
  

  Μνήμων

   Τόμ. 22 (2000)

  

 

  

  ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (18ος-ΑΡΧΕΣ 19ου αι.) 

  ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ   

  doi: 10.12681/mnimon.583 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ Μ. (2014). ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (18ος-ΑΡΧΕΣ 19ου
αι.). Μνήμων, 22, 9–30. https://doi.org/10.12681/mnimon.583

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:28:19



ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΑΟΤΔΑΚΗ 

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
TOT ΑΣΤΙΚΟΤ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ! ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Τ Η Σ ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗΣ ( ΐ8 ο ς -ΑΡΧΈΣ 19ου d.) 

Tò κείμενο πού ακολουθεί είναι μέρος μιας εργασίας ή όποια, δια μέσου μιας 

συγκριτικής προσέγγισης, στοχεύει μεταξύ άλλων να αναδείξει τις λογικές και 

τις στρατηγικές, σύμφωνα με τις όποιες οι θρησκευτικές κοινότητες χωροθε-

τούνται και ένσωματο')νονται στους μηχανισμούς διοίκησης και διαχείρισης τοΰ 

αστικού χώρου στις πόλεις της οθωμανικής Μακεδονίας και τής Θράκης1. Στην 

παρούσα μελέτη θα επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, 

μέσα άπό το παράδειγμα τής χριστιανικής κοινότητας2 τής Φιλιππούπολης. 

Tè μείζον ζήτημα πού πραγματεύεται ή ιστορική έρευνα σχετικά με την 

οθωμανική πόλη είναι αυτό των μορφών πού παίρνει ό κατακερματισμός τοΰ 

διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού ιστού της, εξαιτίας τής ύπαρξης έθνο-

θρησκευτικών ομάδων. Ή ανίχνευση των δρόμων μέσα άπό τους οποίους πραγ

ματοποιείται ή ενότητα τής πόλης —μορφές διοίκησης της, οικονομικές λει-

Μεγάλο μέρος τοΰ άρθρου αύτοϋ, παρουσιάστηκε στο τριήμερο εργασίας πού διορ
γάνωσε το Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe με θέμα 
«New Doctoral Rosearch on the History of Southeastern Europe», 6-8 'Οκτωβρίου 
2000, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 

1. Πολλά άπό τα επιχειρήματα καθώς και μεγάλο μέρος τής έρευνας πού παρουσιά
ζονται εδώ, διατυπώνονται στην αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή μου ή οποία φέρει τον 
τίτλο Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes urbaines dans l'Empire Otto
man (XVIIe-XIXe siècles): Serres, Philippopoli, Kozani, Larissa, Universi!é de Paris 
I-Panthéon-Sorbonne, 2 τόμοι, Παρίσι, 'Ιούνιος 2000. 

2. Χρησιμοποιούμε την ορολογία τών πηγών προκειμένου να κατονομάσουμε τίς θρη
σκευτικές κοινότητες. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι ορίζουν τους εαυτούς τους με θρησκευτικά 
κριτήρια, ενώ όλους τους άλλους με εθνικά. "Ετσι, στα κείμενα πού έχουν συνταχθεί άπα 
τους ιθύνοντες και μη χριστιανούς ορθόδοξους γίνεται λόγος για χριστιανούς, άλλα και για 
'Εβραίους, Άρμένηδες και Τούρκους. 
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τουργίες, οροί συνύπαρξης στον χώρο των κατοίκων της— είναι, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια οπού αναζητούνται μοντέλα συνύπαρξης διαφόρων έθνοτήτίον 

στον χώρο, το πεδίο στο όποιο διεξάγεται ό διάλογος και αναπτύσσεται ή προ

βληματική των ερευνητών της οθωμανικής πόλης. Ή παρούσα λοιπόν εργα

σία, ή οποία κατά κύριο λόγο βασίζεται σε εκκλησιαστικά αρχειακά τεκμήρια3, 

φιλοδοξεί να συμβάλει στην έρευνα σχετικά με τον χαρακτήρα της δομής τών 

αστικών μορφωμάτων στην οθωμανική αυτοκρατορία, έρευνα ή οποία περιστρέ

φεται γύρω άπό τό διπολικό ερώτημα: διοικητική ενότητα της πόλης άπό τή 

μια μεριά ή κατάτμηση του διοικητικού της ιστού από τήν άλλη, εξαιτίας της 

παρέμβασης τών διαφόρων έθνοΟρησκευτικών διοικητικών μορφωμάτων στή 

διαχείριση του φυσικού και κοινωνικού χώρου; 

Στα έγγραφα πού αφορούν πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων και απόδο

σης κληρονομιάς πού έχουμε στή διάθεση μας, τα οικήματα και άλλα ακίνητα, 

τα όποια ανήκουν σε χριστιανούς, ορίζονται σέ σχέση με τον /ίαχ-αΑε στον όποιο 

βρίσκονται. Ή ενοποίηση της πόλης πραγματώνεται μέσα άπό ένα σύστημα 

διοίκησης τών κατοίκων της, το όποιο βασίζεται στή διαίρεση του χώρου σέ 

μαχαλέδες, ανεξάρτητα άπό τό θρήσκευμα αυτών πού τους κατοικούν4. Ό μα-

χαλές, εκτός άπό γεο^ραφική διαίρεση, συνιστά ταυτόχρονα και διοικητικό μόρ

φωμα. Ή διπλή λειτουργία του μαχαλέ είναι σύνηθες φαινόμενο στον μουσουλ

μανικό κόσμο. Ό André Raymond, στην εργασία του για τα hara (συνοι-

3. ΙΙρόκειται για τους δύο κώδικες της Μητρόπολης της Φιλιππούπολης, γνωστούς 

στή βιβλιογραφία ώς κώδικες τοΰ Κυρίλλου (βλ. Μ. 'Αποστολίδης, (('Η ιερά της Φιλιππου-

πόλεως μητρόπολις και οι κώδικες αυτής», ΑΘΛΓΘ [=Άρχεΐον Θρακικού Λαογραφικού 

και Γλωσσικού Θησαυρού], τ. 4 (1937-1938), 3-42, 5 (1938-1939), 1-86 και 6 (1939-1940), 

25-112). Τα χειρόγραφα αυτά σήμερα θεωρούνται χαμένα, το περιεχόμενο τους όμως δια

σώζεται σέ μικροφίλμ. Ό κώδικας Ι (1781-1843), του οποίου ή δημοσίευση επίκειται άπό 

τους κ.κ. Εύ. Πρόντζα και Νικ. Πανταζόπουλο, περιλαμβάνει διάφορους τύπους συμφωνη

τικών καθώς καί πολιτικές αποφάσεις της κοινότητας. Τον μελετήσαμε μέσα καί άπό τα 

ακόλουθα δημοσιεύματα: Μ. Αποστολίδης, « Ό άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Μητρο

πολίτης Παίσιος», Θρακικά 3 (1932), 17-35, Ν. Γ. Οίκονομίδης, «Κωνσταντίνος Οικονόμος. 

Σύντομοι γενεαλογικαί καί βιογραφικαί σημειώσεις», Θρακικά 4 (1933), 207-216, Ίβάν 

Σνεγγάροφ, "Ελληνικός κώδικας της μητρόπολης της Φιλιππούπολης, Χρονικά της Βουλ

γάρικης Ακαδημίας Τεχνών καί Επιστημών, Βιβλίο XLI-2, Σόφια 1946 (στή βουλγαρι

κή). Ό Κώδικας II (1786-1847) έχει τή μορφή βιβλίου εσόδων καί εξόδων, άφοϋ το κύ

ριο μέρος του το απαρτίζουν οί ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί τών ενοριακών εκκλησιών, 

τού σχολείου καί τοΰ νοσοκομείου. Θα ήθελα, καί άπό αυτή τή θέση, νά ευχαριστήσω θερμά 

τήν κ. Χάντια Ντάνοβα, ή οποία είχε τήν καλοσύνη να μοΰ παραχωρήσει τις φωτογραφίες 

τών σελίδων τοΰ χειρογράφου αύτοΰ. 

4. Στή βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά ώς κύριο χαρακτηριστικό τοΰ μαχαλέ της οθω

μανικής πόλης δτι κατοικείται άπό άτομα τα όποϊα ανήκουν στην ϊδια θρησκευτική κοι

νότητα καί έχουν ώς κέντρο ένα τζαμί, μία εκκλησία ή μια συναγωγή, καθώς καί θρησκευ

τικό αρχηγό, βλ. Encyclopédie de l'Islam {nouvelle édition), τ. V, Παρίσι 1998, σ. 1213. 



Διοίκηση και διαχείριση τον άστικον χώρον στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία 11 

κίες με κτίσματα πού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ώς κατοικίες) του Καΐ

ρου, επισημαίνει: «Tò hara συνιστά γεωγραφικό μόρφωμα [...] το θεμελιώ

δες γνώρισμα, πού θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του προκειμένου να ανα

γνωρίσει Ινα hara, είναι, κατά τή γνώμη μας, ή υπόσταση του ώς διοικητικής 

ενότητας, ή οποία πιστοποιείται άπό την ύπαρξη ενός σε'ίχη»0. 

Οί οθωμανικές απογραφές της Θεσσαλονίκης, πού έχουν εκδοθεί και σχο

λιαστεί άπο τον Β. Δημητριάδη, αποδεικνύουν οτι, προκειμένου να γνωρίζουν 

τον αριθμό των φορολογουμένων, οί κρατικές αρχές απογράφουν τους άρρενες 

κατοίκους των πόλεων καταρχήν μέ το κριτήριο τής ένταξης τους σέ μια έθνο-

θρησκευτική κοινότητα, ενώ αύτο τής κατανομής τους στον χώρο έρχεται σέ 

δεύτερη μοίρα. Ό kanunnàme τής Θεσσαλονίκης του έτους 1525, μέ τον όποιο 

καθορίζονται οί φόροι πού έπρεπε να πληρώνουν οί κάτοικοι τής πόλης και όσοι 

εμπορεύονται σέ αυτή, χωρίζεται σέ κεφάλαια, το καθένα άπο τα όποια πε

ριέχει την καταγραφή κατά μαχαλέδες των μελών μιας άπο τις τρεις έθνο-

θρησκευτικές κοινότητες6. Κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού τής ί'διας πό

λης, πού συντάχθηκε τρεις αιώνες αργότερα, στα μέσα τής δεκαετίας του 1830, 

συντάσσεται στη βάση τής ίδιας λογικής: απογράφει μόνο τους χριστιανούς 

κατοίκους της 7. 

Μέσα άπο τα αρχεία πού μελετάμε γίνεται σαφές οτι στη Φιλιππούπολη 

είναι σέ ισχύ ένα σύστημα αυτοδιαχείρισης του μαχαλέ άπο τους κατοίκους 

του. Οί μαχαλέδες διοικούνται και ελέγχονται οικονομικά άπο τους μαχαλελή-

οες. Πρέπει να θεωρήσουμε, οτι ή αόριστη αύτη αναφορά των εκκλησιαστικών 

εγγράφων στους μαχαλελήδες υπονοεί σαφώς την ύπαρξη μιας επιτροπής, ή 

οποία συγκροτείται άπο τους κατοίκους του μαχαλέ και διοικεί τή γεωγραφική 

αύτη ενότητα. Παραθέτουμε μερικές άπο τις μνείες στους κώδικες τής Μητρό

πολης τής Φιλιππούπολης σχετικά μέ τή σύσταση ένος σώματος κατοίκων του 

μαχαλέ. Στα 1799, οί επικεφαλής του μαχαλέ στην περιφέρεια του οποίου κεί

ται ή 'Αγία Μαρίνα, έχουν οικονομικές συναλλαγές μέ την εκκλησία: α 1799, 

'Ιαν. η ' έθεωρήθη 6 λογαριασμός τής εκκλησίας 'Αγίας Μαρίνης και ευρέθη

σαν την σήμερον να έχη εις ομολογίας και μετρητά ώς κατωτέρω [...] και 130 

γρόσια έπροστέθησαν εις την όμολογίαν των μαχαλελήδων...))8. Λέν μπορούμε 

να αποφανθούμε μέ βεβαιότητα για το εύρος τής δικαιοδοσίας των «τσορμπα-

5. Α. Raymond, «La géographie des hara du Caire au XVIIIe siècle», Livre du 
centenaire de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, IFAO, τ. 104, Κάιρο 1980, 
σ. 416. 

