Νικόλας Δημητριάδης

Οι ελληνικές Κοινότητες στην Τουρκοκρατία

έκδοση «Πήλιον Όρος»
2015

Μετά την πτώση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, ο Ελληνισμός έπαψε
να έχει κρατική υπόσταση και οι
Έλληνες, για πολλούς αιώνες, έγιναν
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Φράγκων. Στα δύσκολα αυτά χρόνια,
όμως, άνθισε ένας ιδιαίτερος θεσμός
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
λεγόμενες «Κοινότητες»...

«ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΚΑ»

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι
Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως ΕΕΑ Grants.
Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της
κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός
Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την
ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009-2014, ο
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους 1,79 δισ. ευρώ, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97%
του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των
χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης
είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων,
η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη-Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση
και προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει
βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει
διαχειριστεί περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των
ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας
του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο www.bodossaki.gr
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η δημοκρατία στις κοινότητες
Κάθε χωριό ή κωμόπολη αποτελούσε
μία κοινότητα. Οι πόλεις διαιρούνταν
σε μικρά τμήματα, σε επίπεδο συνοικίας
ή ενορίας. Καμιά φορά ενώνονταν
πολλά χωριά μαζί και έφτιαχναν
ομοσπονδίες κοινοτήτων, όπως τα 46
χωριά του Ζαγορίου΄της Ηπείρου και
τα Μαντεμοχώρια της Μακεδονίας,
που αριθμούσαν 360 χωριά και 12
κωμοπόλεις!
Οι κοινότητες δεν λειτουργούσαν
όλες με τον ίδιο τρόπο. Ανάλογα
με την περιοχή, τις συνθήκες που
επικρατούσαν και τη σχέση τους
με την κεντρική εξουσία, υπήρχαν
κοινότητες περισσότερο ή λιγότερο
ελεύθερες και δημοκρατικές. Ορισμένες
είχαν καταφέρει να είναι ουσιαστικά
αυτοτελείς και ανεξάρτητες στην
οργάνωσή τους.
Βασικό στοιχείο όλων των
κοινοτήτων ήταν η δημοκρατική
εκλογή των αρχόντων τους. Όλοι
οι μονιμοι κάτοικοι της κοινότητας,
κληρικοί και λαϊκοί, συναθροίζονταν
σε λαϊκή συνέλευση σε κάποιον
δημόσιο χώρο (εκκλησία, πλατεία,
σχολείο) και εξέλεγαν τα πρόσωπα
που θα αναλάμβαναν τη διοίκηση
της κοινότητας. Με λίγα λόγια,
επρόκειτο για ένα απλό
σύστημα δημοκρατικής
αντιπροσώπευσης.

Οι άρχοντες αυτοί είχαν
διάφορες ονομασίες: δημογέροντες,
κοτζαμπάσηδες, προεστοί, επίτροποι
κ.α. Είχαν υποχρέωση να εκπροσωπούν
την κοινότητα στις τουρκικές αρχές, να
φροντίζουν για την εσωτερική διοίκηση
και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τη
κοινότητας και την φορολογία. Είχαν
επίσης και δικαστικές αρμοδιότητες.
Ο θεσμός των κοινοτήτων έχει
πολλά να διδάξει, ακόμη και στις μέρες
μας. Βασιζόταν στις διαπροσωπικές
σχέσεις των ανθρώπων και όχι σε
απρόσωπους μηχανισμούς. Επίκεντρο
της κοινότητας ήταν ο δημόσιος
χώρος. Εκεί συναθροίζονταν όλοι για
να συζητήσουν και να αποφασίσουν.
Επίσης, είχε αποκεντρωτική λογική,
καθώς προσέφερε μεγάλη αυτονομία
από την κεντρική εξουσία. Έκανε
τους ανθρώπους να ενδιαφέρονται
περισσότερο για τον τόπο τους και
για τα κοινά, καθώς η γνώμη τους είχε
πραγματική σημασία στις αποφάσεις
που λαμβάνονταν.
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Πράξη εκλογής Δημογερόντων στην Αθήνα
26 Φεβρουαρίου 1819

