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Κοτζάμπασης 

Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ και ο ΚΛΗΡΟΣ 
Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, οι ορθόδοξοι χριστιανοί των 

κατακτημένων περιοχών αποτελούσαν επίσημα αναγνωρισμένη 
θρησκευτική ομάδα. Ο Πατριάρχης δεν ήταν απλά θρησκευτικός 
ηγέτης των χριστιανών, αλλά αποφάσιζε και για πολλές από τις 
καθημερινές υποθέσεις του χριστιανικού πληθυσμού. Έδρα του 
Πατριαρχείου ήταν η συνοικία Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, που 
σύντομα έγινε το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο όλων των 
Ελλήνων. Ο Πατριάρχης απέκτησε μεγάλη δύναμη και έδινε λόγο 
μόνο στον Σουλτάνο. 

Κάποιο κομμάτι της εκκλησίας θεωρούσε την τουρκική κατάκτηση 
σαν τιμωρία από τον Θεό. Κάποιοι άλλοι ιεράρχες, όμως, προσπα-
θούσαν να βοηθήσουν τους σκλαβωμένους Έλληνες να αποτινάξουν 
τον τουρκικό ζυγό. 

Οι ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ... 
Παλιοί αριστοκράτες της Κωνσταντινούπολης 

αλλά και άλλοι άνθρωποι που με τα χρόνια πλού-
τισαν από το εμπόριο, έμεναν στο Φανάρι, γύρω 
από το Πατριαρχείο. Αυτοί αποτέλεσαν την ανώτερη 
κοινωνική τάξη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Οι Φαναριώτες (όπως τους ονομάζουμε) ήταν 
μορφωμένοι, ήξεραν ξένες γλώσσες και γι’ αυτόν 
τον λόγο είχαν κατακτήσει σημαντικά αξιώματα μέ-
σα στο οθωμανικό κράτος. 

Πολλοί Φαναριώτες είχαν διακριθεί ως διερμη-
νείς της οθωμανικής κυβέρνησης ή ηγεμόνες των 
βαλκανικών περιοχών. 

Μολονότι κάποιοι Φαναριώτες είχαν βοηθήσει στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, εν 
τούτοις οι περισσότεροι από όσους συμμετείχαν στην Επανάσταση είχαν στον νου τους να καταλά-
βουν ξανά θέσεις εξουσίας στο ελληνικό κράτος που θα δημιουργείτο μετά την απελευθέρωση. 

ΠΡΟΕΣΤΟΙ, ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΕΣ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ 
Οι Τούρκοι δεν ήθελαν να ξοδεύουν τον χρόνο τους στις καθημερι-

νές υποθέσεις των ανθρώπων που ζούσαν στις περιοχές που κατα-
κτούσαν. Έτσι, για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων μεταξύ των 
ραγιάδων στις πόλεις και τα χωριά είχαν ορίσει ως υπευθύνους τους 
τοπικούς άρχοντες (δημογέροντες, προεστούς, κοτζαμπάσηδες, 
προύχοντες, και όπως αλλιώς λέγονταν σε κάθε περιοχή).  

Τους προεστούς των χωριών τούς είχαν ορίσει επίσης ως υπευθύ-
νους και για την συλλογή των φόρων. Το κράτος, δηλαδή, αποφάσιζε 
για το ύψος του φόρου που θα πλήρωνε κάθε περιοχή και οι προεστοί 
υπολόγιζαν το ποσόν που αναλογούσε σε κάθε κάτοικο. 

Λόγω αυτής της εξουσίας, οι τοπικοί άρχοντες αποκτούσαν μεγάλη 
δύναμη, την οποίαν οι περισσότεροι την χρησιμοποιούσαν για προσω-
πικό τους όφελος. Γι’ αυτό και, συνήθως, ήταν μισητοί στον λαό. 



 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Τι αρμοδιότητες είχε ο Πατριάρχης κατά την περίοδο 
της τουρκοκρατίας; 

 Η Εκκλησία ήταν υπέρ ή κατά της ελληνικής επανά-
στασης; Τι απόψεις κυκλοφορούσαν μεταξύ των κληρι-
κών; 

 Γιατί, κατά την γνώμη σας, οι Φαναριώτες κατακτού-
σαν σημαντικά αξιώματα στο οθωμανικό κράτος; 

 Οι Φαναριώτες βοήθησαν ή όχι τον απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων; 

 Γιατί, νομίζετε, οι Τούρκοι σεβάστηκαν τον Πατριάρχη 
και τους τοπικούς άρχοντες και τους παραχώρησαν 
προνόμια και εξουσία; 

 Ποιες συνέπειες (θετικές και αρνητικές) είχε για τους 
Έλληνες το γεγονός πως τον φόρο που έπρεπε να πληρώ-
σουν τον υπολόγιζε ο προεστός του χωριού και όχι μια 
οθωμανική υπηρεσία;  

 Κατά την γνώμη σας, ήταν θετικό για τους Έλληνες το 
γεγονός πως οι άνθρωποι που ασκούσαν την εξουσία για 
τα καθημερινά ζητήματα ήταν κυρίως Έλληνες και όχι 
Τούρκοι; 

 
 

 


