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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Το θέμα της παρούσας διατριβής αποτελεί η ελληνική παρουσία και το μνημειακό, 

οικιστικό απόθεμα των Ελλήνων που είχαν εγκατασταθεί σε πόλεις του Βανάτου και της 

Τρανσυλβανίας. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος ξεκίνησε κυρίως από 

συναισθηματική παρόρμηση διότι προέρχομαι από μια οικογένεια εμπόρων, μέλη της οποίας 

δραστηριοποιήθηκαν επιχειρηματικά στην Ρουμανία κατά την περίοδο έρευνας. Έτσι, 

μελετώντας και ερευνώντας αρχειακές πηγές επιβεβαιώθηκαν παραμύθια και ιστορίες που 

άκουγα από τους παππούδες μου για το εμπόριο στον Δούναβη. Βέβαια, η Εράτυρα, ο τόπος 

καταγωγής μου αποτελεί έναν τόπο που συνδέεται άμεσα με την εμπορική δράση των 

Ελλήνων στην Βαλκανική Χερσόνησο, η οποία αποτυπώνεται στις πλούσιες τοιχογραφίες 

των αρχοντικών του οικισμού και αντικατοπτρίζουν τον μεγάλο όγκο εμπορικών 

συναλλαγών του διακομετακομιστικού εμπορίου. Ακόμη, η διερεύνηση του συγκεκριμένου 

θέματος υποκινήθηκε και από την διαπίστωση ότι υπήρξε κενό στην ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία για την ελληνική παρουσία στις επιμέρους περιοχές έρευνας. Αφορμή για την 

επίσπευση της προσπάθειας καταγραφής της ελληνικής παρουσίας αποτέλεσε το σημαντικό 

αδιερεύνητο ως τώρα οικιστικό απόθεμα των Ελλήνων που παραμένει ακόμη και στις μέρες 

μας στην πόλη της Timişoara και του Cluj - Napoca, σε μια προσπάθεια να διατυπωθούν και 

να εξαχθούν γόνιμα συμπεράσματα.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπόνηση της διατριβής οφείλω, αρχικά, στην 

επιβλέπουσα αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα. Ελένη Γαβρά 

που μου ανέθεσε το παραπάνω θέμα έρευνας. Η κα. Γαβρά στάθηκε πολύτιμη βοηθός και 

οδηγός της προσπάθειας έρευνας και με την αυστηρότητα, τις εύστοχες παρατηρήσεις και 

τον έλεγχο, δημιούργησε ένα κλίμα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα να 

καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του παρόντος επιστημονικού έργου, ενώ παράλληλα μου 

ενέπνευσε την αγάπη για την έρευνα. Ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές Αθανάσιο 

Καραθανάση και Ιάκωβο Μιχαηλίδη που ως μέλη της τριμελούς επιτροπής παρείχαν τις 

πολύτιμες συμβουλές τους για διάφορα ζητήματα που προέκυπταν κατά την πορεία της 

έρευνας. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Θανάση και Γεωργία, τα 

αδέρφια μου, Κωνσταντίνο και Γιούλη, οι οποίοι για άλλη μια φορά στάθηκαν δίπλα μου και 

μου πρόσφεραν την υποστήριξη τους, τον σύζυγό μου Δημήτρη Κούρα που δεν έπαψε ποτέ 

να με ενθαρρύνει και να αποδεικνύει έμπρακτα και καθημερινά την αμέριστη συμπαράστασή 
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του καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας και την φίλη μου Ειρήνη Τζαλαζίδου για την ηθική 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρουσία των εμπόρων ελληνικής καταγωγής που εντοπίζεται στις βαλκανικές 

χώρες τον 18
ο
 αιώνα είναι μια ακόμη όψη της ελληνικής διασποράς που αντανακλά τη 

συστηματική εγκατάστασή τους σε αυτές. Η διατριβή μελετά την εγκατάσταση των υπηκόων 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, που ανέπτυξαν 

έντονη εμπορική δραστηριότητα στις περιφέρειες του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας 

(σημερινή Ρουμανία). Η συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού εκείνη την εποχή στις 

επαρχίες Αψβουργικής Μοναρχίας, οφειλόταν στα αυστροουγγρικά προνόμια, τα οποία 

επέτρεψαν -εκτόςάλλων- την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου και την οργάνωση 

των εμπόρων σε κομπανίες. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 18
ου

 αιώνα καταφθάνουν και 

εγκαθίστανται μόνιμα έμποροι από τις παραπάνω περιοχές στις πόλεις μελέτης και έρευνας, 

δηλαδή την Timişoara και το Lugoj για το Βανάτο, την πόλη του Cluj-Napoca και του 

Someşeni για την Τρανσυλβανία. Η επεξεργασία των αρχείων που αφορούν την ελληνική 

εμπορική παρουσία, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο οικιστικό και μνημειακό απόθεμα, 

στάθηκαν αφορμή να αποσαφηνισθούν κάποιες από τις όψεις του μεταναστευτικού 

φαινομένου, να χαρτογραφηθούν οι διαδρομές των οικονομικών υποκειμένων από τις 

περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου προς αυτές, να σκιαγραφηθούν οι εμπορικές 

συνεργασίες και δραστηριότητες, καθώς και ο τρόπος ζωής τους.  

Μέσα από την επιτόπια έρευνα στα Εθνικά Αρχεία στις πόλεις της Timişoara και του 

Cluj-Napoca ήρθαν στο φως νέα στοιχεία για τις δραστηριότητες της ορθόδοξης κοινότητας 

στην οποία συμπεριλαμβάνονταν οι Έλληνες που κατοικούσαν μόνιμα ή περιστασιακά και 

δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά εκεί. Σε έγγραφα του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, όπως 

ληξιαρχικών και συμβολαιογραφικών πράξεων, εμπορικών βιβλίων, διαθηκών, δικαστικών 

αποφάσεων, αλλά και επίσημων εγγράφων τις αψβουργικής διοίκησης αποδεικνύεται η 

έντονη δραστηριοποίηση τους στις περιοχές έρευνας. Ο πολεοδομικός κατάλογος της Cetate 

της Timişoara απέδωσε πλούσια στοιχεία για την δυνατότητα απόκτησης ακίνητης 

περιουσίας στον αστικό ιστό της πόλης.  

Λέξεις κλειδιά: ελληνική παρουσία, έμποροι, οικιστικό απόθεμα, Βάνατο, Timişoara, Lugoj, 

Τρανσυλβανία, Cluj-Napoca, Someşeni. 
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SUMMARY 

 

     The presence of Greek origin traders localized in the Balkan countries in the 18th 

century is one more aspect of the Greek dispersion reflecting their systematic settlement in 

them. The thesis studies the settlement of the nationals of the Ottoman Empire, mainly from 

Macedonia and Epirus, who developed intense commercial activity in the regions of Banat 

and Transylvania (today’s Romania). The human resources gathering at that time in the 

provinces of Habsburg Monarchy, was attributed to the Austro-Hungarian privileges, which 

allowed -among other things- the development of transit trade and the traders’ organization in 

companies. In particular, in the early 18th century traders from the above regions arrive and 

settle permanently into the cities of study and research, namely into Timișoara and Lugoj in 

Banat, into the city of Cluj-Napoca and Someșeni in Transylvania. The processing of the 

archives relating to the Greek commercial presence, in conjunction with the corresponding 

residential and monumental reserve, gave rise to clarify some of the aspects of the 

immigration phenomenon, to map the routes of economic subjects from the regions of 

Macedonia and Epirus into them, to outline the commercial partnerships and activities, as 

well as their way of life. 

     Through field research in the National Archives in the cities of Timisoara and 

Cluj-Napoca new data came to light concerning the orthodox community activities, in which 

the Greeks who resided permanently or occasionally and were professionally active there 

were included. In documents of the 18th and 19th century, such as civil status documents and 

notarial deeds, commercial records, wills, judicial decisions  and official documents of the 

Habsburg administration, their strong involvement in research areas is being demonstrated. 

The Cetate of Timișoara town planning list yielded rich data on the possibility of acquiring 

real estate in the urban web of the city. 

Keywords: Greek presence, traders, residential reserve, Banat, Timișoara, Lugoj, 

Transylvania, Cluj-Napoca, Someșeni. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην παρούσα διατριβή ξεκινά μια απόπειρα καταγραφής των ανθρώπων που 

μετακινούνταν από τις περιοχές της οθωμανικής επικράτειας στη νότια βαλκανική προς τα 

αψβουργικά εδάφη κατά τον 18
ο
 και το πρώτο μισό του 19

ου
 αιώνα. Οι άνθρωποι αυτοί με 

την ιδιότητα του οθωμανού υπηκόου μέσω των εμπορικών τους δραστηριοτήτων καθόρισαν 

εν μέρει τις σχέσεις μεταξύ της Αψβουργικής Μοναρχίας και της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, ορμώμενοι του γενικότερου ευνοϊκού ευρωπαϊκού πλαισίου που 

επικρατούσε σε επίπεδο οικονομίας και πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του 

πονήματος αυτού είναι να αποσαφηνιστούν κάποια βασικά ερωτήματα σχετικά με την 

παρουσία τους στις περιοχές του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας και όπως μαρτυρά και το 

θέμα της διατριβής να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ελληνικής παρουσίας στις περιοχές αυτές 

μέσω του οικιστικού και μνημειακού αποθέματος.  

Στις επαρχίες του Στέμματος η ελληνική παρουσία από τις τελευταίες δεκαετίες του 

18
ου

 αιώνα, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σε πληθώρα ιστορικών μελετών και βιβλιογραφικών 

αναφορών, προκάλεσε το ενδιαφέρον για την αναζήτηση Ελλήνων σε περιοχές που 

βρίσκονταν σε πόλεις-σταθμούς, κομβικά σημεία διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών. 

Οι Έλληνες στη Βιέννη, στην Τεργιέστη, αλλά και σε πόλεις του Ουγγρικού Βασιλείου και 

του Πριγκιπάτου της Τρανσυλβανίας έχουν μελετηθεί από διάφορους Έλληνες και ξένους 

ερευνητές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το ερώτημα για την παρουσία Ελλήνων σε 

περιοχές που δεν υπήρχαν εκτεταμένες αναφορές και συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά 

μόνο διάσπαρτες και συγκεχυμένες μαρτυρίες. Ο πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν να 

ερευνηθεί η εγκατάσταση και εμπορική δραστηριοποίηση των Ελλήνων στις επαρχίες του 

Βανάτου και της Τρανσυλβανίας σε περιοχές εκτός από τις πόλεις του Braşov και του Sibiu. 

Έτσι, οδηγήθηκα από την μία στην περιοχή του Βανάτου στο νομό Timiş και από την άλλη 

στην περιοχή της Τρανσυλβανίας στο νομό του Cluj. 

Τα κριτήρια επιλογής για την διερεύνηση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή του 

Βανάτου και της Τρανσυλβανίας / Cluj-Napoca σχετίζονται όχι μόνο με την προσπάθεια 
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κάλυψης του κενού στην βιβλιογραφία, αλλά και από την επιθυμία να καταγραφεί το 

άγνωστο μέχρι σήμερα οικιστικό, κτιριακό και μνημειακό απόθεμα που συνδέεται άμεσα με 

την ελληνική παρουσία στις περιοχές αυτές κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα. Παράλληλα, κατά 

την αναζήτηση πρωτογενούς υλικού τεκμηρίωσης, ο ερευνητικός προσανατολισμός 

στράφηκε στην περιοχή του Βανάτου, με γνώμονα την επιβεβαίωση της ελληνικής 

παρουσίας και την αποσαφήνιση διάφορων πτυχών της οικονομικής, κοινωνικής και 

κοινοτικής ζωής τους. Βέβαια, η επιλογή του Βανάτου έγινε μέτά από εκτεταμένη και 

κοπιώδης έρευνα στα αρχεία του Βουκουρεστίου όπου υπήρχαν ενδείξεις για την ύπαρξη 

υλικού που αφορούσε την ελληνική παρουσία. Τελικά, μετά από ενάμιση χρόνο έρευνας στα 

ρουμανικά αρχεία του Βουκουρεστίου και του Cluj και κατόπιν επισκέψεως στα αρχεία του 

νομού Timiş επιλέγει ως περίπτωση μελέτης το Βανάτο καθώς το πρωτογενές υλικό που 

προέκυψε ήταν σημαντικό. 

  Η έρευνα εστίασε τόσο στο αστικό κέντρο του κάθε νομού όσο και στον 

πλησιέστερο οικισμό με σκοπό πρώτον την απόκτηση μια σφαιρικής εικόνας για την 

εγκατάσταση των Ελλήνων σε αστικό κέντρο και στην ύπαιθρο και δεύτερον την εξαγωγή 

ολοκληρωμένων συμπερασμάτων μέσα από την συγκριτική μελέτη της εγκατάστασής τους 

σε αυτά. Έτσι, για το Βανάτο η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Timişora και τον 

μικρότερο οικισμό του Lugoj, ενώ για την Τρανσυλβανία στην πόλη του Cluj-Napoca και το 

χωριό του Someşeni. 

Τα ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα διατριβή για την παρουσία και καταγραφή 

των Ελλήνων στις περιοχές έρευνας απαντώνται μέσα από το πρίσμα της αποσαφήνισης των 

γενικότερων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που ίσχυαν στον τόπο καταγωγής των 

αποδήμων και στους τόπους άφιξης, καθώς και των ευνοϊκών διεθνών προϋποθέσεων για την 

ενασχόλησή τους με το εμπόριο. Η προσπάθεια τεκμηρίωσης πραγματώνεται μέσω της 

αναζήτησης του τρόπου οργάνωσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, της μόνιμης 

εγκατάστασης, της ένταξής τους στην κοινωνική και θρησκευτική ζωή των περιοχών 

έρευνας, αλλά και της καταγραφής του μνημειακού και οικιστικού αποθέματος των 

αποδήμων. Η προσέγγιση της ελληνικής παρουσίας στις περιοχές αυτές της σημερινής 

Ρουμανίας πραγματοποιείται μέσω του εντοπισμού και της ανάδειξης του οικιστικού και 

μνημειακού αποθέματος. Τέλος, μέσω της προβολής των αρχιτεκτονικών μνημείων του 

οικιστικού αποθέματος που άφησαν παρακαταθήκη οι Έλληνες έμποροι στο Βανάτο και 

στην Τρανσυλβανία, επιχειρείται να αποδειχθεί η παρουσία τους ως ανάμνηση των εποχών 

της μεγάλης ακμής του απόδημου ελληνισμού. 
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Εργαλεία της έρευνας  

Η ελληνική παρουσία στις επιλεγμένες περιοχές του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας 

στα τέλη του 18
ου

 και αρχές 19
ου

 αιώνα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εντοπίστηκε σε 

διάφορες βιβλιογραφικές πηγές της διαθέσιμης ιστοριογραφίας. Ωστόσο, ο σκοπός της 

παρούσας διατριβής είναι να αποσαφηνιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούσαν και οδήγησαν τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να επιλέξουν 

και να υιοθετήσουν την αυστριακή υπηκοότητα. Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι αυτοί που 

ενασχολήθηκαν ενεργά με εμπορικές δραστηριότητες και παρεμφερή επαγγέλματα, 

κατάφεραν να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στον κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της 

Αψβουργικής Μοναρχίας. Για τον λόγο αυτό αναζητήθηκε οικιστικό και κτιριακό απόθεμα 

στις υπό μελέτη πόλεις, ως χαρακτηριστικό δείγμα της ακμάζουσας ελληνικής παρουσίας.   

Τα εργαλεία της έρευνας για την αναζήτηση και καταγραφή δεδομένων της ελληνικής 

παρουσίας στις Επαρχίες του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας τον 18
ο
 και τον 19

ο
 αιώνα 

περιλαμβάνουν: α. την βιβλιογραφική έρευνα, β. την επιτόπια έρευνα στις περιοχές μελέτης 

και γ. τις συνεντεύξεις και προφορικές μαρτυρίες ατόμων. Στην πρώτη φάση διερεύνησης 

της ελληνικής παρουσίας στις εν λόγω περιοχές πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη 

βιβλιογραφική έρευνα, ώστε να αποσαφηνιστούν και να αποκρυσταλλωθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών, οι 

οικονομικές και διπλωματικές τους σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρέαζαν 

άμεσα και έμμεσα τους υπηκόους τους. Ακόμη, η βιβλιογραφική έρευνα εστίασε στους 

λόγους για τους οποίους οι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ασχολήθηκαν με το 

εμπόριο, οι συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στις κτήσεις της και οι τόποι καταγωγής 

των ατόμων που ασχολήθηκαν ενεργά με αυτό. Η αναζήτηση στράφηκε στις ήδη υπάρχουσες 

βιβλιογραφικές πηγές, ώστε να υπάρχει ένα σαφές ιστορικό υπόβαθρο για την πληρέστερη 

κατανόηση του πλαισίου διαβίωσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετέπειτα, η 

βιβλιογραφική έρευνα στράφηκε στην αναζήτηση της ελληνικής παρουσίας στην 

Αψβουργική Μοναρχία, τα ίχνη που άφησε αυτή στο πέρασμα των αιώνων και τον τρόπο 

που ενσωματώθηκαν στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Στη δεύτερη φάση συγκέντρωσης στοιχείων για να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα της διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στο Βανάτο και 

την Τρανσυλβανία, στις πόλεις της Timişoara και του Cluj-Napoca, αλλά και στο 

Βουκουρέστι. Στη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συνδυάστηκαν επισκέψεις σε μουσεία, 
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βιβλιοθήκες, αλλά και έρευνα στα εθνικά αρχεία εξετάζοντας έγγραφα του 18
ου

 και 19
ου

 

αιώνα που εκδόθηκαν από την Αψβουργική Μοναρχία και αφορούσαν τα υπό εξέταση 

ζητούμενα. Η ερευνητική προσέγγιση της ελληνικής παρουσίας στις περιοχές του Βανάτου 

και της Τρανσυλβανίας καθορίστηκε και από συνεντεύξεις - μαρτυρίες ολοκληρώνοντας με 

αυτό τον τρόπο την χρήση των εργαλείων που ακολουθήθηκαν.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

 Η βιβλιογραφική έρευνα για την όσο δυνατόν πληρέστερη διερεύνηση του θέματος 

πραγματοποιήθηκε σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, όπως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του 

Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών και της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. 

Ακόμη, για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με το αντικείμενο μελέτης 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και στα ιστορικά αρχεία 

του Μουσείου Μπενάκη. Αντίστοιχα , στη Ρουμανία η βιβλιογραφική έρευνα επικεντρώθηκε 

στην Biblioteca Centrală Universitară Carol I (Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του 

Βουκουρεστίου), στην Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga του Πανεπιστημίου 

Babeş-Bolyai στην πόλη του Cluj-Napoca, όπως επίσης και στην Biblioteca Academiei 

Române της πόλης. Ακόμη, στην Timişoara αναζητήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές στην 

Biblioteca Judeţeană Timiş, στην Biblioteca Judeţeană Timiş Special Ediţiei, στην Biblioteca 

Academiei Române Filiala Timişoara και στη βιβλιοθήκη του Σερβικού Επισκοπείου. Η 

παραπάνω εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα απέδωσε βασικές, αλλά περιορισμένες 

βιβλιογραφικές αναφορές ελλήνων και ξένων ιστορικών και συγγραφέων για τις περιοχές 

έρευνας. 

Στην βιβλιογραφική επισκόπηση μέσω της ελληνικής βιβλιογραφίας για την ελληνική 

παρουσία στην περιοχή της Timişoara εντοπίζονται πιο συγκεκριμένες αναφορές από την κα. 

Ελευθερία Νικολαϊδου σε άρθρο της στο τεύχος 9 της επιστημονικής επετηρίδας Δωδώνη 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο έργο της κα. Όλγας Κατσιαρδή-Hering με τίτλο 

Τεχνίτες και Τεχνικές Βαφής Νημάτων. Στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία ειδικότερες αναφορές 

για τους εμπόρους της Timişoara εντοπίζονται στο έργο του O Cincarima του Δρ. Dusan 

Popovic και στη μονογραφία Timişoara του Nicolae Ilieşiu. Τον εντοπισμό του οικιστικού 

αποθέματος διευκόλυνε η μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος της Timişoara για την ανάπλαση 

του ιστορικού κέντρου με τίτλο Cetatea Timişoara. Για την ελληνική παρουσία στην περιοχή 
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του Cluj-Napoca κάνει λόγο ο Muresanu Fl. στο έργο του Biserica din Deal sau Vechea 

Biserica Ortodoxa Romana din Kolozsvar-Cluj şi slujitoriiei, ενώ στην ελληνική 

βιβλιογραφία περιορισμένες πληροφορίες υπάρχουν στο έργο του πατέρα Βικέντιου 

Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της Ρουμανίας τον ΙΘ΄ αιώνα, ενώ 

διάσπαρτες πληροφορίες εντοπίζονται σε έργα με παρόμοιο περιεχόμενο του αντικειμένου 

έρευνας. 

Στην επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις, η πρώτη είχε 

περισσότερο αναγνωριστικό χαρακτήρα το καλοκαίρι του 2011, ενώ η δεύτερη με την μορφή 

πολλαπλών ταξιδιών κατά την διάρκεια των ετών 2013-2014 καθόρισε τη συλλογή 

δεδομένων και αποσαφήνισε τα ζητούμενα της διδακτορικής διατριβής. Οι επισκέψεις 

αφορούσαν τις πόλεις του Βουκουρεστίου, του Cluj-Napoca, του Someşeni, της Timişoara 

και του Lugoj κατά τις οποίες διεξήχθη έρευνα στα δημοτικά αρχεία, τις βιβλιοθήκες και 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις - συνεντεύξεις ατόμων. Έτσι, η έρευνα εστίασε στα 

Arhivele Naționale ale României, Direcţia Judeţeană Bucureştia Arhivelor Naţionale, στα 

οποία εντοπίστηκαν τα πρώτα στοιχεία για τις περιοχές μελέτης. Στη συνέχεια, η έρευνα 

επικεντρώθηκε στα αρχεία των πόλεων μελέτης περίπτωσης, Arhivele Naționale ale 

României, Direcţia Judeţeană Timiș a Arhivelor Naţionale, Muzeul Banatului και Arhivele 

Naționale ale României, Direcţia Judeţeană Cluj-Napoca a Arhivelor Naţionale. Οι 

περισσότερες αρχειακές αναφορές βρίσκονταν στα δημοτικά αρχεία της πόλης της 

Timişoara, όπου περιλαμβάνονται και τα αρχεία του Lugoj.  

Απαραίτητες για την έρευνα υπήρξαν οι αρχειακές συλλογές των λυτών εγγράφων 

που εντοπίστηκαν στα δημοτικά αρχεία των πόλεων και ιδιαίτερα το αρχειακό υλικό του 

Μουσείου το Βανάτου. Συμπληρωματικές, αλλά και χρήσιμες για την καλύτερη προσέγγιση 

του θέματος υπήρξαν οι πληροφορίες από τις συνεντεύξεις με διάφορα πρόσωπα. Η επιτόπια 

έρευνα στα εθνικά κρατικά αρχεία απέδωσε αρχειακές συλλογές που σχετίζονταν με την 

δημογραφική παρουσία των Ελλήνων, την οικονομική και κοινωνική ζωή που παρέμεναν 

αδημοσίευτες μέχρι σήμερα. Η δημογραφική παρουσία των Ελλήνων στην Timişoara 

επαληθεύτηκε από τον κατάλογο πολιτογραφήσεως που φυλάσσεται στο Μουσείο του 

Βανάτου και η επεξεργασία του οποίου έγινε κατόπιν ειδικής άδειας από την διεύθυνση του 

Μουσείου, ενώ το μουσείο παρέμενε κλειστό λόγω εργασιών αποκατάστασης. Ειδικότερα 

για την παρουσία Ελλήνων στην πόλη του Cluj, αρκετά διαφωτιστικός υπήρξε ο κατάλογος 

θανόντων του ορθόδοξου ναού. Για την οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων σημαντικές 

πληροφορίες αντλήθηκαν από στρατιωτικές συλλογές αρχειακών μητρώων στις οποίες 
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περιλαμβάνονταν οι καταγραφές των αρμόδιων αυστριακών τελωνειακών αρχών για τα 

πρόσωπα και τα εμπορεύματα που διέρχονταν από τους τελωνειακούς σταθμούς. Έτσι, τα 

στοιχεία των βιβλιογραφικών αναφορών για την οικονομική και κοινωνική ζωή 

εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τις αρχειακές πηγές και τις προφορικές μαρτυρίες.  

 Κατά τη διερεύνηση των ερωτημάτων στα δημοτικά αρχεία παρουσιάστηκαν διάφορα 

προβλήματα και δυσκολίες παρά την βοήθεια και συμπαράσταση του προσωπικού. Μια από 

τις μεγαλύτερες δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την έρευνα του αντικειμένου ήταν η γλώσσα 

και η γραφή των εγγράφων. Τα έγγραφα που εντοπίστηκαν άλλοτε ήταν στην γερμανική ή 

στη λατινική και άλλοτε στην ουγγρική γλώσσα με καλλιγραφική γραφή, ενώ επιπρόσθετα η 

φθορά τους από το χρόνο καθιστούσε δύσκολο το έργο της επεξεργασίας τους. Η σύνταξη 

των αρχειακών καταλόγων και η μικρή περιγραφή των αρχείων με τα ονόματα που 

εντοπίζονταν δεν ήταν πάντοτε στην ορθή τους απόδοση, δηλαδή η απόδοση του ονόματος 

στη ρουμάνικη γλώσσα δεν αντιστοιχούσε με αυτό του πρωτογενούς εγγράφου. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα πολλές φορές να προκαλείται σύγχυση και άλλες να εντοπίζονται κατά 

σύμπτωση σημαντικά στοιχεία. Μια ακόμη δυσκολία στον εντοπισμό Ελλήνων ήταν και η 

πάγια τακτική των υπαλλήλων της αυστροουγγρικής διοίκησης να αποδίδουν τα ονόματα 

στην γερμανική, ουγγρική ή σέρβικη γλώσσα. Επίσης, τροχοπέδη στην έρευνα πολλές φορές 

αποτέλεσε η συμβίωση των Ελλήνων και Σέρβων κατοίκων του Βανάτου, η οποία συντέλεσε 

στο γεγονός ότι πολλοί ερευνητές, λόγω του θρησκεύματος, να συμπεριλαμβάνουν στο 

σερβικό στοιχείο και τους Έλληνες κατοίκους και να απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για 

την επαλήθευση στοιχείων. Επιπλέον, στα προβλήματα που ανέκυψαν ήταν και οι πολύ 

περιορισμένες βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές για την περιοχή του Cluj-Napoca, σε 

αντίθεση με την περιοχή της Timişoara. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις που αφορούν την 

επεξεργασία των αρχείων και των πληροφοριών που αυτά παρέχουν. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι τα ονόματα των Ελλήνων που εντοπίστηκαν μέσω της επεξεργασίας του αρχειακού 

υλικού αποδίδονται, όπως ακριβώς καταγράφονται στα λυτά έγγραφα με αποτέλεσμα να 

δίνονται οι διαφορετικές εκδοχές ανάλογα με την αρμόδια υπηρεσία ή τον υπάλληλο που 

συνέταξε το υπό επεξεργασία έγγραφο. Τέλος, στην καταγραφή των εμπόρων στις περιοχές 

μελέτης συμπεριλήφθηκαν πρόσωπα που δήλωναν τόπο καταγωγής οποιαδήποτε πόλη της 

ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας που βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία.  

Ιστορικογεωγραφικός περίγυρος  
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Η πραγμάτευση του ζητήματος που ακολουθεί με την αναζήτηση της εμπορικής 

παρουσίας των Ελλήνων στις περιοχές της σημερινής Ρουμανίας δεν υπήρξε μόνο συνέπεια 

και επακόλουθο των ευνοϊκών προνομίων των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ούτε των δυσχερειών 

στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές, αλλά ήταν έκφανση και αποτέλεσμα σειράς συγκυριών 

και πολιτικών που επέτρεψαν την ενασχόλησή τους με το εμπόριο. Η επιθυμία της 

Αψβουργικής Μοναρχίας να διεισδύσει στις αγορές της Μεσογείου και της Ανατολής και να 

περιορίσει την δυναμική εξάπλωση των Οθωμανών είχε ως αποτέλεσμα την υπογραφή της 

συνθήκης του Karlowitz (1699) μετά την ήττα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 

επιστέγασμα για την δραστηριοποίηση των ορθόδοξων εμπόρων με το διαμετακομιστικό 

εμπόριο ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα με την υπογραφή της συνθήκης του Passarowitz 

(1718). Οι όροι της συνθήκης αυτής καθόρισαν το γενικότερο πλαίσιο των εμπορικών 

συναλλαγών της οθωμανικής και της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, ενώ εξυπηρετούσε 

την επιθυμία  της δεύτερης να κυριαρχήσει σε νέες αγορές.  

Οι οθωμανοί υπήκοοι της νότιας βαλκανικής, λόγω της βιομηχανικής ανάπτυξης που 

συντελούνταν στην Αυστροουγγαρία, ασχολήθηκαν με τη μεταφορά εμπορευμάτων από τις 

επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τις βόρειες αγορές. Στους οθωμανούς 

υπηκόους και ορθόδοξους εμπόρους της νότιας βαλκανικής συμπεριλαμβάνονται Έλληνες, 

Σέρβοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Αρμένιοι και Βλάχοι. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η 

αποσαφήνιση του όρου «Έλληνας», καθώς η χρήση του την περίοδο έρευνας δεν 

προσδιόριζε την «εθνικότητα» των εμπόρων, όπως έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές, 

αλλά ο όρος ήταν συλλογικός και αναφερόταν στους ορθόδοξους των Βαλκανίων. Τα κοινά 

χαρακτηριστικά της τάξης των εμπόρων που μετακινούνταν στον ευρύτερο γεωγραφικό 

χώρο των Βαλκανίων ήταν η θρησκεία, ο τόπος καταγωγής, τα ονόματά τους και η ελληνική 

γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας
1
.  

Η εξάπλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι το Ουγγρικό Βασίλειο επέτρεψε 

την εμπορική δραστηριοποίηση και απρόσκοπτη μετακίνηση Ελλήνων στις νότιες περιοχές 

της Ουγγαρίας και της Τρανσυλβανίας από τον 16
ο
 αιώνα μέσω της σύστασης εμπορικών 

                                                           
1
 StoianovichTrajan, Conquering Balkan Orthodox Merchant, Journal of Economic History 20, 1960, Ο 

κατακτητής Βαλκάνιος έμπορος, στο συλλογικό: επιμέλεια Σπ. Ασδραχάς, Η οικονομική δομή των Βαλκανικών 

χωρών (15
ος

 -19
ος

), Μέλισσα, Αθήνα 1979, σελ. 234-313, ΣειρηνίδουΒάσω, Βαλκάνιοι έμποροι στην 

Αψβουργική Μοναρχία (18
ος

 – μέσα 19
ου

 αιώνα). Εθνοτικές ταυτότητες και ερμηνευτικές αμηχανίες, στο Μ. 

Στασινοπούλου, Μ.Χ. Χατζηϊωάννου, Διασπορά, Δίκτυα, Διαφωτισμός τετράδια εργασίας 28, Αθήνα 2005, 

σελ. 53-82, Μαντούβαλος Ίκαρος, Μεταναστευτικές διαδρομές από τον χώρο της Μακεδονίας στην ουγγρική 

ενδοχώρα (17
ος

 αιιώνας – αρχές 19
ου

 αιώνα), στο Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμέλεια), 

Οι Μακεδόνες στη διασπορά 17
ος 

, 18
ος

 και 19
ος

 αιώνας, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 178-181. 
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κομπανιών. Έτσι, τα μακεδονικά καραβάνια από την Κοζάνη και την Σιάτιστα φορτωμένα με 

υφάσματα, βαμβάκι και άλλα προϊόντα έφταναν σε παζάρια και εμποροπανηγύρεις της 

Βαλκανικής, ακολουθώντας τα επιχειρηματικά δίκτυα που οι ίδιοι ανέπτυξαν και 

αξιοποίησαν μέσω των ευνοϊκών φορολογικών προνομίων. 

Η παρούσα μελέτη ως χρονολογική αφετηρία ορίζει τις αρχές του 18
ου

 αιώνα, δηλαδή 

την περίοδο αποχώρησης των οθωμανικών στρατευμάτων από το Βανάτο και την 

προσάρτηση του ίδιου (1718) και της Τρανσυλβανίας (1688) στην αυστροουγγρική 

αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο παραχωρήθηκαν τα πρώτα πριγκιπικά 

διατάγματα και αυτοκρατορικά προνόμια για τους ορθόδοξους εμπόρους. Τα προνόμια αυτά 

έκαναν λόγο για εμπόρους Greci ή greci neunit (ορθόδοξοι του ανατολικού δόγματος) ή 

ottoman supuşi (οθωμανοί υπήκοοι). Οι τελευταίοι δυο όροι χρησιμοποιούνταν με την 

ευρύτερη έννοια τους συμπεριλαμβάνοντας Έλληνες και Σέρβους, αν και πολλές φορές οι 

Έλληνες διαχωρίζονται από τους Σέρβους, διότι οι δεύτεροι συναντώνται και με τους όρους 

Iliric και Sârbeşti. Στην πόλη της Timişoara, οι Έλληνες και Σέρβοι έμποροι, όχι μόνο 

συμβίωσαν αρμονικά, αλλά και συνεργάστηκαν εμπορικά ιδρύοντας την σερβο-ελληνική 

κομπανία το 1725.  

Η εγκατάσταση των Ελλήνων στο Βανάτο και την Τρανσυλβανία μπορεί να διακριθεί 

σε τρεις περιόδους. Η πρώιμη φάση παρουσίας πλανόδιων εμπόρων βοοειδών στο Βανάτο 

στις αρχές του 18
ου

 αιώνα, γύρω στο 1725 μετά την προσάρτηση της περιοχής στην 

αυστροουγγρική αυτοκρατορία και στην Τρανσυλβανία από στα μέσα του 17
ου

 αιώνα με τη 

σύσταση των εμπορικών κομπανιών (1639 για το Sibiu και το 1678 για το Braşov). Η 

δημογραφική ακμή των Ελλήνων και των δυο περιοχών έρευνας υπολογίζεται από το 1760 

μέχρι και το 1830 μετά την παραχώρηση των αυτοκρατορικών προνομίων. Την περίοδο αυτή 

οι Έλληνες εμφάνισαν αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και οι περισσότεροι 

πολιτογραφήθηκαν αυστριακοί υπήκοοι με σκοπό την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση και 

εγκατάστασή τους στα αυστροουγγρικά εδάφη. Η τελευταία φάση χρονολογείται από το 

1830 μέχρι το 1870, που χαρακτηρίζεται από την παρακμή των εμπορικών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων των Ελλήνων εμπόρων, τον δημογραφικό μαρασμό και την μετατόπιση του 

εμπορικού ενδιαφέροντος στον ποταμό Δούναβη μέσω της ναυσιπλοΐας του.  

Δομή διδακτορικής διατριβής 

Συγκεκριμένα, η διατριβή διαρθρώνεται σε τρία μέρη με την μορφή κεφαλαίων και 

ενοτήτων. Το πρώτο μέρος, το οποίο αποτελεί το ιστορικό πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνει 
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την ιστορική αναδρομή της ελληνικής παρουσίας στο Βανάτο και την Τρανσυλβανία 

στοχεύοντας να αναζητηθούν οι λόγοι και οι παράγοντες που οδήγησαν τους Έλληνες σε 

βορειότερες περιοχές της βαλκανικής χερσονήσου. Παράλληλα, η αποσαφήνιση των 

πολιτικών και των διεθνών συνθηκών του 17
ου

 και του 18
ου

 αιώνα που ενθάρρυναν την 

ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων μεταξύ της αυστροουγγρικής και οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, καθιστά σαφή την νομική βάση που συντέλεσε στην ανάπτυξη του εμπορίου 

των ανατολικών προϊόντων. Μέσα από την αδυναμία, όμως, των οθωμανών και αυστριακών 

εμπόρων να εκμεταλλευτούν τις οικονομικές δομές και ευκαιρίες που προέκυψαν από μια 

σειρά αυστροοθωμανικών συμφωνιών κατάφερε να αναδυθεί στο εμπόριο των ανατολικών 

προϊόντων ο βαλκάνιος ορθόδοξος πραματευτής
2
. Έτσι, λόγω της ευρείας χρήσης του όρου 

και της σύγχυσης που πολλές φορές προκαλεί, επιχειρείται η καταγραφή των τόπων 

καταγωγής των εμπόρων, όπως οι ίδιοι μαρτυρούσαν σε κάποια έγγραφα που αφορούσαν τις 

συναλλαγές και στους καταλόγους πολιτογράφησης που βρέθηκαν κατά την επιτόπια έρευνα. 

Στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για τους εμπορικούς δρόμους που αναπτύχθηκαν την περίοδο 

αυτή, τα προϊόντα που διαμετακομίζονταν στις βορειότερες περιοχές και την συντεχνιακή 

οργάνωση των εμπόρων σκιαγραφείται με λεπτομερή ανάλυση ο τρόπος με τον οποίο 

διεξάγονταν το εμπόριο των ανατολικών προϊόντων από τους Έλληνες εμπόρους. Η 

γεωγραφική θέση της επαρχίας του Βανάτου την καθιστούσε πύλη εισόδου και εξόδου με 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία και για αυτό το λόγο η έρευνα εστίασε στο καθεστώς, στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο και στους κανονισμούς που ίσχυαν στους μεθοριακούς σταθμούς. Ο 

όγκος των εμπορικών συναλλαγών ήταν τέτοιου μεγέθους που οργανώθηκαν τελωνεία, 

καραντίνες, ορίστηκε με σαφήνεια το δασμολογικό καθεστώς και η μετακίνηση των 

υπηκόων πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της επίδειξης των απαραίτητων πιστοποιητικών. 

Τέλος, η συσσώρευση ορθόδοξου πληθυσμού σε πόλεις και οικισμούς του Βανάτου και της 

Τρανσυλβανίας οδήγησαν στην οργάνωση κοινοτήτων γύρω από τον ορθόδοξο ναό του 

οικισμού. Η οικονομική επιφάνεια των ελλήνων εμπόρων οδήγησε στην ίδρυση ελληνικών 

σχολείων και στην συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της θρησκευτικής κοινότητας. 

Το Βανάτο είναι η περιοχή όπου επικεντρώνεται η έρευνα που διεξήχθη και αποτελεί 

το δεύτερο μέρος του παρόντος πονήματος. Ως χρονολογία ορόσημο από όπου ξεκινά η 

ιστορική αναδρομή και η παρουσίαση της περιοχής ορίζεται το 1718, όταν το Βανάτο 

προσαρτήθηκε επίσημα στις επαρχίες της Αψβουργικής Μοναρχίας. Η έρευνα περιστρέφεται 

                                                           
2
 StoianovichTrajan, Conquering Balkan Orthodox Merchant, Journal of Economic History 20, 1960, Ο 

κατακτητής Βαλκάνιος έμπορος, στο συλλογικό: επιμέλεια Σπ. Ασδραχάς, Η οικονομική δομή των Βαλκανικών 

χωρών (15
ος

 -19
ος

), Μέλισσα, Αθήνα, 1979, σελ. 287-345 
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γύρω από τον εντοπισμό Ελλήνων στην πόλη της Timişoara και του Lugoj, όπου 

εντοπίζονται, καταγράφονται και διασταυρώνονται ονόματα Ελλήνων μέσα από διάφορες 

αρχειακές συλλογές και βιβλιογραφικές πηγές. Η οικονομική και κοινωνική ζωή τους 

αναλύεται σύμφωνα με τις διαθήκες, τις δικαστικές αποφάσεις και τα αστικά τους αιτήματα. 

Τέλος, η εγκατάστασή τους στις υπό έρευνα πόλεις επιχειρείται να παρουσιαστεί μέσω του 

οικιστικού και του μνημειακού αποθέματος.  

Στο τρίτο μέρος η περιοχή μελέτης είναι το Πριγκιπάτο της Τρανσυλβανίας, όπου 

μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή αποτυπώνονται οι λόγοι της παρουσίας των 

Ελλήνων εκεί. Αν και οι αρχειακές πηγές παρείχαν περιορισμένες πληροφορίες και στοιχεία, 

παρόλα αυτά ερευνάται η εμπορική δράση που ανέπτυξαν οι Έλληνες έμποροι του Cluj με 

τους εμπόρους στο Braşov και στο Sibiu. Οι Έλληνες έμποροι που εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή του Cluj συσπειρώθηκαν με γνώμονα την κοινή θρησκεία και κυρίως γύρω από τον 

ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Απόδειξη του μνημειακού αποθέματος που άφησαν 

παρακαταθήκη οι Έλληνες στην περιοχή.  

Η προσέγγιση του εντοπισμού Ελλήνων στις περιοχές μελέτης πραγματοποιήθηκε 

μέσα από μια συστηματική προσπάθεια άντλησης στοιχείων και δεδομένων που προήλθαν 

από αρχειακό αδημοσίευτο πρωτογενές υλικό. Η αποδελτίωση και επεξεργασία του, όπως 

παρουσιάζεται και στη συνέχεια, αποδεικνύει την ελληνική παρουσία που επισφραγίζεται 

μέσω του οικιστικού και μνημειακού αποθέματος που εντοπίστηκε. Η πρόκληση για την 

ολοκλήρωση της διατριβής ήταν να τεκμηριωθούν οι ενδείξεις και οι διάσπαρτες ασαφείς 

αναφορές για τους Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί στις περιοχές αυτές. Το φαινόμενο της 

μετακίνησης και εγκατάστασης Ελλήνων στις επαρχίες του Στέμματος και ειδικότερα στην 

Επαρχία του Βανάτου, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.     
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΒΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 17
ΟΥ

 ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ  

18
ΟΥ

 ΑΙΩΝΑ 

 

1.1.Η ελληνική παρουσία στο Βανάτο και την Τρανσυλβανία 

 

Η παρουσία των Μαγυάρων τον 13
ο
 - 14

ο
 αιώνα στον ευρύτερο χώρο της περιοχής 

έρευνας επηράσε καταλυτικά την ιστορική πορεία της Τρανσυλβανίας και τις εμπορικές 

σχέσεις με τις βυζαντινές επαρχίες να συρρικνώνονται
3
. Το βασίλειο της Ουγγαρίας 

προσάρτησε την περιοχή του Βανάτου τον 10
ο
 αιώνα μέχρι και τον 16

ο
, συγκεκριμένα το 

1552, οπότε το κατακτούν οι Οθωμανοί
4
. Στην Τρανσυλβανία την περίοδο αυτή κατέφτασαν 

και εγκαταστάθηκαν άποικοι Σάξονες και Μαγυάροι (Σέκουλοι), στους οποίους δόθηκαν 

ευνοϊκά προνόμια που διατήρησαν μέχρι και τον 16
ο 

αι. οπότε παρατηρείται η πρώτη φάση 

της παρουσίας Ελλήνων εμπόρων. Μετά τη μάχη του Μόχατς (1526), η Τρανσυλβανία 

ανεξαρτητοποιήθηκε, ωστόσο πλήρωνε φόρο υποτέλειας στην Οθωμανική αυτοκρατορία
5
. 

Η επέκταση της Οθωμανικής κυριαρχίας στη βαλκανική χερσόνησο δημιούργησε 

νέες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επηρέασαν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών 

αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές έρευνας καταλυτικός παράγοντας ήταν η κατάκτηση 

της Ουγγαρίας το 1526 από τους Οθωμανούς και η μετέπειτα διοικητική τους υπαγωγή στην 

Υψηλή Πύλη. Έτσι, το Βανάτο μετατράπηκε σε πασαλίκι και η Τρανσυλβανία σε αυτόνομο 

βοεβοδάτο υπό την εποπτεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
6
. Ουσιαστικά η άμεση ή 

έμμεση διοικητική υπαγωγή τους στην Υψηλή Πύλη σήμανε και την μετακίνηση και 

εγκατάσταση Ελλήνων που αναλάμβαναν αξιώματα και διοικητικές θέσεις προερχόμενοι από 

τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σταδιακά ο συνδυασμός της παρουσίας Ελλήνων 

αξιωματούχων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και η άνθηση του εμπορίου σε αυτές  

                                                           
3
Obolensky Dimitri, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη (500-1453), εκδόσεις Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 340-341. 
4
Ţeicu Dumitru, Cetăţi Medievale din Banat, Ed.  Cosmopolitan Art, Timişoara , 2009, σελ.11-12. 

5
Madgearu Alexandru, The Romanians in the anonymous Gesta Hungarorum, Truth and Fiction, Romanian 

Cultural Institute, Cluj – Napoca, 2005, σελ. 113-127.  
6
Jelavic Barbara, Η Ιστορία των Βαλκανίων, μτφ. Χριστίνα Δεληστάθη, επιμ. Βάσιας Τσοκόπουλος, εκδ. 

Πολύτροπον 2006, σελ. 110-111, Νυσταζοπούλου Πελεκίδου Μαρία, Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την τουρκική 

κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14
ος

 – 19
ος

 αι.), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 27-32, Γαβρά 

Γ. Ελένη, Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 41. 
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ενισχύσε το φαινόμενο της διαρκούς μετακίνησης Ελλήνων εμπόρων, όχι μόνο στις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, αλλά και στην Τρανσυλβανία και στο Βανάτο
7
.   

Ο Traian Stoianovich στο έργο του για τον βαλκάνιο ορθόδοξο έμπορο περιγράφει 

παραστατικά την έντονη εμπορική παρουσία εκείνης της περιόδου και την κινητικότητα 

ατόμων από τη νότια βαλκανική προς τις βόρειες περιοχές καταλήγοντας στη Βόρεια 

Ευρώπη. Όπως επισημαίνεται, τα άτομα αυτά προέρχονταν από την Μακεδονία, την Ήπειρο 

και την Θεσσαλία
8
. Οι παραπάνω διέσχιζαν την βαλκανική χερσόνησο ως υποκείμενα της 

Οθωμανικής και άλλοτε της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας εκμεταλλευόμενοι τις κατά 

περιόδους ευνοϊκές συνθήκες για την διεξαγωγή του εμπορίου
9
.  

Η ελληνική παρουσία στο Βανάτο και στην Τρανσυλβανία οφείλονταν στο γεγονός 

ότι οι Έλληνες έμποροι ανέλαβαν τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου όγκου των εμπορικών 

συναλλαγών ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Οι 

Οθωμανοί υπήκοοι, κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της 

Θεσσαλίας, μετακινούνταν διαρκώς μέσω των χερσαίων οδικών δικτύων που είχαν 

αναπτυχθεί στη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι μετακινήσεις αυτές πολύ συχνά λάμβαναν την 

μορφή της μόνιμης εγκατάστασης˙ έτσι η ελληνική παρουσία στην Τρανσυλβανία και το 

Βανάτο χρονολογείται από τα μέσα του 15ου αιώνα, γεγονός που αποδεικνύουν από τη μια 

τα προνόμια που παραχωρούσαν οι αυτοκράτορες και οι πρίγκιπες προς τους Έλληνες 

εμπόρους και από την άλλη η ίδρυση των εμπορικών κομπανιών στις πόλεις του Braşov και 

του Sibiu για την διευκόλυνση την μεταφοράς των προϊόντων
10

. 

Ο έμπορος ήταν απαραίτητος παράγοντας για την διεξαγωγή όχι μόνο του εξωτερικού 

και τοπικού εμπορίου, αλλά και ως ο κύριος προμηθευτής των αστικών κέντρων με πρώτες 

ύλες και είδη διατροφής
11

. Παράλληλα, η ανάπτυξη της μερκαντιλιστικής πολιτικής από την 
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Αψβουργική Μοναρχία και η επιμονή της για οικονομική διείσδυση στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και την Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησαν κατάλληλες συνθήκες για την 

σύσταση των εμπορικών κομπανιών, οι οποίες αναλάμβαναν την εξαγωγή πρώτων υλών από 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία προς την Αυστροουγγαρία και την εισαγωγή βιομηχανικών 

προϊόντων σε αυτή
12

. Ο αριθμός των Ελλήνων που διέμεναν μόνιμα στις περιοχές μελέτης 

αυξήθηκε σταδιακά, ενώ παρατηρείται δημογραφική αύξηση των Ελλήνων που 

πολιτογραφήθηκαν αυστριακοί υπήκοοι μετά το Διάταγμα της Αυτοκράτειρας MariaTheresa 

το 1742
13

. Τα άτομα που εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκείνη την περίοδο στις επαρχίες του 

Βανάτου και της Τρανσυλβανίας ήταν κυρίως έμποροι, γαιοκτήμονες ή ενοικιαστές 

κτημάτων, βιοτέχνες, δικηγόροι, δάσκαλοι και γιατροί
14

. 

Η ελληνική παρουσία στην Τρανσυλβανία μπορεί να χωριστεί επιγραμματικά στις 

ακόλουθες περιόδους με βάση τις συνθήκες του Karlowitz (1699), του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 

(1774) και την ενσωμάτωση της Τρανσυλβανίας στα αψβουργικά εδάφη το 1867: την 1
η
 

περίοδο από το 1541-1699 κατά τη διάρκεια της οθωμανικής υποτέλειας, τη 2
η
 περίοδο 

1699-1774 που αποτελεί την περίοδο της  αυστριακής διοίκησης μετά την συνθήκη του 

Κάρλοβιτς και την 3
η
 περίοδο 1774-1867 μετά τη συνθήκη του Κιουτζούκ Καϊναρτζή, όπου 

παρατηρείται αρχικά η δημογραφική αύξηση, αλλά αργότερα και η συρρίκνωσή της
15

. Να 

σημειωθεί ότι στο Βανάτο δεν κατέστη δυνατή η εύρεση στοιχείων που να πιστοποιούν την 

μόνιμη ελληνική εγκατάσταση κατά την πρώιμη περίοδο της άνθησης των εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, στην επαρχία του Βανάτου, Έλληνες έμποροι κατέφθαναν 

σε διάφορες πόλεις του Βανάτου για να πραγματοποιήσουν εμπορευματικές συναλλαγές στα 

διάφορα παζάρια
16

. Ακόμη, η ελληνική παρουσία στην περιοχή του Βανάτου επιβεβαιώνεται 

από το πλήθος των αρχειακών εγγραφών από το 1718 και έπειτα, οπότε και η επαρχία του 

Βανάτου περνάει επίσημα στην Αυστροουγγρική διοίκηση.  

Η εγκατάσταση ατόμων που δραστηριοποιούνταν εμπορικά στο Βανάτο 

προσδιορίζεται χρονολογικά κατά τον 12
ο
 αιώνα εξαιτίας της έντονης εμπορευματικής 
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κίνησης που παρατηρούνταν στην περιοχή. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές γίνεται λόγος για 

εμπόρους στην Timişoara το 1415, δεδομένου ότι ο Βασιλιάς Sigismund του Λουξεμβούργου 

εξέδωσε σχετική απαγόρευση να πωλούν τα προϊόντα τους στις αγορές της Τρανσυλβανίας, 

όπως ήταν οι αγορές των Cluj, Bistriţa, AlbaIulia, Turda και Sibiu
17

. Ο σκοπός αυτής της 

απαγόρευσης πιθανόν να ήταν ο περιορισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων από ιταλούς 

εμπόρους που κατέκλυζαν το Ουγγρικό βασίλειο την περίοδο αυτή, γεγονός που  

προκαλούσε την αντίδραση των δημοτών και του δημοτικού συμβουλίου της πόλης του 

Sibiu
18

. Από τις αρχές του 15
ου

 αιώνα οι έμποροι που βρίσκονταν στην περιοχή, 

ασχολούνταν με το εμπόριο υφασμάτων μεταφέροντας ουσιαστικά προϊόντα από τη μια άκρη 

του Ουγγρικού βασιλείου στην άλλη
19

. Συνέχεια των παραπάνω και όπως προκύπτει από την 

σχετική βιβλιογραφική έρευνα, είναι γνωστό ότι από τον μεσαίωνα ακόμη η περιοχή του 

Βανάτου ήταν κομβικό σημείο συναλλαγών για το εμπόριο ζώων, κρασιού και υφασμάτων 

μεταξύ των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των βασιλείων της Μεσευρώπης. 

 Στο Βανάτο, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Τρανσυλβανίας, τον 17
ο
 και 18

ο
  

αιώνα εγκαταστάθηκαν πληθυσμοί από την νότια Βαλκανική και κυρίως από την σημερινή 

Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία), τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Η παρουσία των Ελλήνων 

στην περιοχή του Βανάτου εντοπίζεται την ίδια περίοδο με την εγκατάστασή τους στην 

Τρανσυλβανίαστο Braşov και το Sibiu, γύρω στο 1692, μετά από παρατεταμένες επιδρομές 

που υπέστησαν οι ορθόδοξοι κάτοικοι της νότιας βαλκανικής από τα οθωμανικά στρατιωτικά 

αποσπάσματα. Οι μετακινούμενοι πληθυσμοί ασχολούνταν μεταξύ άλλων και με το εμπόριο 

είτε ως μεταφορείς είτε ως μέλη οργανωμένων κομπανιών
20

. Έτσι, εκτός από τους Έλληνες 

στην περιοχή του Βανάτου την ίδια περίοδο κατέφθαναν Σέρβοι, Ούγγροι, Γερμανοί 

(Swabian) και Εβραίοι σε πόλεις και χωριά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο της 

μετακίνησης και μόνιμης διαμονής των πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή του Βανάτου 

                                                           
17

Petrovic Istvan, The Economic Activity of the Burghers of the Medieval Timișoara, Arheovest I, Asociația 

Arheo Vest Timişoara , Jate Press Kiado, Szeged 2013, σελ. 910-911. 
18

Petrovic Istvan, Foreign ethnic groups and urban development in medieval Hungary: the case of Temesvár, 

στο: Analele Banatului, Serie Nouă, V, 1997, σελ. 235-245. 
19

Petrovic Istvan, The Burghers of Medieval Temesvár/Timişoara  in the Light of Written Sources, στο: Analele 

Banatului, Serie Nouă, XII-XIII, 2004-2005, σελ. 317-323. 
20

Mια πρώτη αναφορά για πλανόδιους οθωμανούς εμπόρους στην περιοχή του Βανάτου γίνεται σε έγγραφο της 

αυστριακής διοίκησης το έτος 1723. ANR, DJT, Colecţia de documente Muzeul Banatului1353-1948, Fond. 

117, 118 /2413/1724, Neagu Djuvara, Diaspora aromână in secolele XVIII şi XIX, στο Aromânii. Istorie, limbă, 

destin, επιμέλεια Neagu Djuvara, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 1996, σελ. 100-109. 



26 
 

υλοποιούνταν στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου εποικισμού της αυστριακής διοίκησης, 

έτσι όπως σκιαγραφείται μέσα από τα επίσημα διατάγματα των αψβούργων αυτοκρατόρων
21

.  

Η κατάκτηση του Βελιγραδίου από τους Τούρκους το 1739, η λεηλασία της 

Μοσχόπολης το 1768 και έπειτα η καταστροφή της το 1788 οδήγησε μεγάλο αριθμό 

Ελλήνων από την Μακεδονία σε βορειότερες περιοχές, όπως ήταν η βόρεια Σερβία και το 

Βανάτο. Οι Έλληνες προσέγγιζαν την πόλη του Temesvar κυρίως μέσω του Βελιγραδίου και 

του Σεμλίνου ή από τα δυτικά μέσω της Μικρής Βλαχίας. Το 1739 σε απογραφή του 

αυστριακού κράτους φαίνεται να διαμένουν μόνιμα στην Timişoara 12 οικογένειες 

μοσχοπολιτών
22

. Οι εγκαταστημένοι Έλληνες του Βανάτου (Timişoara, Orşova) κατά το 

πρώιμο στάδιο της εμπορικής τους  δραστηριότητας ασχολούνταν με το εμπόριο βοοειδών, 

βαμβακιού, δημητριακών και νημάτων λειτουργώντας ως αντιπρόσωποι ή κομισσιονάριοι 

των εμπορικών οίκων της Βιέννης, ενώ στην δεύτερη δεκαετία του 19
ου

 αιώνα οι ελληνικές 

εμπορικές εταιρείες κυριάρχησαν στο εμπόριο του μαλλιού
23

.  