Η

μείς οι κατοικούντες εις τας
Αθήνας πιστοί ραγιάδες, συνελθόντες σήμερον εις εν όλοι
ομού, διηρημένοι εις τάξεις και συνάφια
επροβάλαμεν αναμεταξύ μας την συνήθην εις τον τόπον εκλογήν Δημογερόντων και προεστώτων της πατρίδος
ταύτης κατά τους βασιλικούς νόμους και
παλαιάν της πατρίδος μας συνήθειαν.
Λοιπόν συνηγμένοι όλοι κοινή γνώμη
και αποφάσει εκλέγομεν και διορίζομεν
δια προεστώτας της πατρίδος τους ευγενεστάτους κυρίους Ν. Λ. και Ν. Τ., δια
δε επιτρόπους τους κυρίους Α. Κ. και Π.
Α., εις τους οποίους εν φόβω Θεού και εν
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βάρει συνειδήσεως αφίνομεν την επιστασίαν της πατρίδος μας δια ένα χρόνον. Οι
οποίοι να έχουν χρέος εις κάθε αναγκαίαν υπόθεσιν να συμβουλεύονται με τους
απ’ έξω τιμίους ανθρώπους και συνάφια.
Δια δε μισθόν των μεν προεστώτων
υποσχόμεθα ανά χίλια γρόσια, των δε
επιτρόπων ανά επτακόσια πενήντα. Τα
δε κοινά εις την πολιτείαν δοσίματα να
είναι εις χρέος και οι προεστοί και επίτροποι να τα πληρώνουν.
Και ούτω κοινή γνώμη αποφασίσαντες έγινε το παρόν και εδόθη εις χείρας
των υπογεγραμμένον παρ’ ημών εις ένδειξιν.

