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Στο πλαίσιο του αναστοχασμού με αφορμή την επέτειο των 200 ετών 
από την επανάσταση του 1821 έχει σημασία μία εξέταση των κοινο-
τήτων της Τουρκοκρατίας, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη άνθιση κυρίως 
στον 18ο αιώνα και στις αρχές του 19ου, σε χρονική σύμπτωση και με 
το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στη σύγχρονη συνάφεια, 
το ζήτημα των κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας είναι επίκαιρο για τον 
αναστοχασμό μας, σε σχέση και με τα διλήμματα μεταξύ παραδο-
σιακού κοινοτισμού και νεωτερικού φιλελευθερισμού ή των αναζη-
τήσεων για ευρύτερες συνθέσεις. Γι’ αυτό και θα είχε νόημα μια εκ 
νέου επισκόπησή τους.

Η ερμηνευτική διερώτηση για τον χαρακτήρα των κοινοτήτων

Κατ’ αρχήν, θα ήταν σημαντική η διάγνωση για το τι υπήρξαν 
στην πραγματικότητα οι κοινότητες αυτές. Σύμφωνα με το αφήγημα 
συνέχειας που επικράτησε ήδη στην ιστοριογραφία του νεοπαγούς 
νεοελληνικού κράτους κατά τον ύστερο 19ο αιώνα, οι κοινότητες της 
Τουρκοκρατίας αποτελούν τη συνέχεια των αρχαίων ελληνικών πό-
λεων, που ουδέποτε εξαφανίστηκαν πλήρως, αλλά γνώριζαν συνεχείς 
μεταλλάξεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις. 
Θα μπορούσε επίσης να παρατηρήσει κανείς ότι αυτές «των Ελλή-
νων οι κοινότητες» που «είτε με τις αρχαιότητες, είτε με Ορθοδο-
ξία […] φτιάχνουν άλλο γαλαξία», κατά τον τραγουδοποιό Διονύση 
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Σαββόπουλο, ήρθαν να συναντηθούν με μια νοοτροπία του οθωμανι-
κού κράτους. Το τελευταίο συχνά δεν καταργούσε τις προϋπάρχου-
σες δομές στους τόπους που κατακτούσε, αλλά τις χρησιμοποιούσε 
ως ένα μακρύ ευρύτερο χέρι της δικής του κρατικής μηχανής, έτσι 
ώστε και οι υπόδουλοι να μην ξενίζονται από συστήματα αλλότρια 
προς την ιδιοσυγκρασία και τους μακραίωνους εθισμούς τους. Προ-
βάλλεται συχνά η εικόνα του Οθωμανού κατακτητή ως ενός βοσκού, 
ο οποίος χρησιμοποιεί και σκυλιά για να φυλάξουν τα πρόβατά του, 
τα οποία, όμως, τα αντλεί από τις τοπικές παραδόσεις. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας υπήρξε ένα μοντέλο ενθυλάκωσης, όπου δηλαδή οι 
κοινότητες των υποδούλων επεβίωναν ως ενθυλακωμένες και άρα 
καθ’ εαυτές αυτόνομες εντός της οθωμανικής δεσποτείας1. Μια πα-
ραλλαγή αυτού του αφηγήματος συνέχειας βρίσκουμε στη θεώρη-
ση ότι οι ρίζες των κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας δέον μάλλον να 
αναζητηθούν στη μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, στις 
δημοτικές κοινότητες που έχουμε τουλάχιστον από τη Μακεδονική 
δυναστεία και οι οποίες επιβιώνουν στα δύσκολα χρόνια της Φρα-
γκοκρατίας και Λατινοκρατίας2. Τέλος, οι ιστορικοί που ακολου-
θούν στρουκτουραλιστική μέθοδο οπωσδήποτε επικεντρώνουν ότι η 
φορολογία είναι η πραγματική βάση των κοινοτικών θεσμών με τους 
υπόλοιπους συνοδούς θεσμούς στα ήθη, τα έθιμα και τη λαϊκή τέχνη 
να αποτελούν απλά το εποικοδόμημα. Σημειωτέον ότι οι φόροι αυ-
τοί περιελάμβαναν όχι μόνο τον βαρύ «κεφαλικό φόρο» της οθωμα-
νικής κατάκτησης, αλλά και πολλούς ελάσσονες, και τακτικούς και 
έκτακτους, όπως λ.χ. τελωνειακούς. 