Οι έμποροι του Βανάτου ευνοήθηκαν από διάφορα προνόμια της αυστριακής 

διοίκησης και ανέπτυξαν έντονη εμπορική δραστηριότητα με τα βασίλεια της κεντρικής 

Ευρώπης. Έτσι, το 1667 σε διάταγμα του αυτοκράτορα LeopoldI επιτράπηκε στους Έλληνες 

της βόρειας Ουγγαρίας να εμπορεύονται και να αποκτούν κινητά και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία. Αργότερα, το 1699 παραχωρήθηκε στους ορθόδοξους το προνόμιο να ασκούν 

ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στις δικές τους εκκλησίες
24

. Με το προνόμιο αυτό, 

όπως προαναφέρθηκε, οι Έλληνες έμποροι ήταν σε θέση πλέον να ανεγείρουν ορθόδοξους 

ναούς, στην πόλη ή το χωριό όπου διέμεναν. Η χρηματοδότηση για το χτίσιμο των 

εκκλησιών προέρχονταν από δωρεές των ιδίων.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα οι μονάρχες της Αυστροουγγαρίας, ιδιαίτερα 

την περίοδο διακυβέρνησης της αυτοκράτειρας Maria Theresa, άσκησαν παρόμοιες ευνοϊκές 

πολιτικές στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου που ως επί το πλείστον 

πραγματοποιούνταν από οθωμανούς υπηκόους. Επομένως, παρατηρούνταν η συγκέντρωση 

μεγάλων κεφαλαίων στα χέρια των τελευταίων, τα οποία όμως διοχετεύονταν προς τις 

περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου έμεναν οι οικογένειες των εμπόρων. Η 
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Αψβουργική Μοναρχία διαπιστώνοντας την εκροή κεφαλαίων, διαφοροποίησε την πολιτική 

της αναγκάζοντας τα υποκείμενα που διέμεναν και δραστηριοποιούνταν στην εδαφική της 

επικράτεια να δηλώσουν υποχρεωτικά αφοσίωση στο στέμμα και να πολιτογραφηθούν στα 

κατάστιχα των περιοχών διαμονής τους, ενώ τους προέτρεπε να μεταφέρουν και τις 

οικογένειές τους
25

.  

Η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία θέσπισε μια σειρά κανονισμών με αυτοκρατορικές 

πατέντες με την προοπτική πολιτογράφησης των Οθωμανών υπηκόων που ασχολούνταν με 

το διαμετακομιστικό εμπόριο και παρεμφερείς δραστηριότητες. Έτσι, τον Ιανουάριο του 

1774 εκδόθηκε αυτοκρατορική πατέντα από την MariaTheresa και το Γενικό Συμβούλιο 

Πολέμου, η οποία αποστάλθηκε στις Διοικήσεις των ταγμάτων στα γερμανικά, ρουμανικά 

και ιλλυρικά σύνορα, για την ρύθμιση του εμπορίου και την διευκόλυνση των Ελλήνων και 

των οθωμανών εμπόρων που εμπορεύονταν στην επικράτεια της αυτοκρατορίας
26

. Στο 

πλαίσιο, λοιπόν, της αυτοκρατορικής πατέντας που εκδόθηκε το 1774 εφαρμόστηκε το 

υπόμνημα της Επαρχιακής Διοίκησης του Βανάτου, με έδρα την πόλη της Timişoara, στις 24 

Ιανουαρίου του 1775, σύμφωνα με το οποίο τέθηκε σε ισχύ η αυτοκρατορική πατέντα για 

τους οθωμανούς εμπόρους (otomani), αλλά και τους Έλληνες εμπόρους (greci) που 

επιθυμούσαν να παραμείνουν με την ιδιότητα του αυστριακού υπηκόου
27

.  

Μετά από την Αυτοκρατορική Πατέντα του Ιουλίου και του Αυγούστου του 1775 

υπάρχει έγγραφη έκθεση του στρατιωτικού συντάγματος των γερμανικών συνόρων του 

Βανάτου προς το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη που περιγράφει την εγκατάσταση 

πληθυσμών που προέρχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην έκθεση γίνεται λόγος 

για εμπόρους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που εγκαθίσταντο στα στρατιωτικά 

γερμανικά σύνορα του Βανάτου μαζί με τις οικογένειές τους
28

. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου απέστειλε έγγραφες εντολές και κανονισμούς 

προς τη Διοίκηση του γερμανικού στρατιωτικού συντάγματος που έλεγχε τα σύνορα στην 

πόλη Pančiova και προς τις Διοικήσεις των στρατιωτικών συνταγμάτων στα ρουμανο-

ιλλυρικά σύνορα σχετικά με τους Έλληνες εμπόρους. Όπως προκύπτει από τις έγγραφες 

εντολές οι Έλληνες έμποροι για τους οποίους γίνεται λόγος βρίσκονταν μόνιμα ή προσωρινά 

εγκατεστημένοι σε περιοχές της επαρχίας του Βανάτου
29

.    
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Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση και η προσωρινή διαμονή στην επαρχία του Βανάτου 

Ελλήνων εμπόρων που κατάγονταν από τη Μακεδονία επιβεβαιώθηκε από έγγραφες εντολές 

που βρίσκονται σε αρχειακές συλλογές. Κατά την επιτόπια έρευνα αποδελτιώθηκε μια σειρά 

εντολών του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου στη Βιέννη για περιπτώσεις εμπόρων που 

διέρχονταν τα στρατιωτικά σύνορα της Αψβουργικής Αυτοκρατορίας. Μια από τις εντολές 

ήταν αυτή της 22ης Απριλίου του 1775, με συνημμένο υπόμνημα του Γενικού Συμβουλίου 

Πολέμου στη Βιέννη, που απευθυνόταν στις διοικήσεις των γερμανικών συνταγμάτων στα 

σύνορα της αυτοκρατορίας αλλά και στην Επαρχιακή Διοίκηση του Βανάτου με έδρα την 

Timişoara, σύμφωνα με την οποία εντέλλονταν την διευκόλυνση οκτώ Ελλήνων εμπόρων. 

Στο υπόμνημα γίνεται λόγος για οκτώ άτομα από την Κοζάνη της Μακεδονίας που 

μετέφεραν προϊόντα ως αντιπρόσωποι εμπόρων. Οι παραπάνω διέμεναν σε κάποιο χάνι στην 

πόλη Orşova για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της καραντίνας˙ από την εντολή και το 

υπόμνημα φαίνεται με σαφήνεια ότι εμπορεύονταν χονδρικά από τη Μακεδονία βαμβάκι, 

μαλλί, κερί, σαφράν και δέρματα με προορισμό την Πέστη και τη Βιέννη. Το Συμβούλιο 

Πολέμου αιτούνταν την άμεση μεταφορά των εμπορευμάτων μετά την ολοκλήρωση της 

καραντίνας. Η εντολή αυτή είχε εκδοθεί βάσει της εφαρμογής των άρθρων των Προνομίων 

(Patental Vorschrift) για τους Έλληνες εμπόρους και τους οθωμανούς υπηκόους που 

δραστηριοποιούνταν στο έδαφος της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων
30

. Ουσιαστικά, η 

εντολή αυτή εκδόθηκε για να τονισθεί η αναγκαιότητα άμεσης διευκόλυνσης των οκτώ 

εμπόρων από την Κοζάνη και υπογραμμίζεται με έμφαση ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή, ώστε να μην προκληθεί κάποια ζημιά στο εμπόρευμα και κατά συνέπεια στα 

αποκομισθέντα κέρδη
31

.  

Η άλλη περίπτωση που επιβεβαιώνει την ελληνική παρουσία στο Βανάτο προκύπτει 

από υπόμνημα και έκθεση της Επαρχιακής Διοίκησης του Βανάτου με ημερομηνία έκδοσης 

την 23
η
 Μαΐου του 1775 προς τις στρατιωτικές διοικήσεις των συνόρων. Η Διοίκηση 

γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν οι έμποροι της Mehadia και 

το αίτημά τους να τους παραχωρηθεί το ίδιο προνόμιο που χορηγήθηκε στους Έλληνες 

εμπόρους που διέμεναν στη Biserica-Alba
32

. Από τις παραπάνω πρωτογενείς αρχειακές πηγές 

διαπιστώνεται ότι στην Επαρχία του Βανάτου υπήρχε ελληνική παρουσία, η οποία μέσω των 

προνομίων της αψβουργικής διοίκησης, διέμενε προσωρινά ή μόνιμα εκεί. Οι εμπορικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνταν από τους Έλληνες στις περιοχές των συνόρων ήταν 
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τέτοιου μεγέθους που αρκετές πόλεις (Orşova, Timişoara, Pančevo) εξελίχθηκαν σε 

σημαντικούς διαμετακομιστικούς σταθμούς.  

Η διαμονή των Ελλήνων στην επαρχία του Βανάτου στα μέσα του 18
ου

 αιώνα 

διαπιστώνεται από την κινητή και ακίνητη περιουσία που απέκτησαν σε αυτήν. Ωστόσο, 

προκύπτουν ζητήματα κληροδότησης των περιουσιών αυτών που η Αυστροουγγαρία 

καλείται να επιλύσει με μια σειρά διαταγμάτων και συμφωνιών με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1780 εκδόθηκαν εντολές από το Γενικό 

Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη προς την Administraţia Camerală της Timişoara όσον 

αφορά το θέμα των περιουσιών των αποβιωσάντων οθωμανών υπηκόων. Στο παράρτημα του 

υπομνήματος επισυνάπτεται αντίγραφο της αυτοκρατορικής εντολής της 23
ης

 Δεκεμβρίου 

του 1775, με την οποία γνωστοποιείται η από κοινού απόφαση με την Υψηλή Πύλη του 

1761, σύμφωνα με την οποία οι υπήκοοι ξένων χωρών δεν μπορούν να κληρονομήσουν 

κάποιον οθωμανό υπήκοο και αντίστροφα ένας οθωμανός υπήκοος κάποιον υπήκοο από τις 

Επαρχίες του Στέμματος (Ţarile Εreditare)
33

.   

Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η επιμονή των Αψβούργων για την απόκτηση της 

αυστριακής υπηκοότητας από τους Έλληνες εμπόρους και την μεταφορά των οικογενειών 

τους στα εδάφη της, απέβλεπε και στον περιορισμό μεταφοράς κεφαλαίου προς την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για να επιτύχει λοιπόν την εγκατάσταση όσο το δυνατόν 

περισσότερων οθωμανών υπηκόων εφάρμοσε και το μέτρο απαγόρευσης κληρονομιάς, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιήσουν οι απόγονοί τους την περιουσία που 

αποκτούσαν. Το έτος 1796 προέκυψαν αρχειακές αναφορές με δικαστικές διαμάχες σε 

θέματα κληρονομιάς οθωμανών εμπόρων με τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με αυτές, οι 

διαμάχες αφορούσαν τις συνθήκες κληροδότησης των περιουσιακών στοιχείων των εμπόρων 

με οθωμανική υπηκοότητα που διέμεναν στην πόλη (Cetate) από τους νόμιμους 

κληρονόμους τους
34

. 

Διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με τα διατάγματα που εκδόθηκαν εκείνη την περίοδο, η 

μόνιμη διαμονή και εγκατάστασή τους ως αυστριακοί υπήκοοι πια στο Βανάτο υποκινήθηκε 

έμμεσα από την Αψβουργική Μοναρχία. Η αυτοκρατορική διοίκηση επέμενε και επιδίωκε 

την αποποίηση της οθωμανικής υπηκοότητας και την υιοθέτηση της αυστριακής. Γεγονός 

που τους οδηγεί εν πρώτοις να αποκτήσουν οι ίδιοι την υπηκοότητα του πολίτη της 
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Αυστροουγγαρίας και τα επόμενα χρόνια να μεταφέρουν τις οικογένειες τους. Οι έμποροι 

βάσει των προνομίων, των διαταγμάτων και των κανονισμών που εκδόθηκαν από την 

Αψβουργική διοίκηση επιλέγουν να αποκτήσουν την αυστριακή υπηκοότητα που τους 

επιτρέπει να ενταχθούν και να εξελιχθούν στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο 

της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας.  

Η παρουσία Ελλήνων στην Τρανσυλβανία επιβεβαιώνεται τόσο μέσα από 

βιβλιογραφικές πηγές, από την αρχειακή έρευνα στην πόλη του Βουκουρεστίου και του Cluj-

Napoca, όσο και από το μνημειακό απόθεμα που παραμένει σε κάποιες από τις πόλεις της 

Τρανσυλβανίας. Αρχικά, οι πρώτες μαρτυρίες για την εγκατάσταση Ελλήνων στην 

Τρανσυλβανία εντοπίζονται τον 14
ο
 αιώνα, όταν καταφτάνουν λόγιοι και μοναχοί, ενώ με το 

πέρασμα των χρόνων και την  αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μέσω των προνομίων και 

των κομπανιών, η παρουσία Ελλήνων αυξήθηκε και παγιώθηκε σε πόλεις που αποτελούσαν 

σπουδαία εμπορικά κέντρα. Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η περιγραφή της ελληνικής 

παρουσίας πρώτα στην Τρανσυλβανία με σκοπό στη συνέχεια να παρουσιαστεί η μελέτη 

περίπτωσης για την πόλη του Cluj-Napoca.   

Το Βυζάντιο είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες οι 

οποίες περιελάμβαναν σημαντικές συναλλαγές εμπορικού ενδιαφέροντος και παράλληλα 

πολιτιστικές ανταλλαγές. Το ορθόδοξο βυζαντινό κράτος διατηρούσε ορθόδοξα μοναστήρια 

και στήριζε τους ορθόδοξους της περιοχής με την παρουσία κληρικών και λογίων, ειδικότερα 

μετά το αίτημα του Ηγεμόνα της Βλαχίας Νικόλαου Αλεξάνδρου για την παροχή βοήθειας 

με σκοπό την οργάνωση της μητρόπολης της Ουγγαροβλαχίας
35

. Ιδιαίτερα μετά την 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν σε 

διάφορες περιοχές των Ηγεμονιών που δραστηριοποιούνταν ως έμποροι και σύμβουλοι των 

πριγκίπων και δάσκαλοι
36

. Οι κοινές θρησκευτικές αξίες της βυζαντινής παράδοσης και 

αργότερα οι ελληνικής καταγωγής πρίγκιπες των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών διευκόλυναν 

περισσότερο τις εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων δίνοντας τους μεγαλύτερη 

ελευθερία στην άσκηση του εμπορίου από κάθε άλλο ξένο. Η παρουσία των Ελλήνων στις 

Ηγεμονίες και η φοίτησή τους στις ρουμανικές ακαδημίες αποτέλεσαν εφαλτήριο για την 

εγκατάστασή τους στην Τρανσυλβανία. 
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Η ανασφάλεια και η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής οδήγησαν πολλούς 

έλληνες εμπόρους, δάσκαλους, γεωργούς και γιατρούς να μετακινηθούν προς τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, στις οποίες επικρατούσε ένα ειδικό καθεστώς αυτονομίας. Οι 

Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στη Μολδαβία και την Βλαχία στα μέσα του 17
ου

 μέχρι και το 

τέλος του 18
ου

 αιώνα απολάμβαναν τα ειδικά προνόμια των φαναριωτών ηγεμόνων, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το ευνοϊκό κλίμα και την πνευματική κίνηση που είχε 

δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος
37

. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα 

προνόμια των πριγκίπων της Τρανσυλβανίας και τον σχηματισμό των ελληνικών κομπανιών 

ενίσχυσαν περισσότερο την εμπορική παρουσία ελλήνων σε πόλεις της Τρανσυλβανίας.  

Η εμπορική και πνευματική κίνηση που συντελέστηκε στις Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες  είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική παρουσία να εντοπίζεται και στην Τρανσυλβανία  

από τους πρώιμους κιόλας χρόνους, δηλαδή από τον 15
ο
 αιώνα. Τη συγκεκριμένη περίοδο 

όχι μόνο Έλληνες αλλά και Εβραίοι, Αρμένιοι, Λεβαντίνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Δαλμάτες 

και Οθωμανοί ασχολούνταν με το εμπόριο εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη ζήτηση 

προϊόντων εκεί, καθώς επίσης και τα ειδικά προνόμια που παραχωρούνταν από τους 

Ηγεμόνες
38

. Οι έλληνες έμποροι της περιόδου ασχολούνταν με το εμπόριο προϊόντων μεταξύ 

των Ηγεμονιών, της Τρανσυλβανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην οποία ήταν 

φόρου υποτελείς και υποχρεώνονταν να την προμηθεύουν με πρώτες ύλες, όπως δημητριακά, 

βοοειδή, αρνιά και κερί
39

. Η Τρανσυλβανία αντίστοιχα προμήθευε τις Ηγεμονίες με μέταλλα, 

δέρματα, αλάτι και μικρά ζώα. Οι Έλληνες μετέφεραν από την Ανατολή υφάσματα, 

μπαχαρικά, αλίπαστα, ξηρούς καρπούς και άλλα προϊόντα της Ανατολής, τα οποία μέσω της 
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Τρανσυλβανίας τα εμπορεύονταν με άλλα βασίλεια, όπως την Ουγγαρία, την Αυστρία και 

την Πολωνία
40

. 

Η παρουσία ελλήνων εμπόρων στην Τρανσυλβανία, οι οποίοι την ίδια περίοδο 

έφταναν με τις δραστηριότητές τους μέχρι και τις περιοχές του Βανάτου, επιβεβαιώνεται 

μέσα από μια σειρά πρωτοκόλλων και αποφάσεων των συνελεύσεων της τρανσυλβανικής 

Δίαιτας που βρέθηκαν κατά την αρχειακή έρευνα στα εθνικά αρχεία του Βουκουρεστίου και 

με τα οποία οι διοικητικές αρχές όριζαν τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου. Τα πρώτα 

στοιχεία για τους Έλληνες της Τρανσυλβανίας προέρχονται από την συνέλευση της 

Gyulafejervar το έτος 1545, στην οποία γίνεται λόγος για κάποιους Έλληνες που πωλούν 

προϊόντα εκεί και η Δίαιτα κλήθηκε να περιορίσει την δράση τους
41

. Στη συνέχεια σε 

αποφάσεις της συνέλευσης που συγκλήθηκε στο Cluj (Kolosvár) στις 27 Απριλίου του 1578, 

αναφερόταν ρητά ότι απαγόρευαν το εμπόριο στους Έλληνες από την Turda στην ευρύτερη 

περιοχή του Ardeal και τόνιζαν ότι η παράβαση της απόφασης επέσυρε πρόστιμο 200 

φιορινιών
42

.  Λίγο αργότερα στις 21 Οκτωβρίου του 1578 στην πόλη του Cluj υπογράφτηκε 

άλλο ένα πρωτόκολλο από τις αρμόδιες αρχές της πόλης, σύμφωνα με το οποίο 

απαγορευόταν στους έλληνες εμπόρους να δραστηριοποιούνται εκεί εμπορικά και να 

εισέρχονται στην χώρα
43

. Ο έλεγχος στην διεξαγωγή του εμπορίου συνεχίζεται και στις 9 

Σεπτεμβρίου 1585 στην Turda υπογράφτηκε η απόφαση με την οποία επαναλαμβανόταν η 

απαγόρευση να εισέρχονται στην χώρα και να ασκούν εμπόριο οι Έλληνες
44

.  

Εντωμεταξύ η κατάσταση για τους έλληνες εμπόρους στην Τρανσυλβανία αλλάζει 

και παρατηρείται κάποια ανοχή από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, γεγονός που σταδιακά είχε 

επίπτωση στην αύξηση του αριθμού τους. Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στις 8 

Δεκεμβρίου του 1588 στο Medieșu Aurit / Mediaş παραχωρούνταν στους Έλληνες το 

προνόμιο να εισέρχονται στην χώρα και να ασκούν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην 

χώρα με κάποιους περιορισμούς. Το ίδιο προνόμιο παραχωρήθηκε και επιβεβαιώθηκε τα 

επόμενα χρόνια από την τρανσυλβανική Δίαιτα που συγκλήθηκε στην πόλη Alba Julia στις 
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1/11/1591 και στις 6/4/1593
45∙ ενώ στις 26/4/1609 από την συνέλευση της Δίαιτας στην πόλη 

του Cluj επιτράπηκε η ελεύθερη πρόσβαση και εγκατάσταση των ελλήνων εμπόρων στην 

πόλη
46

. Στη συνέχεια, τα έτη 1630, 1649, 1664, 1670, 1671,1672 και τέλος το 1774 

εκδόθηκαν διάφορα προνόμια από τις τοπικές Δίαιτες των πόλεων Alba Julia και Făgăras, για 

τους όρους της εγκατάστασης των ελλήνων εμπόρων και διεξαγωγής του εμπορίου, καθώς 

καθόριζαν το είδος των προϊόντων που θα μπορούσαν να εμπορεύονται
47

. Οι παραπάνω 

αποφάσεις κάνουν λόγο για τους εμπόρους που βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Sibiu, αλλά 

μετακινούνταν και δραστηριοποιούνταν και σε άλλες πόλεις της Τρανσυλβανίας, όπως την 

AlbaJulia και το Cluj για τον λόγο αυτό επισήμαιναν την υποχρέωση να πληρώνουν φόρους 

στις τοπικές αγορές. Σύμφωνα με το έγγραφο των αποφάσεων της συνέλευσης του 

συμβουλίου της διοικητικής περιοχής Udvarhely (ανατολικά του Cluj) στις 21/1/1683, 

βρίσκονταν εκεί μόνιμα εγκατεστημένοι οι έλληνες έμποροι με τα ακόλουθα ονόματα: 

Νικόλαος, Στέφανος, Ανδρέας και Λουκάς, ενώπιον των οποίων το συμβούλιο αποφάσισε 

ότι στα εβδομαδιαία εμποροπανηγύρια είχαν το διακαίωμα να πωλούν μόνο αυτοί και όχι 

άλλοι έλληνες και αρμένιοι έμποροι διότι ήταν ζημιογόνο για όλους
48

.     

Επιπλέον, σημαντικοί λόγοι την ίδια περίοδο οδήγησαν τους Έλληνες κυρίως από την 

Μακεδονία και την Ήπειρο να εγκατασταθούν στην Τρανσυλβανία. Κάποιοι από αυτούς 

ήταν η κατάληψη του Βελιγραδίου από τους Οθωμανούς το 1690, αργότερα η καταστροφή 

της Μοσχόπολης, καθώς και η οικονομική και εμπορική άνοδος που συντελούνταν στα 

αυστροουγγρικά βασίλεια, όπως στην Ουγγαρία, και ευνοούσε την ανάπτυξη των εμπορικών 

δραστηριοτήτων των απόδημων
49

. Παράλληλα τον 17
ο
 αιώνα την περίοδο του ηγεμόνα 

Vasile Lupu 1634 – 1653 καταγράφεται η άφιξη ελλήνων μοναχών και κληρικών στην 

Τρανσυλβανία με σκοπό να αναλάβουν τα καθήκοντα του εφημέριου στις ορθόδοξες 

εκκλησίες. Γύρω στο 1636 στην Τρανσυλβανία εγκαταστάθηκαν Έλληνες από την ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας και της Ηπείρου με σκοπό να εργαστούν ως γεωργοί στα κτήματα 

του οίκου των Rákóczi
50

. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ένας μεγάλος αριθμός ελλήνων όχι 

μόνο εμπόρων αλλά και άλλων επιτηδευματιών να έχουν εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Βέβαια, 
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με το πέρασμα των χρόνων και ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα οι έλληνες έμποροι 

που δραστηριοποιούνταν στην Τρανσυλβανία αυξήθηκαν προοδευτικά με αποτέλεσμα να 

ανέρχονται γύρω στα 400 άτομα, διότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής 

Δίαιτας  του Cluj που λήφθησαν στις 9/3/1697, οι έμποροι δεν είχαν κανένα περιορισμό στο 

ύψος του εισοδήματος τους, γεγονός που ώθησε περισσότερο την εγκατάστασή τους στην 

πόλη
51

. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ιστορικό Nicolae Iorga το 1698 η ελληνική κομπανία 

του Sibiu συνεργαζόταν με αρμένιους και έλληνες εμπόρους δημιουργώντας ισχυρά 

εμπορικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή του Ardeal με την διατήρηση καταστημάτων και 

αντιπροσώπων στις πόλεις Cluj, Fagaras, Hatseg, Zlatna, Balgrad (Alba Julia), Orostie
52

. 

Παράλληλα, στο έργο του ο ιστορικός Ödon Füves αναφέρει μια απογραφή του έτους 1702  

στην οποία παρουσιάζεται ότι 200  έλληνες έμποροι διέμεναν και δραστηριοποιούνταν στην 

Τρανσυλβανία εκείνη την περίοδο
53

. 
 

Μεταξύ των ετών 1718 και 1738 άτομα από την Μακεδονία, την Ήπειρο και την 

Θεσσαλία μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Τρανσυλβανία, καθώς το πριγκιπάτο 

προσαρτήθηκε στα αψβούργικά εδάφη. Τα προνόμια που αφορούσαν τους έλληνες εμπόρους 

και ίσχυαν στις Επαρχίες του Στέμματος εφαρμόστηκαν και εκεί μετά από τις 

αυτοκρατορικές αποφάσεις
54

. Κατά την έρευνα στα Εθνικά Αρχεία του Βουκουρεστίου 

εντοπίστηκε μια αυτοκρατορική απόφαση της αυτοκράτειρας Maria Theresa που αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα για την προστασία που προσέφερε στους έλληνες εμπόρους της 

Τρανσυλβανίας. Η απόφαση δέσμευε τους έλληνες εμπόρους, κατοίκους της διοικητικής 

περιοχής Udvarhely για τα έτη 1719-1732, σύμφωνα με την απόφαση που είχε ήδη ληφθεί σε 

συνέλευση του αρμόδιου διοικητικού συμβουλίου το 1683, κατά την οποία είχαν την 

δυνατότητα να πωλούν προϊόντα στην περιοχή μόνο οι μόνιμα εγκατεστημένοι έλληνες 

έμποροι που είχαν πολιτογραφηθεί στα κατάστιχα της πόλης, ενώ απαγορεύονταν η 

δραστηριοποίηση άλλων ελλήνων και αρμένιων εμπόρων που δεν ήταν μόνιμα 

εγκατεστημένοι στην πόλη
55

. 

Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στις πόλεις  Braşov, Sibiu, 

Albacarolina (Alba Iulia), Szaszregen (Reghin), NagyVaratz (Oradea), Enyved, Thorda 

(Turda), Kolos (Cluj-Napoca), Bistritz (Bistriţa), Deva, Corongas, Bungard με σκοπό  να 
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ασχοληθούν με το εισαγωγικό εμπόριο και να διεξάγουν ελεύθερα και με άνεση τις 

εμπορικές τους δραστηριότητες με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, αλλά και με την Δυτική 

Ευρώπη. Οι Έλληνες κατάφεραν να μονοπωλήσουν το εμπόριο των ανατολικών προϊόντων 

που εισάγονταν ή διαμετακομίζονταν μέσω των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
56

. Το εμπόριο 

δεν ήταν ο μοναδικός τομέας που επιδόθηκαν επαγγελματικά∙ πολλοί Έλληνες εντοπίζονται 

ως ιδιοκτήτες πανδοχείων, καφενείων, εστιατορίων, αργυροχρυσοχόοι, γουναράδες, 

ζαχαροπλάστες και αρτοποιοί
57

. Από τις δραστηριότητές τους συγκέντρωσαν στα χέρια τους 

σημαντικό πλούτο και απέκτησαν κύρος με αποτέλεσμα να καταφέρουν να οργανώσουν σε 

κάποιες πόλεις κοινοτική ζωή (σχολείο, εκκλησία), σύμφωνα με τα πρότυπα της γενέτειράς 

τους.  

 Συμπερασματικά, η εγκατάσταση των Ελλήνων στην Τρανσυλβανία ξεκίνησε την 

περίοδο της αυτονομίας της κατά τη διάρκεια που τελούσε ακόμη φόρου υποτελής στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία.  Οι Έλληνες εκμεταλλεύτηκαν τους οικονομικούς δεσμούς με 

την Ανατολή και επιδόθηκαν στο χερσαίο διαμετακομιστικό εμπόριο με μεγάλη επιτυχία 

παρά τον ανταγωνισμό με τους Σάξονες οι οποίοι με διάφορα μέτρα προσπαθούσαν να 

αποτρέψουν την μόνιμη εγκατάσταση των Ελλήνων και να διασπάσουν τις κομπανίες τους. 

Οι έλληνες έμποροι κυριάρχησαν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή του 

πριγκιπάτου μετά την προσάρτηση της Τρανσυλβανίας στην Αψβουργική Αυτοκρατορία 

(Συνθήκη Κάρλοβιτς 1699). Το αποτέλεσμα της έντονης εμπορικής κίνησης ήταν από την 

μία να οργανωθούν σημαντικές κοινότητες, όπως του Braşov, του Sibiu και της Oradea και 

από την άλλη να αποσπάσουν προνόμια που ευνοούσαν την εμπορική τους επέκταση. Η 

έρευνα των αρχείων που αφορούν την εμπορική τους δραστηριότητα προκαλεί έκπληξη στον 

ερευνητή, καθώς διαπιστώθηκε ο όγκος των εμπορευμάτων και των συναλλαγών με τις γύρω 

περιοχές, αλλά και η στενή σχέση τους με τις γενέτειρές τους είτε διατηρούσαν την 

οθωμανική υπηκοότητα είτε αποκτούσαν την αυστριακή.  
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1.2.Τα αίτια της μετανάστευσης και οι τόποι καταγωγής των εμπόρων 

 

Το φαινόμενο της μετακίνησης ατόμων από τη νότια βαλκανική χερσόνησο προς τις 

περιοχές μελέτης (Βανάτο και Τρανσυλβανία) οφείλεται στις γενικότερες συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην 

εκδήλωση του φαινομένου αυτού ήταν κυρίως πολιτικοί και οικονομικοί. Το κυριότερο αίτιο 

της μετανάστευσης των ελληνικών πληθυσμών ήταν η επέκταση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στα ευρωπαϊκά εδάφη από τον 14
ο
 αιώνα μέχρι και το 16

ο
 αιώνα με 

συνεχόμενες πολεμικές συγκρούσεις. Ειδικότερα, οι οθωμανικές κατακτήσεις του 14
ου

 και 

15
ου

 αιώνα σε συνδυασμό με ληστρικές επιδρομές σε κάποιες περιπτώσεις αύξησαν το 

αίσθημα ανασφάλειας στις βόρειες περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Οι 

αυθαιρεσίες μάλιστα της οθωμανικής διοίκησης εις βάρος των κατοίκων αυτών των 

περιοχών δημιούργησαν ένα ισχυρό ρεύμα μετακίνησης πληθυσμών τους τρεις πρώτους 

αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
58

. Ένας ακόμη παράγοντας που συνετέλεσε στην 

εκδήλωση συνεχών μετακινήσεων ήταν ότι χριστιανικοί πληθυσμοί αναζητώντας συνθήκες 

ασφαλέστερης διαβίωσης, εγκατέλειψαν τις πεδινές περιοχές και εγκαταστάθηκαν σε άγονες 

ορεινές περιοχές με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η διαβίωσή τους
59

. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω υπήρξε η εκδήλωση συνεχών και ζωηρών μετακινήσεων των κατοίκων της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου προς άλλες περιοχές, όπου οι πολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες ήταν καλύτερες
60

.   

Η μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων προς τις γειτονικές χώρες, αλλά και προς την 

Κεντρική Ευρώπη εξελίχθηκε σε διάφορες φάσεις και χρονικές περιόδους. Με την εδαφική 

παγίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 16
ο
 αιώνα παρατηρείται ότι πολλοί λόγιοι και 

αξιωματούχοι κατέφυγαν στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, όπου οι οικονομικές και πολιτικές 

συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες για την κοινωνική τους ανέλιξη
61

. Τον 17
ο
 αιώνα εξαιτίας της 

ανάπτυξης της εμπορικής κίνησης και της αύξησης του όγκου των μεταφερόμενων 

προϊόντων μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μέσω των ορθόδοξων οθωμανών υπηκόων που 

εκτελούσαν δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, ευνοήθηκαν οι ελληνικές μετακινήσεις προς 
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την αψβουργική επικράτεια
62

. Παράλληλα, οι αυθαιρεσίες και οι υπερφορολογήσεις της 

οθωμανικής διοίκησης οδηγούν τους κατοίκους των περιοχών της Μακεδονίας και της 

Ηπείρου σε αναζήτηση ιδανικότερου τόπου εγκατάστησης
63

. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να 

οργανώνεται και να ρυθμίζεται το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής του εμπορίου από την 

αυστροουγγρική διοίκηση, καθώς και από τους πρίγκιπες της Τρανσυλβανίας, που εκδίδουν 

διατάγματα και πατέντες βάσει των οποίων ενισχύθηκε η ελληνική παρουσία στο Βανάτο και 

την Τρανσυλβανία
64

. 

Τον 18
ο
 αιώνα οι εξελίξεις που συνετέλεσαν στην ενίσχυση του μεταναστευτικού 

ρεύματος οφείλονταν σε διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των άλλων δυνάμεων της εποχής. Η αποτυχία 

της επανάστασης του Ορλώφ το 1770, οι ληστρικές επιδρομές των Τουρκαλβανών στη 

Μακεδονία και την Ήπειρο, η ερήμωση της Μοσχόπολης και η εμπορική παρακμή της πόλης 

του Μελένικου λειτούργησαν καταλυτικά στην αθρόα μετακίνηση ορθόδοξων οθωμανών 

υπηκόων σε βορειότερες περιοχές της βαλκανικής μέχρι και τις κτήσεις της 

Αυστροοουγγρικής Μοναρχίας
65

. Οι διεθνείς πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες, όπως θα 

αναλυθούν στη συνέχεια, δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την μόνιμη εγκατάσταση, την 

ελεύθερη εμπορική διέλευση και την οργάνωση ελληνικών κοινοτήτων στις πόλεις 

υποδοχής
66

.    

Στην Ευρώπη από το 18
ο
 αιώνα και έπειτα, ειδικότερα στην Αψβουργική Μοναρχία, 

οι επαρχίες πρωτίστως του Βανάτου αλλά και της Τρανσυλβανίας αποτέλεσαν πόλο έλξης 

και για την μόνιμη εγκατάσταση Ελλήνων κυρίως από τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Οι 

πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν εκεί ενθάρρυναν τους 
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Αυστροουγγαρίας επί τουρκοκρατίας, Κοζάνη,σελ.12, Μπελιά Ελένη,  Ο ελληνισμός της Ρουμανίας κατά το 

διάστημα 1835-1878. Συμβολή στην ιστορία του επί τη βάσει των ελληνικών πηγών, Δελτίον της Ιστορικής και 

Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. ΚΣΤ΄, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1983, 

σελ.9, Ψυρούκης Νίκος, Το Νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο, 1η έκδοση, Αθήνα 1974, σελ.41. 
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οθωμανούς ορθόδοξους υπηκόους να επιλέξουν το Βανάτο και την Τρανσυλβανία για τόπο 

διαμονής τους. Η εγκατάσταση των Ελλήνων στις εν λόγω επαρχίες οφείλεται στο 

συγκερασμό διαφόρων παραγόντων με κύριο κίνητρο την οικονομική ευρωστία μέσω του 

εμπορίου, δυνατότητα που δεν θα ήταν εφικτή αν παρέμεναν στις γενέτειρές τους
67

.  

Οι γενέτειρες των Ελλήνων από τις οποίες μετακινήθηκαν και μετέπειτα 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Βανάτο και την Τρανσυλβανία, περιοχές που υπάγονταν στις 

κτήσεις της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, αναφέρονται στη συνέχεια. Οι τόποι 

καταγωγής τους που αποτυπώνονται  στην  παρούσα ενότητα προέρχονται από γραπτά 

στοιχεία, έτσι όπως αυτά συλλέχθηκαν από πρωτογενείς και βιβλιογραφικές πηγές κατά τη 

διάρκεια της έρευνας. Μέσω λοιπόν, των ερευνητικών εργαλείων εντοπίστηκε ότι 

κατάγονταν από ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της 

Θεσσαλίας.  

Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι από την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας οι τόποι προέλευσης των Ελλήνων που έφτασαν στις περιοχές του στέμματος 

(Βανάτο και Τρανσυλβανία) ήταν η Κοζάνη, τα Σέρβια, η Σιάτιστα, η Σέλιτσα (Εράτυρα), η 

Βλάστη, το Βογατσικό, η Καστοριά, η Κλεισούρα, το Πισοδέρι, η Αχρίδα,το Μελένικο, η 

Μοσχόπολη, το  Μοναστήρι, η Κατράνιτσα (Πύργοι), η Νάουσα, η Βέροια, Θεσσαλονίκη, η 

Δοϊράνη και οι Σέρρες. Από τη Θεσσαλία εμφανίζονται ως τόποι καταγωγής τους τα 

Τρίκαλα, ο Τύρναβος, τα Αμπελάκια, ενώ από την Ήπειρο βρέθηκαν αναφορές για τα 

Ιωάννινα, το Μέτσοβο και τα Ζαγοροχώρια
68.  

Πιο συγκεκριμένα, για την επαρχία του Βανάτου ο εντοπισμός των τόπων καταγωγής 

των εμπόρων που δραστηριοποιήθηκαν, ειδικότερα στην πόλη της Timişoara, κατέστη 

δυνατός μέσα από την ανίχνευση πληθώρας αρχειακών εγγράφων και μητρώων. Έτσι λοιπόν, 
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Φωκάς Σπυρίδων, Οι Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 

Αίμου, Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 32-35. 
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Νέου Ελληνισμού, Δ΄ Τουρκοκρατία 1669-1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, τ.4, 
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η καταγωγή των Ελλήνων που βρέθηκαν στην Timişoara ήταν οι ακόλουθοι τόποι: η Κοζάνη 

η Καστοριά, η Σιάτιστα, η Μοσχόπολη, το Μελένικο, το Γράμποβο, το Αργυρόκαστρο, τα 

Ιωάννινα και οι Σέρρες. Βέβαια, να αναφερθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι που κατέγραφαν εκείνη την περίοδο σε επίσημα έγγραφα τα προσωπικά στοιχεία 

των Ελλήνων, αλλά και οι ίδιοι ανέφεραν ως τόπο καταγωγής τους γενικά και αόριστα 

χρησιμοποιώντας τον όρο «Μακεδονία». Στη συνέχεια της παρούσας διατριβής γίνονται 

εκτενείς αναφορές στις υπό έρευνα περιοχές του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας, 

εστιάζοντας στις πόλεις της Timişoara, του Lugoj και του Cluj-Napoca, όπου 

συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τα άτομα που βρέθηκαν εκεί εγκατεστημένα.    

 

1.3.Οι ευνοϊκές συνθήκες και το οικονομικό-πολιτικό πλαίσιο 

 

Τα αίτια που οδήγησαν στην δυναμική παρουσία Ελλήνων εμπόρων στην 

Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία οφείλεται σε πλήθος παραγόντων και προϋποθέσεων τόσο 

πολιτικών, όσο και οικονομικών. Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο οι διεθνείς 

διπλωματικές, στρατιωτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν ορίζονταν και 

μεταβάλλονταν ανάλογα με τις διμερείς σχέσεις των δυο αυτοκρατοριών, δηλαδή της 

Αυστροουγγρικής και της Οθωμανικής. Οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που 

υπογράφτηκαν μεταξύ τους στα τέλη του 17
ου

 και κατά τη διάρκεια του 18
ου

 αιώνα 

αποτέλεσαν εφαλτήριο για την ανάδειξη της ελληνικής εμπορικής παρουσίας που ευνοήθηκε 

από τις συγκυρίες. Ακόμη, το πνεύμα του μερκαντιλισμού που διέπνεε την οικονομική 

πολιτική που εφάρμοσαν οι Αψβούργοι δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την διείσδυσή 

τους στις αγορές της Ανατολής μέσω των ορθόδοξων εμπόρων.   

Οι παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά για την ενασχόληση των Ελλήνων με την 

διεξαγωγή του εμπορίου στην περιοχή του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας οφείλονταν στα 

ηγεμονικά προνόμια, τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής Δίαιτας, αλλά και αργότερα στα 

προνόμια που παραχωρήθηκαν από την Αψβουργική Μοναρχία με την έκδοση διάφορων 

διαταγμάτων/πατεντών. Τα αυτοκρατορικά προνόμια απευθύνονταν στους «Greci» ή στους 

«Greci ne unit», από την εποχή του Leopold I (1657-1705), όπου σύμφωνα με αυτά δινόταν 
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η δυνατότητα στους Έλληνες να συσσωματωθούν οικονομικά
69

. Για αυτό το λόγο κατάφεραν 

να σχηματίσουν εμπορικές ενώσεις, τις λεγόμενες κομπανίες, οι οποίες τους έδωσαν 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των γηγενών, αλλά και άλλων εμπόρων
70

. Η επαγγελματική, 

οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των Ελλήνων εμπόρων οφείλονταν σε πλήθος ευκαιριών 

που οι ίδιοι διέκριναν και αξιοποίησαν, παρακινημένοι από την εμπορική πολιτική που 

εφάρμοσε ο αυτοκράτορας Charles VI (1711-1740), συστήνοντας επιχειρηματικά και 

εμπορικά δίκτυα που εκτείνονταν στις εδαφικές επικράτειες της Αυστροουγγρικής και 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, η οικονομική πολιτική της αυτοκράτειρας Maria 

Theresa και των διαδόχων της (1740-1790) στις κληρονομικές επαρχίες του Στέμματος 

επέφερε την μόνιμη εγκατάσταση και πολιτογράφηση των Ελλήνων με σκοπό την 

απρόσκοπτη ενασχόληση τους με το εμπόριο. 

Η Αψβουργική Μοναρχία προσπάθησε να ενισχύσει την εμπορική και οικονομική 

πολιτική της με τις διεθνείς συνθήκες που υπέγραφε, με σκοπό αφενός να καθιερώσει την 

Βιέννη ως εμπορικό και οικονομικό κέντρο και αφετέρου να επεκταθεί οικονομικά στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αντιστάθμισμα του οικονομικού ανταγωνισμού των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών που είχαν κυριαρχήσει στην δύση. Στόχος από την μία αποτελούσε η 

εισαγωγή φθηνών ανταγωνιστικών προϊόντων, ενώ από την άλλη η διάθεση προϊόντων 

βιοτεχνίας στις ανατολικές αγορές. Οι σημαντικότερες συνθήκες που υπογράφτηκαν την 

περίοδο μελέτης και επηρέασαν γενικότερα τους όρους διεξαγωγής των εμπορικών 

δραστηριοτήτων παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια.  

Στα τέλη του 17
ου

 αιώνα, μετά την πολιορκία της Βιέννης το 1683 από τους 

Οθωμανούς, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις (Αυστριακοί, Πολωνοί, Ρώσοι, Βενετοί)  

συνασπίστηκαν για την αντιμετώπιση της οθωμανικής απειλής. Για αυτό το λόγο συστάθηκε 

ο Ιερός Συνασπισμός του Linz (1684) με σκοπό την απομάκρυνση των Οθωμανών από τα 

ευρωπαϊκά εδάφη
71

. Η αποτυχημένη προσπάθεια κατάληψης της Βιέννης από την 

Οθωμανική Αυτοκτατορία την ανάγκασε να υιοθετήσει αμυντική στάση, διότι οι ευρωπαϊκές 

                                                           
69

Κατσιαρδή  - Hering Όλγα, Χασιώτης Ιωάννης Κ., Αμπατζή Ευριδίκη Α.,ό.π., σελ.43. 
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του ποταμού Σίνβα. Οι εγκαταστάσεις των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς μέσα από το κρατικό αρχείο της 
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δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες επιθέσεις σε πολλές παραδουνάβιες περιοχές
72

. Οι 

πολεμικές συγκρούσεις αυτής της περιόδου (1683 – 1699) μεταξύ των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων και των Οθωμανών έλαβαν τέλος με την υπογραφή της συνθήκης του Karlowitz, η 

οποία έδωσε τη δυνατότητα στην Αυστροουγγαρία να παρεμβαίνει και να διευθετεί τα διεθνή 

ζητήματα. Το 1699 υπογράφτηκε η Συνθήκη του Karlowitz, η οποία ήταν μια προσπάθεια 

για να εξασφαλιστεί η ειρηνική αντιμετώπιση και επίλυση διαφορών μεταξύ της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και των άλλων χριστιανικών δυνάμεων. Το αποτέλεσμα της συνθήκης αυτής 

ήταν να παραχωρηθεί η  περιοχή της Τρανσυλβανίας στον αυτοκράτορα της 

Αυστροουγγαρίας, ενώ οι Οθωμανοί διατήρησαν την κυριαρχία τους στην περιοχή του 

Βανάτου
73

. Επιπλέον, καθορίστηκαν τα σύνορα των δυο αυτοκρατοριών στα φυσικά όρια 

των περιοχών Ποδολίας (περιοχή της Ουκρανίας) και της Βλαχίας
74

. Παράλληλα, οι όροι που 

υπογράφτηκαν συμπεριέλαβαν και τις εμπορικές τους συναλλαγές  με αποτέλεσμα να δοθεί η 

δυνατότητα στους υπηκόους της κάθε χώρας να μπορούν ελεύθερα να μεταφέρουν και να 

πωλούν τα εμπορεύματα τους στην επικράτεια της άλλης. Τέλος, ορίστηκε ο δασμός που 

αφορούσε τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα στο 3% της αξίας τους. Η συνθήκη αυτή 

ενίσχυσε την παρουσία των ελλήνων εμπόρων, οι οποίοι έκαναν χρήση των όρων αυτής, 

αλλά και προηγούμενων διαταγμάτων και προνομίων του αυτοκράτορα Leopold I που 

διαμόρφωσαν ένα προνομιακό καθεστώς γι’ αυτούς στο διαμετακομιστικό εμπόριο
75

.  

 Οι συνεννοήσεις μεταξύ των χριστιανικών δυνάμεων συνεχίστηκαν και τον 18
ο
  

αιώνα με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των Οθωμανών, αλλά και την επέκταση της 

γεωπολιτικής τους επιρροής στη λεκάνη της Μεσογείου και τη Χερσόνησο της Βαλκανικής 

που οδήγησαν σε μια σειρά στρατιωτικών εξελίξεων σε ξηρά και θάλασσα, όπου οι 

συνασπισμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ρωσία συγκρούστηκαν με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία
76

. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά στην 

ορμητικότητα του αυστριακού Πρίγκιπα Eugene de Savoya, μετά την ήττα της στη μάχη του 
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Πετροβαράντιν και την παράδοση του Βελιγραδίου, και να υπογράψει τη Συνθήκη του 

Passarowitz το 1718, σύμφωνα με την οποία έχασε αρκετές περιοχές στην βόρεια βαλκανική. 

Συγκεκριμένα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραιτήθηκε της επεκτατικής της πολιτικής στα 

ευρωπαϊκά εδάφη και των διεκδικήσεών της σε αυτές τις περιοχές, παραδίνοντας 

το Βελιγράδι, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, την Ολτένια και το φρούριο του Τέμεσβαρ 

(σημερινή Timişoara)
77

. Η Αυτοκρατορία των Αψβούργων με την Συνθήκη του Passarowitz 

προσάρτησε τις παραπάνω οθωμανικές κτήσεις και απέκτησε τον έλεγχο στρατηγικής 

σημασίας φρουρίων, όπως ήταν του Τεμεσβαρ, του Βελιγραδίου και του Σμεντέροβο
78

. 

 Η Συνθήκη του Passarowitz, εκτός από την εδαφική ανακατανομή των περιοχών 

μεταξύ της Αψβουργικής Μοναρχίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επηρέασε σε 

διάφορους τομείς την πορεία της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων με καταλυτική επίδραση 

στον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών. Μέσω αυτής οι Αψβούργοι πέτυχαν την 

υπογραφή και εφαρμογή ευνοϊκών όρων που επέτρεψαν την οικονομική της διείσδυση στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και διευκόλυναν την μετακίνηση και εγκατάσταση ορθόδοξων 

οθωμανών υπηκόων στις νεοαποκτηθείσες περιοχές
79

.  

Μετά από ένα διάστημα ειρήνευσης στην περιοχή οι αψιμαχίες και οι ανταγωνισμοί 

συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πολεμικές συρράξεις από τη μια μεταξύ 

Αυστροουγγαρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη της δεύτερης με την 

Ρωσία
80

. Οι εχθροπραξίες έληξαν με την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης του Βελιγραδίου 

το 1739 με την οποία οι Αψβούργοι επέστρεφαν στους Οθωμανούς τη Βόρειο Σερβία και το 

Βελιγράδι, τη Βλαχία και την Ολτένια, μετατοπίζοντας για ακόμη μια φορά τα σύνορα 

μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών και με τους ποταμούς Σάβο και Δούναβη να αποτελούν τα 

φυσικά τους σύνορα
81

. Επιπλέον, η Αψβουργική Μοναρχία για πρώτη φορά εγγυήθηκε την 
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προστασία των ορθόδοξων οθωμανών υπηκόων που διακινούνταν στα εδάφη της και 

εξασφάλισε για αυτούς εμπορικά προνόμια
82

.  

 Οι διεθνείς συνθήκες ενθάρρυναν τις μετακινήσεις και την εγκατάσταση ορθόδοξων 

οθωμανών υπηκόων στα βόρεια εδάφη της Αψβουργικής και της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Οι παραπάνω διπλωματικές πράξεις συνοδεύτηκαν και από μια σειρά 

προνομίων, τα οποία παραχωρήθηκαν από τις Δίαιτες, τους Πρίγκιπες της Τρανσυλβανίας 

ενώ αργότερα από τους ίδιους τους Μονάρχες. Τον 16
ο
 και 17

ο
 αιώνα μια σειρά προνομίων 

στην Τρανσυλβανία είχαν ως αποτέλεσμα οι ορθόδοξοι έμποροι να καταφέρουν να 

δημιουργήσουν εμπορικές εταιρείες και δίκτυα συνεργατών που σε συνδυασμό με την 

οικονομική πολιτική που ακολούθησε η Αψβουργική Μοναρχία τον 18
ο
 αιώνα, τους 

επέτρεψαν να διεξάγουν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών των  δυο 

αυτοκρατοριών μέχρι και τα μέσα του 19
ου

 αιώνα . 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της αυτονομίας των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών 

παραχωρήθηκαν προνόμια από τους ηγεμόνες τους με σκοπό την διεξαγωγή εμπορίου με την 

Τρανσυλβανία, όπου οι έμποροι των πόλεων του Braşov και του Sibiu κατείχαν σημαντική 

θέση στις εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή. Τα προνόμια αυτά εκδόθηκαν κατά κύριο 

λόγο κατά την διάρκεια του 15
ου

 αιώνα από τους Ηγεμόνες, οι οποίοι προέτρεπαν τους 

τελωνειακούς υπαλλήλους να διευκολύνουν την μετακίνηση των εμπόρων, ενώ στις 

εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων δεν επιβάλλονταν τελωνειακοί δασμοί 
83

. Το 1541 με την 

ίδρυση του αυτόνομου πριγκιπάτου της Τρανσυλβανίας εκδόθηκαν διατάξεις που καθόριζαν 

τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου στις αγορές από τους ξένους εμπόρους, όπως Ιταλούς, 

Έλληνες, Αρμένιους, Οθωμανούς και Σάξονες που βρίσκονταν σε πόλεις του Πριγκιπάτου
84

. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ξένων εμπόρων έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση διάφορων 

αποφάσεων και διαταγμάτων με σκοπό την δικαιότερη οργάνωση του εμπορίου. Ένα τέτοιο 

διάταγμα ήταν το διάταγμα του 1545 για την πόλη του Sibiu το οποίο αναφέρονταν σε 
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Έλληνες εμπόρους και εμπόρους από την Βλαχία, οι οποίοι εμπορεύονταν στην περιοχή και 

προκαλούσαν την αντίδραση των Σαξόνων. Έτσι, με την παραπάνω διάταξη καθοριζόταν η 

φορολογία για τους Έλληνες εμπόρους που ασχολούνταν με την διεξαγωγή του εμπορίου 

στην Τρανσυλβανία ανάλογα με το είδος των προϊόντων και τον όγκο των συναλλαγών τους, 

προτρέποντάς τους να σεβαστούν τους αποθηκευτικούς χώρους των τελωνείων στα βόρεια 

σύνορα της Τρανσυλβανίας
85

. Ο ανταγωνισμός και η καχυποψία μεταξύ των εμπόρων στα 

τέλη του 16
ου

 αιώνα ανάγκασε την διοίκηση της Τρανσυλβανίας σε διάφορες συνελεύσεις 

της Δίαιτας να ασχοληθεί και να καθορίσει τους όρους διεξαγωγής. Ειδικότερα, η Δίαιτα του 

Târgu Mureş (1551) απαγόρευσε τους Έλληνες να εμπορεύονται, ενώ η Δίαιτα της Alba Iulia 

(1559) απαγόρευσε να διεξάγουν εμπόριο οι ξένοι έμποροι που δεν έχουν μόνιμη κατοικία 

στην χώρα
86

. 

 Είναι γεγονός ότι μέχρι και το τέλος του 16
ου

 αιώνα οι Σάξονες κυριαρχούσαν στο 

εμπόριο της Τρανσυλβανίας και αγωνίζονταν με κάθε τρόπο να προστατέψουν τα προνόμιά 

τους εμποδίζοντας την δράση των άλλων εθνοτήτων, όπως Ελλήνων, Εβραίων και Αρμενίων. 

Μετά από μια περίοδο περιοριστικών αποφάσεων για τους Έλληνες εμπόρους, ιδιαίτερο 

προβάδισμα στην διεξαγωγή του εμπορίου δόθηκε στους Έλληνες έναντι των Σαξόνων και 

των άλλων εθνοτήτων με την απόφαση της τρανσυλβανικής Δίαιτας το 1578 στην πόλη 

Medias, ενώ αργότερα το 1600 στη σημερινή πόλη Leţ (Léczfalva) αποφασίστηκε ότι οι 

Έλληνες και άλλοι έμποροι μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα τόσο στις πόλεις της 

πεδιάδας όσο και στις υπόλοιπες. Βέβαια η ελευθερία αυτή κατά καιρούς αναστέλλονταν με 

την παρέμβαση των Σαξόνων
87

. Το 1609 η απόφαση της τρανσυλβανικής Δίαιτας του Cluj 

(Kolosvàr) αναφέρει με σαφήνεια την ωφέλεια της χώρας από το εμπόριο των Ελλήνων και 

τονίζει ότι ετίθετο πια υπό την προστασία του εμπορικού επιμελητηρίου
88

. Η αρχειακή 

έρευνα απέδωσε έναν μεγάλο αριθμό αποφάσεων της τρανσυλβανικής Δίαιτας που 
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αναφέρονταν σε Έλληνες και ξένους εμπόρους αποδεικνύοντας την όλο και πιο έντονη 

παρουσία τους εκεί.  

Ο Πρίγκιπας της Τρανσυλβανίας Gheorghe Rakoczi I το 1636 με σκοπό να 

προστατέψει το ηγεμονικό ταμείο από τις ζημίες των παράνομων εισαγωγών και εξαγωγών 

και να περιορίσει το λαθρεμπόριο που γινόταν με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,  

παραχώρησε ένα προνόμιο, το οποίο έδωσε την δυνατότητα συσσωμάτωσης στους Έλληνες 

εμπόρους της Τρανσυλβανίας με δικαστική και διοικητική αυτονομία
89

. Η δυνατότητα αυτή 

στάθηκε η αφορμή για τους Έλληνες εμπόρους να συσσωματωθούν και να ιδρύσουν την 

εμπορική κομπανία του Sibiu. Με το προνόμιο αυτό η κομπανία ανέλαβε την είσπραξη των 

φόρων εκ μέρους των κρατικών υπαλλήλων με αντάλλαγμα την ελεύθερη άσκηση του 

διαμετακομιστικού εμπορίου. Με αυτό τον τρόπο το ηγεμονικό ταμείο εξασφάλισε την 

είσπραξη των φόρων που ήταν απαραίτητοι για την αποπληρωμή του φόρου υποτέλειας προς 

την Υψηλή Πύλη από μια επαγγελματική ομάδα που γνώριζε να κινείται στο εσωτερικό της 

χώρας χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους
90

. Βέβαια, ο περιορισμός που τέθηκε 

στα μέλη της κομπανίας ήταν ότι θα εμπορεύονταν μόνο χονδρικά στα παζάρια των πόλεων 

κατά την διάρκεια των τριών πρώτων και τριών τελευταίων ημερών πριν την λήξη τους
91

. Ο 

Rakoczi I το 1641 εξέδωσε άλλο ένα διάταγμα, που περιόριζε την δράση των Ελλήνων 

εμπόρων καθώς όριζε ότι θα τιμωρούνταν οι πλανόδιοι Έλληνες έμποροι που πουλούσαν τα 

προϊόντα τους σε πάγκους, η απόφασή αυτή επικυρώθηκε και από την τρανσυλβανική Δίαιτα 

το 1650 στην Alba Iulia
92

. Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά διαστήματα 

ανάλογα με τις αποφάσεις του Πρίγκιπα κάποιες διατάξεις διευκόλυναν τους Έλληνες 

εμπόρους και τους προστάτευαν από τις αυθαιρεσίες των κρατικών υπαλλήλων, ενώ άλλοτε 

περιόριζαν την δράση τους.  