στη φορολογία
Οι ραγιάδες στην Τουρκοκρατία
όφειλαν να πληρώνουν μία σειρά από
φόρους ιδιαίτερα δυσβάσταχτους.
Σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα,
η κοινότητα συγκέντρωνε τους φόρους
όλων των κατοίκων της και τους
απέδιδε στην κεντρική εξουσία.
Η ύπαρξη των κοινοτήτων βοηθούσε
πολύ την κατάσταση και ανακούφιζε
συχνά τους υπόδουλους. Πρώτον
γιατί οι κοινότητες φρόντιζαν για τη
δίκαιη μοιρασιά των οφειλώμενων
και βοηθούσαν τα μέλη τους που
δυσκολεύονταν να πληρώσουν.
Και δεύτερον επειδή οι φόροι
συγκεντρώνονταν από την ίδια την
κοινότητα, χωρίς τη μεσολάβηση
Οθωμανών αξιωματούχων, οι οποίοι,
όποτε παρευρίσκονταν, προέβαιναν
σε κάθε είδους ατασθαλίες και
εκβιασμούς, με αποτέλεσμα τα χρήματα
που πλήρωναν οι ραγιάδες να είναι
πολύ περισσότερα.
Και οι αντιπρόσωποι των
κοινοτήτων, όμως, πολλές φορές
εκμεταλλεύονταν την εξουσία που
είχαν, προκειμένου να πλουτίσουν
σε βάρος των συμπατριωτών τους.
Υπήρξαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις,
ώστε σε κάποιες περιοχές οι
Κοτζαμπάσηδες και οι προεστοί να
θεωρούνται ίδιοι με τους κατακτητές.
Γι΄αυτό και στις κοινότητες που
καταφέρνανε να λειτουργούν
δημοκρατικά, φροντίζανε να ελέγχουν
όσο μπορούσαν τους αντιπροσώπους
τους.
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στη θάλασσα
Κοινότητες υπήρχαν, βέβαια, και
στα νησιά. Μάλιστα, σε πολλά από
αυτά, ο κοινοτικός θεσμός γνώρισε
πλατειά ανάπτυξη και υπήρξε ιδιαίτερα
δημοκρατικός. Υπήρχανε πολλά
διαφορετικά σστήματα, ανάλογα με
το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες κάθε
νησιού. Συνήθως η έδρα της κοινότητας
ήταν στην πρωτεύουσα του νησιού, τη
«Χώρα». Έχουμε και εδώ παραδείγματα
ομοσπονδιών κοινοτήτων, όπως στα
ξακουστά «Μαστιχοχώρια» της Χίου.
Ιδιαίτερη ήταν η λειτουργία του
κοινοτικού θεσμού στα Ψαρά, που
ήταν τότε μεγάλη ναυτική δύναμη:
Κάθε χρόνο γινόταν λαϊκή συνέλευση
ολόκληρου του νησιού, στον ναό του
Αγίου Νικολάου, όπου εκλέγονταν
40 εκλέκτορες. Αυτοί με τη σειρά
τους εξέλεγαν τους δημογέροντες,
που αναλάμβαναν για ένα χρόνο
τη διοίκηση του νησιού, οπότε και
παρέδιδαν στους επόμενους, αφού,
όμως, έκαναν πρώτα λεπτομερή
οικονομικό απολογισμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
δημογέροντες δεν πληρώνονταν για
τις υπηρεσίες τους! Και όχι μόνο αυτό,
αλλά όποιος επιλεγόταν να γίνει
δημογέροντας, δεν είχε το δικαίωμα
να αρνηθεί τη θέση! Όφειλε να
υπηρετήσει αμισθί τους συμπατριώτες
του. Παράλληλα, οι δημογέροντες
είχαν και δικαστικές αρμοδιότητες, αν
και σε πολλές σημαντικές υποθέσεις,
αποφάσιζε η ίδια η λαϊκή συνέλευση
του νησιού.
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Επίσης, στη θάλασσα υπήρχαν
και πολλά συνεταιριστικά
εγχειρήματα, όπως το σύστημα των
«συντροφοναυτών». Όλα τα μέλη του
πληρώματος, από τον καπετάνιο μέχρι
τον απλό ναύτη, έπαιρναν μερίδιο
από τα κέρδη. Τα μερίδια αυτά ήταν
δίκαια κατανεμημένα και η διαφορά
του μεριδίου του ιδιοκτήτη και του
καπετάνιου από αυτό του ναύτη
πολύ μικρότερη απ’ ότι σήμερα. Έτσι,
ακόμα και απλοί ναύτες έφταναν να
αποκτήσουν ποσοστό στην ιδιοκτησία
του πλοίου. Σε πολλά νησιά, όπως η
Ύδρα και οι Σπέτσες, οι πλειοψηφία
των καραβιών δεν ανήκε σε έναν
πλοικτήτη, αλλά ήταν ιδιοκτησία
πολλών.

Κανονισμός Δημογεροντίας
της Νήσου Καλύμνου

Π

1894 *

ροκειμένου περί ζητημάτων θιγόντων τα ανέκαθεν καθιερωμένα
και αναγνωρισμένα προνόμια του
τόπου, η Δημογεροντία κατά τα ανέκαθεν
κεκανονισμένα ουδεμίαν αρμοδιότητα έχει,
μόνος δε αρμόδιος είναι ο Λαός της νήσου
Καλύμνου, προς ον η Δημογεροντία οφείλει
να αναφέρεται εν πάση τοιαύτη περιπτώσει
και συμφώνως τη κοινή αυτού εγκρίσει να
ενεργή νομίμως. Άλλως πάσα οιαδήποτε μονομερής πράξις της Δημογεροντίας θέλει είσθαι όλως άκυρος, οι δε παραίτιοι αυτής Δημογέροντες είτε και δημοτικοί σύμβουλοι
θέλουσιν είσθαι υπεύθυνοι απέναντι
του Λαού, θα παύωνται αμέσως της
θέσεώς των, και θα εκλέγωνται
κατά τα κεκανονισμένα υπό
του Λαού άλλοι αντ’ αυτών εν οιαδήποτε εποχή του έτους.