6. Β. Δημητριάδη, «Ό kanunnàme και οί χριστιανοί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης γύ
ρω στα 1525», Μακεδόνικα, 18 (1978), 328, 350-376. 

7. Β. Δημητριάδη, Ή θεσσαλονίκη της παρακμή·, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρή
της, 'Ηράκλειο 1997. 

8. Κώδικας II, σ. 19. 
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τζήδων του μαχαλέ))9, ούτε για την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική 

τους προέλευση. 'Ακόμη, δεν έχουμε τή δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιοι είναι 

οι οικονομικοί πόροι, τα όρια τών δικαιοδοσιών και ό τρόπος λειτουργίας του 

μαχαλέ. 'Από έξοφλητήριο γράμμα χρονολογημένο στα 1833, το όποιο πραγμα

τεύεται τήν πώληση μέρους οικίας, μαθαίνουμε Οτι οί μαχαλελήδες ελέγχουν 

τήν αγορά και τήν πώληση τών ακινήτων τα όποια βρίσκονται στην περιφέ

ρεια τους" εγγυώνται τήν εφαρμογή τών συμφωνηθέντων ανάμεσα στα δύο μέρη 

και είναι υπεύθυνοι για τή χάραξη τών ορίων ανάμεσα στα προς πώληση ακί

νητα: «τα δύο λοιπόν ταύτα μερίδια. [...] καθώς παρά τών μαχαλελήδων και 

λειτουργών διεχωρίσθη εκ τών λοιπών μερών του όλου όσπητίου, [...] οικειο

θελώς και άπαραβιάστως έπώλησα...»10. ΟΊ μαχαλελήδες είναι αρμόδιοι για 

δ,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα πού βρίσκονται στην περιφέρεια πού ελέγ

χουν, ακόμα και αν πρόκειται για ακίνητα της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, 

στα 1820 παρεμβαίνουν για να αποδώσουν δικαιοσύνη σε μία αντιδικία ανά

μεσα σε έναν κάτοικο του μαχαλέ και στις εκκλησιαστικές αρχές. Κάποιος "Αγ

γελος είχε ανεγείρει Ινα οικοδόμημα σε οικόπεδο της εκκλησίας. Οί μαχαλε

λήδες είναι οί αρμόδιοι να διορθώσουν τήν αδικία πού προξενήθηκε άπο αυτή 

τήν παράβαση και να αποζημιώσουν τον "Αγγελο: «πληρώθηκαν στον "Αγγελο 

1354 γρόσια [...] δια τον παρακείμενον τή εκκλησία τόπον, εφ' ου έκτισε τι, 

δπως ούτος περιέλθη εις το μοναστήριον... και πλέον μένει ήσυχος εις το έξης 

και ατάραχος, χωρίς να έχουν κρισολογίας και καυγάδες, μήτε ό "Αγγελος άπο 

τους μαχαλελίδες, μήτε αυτοί άπο τον "Αγγελον»11. 

Οί μαχαλελήδες είναι υπεύθυνοι για τή συλλογή τών φόρων άπο τα διά

φορα ιδρύματα πού βρίσκονται στην περιφέρεια τους. 'Υπάρχουν καταχωρημέ

νες στον κώδικα Ι «συμφωνίες του δοσίματος τών όσπηταλίων με τους περί 

αύτο μαχαλελήδες δια γρόσια 50», πού αφορούν τα ετη 1798 και 1805 και είναι 

πληρωτέες σε δύο δόσεις ανά 25, του 'Αγίου Δημητρίου και του 'Αγίου Γεωρ

γίου12. Έκτος άπο τα ιδρύματα, υποθέτουμε δτι και οί κάτοικοι θα πλήρωναν 

9. Στο συμφωνητικό και έξοφλητήριο γράμμα του 1820 για το όποιο γίνεται λόγος 
αμέσως παρακάτω, υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ό Δημήτρης τοϋ Χατζή Μήλκου «και οί 
λοιποί τσορμπατζήδες τών δύο μαχαλέδων», βλ. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 268 και φωτογραφία 
χειρογράφου No IX. Ό χαρακτηρισμός τοϋ τσορμπατζή — αύτοϋ πού φτιάχνει τον corba 
(αραβική λέξη), έ'να είδος σούπας άπο λαχανικά, ρύζι και κρέας, ή οποία σερβίρεται σέ 
κάθε γεϋμα τών ευπόρων Οθωμανών και στα σώματα τών γενιτσάρων — αποδίδεται στους 
ισχυρούς οικονομικά και κοινωνικά προύχοντες τών χωριών και τών κωμοπόλεων τών πε
ριοχών πού σήμερα ανήκουν στα βουλγαρικά εδάφη S. S. Bobcev, «Notes comparées sur 
les çorbacis chez les peuples balkaniques et en particulier chez les Bulgares», Revue 
Internationale des Etudes Balkaniques, 2/6, Βελιγράδι 1938, 429. 

10. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π. 
11. "Ο.π., σ. 267-268 και Μ. 'Αποστολίδης, δ.π., ΑΘΛΓΘ, 4 (1937-38), 39. 
12. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 238, 244. 
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φόρους στον μαχαλά τους. Μια μικρή ένδειξη σχετικά με το ζήτημα αυτό έχου

με άπο τήν πόλη της Λάρισας, οπού στα 1667, γράμμα επικυρωμένο άπο τον 

μητροπολίτη πού άφορα τον τρόπο διάθεσης του κρασιού άπο τους οινοπαρα

γωγούς αναφέρει: «ό δε ανοίγουν εξ αυτών και πωλών εν τω ραμαζανίω έχειν 

διδοϋναι του μαχαλέ άσπρα 500» 1 3. Πρόκειται για μαρτυρία πού αποδεικνύει 

δτι ό μαχαλές, έκτος άπο τους φόρους, είναι υπεύθυνος για τήν είσπραξη και 

προστίμων άπο παραβάσεις των κατοίκων του. 

Στους εκκλησιαστικούς κοοδικες της μητρόπολης της Φιλιππούπολης συ

χνές είναι οι αναφορές στα δάνεια πού οί μαχαλέδες συνάπτουν, τόσο μέ τις 

άλλες διοικητικές αρχές της κοινότητας, δσο και μέ άτομα. Για παράδειγμα, 

στα 1799 ό μαχαλές της μητρόπολης συνάπτει δύο ομολογίες μέ τήν ενορία του 

—το μητροπολιτικό ναό της 'Αγίας Μαρίνας— για ποσά τών οποίων το ύψος 

ανέρχεται σέ 372 και 150 γρόσια. Στην έκθεση εσόδων και έξόδοον της εκκλη

σίας της 'Αγίας Μαρίνας, του έτους 1799, διαβάζουμε «εις τον μαχαλέ της μη

τροπόλεως δι' ομολογίας ήτις έστι παρά τω έπιτρόπω [της ενορίας] Χ"Στόϊου 

γρ. 372» 1 4. Στα 1819 ή ενορία του 'Αγίου Δημητρίου δανείζει στον Τζοχα-

τζιγιάν μαχαλέ 1000 γρόσια «άνευ ομολογίας»1 5. Στα 1830, ό Λαγούτ μαχαλέ 

εξοφλεί στους πρωτομάστορες τών άμπατζήδων και τών καυτατζήδων 1 6 μέρος 

άπο το χρηματικό ποσό (2637 γρόσια), το όποιο εϊχε δανειστεί1 7. Στα 1821 

ό άμπατζής Βέλιος Ράτη δανείζεται άπο τον μαχαλέ πού κατοικεί 50 γρό

σια 1 8. Το θεμελιώδες γνώρισμα του μαχαλέ είναι ή λειτουργία του ώς διοικη

τικής αρχής, πού διαθέτει χρηματικό κεφάλαιο, διοίκηση και συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες. 

"Εχει αρκετά απασχολήσει τους ερευνητές το ζήτημα, αν οί μαχαλέδες υπά

γονται διοικητικά απευθείας στις κρατικές αρχές, χίορίς να παρεμβάλλονται οί 

κοινοτικές19. Τα τεκμήρια πού μελετάμε καταδεικνύουν δτι ή χριστιανική ττο-

13. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής, κοι
νωνικής και εκπαιδευτικής ζωής της Λάρισας κατά τήν Τουρκοκρατία», Μεσαιωνικά και 
Νέα 'Ελληνικά, 3 (1990), 310. 

14. Κώδικας II, σ. 29. 
15.Ό.π.,σ. 37. 

16. Το επίθετο άμπατζής υποδηλώνει τους κατασκευαστές ή/καί πωλητές μάλλινων 
υφασμάτων και ρούχων. Οί καυταντζήδες ασχολούνται μέ τήν κατασκευή ή/καί τήν εμπο
ρία καυτανίων, ένδυμάτο;>ν πολυτελείας. 

17. Μ. 'Αποστολίδης, ο.π., ΑΘΛΓΘ, 6 (1939-40), 29-30. 

18. Κεντρικά Άρχεϊα τοΰ Βουλγάρικου Κράτους, Αρχείο Γκιουμουσγκερντάν, 161κ, 
άρ.1, σ. 37. 

19. Σχετικά μέ αυτό το θέμα πρβλ. τήν αδημοσίευτη διατριβή τοϋ 'Αντώνη Αναστα
σόπουλου ό όποιος, μελετώντας τα έγγραφα τοϋ Ίεροδικείου της Βέροιας, διατυπο'ινει τήν 
άποψη δτι οί μαχαλέδες δέν υπάγονταν διοικητικά απευθείας στίς οθωμανικές αρχές, άλλα 
δτι διοικούνταν άπο τους χριστιανούς προύχοντες, Antonis Anastasopoulos, Imperial ins-
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λιτεία διοικεί τους χριστιανούς μέσω ενός συστήματος κατανομής τους στον 

χώρο, οτι δηλαδή ή διοίκηση και ή διαχείριση των μαχαλέδων της Φιλιππού

πολης πού κατοικούνται άπο χριστιανούς εξασκείται άπο τους 'ίδιους. Στον κώ

δικα της μητρόπολης είναι καταχωρημένο ενα εκκλησιαστικό αποδεικτικό και 

συμφωνητικό γράμμα, χρονολογημένο στα 1818, δπου αναφέρεται: «...να διο-

ρισθώσι με κοινήν γνώμην επτά υποκείμενα άνδρες τίμιοι, δύο έκ τών πραγμα-

τευτών, δύο έκ τών άμπατζήδων, εις έκ τών καυταντζήδων, εις έκ τών γου-

ναράδων και εις έκ τών μπακάληδων δια να θεωρώσι πάσαν έμπίπτουσαν ύπό-

θεσιν τών μαχαλέδων των, συνερχόμενοι και εις τήν μητρόπολιν δις της εβδο

μάδος, τη Τετράδι, εστίν οτε και τη Παρασκευή όμοΰ μετά του οικονόμου και 

σακκελίου δια να θεοορώνται έκκλησιαστικώς ενώπιον αυτών, ει τινές κρισο-

λογίαι τύχωσι και διαφοραί μεταξύ τών χριστιανών, τάς οποίας όφείλουσι θεω-

ρήσαι έμπροσθεν αυτών κατά τήν διακέλευσιν τών ίερών και εκκλησιαστικών 

νόμων δικαίως»20. Στή διοίκηση τών μαχαλέδων υπεισέρχονται άπο τον 19ο 

αιώνα, έκτος άπο τους κοινοτικούς άρχοντες —εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, 

δημογέροντες—, και οι ιθύνοντες τών χριστιανικών συντεχνιών. Οί πολιτικές 

αρχές της χριστιανικής κοινότητας αναγκάζονται να αναγνωρίσουν καί να θε

σμοθετήσουν αυτή τήν πραγματικότητα συντάσσοντας το παραπάνω συμφω

νητικό. 