Η πολιτική αυτή εξακολούθησε να ασκείται από τους Πρίγκιπες της Τρανσυλβανίας 

μέσα από τα διατάγματα τους και τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής Δίαιτας. Έτσι, τα 
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προνόμια των Ελλήνων εμπόρων κατοχυρώνονταν σταδιακά με τις αποφάσεις και τα 

διατάγματα και άλλων πριγκίπων της Τρανσυλβανίας όπως του Achatius Barcsai το 1659, 

του Ioan Kemény το 1661, του Mihail Apafy το 1668
93

.  Συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας  Mihail 

Apafy το 1678 μετά την σύγκλιση της Δίαιτας στην Alba Iulia παραχώρησε το δικαίωμα της 

ελεύθερης άσκησης του εμπορίου στα παζάρια σε όλη την περιοχή της Τρανσυλβανίας και 

τους εξουσιοδότησε μόνοι τους να διαχειρίζονται και να επιλύουν τις διαφορές μεταξύ 

τους
94

. Οι τρανσυλβανικές Δίαιτες αρχικά του 1653 και του 1699 στη συνέχεια στην διάταξη 

με τίτλο «Approbatae Constitutiones Regni Transylvanie et Patrium Hungariae eidem 

annexarum» καθόριζαν την οικονομική, πολιτική και δικαστική οργάνωση των Eλλήνων 

εμπόρων
95

. Την περίοδο αυτή σε αρκετές πόλεις λόγω των παρεχόμενων προνομίων 

οργανώθηκαν εμπορικές κομπανίες, έτσι το 1678 ιδρύθηκε και η εμπορική κομπανία του 

Braşov. 

Το 1690 ο αυτοκράτορας Leopold I της Αψβουργικής Μοναρχίας παραχώρησε ένα 

σημαντικό προνόμιο στους ορθόδοξους Σέρβους που ήταν εγκαταστημένοι στη Βιέννη. Με 

το προνόμιο αυτό τους επιτράπηκε η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων 

και η λειτουργία των δικών τους εκκλησιών. Παράλληλα, το ίδιο έτος συγκρούστηκε με τον 

Πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας Mihail Apafy και κατάφερε μετά τον θάνατο του τελευταίου να 

προσδέσει την Τρανσυλβανία με την Αψβουργική Μοναρχία μετατρέποντάς την σε επαρχία 

του Στέμματος
96

. Στις 4 Δεκεμβρίου του 1691, ο αυτοκράτορας χορήγησε στην 

Τρανσυλβανία δίπλωμα με το οποίο καθόρισε το πολιτικό καθεστώς της χώρας για 150 

χρόνια, ενώ αναγνώριζε την πολιτική και διοικητική της αυτονομία. Η Δίαιτα συνέχισε να 

έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, όπως και κατά την περίοδο του Πριγκιπάτου, δηλαδή είχε την 

δυνατότητα διορισμού των διοικητικών και δικαστικών οργάνων, ωστόσο όμως ο ίδιος ο 

αυτοκράτορας επικύρωνε όλους τους διορισμούς
97

. Βέβαια, η Τρανσυλβανία προσαρτήθηκε 
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στην Αυστροουγγαρία με την συνθήκη του Κάρλοβιτς, oπότε και οι Έλληνες είχαν την 

δυνατότητα να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και ελευθερίες που είχαν παραχωρηθεί 

προηγουμένως στους Σέρβους, ενώ σταδιακά περιορίζονταν η δικαϊκή αυτονομία των 

Σαξόνων και των Σεκούλων
98

. Η αυστροουγγρική διοίκηση εννοούσε τους Έλληνες 

εμπόρους σε σχέση με τους Σάξονες, διότι ωφελούνταν από την εμπορική τους 

δραστηριότητα εφόσον από την μια έφερναν φθηνά προϊόντα και από την άλλη εξήγαγαν 

προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής.  

Η αυστριακή διοίκηση αναγνωρίζοντας την σημαντική συμβολή των Ελλήνων στο 

εμπόριο και την οικονομία της αυτοκρατορίας εξέδωσαν ειδικά προνόμια και διατάξεις που 

προστάτευαν την δραστηριότητα τους από τις παρεμβάσεις των κατά τόπους τοπικών 

αρχών
99

. Οι τοπικές αρχές σύμφωνα με τα αυτοκρατορικά προνόμια δεν μπορούσαν να 

παρεμβαίνουν ή να παρακωλύουν την διεξαγωγή του εμπορίου, αλλά χρέος τους ήταν να 

προστατεύουν τους εμπόρους και τα μέλη των κομπανιών. Έτσι, σε περίπτωση κινδύνου ή 

εμφάνισης ληστών σε πόλεις ή σε χωριά έπρεπε να φροντίσουν για την ασφάλεια των 

εμπόρων και των εμπορευμάτων τους, αλλά και να τους παρέχουν στέγη στα κάστρα και στα 

σπίτια, ενώ εάν από δόλο προκαλούνταν ζημία στους εμπόρους έπρεπε να μεριμνούν για την 

αποκατάσταση της ζημίας
100

. 

Τον 17
ο
 αιώνα οι Έλληνες έμποροι παγίωσαν την παρουσία τους στην Τρανσυλβανία 

και μετακινούνταν ελεύθερα στην νότια βαλκανική, χρησιμοποιώντας τους εμπορικούς 

χερσαίους δρόμους και έφταναν μέχρι τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως την Βιέννη. Η 

απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων και η μεταφορά προϊόντων από τους Έλληνες δεν ήταν 

αποτέλεσμα μόνο των αυτοκρατορικών προνομίων, αλλά και της παρακμής της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, η οποία σταδιακά αποδυναμωνόταν οικονομικά, υποχωρούσε στις 

απαιτήσεις των άλλων δυνάμεων της εποχής και περιοριζόταν εδαφικά
101

.  
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Το 1701 ο ίδιος αυτοκράτορας παραχώρησε σημαντικά προνόμια με τον διακριτικό 

τίτλο Diploma Leopoldina, προς όφελος των ελλήνων εμπόρων που είτε κατοικούσαν στην 

Τρανσυλβανία είτε διέρχονταν από εκεί, γεγονός που αύξησε την δύναμη και τα μέλη των 

ελληνικών κομπανιών. Με τα παραπάνω τα μέλη των ελληνικών κομπανιών εξασφάλισαν 

την δυνατότητα να διεξάγουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες κάνοντας χρήση ή της 

αυστριακής ή της οθωμανικής υπηκοότητας, επιπλέον επέκτειναν το δικαίωμα πώλησης στο 

λιανικό εμπόριο, γεγονός που τους επέτρεπε να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες αγορές και 

παζάρια, τόσο στις πόλεις τις Τρανσυλβανίας, όσο και σε πόλεις άλλων επαρχιών του 

στέμματος όπου τα μέλη της κομπανίας διατηρούσαν μόνιμα πάγκους σε χώρους της 

αγοράς
102

. Το προνόμιο αυτό, το οποίο με προηγούμενες αποφάσεις της Δίαιτας 

απαγορεύονταν, αύξησε την εμπορική παρουσία των ελλήνων στα παζάρια όλων των πόλεων 

της Τρανσυλβανίας. Για άλλη μια φορά, τα προνόμια αυτά δείχνουν το πνεύμα της 

οικονομικής πολιτικής της αψβουργικής αυτοκρατορίας, η οποία επιθυμούσε την οικονομική 

της διείσδυση στις αγορές της Ανατολής. Ακόμη, με την ίδια πατέντα προνομίων 

παραχωρήθηκαν στις ελληνικές κομπανίες δικαστικά προνόμια για να προστατευθούν από 

αυθαιρεσίες των κρατικών οργάνων, ενδυναμώνοντας τις αρμοδιότητες του Κριτηρίου της 

Κομπανίας
103

. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των ελληνικών κομπανιών με το παραπάνω 

προνόμιο περιορίστηκαν στην πληρωμή μιας ετήσιας εισφοράς στον αυτοκράτορα των 1.000 

φιορινιών Ρηνανίας για κάθε κομπανία, ενώ ως φυσικά πρόσωπα μπορούσαν να αποκτήσουν 

και ακίνητη περιουσία
104

. Ο μόνος περιορισμός που παρέμενε για τους Έλληνες εμπόρους 

ήταν ότι δεν μπορούσαν ακόμη να μεταφέρουν μόνιμα τις οικογένειες τους και ότι έπρεπε να 

σέβονται τα προνόμια των κατά τόπων ευγενών
105

. 

Λίγο αργότερα, το 1717, ο αυτοκράτορας Charles VI εξέδωσε πατέντα προνομίων, με 

το διακριτικό τίτλο «Διάταξιν περί του καμπίου εις όφελος των πραγματευομένων», η οποία 

απευθύνονταν στους ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους που εμπορεύονταν στη Βιέννη και 
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προστάτευσε νομοθετικά την ανάπτυξη του εμπορίου της αυτοκρατορίας από τον 

ανταγωνισμό των Λεβαντίνων, καθορίζοντας τους όρους διεξαγωγής του
106

. Την ίδια 

χρονική περίοδο η περιοχή του Βανάτου προσαρτήθηκε στα εδάφη της Αψβουργικής 

Αυτοκρατορίας και στη διοικητική δομή της επαρχίας ίσχυαν τα προνόμια που ήδη είχαν 

παραχωρηθεί σε άλλες επαρχίες του Στέμματος. Συγκεκριμένα, το έτος 1724 η διοίκηση του 

Βανάτου έδωσε το δικαίωμα άσκησης, του απαγορευμένου μέχρι πρότινος λόγω έξαρσης 

πανδημίας, πλανόδιου εμπορίου σε ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους εμπόρους, γεγονός που 

επέδρασε καταλυτικά στην δημιουργία της σερβο-ελληνικής εμπορικής εταιρείας
107

.  

Κατά την περίοδο βασιλείας της αυτοκράτειρας Maria Theresa (1740-1780), η 

οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε στόχευε στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών 

με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γενικότερα, με την πολιτική εκχώρησης προνομίων στους 

Έλληνες εμπόρους κατάφερε να διεισδύσει στις αγορές της Ανατολής και να εκμεταλλευτεί 

τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στη λεκάνη της Μεσογείου. Παρά την προστασία 

που προσέφεραν τα προνόμια στους Έλληνες εμπόρους, παρατηρούνταν προστριβές 

ειδικότερα στις επαρχίες του Στέμματος από τον συνεχόμενο ανταγωνισμό με τους 

Σάξονες
108

. Αν και η Αψβουργική Μοναρχία αύξησε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών 

με την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσω των Ελλήνων εμπόρων, ωστόσο παρατηρούνταν ότι 

το αυτοκρατορικό ταμείο δεν εισέπραττε τα ανάλογα έσοδα. Για το λόγο αυτό οργάνωσε ένα 

πλαίσιο κανονισμών σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες έμποροι θα εμπορεύονταν ως 

υποκείμενα της Αψβουργικής Μοναρχίας, γεγονός που θα τους απέτρεπε να μεταφέρουν 

μεγάλο μέρος των κερδών τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων πολλαπλασίασε τα έσοδα της 

κεντρικής αυστριακής διοίκησης.  

Συγκεκριμένα, τα προνόμια που εκδόθηκαν από την Maria Theresa αφορούσαν την 

οικονομική και εκκλησιαστική οργάνωση των Ελλήνων εμπόρων με την άρση 

προηγούμενων περιορισμών για την άσκηση του εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα καθορίζονταν οι 

όροι υγειονομικής και διοικητικής λειτουργίας των τελωνείων για να αποτραπεί η διαφυγή 

κερδών για το αυτοκρατορικό ταμείο. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή και τήρηση 

των προηγούμενων διαταγμάτων που είχαν εκδοθεί από τον Leopold I και σχετίζονταν με τον 
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τρόπο διοίκησης και διεξαγωγής του εμπορίου στις επαρχίες του Στέμματος και το έτος 1753 

επέτρεψε το λιανικό εμπόριο που μέχρι πρότινος απαγορεύονταν
109

. Οι μεταρρυθμίσεις που 

προωθήθηκαν ευνόησαν την παρουσία των Ελλήνων εμπόρων στις επαρχίες του Στέμματος, 

καθώς συνέχισαν να διεκπεραιώνουν τον μεγαλύτερο όγκο των εμπορικών συναλλαγών της 

αυτοκρατορίας.  

 Κατά την περίοδο αυτή οι Έλληνες έμποροι αποκόμισαν τεράστια κέρδη, τα οποία 

όμως προωθούσαν στις γενέτειρές τους για να ενισχύσουν οικονομικά τις οικογένειες τους. Η 

Αψβουργική Μοναρχία παρατηρώντας το φαινόμενο αυτό εφάρμοσε άμεσα και έμμεσα 

περιορισμούς, ώστε να μειωθεί η διαρροή συναλλάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν η θέσπιση διατάγματος του 1742 όπου η Maria Theresa ζήτησε 

από τους Έλληνες εμπόρους να μεταφέρουν τις οικογένειες τους και να εγκατασταθούν στα 

εδάφη της αυτοκρατορίας, διαφορετικά ενημέρωνε ότι θα υπήρχαν κυρώσεις στις εμπορικές 

τους δραστηριότητες
110

. Το αυτοκρατορικό διάταγμα του 1717 ανανέωσε η Maria Theresa το 

1763 με το διάταγμα «Πατέντα περί του καμπίου» και έθεσε σε νέα βάση τις εμπορικές και 

χρηματιστικές συναλλαγές, ιδρύοντας ειδικό δικαστήριο που θα εκδίκαζε τις εμπορικές 

υποθέσεις των ορθόδοξων εμπόρων
111

. Το 1768, η αψβουργική διοίκηση προχώρησε στην 

απογραφή των οθωμανών υπηκόων εμπόρων και ταυτόχρονα αποφάσισε ότι τα προνόμια θα 

απολάμβαναν μόνο όσοι διέθεταν διαβατήρια και είχαν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους 

εισφορές
112

. Κατά την διάρκεια των ετών 1760-1774, η αυτοκρατορική διοίκηση 

προσπάθησε να περιορίσει την εισαγωγή προϊόντων από την Οθωμανική αυτοκρατορία και 

να ελέγξει τα μεταφερόμενα προϊόντα και κατά συνέπεια τα κέρδη από τις αγοραπωλησίες. 

Έτσι, το 1774 εκδίδεται πατέντα για τους Έλληνες εμπόρους, η οποία ρύθμιζε αναλυτικότερα 

τη μεταξύ τους σχέση και τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου
113

. Παράλληλα, μέσω 

υπομνήματος του ίδιου έτους υπενθύμιζε στους οθωμανούς υπηκόους και με ειδικότερη 

αναφορά στους Έλληνες ότι τους πρόσφερε την δυνατότητα να πολιτογραφηθούν αυστριακοί 

υπήκοοι με σκοπό την απρόσκοπτη ενασχόλησή τους με εμπορικές ασχολίες, διαφορετικά θα 

διώκονταν από το φρούριο και θα τους επιβάλλονταν τιμωρίες
114

. Μέσα από αρχειακές 
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αναφορές για την περιοχή του Βανάτου διαπιστώνεται ότι την περίοδο αυτή σταδιακά 

καταφθάνουν οι οικογένειες των οθωμανών υπηκόων που εγκαθίστανται πια μόνιμα
115

. 

Διαπιστώνεται μέσα από τις αρχειακές πηγές ότι στα τέλη του 18
ου

 αιώνα οι αυστριακές 

αρχές πραγματοποιούν συστηματικές πληθυσμιακές απογραφές για να είναι σε θέση να 

ελέγχουν τον αριθμό των ατόμων που εισέρχονται, διαμένουν μόνιμα και 

δραστηριοποιούνται στα εδάφη της
116

.     

 Αναλυτικότερα, η Maria Theresa επιδίωκε την πολιτογράφηση των Ελλήνων 

εμπόρων στην Αψβουργική Μοναρχία και κατόρθωσε να το πετύχει μέσω ισχυρών πιέσεων 

με τα διατάγματά της. Στις αρχειακές αναφορές οι πιέσεις προς τους εμπόρους είναι 

ξεκάθαρες, διότι γίνεται λόγος για την επαναφορά προηγούμενης αυτοκρατορικής απόφασης 

με την οποία επαναφέρονταν οι περιορισμοί του 1683 σε Έλληνες εμπόρους, όπου τους 

απαγορεύονταν να δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, παρά μόνο κατ’ οίκον, ενώ 

επιτρέπονταν μόνο στους πολίτες των επαρχιών του Στέμματος
117

. Κατά την διάρκεια της 

βασιλείας της 1760-1780, όπως διαπιστώθηκε κατά την επιτόπια έρευνα τόσο στο Βανάτο 

όσο και στην Τρανσυλβανία, οι έλεγχοι στους μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς 

εντάθηκαν, οι εκατέρωθεν μετακινήσεις πραγματοποιούνταν σε κλίμα μεν αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, όμως παρά την ελευθερία διέλευσης των οθωμανών υπηκόων, η αυστηρότητα 

και η επιμονή στην υποχρεωτική επίδειξη επίσημων διαπιστευτηρίων/διαβατηρίων κατά την 

είσοδό τους στις επαρχίες του Στέμματος, δυσχέραιναν τις εμπορικές μετακινήσεις των 

ατόμων
118

. Η προσκόμιση διαβατηρίου ήταν απαραίτητη, ακόμη έπρεπε να διαθέτουν και 

ειδικές άδειες για τις αγοραπωλησίες, η διάρκεια των εγγράφων αυτών ήταν σύντομη και 

έπρεπε να ανανεώνεται. Στο Βανάτο οι περιορισμοί γινόταν όλο και περισσότεροι σχετικά με 

την ενασχόληση των οθωμανών υπηκόων με το εμπόριο, ενώ οι αγοραπωλησίες γίνονταν 

μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές που όριζε η κεντρική διοίκηση και μόνο για ορισμένες 

κατηγορίες προϊόντων. Ουσιαστικά, η αυστριακή διοίκηση επιχειρούσε έμμεσα να 

υποχρεώσει τους οθωμανούς υπηκόους να αποδεχτούν την αυστριακή υπηκοότητα και να 

διακόψουν τις σχέσεις και τους δεσμούς τους με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Παρόλα αυτά, η κινητικότητα των ξένων εμπόρων συνεχιζόταν, γεγονός που ζημίωνε 

οικονομικά την Αψβουργική αυτοκρατορία διότι από τη μια χάνονταν φόροι, δασμοί και 
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κέρδη από την εξαγωγή των αυστριακών νομισμάτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 

από την άλλη δεν εξυπηρετούσε την πολιτική που εφάρμοζε η κεντρική αυστριακή διοίκηση. 

Έτσι, με το διάταγμα 1777 η Maria Theresa εξαναγκάζει Έλληνες και ξένους εμπόρους να 

λάβουν την αυστριακή υπηκοότητα και να εγκατασταθούν με τις οικογένειες τους στα εδάφη 

της, αφού πρώτα δηλώσουν πίστη στην αυτοκρατορία
119

. Επιπλέον, αποφάσισε ότι τα μέλη 

των κομπανιών μπορούσαν να διεξάγουν χοντρικό και λιανικό εμπόριο οποιονδήποτε 

προϊόντων εκτός των ανατολικών στις πόλεις τις Τρανσυλβανίας που κατοικούν μόνιμα, ενώ 

εκτός από τον τόπο κατοικίας τους μπορούσαν να πουλούν μόνο σε εμποροπανηγύρεις
120

. Οι 

αποφάσεις της Maria Theresa αναγνωρίσθηκαν κι επικυρώθηκαν από τον Joseph II (1760 -

1790) και από τους διαδόχους τους Leopold VII (1790-1792) και Francis II (1792- 1804), οι 

οποίοι στην πολιτική που εφάρμοσαν διατήρησαν τις συνισταμένες της προηγούμενης 

περιόδου. 

Για άλλη μια φορά τα πολεμικά γεγονότα και τα γεωπολιτικά συμφέροντα επηρέασαν 

τις πολιτικές εξελίξεις στην Αυστροουγγαρία. Η ανερχόμενη δύναμη της Ρωσίας, η 

υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσούκ – Καϊναρτζή και η συνεχόμενη απειλή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα νότια εδάφη της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας  

μεταστρέφουν την πολιτική των Αψβούργων. Ο αυτοκράτορας Joseph II συνέχισε την 

ευνοϊκή πολιτική της μητέρας του Maria Theresa, όπου με την έκδοση του διατάγματος του 

1781 έδωσε την άδεια ελεύθερης άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων στους 

ορθοδόξους
121

. Το προνόμιο αυτό επέτρεψε στους ορθόδοξους να χτίσουν εκκλησίες και 

σχολεία μέσα στις πόλεις με αποτέλεσμα οι ελληνικές κομπανίες και κοινότητες να ζητήσουν 

την συνδρομή των μελών τους για την ανέγερση ναών στα μέρη όπου διέμεναν
122

. Το 1783 η 

αυστριακή διοίκηση επέτρεψε την εγγραφή μελών στις κομπανίες της Τρανσυλβανίας, εκτός 

από τους εμπόρους που προέρχονταν από την Μακεδονία και σε άλλους Έλληνες εμπόρους 
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από οποιοδήποτε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβάνοντας και τους 

εμπόρους από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
123

. Η απαίτηση της αυτοκρατορικής διοίκησης 

από την μία για την υιοθέτηση της αυστριακής υπηκοότητας και από την άλλη τα εμπόδια 

που έθετε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην μετακίνηση των οικογενειών, ώθησε πολλούς 

εμπόρους να αποδεχτούν την αυστριακή υπηκοότητα στο Βανάτο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν 

να επιστρέψουν στις πατρίδες τους
124

. Στην Τρανσυλβανία η εφαρμογή αυτών των 

διαταγμάτων ατόνησε τον συνδετικό κρίκο (κοινή καταγωγή) των εμπόρων που συμμετείχαν 

στην κομπανία με αποτέλεσμα την σταδιακή αποδυνάμωση της, ενώ γενικότερα περιόρισε 

την μετακίνηση πληθυσμών προς τα εδάφη της. 

Είναι γεγονός πως τα διατάγματα που εφαρμόστηκαν δεν ήταν μόνο ευνοϊκά από την 

τοπική και κεντρική διοίκηση για την άσκηση του εμπορίου από Έλληνες, αλλά υπήρξαν και 

διατάγματα με περιοριστικούς όρους γι’ αυτούς. Οι περιορισμοί κυρίως στόχευαν στην 

απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων, στον έλεγχο των τιμών, την αποτροπή διαρροής 

χρυσού νομίσματος προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γενικότερα στην οικονομική 

ενίσχυση και προστασία των αψβουργικών συμφερόντων
125

.  

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε στην Δίαιτα του 1551 στο TârguMureş, αλλά και σε 

άλλες συνεδριάσεις της, κατά καιρούς απαγορεύονταν στους Έλληνες εμπόρους να 

δραστηριοποιούνται εμπορικά στην Τρανσυλβανία, μετά από παράπονα των Σαξόνων του 

Braşov
126

. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του έτους 1557 όπου η Βασίλισσα 

IsabellaJagiellon εξέδωσε ένα διάταγμα ικανοποιώντας τα παράπονα των Σαξόνων και 

αναφερόταν στους Έλληνες εμπόρους, οι οποίοι έφταναν στην Τρανσυλβανία μέσω της 

περιοχής του Caransebeş αποφεύγοντας τους σταθμούς των τελωνείων και την αποθήκευση 

των προϊόντων στις πόλεις του Sibiu και του Braşov
127

. Οι αυτοκρατορικοί περιορισμοί, τον 

18
ο
 αιώνα, ξεκίνησαν το 1725 με τα διατάγματα του αυτοκράτορα Charles VI με τα οποία 

ορίζονταν ότι οι οθωμανοί υπήκοοι μπορούσαν να εμπορεύονται χονδρικά μόνο τα προϊόντα 
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της Ανατολής
128

. Προφανώς το παραπάνω διάταγμα αφορούσε εμπόρους οθωμανούς 

υπηκόους που δεν συμμετείχαν στην άσκηση του εμπορίου ως μέλη των ελληνικών 

κομπανιών
129

. Από το 1740 μέχρι  και το 1777 η αυστριακή διοίκηση με σκοπό να ενισχύσει 

τους εμπόρους με αυστριακή υπηκοότητα έναντι των οθωμανών υπηκόων θέσπισε μια σειρά 

δασμολογικών μέτρων και περιορισμών, οι οποίοι κατά τόπους, όπως το Βανάτο, ήταν 

αυστηροί και η μη τήρησή τους επέσυρε βαριές ποινές
130

. 

Η παρουσία του ορθόδοξου εμπόρου στο Βανάτο και την Τρανσυλβανία 

περιλαμβάνει από τη μια μεμονωμένους εμπόρους και από την άλλη μέλη των εμπορικών 

κομπανιών, οι οποίοι διεξήγαγαν το εμπόριο των ανατολικών προϊόντων σε 

εμποροπανηγύρεις, αγορές ή διατηρώντας καταστήματα. Τα προνόμια αποτέλεσαν 

εφαλτήριο για την διείσδυσή τους στην τοπική οικονομία και για την οργάνωση εμπορικών 

δικτύων ακόμη και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η 

πολιτική που εφαρμόστηκε από τις τοπικές αρχές, αλλά και την κεντρική διοίκηση απέναντί 

τους μπορεί να διακριθεί σε τρεις φάσεις: Η πρώτη στο τέλος του 16
ου

 και αρχές του 17
ου

 

αιώνα, όπου οι κομπανίες απολάμβαναν οικονομικές, διοικητικές και δικαστικές ελευθερίες. 

Η δεύτερη από τον 17
ο
 μέχρι το α΄μισό του 18

ου
 αιώνα, όπου η μερκαντιλιστική πολιτική των 

Αψβούργων επέτρεπε την δραστηριοποίηση τους με μόνιμη απαίτηση την αποδοχή της 

αυστριακής υπηκοότητας. Ενώ η τρίτη φάση περιλαμβάνει τις τελευταίες δεκαετίες του 18
ου

 

με αρχές του 19
ου

 αιώνα, όπου η παραμονή και η μόνιμη εγκατάσταση στα εδάφη της 

Αυστροουγγαρίας ορθόδοξων οθωμανών εμπόρων ήταν πια δύσκολη και απαιτούσε 

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στους αρχειακούς καταλόγους, ο αριθμός των 

αναφορών για την μετακίνηση και εμπορική δραστηριοποίηση των Ελλήνων ή των 

οθωμανών υπηκόων μειώνεται σταδιακά τον 19
ο
 αιώνα. Παράλληλα όμως, παρατηρείται η 

αύξηση των αναφορών για άτομα που πολιτογραφούνται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές 

έχοντας αποκτήσει την αυστριακή υπηκοότητα, φαινόμενο που συνεχίζεται μέχρι και την 

δεκαετία του 1830.   

1.4. Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την διεξαγωγή του εμπορίου 

 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται προσπάθεια καταγραφής των κανονισμών που 

καθόριζαν τον τρόπο διεξαγωγής του εμπορίου από τους ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους, 
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ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι εμπορικοί δρόμοι και η συντεχνιακή τους οργάνωση 

μέσω της οποίας διεκπεραιώνονταν ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορικών συναλλαγών. Οι 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της περιόδου μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, επέτρεψε 

στους ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους είτε με την ιδιότητα του συνεχώς μετακινούμενου 

εμπόρου είτε του εμπόρου μέλους των κομπανιών να εμπορεύονται στις βαλκανικές και 

ευρωπαϊκές περιοχές και μετά το 1742 ήταν σε θέση να ιδρύουν εμπορικούς οίκους.  

Τα προϊόντα της νότιας βαλκανικής και της Ανατολής μεταφέρονταν στις βόρειες 

περιοχές και αργότερα στις αυστροουγγρικές επαρχίες μέσω των πραματευτάδων και των 

οργανωμένων καραβανιών, τα οποία αποτελούνταν από ζώα που τα κουβαλούσαν. Τα 

ταξίδια των καραβανιών ξεκινούσαν από τα τέλη Απριλίου και διαρκούσαν μέχρι τον 

Οκτώβριο, διότι οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν τις μετακινήσεις
131

. Οι πορείες που 

ακολουθούσαν ήταν παράλληλες με τους υδάτινους δρόμους των ποταμών Δούναβη, Τίσα 

(Tisza), Σάβο (Sava), Τιμίς (Timiş) ή ακολουθούσαν τις χερσαίες διαδρομές μέσω των 

ορεινών διαβάσεων. Βέβαια, οι εμπορευόμενοι ήταν εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους 

και κυρίως σε επιδρομές ληστών ή Τουρκαλβανών, έτσι τα καραβάνια για λόγους ασφάλειας 

είχαν φρουρές για να αντιμετωπίζουν τις οποιεσδήποτε απειλές προέκυπταν
132

. Στον 

προορισμό τους έφταναν μετά από ένα ταξίδι που διαρκούσε αρκετούς μήνες, ενώ κατά την 

πορεία του ταξιδιού σταματούσαν σε διάφορα χάνια των πόλεων που βρίσκονταν στον δρόμο 

τους
133

. Τα χάνια ή τα καραβάν σαράγια ήταν πανδοχεία με στάβλους για τα ζώα και 

αποθήκες για τα εμπορεύματα, πολλές φορές το εμπόριο διεξαγόταν εκεί σύμφωνα με τα 

αυτοκρατορικά διατάγματα
134

. 

Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και τα διατάγματα των τοπικών αρχών 

και της κεντρικής διοίκησης οι ορθόδοξοι οθωμανοί υπήκοοι που κατέφθαναν στις βόρειες 

περιοχές δραστηριοποιούνταν εμπορικά με διαφορετικές ιδιότητες. Έτσι εύκολα 
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διακρίνονται σε πλανόδιους εμπόρους, οι οποίοι μετακινούνταν από χωριό σε χωριό και από 

πόλη σε πόλη πουλώντας σε παζάρια τα προϊόντα που έφερναν από την Ανατολή. Οι έμποροι 

αυτοί δεν είχαν εγκατασταθεί μόνιμα σε κάποια πόλη, καθώς μετακινούνταν συνέχεια με 

σκοπό να συμμετάσχουν σε μεγάλες εμποροπανηγύρεις που διοργανώνονταν από τον μήνα 

Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο, έτσι έμεναν σε χάνια, πανδοχεία ή ξενώνες
135

. Οι μόνιμα 

εγκατεστημένοι Έλληνες έμποροι που διέθεταν τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιητικά 

μόνιμης διαμονής διακρίνονταν σε μικροέμπορους και σε μεγαλέμπορους. Κάποιοι από 

αυτούς ήταν μέλη κομπανιών, ενώ άλλοι λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Οι μεταφορείς 

εμπορευμάτων, οι οποίοι ταξίδευαν συνεχώς σε όλη την βαλκανική, συμμετείχαν συνήθως σε 

καραβάνια που οργανώνονταν στην Μακεδονία και την Ήπειρο και συνδέονταν με μέλη των 

κομπανιών για την συνεχή μεταφορά προϊόντων
136

. Μέσα από την επιστολογραφία των 

κομπανιών του Braşov και του Sibiu φαίνεται ότι οι μεταφορείς ήταν έμπιστα πρόσωπα και 

κάποιες φορές μπορεί να συνδέονταν συγγενικά με κάποια από τα μέλη των κομπανιών με 

σκοπό την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων και χρημάτων. Τέλος, οι εµπορικοί 

αντιπρόσωποι, οι οποίοι αγόραζαν και πωλούσαν προϊόντα έναντι προμήθειας, που 

ανέρχονταν συνήθως στο 2% επί της αξίας των εµπορευόµενων αγαθών
137

. Κάποιοι από τους 

εμπόρους τόσο στο Βανάτο όσο και στην Τρανσυλβανία, ειδικότερα μετά την υιοθέτηση της 

αυστριακής υπηκοότητας, διατηρούσαν μεγάλα καταστήματα ανατολικών και εδώδιμων 

προϊόντων εντός των φρουρίων των πόλεων
138

. 

Ο τρόπος διεξαγωγής του εμπορίου από τους ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους 

ορίστηκε με σαφήνεια με την συνθήκη του Passarowitz με την οποία η Αψβουργική 

Μοναρχία έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο για την οικονομική και πολιτική διείσδυσή της στην 

Ανατολή, με αποτέλεσμα οι περιοχές του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας να μετατραπούν 

σε σημαντικά εμπορικά περάσματα προς την Δύση για τα προϊόντα της Ανατολής. Η 

συνθήκη, λοιπόν, επέτρεψε τους εμπόρους με οθωμανική υπηκοότητα, τους εμπόρους από 
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την περιοχή των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών να κινούνται ελεύθερα στα τρανσυλβανικά 

εδάφη και να διεξάγουν εμπόριο. Οι έμποροι υποχρεώνονταν να πληρώνουν στο συνοριακό 

τελωνείο ή στον τόπο προορισμού των εμπορευμάτων ένα δασμό 3% επί των εισαγόμενων 

και εξαγόμενων προϊόντων, ενώ για τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονταν στην επίσημη 

λίστα (βιομηχανικά προϊόντα με δυτική προέλευση) ο έμπορος υποχρεωνόταν να πληρώνει 

4,5% επί της αξίας τους
139

. Ο χαμηλός τελωνειακός δασμός των προϊόντων ενθάρρυνε την 

μετακίνηση των εμπόρων προς τις βορειότερες περιοχές, με σκοπό την πώληση μαλλιών και 

βαμβακιού από την Μακεδονία στις αγορές της Δύσης. Βέβαια, ο τελωνειακός δασμός με 

την πάροδο των χρόνων εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών και των συμφερόντων της 

αψβουργικής διοίκησης αυξήθηκε στο 3,5%
140

 και αργότερα στο 5%
141

. Τέλος, οι έμποροι 

που αποτελούσαν υποκείμενα της οθωμανικής αυτοκρατορίας έπρεπε να πληρώνουν τέλη για 

την συμμετοχή τους σε εμποροπανηγύρεις, δημοτικό φόρο στις πόλεις όπου διέμεναν, ενώ 

για την Τρανσυλβανία υπήρχε ένας πρόσθετος ετήσιος κατά κεφαλήν φόρος που 

αποδίδονταν στον Κυβερνήτη της Τρανσυλβανίας, ως εισφορά για τον ετήσιο φόρο που 

πλήρωνε η χώρα στην Αυστροουγγαρία
142

. Από την άλλη πλευρά, ως αυστριακοί υπήκοοι 

υπόκεινταν στις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την είσοδο και έξοδο τους από τα εδάφη των 

επαρχιών του Στέμματος με κάποιες βέβαια ελαφρύνσεις, αλλά επιπλέον, πλήρωναν δασμούς 

σε χρήμα ή σε είδος στα εσωτερικά τελωνεία από επαρχία σε επαρχία 
143

. 

Οι εμποροπανηγύρεις και τα ετήσια παζάρια που οργανώνονταν σε διάφορες πόλεις 

αποτελούσαν μεγάλη ευκαιρία για τους εμπόρους. Τα παζάρια αυτά οργανώνονταν μία ή δυο 

φορές τον χρόνο σε συγκεκριμένη περίοδο, αφού είχαν εγκριθεί από την κεντρική διοίκηση, 

ενώ ο τοπικός κυβερνήτης των πόλεων εισέπραττε τα τέλη συμμετοχής από τους 

εμπόρους
144

. Οι σημαντικότερες εμποροπανηγύρεις οργανώνονταν σε πόλεις από όπου 

διέρχονταν οι εμπορικοί δρόμοι που οδηγούσαν από την Τρανσυλβανία, το Βανάτο και τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (ŢaraRomâneasca) προς την κεντρική Ευρώπη. Έτσι, μέσα από 
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την επιστολογραφία των εμπόρων των κομπανιών συχνά γίνεται λόγος για τα παζάρια που 

διοργανώνονταν στο Περλεπέ (σημερινό Πρίλεπ), στην Ουζουντζόβα (Βουλγαρία), στη 

Λειψία, το Temesvar (σημερινή Timişoara), την Lipova, όπου ακόμη και σήμερα σώζεται η 

κλειστή αγορά με την ονομασία «Turcish bazaar» (1637)
145

.  Όμως, όπως προαναφέρθηκε, 

σύμφωνα με κάποια διατάγματα και υπομνήματα των τοπικών αρχών, ειδικότερα όταν 

επιβάλλονταν κάποιοι περιορισμοί, οι εμπορικές συναλλαγές δεν γίνονταν στην κεντρική 

αγορά όπου συνήθως υπήρχαν καταστήματα, ξενοδοχεία, εργαστήρια και σπίτια, αλλά και σε 

συγκεκριμένους χώρους που υποδείκνυαν εκείνοι, όπως στα σπίτια των εμπόρων ή στα 

χάνια
146

. Επομένως, η έκδοση αδειών για την πώληση αγαθών είτε διατηρώντας κατάστημα 

είτε πάγκο στην αγορά ήταν στη δικαιοδοσία των κατά τόπων δημοτικών αρχών και του 

τοπικού κυβερνήτη, ο οποίος όφειλε να ενημερώνει για τις αποφάσεις του τη συντεχνία των 

εμπόρων
147

.    

Μέσα από την αλληλογραφία και τα κατάστιχα των εμπόρων των κομπανιών γίνεται 

φανερό ότι και οι ίδιοι οι έμποροι χρησιμοποιούσαν διάφορες πρακτικές για να οργανώσουν 

καλύτερα τις συναλλαγές τους, να προστατευτούν από αναξιόπιστους συνεργάτες και να 

αυξήσουν τις συναλλαγές στις περιοχές της αψβουργικής επικράτειας. Έτσι, πολλές φορές 

φαίνεται να χρησιμοποιούν φίλους ή συγγενείς (συντρόφους) ως μεσίτες για την αγορά και 

την πώληση προϊόντων (commissione). Ο έμπορος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 

προϊόντων του πλήρωνε εισφορές σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, ώστε σε περίπτωση 

απώλειας ή βλάβης του εμπορεύματος να είναι σε θέση λάβει αποζημίωση (σιγουριτά)
148

. 

Κατά την αρχειακή έρευνα βρέθηκαν αναφορές, όπου οι έμποροι απευθύνονταν στις 

αρμόδιες αρχές για να λάβουν την αποζημίωση. Επίσης, ο έμπορος για να αποκτήσει το 

απαιτούμενο κεφάλαιο για τις εμπορικές συναλλαγές του χρησιμοποιούσε την ομολογία 

(ομπλιγκατζιόνε). Συγκεκριμένα, η ομολογία ήταν μια επιστολή από έναν διακεκριμένο 

έμπορο, ο οποίος πιστοποιούσε την αξιοπιστία του προσώπου και εγγυόταν την 
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φερεγγυότητα του δανειστή. Τέλος, με την συναλλαγματική (πολίτζα / καμβιάλα) ένας 

έμπορος κατέθετε χρήματα για να εισπραχθούν από συνεταίρους του σε μια άλλη πόλη
149

.  

Οι έμποροι με τα προϊόντα τους για να περάσουν στα εδάφη της Αψβουργικής 

Αυτοκρατορίας υποχρεωτικά υποβάλλονταν τόσο οι ίδιοι όσο και τα προϊόντα τους σε 

κάποιους ελέγχους στους μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς για να πιστοποιηθεί η υγεία 

τους και η καταλληλότητα των προϊόντων (lazaret-λοιμοκαθαρτήριο). Οι έλεγχοι αυτοί, ήταν 

η διαδικασία της καραντίνας που υπόκεινταν άτομα, ζώα και αγαθά, διότι την περίοδο εκείνη 

οι περιοχές των Βαλκανίων μαστίζονταν από διάφορες επιδημικές ασθένειες, όπως η 

πανώλη, γι’ αυτό η κεντρική αυτοκρατορική διοίκηση επιβάλλοντας ελέγχους προσπαθούσε 

να εμποδίσει την εξάπλωση τους στα εδάφη της
150

. Η διαδικασία περιελάμβανε την 

παραμονή των ατόμων σε ειδικούς χώρους για ένα χρονικό διάστημα, την εξέταση τους από 

ειδικούς ιατρούς και την απολύμανση των προϊόντων. Η επικοινωνία της κεντρικής 

διοίκησης της Βιέννης με τους μεθοριακούς σταθμούς ήταν συχνή και ζητούσαν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα από τους διοικητές των περιοχών να τους ενημερώσουν για την 

κατάσταση της υγείας των ατόμων που διέρχονταν τα σύνορα
151

. Στην περίπτωση που τα 

άτομα ήταν υγιή έπαιρναν το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας για την απρόσκοπτη είσοδο 

στην χώρα, ενώ αν είχε ασθενήσει οδηγούνταν σε ειδικό θεραπευτήριο
152

.   

Η αυστηρότητα στους ελέγχους διέλευσης των συνόρων και οι περιοριστικοί όροι 

των αψβουργικών αρχών απέναντι στους ορθόδοξους εμπόρους το τελευταίο μισό του 18
ου

 

αιώνα περιόρισε τις χερσαίες μετακινήσεις, οι οποίες σταδιακά παύουν
153

. Τα γεγονότα που 

συνέβαλαν στην παρακμή του χερσαίου εμπορίου, αφενός υπήρξε η άρση της  απαγόρευσης 

το 1784 που είχε επιβληθεί με την υπογραφή της συνθήκης του Passarowitz στα αυστριακά 
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πλοία τα οποία δεν μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα σε ποταμούς, στενά και θάλασσες της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας και αφετέρου η ανάπτυξη της ατμοπλοΐας στο Δούναβη
154

. Από 

τις αρχές του 19
ου

 αιώνα οι Αψβούργοι στράφηκαν στην εκμετάλλευση του υδάτινου δρόμου 

που σχηματίζει ο ποταμός Δούναβης με τους παραποτάμους του με σκοπό την μεταφορά 

προϊόντων και ατόμων. 

 Ειδικότερα, η διαδικασία και οι όροι που διεξάγονταν οι εμπορικές συναλλαγές της 

Αψβουργικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τους οθωμανούς χριστιανούς 

υπηκόους αναλύονται στη συνέχεια με σκοπό να καταστούν σαφείς και κατανοητές οι 

συνθήκες που επικρατούσαν, καθώς επίσης το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο που 

εφαρμοζόταν. Τα ζητήματα που εξετάζονται είναι οι κανονισμοί και οι διαδικασίες που 

ακολουθούνταν από τους μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς, η δασμολογική πολιτική στη 

μεταφορά και εμπορία προϊόντων, οι υγειονομικοί κανόνες και τέλος, τα αναγκαία 

αποδεικτικά πιστοποιητικά που απαιτούνταν για την ελεύθερη και απρόσκοπτη μετακίνησή 

τους. Τα στοιχεία που αποτυπώνονται, αντλήθηκαν από πρωτογενείς αρχειακές συλλογές που 

καλύπτουν χρονικά το 17
ο
, το 18

ο
 κατά κύριο λόγο και το 19

ο
 αιώνα και φανερώνουν όχι 

μόνο τον τρόπο που διοικούνταν η επαρχία του Βανάτου, αλλά και το καθεστώς που δέσμευε 

γενικότερα τους οθωμανούς υπηκόους. Έτσι, η ανάλυση που ακολουθεί αφορά τη λειτουργία 

των τελωνείων, την επιβολή δασμών, την παραμονή σε σταθμούς καραντίνας και την 

επίδειξη επίσημων εγγράφων για την ελεύθερη μετακίνηση των εμπόρων, δηλαδή τα 

διαβατήρια.  

 Οι τελωνειακές σχέσεις μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών, της Αυστροουγγρικής και 

Οθωμανικής, ρυθμίζονταν από πλήθος εντολών, διαταγμάτων, υπομνημάτων, αλλά και 

αυτοκρατορικών πατεντών. Η καίρια θέση της επαρχίας του Βανάτου και η γειτνίαση της με 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία την καθιστούσε άμεσα κομβικό σημείο από όπου 

μετακινούνταν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι και μεταφέρονταν τεράστιος όγκος 

εμπορευμάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτές ανέκυψαν κατά 

την επιτόπια έρευνα στο αρχειακό υλικό των ρουμανικών κρατικών αρχείων στην πόλη της 

Timişoara, με σκοπό την πληρέστερη και σφαιρικότερη απεικόνιση της κατάστασης που 
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επικρατούσε και αντιμετώπισαν οι Έλληνες που ασχολήθηκαν με το διαμετακομιστικό 

εμπόριο στην αυστροουγγρική επαρχία του Βανάτου.   

Το γεγονός ότι το Βανάτο ήταν η πύλη εισόδου και εξόδου της Αψβουργικής 

Μοναρχίας επιβεβαιώνεται από την προσπάθεια της αυστριακής διοίκησης να οργανώσει 

μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς στα σύνορά της. Ειδικότερα, η μέριμνα αυτή 

αποτυπώνεται σε μια γραπτή αναφορά του 1732 του διοικητή της Timişoara προς το Γενικό 

Συμβούλιο Πολέμου στην Βιέννη με την οποία ενημέρωνε την κεντρική διοίκηση για την 

πορεία των εργασιών που αφορούσαν την οργάνωση μεθοριακών σταθμών και τελωνείων 

στο Βανάτο
155

. Τις επόμενες δεκαετίες η φύλαξη των μεθοριακών σταθμών ενισχύθηκε λόγω 

της επισφαλούς ειρήνης μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών και έτσι το 1753 αποφασίζεται ο 

σχηματισμός σώματος επαρχιακής πολιτοφυλακής και η ανέγερση στρατώνων για τα 

στρατιωτικά συντάγματα που επιφορτίζονταν την προστασία και ασφάλεια των αψβουργικών 

εδαφών
156

.    

Ταυτόχρονα με την διοικητική οργάνωση των συνόρων η κεντρική διοίκηση 

εφάρμοσε και μια σειρά αποφάσεων που σχετίζονταν με τους δασμούς των εμπορευόμενων 

προϊόντων. Η δασμολογική πολιτική που ακολουθούνταν, εξυπηρετούσε την πρόθεση των 

Αψβούργων να διεισδύσουν στις αγορές της Ανατολής και σε ιδιαίτερα διατάγματα 

εμφανίζεται η διάκριση μεταξύ των εμπόρων που προέρχονταν από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία σε οθωμανούς και χριστιανούς βάση της οποίας επιβάλλονταν και το ανάλογο 

τέλος κατά τη διέλευσή τους. Η παραπάνω διάκριση προκαλούσε αντιδράσεις και 

αποτελούσε αιτία παραπόνων προς την κεντρική αυστριακή διοίκηση. Μια τέτοια περίπτωση 

που καταγράφεται τον Ιανουάριο του 1733, ήταν η γραπτή καταγγελία του Οθωμανού Πασά 

του Βιδινίου προς το Συμβούλιο του Πολέμου στη Βιέννη για τις παραβιάσεις που 

διαπράχθηκαν εις βάρος των οθωμανών εμπόρων, δηλαδή την εμφάνιση δασμολογικών 

αυξήσεων
157

. Το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη απάντησε στην προηγούμενη 

καταγγελία με εντολή που εξέδωσε στις 28 Ιανουαρίου του 1733, όπου γνωστοποιούνταν ότι 

οι έμποροι οθωμανικής υπηκοότητας δεν έχουν κανέναν λόγο να καταγγέλλουν τις 

δασμολογικές εισφορές, διότι αυτές υπόκεινται στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των 

τελωνείων. Όμως, γίνεται ειδική μνεία για την πρόταση θέσπισης νέου τιμολογίου 

δασμολογικών εισφορών που θα δέσμευε μόνο τους χριστιανούς εμπόρους, στους οποίους 
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συμπεριλαμβάνονταν και οι Έλληνες, η οποία εξεταζόταν από τον διοικητή των τελωνείων 

του Βανάτου (Directorul Consesiunii Vamale)
158

.  

Η δασμολογική πολιτική που εφάρμοζε η κεντρική διοίκηση είχε στόχο την 

οικονομική ενίσχυση του αυτοκρατορικού ταμείου και για αυτό το λόγο μεταβαλλόταν 

ανάλογα με τις ανάγκες και τα συμφέροντά της. Γεγονός που την οδηγεί να οργανώσει με τον 

βέλτιστο τρόπο την είσπραξη των φορολογικών εισφορών στους μεθοριακούς σταθμούς. 

Έτσι, τον Ιούλιο του 1733 το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου γνωστοποιεί την αυτοκρατορική 

απόφαση για την τροποποίηση είσπραξης των τελωνειακών εισφορών, σύμφωνα με την 

οποία ο φόρος ορίζονταν στα 17 craitari και θα εισπράττονταν μόνο μια φορά είτε κατά την 

είσοδο είτε κατά την έξοδο, με βάση τη χώρα καταγωγής που αναγράφονταν στο διαβατήριο 

του διακινητή των εμπορευμάτων. Η αυστριακή διοίκηση διαπιστώνοντας την έντονη 

εμπορική κινητικότητα στους μεθοριακούς σταθμούς του Βανάτου δεν περιορίστηκε μόνο 

στην επιβολή δασμολογικών τελών, αλλά φρόντισε την ασφάλεια και προστασία τόσο των 

εμπόρων όσο και των εμπορευμάτων. Τα στρατιωτικά συντάγματα των συνόρων 

επιφορτίζονταν με την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της ελεύθερης διέλευσης των 

εμπόρων, τόσο των χριστιανών όσο και των οθωμανών
159

.  

Ακόμη, από τις αρχειακές αναφορές προέκυψε ότι οι δασμολογικές εισφορές για έναν 

αλλοδαπό υπήκοο δεν σταματούσαν μόνο κατά την είσοδο ή την έξοδό του από τους 

μεθοριακούς σταθμούς, αλλά υπήρχαν τέλη και για την είσοδό του στην πόλη της Timişoara. 

Σε εντολή που βρέθηκε διευκρινίζονται τα τέλη που έπρεπε να πληρώνονται για να εισέλθει 

ένας οποιοσδήποτε ταξιδιώτης ή έμπορος στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο 

Πολέμου στη Βιέννη εξέδωσε εντολή, στις 27 Ιανουαρίου του 1773, προς τη Γενική 

Διοίκηση του Βανάτου στην Timişoara, σχετικά με τα τέλη που έπρεπε να καταβάλλονται 

από τους ταξιδιώτες και τους ξένους εμπόρους στο τελωνείο του στρατού για να εισέρχονται 

εντός των ορίων της οχυρωμένης πόλης (Poartă cetaţii)
160

.      

Η Αψβουργική Μοναρχία σε διατάγματα που εξέδωσε κάνει λόγο αποκλειστικά για 

«Έλληνες» εμπόρους, καθώς ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών πραγματοποιούνταν σε 

μεγάλο βαθμό από Έλληνες εμπόρους και ελληνικές κομπανίες. Συγκεκριμένα, στις 

αρχειακές ενότητες που ερευνήθηκαν υπάρχουν διατάγματα της κεντρικής αυτοκρατορικής 

αψβουργικής διοίκησης που αφορούν τους Έλληνες έμπορους, οι οποίοι διέρχονταν από τους 
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μεθοριακούς σταθμούς του Βανάτου Pančevo, Bela Crkva, Jupalnic (Orşova) και Mehadia. 

Μια περίπτωση που αποδεικνύει το ειδικό καθεστώς που διέπει τις σχέσεις των Ελλήνων 

εμπόρων με την αυστριακή διοίκηση ήταν αυτή του Σεπτεμβρίου του 1771. Σε αυτή, το 

Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη κατόπιν έντονης αλληλογραφίας με την Επαρχιακή 

Διοίκηση του Βανάτου εξέδωσε μια σειρά εντολών, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα του 

φόρου επιτηδεύματος που πλήρωναν οι Έλληνες έμποροι στο συνοριακό σταθμό του 

Jupalnic (Orşova). Έτσι, αποφασίστηκε ότι ο φόρος που αναλογούσε στους Έλληνες 

εμπόρους οριζόταν από τη σύμβαση μεταξύ της Επαρχιακής Διοίκησης του Βανάτου στην 

Timişoara και της Ελληνικής Εμπορικής Κομπανίας
161

. Η έντονη εμπορική δραστηριότητα 

των Ελλήνων προκάλεσε αντιπαραθέσεις μεταξύ των αρμόδιων οργάνων της διοίκησης του 

Βανάτου που διευθετήθηκε με ανάλογη διαταγή. Αναλυτικότερα, τον Οκτώβριο του 

επόμενου έτους εντοπίστηκαν αποσπάσματα πρακτικών από τις συνεδριάσεις της 

Αυτοκρατορικής Στρατιωτικής Επιτροπής (K. K. Militar Commission), όπου καταγράφονταν 

απόκλιση στην εφαρμογή των κανονισμών, σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις των 

Ελλήνων εμπόρων στα στρατιωτικά σύνορα, ανάμεσα στη Γενική Διοίκηση και την 

Επαρχιακή Διοίκηση του Βανάτου. Η Γενική Διοίκηση ισχυριζόταν ότι δεν θα έπρεπε να 

καταβάλλονται φόροι από τη Ελληνική Εμπορική Κομπανία, καθώς τελούσε υπό την 

προστασία του στρατού
162

. 

Σε προηγούμενες αναφορές κατέστη σαφές ότι οι Έλληνες διακινούσαν τεράστιο 

όγκο εμπορευμάτων από τους συνοριακούς σταθμούς, παρόλα αυτά κάποιες φορές 

διαπιστώνονταν παρατυπίες και παραβιάσεις των κανονισμών, οι οποίες επέφεραν την 

παρέμβαση της αυστριακής διοίκησης. Πράγματι, τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 

1772 εντοπίστηκε μια περίπτωση παραβίασης των τελωνειακών ρυθμίσεων από οθωμανούς 

υπηκόους. Το Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη απέστειλε οδηγίες προς το στρατιωτικό 

σύνταγμα στα ιλλυρικά σύνορα σχετικά με την διαχείριση της παραβίασης του Κανονισμού 

της 19
ης

 Μαΐου του 1769 και της Πατέντας του 1725 που αφορούσαν τη διεξαγωγή του 

εμπορίου στις αυτοκρατορικές αυστριακές περιοχές από τους οθωμανούς υπηκόους
163

.  

Η αυτοκράτειρα Maria Theresa στην προσπάθειά της να ενισχύσει τις εμπορικές 

συναλλαγές και να διευκολύνει τη διεξαγωγή του εμπορίου εξέδωσε νέα πατέντα που να 

εναρμονίζεται καλύτερα με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Η πρόθεση της αυτοκράτειρας 

ήταν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα και προβλήματα που ανέκυπταν κατά την μεταφορά 
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προϊόντων από οθωμανούς υπηκόους. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1774 και τον Ιανουάριο του 

1775 εντέλλονταν προς το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη και τις στρατιωτικές 

Διοικήσεις των Συνταγμάτων στα γερμανικά, ρουμανικά και ιλλυρικά σύνορα να 

υλοποιηθούν οι νέοι κανονισμοί. Σύμφωνα με τα άρθρα της Πατέντας ρυθμίζονταν οι όροι 

των εμπορευματικών συναλλαγών στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας για τους Έλληνες και 

τους Οθωμανούς
164

. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον αυτοκράτορα Iosif II, 

παρατηρείται ότι το δασμολογικό καθεστώς ακολούθησε παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές 

με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Έτσι, οι δασμοί για το έτος 1789 εναρμονίζονταν 

αναλογικά με την ζήτηση που είχαν τα μεταφερόμενα προϊόντα˙ διαπιστώνεται ότι σε κάποια 

προϊόντα ίσχυαν οι παλαιές τιμολογήσεις, ενώ σε κάποια άλλα οι νέες
165

.     

Η ανάπτυξη του εμπορίου που συντελέστηκε στην αψβουργική επικράτεια, 

δημιούργησε ένα επιπλέον ζήτημα σχετικά με την κυκλοφορία των νομισματικών μονάδων 

από διάφορες χώρες. Η αψβουργική διοίκηση εντόπιζε συχνά φαινόμενα παραχάραξης και 

πραγματοποίησης συναλλαγών με νομίσματα είτε κάλπικα είτε προερχόμενα από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ακόμη, η αγορά και πώληση προϊόντων με τα παραπάνω 

νομίσματα προκαλούσε την απώλεια εσόδων για την αψβουργική οικονομία.  Έτσι, για να 

περιορίσουν τις οικονομικές ζημίες κατά την διεξαγωγή των συναλλαγών εφάρμοσαν μια 

σειρά από μέτρα. Με εντολή του 1771, το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη 

ενημέρωνε τους υφισταμένους των στρατιωτικών μονάδων στους τελωνειακούς σταθμούς 

ότι απαγορευόταν η κυκλοφορία ξένων νομισματικών μονάδων στις Επαρχίες του Στέμματος 

(Ţarile Ereditare). Διευκρινιζόταν, ακόμη, ότι τα τουρκικά γρόσια και τα τάλιρα από τη 

Ραγκούζα (taleri raguzani) σε περίπτωση που εντοπίζονταν σε κυκλοφορία θα 

κατάσχονταν
166

. Το 1787 το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου για μια ακόμη φορά εφιστά την 

προσοχή των τελωνειακών αρχών σχετικά με την κυκλοφορία οθωμανικών νομισματικών 

μονάδων. Για αυτό το λόγο γίνονταν συχνές αναφορές στις οικονομικές ζημίες του 

αυτοκρατορικού ταμείου, εφόσον οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με νομίσματα που 

κατέφθαναν από την Κωνσταντινούπολη σε βάρος του ισοζυγίου των εμπορικών 

συναλλαγών
167

.   