Στην Κάλυμνο ο λαός εξέλεγε
κάθε χρόνο τους αντιπροσώπους
του, τους Δημογέροντες. Επειδή
όμως θέλανε να τους ελέγχουν,
αν είναι σωστοί στα καθήκοντά
τους, είχαν προβλέψει στον
κανονισμό τους, ότι κάθε φορά
που οι Δημογέροντες θα παίρνανε
αποφάσεις αντίθετες από αυτές
που ήθελαν οι Καλύμνιοι, αυτοί θα
μπορούσαν να τους απομακρύνουν
και να εκλέξουν άλλους στη θέση
τους.

* Η Κάλυμνος απελευθερώθηκε το 1947
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στις συντεχνίες
Παράλληλα με την γεωγραφική
οργάνωση των Ελλήνων σε κοινότητες,
υπήρχε και η αντίστοιχη επαγγελματική
οργάνωση. Οι τεχνίτες, οι βιοτέχνες και
οι έμποροι, σε κάθε κλάδο, ήδη από τα
χρόνια του Βυζαντίου, οργανώνονταν
σε συντεχνίες, τα λεγόμενα «ισνάφια»
ή «συνάφια». Τα πιο πολλά ισνάφια
υπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη.
Σκοπός της συντεχνίας ήταν
να προστατεύει τα μέλη της, να
αποφασίζουν από κοινού για τα
ζητήματα που αφορούν το επάγγελμά
τους και να λύνουν τις διαφορές που
εμφανίζονταν μεταξύ τους. Κάθε
ισνάφι είχε τα δικά του διοικητικά
όργανα (το διοικητικό συμβούλιο, τον
«πρωτομάστορα», τον γραμματέα, τον
ταμία) που τα εξέλεγαν στη «σύναξη»
(συνέλευση) τη συντεχνίας όλα τα
μέλη, όλοι οι «μαΐστορες», μικροί και
μεγάλοι. Τα ισνάφια
μαζεύανε χρήματα
από τα μέλη τους,
όπως και από
δωρεές. Με τα
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χρήματα αυτά βοηθάγανε τα μέλη
τους και συχνά, όταν υπήρχε ανάγκη,
τους έδιναν δάνεια με συμφέροντες
όρους, ώστε να μην πέφτουν στα χέρια
των τοκογλύφων. Ορισμένα ισνάφια
έφτασαν να γίνουν πολύ πλούσια
και ισχυρά και η φήμη τους έφτανε
σε όλη την Ευρώπη. Ξακουστή ήταν,
π.χ. η συντεχνία των αμπατζήδων
(κατασκευαστές μάλλινων υφασμάτων)
της Φιλιππούπολης, που έφτασε να
περιλαμβάνει χίλια μέλη.
Κάποιες φορές είχαμε και
ενώσεις πολλών συντεχνιών, ώστε
να αντιμετωπίζονται ζητήματα που
αφορούσαν όλη την πόλη. Έτσι, για
παράδειγμα, στη Μοσχόπολη της
Βορείου Ηπείρου συγκροτήθηκε το
«ανώτατο συμβούλιο των συντεχνιών»,
στο οποίο συμμετείχαν οι αντιπρόσωποι
όλων των συντεχνιών της πόλης.