"Ενα διπλό σύστημα για τή διαχείριση του αστικού χοίρου ήταν σε 'ισχύ. Άπο 

τή μια μεριά οί 'Οθωμανοί ενέταξαν τή λειτουργία τών κοινοτικών άρχων σε ενα 

σύστημα διοίκησης το όποιο βασίζεται στή διαίρεση του χώρου σε μαχαλέδες. 

Άπο τήν άλλη, ένα παράλληλο σύστημα διαχείρισης του χώρου εκπορεύεται 

καί από τήν Εκκλησία, ή οποία διοικεί τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλης, 

κατανέμοντας τον σε ενορίες21. Στή βιβλιογραφία αναφέρεται δτι ή ενορία έχει 

διπλή λειτουργία, είναι διοικητικό μόρφωμα καί, παράλληλα, γεωγραφική ενό

τητα22. Μέσα άπο τις πηγές πού μελετάμε, δεν γίνεται ωστόσο σαφές αν ή 

Mutions and local communities: ottoman Karaferye 1758-1774, Κέιμπριτζ, Μάρτιος 

1999, σ. 78. 

20. Tò έγγραφο αυτό περιέχεται στον Κώδικα Ι της Μητρόπολης της Φιλιππούπολης, 

έχει δημοσιευτεί άπο τον Μ. Αποστολίδη, δ.π.,ΑΘΛΓΘ, 5 (1938-39), 70-71. 

21. Ό χριστιανικός πληθυσμός της Φιλιππούπολης κατανέμεται σε εξι ενορίες οί όποιες 

απλώνονται γύρω άπο τις έξης εκκλησίες: του Άγιου Δημητρίου καί της Θεοτόκου, οί 

όποιες βρίσκονται πάνω στο κάστρο' της 'Αγίας Μαρίνας δπου εδρεύει ή μητρόπολη, τις 

εκκλησίες τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου καί της 'Αγίας Κυριακής πού βρίσκονται στον λόφο του 

Μουσαίου, ΝΑ καί ΒΑ του κάστρου αντίστοιχα. Τέλος, ή εκκλησία της 'Αγίας Παρασκευής 

βρίσκεται στους πρόποδες τοϋ λόφου τών Σχοινοβατών. 

22. Πρόδρομος Άκανθόπουλος, Ή Ιστορία τών ενοριών τον Οικουμενικού Πατριαρ

χείου κατά τήν Τουρκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 8. 
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ενορία είναι πάντα γεωγραφική ενότητα ή αν άπλα ελέγχει ενα συγκεκριμένο 

αριθμό οικιών και άλλων ακινήτων, τα όποια δεν εϊναι απαραίτητο να συνο

ρεύουν πάντα μεταξύ τους. Μία ενορία μπορεί να εμπεριέχει έναν ή περισσό

τερους μαχαλέδες ή μέρη αυτών 2 3. 

*Αν για τους μαχαλέδες ή πληροφόρηση πού έχουμε είναι έμμεση —κυρίως 

δια μέσου τών πράξεων αγοραπωλησίας— άφοΰ αρχεία με τα έσοδα και τα 

εξοδά τους δεν έχουν διασωθεί, σε ο,τι άφορα τις ενορίες έχουμε κάποιες ενδεί

ξεις σχετικά μέ τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά αυτών πού τις διοι

κούν, καθώς καί για τις πήγες εσόδων καί εξόδων τους. Στον κίόδικα II της μη

τρόπολης της Φιλιππούπολης εϊναι καταχωρημένοι οι ετήσιοι απολογισμοί εσό

δων καί εξόδων τών πέντε ενοριών της πόλης, οι όποιοι αφορούν τα ετη 1786-

1802, καθώς καί ένας τού έτους 1819. 

Στα παραπάνω έγγραφα ό ρόλος της ενορίας ως μικρότερης βαθμίδας του 

φορολογικού μηχανισμού της εκκλησίας, επιφορτισμένης μέ την είσπραξη τών 

φόρων γιά λογαριασμό τού Μητροπολίτη καί τού Πατριάρχη, αποσιωπάται 2 4. 

Το γεγονός οτι απουσιάζουν καταχωρήσεις κατάστιχων μέ εισπράξεις τών εκ

κλησιαστικών φόρων από τους ενορίτες στα εν λόγω τεκμήρια 'ίσως να σχετί

ζεται μέ τον τρόπο λειτουργίας τού εκκλησιαστικού φορολογικού μηχανισμού 

κατά την οθωμανική κυριαρχία: άρθρα τα όποια περιέχονται στα μπεράτια τών 

μητροπολιτών2 5, αφήνουν να εννοηθεί οτι οι τελευταίοι έστελναν τους άντιπρο-

23. Μελετώντας τον πίνακα μέ τις ενορίες καί τους μαχαλέδες της πόλης τών Σερρών 
(17ος αι.) πού έχει παρουσιάσει ό Σωκράτης Πετμεζας, παρατηρούμε οτι ή ενορία της 'Αγίας 
Παρασκευής εμπεριέχει τρεις μαχαλέδες, αυτόν της Άγιας Παρασκευής, καθώς καί τους: 
Ζαρμπχανέ μαχαλεσί καί Χαβιαρτζί μαχαλεσί. Socrate Petmézas, «Commentaires» στο 
Paolo Odorico, Conseils et mémoires de Synadinos prêtre de Serrés en Macédoine (XVFie 
siècle), έκδ. Association Pierre Beton, E.U.E.S.S., Παρίσι 1996, σ. 475-476. 

24. Για το εκκλησιαστικό φορολογικό σύστημα βλ. ενδεικτικά Paraskevas Konortas, 
«Les contributions ecclésiastiques Patriarchikè zèteia et basilikon charatzion», Actes 
du île colloque international d'histoire. Economies méditerrannéennes, équilibres et inter
communications, XIHe-XIXe siècles, τ. Ill, 'Αθήνα 1986, έκδ. Κ.Ν.E./E.Ι.Ε., J. Kabrda, 
Le système fiscal de l'Eglise orthodoxe dans l'Empire ottoman (d'après les documents 
turcs), Brno (Opera Universitatis, No 135) 1969, S. Petmézas, «L'organisation ecclé
siastique sous les Ottomans», στο P. Odorico, Conseils et mémoires..., ο.π. Ένας άπο 
τους φόρους πού συλλέγει ό μητροπολίτης άπο τους πιστούς τής Επαρχίας του, είναι ή 
πατριαρχική καί μητροπολιτική ζητεία, το ποσό τής οποίας εΐναι σταθερό σέ δλη την πε
ρίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας καί συνίσταται στην καταβολή ενός χρυσού νομίσματος 
άπο κάθε ιερέα, ένώ κάθε νοικοκυριό καταβάλλει 12 άσπρα (P. Konortas, ο.π., σ. 222, .1. 
Kabrda, ο.π., σ. 65). 

25. Ό σουλτάνος επικυρώνει την εκλογή τών μητροπολιτών μέ την έκδοση ενός berat, 
το όποιο τους έ"δινε την ιδιότητα τοϋ όθωμανοΰ αξιωματούχου, Π. Κονόρτας, ΌΟιομανικες 
θε(ορήσεις για το ΟΙκον/ιενικο Πατριαρχείο 17θζ - άρχε; 19ον αι., έκδ. 'Αλεξάνδρεια, 'Αθή
να 1998, σ. 338-339. 
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σώπους τους στις ενοριακές εκκλησίες και στα μοναστήρια για να εισπράξουν 

τα προσωπικά τους εισοδήματα26, πρακτική ή όποια δείχνει δτι ή λειτουργία 

αύτη δεν περιλαμβανόταν στις αρμοδιότητες της ενορίας. Ό μητροπολίτης έγ-

καθίστατο συνήθως στην έδρα του περιστοιχισμένος άπό πολυάριθμη συνοδεία 

«οικείων», οι όποιοι τον επικουρούσαν στα θρησκευτικά, διοικητικά, νομοθετικά 

και οικονομικά καθήκοντα του27. Επομένως, οι αξιωματούχοι της μητρόπολης, 

στην πράξη, μάλλον δεν εμπιστεύονται την είσπραξη των εκκλησιαστικών φό

ρων στον ενοριακό κλήρο και στους επιτρόπους. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε, 

κατά τη γνώμη μου, να ερμηνευθεί ως ένδειξη αποξένωσης έως αυτονόμησης 

των διοικητών της ενορίας άπο τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους. 

Οί κατάλογοι με τα έσοδα και τα έξοδα τών ενοριακών εκκλησιών μας 

δίνουν μια άλλη διάσταση της λειτουργίας τους, αυτήν του πιστωτικού ιδρύμα

τος. Γενικά, τα τεκμήρια πού μελετάμε καταγράφουν εκείνες τις λειτουργίες 

της ενορίας, οί όποιες εντάσσονται στο πεδίο του κοσμικού, όπως για παρά

δειγμα ή λειτουργία της ως διαχειριστή εμπορικού κεφαλαίου- ή παραπάνω 

πρακτική υπαγορεύεται άπο τήν εφαρμογή της αρχής της οικονομίας, δηλαδή 

της ενσωμάτωσης στην εκκλησιαστική τάξη άλλων κυρίαρχων τάξεων, οί όποιες 

έχουν διαμορφωθεί στον κοινωνικό χώρο. Πράγματι, το κενό πού δημιουργή

θηκε άπο τήν έλλειψη πρωταρχικής —κρατικής— εξουσίας με τό πέρασμα στην 

οθωμανική κυριαρχία, είχε ως συνέπεια τό θρησκευτικό να προσαρμοστεί στην 

κοινωνική πραγματικότητα, οί θρησκευτικοί θεσμοί να έγκολπωθούν κοσμικές 

πρακτικές28. 

Τό είδος τών πληροφοριών πού μας παρέχουν τα εκκλησιαστικά αρχεία 

σχετικά με τις ενορίες άφορα άπό τη μια μεριά τόν τρόπο διοίκησης τους, και 

άπό τήν άλλη τις μορφές διάθεσης και διαχείρισης του χρηματικού τους κε

φαλαίου. Κάθε χρόνο, οί πέντε ενορίες της Φιλιππούπολης διανέμουν τό κεφά

λαιο τους σε φερέγγυους οικονομικά Φιλιππουπολίτες, με τή μορφή έντοκων 

δανείων. Συνήθως πρόκειται για άμπατζήδες και άλλους επαγγελματίες, οί ό

ποιοι έχουν σχέσεις με τό εμπόριο τών μεγάλων αποστάσεων29. Οί δανειστές 

δεσμεύονται κάποιες φορές να εξοφλήσουν τό χρέος τους αμέσως μετά τό πέ

ρας τών εμπορικών τους επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στην από

δοση του λογαριασμού της εκκλησίας της Άγιας Κυριακής: «άπό α' 'Ιανουα

ρίου 1796: εις τόν Χατζή Στογιάννην καυταντζήν δι' ομολογίας διορία γύρισμα 

σιλίμνου, γρόσια 550»3Ü. 