Συνοψίζοντας, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα ρουμανικά κρατικά αρχεία τόσο 

του Βουκουρεστίου όσο και της Timişoara αποτέλεσε πολύτιμο αρωγό για την πληρέστερη 
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κατανόηση της οργάνωσης των τελωνείων, των συνθηκών που επικρατούσαν στους 

συνοριακούς σταθμούς, όπως επίσης και το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε. 

Οι συλλογές του πρωτογενούς αρχειακού υλικού που αποδελτιώθηκαν απέδειξαν μέσα από 

συγκεκριμένες περιπτώσεις τον τρόπο λήψης αποφάσεων που αφορούσαν τους τελωνειακούς 

σταθμούς και αντιμετώπισης των ζητημάτων που προέκυπταν. Τέλος, μέσα από τα 

διατάγματα, τις εντολές, τα υπομνήματα και την αλληλογραφία φαίνεται ότι η διοίκηση των 

Αψβούργων οργάνωσε και κατεύθυνε τον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών με 

τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρει να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη, αλλά 

και να ελέγξει τις εμπορευματικές διαδρομές των συναλλαγών μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Διαπιστώνεται από το πλήθος των διαταγών που εξέδωσε για την ενίσχυση των εσόδων της 

Αψβουργικής Μοναρχίας ότι αδυνατούσε ως ένα βαθμό να ελέγξει πλήρως τις συναλλαγές 

των οθωμανών υπηκόων με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να κλείνει με παθητικό για την 

αυτοκρατορία. Και ενώ λοιπόν, οι δασμολογικές και νομισματικές διατάξεις ίσχυαν και 

εφαρμόζονταν, ο έμπορος οθωμανός υπήκοος κατόρθωσε να κυριαρχήσει στις εμπορικές 

συναλλαγές συγκριτικά με τους αυστριακούς εμπόρους και να συγκεντρώσει τεράστια 

οικονομικά κεφάλαια.  

Η διέλευση των ατόμων και των εμπορευμάτων από τα σύνορα διεπόταν από 

συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες με την ύπαρξη και τη λειτουργία λοιμοκαθαρτηρίων.    

Η παρουσίαση του καθεστώτος που ίσχυε γίνεται βάση των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

από τις αρχειακές ενότητες και καταγράφεται ο τρόπος λειτουργίας τους, η ανησυχία της 

αυστριακής διοίκησης για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της ασφάλειας 

των συνόρων. Κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο οι περιοχές έρευνας μαστίζονταν 

περιοδικά από επιδημικές εξάρσεις λοιμωδών νοσημάτων, όπως η χολέρα ή η πανούκλα, και 

για αυτό το λόγο οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα και τα ζώα που μετακινούνταν εκατέρωθεν 

των συνόρων των δυο αυτοκρατοριών υπόκεινται σε καραντίνες. Η υποχρεωτική παραμονή 

τόσο των ανθρώπων, όσο και των εμπορευμάτων σε συγκεκριμένα σημεία – σταθμούς 

(λοιμοκαθαρτήρια) της Αυστροουγγαρίας επιβαλλόταν προτού εισέλθουν, διέλθουν και 

προωθηθούν στους προορισμούς τους. Οι σταθμοί αυτοί ήταν τελωνεία και ακολουθούνταν 

προκαθορισμένη περίοδος καραντίνας, για να προφυλαχτεί υγειονομικά ο πληθυσμός της 

Αυστροουγγαρίας από μεταφερόμενες ασθένειες.  

Η περίοδος καραντίνας αρχικά στα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν 42 

ημέρες για άτομα και εμπορεύματα. Με εντολή του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου, που 

έδρευε στην Βιέννη, διατάχθηκε στις 6 Μαΐου του 1730 οι ημέρες της καραντίνας που 
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προβλέπονταν για τους ανθρώπους να μειωθούν σε 28, ωστόσο όμως τα εμπορεύματα έπρεπε 

να παραμένουν υποχρεωτικά για 42 ημέρες
168

. Κατά την περίοδο παραμονής στα 

λοιμοκαθαρτήρια απαιτούνταν η αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και ο εντατικός 

έλεγχος, ώστε να προφυλάσσεται η αυστροουγγρική αυτοκρατορία από την εξάπλωση 

επιδημίας, που ενίοτε εκδηλωνόταν στις οθωμανικές επαρχίες. Ακόμη, το Γενικό Συμβούλιο 

Πολέμου στη Βιέννη ζητούσε να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον 

ακριβή αριθμό των κτιρίων καραντίνας και τη χωρητικότητα αυτών σε ανθρώπους, ζώα και 

εμπορεύματα
169

. Βέβαια, τα άτομα που δεν εκδήλωναν συμπτώματα κάποιας λοιμώδους 

ασθένειας και δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας για τη μετάδοση ασθενειών, κρίνονταν υγιή 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια επέτρεπαν την είσοδό τους στα εδάφη 

της Αψβουργικής Μοναρχίας με την χορήγηση πιστοποιητικού υγείας. Τα απαραίτητα 

υγειονομικά πιστοποιητικά εκδίδονταν από τους προϊσταμένους των γραφείων καραντίνας. Η 

διαδικασία αυτή επιβεβαιώνεται από την εντολή που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1753 από 

το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη και όριζε ότι τα άτομα που κρίνονταν υγιή ήταν 

σε θέση να διέλθουν απρόσκοπτα από τα εδάφη της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας
170

.   

Ακόμη, σύμφωνα με αυτοκρατορικό διάταγμα, στα άτομα που παρέμεναν στα 

λοιμοκαθαρτήρια παρέχονταν υγειονομική περίθαλψη και σίτιση. Αυτό προκύπτει από 

έγγραφα των πρακτικών της Υγειονομικής Επιτροπής στην Timişoara, σύμφωνα με τις 

εντολές που αποστάλθηκαν στις διοικήσεις των συνοριακών ζωνών του Άνω, Κάτω και 

Μέσου Δούναβη, όπου εντέλλονταν να εξασφαλιστεί η επαρκής σίτιση των ατόμων που 

προέρχονταν από τις γειτονικές οθωμανικές επαρχίες, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους 

στις καραντίνες
171

. Σε συνέχεια των προηγουμένων εκτός από την διασφάλιση των 

επισιτιστικών αναγκών, το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στην Βιέννη χρηματοδοτούσε τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων των λοιμοκαθαρτηρίων και των ατόμων που βρίσκονταν σε 

αυτά. Η εντολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στην Επαρχιακή Διοίκηση της Timişoara με 

επισυναπτόμενες τις υγειονομικές οδηγίες καραντίνας από την Αυτοκρατορική Επιτροπή 

Υγείας το Comisia Aulica Sanita
172

,
173

.  
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Τέλος, ειδικές διατάξεις εφαρμόζονταν από τα διοικητικά όργανα των μεθοριακών 

σταθμών που αφορούσαν τον τρόπο αποθήκευσης και διατήρησης των προϊόντων που 

παρέμεναν στις καραντίνες. Το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη ενημέρωνε τις 

καραντίνες των συνοριακών ζωνών του Άνω και Κάτω Δούναβη, καθώς και τους κατοίκους 

του Βελιγραδίου, του Βιδινίου ότι τα εμπορεύματα των οθωμανών υπηκόων και των 

Ελλήνων εμπόρων θα αποθηκεύονταν ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, 

προσδιορίζονταν ο απαιτούμενος χρόνος αποθήκευσης του εισαγόμενου μαλλιού και του 

βαμβακιού από τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
174

. Παράλληλα, βρέθηκε η 

εντολή του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου προς τους σταθμούς των λοιμοκαθαρτηρίων, τις 

διοικήσεις των στρατιωτικών συνταγμάτων στα γερμανικά και ιλλυρικά σύνορα, σύμφωνα 

με την οποία διατάσσονταν το πλυμένο μαλλί που μετέφεραν οι Έλληνες έμποροι από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία προς τις Επαρχίες του Στέμματος (Ţările Ereditare) δεν έπρεπε να 

πλένεται ξανά στους σταθμούς καραντίνας
175

. 

Οι εντολές και οι γραπτές αναφορές σχετικά με την υγειονομική κατάσταση στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα μέτρα προφύλαξης των συνόρων της Αυστροουγγαρίας 

από επιδημικές εξάρσεις εκείνης της περιόδου, είναι πολυάριθμες στις εξεταζόμενες 

αρχειακές ενότητες, υπό τη μορφή διαταγμάτων που εξέδιδε το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου 

στη Βιέννη
176

. Το έντονο ενδιαφέρον του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου στη Βιέννη σχετικά 

με την κατάσταση της υγείας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία επιβεβαιώνεται από την 

εντολή που εξέδωσε στις 10 Οκτωβρίου του 1731 και κοινοποιούνταν στην Αυτοκρατορική 

Στρατιωτική Διοίκηση του Βανάτου στην Timişoara. Σύμφωνα με αυτή απαγορεύονταν  η 

είσοδος στα εδάφη της αυτοκρατορίας σε όλους τους Οθωμανούς υπηκόους, εξαιτίας της 

επιδημίας που είχε ξεσπάσει στις γειτονικές οθωμανικές επαρχίες υπό τον φόβο εξάπλωσής 

της στην Αυστροουγγαρία
177

. Σε άλλη εντολή εντοπίζεται η ανησυχία και ο προβληματισμός 

της κεντρικής διοίκησης στη Βιέννη για τις υγειονομικές συνθήκες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Οπότε, διατάσσονταν συχνά η συλλογή πληροφοριών από οποιαδήποτε 

δυνατή πηγή σχετικά με την κατάσταση της υγείας στη γείτονα χώρα, καθώς αποτελούσε το 

ανατολικό της σύνορο και την κύρια είσοδο υποκειμένων και προϊόντων από τις χώρες της 

Ανατολής
178

.  
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Η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρούνταν στα ανατολικά σύνορα, εξαιτίας του 

διαμετακομιστικού εμπορίου και η ανησυχία για τους υγειονομικούς κινδύνους, 

αντικατοπτρίζεται στην Αυτοκρατορική Πατέντα που εκδόθηκε το 1770. Ειδικότερα, με αυτή 

ρυθμίζονταν και ορίζονταν η οργάνωση των υγειονομικών ζωνών και των σταθμών 

καραντίνας, τα καθήκοντα του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και τα 

μέτρα πρόληψης κατά της χολέρας μέσα από συγκεκριμένους κανονισμούς
179

. Σε έκθεση του 

επόμενου έτους, το Μάιο και τον Ιούνιο του 1771, το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου ενίσχυσε 

τη συνοριακή ζώνη και παρείχε την αναγκαία οικονομική ενίσχυση για το ιατρικό 

προσωπικό, ώστε να τηρούνται με αυστηρότητα οι υγειονομικές διατάξεις, όπως επίσης και 

για να εξασφαλιστεί η συντήρηση και καταλληλότητα των κτιρίων της καραντίνας
180

. Οι 

ενέργειες για την υγειονομική προφύλαξη της Αυστροουγγαρίας αποδεικνύονται με το 

παράδειγμα της αποστολής ενός γιατρού, εντολοδόχου της κεντρικής διοίκησης που θα 

έλεγχε και θα κατέγραφε την υγειονομική κατάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Ṭara 

Romaneasca) και στο Βιδίνιο
181

. Επιπλέον, η Υγειονομική Επιτροπή που βρισκόταν στην 

Timişoara ενημερωνόταν για την κατάσταση που επικρατούσε στις συνοριακές ζώνες της 

επαρχίας του Βανάτου μέσω εκθέσεων που αποστέλλονταν από τις στρατιωτικές διοικήσεις 

των συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, σε έγγραφο του Ιουλίου του 1773 διαπιστώθηκε η 

επικοινωνία της υγειονομικής επιτροπής με το τελωνείο της Ostrova (σημερινό Ostrovo) και 

τη στρατιωτική διοίκηση της συνοριακής ζώνης του Άνω Δούναβη στην Pančiova, σχετικά 

με τη γνωμοδότηση για την κατάσταση της υγείας των ατόμων που προέρχονταν από την 

οθωμανική επαρχία μέσω του περάσματος του Δούναβη στον τελωνειακό σταθμό της 

Ostrova
182

.  

Η υγειονομική μέριμνα για την προστασία των επαρχιών της Αψβουργικής 

Μοναρχίας από την μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες. 

Το 1782 παρατηρήθηκε έξαρση κρουσμάτων χολέρας στις συνοριακές περιοχές, κυρίως στις 

επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας˙ έτσι η κεντρική διοίκηση εξέδωσε μια σειρά 

μέτρων για να σταματήσει η εξάπλωση της χολέρας στα δικά της εδάφη, εντείνοντας τους 

υγειονομικούς ελέγχους στους μεθοριακούς σταθμούς
183

. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνταν 

στους σταθμούς του Jupalnic και της Pančiova περιελάμβαναν την αυστηρή τήρηση των 
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υγειονομικών κανόνων που εκδόθηκαν από την Βιέννη, με επισήμανση να ανοίγονται και να 

απολυμαίνονται όχι μόνο τα δέματα των προϊόντων, αλλά ακόμη και η αλληλογραφία
184

. Και 

ενώ λοιπόν οι καραντίνες ακολουθούσαν τις υγειονομικές διατάξεις του 1775, έτσι όπως 

αυτές θεσπίστηκαν κατά την διακυβέρνηση της Maria Theresa, ο όγκος των εμπορικών 

συναλλαγών αυξάνονταν με τους Έλληνες εμπόρους. Μάλιστα την ίδια χρονιά υπάρχει 

αίτημα τους προς τις αυστριακές αρχές να γίνει επέκταση του χώρου της καραντίνας στο 

Jupalnic, τόσο για τη διαμονή των ίδιων όσο και για τους χώρους αποθήκευσης και 

απολύμανσης του μαλλιού και του βαμβακιού
185

. Μέχρι και τα τέλη του 18
ου

 αιώνα ο 

αριθμός των εμπόρων οθωμανικής υπηκοότητας που διέρχονταν των συνόρων μεταξύ των 

δυο αυτοκρατοριών ήταν τέτοιου μεγέθους που ζήτησαν την άδεια ανέγερσης κτιριακού 

συγκροτήματος κατά τα πρότυπα της εποχής, του λεγόμενου “Hanul turcesc”, στο μεθοριακό 

σταθμό του Jupalnic. Όμως η κεντρική αυτοκρατορική διοίκηση απέρριψε το αίτημά τους, 

ώστε στην περιοχή καραντίνας να υπάρχουν μόνο οι αρμόδιες αυτοκρατορικές κτιριακές 

υποδομές για τον καλύτερο έλεγχο των εμπόρων
186

.  

Η κεντρική αυτοκρατορική διοίκηση τόνιζε στους υπαλλήλους των μεθοριακών 

σταθμών κατά την περίοδο καραντίνας να σέβονται και να διευκολύνουν τους οθωμανούς 

υπηκόους που ασχολούνται με το εμπόριο, ως απόρροια των συμφωνιών μεταξύ της 

Αψβουργικής Μοναρχίας και της Υψηλής Πύλης
187

. Από τις περιπτώσεις εντολών, διαταγών 

και υπομνημάτων που εξετάστηκαν παραπάνω διαπιστώνεται η μέριμνα και η ανησυχία για 

την υγειονομική ασφάλεια των υπηκόων στην επικράτεια της Αυστροουγγαρίας, αλλά και το 

προστατευτικό πλέγμα που δημιουργήθηκε για τους Έλληνες εμπόρους που μετακινούνταν 

εκατέρωθεν των συνόρων. Παράλληλα, η εφαρμογή των πολιτικών προστασίας και 

διευκόλυνσης αποτυπώνει την ευνοϊκή αντιμετώπιση των Ελλήνων εμπόρων, καθώς οι 

δραστηριότητές τους ενίσχυαν την οικονομία της Αυστροουγγαρίας.      

Στα σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου 

οργάνωσε σταθμούς φύλαξης και σχημάτισε επαρχιακή πολιτοφυλακή με σκοπό την τήρηση 

της ασφάλειας των επαρχιών της. Η Επαρχιακή Διοίκηση του Βανάτου ανέλαβε την 

οργάνωση, τη διοίκηση και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότησή 
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τους, σύμφωνα με έγγραφα του 1753
188

. Επιπλέον, η Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία στα 

πλαίσια φύλαξης των συνόρων της με την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1753 προχώρησε 

στην επισκευή και ανέγερση στρατώνων για τα συντάγματα του ιππικού και του πεζικού 

κατά μήκος του Δούναβη προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Ţara Românească). Ο σκοπός 

ήταν η φύλαξη των συνόρων, για αυτό προτάθηκε η οργάνωση στρατώνων σε ορισμένες 

περιοχές του Βανάτου, όπως προκύπτει από υπηρεσιακό έγγραφο της Επαρχιακής Διοίκησης 

του Βανάτου στην Timişoara
189

. Ακόμη, τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου η Επαρχιακή 

Διοίκηση του Βανάτου απέστειλε ενημερωτική έκθεση στο Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη 

Βιέννη σχετικά με την επισκευή και ανέγερση στρατώνων στις πόλεις Pančiova, Palanca 

Nouă, Mehadia, Lugoj και Caransebeş
190

. Ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους σε έκθεση προς 

το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη για την φύλαξη των συνόρων με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ανακοινώνεται η μόνιμη εγκατάσταση πολιτοφυλακής στις περιοχές Palanca 

Nouă, Pančiova και Orşova που συνορεύουν με επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
191

. 

Η προηγούμενη απόφαση επισφραγίστηκε από αυτοκρατορική πατέντα που εκδόθηκε, 

σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η λειτουργία επαρχιακής πολιτοφυλακής στις πόλεις 

Pančiova, Palanca και Mehadia και η οργάνωση ενός στρατώνα στην πόλη της Timişoara 

χωρητικότητας 5 λόχων
192

.      

Στους τελωνειακούς μεθοριακούς σταθμούς της Αυστροουγγαρίας με την  

Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαιτίας της αποθήκευσης πληθώρας προϊόντων και 

εμπορευμάτων που μεταφέρονταν εκατέρωθεν των συνόρων, είτε μέσω του Δούναβη είτε 

μέσω των οδικών αρτηριών, παρατηρήθηκαν κρούσματα εγκληματικότητας, περιπτώσεις 

λαθρεμπορίου, ληστειών και αρπαγών. Στις περιπτώσεις αυτές η αυστροουγγρική διοίκηση 

υπήρξε αυστηρή και όριζε βαριές ποινές φυλάκισης. Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση που 

προέκυψε κατά την αποδελτίωση του αρχειακού υλικού ενός οθωμανού υπηκόου ονόματι 

Iann Constantin, ο οποίος ληστεύτηκε και δολοφονήθηκε, και με διαταγή που εκδόθηκε από 

το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη στις 19 Οκτωβρίου του 1731 οριστικοποιήθηκε η 

διαδικασία της τιμωρίας των συλληφθέντων, όπως επίσης και η αποζημίωση των συγγενών 

του. Στο έγγραφο απαντώνται τα ονόματα του Omer Aga και του Apostoli Thoma, αλλά λόγω 

παλαιότητας του εγγράφου δεν κατέστη δυνατή η άντληση περαιτέρω πληροφοριών για την 
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υπόθεση˙ βέβαια να τονιστεί ότι το έγγραφο προέρχεται από τη Γενική Στρατιωτική 

Διοίκηση της Timişoara
193

.   

Η Αψβουργική Μοναρχία λειτουργούσε και αποφάσιζε στα πλαίσια τήρησης της 

νομιμότητας και της ευταξίας στους συνοριακούς σταθμούς και γι’ αυτό τα κρούσματα 

εγκληματικότητας τιμωρούνταν με βαριές ποινές. Μια ανάλογη περίπτωση ήταν και η 

επόμενη, αυτή του Lazar Constantin, ο οποίος καταδικάστηκε από τους επαρχιακούς 

ελεγκτές και τον αυτοκρατορικό στρατηγό σε καταναγκαστική εργασία 2 χρόνων για την 

κλοπή αλόγων και την πρόκληση τραυματισμών με μαχαίρι στον έπαρχο που πήγε να τον 

συλλάβει
194

. Η ημερομηνία της καταδίκης του εκδόθηκε το 1735 από τις αρμόδιες αρχές 

στην Timişoara, όπου είχε καταδικαστεί σε καταναγκαστική εργασία 2 χρόνων, αλλά επειδή 

υπέπεσε στο ίδιο παράπτωμα η ποινή του μετατράπηκε σε θάνατο με απαγχονισμό
195

.           

Το 1770 η Επαρχιακή Διοίκηση του Βανάτου στην Timişoara, σύμφωνα με την 

αυτοκρατορική πατέντα όρισε νέα μέτρα προστασίας των συνοριακών σταθμών από τους 

ληστές που εφορμούσαν από τις γειτονικές οθωμανικές επαρχίες. Έτσι, οργανώθηκε 

στρατιωτικός σταθμός που είχε αναλάβει τον έλεγχο των γύρω περιοχών, όπου λυμαίνονταν 

εγκληματικά στοιχεία
196

˙ ενώ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1771 εκδόθηκε από το 

Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στην Βιέννη εντολή για τα ιλλυρικά σύνορα. Στην εντολή 

περιέχονταν η αλληλογραφία με τον Γενικό Στρατηγό των Σλάβων στο Πετροβαράντιν, 

σχετικά με την ενίσχυση των φρουρών της στρατιωτικής ζώνης για την εξάλειψη 

φαινομένων ληστείας
197

. Η αυστριακή διοίκηση καλούνταν συχνά να αντιμετωπίσει 

παρόμοια περιστατικά, κυρίως με ληστές που εφορμούσαν από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες 

στα αψβουργικά εδάφη και για αυτό το λόγο αύξησε τις στρατιωτικές δυνάμεις της 

συνοριακής γραμμής, γνωστοποιώντας τα μέτρα στον φαναριώτη έλληνα πρίγκιπα της 

Μολδοβλαχίας, Κωνσταντίνο Υψηλάντη
198

.  

Η κατάσταση στα ιλλυρικά και ρουμανικά σύνορα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

εξομαλύνθηκε τα επόμενα χρόνια, διότι εντοπίστηκαν διαταγές και εντολές που μαρτυρούν 

την ορθή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών και την εύρυθμη λειτουργία των 

συνοριακών σταθμών. Το Σεπτέμβριο του 1771 υπάρχει αλληλογραφία του Γενικού 
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Συμβουλίου Πολέμου στην Βιέννη μεταξύ των υπαλλήλων, καθώς και των αξιωματικών στα 

σύνορα για θέματα που άπτονταν της μετακίνησης ανθρώπων από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και εξουσιοδοτούσε τη Γενική Διοίκηση του Βανάτου να απαντά στα έγγραφα 

αιτήματα της Υψηλής Πύλης
199

. Η ομαλότητα των σχέσεων και η απρόσκοπτη διεξαγωγή 

του διαμετακομιστικού εμπορίου καταγράφεται στις τριμηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση 

των συνταγμάτων, των αξιωματικών των συνόρων και των διερχόμενων οθωμανών υπηκόων 

που υποβάλλονταν στο Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στην Βιέννη
200

.  

Τέλος, η μετακίνηση των υποκειμένων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς τις 

αυστροουγγρικές περιοχές πραγματοποιούνταν με την επίδειξη επίσημων εγγράφων. Σε 

έγγραφο του 1767 και του 1768 ορίζονταν ο τρόπος της έκδοσης διαβατηρίων για  άτομα που 

προέρχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
201

. Το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη 

Βιέννη αποφάσισε και διέταξε τη μορφή και τον τύπο των διαβατηρίων που θα έπρεπε να 

επιδεικνύουν οι Οθωμανοί και οι Οθωμανοί υπήκοοι, τα οποία θα καταθέτονταν στις 

υπηρεσίες των υγειονομικών ζωνών
202

. Παράλληλα, σε υπόμνημα της Επαρχιακής Διοίκησης 

του Βανάτου στην Timişoara αποσαφηνίζεται το καθεστώς που ίσχυε για τους Οθωμανούς 

υπηκόους που διέρχονταν από τις Επαρχίες του Στέμματος (Ţarile Ereditare). Η εντολή αυτή 

απευθυνόταν προς τις υπηρεσίες καραντίνας και αφορούσε τα διαβατήρια που θα έπρεπε να 

έχουν οι Οθωμανοί και οι Οθωμανοί υπήκοοι, οι οποίοι μετακινούνταν για εμπορικούς ή 

άλλους λόγους
203

. 

Μέσα από την γραπτή αναφορά του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου το έτος 1768, η 

οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα προηγούμενων αυτοκρατορικών διαταγμάτων, φανερώνει 

ότι κάποια άτομα τύχαιναν ιδιαίτερης μεταχείρισης κατά την μετακίνησή τους από τους 

συνοριακούς σταθμούς. Οι έμποροι που είχαν αναπτύξει πληθώρα εμπορευματικών 

δραστηριοτήτων ευνοούμενοι των παραπάνω διαταγμάτων είχαν εξασφαλίσει την 

απλοποίηση της διαδικασίας εισόδου και εξόδου στους συνοριακούς σταθμούς των 

εμπορικών τους αντιπροσώπων. Σε αρχειακό έγγραφο περιλαμβάνεται η αλληλογραφία των 

Οθωμανών υπηκόων με εμπόρους και κατοίκους που διέμεναν στο Βανάτο και αποτελούσε 

αποδεικτικό για την απρόσκοπτη και ελεύθερη διέλευσή τους στα σύνορα
204

.    
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Η αψβουργική διοίκηση συνειδητοποιώντας την έντονη κινητικότητα οθωμανών 

υπηκόων στους μεθοριακούς σταθμούς ανέπτυξε ένα σύστημα καταγραφής και ελέγχου των 

ατόμων που διέρχονταν. Έτσι, το 1769 το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου εφάρμοσε ένα 

σύστημα καταγραφής των οθωμανών υπηκόων για να διαπιστωθεί επίσημα ο αριθμός των 

ατόμων που διέρχονταν και διέμεναν στις Επαρχίες του Στέμματος, ώστε να είναι ενήμερη 

για τον αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνταν σε αυτές
205

.   

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών στα τέλη του 18
ου

 

αιώνα ευνοούσαν την ελεύθερη μετακίνηση των οθωμανών και των αυστριακών υπηκόων με 

σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Έτσι, από το 1791 και 

έπειτα  απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες επίδειξης των διαβατηρίων και των πιστοποιητικών, 

σύμφωνα με την αυτοκρατορική εντολή που αποστάλθηκε στις διοικητικές αρχές των 

μεθοριακών σταθμών
206

. Η πολιτική που ακολουθήθηκε τη δεκαετία του 1790 ανανέωσε τις 

ήδη υπάρχουσες συμφωνίες της Αψβουργικής Μοναρχίας και της Υψηλής Πύλης με τις 

διμερείς τους σχέσεις στον τομέα του διαμετακομιστικού εμπορίου να επισφραγίζονται με 

αυτοκρατορικές πατέντες και σουλτανικά φιρμάνια
207

.  

 

1.5. Οι διαδρομές του εμπορίου 

 

Η μετακίνηση των ορθόδοξων οθωμανών υπηκόων εμπόρων από την Μακεδονία 

μαζικότερα ξεκίνησε το 16
ο 

και κορυφώθηκε στα τέλη του 18
ου

 αιώνα με τις περισσότερες 

ελληνικές κοινότητες να έχουν βιώσει ημέρες μεγάλης ανάπτυξης και ευημερίας. Τα 

καραβάνια από την Μακεδονία ξεκινούσαν από διάφορες πόλεις της όπως, την Σιάτιστα και 

την Κοζάνη, φορτωμένα με εμπορεύματα του τόπου αλλά και γενικά της Ανατολής και 

ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές κατά τον ρου των ποταμών ή μέσα από ορεινά 

περάσματα κατευθυνόμενοι προς τις πόλεις της βαλκανικής και της Μεσευρώπης. Στη 

συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα να 

σκιαγραφηθούν οι διαδρομές των εμπόρων που φτάνουν στις περιοχές μελέτης.  

Οι έμποροι επέλεγαν τις διαδρομές που ήταν ήδη γνωστές από τα βυζαντινά χρόνια 

και χρησιμοποιούνταν από τότε για εμπορικούς και στρατιωτικούς λόγους. Οι διαδρομές 

αυτές ακολουθούσαν την Εγνατία οδό και ξεκινούσαν δυτικά από το Δυρράχιο με 
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κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη και από εκεί οδηγούσαν προς το βορρά στο Βελιγράδι ή 

προς την ανατολή στην Κωνσταντινούπολη
208

. Οι διαδρομές αυτές χρησιμοποιούνταν 

ασταμάτητα από τους εμπόρους κατά το πέρασμα του χρόνου παρά τις δυσκολίες που 

προέκυπταν και την αριθμητική μείωση των εμπόρων σε κάποιες περιόδους
209

. Τα 

δρομολόγια και οι πορείες των καραβανιών άλλαζαν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τον 

κίνδυνο ληστρικών επιδρομών και το εμπορικό ενδιαφέρον. 

Μια γνωστή διαδρομή, όπως αυτή αναφέρεται μέσα από τις βιβλιογραφικές πηγές, 

ήταν η διαδρομή που ξεκινούσε από την Δυτική Μακεδονία με κατεύθυνση προς την 

Θεσσαλονίκη, έπειτα οδηγούσε βόρεια παράλληλα με την κοιλάδα του Αξιού προς το 

Μοναστήρι και από εκεί μέσω της κοιλάδας του Μοράβα έφτανε στην πόλη του 

Βελιγραδίου. Από το Βελιγράδι κάποιοι έμποροι συνέχιζαν την πορεία τους και αφού 

περνούσαν τον ποταμό Σάβο, έμπαιναν σε αυστροουγγρικά εδάφη, στην πόλη Ζέμουν 

(Σεμλίνο)
210

. Για κάποιους η πορεία συνέχιζε προς την πόλη Νεόφυτο (Novi Sad) και από 

εκεί έφταναν στην Πέστη και την Βιέννη, ενώ για άλλους το ταξίδι συνεχιζόταν από το 

NoviSad προς την πόλη του Ptuj με τελικό προορισμό την Τεργέστη
211

. Την διαδρομή αυτή 

επέλεγαν πολλοί έμποροι, οι οποίοι είχαν ως τελικό προορισμό πόλεις της περιοχής του 

Βανάτου, όπου έφταναν μέσω του μεθοριακού σταθμού του Pančevo. 

Επίσης, από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας ξεκινούσαν και άλλες διαδρομές 

με διαφορετικούς σταθμούς με κατεύθυνση προς τις αυστριακές και ουγγρικές πόλεις. Άλλη 

μια πολυσύχναστη διαδρομή από τους Μακεδόνες εμπόρους είχε αφετηρία την πόλη της 

Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς το Μελένικο, έπειτα τη Νίσσα και το Βελιγράδι, αλλά 

ήταν ορεινή και δύσκολη με δύσβατα μονοπάτια. Μια ακόμη διαδρομή που ακολουθούσαν οι 

έμποροι είχε ως αφετηρία την πόλη των Σερρών με κατεύθυνση προς το Μελένικο και την  
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Σόφια και έπειτα έφταναν στο Βιδίνι
212

. Από εκεί όσοι είχαν τελικό προορισμό το Βανάτο 

μέσω του μεθοριακού σταθμού στην περιοχή Mehadia περνούσαν στα αυστριακά εδάφη και 

έφταναν στην πόλη Ορσόβα και Τέμεσβαρ. Από το Βιδίνι, όμως, υπήρχε διακλάδωση η 

οποία οδηγούσε τους εμπόρους προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Ţara Românească) και 

έπειτα στην Τρανσυλβανία. Τέλος, ακολουθούσαν την κοιλάδα του Στρυμόνα, όπου έφταναν 

στην Σόφια κι έπειτα κατευθύνονταν προς τη Νίσσα και το Βελιγράδι.
213

 Από τα μέσα του 

16
ου

 αιώνα τα έσοδα των τελωνείων στον Δούναβη παρουσίαζαν συνεχόμενη αύξηση και η 

κεντρική διοίκηση των Αψβούργων έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για την ορθή λειτουργία των 

συνοριακών σταθμών γεγονός που αποδεικνύει την έντονη χρήση των χερσαίων εμπορικών 

δρόμων κατά μήκος του ποταμού Δούναβη και των συνόρων των δυο αυτοκρατοριών από 

τους ορθόδοξους εμπόρους
214

. 

Βέβαια, σημαντικοί χερσαίοι δρόμοι είχαν αναπτυχθεί και προς τα δυτικά όπου 

συνέδεαν τις πόλεις που βρίσκονταν στο εσωτερικό της Μακεδονίας και της Ηπείρου με το 

λιμάνι του Δυρραχίου, της Βενετίας και της Τεργέστης. Οι διαδρομές που ξεκινούσαν από τις 

πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου έχουν απασχολήσει σπουδαίους περιηγητές 

του 19
ου 

αιώνα, όπως ο Leake και ο Pouqueville και τις έχουν περιγράψει λεπτομερώς στα 

βιβλία τους
215

. Μια από τις πιο γνωστές διαδρομές είχε ως αφετηρία την Σιάτιστα με 

κατεύθυνση προς τα Γρεβενά και το Μέτσοβο
216

. Η κοιλάδα του Αλιάκμονα ήταν ένας 

δρόμος που ακολουθούσαν τόσο οι Ηπειρώτες όσο και οι Μακεδόνες και έφταναν στο 

Βελιγράδι και από εκεί μέσω του Δούναβη και του Σάβου έμπαιναν στο Σεμλίνο
217

. Τέλος, 

ένας από τους κύριους άξονες επικοινωνίας των εμπόρων της Δυτικής Μακεδονίας με τις 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ήταν η διαδρομή Καστοριά – Κορυτσά. Χρησιμοποιούνταν 

από τους εμπόρους της Κοζάνης, της Σιάτιστας, της Εράτυρας (Σέλιτσας) και της Καστοριάς 
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Δρόμοι και Κόμβοι της Βαλκανικής από την Αρχαιότητα στην Ενωμένη Ευρώπη, Τομέας Πολεοδομίας 

Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
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με προορισμό την πόλη της Μοσχόπολης, η οποία αποτελούσε σπουδαίο κέντρο 

διαμετακομιστικού εμπορίου μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα
218

.
 

Οι εμπορικοί δρόμοι κατά μήκος της Βαλκανικής χερσονήσου αποτελούν την 

κυριότερη αρτηρία μετακίνησης ανθρώπων, διακίνησης προϊόντων, βιβλίων αλλά και νέων 

ιδεών. Οι εφημερίδες των Σιατιστινών αδερφών Μαρκίδων – Πούλιου από την Βιέννη μέσω 

των εμπόρων έφταναν μέχρι το Βουκουρέστι, όπως επίσης σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής 

γλώσσας μέχρι την περιοχή του Βανάτου και του Ardeal συνοδευόμενα από 

εκσυγχρονιστικές και επαναστατικές ιδέες και τον δυτικό τρόπο ζωής. Ενώ, για την πολιτική 

των Αψβούργων αποτελούσαν την δίοδο για την οικονομική τους διείσδυση στις αγορές της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ανατολής. 

Οι έμποροι μέσω των διαδρομών που περιγράφηκαν παραπάνω, αφού συγκέντρωναν 

τα προϊόντα της Βαλκανικής και της Ανατολής, οργάνωναν καραβάνια και τα διοχέτευαν 

στις αγορές της Ευρώπης. Η καταγραφή των προϊόντων έγινε με τη βοήθεια τόσο των 

βιβλιογραφικών πηγών όσο και του πλήθους των αρχειακών αναφορών που βρέθηκαν κατά 

την επιτόπια έρευνα. Μέσα από τις αρχειακές πηγές τόσο στην περιοχή του Βανάτου όσο και 

στην περιοχή της Τρανσυλβανίας, οι πρώτοι έμποροι που δραστηριοποιήθηκαν στις περιοχές 

αυτές ασχολούνταν με το εμπόριο ζωντανών ζώων και δερμάτων. Στο Βανάτο σε αρχειακές 

πηγές γίνεται λόγος για το εμπόριο χοίρων και βοοειδών, ενώ στην Τρανσυλβανία για 

εμπόριο αμνοεριφίων και μεταξοσκώληκα
219

. 

 Τα προϊόντα, λοιπόν, που εμπορεύονταν ήταν υφαντά της Μοσχόπολης και της 

Νάουσας, περσικά χαλιά, κόκκινο πιπέρι από την Καρατζόβα (Πύργοι), βαμβάκια από τις 

Σέρρες, δέρματα από τα χωριά της Μακεδονίας, γουναρικά από την Καστοριά, κόκκινα 

κρασιά από τα χωριά της Μακεδονίας – Νάουσα, Μελένικο, Σιάτιστα, Γουμένισα - κρόκο, 

κόκκινα και λευκά νήματα από τα Αμπελάκια, υφαντούς αλατζάδες για σκεπάσματα και 

καλύμματα σε μιντέρια και καναπέδες από την Κοζάνη, βαμβάκι από τις Σέρρες. Τα αρχεία 

των τελωνείων και η αλληλογραφία των κομπανιών για τα διακινούμενα εμπορεύματα 

αναφέρουν μαλλιά, μετάξι, σύκα, ρύζι, λεμόνια, χασέδες, λουλάκι, ζωντανά ζώα, δέρματα 

πρόβεια από την Μακεδονία και την Ανατολή, αλλαντικά αρμυρά από πρόβατο 

(παστουρμά), άλογα, θυμίαμα αλάτι, όσπρια, δρεπάνια, μαχαίρια και καπνό, αμύγδαλα, 
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δημητριακά, κάνναβη, κερί, λάδι, ξύγκι, σταφίδα προοριζόμενα για τις αγορές του Βανάτου 

και της Τρανσυλβανίας.
220

 

Οι έμποροι έφταναν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου αγόραζαν προϊόντα 

βιομηχανίας και είδη πολυτελείας. Οι εμπορικοί οίκοι των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και το 

δίκτυο συνεργατών τους, τους προμήθευε με προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας και ακριβά 

υφάσματα, όπως κρέπια Μπολόνιας, οργαντίνες, τσόχα, μετάξι, σκουλαρίκια, περιδέραια, 

δαφνόλαδο, πέρλες, μάντολες, τα οποία ήταν περιζήτητα στους Βογιάρους της Oltenia και 

της Muntenia. Ακόμη, εμπορεύματα από το Αμβούργο και την Λειψία όπως, η σοκολάτα, ο 

κεντημένος ταφτάς, γλυκά, πορσελάνες, έπιπλα και μουσελίνα έφταναν μέχρι τις αγορές της 

Κωνσταντινούπολης
221

. Τα προϊόντα αυτά τα έστελναν και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ως 

ένδειξη ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες απέδιδαν κέρδη. 

Οι έμποροι απαγορευόταν με επίσημα διατάγματα να μεταφέρουν και να 

εμπορεύονται κάποια είδη προϊόντων σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν μέταλλα όπως ο 

υδράργυρος, κατά τις περιόδους των πολεμικών συγκρούσεων των δυο αυτοκρατοριών,  

προϊόντα σιδήρου και κατά καιρούς απαγορεύονταν να ανοίγουν οινοπωλεία
222

. Την 

μεγαλύτερη αντίδραση, όμως, της κεντρικής διοίκησης προκαλούσε το εμπόριο νομισμάτων, 

το οποίο απέδιδε στους εμπόρους τεράστια κέρδη, ενώ ζημίωνε την Αψβουργική Μοναρχία. 

Οι έμποροι, όπως προκύπτει και από τις αρχειακές πηγές, προσπαθούσαν να ανταλλάξουν 

άμεσα τα οθωμανικά γρόσια εξαιτίας της μικρής συναλλακτικής τους αξίας στις περιοχές της 

Αυστροουγγαρίας, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με ουγγρικά φιορίνια
223

. Η 

ανταλλαγή των γροσίων με τα αξιόπιστα αυτοκρατορικά νομίσματα επέφερε την υπερτίμηση 
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των δεύτερων και το ισοζύγιο των συναλλαγών έκλεινε παθητικά για την Αυστροουγγαρία 

με αποτέλεσμα την λήψη μέτρων με σκοπό την  απαγόρευση του εμπορίου νομισμάτων
224

.Τα 

υπομνήματα της κεντρικής διοίκησης από τη Βιέννη προς τους μεθοριακούς σταθμούς και τις 

στρατιωτικές διοικήσεις απαιτούσαν την κατάσχεση των οθωμανικών γροσιών, τα οποία 

κατόπιν στέλνονταν στα αυτοκρατορικά νομισματοκοπεία για να μετατραπούν σε 

αυτοκρατορικά νομίσματα, συνήθως σε ουγγρικά φιορίνια
225

.  

 

1.6. Η συντεχνιακή οργάνωση μέσα από το παράδειγμα των κομπανιών της 

Τρανσυλβανίας 

 

Τα προνόμια που παραχωρήθηκαν από τους Πρίγκιπες της Τρανσυλβανίας και 

αργότερα από την αψβουργική Αυλή, συνέβαλαν στην συσσωμάτωση των εμπόρων σε 

κομπανίες. Η συντεχνιακή οργάνωση των εμπόρων αύξησε τον αριθμό Ελλήνων, 

δημιούργησε δίκτυα συνεργατών με αποτέλεσμα να διεκπεραιώνουν μεγάλο όγκο 

συναλλαγών σε πολλές από τις αγορές των πόλεων στις περιοχές μελέτης. 

Γενικότερα, η κομπανία αποτελούσε ένα επαγγελματικό σωματείο που στόχευε μέσω 

της εφαρμογής των προνομίων και των αποφάσεων της τοπικής και κεντρικής διοίκησης να 

οργανώσει τις εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα από ένα κανονιστικό 

πλαίσιο που θα της πρόσφερε προστασία από τον ανταγωνισμό και καλύτερους όρους 

διαβίωσης για τα μέλη της. Η συσσωμάτωση έδινε την δυνατότητα εκτός της ορθολογικής 

διαχείρισης των φορολογικών υποχρεώσεων προς το αυτοκρατορικό ταμείο και την Υψηλή 

Πύλη, αλλά και την προστασία τους από τις αυθαιρεσίες των κρατικών υπαλλήλων και του 

ρευστού νομικού καθεστώτος της εποχής
226

. Έτσι, οι πρώτες εμπορικές κομπανίες των 

Ελλήνων σχηματίστηκαν με αφορμή τις διατάξεις του πρίγκιπα RakocziI σύμφωνα με τα 

πρότυπα των αγγλικών εταιρειών (LevantCompany 16
ος

 αι.)
227

. Οι κομπανίες του Braşov και 
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του Sibiu κατάφεραν μέσα από το ειδικό προνομιακό καθεστώς να οργανώσουν την 

εμπορική δραστηριότητα με ένα δίκτυο συνεργατών από τις οθωμανοκρατούμενες περιοχές 

της νότιας βαλκανικής μέχρι την Βιέννη, να απολαμβάνουν σχετική διοικητική και δικαϊκή 

αυτονομία μέχρι και τον 19
ο
αιώνα

228
. Ο ιστορικός N. Iorga στο έργο του τονίζει ότι η 

οργάνωση και λειτουργία των κομπανιών βοήθησαν στην εξάλειψη παρωχημένων 

γερμανικών μεσαιωνικών θεσμών, οι οποίοι ευνοούσαν μόνο τους Σάξονες εμπόρους της 

Τρανσυλβανίας και από την άλλη στη δημιουργία στενών εμπορικών σχέσεων με την Δύση. 

Η οικονομική πολιτική των Αψβούργων και η επιδίωξή τους για την οικονομική 

διείσδυση στις αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ανατολής είχε ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία εταιρειών που ασχολούνταν με την διεξαγωγή του εμπορίου. Οι 

όροι και οι παράμετροι διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, όπως προαναφέρθηκε, 

θέτονταν από την κεντρική διοίκηση στην Βιέννη ανάλογα με τα συμφέροντά της. Έτσι, 

προέκυψαν διάφορες εταιρείες με σκοπό την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με την 

Ανατολή, τα Βαλκάνια και τη Νότια Μεσόγειο. Οι πιο γνωστές που συναντώνται τόσο σε 

βιβλιογραφικές όσο και σε αρχειακές πηγές ήταν η Compania orientală de comerţ 

(ανατολική κομπανία εμπορίου), η Societatea comercială din Timişoara (εμπορική εταιρεία 

στην Timişoara), η Societatea negustorilor Saşi din Sibiu (εμπορική εταιρεία Σαξόνων 

εμπόρων του Sibiu) και οι Companiile greceşti (ελληνικές κομπανίεςστις πόλεις του Sibiu, 

του Braşov και του Cluj), όπως επίσης και η Companiei sârbo-greceşti Timişoara (σερβο-

ελληνική κομπανία στην Timişoara)
229

. 

Οι κομπανίες, λοιπόν, αποτελούνταν από ενήλικους πραματευτές που ασχολούνταν 

με την χονδρική εισαγωγή ή διαμετακόμιση προϊόντων στις επαρχίες του Αυστριακού 
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Στέμματος και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
230

. Για να γίνει κάποιος δεκτός ως μέλος της 

κομπανίας έπρεπε να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις, όπως να είναι οθωμανός 

υπήκοος,  να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για το εμπόριο, να είναι αμέμπτου ηθικής και να 

μην εκκρεμούν εις βάρος του ποινές ή άλλες δικαστικές αποφάσεις
231

. Πολλά από τα μέλη 

των κομπανιών της Τρανσυλβανίας προέρχονταν από την Μακεδονία, την Ήπειρο και την 

Θεσσαλία και συγκεκριμένα από το Μελένικο, τις Σέρρες, τη Φιλιππούπολη, την Κοζάνη, 

Σιάτιστα, τη Μοσχόπολη, τον Τύρνοβο, τη Νικόπολη και τα Γιάννενα αλλά γινόταν 

αποδεκτά και μέλη διαφορετικής εθνικότητας με την προϋπόθεση να είναι ορθόδοξοι
232

. 

Όπως στο Βανάτο, όπου η προϋπόθεση για την συμμετοχή στην σερβο-ελληνική κομπανία 

ήταν το ορθόδοξο μη ενωτικό δόγμα. Οι περισσότερες αρχειακές αναφορές επίσημων 

εγγράφων της περιόδου κάνουν λόγο για «Έλληνες» εμπόρους και «ελληνικές» κομπανίες 

υποδηλώνοντας όχι την εθνικότητα, αλλά κυρίως ότι πρόκειται για ορθόδοξους οθωμανούς 

υπηκόους που διέρχονταν τους μεθοριακούς σταθμούς με σκοπό την εμπορική 

δραστηριότητα. Η γλώσσα στα έγγραφα των κομπανιών, στα προσωπικά έγγραφα και τα 

λογιστικά βιβλία των εμπόρων και στην εμπορική αλληλογραφία των μελών των κομπανιών 

ήταν η ελληνική, βέβαια παρατηρείται η χρήση τουρκικών νεολογισμών
233

.  

Ο ανώτατος αριθμός των μελών μιας κομπανίας είχε οριστεί στα 60 άτομα , ωστόσο η 

αριθμητική τους δύναμη ποίκιλλε κατά περιόδους ανάλογα με τις οικονομικοπολιτικές 

συνθήκες και τις διμερείς σχέσεις των δυο αυτοκρατοριών. Στην κομπανία συνήθως υπήρχαν 

δυο κατηγορίες μελών α) τα τακτικά μέλη και β) τα έκτατα. Οι πρώτοι ήταν εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο της Κομπανίας ασχολούνταν με το εισαγωγικό εμπόριο και διέθεταν μόνιμη 

κατοικία, ενώ οι δεύτεροι ήταν αυτοί που πλήρωναν το λεγόμενο «δώσημο», δεν διέμεναν 

μόνιμα, αλλά διατηρούσαν πάγκους σε αγορές ή εμπορεύονταν περιστασιακά στις 
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εμποροπανηγύρεις
234

. Οι δυο βασικές αρχές του δικαίου της κομπανίας ήταν η αρχή της 

αυτονομίας των μελών (ατομικό συμφέρον) και η αρχή της συλλογικότητας (κοινό 

συμφέρον). Είναι γεγονός ότι τα μέλη της κομπανίας είχαν «συντρόφους / συνεργάτες» σε 

άλλες πόλεις της Τρανσυλβανίας με τους οποίους συνεργάζονταν και υπήρχε εμπιστοσύνη 

και στήριξη μεταξύ τους. Η αλληλογραφία των συνεργατών ήταν έντονη και διέμεναν σε 

διάφορες πόλεις του Ardeal και του Βανάτου (Cluj και Timişoara), όπου έστελναν 

πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των τιμών των διάφορων εμπορευμάτων και για την 

αξία του συναλλάγματος. 

Από το β΄ μισό του 18
ου

 αιώνα, όπως προαναφέρθηκε, η κεντρική διοίκηση ζητά όλο 

και περισσότερο από τους ορθόδοξους οθωμανούς υπηκόους εμπόρους  να δηλώσουν όρκο 

πίστης στο Στέμμα και να αποκτήσουν την αυστριακή υπηκοότητα. Πολλοί από τους 

εμπόρους πολιτογραφούνταν αυστριακοί υπήκοοι για να μπορέσουν να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Τα εμπορικά δίκτυα αποτελούνταν από 

εμπόρους που διέθεταν την αυστριακή υπηκοότητα και ήταν μόνιμα πια εγκαταστημένοι στα 

αυστροουγγρικά εδάφη και κάποιους που συνέχιζαν να διατηρούν την οθωμανική 

υπηκοότητα παρά τις συνεχόμενες πιέσεις της διοίκησης. Όμως, εξαιτίας διάφορων 

παραγόντων που ανέκυπταν είτε από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας είτε 

κάποιων πολιτικοοικονομικών συνθηκών, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

η ελληνική εμπορική παρουσία συρρικνώθηκε. Η ομαλή λειτουργία των κομπανιών παύει 

στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, όποτε και ουσιαστικά διαλύονται μετά την ανάκληση του 

προνομιακού καθεστώτος που ίσχυε γι’ αυτές, ενώ όσοι παρέμεναν στα αυστροουγγρικά 

εδάφη ίδρυσαν μετοχικές εταιρείες
235

.  

Τα κυριότερα, αίτια που συντέλεσαν στην παρακμή των κομπανιών και στην 

συρρίκνωση της ελληνικής παρουσίας στο χερσαίο εμπόριο ήταν η αλλαγή στην στάση των 

ηγεμόνων της Τρανσυλβανίας και της αυστριακής κεντρικής διοίκησης με την επιβολή 

περιοριστικών διοικητικών και οικονομικών μέτρων στα μέλη των κομπανιών και στους 

πλανόδιους εμπόρους
236

. Στις αρχές του 19
ου 

αιώνα, στο εμπόριο παρέμεναν μόνο εκείνοι  
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που είχαν εταιρείες εισαγωγικού εμπορίου και εμπορικούς οίκους και συνέχισαν να 

λειτουργούν με το σύστημα αντιπροσώπων ή κομισιονέρων προωθώντας τα προϊόντα στις 

τοπικές αγορές
237

. Παράλληλα, την περίοδο αυτή οι εμποροπανηγύρεις και το χερσαίο 

εμπόριο έχασαν την οικονομική τους σημασία και δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στο εμπόριο 

μέσω του Δουνάβεως και στην ανάπτυξη της ποταμοπλοΐας.  

 Μέσα από την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα οι Έλληνες έμποροι του Βανάτου 

αποδεικνύεται ότι διατηρούσαν στενές σχέσεις με εμπορικούς οίκους και με μεμονωμένους 

εμπόρους άλλων πόλεων της Τρανσυλβανίας (κυρίως τις ελληνικές κομπανίες του Braşov 

και του Sibiu), των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών (Βουκουρέστι), της Ουγγαρίας (Πέστη), και 

τέλος, πόλεων με έντονη εμπορική κίνηση σε δυτική και βόρεια Ευρώπη (Βιέννη, Λειψία, 

Τεργέστη, Γένοβα)
238

. Η διεξαγωγή του εμπορίου στηρίζονταν στην εμπιστοσύνη και τον 

σεβασμό μεταξύ των προσώπων είτε λόγω της κοινής καταγωγής είτε της θρησκείας και της 

γλώσσας, αλλά και των συγγενικών δεσμών. Οι έμποροι που δραστηριοποιούνταν στην 

επαρχία του Βανάτου, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης δημιούργησαν, όπως 

καταγράφεται και παραπάνω, εμπορικά δίκτυα για την προώθηση των προϊόντων προς τις 

ευρωπαϊκές πόλεις και για την εισαγωγή προϊόντων από την Οθωμανική αυτοκρατορία με 

σκοπό την πώλησή τους μέσω του ετήσιου παζαριού που διοργανώνονταν στην Timişoara.  

 Οι έμποροι της περιοχής έρευνας αποτελούσαν μέλη είτε κομπανιών είτε ήταν 

ανεξάρτητοι έμποροι που εκπροσωπούσαν άλλους εμπορικούς οίκους και κομπανίες
239

. 

Επιπλέον, μέσα από την επιστολογραφία των κομπανιών του Braşov και του Sibiu φαίνεται 

ότι οι έμποροι του Βανάτου πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές με εμπόρους από την 

περιοχή του Ardeal, του Arad, της Oltenia (TarguJiu, Orşova) και της Muntenia, ενώ έντονη 

εμπορική κίνηση εμφανίζεται με εμπόρους της βόρειας Σερβίας και ιδιαίτερα του Σεμλίνου. 

Οι εμπορικές συναλλαγές δεν γινόταν πάντα με την ίδια ευκολία, υπήρχαν περίοδοι που ο 

έλεγχος στα συνοριακά τελωνεία ήταν αυστηρός και ιδιαίτερα όταν οι περιοχές ελέγχονταν 

από τούρκους συνοριοφύλακες
240

. Έτσι, οι έμποροι του Βανάτου και κυρίως της πόλης της 

Timişoara, διευκόλυναν τις ελληνικές κομπανίες της Τρανσυλβανίας σε ζητήματα που 
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προέκυπταν στα τελωνεία και τα λοιμοκαθαρτήρια της επαρχίας του Βανάτου, αλλά και 

προσέφεραν φιλοξενία σε μέλη τους που βρίσκονταν περιοδικά εκεί
241

. 

 Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι σχέσεις των Ελλήνων εμπόρων του Βανάτου με 

τους εμπόρους της Τρανσυλβανίας και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών επηρεάζονταν άμεσα 

από τις πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν μεταξύ της Αψβουργικής Μοναρχίας και της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένας ακόμη παράγοντας που επιδρούσε καταλυτικά στη 

διεξαγωγή του εμπορίου ήταν και οι εμπορικοί ανταγωνισμοί με τους Ρουμάνους και τους 

Σάξονες
242

. Μετά το 1743 οι γενικότερες πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν 

ευνόησαν την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου. Έτσι με διάταγμα του 1743 από το 

Γενικό Συμβούλιο πολέμου στη Βιέννη ορίζονταν ότι οι έμποροι και τα αγαθά που 

κατέφθαναν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα και θα είχαν 

το δικαίωμα λιανικής πώλησής τους στον τόπο όπου διέμεναν
243

.  

 Κατά την περίοδο 1774-1789 η κατάσταση στο εμπόριο μεταβλήθηκε και οι 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των περιοχών των αυτοκρατοριών δυσχεραίνουν επηρεάζοντας το 

εμπόριο που διεξάγονταν. Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος παράλληλα με την εμφάνιση της 

χολέρας και το διάταγμα με σκοπό την λήψη μέτρων με το οποίο επιβλήθηκε καραντίνα για 

τα εμπορεύματα και τους εμπόρους και η αύξηση των φόρων προκάλεσαν τεράστιες ζημίες 

στις εμπορικές συναλλαγές. Από την άλλη πλευρά, το 1774 με την συνθήκη του Κιουτσούκ – 

Καϊναρτζή δόθηκε νέα ώθηση στο εμπόριο που διεκπεραιώνονταν από τους χριστιανούς 

εμπόρους ανανεώνοντας τους παλαιούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των κομπανιών και των 

εμπόρων
244

. 