στους συνεταιρισμούς
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
γεωγραφική και η επαγγελματική
οργάνωση συνέπιπταν. Σε περιοχές
που η συντριπτική πλειοψηφία των
κατοίκων απασχολούνταν στον ίδιο
επαγγελματικό κλάδο, συντεχνία και
κοινότητα συμπίπτανε.
Τέτοια ήταν η περίπτωση των
Αμπελιακίων στη Θεσσαλία. Μια
ολόκληρη περιοχή, αφιερωμένη
στην παραγωγή, τη βαφή και το
εμπόριο κόκκινων υφασματων. Οι
Αμπελακιώτες ηταν οργανωμένοι
σε συνεταιρισμούς, τις λεγόμενες
«συντροφίες». Το 1778 ενώθηκαν σε
έναν μεγάλο συνεταιρισμό, την «Κοινή
Συντροφία».

Ήταν τέτοια η ανάπτυξη των
Αμπελακίων, ώστε η Συντροφία είχε
ανοίξει υποκαταστήματα στη Βιέννη,
το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, την
Τεργέστη, τη Λειψία, τη Δρέσδη, την
Οδησσό και την Κωνστνατινούπολη.
Τα Αμπελάκια ήταν οργανωμένα
σε ομοσπονδιακή βάση. Κάθε χωριό
εξέλεγε τους κοινοτικούς του άρχοντες.
Στην πρωτεύουσα των Αμπελακίων
έδρευε η κοινοτική αρχή της
ομοσπονδίας, που την αποτελούσαν
ένας αντιπρόσωπος από κάθε χωριό
και έξι από την πρωτεύουσα. Ήταν
τέτοια η επιτυχία του Αμπελακιώτικου
Συνεταιρισμού, που μπορούσε να
χρηματοδοτεί πολλά δημόσια έργα, που
οι περισσότερες πόλεις τότε δεν είχαν
τη δυνατότητα να φτιάξουν, όπως το
κλειστό δίκτυο αποχέτευσης.
Πέρα από τη συνήθη
δραστηριότητα, η Κοινότητα των
Αμπελακίων είχε και αρμοδιότητες
συναφείς με την παραγωγική
δραστηριότητα. Έτσι, η κοινότητα
είχε και πολιτικό και οικονομικό ρόλο
ταυτόχρονα.
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στην αλληλεγγύη
Οι κοινότητες όφειλαν να φροντίζουν
για την ασφάλεια και την υγεία των
μελών τους. Διέθεταν χρήματα από το
κοινό ταμείο για κοινωνική πρόνοια.
Φρόντιζαν τους φτωχούς, τους
αρρώστους και τους ηλικιωμένους,
ανακούφιζαν όσους δεν μπορούσαν να
πληρώσουν φόρους και επέβλεπαν την
ασφάλεια του χωριού.
Οι πιο πλούσιες κοινότητες
φτιάχνανε νοσοκομεία και γηροκομεία.
Αλλά και όσες δεν είχαν χρήματα
για τέτοια έργα, φροντίζανε ώστε οι
κάτοικοι που αντιμετωπίζανε κάποιο
πρόβλημα να έχουν την αλληλεγγύη
των συντοπιτών τους και της
κοινότητάς τους.
Το 1813 δημοσιεύθηκε στη Βιέννη
το Καταστατικό της Κοινότητας
του Μελένικου, που βρίσκεται στη
σημερινή Βουλγαρία, το οποίο δίνει
στους Επιτρόπους της κοινότητας
λεπτομερείς οδηγίες για τη φροντίδα
όσως έχουν ανάγκη.

