşa 

Ayaklanması, Bu Ayaklanmanın Etkisiyle Mora Ayaklanması ve Yunanıstan’ın Bağı-

msızlığına Kavunması” [The Revolt of Ali Pasha from Tepedelen and Its Consequences 

upon the Revolt in the Peloponnese and Greece’s Route towards Independence], Askeri 

Tarih Bülteni 14/27 (1989) 69-81; Ahmet Uzun, “Tepedelenli Ali Paşa ve Mal Varlığı” 

[Tepedelenli Ali Pasha and His Property], Belleten 65/244 (2001) 1036-1077. See also 

Fleming, The Muslim Bonaparte, for a brief review of Ali Pasha’s career and his down-

fall. It is indispensable to note that this monograph focuses upon Ali Pasha’s diplomatic 

relations with Britain, France and Russia, and the ways his polity was formulated in or-

der to cope with the late-18th- and early-19th-century developments in diplomacy and 

war-making. It does not touch upon Ali Pasha’s life and times, nor the reasons for and 

events that led to his downfall and execution. 
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an independent state, which would gradually turn into a counterweight and 

rival to the old and time-honoured Ottoman order of things.  

 

 

Conclusions 

 

Ali Pasha’s career and methods of governance have caused a great contro-

versy among historians and various interpretations have been presented in 

the last decades for his activities and relations with minor local notables and 

his agents operating in the areas under his domination, on the one hand, and 

Istanbul, on the other. This article attempted a short examination of Ali Pa-

sha’s relations with a local prominent figure, namely Serficeli Hacı Halil 

Ağa, who acted as his agent and organ in the broader area of the kazas of 

Serfice, Çaharşenbe, and, probably, Eğri Bucak. Halil Ağa took advantage of 

his ‘askeri status and imperial palace affiliations, and by aligning his inte-

rests with Ali Pasha’s cause and respective interests, he managed to be ap-

pointed a‘yan of Serfice, a post that he kept for three decades and used to 

impose his rule over Serfice and its hinterland, which thus fell under Alı 

Pasha’s sway. In Kozani, which was the most developped and wealthy settle-

ment in the area, Ali Pasha took advantage of the intra-communal strife and 

factionalism and by supporting the faction of Alifrones, which took its 

defamatory name from its opponets because its members supported whole-

heartedly Ali Pasha’s cause, against the rival faction of Dimokratikoi and 

thus imposed his undisputed rule over the tax-farm and community of Koza-

ni. At the same time, after the death of Fatma Hanım Sultan, the last life-

term contractor and owner of the malikâne of Kozani, Ali Pasha convinced 

Istanbul that he was the ideal contractor for the tax-farm of Kozani and suc-

ceeded to impose his monopolistic rule over and administration of the 

mukata‘a of Kozani. Thus Ali Pasha reigned over Kozani having secured his 

postition both internally and exteranlly, since he enjoyed the support and 

acceptance of the local community and its leaders, on the one hand, and the 

Porte, on the other. 

It also became apparent that Ali Pasha attempted by making use of the 

office of the superintendent of the mountainous passages (derbendat nazırı), 

which he had held from the earliest stages of his adventurous career, to 
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impose strict control over the the cycle of rural violence and insecurity. As 

the operations against the bands of the Piziotades and Siaperas show, Ali 

Pasha sought to subdue with the assistance of his organs the bands of brig-

ands and bandits who roamed and infested the countryside, whilst they found 

a safe haven amidst the village communities which, like Katafygi on Mount 

Pieria, were located in remote, mountainous areas which Ali Pasha could not 

that easily reach and impose his rules over the tough and stiff-necked moun-

taineers. In our case, Halil Ağa’s close familiriaty with the socio-economic 

and geographical landscape of the area, and especially Olympos and Pieria 

mountain ranges, enabled Ali Pasha’s extermination of the local gangs of 

klephts and armatoles. Their raids and attacks against the lowland communi-

ties and arteries and passages that traversed the Olympos and Chasia moun-

tain ranges and led from Macedonia to Thessaly and vice versa, had troubled 

the local authorities and Istanbul for more than a century, since at least the 

time of Evliya Çelebi’s visits in the area in 1661 and 1668.
100

 Now, Ali 

Pasha succeeded in bringing their activites to an end and thus secure 

Istanbul’s favourable opinion and graditude. 

Undoubtedly more research is required on the issues of Ali Pasha’s 

career, methods of governance, approach towards and handling of local 

communities, and the formation of his extensive landed property, which at 

the time of his downfall and execution comprised around 1,000 çiftlik estates 

held by himself and members of his household, especially his sons and 

grandsons. Further research will enable historians to shed additional light on 

Ali Pasha’s life and times, and will thus allow for the production of a com-

                                                           
100. Evliya Çelebi whilst passing in 1668 from Serfice and the mountainous passage of 

Sarantaporos on his way to the island of Crete to participate in the last phase of the 

siege of Candia, which lasted from 1648 to 1669. He remarked with great dismay that 

Sarantaporos was a dangerous passage which was infested by local bandits known as 

hayduks, an alternative spelling of the Ottoman term haydud which denotes the Chris-

tian mountain bandits. He mentions that “I want never to return there, nor shall I ever 

cross this accursed place, for the passage smells human blood. Because it was a steep 

passage, surrounded by thick forests, it formed an ideal place for bandits to set an am-

bush and thus exterminate innocent people. Thousands of martyrs are buried there, who 

had fallen prey to bandit attacks. God’s providence protected us and we crossed the de-

file safe and unharmed”. On that issue and Evliya Çelebi’s comments on Saran-taporos 

see Vassilis Demetriades, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή 

[Central and Western Macedonia according to Evliya Çelebi], Makedoniki Biliothi-

ki/Etaireia Makedonikon Spoudon, Thessaloniki 1973, p. 268. 
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plete and objective evaluation of his character and ideology. For now, it 

seems sufficient to say that the “Muslim Bonaparte” was not merely a 

“bloodthirsty, oriental tyrant and despot”, but rather a product of his own 

time who managed to manipulate the Ottoman system, whilst, by taking ad-

vantage of Istnabul’s weaknesses and grim needs for cash and soldiers, he 

established his own polity and rule over an extensive area, a fact that suffices 

to highlight him as one most important and influential a‘yan magnates in 

Ottoman history. One can easily argue that his life and career are an ideal 

field of study, which would allow modern historian to interpret the phenom-

enon of a‘yanship and the emergence of provincial magnates as equal part-

ners in the Ottoman imperial enterprise. Thus, it comes as a natural conse-

quence that Ali Pasha’s mark has been imprinted on and is still apparent in 

the areas that he ruled over, even two centuries after his downfall and death.  
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Περίληψη 

 

Ο 18ος αι. αποτελεί μια περίοδο αποκέντρωσης της πολιτικής και οικονομι-

κής ζωής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της συνακόλουθης ανάδυσης 

ενός στρώματος πανίσχυρων αμφισβητιών του μονοπωλίου της σουλτανικής 

εξουσίας, των γνωστών στην βιβλιογραφία ως αγιάννηδων. Εις εξ αυτών 

ήταν και ο Αλή πασάς Τεπελενλής, ο οποίος απετέλεσε ένα αγκάθι στα 

πλευρά της Υψηλής Πύλης για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, ώς την ε-

ξόντωση και εκτέλεσή του το 1822. Αυτή η μελέτη ερευνά πτυχές της κυρι-

αρχίας του Αλή πασά στη Δυτική Μακεδονία, στις περιοχές Σερβίων, Βελ-

βενδού και Κοζάνης, ενώ επιχειρεί μια προκαταρκτική εξέταση των σχέσε-

ων του Αλή πασά με τοπικούς προεστούς, μουσουλμάνους και χριστιανούς, 

μέσα από την παράλληλη εξέταση της σχέσης του Αλή πασά με το «κόμμα»/ 

φατρία των Αληφρόνων στην Κοζάνη και των σχέσεων του Αλή με τον Χα-

τζή Χαλήλ Αγά Σερβιώτη (Serficeli Hacı Halil Ağa), ο οποίος απετέλεσε για 

τρεις δεκαετίες τον βασικό πράκτορα και αντιπρόσωπο του Αλή πασά και 

της εξουσίας του στην περιοχή Σερβίων, Βελβενδού και Κοζάνης. Ακόμη, 

εξετάζονται οι δραστηριότητές του ως τοπικού επικεφαλής σωμάτων ασφα-

λείας και αστυνόμευσης της υπαίθρου καθώς και οι επιχειρήσεις που διεξή-

γαγε εναντίον κλεφτών και αρματολών στην περιοχή υπό την επίβλεψή του. 

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις μεταξύ των αγιάννηδων 

διαφόρων βαθμίδων και ιεραρχικών τοποθετήσεων διαμορφώνονταν μέσα 

από τη συνεργασία και την υποστήριξη των συμφερόντων των συμμετεχό-

ντων σε αυτές τις συμμαχίες. Οι μεν τοπικοί προεστοί και οι περιφερειακές 

αρχοντίες, όπως ήταν ο Ρούσης Κοντορούσης στην Κοζάνη και ο Χατζή 

Χαλήλ Αγάς των Σερβίων, βάσιζαν τα συμφέροντα τους στην υποστήριξη 

του Αλή πασά, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του προ-

στάτη κυρίου τους, ο οποίος εξαρτούσε την ύπαρξή του στην υποστήριξη 

που ελάμβανε σε τοπικό επίπεδο από τους προεστούς. Τέλος, η μελέτη απο-

δεικνύει την εύθραυστη κράση αυτών των συμμαχιών και περιγράφει την 

κατάρρευσή τους, λαμβάνοντας ως παράδειγμα την προδοσία του Χατζή 

Χαλήλ Αγά απέναντι στον Αλή πασά όταν αυτός κηρύχθηκε αποστάτης και 

προδότης. 
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Νεοσυλλεξία. Η κατάταξη των νέων 

στον οθωμανικό στρατό κατά την περίοδο του Τανζιμάτ  

βάσει επιστολών από το αρχείο Τακιατζή 

 

 

 

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, σώζεται το αρχείο του Κοζανίτη ε-

μπόρου Κωνσταντίνου Δ. Τακιατζή,
1
 στο οποίο περιλαμβάνονται επι-

στολές συγγενών, φίλων και συνεργατών του, καθώς και διάφορα δικαιο-

πρακτικά έγγραφα. Μέσα από τις επιστολές που υπάρχουν στο αρχείο αυτό 

αντλούμε πληροφορίες για τα θέματα που απασχόλησαν κυρίως τους κατοί-

κους της Καστοριάς, της Σιάτιστας και της Κοζάνης, αλλά και της Κορυ-

τσάς και του Μοναστηρίου (Μπιτόλια), στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. 

Ένα από τα θέματα αυτά ήταν και η νεοσυλλεξία, η κατάταξη δηλαδή των 

νέων στον στρατό, που τότε σήμαινε την κατάταξη και χριστιανών υπηκόων 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον οθωμανικό στρατό. 

Τα μέσα του 19ου αι. είναι μια πολυτάραχη χρονική περίοδος για τη 

Μακεδονία, κατά την οποία το χριστιανικό στοιχείο της Μακεδονίας γνώρι-

σε μεγάλες διακυμάνσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Την περίοδο αυτή παρατηρείται μια εντεινόμενη παρακμιακή πορεία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη σταδιακή εδαφική και κοινωνική απο-

σύνθεσή της εξαιτίας των διαρκών πολεμικών αντιπαραθέσεων με τη Ρωσία, 

                                                 
1. Ο Κωνσταντίνος Τακιατζής (Κοζάνη 1812-1896), γιος του εμπόρου Δημητρίου Τακια-

τζή και της Θεοδώρας Ρούση Κοντορούση, ασχολήθηκε με το εμπόριο, συνεχίζοντας 

τις εργασίες του πατέρα του. Υπήρξε έφορος των Σχολών της Κοζάνης και πρόεδρος 

του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Ο Φοίνιξ» που συστάθηκε το 1873, ενώ διακρίθηκε 

σε πολλά κοινοτικά αξιώματα. Νυμφεύθηκε την Αναστασία, κόρη του Καστοριανού 

εμπόρου Παναγιώτου Φυλακτού. Βλ. γι’ αυτόν Γ. Χρ. Αλευράς, Ο Κοζανίτης έμπορος 

Κωνσταντίνος Δ. Τακιατζής (1812-1896). Οι οικονομικές δραστηριότητές του την περίο-

δο 1840-1855 σύμφωνα με ανέκδοτα έγγραφα από τo Aρχείo Τακιατζή, [Εταιρεία Δυτι-

κομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις 2], Κοζάνη 2017. 

Σ 
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αλλά κυρίως εξαιτίας της αφύπνισης των εθνοτήτων, των αλλεπάλληλων 

επαναστατικών κινημάτων και των διαφόρων εξεγέρσεων. Στο πλέγμα της 

διαρκούς αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης της αυτοκρατορίας εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών κρατών και κατά τη διαδικασία του σκληρού ανταγωνισμού 

τους για την απόκτηση πολιτικής και οικονομικής προτεραιότητας στην ο-

θωμανική επικράτεια, αναζωπυρώθηκαν τα ισχυρότατα ευρωπαϊκά συμφέ-

ροντα, που επιδίωκαν την επιβίωση της Τουρκίας και την παράταση της 

ζωής της με οποιοδήποτε τίμημα.
2
 Την περίοδο αυτή οι μεγάλες δυνάμεις, η 

Αγγλία και η Γαλλία, ιδιαίτερα η πρώτη, επιβάλλουν την παραχώρηση προ-

νομίων από μέρους του σουλτάνου προς τους μη μουσουλμανικούς πληθυ-

σμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα προνόμια αυτά παραχωρήθηκαν 

σε πρώτο στάδιο με το Χάττι-Σερίφ το 1839, με το οποίο διακηρυσσόταν ο 

σεβασμός της ασφάλειας, της τιμής και της περιουσίας των υπηκόων της 

αυτοκρατορίας, ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους, και η ισότητά τους α-

πέναντι στον νόμο, αναγγέλλονταν φορολογικές μεταρρυθμίσεις καθώς και 

μεταρρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο άσκησης της στρατιωτικής θητείας, 

ενώ η παραχώρηση προνομίων ολοκληρώθηκε το 1856 με το Χάττι-Χου-

μαγιούν. 