 Οι σχέσεις των εμπόρων του Βανάτου με τους έμπορους της Τρανσυλβανίας δεν 

αφορούσαν μόνο τις συναλλαγές και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων τους, αλλά 

και προσωπικές τους υποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι στενές σχέσεις των Ελλήνων εμπόρων των 

δύο περιοχών έρευνας (Τρανσυλβανίας - Βανάτου) αποδεικνύονται από την συχνή 

αλληλογραφία του Έλληνα έμπορου Μιχαήλ Τσιούμπρου, αρχηγού της κομπανίας του 
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Braşov, με τον εμπορικό οίκο του Δημητρίου Χατζιόπολ και Παύλου Οικονόμου που έδρευε 

στην Timişoara, καθώς και με άλλους εμπόρους τόσο της πόλης όσο και της ευρύτερης 

περιοχής. Οι έμποροι και οι εμπορικοί οίκοι της περιοχής του Βανάτου όπως Χατζηλάσκαρ, 

Ρήγα, Παναγιώτου και Μακρή συνεταιρίζονταν με τις κομπανίες της Τρανσυλβανίας σε 

διάφορες εμπορικές συναλλαγές, ζητούσαν τις συμβουλές τους και αντάλλασσαν σημαντικές 

πληροφορίες, προσπαθώντας μέσω της συνεργασίας τους να κλείσουν μεγάλες εμπορικές 

συμφωνίες
245

.  

 Το περιεχόμενο των επιστολών σκιαγραφεί τις σχέσεις των εμπόρων του Βανάτου με 

τα μέλη των κομπανιών του Braşov και του Sibiu, όπου αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων, τους εκπροσωπούν σε δοσοληψίες, διαπραγματεύονταν με 

εμπόρους της περιοχής, εισέπρατταν γραμμάτια και συναλλαγματικές, προωθούσαν τα 

εμπορεύματα τους στο παζάρι της πόλης ή έκλειναν συμφωνίες με εμπόρους ευρωπαϊκών 

πόλεων. Ακόμη, μέσω των δικών τους διασυνδέσεων και δικτύων παραλάμβαναν χρήματα 

από το Σεμλίνο και την Βιέννη και έπειτα τα μεταβίβαζαν/απόστελλαν στο Braşov ή στους 

τόπους καταγωγής τους
246

. Ακόμη, στήριζαν τις δραστηριότητες των κομπανιών στην 

Τρανσυλβανία και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες παρέχοντας πληροφορίες για τις τιμές των 

προϊόντων και την αξία των νομισμάτων στη Βιέννη, εκφράζοντας την γνώμη τους για την 

ποιότητα των εμπορευμάτων, αλλά και αξιολογώντας συνεργασίες. Μέσα από την 

επιστολογραφία φαίνεται ότι οι έμποροι προσπαθούσαν να προστατευθούν από 

αναξιόπιστους συνεργάτες και κακής ποιότητας προϊόντα γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές 

πρότειναν ή κατέκριναν εμπόρους˙ γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιστολογραφία του 

εμπόρου Demeter Eremias, ο οποίος ενημέρωνε τους κατά τόπους συνεργάτες του σε 

διάφορες πόλεις για αναξιόπιστους και αφερέγγυους εμπόρους
247

.  

Επίσης, δείγμα της στενής σχέσης μεταξύ των εμπόρων της περιοχής έρευνας 

αποτελεί ότι πολλές φορές στις επιστολές που ανταλλάσσονταν περιλαμβάνονταν 

προσωπικές ανησυχίες, πληροφορίες για την κατάσταση στην Μακεδονία με τις δύσκολες 

συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της, εξέφραζαν το ενδιαφέρον τους για διάφορα πρόσωπα 

ή οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, αλλά και οικογενειακές υποθέσεις για τις οποίες 
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αναζητούσαν λύσεις και συμβουλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιστολή του 

Τσιούμπρου προς τους γνωστούς του εμπόρους στην Timişoara που μεταξύ άλλων ανέφερε 

να σταλεί ένα μέρος των εισπράξεων του στην Σιάτιστα της Μακεδονίας, γιατί σύμφωνα με 

τον ίδιο «εκεί οι ψυχές πεινούν»
248

.      

Στην πόλη της Timişoara διοργανώνονταν κάθε χρόνο παζάρι και εκεί συμμετείχαν 

έμποροι από διάφορες πόλεις. Οι εμπορικές κομπανίες που δραστηριοποιούνταν εκατέρωθεν 

των επαρχιών (Βανάτου και Τρανσυλβανίας) κατέφθαναν για να προβούν σε αγοραπωλησίες 

προϊόντων και βοοειδών. Πριν από την έναρξη του παζαριού διαπιστώθηκε ότι η 

αλληλογραφία μεταξύ τους αυξανόταν με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία και 

συνεννόησή τους. Η αλληλογραφία των κομπανιών με τους εμπόρους της πόλης της 

Timişoara δείχνει την προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν το κέρδος των κομπανιών κατά 

την διεξαγωγή του παζαριού. Έτσι οι μεταξύ τους σχέσεις διαπνέονταν από έντονο 

συναίσθημα υποστήριξης, όπου κοινός γνώμονας ήταν το κέρδος των ομοεθνών
249

.  

 Οι εμπορικές δραστηριότητες τόσο των μεμονωμένων εμπόρων όσο και των 

εμπορικών οίκων είχαν να αντιμετωπίσουν και διάφορα προβλήματα, κυρίως ρυθμιστικού 

πλαισίου, που ενίοτε δυσχέραιναν την διεξαγωγή του εμπορίου. Εκτός όμως από τις 

δυσκολίες αυτές, προέκυπταν συχνά εντάσεις και ανταγωνισμοί με γηγενείς εμπόρους και 

Σάξονες. Οι σχέσεις των εμπόρων του Βανάτου αλλά και των άλλων ελληνικών κομπανιών 

με τους παραπάνω εμπόρους χαρακτηρίζονταν από καχυποψία και ανταγωνισμό. Οι Έλληνες 

έμποροι εκμεταλλευόμενοι τα προνόμια από τις αυτοκρατορικές πατέντες και τα διατάγματα 

προωθούσαν και πωλούσαν τα εμπορεύματα τους με μεγαλύτερη ευκολία από τους ντόπιους 

εμπόρους, γεγονός το οποίο πολλές φορές προκαλούσε διαμάχες. Οι ντόπιοι ένιωθαν από την 

παρουσία τους απειλή και τους κατηγορούσαν ότι ήταν υπαίτιοι για την οικονομική και 

νομισματική κρίση που αντιμετώπιζε η Τρανσυλβανία, αλλά και ότι ήταν υπεύθυνοι για την 

διακίνηση κεφαλαίων στους τόπους καταγωγής. Η παραπάνω δυσθυμία οφείλονταν ακόμη 

στον αποκλεισμό τους από το εμπόριο και έτσι συχνά επιζητούσαν τον διωγμό των Ελλήνων 

εμπόρων και την επαναφορά των προνομίων στους Σάξονες
250

.  
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 Οι έμποροι του Βανάτου μετέφεραν από τις πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, όπου 

βρίσκονταν πολλοί Έλληνες έμποροι, αντιπρόσωποι ή συνεργάτες, εκτός των διαφόρων 

ειδών εμπορεύματα και έντυπο υλικό, όπως ήταν οι εφημερίδες των αδελφών Μαρκίδες  - 

Πούλιου, καθώς επίσης και σχολικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα για τα σχολεία της 

Τρανσυλβανίας, του Βανάτου και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
251

. Έτσι, οι διαδρομές του 

εμπορίου μετατρέπονταν σε διαδρομές πολιτισμού και ιδεών.    

Στην επαρχία του Βανάτου εγκαταστάθηκαν πολλοί έμποροι από την ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας και ανέπτυξαν εμπορικές συνεργασίες. Η γεωγραφική θέση της 

επαρχίας την καθιστούσε κομβικό σημείο της πορείας των καραβανιών που ακολουθούσαν 

τους άξονες Braşov-Sibiu-Timişoara-Budapest-Wien-Trieste-Venezia ή Timişoara-Zemlin-

Belgrade-Durazzo με αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να παρουσιάσει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση και εμπορική συσσωμάτωση των εμπόρων
252

. Μέσα 

από την βιβλιογραφική επισκόπηση των εμπορικών κατάστιχων της κομπανίας του Braşov 

με αρχηγό τον Μιχαήλ Τσούμπρου, φαίνεται ότι ο ίδιος διατηρούσε υποκαταστήματα και 

διέθετε αντιπροσώπους στο Βανάτο (Timişoara και Orşova). Στην πόλη της Timişoara ο 

Μιχαήλ Τσούμπρου και η κομπανία του Braşov συνεργαζόταν με τους Hagi Trandafir 

Georghe (Χατζητριανταφύλλου Γεώργιο και Σία), Mihai Dimitriu Papazoglu (Μιχαήλ 

Δημητρίου Παπάζογλου), Ianache Gheorge (Γιαννάκης Γεωργίου), Dimitru Hagiopol 

(Δημήτριος Χατζόπουλος) και Pavel Iconomu (Παύλος Οικονόμου)
253

.   

Το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που ώθησε τους εμπόρους να οργανωθούν και 

να συσσωματωθούν ήταν η ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα του κλάδου των βοοειδών 

και των δερμάτων
254

. Η αψβουργική διοίκηση στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής 

ανάπτυξης του εμπορίου μέσω τελωνειακών διευκολύνσεων παραχώρησε τη δυνατότητα 

στους εμπόρους βοοειδών, δερμάτων και βυρσοδεψών να δημιουργήσουν συντεχνίες που θα 

τελούσαν υπό την προστασία της
255

. Οι οθωμανοί υπήκοοι εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτά τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα και ακολουθώντας το παράδειγμα των κομπανιών της 
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Τρανσυλβανίας διεξήγαγαν τις εμπορικές τους συναλλαγές μέσω των επαγγελματικών και 

εμπορικών συσσωματώσεων
256

.  

 Στις αρχειακές συλλογές που μελετήθηκαν για την άντληση πληροφοριών σχετικά με 

την οικονομική και εμπορική κίνηση της επαρχίας του Βανάτου προέκυψαν στοιχεία που 

επιβεβαιώνουν την έντονη παρουσία εμπόρων οθωμανικής υπηκοότητας. Σύμφωνα με το 

πρωτογενές αρχειακό υλικό, μέρος του οποίου παρουσιάστηκε παραπάνω, διαπιστώνεται η 

μετακίνηση ατόμων εκατέρωθεν των συνόρων με τεράστιο όγκο μεταφερόμενων 

εμπορευματικών προϊόντων στους τελωνειακούς σταθμούς του Βανάτου το 18
ο
 αιώνα. Τα 

αυτοκρατορικά προνόμια που εκδόθηκαν από τους μονάρχες της Αψβουργικής 

αυτοκρατορίας, την εν λόγω περίοδο, συνετέλεσαν στην οργανωμένη συντεχνιακή 

συσσωμάτωση των εμπόρων, που διεκπεραίωναν το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών 

συναλλαγών προς πόλεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 

Στην Τρανσυλβανία και την Ουγγαρία οι έμποροι κατά τον 17
ο
 αιώνα ορμώμενοι των 

προνομίων συνενώθηκαν σε οργανωμένες εμπορικές συντεχνίες. Οι συντεχνίες αυτές, όπως 

προαναφέρθηκε, οργανώνονταν με βάση την κοινή καταγωγή ή το θρήσκευμα και ο σκοπός 

τους ήταν να προστατεύονται νομικά και να μετακινούν με ασφάλεια τα προϊόντα από τις 

περιοχές της νότιας βαλκανικής και της οθωμανικής αυτοκρατορίας
257

. Παρόμοια κατάσταση 

φαίνεται να επικρατεί και στην περιοχή του Βανάτου μέσα από την αποδελτίωση των 

τελωνειακών μητρώων όπου γίνονται αναφορές σε κομπανίες που διέρχονται από τους 

συνοριακούς σταθμούς. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι κομπανίες αυτές στα επίσημα 

κρατικά έγγραφα προσδιορίζονται με το χαρακτηρισμό «ελληνικές», όπως θα παρουσιαστεί 

στη συνέχεια.  

Στην περιοχή του Βανάτου η πρώτη εμπορική συντεχνία που συστάθηκε, όπως 

προκύπτει από την βιβλιογραφική έρευνα ήταν των Γερμανών εμπόρων το 1723 που 

ασχολούνταν με τις εξαγωγές προϊόντων
258

. Την ίδια χρονική περίοδο, σύμφωνα με την 

Paula Scalcău, το 1725 ιδρύθηκε η σερβοελληνική κομπανία στην πόλη της Timişoara από 

Έλληνες και σέρβους εμπόρους, οι οποίοι ασχολούνταν με το εμπόριο προϊόντων από τις 
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οθωμανικές επαρχίες προς τις χώρες της Ευρώπης και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες
259

,  ενώ 

στην περιοχή παρουσιάζεται να δραστηριοποιείται εμπορικά η Ανατολική Κομπανία, η οποία 

κατά το έτος 1729 πραγματοποιούσε εξαγωγές προϊόντων σιδηρουργίας προς την οθωμανική 

αυτοκρατορία
260

. Ακόμη, ανιχνεύτηκε σε θεματικές ενότητες των ρουμανικών κρατικών 

αρχείων η ύπαρξη και δραστηριοποίηση εμπορικής κομπανίας, η οποία προσδιορίζεται από 

την κεντρική διοίκηση της Βιέννης ως «ελληνική κομπανία»
261

.  

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική εμπορική κομπανία στην Timişoara είχε αναλάβει την 

συλλογή και απόδοση των εισφορών από τους πλανόδιους εμπόρους στις αρμόδιες αρχές
262

. 

Περισσότερες πληροφορίες για την «ελληνική κομπανία» αντλούνται από μια παραγγελία του 

Γενικού Συμβουλίου Πολέμου που έδρευε στη Βιέννη προς ενημέρωση της Επαρχιακής 

Διοίκησης του Βανάτου στην Timişoara με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1771. Έτσι, στην 

αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ των δύο, το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου 

ενημέρωνε για το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο που έπρεπε να εφαρμόζεται στα στρατιωτικά 

σύνορα του Βανάτου για τους Έλληνες εμπόρους. Σύμφωνα με αυτά οι Έλληνες έμποροι που 

διέρχονταν τα στρατιωτικά σύνορα θα πλήρωναν βάσει της σύμβασης ανάμεσα στην 

Επαρχιακή Διοίκηση της Timişoara και της ελληνικής εμπορικής κομπανίας, με αρχηγό της 

κομπανίας τον Tiganity
263

. Επίσης αναφορά στην ελληνική εμπορική κομπανία γίνεται σε 

αποσπάσματα εντολών πρωτογενούς αρχειακού υλικού της Αυτοκρατορικής Στρατιωτικής 

Επιτροπής. Η Επιτροπή, λοιπόν, φαίνεται ότι επεμβαίνει για την διευθέτηση οικονομικών 

ζητημάτων που προέκυψαν μεταξύ της Γενικής Στρατιωτικής Διοίκησης του Βανάτου  και 

της Επαρχιακής Διοίκησης του Βανάτου. Στο απόσπασμα του πρωτοκόλλου με ημερομηνία 

22 Οκτωβρίου 1772 η Αυτοκρατορική Επιτροπή αποφάνθηκε σχετικά με τις οικονομικές 

υποχρεώσεις των Ελλήνων εμπόρων στα στρατιωτικά σύνορα και παράλληλα διευκρίνιζε 

προς τις αρμόδιες αρχές ότι τα μέλη της ελληνικής εμπορικής κομπανίας δεν υποχρεούνταν 

να πληρώσουν τους καθορισμένους φόρους, καθώς τελούσαν υπό στρατιωτική  

προστασία
264

. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι το έγγραφο προσδιόριζε το ρυθμιστικό 

πλαίσιο που αφορούσε τους Έλληνες εμπόρους που δραστηριοποιούνταν στην πόλη της 

Timişoara. Στο απόσπασμα του πρωτοκόλλου στο τέλος της σελίδας υπάρχει η 

μεταγενέστερη χρονολογική αναφορά του έτους 1848, γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση 
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ότι οι Έλληνες έμποροι της πόλης έκαναν χρήση αυτής της εντολής για μεγάλο χρονικό 

διάστημα κατά την διεκπεραίωση των εμπορευματικών τους συναλλαγών στους συνοριακούς 

σταθμούς.        

 Στην πόλη της Timişoara βρέθηκαν, εκτός από την παραπάνω αναφορά για την 

ύπαρξη ελληνικής κομπανίας, αναφορές για την δραστηριοποίηση της «σερβοελληνικής 

εμπορικής κομπανίας». Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά που κάνει λόγο για την σύσταση 

της σερβοελληνικής κομπανίας στην Timişoara είναι του 1725 στην οποία συμμετείχαν 

Έλληνες και σέρβοι έμποροι
265

. Η σύσταση της κομπανίας περιλάμβανε τα εγγεγραμμένα 

μέλη και διοικούνταν από διοικητικό συμβούλιο που αποτελούνταν από 6 ή 8 ή 10 μέλη. Ως 

επικεφαλής της κομπανίας και του διοικητικού συμβουλίου ορίζονταν ένα άτομο που 

εκλέγονταν για τρία χρόνια. Ο αρχηγός και τα μέλη του συμβουλίου ορκίζονταν στο όνομα 

του αυτοκράτορα της Αψβουργικής Μοναρχίας. Ο εκάστοτε επικεφαλής αναλάμβανε 

σημαντικές αρμοδιότητες, όπως ήταν η απογραφή των ελλήνων εμπόρων, οι άδειες για τις 

εμπορικές τους δραστηριότητες, η συλλογή και απόδοση φόρων στις αυστριακές αρχές και 

ήταν ο εντολοδόχος των αυστριακών θεσπισμάτων προς υλοποίηση. Ακόμη ο αρχηγός και τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέγραφαν και εφάρμοσαν εμπορικές και οικονομικές 

συμφωνίες. Η σερβοελληνική κομπανία στην Timişoara είχε σημαία που από τη μια πλευρά 

απεικόνιζε την εικόνα της Αγίας Τριάδας και από την άλλη του Ιησού Χριστού
266

.  

 Το 1748 αρχηγός της σερβοελληνικής κομπανίας ήταν ο Έλληνας Ιωάννης Κίριτσα 

(Kiriani Kiritsa). To 1750 αρχηγός ήταν ο Έλληνας GeorgioTiganity και βρισκόταν σε άμεση 

και ανοιχτή επικοινωνία για θέματα εμπορίου με την αυτοκρατορική αυλή στη Βιέννη. Το 

1752 υπεγράφη συμφωνία με εκπροσώπους της Αψβουργικής Μοναρχίας και της 

σερβοελληνικής κομπανίας, σύμφωνα με αυτήν για 12 χρόνια τα μέλη της κομπανίας 

διατηρούσαν το δικαίωμα να πραγματοποιούν λιανικό και πλανόδιο εμπόριο, αρκεί η 

κομπανία να απέδιδε ετησίως στο αυτοκρατορικό ταμείο 2.000 φιορίνια˙ εγγυητής της 

εκπλήρωσης των όρων της συμφωνίας ορίζονταν ο Georgio Tiganity
267

.  

Όπως προέκυψε από την έρευνα στα αρχεία του Δημαρχείου της πόλης της Timişoara 

βρέθηκε μια σειρά αρχείων που αφορούσαν τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν στις 

εμπορικές δραστηριότητες για τα έτη 1764 - 1768. Στον κατάλογο αυτό 
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συμπεριλαμβάνονταν αποφάσεις που ρύθμιζαν διάφορα ζητήματα του εμπορικού κλάδου της 

πόλης, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται σε θέματα που άπτονταν της «σερβοελληνικής εμπορικής 

κομπανίας». Ειδικότερα, στα αρχεία του μητρώου των συνεδριάσεων του Γερμανού Δικαστή 

της Timişoara για αστικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα απαντάται αναφορά στην 

σερβοελληνική εμπορική κομπανία για το έτος 1764
268

.  

Το 1773 η σερβοελληνική κομπανία προέβη στην υπογραφή νέας συμφωνίας με την 

αυστριακή διοίκηση, σύμφωνα με την οποία αναλάμβανε να αποδίδει στο αυτοκρατορικό 

ταμείο 4.000 φιορίνια σε ετήσια βάση και για χρονική διάρκεια 12 ετών. Η εταιρεία και τα 

μέλη της είχαν τη δυνατότητα να εμπορεύονται κάθε είδους προϊόν χωρίς περιορισμούς στα 

όρια της επαρχίας του Βανάτου και να είναι σε θέση να μισθώνουν ή να κατέχουν 

ιδιοκτησία
269

. Η κομπανία την περίοδο εκείνη αριθμούσε 350 μέλη και το κάθε μέλος 

αναλάμβανε επιμέρους να καταβάλλει το φόρο που αναλογούσε στον καθένα. Επιπλέον, το 

1775 στα στρατιωτικά αρχεία, με ημερομηνία 4 με 21 Μαρτίου, υπάρχει υπόμνημα που 

συνοδεύεται με εντολή της Επαρχιακής Διοίκησης του Βανάτου στην Timişoara προς τις 

συνοριακές διοικήσεις των ρουμανικών συνόρων σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ότι οι 

έμποροι - μέλη της σερβοελληνικής εμπορικής κομπανίας της Timişoara που απολάμβαναν 

των αυτοκρατορικών προνομίων ήταν σε θέση να εμπορεύονται απρόσκοπτα σε ολόκληρη 

την στρατιωτική επικράτεια αλλά και εντός αυτής
270

. Με λίγα λόγια να έχουν το δικαίωμα να 

δραστηριοποιούνται εμπορικά τόσο εντός της πόλης όσο και εκτός αυτής, βάσει των 

εμπορικών προνομίων, όπως αυτά είχαν οριστεί. Παράλληλα, εντοπίστηκε υπόμνημα και 

έκθεση με ημερομηνία 21 με 25 Απριλίου του 1775, από την κεντρική αυτοκρατορική 

διοίκηση στη Βιέννη προς την Επαρχιακή Διοίκηση του Βανάτου στην Timişoara και τις 

συνοριακές διοικήσεις στην Biserica-Alba, όπου επισυνάπτονταν το προγενέστερο υπόμνημα 

του 1774 σύμφωνα με το οποίο οι έμποροι-μέλη της σερβοελληνικής εμπορικής κομπανίας 

είχαν το δικαίωμα να εμπορεύονται στις εβδομαδιαίες αγορές της κωμόπολης Mehadia και 

σε άλλες κωμοπόλεις των στρατιωτικών συνόρων
271

.   

 Η σερβοελληνική κομπανία είχε ως κριτήριο για την ένταξη μελών σε αυτήν το κοινό 

θρήσκευμα, δηλαδή το ορθόδοξο μη ενωτικό δόγμα (greci neuniţi), γεγονός που 

διαπιστώνεται από το έμβλημά της. Το κριτήριο αυτό αποσκοπούσε στο να διαφυλάξει τα 
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συμφέροντα των ορθόδοξων εμπόρων από τους καθολικούς και τους εβραίους
272

. Τα μέλη 

της κομπανίας αυξήθηκαν μετά την πρόσκληση των αυστριακών αρχών προς τους ξένους 

εμπόρους να αποποιηθούν την ιδιότητα του οθωμανού υπηκόου και να αποκτήσουν την 

αυστριακή υπηκοότητα. Στην Timişoara o αρχηγός ελληνικής κομπανίας, σύμφωνα με την 

ιστορικό Paula Scalcău, έλαβε διαταγή να ζητήσει από τα μέλη της να φέρουν τις οικογένειες 

τους από την οθωμανική αυτοκρατορία μέχρι την 1
η
 Μαρτίου 1740

273
. Σε μεταγενέστερες 

εντολές του έτους 1789 της κεντρικής αψβουργικής μοναρχίας απαντώνται αποφάσεις για 

τους οθωμανούς υπηκόους, ώστε να αποκτήσουν την αυστριακή υπηκοότητα με σκοπό να 

απολαμβάνουν ίσα και ίδια δικαιώματα με τους αυστριακούς πολίτες. Ουσιαστικά οι εντολές 

και οι παραγγελίες της κεντρικής διοίκησης κατά τη διάρκεια του αυστροτουρκικού πολέμου 

(1787-1791) είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για όσους επιθυμούσαν να παραμείνουν στις 

επαρχίες της αυτοκρατορίας
274

˙ γεγονός που σήμαινε ότι δύνανται να αποκτούν κατοικίες 

εντός και εκτός των ορίων της τειχισμένης πόλης
275

. Έτσι, τα περιουσιακά στοιχεία είτε 

κινητά είτε ακίνητα υπόκεινται σε διαφορετικό φορολογικό καθεστώς και αποκτούσαν το 

δικαίωμα της νόμιμης κατοχής ιδιοκτησίας και μεταβίβασης στους νόμιμους κληρονόμους. 

 Μέσω της αρχειακής και βιβλιογραφικής έρευνας διαπιστώνεται η παρουσία 

εμπόρων από τη νότια βαλκανική, οι οποίοι συσσωματώθηκαν με βάση τα αυτοκρατορικά 

προνόμια σε κομπανίες που κριτήριο ένταξη μελών ήταν είτε το θρήσκευμα είτε η κοινή 

καταγωγή. Γεγονός που δικαιολογεί τον προσδιορισμό των κομπανιών με τον όρο 

«ελληνικές» από τις επίσημες αυτοκρατορικές δομές διοίκησης. Επομένως, η συντεχνιακή 

οργάνωσή τους επέτρεψε την άνθηση και ανάπτυξη του εμπορίου, αλλά και την οικονομική 

και κοινωνική τους ανέλιξη στο νέο περιβάλλον εγκατάστασής τους.    

Οι δυο περιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι της εμπορικής εταιρείας Hagiopol – 

Economu που δραστηριοποιούνταν στην πόλη της Timişoara και του εμπόρου Georgie 

Katsaun στην πόλη Sacoş αντίστοιχα, στην επαρχία του Βανάτου. Στην πόλη της Timişoara 

για ένα χρονικό διάστημα βρίσκονται εγκατεστημένοι οι Έλληνες έμποροι ο Dimitrie 

Hagiopol και Pavel Iconomu, οι οποίοι ασχολήθηκαν ενεργά με το εμπόριο προϊόντων. Οι 

παραπάνω έμποροι ήταν πρόσωπα εμπιστοσύνης, πολύτιμοι συνεργάτες για τους εμπόρους 

της χώρας και διατηρούσαν άριστες σχέσεις με την ελληνική κομπανία του Braşov, αλλά και 
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του Sibiu από το 1792 μέχρι το τέλος του αιώνα, διότι τους διευκόλυναν σε αρκετές 

εμπορικές συνεργασίες και δοσοληψίες τους. Μέσα από την επιστολογραφία φαίνεται ότι ο 

εμπορικός οίκος των παραπάνω εκπροσωπούσε τις κομπανίες του Braşov και του Sibiu στην 

επαρχία του Βανάτου και προωθούσε τα εμπορεύματα τόσο στο παζάρι της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής όσο και στην Βιέννη. Ο εμπορικός οίκος ασχολείται με το εμπόριο 

προϊόντων όχι μόνο στην πόλη της Timişoara, αλλά και στην πόλη Arad, όπου πολλές φορές 

οι κάτοικοι παραπονιούνται για τις τιμές των προϊόντων
276

. Από την αρχειακή έρευνα 

προέκυψε ότι ο Ioannis Haggiopol, επίσης έμπορος στην Timişoara, είχε απασχολήσει τις 

κρατικές αυτοκρατορικές αρχές της πόλης εξαιτίας των εμπορικών του δραστηριοτήτων και 

ειδικότερα επειδή πωλούσε αλάτι σε μικρές ποσότητες, την περίοδο που απαγορευόταν το 

λιανικό εμπόριο
277

.    

 Ο εμπορικός οίκος των παραπάνω εμπόρων είχε χρηματικές δοσοληψίες και 

εμπορικές συνεργασίες με τις ελληνικές κομπανίες, αλλά και με ανεξάρτητους εμπόρους για 

την μεταφορά και πώληση υφάσματος, μεταξιού, βαμβακιού, κεριού, βαφής κ.ά. Μέσα από 

τις επιστολές φαίνεται ότι λάμβανε χρήματα για την αγορά εμπορευμάτων από την Βιέννη ή 

έστελνε χρήματα από την πώληση των εμπορευμάτων στα παζάρια της πόλης ή της 

ευρύτερης περιοχής. Ακόμη, εξαργύρωναν ή εγγυούνταν γραμμάτια / πολίτζες ως 

εκπρόσωποι της κομπανίας και αγόραζαν είτε πωλούσαν προϊόντα σε συνεργασία με άλλους 

εμπορικούς οίκους, όπως του Manicati Safranu και του Poschari από την Βιέννη. Βέβαια, 

φαίνεται ότι πωλούσαν στο παζάρι της πόλης σε διάφορες περιόδους προϊόντα διάφορων 

εμπόρων, όπως του Dimu Panaioti από το Lugoj και του Nicu Constantin από την Craiova. 

Οι συγκεκριμένοι έμποροι,ο Dimitrie Hagiopol και Pavel Iconomu, έστελναν κατά 

διαστήματα πληροφορίες για τις τιμές των προϊόντων στην Βιέννη, αλλά και για την ζήτηση 

που είχαν κάποια από αυτά
278

. Ο εμπορικός οίκος των δυο εμπόρων διαδραμάτιζε σημαντικό 

ρόλο στο εμπόριο της περιοχής του Βανάτου με την Τρανσυλβανία και την Βιέννη μέχρι τις 

αρχές του 19
ου

 αιώνα. 

 Αργότερα, οι δύο έμποροι μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Βιέννη 

διευρύνοντας τις εμπορικές δοσοληψίες τους μέχρι και την Κωνσταντινούπολη, όμως 
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διατήρησαν και τον εμπορικό οίκο στην Timişoara μέσω του οποίου συνέχισαν το εμπόριο 

και την επικοινωνία με τις ελληνικές κομπανίες και ιδιαίτερα εκείνη του Braşov. Οι έμποροι 

από την Βιέννη φαίνεται να στέλνουν στον αρχηγό της κομπανίας του Braşov βιβλία για την 

καλύτερη λογιστική οργάνωση της κομπανίας. Έτσι, στις 8 Απριλίου 1794 ο Mihail Ţumbru 

ζητά από τους εμπόρους να του στείλουν το βιβλίο Doppia Scrittura του Andrew Vartan για 

την εμπορική οργάνωση της κομπανίας και την καλύτερη διευθέτηση των λογαριασμών 

τους
279

. Ενώ βρίσκονταν στην Βιέννη συνέχισαν να λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της 

ελληνικής κομπανίας και να διατηρούν συχνή αλληλογραφία από το 1794-1797, όπου κατά 

διαστήματα στέλνουν τις εφημερίδες των αδερφών Μαρκίδων Πούλιου, οι οποίες περιείχαν 

στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές ειδήσεις
280

. Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του 

Mihail Ţumbru προς τους εμπόρους που ζητά πληροφορίες για τις ελληνικές εφημερίδες 

διότι είναι συμπατριώτες του
281

. Μέσα από την διακίνηση των εφημερίδων και των βιβλίων 

που τυπώνονται στην κεντρική Ευρώπη φαίνεται η ανησυχία των ανθρώπων της εποχής 

κυρίως για τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, αλλά και τη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών 

στην ευρύτερη βαλκανική.  

 Σε θεματική ενότητα αρχειακών συλλογών βρέθηκε δερματόδετος φάκελος που 

περιείχε τις οικονομικές συναλλαγές του έλληνα εμπόρου George Katsaun για τα έτη 1770-

1771. Οι εμπορικές του δραστηριότητες, σύμφωνα με τις αντλούμενες πληροφορίες από το 

αρχείο ήταν στην πόλη Sacoş, η οποία βρίσκεται 22.5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 

Timişoara και ανήκει στον νομό Timiş. Ο έμπορος George Κatsaun είχε συναλλαγές και με 

την  εμπορική κομπανία του Braşov και συνομιλούσε με τον αρχηγό της Mihail Ţumbru, 

όπως φαίνεται από τις επιστολές που αντάλλαξαν στην ελληνική γλώσσα το Μάιο του 1776 

για εισπράξεις από την πώληση μεταξιού και διάφορων εμπορευμάτων
282

. Επιπλέον, στο 

φάκελο εντοπίστηκαν έγγραφα που αφορούσαν οικονομικά ζητήματα του έτους 1785 που 

προέκυψαν μετά τον θάνατό του. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης οικίας στη 

διπλανή πόλη του Chevereş, ακίνητο το οποίο και δημοπρατήθηκε για την αποπληρωμή των 

οφειλών του. 
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 Το βιβλίο εσόδων και εξόδων είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και η 

διάρθρωση των οικονομικών δεδομένων γίνεται ανά έτος, μήνα, εμπορεύματα, ποσότητες 

και τιμές. Η εικόνα των καταστίχων για τον αναγνώστη ακολουθεί την εξής ροή, πρώτα 

καταγράφονται τα προϊόντα με τα ανάλογα ποσά και στη συνέχεια ο ίδιος σχολιάζει τις 

δοσοληψίες του. Η πρώτη εγγραφή στο βιβλίο, όπως δηλώνει ο ίδιος έγινε το Σεπτέμβρη του 

1770 στην πόλη «Σάκοβο» και η τελευταία το Μάρτιο του 1771. Τα εμπορεύματα που 

διακινούσε μεταξύ άλλων ήταν κυρίως μετάξι, μαλλιά, βελέντζες, αγιοκέρι και ζάχαρη. 

Επίσης, στις εμπορικές του δραστηριότητες ασχολούνταν και ο αδερφός του, καθώς 

αναφέρεται σε διάφορα σημεία του βιβλίου για χρηματικά ποσά που εισέπραττε.  

 Σε κάποιες εμπορικές εγγραφές ανέφερε και τα ονόματα των ατόμων με τα οποία 

συνεργαζόταν. Ωστόσο, η ανάγνωση των ονομάτων αυτών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

δυσκολία, διότι η γραφή ήταν δυσανάγνωστη και έτσι κάποια από τα ονόματα που 

προέκυψαν ήταν του Θεόδωρου Δόλου, του Θεολόγη Βεργιώτη, του Θεοδώρου Τζούτζαλο, 

του Θεοδώρου Δετρομάλη, του κυρ Δήμου Νικόλα και του κυρ Δημήτρη. Στη συνέχεια του 

αρχείου ακολουθεί ένας πολυσέλιδος πίνακας σε καθαρή γραφή των εμπορευμάτων και των 

χρημάτων που άφησε μετά το θάνατό του. Τέλος, στο αρχείο επισυνάπτονται οι εντολές 

δημοπράτησης της οικίας που είχε στο Chevereş, διότι είχε χρηματικές εκκρεμότητες με τις 

αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες. Το 1785 με επίσημη απόφαση των αρμόδιων αρχών 

ρευστοποιήθηκε η κατοικία του για την αποπληρωμή των οφειλών
283

.    

 Από την άλλη πλευρά, οι έμποροι της περιοχής του Cluj διεξήγαγαν το εμπόριο 

κυρίως με βόρειες περιοχές, όπως την Μπουκοβίνα (Botosani, Suceava), Μαραμούρες, 

Κρισάνα (Salaj, Bihor, Arad), την Μολδαβία και κάποιες περιοχές της Ουγγαρίας. Οι 

έμποροι της πόλης ανέπτυξαν στενές σχέσεις συνεργασίας με τις κομπανίες και τους 

εμπόρους του Braşov, του Sibiu και του Βανάτου. Στην πόλη του Cluj εκτός από τους μόνιμα 

εγκατεστημένους έλληνες εμπόρους βρίσκονταν κατά περιόδους αρκετοί εμπορικοί 

εκπρόσωποι των μεγάλων κομπανιών, οι οποίοι προωθούσαν προϊόντα στην ευρύτερη 

περιοχή. Βέβαια, γίνεται φανερό μέσα από την εμπορική επιστολογραφία ότι οι έμποροι της 

περιοχής του Cluj διατηρούσαν μόνιμη και στενή εμπορική συναλλαγή με τους εμπόρους της 

κομπανίας του Braşov
284

. Ακόμη, μέσα από τα εκκλησιαστικά αρχεία φαίνεται ότι οι 
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ελληνικές κομπανίες του Braşov και του Sibiu υποστήριζαν οικονομικά την εκκλησία και την 

κοινωνική δράση των Ελλήνων της πόλης του Cluj. 

 Η ελληνική κοινότητα του Braşov αποτελούνταν κυρίως από έλληνες και βλάχους 

εμπόρους από την Μακεδονία με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Η εκκλησιαστική επιτροπή 

του ορθόδοξου ναού της Αγίας Τριάδος στο Cluj συχνά ζητούσε από την κοινότητα του 

Braşov οικονομική ενίσχυση για την λειτουργία της εκκλησίας. Οι Έλληνες του Braşov 

απέστελναν την οικονομική τους βοήθεια και υποστήριζαν με κάθε μέσο την ορθή 

λειτουργία του ναού της Αγίας Τριάδας του Cluj. Η αλληλογραφία και επικοινωνία των 

ιερωμένων των δυο ενοριών ήταν συχνή∙σ’ αυτή παραθέτονταν αναλυτικά πληροφορίες για 

την λειτουργία του ναού, γεγονός που υπογραμμίζει την στενή σχέση αλληλεγγύης και 

αλληλοβοήθειας των δυο ορθόδοξων κοινοτήτων.  

Μια τέτοια απόδειξη αποτελεί η ονομασία της εκκλησίας του Cluj, η οποία 

αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα, όπως και η εκκλησία της ελληνικής κομπανίας του  Braşov. 

Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του ναού στο Cluj, η εκκλησία του Braşov φρόντισε να 

αποστείλει εκεί ιερέα, τον πατέρα Ilie Fulea, για να ασκούν τα καθήκοντά τους οι πιστοί. Η 

σχέση αλληλεγγύης και υποστήριξης των δυο εκκλησιών αποδεικνύεται ακόμη και από την 

επιστολή του ιερέα της εκκλησίας του Braşov, Ignatie Carabeț, προς τον ορθόδοξο επίσκοπο 

Vasile Moga με καταγωγή από την Μοσχόπολη, όπου αναφέρει ότι οι λίγες οικογένειες 

ορθοδόξων που διέμεναν στο Cluj ζητούσαν βοήθεια για την λειτουργία της εκκλησίας τους. 

Ο Ignatie Carabeț τον διαβεβαίωσε ότι στάλθηκε βοήθεια για την ενίσχυση των ορθοδόξων 

της πόλης στον επίτροπο της εκκλησίας, τον κύριο Trandafir
285

.  

Η οικονομική ενίσχυση και υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας του Braşov προς το 

ναό της Αγίας Τριάδος στο Cluj ήταν συνεχόμενη, όπως γίνεται καταναοητό, από τα ποσά 

που στέλνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τις δωρεές των πιστών. Το έτος 1823 η 

ελληνική κοινότητα του Braşov απέστειλε το ποσό των 300 φιορινιών στον επίτροπο 

Trandafir για την επιδιόρθωση του κωδωνοστασίου του ναού. Η χρηματική συνεισφορά των 

μελών της ελληνικής κοινότητας του Braşov προς την ελληνική εκκλησία του Cluj την 

κατέστησε σ’ έναν από τους κυριότερους αρωγούς και ευεργέτες της. Το παραπάνω 

επιβεβαιώνεται από μια ακόμη επιστολή του ιερωμένου του Braşov, Ignatie Carabeț, που 

στάλθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1833 στον επίσκοπο Vasile Moga. Έτσι, σε αυτήν εξέφραζε το 

αίτημα των ενοριτών του ναού του Cluj για την αποστολή οικονομικής βοήθειας με σκοπό 
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την αγορά έκτασης, ώστε να ανεγερθεί οικία για τον εφημέριο του ναού. Ο εφημέριος 

τουBraşov εξηγεί σε αυτή την επιστολή ότι αφού παρακάλεσε τους Έλληνες και τις συζύγους 

τους που κατοικούν μέσα από τα τείχη της πόλης του Braşov κατάφερε να συγκεντρώσει το 

ποσό των 1000 χάρτινων νομισμάτων (zlot) και επίσης, απέσπασε την υπόσχεσή τους ότι 

κάθε χρόνο θα απέστελναν το ποσό των 50 φιορινιών για τα λειτουργικά έξοδα του ναού
286

. 

Οι ετήσιοι ισολογισμοί που κρατούσε η επιτροπή της εκκλησίας του Cluj κατά την περίοδο 

1842-1854 αποδεικνύουν την λήψη του οικονομικού βοηθήματος που παρείχε η κοινότητα 

του Braşov. Για παράδειγμα, το έτος 1844 απέστειλαν το ποσό των 50 φιορινιών, ενώ το έτος 

1851 το ποσό των 150 φιορινιών και για τα προηγούμενα τρία έτη που δεν είχαν καταβληθεί. 

Στα αρχεία ισολογισμού του ναού καταγράφεται ότι μεταξύ των ετών 1861-62 ο ιερός ναός 

της Αγίας Τριάδος λάμβανε όχι μόνο το ποσό των 50 φιορινιών, αλλά και το επιπλέον ποσό 

των 21 φιορινιών ως βοήθημα για τον ιερέα. 

Στις 28 Μαρτίου 1861 ο επίσκοπος Τρανσυλβανίας Andrei Saguna (βλάχικης 

καταγωγής από την πόλη Grabova) έλαβε μια επιστολή από τον ιερωμένο του ναού της 

Αγίας Τριάδοςτου Cluj, Rosiescu στην οποία παρουσίαζε το αίτημά του να συνεχίσει να 

λαμβάνει και ο ίδιος τα ποσά των 50 και των 21 φιορινιών που συνήθιζε να στέλνει η 

ελληνική κοινότητα του Braşov στους προκατόχους του
287

. Οι στενές σχέσεις των μελών των 

δυο εκκλησιών αποδεικνύονται και από την επιστολή του πρωτοσύγκελου Ioan Petric στην 

εκκλησία του Braşov προς τον εφημέριο Vasilie Rosiescu στο Cluj, όπου ανέφερε πως όλες 

οι δωρεές από την ελληνική κοινότητα του Braşov στέλνονταν παλιότερα στον έμπορο και 

επίτροπο Trandafir, ενώ τα τελευταία χρόνια στην εκκλησιαστική επιτροπή του ναού 
288

.       

Βέβαια, μέσα από το έργο του Muresanu αποδεικνύεται πως έντονες σχέσεις 

παρατηρούνται μεταξύ της εκκλησίας του Cluj και της ελληνικής κοινότητας του Sibiu. Στα 

εκκλησιαστικά αρχεία καταγράφεται η δωρεά του εμπόρου Hagi Nicolau προς την εκκλησία 

του Cluj με σκοπό την ανάπαυση των ψυχών των γονιών του. Όμως, εντύπωση προκαλεί και 

το γεγονός ότι το 1858 ζητήθηκε από τους πιστούς της εκκλησίας του Cluj να συνεισφέρουν 

χρήματα για την ανέγερση του καθεδρικού ναού στην πόλη του Sibiu. Οι επίτροποι 

συγκέντρωσαν το ποσό των 30 φιορινιών 1 κρόιτσερ.  
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Παράλληλα, η ελληνική κομπανία του Sibiu διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με τους 

έλληνες εμπόρους της πόλης του Clujκαι ενδιαφερόταν για την ευημερία τους. Συχνή ήταν η 

αλληλογραφία μεταξύ του Pachiura, αρχηγού της κομπανίας του Sibiu, με διάφορες 

οικογένειες εμπόρων της πόλης. Η κομπανία του Sibiu συνεργάζονταν στενά με τους 

εμπόρους του Cluj Gheorge Trandafir, Chercheleki και Marinovici. Με τον τελευταίο 

μάλιστα φαίνεται να τους συνδέουν συγγενικές σχέσεις για αυτό το λόγο συχνά του ζητούσε 

να διευκολύνει και να βοηθά τους εμπορικούς αντιπροσώπους/ πράκτορες της κομπανίας που 

έφταναν εκεί. Στην εμπορική αλληλογραφία τους μέσα από τις εξομολογήσεις τους φαίνεται 

ότι τους απασχολούσε η κακή ποιότητα των δρόμων, οι οποίες δυσκόλευαν το εμπόριο και 

προκαλούσαν ζημίες, η αξία των νομισμάτων, η ποιότητα των προϊόντων και η δεινή 

οικονομική κατάσταση του τόπου καταγωγής τους, της Μακεδονίας
289

. Η συνεργασία και η 

επικοινωνία των μεγάλων κομπανιών της Τρανσυλβανίας με εμπόρους της ευρύτερης 

περιοχής του Cluj διαπιστώνεται ότι έπαυσε λίγο αργότερα, στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, καθώς 

το χερσαίο εμπόριο παρήκμασε.     

 

1.7. Η οργάνωση κοινοτήτων 

 

Οι Έλληνες έμποροι εκτός από εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα που οργάνωσαν σε 

Τρανσυλβανία καο Βανάτο, απόρροια των μεταξύ τους οικονομικών και εμπορικών 

συναλλαγών, οργανώθηκαν και σε ακμάζουσες κοινότητες. Στο σημείο αυτό εξετάζεται ο 

τρόπος οργάνωσης των κοινοτήτων στις πόλεις και τους οικισμούς που διέμεναν οι Έλληνες 

έμποροι, αλλά και η κοινωνική και πνευματική προσφορά τους. Η παρουσία Ελλήνων τόσο 

στο Βανάτο όσο και στην Τρανσυλβανία εντοπίζεται σε διάφορους οικισμούς των περιοχών 

και κυρίως σε αυτούς που αποτελούσαν σημαντικά εμπορικά κέντρα της εποχής. Η 

οργάνωση των κοινοτήτων γινόταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, απλά κάποιες ήταν 

περισσότερο δραστήριες και με πιο έντονο το συλλογικό στοιχείο, ενώ άλλες δεν διέθεταν σε 

σημαντικό βαθμό τα παραπάνω στοιχεία και ατόνησαν πολύ γρήγορα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις ο πυρήνας της κοινότητας εντοπίζεται γύρω από κάποιο ορθόδοξο ναό, ο οποίος 

φιλοξενούσε και το ελληνικό σχολείο. Η λειτουργία των κοινοτήτων που σχηματίστηκαν και 

στις δυο πόλεις μελέτης (Timişoara και Cluj), επηρεάστηκε τόσο από τους 

πολιτικοοικονομικούς παράγοντες που ίσχυαν εκεί, αλλά και από τις αποφάσεις και τα 
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διατάγματα της κεντρικής εξουσίας. Σήμερα, στις πόλεις που αποτέλεσαν την μέλετη 

περίπτωσης, η παρουσία της ελληνικής κοινότητας γύρω από τον ορθόδοξο ναό μαρτυράται 

μέσα από μια σειρά εκκλησιαστικών κειμηλίων, σχολικών εγχειριδίων και ταφικών 

μνημείων, ενώ δεν στάθηκε δυνατή η εύρεση περισσότερων έγγραφων αναφορών, όπως το 

καταστατικό της κοινότητας ή του σχολείου, οι οποίες θα έδιναν μια πιο σαφή εικόνα για την 

κοινοτική δραστηριότητα. 

Η παρουσία και η εμπορική δραστηριοποίηση των Ελλήνων στις περιοχές μελέτης, 

όπως προαναφέρθηκε, εντοπίζεται από τα τέλη του 16
ο 

και αρχές 17
ου 

αιώνα, ωστόσο η 

μονιμότερη εγκατάστασή τους φαίνεται να λαμβάνει χώρα κυρίως κατά τον 18
ο
 αιώνα μετά 

την παραχώρηση των ευνοϊκών προνομίων. Η συστηματική εγκατάσταση των Ελλήνων 

διακρίνεται κυρίως σε πόλεις που υπήρξαν οργανωμένες ελληνικές κομπανίες, όπως στην 

Timişoara, την Oradea, το Haţeg, το Sibiu και το Braşov, αλλά και σε πόλεις όπως, το Cluj, 

το Arad, το Lugoj, η Oraviţa και η Orşova, όπου οι ελληνικές κοινότητες αποτελούσαν 

περισσότερο θρησκευτικές κοινότητες
290

. Επομένως διαπιστώνεται ότι το κυριότερο μέλημα 

των θρησκευτικών κοινοτήτων ήταν η εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων και η 

οργάνωση κοινωνικών δράσεων. Ο λόγος που οργανώνονταν σε θρησκευτική κοινότητα στα 

πλαίσια ενός ναού της πόλης, που συχνά τον είχε χτίσει κάποιος ευκατάστατος έμπορος που 

ήταν μέλος της κοινότητας, ήταν ο μικρός αριθμός των Ελλήνων.  

Η οργάνωση των κοινοτήτων της διασποράς έχει άμεση σχέση με την μορφή του 

κοινοτισμού στην Μακεδονία, διότι ο τρόπος οργάνωσης των κοινοτήτων αυτών εμπνέεται 

από το πρότυπο της κοινότητας στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές της Μακεδονίας
291

. Η 

παρουσία σημαντικού αριθμού ατόμων με κοινό θρήσκευμα, τις περισσότερες φορές κοινή 

επαγγελματική δραστηριότητα και κοινά καθημερινά προβλήματα που ζητούσαν συλλογική 

διαχείριση ήταν επαρκείς λόγοι για την συγκρότηση κοινότητας. Η κοινότητα αποτελούνταν 

από άτομα που βρίσκονταν μόνιμα εγκατεστημένα στον οικισμό και ασχολούνταν κυρίως με 

εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και από ενοικιαστές κτημάτων, χανιτζήδες και δασκάλους. 

Κατά το πρότυπο αυτό τα μέλη της κοινότητας συσπειρώνονταν γύρω από τον ορθόδοξο 
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ναό, ο οποίος είχε διάφορες δικαιοδοσίες όπως ήταν η εκπαίδευση των νέων και η άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής με την προστασία και προικοδότηση ορφανών
292

.  

Η κυριότερη φροντίδα των εμπόρων που ήταν μόνιμα εγκατεστημένοι, μετά την 

παραχώρηση του προνομίου για την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων, 

αποτέλεσε η ανέγερση ορθόδοξου ναού. Η διαδικασία που ακολουθούνταν συνήθως ήταν η 

σύσταση ειδικής επιτροπής που αναλάμβανε να αναζητήσει χρήματα μεταξύ των πιστών της 

πόλης, αλλά και από πιστούς άλλων ελληνικών κοινοτήτων. Ο ναός, χτιζόταν με την 

οικονομική και υλική συνεισφορά των μελών σε κάποιο προάστιο της πόλης, ενώ πολύ 

αργότερα επιτράπηκε η ανέγερση ναών εντός των τειχών της πόλης
293

. Τα περισσότερα 

άτομα, αρχικά, διέμεναν έξω από την τειχισμένη πόλη (Cetate) σε κάποιο προάστιο του 

οικισμού, λόγω της σχετικής απαγόρευσης των τοπικών αρχών, για το λόγο αυτό τόσο στην 

Timişoara όσο και στο Cluj ο ορθόδοξος ναός που αποτελούσε το συνδετικό κρίκο βρίσκεται 

εκτός των τειχών της πόλης σε ένα κοντινό προάστιο. Συνήθως, η τοιχογράφηση του ναού 

γινόταν από ορθόδοξους αγιογράφους που προέρχονταν είτε από περιοχές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας είτε από το Άγιο Όρος. Στον προαύλιο χώρο του ναού τις περισσότερες 

φορές υπήρχε κάποιο κτίριο που λειτουργούσε ως «κοινοτικό κατάστημα» για τις συνελεύσεις 

των πιστών και ως σχολείο για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
294

. Στις πόλεις 

μελέτης, ενώ εντοπίστηκε ελληνική παρουσία με σημαντικό αριθμό μελών και 

κοινωνικοοικονομική θέση, ωστόσο δεν υπήρξε κοινοτική οργάνωση με συγκροτημένους 

θεσμούς και καταστατικό, όπως στις πόλεις του Braşov και του Sibiu, διότι αρκούνταν μόνο 

στην ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων τους στην ελληνική γλώσσα.  

Οι ελληνικές κοινότητες που σχηματίστηκαν στην Τρανσυλβανία και το Βανάτο με 

βάση το προνόμιο του έτους 1783 που επέτρεπε την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών 

καθηκόντων, αποτέλεσαν από τη μια ένα τρόπο προστασίας των ορθόδοξων οθωμανών 

υπηκόων απέναντι στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας και από την άλλη ένα μέσο 

συνέχειας των παραδόσεων των τόπων καταγωγής τους
295

. Η κοινότητα φαίνεται ότι 
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 -19
ος

 αι.). Μορφές 

αυτοδιοίκησης, κοινωνική οργάνωση συγκρότηση ταυτοτήτων: Μια ερευνητική πρόταση, περιοδικό Εώα και 

Εσπέρια, τευχ. 7, 2007, σελ. 139-147. 
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λειτουργούσε με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον γι’ αυτό αντιδρούσε σε περιπτώσεις που 

πλήττονταν τα συμφέροντα των μελών της, ενώ παράλληλα μέσω της εκκλησιαστικής 

επιτροπής ασκούσε οικονομικό έλεγχο, αλλά και αποφάσιζε για τα θέματα που προέκυπταν 

στο σχολείο
296

. Οι πιο δυναμικές κοινότητες του Braşov και του Sibiu κατάφεραν να έχουν 

Έλληνα εφημέριο αλλά και να καθοδηγούν, να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τις άλλες 

θρησκευτικές κοινότητες της Τρανσυλβανίας, όπως το ναό της Αγίας Τριάδας στο Cluj - 

Napoca.  

Μέσα από την έρευνα στις πόλεις μελέτης προκύπτει ότι πολύ σημαντικός θεσμός για 

την εκκλησιαστική κοινότητα υπήρξε το αξίωμα του επιτρόπου της εκκλησίας. Τα πρόσωπα 

που αναλάμβαναν και ορίζονταν για την διαχείριση των θεμάτων του ναού και του σχολείου 

επιλέγονταν από την συνέλευση των πιστών της εκκλησίας. Οι αρμοδιότητες των επιτρόπων 

ήταν η διοίκηση και διαχείριση των εσόδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της 

εκκλησίας που αποκτούσε από τις δωρεές των πιστών (από τακτικές ή έκτακτες εισφορές 

μελών) και από κληροδοτήματα. Έτσι, στα καθήκοντα των επιτρόπων της εκκλησίας ήταν η 

τακτοποίηση των εξόδων του ναού, η πληρωμή των μισθών του ιερέα, του ψάλτη, του 

δασκάλου και η αγορά διαφόρων ειδών απαραίτητων για την λειτουργία της εκκλησίας, η 

ανέγερση κοιμητηρίου, η περίθαλψη φτωχών ομογενών και η κατά περίπτωση ίδρυση 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων
297

. Το αξίωμα του επιτρόπου ήταν άμισθο και οι επίτροποι 

λογοδοτούσαν στη συνέλευση των μελών με αναλυτικό λογαριασμό ετησίως για τα έσοδα 

και τις δαπάνες
298

. Οι τοπικές αρχές πολλές φορές συγκρούστηκαν με τις κοινότητες για το 

θέμα του εφημέριου, διότι αρνούνταν την παρουσία ελλήνων ιερέων και μοναχών. Έτσι, οι 

θρησκευτικές κοινότητες στήριζαν και προστάτευαν τους ορθόδοξους Έλληνες με κάθε μέσο 

από τον καθολικισμό και προτεσταντισμό που κυριαρχούσαν στα εδάφη της 

Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας
299

. 

Οι κοινότητες των πόλεων μελέτης φαίνεται να ήταν ενεργείς και δραστήριες μέχρι 

τα μέσα του 19
ου

 αιώνα παρά την μείωση του αριθμού των μελών τους. Τα σχολεία της 

ελληνικής γλώσσας που φιλοξενούνταν στους ναούς συνέχισαν την λειτουργία τους παρά τον 
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299
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Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008, σελ.146. 
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μικρό αριθμό μαθητών και τις οικονομικές δυσκολίες που προέκυπταν μέχρι το β΄μισό του 

19
ου

 αιώνα χάριν των δωρεών των πιστών. Οι ελληνικές κοινότητες προστατεύτηκαν και 

ενισχύθηκαν από την πολιτική που εφάρμοσε ο Πρίγκιπας των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών 

AlexandruIoanCuza, αφού αναγνωρίστηκαν επίσημα γύρω στο 1860, και από την παρουσία 

ελλήνων εμπόρων που καταφτάνουν εκεί εξαιτίας της ανάπτυξης της ποταμοπλοΐας του 

ποταμού Δούναβη
300

. Στον αντίποδα βρίσκονται οι ελληνικές κοινότητες του Βανάτου και 

της Τρανσυλβανίας των οποίων η λειτουργία και δράση έπαυσε το β΄μισό του 19
ου

 αιώνα 

σύμφωνα και με την μαρτυρία του Προξένου της πόλης του Βελιγραδίου που φτάνει στην 

πόλη της Timişoara το έτος 1873, όπου με λύπη και απογοήτευση διαπίστωσε την παρακμή 

της κοινότητας
301

. 
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2
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΑΝΑΤΟ 

 

 Την πρώτη περίπτωση μελέτης της παρούσας διατριβής αποτελεί η περιοχή του 

Βανάτου˙ πιο συγκεκριμένα η έρευνα εστιάζει στις πόλεις της Timişoara και του Lugoj, όπου 

εντοπίστηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν την ελληνική παρουσία εκεί. Η περιοχή του 

Βανάτου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ερευνητή, καθώς από στρατιωτικό φρούριο 

που υπήρξε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξελίχθηκε σε καίριο σημείο διεξαγωγής των 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών επί Αψβουργικής Μοναρχίας. 

 Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης της 

συγκεκριμένης επαρχίας από την αψβουργική διοίκηση που αποτέλεσαν εφαλτήριο για την 

εμπορική ελληνική παρουσία. Το πρίσμα υπό το οποίο αναλύεται η ελληνική παρουσία στην 

επαρχία του Βανάτου αποτυπώνεται μέσα από περιπτώσεις, έτσι όπως αυτές προέκυψαν από 

πρωτογενές αρχειακό υλικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ερευνητή προκαλούν οι 

αυτοκρατορικές πατέντες, οι κανονισμοί και οι εντολές που εξέδιδε η Αυστροουγγαρία για 

την μεγιστοποίηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

που ενίσχυσαν και ενθάρρυναν την ελληνική παρουσία στο Βανάτο, ως φορείς και 

διεκπεραιωτές του διαμετακομιστικού εμπορίου. 

 Η επαρχία του Βανάτου, όπως θα διαπιστωθεί και παρακάτω μέσα από μια σύντομη 

ιστορική αναδρομή, αποτέλεσε ένα από τα κομβικά σημεία διεξαγωγής των εμπορικών 

συναλλαγών της Αψβουργικής Μοναρχίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον 18
ο
 αιώνα 

και εφόσον τα σύνορα των δυο αυτοκρατοριών είχαν παγιωθεί, οι Οθωμανοί υπήκοοι βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος και ανέπτυξαν ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών δραστηριοτήτων που δεν 

περιοριζόταν μόνο στην μεταφορά προϊόντων. Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι 

περιπτώσεις εκείνες που εντοπίστηκαν στο πρωτογενές αρχειακό υλικό και αφορούν την 

ενεργή συμμετοχή των Οθωμανών υπηκόων σε όλες τις εκφάνσεις του διαμετακομιστικού 

εμπορίου. Η κινητικότητα των Οθωμανών υπηκόων τον 18
ο
 αιώνα από την νότια Βαλκανική 

προς την Κεντρική Ευρώπη αποτιμάται μέσα από τα λυτά έγγραφα της Αψβουργικής 

Μοναρχίας, ώστε να καταστούν σαφείς οι πολυσύνθετες και ποικίλες διαστάσεις της 

ελληνικής παρουσίας στην επαρχία του Βανάτου.  
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2.1.Ιστορική αναδρομή για την περιοχή του Βανάτου 

 

Η περιοχή του Βανάτου γεωγραφικά προσδιορίζεται ως η κοιλάδα της Πανονίας και 

οριοθετείται στα νότια από τον ποταμό Δούναβη, στα δυτικά από τον ποταμό Tisa, στα 

βόρεια από τον ποταμό Mureş και στα ανατολικά από τα Καρπάθια Όρη. Οι ιστορικές 

αναφορές για τo Βανάτο μαρτυρούν ότι πρόκειται για μια περιοχή στην οποία 

διαδραματίστηκαν πολλές στρατιωτικές επεμβάσεις, με καίριο σημείο δράσης την πόλη της 

Timişoara. Από τον 10
ο
 αιώνα έως και το 1552 η περιοχή του Βανάτου υπάγονταν στο 

Βασίλειο της Ουγγαρίας και οι πηγές καταγράφουν την Timişoara ως στρατιωτικό κάστρο 

σημαντικό για τις πολεμικές συγκρούσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο από τον 12
ο
 μέχρι 

και τον 14
ο
 αιώνα (1177 – 1315)

302
. Τον 14

ο
 αιώνα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες 

πόλεις με στοιχειώδη διοικητική οργάνωση και δομή, η σημαντικότερη από τις οποίες ήταν η 

Timişoara που το 1342 αποκτά οικιστική οργάνωση και για πρώτη φορά αναφέρεται ως 

εμπορική πόλη (oppidum/markettown)
303

. Η αστική ανάπτυξη της πόλης καθυστέρησε, διότι 

από το 1394 ήταν στρατιωτικό σύνορο που αντιστεκόταν σθεναρά στην επέκταση των 

Οθωμανών προς την Ευρώπη
304

.  

Το 1552 η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέκτησε την περιοχή του Βανάτου, η οποία 

παρέμεινε υπό την κυριαρχία της μέχρι και το 1716
305

. Κατά την διάρκεια των 160 χρόνων 

της οθωμανικής κατάκτησης η επαρχία του Βανάτου διοικούνταν απευθείας από την Υψηλή 

Πύλη, λόγω της καίριας στρατιωτικής της θέσης. Το 1716 η επαρχία του Βανάτου 

κατακτήθηκε από τα αψβουργικά στρατεύματα με γενικό διοικητή τον πρίγκιπα 

EugenedeSavoy και προσαρτήθηκε στην Αψβουργική Μοναρχία με την συνθήκη του 

Πασσάροβιτς (1718), όπου και παρέμεινε μέχρι τον 20
ο
 αιώνα

306
.  

Κατά τη διάρκεια του 1719 - 1720 εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος για το Βανάτο, 

όπου συντελέστηκαν διαρθρωτικές αλλαγές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Η Αψβουργική 

Μοναρχία με εντεταλμένο διοικητή τον Mercy Claudius Florimund προσπάθησε να της 
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προσδώσει τα χαρακτηριστικά μιας αυστριακής επαρχίας. Έτσι λοιπόν, το Βανάτο 

οργανώθηκε σε δώδεκα διοικητικά διαμερίσματα υπό την διακυβέρνηση του διοικητή Mercy 

(1716-1734) Timişoara, Cenad, Ciacova, Becicherecul Mare, Pančiova, Vârşeţ, Palanca 

Nouă, Lipova, Lugoj, Făget, Caransebeş και Orşova∙αυτά διέθεταν τον ανάλογο υποδιοικητή 

αρμόδιο για θέματα πολιτικής, διοικητικής και στρατιωτικής διαχείρισης
307

. Μεταξύ 1766 – 

1774 οργανώθηκαν και λειτούργησαν στρατιωτικά φυλάκια κατά μήκος των νότιων συνόρων 

της επαρχίας. Αυτές οι περιοχές τελούσαν υπό ιδιαίτερο καθεστώς και εποπτευόταν από τις 

αρμόδιες αυστριακές στρατιωτικές μονάδες. Κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του Iosif 

Brigido (1774–1775) η επαρχία αναδιοργανώθηκε σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες, 

συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας της Βοϊβοντίνας. Η συγκεκριμένη διοικητική 

διαίρεση αποτελούνταν από τις διοικητικές περιφέρειες (Kreise) που ήταν η Timişoara, το 

Lugoj και η Becicherecu Mare και αυτό ίσχυσε μέχρι το 1860
308

.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση των συνόρων της επαρχίας του 

Βανάτου που αποτελούσε πια τη μεθοριακή γραμμή της Μοναρχίας των Αψβούργων με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται οι συνθήκες που 

επικρατούσαν στα σύνορα με τις σερβικές επαρχίες που υπάγονταν στην Υψηλή Πύλη, τα 

εδάφη αυτά οι Αψβούργοι αποκαλούσαν ιλλυρικά, ενώ τη συνοριακή μεθόριο με τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες αποκαλούσαν ρουμανική, σύμφωνα με τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν από αρχειακές συλλογές. Στη θεματική ενότητα των αρχείων που εξετάζονται 

παρακάτω περιέχονται συγκεντρωμένες οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου στη 

Βιέννη «Consiliul Aulic de razboi» που υλοποιούνταν από τη Γενική Διοίκηση του Βανάτου. 

Η εξεταζόμενη χρονική περίοδος εκτείνεται από το 1722 μέχρι και το 1800, αφορά γενικές 

πληροφορίες των διασυνοριακών σχέσεων των δυο αυτοκρατοριών, κυρίως τις οργανωτικές, 

καθώς επίσης και τις διοικητικές λειτουργίες που ακολουθούσαν τα τελωνεία της 

Αυστροουγγαρίας.                            
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2.2. Η ελληνική παρουσία στην πόλη της Timişoara 

 

Οι Έλληνες έμποροι κατέφθαναν στην περιοχή του Βανάτου, καθώς ακολουθούσαν 

τις εμπορικές διαδρομές που έφταναν στο Σεμλίνο και το Βελιγράδι ή μέσω της 

Τρανσυλβανίας και της Μικρής Βλαχίας. Πιο συγκεκριμένα, σε προηγούμενη ενότητα 

καταδεικνύεται ότι η Timişoara αποτέλεσε κομβικό σημείο του διαμετακομιστικού εμπορίου 

της επαρχίας, διότι από την πόλη περνούσε ο εμπορικός δρόμος που ξεκινούσε από τις πόλεις 

της Τρανσυλβανίας, οδηγούσε στην επαρχία Arad και κατέληγε στις πόλεις της Ουγγαρίας. 

Η Timişoara αρχικά υπήρξε σταθμός των εμπόρων, που με την πάροδο των χρόνων και του 

όγκου των εμπορευματικών συναλλαγών αποτέλεσε και τόπο μόνιμης εγκατάστασής τους. 

Βέβαια, να σημειωθεί ότι οι Έλληνες ανέπτυξαν και διατηρούσαν στενές σχέσεις με τις 

ελληνικές κομπανίες της Τρανσυλβανίας (Braşov, Sibiu). Σύμφωνα με αρχειακές πηγές, οι 

οποίες παρουσιάζονται ενδελεχώς στην συνέχεια, κατέφθαναν σπενδιτόροι ή κομισάριοι που 

ασχολούνταν κυρίως με την μεταφορά βαμβακιού και υφασμάτων προς τις πόλεις της 

Μεσευρώπης σε συνεργασία με τους εμπορικούς οίκους της Βιέννης. 

 Στην πόλη της Timişoara, οι Έλληνες που διέμεναν εκεί δεν ήταν οργανωμένοι 

κοινοτικά, όπως παρατηρήθηκε σε άλλες πόλεις αυτές της Τρανσυλβανίας, αλλά ήταν 

οργανωμένοι από κοινού με το σερβικό πληθυσμό της πόλης με βάση το θρήσκευμα που 

συνιστούσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ τους. Η παρουσία των Ελλήνων εμπόρων 

πιστοποιείται και αποδεικνύεται μέσα από την έρευνα στα δημοτικά αρχεία της πόλης, όπου 

αποδελτιώθηκαν απογραφές της αυστριακής διοίκησης, συμβολαιογραφικές πράξεις, 

διαθήκες, αλλά και από εμπορικά κατάστιχα και την εμπορική αλληλογραφία. Οι Έλληνες 

στο πρώιμο στάδιο της εγκατάστασής τους διέμεναν στην περιοχή του Fabric και 

συσπειρώθηκαν γύρω από τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι κτητορικές επιγραφές 

του ιερού ναού, τα αφιερώματα, οι δωρεές και τα βιβλία στην ελληνική γλώσσα αποτελούν 

απτές αποδείξεις ότι στην Timişoara υπήρξε έντονη η ελληνική παρουσία. Σύμφωνα με την 

απογραφή των κατοίκων της πόλης του έτους 1784 παρατηρείται ότι οι ορθόδοξοι που 

διέμεναν εντός του φρουρίου της πόλης ήταν μόλις 12 άρρενες και 7 γυναίκες, ενώ στο 

προάστιο του Fabric ο αριθμός τους ανέρχονταν συνολικά στους 1288 ορθόδοξους με 614 

άνδρες και 674 γυναίκες. Εξετάζοντας τα δεδομένα του αρχείου της απογραφής έκπληξη 

προκαλεί το γεγονός ότι στο προάστιο του Fabric δεν καταγράφονται κάτοικοι άλλων 

θρησκευμάτων εκτός των ορθοδόξων. Η παραπάνω παρατήρηση ενισχύει την πεποίθηση ότι 

οι Έλληνες έμποροι προτίμησαν αρχικά να εγκατασταθούν εκεί, ενώ αργότερα αποκτούν 
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ακίνητη περιουσία εντός του φρουρίου της Timişoara
309

. Η εντός των τειχών εγκατάστασή 

τους συνδέεται με την υιοθέτηση της αυστριακής υπηκοότητας και τη δυνατότητα 

απόκτησης ακίνητης περιουσίας.  

 Κατά την επιτόπια έρευνα και την αποδελτίωση αρχειακού υλικού ανασύρθηκαν 

στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως. Στη θεματική ενότητα 

των αρχειακών μητρώων του Δημαρχείου της Timişoara βρέθηκε έγγραφο με το οποίο 

αναζητούνταν υπάλληλος που να μιλάει και να γράφει στα σέρβικα, γερμανικά, ρουμανικά 

και στα ελληνικά για να δύναται να γνωστοποιεί τις αποφάσεις στους πολίτες που 

χρησιμοποιούν τις παραπάνω γλώσσες
310

. Ακόμη, το ορθόδοξο στοιχείο της πόλης 

πιστοποιείται από μια σειρά σφραγίδων που βρέθηκαν στο μουσείο της πόλης και στην 

επιφάνειά τους αναγράφονται οι παρακάτω τίτλοι: «Sigillum Gentis Rascianorum Greci 

Ritus», «Sigillum Cittis Temesvariensis G.R. Rascianorum», «Sigillum Suburbii 

Temesvariensis Rascianorum Greci Ritus», «Sub Rascianise Inteleg Romanii şi Serbii»
311

.  

Στην Timişoara μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα, την αποδελτίωση της εμπορικής 

επιστολογραφίας των ελληνικών κομπανιών της Τρανσυλβανίας και την αρχειακή έρευνα 

στα έγγραφα του Δημαρχείου της πόλης φαίνεται να βρίσκονταν εγκατεστημένοι διάφοροι 

ορθόδοξοι έμποροι της νότιας βαλκανικής. Οι περισσότερες πληροφορίες για τα πρόσωπα 

που βρισκόταν εγκατεστημένα εντός του φρουρίου της πόλης (Cetate) αντλήθηκαν από το 

«Catastrum Civium» των αυστροουγγρικών αρχών. Το Catastrum Civium είναι δυο 

δερματόδετοι τόμοι, οι οποίοι καταγράφουν τα σημαντικότερα γεγονότα της πόλης και 

περιέχουν καταλόγους με τους κατοίκους που είχαν πολιτογραφηθεί από τις αρμόδιες αρχές. 

Ο πρώτος τόμος που φέρει το όνομα Catastrum Civium 1717-1832 περιέχει ονομαστικό 

κατάλογο∙ πρόκειται ουσιαστικά για το δημοτολόγιο της περιόδου, ενώ ο δεύτερος τόμος 

αφορά την περίοδο 1833-1894. Οι εγγραφές στον χειρόγραφο κατάλογο ακολουθούν 

συγκεκριμένη δομή με προσωπικές πληροφορίες που ήταν το ονοματεπώνυμο, ο τόπος 

καταγωγής, το επάγγελμα, η ηλικία, η θρησκεία, η οικογενειακή κατάσταση και η 

ημερομηνία πολιτογράφησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώτος τόμος φυλάσσεται στο 

μουσείο του Βανάτου, στο τμήμα των χειρογράφων δεν είναι εύκολα προσβάσιμο στο κοινό 

διότι αποτελεί σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και βρίσκεται σε κακή 

κατάσταση.     
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Κάποια από τα πρόσωπα που υπάρχουν στον κατάλογο του Catastrum Civium ήταν 

διακεκριμένα πρόσωπα της πόλης και γνωστά από τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία, ενώ άλλα 

εντοπίζονται για πρώτη φορά και επιβεβαιώνεται η ελληνική καταγωγή τους, αφού οι ίδιοι 

δηλώνουν Έλληνες. Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί παράθεση των ονομάτων που μαρτυρούν 

την ελληνική παρουσία στην πόλη, όπως αυτά προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα, 

συγκεκριμένα όπως αυτά εντοπίστηκαν στο Catastrum Civium, σε έγγραφα των ρουμανικών 

κρατικών αρχείων στο Βουκουρέστι και στην Timişoara και ειδικότερα σε εντολές, 

αποφάσεις και πρωτόκολλα των διοικητικών αρχών της πόλης. Μεταξύ άλλων γίνονται 

αναφορές σε υποθέσεις Ελλήνων για τις συναλλαγές που είχαν τόσο με τις αρμόδιες αρχές 

όσο και τους συμπολίτες τους. Τέλος, στοιχεία για τα πρόσωπα που έζησαν στην πόλη της 

Timişoara αντλήθηκαν από εκκλησιαστικά αρχεία της ορθόδοξη ενορίας τηςCetate, τα οποία 

περιελάμβαναν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου και βαφτίσεων.  

Ο αριθμός των ατόμων που εντοπίστηκε κατά την αρχειακή έρευνα, την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και την αποδελτίωση του Catastrum Civiumήταν 78 από τους 

οποίους οι 48 δήλωναν την ελληνική καταγωγή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία 

που αφορούν τη δράση των ατόμων αυτών.  

Kiro. Στα αρχεία του Δημαρχείου της Timişoara εντοπίστηκαν αποσπάσματα πρωτόκολλου 

της συνεδρίασης του Magistratul German, με ημερομηνία 12 Αυγούστου 1761∙ σε αυτά 

αναφέρονται η υπό όρους έγκριση της αγοράς του εμπορικού καταστήματος που άνηκε στον 

αποθανόντα έλληνα Kiro από τον εμπορικό αντιπρόσωπο Dimitrie Michailovici, επίσης 

έλληνα έμπορο στην Timişoara
312

.  

Costa Gheorghe.Το 1773 υπάρχει αίτημα προς τη διοίκηση του Βανάτου από την  

Magdalenei Lewitsch να επιστραφεί το ποσό των 1.500 φιορινιών που δανείστηκε ο Costa 

Gheorghe. Η Admistraţia Banat όρισε το Magistratul Sîrbesc, που ήταν υπεύθυνο για τη 

διοίκηση των ορθοδόξων κατοίκων, ως αρμόδια αρχή για την ικανοποίηση του παραπάνω 

αιτήματος. Στην υπόθεση εμπλέκεται και το όνομα του έλληνα εμπόρου Dimitrie 

Michailovici, γεγονός που αποδεικνύει την συνεργασία του με τον Costa Gheorghe
313

. 

Dimitrie Michailovici. Έλληνας έμπορος που διέμενε στην Timişoara και διατηρούσε 

συνεργασίες με διάφορους εμπόρους της πόλης, σύμφωνα με τις προηγούμενες αρχειακές 

αναφορές.  
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Iancu Mihailovici. Στα κατάστιχα του Catasrum Civium της Timişoara υπάρχει εγγραφή του 

1782 με το όνομα Iancu Mihailovici, ο οποίος ήταν 40 ετών, δήλωνε Έλληνας από την 

Μακεδονία και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
314

.   

Nicu Lalu. Έμπορος ο οποίος βρισκόταν εγκατεστημένος στην πόλη της Timişoara γύρω στο 

1776 και ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο του βαμβακιού από τις Σέρρες, αλλά και άλλων 

προϊόντων από τις νότιες περιοχές. Όπως προκύπτει μέσα από την βιβλιογραφία 

συνεργαζόταν και διατηρούσε άριστες σχέσεις και χρηματικές δοσοληψίες με την ελληνική 

κομπανία του Braşov και του Sibiu για τις οποίες πουλούσε βαμβάκι και άλλα προϊόντα στο 

παζάρι της πόλης 
315

.  

Dimu Rοșu. Έμπορος, ο οποίος βρισκόταν εγκατεστημένος στην Timişoara το 1776 και 

συνεργαζόταν με την ελληνική κομπανία του Braşov με σκοπό την πώληση των προϊόντων 

τους στο παζάρι της πόλης. Οι επιστολές που αντάλλασε με την κομπανία είναι στην 

ελληνική γλώσσα
316

.  

Mihali Dimitriu. Έμπορος, ο οποίος βρισκόταν εγκαταστημένος στην πόλη της Timişoara το 

1777 και συνεργαζόταν με την ελληνική κομπανία του Braşov για διάφορες εμπορικές 

δραστηριότητες. Ο παραπάνω έμπορος κατοικούσε και δραστηριοποιούνταν στην περιοχή 

του Fabric. Φαίνεται ότι συνεργαζόταν με τον εμπορικό οίκο των Δούμπα (Dumpa) στη 

Βιέννη και εξ ονόματός τους είχε την υποχρέωση να εισπράττει οφειλόμενα ποσά από 

άλλους εμπόρους. Παράλληλα στα κατάστιχα του Catastrum Civium το 1782 βρέθηκε το 

όνομα του Mihai Dimitriu ως Dimitar Mihai, ο οποίος πολιτογραφείται πολίτης της πόλης 

και δηλώνει ορθόδοξος
317

.  

Hristu Costa Hagi. Βρισκόταν στην Timişoara το 1778 και φαίνεται ότι μετέφερε προϊόντα 

και έκανε αγοραπωλησίες για άλλους εμπόρους. Από την επιστολογραφία της κομπανίας του 

Braşov παρουσιάζεται ότι διατηρούσαν σχέσεις και ενημερώνονταν για τις τιμές των 

προϊόντων και το κόστος της μεταφοράς τους
318

. 
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Gheorghe Constantin Roja. Γεννήθηκε στο Μοναστήρι το 1786, έφτασε στην πόλη της 

Timişoara σε πολύ μικρή ηλικία αφού ακολούθησε το θείο του, ο οποίος ασχολούνταν με το 

εμπόριο. Ο Roja αποφοίτησε από το Γυμνάσιο της πόλης και από την Ιατρική Σχολή της 

Πέστης από όπου έλαβε το διδακτορικό του υπογράφοντας την διατριβή του Vallachus 

Moscopolitanus
319

.  

Teodor Diamandy. Στα κατάστιχα του Catastrum Civium εντοπίστηκε το όνομα με έτος 

πολιτoγράφησης στους κατοίκους στο Cetate της πόλης το 1793, ο οποίος ήταν 49 χρονών 

και είχε καταγωγή από την Μακεδονία
320

.  

Demetrio Diamandi. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1775 εκδόθηκαν 

αποφάσεις και εντολές από το Δικαστήριο της Τρανσυλβανίας και της Στρατιωτικής 

Διοίκησης του Φρουρίου της Timişoara σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου εκτέλεσης 

της ποινής του Demetrio Diamandi, ελληνικής καταγωγής, για κλοπή που διέπραξε και  

καταδικάστηκε σε εξάμηνη καταναγκαστική εργασία στις οχυρώσεις του φρουρίου της 

Timişoara
321

.    

Kristoph Lazar. Στην Βιέννη την 1
η
 Ιουλίου του 1777 υπάρχει γραμμάτιο συναλλαγματικής 

στον συμβολαιογράφο του δημοσίου Antonius Riedl για 900 φιορίνια τα οποία οφείλει ο 

Kristoph Lazar, έλληνας έμπορος στην Timişoara, για την προμήθεια μαλλιού από τη 

βιομηχανία του Constantin Lazar στο Linz
322

.   

Chirita Kiriani. Κατά την έρευνα των αρχείων του Δημαρχείου της πόλης βρέθηκαν 7 

έγγραφα που αφορούν το όνομα Chirita Kiriani, Kiritsa Kiriani, Chirisa Chiriany, Cypriez 

Ciriani, αν και ο τρόπος γραφής του ονόματος σε κάθε έγγραφο διέφερε, παρόλα αυτά 

πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, διότι τα αρχεία αφορούσαν οικονομική του υπόθεση και 

επρόκειτο για απαντητικές επιστολές της αυστριακής διοίκησης με χρονολογική ακολουθία. 

Επίσης, σε βιβλιογραφική αναφορά ο παραπάνω το 1748 ήταν αρχηγός της σερβοελληνικής 

κομπανίας στην Timişoara
323

. Έτσι, λοιπόν, στα αρχεία που βρέθηκαν υπάρχει η απόδειξη 

πληρωμής και ένα έγγραφο διακανονισμού για τα έξοδα της κηδείας του Chirita Kiriani, το 

ποσό ανέρχεται σε 200 κορώνες, τα έγγραφα φέρουν τις ημερομηνίες 12 και 13 Αύγουστου 
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του 1788
324

. Για το ίδιο έτος υπάρχουν δυο αποδείξεις για χρήματα που εισέπραξαν οι 

εκτελεστές της διαθήκης του Kiritsa Kiriani
325

. Με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1788 

ακολουθούν δυο αποδείξεις πληρωμής για τους εκτελεστές της διαθήκης του Chirita Kiriani, 

όπου στο τέλος του εγγράφου υπάρχει η κάτωθι υπογραφή με ελληνικούς χαρακτήρες: 

«Θεώδωρος ...   Επίτροπος»
326

. Άλλο ένα στοιχείο που ενισχύει την διαπίστωση ότι είναι 

Έλληνας ο Chirita Kiriani προκύπτει από ένα πιστοποιητικό καλής διαγωγής που εκδόθηκε 

από την αυστροουγγρική διοίκηση με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 1789 και χορηγήθηκε στους 

Mihai και Dima Haggi Demeter, Έλληνες εμπόρους από την Βιέννη, όπου καταγράφεται ότι 

ήταν ξαδέρφια του Chiriza Chiriany, ο οποίος είχε πεθάνει στην Timişoara
327

. Σε έγγραφο 

του ίδιου έτους ο Mihai Hagi Dimitter και ο αδερφός του Dima φαίνεται να αποδέχονται την 

κληρονομιά από τον ξάδερφό τους Chiriṭa Kiriany, το ποσό της κληρονομιάς για τα δυο 

αδέρφια ανέρχεται στα 2.900 φιορίνια
328

.   

Επίσης, σε αρχεία του δημαρχείου της Timişoara του 1795, 1798 και 1800 

εμφανίζεται η χήρα του Alexandra Ciriani να λαμβάνει χρηματικές αποζημιώσεις μετά το 

θάνατο του Cypriez Ciriani ή Cirici Ciriani. Αναλυτικότερα, η πρώτη αναφορά γίνεται για 

δύο περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων από την χήρα του Alexandra Ciriani, η μια τον Ιούλιο 

του 1795 και η επόμενη τον Ιούλιο του 1797. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από χρηματικά 

ποσά που παρέμεναν αδιάθετα μετά από τον θάνατο του Cypriez Ciriani
329

. Τον Ιούλιο του 

1798 και 1799 ακολουθούν τρεις εισπράξεις χρημάτων για την χήρα του που έλαβε από τον 

δήμαρχο Pava, από αυτά που άφησε ο Cirici Ciriani
330

. Τέλος τον Ιούλιο του 1800 η χήρα 

του εισπράττει 42 φιορίνια από αυτά που άφησε ο αποθανών σύζυγός της μετά από έγκριση 

του δημάρχου Ignatz Pava
331

. 

Toma Rista. Ο Eftimie Toma Cristidor zis Rista ή Eftimie Thoma Christa ή Thomas Rizstu ή 

Thoma Rizta ή Toma Rista υπήρξε έμπορος στην πόλη και εμφανίζεται στα αρχεία του 

δημαρχείου της Timişoara. Συγκεκριμένα, σε αρχείο με ημερομηνία Αύγουστος του 1794 

καταγράφεται ότι πραγματοποιήθηκε δίκη εναντίον του στον οικισμό Sinnicolaul Mare, 

εξαιτίας ανεξόφλητων οφειλών σε διαφορετικούς δανειστές∙ μεταξύ των ονομάτων που 
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αναφέρονται προέκυψε το όνομα του Demeter Haggiopulo και της κομπανίας του
332

. Επίσης 

βρέθηκε φάκελος που περιέχει έγγραφα που αφορούν την πτώχευση της εταιρίας του Toma 

Rista με τις απογραφές και εκκαθαρίσεις από το 1795 έως το 1806
333

.   

Demeter Haggiopulo. Ο Dimitrie Hagiopol ή Demeter Haggiopulo υπήρξε συνιδιοκτήτης 

και διαχειριστής μιας από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες της Timişoara, του οποίου οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτείνονταν σε διάφορες πόλεις της Αυστροουγγαρίας, αλλά 

και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια από τις σημαντικές 

προσωπικότητες του εμπορίου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την επιστολογραφία των 

ελλήνων εμπόρων του Braṣov και του Sibiu, αφού διατηρούσαν εμπορικές και προσωπικές 

επαφές με τον προαναφερόμενο με σκοπό μέσω της συνεργασίας τους να προωθούνται τα 

προϊόντα των κομπανιών σε ολόκληρη την Μεσευρώπη
334

.           

Ακόμη, το όνομα Hagiopol ανέκυψε σε δυο άλλες ξεχωριστές εγγραφές, η μια εξ 

αυτών ήταν στο Catastrum Civium, όπου ο Hagiopol Ioan πολιτογραφείται το 1805 στην 

πόλη της Timişoara με την ιδιότητα του εμπόρου, σε ηλικία 26 χρονών και η δεύτερη αφορά 

έγγραφο για υπόθεση κληρονομιάς
335

. Συγκεκριμένα, η παραπάνω εγγραφή βρέθηκε στα 

αρχεία του δημαρχείου για το έτος 1823 και αφορούσε την ανάκριση μαρτύρων σε μια 

υπόθεση κληρονομιάς για την απολαβή χρημάτων, στην οποία εμπλέκονταν τα ονόματα του 

Ioan Hagipol και της γυναίκας του Barbara Csinko(iana), του Stefan Georgevits(και τα δυο 

ονόματα εμφανίζονται στους πολίτες της πόλης στο Catastrum Civium και της συζύγου του 

Agneteτο γένος Τapka. Το αρχείο περιλαμβάνει επιστολές που ανταλλάχθηκαν μεταξύ 

τουςστα ελληνικά κατά τα έτη 1814 και 1819 με αποστολέα τον Mihail Demeter Τapka που 

υπέγραφε στο τέλος των επιστολών ως «πεθερός»
336

. Επίσης το όνομα Ioan ή Joannis 

Haggiopol βρέθηκε και σε έγγραφο που εκδόθηκε από το Ουγγρικό Βασιλικό Συμβούλιο στη 

Buda με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου του 1836. Σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο ζητούσε 

πληροφορίες από τον πρόξενο και τους γερουσιαστές της Timişoara σχετικά με τον έμπορο 

Haggiopol για ένα ζήτημα που προέκυψε για την πώληση αλατιού σε μικρές ποσότητες
337

.  
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Tapka Mihai. Το όνομα της παραπάνω προσωπικότητας αρχικά εντοπίστηκε, όπως 

προαναφέρθηκε, σε αναφορές αρχείων που αφορούσαν την υπόθεση StefanGeorgevits και 

της συζύγου του Agnete το γένος Τapka. Σε έγγραφα που αφορούν την υπόθεση υπάρχουν 

τρεις συνημμένες επιστολές του με τις οποίες απευθύνεται στο ζευγάρι και κυρίως στον 

γαμπρό του, όπου καταγράφει τα νέα του αλλά και δίνει συμβουλές. Ο Tapka Mihai 

βρισκόταν εγκαταστημένος στην πόλη της Timişoara και πολιτογραφήθηκε πολίτης της το 

1797. Στο Catastrum Civium υπάρχει η εγγραφή Tapka Mikael, 42 χρονών, ο οποίος δήλωνε 

ορθόδοξος με καταγωγή από την Σιάτιστα της Μακεδονίας
338

.   

Theochar Anggeli. Στα αρχεία του δημαρχείου της Timişoara ο Teohar Angeli ή Theochar 

Anggeli το 1796 εμφανίζεται να καταθέτει αστικό αίτημα προς τις φορολογικές αρχές να 

πολιτογραφηθεί ως πολίτης της πόλης, καθώς διαπίστωσε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

Catastrum Civium
339

. Το 1803 το αίτημα του γίνεται αποδεκτό και εγγράφεται στους πολίτες 

της πόλης, δηλαδή το Catastrum Civium, με καταγωγή από την Καστοριά και με το 

επάγγελμα του εμπόρου σε ηλικία 51 χρονών
340

.  

Panajot ή Panaiot. Στο Catastrum Civium της Timişoara, όπως έχει προαναφερθεί 

καταγράφονται όλοι οι πολίτες της πόλης από το 1717-1832, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα 

ονόματα με το επίθετο Panajot. O Panaiot Theodor  πολιτογραφήθηκε το 1772 με καταγωγή 

από την Μακεδονία και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου, ο Panaiot Ioan το 1797 

κάτοικος της Timişoara και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και ο Panaiot C-tin το 1830 

κάτοικος επίσης της Timişoara, ηλικίας 25 χρονών και έμπορος
341

.  

Επιπρόσθετα, το όνομα αυτό βρέθηκε σε αναφορές στα αρχεία του Δημαρχείου της 

Timişoara που παραθέτονται στη συνέχεια με χρονολογική σειρά. Το έτος 1796 βρέθηκε μια 

σειρά εγγράφων, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

κληρονόμοι της περιουσίας του Anastasiu Marcu Panajot. Ακόμη υπάρχουν έγγραφα, τα 

οποία επέβαλαν την αναδρομική φορολόγηση της περιουσίας του αποθανόντος Anastasiu 

Marcu Panajot από το 1783, πριν εκτελεστεί η διαθήκη. Στο πρωτότυπο αρχείο υπάρχουν 

αναφορές των ονομάτων των κληρονόμων που ήταν ο Athanasie Marko Panajoth, αδερφός 

του Anastasiu, ο Joannem Panajoth και ο Theodor  Panajoth, γιοι του Anastasiu. Στη διαθήκη 

του Anastasiu Panajot υπογράφουν ως μάρτυρες πρόσωπα τα οποία όπως προκύπτει από την 
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ευρύτερη έρευνα συνδέονται με κοινή καταγωγή από την Καστοριά της Μακεδονίας: 

«Θεοχαρις ανγγελλη» ή «Theohar Angely» που όπως προαναφέρθηκε ήταν έλληνας έμπορος 

από την Καστοριά, ο «Johannes Theologis», ο «Georg Thoma Makri» αδερφός του Naum 

Toma Makri που υπήρξαν από τους επιφανέστερους πολίτες της πόλης με καταγωγή από 

Καστοριά, ο «Leontius Emanuel» έλληνας έμπορος από την Καστοριά που πολιτογραφείται 

το 1786 στο Catastrum Civium
342

, o «Naum Theologith» και ο «Michael Niciphor»
343

. Ο 

Theodor Panajoth στην δικαστική πράξη για την αποδοχή της κληρονομιάς του πατέρα του, η 

οποία συμπεριλαμβάνεται στην ίδια αρχειακή συλλογή υπογράφει και σημειώνει: «Πολίτης 

και έμπορος Temesvar». 

Ο Iohan Panaioth ή Joannes / Johan Panajoth εντοπίζεται σε μια σειρά εγγράφων που 

αφορούν εντολές και υπομνήματα του έτους 1798 από το Γενικό Αυτοκρατορικό Ουγγρικό 

Συμβούλιο στη Βούδα, το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη και την Γενική 

Στρατιωτική Διοίκηση του Βανάτου στην Timişoara, σχετικά με την άρνησή του να παρέχει 

υποστήριξη στην Υψηλή Πύλη, λόγω της πρόσφατης απόκτησης της αυστριακής 

υπηκοότητας από αυτόν
344

. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια επίσημη δήλωση αφοσίωσης στην 

αυστροουγγρική διοίκηση ότι ως αυστριακός πολίτης δεν θα προβεί σε δραστηριότητες που 

θα επωφελούσαν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Είναι γεγονός ότι την συγκεκριμένη περίοδο 

1787-1791 και 1787-1792 λαμβάνουν χώρα ο αυστροτουρκικός και ρωσοτουρκικός πόλεμος 

αντίστοιχα οι οποίοι, τερματίστηκαν με την Συνθήκη του Ιασίου. Όπως γίνεται κατανοητό, ο 

οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοκρατοριών και άλλων μεγάλων δυνάμεων της 

εποχής (Ρωσία) εκείνη την χρονική περίοδο βρίσκονταν στην κορύφωση του. Από τα 

παραπάνω έγγραφα προκύπτει ότι ο Iohan Panaioth ή Joannes / Johan Panajoth διέμενε στην 

Timişoara από το 1791, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτοικος Κωνσταντινούπολης, είχε 

παντρευτεί στην Οθωμανική αυτοκρατορία και κατά το έτος 1797 κατέθεσε αίτηση στην 

αυστριακή διοίκηση με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια να μεταφέρει την οικογένεια του από 

τη Μακεδονία στην Timişoara, όπου ο ίδιος είχε ήδη πολιτογραφηθεί αποκτώντας την 

αυστριακή υπηκοότητα.  

Ακόμη, στα αρχεία του Δημαρχείου του έτους 1817 εντοπίστηκε μια υπόθεση που 

αφορούσε την οφειλή χρηματικού ποσού του Panajot Teodor ή Theodorus και της συζύγου 

του Elena ή Helena Panajot προς το Βασιλικό Ουγγρικό Ταμείο (Caseria Camariei Reg. 
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Ung.). Σε μετέπειτα αρχειακές εγγραφές εμφανίζεται η χρηματική οφειλή να επιβαρύνει το 

γιό τους Johan Theodor Panajot
345

. Η Elena Panajot πέθανε στην πόλη της Timişoara την 1
η
 

Δεκεμβρίου του 1829, σύμφωνα μητρώα αποθανόντων της ορθόδοξης ενορίας του Cetate
346

.  

Επιπλέον, για το έτος 1843 βρέθηκαν αποσπάσματα πρωτοκόλλου από την συνεδρίαση του 

συμβουλίου της πόλης, όπου παρουσιαζόταν η υπόθεση δικαστικής έφεσης που αφορούσε 

τον Ioan Panajot με την αξίωση να του αναγνωριστούν δικαιώματα στη διαδοχή της 

εταιρείας με τον Kiricza. Με την ρευστοποίηση των κεφαλαίων της εταιρείας τα διαθέσιμα 

ποσά ορίζει ότι κατανέμονται στους: Constantin Panajot, Elisabetha Panajot Milutinovits και 

Nathalia Panajot Vidak
347

.   

Επιπλέον, εμφανίζεται το όνομα Alexandram Panajoth ή Alexandrei Panaiot σε ένα 

έγγραφο της καγκελαρίας AulicaUngara με το οποίο ενημερώνει το δημαρχείο της πόλης της 

Timişoara να έρθει σε επαφή με το παραπάνω πρόσωπο. Η καγκελαρία ζητά να διευθετηθεί 

το ζήτημα που προέκυψε με τους απλήρωτους φόρους του Alexandrei Panaiot από τις 

επαγγελματικές του δραστηριότητες
348

.    

Στα αρχεία του έτους 1797 βρέθηκαν αποδείξεις προς τον Simion Panaiot ή Simeon 

Panajoth για το έτος 1797 τις οποίες υπέγραφε ο “Georg Costa”  και για το έτος 1798 η 

«Parohia Fabric» (η ενορία του Fabric)
349

.  

Τέλος, το έτος 1838 βρέθηκε μια νομική πράξη ενάντια στον Panajoth Ignatiu για 

απλήρωτο χρέος προς τον Paulu Radovanovits350. 

Theologity Marcu. Στο Catastrum Civium το 1770 στους πολίτες της Timişoara 

καταχωρείται ο Theologity Marcu, όπου δήλωσε ότι ήταν ορθόδοξος και ήταν 26 χρονών . 

Theologity Naum. Στα μητρώα της ορθόδοξης ενορίας του Cetate στην πόλη της Timişoara 

βρέθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις βαφτίσεων των παιδιών του: το 1784 του Marko, το 1786 

της Euthimia, το 1788 του Georgie και το 1790 του Ioann
351

. Ακόμη, το όνομα Theologity 

Naum απαντάται σε δυο περιπτώσεις στα αρχεία του δημαρχείου της Timişoara. Η πρώτη 

                                                           
345

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 2/1817. 
346

Arhivele Naţionale Αle României, Direcţia Judeţeană Timiş, Colecţia Registrele de Stare Civilă, Parohia 

Ortodoxă-Sârbă Timişoara Cetate 1825-1847, σελ. 56. 
347

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 4/1843. 
348

ANR, DJB, Colecṭia Documente Privind Transilvania 1253-1934, pach. XVIII/85/1836. 
349

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 9/1797. 
350

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 8/1838 . 
351

Arhivele Naţionale Αle României, Direcţia Judeţeană Timiş, Colecţia Registrele de Stare Civilă, Parohia 

Ortodoxă-Sârbă Timişoara Cetate 1779-1790, σελ. 41, 48, 55. 



116 
 

ήταν το 1811 και αφορούσε έκθεση καταγγελίας του καλλιεργητή Danil Teodor ενάντια στον 

ιδιοκτήτη γης Theologity Naum για την παραβίαση της σύμβασης όσον αναφορά την 

πληρωμή, με αναδρομική ισχύ από το 1809-1810
352

. Και η δεύτερη περίπτωση είναι το 1820 

για μια υπόθεση διεκδίκησης κληρονομιάς από τη Mariei Theologity κατά του πεθερού της 

Naum Theologity,ο οποίος αρνιόταν κατηγορηματικά να της αποδώσει μερίδιο από την 

κληρονομιά μετά το θάνατο του ανδρός της
353

. Στο έγγραφο φαίνεται ότι η Mariei 

Theologity, που το πατρικό της επίθετο ήταν Simits, υπήρξε παντρεμένη με τον γιο του 

Naum Theologity και έμεναν στην Timişoara σε σπίτι πoυ τους είχε παραχωρήσει το 1806. Η 

διαμάχη μεταξύ τους αφορούσε κληρονομικές χρηματικές απολαβές, μεταξύ άλλων η Mariei 

Theologity απαιτούσε να παραμείνει στο σπίτι του πεθερού της μετά το θάνατο του γιου του. 

Τέλος, όπως έχει αναφερθεί ο Naum Theologity υπέγραφε ως μάρτυρας στη διαθήκη του 

Anastasiu Marcu Panajot και προφανώς κατάγεται και αυτός από την Μακεδονία και 

συγκεκριμένα από την Καστοριά.   

Costa Marcovici. Στο Catastrum Civium το 1782 στους πολίτες της Timişoara καταχωρείται 

ο Marcovici Costa, όπου δήλωσε ότι ήταν έλληνας με καταγωγή από την Σιάτιστα της 

Μακεδονίας, ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και ήταν 32 χρονών
354

. Στα 

αρχεία του δημαρχείου της πόλης το 1803 υπάρχει έγγραφο όπου ο παραπάνω αιτείται στη 

διοίκηση της πόλης τη μείωση του φόρου για το εμπορικό κατάστημα που διατηρούσε στην 

περιοχή του Fabric. Έτσι, ζητά να υπάρξει μείωση του ποσού για το χρονικό διάστημα που 

παρέμεινε κλειστό. Στη σειρά των εγγράφων για την υπόθεση το όνομά του καταχωρείται ως 

Constantin Markovits
355

. Αργότερα τo 1815 υπάρχει δικαστική πράξη εναντίον του για 

ανεξόφλητη καταβολή δανείου με σκοπό να αποπληρώσει το ποσό όπως είχε συμφωνηθεί 

από τους όρους του δανεισμού
356

. Στην έρευνα εντοπίστηκε η εντολή του επιτρόπου του 

“Casei de Depuneri” το έτος 1816, όπου η οικονομική επιτροπή μέσω του γερουσιαστή 

Schuman Ignaṭiu ζητά την καταβολή του ποσού για την αποπληρωμή του χρέους
357

. Ο 

παραπάνω σύμφωνα με τα μητρώα αποθανόντων της ενορίας του Cetate απεβίωσε στις 28 

Αυγούστου του 1818 στην πόλη της Timişoara
358

.   
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Constantin Chira. Στο Catastrum Civium το 1772 στους πολίτες της Timişoara 

καταχωρείται ο Chira Constantin ή Kyra Constantin, ο οποίος ήταν 25 χρονών με καταγωγή 

από την Καστοριά της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του τσαγκάρη
359

. Στα αρχεία 

του δημαρχείου της Timişoara εντοπίστηκε μια συναλλαγματική (πολίτζα) 200 φιορινιών σε 

τρία αντίγραφα του Constantin Kyro που αφορούσε το εμπόριο χοίρων και στο έγγραφο 

αναφέρονται οι Dimitrie Nicolae Catan από την OrsovaVeche, ο Mihai Nicolae Zuro από την 

Craiova - Oculesti, ο Petru Nicolae Kalida από την Orsova
360

. 

Fotta Dima. Το 1806 ο FottaDima πολιτογραφείται στα κατάστιχα της αυστροουγγρικής 

διοίκησης της Timişoara, δηλαδή το Catastrum Civium, ως ορθόδοξος με καταγωγή από την 

Σιάτιστα που ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
361

. Στα αρχεία του δημαρχείου της πόλης 

εντοπίστηκε μια ακόμη αναφορά στο όνομα αυτό σε μια έκθεση του δικαστηρίου της πόλης, 

όπου το έτος 1811 ήταν σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη μεταξύ της χήρας του Tröster 

Martin, Catharina και της χήρας του Dima Fotta, Marta. Η πρώτη ως ενάγουσα απαιτούσε 

από την εναγόμενη να ξεπληρώσει το χρέος του συζύγου της, ο οποίος είχε δανειστεί 

χρήματα το 1806 και η υπόθεση εκδικάστηκε στις 18 Μαΐου του 1811, όπου ο δικαστής της 

υπόθεσης ζητά από την χήρα του Dima Fotta να αποδώσει όχι μόνο το οφειλόμενο ποσό 

αλλά και το 20% των τόκων
362

. 

Trandafil.Κατά την επιτόπια έρευνα στο Μουσείο του Βανάτου και συγκεκριμένα κατά την 

αποδελτίωση του Catasrum Civium εντοπίστηκαν τα ακόλουθα ονόματα με το παραπάνω 

επώνυμο: Czonya Trandafil, ο οποίος πολιτογραφείται το 1809 ως ορθόδοξος, 35 χρονών 

από την Καστοριά της Μακεδονίας, ο Andreas Trandafil, ο οποίος πολιτογραφείται το 1811 

ως ορθόδοξος με ηλικία 25 χρονών και ο Alexander Trandafil, ο οποίος πολιτογραφείται το 

1818 σε ηλικία 24 χρονών και δήλωνε ότι δραστηριοποιούνταν στην περιοχή τουFabric
363

.  

Το όνομα Trandafil Jonia ή Trandafil Csonya/Zsonya ή Zonya Trandafil ή Trandafilo 

Zonya εντοπίστηκε σε αρχεία τόσο του δημαρχείου της πόλης της Timişoara όσο και σε 

συλλογές άλλων εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται ένα αρχείο για μια εμπορική 

σύμβαση με έξι όρους που υπογράφτηκε στις 7 Ιουνίου του 1810 στην Timişoara μεταξύ των 

πωλητών Trandafil Jonia και Demeter Ciana και των αγοραστών Iordache Seracin από την 

Orṣova Veche και του Barian Ohlu από την Orṣova Turcească για 10.000 καντάρια ρυζιού 
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που επρόκειτο να μεταφερθούν στο Pančevo
364

. Η παραπάνω σύμβαση ορίζει με σαφήνεια 

τις τιμές και τις υποχρεώσεις των εκατέρωθεν εμπλεκομένων για την  αγοραπωλησία. Ακόμη 

στην ίδια σειρά αρχείων βρέθηκε η απόδειξη της προκαταβολής της συμφωνίας με 

ημερομηνία 30 Ιουνίου του 1810, η οποία εκδόθηκε στην Timişoara, και αφορά 10.000 

gulden που λαμβάνουν προκαταβολικά ο πωλητής Trandafil Jonia και οι συνεταίροι του από 

τον Gheorge Seracin για το κριθάρι που αγόρασε από τους παραπάνω
365

. Σε άλλη απόδειξη 

εμφανίζεται ο Gheorgachi Seracin να πληρώνει τους Trandafil Jonia και Demeter Cena άλλα 

20.000 gulden-φιορίνια για το κριθάρι που αγόρασε στις 12 Αυγούστου του 1812 στην 

Timişoara
366

. Σύμφωνα με έγγραφο που βρέθηκε του διευθυντή ταχυδρομείου ο Iordache 

Seracin για να καταφέρει να πληρώσει τα 30.000 gulden-φιορίνια στους Trandafil Jonia και 

Demeter Cena έβαλε ενέχυρο ολόκληρη την περιουσία του στον RecepAga και η οποία ήταν 

καταγεγραμμένη στο κτηματολογικό βιβλίο της πόλης του Caranşebes
367

. Ακόμη σε αρχείο 

του δημαρχείου της πόλης για το έτος 1811 υπάρχει το έγγραφο της αγωγής που κατέθεσε ο 

Iordache Seracin, μέσω του ταχυδρομείου (diriginte poştal) της πόλης OrşovaVeche, κατά 

των εμπόρων Trandafil Csonya και Dimitrie Csana από την Timişoara γιατί αθέτησαν το 

συμβόλαιο για την παράδοση του ρυζιού, όπως είχε συμφωνηθεί από τα ρήτρα της 

σύμβασης. Στην αγωγή που κατέθεσε ο Iordache Seracin εξέφραζε την ανησυχία του για τα 

οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν, επειδή η περιουσία του ήταν υποθηκευμένη στον 

Recep Aga
368

. Μέχρι και το έτος 1814, συνεχίζεται η νομική δίωξη των εμπόρων για την 

απάτη σε βάρος του Iordache Seracin. 

Στη συνέχεια της επιτόπιας έρευνας για το έτος 1834 βρέθηκε έγγραφο από το 

μητρώο του δημαρχείου της Timişoara για μια υπόθεση που αφορά το απλήρωτο χρέος του 

Zonya Trandafil ή Trandafilo προς τον χειρούργο Eirich Petru
369

. Ο τελευταίος ζητά να του 

επιβληθεί η απαιτούμενη ποινή από το δικαστήριο της πόλης. Έτσι το 1835 με σχετικό 

έγγραφο ο Eirich Petru στις αρχές της πόλης αιτείται να παρέμβουν με σκοπό την 

αποπληρωμή του οφειλόμενου χρέους από τον Zonya Trandafil. Οι δικαστικές αρχές της 

πόλης ικανοποιούν το αίτημα του πολίτη και επέβαλαν ποινή στον Zonya Trandafil, καθώς 

και απαίτησαν την άμεση καταβολή του χρέους 
370

.  
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Για τον Trandafil Andreas βρέθηκε σειρά εγγράφων στα αρχεία του δημαρχείου της 

πόλης με ημερομηνία 19 Φεβρουαρίου του 1847 στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διαθήκη 

του. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Trandafil Andreas ως πολίτης της πόλης της Timişoara, 

απαιτούσε να εκτελεστούν οι 17 όροι της διαθήκης του που αφορούσαν το σύνολο της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Από τη διαθήκη και την επιτόπια έρευνα προκύπτει ότι 

είχε μεγάλη ακίνητη περιουσία, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στην περιοχή του Fabric. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό κάτοικο της πόλης που στην κατοχή του είχε αρκετά ακίνητα. 

Οι δικαιούχοι της περιουσίας του όπως προκύπτει από το έγγραφο της διαθήκης βρίσκονταν 

εγκατεστημένοι οι περισσότεροι στο χωριό Csakova ή Ciacova και κάποια από τα ονόματα 

που αναγνωρίστηκαν ήταν τα Alexander Trandafil, Maria και Elizabeta
371

. Στην διαθήκη του 

Andrea Trandafil δεν υπογράφει κανένα πρόσωπο ως μάρτυρας, αλλά ορίζεται ως 

εκτελεστής της διαθήκης ο Anton Sprung. Σε άλλο έγγραφο του δημαρχείου της Timişoara 

με ημερομηνία 19 Μαΐου του 1850 βρέθηκε η διαθήκη της Trandaphil Agnes με την οποία 

ορίζει την κληροδότηση της περιουσίας της. Στη διαθήκη ως δικαιούχοι εμφανίζονται οι 

Maria Trandafil, Georg Trandafil και Mitta Trandafil, οι οποίοι φαίνεται να κατοικούν στο 

Csakovo που την περίοδο εκείνη είναι χωριό της περιοχής του Βανάτου. Τέλος, εκτελεστής 

και συντάκτης της διαθήκης της ήταν ο Anton Sprung
372

.  

Demeter Ciana. Ο Ciana Demeter ή Csana Dumitru πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium το έτος 1804 στις 29 Αυγούστου δηλώνοντας ότι ήταν 36 χρονών, 

ορθόδοξος, με καταγωγή από τα Ιωάννινα της Μακεδονίας και ότι ήταν μέλος κομπανίας
373

. 

Ο παραπάνω υπήρξε έμπορος και συνεργάτης του Zonya Trandafil με τον οποίο 

ασχολούνταν στην πώληση δημητριακών.    

Manzarly Georgiu. Ο παραπάνω πολιτογραφήθηκε από τις αυστροουγγρικές αρχές στο 

Catastrum Civium το 1803 στην πόλη της Timişoara, δηλώνοντας ότι είναι ορθόδοξος 

έμπορος με καταγωγή από την Θεσσαλία
374

. Στα αρχεία του δημαρχείου της πόλης βρέθηκε 

έγγραφο που αφορά μια δικαστική υπόθεση του έτους 1816 μεταξύ του Manzarly Georgiu 

και του Stefano Damaskin για ένα αμφισβητούμενο χρέος για αυτό το λόγο ο Manzarly 

Georgiu επικαλείται τους μάρτυρες Popovits Simeon, Anton Sprung και Klein
375

. Τέλος, από 

τις επιστολές της κομπανίας του Braşov φαίνεται ότι ο Manzarly συνεργαζόταν με τον 
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Ţumbru και την κομπανία του με σκοπό το εμπόριο βαμβακιού από τις Σέρρες, το οποίο 

έφτανε μέσω του Σεμλίνου της σημερινής Σερβίας
376

. 

Gutzu Costa. Το όνομα Gutzu Costa προέκυψε από την έρευνα των αρχείων του δημαρχείου 

της πόλης. Για το παραπάνω πρόσωπο βρέθηκε έγγραφο του έτους 1816 και αφορά μια 

δικαστική έκθεση από τις αρχές τη πόλης στις οποίες κατέφυγε ο προαναφερόμενος εναντίον 

του Kovaszalla Mihai για απλήρωτα χρέη από εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ τους
377

. 

Mosko Demeter. Το όνομα Mosko Demeter προέκυψε κατά την έρευνα στα αρχεία του 

δημαρχείου της πόλης. Έτσι, βρέθηκε έγγραφο με το αίτημα του Costa Sterio προς τις 

αρμόδιες αρχές της πόλης για την υπόθεση οφειλής χρημάτων από το Mosko Demeter. Η 

υπόθεση λαμβάνει χώρα το έτος 1818 όταν ο Costa Sterio κάνει έκκληση στο Magistratul της 

πόλης να τον υποχρεώσει να ξεπληρώσει το χρέος των 900 φιορινιών που προέρχονταν από 

δάνειο που του είχε χορηγήσει
378

. 

Ioan Zuffo ή Zuffoiana. Κατά την αρχειακή έρευνα στα δημοτικά αρχεία της πόλης της 

Timişoara βρέθηκε ένας φάκελος που περιείχε έγγραφα για υποθέσεις που αφορούν τις 

εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες του παραπάνω προσώπου. Ο Ioan Zuffo υπήρξε 

έμπορος με ελληνική καταγωγή και οθωμανική υπηκοότητα, ο οποίος μέσω της κομπανίας 

του μετέφερε προϊόντα για λογαριασμό άλλων εμπόρων στην Timişoara, την Orşova και τη 

Βιέννη μέσω της Ουγγαρίας και του Βανάτου. Αρχικά, βρέθηκαν έγγραφα που πιστοποιούν 

την ολική πτώχευση της εταιρείας του με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ολοκληρώσει 

τις συμφωνίες που είχε υπογράψει. Έτσι, ο αρμόδιος υπάλληλος I. I. SimonisdinVernier 

υπογράφει την οικονομική έκθεση της πτώχευσης
379

. Συγκεκριμένα, στα έγγραφα του 

φακέλου συμπεριλαμβάνονται δικαστικές αγωγές εναντίον της κομπανίας του Zuffo εξαιτίας 

της αθέτησης της συμφωνίας με τους Alexander και Demeter Manziarly. Οι τελευταίοι είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία του Zuffo, όμως η συμφωνία της 25
ης

 Μαΐου του 1813 για 3.000 

φιορίνια δεν τηρήθηκε με αποτέλεσμα να διώκεται ποινικά από τις αυστριακές αρχές. 