Βεβαίως, οι διαφορετικές αυτές θεωρήσεις δεν είναι απολύτως 
αλληλοαποκλειόμενες, αλλά παρουσιάζουν αλληλεπικαλύψεις. Ήδη 
στην υστεροβυζαντινή περίοδο οι μικροϊδιοκτήτες χρειαζόταν να 
ενταχθούν σε κοινότητες φορολογικής αλληλεγγύης για να αντέξουν 
τις απαιτήσεις του συγκεντρωτικού κράτους. Χαρακτηριστικοί εί-
ναι οι θεσμοί της αριστοκρατικής συγκλήτου ή δωδεκάδας που βρί-
σκουμε στη Θεσσαλονίκη, στην οποία είχαν παρεισφρύσει και πρω-

1. Βλ. Κωνσταντίνος, Αμάντος, «Οι προνομιακοί ορισμοί του μουσουλμανι-
σμού υπέρ των Χριστιανών», Ελληνικά 9 (1936), σ. 103 κ.ε.

2. Βλ. Ιωάννης Γιαννόπουλος, «Κοινότητες», στο: Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, Τόμος ΙΑ:́ Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669-1821), 
Τουρκοκρατία - Λατινοκρατία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 134-143.
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τοαστικά στοιχεία, ενώ «δωδεκάδα» βρίσκουμε και στις Σέρρες3. 
Συχνά, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια είναι καθοριστικός ο χώρος της 
Εκκλησίας για τη σύγκληση των κοινοτικών σωμάτων η οποία λαμ-
βάνει χώρα εντός του ναού συνήθως στον νάρθηκα ή στον προαύλιο 
χώρο και δη σε σχέση με το καθ’ εβδομάδα τυπικό και εορτολόγιο. 

Στον αόριστο Ελληνισμό των κοινοτήτων υπήρχε βεβαίως και μια 
μεγάλη ποικιλομορφία. Ήταν κατ’ αρχή σημαντικό το αν μια κοι-
νότητα είχε παραδοθεί οικειοθελώς στους Οθωμανούς ή είχε κατα-
κτηθεί με τη βία. Στην πρώτη περίπτωση όχι μόνο υπήρχαν προνο-
μία, αλλά και μια λεπτομερέστερη αρχειακή καταγραφή, η οποία 
μαρτυρεί την επιβίωση βυζαντινών θεσμών που οι κατακτητές είχαν 
δεσμευτεί να μην αλλοιώσουν. Στις περιπτώσεις βίαιης κατάκτησης 
από την άλλη, υπάρχει μια μεγαλύτερη ασυνέχεια και ενίοτε και θε-
σμική αοριστία με την έμφαση να τίθεται στο αντιστασιακό πνεύμα. 

Παρόμοια ποικιλομορφία υπήρχε και στην έκταση των κοινοτή-
των όπου παρατηρείται ένα φαινόμενο ομόκεντρων κύκλων. Ήδη το 
μιλλέτι, δηλαδή το σύνολο μιας θρησκευτικής κοινότητας, εν προ-
κειμένω των Ορθοδόξων Ρωμιών υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 
αποτελούσε την πρώτη υπερκοινότητα. Εντός του έχουμε τον καζά 
ή βιλαέτι που αποτελούν τις έδρες της οθωμανικής διοίκησης, ενώ 
στον 18ο αιώνα έχουμε και τα σαντζάκια4. Τέλος, κοινότητα αποτε-
λούσε και κάθε χωριό, πόλη ή πολίχνη. Η ετερογένεια των κοινοτή-
των οφείλεται οπωσδήποτε στον παραγωγικό και ταξικό χαρακτήρα 
τους, αν δηλαδή είναι κατά βάση αγροτικές- κτηνοτροφικές, όπως 
στη μεγάλη πλειονότητα ή αν, αντιθέτως, υπάρχει ισχυρή αστική τά-
ξη βασιζόμενη στο εμπόριο και τη ναυτιλία, όπως στα ισχυρά νησιά 
του 18ου αιώνα, Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, Σάμο, αλλά και σε πόλεις, 
όπως το Μεσολόγγι και το Γαλαξίδι. 

Κοινότητες μεταιχμιακών υποκειμένων

Βασικό χαρακτηριστικό των κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας ήταν 
ότι οι κοινοτικοί άρχοντες αποτελούσαν μεταιχμιακά υποκείμενα, 
που εκπροσωπούσαν τους Έλληνες προς τους Τούρκους, αλλά ενίο-

3. Ό.π., σ. 137.
4. Βλ. Ιωάννης Γιαννόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις της στερεάς Ελλάδας 