26. J.Kabrda,ó'.7r.,o. 80. 
27. S. Petmezas, «Commentaires», δ.π., σ. 473-474. 
28. Marina Maropoulou, «L'économie: moyen de transgression ou d'adaptation 

sociale?», στο Economies méditerrannéennes, équilibres, δ.π., σ. 266-267. 
29. M. Tsicaloudaki, ό'.π., τ. Ι, σ. 138-151. 
30. Κώδικας Π, σ. 20. Δύο ετήσιες εμποροπανηγύρεις ιδρύονται στην ευρύτερη πε-
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Μια πρακτική, ή οποία μας υποδεικνύει, την αλλοίωση του χαρακτήρα της 

ενορίας ώς μέσου διοίκησης των ατόμων με βάση την κατανομή τους στον χ ώ 

ρο, είναι ή μη διάθεση του κεφαλαίου της ενορίας αποκλειστικά σε ενορίτες, 

άλλα στο σύνολο των προυχόντων και άλλων ισχυρών οικονομικά παραγόντων, 

ε'ίτε διαμένουν εϊτε οχι στα οικήματα πού ανήκουν στην περιφέρεια της. Έ τ σ ι 

πρέπει να ερμηνευτεί το γεγονός δτι το όνομα μερικών ατόμων περιλαμβάνε

ται στους καταλόγους με τους δανειστές περισσότεροι άπο μιας εκκλησιών. 

Είναι χαρακτηριστική ή περίπτωση του Χριστόδουλου Βασιλάκογλου, ό όποιος 

χρησιμοποιείτο κεφάλαιο τριών ενοριακών εκκλησιών: κατά το διάστημα 1794-

1799 δανείζεται, με τη μορφή χρεοοστικοΰ ομόλογου, σημαντικά ποσά άπο την 

'Αγία Μαρίνα (το έτος 1794 έχει δανειστεί 1394.72 γρόσια, ενώ τα επόμενα 

έτη 2041.77 γρόσια)3 1. Παράλληλα, στα 1795 συνάπτει ομολογία με την εκ

κλησία του 'Αγίου Δημητρίου πού άφορα ποσόν, το όποιο ενώ αρχικά ανερχό

ταν σε 1167 γρόσια, φτάνει, τρία χρόνια μετά (στα 1798), με την κεφαλαιο

ποίηση των τόκων, στα 1553.06 γρόσια3 2. 'Επίσης, ό 'ίδιος χρωστά στα 1795 

στην εκκλησία του 'Αγίου Κωνσταντίνου 1303.62 γρόσια3 3. 

Ό επίτροπος είναι ό υπεύθυνος για τή διαχείριση των οικονομικών της 

ενορίας. Δια μέσου του θεσμού του επιτρόπου, λαϊκοί εισδύουν στην εκκλησια

στική διοίκηση καί αποκτούν πρόσβαση στους οικονομικούς της πόρους. Ή υπο

γραφή του επιτρόπου είναι απαραίτητη προκειμένου να επικυρωθούν οικονομι

κές συναλλαγές ανάμεσα στην ενορία και άλλες συλλογικότητες ή άτομα. Λό

γου χάρη, στα 1799 οι επίτροποι τών εκκλησιών του 'Αγίου Κωνσταντίνου, 

του 'Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας Θεοτόκου, υπογράφουν χρεωστική 

ομολογία με την οποία κάποιος 'Αναστάσιος δανείζει 1000 γρόσια στη συντε

χνία τών γουναράδων, μ,έ τον δρο, ό τόκος τών χρημάτων αυτών να διανέμε

ται στις παραπάνω εκκλησίες3 4. Τα άτομα πού έχουν πρόσβαση στο αξίωμα 

του επιτρόπου ανήκουν στα ανώτερα οικονομικά στρώματα του χριστιανικού 

πληθυσμού, με εισοδήματα πού προέρχονται άπο τή συμμετοχή τους στο δια

μετακομιστικό εμπόριο. Μερικοί άπο αυτούς συμμετέχουν τήν 'ίδια εποχή στή 

διοίκηση τών συντεχνιών. Πράγματι, τα 'ίχνη αρκετών άπο τους επιτρόπους 

τών ενοριών της Φιλιππούπολης στο διάστημα 1786-1802 εντοπίζονται στα 

αρχεία της συντεχνίας τών άμπατζήδων. Παραδείγματος χάρη, ό Χατζή-'Ανά

στασης, επίτροπος του 'Αγίου Δημητρίου άπο το 1790 εως το 1793, είναι ό 

ριοχή κατά το 18ο αι., αυτές της Ούζουντζόβας καί της Σελίμνιας. Ή τελευταία λαμβάνει 
χώρα το μήνα Σεπτέμβριο στην ομώνυμη κωμόπολη (στους πρόποδες του Αίμου, στα περί
χωρα της Άδριανούπολης). 

31. Κώδικας Π, σ. 27-30. 

32. "Ο.π.,σ. 35-37. 
33.Ό.π.,σ. 11. 

34. Ι. Σνεγγάροφ, ό'.π., σ. 239. 

2 
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πρωτομάστορας της συντεχνίας των άμπατζήδων κατά τήν περίοδο 1772-

17973 5. Το όνομα του επιτρόπου της 'Αγίας Κυριακής κατά το έτος 1791, του 

'Αναστάσιου Κρασοβυτίνα, υπάρχει επίσης στα αρχεία της συντεχνίας36. 'Επί

σης, στα 1799 οι επίτροποι του 'Αγίου Κωνσταντίνου και του 'Αγίου Δημη

τρίου, Κωνσταντίνος Άρίκογλου και Κωνσταντίνος Χατζή Τζότζου, ασχολούν

ται με το εμπόριο μάλλινων υφασμάτων και ρούχων3 7. Τέλος, ό Γεώργιος Κάλ-

πογλου, επίτροπος τής Θεοτόκου κατά το διάστημα 1794-1802, εϊχε αναγο

ρευθεί μάστορας στη συντεχνία των άμπατζήδων στα 1751 3 8 . 

Έκτος άπο τον επίτροπο, στις πήγες γίνεται λόγος για Ινα σώμα ενορι

τών, το όποιο ελέγχει ή συνδιοικεΐ τήν ενορία με τον πρώτο. Προκειμένου να 

μπορέσει να δανειστεί κανείς χρήματα άπο το ταμείο τής ενορίας, απαιτείται 

ή έγκριση τών ενοριτών διαβάζουμε για παράδειγμα στην έκθεση με τα έσο

δα καί τα έξοδα τής εκκλησίας τής Παναγίας Θεοτόκου: «1802, Αύγ. κγ ' . Έ λ ο -

γαριάσθησαν αϊ όμολογίαι του Κο^στάκη Λάσκογλου και γνώμη τών ενοριτών 

έδωσεν ομολογίας δια γρ. 4542 με διορία 6 έτη δια να τα εξόφληση»39. Ό επί

τροπος καί οι ενορίτες είναι άπο κοινού υπεύθυνοι για τη διαχείριση τής πε

ριουσίας τών ενοριών, καθώς καί τών δωρεών: στις 9 'Ιουλίου 1786 ό επίτρο

πος τής Θεοτόκου πουλά οικία τής εκκλησίας στή Μελάχρω, σύζυγο του μακα

ρίτη Μανώλη Καρακάσογλου, «κοινή γνώμη καί συναινέσει τών ενοριτών...»40. 

Στα 1828 ο'ι επίτροποι τών εκκλησιών του 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας 

Κυριακής υπογράφουν μαζί με τους ενορίτες πράξεις δωρεάς 1000 γροσιών άπο 

τον πρόκριτο τής κοινότητας 'Αθανάσιο Κωνσταντίνου Μπουλγούρογλου σε κα

θεμιά άπο τις δύο εκκλησίες41. 

'Ενδεικτικό τής υποχώρησης του χαρακτήρα τής ενορίας ως μικρότερης 

βαθμίδας τής εκκλησιαστικής 'ιεραρχίας καθώς και ως πρωτογενούς μορφώμα

τος αυτοδιοίκησης τών κατοίκων είναι το φαινόμενο, σε πολλές πόλεις, ή διοί

κηση της να υπάγεται απευθείας στις κοσμικές αρχές, να ελέγχεται άπο τήν 

πολιτεία. Στο Μελένικο42, στο Τέρνοβο, στην Κοζάνη καί άλλου, οι προύχοντες 

τής πολιτείας έχουν εισδύσει στη διοίκηση τών ενοριών, εκλέγουν τους επιτρό

πους καί επιθεωρούν τα οικονομικά τους. Ή διαδικασία διορισμού επιτρόπου 

35. Κώδικας Π, σ. 357. 
36."0.π.,σ. 358. 
37. Ι. Σνεγγάροφ, ο.π., σ. 239. 
38. M. Apostolidis - ΑΙ. Peev, Archiv des abadjis à Plovdiv, éd. de la Bibliothè

que Nationale à Plovdiv (δημοσίευση τών αρχείων μέ παράλληλη μετάφραση στή βουλ
γαρική γλώσσα), τ. Ι, Φιλιππούπολη 1931, σ. 41 καί Κώδικας Π, σ. 3-7. 

39. "Ο.π., σ. 7. 
40. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 220. 
41. "Ο.π.,σ. 301-302. 
42. Κωμόπολη στή σημερινή Βουλγαρία, 60 χιλιόμετρα βόρεια τών Σερρών. 
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στον μητροπολιτικό ναό του Άγιου Νικολάου της Κοζάνης είναι ή ακόλουθη: 