Η ισονομία και η ισοπολιτεία που υποσχόταν το Χάττι-Σερίφ συνεπαγό-

ταν παράλληλα και υποχρέωση των μη μουσουλμάνων να υπηρετήσουν 

στον στρατό, σύμφωνα με νόμο που θα θεσπιζόταν από το Στρατιωτικό 

Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Χάττι-Σερίφ της 3ης Νοεμβρί-

ου του 1839 για τη στρατιωτική υπηρεσία έλεγε τα εξής:
3
 

«Ἂν καί, ὡς ἐρρέθη ἤδη, ἡ ἄμυνα τῆς χώρας εἶναι σπουδαῖόν τι, 

καὶ καθῆκον ἔχουσι πάντες οἱ κάτοικοι νὰ παρέχωσι στρατιώτας 

πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, κατέστη ἀναγκαῖον νὰ εἰσαχθῶσι νόμοι, 

κανονίζοντες τὸ μέρος ὅπερ ἑκάστη ἐπαρχία ὀφείλει νὰ εἰσφέρῃ, 

                                                 
2. Για το Τανζιμάτ βλ. Κ. Α. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Μακεδονία, 

Θεσσαλονίκη 1990, σ. 175· I. Ortayli, Ο πιο μακρύς αιώνας της αυτοκρατορίας – Ο οθω-

μανικός 19ος αιώνας. Η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό, μτφ. Κατερίνα Στάθη, επιμ. 

Σ. Π. Παπαγεωργίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004, σ. 343 κ.ε.· Erik J. Zurcher, Σύγ-

χρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφ. Β. Κεχριώτης, επιμ. Σωτ. Πετμεζάς, εκδ. Αλεξάν-

δρεια, Αθήνα 2004, σ. 98-121· Bernard Lewis, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, τ. Ι: 

Τα στάδια της ανάδυσης, μτφ. Π. Κωνσταντέας, επιμ. Στ. Παπαγεωργίου, εκδ. Παπαζή-

ση, Αθήνα 2001, σ. 179-278. 

3. Δ. Νικολαΐδης, Οθωμανικοί Κώδηκες, Κωνσταντινούπολη 1869, σ. 15-16· εφημ. [Αθη-

νών] Αθηνά, φ. 4.11.1839. 
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κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἀνάγκας, καὶ περιορίζοντες εἰς τέσσαρα ἢ πέ-

ντε ἔτη τὸν χρόνον τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας … Οἱ νόμοι, οἱ 

ἀφορῶντες τὴν τακτοποίησιν τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, θέλου-

σι συζητηθῆ ἐν τῷ στρατιωτικῷ συμβουλίῳ, συνεδριάζοντι ἐν τῷ 

ὑπουργείῳ τῶν στρατιωτικῶν». 

 

Μετά το Χάττι-Σερίφ της 3ης Νοεμβρίου 1839 εξεδόθη φιρμάνι, με σκοπό 

να συστήσει προς όλους τους πασάδες και τους διοικητές του κράτους την 

εφαρμογή του· σε αυτό αναφέρονται τα παρακάτω:
4
 

«Νόμοι κανονιστικοὶ εἰσάγονται ὅσον οὔπω, καθόσον ἀφορᾷ τοὺς 

φόρους καὶ τὴν τακτοποίησιν τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Ὡς ἐκ 

τῆς σπουδαιότητός των, τὰ δύο ταῦτα ζητήματα δέονται μεγάλης 

μελέτης καὶ χρόνου, πρὶν ἢ λυθῶσιν ὁριστικῶς ... Τὸ στρατιωτικὸν 

συμβούλιον, συνεδριάζον ἐν τῷ ὑπουργείῳ τῶν στρατιωτικῶν, 

ἐργάζεται ἐπίσης ἐν μεγίστῃ δραστηριότητι εἰς τὸν κανονισμὸν τῆς 

στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Μέχρις οὗ οἱ διάφοροι οὗτοι νόμοι τεθῶ-

σιν, ἕκαστος δὲ τούτων ἐπικυρωθῆ παρʼ Ἐμοῦ καὶ τῇ διαταγῇ Μου 

δημοσιευθῇ διὰ Φιρμανίων, ἅτινα θέλουσιν ἀποσταλῆ εἰς πάσας 

τὰς χώρας τοῦ Κράτους Μου, οἱ ἀρχαῖοι νόμοι, οἱ ἀφορῶντες τὴν 

στρατιωτικὴν ὑπηρεσίαν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, θέλουσιν 

ἐξακολουθήσει ἰσχύοντες ὡς καὶ ἐν τῷ παρελθόντι». 

 

Στο παραπάνω φιρμάνι δηλώνεται επίσης πως, εκτός από τα δύο αυτά μέτρα 

–στρατιωτική θητεία και φόρος–, όλα τα άλλα, όσα μνημονεύονται στο Χάτ-

τι-Σερίφ, «θέλουσι λάβει ἀμέσως πλήρη καὶ τελείαν ἐφαρμογήν». Λίγες η-

μέρες μετά η εφημερίδα Αθηνά δημοσιεύει είδηση, σύμφωνα με την οποία οι 

υπουργοί του σουλτάνου ασχολούνται ακατάπαυστα με τη σύνταξη νόμων 

και αναγκαίων κανονισμών προπάντων για τους φόρους και τη νεοσυλλεξία 

των στρατιωτών, όμως τα δύο αυτά κεφάλαια είναι δύσκολο να εφαρμο-

στούν στα ήθη των Οθωμανών.
5
 

Πράγματι, η νεοσυλλεξία αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση για την 

Πύλη, καθώς αντιδρούσαν προς αυτήν οι διάφορες εθνότητες. Έτσι, εξαιτίας 

της νεοσυλλεξίας ξέσπασαν εξεγέρσεις και ταραχές σε πολλές περιοχές.
6
 

Ειδικά η κατάταξη στον οθωμανικό στρατό χριστιανών και η ισότιμη μετα-

                                                 
4. Νικολαΐδης, Οθωμανικοί Κώδηκες, σ. 20. 

5. Εφημ. Αθηνά, φ. 29.11.1839. 

6. Π.χ. ταραχές εξαιτίας της στρατολογίας παρατηρήθηκαν στη Βοσνία (εφημ. Κωνστα-

ντινούπολης Τηλέγραφος του Βοσπόρου, φ. 11.11.1850), στη Συρία (στο ίδιο, φ. 2.12.1850 

και φ. 5.11.1852), στην Αλβανία (στο ίδιο, φ. 27.9.1852).  
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χείριση με τους μουσουλμάνους, η οποία εξαγγελλόταν με το Χάττι-Σερίφ, 

ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς στην πραγματικότητα η Πύλη δεν επι-

θυμούσε να χρησιμοποιήσει τους χριστιανούς ως στρατιώτες, γεγονός το 

οποίο δεν ήθελαν και οι ίδιοι οι χριστιανοί.
7
 Ωστόσο, προσπάθειες νεοσυλ-

λεξίας χριστιανών έγιναν, αλλά το μέτρο τις περισσότερες φορές κατέληγε 

σε απαλλαγή από τον στρατό, μέσω καταβολής ανάλογου φόρου, γεγονός 

που επιθυμούσε η Πύλη. Επίμονες προσπάθειες για κατάταξη χριστιανών 

στον οθωμανικό στρατό έγιναν κυρίως τις παραμονές του Κριμαϊκού πολέ-

μου (1853-1856). Ειδικά στην πόλη της Καστοριάς τα μέχρι τώρα γνωστά 

στοιχεία δείχνουν πως προσπάθειες στρατολόγησης έγιναν κατά τα έτη 1851 

και 1852. 

Έγγραφα τα οποία σώζονται στο αρχείο Κ. Δ. Τακιατζή παρέχουν ση-

μαντικές πληροφορίες για τη νεοσυλλεξία των χριστιανών στον οθωμανικό 

στρατό το 1851/2 στις επαρχίες Καστοριάς, Μοναστηρίου, Κορυτσάς και 

Αχρίδας.
8
 Τα έγγραφα αυτά είναι επιστολές προς τον Κων. Τακιατζή, τις 

οποίες απέστειλαν ο Αναστάσιος Φυλακτός από την Καστοριά, ο Ράλλης 

Αλβανός από την Κορυτσά και ο Δημήτριος Αργυριάδης από τη Σιάτιστα. 

Παραθέτουμε στο Παράρτημα (στο τέλος της εργασίας) τα αποσπάσματα 

των επιστολών των ανωτέρω αποστολέων, τα οποία αναφέρονται στη νεο-

                                                 
7. Κ. Βακαλόπουλος, «Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της Θεσσα-

λονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 18 (1978) 103. 

8. Στρατολογήσεις χριστιανών και γενικότερα μη μουσουλμάνων υπηκόων της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές, την ίδια ή σε διαφορε-

τική χρονική περίοδο, ο δε τρόπος στρατολόγησης και οι αντιδράσεις εποίκιλλαν. Κά-

ποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της εποχής εκείνης είναι ενδεικτικά του τρόπου με 

τον οποίον γινόταν η στρατολόγηση. Επιστολή από την Άρτα που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα των Αθηνών Αιών, φ. 16.2.1849, αναφέρει πως στην Ήπειρο και στη Θεσ-

σαλία στρατολογήσεις γίνονταν αδιάκοπα εκείνη την περίοδο (1849), και οι στρατολο-

γούμενοι αποστέλλονταν στη Μακεδονία. Ο αποστολέας μάλιστα θεωρεί πως οι στρα-

τολογήσεις γίνονταν με υπόδειξη των Άγγλων προς την Υψηλή Πύλη, με απώτερο σκο-

πό να αποδυναμωθούν οι περιοχές αυτές από τον ανδρικό πληθυσμό και να τεθούν εύ-

κολα υπό αγγλική προστασία. Σε δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, φ. 19.11.1852, α-

ναφερόμενο στις «μεταρρυθμίσεις» της Υψηλής Πύλης, μεταξύ άλλων περιγράφεται 

γεγονός που συνέβη πριν από δύο χρόνια, όταν συνελήφθησαν και στρατολογήθηκαν 

περίπου 250 Χριστιανοί νέοι, Ηπειρώτες, από τα περίχωρα του Βερατίου, ως δήθεν 

μουσουλμάνοι, επειδή υπηρετούσαν σε οθωμανικές οικίες και τα αφεντικά τους τούς 

αποκαλούσαν με μουσουλμανικά ονόματα. Οι νέοι αυτοί απήχθησαν –γράφει το δημο-

σίευμα–, υποβλήθηκαν σε περιτομή διά της βίας και κατατάχθηκαν στον ναύσταθμο. 

Βέβαια, υπάρχουν και δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα 

με τα οποία η στρατολογία γίνεται ανεμπόδιστα.  
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συλλεξία.
9
 Από τις παραπάνω επιστολές προκύπτει ότι για εκείνη την περίο-

δο (1851-1852) στην περιοχή της Καστοριάς οι χριστιανοί απαλλάχτηκαν 

από τη στράτευση. 

 

 

 

Τα γεγονότα της στρατολόγησης των χριστιανών εκτίθενται και σε μια επι-

στολή που δημοσιεύεται στην εφημ. Αθηνά, φ. 13.11.1852, στην οποία συν-

δρομητής της εφημερίδας από Θεσσαλονίκη εκθέτει την κατάσταση σχετικά 

με το θέμα αυτό στην περιοχή Καστοριάς-Κορυτσάς-Βιτωλίων και τους λό-

γους αντίδρασης των χριστιανών. Ο επιστολογράφος γράφει:  

«Ἀπὸ δύω περίπου ἐτῶν ἐν τῷ ὑπὸ τὸν Ρούμελην Βαλεσῆν διατε-

λοῦντι Νομῷ καὶ διαφόρους ἐπαρχίας περιλαμβάνοντι πρᾶξις εἰς 

τὰ χρονικὰ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας ἀνήκουστος διαδραματίζεται 

διὰ τρόπου στυγεροτάτου. Ἀπορίας δ’ ἄξιον φαίνεται πῶς οὐδεμία 

οὔτε τῶν ἐσωτ. οὔτε τῶν ἐξωτ. ἐφημερίδων οὐδὲν περὶ τοῦ οὕτω 

σπουδαίου τούτου ἀντικειμένου διέλαβεν, ἐνταῦθα δὲ κεῖται τὸ 

μυστηριῶδες τοῦ πράγματος, διότι βέβαιον εἶναι ὅτι αἱ Ὀθ. ἐφημε-

ρίδες ἐν πλήρει γνώσει ἀποσιωπῶσι τὰ ἐπὶ δύω ἔτη ἐν ταῖς ῥηθεί-

σαις ἐπαρχίαις γινόμενα, καὶ τρόμον δεινὸν ὅσον τοῖς ἐγκατοίκοις 

ἐμποιοῦντα». 

 

Και συνεχίζει με τα γεγονότα και τις κρίσεις του για την παράνομη αυτή 

στρατολόγηση παιδιών των χριστιανών: Ενώ δεν υπάρχει κανένα σχετικό 

σουλτανικό διάταγμα γίνεται «σύλληψις, ἀρπαγὴ καὶ εἰς ἄγνωστον τόπον 

πρὸς ἄγνωστον ὑπουργίαν ἀπαγωγή τῶν παίδων». Από τις επαρχίες Βιτωλί-

                                                 
9. Στο θέμα της στρατολόγησης στην Καστοριά αναφέρεται ο Παντ. Τσαμίσης, Η Καστο-

ριά και τα Μνημεία της, Αθήνα 1949, σ. 49: «Τὴν ἐποχὴν αὐτὴν ζητεῖ ἡ Κυβέρνησις νὰ 

στρατολογήσῃ Χριστιανοὺς καὶ ἐπὶ τῇ ἀρνήσει τῶν Χριστιανῶν συλλαμβάνεται ὁ Γιάν-

νης Γραμματικὸς (Ιωάννης Παπαμαντζάρης) μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Νικηφόρου καὶ 

ἐπιλέκτων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ φυλακίζονται τῷ 1852 ἐπὶ 2 μῆνας καὶ πλέον εἰς 

τὰς φυλακὰς Μοναστηρίου, ὡς μὴ ἐννοοῦντες νὰ ἐνδώσωσιν ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ εἰς τὴν 

τότε ἔντονον διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως περὶ στρατολογίας νέων ἐκ χριστιανῶν, ὅπως 

ὑπηρετῶσιν ἐν τῷ αὐτοκρατορικῷ ναυστάθμῳ καὶ τοῖς πολεμικοῖς πλοίοις, ὅπερ ἐπέτυ-

χον μετὰ θυσιῶν πολλῶν, κόπων καὶ μόχθων πρὸς χαρὰν τῶν συμπολιτῶν καὶ ἐπαρχιω-

τῶν ἡμῶν». Σε κατάταξη Ελληνορθοδόξων στον ναύσταθμο αναφέρονται και δημο-

σιεύματα εφημερίδων της εποχής εκείνης· ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου, φ. 28.7.1851, 

γράφει πως 87 νεοσύλλεκτοι από το Μοναστήρι έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για υπηρε-

σία στον ναύσταθμο και στα εργοστάσια της Κυβέρνησης. 
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ων, Πριλάπου [νυν Πρίλεπ] και από γειτονικές προς αυτές πόλεις, με απειλή 

ή και προσπάθεια να τις πείσουν, πήραν αρκετά παιδιά, από γράμματα των 

οποίων μαθαίνουν ότι ρίχτηκαν στα κάτεργα της Κωνσταντινούπολης. Η 

Καστοριά και η Κορυτσά και οι γειτονικές τους πόλεις ώς την ώρα που γρά-

φεται η επιστολή αντιτάσσονταν και αρνούνταν να δώσουν τα παιδιά τους, 

με κύριο επιχείρημα: για να γίνει στρατολόγηση, πρέπει να υπάρχει νόμος 

και σουλτανικό φιρμάνι που να ορίζει «τίς ἡ χρῆσις τῶν παίδων, πόσον τὸ 

χρονιαῖον διάστημα καθ’ ὃ θέλουσι μείνει τῇ Βασιλείᾳ καὶ τίς ὁ ἀριθμὸς τῶν 

παίδων ὁ ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ ἀναλογῶν». Επομένως, δεν είναι δίκαιο και νόμι-

μο να παραδώσουν τα παιδιά τους σε χέρια αγνώστων και για άγνωστο σκο-

πό. Έτσι, απέστειλαν στην Κωνσταντινούπόλη ανθρώπους τους να ενημε-

ρώσουν την Κυβέρνηση για τις αυθαιρεσίες των τοπικών Αρχών. Η Κυβέρ-

νηση κρατούσε μετέωρους τους απεσταλμένους, με την υπόσχεση ότι θα 

απαλλάξει τις επαρχίες από τη στρατολογία. 