Ακόμη, στο φάκελο υπάρχει μια σειρά εγγράφων από τα οποία φαίνεται ότι ο Zuffo και η 

κομπανία του διώκεται για τους ίδιους λόγους και από τους παρακάτω έμπορους: Simon 

Georgius Sina, Theodore Dimitrie Gÿrka, Demeter Micho, Ioannes και Paulus Pappa Illie και 

τον Zonya Trandafil. Μέσα από την έρευνα φαίνεται ότι τα προϊόντα που μετέφερε, όπως  
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πανί (stofa) κατασχέθηκαν στο τελωνείο της Orşova. Το 1819 εμφανίζεται αρχειακή 

αναφορά σχετικά με την οικονομική ικανοποίηση των πιστωτών του μετά την εκκαθάριση 

της περιουσίας του, όπως αυτή καταγράφηκε από τον τραπεζικό υπάλληλο Georgu 

Gregorevics. Επιπλέον, μεταξύ των προηγούμενων προσώπων που όφειλε χρήματα 

εντοπίστηκαν και τα ονόματα των εμπόρων και κατοίκων της Timişoara Georg Makry, John 

Fontuka και Georg Pantazi
380

.  

Theodore Dimitrie Gÿrka. Ο Theodore Dimitrie Gÿrka πολιτογραφείται από τις αυστριακές 

αρχές στα κατάστιχα του Catastrum Civium το έτος 1811 σε ηλικία 42 χρονών, ήταν 

έμπορος, ο οποίος δήλωσε ότι είχε καταγωγή από την Μακεδονία και συγκεκριμένα από την 

πόλη της Μοσχόπολης.  

Apostol Iankovici ή Iancovici. Ο Apostol Iankovici ή Iancovici πολιτογραφείται από τις 

αυστριακές αρχές στα κατάστιχα του Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1795, σε 

ηλικία 50 χρονών, δηλώνοντας καταγωγή από την Μοσχόπολη και ασκούσε το επάγγελμα 

του εμπόρου
381

. Σε έγγραφα των αρχείων του δημαρχείου της πόλης για το έτος 1821 

εμφανίζεται σε μια υπόθεση αγωγής  ενάντια στο Nastei Poppovici για χρέος που δεν του 

είχε πληρώσει
382

.  

Nastei Poppovici ή Nasta Popovici.Ο Nastei Poppovici ή Nasta Popovici εμφανίζεται στα 

κατάστιχα του Catastum Civium ως πολίτης της Timişoara με χρονολογία εγγραφής το έτος 

1805, όπου δήλωνε ότι καταγόταν από το Neu Castro, ήταν ορθόδοξος, ασκούσε το 

επάγγελμα του εμπόρου και ήταν μέλος κομπανίας
383

. 

Poligron Demetriu Sterin ή Poligron Demetriu Steria. Στα δημοτικά αρχεία βρέθηκαν 

έγγραφα μιας δικαστικής διαμάχης για το έτος 1817. Η διαμάχη ήταν μεταξύ των Muzler 

Ioan και Poligron Sterin ή Poligron Steria για ποσά που προέρχονταν από απλήρωτα ενοίκια 

μίσθωσης χώρου στην Timişoara, όπου στεγάζονταν το “Zumgrünen Jäger”, στα έγγραφα 

που αφορούν την δικαστική διαμάχη περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις για την κατάσχεση 

αντικειμένων
384

. Ακόμη, βρέθηκαν έγγραφα του έτους 1820, τα οποία αφορούν μια 
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δικαστική διαμάχη για απλήρωτο χρέος μεταξύ της χήρας του SteriaDemetriuPoligrony, της 

SultanaPoligrony κατά του JoannovitsVasile
385

. 

Steria Paul Polichrony. Στο Catastrum Civium της Timişoara εντοπίστηκε η εγγραφή 

SteriaPaulPolichronyγια το έτος 1832. Ο παραπάνω δήλωνε ότι καταγόταν από το Cluj  της 

Τρανσυλβανίας και ασκούσε το επάγγελμα του συνηγόρου. Στο Catastrum Civium οι 

αυστριακές αρχές προσθέτουν στην εγγραφή τον χαρακτηρισμό για το πρόσωπό του «πολύ 

επιφανής και γενναιόδωρος πολίτης»
386

. Τέλος, βρέθηκαν στα αρχεία του δημαρχείου της 

πόλης έγγραφα για το έτος 1852 τα οποία αφορούν δικαστικές πράξεις ενάντια στον 

SterioPaul για αστικές διαφορές
387

.   

Constantin Sisany Ios Nako. Το παραπάνω όνομα βρέθηκε σε έγγραφα του δημαρχείου της 

Timişoara για μια υπόθεση αγωγής για το έτος 1821. Στο έγγραφο αναφέρεται η εξέλιξη της 

δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Constantin Sisany Ios Nako de Nagy Sz. Miklos 

(Sînnicolaul Mare) ενάντια στον Stefan Prunca, ο οποίος είχε εγγυηθεί για την αξιοπιστία του   

Ioan Vassanyi που είχε νοικιάσει στο Comloṣul Mare. Ο Constantin Sisany Ios Nako 

απαιτούσε από τον StefanPrunca να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως 

εγγυητής
388

.  

Nicolae Hagyi Markovici ή Nicolas Hagyi Markovits. Ο παραπάνω φαίνεται ότι υπήρξε 

έμπορος με δική του κομπανία, με την οποία μετέφερε προϊόντα από την Οθωμανική 

αυτοκρατορία, σύμφωνα με το αρχειακό υλικό. Στα αρχεία του δημαρχείου της Timişoara 

βρέθηκε η δικαστική πράξη κατά του Nicolae Hagyi Markovici ή Nicolas Hagyi Markovits 

για απλήρωτο χρέος προς τρίτα πρόσωπα με έτος αναφοράς το 1827
389

. Στο φάκελο των 

εγγράφων εμφανίζονταν ακόμη ως ενάγοντες ο Theodor Argir et Comp. ή Θεοδορος Αργυρ, 

όπως ο ίδιος υπογράφει, και ο Velko Hagyi Genovici που είχε οικονομικές συναλλαγές μαζί 

τους. Σε άλλο έγγραφο του φακέλου συναντούνται τα ονόματα DemetrioTheodor, Pavel 

Petrovits, Geurg Luga, Sufsmann και Demeter Gruja να έχουν αξιώσεις αποζημίωσης από 

τον παραπάνω έμπορο. 

Argir Teodor. Το όνομα του Argir Teodor βρέθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium, 

όπου φαίνεται ότι απόκτησε την ιδιότητα του πολίτη της Timişoara το έτος 1817 οπότε 
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δήλωσε στις αυστριακές αρχές ότι είχε καταγωγή από τις Σέρρες και ασκούσε στην πόλη το 

επάγγελμα του τοκογλύφου
390

.  

Gruia. Το επίθετο Gruia απαντάται στα κατάστιχα του Catastrum Civium, εκεί εμφανίζεται 

το όνομα του Gruia Nicolae Demeter. Ο παραπάνω εγγράφηκε ως πολίτης το έτος 1831, με 

καταγωγή από την Σιάτιστα της Μακεδονίας, ήταν 39 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του 

εμπόρου
391

. Επίσης, το όνομα Demeter Gruja ή Dumitru Gruia βρέθηκε σε έγγραφο του 

1848, όπου αποτελεί αστικό αίτημα της Iulianei Gruia ή Iuleanna Gruja προς το δημαρχείο 

της Timişoara με αξίωση να αποκλειστεί από το ½ του σπιτιού που κατείχε μαζί της ο 

Demeter Gruja
392

.   

Popa Costa Ioan.Το όνομα PopaCostaIoan βρέθηκε σε εγγραφή στους πολίτες της πόλης 

στο Catastrum Civium, με έτος πολιτογράφησης το 1828, ο οποίος καταγόταν από την 

Καστοριά, όταν απέκτησε την ιδιότητα του πολίτη της Timişoara ήταν 34 χρονών και 

ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
393

. Στα αρχειακά έγγραφα παρουσιάζεται η δικαστική 

διαμάχη που είχε και η οποία διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι στις 22 Ιουνίου του 

1835 βρίσκεται αναφορά για την εκτελέσιμη ποινή που ασκήθηκε κατά του PapacostaIoan 

από μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε εκ μέρους του Alexandru Trombitas, με υπογραφή 

από τον γερουσιαστή της πόλης
394

. Στις 7 Μάιου του 1836 το δικαστήριο στην Timişoara 

αποφασίζει την απελευθέρωση του Ioan Papaconsta, κατόπιν εφέσεως που ασκήθηκε από τον 

ίδιο. Ο παραπάνω φαίνεται ότι είχε αναλάβει τα καθήκοντα του οικονομικού διαχειριστή της 

περιουσίας του ανήλικου Alexandru Trombitas. Στο έγγραφο της απελευθέρωσής του 

επισυνάπτεται αρχείο που πιστοποιεί τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση. 

Έτσι, ο Papaconsta κινείται νομικά ενάντια στην Anei Georgiu νυν Trombitas, η οποία έμεινε 

χήρα και υποστήριζε ότι ο φυσικός και νόμιμος διάδοχος ήταν ο γιος της Alexandru 

Trombitas
395

. Το δικαστήριο της πόλης της Timişoara εκδίδει απόφαση ότι στην περίπτωση 

της μήνυσης του Ioan Papaconsta ενάντια στον Alexandru Trombitas είναι υποχρεωμένος  ο 

πρώτος να καταβάλλει το ποσό των 1498 φιορινιών και 25 κορωνών
396

. Η υπόθεση του 

PapaCosta συνεχίστηκε με την έφεση που άσκησε ο ίδιος, με αποτέλεσμα οι επιτροπές του 

Adam Revitzky και του βαρόνου Aloysin Mednyanysky εξ ονόματος του αυτοκράτορα, να 
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γνωστοποιήσουν στο δικαστή της πόλης της Timişoara ότι πρέπει να προωθήσει στην 

κεντρική διοίκηση όλα τα σχετικά έγγραφα με τις πληροφορίες της υπόθεσης και ειδικότερα 

για την περίπτωση της καταβολής των 1498 φιορινιών και 25 κορωνών, ως ποινής  που 

επιβλήθηκε ερήμην του Papaconsta. Η προσφυγή του Papaconsta στις κεντρικές 

αυτοκρατορικές αρχές κατατέθηκε στην Βιέννη και φέρει την ημερομηνία της 26
ης

 Μαΐου 

του 1836
397

. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1836 ο Ioan Popaconsta εξακολουθεί να ασκεί εφέσεις 

στην υπόθεση του Alexandru Trombitas για την χρηματική ποινή που αποφασίστηκε από τον 

δικαστή
398

. Οι επιτροπές των Fidelis Palffy και Iosif Teleky, εξ ονόματος του αυτοκράτορα 

από τη Βιέννη στις 9 Δεκέμβριου του 1836, επικοινωνούν με τον δικαστή στην Timişoara με 

σκοπό να απαντήσει επίσημα για την υπόθεση με αριθμό 4507 και με ημερομηνία 22 

Σεπτεμβρίου του 1836 που αφορούσε την μήνυση του IoanPopaKosta ενάντια στον 

κατηγορούμενο Alexandru Trombitas
399

.   

Teodor Demeter. Ο Teodor Demeter πολιτογραφείται στα κατάστιχα της πόλης του 

Catastrum Civium το 1818 με καταγωγή από την Κοζάνη της Μακεδονίας, ήταν 32 χρονών 

και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
400

. Στα αρχεία του δημαρχείου της πόλης 

εντοπίστηκε μια επίσημη έκθεση για το έτος 1835 που αφορούσε τη διαφορά για 1.000 

φιορίνια μεταξύ του Theodor Dumitru ή Demetrio και του Bogoszavlevits Constantini ή 

Constantinus, ο οποίος είχε οριστεί γενικός κληρονόμος της περιουσίας μετά το θάνατο της 

γιαγιάς τους Makrena Bogoszavlevits
401

. Τέλος, βρέθηκε η νομική πράξη με ημερομηνία 21 

Αυγούστου του 1836 ενάντια στον Theodor Dumitru ή Demetrium, κατοίκου της περιοχής 

του Fabric, που αφορούσε την οικονομική διαχείριση των χρημάτων για τα έξοδα της 

κηδείας της γιαγιάς του Macrena ή Makrena Bogosavlevits
402

.  

Skarlato.Το όνομα SkarlatoJohan εντοπίστηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium, όπου 

το εν λόγω πρόσωπο πολιτογραφήθηκε από τις αυστριακές αρχές το 1808 και δήλωνε  ότι 

ήταν χριστιανός ορθόδοξος με ηλικία 50 χρονών
403

.  Στη συνέχεια, ο Skarlato Lazar 

πολιτογραφείται το 1830 από τις αυστριακές αρχές, σε ηλικία 24 χρονών και ασκούσε το 

επάγγελμα του δικηγόρου
404

. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται και από  αναφορά που στάλθηκε 
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στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, από τον πρόξενο του Βελιγραδίου
405

. Στα αρχεία 

του δημαρχείου της πόλης το όνομα του βρέθηκε σε τρεις υποθέσεις. Η πρώτη ήταν το έτος 

1853 και αφορούσε την έκδοση ενός πρόσθετου παραπεμπτικού για τον Skarlato Lazar από 

τον δικαστή της πόλης για την υπόθεση της διαθήκης της αποθανούσας Petrassy Francisca
406

. 

Η δεύτερη αρχειακή αναφορά υπάρχει για τις 2 Απριλίου του 1854, όπου ο Skarlato Lazar 

παρουσίασε ενώπιον του δικαστή μετά την απογραφή τα περιουσιακά στοιχεία που κατείχε ο 

Klein Iosif, οποίος ήταν έμπορος και βρισκόταν σε κατάσταση πτώχευσης
407

. Η τρίτη 

υπόθεση αφορούσε ένα  πρωτόκολλο που εκδόθηκε με δικαστική απόφαση υπέρ του Skarlato 

Lazar για τα 68 φιορίνια που του χρωστούσε ο Iohn Ignaṭie, με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 

του 1859
408

. 

Grecu Theodora. Στα αρχεία του δημαρχείου υπάρχει έγγραφο του έτους 1858, με την 

ονομαστική διαθήκη της Grecu Theodora σχετικά με την περιουσία που αφήνει μετά τον 

θάνατό της. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία που ανοίχτηκε την 20
η
 Ιουλίου του 1857 και 

σύνταξης του το 1836
409

. 

Liotta. Στα αρχεία του δημαρχείου της πόλης εντοπίστηκε έγγραφο του έτους 1861, που 

αναφέρεται στο αίτημα του Liotta Pappa Eutimie ṣi fii (και υιών) με σκοπό την πώληση του 

σπιτιού των Hartman Iosif και Papier Catalina για την αποπληρωμή του χρέους των 120 

φιορινιών στον Liotta
410

. Ο Liotta Marcu Pappa Euthimio πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα 

του Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1819 σε ηλικία 28 ετών, ο οποίος δήλωνε ότι 

ήταν χριστιανός ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας και ασκούσε το 

επάγγελμα του εμπόρου
411

. Κατά την έρευνα των αρχείων του δημαρχείου της Timişoara 

βρέθηκε η διαθήκη του Liotta Marcu
412

.  Η ημερομηνία που συντάχθηκε η διαθήκη ήταν η 

28η Ιουλίου του 1863, με την οποία ο προαναφερόμενος κληροδοτεί την ακίνητη περιουσία 

του στην περιοχή του Fabric και χρηματικά ποσά στους εξής δικαιούχους: Demeter, Georg, 

Johann, Theodor, Agnes Liotta και Katharina Joannovics, Helenie Stojanovics. Στη διαθήκη 

του εντοπίστηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης δυο σπιτιών στο Fabric, τα οποία κληροδοτεί στα παιδιά 

                                                           
405

 Νικολαΐδου Ελευθερία Ι., Συμβολή στην Ιστορία τεσσάρων ελληνικών Κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας 

(Zemun, NoviSad, Orşova, Temesvar), Δωδώνη, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ.μ. 9, Ιωάννινα 1980, σελ.343. 
406

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 9/1853. 
407

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 18/1854. 
408

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1858 – 1930, 63/1859. 
409

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1858 – 1930, 46/1858. 
410

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1858 – 1930, 73/1861. 
411

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
412

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1858 – 1930, 65/1863. 



126 
 

του. Από την ανάγνωση της διαθήκης προέκυψε ότι ο διαχειριστής της περιουσίας του ήταν ο 

αδερφός του, Demeter Liotta. Τέλος, μεταξύ των μαρτύρων που υπογράφουν τη διαθήκη 

ήταν ο Lazar Zlatko, ο οποίος από την βιβλιογραφική έρευνα φαίνεται ότι υπήρξε σημαντικό 

μέλος της ορθόδοξης κοινότητας της ενορίας του Αγίου Γεωργίου της περιοχής του Fabric. Ο 

Liotta Marcu και ο Lazar Zlatko ήταν ιδιοκτήτες οικημάτων στο προάστιο του Fabric και 

σύμφωνα με την αρίθμηση του πολεοδομικού σχεδίου, τα κτίρια αυτά βρίσκονταν σε όμορα 

οικόπεδα.  

Apostolovici Theodor. Ο ApostoloviciTheodor πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1785, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε 

καταγωγή από την Καστοριά της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
413

. 

Alexievici Rizo. Ο Alexievici Rizo πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium 

της Timişoara το έτος 1786, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή από την 

Tarnova της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
414

.  

Alexius Marcus. Ο παραπάνω πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1787, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τoGrabova 

της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
415

. Στα αρχεία του δημαρχείου της 

πόλης της Timişoara φαίνεται ότι ασχολούνταν με την εμπορία ατμόπλοιων
416

.  

Andrei Costa Burnas. Ο Burnas Costa Andrei πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1772, ο οποίος δήλωνε ότι είχε καταγωγή από την 

Μοσχόπολη της Μακεδονίας, ήταν 40 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
417

. 

Castor Cice. O Cice Castor πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε ότι είχε καταγωγή από την Μακεδονία, ήταν 31 

χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του κοσμηματοπώλη
418

.   

Iania Constantin. Ο Constantin Iania πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από την Μακεδονία και ήταν μέλος εμπορικής κομπανίας
419

. 
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Costa Doruti. Ο Doruti Costa πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1772, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν 49 χρονών και είχε καταγωγή από την 

Μοσχόπολη της Μακεδονίας
420

. 

Manuil Dimitrovici. Ο Dimitrovici Manuil πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, ήταν 48 χρονών 

και είχε καταγωγή από το Turnavu της Μακεδονίας
421

. 

Theodor Dimitrievici. Ο Dimitrievici Theodor πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, ήταν 28 

χρονών και είχε καταγωγή τη Μακεδονία
422

. 

Thomas Emanuel. Ο Emanuel Thomas πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1786, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από την Καστοριά και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
423

. 

Leontius Emanuel. Ο Emanuel Leontius πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1786, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από την Καστοριά και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
424

. Ο παραπάνω έμπορος 

υπέγραψε ως μάρτυρας στη διαθήκη του Marcu Anastasio Panajot
425

. 

Leontie Hagilascar. Ο Hagilascar Leontie πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1808, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από το Μελένικο, ήταν 46 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
426

. 

Nedelku Iancovici. Ο Iancovici Nedelku πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1772, ο οποίος δήλωνε, είχε καταγωγή από την Καστοριά, 

ήταν 36 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του σαπουνοποιού
427

. 

Lazar Iohanovici. Ο Iohanovici Lazar πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1789, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από τη Σιάτιστα της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
428

. 

                                                                                                                                                                                     
419

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
420

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
421

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
422

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
423

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
424

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
425

ANR, DJT, Primaria Oraşului Timişoara 1691 – 1857, 10/1796. 
426

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 
427

MB, Catastrum Civium din anii 1717-1832, vol. I. 



128 
 

Paul Ioanovici. Ο Ioanovici Paul πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium 

της Timişoara το έτος 1790, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τη 

Σιάτιστα της Μακεδονίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
429

. 

Pann Ioanovici. Ο Ioanovici Pann πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium 

της Timişoara το έτος 1831, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τη 

Μακεδονία και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
430

. 

Lazar Kostoruky. Ο Kostoruky Lazarπολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1811, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από τη Μοσχόπολη, ήταν 40 χρονών, ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και ήταν μέλος 

κομπανίας
431

. 

Iania Konstantin. Ο Konstantin Iania πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε έλληνας (grec), είχε καταγωγή από τη 

Μακεδονία και διατηρούσε πανδοχείο-εστιατόριο
432

. 

Kosta Nasta. Ο Kosta Nasta πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε έλληνας (grec), είχε καταγωγή από τη Μακεδονία 

και ήταν ιδιοκτήτης σπιτιού
433

. 

Johan Nicolas Latcovici. Ο Latcovici Nicolas Johan πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1805, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, είχε καταγωγή 

από την Κοζάνη της Μακεδονίας, ήταν 40 ετών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
434

. 

Constantin Nicolas Latcovici. Ο Latcovici Nicolas Constantin πολιτογραφήθηκε στα 

κατάστιχα του Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1805, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, 

είχε καταγωγή από την Κοζάνη της Μακεδονίας, ήταν 32 ετών και ασκούσε το επάγγελμα 

του εμπόρου
435

. 
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Ion Lascar. Ο Lascar Ion πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1814, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, είχε καταγωγή από το Turnau της 

Μακεδονίας, ήταν 32 ετών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
436

. 

Iosif Maleniţa. Ο Maleniţa Iosif πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1751, ο οποίος δήλωνε έλληνας (grec), ορθόδοξος και ήταν 28 ετών. Στα 

κατάστιχα δεν αναφέρεται ο τόπος καταγωγής του, αλλά σημειώνεται ότι υπήρξε ένας από 

τους μεγαλύτερους εμπόρους χοίρων στο Βανάτο
437

. Ο παραπάνω διετέλεσε δυο φορές 

δήμαρχος του ορθόδοξου στοιχείου της πόλης και για την προσφορά του τιμήθηκε το 1793 

από την αυτοκράτειρα Maria Theresa με τίτλο ευγενείας. Αργότερα, ο αυτοκράτορας Iosif II 

τίμησε τα αδέρφια Maleniţa, Iosif και Petru, για την προσφορά τους στην αυτοκρατορία των 

Αψβούργων
438

. Από τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι στην πόλη διέμενε και ο αδερφός του 

Iosif, Petru Maleniţa, ο οποίος φαίνεται μέσα από την αρχειακή έρευνα ότι κληρονομεί την 

περιουσία του. Επίσης, στα μητρώα της ορθόδοξης ενορίας του Cetate στην Timişoara 

υπάρχει ληξιαρχική πράξη θανάτου που πιστοποιεί ότι ο Antoniu Maleniţa απεβίωσε στην 

Timişoara στις 28 Ιουνίου του 1826 και καταγόταν από τις Σέρρες
439

.  

Constantin Neta. Ο Neta Constantin πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1801, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τη 

Μοσχόπολη και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
440

.  

Georgi Popovici. Ο Popovici Georgi πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1784, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, είχε καταγωγή από τη 

Σιάτιστα της Μακεδονίας, ήταν 26 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
441

.  

Artenie Pantazi. Ο Pantazi Artenieπολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium 

της Timişoara το έτος 1786, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, ήταν 38 χρονών και ασκούσε το 

επάγγελμα του εμπόρου
442

.  
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Mihail Paximade. Ο Paximade Mihail πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1810, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος από το αρχιπέλαγος της 

Τουρκίας και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
443

. 

Janko Ristu. Ο Ristu Janko πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1772 σε ηλικία 30 χρονών, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, καταγόταν από τη 

Μοσχόπολη και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
444

. 

Nasta Rusa. Ο Rusa Nasta πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε έλληνας (grec), καταγόταν από τη Μοσχόπολη και 

ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
445

. 

Paul Zsivkovici. Ο Zsivkovici Paul πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium 

της Timişoara το έτος 1814, ο οποίος ήταν ορθόδοξος και ασκούσε το επάγγελμα του 

εμπόρου
446

. Ο λόγος που καταγράφεται το όνομα του στις προσωπογραφίες είναι επειδή είχε 

στην ιδιοκτησία του καφενείο που έφερε την ονομασία «LA REGELE GRECIEI» (ο 

Βασιλιάς της Ελλάδας).  

Toma Ianovici Vidak. Ο Vidak Toma Ianovici ήταν ιδιοκτήτης κτιρίου στο κέντρο της 

πόλης το 1825. Στον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο για τα κτίρια του Cetate 

καταχωρείται από τις αρμόδιες αρχές ότι είχε καταγωγή από την Μακεδονία. Το 1836 την 

περιουσία του κληρονομεί ο StefanVidak
447

.   

Constantin Fonduka. Ο Fonduka Constantin πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του 

Catastrum Civium της Timişoara το έτος 1806, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν ορθόδοξος, είχε 

καταγωγή από την Σιάτιστα της Μακεδονίας, ήταν 35 χρονών και ασκούσε το επάγγελμα του 

εμπόρου
448

. Μέσα από την αρχειακή έρευνα προέκυψε ότι συνδεόταν με συγγένεια εξ 

αγχιστείας με την οικογένεια Makry, διότι σε αρχειακές αναφορές η Iuliana Makry 

εμφανίζεται με το επίθετο Fonduka
449

. Ακόμη, σε δικαστικά έγγραφα της πτώχευσης του 

έλληνα εμπόρου Ioan Zuffo εντοπίστηκε ότι όφειλε χρήματα σε αρκετούς εμπόρους της 
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Timişoara, ανάμεσα στα ονόματα ήταν και αυτό του Jonh Fontuka με τη συναλλαγή τους να 

έχει πραγματοποιηθεί το 1813
450

.  

Ion Siffnius. O Siffnius Ion ήταν ο Ιωάννης Σιφνιός που ήταν εγκατεστημένος στην πόλη 

της Timişoara και σύμφωνα με το Catastrum Civium πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του το 

1816 και ασκούσε το επάγγελμα του δασκάλου στο ελληνικό σχολείο της πόλης
451

. Ακόμη 

κατά την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα εντοπίστηκε ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με 

την οικογένεια Μακρή.   

George Makry. Ο Makry Toma George πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum 

Civium της Timişoara το έτος 1782, ο οποίος δήλωνε έλληνας (grec), είχε καταγωγή από τη 

Μακεδονία, ήταν 23 ετών και ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου
452

. Κατά την αρχειακή 

έρευνα προέκυψε ότι η οικογένεια Makry καταγόταν από την Καστοριά και ο παραπάνω 

σύμφωνα με τα μητρώα αποθανόντων της ορθόδοξης ενορίας στο Cetate πέθανε στις 13 

Σεπτεμβρίου του 1826 και ο θάνατός του δηλώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου
453

.  

Οικογένεια Μακρή.   

 Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της πόλης αποτελούσε ο έμπορος Naum Toma 

Makry με καταγωγή από την Καστοριά, ο οποίος πέθανε στην Timişoara στις 30 Μαρτίου 

του 1829
454

. Ο έμπορος ασχολούνταν με το εμπόριο διαφόρων προϊόντων και διατηρούσε 

άριστες σχέσεις με την ελληνική κομπανία του Braşov στις αρχές του 19
ου

 αιώνα, το 1810 

και 1811
455

. O εμπορικός οίκος κυριαρχούσε στις εξαγωγές των ανατολικών προϊόντων προς 

τις πόλεις τις Μεσευρώπης και αντίστοιχα στις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων προς τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες (Ţara Românească). Το πλήθος των εμπορικών συναλλαγών του 

μπορεί να συγκριθεί με το μέγεθος των συναλλαγών της κομπανίας του Braşov κατά την 

περίοδο που ήταν αρχηγός ο Tsumbru, σύμφωνα με τον Ioan Hategan
456

. Ο Naum Toma 

Makry ήταν παντρεμένος και φαίνεται μέσα από την αρχειακή έρευνα ότι είχε μια κόρη την 

Persida Makry. Ακόμη στις αρχειακές πηγές γίνεται λόγος για την Iulianaτο γένος Makry, 
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της οποίας το όνομα απαντάται σε διάφορα έγγραφα Iuliana Makry Fonduka και φαίνεται ότι 

ήταν παντρεμένη με μέλος της οικογένειας Fonduka, εμπόρων με καταγωγή από την 

Σιάτιστα, ενώ η Persida ήταν παντρεμένη με τον Georgio Stojkovic. Όπως διαπιστώνεται από 

τις εμπορικές του δραστηριότητες τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του Georg Toma Makry, 

απόκτησαν μεγάλη περιουσία. 

 Η οικογένεια Makry, όπως προαναφέρθηκε δραστηριοποιούνταν με την εμπορία 

προϊόντων, όπως υφάσματα, καφέ κ.ά., αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα οικονομική επιφάνεια, γεγονός που τους επέτρεψε να αγοράσουν μεγάλο 

οικόπεδο στο φρούριο της πόλης. Εκεί, έχτισε ένα διώροφο οίκημα το οποίο είχε δωμάτια 

και καταστήματα προς ενοικίαση και αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας. Το μέγεθος 

του κτιρίου ήταν τέτοιο που επέτρεπε την οικονομική εκμετάλλευση του μέσω της 

ενοικίασης διαμερισμάτων. Μια τέτοια περίπτωση ενοικίασης εντοπίστηκε κατά την 

αρχειακή έρευνα στα μητρώα του δημαρχείου της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια 

δικαστική απόφαση με ημερομηνία 22 Μαΐου 1830, όπου ο δικαστής της Timişoara επιτρέπει 

την κατάσχεση των υπαρχόντων του εμπόρου από το Caranṣebes Georg Athanasy ή Georgio 

Athanas, ενοικιαστή της σοφίτας του κτιρίου του Naum Thoma Makry εξαιτίας των 

απλήρωτων ενοικίων που χρωστούσε σε αυτόν
457

.  

 Κατά την αρχειακή έρευνα στα δημοτικά αρχεία της πόλης βρέθηκαν οι διαθήκες των 

τριών μελών της οικογένειας του Georg Makry, του Naum Toma Makry, της Persida Makry 

– Stojkovic, ενώ για την Iulia Fonduka Makry βρέθηκε φάκελος με έγγραφα πτώχευσης, 

εξαιτίας των δραστηριοτήτων της
458

. Ειδικότερα, η διαθήκη του Georg Makry, η οποία 

ανοίχτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1826, είναι τριών σελίδων με 10 όρους. Σε αυτήν 

δηλώνει ότι είναι ορθόδοξος ανατολικού δόγματος και κληροδοτεί διάφορα ποσά σε κάποια 

πρόσωπα. Η διαθήκη του Makry George ήταν σφραγισμένη με βουλοκέρι φέροντας 

σφραγίδα και υπογραφή του ιδίου «Georg Makry», χωρίς να υπάρχουν υπογραφές άλλων 

μαρτύρων
459

.  

Στον ίδιο φάκελο βρέθηκε και η διαθήκη του Naum Toma Makry, η οποία ανοίχτηκε 

στις 10 Απριλίου του 1829. Η διαθήκη είναι τριών σελίδων και καταγράφει τις επιθυμίες του 

σε 17 όρους. Στην πρώτη σελίδα δηλώνει ότι είναι ορθόδοξος του ανατολικού δόγματος και 

στον έκτο όρο αναφέρει ότι κατάγεται από την Καστοριά της Μακεδονίας. Επίσης, στον ίδιο 
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όρο καταγράφει την επιθυμία του μετά τον θάνατό του να δοθούν 800 φιορίνια στις 

παρακάτω εκκλησίες: Παναγία Φανερωμένη (Panagia Phaneromeny), Αγίους Αποστόλους 

(Agios Apostol), Αγία Παρασκευή (Agia Paraskeva), Άγιος Νικόλαος στο Ντολτσό (Agios 

Nikolaos sto dolco), Παναγία Μαυρώτισσα (Panagia Mavrotisa) και Άγιος Νικόλαος (Agios 

Nikolaos sto Vuny). Στη δεύτερη σελίδα στον όγδοο όρο αφήνει στην Iuliana Funduka 6000 

φιορίνια και γίνεται ξανά αναφορά στο όνομά της στο δέκατο έκτο, όπου ορίζει να 

διαχειρίζονται την περιουσία του μαζί με την Persida Makry. Στον ένατο όρο αφήνει στον 

BorosJoseph 500 φιορίνια με νόμιμη απόδειξη. Στο δέκατο όρο αφήνει 115 φιορίνια στον  

Joseph Klein Georg, καθώς και στον δάσκαλο Siffnio Ioan αφήνει χρηματικό πόσο. Στο 

τέλος της διαθήκης υπογράφει ο ίδιος με ελληνικούς χαρακτήρες ως «Ναύμ Θομά Μακρή» 

και την σφραγίζει με βουλοκέρι. Στη συνέχεια ακολουθούν οι υπογραφές της IullianaMakry 

και του Trandaphil Zsonya. Η εγκυρότητα και η ορθότητα της διαθήκης πιστοποιείται από 

τους μάρτυρες που σφραγίζουν και την υπογράφουν ιδιοχείρως. Τα πρόσωπα είναι: 

«Trandaphil Zsonya», «Johan Jancovich», «Ιωάννης Σιφνιός, δάσκαλος» και «Κωνσταντίνος 

Δέλλου». Οι συγκεκριμένες διαθήκες εμπλέκονται σε οικονομική και φορολογική υπόθεση 

που προέκυψε το 1859
460

. Στον εξωτερικό φάκελο των διαθηκών, όπου ορίζεται ως 

εκτελεστής των διαθηκών Boros Joseph.  

Η Iulianna Makry αποκτά μετά το θάνατό του μεγάλο χρηματικό ποσό και γενικότερα 

ορίζεται συνδιαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του μαζί με κόρη του Persida Makry. Οι 

πληροφορίες που προκύπτουν μέσα από την αρχειακή έρευνα για το πρόσωπό της είναι 

περιορισμένες. Αλλά γύρω στο 1860 φαίνεται να κατοικεί στην οικία Makry, γεγονός που 

την φέρνει αντιμέτωπη με τους διαχειριστές του Ιδρύματος Makry-Stojkovic
461

. Η κόρη του, 

Persida Makry, ήταν η  κύρια κληρονόμος της περιουσίας του πατέρα της και το όνομα της 

εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την κληρονομιά της. Φαίνεται 

ότι η οικογένεια εξαιτίας της οικονομικής επιφάνειας που διέθετε ανήκε στην αστική τάξη 

της πόλης και μάλιστα σε κρατικά έγγραφα η προσφώνηση της Persida ήταν «Nobili 

Domina»
462

. Από την έρευνα προκύπτει ότι ήταν παντρεμένη με τον σέρβο GeorgioStoicovic 

ή Stojkovits και μετά το θάνατό της η διαχείριση μέρους της περιουσίας της πέρασε στην 

ορθόδοξη σερβική εκκλησία.  
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Στα αρχεία του Δημαρχείου της Timişoara βρέθηκε φάκελος που περιέχει τη 

δικαστική διαμάχη για απλήρωτο χρέος του Athanas George / Georgum Athanes, του οποίου 

την αποπληρωμή διεκδικεί η Persida Makry. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και παλιότερα τον 

πατέρα της, καθώς ο Athanas George του όφειλε ενοίκια. Όμως η διευθέτηση του χρέους 

έγινε κατόπιν πολύχρονης δικαστικής διαμάχης που διήρκησε από το 1833 μέχρι και το 1837. 

Η Persida Makry στρεφόταν εναντίον του Athanas George, ο οποίος ήταν έμπορος από το 

Caranṣebes και διατηρούσε χάνι στην πόλη της Timişoara στο κτίριο του Makry. Στη 

συνέχεια μετά το θάνατο του εναγόμενου, η Persida διεκδικεί το οφειλόμενο ποσό από τη 

χήρα του Athanas George, Maria, την κόρη του Catharina και το γαμπρό του 

KonstantinoVutskov. Ο τελευταίος ανέλαβε τις οικονομικές εκκρεμότητες του αποθανόντος 

και μετά την τελευταία δικαστική απόφαση, αφού ρευστοποίησε την περιουσία στο 

Caranṣebes, τακτοποίησε τις οφειλές προς την οικογένεια Makry
463

.  

Στα αρχεία του έτους 1849 υπάρχει η διαθήκη της Persida  Stojkovits το γένος 

Makry, που φέρει την προσωπική της σφραγίδα και στην τελευταία σελίδα υπογράφουν και 

σφραγίζουν οι μάρτυρες της διαθήκης. Η διαθήκη είναι 8 σελίδων και περιλαμβάνονται 16 

όροι. Με την διαθήκη η Persida ορίζει τους κληρονόμους της, στους οποίους κληροδοτεί 

μεταξύ άλλων και μεγάλα χρηματικά ποσά. Όπως προκύπτει από τους όρους της διαθήκης οι 

κληρονόμοι μεγάλων ποσών ήταν οι: Julie Funduka, Catharina Petrovits και Elias, Peter 

Stojkovic, Irene Stojkovic, Michael Stojkovic, Johann Popovic, Demeter Mosco, Catharina 

και Paul Neoplo. Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα φαίνεται ότι η οικογένεια Νεόπουλο 

(Neoplo) ήταν από τη Σιάτιστα και βρισκόταν εγκατεστημένη στην Orşova
464

. Ακόμη, στον 

13
ο
 όρο ορίζει την ίδρυση ιδρύματος με την ονομασία Foundation Makry - Stojkovits, που 

αναλαμβάνει την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της. Στο ίδιο αρχείο υπάρχει και 

πρόσθετο έγγραφο που αφορά τον Johanem Popovics, εκτελεστή της διαθήκης της Persida, 

με ημερομηνία 8 Απριλίου 1856, στην οποία υπογράφουν και σφραγίζουν μεταξύ άλλων και 

ο Paul Steria, δικηγόρος
465

.  

Μετά το θάνατο της Persida Makry υπάρχουν αρχεία δικαστικών υποθέσεων που 

αφορούν την διαχείριση της περιουσίας της ή την διεκδίκησή της από κάποια πρόσωπα. Έτσι 

το έτος 1853 υπάρχει αγωγή του Boros Iosif / Josef / Joseph κατά της Julie Funduka Makry 
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για την αμισθί διαμονή της στο κτίριο του Makry
466

.  Ειδικότερα, στην έρευνα των αρχείων 

βρέθηκαν αρκετά έγγραφα που αφορούν δικαστικές διαμάχες του ιδρύματος Makry –

Stojkovic με διάφορα πρόσωπα με τα οποία ανέκυπταν οικονομικές διαφορές 
467

. Βέβαια, το 

κτίριο Makry μέχρι σήμερα διεκδικείται από το ίδρυμα Makry – Stojcovic και τη σερβική 

ορθόδοξη εκκλησία.  Μετά την πτώση του καθεστώτος στην χώρα τη δεκαετία του ’90 το 

ακίνητο με τους Άτλαντες ιδιωτικοποιήθηκε, για το λόγο αυτό το ίδρυμα ζητά την 

επανάκτησή του.  Η υπόθεση Makry απασχόλησε τα δικαστήρια της χώρας από την δεκαετία 

του ’90 μέχρι το 2003, ενώ η αξία του ακινήτου εκτιμάται στα 5.000.000 ευρώ.     

 Μέσα από την αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι ελληνικής 

καταγωγής πρόσωπα ήταν εγκατεστημένα στο προάστιο του Fabric, το οποίο βρίσκεται στα 

νοτιοανατολικά του Cetate. Οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνταν άλλοι ως έμποροι, άλλοι 

διατηρούσαν χάνια και εστιατόρια, ενώ άλλοι είχαν στην ιδιοκτησία τους μικρές βιοτεχνίες. 

Στα αρχεία του Δημαρχείου της πόλης της Timişoara υπάρχουν έγγραφα απογραφής των 

ιδιοκτητών μικρών βιοτεχνιών στο Fabric. Η απογραφή έγινε το έτος 1773 από την 

αυστροουγγρική διοίκηση από την οποία βρέθηκε ο ονομαστικός πίνακας των  κατοίκων του 

Fabric που διέθεταν βιοτεχνίες εκεί, μεταξύ των ονομάτων που αναφέρονται είναι και του 

Nicola Diamandi, του Rista Kosta και του Demetru Constatin
468

. Ενώ αργότερα στην 

απογραφή των κατοίκων του προαστίου κατά το έτος 1784 φαίνεται να διαμένουν 1868 

άτομα του ορθόδοξου δόγματος, μεταξύ αυτών απογράφηκαν και 3 ιερωμένοι
469

.  

Ειδικότερα, στο προάστιο του Fabric εντοπίστηκαν 10 άτομα, τα οποία διέμεναν και 

δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά εκεί εκ των οποίων οι 4 ήταν Έλληνες.  

Kosta Rista ή Costa Ristu.Το όνομα Kosta Ristu ή Costa Ristaπροέκυψε στην αρχειακή 

έρευνα από πράξη αγοραπωλησίας που συντάχθηκε στις 7 Μαρτίου 1795 στο Caranṣebes, 

μεταξύ του πωλητή Costa Ristu από την Timişoara και του αγοραστή Nicola Jacob εμπόρου 

από το Caranṣebes και αφορούσε τεμάχιο γης και ένα κατάστημα τα οποία πωλήθηκαν στην 

τιμή των 1053 φιορινιών . Στο έγγραφο αναφέρονται τα ονόματα του Naum Georgievichi και 

της Elena Georgievich, στους οποίους φαίνεται ότι ο Kosta Rista χρωστούσε 400 φιορίνια 

και τους οποίους εξόφλησε μετά την ρευστοποίηση της περιουσίας του και την πώληση των 

ακινήτων του. Ο Kosta Rista στο τέλος του εγγράφου της αγοραπωλησίας υπογράφει σε 

ελληνογράμματη γραφή «Χρηστος Κοστα» και σημειώνει και πάλι στα ελληνικά «το 
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πολησαμε». Στο παραπάνω έγγραφο εμφανίζονται ο Nicolae Georgievich και ο Mitru Cpirita 

να υπογράφουν ως μάρτυρες της συμβολαιογραφικής πράξης, ο πρώτος με κυριλλική γραφή 

το όνομά του και ο δεύτερος με ελληνική
470

. 

Ioan Papa Ilia.Ο Ioan Papa Ilia πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1805, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, ήταν 27 χρονών, ασκούσε το 

επάγγελμα του εμπόρου και δήλωνε κάτοικος στο Fabric
471

.  

Paul Papa Ilia. Ο Paul Papa Ilia πολιτογραφήθηκε στα κατάστιχα του Catastrum Civium της 

Timişoara το έτος 1805, ο οποίος δήλωνε ορθόδοξος, ήταν 25 χρονών, ασκούσε το 

επάγγελμα του εμπόρου και δήλωνε κάτοικος στο Fabric
472

.  

Nikola Papa Ilia. Ο Nikola Papa Ilia με καταγωγή από την Καστοριά, σύμφωνα με τα 

αρχεία του Δημαρχείου της Timişoara φαίνεται ότι ήταν εγκατεστημένος στο Fabric και ήταν 

ιδιοκτήτης ενός από τα πιο γνωστά χάνια της περιοχής, το «Hanul Turcesc». Έτσι, κατά την 

αρχειακή έρευνα για το έτος 1782 βρέθηκε ένα συμφωνητικό μίσθωσης για 3 χρόνια του 

«Hanul Turcesc» και όλων των οικημάτων που ανήκουν στο κτιριακό σύμπλεγμα του 

(διαμερίσματα, στάβλοι)
473

. Ο παραπάνω, όπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα είχε 

αποκτήσει μεγάλη ακίνητη περιουσία, ένα μέρος της οποίας δώρισε στην εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου με σκοπό να χτιστεί το μετόχι
474

. 

Jovan Preda. Ο Jovan Preda ήταν κάτοικος της περιοχής του Fabric με καταγωγή από το 

Grabovo της Μακεδονίας / Αλβανίας. Το όνομά του βρέθηκε στην κτητορική επιγραφή στο 

μετόχι της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Fabric, ο οποίος είχε δωρίσει τα κτήματα του 

για την ανέγερσή του
475

. Στο αρχειακό υλικό του Δημαρχείου της πόλης της Timişoara 

υπάρχει έγγραφο που αφορά το έτος 1780 και αποτελεί πράξη επιβεβαίωσης για τη 

μετεγγραφή στο μητρώο ελέγχου μιας συναλλαγής. Η πράξη συναλλαγής αφορούσε το 

ορυχείο που λεγόταν «Sveti Paste» στα βουνά Andra μεταξύ του Preda GraJovan και του 

Theodor Constantin, έλληνα εμπόρου από το Σεμλίνο
476

.  
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Rosu Dimu. Κατά την βιβλιογραφική έρευνα και μέσα από τις εμπορικές επιστολές το 

παραπάνω πρόσωπο φαίνεται ότι συνεργαζόταν με την κομπανία του Braşov το 1776. Ο 

αρχηγός της κομπανίας Mihail Țumbru του έστειλε προϊόντα αξίας 279 φιορινιών για να τα 

πουλήσει στο παζάρι της πόλης
477

.  

Ilie Mihai Rosu ή Illia Mihay Ruschu.Ο παραπάνω το έτος 1802 στις 7 Ιουλίου 

εμφανίζεται στα αρχεία του δημαρχείου της Timişoara. Στο έγγραφο που βρέθηκε 

παρουσιάζεται το αίτημα του Ilie Mihai Rosu ή Illia Mihay Ruschu, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης 

ενός σπιτιού στο “Fabricul rascian”, προς τον Magistratul της πόλης για τη μεταβίβαση του 

οικήματος που κατείχε στον πρωτότοκο γιό του Alexa Ilie Ruschu. Ο υιός του, όπως 

προκύπτει από το έγγραφο ασκούσε το επάγγελμα του γουνοποιού, επιθυμούσε να χτίσει 

στον κήπο του οικοπέδου ένα νέο σπίτι
478

.   

Ioan Roṣu. Τον Δεκέμβριο του 1795 υπάρχει εγγραφή μεταβίβασης ακινήτου, με νούμερο 

288 στο Maiere, στους Ioan Roṣu και στη γυναίκα του Ana, τελευταίος ένοικος του 

οικήματος ήταν ο Stanca Paulisko
479

. Οι εγγραφές αφορούν τα έτη 1795, 1805 και 1807. Το  

Maiere είναι η σημερινή περιοχή της πόλης «Elisabetin».   

Οικογένεια Liotta. Ο LiottaMarcuPappaEuthimio, όπως έχει προαναφερθεί ήταν πολίτης 

του Cetate της Timişoara από το έτος 1819
480

. Κατά την αρχειακή έρευνα και την διαθήκη 

του παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι κληρονόμοι του, Demeter, Georg, Johann, Theodor, 

Agnes Liotta, Katharina Joannovics και Helenie Stojanovics, ήταν κάτοικοι της περιοχής του 

Fabric. Στη διαθήκη του γίνεται λόγος για δυο κτίρια, εκ των οποίων το ένα το κληρονομεί η 

κόρη του Agnes Liotta και στο δεύτερο δικαιούχοι είναι όλα του τα τέκνα. Ο George Liotta 

ήταν ιδιοκτήτης ενός από τα πιο γνωστά χάνια της περιοχής
481

.   

Οικογένεια Zlatko. Η οικογένεια Zlatko είχε καταγωγή από το Grabovo και ασχολούνταν με 

το εμπόριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από την βιβλιογραφία η 

οικογένεια του μεγαλέμπορου Zlatko έχτισε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο 
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Fabric, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκεται η οικία τους
482

. Ακόμη, ένα μέλος της οικογένειας, 

ο Zlatko Lazar, υπήρξε μάρτυρας στην διαθήκη του Liotta
483

.  

 

2.3. Το κοινωνικό έργο των αποδήμων 

 

 Οι Έλληνες των παροικιών πρόσφεραν σπουδαίο κοινωνικό έργο τόσο στις χώρες 

άφιξης όσο και στις χώρες καταγωγής τους. Οι ευεργεσίες ξεκίνησαν με την ακμή των 

παροικιών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες τον 16
ο
 αιώνα και οι στόχοι τους ποικίλλουν. Η 

οικονομική επιφάνεια που απέκτησαν οι Έλληνες τους έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθούν 

στην αναδυόμενη αστική τάξη της χώρας υποδοχής. Ο κυριότερος σκοπός τους ήταν μέσω 

της οικονομικής ενίσχυσης της ορθόδοξης εκκλησίας στην περιοχή που διαβιούσαν, να 

καταφέρουν να διατηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους συνείδηση. Οι Έλληνες 

στήριξαν οικονομικά τις ορθόδοξες εκκλησίες της Τρανσυλβανίας και του Βανάτου με 

σκοπό την προστασία της ορθοδοξίας και της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργία 

σχολείων
484

. 

Παράλληλα, συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση και συντήρηση των σχολείων, στον 

διορισμό δασκάλων, στην έκδοση βιβλίων και στη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την  

ανάπτυξη της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι κοινότητες αναλάμβαναν τα έξοδα για την 

εκπαίδευση των νέων που προερχόταν από οικονομικά αδύναμες οικογένειες μέσω της 

χορήγησης υποτροφιών ή ενδιαφέρονταν για την ανατροφή των ορφανών από ελληνικές 

οικογένειες. Το φαινόμενο αυτό συναντάται γενικά ως στάση των ελληνικών κοινοτήτων
485

. 

Ακόμη στη βιβλιογραφία σημειώνεται ότι μεριμνούσαν τόσο για την ενίσχυση φτωχών 

οικογενειών και στην γενέτειρα τους, όπως το προίκισμα άπορων κοριτσιών, την 

απελευθέρωση ανθρώπων που είχαν φυλακιστεί, επιπλέον έδειχναν έμπρακτα το ενδιαφέρον 
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τους με τη δημιουργία ιδρυμάτων όπως ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία, νοσοκομεία κ.ά., 

αλλά και με τη χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας, όπως υδραγωγεία και γεφύρια
486

.  

 Μέσα από την αποδελτίωση της επιστολογραφίας των εμπόρων που ανήκαν στις 

κομπανίες του Braşov και του Sibiu προκύπτει πως πολλές φορές συγγενείς και φιλικά 

πρόσωπα από την γενέτειρα απευθύνονταν στους «παρεπιδημούντας εις την αλλοδαπήν» με 

σκοπό να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση για την στήριξη των σχολείων, των εκκλησιών και 

άλλων ιδρυμάτων του τόπου τους. Ειδικότερα, οι τόκοι από τα κληροδοτήματα των 

παροίκων περνούσαν στη διαχείριση των επιτρόπων των ορθόδοξων εκκλησιών, των 

σχολικών συμβουλίων και των δασκάλων, με σκοπό τον διορισμό δασκάλων, την συντήρηση 

των κτιρίων και την παροχή υποτροφιών
487

.    

 Επιπλέον, οι Έλληνες που κατοικούσαν σε διάφορες πόλεις αναλάμβαναν καίριες 

διοικητικές θέσεις και αγωνιζόταν για την βελτίωση της θέσης του ορθόδοξου στοιχείου. 

Συγκεκριμένα στην πόλη της Timişoara ο Iosif Maleniţa, ο οποίος δήλωνε ότι ήταν Έλληνας, 

ανέλαβε δήμαρχος των ορθόδοξων κατοίκων της πόλης τις περιόδους 1736-1739 και 1750-

1767. Ο παραπάνω έχει μείνει γνωστός για τις παρεμβάσεις του στο γερμανικό δημοτικό 

συμβούλιο της πόλης που με απόφασή τους επιδίωκαν τον περιορισμό της εγκατάστασης του 

ορθόδοξου στοιχείου μόνο στην εκτός των τειχών πόλη. Οι ενέργειες του Iosif Maleniţa 

επέτρεψαν την μετέπειτα κτήση ακίνητης περιουσίας στην Cetate από τους ορθόδοξους.   

Έτσι, διαπιστώνεται η προσφορά του στα κοινά της πόλης και το ενδιαφέρον του να 

διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή των ομοθρήσκων του, η οποία τιμήθηκε με αυτοκρατορικά 

διπλώματα
488

.   

 Οι πληροφορίες για το κοινωνικό έργο των Ελλήνων που έμεναν στην πόλη της 

Timişoara είναι αρκετά περιορισμένες, γιατί στάθηκε αδύνατο να βρεθεί αρχειακό υλικό για 
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τις δωρεές τους στις ορθόδοξες εκκλησίες της πόλης. Ωστόσο, από την δωρεά των 

ορθόδοξων εμπόρων του Nicola PapaIlia και του Preda Ioan χτίστηκε το μετόχι του Ιερού 

Ναού του Αγίου Γεωργίου με σκοπό την φιλοξενία διερχόμενων ιερέων ή άπορων 

Ελλήνων
489

. Αργότερα στο κτίριο αυτό λειτούργησε το ελληνικό σχολείο που είχε 

μεταφερθεί από το κέντρο της Timişoara στο Fabric. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

σημερινού εφημέριου του ναού, μετά την παύση λειτουργίας του σχολείου το κτίριο 

νοικιαζόταν ως κατάστημα, τα μισθώματα του οποίου διαχειριζόταν η σερβική ορθόδοξη 

εκκλησία.   

 Από την αρχειακή έρευνα φαίνεται ότι στην Timişoara υπήρχε το «Fondul national 

grec neunit», στο οποίο Έλληνες και Βλάχοι κάτοικοι της πόλης προσέφεραν χρηματικά 

ποσά για την διατήρηση του ελληνικού σχολείου και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, στο έγγραφο που εντοπίστηκε στα αρχεία του Βουκουρεστίου αναφέρεται ότι 

σύμφωνα με την απόφαση Νο. 827/1830 του  συμβουλίου, που διαχειριζόταν το κεφαλαίο 

του Ταμείου, ορίστηκε η αύξηση κατά 10% του μισθού των εκπαιδευτικών του ελληνικού 

ορθόδοξου σχολείου στην Timişoara
490

.  

 Πράγματι, κατά την επιτόπια έρευνα στα αρχεία του δήμου της Timişoara, όπου 

βρέθηκε η διαθήκη του μεγαλέμπορου Naum Toma Makry, τεκμηριώνεται ότι οι Έλληνες 

της πόλης βοηθούσαν με δωρεές όχι μόνο τον τόπο καταγωγής τους, αλλά και την ορθόδοξη 

κοινότητα που υπήρχε εκεί. Συγκεκριμένα, ο Naum Toma Makry με την διαθήκη του αφήνει 

στον δάσκαλο του ελληνικού σχολείου της πόλης Ιωάννη Σιφνιό χρηματικό ποσό για τις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού του έργου. Παράλληλα, σε άλλο όρο της διαθήκης αφήνει 

σεβαστό ποσό σε εκκλησίες της γενέτειράς του, Καστοριάς
491

. Ακόμη, στο Σερβικό 

Ορθόδοξο Επισκοπείο υπάρχει το πορτρέτο της Iulia Funduka Makry, ως μιας από τις 

μεγαλύτερες δωρήτριες της ορθόδοξης κοινότητας της Timişoara. Όπως και η Persida 

Stojkovic-Makry, η οποία με τη διαθήκη της επιφορτίζει το Ίδρυμα Makry-Stojkovic για τη 

φροντίδα των απόρων ορθοδόξων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα γίνεται φανερός από τη 

μια, ο ρόλος και η θέληση των Ελλήνων της πόλης για την διατήρηση της ελληνικής 

γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης και από την άλλη ο πόθος και η νοσταλγία για την 

ιδιαίτερη πατρίδα τους που εκδηλωνόταν με τις δωρεές. Παρά τις περιορισμένες 

πληροφορίες διαπιστώνεται ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους εύπορους Έλληνες κατοίκους 
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της πόλης για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη της ορθόδοξης κοινότητας. Οι έμποροι 

συνέβαλαν ενεργά στην διατήρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, αλλά και 

γενικότερα της πολιτιστικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας.   

Στο πλαίσιο της έρευνας για την ελληνική παρουσία στην Timişoara κρίθηκε σκόπιμο 

να γίνει αναφορά και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν εντολές και 

οδηγίες των αυτοκρατόρων και του Γενικού Συμβουλίου Πολέμου στη Βιέννη που 

σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό τομέα. Το περιεχόμενο των διαταγμάτων πραγματευόταν 

όλα τα ζητήματα που προέκυπταν στην εκπαίδευση των κατοίκων του Βανάτου και τις 

αποφάσεις της διοίκησης για αυτά. Ακόμη, γίνεται λόγος για την οργάνωση της διδασκαλίας 

της ελληνικής γλώσσας στην πόλη της Timişoara.  