«...και τοϋ λογαριασμού της αυτής αγίας 'Εκκλησίας θεωρηθέντος ακριβώς ενώ

πιον ημών παρά τών Εντιμότατων κληρικών και χρησίμου αρχόντων ταύτης 

της πόλεως, [...] άποφάσει ημετέρα και γνώμη κοινή τών περί αυτήν κληρι

κών και αρχόντων, έδιορίσθη επίτροπος τής αυτής 'Εκκλησίας ό εντιμότατος 

οικονόμος Κοζάνης πρεσβύτερος κυρ Γεώργιος. "Οθεν και κατεστρώθη το πα

ρόν σημείωμα ώδε εις ενδειξιν: 1746, δεκεμβρίου α': Έν Κοζάνη:»43. 'Επίσης, 

στο καταστατικό τής πόλης τοϋ Μελένικου (1813) διαβάζουμε: «Οι Επίτροποι 

τοϋ Κοινοϋ χρεωστοΰν να έπισκέπτωνται άραδικώς ολας τας 'Εκκλησίας τής 

πολιτείας μας και να παρατηρούν με προσοχήν, ίνα μ.ή συμβαίνη εις αύτας καμ-

μία αταξία, είτε άπο μέρους τοϋ ιερέως, ή του 'Εφημερίου ή τοϋ Επιτρόπου 

ή τινός άλλου τών αδελφών και να διορθώνουν την άταξίαν έκείνην εξ αποφά

σεως. [...] ει μεν και είναι πταίστης και αίτιος ό τής 'Εκκλησίας εκείνης 'Επί

τροπος, παρευθύς, πέρνοντάς του τον λογαριασμόν, να τον αποβάλλουν, άπο-

καταστήσαντες άντ' εκείνου άλλον Έπίτροπον άξιον τοιούτου θείου έργου έρ-

γάτην»44. Σχετικά με το Τέρνοβο45, πόλη δπου επίσης τα οικονομικά και ή 

διοίκηση τών ενοριακών εκκλησιών ελέγχονται άπο τους προύχοντες τής κοι

νότητας, είναι αξιοσημείωτο, οτι τα διοικητικά μορφο')ματα τής ενορίας και τοϋ 

μαχαλέ ταυτίζονται: σέ κανονισμό καταχο^ρημένο στον κο')δικα τής μητρόπο

λης Τερνόβου με τίτλο «Περί διαθέσεως και ευταξίας τών λογαριασμών τών 

ιερών εκκλησιών τών έν τή 'Επαρχία Τουρνόβου», πού εκδίδεται στις 8 'Ια

νουαρίου 1823, ορίζεται: «'Αφ' ου θεωρηθώσιν όλων τών εκκλησιών οι λογα

ριασμοί, [...] θέλουσι καταγραφή εις κοινον Κο^δικα, ό όποιος θέλει διαφυλάτ

τεται εις την μητρόπολιν έν άσφαλεία. και εις ίδιαίτερον έκαστης εκκλησίας, 

ό όποιος θέλει δοθή εις τον έπίτροπον, δια νά τον φυλάττη εις μέρος σίγουρον, 

χο^ρίς να γράφη εις αυτόν τίποτε... έχει χρέος καθείς επίτροπος μαχαλέ, ή χω

ρίου νά πέρνη τον Κώδικα αυτόν, και τρεις άπο τους εγκρίτους τών ενοριτών 

εκλεγόμενους άπο τους λοιπούς προκρίτους και τζορπατζήδες, και νά ερχηται 

εις την μητρόπολιν να δίδη τον λογαριασμόν του ακριβώς, δια να καταγραφή-

ται και εις τον κοινον Κώδικα τής μητροπόλεως και εις τον Ίδιαίτερον τής 

εκκλησίας, και νά ύπογράφηται παρά τοϋ κυριάρχου, ή τοϋ επιτρόπου του και 

τών παρευρεθέντων ενοριτών))46. Είναι σαφές οτι εδώ ή ενοριακή εκκλησία και 

43. Νικόλαος ΓΙ. Δελιαλής, «ΣυμβολαΙ εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν τής Κοζά
νης», Οικοδομή 2 (1959), 220. 

44. Πέτρος Θ. Πέννας, Το κοινον τον Μελ,ενίκον και το σύστημα διοικήσεως τον, 
'Λθήνα 1946, σ. 38. 

45. Πόλη τής σημερινής Βουλγαρίας. 
46. Ι. Σνεγγάροφ, «Ό άλλος κώδικας τής εκκλησίας τοϋ Τέρνοβο» (στη βουλγαρική) 

στο ΈπετηρΙς τοϋ Πανεπιστημίου τής Σόφιας VI, θεολογική Σχολή, 19 (1940-1941), ανά
τυπο, Σόφια 1941, 9-10. 
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δ μαχαλές, στην περιφέρεια του οποίου κείται, διοικούνται άπό τον 'ίδιο επί

τροπο καθώς και άπο σώμα ενοριτών, οί όποιοι εκλέγονται και ελέγχονται άπο 

την κοινότητα. 

Έγγραφο συντεταγμένο στα 1819, τό όποιο αναφέρεται στον τρόπο διά

θεσης των γυναικείων στασιδιών τών εκκλησιών της Φιλιππούπολης, καταδει

κνύει Οτι οί ιθύνοντες της ενορίας αναπτύσσουν προσπάθειες ώστε να μην αλ

λοιωθεί ή φύση της ως γεωγραφικού μορφώματος, θέτοντας σε ισχύ στρατηγι

κές πού αποβλέπουν στην παγίωση του πληθυσμιακού της δυναμικού και στην 

αποφυγή παρείσφρησης ξένων στοιχείων μεταξύ τών μελών της, έτσι ώστε αυτά 

να αποτελούν ομάδα κοινωνικά Ιεραρχημένη και ή οποία να διέπεται άπο συνο

χές. Τό παραπάνω έγγραφο αναφέρει Οτι σε περίπτωση μεταβίβασης οικήμα

τος «εις χείρας ξένας» μετά άπό πώληση, ό πρώην κάτοχος χάνει αυτομάτως 

τήν ιδιοκτησία του στασιδίου στην εκκλησία της ενορίας στην οποία υπάγεται 

τό ακίνητο: «τότε τό εν τη εκκλησία γυναικεΐον στασίδιον του ρηθέντος όσπη-

τίου άπολαμβάνη αύθις ή εκκλησία ως 'ίδιον αυτής και εξ αρχής όν κτήμα, 

μηδενός τό παράπαν έναντιουμένου ή άντιλέγοντος, και δίδωσιν αυτό ή εκκλη

σία κατά φιλοτιμίαν τω νέω αγοραστή του αύτοϋ όσπητίου ή άλλω τινί τών 

ενοριτών, προτιμώμενου όμως, ως ε'ίπομεν, του νέου αγοραστού»47. 

Ή μοναδική ένδειξη πού έχουμε σχετικά με τη συμμετοχή τής ενορίας στή 

διαχείριση του χώρου είναι μιά φράση πού περιέχεται σε πωλητήριο οικίας του 

έτους 1833, στό όποιο διατυπώνονται οί Οροι μεταβίβασης και κατοχής ακι

νήτου. Τό έγγραφο αυτό μας υποδεικνύει ότι και οί δύο αρχές, και ή ενορία 

και ό μαχαλές, είναι αρμόδιες σε ζητήματα διακανονισμού του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος τών ακινήτων πού βρίσκονται μέσα στά όρια τής δικαιοδοσίας τους. 

Π ιό συγκεκριμένα, ή Μορφούλα, άνηψιά του μακαρίτη 'Αθανασίου Μπουλγού-

ρογλου, παραχωρεί τήν οικία της στον τσορμπατζή Βοΰλκο Κούρτοβιτς έναντι 

3000 γρ., με τόν όρο να τής επιτραπεί να κατοικεί σε ένα άπό τα δωμάτια τής 

οικίας εφόσον ζει «και κανείς να μη μπορεί να τή βγάλει άπό τό δωμάτιο, 

ούτε ό Βοΰλκος, οΰτε κανείς άλλος άπό τήν ενορία ή τό μαχαλά»48. 

Τα έγγραφα πού μελετάμε μνημονεύουν τήν ύπαρξη και άλλων εξουσιαστικών 

μορφωμάτων, τα όποια σχετίζονται με τή χωροθέτηση τών χριστιανικών μα-

χαλέδων στον αστικό χώρο. Πράγματι, διαπιστώνουμε τήν παράλληλη λειτουρ

γία κέντρων εξουσίας σε επίπεδο ανώτερο άπό αυτό τών πρωτογενών διοικη

τικών μορφών οργάνωσης του χώρου, Οπως είναι ό μαχαλές. Προκειμένου να 

κατανοήσουμε τή φύση και τόν χαρακτήρα αυτών τών μορφών διοίκησης, θα 

47. Μ. 'Αποστολίδης, δ.π., ΑΘΓΛΘ 5 (1938-39), 77. 
48. Ι. Σνεγγάροφ, δ.π., σ. 350-351. 
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πρέπει να μελετηθεί ή τοπογραφία της πόλης πού μας ενδιαφέρει εδώ, καθώς 

και ή διάταξη των θρησκευτικών κοινοτήτων στον χώρο της. 

Δύο είναι τα συμπεράσματα στα όποια καταλήξαμε εξετάζοντας τους τρό

πους χωροθέτησης της χριστιανικής κοινότητας, α) Ό χώρος πού κατοικείται 

άπό τους χριστιανούς δεν είναι ενιαίος άλλα παρουσιάζεται ασυνεχής. Με άλλα 

λόγια, οί χριστιανοί δεν καταλαμβάνουν ενα συγκεκριμένο κομμάτι του αστι

κού χώρου, πράγμα πού σημαίνει οτι οί χριστιανικοί μαχαλέδες δεν συνορεύουν 

απαραίτητα μεταξύ τους. Πράγματι, Οπως θα φάνει στη συνέχεια, οί χριστια

νοί ορθόδοξοι κάτοικοι της Φιλιππούπολης βρίσκονται διασκορπισμένοι και στα 

τρία τμήματα της πόλης, στο κάστρο, στο βαρόσι και στα προάστεια: «οί πάν

τες κάτοικοι Χριστιανοί επί των τριών λόφων και της υποκείμενης πόλεως»4 9, 

β) Σε πολλές περιπτώσεις οί χριστιανοί της Φιλιππούπολης ζουν αναμεμειγμέ

νοι με μέλη άλλων έθνοθρησκευτικών κοινοτήτων. Πράγματι, άπό δ,τι φαίνε

ται, ή ύπαρξη πολυάριθμων μικτών μαχαλέδων είναι ενα κοινό χαρακτηριστικό 

τών βαλκανικών πόλεων κατά την οθωμανική περίοδο5 0. 

Σχετικά με την τοπογραφία της οθωμανικής πόλης, είναι γνωστό οτι αύτη 

διακρίνεται στο κάστρο και στο βαρόσι. Το βαρόσι, λέξη ουγγρικής προέλευ

σης, σημαίνει τον περίαυλο εσωτερικού φρουρίου, είναι δηλαδή ό εξωτερικός 

χώρος του φρουρίου, ό όποιος συχνά περιβάλλεται επίσης άπό τείχη. Ό συμ

παγής πυρήνας του χριστιανικού πληθυσμού της Φιλιππούπολης κατοικεί στο 

ευρύχωρο κάστρο της πόλης, τό όποιο βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις λόφους: «επί 

τών τριών λόφων της πόλεως ταύτης, και του περιβόλου αυτών όλου εντός, 

κατοικοΰσι τανύν μόνον Χριστιανοί του ανατολικού δόγματος. [...] Μεταξύ δε 

της πόλεως ταύτης και τών προαστείων τούτων (Μαράσι και Καρσί Ά κ ά ) προς 

τα ΒΔ μέρη κατοικοΰσι τα λοιπά έθνη, και τούτο διότι οί Τούρκοι άγαπώσι 

να κατοικώσιν εις τα πλησίον τών υδάτων μέρη»5 1. Το γεγονός οτι οί χριστια

νοί κατοικούν στην παλιά πόλη Ί'σως να είναι ή απόδειξη οτι ό πληθυσμός δεν 

μετακινήθηκε ή δεν ανανεώθηκε ριζικά κατά την οθωμανική κατάκτηση 5 2 . Σύμ-

49. Γεώργιος Τσουκάλας, Ίστοριογεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Φιλιππονπό-
λεως, Βιέννη 1851, σ. 44. 

50. Βλ. Β. Δημητριάδης, Ή τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρ
κοκρατίας 1430-1912, Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών, Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη 61, Θεσ
σαλονίκη 1983, σ. 53 και M. Tsicaloudaki, ο.π., τ. Ι, σ. 271-276. 

51. Γ. Τσουκαλάς, ο.π., σ. 43, 45. 