Η τελευταία πράξη: Ο περιβόητος Σαχίν μπέης, καϊμακάμης της Κορυ-

τσάς, μαζί με τον απεσταλμένο του στρατάρχη στα Βιτώλια Ομέρ πασά κα-

θώς και κάποιον ιερωμένο αντιπρόσωπο του αγίου Πελαγονίας, κάλεσαν για 

το θέμα της στρατολόγησης τους χριστιανούς κατοίκους της Κορυτσάς. Και 

αυτοί έδωσαν την ίδια με όλους τους άλλους απάντηση: μένουν ευπειθέστα-

τοι υπήκοοι στον σουλτάνο Αμπντούλ Μετζίτ, αλλά χωρίς φιρμάνι τα παιδιά 

τους δεν τα παραδίνουν σε ξένα και άγνωστα χέρια. Οι χριστιανοί ρίχτηκαν 

στη φυλακή, ενώ –παρά τις διαμαρτυρίες και τις φωνές τους– οι τρεις ανω-

τέρω αξιωματούχοι έκαναν παράνομα κλήρωση ενώπιον του Συμβουλίου 

(Σουρά) της επαρχίας και του αγίου Κορυτσάς· το ίδιο σχεδίαζαν να κάνουν 

και στην Καστοριά. Η επιστολή κλείνει με τις παρατηρήσεις: ότι με όλα αυ-

τά οι Επαρχίες που αναφέρθηκαν θα απογυμνωθούν από τα άρρενα τέκνα 

τους και ότι «τὴν δὲ πηγὴν τῆς μοχθηροτάτης ταύτης πράξεως μόνοι οἱ περὶ 

τὴν πολιτικὴν δεινοὶ δύνανται νὰ ἀνεύρωσι». 

Τόσο από τις επιστολές των Α. Φυλακτού, Ρ. Αλβανού, Δ. Αργυριάδου 

προς τον Κ Δ. Τακιατζή, όσο και από την επιστολή που δημοσιεύεται στην 

εφημερίδα Αθηνά, φαίνεται πως η στρατολόγηση των χριστιανών στο σαν-

τζάκι των Βιτωλίων κατά την εποχή του Τανζιμάτ γινόταν με βίαιο τρόπο 

και όχι σύμφωνα με νόμο, όπως είχε εξαγγελθεί με το Χάττι-Σερίφ. Η επιλο-

γή των νέων με κλήρο ήταν ένα ακόμα μέτρο, για να τρομοκρατήσουν οι 

τοπικές τουρκικές αρχές τους χριστιανούς. Στις επιστολές φαίνονται οι αυ-
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θαιρεσίες των τοπικών τουρκικών αρχών και ιδιαίτερα του περιβόητου Σα-

χίν μπέη. Επίσης, φαίνονται οι κίνδυνοι από τους οποίους απειλούνταν οι 

στρατολογούμενοι: πνιγμοί, ασθένειες και κυρίως εξισλαμισμοί. Από τα ε-

κτιθέμενα στις επιστολές προκύπτει πως η στρατολόγηση μπορούσε να χρη-

σιμοποιηθεί ως μέσο είσπραξης φόρων, καθώς παρεχόταν η δυνατότητα 

στους χριστιανούς να πληρώσουν και να ελευθερώσουν τα παιδιά τους (μπι-

τέλια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος αντίδρασης των χριστιανών, οι 

οποίοι ενωμένοι –λαός, κατώτερος κλήρος και προεστοί– αντιδρούν στις 

αυθαιρεσίες των τοπικών τουρκικών αρχών και των αρχιερέων τους. 

Στο θέμα της στρατολόγησης όμως δεν δόθηκε ποτέ οριστική λύση για 

τους χριστιανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με την επίσημη 

ελληνική μετάφραση του Χάττι-Χουμαγιούν, που δημοσιεύτηκε στην εφημε-

ρίδα της Σμύρνης Αμάλθεια (φ. 16.2.1856), για τη στρατολογία των χριστια-

νών ισχύουν τα παρακάτω:
10

 

«Ἐπειδὴ ἡ ἰσότης τῶν φόρων συνεπάγει καὶ τὴν τῶν ὑποχρεώσε-

ων, ὡς ἡ τῶν καθηκόντων συνεπάγει τὴν τῶν δικαιωμάτων, οἱ χρι-

στιανοὶ ὑπήκοοι καὶ οἱ τῶν ἄλλων μὴ μουσουλμανικῶν θρησκευ-

μάτων ὀφείλουν, καθὼς ἀπεφασίσθη προηγουμένως, νὰ ἐκπληρώ-

σουν, ὡς καὶ οἱ μουσουλμάνοι, τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ περὶ στρατο-

λογίας νόμου. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀντικαταστάσεως ἢ ἐξαγοράσεως εἶναι 

παραδεκτή. Θέλει δημοσιευθῆ τὸ ταχύτερον νόμος πλήρης περὶ 

τοῦ τρόπου τῆς εἰσαγωγῆς καὶ ὑπηρεσίας τῶν χριστιανῶν καὶ λοι-

πῶν μὴ μουσουλμάνων ὑπηκόων ἐν τῷ στρατῷ». 

                                                 
10. Το σχετικό με τη στρατολόγηση των μη μουσουλμάνων άρθρο του Χάττι-Χουμαγιούν 

διατυπώνεται ως εξής (Νικολαΐδης, Ὀθωμανικοί Κώδηκες, σ. 37): «ΚΕ΄. Ἡ ἀρχὴ τῆς 

προσωπικῆς ἀπαλλαγῆς ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας, εἴτε διʼ ἀντικαταστάσεως εἴτε 

διʼ ἐξαγορᾶς, θέλει καταργηθῆ. ΚΣΤ΄. Οἱ ἀναγκαῖοι κανονισμοὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς 

παραδοχῆς εἰς τὰς τάξεις τοῦ στρατοῦ τῶν μὴ μουσουλμάνων ὑπηκόων θέλουσι συντα-

χθῆ καὶ δημοσιευθῆ ὡς οἷόν τε τάχιστα». – Στο Νικολαΐδης, Ὀθωμανικοί Κώδηκες, 

σ. 40, συμπεριλαμβάνεται και το υπόμνημα του Υπουργού Εξωτερικών της Υψηλής 

Πύλης προς τους εν Κωνσταντινουπόλει Αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων περί 

της εφαρμογής του Χάττι-Χουμαγιούν, με το οποίο γνωστοποιείται πως η παραδοχή των 

μη μουσουλμάνων υπηκόων στον οθωμανικό στρατό συνάντησε προσκόμματα, τα ο-

ποία προέρχονται αποκλειστικά από την απέχθεια την οποία εμπνέει στους μη μου-

σουλμάνους υπηκόους η στρατιωτική υπηρεσία. Όμως, σύμφωνα με το υπόμνημα αυτό, 

η Κυβέρνηση δεν παραιτείται από το μέτρο, το οποίο στρέφεται αποκλειστικά προς ό-

φελος των μουσουλμάνων, που υποφέρουν μόνοι τον φόρο του αίματος. Μάλιστα, η 

Κυβέρνηση ερευνά μέσα, για να εισάγει το μη οθωμανικό στοιχείο στον στρατό, είτε με 

την εκούσια εγγραφή, είτε με άλλους όρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποκρούσουν 

τις αντιπάθειες και τις προλήψεις που υπάρχουν. 
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Με μεταγενέστερη απόφαση οι περισσότεροι των μη μουσουλμάνων απαλ-

λάχτηκαν της στρατιωτικής υπηρεσίας και αντί αυτής πλήρωναν στρατιωτι-

κό φόρο· εγκρίθηκε να στρατευτούν μόνο 4.500. Ωστόσο, και γι’ αυτούς 

υπήρχε διχογνωμία στο υπουργικό συμβούλιο, ως προς τον τρόπο που θα 

έπρεπε να καταταγούν, καθώς άλλοι ήθελαν να καταταγούν και οι μη μου-

σουλμάνοι αμέσως στο σύνταγμα, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι προς το παρόν 

ήταν προτιμότερο να σχηματίσουν ιδιαίτερο σώμα μη μουσουλμάνων με 

ιδίους αρχηγούς και αργότερα, όταν γίνουν περισσότεροι και γυμναστούν, 

να κατατάσσονται αλληλοδιαδόχως στο σύνταγμα.
11

 

Παρ’ όλες τις εξαγγελίες της Υψηλής Πύλης, τελικά το χριστιανικό 

στοιχείο –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων– δεν κατετάγη στον οθωμανικό στρα-

τό, ενώ από το 1856 επιβάλλεται ο φόρος bedel στους μη μουσουλμάνους, 

που αντιστοιχούσε με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας και ο οποίος 

πρακτικά αντικατέστησε τον φόρο djizya.
12

 Η θέσπιση του στρατιωτικού 

φόρου bedel αποτέλεσε αφορμή για πολυάριθμες καταχρήσεις και αυθαιρε-

σίες, καθώς πολλοί τούρκοι διοικητές της Μακεδονίας παρουσίαζαν τον α-

ριθμό του χριστιανικού πληθυσμού στις στατιστικές αισθητά μειωμένο, για 

να ιδιοποιούνται ένα μέρος από το γενικό ποσοστό του στρατιωτικού φόρου, 

που προοριζόταν για το ταμείο του κράτους.
13

 

Το θέμα της στρατολόγησης των μη μουσουλμάνων επανήλθε και άλ-

λες φορές.
14

 Τελευταία φορά επανέρχεται μετά την τουρκική μεταπολίτευση 

                                                 
11. Εφημ. Σμύρνης Η Αμάλθεια, φ. 8.2.1857. 

12. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1990, 

σ. 178· Κ. Βακαλόπουλος, «Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της 

Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα», Μακεδονικά 18 (1978). Στο τελευταίο άρθρο 

συμπεριλαμβάνονται πίνακες με τα μπετέλια που πλήρωναν το 1865 οι άρρενες χριστια-

νοί των δώδεκα μαχαλάδων της Θεσσαλονίκης. 

13. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού, Μακεδονία, σ. 181. 

14. Η εφημερίδα της Κπολης Νεολόγος, φ. 5.1.1882, αναδημοσιεύει είδηση από την εφημε-

ρίδα Βακήτ περί υπαγωγής και των μη μουσουλμάνων στη στρατολογία, ενώ η αθηναϊ-

κή εφημ. Αυγή, φ. 13/25.2.1882, αναδημοσιεύει άρθρο από εφημερίδα της Άρτας, σύμ-

φωνα με το οποίο έφτασε διαταγή στην Πρέβεζα που καταργεί την πληρωμή του στρα-

τιωτικού φόρου εκ μέρους των χριστιανών (πετελιάτ ασκεριέ), με τον όρο να υπηρετή-

σουν και αυτοί στον στρατό, όπως οι λοιποί Οθωμανοί. Μάλιστα, σύμφωνα με την ε-

φημερίδα, συστάθηκε επιτροπή εκ μέρους των Οθωμανών προς καταγραφή των νέων 

στρατεύσιμης ηλικίας. Όμως πάλι δίνεται η δυνατότητα της πληρωμής και απαλλαγής 

καθώς: «Πᾶς δὲ ἐκ τῶν χριστιανῶν ὁ μὴ θέλων νὰ καταταχθῇ ἀπαλλάσεται, ὡς καὶ οἱ 

Ὀθωμανοί, πληρώνων εἰς τὸ ταμεῖον πεντήκοντα ὀθωμανικὰς λίρας». 
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του 1908. Η κυβέρνηση του Χουσεΐν Χιλμή πασά το 1909, μετά από μακρές 

συζητήσεις στη Βουλή, ψήφισε νόμο για τη γενική στρατολόγηση μουσουλ-

μάνων και μη μουσουλμάνων.
15

 Ωστόσο, στην πράξη το μέτρο, αντί να εξα-

σφαλίσει την ισονομία των υπηκόων, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο καταπίεσης 

των Ελλήνων και των Αρμενίων. Και αυτό, διότι οι στρατευόμενοι απασχο-

λούνταν κυρίως σε ειδικά τάγματα εργασίας, τα περίφημα amele taburu, 

κάτω από βασανιστικές συνθήκες, με εργασίες που δεν είχαν σχέση με τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις.
16

 Σε πολλούς και την περίοδο αυτή δινόταν η 

δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας πληρώνοντας φόρο, ενώ 

πολλοί ήταν αυτοί που για να αποφύγουν τη στρατολογία μετανάστευαν, 

γεγονός που οδηγούσε στη μείωση του ανδρικού χριστιανικού πληθυσμού. 

Από την εποχή του Χάττι-Σερίφ και εξής η Υψηλή Πύλη συνεχώς επα-

ναφέρει για συζήτηση το ζήτημα της στρατολόγησης των μη μουσουλμά-

νους και δηλώνει πως ουδέποτε παραιτήθηκε από την ιδέα να απαλλάξει 

τους μη μουσουλμάνους από τη στρατολόγηση. Στην πραγματικότητα όμως 

ποτέ η Υψηλή Πύλη δεν σκεπτόταν να εντάξει τους μη μουσουλμάνους στο 

στράτευμα ως ισότιμους με τους μουσουλμάνους, γι’ αυτό και όλοι οι νόμοι 

που ψηφίστηκαν έδιναν δυνατότητες εξαγοράς, γεγονός που επιζητούσε η 

Πύλη, καθώς με τους φόρους που εισέπραττε κάλυπτε τις οικονομικές ανά-

γκες του στρατού της. 

 

                                                 
15. Εφημ. Θεσσαλονίκης Μακεδονία, φ. 5.6.1912· εφημ. Μακεδονία, φ. 5.8.1912. 

16. Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα, Συστημική παράθεση δομών και λειτουρ-

γιών, τ. 1: Το δεσποτικό κράτος, Αθήνα 1990, σ. 529. 
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(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ) 

 

 

Ι. Επιστολές Αναστασίου Φυλακτού
17

 

 

Α΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21933) 

Καστορίᾳ τῇ 3 Δεκεμβρίου 1851 

Πολυπόθητε ἀδελφέ κ. Κωνσταντίνε! 

………………………………………………………………………………………….. 

Τά τῆς Νεοσυλλεξίας μας (περὶ ἧς μάς ζητεῖτε [……]δικὴν ἐξήγησιν) ἀκόμη δέν εἶναι 

γνωστόν ἤ καλῶς ἤ κακῶς, ὅτι μόνον θετικόν δύναμαι πρός τό παρόν νά σᾶς εἴπω, 

εἶναι, ὅτι ἕνας κάποιος Χριστόδουλος Ὡρολογᾶς
18

 συμπολίτης μας, κατοικῶν εἰς Βι-

τώλια, γράφει πρός τούς συγγενεῖς του ἐδῶ ὅτι ἀφέθη πλέον ἀπό μέρους τοῦ σουλτά-

νου ἡ Νεοσυλλεξία, και κατά Συνέπειαν ἦλθον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως τά μπιτέλια
19

 

τῶν Βιτωλίων και Ἀχρίδος. ἀλλά κατά δυστυχίαν ἐκ τῶν 16 μπιτελίων ἦλθον μόνον 4. 

δηλ.τό ¼ τά δέ ¾ ἐχάθησαν οὕτω πως. 6 ἐτούρκευσαν, 4 ἐπνίγησαν καί 2 ἄλλα 

ἀπέθαναν ἐξ ἀσθενείας. Βασιμοτέρους πληροφορίας στερούμενος δέν δύναμαι καί να 

Σᾶς εἴπω ἄλλό τι θετικόν. Τά αὐτά μεταδίδεται καί τῷ κοινῷ φίλῳ κ. Ἀργυριάδῃ πρός 

ὅν ἐγχειρίζετε καί το ἐσώκλειστον. Ἀπό τούς ἀπεσταλμένους εἰς Κωνσταντινούπολιν 

δέν ἔχουσι νεώτερον γράμμα τό κοινόν μας.
20

 Εἰκάζεται ὅμως ἐκ πολλῶν αἰτίων ὅτι 

τῷ ὅντι θα ἀφεθεῖ ἡ νεοσυλλεξία. 

 

                                                 
17. Ο Αναστάσιος Π. Φυλακτός ήταν Καστοριανός έμπορος, γυναικάδελφος του Κ. Δ. 

Τακιατζή. 

18. Το επώνυμο Ωρολογάς απαντά σε έγγραφα της Καστοριάς κατά την περίοδο εκείνη. 

19. Μπιτέλια από τη λέξη bedelli: στρατιώτης εξαγοράζων τη θητεία του· Μεν. Δημητριά-

δης, Λεξικόν Ελληνο-Τουρκικόν Τουρκο-Ελληνικόν, εκδ. Κακουλίδη, Αθήνα 1989. 

20. Σε κώδικα που σώζεται στη Βιβλιοθήκη Καστοριάς και στον οποίο είναι σημειωμένα 

έσοδα και έξοδα, στη μερίδα των εξόδων στις 4 Μαΐου 1851 σημειώνεται : Γρ. 500 δι’ 

ὅσα κατ’ ἔγκρισιν τῆς κοινότητας ἐδόθησαν τούς ἀντιπροσώπους μας οἵτινες ὑπῆγαν διά 

Κωνσταντινούπολιν μέ ἀναφοράν ἵνα ἐμποδίσωσιν τήν συλλογήν ἐκ τοῦ ἔθνους μας 

στρατιωτῶν.  
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Β΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21937) 

Καστορίᾳ Τήν 4 Ἰανουαρίου 1852 

Λίαν μοι ποθητέ καί ἀκριβέστατε ἀδελφέ κ. Κωνσταντίνε! 

………………………………………………………………………………………………… 

Τῷ ὅντι, καθώς ἐμάθετε, ἐστάλη εἰς ἡμᾶς καί πάλιν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Μεχτούπ 

Σαμπίκ
21

 διά τήν Νεοσυλλεξίαν και ἐσυνάχθη τό μεμλεκέτ
22

 κατά διαταγήν τοῦ ἡγε-

μόνα μας. Ἀπεκρίθησαν ὅμως καί πάλιν ὅτι κατ  ο δένα τρόπον δέν ἔχουν ῥιζᾶν
23

 νά 

τραβήξουν κουρᾶν.
24

 Αὐτό προφορικῶς. ἔγινε δε καί ἔγγραφη ἀναφορά ἐνυπόγραφη 

καί ἐνσφράγιστη παρ’ ὅλων τῶν βεκήλιδων
25

 τῶν διαφόρων κωμοπόλεων καί χωρίων 

τῆς ἐπαρχίας μας πρός τόν Καϊμακάμην
26

 μας καί τό Μεζλῆσι
27

 ἐν’ ᾗ ἐπαναλαμ-

βάνουσι τά αὐτά ἐν περισσοτέροις. Ἀντίγραφον τῆς ἀναφοράς θέλει σταλῆ πρός τούς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει Συνεπαρχιώτας μας, πρός γνῶσιν καί ὁδηγίας των. Τό βέβαιον 

εἶναι ὅτι ὅλοι ἐνταῦθα μικροί καί μεγάλοι ἔχουσιν ἐλπίδα ἀφέσεως τοῦ Νεοφανοῦς 

τούτου ἀντικειμένου εἰς τήν ἐπαρχίαν μας, καί  ς ἐκ  τούτου ἔχουν θάρρος καί 

ἀφοβίαν καί εἴθε  ς ἐλπίζομεν, ἐντός ὀλίγου νά μᾶς φθάσῃ καί ἡ θετική εἴδησις τῆς 

τελείας ἀφέσεως. 

 

 

Γ΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ21935) 

Καστορίᾳ Τήν 30 Ἰανουαρίου 1852 

Ποθεινότατε ἀδελφέ μου κ. Κωνσταντῖνε! 

……………………………………..…………………………………………………… 

Περί της Νεοσυλλεξίας Σᾶς λέγω ὅτι ψιθυρίζεται καί ἦλθαν πάλιν γράμματα πρός τόν 

Διοικητήν καί τόν Δεσπότην, πλήν ἀκόμη δέν εὐγῆκε τίποτε εἰς τό φανερόν. οὐδείς 

ὅμως φόβος, ἐπειδή τό [τζεκήνι] ἅπαξ ἐδόθη. τό ἀποβησόμενον λεπτομερῶς σᾶς τό 

γράφω ἀκολούθως. 

                                                 
21. Μεχτούπ Σαμπίκ: η προηγούμενη επιστολή· mektup: επιστολή· sabik: πρώην, τέως· 

Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

22. Μεμλεκέτ/memleket: χώρα, επικράτηση, memleketli: αυτόχθων, συμπατριώτης· Δημη-

τριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

23. Ῥιζᾶ/riza: συναίνεσις, συγκατάθεση, Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

24. Κουρᾶ/kura: κλήρος, κλήρωση· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π.  

25. Βεκήλης/vekil: επίτροπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

26. Καϊμακάμης/kaymakam: τοποτηρητής, υποδιοικητής· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 

27  Μεζλῆσι/meclis: συνάθροιση, συμβούλιο· Δημητριάδης, Λεξικόν, ό.π. 
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ΙΙ. Επιστολή Ράλλη Αλβανού 
28

 (ΔΒΚ/Λ22073) 

Κορυτζά 27 7βρίου 1852 

ἔντιμε Σύγγαμβρε Κύρ Κώτζιο ὀλοψύχως σᾶς ἀσπάζομαι σύν ὅλων τῶν οἰκιακῶν σας. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ἐδώ οἱ Χριστιανοί εὑρίσκουνται εἰς ἀντράλαις, διότι ἤλθεν κουράς ἀπό 6 μέλη διά τήν 

ἐκτέλεσιν τῆς Νεοσυλλεξίας. Ἡ ἀπολογίαν των ἐστάθη ἐγγράφως ὅτι τά πολλά αἴτια 

δέν ἔχουν ῥιζάν, και ἀμέσως ἐγίνικεν Μασμπατάς
29

 και ἐστάλλη εἰς Βιτώλια καί περι-

μένεται ἡ ἀπάντησις ἀπό τόν Ὀμέρπασιαν
30

 περί τοῦ ἀποβισομένου και ὁ θεός νά τό 

εὐγάλη εἰς καλόν. ὑγιαίνετε. 

                                                 
28. Ο Ράλλης Αλβανός ήταν σύγγαμβρος του Κ. Δ. Τακιατζή. Από την αλληλογραφία προ-

κύπτει πως ήταν παντρεμένος με την Τιούκω Φυλακτού, αδελφή της Αναστασίας Φυ-

λακτού, συζύγου του Κ. Δ. Τακιατζή. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Βουκουρεστίου 

Η Ίρις, φ. 16.8.1871, ο Ράλλης Αλβανός ήταν γραμματέας του Σαχίν μπέη. Στο ίδιο α-

ναφέρεται πως ο Ράλλης Αλβανός αφιέρωσε την περιουσία του, που αποτελούνταν από 

τρεις χιλιάδες φλουριά, υπέρ των εκπαιδευτικών καταστημάτων της Καστοριάς, ενώ 

κράτησε για τον εαυτόν του ένα μικρό εισόδημα, για να ζήσει. Από το 1846 ώς το 1876 

αναφέρεται σε πολλά έγγραφα ως μέλος της εφορίας των σχολείων (Εμμ. Κουτσιαύτης, 

Η Ελληνική Εκπαίδευση στην Καστοριά τον ΙΘ΄ αιώνα, Καστοριά 2001, σ. 308-310). Το 

όνομά του απαντά πολύ συχνά σε κώδικες δωρητών και ευεργετών των σχολών και της 

πολιτείας Καστοριάς (Εμμ. Κουτσιαύτης, Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Επίσκο-

ποι Μητροπόλεως Καστοριάς, 150 χρόνια (1850-2001), Καστοριά 2006, σ. 173). Επί-

σης, τον συναντούμε συνδρομητή σε βιβλία της εποχής του. 

29. Μασμπατάς/mazbata: Πρακτικό (από το zapt: κρατώ), με το οποίο οι υπογράφοντες 

προβαίνουν σε ορισμένες διαπιστώσεις και διατυπώνουν συγκεκριμένα αιτήματα· Νεο-

κλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα, Συστημική παράθεση δομών και λειτουργιών, 

τ. ΙΙ: Η δοσιματική διοίκηση, Αθήνα 1990, σ. 461. 

30. Ομέρ πασάς: τούρκος στρατηγός (1806-1871), χριστιανός εξισλαμισμένος κροατικής 

καταγωγής. Σπούδασε στη Σχολή Οδοποιίας της Βιέννης και εργάστηκε αρχικά ως μη-

χανικός στη Δαλματία. Στη συνέχεια στην υπό οθωμανική κατοχή Βοσνία, αποβλέπο-

ντας στην επαγγελματική του άνοδο, ασπάστηκε τον ισλαμισμό, μετονομαζόμενος από 

Μιχαήλ Λάττας σε Ομέρ. Μόλις ανήλθε στον θρόνο ο Αμπντούλ Μετζίτ Α΄ (1839), ο 

Ομέρ, ο οποίος είχε διατελέσει δάσκαλός του, εντάχθηκε στον τουρκικό στρατό. Πολέ-

μησε εναντίον του Μωχάμετ Άλι της Αιγύπτου (1840) και αργότερα διορίστηκε διοικη-

τής του Λιβάνου. Στη συνέχεια διορίστηκε αρχιστράτηγος των εν Ρωμυλία ταγμάτων 

και κατέστειλε εξεγέρσεις στη Βαλκανική (Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη), ενώ αργότε-

ρα έλαβε μέρος στον Κριμαϊκό πόλεμο (1853-56). Μετά την πτώση της Σεβαστούπολης 

επέστρεψε στο Μοναστήρι (Βιτώλια). Στα προξενικά έγγραφα αναφέρεται πως δεν 

γνώριζε ανάγνωση και γραφή, κρατούσε εχθρική στάση εναντίον των ευρωπαίων προ-

ξένων, υπέθαλπε την κατάσταση της τρομοκρατίας, έτρεφε μίσος εναντίον των χριστια-

νών και ήταν γνήσιος εκφραστής της τουρκικής πολιτικής ιδεολογίας μετά το τέλος του 

Κριμαϊκού πολέμου. Η παρουσία του Ομέρ πασά στο Μοναστήρι επανέφερε το παλαιό-

τερο καθεστώς της απόλυτης διοικητικής διαφθοράς· Κ. Βακαλόπουλος, «Ιστορική ε-

ξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της βορειοδυτικής μείζονος Μακεδονίας κατά την πε-

ρίοδο του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μακεδονικά 22 (1982) 23-24· ο ίδιος, «Α-
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ΙΙΙ. Επιστολές Δ. Αργυριάδη
31

 

Α΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ22159) 

Τήν 7 8/βρίου ἐκ Σιατίστης 

Ἀξιότιμε φίλε καί ἰσάδελφέ μοι Κύριε Κωνστ:Δ:Τακιατζῆ 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                   
ναταραχή στη Μακεδονία στις παραμονές του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μα-

κεδονικά 27 (1989) 5. Κατά την Κρητική Επανάσταση (1866-1069) στάλθηκε ως στρα-

τηγός στην Κρήτη. Την προσωπικότητα του Ομέρ πασά, την οικογένειά του, τους φί-

λους του και τους εχθρούς του, καθώς και τη δράση του κυρίως κατά την περίοδο που 

ζούσε στη Βοσνία, περιγράφει ο νομπελίστας ποιητής, μυθιστοριογράφος συγγραφέας 

και διπλωμάτης Ιβο Άντριτς σε ημιτελές μυθιστόρημα με τίτλο Omerpaša Latas. 

31. Ο Δημήτριος Αργυριάδης ήταν γιος του λογίου και δασκάλου Αργυρίου Παπαρίζου. 

Γεννήθηκε το 1805 στη Σιάτιστα ή στην Εράτυρα, τόπο καταγωγής των γονέων του. 