κατά την τουρκοκρατίαν, Αθήνα 1971.
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τε και αντιστρόφως δρούσαν για συμφέροντα των Τούρκων, κυρί-
ως τη λήψη των φόρων μεταξύ των Ελλήνων. Ήταν υπόλογοι και 
είχαν ευθύνη έναντι και των δύο και μπορούσαν συχνά να χάσουν 
τη ζωή τους από τους Τούρκους. Η ονομασία των κοινοτικών αρ-
χόντων ποικίλλει: «Επίτροποι», κυρίως στα νησιά, αλλά και «πρό-
κριτοι», «προεστοί», «προεστώτες», «καπετάνιοι», «καπετάνοι», 
«καστελλάνοι», «γουβερναδόροι», «πρωτόγεροι», «γέροντες», «δη-
μογέροντες», «κοτσαμπάσηδες», «μοραγιάνηδες» στην Πελοπόννη-
σο, «τσορμπατζήδες» στη Μακεδονία, «βιλαετλήδες» στα βιλαέτια. 
Γύρω τους υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αναλάβει τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη και την οικονομική διαχείριση, όπως στην Πε-
λοπόννησο οι καψιμάληδες ή στη Σύρο οι καντζιλλιέρηδες. Και επί-
σης σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι εκπρόσωποι στην Υψηλή Πύλη 
στην Κωνσταντινούπολη ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, λ.χ. στα 
Ιωάννινα, που ονομάζονταν «βεκίληδες»5. 

Πώς σμιλευόταν το κοινοτικό ήθος στους Ρωμιούς; Η όλη λογική 
των κοινοτικών θεσμών ήταν η σπουδή να επιλυθούν τα προβλήματα 
σε τοπικό επίπεδο προτού να χρειαστεί να παραπεμφθούν ή να τα 
αναλάβει το κράτος του Οθωμανού κατακτητή. Αυτό σήμανε οπωσ-
δήποτε την καλλιέργεια ενός πνεύματος δυσπιστίας έναντι του κρά-
τους, με έμφαση στην εμπιστοσύνη στους κοινοτικούς θεσμούς και 
την αποφυγή να εκθέσει κάποιος την κοινότητα προς τα έξω. Μετά 
το 1821 η νέα Ελλάδα κλήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο να παλέψει με 
δύο αντίπαλες ροπές: Αφενός τις απαιτήσεις ενός νέου συγκεντρω-
τικού έθνους- κράτους και αφετέρου τους εθισμούς μακραίωνης δυ-
σπιστίας προς το κράτος και τη μόρφωση ήθους προτεραιότητας της 
τοπικής διευθέτησης. Ταυτοχρόνως, οι κοινότητες συνασπίζονταν για 
να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά και αυθαιρεσία των μεσαζόντων της 
οθωμανικής κρατικής μηχανής, κατ’ εξοχήν σε φορολογικά ζητήμα-
τα, χρησιμοποιώντας άλλοτε επιδέξιο δόλο και άλλοτε ευθεία διεκ-
δίκηση να επεκταθεί η εκλογική ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων 
και στους ανώτερους ομόκεντρους κύκλους του κράτους. Ωστόσο, 
παράλληλα με το αναγκαίο εκκρεμές μεταξύ αμφιπροσωπίας ή και 
διπροσωπίας και αντιστασιακού αγώνα, ένα σημαντικό στοιχείο των 
κοινοτήτων είναι η συνεχής λογοδοσία, ιδιαίτερα στις τελετές παρά-
δοσης και παραλαβής των κοινοτικών αρχόντων, η οποία συνέχιζε το 

5. Βλ. Γιαννόπουλος, «Κοινότητες», σ. 139. 
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αρχαίο ελληνικό «λόγον διδόναι». Δίπλα, όμως, στο αρχαίο ελληνικό 
στοιχείο της λογοδοσίας υπήρχε και το χριστιανικό της ευθύνης της 
Εκκλησίας να συμφιλιώνει και να λύνει τις διαφορές, προωθώντας 
την ομογνωμοσύνη. 