Κανονισμός
της κοινότητας Μελένικου
αποσπάσματα

Ε

ίναι χρέος των Επιτρόπων του
Κοινού, ώστε από τα του Κοινού
εισοδήματα να μην αφήνουν κανένα των πτωχών και ενδεών ημών αδελφών παραπονεμένον ποτέ, αλλά να βοηθούν καθένα των εν ανάγκη όντων.
Έτι χρεωστούν το καλοκαίρι να αγοράζουν ξύλα και κάρβουνα, όπου να
διαμοιράζονται εν καιρώ χειμώνος και
ψύχους εις τους ενδεείς και απόρους
αδελφούς, χήρας, ορφανά, γέροντας, αρρώστους.
Όταν δε τύχει πτωχός συμπατριώτης
αδελφός, ή και ξένος, ασθενών και δεν
έχει ούτε Άσπρα*, ουδέ κανένα συγγενή,
να τον βοηθήσει, χρεωστούν οι Επίτροποι
να μην αφήσουν τον τοιούτον να βασανίζεται, αλλά αμέσως να τον σηκώνουν,
αφ’ όπου κι αν είναι και βάνοντές τον εις
κανένα σπίτι του Κοινού να τον επιμελούνται μεθ’ όλων των αναγκαίων.
Εις καιρόν των χαρατζίων** χρεωστούν να αγοράζουν τα χαρατζοχάρτια
των πτωχών αδελφών, οίτινες από σωματικήν αδυναμίαν δεν ημπόρεσαν να δουλεύσουν.
Χρεωστούν προσέτι να επισκέπτωνται
την Φυλακήν και όταν τύχουν αδελφοί
εν αυτή φυλακισμένοι να τους θρέφουν
και εν Χειμώνος ώρα και ψύχους να τους
θερμαίνουν.
* Νόμισμα της εποχής
** οι φόροι
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στη μόρφωση
Βασική μέριμνα των ραγιάδων ήταν
η παιδεία, καθώς η υποδούλωση
είχε φέρει μεγάλη αμάθεια και
αναλφαβητισμό. Όποτε το επέτρεπαν οι
συνθήκες και ο κατακτητής, έφτιαχναν
σχολεία και στέλνανε τα παιδιά τους σ’
αυτά για να μορφωθούν.
Στο έργο αυτό συμμετείχαν και
οι κοινότητες. Έχτιζαν σχολεία και
βιβλιοθήκες, χρηματοδοτούσαν
τη λειτουργία τους και διόριζαν
τους δασκάλους τους. Πολλά από
αυτά τα σχολεία έμειναν ξακουστά,
όπως η Σχολή των Αμπελακίων, το

«Ελληνομουσείον», στο οποίο δίδαξαν
μεγάλοι διδάσκαλοι του γένους.
Σύμφωνα με το καταστατικό της
«Κοινής Συντροφίας» των Αμπελακίων,
τα κέρδη του συνεταιρισμού
μοιράζονταν στα μέλη του, αφού, όμως,
πρώτα είχε αφαιρεθεί ένα ποσό για
τη συντήρηση και την ενίσχυση της
παιδείας. Έτσι, μπόρεσαν τα Αμπελάκια
να έχουν σχολείο, βιβλιοθήκη, θέατρο
και να χρηματοδοτούν επίσης την
έκδοση βιβλίων, όπως το πρώτο Λεξικό
της Ελληνικής Γλώσσας, που ετοίμασε
ο Άνθιμος Γαζής και τυπώθηκε στη
Βιέννη το 1809.
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στον πόλεμο
Όταν οι Έλληνες έπαιρναν τα βουνά
και αποφάσιζαν να πολεμήσουν τους
Τούρκους, έφτιαχναν μικρές ένοπλες
ομάδες. Η λειτουργία των κλεφτών
και των αρματωλών δεν έμοιαζε
με αυτή των άλλων στρατών. Τα
μέλη της ομάδας, τα «παληκάρια»,
λειτουργούσαν συντροφικά και
παίρνανε μαζί τις αποφάσεις. Όλοι
ήταν ίσοι αναμεταξύ τους. Οι αρχηγοί
τους, οι «καπετάνιοι», γίνονταν
αρχηγοί με την αξία και την ανδρεία
τους και δεν είχαν απόλυτη εξουσία.
Πολύ συχνά, μάλιστα, τα παληκάρια
διαφωνούσαν με τους καπετάνιους και
δεν ακολουθούσαν τις εντολές τους!
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στην Εκκλησία
Παραδείγματα δημοκρατικής
οργάνωσης δεν βρίσκουμε μόνο
στα χωριά και τις πόλεις, αλλά και
στην Εκκλησία. Τα μοναστήρια στη
χερσόνησο του Άθω, το «Άγιο Όρος»,
είναι οργανωμένα με ένα προνομιακό
καθεστώς αυτοδιοίκησης. Καθεμιά
από τις 20 μονές και τις 12 σκήτες
του Αγίου Όρους έχει τον δικό
της εσωτερικό κανονισμό, που τον
ψηφίζουν οι μοναχοί, και καθορίζει την
οργάνωση της μονής. Για τα ζητήματα
που αφορούν όλες τις μονές υπάρχουν
δύο όργανα, η Ιερή Κοινότητα και η
Ιερή Επιστασία, τα οποία αποτελούνται
από αντιπροσώπους που επιλέγουν και
στέλνουν όλες οι μονές.
Το Άγιο Όρος διατηρεί αυτή την
κοινοτική οργάνωση επί δέκα αιώνες,
ήδη από την εποχή του Βυζαντίου, όταν
πρωτοδημιουργήθηκαν τα μοναστήρια,
και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα!