Διδάχθηκε τα εγκύκλια μαθήματα από τον πατέρα του, στη Σιάτιστα και συνέχισε τις 

σπουδές του στην Καστοριά και στις Σέρρες δίπλα στον πατέρα του, που σχολαρχούσε 

στις πόλεις αυτές. Στις Σέρρες μάλιστα, ενώ ήταν μαθητής, δίδασκε σε μια τάξη. Κά-

ποιες δυσάρεστες καταστάσεις που βίωσε στις Σέρρες και τις οποίες περιγράφει σε επι-

στολή προς τον αδελφό του Νικόλαο, η οποία δημοσιεύεται στο βιβλίο του Πύρραμος 

και Θίσβη, θα τον αναγκάσουν να φύγει, να περιπλανηθεί ως γραμματέας Μητροπολί-

του σε χωριά της Βουλγαρίας και, αφού εργαστεί για λίγο ως σχολάρχης στη Σιάτιστα 

και την Κωνσταντινούπολη, να καταλήξει τελικά στη Βιέννη για συνέχιση των σπου-

δών του. Παράλληλα, στη Βιέννη μαζί με τον αδελφό του Νικόλαο αναπτύσσει έντονη 

συγγραφική δραστηριότητα. Η τραγωδία του Πύρραμος και Θίσβη, καθώς και η Γεω-

γραφία του Αδριανού Βάλβι και τα Πρακτικά του ευγενεστάτου βαρώνου κυρίου Κωνστα-

ντίνου Μπέλλιου, που εξέδωσε με τον αδελφό του Νικόλαο, αποτελούν έργα του κατά 

την περίοδο παραμονής του στη Βιέννη. Μετά τη Βιέννη, αναλαμβάνει την εκπαίδευση 

των εγγονών τού Βέλλιου, ενώ περιηγείται τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το 1841 έρχε-

ται για λίγο στην Ελλάδα και επιμελείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα του· πρόκειται 

για Τα εις τον Όμηρον προλεγόμενα του Κοραή. Το έργο αποτελεί προλεγόμενα σε κάθε 

μία από τις τέσσερις ραψωδίες της Ιλιάδας που εξέδωσε ο Κοραής στο Παρίσι κατά τα 

έτη 1811, 1817, 1818 και 1820. Ο Αργυριάδης είναι ο πρώτος που συγκροτεί τα προλε-

γόμενα σε αφήγημα, τα προλογίζει, τα σχολιάζει και τα εκδίδει ως αυτοτελές έργο. Λί-

γα χρόνια μετά, το αφήγημα αυτό, το γνωστό ως Παπατρέχας, θα αποτελέσει διδακτέα 

ύλη στα σχολεία της Ελλάδας. Γρήγορα όμως θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, θα ταξιδέ-

ψει στο Βουκουρέστι, όπου θα ανοίξει σχολείο και θα εκδώσει την πρώτη ελληνική ε-

φημερίδα με τίτλο Ο Ζέφυρος του Ίστρου. Μετά από επιθυμία των γονέων του, έρχεται 

στην πατρίδα του Σιάτιστα, όπου «ανασκευάζει» το σπίτι του το 1844, διακοσμώντας 

το με ποικίλες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις, ενώ στη συνέχεια νυμφεύεται. Έκτοτε 

τον συναντούμε σχολάρχη σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, όπως Καστοριά, Κοζά-

νη, Σιάτιστα και Βέροια. Δίδαξε επίσης στη Θεσσαλονίκη και την Κλεισούρα. Το κύρος 

του Αργυριάδη ως δασκάλου ήταν τέτοιο, που κατά τις μετακινήσεις του από πόλη σε 

πόλη τον ακολουθούσαν και μαθητές του. Είχε πλούσια συγγραφική και εκδοτική δρα-

στηριότητα. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη το 1875. 
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τά παρ’ ἡμῶν νέα εἶναι ταῦτα: προχθές ἐλάβομεν γράμμα μέσον Ναούμ Μώραλη
32

 

ἀπό 27 τοῦ παρελθόντος ἐν ᾧ μᾶς γράφει ὁ κ. Στέφανος Λέκου,
33

 ὑπουργός ὅλην τῆς 

ἐν Κωνστ.λει περί νεοσυλλῃξίας ὑποθέσεως, ὅτι ὑψηλή διαταγή ἐξεδόθη διά νά ἀνα-

γνωσθῇ εἰς Βιτώλια καί εἰς Καστορίαν, ὅτι ἡ Α:Μ χαρίζεται πλέον διά τό ὑπήκοόν της 

τήν νεοσυλλῃξίαν καί νά ἐπιστρέψουν οἱ δι’ αὐτήν τήν αἰτίαν φυγόντες νέοι κλπ. τά 

ὁποῖα μᾶς βεβαιοῦν θετικῶς.φίλος ἐκ Καστορίας… μοί γράφει νά εἴπω πρός τούς 

ἐδῶ, ὅτι πρό ἡμερῶν σοβαρόν καταχθόνιον συμβούλιον καί Τούρκων καί Ἀρχιερέων 

συγκροτηθέν εἰς Βιτώλια ἀπέστειλε τόν Παπά Στόητζον
34

 εἰς Κορυτσᾶν κατά διαταγήν 

τοῦ Πελαγωνείας νά προσπαθήσῃ διά τοῦ ἐκεῖ Ἀρχιερέως νά πείσῃ τούς χριστιανούς 

νά μή συμφωνοῦν μεθ’ ἡμῶν, ἀλλά νά δώσουν δύο τρία τζαπκήνια νιζάμι
35

 ἄλλως 

θέλουν μετανοήσει, ἀλλ’ οἱ κ.κ προύχοντες τῶν ἐκεί δέν ἠθέλησαν ν’ ἀκούσουν. Ὁ 

Ἀρχιερεύς μετεκάλεσε τούς Ἱερεῖς νά ὑπογράψουν κἄν αὐτοί εἰς τοῦτο, ἀλλά καί 

ἐκεῖνοι ἀντέτειναν καί εἶπαν ὅτι κάλλιον ἐπιστρέφουν τά καλημαύχια, παρά νά παρα-

δώσουν μ’ εὐχαρίστησιν τά τέκνα των. ἐπί τέλους ὁ Παπά Στόητζιος μετά τοῦ Δεσπό-

                                                 
32. Ναούμ Μώραλης: Καστοριανός έμπορος, ο οποίος νυμφεύθηκε την κόρη του Σιατιστι-

νού Γεωργίου Νιόπλιου και εγκαταστάθηκε στη Σιάτιστα.  

33. Στέφανος Λέκου ή Λέκκου (1813-1890): Κλεισουριώτης τραπεζίτης στην Κωνσταντι-

νούπολη, γιος του Κλεισουριώτη Τσιότσιου (Γεωργίου) Λέκκου, μεγαλεμπόρου στη 

Βιέννη, στην εμπορική συντροφία του οποίου είχε δραστηριοποιηθεί και ο Στέφανος το 

1838 (βλ. Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη, Αθήνα 2011, σ. 404· Ν. Σιώκης, Η 

πνευματική κίνηση και ζωή στη Δυτική Μακεδονία: η Κλεισούρα κατά τον 19ο αιώνα επί 

τη βάσει ανέκδοτων εκκλησιαστικών κωδίκων, εγγράφων και λοιπών πηγών, σ. 70, διδα-

κτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2010). Επίσης ήταν συνιδρυτής και χρηματοδό-

της της «Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος» και οικονομικός σύμβουλος 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου (βλ. Π. Τσουμής, «Προσωπικότητες της Μακεδονίας. 

Πέτρος Γ. Λέκκος», Ελιμειακά 45, 2000, 126-135). Ήταν συνιδρυτής και κηδεμόνας 

του Εκπαιδευτικού Φροντιστηρίου Κωνσταντινούπολης, το οποίο ιδρύθηκε τον Ια-

νουάριο του 1862, με κύριο σκοπό τη διάδοση των γραμμάτων στους ορθόδοξους 

λαούς του οθωμανικού κράτους, και μάλιστα στο γυναικείο φύλλο, άνευ διακρίσεως 

και καταγωγής ή γλώσσας και μόρφωσης (εφημ. Κπολης Ανατολικός Αστήρ, φ. 

28.2.1862). Υπήρξε, τέλος, και αντιπρόσωπος της Καστοριάς στην «Εθνοσυνέλευση» 

του Πατριαρχείου (Ανατολικός Αστήρ, φ. 2.7.1873). Το όνομά του απαντά συχνά στους 

κώδικες με τους δωρητές των σχολείων της Κλεισούρας (Σιώκης, ό.π., σ. 107). Πέθανε 

το 1890 και ετάφη στο νεκροταφείο του Σισλί. 

34. Από τον γάλλο πρόξενο Bughas, που έκανε περιοδία στο Μοναστήρι το 1855, αναφέρε-

ται ιερέας παπα-Στόικος, δεξί χέρι του μητροπ. Πελαγονίας, ο οποίος ασκούσε μεγάλη 

επιρροή επάνω του και είχε επαφές με τις τοπικές τουρκικές αρχές· Κ. Βακαλόπουλος, 

«Ιστορική εξέλιξη του γεωγραφικού χώρου της Βορειοδυτικής Μείζονος Μακεδονίας 

κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)», Μακεδονικά 22 (1982) 23. 

35. Ταπκίνης/τσαχπίνης/çapkin: άτακτος, αλήτης, αγυιόπαις, ακόλαστος, μοχθηρός και κατά 

κυριολεξία βραδυπόρος· Κ. Κουκίδης, Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων εκ 

της Τουρκικής, Αθήνα 1960 [ανάτυπο  από τους τ. 24-25 του Αρχείου του Θρακικού λα-

ογραφικού και γλωσσικού θησαυρού]. – Νιζάμης: τούρκος στρατιώτης του τακτικού 

στρατού. 
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του καί Σιαχήμπεγη
36

 ἔλαβαν τάχα τό νοφοῦζι
37

 καί ἐτράβηξαν κουρᾶν καί ἔπεσαν δύο 

παιδιά φευγάτα εἰς Αἴγυπτον καί θά στείλουν νά τά πάρουν. οἱ πρόκριτοι ὅμως κατα-

φέρθησαν κατά τοῦ Ἀρχιερέως των καί τοῦ ἔῤῥιψαν τά πράγματα ἔξω ἀπό τήν Μη-

τρόπολιν ( ἀλλ’ ὅλα τά μή) τό διάμεσον εἶναι φήμις. βέβαιον δέν γνωρίζομέν τι. 

…………………………………………………………………………………………………… 

ὁ Δεσπότης μας ἔπεσεν ἀπό τό ἀλογόν του καί ἐκτύπησε δεινῶς, ὥστε βασταζόμενος 

κινεῖται, κατ’ αὐτάς δέ ἔρχεται εἰς τήν Μητρόπολίν του. ταῦτα μᾶς βεβαιοῖ ὁ Θωμᾶς 

πατζιανάκης μου, τόν ὁποῖον ἐστείλαμεν προχθές νά τοῦ ὁμιλήσῃ  ς ἐκ μέρους ὅλης 

τῆς κοινότητός μας, ὅτι ἄν τοῦ ἔλθῃ πατριαρχική ἐπιστολή,  ς ἔμαθα πληροφορημέ-

νος ἀπό φίλον… ὅτι ἤ τοῦ ἦλθεν ἤ θέλει τοῦ ἔλθῃ, μή τύχει καί πράξει τι, ἤ ὑποσχεθῇ 

ἤ προτρέψῃ τινα, διότι ὕστερον μετανοεῖ. μανθάνομεν θετικώτατα ὅτι οἱ τρεῖς 

Ἀρχιερεῖς Καστορίας, Σισανίου καί Κορυτσᾶς ἐπαπειλοῦνται νά χάσουν τάς ἐπαρχίας 

των ἄν δέν πείσουν τούς χριστιανούς των. μεθαύριον θετικώτερα. 

αὐτός δέ μένω μ’ ὅλην τήν ἀδελφικήν εἰλικρίνειαν 

 

Ὅλως ἰδικός σας Δ. Ἀργυριάδης 

 

 

Β΄ Επιστολή (ΔΒΚ/Λ22168) 

Ἀξιότιμε φίλε και Ἰσάδελφέ μοι Κύριε Κωνστ: Δ: Τακιατζῆ 

Τήν 10: 8/βρίου ἐκ Σιατίστης  

....................................................................................................................................... 

                                                 
36. Ο Σ(ι)αχίν μπέης καταγόταν από παλιά δυναστική οικογένεια (Παν. Τσολάκης, Η αρχι-

τεκτονική της παλιάς Καστοριάς, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 172), που κατά την εισβολή των 

Αλβανών ήρθε στην Καστοριά, ενώ αργότερα προσχώρησε στο Ισλάμ. Πατέρας του 

ήταν ο Μεχμέτ μπέης, που είχε διατελέσει τοπάρχης της Καστοριάς τα χρόνια του Αλή 

πασά. Ο Σαχίν μπέης έφερε το προσωνύμιο Κοστούρης, από την αλβανική ονομασία 

Κόστουρ της Καστοριάς Το 1828 εκλέχτηκε τοπάρχης Καστοριάς και στη συνέχεια ως 

καϊμακάμης Καστοριάς ήταν ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας όλης της περιοχής, είχε δε 

οικονομικές συναλλαγές με κατοίκους της περιοχής της Σιάτιστας (το όνομά του το συ-

ναντούμε πολύ συχνά σε έγγραφα του Αρχείου Ζουπάν-Μωραΐτη), Βογατσικού, Λεχό-

βου, Βλάστης και Κλεισούρας. Ο Σαχίν μπέης είχε τεράστια περιουσία, μεγάλη επιρροή 

στους Τούρκους, καταπίεζε τους χριστιανούς και επιβαλλόταν ακόμα και στην τουρκι-

κή διοίκηση. Το 1852 η έδρα του καϊμακάμη μεταφέρθηκε από την Καστοριά στην Κο-

ρυτσά, όπου μετακόμισε και ο Σιαχίν μπέης. Πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες από ε-

πιστολή του Δ. Αργυριάδη προς τον Κ. Δ. Τακιατζή (Λ22176), τον Ιανουάριο του 1853 

από «πυρετό ολέθριο». 

37. Nüfus: ψυχές, άτομα, πληθυσμός· nüfuz: επιρροή, ισχύς, εκτιμώμενος και εισακουόμε-

νος άνθρωπος· nüfuzlu: ο έχων ισχύ, κύρος. 
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Τά παρ’ ἡμῶν νέα δέν περιέχουν περίεργόν τι, μήτε ἀντάξιον: εἶναι δέ  ς σᾶς προέ-

γραφον: οἱ κεκλεισμένοι εἰς Κορυτσᾶν Σιαχήμπεγης, Δεσπότης, Αιδ. Στόητζιος χωρίς 

τινος ἄλλου παρά ἐρήμην ἔῤῥιψαν τάχα κουρᾶν καί ἔπεσαν εἰς Κορυτσᾶν 2: νέοι λεί-

ποντας εἰς Αἴγυπτον, ἀλλ’ ἐδῶ ἐφάνη κίνημα βίαιον, μήτε θέλει φανῇ,  ς εἰκάζομεν. 

εἶναι δέ ἴσως διά νά φοβίσουν, δικαιολογηθοῦν ἤ ὁ διάβολός τους ἠξεύρει. εἰς ἡμᾶς 

ὅμως ἐντύπωσιν δέν ἔκαμεν ἐπειδή γνωρίζομε ὅτι ζητεῖται εὐχαρίστησις καί [ὅσα] δέν 

ἐπιφέρεται ἄν ῥίπτουν καί ἄν κληροῦνται ξένα παιδία ὅλη μέρα, ἐκτός ὅταν τά δώσουν 

καί τά πάρουν. ἀλλά τοῦτο τό ἔκαμναν καί ἀπό πρῶτον 

....................................................................................................................................... 