Πολιτικές προεκτάσεις χριστιανικών αρετών

Και, βεβαίως, αποτελούσε προτεραιότητα της κοινότητας το να 
διαγνωσθεί η δυνατότητα του κάθε ατομικού υποκειμένου να πλη-
ρώνει φόρους ανάλογα με τη δυνατότητά του, το οποίο λεγόταν 
«στρώσιμο των τεφτεριών»6. Όμως μέσα στο πνεύμα της αλληλεγ-
γύης, τα αδύνατα πρόσωπα μπορούσαν να εναποθέσουν τις ελπίδες 
τους στην κοινότητα. Το οντολογικό βάθος του ζητήματος είναι ότι 
ήταν υπόλογη κατά βάση όλη η κοινότητα ως ένα υποκείμενο. Οι 
κοινοτικοί άρχοντες δεν μπορούσαν παρά να χρησιμοποιούν ως όπλο 
άλλοτε τη νουθεσία για να φέρουν τους αμελέστερους στο φιλότιμο 
και άλλοτε την αυστηρότητα και τον κοινωνικό παραδειγματισμό7 
που μπορούσε να λειτουργήσει σε κοινωνίες ντροπής. Η προτροπή 
του αποστόλου Παύλου «ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε» (Γαλ. 6,2) 
έβρισκε εφαρμογή κυρίως ως προς αδύναμους, όπως οι χήρες, τα ορ-
φανά, οι αιχμάλωτοι και γενικότερα οι φτωχοί. Ταυτοχρόνως, η ετέρα 
χριστιανική αρετή, η ταπεινοφροσύνη, καλλιεργείτο από την ανάγκη 
να μην επιδεικνύει κανείς τα πλούτη του για να μη φέρει συλλογική 
βλάβη στην κοινότητα μέσω έκτακτης φορολογικής επιβάρυνσης. Το 
κοινοτικό πνεύμα ενός σώματος χαλυβδωνόταν από την κοινή αντίθε-
ση στις τουρκικές αρχές, η καταφυγή στις οποίες θεωρείτο ως εσχά-
τη προδοσία της κοινότητας, καθώς επέφερε συνήθως συλλογικές 
ποινές, δημεύσεων περιουσίας και άλλες. Ο έξωθεν αυτός κίνδυνος 
οδηγούσε σε μία ανάγκη για συναινέσεις. Επρόκειτο, πάντως, για 
μία απειλή που μπορεί να λειτουργούσε ως πρόξενος πολύ διαφο-
ρετικών αντιδράσεων: Είτε συντηρητικών, όταν η αντίσταση απαγο-
ρευόταν από φόβο συλλογικών αντιποίνων, ενώ και η οποιαδήποτε 
ετερότητα προκαλούσε αντανακλαστικά ξενοφοβίας λόγω της κατ’ 
αρχήν μη εμπιστοσύνης αν ο ξένος θα μπορούσε να ανταποκριθεί 

6. Ό.π. σ. 139.
7. Ό.π., σ. 140.
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στις απαιτήσεις αλληλεγγύης και ενίοτε συνενοχής. Είτε τολμηρών, 
όπως η συλλογική κινητικότητα ενός ολόκληρου χωριού που μπορεί 
να έφευγε όλο μαζί για μετοικεσία, προκειμένου να μη μείνει κανείς 
πίσω για να πληρώσει τα αντίποινα. Στις τελευταίες περιπτώσεις 
έχουμε μια ζωντανότατη υπόμνηση της αλήθειας ότι κοινότητα είναι 
οι άνθρωποι και όχι ο τόπος, όπως στις καλύτερες σελίδες του Ηρό-
δοτου και του Θουκυδίδη για τις πόλεις που είναι οι άνθρωποί τους, 
οι οποίοι μπορεί και να μετοικήσουν συλλογικώς, όπως λ.χ. οι Αθη-
ναίοι πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 

Χαρακτηριστικά, λοιπόν, του κοινοτικού τρόπου ζωής ήταν σω-
τηρία της χριστιανικής πίστεως και της λειτουργικής ζωής, του φρο-
νήματος, της γλώσσας, των ηθών και των εθίμων, η δικαιοσύνη στην 
κατανομή της φορολογίας, ένα είδος δημοκρατικότητας με την εκλο-
γή των αρχόντων, αλλά πολλές φορές και του δασκάλου, αλλά υπάρ-
χει και μια αναφορά στον ιερέα ως κέντρο της κοινότητας, ο οποίος 
χρειάζεται να τελεί στην εντέλεια τα καθήκοντά του που έχουν εκ-
κλησιαστικό αλλά και πολιτισμικό και πολιτικό χαρακτήρα και χρει-
άζεται η κοινότητα να τον συνδράμει. Θα μπορούσαμε λοιπόν να 
κάνουμε λόγο για ένα είδος δημοκρατικότητας ή μάλλον ένα είδος 
αιρετής αριστοκρατίας, για να θυμηθούμε τους όρους του Αριστοτέ-
λη, η οποία σε κάθε περίπτωση συνεχίζει την παράδοση των πόλεων 
της αρχαιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο σφυρηλατήθηκε ένα κοινοτι-
κό ήθος στους Ρωμιούς, που ήταν ένα αλληλεγγύης, έλλειψης ατο-
μισμού, αποφυγής της ατομικής επίδειξης8, κοινωνικής δικαιοσύνης, 
αλλά ενίοτε και αναγκαίου συντηρητισμού. 

Η αναχωρητική κοινότητα εκτός κοινότητας των κλεφτών

Υπήρχε όμως και μια κοινότητα εκτός της κοινότητας, που ήταν οι 
αντιστασιακοί κλέφτες, οι αναχωρούντες από τα πεδινά προς τους 
ορεινούς όγκους, μακριά από τις ταπεινώσεις και τους εξευτελι-
σμούς. Οι κλέφτες διάγουν έναν αυστηρό βίο στα όρη της Ρούμελης, 
της Πίνδου, αλλά και σε ορεινούς όγκους της Πελοποννήσου, ζώντας 
από την αρπαγή ή και από την οικειοθελή παροχή των προς το ζην 
από χωρικούς. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι κλέφτες είναι αυτοί που 

8. Ό.π., σ. 141.
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