52. Ή περιγραφή τοϋ Κωνσταντίνου Οικονόμου καταδεικνύει σαφώς τη μεγάλη σπου
δαιότητα τοΰ χώρου πού κατείχαν οί χριστιανοί: «Αΰτη ή πόλις το πάλαι ήν ωκοδομημένη 
επάνω τριών λόφων συνημμένων άλλήλοις, και φαινομένων ως τρίπους" διό και άπό πάν
των τών άλλων ονομάτων αυτής έπεκράτει καλεϊσΟαι Τριμόντιον». Κωνσταντίνου Οικονό
μου ιερέως Φιλιππουπολίτου, Έγχειρίοιον περί της επαρχίας Φιλιππονπόλεως, ή περιγραφή 
αυτής, Βιέννη 1819, σ. 18. 
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PH1L1PPOPOLIS 

Πηγή: Geographical Section of the Naval Intelligence Division (I.D. 1114), A Hand
book of Macedonia and Surounding Territories, Naval Staff, Admiralty, Λονδίνο 1920, 
σ. 477. 
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φωνα μέ τις περιγραφές των δύο ιστοριογράφων της πόλης, οι άλλες κοινότη

τες απλώνονται στον χώρο γύρω άπο το κάστρο53, οί τουρκικοί μαχαλέδες το 

περιβάλλουν ως κλοιός: άπο ΝΔ εως ΒΔ καί κατά μήκος του ποταμού Έβρου 

Β καί ΒΑ54. Στα νότια του κάστρου βρίσκεται ή μικρή συνοικία τών Παυλι-

κιανών μέ τον καθεδρικό ναό του 'Αγίου Λουδοβίκου. Οί 'Αρμένιοι κατοικούν 

στα ΒΔ τής ακρόπολης καί, τέλος, οί Εβραίοι στα δυτικά. 

Ό τρόπος χωροθέτησης τής χριστιανικής κοινότητας τής Φιλιππούπολης, 

το ότι δηλαδή οί χριστιανοί καταλαμβάνουν το κεντρικό μέρος τής πόλης, αντα

νακλά στο λεξιλόγιο πού χρησιμοποιούν οί σύγχρονοι για να ορίσουν την κοι

νότητα τους καί τον χώρο στον όποιο ζουν καί κινούνται. Πολιτεία καί Κάστρο 

είναι οί δύο δροι πού χρησιμοποιούνται στή θέση τών όρων κοινον ή κοινότητα 

για να κατονομάσουν τή χριστιανική κοινότητα, ταυτίζοντας την έτσι μέ τήν 

πόλη. Παραδείγματος χάρη, στο πρακτικό παράδοσης του λογαριασμού τής 

ανοικοδόμησης τής εκκλησίας τής 'Αγίας Μαρίνας (1783), διαβάζουμε: «...έγέ-

νετο καί το παρόν... μαρτυρία τών εντιμότατων κληρικών καί ευγενέστατων 

αρχόντων καί απαντούν ημών τών έσναφίων τής πολιτείας...»55. 

Ή μελέτη τών εκκλησιαστικών αρχείων τής Φιλιππούπολης μας αποκά

λυψε ωστόσο μια πραγματικότητα πιο περίπλοκη άπο αύτη πού μας περιγρά

φουν οί περιηγητές καί οί ιστοριογράφοι τής πόλης. 'Από τα τεκμήρια αύτα 

πληροφορούμαστε δτι οί χριστιανοί κατοικούν καί στα δύο τμήματα του αστι

κού χο>ρου, στο κάστρο καί στο βαρόσι. Σε κατάλογο καταχωρημένο στον Κώ

δικα II, ό όποιος φέρει τον τίτλο «οί χανέδες τής πολιτείας», απαριθμούνται 

91 χριστιανικοί χανέδες συνολικά, οί όποιοι κατανέμονται σε 17 μουσουλμανι

κούς μαχαλέδες56. 

'Επίσης, τα δύο προάστεια Μαράσια καί Καρσί Άκά, πού βρίσκονται στο 

βόρειο τμήμα τής πόλης, κατοικούνται, έκτος άπο Τούρκους, καί άπο χριστια

νούς ορθόδοξους σλαβόφωνους57. 'Επιπλέον, σύμφωνα μέ μαρτυρίες συγχρόνων, 

53. Ό Κωνσταντίνος Οικονόμος καί ό Γεώργιος Τσουκάλας είναι οί συγγραφείς τών 
δύο εγχειριδίων τα όποια περιέχουν δημογραφικά, γεωγραφικά, ιστορικά στοιχεία, καθώς 
καί πολλές πληροφορίες για τήν έθνοθρησκευτική σύνθεση καί τήν οικονομική καί επαγγελ
ματική οργάνωση τοϋ πληθυσμού τής Φιλιππούπολης καί τών γύρω κωμοπόλεων καί χω
ριών κατά τον 19ο αιώνα. Ό πληθυσμός τής Φιλιππούπολης κατανέμεται σέ πέντε θρησκευ
τικές κοινότητες: «κατοικοϋσι δέ τήν Μεγαλούπολιν ταύτην Τούρκοι, Χριστιανοί του ανατο
λικού δόγματος, Χριστιανοί τοϋ δυτικού, οί πάλαι ποτέ Μανιχαϊοι, ο'ίτινες καί Παυλικιάνοι 
κοινώς καλούνται' όλίγαι χριστιανικαί οίκογένειαι 'Αρμενίων καί Εβραίοι», Γ. Τσουκαλάς, 
δ.π., σ. 42. 

54. Μ. 'Αποστολίδης, «Τα ύστατα τής Φιλιππουπόλεως έτη επί Τουρκοκρατίας», 
ΑΘΓΛΘ 13 (1946-47), 15. 

55. Μ. 'Αποστολίδης, Ζ.π.,ΑΘΓΛΘ 5 (1938-39), 53. 
56. Κώδικας II, σ. 9. 
57. Γ. Τσουκαλάς, δ.π., σ. 45. 
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τούρκοι αξιωματούχοι είναι εγκατεστημένοι εντός του κάστρου, χώρο στον ό

ποιο κατοικεί ένας συμπαγής πυρήνας άπό χριστιανούς. Ό περιηγητής Pani 

Taffernern, ό όποιος βρέθηκε στην πόλη στα 1665, αναφέρει δτι οι επισημό

τεροι τών κατοίκων της και ιδίως οι στρατιωτικοί ζουν πάνο^ στον λόφο (εννοεί 

τον λόφο τών Σχοινοβατών), οπού είναι και το ανάκτορο58. Ή μαρτυρία του 

Γεωργίου Τσουκαλά έπιβεβαιοονει τή διαμονή Τούρκων εντός του κάστρου: «εις 

δε τους πρόποδας σχεδόν του λόφου τών Σχοινοβατών εντός του περιβόλου υπάρ

χει καί ενα τζαμί μέ ενα Μιναρέν, και δέκα σχεδόν όθωμανικαί οικία»)59. 'Επί

σης, τό πιο σημαντικό τζαμί της πόλης συνορεύει μέ τή δυτική πλευρά του 

κάστρου, δίπλα στην πύλη του λόφου της Εύμολπιάδος. 

Πέρα άπό το γεγονός ότι τα τμήματα του άστικοΰ χώρου, τα όποια κατα

λαμβάνει καθεμία άπό τις θρησκευτικές κοινότητες, στην πραγματικότητα επι

καλύπτονται καί δεν είναι αυστηρά διαχοορισμένα60, αρκετοί μαχαλέδες της Φι

λιππούπολης είναι μικτοί. Μια πράξη αγοραπωλησίας οικίας μας υποδεικνύει 

δτι οι κατοικίες τών χριστιανών δεν γειτονεύουν μόνο μέ αυτές τών μουσουλ

μάνων, άλλα καί μέ οικήματα, τα όποια ανήκουν σέ μέλη άλλων κοινοτήτων: 

στα 1823 ή Μητρόπολη επικυρώνει συμβόλαιο σύμφωνα μέ τό όποιο ό χρι

στιανός Κωνσταντίνος Κουκουμάνου πουλά τήν οικία του, στό μαχαλέ Κότζ 

Χουσείν, στον Εβραίο Ναούμ Νάστου" ή μία άπό τις τρεις οικίες, μέ τις όποιες 

αυτή συνορεύει, ανήκει στον αρμένιο 'Λβαδίκη61. 

Οί μορφές διοίκησης καί διαχείρισης του άστικοΰ χώρου στή Φιλιππούπολη 

περνούν μέσα άπό τή διαίρεση του σέ κάστρο καί βαρόσι. "Ετσι, στους κο^δικες 

της μητρόπολης μαρτυρεΐται ή ύπαρξη δύο kethüda για τους χριστιανούς: του 

βάρους κεχαγιά καί του σεχίρ κεχαγιά62. Σέ ο,τι άφορα τον βάρους κεχαγιά, 

αυτός είναι, σύμφωνα μέ δλες τις ενδείξεις, επιφορτισμένος μέ τή διοίκηση όσων 

χριστιανών κατοικούν στό βαρόσι. Οι χριστιανοί πού διοικούνται άπό τόν βά

ρους κεχαγιά, καταβάλλουν καί τόν μισθό του. Στον Κώδικα II της Μητρό-

58. Μ. 'Αποστολίδης, Ή της Φιλιππονπό?.εο)ς Ιστορία, 'Αθήνα 1959, σ. 238. 
59. Γ. Τσουκάλας, δ.π., σ. 44. 
60. Για τήν ύπαρξη μικτών μαχαλάδων καί σέ άλλες πόλεις βλ. τή μελέτη του Β. 

Δημητριάδη, Ή τοπογραφία..., ο.π., σ. 17, 24-25, 53. 
61. Κώδικας II, σ. 90. 
62. Σύμφωνα μέ τον Η. Iiialcik, το αξίωμα του kethüba τό καταλαμβάνει ενα άπό 

τα σημαίνοντα πρόσωπα κάθε ομάδας, ή οποία σχηματίζεται στή βάση κοινών ιδεωδών καί 
συμφερόντων. Έτσι, υπάρχει ό kethüda τών συντεχνιών, τών θρησκευτικών κοινοτήτων, 
τής'πόλης κλπ. (Η. Inalcik, The Ottoman Empire. Conquest, Organisation and Economy, 
Collected Studies, Variorum Reprints, Αονδίνο 1978, σ. 152). Ή ύπαρξη ενός kethüda 
για τους χριστιανούς μαρτυρεΐται επίσης καί στον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, βλ. 
Ν. Beldiceanu, La ville ottomane au XVe siècle, Librairie d'Amérique et d'Orient, 
Παρίσι 1973, σ. HO. 
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πόλης υπάρχει κατάλογος με το ποσό πού αναλογεί σε καθέναν από τους χρι

στιανικούς χανέδες των 17 τουρκικών μαχαλάδων για την πληρωμή του ετήσιου 

μισθού του αξιωματούχου αυτού63: 

«1827, Νοεμβρ. 21, κατά γενικήν άπόφασιν απεφασίσθη και έπληρΰ>θη ό μι

σθός του βάρους κιαχασί κυρ σταυρίτζα δια χρόνον όλόκληρον έναν γρο οκτα

κόσια Γ ρ "800" τα όποια ελήφθησαν ώς έξης 

108 από πολάτ μαχαλέν χανέδες 9" 12 γρόσια εις τον κάθε χανέν. 9 

120 από κιρχανά μαχαλέν χανέδες 10". ομοίως 10...» 

Ό κάθε liane καταβάλλει δοοδεκα γρόσια. *Αν και ό βάρους κεχαγιά δρα' 

για λογαριασμό των οθωμανικών άρχων (του κονακίου), διορίζεται άπο δ,τι 

φαίνεται άπο τις χριστιανικές αρχές: «1828, Δεκεμβ. J 2 έπαραιτήθη ό κυρ 

σταυρήτζας άπο το έργον του κονακίου (και) έδιορίσθη άντ' αύτοΰ ό κύρ γιο-

βάννος γούναρης καββετζής, δια να axoXouQrt το ϊδιον έργον με τον ίδιον μι-

σθόν, κατά γενικήν άπόφασιν»64. 