Ὁ Ἀρχιερεύς μας κατ’ αὐτάς ἔρχεται. πολλά λέγουν καί κατ’ αὐτοῦ καί ὅτι εἶναι 

συνασπισμένος μετά τοῦ Καστορίας ὅμως προσπαθεῖ νά ῥίψῃ εἰς τούς δύο αὐτούς 

συναδέλφους του τό σφᾶλμα, ἀλλά μετά τήν ἔλευσίν του σᾶς γράφω θετικώτερα ἐν 

τοιούτω μή πιστεύῃτε τά διαδιδόμενα.  

ὅλως ἰδικός σας  

Δ:Αργυριάδης 

 

Από μια άλλη επιστολή όμως του ίδιου αρχείου, την οποία απέστειλε στις 9 

Οκτωβρίου 1853 ο Αργυριάδης προς τον Κ. Δ. Τακιατζή, φαίνεται ότι και 

στην Καστοριά παρατηρήθηκαν στρατολογήσεις και απελευθερώσεις νεο-

συλλέκτων το 1852, καθώς ο Δ. Αργυριάδης γράφει (ΔΒΚ/Λ22180): 

 

Ἀξιότιμε φίλε μου Κύριε Κωνστ:Δ:Τακιατζῆ 

Τήν 9: 8/βρίου ἐκ Σιατίστης 

 

τῷ Κυρίῳ Χαρισίῳ
38

 προσφέροντες τούς ἀσπασμούς μου εἴπατε τήν ἄκραν περιέρ-

γειάν μου ἥν ἔχω διά νά μάθω τά ἐκ Καστορίας, ἄν τῷ ἔγεινεν ἡ πρόσκλησις. τῷ δέ 

Κυρίῳ Φαρμακίδῃ,
39

 ὅτι φροντίζω καί εἰς Κλεισούραν οἵαν ἔγραψα, ἀλλ’ ἐκεῖ εἰσέτι 

διαμένει  ς ὑποδιδάσκαλος νέος τις συμπολίτης των, ὅνπερ ἤρπασαν πέρυσι  ς νεο-

                                                 
38. Εννοεί τον Χαρίσιο Χατζηλάρη ή Χατζηλαρίδη, τον οποίο συναντούμε ως αλληλοδιδά-

κτη στη Βλάστη από το 1855 ώς το 1859· Μιχ. Καλινδέρης, Ο βίος της κοινότητας της 

Βλάστης επί τουρκοκρατίας: εις το πλαίσιον του δυτικομακεδονικού περιβάλλοντος, [Ε-

ταιρεία Μακεδονικών Σπουδών], Θεσσαλονίκη 1982, σ. 108. 

39. Δάσκαλο Φαρμακίδη που να δίδαξε στην Κλεισούρα την περίοδο εκείνη δεν εντοπίσα-

με, ούτε εντοπίσαμε αναφορές σε δάσκαλο Φαρμακίδη στην Κοζάνη στα μέσα του 

19ου αιώνα. Πολύ αργότερα εντοπίζουμε τον Ιωάννη Κ. Φαρμακίδη, Ελληνοδιδάσκαλο 

Β΄, ο οποίος γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1864· βλ. ηλεκτρ. Ιστότοπο Πανδέκτης, Οι λει-

τουργοί της Εκπ/σης, 19ος αι. [http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/10442/129216]. 
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σύλλεκτον καί ἠλευθέρωσαν.
40

 Ὁπόταν δέ ἀποστείλωσιν αὐτόν ἤ ἐδῶ ἤ εἰς Ἑλλάδα 

διά νά διδαχθῇ τήν ἀλληλοδιδακτικήν ὁ μόνος, ὅστις ἀναπληρώσει αὐτόν ἔσται ὁ 

Φαρμακίδης, μ’ ὅλον ὅτι ἐλπίζω ταχύτερον νά τῷ παῤῥησιασθῇ ἄλλη τύχη. 

                                                 
40. Πιθανόν να πρόκειται για τον Μιχ. Δ. Γιάννη, καθώς από το 1850 ώς το 1857 στην 

Κλεισούρα δίδασκαν ο Σιατιστινός Αναστάσιος Βήκας και ο αλληλοδιδάκτης Μιχαήλ 

Δ. Γιάννη. 
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Εικ. 1. Α΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21933. 

 



ΝΕΟΣΥΛΛΕΞΙΑ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ 211 

. 

 

Εικ. 2. Β΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21937. 
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Εικ. 3. Γ΄ Επιστολή Αναστασίου Φυλακτού, ΔΒΚ/Λ21935. 
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Εικ. 4. Επιστολή Ράλλη Αλβανού, ΔΒΚ/ Λ22073. 
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Εικ. 5. Α΄ Επιστολή Δ. Αργυριάδη, ΔΒΚ/Λ22159. 
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Εικ. 6. Β΄ Επιστολή Δ. Αργυριάδη, ΔΒΚ/Λ22168. 
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Nice Fracile, Tragom antičkih metričkih stopa. Komparativna etnomuzikolo- 

ška proučavanja, [Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu], 

ed. Alumni, Novi Sad 2014, pp. 238 [In the Wake of Classical-Antiquity 

Metric Feet – A Comparative Ethnomusicological Study]. 

 

 
 

Review by Athena Katsanevaki 

 

Fracile’s work opens a field of comparative ethnomusicological research 

among the musical traditions in the Balkans based on a rhythmometric anal-

ysis of these musics. Fracile derives his potentials from his personal field-

work as well as from extensive archival research. Whatever the oppositions 

of the reader would be regarding more specific conclusions or rather say 

whatever the scientific discussions initiated in the text of this book might be 

it is exactly this reason that this monograph becomes a special and important 

contribution to the field of comparative ethnomusicology on the basis of the 

musical form. 

One might consider that an important motive for the research contacted 

by Nice Fracile were previous works and researches conducted by other re-

searchers in the Balkans like Bela Bartok’s Brailioiu’s Radulescu’s, Baud-

Bovy’s and Georgiades’s focusing on specific areas:  

First Radulescu’s conclusions about Choreios Alogos in Rumanian mu-

sic also in Greece and elsewhere in the Balkans, also the work of Bela 
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Bartok in different areas in the Balkans. The most important first conclu-

sions and observations by Constantin Brailoiou on the Aksak rhythm and the 

syllabic giusto as well as “le rhythm infantin” the children’s rhythm together 

with the observations by Baud Bovy on the Epitrit and its serious contradic-

tion with Georgiades. A contradition based on Georgiades’s view on the mu-

sical meaning of the static rhythm and the musical meaning of Alogos Dac-

tylos (irrational dactylic meter). 

Fracile’s attempt is motivated by the existence of common rhythmic 

motives and forms which create a continuous inner flow which one would 

name a repetitive meter. 

The “coincidence” and identification of many such motives which are 

based on rhythmic shapes created by the two basic rhythmic durations a first 

one shorter and a longer which is two times the first one makes a binary rela-

tionship, similar with that of the binary relationship of the short and long 

duration of the ancient Greek meters. While it orientates the writer to sys-

tematic classification of these “coincidences”. Such a classification becomes 

very useful and important in order to initiate the systematic comparative 

work on the question of rhythm and the ways of its creations especially in 

the area of the Balkans.  

But I would consider even more important his view on the importance 

of these rhythmic forms and their relation to the poetic meter as well as the 

transition of these rhythmic forms related to special types of verse (for ex-

ample the octasyllabe found in different areas of the Balkans) from one lan-

guage to the other just because of their special relation to these verses. 

In other words the functionality of the rhythmic forms of poetic verses 

like octasyllabe (4+4) as a vehicle for an interference of the Balkan tradi-

tions with each other. The rhythmic forms which are due to the shape of 4+4 

in octasyllabe for example can be common in many traditions and might 

help to other kind of transitions. Nonetheless Fracile observes a flexibility 

considering the way musical metrical foot of the melody applies on the me-

ter of the verse or (the other way round) the poetic meter and verse to the 

musical metrical foot and meter. 

He also observes the importance of syncopation or as he names it the 

“dotted iamb” in the Hungarian and Slovakian songs.  
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Especially important is his point about the “formal units” in the tradi-

tional melodies. He points that when a melody is based on a metrical foot 

then it presents a similar musical metrorhythmic texture throughout the mu-

sical strophe. The structure of the palmos and the accent in these melodies 

are defined exactly by this type of the metrical foot. 

Fracile observes that among the archaic ritual songs in many areas of 

Southeastern Europe there exist similar metrorhythmic forms with a similar 

structure as a verse but not with the same musical accent. If the verse is of 

another poetic meter and the melody of another one (metrorhythmic type) 

there is no correspondence between the lectical and musical accent. I believe 

that this point permits us to come closer to a deeper research of the peculiari-

ties of the musical cultures in the Balkans introducing basic questions for 

such “outside contradictions”. Fracile’s work as he himself points at the end 

of his conclusions (see p.201 in the English summary), studies rhythm as a 

structural basis for the composition of the melody. He also points out that 

metrorhythmic units are handed down as components of group identities. 

Even in the case that the melodies are differentiated he believes that 

metrorhythmic units continue to sound as a musical experience and con-

sciousness among the people and the members of a culture. For this reason 

he considers the continuity of the classical meter from antiquity till today 

among the national or smaller ethnic groups in the Balkans a normal process. 

Fracile’s work initiates comparative studies of the musical form on the 

basis of an extensive archival research. I believe that it opens the next step 

which would be a creative collaboration among the local ethnomusicologies 

on the basis of collaborative fieldwork in combination with the classification 

of theoretical perspectives and the repertory of the musical cultures in the 

Balkans. 
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Σταυρούλα Λοφίτη,  

Η βιβλιοθήκη του Γεώργιου Σακελλάριου, εκδ. Περίπλους, Αθήνα 2015 

 

 
 

Βιβλιοκρισία: Χαρίτων Καρανάσιος 

 

Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος (1767-1838) αποτελεί 

σημαντική προσωπικότητα των νεοελληνικών γραμμάτων, καθώς, μαζί με 

τον Γιαννιώτη Ιωάννη Βηλαρά και τον Καστοριανό Αθανάσιο Χριστόπουλο, 

είναι ένας από τους εισηγητές του προρομαντισμού στη νεοελληνική λογο-

τεχνία. Ήδη ο Κ. Θ. Δημαράς επισημαίνει την προσφορά του Σακελλάριου, 

γράφοντας πως η συλλογή του Ποιημάτια (Βιέννη 1817) κινείται στο με-

ταίχμιο μεταξύ προρομαντισμού και κλασικισμού.
1
 Το λογοτεχνικό έργο του 

Σακελλάριου συμπληρώνεται από μεταφράσεις θεατρικών έργων, όπως της 

τραγωδίας Tηλέμαχος καὶ Kαλυψὼ και του μελοδράματος, Ὀρφεὺς καὶ Eὐρυ-

δίκη (αμφότερα, Bιέννη 1796), ή του μυθιστορήματος Περιήγησις τοῦ Νέου 

Ἀναχάρσιδος εἰς τὴν Ἑλλάδα (Βιέννη 1797) του γάλλου αββά Barthélemy. 

Αμάρτυρη αλλά ενδιαφέρουσα είναι και η πληροφορία ότι υπήρξε ο πρώτος 

μεταφραστής σαιξπηρικών έργων στα ελληνικά. 

Ο Σακελλάριος είναι αντιπροσωπευτικός για τον τύπο του αυτοδημι-

ούργητου διανοούμενου Νεοέλληνα της προεπαναστατικής εποχής, που ξε-

                                                 
1. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 92000, σ. 234-235. 
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κινά τη δράση του ως έμπορος, σπουδάζει ιατρική και φιλοσοφία, ασχολεί-

ται με τη λογοτεχνία και την ιστοριογραφία, σε σύνδεση με την ελληνική 

Αρχαιότητα. Η ανακάλυψη μάλιστα της αρχαίας κληρονομιάς από τον Σα-

κελλάριο και από άλλους Έλληνες λογίους, καθώς και η αναγωγή της κατα-

γωγής των Νεοελλήνων στους ‘ένδοξους προγόνους’ ώθησε τις επαναστατι-

κές ιδέες, με αποτέλεσμα ο Σακελλάριος και άλλοι λόγιοι να συνδράμουν 

τον Ρήγα στο επαναστατικό εγχείρημά του στη Βιέννη. 

Ο βίος του Σακελλαρίου είναι περιπετειώδης, ενίοτε μυθιστορηματικός. 

Γεννημένος το 1767 στην Κοζάνη, μένει νωρίς ορφανός από γονείς, ασχο-

λείται με το εμπόριο στην Πέστη κοντά σε συγγενείς, νυμφεύεται την Ανα-

στασία, κόρη του επιφανούς Σιατιστινού γιατρού Δημ. Καρακάσση, σπου-

δάζει Ιατρική στη Βιέννη (1795-99), όπου προβαίνει σε αρκετές εκδόσεις, 

συνδέεται με τον Ρήγα, αλλά διαφεύγει της σύλληψης, εργάζεται ως γιατρός 

στην Κοζάνη, τη Δυτ. Μακεδονία και τη Θεσσαλία, χάνει τη σύζυγο και τον 

γιο του, νυμφεύεται σε δεύτερο γάμο την κόρη του Χαρισίου Μεγδάνη Μη-

τιώ, τον προσλαμβάνει με τη βία ως γιατρό στην Αυλή του ο Αλή πασάς και 

ο γιός του Μουχτάρ. Κατά τον αποκλεισμό του στρατού τού Αλή πασά στο 

Μπεράτι το 1820 από τον σουλτανικό στρατό, δραπετεύει προσποιούμενος 

τον παράφρονα, συλλαμβάνεται στη Σαμαρίνα από ανδρες του Mάρκου 

Mπότσαρη, και αναγκάζεται να πληρώσει για να αφεθεί ελεύθερος και να 

καταφύγει στην Kοζάνη. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται εκ νέου με τη βία 

από τούρκους πασάδες –και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης–, 

ενώ σε μια μάχη τραυματίζεται στην ωμοπλάτη. Στην Κοζάνη μεταφράζει 

από τα γερμανικά και τα γαλλικά διάφορα ιατρικά εγχειρίδια, ενώ πεθαίνει 

στην Κοζάνη το 1838, αφού τσιμπήθηκε από έναν αγριοκούμπανο (μεγάλη 

σφήκα). 