Καταστατικός χάρτης
του Αγίου Όρους Άθω
αποσπάσματα

Α

ι Ιεραί Μοναί εισίν αυτοδιοίκητοι, διοικούνται δε συμφώνως
τω εσωτερικώ αυτών κανονισμώ, τον οποίον ψηφίζουν αύται και
εγκρίνει η Ιερά Κοινότις, ήτις και ασκεί
την εποπτείαν επί της τηρήσεως και ομαλής λειτουργίας αυτού, μη δυναμένου να
αντίκειται εις τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού Χάρτου.
Οι αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών,
οι συγκροτούντες την Ιεράν Κοινότητα
του Αγίου Όρους, εκλέγονται υπό των
οικείων Μονών, εκαστος κατά τους εσωτερικούς κανονισμούς αυτών, μεταξύ
των αδελφών της Μονής, των εχόντων
ηλικίαν από τριάκοντα ετών και άνω,
επί συνέσει δε και βίω ανεπιλήπτω διακρινομένων πάντοτε των κεκτημένων
εκκλησιαστικήν μόρφωσιν και εγκύκλιον
παιδείαν.
Η υπηρεσία των αντιπροσώπων είναι
ενιαυσία*, δύναται όμως να παραταθεί
αύτη και κατά τα επόμενα έτη αν η μονή
αυτού εκλέξει αυτόν εκ νέου.
Η Ιερά Κοινότης συνεδριάζει τακτικώς μεν τρις της εβδομάδος, εκτάκτως
δε οσάκις παραστή ανάγκη. Οι αντιπρόσωποι οφείλουσιν, εκτός αποδεδειγμένης
ασθενειάς, να προσέρχονται τακτικώς
και ανελλειπώς εις τας συνεδρίας.
Πάντες οι αντιπρόσωποι είναι αλλήλοις ίσοι και ισοψήφιοι.
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στην Επανάσταση
Όταν οι Έλληνες επαναστάτησαν
το 1821, ένα από τα πρώτα τους
μελήματα ήταν να εξασφαλίσουν ότι
το νέο κράτος, που θα έφτιαχναν μετά
την Επανάσταση, δεν θα επέτρεπε
τις διακρίσεις και την τυραννία που
είχαν βιώσει στα δύσκολα χρόνια της
Τουρκοκρατίας.
Όρισαν, λοιπόν, την ανεξιθρησκεία
και επέτρεπαν σε όλους να τελούν
τα μυστήρια της θρησκείας τους.
Απαγόρευσαν τις διακρίσεις: όλοι
έπρεπε να είναι ίσοι ενώπιων των
νόμων, Έλληνες και ξένοι, πλούσιοι
και φτωχοί. Τέλος, απαγόρευσαν
τη δουλεία: την αγορά και πώληση
σκλάβων. Κάθε άνθρωπος, στην
επικράτεια του νέου ελληνικού κράτος,
λογιζόταν ελεύθερος.
Για να τα κατωχυρώσουν όλα αυτά,
έκαναν εθνοσυνελεύσεις, στις οποίες
ψήφισαν τα λεγόμενα «επαναστατικά
συντάγματα», όπου καταγράφονταν οι
νόμοι του νέου ελεύθερου κράτους.