Ή θέσπιση του άξιοίματος του βάρους κεχαγιά είναι ένας άπο τους τρό

πους μέσα άπο τους οποίους πραγματοποιείται ή ενότητα της πόλης: αξίωμα 

της οθωμανικής διοίκησης, το κατέχει χριστιανός, ό όποιος έχει τον ρόλο δια

μεσολαβητή ανάμεσα σέ μή μουσουλμανικούς πληθυσμούς και στις οθωμανικές 

αρχές πού εδρεύουν στην πόλη. Σταχυολογήσαμε τέσσερις συνολικά έγγραφες 

στα αρχεία τής συντεχνίας των άμπατζήδων σχετικά με τις αρμοδιότητες του: 

στα έτη 1798 και 1800 εισπράττει, για λογαριασμό τών οθωμανικών άρχων, 

τον φόρο ergen akçesi και ergen parasi άπο τους άμπατζήδες πού αναγορεύον

ται σέ μάστορες65. 'Επίσης, εγγραφή στον Κώδικα IT μας πληροφορεί οτι ό 

βαρούς κεχαγιά μεσολαβεί για τήν πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών 

ή εξόφληση φορολογικών ύποχρεώσεο^ν ανάμεσα σέ ιδιώτες και στο νοσοκο

μείο τής κοινότητας: «1811: Φεβρ. α' τω Σκάρλω δια λογαριασμον του νοσο

κομείου δια χειρός βαρούς κεχαγιά γρ: ΙΟ»66. 

Είναι αξιοσημείωτο οτι το βαρόσι έχει καταγραφεί στις πηγές ώς διοικη

τικός ορός, ό όποιος δηλώνει τον '/^?ο πού κατοικείται άπο χριστιανούς. Πράγ

ματι, ή μελέτη τών εκκλησιαστικών αρχείο/-*, αποκαλύπτει οτι το βαρόσι, έκτος 

άπο γεωγραφικό, αποτελεί και διοικητικό μόρφωμα, το όποιο, διαθέτει αρχή 

και διαχειρίζεται ένα χρηματικό κεφάλαιο. Στα 1802, το βαρόσι δανείζεται «τα 

άσπρα του σχολείου και τών όσπιταλίων»: «1802: δεκεμβρίου 16: έδανείσθη-

σαν δλοι οι βαρουσλοΰδες φιλιππουπόλεοκ δια χρείαν τους κοινήν δλου του βα-

63. Κώδικας II, σ. 1. 
6Ì. "Ο.π. 
65. Μ. Apostolidis - Al. Pcev, δ.π., -.. 1, σ. 93, 96,100,136. 
66. Κώδικας Π, σ. 7". 
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ρουσίου, τα όποια είναι χρεία του βαρουσίου, υποσχόμενοι εις κάθε εύκολίαν 

δια να τα πληρώσωσιν ευχαρίστως εις το αυτό έλληνικον σχολεΐον και όσπη-

τάλια άσλ: 7500»6 7. Τό χρέος αυτό εξοφλείται δύο χρόνια αργότερα. 'Επίσης, 

από εγγραφή στον κώδικα II της μητρόπολης, χρονολογημένη στα 1811, μα

θαίνουμε οτι, έκτος άπο το βάρους κεχαγιά, οί μαχαλέδες του βαρουσίου διοι

κούνται άπο μία ομάδα εφόρων: «έδωκαν ομολογιών τοις έπιτρόποις οί έφο

ροι των μαχαλέδο^ν του βαρουσίου...»68. 

Σε ο,τι άφορα τον σεχίρ κεχαγιά (sehir kehaya), δηλ. τον κεχαγιά της 

πόλης6 9, αυτός είναι πιθανότατα ένας αξιωματούχος, ό όποιος επίσης διεκπε

ραιώνει τις εσωτερικές υποθέσεις της χριστιανικής κοινότητας. Πράγματι, οί 

δύο μαρτυρίες πού διαθέτουμε σχετικά με τις αρμοδιότητες του αφορούν το δια

μεσολαβητικό του ρόλο ανάμεσα στα διάφορα εξουσιαστικά μορφώματα της 

χριστιανικής κοινότητας7 0. "Ετσι, στα 1772 λαμβάνει, για λογαριασμό τής πο

λιτείας, άπο τη συντεχνία των άμπατζήδων, τον τόκο, το ύψος του όποιου ανέρ

χεται σε 100 γρόσια, άπο ποσό πού ή συντεχνία έχει δανειστεί άπο την πολι

τεία 7 1 . 'Επίσης, στις 20 'Ιανουαρίου 1784, ό σεχίρ κεχαγιά Νέικος είναι Ινας 

άπο τους αξιωματούχους τής κοινότητας —οί υπόλοιποι κατέχουν εκκλησια

στικά όφφίκια— πού υπογράφουν, ως μάρτυρες, χρεο^στική ομολογία, την όποια 

συνάπτει ή συντεχνία των άμπατζήδων με έναν ίδιο')τη72. 

Διατυπώνουμε την υπόθεση, οτι, δπως ό βαρούς κεχαγιά είναι επιφορτι

σμένος με τη διεκπεραίίοση των υποθέσεων των χριστιανών πού κατοικούν στο 

βαρόσι, ό σεχίρ κεχαγιά διαχειρίζεται τις υποθέσεις τής χριστιανικής κοινότη

τας, τής όποιας ό κορμός κατοικεί στο κάστρο. 

67. "Ο.π.,σ. 62,63,65. 
68."0.π.,σ. 79. 
69. Ή τουρκική λέξη sehir σημαίνει πόλη. 
70. Τον διοικητικό ιστό της χριστιανικής πολιτείας συγκροτούν θεσμικά μορφώματα 

ποικίλου χαρακτήρα. Άπο τή μια μεριά ή εκκλησία, εξουσιαστικό μόρφωμα το όποιο ανα
πτύσσεται και δρα παράλληλα μέ την οθωμανική εξουσία, θέτει σε ισχύ ένα ιεραρχικά διαρ
θρωμένο διοικητικό μηχανισμό, ό όποιος έχοντας ώς κέντρο τήν Επισκοπή ή τή Μητρό
πολη πού εδρεύει στην πόλη καταλήγει στις ενορίες. Άπο τήν άλλη θεσμοί λαϊκοϋ χαρα
κτήρα δπως ή δημογεροντία, οί μαχαλέδες, οί επαγγελματικές συντεχνίες θεωρούνται δτι 
λειτουργούν συμπληρωματικά ώς προς τήν κρατική (οθωμανική) εξουσία. Τέλος, υπάρχουν 
θεσμοθετημένα σώματα, τά όποια είναι φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, δπως το σχο
λείο, τα «όσπητάλια», ή φυλακή τοϋ «χαρατζή». Το πολιτικό βάρος του καθενός άπο τους 
παραπάνω θεσμούς είναι διαφορετικό άπο πόλη σέ πόλη. Παραδείγματος χάρη, στην περί
πτωση τής Φιλιππούπολης, οί συντεχνίες απουσιάζουν άπο τήν πολιτική σκηνή τής κοινό
τητας ώς και τή δεύτερη δεκαετία τοϋ 19ου αϊ. Ή φιλιππουπολίτικη πολιτεία διοικείται, 
ως το 1818, άπο τή Μητρόπολη και τή Δημογεροντία. Άπο τή χρονιά αυτή, στή διοίκηση 
της υπεισέρχονται και οί ισχυρότερες χριστιανικές συντεχνίες. 

71. M. Apostolidis - Al. Peev, ό'.π., τόμ. Ι, σ. 60. 

72. Ι. Σνεγγάροφ, ό'.π., σ. 217-218. 
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Οι μαρτυρίες πού διαθέτουμε δεν επαρκούν για να αποφανθούμε αν τα δύο 

αξιώματα, του βαρούς κεχαγιά και του σεχίρ κεχαγιά, είναι έκφραση της αυτο

διοίκησης των κοινοτήτων, ή αντίθετα, αν πρέπει να θεωρήσουμε τις λειτουρ

γίες αυτές, ώς μία άπο τις μορφές διείσδυσης της οθωμανικής εξουσίας στον 

κοινοτικό φυσικό και κοινωνικό χώρο. 'Εκείνο πού μπορούμε με βεβαιότητα να 

πούμε είναι οτι, αν και πρόκειται για αξιώματα τα οποία εκχωρούνται άπο 

'Οθωμανούς, τα κατέχουν χριστιανοί. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί πού επωμίζον

ται τις λειτουργίες του βαρούς κεχαγιά και του σεχίρ κεχαγιά σχετίζονται με 

κάποια άπο τις ισχυρές χριστιανικές συντεχνίες. Τα ϊχνη μερικών άπ' αυτούς 

εντοπίζονται στα αρχεία της συντεχνίας των άμπατζήδων. Παραδείγματος χά

ρη, ό γιος του σεχίρ κεχαγιά Πέτρου αναγορεύεται μάστορας στη συντεχνία 

των άμπατζήδων στα 1797 7 3. Στα 1800 το αξίωμα του βαρούς κεχαγιά έχει 

εκχωρηθεί στον άμπατζή μαστορ-Άναστάση, στα 1802 στον Τριαντάφυλλο, 

έναν άμπατζή ό όποιος μνημονεύεται αρκετές φορές στα αρχεία της συντεχνίας, 

καθώς το εργαστήριο του είναι τόπος εκμάθησης του επαγγέλματος 7 1. Μελετών

τας τους καταλόγους μέ τα ονόματα τών άμπατζήδο^ν οι όποιοι «παίρνουν τε-

στήρι» άπο τη συντεχνία στα 1817, διαπιστο^νουμε οτι ό βαρούς κεχαγιά Δη

μήτρης διδάσκει την τέχνη του άμπατζή σέ γόνους ευπόρων οικογενειών70. Στα 

1828, κάποιος κύρ Σταυρίτζας αντικαθίσταται, όπως πιο πάνω είδαμε, στο 

αξίωμα του βαρούς κεχαγιά άπο τον «κύρ Γιοβάννο γούναρη καββετζή»* στα 

1830 ό καυταντζής Νεντέλιος διαδέχεται τον Γιοβάννο και διατηρεί το αξίωμα 

ώς τό 1837, οπότε και αντικαθίσταται μέ τη σειρά του άπο κάποιο Μπόντζο 

άμπατζή 7 6 . Ή έρευνα απέδειξε οτι τα άτομα πού διορίζονται στο αξίωμα του 

κεχαγιά συχνά ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα της φι-

λιππουπολίτικης κοινωνίας ή εμπλέκονται, όπως είδαμε, στα δίκτυα επαγγελ

ματικών σχέσεων μέ ισχυρούς άμπατζήδες. Λόγου χάρη, ή υπογραφή του βα

ρούς κεχαγιά Δημήτρη βρίσκεται ανάμεσα σέ αυτές τών 37 ισχυρών άμπατζή

δων, ο'ι όποιοι στα 1818 επιθεωρούν και επικυρώνουν τον έσναφικο λογαριασμό7 7. 