Καρπός των αρχαιογνωστικών ενδιαφερόντων του Σακελλαρίου ήταν η 

μετάφραση του έργου Ἀρχαιολογία συνοπτικὴ τῶν Ἑλλήνων (Βιέννη 1796) 

του J. H. D. Moldenhawer, ενώ ανέκδοτα (σε σειρά αυτόγραφων τόμων) 

παραμένουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΔΒΚ) η μετάφραση του 

έργου Cousin Despréaux, Histoire générale et particulière de la Grèce (Πα-

ρίσι 1780-89), του αββά Millot, Elémens d’Histoire générale (Παρίσι 1809) 

και του Jean-Pierre de Bougainville, Vues générales sur les antiquités grec-

ques (1764). Επίσης, στη ΔΒΚ σώζονται μερικά αυτόγραφα λεξικογραφικά 

του έργα (επίσης ανέκδοτα). 



222 ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΡΟΥΣ 1 (2017) 

Ο Σακελλάριος υπήρξε παράλληλα από τους σημαντικότερους έλληνες 

επιστήμονες της εποχής του. Tα ιατρικά έργα του –σώζονται σε αυτόγραφά 

του στη ΔBK– αποτελούσαν το βασικό θεωρητικό εγχειρίδιο ιατρικής γνώ-

σης κατά την άσκηση της Iατρικής στις πρώτες δεκαετίας του 19ου αιώνα. 

Έτσι, μπορεί να διαπιστωθεί το είδος και το επίπεδο των γνώσεων που διέ-

θετε ένας επιφανής γιατρός, όπως ο Σακελλάριος, κατά την εποχή αυτή. Tα 

επιστημονικά έργα του αποτελούν μεταφράσεις κυρίως από γερμανικά πρω-

τότυπα (Πρακτική Θεραπευτική, Χημική, Θεωρία Ονειράτων). O Σακελλάρι-

ος κατέγραψε, επίσης, σε αυτόγραφους κώδικές του –στα ελληνικά και στα 

λατινικά– περιστατικά και ιστορικά ασθενειών που αντιμετώπισε κατά τη 

40χρονη θητεία του ως γιατρού, τόσο στη Bιέννη όσο και στον ελληνικό 

χώρο. Έτσι, αφενός διαθέτουμε τα θεωρητικά εργαλεία του Σακελλάριου, 

αφετέρου γνωρίζουμε πώς αντιμετώπισε στην πράξη τις ασθένειες βάσει των 

γνώσεών του. 

 

 

 

Παρά το γεγονός ότι ο ιατροφιλόσοφος Σακελλάριος –ως έμπορος, επανα-

στάτης, λογοτέχνης, ιστοριογράφος, γιατρός– συγκαταλέγεται στους σημα-

ντικούς διανοουμένους και επιστήμονες γιατρούς της προεπαναστατικής 

εποχής, δεν διαθέτουμε ακόμη μια πλήρη μελέτη για την προσωπικότητά 

του. Γνωρίζουμε, βέβαια, με αρκετές λεπτομέρειες τα στοιχεία του βίου του 

καθώς και το ιατρικό του έργο,
2
 αλλά λείπει μια μελέτη για το λογοτεχνικό, 

το φιλολογικό και το ιστοριογραφικό του έργο. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτη η 

μελέτη της νεοελληνίστριας Σταυρούλας Λοφίτη για την ιδιωτική βιβλιοθή-

κη του Κοζανίτη ιατροφιλοσόφου, η οποία αποτέλεσε το εργαλείο και οπλο-

στάσιο του Σακελλάριου, προβάλλοντας ταυτόχρονα την εικόνα των ενδια-

φερόντων ενός εξέχοντος λογίου του Ελληνισμού. Η μελέτη ανασυστήνει το 

περιεχόμενο της βιβλιοθήκης ως προς τα έντυπα που περιελάμβανε, δεδομέ-

νου ότι τα χειρόγραφά της είναι ανέκδοτα αυτόγραφα που περιέχουν ιατρικά 

                                                 
2. Σημαντική μελέτη για τον βίο και το ιατρικό του έργο εκπονήθηκε από τη 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. διατρ., Ιωάννινα 2011 [υπό 

έκδοση από την Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών, Επιστημονικές Εκδόσεις, 3, 

Κοζάνη 2017]. 
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και ιστορικά έργα του Σακελλάριου (πρωτότυπα ή μεταφράσεις), αποτελούν 

δηλ. την πρωτότυπη παραγωγή του και συνεπώς δεν είναι άμεσος δείκτης 

των αναγνωστικών ενδιαφερόντων του, ώστε δεν λαμβάνονται εδώ υπόψιν.
3
 

Τη σημασία της ιδιωτικής βιβλιοθήκης του Σακελλάριου τονίζει εύστο-

χα η ίδια η συγγραφέας της μελέτης: «Η βιβλιοθήκη του προσφέρεται κυρί-

ως ως κλειδί για την ερμηνεία της σκέψης και του έργου του. Οι αναγνωστι-

κές προτιμήσεις του κτήτορα μέσα από την αγορά ή γενικότερα την απόκτη-

ση των συγκεκριμένων βιβλίων, οι παρασελίδιες σημειώσεις και οι υπο-

γραμμίσεις ή η απουσία τους, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η εξω-

τερική εμφάνιση, το δέσιμο ενός ή περισσοτέρων τόμων ή τα άκοπα και α-

νέγγιχτα βιβλία, απαρτίζουν πολυεπίπεδες ενδείξεις και πληροφορίες που 

μπορεί να λάβει ο ερευνητής για τις προθέσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ε-

πιρροές που δέχτηκε ο κάτοχος της βιβλιοθήκης. Όλα αυτά τα στοιχεία μάς 

φέρνουν πολύ κοντά στο ‘εργαστήρι’ του ατόμου πλέον Γεώργιου Σακελλά-

ριου κι όχι, στη γενικευμένη περίπτωση ενός έλληνα λογίου του Διαφωτι-

σμού». 

Η βιβλιοθήκη του Σακελλάριου δωρήθηκε από τους απογόνους του ια-

τροφιλοσόφου (αδελφούς Διάφα) το 1961 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζά-

νης, όπου και απόκειται σήμερα. Ο ίδιος ο Σακελλάριος δεν ακολούθησε το 

παράδειγμα επιφανών λογίων και επισκόπων της πόλης, οι οποίο δώρισαν 

την ιδιωτική του βιβλιοθήκη στη Βιβλιοθήκη της πόλης. Πιθανός λόγος εί-

ναι το ότι η κατά πολύ μικρότερη σύζυγός του Μητιώ Μεγδάνη υπήρξε και 

η ίδια λόγια –είναι γνωστή κυρίως ως μεταφράστρια του Γκολντόνι–, ενώ 

δίπλα στον γιατρό σύζυγό της είχε αποκτήσει αρκετές ιατρικές γνώσεις, ώ-

στε η ίδια να χρειαζόταν τη βιβλιοθήκη και μετά τον θάνατο του Σακελλά-

ριου. 

Η δωρεά του 1961 περιλάμβανε 489 τίτλους (721 σώματα βιβλίου), α-

νάμεσα στα οποία όμως υπήρχαν όχι μόνο βιβλία του Σακελλαρίου, αλλά 

και απογόνων του, χωρίς σαφή διαχωρισμό των κτητόρων. Επιπλέον, κατά 

                                                 
3. Για τα αυτόγραφα του Σακελλάριου βλ. Αντ Σιγάλας, Aπό την πνευματικήν ζωήν των 

ελληνικών κοινοτήτων της Mακεδονίας. A. Aρχεία και Bιβλιοθήκαι Δυτικής Mακεδονίας, 

[Παράρτημα Δ΄ τόμου της Eπετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1939, σ. 111-114 (14 χειρόγραφα)· περισσότερες λεπτο-

μέρειες βλ. στο Νοτοπούλου, Ο Κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σακελλάριος, σ. 

98 κ.ε. (κεφ. Β΄, «Το έργο».). 
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την παραλαβή της δωρεάς Διάφα στη ΔΒΚ, η βιβλιοθήκη του Σακελλάριου 

δεν τοποθετήθηκε ως ενιαίο σύνολο, αλλά διασπάστηκε. Η πορεία αυτή, 

όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, κατέστησε εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπι-

σμό των εντύπων που προέρχονταν από τη βιβλιοθήκη του Σακελλάριου. 

Μοναδικά στοιχεία για τον ερευνητή που θα αναλάμβανε αυτό το έργο υ-

πήρξε η λευκή ετικέτα με τα αρχικά Β.Α.Δ. [Βιβλιοθήκη Αδελφών Διάφα], 

η οποία επικολλήθηκε σε κάθε τόμο της δωρεάς Διάφα, καθώς και το Ex 

libris σημείωμα του Σακελλάριου, το οποίο όμως δεν υπήρχε πάντοτε σε 

κάθε τόμο. Βοήθεια παρείχε το Βιβλίο Εισαγωγής της ΔΒΚ («Βιβλίο εκ δω-

ρεών 1960-1967») σε χειρόγραφη μορφή, αλλά και εκεί οι τίτλοι ήταν είτε 

κακογραμμένοι είτε ελλειπτικοί. Τέλος, κατά την ηλεκτρονική καταχώριση 

των εντύπων της ΔΒΚ, δεν δηλώνονται λεπτομέρειες για κάθε έκδοση, ώστε 

ο εντοπισμός των βιβλίων της δωρεάς Διάφα να αποτελεί αστυνομικό ή αρ-

χαιολογικό γρίφο. Ιδιαίτερη σημασία για το ‘ξεκαθάρισμα’ της βιβλιοθήκης 

του Σακελλάριου κατέχει ένα αυτόγραφο χειρόγραφο σπάραγμα του Σακελ-

λάριου με λίστα των βιβλίων του, ή μάλλον μέρους. Ο αυτόγραφος αυτός 

κατάλογος δημοσιεύεται για πρώτη φορά από τη συγγραφέα (σ. 241-250 της 

έκδοσης). 

Η συγγραφέας κατόρθωσε να εντοπίσει όλα τα έντυπα στα βιβλιοστά-

σια της ΔΒΚ, και στη συνέχεια προέβη σε έλεγχο, ώστε να αποκλειστούν 

βιβλία που προστέθηκαν στην αρχική βιβλιοθήκη του Σακελλάριου μετά τον 

θάνατό του (1838). Ο καρπός αυτής της ενδελεχούς έρευνας και επίπονης 

ανεύρεσης εντύπων στα βιβλιοστάσια της ΔΒΚ, καθώς και της πιστοποίη-

σης της προέλευσης, υπήρξε καταρχάς ένας κατάλογος με 374 τίτλους εντύ-

πων (περ. 500 σώματα) που ανήκαν στη βιβλιοθήκη του Σακελλάριου 

(σ. 119-236 της έκδοσης· με αστερίσκο μερικά αβέβαια), ενώ 36 εκδόσεις 

της δωρεάς Διάφα δεν ανευρέθησαν στη ΔΒΚ (σ. 254-256 της έκδοσης). 

Από τα 374 έντυπα, με βεβαιότητα ανήκαν στη βιβλιοθήκη Σακελλάριου 

252 (156 ξενόγλωσσα, 87 ελληνόγλωσσα). Στον Κατάλογο παρατίθενται 

πρώτα τα έντυπα στα ελληνικά (αρ. 1-138) και στη συνέχεια τα ξενόγλωσσα 

(αρ. 139-374). Σε κάθε αναγραφή καταχωρίζεται πρώτα το όνομα του συγ-

γραφέα (αλφαβητικά και με κεφαλαία), στη συνέχεια ο τίτλος του εντύπου, 

ο ταξινομικός αριθμός και ο αριθμός εισαγωγής, επίσης τυχόν Ex libris και 

άλλα σημειώματα, ενώ στο τέλος δηλώνεται η παραπομπή στους βιβλιογρα-

φικούς καταλόγους. 
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Η εργασία όμως της κ. Λοφίτη δεν εξαντλείται στην ανεύρεση και συ-

στηματική καταλογογράφηση των εντύπων της βιβλιοθήκης του Σακελλάρι-

ου, αλλά προχωρεί και σε συνθετική αξιολόγηση της βιβλιοθήκης. Έτσι, 

μετά από έναν Πρόλογο (σ. 13-23), στον οποίο περιγράφεται επακριβώς η 

μέθοδος έρευνας, ακολουθεί κεφάλαιο (σ. 25-41) περί του βίου και των έρ-

γων του Σακελλάριου, με βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Το σημαντικότερο 

όμως κεφάλαιο της εργασίας είναι η «Περιγραφή και αξιολόγηση της βιβλι-

οθήκης» (σ. 42-105). Εδώ τα έντυπα κατατάσσονται σε 14 κατηγορίες: Θε-

τικές-Φυσικές Επιστήμες (Ιατρικά και άλλα), Λογοτεχνία, Ιστορία-Βιογρα-

φίες, Φιλοσοφία, Γλωσσικά, Θρησκευτικά, Παιδαγωγικά, Χρηστικά, Επιστο-

λογραφία, Ρητορική, Νομικά-Πολιτικά, Διάφορα, Εγκυκλοπαίδειες, Χρηστοή-

θειες. Μια πρώτη σημαντική διαπίστωση είναι το ότι τα επιστημονικά βιβλία 

υπερτερούν των άλλων με 50,5%, εκ των οποίων τα 147 (39,5%) είναι ια-

τρικά. Μάλιστα, τα λογοτεχνικά αντιπροσωπεύουν το 17,5% των εντύπων, 

ενώ τα φιλοσοφικά το 7,2%. Αυτό σημαίνει ότι τα ¾ της βιβλιοθήκης αντα-

ποκρίνονται πλήρως στον χαρακτηρισμό ιατροφιλόσοφος, που αποδίδεται 

στον Σακελλάριο, πέραν του τίτλου των σπουδών του. Μόνον το 4,5% (17 

έντυπα) είναι θρησκευτικά. Πρόκειται λοιπόν καταφανώς για μια ‘κοσμική’ 

βιβλιοθήκη ενός επιστήμονα λογίου, επηρεασμένου από τον ευρωπαϊκό Δι-

αφωτισμό, με σοβαρά ενδιαφέροντα αλλά και έργα (πρωτότυπα και μετα-

φράσεις) στο πλαίσιο των νέων ιδεών. Ιδιαίτερα σημαντική βέβαια είναι η 

βιβλιοθήκη για την ιστορία της νεοελληνικής Ιατρικής.
4
 Από όσο γνωρίζω 

είναι η μοναδική γνωστή βιβλιοθήκη γιατρού, Βάσει αυτής, λοιπόν, έχουμε 

στη διάθεσή μας την εικόνα της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούσε ένας 

επιστήμονας γιατρός πριν και μετά την Επανάσταση. 

Μερικά παραδείγματα από τις πιο βασικές κατηγορίες: 1. Ι α τ ρ ι κ ά  

έντυπα των Ιπποκράτη, Syndenham, Boerhaave, Johann Peter Frank, Jospeh 

Frank, John Brown, Plenk, Reil, Störck, Hufeland, Röschlaub, Stoll, Tralles. 