Προσωρινόν Πολίτευμα
της Ελλάδος
κατά την εν Επιδαύρω Α΄ Εθνικήν
Συνέλευσιν
αποσπάσματα

Η

επικρατούσα θρησκεία εις την
ελληνικήν επικράτειαν είναι η
της Ανατολικής Ορθοδόξου του
Χριστού Εκκλησίας. ανέχεται όμως η διοίκησις της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν, και αι τελεταί και ιεροπραγίαι
εκάστης αυτών εκτελούνται ακωλύτως.
Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιων
των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού, ή κλάσεως, ή αξιώματος.
Όσοι έξωθεν ελθόντες κατοικήσωσιν
ή παροικήσωσιν εις την επικράτειαν της
Ελλάδος, εισίν όμοιοι με τους αυτόχθονες
κατοίκους ενώπιον των Νόμων.
Όλοι οι Έλληνες, εις όλα τα αξιώματα
και τιμάς έχουσι το αυτό δικαίωμα. δοτήρ δε τούτων μόνη η αξιώτης εκάστου.
Όλαι αι εισπράξεις πρέπει να διανέμωνται δικαίως εις όλας τας τάξεις και
κλάσεις των κατοίκων, καθ’ όλην την
έκτασιν της ελληνικής επικράτειας. καμία δε είσπραξις δεν γίνεται άνευ προεκδοθέντος νόμου.

Νόμος της Επιδαύρου
απόσπασμα

Ε

ις την ελληνικήν επικράτειαν
ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται
άνθρωπος. αργυρώνητος δε παντός γένους, και πάσης θρησκείας, άμα
πατήσας το ελληνικόν έδαφος, είναι
ελεύθερος, και από τον δεσπότην αυτού
ακαταζήτητος.
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Ρήγας Φερραίος
Νέα Πολιτική Διοίκησις των κατοίκων της
Ρούμελης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων
Νήσων και της Βλαχομπογδανίας.
άρθρο 1

Η

Ελληνική δημοκρατία είναι μία,
με όλον όπου συμπεριλαμβάνει εις
τον κόλπον της διάφορα γένη και
θρησκείας. δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών με εχθρικόν μάτι. είναι αδιαίρετος μ’
όλον όπου ποταμοί και πελάγη διαχωρίζουν
ταις επαρχίαις της, αι οποίαι όλαι είναι ένα
συνεσφιγμένον αδιάλυτον σώμα.

Δυστυχώς οι επαναστατημένοι
Έλληνες δεν είχαν μόνο τον
κατακτητή να αντιμετωπίσουν,
αλλά και την διχόνοια αναμεταξύ
τους. Οι προσωπικοί και οι
τοπικοί ανταγωνισμοί, καθώς
και οι διαφωνίες για τη μορφή
που θα είχε το νέο κράτος μετά
την απελευθέρωση, οδήγησαν
σε εμφύλιες συγκρούσεις, τόσο
μεγάλες, που λίγο έλειψαν να
οδηγήσουν την Επανάσταση στην
καταστροφή.

Μετά την Επανάσταση, ο θεσμός των Κοινοτήτων καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε
από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έφερε μαζί του ο Βασιλιά Όθωνας από τη Βαυαρία.

Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία...
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