Είδαμε παραπάνω οτι οι μαχαλέδες υπάγονται διοικητικά στις κοινοτικές αρ

χές. Το ερώτημα πού εύλογα τίθεται άφορα τις μορφές διοίκησης τών μικτών 

μαχαλέδων, δηλαδή τών μαχαλέδων πού κατοικούνται άπο μέλη διαφόρων έθνο-

73. .M. Apostolidis - Al. Peev, ο.π., τόμ. Ι, σ. 89. 
74. "Ο.π.,σ. 96,99. 
75. Οι μαθητές του εντοπίζονται όλοι στις ομάδες «μάστορες», «υιοί μαστόρων», 

«ecnebi», τα μέλη τών οποίων είναι εύποροι άμπατζήδες, και οχι σέ εκείνες τών «καλφά-
δων», «τσιρακιών», «ραφτακιατζήδων», τών ειδικευμένων δηλαδή και ανειδίκευτων εργα
τών. Μ. Apostolidis - Al. Peev, ó'..-τ., τ. II, Φιλιππούπολη 1932, σ. 23, 35, 63. 

76. Μ. 'Αποστολίδης, ο.π., ΛΘΛΓΘ, 4 (1937-38), 30-31. 

77. Μ. Apostolidis - Al. Peev, ο.π., τ. Π, σ. 74. 
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θρησκευτικών κοινοτήτων. Ή ύπαρξη μιας επιτροπής —των «μαχαλελήδων»— 

πού νά μην είναι ομοιογενής σ' δ,τι άφορα την έθνοθρησκευτική σύνθεση των 

μελών της δεν πιστοποιείται. Ή 'Αλεξάνδρα Γερόλυμπου πού έχει, μέσα άπο 

πυκνά δημοσιεύματα, αναδείξει μια σειρά άπο ζητήματα σχετικά με τη με

λέτη του αστικού χώρου στην οθωμανική Μακεδονία και Θράκη 7 8, επισημαί

νει, στηριγμένη κυρίως στή μελέτη του J . Nehama για τους Εβραίους της 

Θεσσαλονίκης79, ότι μια βασική συνιστώσα του θέματος του σχετικού με τή 

διαχείριση του χώρου είναι το γεγονός δτι οι έθνικοθρησκευτικές κοινότητες 

ασκούν νομοθετική εξουσία στο έσο^τερικό τους. Ό δημοτικός και κρατικός 

έλεγχος είναι ανύπαρκτος σε ζητήματα πολεοδομίας και οικιστικής οργάνωσης8 0. 

Κάθε κοινότητα διαθέτει ένα δικό της σώμα κανονισμών, στή βάση του οποίου 

επιλύονται οι διαφορές μεταξύ τών μελών της, ενώ διαφορές πού σχετίζονται 

με καταπατήσεις δρόμων και ακινήτων επιλύονται άπο ενα ειδικό δικαστήριο 

πού λειτουργεί σχεδόν κάθε εργάσιμη μέρα, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας8 1. 

78. Βλ. ενδεικτικά, 'Αλεξάνδρα Καραδήμου-Γερόλυμπου, Μεταξύ 'Ανατολής και Δύ
σης. Βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο τών οθωμανικών μεταρρυθμίσεων, έκδ. Τροχαλία, 
'Αθήνα 1997, Alexandra Yerolympos, Urban transformations in the Balkans (1820-
1920). Aspects of Balkan town planning and the remaking of Thessaloniki, University 
Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, της ίδιας, «Urbanisme et modernisation en Grèce du 
Nord à l'époque des Tanzimat (de 1839 à la fin du XIXe s.)», στο Villes ottomanes 
à la fin de l'Empire, sous la direction de Paul Dumont et François Georgeon, έκδ. 
L. Harmattan, Παρίσι 1992, επίσης Α. Γερόλυμπου, Φ. Ώραιόπουλος, Τ. Ίορδάνογλου, Γ. 
Αάββας, Ό βυζαντινός πολεοδομικός λόγος στή νομοθεσία. 'Εξέλιξη και επιρροές τον στον 
οθωμανικό. Ή παρουσία τον στην βαλκανική χερσόνησο και στην 'Εγγύς 'Ανατολή, Έρευνα 
ΥΒΕΤ, Τμήμα αρχιτεκτόνων Λ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1994. Σχετικά μέ αυτό το θέμα βλ. 
επίσης St. Yerasimos, «La réglementation urbaine ottomane, XVIe-XIXe siècles», 
στο Proceedings of the second international meeting on modern ottoman studies and the 
turhish republic, Nederlands Institut voor net Nabije Oosten, Λέιντεν 1989. 

79. Joseph Nehama, Histoire des Israelites de Salonique, 7 τόμοι, Θεσσαλονίκη 
1976. 

80. Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Μεταξύ 'Ανατολής..., Ö. π., σ. 42. 
81. Πηγή τών κανονισμών πού χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί ήταν ή βυζαντινή νο

μοθεσία. Σκοπός τών κανονισμών αυτών, πού εκτείνονταν σέ πολλά ζητήματα πέρα τών 
καθαρά θρησκευτικών, ήταν να προσφέρουν έναν άτυπο άλλα συγκροτημένο σημείο αναφο
ράς, πού θα απέτρεπε τους Έλληνες υπόδουλους άπο το νά προστρέχουν στους Οθωμανούς 
καδήδες για τήν εκδίκαση τών αστικών διαφορών τους, ο.π., σ. 43. Έκτος άπο το «Νομι-
κον» του Θεόφιλου (βλ. Δημήτριος Σ. Γκίνης (έκδ.), Νομικον ποιηθέν καϊ σννταχθέν είς 
άπλην φράσιν υπό τον πανιερωτάτον επισκόπου Καμπάνιας Θεοφίλου τοϋ εξ 'Ιωαννίνων 
(1788), Θεσσαλονίκη 1960) και άλλες συλλογές κανονισμών χρησίμευαν ως βάση για τήν 
απονομή της δικαιοσύνης στο εσωτερικό της χριστιανικής κοινότητας κατά τήν οθωμανική 
περίοδο, όπως ή Έξάβιβλος τοϋ 'Αρμενόπουλου και ό Νομοκάνων τοΰ Μανουήλ Μαλαξοϋ* 
βλ. Κωνσταντίνος Γ. Πιτσάκης (έπιμ.), Πρόχειρον νόμων ή Έξάβιβλος, Βυζαντινά καί 
Νεοελληνικά κείμενα (1), Δωδώνη, 'Αθήνα 1971, Δημήτριος Σ. Γκίνης - Νικόλαος Ι. Παν-
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Τα μικρά αυτά δικαστήρια της γειτονιάς εξαφανίστηκαν ήδη άπό τα τέλη του 

17ου αι.82. Ό Nehama αναφέρει σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας των ακι

νήτων άπο τους Εβραίους, ότι αυτοί σπάνια επενδύουν την περιουσία τους σε 

αστικά ακίνητα. ΚαΙ αυτό εξαιτίας των πολλαπλών υποχρεώσεων πού ή κα

τοχή τους συνεπάγεται, εξαιτίας της περιπλοκότητας της ραββινικής νομοθε

σίας και νομολογίας. Στην οθωμανική πόλη δεν υπάρχει ενιαίο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς για τα ακίνητα πού κείνται εντός των ορίων της. "Ολοι οι περιο

ρισμοί, πού προβλέπονται άπο την κοινοτική νομοθεσία για έναν Εβραίο, εκ

πίπτουν και ακυρώνονται ευθύς όταν το ακίνητο περνά στα χέρια ενός μή-

Έβραίου, ό όποιος αγνοεί τα κοολύματα πού προέρχονται άπο το Ταλμούδ 

και τα τοπικά εβραϊκά έθιμα83. Το κοινοτικό δίκαιο ισχύει ακόμα και σε ιδιο

κτησίες μουσουλμάνων υπενοικιασμένες άπο Εβραίους, και αυτό γιατί οι πρώ

τοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα ακίνητα τα όποια έχουν παραχωρήσει σε 

απίστους έναντι μισθώματος84. 

'Επιχειρήσαμε να ανασυστήσουμε ορισμένες όψεις της διοίκησης και διαχείρι

σης του αστικού χώρου της οθωμανικής πόλης. 'Από την παραπάνω ανάλυση, 

έγινε φανερό ότι ή παρέμβαση των θρησκευτικών κοινοτήτων τόσο στην κατα

σκευή του χώρου όσο και στη διοίκηση του είναι καθοριστική, ότι δηλαδή οι 

οθωμανικές άρχες έχουν εκχωρήσει αυτό τον χώρο άσκησης εξουσίας στους κοι

νοτικούς άρχοντες. Πολυάριθμα ερευνητικά πεδία ανοίγονται άπό την παρου

σίαση τών πληροφοριών σχετικά με αυτό το θέμα πού περιέχονται στα εκκλη

σιαστικά αρχεία, άπό τά όποια προβάλλει ή αναγκαιότητα της διασταύρωσης 

τών εν λόγω τεκμηρίων τόσο με αυτά της οθωμανικής διοίκησης, όσο και με 

τών άλλων κοινοτήτων. Είναι ένας μονόδρομος προκειμένου να αναζητηθούν 

απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως εάν και με ποιο τρόπο οι δύο εξουσιαστικές 

αρχές —ή κοινοτική και ή κρατική— συνυπάρχουν και άλληλοεπικαλύπτονται 

σε ζητήματα σχετικά με τή διαχείριση και τή διοίκηση του χώρου. "Εχοντας 

υπόψη ότι οι κοινωνίες πού μελετάμε χαρακτηρίζονται άπό έντονες τοπικές 

ταζόπουλος (έκδ.), «Νομοκάνων Μανουήλ Νοταρίου τοΰ Μαλαξοΰ τοΰ εκ Ναυπλίου της Πε
λοποννήσου», στο Νόμος 1 (1982), Επιστημονική Επετηρίδα τοϋ Τμήματος Νομικής της 
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών τοΰ Λ.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1985. Ρυθμίσεις 
σχετικές με τήν πόλη και την οργάνωση τοϋ χώρου περιέχουν τα δύο πρώτα έργα. Ή Α. Γε-
ρόλυμπου σημειώνει ότι, ό τρόπος μέ τον όποιο το Νομικό αντιμετωπίζει τήν πόλη δεν 
απομακρύνεται άπό τή λογική τοΰ μουσουλμανικού δικαίου και τών ρυθμίσεων πού ακο
λουθούνταν άπό τήν εβραϊκή κοινότητα, Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Μεταξύ Ανατολής..., 
ό.π., σ. 43. 

82. J. Nehama, ό.π., τ. 6, σ. 101. 
83. "Ο.π., τ. 7,σ. 187. 
84. "Ο.π., α. 188. 
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Ιδιαιτερότητες καί από ισχυρή παρέμβαση του τοπικού εθιμικού δικαίου στην 

κοινωνική ζωή, είναι ανάγκη ή έρευνα να προχωρήσει προς τήν κατεύθυνση 

της διερεύνησης του τρόπου με τον όποιο οι διάφορες θρησκευτικές ομάδες συν

υπάρχουν στή διοίκηση των μικτών μαχαλέδων μέσα άπο τήν εξέταση παρα

δειγματικών περιπτώσεων, προκειμένου έ'τσι να εμπλουτιστεί ή συζήτηση γύρω 

άπο τήν αναζήτηση στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία δομών τέτοιων πού να προ

σομοιάζουν στην κοινωνία των πολιτών. 'Απομένει επίσης να μελετηθεί περαι

τέρω πώς ό έλεγχος αυτών τών πρωτογενών διοικητικών μορφωμάτων —τών 

ενοριών και τών μαχαλέδων— γίνεται σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στις κοινω

νικοοικονομικές ομάδες, οι όποιες ελέγχουν τους υπόλοιπους θεσμούς της κοι

νότητας —τή Μητρόπολη, τις συντεχνίες, τήν πολιτεία, το σχολείο καΐ τα νο

σοκομεία—, με τελικό διακύβευμα τή δυνατότητα πρόσβασης στους οικονομι

κούς πόρους αυτών τών μορφωμάτων. 
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