Πρόκειται δηλαδή κυρίως για γερμανικά ή λατινικά έντυπα. Έντυπα φυσι-

κής, χημείας, μαθηματικών, γεωγραφίας των Ρήγα, Βαρδαλάχου, Γρανδή, 

Tacquet, Hamberger, Fourcroy, Adet, Φιλιππίδη, Κωνσταντά, Νικηφόρου 

Θεοτόκη. 2. Λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ά  (64% ξενόγλωσσα, 36% ελληνόγλωσσα): 

                                                 
4. Είναι γνωστή η διατριβή τού Δ. Καραμπερόπουλου, Η Ιατρική Ευρωπαϊκή Γνώση στον 

Ελληνικό Χώρο, 1745-1821, [Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, 1], Aθήνα 2003, κα-

θώς και το πλήθος των εργασιών του σχετικά με την ιστορία της Ιατρικής. 
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Αιθιοπικά Ηλιοδώρου (εκδ. Κοραής), Τύχαι Τηλεμάχου (Fenelon), Belisaire 

(Marmontel), Voyages d’Antenor, Les caracters (de Bruyère), Έργα του 

Γκαίτε (Goethe), Ομήρου, Ησιόδου, Πινδάρου, Καλλιμάχου, Αχιλλέα Τατί-

ου, και βέβαια ποιητικές εκδόσεις των Δημ. Καρακάσση, Χαρ. Μεγδάνη, 

Μιχ. Περδικάρη. Υπάρχουν βέβαια και αρχαίες τραγωδίες, σύγχρονα θεα-

τρικά έργα της Δυτ. Ευρώπης, αλλά και έργα των Μολιέρου, Metastasio και 

Goldoni (τπενθυμίζω ότι η δεύτερη σύζυγός του Μητιώ είναι γνωστή ως 

μεταφράστρια του Goldoni) καθώς και όπερες. 3. Από τα ι σ τ ο ρ ι κ ά  έ-

ντυπα ξεχωρίζουν βέβαια εκδόσεις των Θουκυδίδη, Ξενοφώντα και Πλου-

τάρχου, αλλά και σύγχρονων συγγραφέων, τα έργα των οποίων μετέφρασε, 

Barthélemy, Moldenhawer, Despréaux, Miilot, Bougainville. Αξιοπρόσεκτες 

είναι και οι εκδόσεις Ιστορία της Αμερικής (1792) του σκωτσέζου διαφωτι-

στη William Robertson και Βίος του Μεγάλου Πέτρου (1737) από τον Αντώ-

νιο Κατήφορο, αλλά και ο τ. Δ΄ της μετάφρασης του Νέου Αναχάρσιδος σε 

μετάφραση Ρήγα και Βεντότη (1797). 4. Από τα φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά  έντυπα 

επιλέγω τα έργα του Αριστοτέλη και Θεοφράστου, του Κέβητος και του 

Λουκιανού, αλλά και το De philosophia του Κικέρωνα. Από τους νεώτε-

ρους, υπάρχει η Λογική του Βούλγαρη καθώς και η Μεταφυσική και Τα Αρέ-

σκοντα τοις φιλοσόφοις του ιδίου, επίσης η Αληθής ευδαιμονία του Ψαλίδα, 

το Περί καθηκόντων του Ν. Μαυροκορδάτου, η Τετρακτύς του Νεοφ. Δούκα 

και ο Λύχνος του Διογένους του Μεγδάνη. Υπάρχουν επίσης φιλοσοφικά 

έντυπα του Benjamin Martin, Soave, Anton Kreil, Feder, Delisle des Sale, 

Helvétius. Κλείνω την ενδεικτική απαρίθμηση με δύο χρηστικά έντυπα κη-

πουρικής και μαγειρικής. Πρόκειται για τα γερμανικά έντυ-πα Allgemeines 

deutsches Gartenbuch,και το Mein eigenes geprüftes Kochbuch. 

Η κατηγοριοποίηση δεν περιορίζεται στη βιβλιογραφική περιγραφή. Η 

συγγραφέας την εμπλουτίζει με πληροφορίες για τους συγγραφείς των εντύ-

πων, την επίδραση, αναγνωσιμότητα και πρόσληψη του περιεχομένου των 

εντύπων, εντάσσοντας τα στοιχεία αυτά στο γενικό ιστορικοπολιτιστικό 

πλαίσιο της εποχής. Με τον τρόπο αυτό η παρουσίαση της βιβλιοθήκης του 

Σακελλάριου, όπως πραγματοποιείται στην εργασία της κ. Λοφίτη, προσφέ-

ρει μια καλή εικόνα –αναγκαστικά όχι δομημένη, αλλά ακολουθώντας τα 

εκάστοτε έντυπα– της εξέλιξης των θετικών-φυσικών επιστημών, της λογο-

τεχνίας και των ιδεών στην Ευρώπη, και δευτερευόντως στον ελληνικό χώρο 

κατά τον 18ο με αρχές του 19ου αιώνα. Με άλλα λόγια, η συγγραφέας επι-
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τυγχάνει να ανοίξει ένα παράθυρο –με τη ματιά και τις επιλογές του Σακελ-

λάριου– στην ιστορία του πνεύματος της εποχής. Η εργασία, βέβαια, πλαι-

σιώνεται και από Βιβλιογραφία καθώς και χρήσιμα Ευρετήρια, ενώ δίνεται 

λίστα με χρονολογική κατάταξη (παραπομπή στον αριθμό εκάστου εντύ-

που). 

Ως προς την τυπογραφική-εκδοτική εικόνα (εκδόσεις Περίπλους – Διο-

νύσης Βίτσος), η έκδοση είναι καλαίσθητη, εύχρηστη ως προς το μέγεθος 

(20,5×14 εκ., σε χαρτί chamois, 100 γρ.), ενώ ιδιαίτερα ταιριαστή είναι η 

εικόνα του εμπροσθοφύλλου (όρθιος πιλοφόρος αναγνώστης με ευρωπαϊκή 

ενδυμασία, αναγινώσκων κάποιο χειρόγραφο). Αναφέρω και δύο ενστάσεις: 

Θα ανέμενα καλύτερη ποιότητα εικόνων και μεγαλύτερη επιλογή, ενώ θα 

προτιμούσα τον τύπο Γεωργίου αντί το Γεώργιου. Θα μπορούσε, τέλος, να 

προστεθεί και ο γνωστός Κολοφώνας, καθώς μάλιστα πρόκειται για έκδοση 

σχετική με μια βιβλιοθήκη. 

 

 

 

Η εργασία, πέραν της σημασίας για την συμπλήρωση της προσωπικότητας 

του Σακελλάριου, αποτελεί επίσης πολύτιμη προσθήκη στις γνώσεις μας για 

τις βιβλιοθήκες κατά την περίοδο του Νέου Ελληνισμού (1453-1821). Είναι 

γνωστό ότι κατά την εποχή αυτή υπήρχαν μοναστηριακές βιβλιοθήκες (Άγι-

ον Όρος, Μετέωρα, Πάτμος, Ι. Μ. Ζάβορδας Γρεβενών κλπ.), επίσης οργα-

νώθηκαν βιβλιοθήκες σε ανεπτυγμένες Κοινότητες, Ιωάννινα, Κοζάνη, Μη-

λιές, Ζαγορά, Χίος, Δημητσάνα, με προεξέχουσες βέβαια τις βιβλιοθήκες 

των πατριαρχείων –ας αναφερθεί και η βιβλιοθήκη του Μετοχίου του Πανα-

γίου Τάφου, αλλά και κατά τον 18ο αι. του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλό-

γου Κωνσταντινουπόλεως–, ενώ η σημαντικότερη βιβλιοθήκη υπήρξε η βι-

βλιοθήκη του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου Μαυροκορδάτου στις 

αρχές του 18ου αιώνα.
5
 Όσον αφορά τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες,

6
 είναι γνω-

                                                 
5. Χαρ. Καρανάσιος, «Ο παλαιότερος κατάλογος της Βιβλιοθήκης Ι. Μ. Ιβήρων (1723) 

και η Βιβλιοθήκη του Νικολάου Μαυροκορδάτου», Άγιον Όρος και λογιοσύνη, Η΄ Διε-

θνές Επιστημονικό Συνέδριο Αγιορειτικής Εστίας, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 99-109. 

6. Επιλέγω κάποιους τίτλους για συγκεριμένους λογίους: Eva Kopp, «Kατάλογος των της 

του Zαβίρα βιβλιοθήκης βιβλίων», Nέα Eστία 84 (1968) 952-954· Αλέξης Πολίτης, 

«Τέσσερις ιδιωτικές βιβλιοθήκες μέσου τύπου, 18ος αιώνας», Τετράδια Εργασίας 9 

(1987) 131-224· ο ίδιος, Η βιβλιοθήκη του Κωνσταντίνου-Αγαθόφρονος Νικολοπούλου 
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στή η περίπτωση των χειρογράφων του που προσπάθησε να μεταφέρει ο 

διωκόμενος από τους Καθολικούς Κορυδαλλέας από τη Ζάκυνθο στην Κων-

σταντινούπολη, όπως επίσης είναι γνωστός ο χειρόγραφος κατάλογος της 

βιβλιοθήκης του Γερασίμου Βλάχου (Ελληνικό Ινστιτούτου Βενετίας). Πλη-

ροφορίες για βιβλιοθήκες του 17ου αι. διαθέτουμε επίσης σε σχέση με τους 

δασκάλους Ευγένιο Γιαννούλη, Σεβαστό Κυμινήτη, Αναστάσιο Γόρδιο κ.ά., 

ενώ κατά τον 18ο αι. κ.ε. όλοι οι λόγιοι πρέπει να διέθεταν κατά το μάλλον 

ή ήττον μια ιδιωτική βιβλιοθήκη. 

Αργότερα βέβαια, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ιδρύθη-

κε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος καθώς και οι δημόσιες και δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν πλέον πάμπολλες ψηφιακές βι-

βλιοθήκες. Πολλώ μάλλον, ένας σύγχρονος μελετητής διαθέτει σε ψηφιακή 

μορφή –χωρίς υπερβολή– εκατοντάδων χιλιάδων βιβλίων, που υπερβαίνουν 

ενίοτε και το ένα εκατομμύριο, υπερκερνώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το μέ-

γεθος δημόσιων βιβλιοθηκών, ακόμη και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-

λάδος. Αυτό βέβαια, παρατηρείται mutatis mutandis και με την ιδιωτική βι-

βλιοθήκη του Γεωργίου Σακελλάριου: διέθετε σπάνια βιβλία, τα οποία δεν 

υπήρχαν όχι μόνον στη Βιβλιοθήκη της Κοινότητας της Κοζάνης, αλλά πι-

θανότατα και πουθενά στον ελληνικό χώρο.
7
 

Ως γενικό συμπέρασμα, η εργασία της κ. Λοφίτη αποτελεί πρωτότυπη 

εργασία, που βασίζεται σε πρωτογενές υλικό, η ανεύρεση και η συστηματι-

κή κα-ταγραφή του οποίου αποδεικνύει ιδιαίτερη ικανότητα συστηματικής 

                                                                                                                   
στην Ανδρίτσαινα, [ΚΝΕ/ΕΙΕ]. Αθήνα 1987· Λουκία Δρούλια, «Ο Δημήτριος Μόστρας 

και η βιβλιοθήκη του», Τετράδια Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ 9 (1987) 225-306· Παπαγεωργίου, 

«Βιβλιοθήκες Ελλήνων λογίων στα χρόνια του Διαφωτισμού: Η περίπτωση του Γρηγο-

ρίου Παλιουρίτη», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 1990, σ. 319-354· Κ. Λάππας, 

«Συγκρότηση και εξέλιξη μιας σχολικής βιβλιοθήκης στη Θεσσαλία (18ος-19ος αιώ-

νας)», Το έντυπο ελληνικό βιβλίο. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Δελφοί, 16-20 Μαΐου 

2001, Αθήνα 2004, σ. 449-482· Βάσω Σειρηνίδου, Το εργαστήριο του λογίου. Αναγνώ-

σεις, λόγια παραγωγή και επικοινωνία στην εποχή του Διαφωτισμού μέσα από την ιστορία 

της βιβλιοθήκης του Δημητρίου Ν. Δάρβαρη (1757-1823), [ΙΙΕ /ΕΙΕ], Αθήνα 2013· 

Μαργαρίτα Ιωάννου, «Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως»: Πετράκης Κα-

ρίδης, ένας λόγιος της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αδημοσ. διδακτ. διατριβή, 

[Πανεπ. Κύπρου, Τμ. ΒΝΕΣ], Λευκωσία 2013. – Περαιτέρω βιβλιογραφία υπάρχει 

στην εργασία της κ. Λοφίτη. 

7. Συγκριτικά ως προς την ποσότητα των βιβλίων, η περίφημη Κοινοτική Βιβλιοθήκη της 

Κοζάνης, που ιδρύθηκε επίσημα το 1813, διέθετε 859 τόμους το 1829· Χαρ. Καρανάσι-

ος, «Επισκόπηση ιστορίας της Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας, 

Κοζάνη 2014, σ. 278, σημ. 84. 
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εργασίας, ενώ διαθέτει μεγάλο βαθμό σύνθεσης, που βασίζεται στην έρευνα 

των πηγών και επεκτείνεται στον χώρο της ιστορίας των ιδεών. Η συγγρα-

φέας επέτυχε να εντοπίσει και να αναδείξει τον κατάλογο της βιβλιοθήκης 

του ιατροφιλόσοφου Σακελλάριου, την οποία χειρίστηκε ως σημαντική ι-

στορική πηγή, καθώς αυτή ως συνειδητή επιλογή αποτυπώνει τα ενδιαφέρο-

ντα και τη δραστηριότητα του κατόχου της, ενός εξέχοντος λογίου της επο-

χής του Διαφωτισμού. Η μελέτη καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιο-

γραφία για τον ιατροφιλόσοφο Γεώργιο Σακελλάριο, καθώς φανερώνει το 

εύρος της προσωπικότητάς του, και τις αισθητικές, επιστημονικές και ιδεο-

λογικές αναζητήσεις του. Ταυτόχρονα, η μελέτη της κ. Λοφίτης ενισχύει την 

έρευνα για την ιστορία του νεοελληνικού Διαφωτισμού, και ειδικότερα την 

έρευνα για την ιστορία της ανάγνωσης και των βιβλιοθηκών στην προεπα-

ναστατική εποχή, την έρευνα για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

αλλά και των επιστημών, ειδικότερα της ιατρικής. Ελπίζουμε η τόσο συστη-

ματική και συγκροτημένη αυτή μελέτη αυτή να αποτελέσει έναυσμα για να 

καλυφθεί ένα ακόμη μεγάλο κενό: η απουσία μιας μελέτης για το λογοτεχνι-

κό, φιλο-λογικό και ιστοριογραφικό έργο του Γεωργίου Σακελλάριου, κα-

θώς εντέλει για την πλήρη –το δυνατόν– αποτύπωση της προσωπικότητάς 

του. 
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