 Η περιοχή του Βανάτου, όπως έχει προαναφερθεί, όταν πέρασε στη διοίκηση της 

Αυστροουγγαρίας άρχισε να οργανώνεται σύμφωνα με τα πρότυπα των Αψβούργων. 

Σταδιακά, οι μεταρρυθμίσεις και οι ανακατατάξεις από τις διοικητικές δομές της επαρχίας 

προχωρούν και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ζήτημα της εκπαίδευσης για την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο ήταν πολύπλοκο, καθώς στην περιοχή διαβιούσαν διάφορες 

εθνότητες. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η κεντρική διοίκηση ενδιαφέρθηκε να 

οργανώσει με μια σειρά ρυθμίσεων την εκπαίδευση των διάφορων εθνοτήτων σεβόμενη την 

διαφορετικότητα και ακολούθησε τις αρχές του «Ratio Educationis», σύμφωνα με τις οποίες 

εξασφαλιζόταν για κάθε εθνότητα η εκπαίδευση των μαθητών σε δικά της ιδιόκτητα σχολεία 

και η διδασκαλία των μαθημάτων στη μητρική τους γλώσσα
492

. 

 Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την αρχειακή έρευνα και αφορούν την 

εκπαιδευτική οργάνωση στο Βανάτο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

επιβεβαιώνεται η ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση των εθνοτήτων. Συγκεκριμένα, για 

το 1774 βρέθηκε ένα αυτοκρατορικό διάταγμα της Maria Theresa, με διάφορες εκπαιδευτικές 

οδηγίες προς τον επίσκοπο των Greco-orientale της Timişoara, Vicentium Ioannovich Vidak 

και προς τον βαρόνο Mathisem του Semski Karlovci. Οι ανωτέρω εντολές αφορούσαν 

αφενός την βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης στην περιοχή του Βανάτου και αφετέρου την 

βελτίωση των σχολικών υποδομών που θα πραγματοποιούνταν από την αρμόδια υπηρεσία 

της Administraṭia Provinciala του Βανάτου, τον επίσκοπο της Timişoara και τις γενικές 

στρατιωτικές διοικήσεις. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν σχολικά εγχειρίδια για τους 
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διδάσκοντες, τα κατηχητικά, την διδασκαλία της καλλιγραφίας και πέντε τύποι 

υπολογιστικής που έπρεπε να μεταφραστούν και στις άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνταν 

στην επαρχία του Βανάτου. Ακόμη, στο αυτοκρατορικό διάταγμα οριζόταν οι χώροι που θα 

λειτουργούσαν τα σχολεία και ο τρόπος χρηματοδότησής των σχολικών ταμείων από τις 

επιμέρους κοινότητες. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το Ιλλυρικό Συμβούλιο (αρμόδιο 

όργανο για την εκπαίδευση όλων των ορθοδόξων του Βανάτου) που πραγματοποιήθηκε στο 

τέλος του έτους 1769, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των σχολείων και γενικότερα της 

εκπαίδευσης των ορθοδόξων
493

.    

Επίσης, το 1774 εκδόθηκε νέα εντολή από το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη 

προς τις στρατιωτικές διοικήσεις συνόρων σχετικά με τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί 

στα σχολεία. Η εντολή αφορούσε την  βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία, την εφαρμογή 

ομοιόμορφων μεθόδων διδασκαλίας και την ίδρυση σχολείων βασικής εκπαίδευσης που ήταν 

απαραίτητα στα ιλλυρικά και ρουμανικά σύνορα. Στην παραπάνω εντολή ζητούνταν 

πληροφορίες για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών στα εθνικά σχολεία, αλλά και στα 

σχολεία των χωριών
494

.      

Κατά το έτος 1775 το Γενικό Συμβούλιο Πολέμου στη Βιέννη αποφασίζει και 

ενημερώνει τη Διοίκηση του Βανάτου σχετικά με την καλύτερη οργάνωση της εκπαίδευσης 

στη μητρική γλώσσα των ορθόδοξων κατοίκων που διέμεναν στη περιοχή
495

. Το ίδιο έτος 

αποστέλλεται εντολή με την οποία απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων γραμμένων στη σερβική, 

ρουμάνικη, ελληνική και ρώσικη γλώσσα στην περιοχή των συνόρων του Banat. Ο λόγος 

αυτής της απαγόρευσης ήταν ότι δεν ήταν τυπωμένα στο Αυτοκρατορικό Τυπογραφείο της 

Βιέννης και ουσιαστικά η διαταγή αυτή εντάσσονταν στις συντονισμένες προσπάθειες 

ελέγχου του περιεχομένου των βιβλίων που τυπώνονταν σε τυπογραφεία εκείνης της 

περιόδου
496

. Η Μοναρχία των Αψβούργων στα τέλη του 18
ου

 αιώνα μερίμνησε ιδιαίτερα για 

την οργάνωση της εκπαίδευσης, δείχνοντας σεβασμό στη γλώσσα και στη θρησκεία των 

υπηκόων της αλλά οι αυστριακές εκπαιδευτικές αρχές ασκούσαν έλεγχο τόσο στο προσωπικό 

που επάνδρωνε τα σχολεία όσο και στα διδακτικά εγχειρίδια.Το γεγονός αυτό επηρέασε 

άμεσα την εκπαίδευση των Ελλήνων που διέμεναν στην αψβουργική επικράτεια, καθώς 
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σύμφωνα με τις αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε ευνοήθηκε η 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

 Στην πόλη της Timişoara προέκυψε ότι λειτουργούσε ελληνικό σχολείο μέχρι και το 

1857, οπότε και διεκόπη η λειτουργία του
497

. Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει 

ότι στην Timişoara από την περίοδο της οθωμανικής διοίκησης στην πόλη λειτουργούσε ένα 

σχολείο για ορθόδοξους μαθητές, όμως δεν είναι γνωστή η χρονική διάρκεια λειτουργίας του 

συγκεκριμένου σχολείου
498

. Βέβαια, αργότερα κατά την αυστροουγγρική διοίκηση η 

εκπαίδευση ακολουθούσε τις αρχές του «Ratio Educationis», σύμφωνα με τις οποίες η 

εκπαίδευση των μαθητών της κάθε εθνότητας πραγματοποιούνταν σε ιδιόκτητα σχολεία, 

όπου η διδασκαλία των μαθημάτων γινόταν στη μητρική τους γλώσσα. Κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, και ειδικότερα κατά τα έτη 1789-1812, οι ορθόδοξες εκκλησίες 

ανέλαβαν την φροντίδα για την λειτουργία των σχολείων με την οικονομική βοήθεια των 

πιστών. Όμως, υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών με οικονομική άνεση που στρέφονταν στην 

ιδιωτική εκπαίδευση με την πρόσληψη δασκάλων στο σπίτι
499

.   

 Η εκπαίδευση τέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Αυστροουγγρικής 

Αυτοκρατορίας, διότι τον 18
ο
 αιώνα το εκπαιδευτικό σύστημα αναδιοργανώθηκε με σκοπό 

την μείωση του αναλφαβητισμού. Η εκπαίδευση πλέον πέρασε στην αρμοδιότητα της κάθε 

θρησκευτικής κοινότητας, γεγονός που σήμανε ότι η ορθόδοξη εκκλησία ανάλαβε και τον 

ρόλο του εκπαιδευτικού φορέα. Έτσι, την σχολική περίοδο 1800-1801 σε όλη την περιοχή 

του Βανάτου υπήρχαν συνολικά 520 σχολεία ιδιωτικά και δημόσια, όμως παρουσιάστηκε 

έντονο το πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού
500

. Τα κριτήρια επιλογής 

διδακτικού προσωπικού ήταν αυστηρά και η επιλογή τους κρινόταν από τις αρμόδιες 

αυστριακές εκπαιδευρικές αρχές. Καθώς από τους δασκάλους ζητούνταν εκτός από 

παιδαγωγική επάρκεια και η γνώση της γερμανικής γλώσσας ήταν δύσκολη η εύρεση 

δασκάλων με τα παραπάνω προσόντα
501

. Έτσι, σύμφωνα με το αυτοκρατορικό διάταγμα του 
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1774 ανέλαβαν οι ιερείς την διδασκαλία των μαθητών σε περιπτώσεις που δεν βρισκόταν 

κάποιος άλλος παιδαγωγός που να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα
502

. 

Στην πόλη της Timişoara η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των 

ορθόδοξων σχολείων για τους Σέρβους, Έλληνες και Ρουμάνους κατοίκους είχε εγκριθεί το 

1774 από την αυτοκράτειρα Maria Theresa. Η εντολή αυτή όριζε κυρίως τα προσόντα των 

διδασκόντων, αλλά έθετε τον όρο ότι οι διδάσκοντες απαγορεύονταν να ασχολούνται 

παράλληλα με την βιοτεχνία και το εμπόριο
503

. Επίσης, στο ελληνικό σχολείο της κάθε 

ενορίας της περιοχής του Βανάτου προβλεπόταν ότι θα διδάσκονταν ελληνικά, λατινικά και 

γερμανικά, αλλά όχι ρουμάνικα
504

. Λίγο αργότερα το 1811, η αυτοκρατορική διοίκηση 

ίδρυσε παιδαγωγικές σχολές στο Arad για Ρουμάνους, στον Άγιο Ανδρέα για τους Σέρβους 

και στην Πέστη για τους Έλληνες, με σκοπό την στελέχωση των σχολείων με ειδικευμένο 

προσωπικό
505

.  

Στην Timişoara την εποχή ίδρυσης της σερβοελληνικής κομπανίας περίπου το 1725 

λειτουργούσε ελληνικό σχολείο με αρκετούς μαθητές. Παρατηρείται ότι ο αριθμός των 

μαθητών αυξήθηκε μετά την αυτοκρατορική απόφαση του 1774, όπου οι έμποροι 

μεταφέρουν τις οικογένειες τους στην πόλη με σκοπό την μόνιμη εγκατάστασή τους. Τα 

ορθόδοξα σχολεία της πόλης, όπου φοιτούσαν Έλληνες και Σέρβοι μαθητές, λειτουργούσαν 

υπό την εποπτεία της Σερβικής επισκοπής και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αυστριακών 

εκαπιδευτικών αρχών
506

. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι αυτοκρατορικές διατάξεις συγκεκριμένων 

ετών που καθόριζαν την λειτουργία της Εθνικής Σχολής της Βιέννης δέσμευαν και το 

ελληνικό σχολείο της πόλης της Timişoara. 

Κατά την βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε ότι το 1784 το ελληνικό σχολείο 

λειτουργούσε στο προάστιο του Fabric της πόλης και στεγαζόταν στον προαύλιο χώρο της 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι το κτίριο όπου 

λειτουργούσε το ελληνικό σχολείο, είχε ανεγερθεί από δωρεές των Ελλήνων Νικόλα Πάπα 

Ηλία και του Ιωάννη Πρένδα, εκεί δίδαξαν γνωστοί Έλληνες δάσκαλοι. Κάποιοι από αυτούς 

ήταν ο Κωνσταντίνος Τζεχάνης με καταγωγή από την Μοσχόπολη και ο Εφρόνιος – Ραφαήλ 
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Παπαγιαννούσης Πόποβιτς με καταγωγή από την Κοζάνη
507

. Ο τελευταίος δίδαξε στο 

ελληνικό σχολείο της πόλης μεταξύ των ετών 1804 – 1806, αλλά και σε ελληνικά σχολεία 

της ευρύτερης περιοχής
508

. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν εκεί μέχρι το 1859, οπότε και 

πεθαίνει ο έλληνας δάσκαλος Ιωάννης Σιφνιός με αποτέλεσμα το σχολείο να κλείσει 
509

. Τα 

μέλη της ορθόδοξης κοινότητας της πόλης προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν 

την ελληνόφωνη εκπαίδευση μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η απόφαση του έτους 1830 για 

την αύξηση του μισθού του δασκαλού του σχολείου 
510

.  

Το σχολικό πρόγραμμα, γενικότερα, περιελάμβανε μαθήματα γενικής παιδείας όπως 

γεωγραφία, αριθμητική, καλλιγραφία, ελληνικά και γερμανικά. Στο ελληνικό σχολείο το 

διάστημα 1850 – 1857 φοιτούσαν όχι μόνο Έλληνες μαθητές, αλλά και Αρμένιοι. Εκτός από 

τη βασική εκπαίδευση που λάμβαναν οι μαθητές μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για την 

απόκτηση γνώσεων που σχετίζονταν με τις εμπορικές συναλλαγές. Έτσι, διαδεδομένος ήταν 

ο θεσμός της μαθητείας κοντά σε έμπειρους εμπόρους, μέσω του οποίου οι νέοι αποκτούσαν 

πολύτιμες γνώσεις για τα θέματα του εμπορίου
511

. 

Ακόμη, κατά την αρχειακή έρευνα προέκυψε ότι το 1786, μέσα στην εντός των 

τειχών οχυρωμένη περιοχή της πόλης, στο χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το Casa Comunităţii 

Ortodoxe επί της οδού Emanuil Ungureanu αρ. 14 στην PiaţaUnirii, υπήρχε κτίριο που 

λειτουργούσε ορθόδοξο σχολείο. Το σχολείο ονομαζόταν Rasciană και σε αυτό φοιτούσαν 

ορθόδοξοι μαθητές, Έλληνες και Σέρβοι. Το 1808 το κτίριο κατεδαφίστηκε και στη θέση του 

ανεγέρθη νέο οίκημα, που υφίσταται μέχρι και σήμερα. Στο κτίριο αυτό από το 1821 μέχρι το 

1828 λειτουργούσε σχολείο με την ονομασία ŞcoalaOrtodoxă
512

. Επομένως, μέσα από την 

έρευνα προκύπτει πως η ελληνική γλώσσα διδάσκονταν στην πόλη μέχρι και τα μέσα του 
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19
ου

 αιώνα παρά τις δυσκολίες που καλούνταν να αντιμετωπίσει όπως την έλλειψη 

διδακτικού προσωπικού, την κατ’ οίκον διδασκαλία ή την επιλογή της γερμανικής γλώσσας 

από τους νέους.   

Η Timişoara κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, λόγω της αυξημένης εμπορικής 

κίνησης τόσο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και με τις πόλεις της Δυτικής Ευρώπης, 

υπήρξε σημαντικός εμπορικός σταθμός. Το εμπόριο και η ορθή άσκηση του είχε μεγάλη 

σημασία για τους κατοίκους της πόλης. Για το λόγο αυτό το 1838 η Timişoara γίνεται η τρίτη 

πόλη στον βαλκανικό χώρο που αποκτά Liceul Comercial (Εμπορικό Γυμνάσιο). Στο 

συγκεκριμένο σχολείο οι μαθητές μάθαιναν γερμανικά και διάφορα μαθήματα που άπτονταν 

του εμπορίου, όπως ήταν η καταστιχογραφία και η γεωγραφία. Το σχολείο λειτουργούσε 

μέχρι τον 20
ο
 αιώνα, ενώ σήμερα στο κτίριο στεγάζονται τα αρχεία του δήμου της πόλης

513
.  

Κατά την επιτόπια έρευνα στο αρχειακό υλικό και τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης 

στη σερβική ορθόδοξη εκκλησία που σήμερα βρίσκεται στο Σερβικό Επισκοπείο στην 

Timişoara προέκυψαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν την λειτουργία ελληνικών σχολείων. Με 

τη βοήθεια του σέρβου ιερέα Josif Stancovic, κατέστη δυνατό να φωτογραφηθούν διάφορα 

βιβλία και σχολικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα.  

Το πρώτο βιβλίο που βρέθηκε ήταν ο πρώτος τόμος μιας γραμματικής της ελληνικής 

γλώσσας με έτος έκδοσης το 1810. Η γραμματική είχε συνταχθεί με την καθοδήγηση της 

Ανατολικής εκκλησίας της Επισκοπής των Καρλοβικίων. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Ταμείον 

Γραμματικής Ελληνικής» και όπως επισημαίνεται συντάχθηκε με φιλοπονία από τον 

ιεροδιάκονο Άνθιμο Παππά εκ Θεσσαλίας. Η παραπάνω γραμματική εκδόθηκε με δαπάνες 

της φιλογενούς αδελφότητος των Γραικών και Γραικοβλάχων του Νεόφυτου της Ουγγαρίας 

και τυπώθηκε στο Νεόφυτο στο τυπογραφείο του Ιωάννη Γιανκοβίκη. Στην εισαγωγή ο 

ιεροδιάκονος τονίζει ότι πρόκειται για μια προσπάθεια, η οποία στοχεύει στην ορθή 

διδασκαλία της ελληνικής και στην αποφυγή των λαθών που προσβάλλουν την γλώσσα. 

Στη συνέχεια ένα άλλο βιβλίο που βρέθηκε ήταν μια ακόμη γραμματική της 

ελληνικής γλώσσας με έτος έκδοσης το 1823. Το βιβλίο φέρει τον τίτλο «Σύντομος 

Γραμματική της Γραικικής Γλώσσας» και αποτελεί έργο του Μιχαήλ Γ. Μποϊατζή. Στο 

εσώφυλλο του βιβλίου υπάρχει η παρακάτω αφιέρωση: «χάριν της νεολαίας των εν τη 
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Επικράτεια του Καίσαρος ευρισκομένων Γραικών». Το βιβλίο εκδόθηκε στην Βιέννη της 

Αυστρίας το 1823 από τον Αντώνιο Δολλ, ενώ χρηματοδοτήθηκε από τον Ιωάννη Γ. Καρζία 

με καταγωγή από την Κλεισούρα της Μακεδονίας, στον οποίο απευθύνεται ευχαριστήριο 

μήνυμα χαρακτηρίζοντάς τον ως ευεργέτη του γένους. 

Ακόμη στο αρχείο της σερβικής επισκοπής βρέθηκε ένα βιβλίο στην ελληνική 

γλώσσα του Νικόλαου Δάρβαρη. Πρόκειται για το βιβλίο με τίτλο «Διάλογοι 

Γραικογερμανικοί», που εκδόθηκε με δαπάνη της οικογένειας Δάρβαρη (Αυτάδελφοι 

Δάρβαρη) και τυπώθηκε στην Βιέννη της Αυστρίας το 1809 στο τυπογραφείο του Γεωργίου 

Βενδώτη. Στο εσώφυλλο του βιβλίου υπάρχει η παρακάτω αφιέρωση: «χάριν των μικρών 

παιδίων των εν τη επικράτεια του Καίσαρος παροικούντων ομογενών εκδοθέντες προς 

ευκολωτέραν μάθησιν και κατάληψιν της κοινής των Γραικών διαλέκτου». Ο συγγραφέας στην 

εισαγωγή του τονίζει ότι με το παρόν βιβλίο στόχευε στην ευκολότερη εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας από ένα βιβλίο το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην παιδική ηλικία. Στο τέλος το 

βιβλίου υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα για τις πτώσεις των 

ουσιαστικών.   

Τέλος, το επόμενο βιβλίο το οποίο βρέθηκε στην σερβική επισκοπή είναι 

εκκλησιαστικού περιεχομένου και είναι γραμμένο στα ελληνικά και λατινικά. Πρόκειται για 

ένα εκκλησιαστικό βιβλίο του 1751 του Hopman Gotlob Carol και αποτελεί την Ορθόδοξη 

Ομολογία της αποστολικής και καθολικής ανατολικής εκκλησίας. Το παραπάνω βιβλίο 

εκδόθηκε στην Μπρατισλάβα από τον Iacob Korn.  

Στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Fabric υπάρχουν διάφορα 

βιβλία εκκλησιαστικού περιεχομένου τα οποία ήταν τυπωμένα στην ελληνική γλώσσα και 

αποτελούν μουσειακά εκθέματα σε ειδικό χώρο δίπλα από το ναό. Το μόνο που ήταν δυνατό 

να φωτογραφηθεί ήταν ένα βιβλίο με εκκλησιαστικό περιεχόμενο του υποδιακόνου 

Δαμασκινού Μοναχού, το οποίο περιελάμβανε διάφορες ακολουθίες, προσευχές και 

κηρύγματα για το εκκλησιαστικό ποίμνιο. Το βιβλίο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και δεν 

υπάρχει η χρονολογία και ο τόπος έκδοσής του. 

Από τα παραπάνω βιβλία και ιδιαίτερα από τα βιβλία της γραμματικής της ελληνικής 

γλώσσας αποδεικνύεται η παρουσία σχολείων και δασκάλων που δίδαξαν την ελληνική 

γλώσσα στην πόλη της Timişoara. Όπως είναι γνωστό, οι Έλληνες φρόντιζαν για την 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους, παρόλο που διαβιούσαν σε χώρες του 

Καισαροβασιλικού στέμματος και μεριμνούσαν ιδιαίτερα για την έκδοση βιβλίων, τα οποία 
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θα διευκόλυναν την διδασκαλία της. Η παρουσία των παραπάνω βιβλίων αποδεικνύει ακόμη 

ότι υπήρξαν βιβλιοθήκες στα σχολεία της πόλης, όπου φρόντιζαν να εμπλουτίζονται με 

ποικίλα εγχειρίδια από ομογενείς.   

 

2.4.Οικιστικό απόθεμα 

 

Ο φορέας Reabilitare Clădiri Istorice (Τμήμα Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων) 

που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Δημαρχείου της πόλης της Timişoara και της 

Διεύθυνσης Πολεοδομίας, αποτέλεσε βαρύνουσας σημασίας αρωγό στον εντοπισμό 

ιστορικών κτιρίων, όπου διέμεναν έμποροι με καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας. Αυτό επειδή αρχικά, ενώ κατά την βιβλιογραφική και αρχειακή έρευνα είχε 

επιβεβαιωθεί η παρουσία ελλήνων εμπόρων στην Timişoara, ωστόσο, ήταν αρκετά δύσκολος 

ο εντοπισμός κτισμάτων στην πόλη που συνδεόταν μ’ αυτούς. Μέσω των συναντήσεων 

εργασίας με υπαλλήλους του δημαρχείου της Timişoara και των κατευθύνσεών τους ως προς 

την επιτόπια έρευνα πεδίου οδηγήθηκα στον φορέα αυτό. Στον τελευταίο, ο εξωτερικός 

συνεργάτης και επιβλέπων αρχιτέκτονας των δράσεων του Reabilitare Clădiri Istorice, Mihai 

Opriş παραχώρησε πολύτιμες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό 

των κτιρίων οικιστικά στην εντός των τειχών οχυρωμένη περιοχή της πόλης (Cetate) και στο 

προάστιο του Fabric.  

Η αναζήτηση εμπόρων με καταγωγή από την περιοχή της Μακεδονίας που διέμεναν 

στην πόλη της Timişoara από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα και έπειτα, ήταν μια αρκετά κοπιώδης 

και επίπονη διαδικασία. Οι βιβλιογραφικές αναφορές για άτομα που προέρχονταν από αυτή 

την περιοχή και ορμώμενοι των ευνοϊκών συνθηκών και συγκυριών που επικρατούσαν στην 

Μοναρχία των Αψβούργων επέλεξαν το Βανάτο και πιο συγκεκριμένα την Timişoara για 

μόνιμη εγκατάσταση, ήταν περιορισμένες και συγκεχυμένες. Παρόλα αυτά στις αρχειακές 

συλλογές που διατηρούνται στα κρατικά αρχεία της πόλης (Arhivele Naṭionale Ale 

României, Direcṭia Judeṭeana Timiṣ) περιλαμβάνονται διάφορες θεματικές ενότητες με 

μητρώα, καταλόγους, έγγραφα του Δήμου, δικαστικές αποφάσεις, διαθήκες κ.ά. Σε αυτά 

λοιπόν τα αρχεία και έπειτα από πολύχρονη αποδελτίωση και μετάφραση πρωτογενούς 

υλικού εντοπίστηκαν ονόματα, διασταυρώθηκαν στοιχεία και δεδομένα σύμφωνα με τα 

οποία επισφραγίστηκε η παρουσία Ελλήνων εμπόρων στην πόλη. Ακόμη η παρουσία 

Ελλήνων στην Timişoara επιβεβαιώθηκε μέσα από το οικιστικό απόθεμα και την 
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αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εκάστοτε οικήματος μέσω των μητρώων 

του Δήμου της Timişoara του 18
ου

 - 19
ου

 αιώνα και του υλικού που ευγενικά παραχωρήθηκε 

από τον φορέα Reabilitare Clădiri Istorice.  

  Η πρώτη αναφορά για την πόλη της Timişoara είναι του 1177, όπου περιγράφεται ως 

ένα κάστρο που χτίστηκε για στρατιωτικούς λόγους, και με την πάροδο του χρόνου 

αναπτύχθηκε και οργανώθηκε σε αστικό συγκρότημα
514

. Η πόλη, όπως προαναφέρθηκε, 

λειτουργούσε περισσότερο ως στρατιωτικό κέντρο επιχειρήσεων, ενώ η αστική οργάνωση 

και ανάπτυξή της αρχίζει τον 16
ο
 – 17

ο
 αιώνα, κατά την διάρκεια της οθωμανικής 

επικυριαρχίας στην περιοχή του Βανάτου
515

.  

Η πόλη από το 1552 μέχρι το 1718 αποτελούσε μέρος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και η διοικητική της διαίρεση ήταν σε σαντζάκια, καζάδες και πασαλίκια. 

Την περίοδο αυτή η πόλη μέσα από τις περιγραφές των περιηγητών φαίνεται να ήταν γεμάτη 

μελατίνους, τούρκους, εβραίους, έλληνες και αρμένιους εμπόρους. Η έντονη αυτή εμπορική 

κίνηση στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα η πόλη να διαθέτει χάνια, στα οποία διέμεναν οι 

διερχόμενοι έμποροι,  τετρακόσια καταστήματα λιανικής πώλησης διάφορων ειδών και τέλος 

εβδομαδιαίο παζάρι στο οποίο έφταναν πραματευτάδες από διάφορες περιοχές. Επίσης, οι 

περιηγητές της ίδιας περιόδου την παρουσιάζουν ως «πολύβουη» εξαιτίας του παζαριού και 

των καταστημάτων που πουλούσαν όλα τα είδη των προϊόντων και «πολυεθνική» γιατί 

υπήρχαν τζαμιά και πολλές ορθόδοξες εκκλησίες για την εκτέλεση των θρησκευτικών τους 

καθηκόντων
516

. Τέλος, σημειώνουν ότι οι εμπορικές ανταλλαγές και αγοραπωλησίες 

πραγματοποιούνταν με τη χρήση όλων των νομισμάτων εκείνης της περιόδου, με συνέπεια 

να ανθεί και η τοκογλυφία
517

.    

Μετά το 1718 η πόλη περνά στην διοίκηση της Αυστροουγγαρίας, οπότε 

εγκαινιάζεται μια περίοδος οργάνωσης και διοίκησης σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Η 

διάρκεια της αυστροουγγρικής διοίκησης τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα αποτελεί και την περίοδο 

έρευνας της παρούσας διατριβής. Η νέα διοίκηση της πόλης διατήρησε λίγα από τα παλαιά 
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οθωμανικά αυτά κτίρια, γιατί αυτά ήταν στην πλειονότητά τους ξύλινα∙ την ξανάχτισε δε 

σύμφωνα με το πνεύμα του αυστριακού μπαρόκ. Ωστόσο, στο κέντρο της διατηρήθηκαν 

κάποια οθωμανικά κτίρια, όπως τζαμιά και λουτρά, τα οποία θύμιζαν την οθωμανική 

κατάκτηση και την προηγούμενη διοίκηση της
518

. Σκοπός της αυστριακής διοίκησης ήταν να 

δημιουργήσει μια νέα πόλη που θα έμοιαζε με το διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας τους, 

την Βιέννη. Για το λόγο αυτό πολλές φορές η Timişoara στην βιβλιογραφία συναντάται με τη 

ονομασία “Mica Vienă / LittleVienna”
519

. 

Οι αυστριακοί διοικητές της πόλης την περίοδο αυτή υλοποίησαν αποστραγγιστικά 

έργα στα έλη που την περιέβαλαν και έτσι ο αστικός της ιστός άρχισε να αποκτά τη μορφή 

πολύγωνου
520

. Συγκεκριμένα, φαίνεται να έχει χτιστεί σύμφωνα με την αρχιτεκτονική 

φιλοσοφία και πνεύμα του Sébastien Le Prestre de Vauban, δηλαδή τα τείχη του φρουρίου να 

αποτελούνται από τριπλή ζώνη τειχών και τάφρων που δίνουν την μορφή ενός πολύγωνου 

αστεριού, ενώ το εξωτερικό τοίχωμα είναι 10-12 πόδια ψηλό
521

. Ενώ, κατά την οθωμανική 

περίοδο στο φρούριο της πόλης υπήρχαν πέντε πύλες που οδηγούσαν σε διάφορες 

κατευθύνσεις έξω απ’ αυτή, η Azap, η Cocoşului, η Turnului Apei, η Nouă Otomană και η 

Turnului Sângeriu, η αυστριακή διοίκηση κατασκευάζει νέες
522

.  

Σύμφωνα με το αυστριακό πολεοδομικό σχέδιο ανακατασκευής τηςCetate, η πόλη 

απέκτησε τις ακόλουθες οχυρώσεις: Bastion Carol, Francisc, Theresia, Iosef, Hamilton, 

Castelul, Mercy, Eugeniu και Elisabeth και τις πύλες: Poarta Viena με κατεύθυνση προς το 

Arad, την Poarta Petrovaradin με κατεύθυνση προς το Βελιγράδι και την Poarta Transilvania 

με κατεύθυνση προς το Ardeal
523

. Έτσι, η κάθε μια από τις παραπάνω πύλες των οχυρώσεων, 

επειδή οδηγούσε έξω από την πόλη, διέθετε έναν ψηλό πύργο που χρησιμοποιούνταν ως 

παρατηρητήριο για ενδεχόμενες επιθέσεις εχθρών. Για την ασφάλεια της πόλης η 

στρατιωτική διοίκηση της Cetate της Timişoara το 1773 είχε καθορίσει τις ώρες εισόδου και 
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εξόδου από και προς την πόλη με μια σειρά αυστηρών κανονισμών, με ειδικές ρυθμίσεις για 

κάθε εποχή του χρόνου
524

. 

Γενικότερα, στο σχέδιο της πόλης περιλαμβανόταν οι οχυρώσεις και τρεις τομείς: το 

φρούριο, το κέντρο της πόλης (Cetate) και τα προάστια PalancăMare (ορθόδοξο προάστιο) 

και PalancăMică
525

 (νησί)∙ η μορφή αυτή διατηρήθηκε μέχρι και τον 19
ο
 αιώνα

526
. Η 

αυστριακή διοίκηση του Βανάτου το 1752, ακολουθώντας τις οδηγίες των αυτοκρατορικών 

αποφάσεων, συνέταξε μια σειρά κανόνων για τον τρόπο οικοδόμησης των σπιτιών και των 

κήπων που βρίσκονταν γύρω από τα τείχη της πόλης. Σκοπός της διοίκησης ήταν να 

διαμορφώσει τρία εξωραϊσμένα προάστια, δηλαδή του Fabric, του Mayerhof για τον 

γερμανικό πληθυσμό και το προάστιο Mehala για το σερβικό έθνος
527

.   

Ειδικότερα, το κέντρο της πόλης που ήταν μέσα στο κάστρο – Cetate, όπως 

προναφέρθηκε, άρχισε να συγκροτείται το 1718 και περιβαλλόταν από τα προάστια που 

είχαν την μορφή πόλεων γύρω από το τείχος και διαχωρίζονταν μεταξύ τους από εκτάσεις  

glacis, δηλαδή περιοχές που προστατεύουν τον κύριο κορμό της οχύρωσης και  αποτελούσαν 

μέρος του αμυντικού συστήματος της πόλης. Την περίοδο αυτή τα προάστια της πόλης 

αρχίζουν σταδιακά να σχηματίζονται, όπως: η περιοχή του σημερινού Fabric (1718), η 

περιοχή του σημερινού Josefin (1744) και τέλος, η περιοχή Elizabetin (1890). Η πλειονότητα 

των κατοίκων που διέμεναν στα προάστια απασχολούνταν ως αγρότες, τεχνίτες ή ήταν 

έμποροι. Έτσι λοιπόν, την εποχή της αναμόρφωσης της πόληςη εμπορική κίνηση 

συνεχιζόταν αν και με μικρότερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα στην πόλη να υπάρχουν 99 

καταστήματα στο κέντρο της και 11 στα προάστια Palancă Mare και Palancă Mică
528

.  

Οι αυστριακές αρχές φρόντισαν για τη διαμόρφωση των προαστίων και κυρίως τον 

χωρικό τους σχεδιασμό αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των βάλτων, με την χαρτογράφηση 

και εν συνεχεία τη διευθέτηση του ποταμού Bega με κανάλια, ώστε να αποφευχθεί η 

επανεμφάνιση της επιδημικής ασθένειας, της πανούκλας
529

. Ακόμη, η χωρική οργάνωση της 

                                                           
524

ANR, DJT, Comandamentul General Bănăṭean 1722-1779, pach. XXVII /76/1773, pach. XXVII/78/1773, 

pach. XXVII/82/1773. 
525

Palanca σημαίνει οχυρωματικό έργο. Η πόλη ήταν χωρισμένη σε τμήματα τα οποία περιβάλλονταν από 

οχυρωματικές και αντιπλημμυρικές κατασκευές. Ρουμανοελληνικόλεξικό, Dictionar Roman Neogrec, Lia Brad-

Chisacof, Stefan Stupca, HristianaVassou, Editura Demiurg, Bucureşti  2007, σελ.515 
526

Vlaicu Ilie,  Hațegan Ioan, Alimentarea cu apă a Timişoarei, Istorie prezent şi perspective, Editura 

BRUMAR, Timişoara  2012, σελ. 18. 
527

ANR, DJT, Comandamentul General Bănăṭean 1722-1779, pach. XVI/1/1752. 
528

Hațegan Ioan, Prin Timişoara de odinioară. De la începuturi până la 1716, Academia Romană Filiala 

Timişoara , Institutul de cercetari Socio Umane TITU MAIONESCU, editura Banatul Timişoara , 2006, σελ.178 
529

ANR, DJT, Comandamentul General Bănăṭean 1722-1779, pach. II /58 /1728. 

 



152 
 

πόλης και των προαστίων ήταν αναγκαία όχι μόνο για την υγειονομική προστασία  των 

κατοίκων της πόλης, αλλά και για να προφυλαχθούν από πυρκαγιές που ξεσπούσαν αρκετά 

συχνά, όπως επίσης και από πλημμύρες εξαιτίας της υπερχείλισης των καναλιών του Bega. 

Στα περισσότερα προάστια της πόλης η κατασκευή των κατοικιών επηρεαζόταν από το 

βαλτώδες έδαφός της, γι’ αυτό το λόγο βασιζόταν περισσότερο στο ξύλο και λιγότερο στην 

πέτρα. Παραδείγματα αυτού του τύπου κατοικιών συναντώνται στην περιοχή του Fabric, 

όπου οι περισσότερες άδειες ανέγερσης δόθηκαν γύρω στο 1720
530

.  

Μια νέα εποχή άρχισε για την πόλη της Timişoara από το 1723 – 1765 υπό την 

διακυβέρνηση του διοικητή Claudius Florimund de Mercy, οπότε εκσυγχρονίστηκε και 

ενισχύθηκε με οχυρώσεις που κόστισαν 20 εκατομμύρια αυστριακά φιορίνια
531

. Το κέντρο 

της πόλης σταδιακά με την φροντίδα των αυστριακών εξελίχθηκε σε μια εμπορική πόλη με 

διώροφα κτίρια, που στο ισόγειο τους λειτουργούσαν καταστήματα, αποθήκες και 

εργαστήρια. Συγκεκριμένα, αναμορφώθηκε το πολεοδομικό συγκρότημα του κέντρου με 

φαρδύτερους δρόμους που διαχώριζαν τα οικοδομικά τετράγωνα και τις πλατείες. Τα σπίτια 

εκείνη την περίοδο χτίζονταν με πέτρα και τούβλο, με έναν ή δυο ορόφους και με 

διαδρόμους, είχαν εσωτερικές αυλές και αίθρια, ενώ στο εσωτερικό τους κυριαρχούσε το 

ξύλο
532

. Η τοπική στρατιωτική επιτροπή (Comisia Militară comună) και η διεύθυνση των 

οχυρώσεων (Adresa Fortificaţii), σε συνεργασία με την αυτοκρατορική στρατιωτική 

επιτροπή (Comitetul Militar Imperial) εξέδωσαν μια σειρά κανονισμών για την διατήρηση 

της καθαριότητας σε όλη την πόλη της Timişoara και τις πύλες του φρουρίου (Cetate)∙επίσης 

επιμελήθηκαν την κατασκευή αποχετευτικών έργων για την διαχείριση των λυμάτων της 

πόλης. Οι παραπάνω διατάξεις αποδεικνύουν το ενδιάφερον της διοίκησης για την 

προστασία των πολιτών από λοιμώδεις μεταδοτικές ασθένειες που συχνά ήταν σε έξαρση
533

. 

Κατά τον 18ο αιώνα λοιπόν, ολοκληρώνεται σταδιακά η αναδιοργάνωση της πόλης με 

συνέπεια να επεκταθεί προς την περιοχή Palancă Mică, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής 

μεταφέρθηκαν λόγω των εργασιών στα προάστια Elisabetin και Mehala. 

Τον 18
ο
 αιώνα, η αυτοκρατορική αυλή της Βιέννης αποσκοπώντας η κεντρική 

πλατεία της πόλης να είναι εφάμιλλης αρχιτεκτονικής ποιότητας και αισθητικής με άλλες 
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ευρωπαϊκές πόλεις, προώθησε την τεχνοτροπία του μπαρόκ στις όψεις των κτιρίων.  Έτσι, τη 

συγκεκριμένη περίοδο κτίρια με χαρακτηριστικά μπαρόκ ως επί το πλείστον εντοπίζονταν 

στην «πλατεία Dome» (Domplatz στα γερμανικά), την σημερινή Piaţa Unirii
534

. Δομικά 

υλικά της αναμόρφωσης των κτιρίων ήταν η πέτρα και το τούβλο που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανέγερση ναών, δημόσιων κτιρίων και ιδιωτικών κατοικιών με εντυπωσιακή πρόσοψη, 

καταδεικνύοντας ότι οι ιδιοκτήτες τους διέθεταν οικονομική άνεση. Κτίρια που αποτελούν 

δείγμα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι το Palatul Presedintelui (Το Παλάτι του Προέδρου), 

σημερινό Muzeul de Artă (Μουσείο της Τέχνης), ο Ρωμαιοκαθολικός επισκοπικός ναός 

(Biserica Episcopală Catolică)  και το συγκρότημα κατοικιών που φέρουν τον χαρακτηρισμό 

casacanonicilorστη βόρεια πλευρά της πλατείας
535

.  

Η πόλη έχει τρεις πλατείες, που η κάθε μια ανάλογα με την χρονική περίοδο 

διαμόρφωσής της και τον λειτουργικό της ρόλο, ακολουθεί τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά 

ρεύματα. Όπως είναι γνωστό από τις βιβλιογραφικές πηγές, η κεντρική πλατεία της 

Timişoara αναδιοργανώθηκε με την μέριμνα και την χρηματοδότηση της Βιέννης, 

καταδεικνύοντας ότι η αυτοκράτειρα Maria Theresa συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση και 

οριστικοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της Piaţa Unirii
536

. Η δεύτερη πλατεία της 

Cetate είναι η Piaţa Libertăţii, όπου βρίσκονταν τα διοικητικά κτίρια, δηλαδή το δημαρχείο 

και οι στρατιωτικές υπηρεσίεςτης κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης. Η πλατεία 

παρουσιάζει ανάμεικτα στοιχεία των αρχιτεκτονικών ρυθμών μπαρόκ και Art Nouveau. Η 

τρίτη κατά σειρά πλατεία, η Piaţa Victoriei, με στοιχεία Art Nouveau, αποτελεί το 

καλλιτεχνικό κέντρο της πόλης σ’ αυτή βρίσκεται και το θέατρο
537

. 

Στις 21 Δεκεμβρίου 1781 ο αυτοκράτορας Iosif II χορήγησε στην Timişoara, όπως 

προαναφέρθηκε, το καθεστώς της «ελεύθερης βασιλικής πόλης» που αργότερα το 1790 

ανανεώθηκε από τον βασιλιά Leopold II. Ουσιαστικά, με το προνόμιο αυτό η πόλη αποκτά 

μια σειρά πλεονεκτημάτων που αφορούσαν την διοίκησή της και τις εμπορικές 
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δραστηριότητές της με αποτέλεσμα να επηρεάσουν την αστική της ανάπτυξη. Με τις 

παραπάνω διακηρύξεις η πόλη απέκτησε τους δικούς της εκπροσώπους στη Δίαιτα, 

μπορούσε να εισπράξει τους φόρους από την τελωνειακή διαδικασία  εισόδου και εξόδου 

αγαθών, να οργανώνει εβδομαδιαία και ετήσια πανηγύρια και επίσης απαλλάχθηκε από 

ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις
538

.  

Στην πόλη υπήρχαν, επίσης καραβάν σεράγια (πανδοχεία) για τους ταξιδιώτες, που 

διέρχονταν από την περιοχή. Συνήθως αυτά βρίσκονταν στα προάστια έξω από τα τείχη της 

πόλης, κοντά στις πύλες που οδηγούσαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Τα καραβάν σεράγια 

τελούσαν υπό στρατιωτική προστασία∙ η πρώτη μαρτυρία για καραβάν σεράι στην πόλη είναι 

του 1630, όταν φθάνει στην πόλη κάποιος ξένος και χτίζει ένα ξύλινο χάνι κοντά στην πύλη 

Azapa
539

. Τα καραβάν σεράγια στην πόλη είχαν μεγάλη ζήτηση από τους χριστιανούς, οι 

οποίοι σταδιακά κατέφθαναν ως έμποροι, κλητήρες και στρατιώτες
540

. 

Στο κέντρο της πόλης εντός των τειχών (Cetate) υπήρχαν δημόσια κτίρια με 

θρησκευτικό, στρατιωτικό και διοικητικό χαρακτήρα, καθώς και κατοικίες της αστικής τάξης 

με καταστήματα στο ισόγειό τους. Οι περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά αντλήθηκαν από 

τα δημοτικά αρχεία, τους πολεοδομικούς καταλόγους του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα και από τον 

φορέα που ασχολείται με το πρόγραμμα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Timişoara∙ το 

πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από τον δήμο της πόλης, με επιβλέποντα αρχιτέκτονα τον 

Mihai Opriş. Συνέχεια των παραπάνω, προέκυψε ότι ο κεντρικός αστικός ιστός της πόλης 

αναπτύχθηκε μέσα στο φρούριο και γύρω από τις τρεις πλατείες, την Piaţa Unirii (πρώην 

Dome), την Piaţa Libertăţii και την Piaţa Sf. Gheorge. Τα περισσότερα κτίρια, όπως 

προκύπτει από τους καταλόγους ξεκίνησαν να χτίζονται μεταξύ του 1740 και 1758. Η 

περιγραφή των κτιρίων που θα ακολουθήσει, αφορά κτίρια που βρίσκονταν στο κέντρο της 

πόλης∙ ορισμένα διοικητικά και θρησκευτικά κτίσματα, αλλά κατά κύριο λόγο ιδιωτικές 

κατοικίες ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια.  

Οι ορθόδοξοι κάτοικοι την περίοδο αυτή, σύμφωνα με τους περιορισμούς της 

κεντρικής διοίκησης, βρίσκονταν εγκατεστημένοι έξω από τα τείχη της πόλης∙ σ’ αυτούς 
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περιλαμβάνονταν και οι Έλληνες κάτοικοι. Επιπρόσθετα, στους ορθόδοξους κατοίκους όχι 

μόνο δεν επιτρέπονταν η διαμονή εντός των τειχών της πόληςαλλά και η κτήση ακίνητης 

περιουσίας εκεί. Στην περιοχή εντός των τειχών της πόλης είχε αποφασιστεί από την 

κεντρική διοίκηση και σύμφωνα με το σχέδιο επικοισμού της πόλης  να  εγκατασταθεί η 

πλειονότητα του γερμανικού πληθυσμού
541

. Όμως, από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα 

καταγράφεται ότι κατόπιν δικαστικών αγώνων των εύπορων ορθοδόξων της πόλης, 

επιτράπηκε η εγκατάσταση τους εκεί, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν ακίνητες περιουσίες 

εντός των τειχών της Cetate. Οι περισσότεροι από τους ορθοδόξους αγοράζουν ακίνητα και 

οικόπεδα στα οποία αναγέρθηκαν κτίσματα άμεσα επηρεασμένα από τα αρχιτεκτονικά 

ρεύματα της εποχής
542

. Μέσα από την αρχειακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

ελληνικής καταγωγής ιδιοκτήτες καταγράφονται στο τέλος του 18
ου

 και τις αρχές του 19
ου

 

αιώνα,  αφού ήδη είχαν αποκτήσει οικονομική άνεση και είχαν μετακινηθεί προς το κέντρο 

της πόλης. Βέβαια, τα κτίρια υπέστησαν προσθήκες με την πάροδο του χρόνου και 

τροποποιήσεις κάποιες από τις οποίες οφείλονταν στην πολιορκία της πόλης το 1849 και στις 

πολεοδομικές παρεμβάσεις του αρχιτέκτονα Serban Sturdza τη δεκαετία του 1980-90
543

. 
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Αρχιτεκτονική Παρουσία 

Ορθόδοξη Επισκοπή, το Επισκοπικό Μέγαρο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας / 

Palatulepiscopalortodoxsârb 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ. 4 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Ορθόδοξη Επισκοπή 

Ιδιοκτήτης  Ορθόδοξη Επισκοπή 

Αρχιτέκτων László Székely 

Σημερινή χρήση Διοικητικές υπηρεσίες ορθόδοξης 

επισκοπής 

 

Το Μέγαρο της Σερβικής Ορθόδοξης Επισκοπής βρίσκεται στον αριθμό 4 (Piaţa 

Unirii nr.4) στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας Unirii. Αποτελεί μέρος των κτιρίων της 

ορθόδοξης κοινότητας καθώς στη δυτική πλευρά της πλατείας και βόρεια του μεγάρου 

βρίσκονται επίσης η Σέρβικη Ορθόδοξη Μητρόπολη και ο οίκος της ορθόδοξης 

κοινότηταςκαι στη νότια πλευρά το κτίριο γειτνιάζει με τράπεζα.  

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται και από την πλευρά της πλατείας Unirii αλλά και από 

την παράλληλη οδό Emanoil Ugureanu. Το μέγαρο οικοδομήθηκε κατά τα έτη 1745-1748 επί 

της διακονίας του επισκόπου του σέρβου ορθόδοξου επισκόπου Gheorge Popovici. Το κτίριο 

στην αρχική του μορφή ήταν μια ισόγεια δομή σε βυζαντινό ρυθμό όπου στεγαζόταν η 

επισκοπική κατοικία, τα γραφεία της διοίκησης καθώς και το σχολείο των “rasciene”. Ο όρος 

“rascian” αναφέρεται στην ονομασία που δόθηκε στους Ορθοδόξους από τους Αψβούργους. 

Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα υπήρχε ένα χαρακτηριστικό μπαρόκ αέτωμα στην όψη 

του κτιρίου το οποίο πιθανώς καταστράφηκε κατά την πολιορκία του 1849. 

Σχεδόν ενάμιση αιώνα αργότερα από την ανέγερση του κτιρίου, το 1905 -με εντολή 

του επισκόπου GheorghieLetici, δόθηκε άδεια επέκτασης και αναδιαμόρφωσης του κτιρίου 

στον αρχιτέκτονα  László Székely. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν ένα χρόνο αργότερα και το 

νέο κτίριο διευρύνθηκε κατά πλάτος και καθ' ύψος. Το νέο κτιριακό συγκρότημα εκτάθηκε 

από την Piaţa Unirii προς την οδό Emanoil Ugureanu ενώ διαμορφώθηκε μια εσωτερική 
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αυλή στη βόρεια πλευρά. Οι προσόψεις των οδών Emanoil Ugureanu, Gheorghe Lazăr και 

της πλατείας Unirii τροποποιήθηκαν με την προσθήκη μπαρόκ διακοσμητικών στοιχείων. Το 

1911 προστέθηκαν επιπλέον διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου με επιρροές από 

τη σέρβικη αρχιτεκτονική ενώ το επιβλητικό αέτωμα της οροφής παραπέμπει στη ρώσικη 

θρησκευτική αρχιτεκτονική. Η μορφή του κτιρίου δεν άλλαξε έκτοτε και το 1983 σε 

συνέχεια με τα υπόλοιπα κτίρια της πλατείας Uniriiτο επισκοπικό μέγαρο ανακαινίστηκε
544

.    

Το μέγαρο της Σερβικής Ορθόδοξης Επισκοπής αποτελούσε ένα πυρήνα 

θρησκευτικής λατρείας και πολιτισμού για όλο τον ορθόδοξο πληθυσμό της πόλης, αλλά 

μετά από τον διαχωρισμό της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από την Εκκλησία της 

Ρουμανίας στο κτίριο στεγάζεται μόνο η διοίκηση της Σερβικής Ορθόδοξης Επισκοπής της 

Timişoara. Όσον αφορά τη λειτουργία στο εσωτερικό του Επισκοπικού Μεγάρου, στον 

πρώτο όροφο στεγάζεται από το 1967 μια εντυπωσιακή συλλογή έργων θρησκευτικής τέχνης 

του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα. Η συλλογή αποτελείται από πίνακες ζωγραφικής σε ξύλο και σε 

καμβά (θρησκευτικού κυρίως περιεχομένου), παλαιά βιβλία, εκκλησιαστικά ασημικά και 

άλλα κειμήλια. Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως από εκκλησίες και μοναστήρια αλλά και 

από εμπόρους που έφερναν από άλλες τοποθεσίες πολύτιμα αφιερώματα για την ορθόδοξη 

εκκλησία της πόλης. Ταυτόχρονα, στις αίθουσες υποδοχής του Επισκοπείου βρίσκονται 

πορτρέτα ευεργετών της ορθόδοξης κοινότητας αλλά και των επισκόπων που λειτούργησαν 

εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το πορτραίτο της Iulia Funduka Makry, όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. Παράλληλα με τις παραπάνω συλλογές, το Επισκοπικό Μέγαρο 

στεγάζει και μια βιβλιοθήκη με πολύτιμο αρχείο, κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου, στην 

οποία συμπεριλαμβάνονται χειρόγραφα που αφορούν τη διοίκηση του ορθόδοξου στοιχείου 

της πόλης καθώς και παλαίτυπα του 17
ου

, 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα μεγάλης ιστορικής αξίας, από 

τυπογραφεία της Βιέννης, της Βουδαπέστης και του Νόβισαντ. Από την επίσκεψη στην 

σερβική επισκοπή κατάφερα να εντοπίσω ελληνικά βιβλία και σχολικά εγχειρίδια με τα 

οποία δίδασκαν την ελληνική γλώσσα στο ελληνικό σχολείο. Τα παραπάνω ευρήματα 

αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες που κατοικούσαν στην πόλη μαζί με τους Σέρβους 

αποτελούσαν μέρος της διοικητικής και θρησκευτικής ορθόδοξης κοινότητας της Τιμισοάρα. 
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Ο Οίκος της Σερβικής Κοινότητας /Casa Comunitaţii Sârbeşti 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ.5 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Ορθόδοξη Κοινότητα 
Ιδιοκτήτης  Ορθόδοξη Κοινότητα 

Αρχιτέκτων Παρεμβάσεις το έτος 1983 στην πρόσοψη 

από τον Serban Sturdza 
Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης 

 

Το κτίριο της Σερβικής Κοινότητας αποτελεί μέρος του συμπλέγματος κτιρίων της 

Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Τιμισοάρα. Το Επισκοπείο, ο Ορθόδοξος Καθεδρικός 

ναός και ο Οίκος της Σερβικής Κοινότητας συμπληρώνουν τη δυτική πλευρά της πλατείας 

Unirii. Το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στον αριθμό 5, στη βόρεια πλευρά του Καθεδρικού 

Ναού της Θείας Αναλήψεως (Piaţa Unirii nr.5). Η πρώτη αναφορά για την σημερινή 

τοποθεσία του Οίκου της Σερβικής Κοινότητας γίνεται το 1786 στις γερμανικές 

πολεοδομικές καταγραφές, όπου αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη τοποθεσία υπήρχε ένα 

κτίριο με πρόσβαση από την πλατεία το οποίο λειτουργούσε ως ορθόδοξο σχολείο
545

.  

Για πολλά χρόνια στο χώρο που υπάρχει σήμερα η Piaţa Unirii υπήρχε ένα 

μεσαιωνικό φρούριο που περιβαλλόταν από τάφρους, βάλτους και αναχώματα. Η 

αστικοποίηση κι επαναχάραξη της Τιμισοάρα ξεκίνησε το 1716 από τα αυτοκρατορικά 

στρατεύματα του Ευγένιου στης Σαβοϊας, το 1733 ξεκίνησε να σχεδιάζεται η Piaţa Unirii ενώ 

μέχρι το 1740 είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες πλήρωσης της τάφρου. Την ίδια εποχή 

παράλληλα είχαν ξεκινήσει να χτίζονται τα κτήρια που αποτέλεσαν τα ορόσημα της 

πλατείας
546

. Η πρώτη αυτή καταγεγραμμένη δομή στην τοποθεσία του σημερινού κτιρίου 

καταστράφηκε κάποια στιγμή καθώς το 1808 το οικόπεδο καταγράφεται ως κενό
547

. Το 

έδαφος σε συγκεκριμένα σημεία της πλατείας ήταν ελώδες κι έτσι η οικοδομική 
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δραστηριότητα υπήρξε δύσκολη μέχρι την εξυγίανση του εδάφους. Το 1812 φαίνεται να 

κτίζεται ένα νέο κτίριο με αίθριο, το οποίο διέθετε διαμερίσματα προς ενοικίαση υπό την 

ιδιοκτησία της ορθόδοξης κοινότητας. Το 1828 λειτουργούσε επίσημα ορθόδοξο σχολείο στο 

κτίριο, ενώ το 1847 αναφέρεται ως ο «Νέος Οίκος των Ιλλυριών» στο ισόγειο του οποίου 

φιλοξενούνταν εμπορικές χρήσεις
548

. Την ίδια χρονική περίοδο οι περισσότεροι ενοικιαστές 

του κτιρίου ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί και σημαντικές προσωπικότητες της πόλης. Σύμφωνα 

με προφορικές μαρτυρίες στο κτίριο κατοικούσε η οικογένεια Duca, μακεδονοβλάχικης 

καταγωγής
549

. Το 1853, στο ισόγειο του κτιρίου υπήρχαν καταγεγραμμένα 9 καταστήματα 

ενώ από το 1865 έως και σήμερα, μετά των διαχωρισμό των ορθόδοξων εκκλησιών το κτίριο 

παραμένει στην ιδιοκτησία της σερβικής κοινότητας.  

Η μορφή που πήρε το κτίριο βασίζεται κυρίως τους κανόνες της κλασσικής 

αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα στην Ευρώπη καθώς διαθέτει στοιχεία όπως η 

συμμετρία, η ελαφρώς προεξέχουσα βάση, η τριμερής οργάνωση του κτιρίου με βάση, κορμό 

και στέγαση, τα ημικυκλικά ανοίγματα πάνω από τα παράθυρα του ισογείου. Ταυτόχρονα 

υπάρχουν και κάποια μπαρόκ στοιχεία όπως οι διπλοί κίονες δωρικού ρυθμού στην είσοδο 

του κτιρίου, οι διακοσμητικές καμπύλες πάνω από την είσοδο και τα παράθυρα, οι 

παραστάδες στα παράθυρα του δευτέρου και τρίτου ορόφου. Το 1981-1983 γίνεται η 

τελευταία αλλαγή στην όψη του κτιρίου προς την Piaţa Unirii. Σε σχέδια του αρχιτέκτονα 

Serban Sturdza προστίθεται πάνω στη δίρρικτη στέγη και μπροστά από το κεντρικό 

παράθυρο μια διακοσμητική προεξοχή με μορφή που παραπέμπει στα αετώματα της μπαρόκ 

εποχής, προκειμένου να σηματοδοτηθεί ακόμη  περισσότερο η συμμετρία του κτιρίου
550

. 
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Casele Canonicilor (Piaţa Unirii nr.8,9,10,11) 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ. 9 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1816 Koszta Nica (Koszta Nicola) 
Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης 

 

Το συγκρότημα των κτιρίων που βρίσκεται στους αριθμούς 8,9,10 και 11 στηνPiaţa 

Unirii ονομάζεται Casele Canonicilor , θα μπορούσε να μεταφραστεί ως σπίτια κανονικά
551

. 

Πρόκειται για τέσσερα κτίρια με ομοιόμορφους όγκους που ακολουθούν την ίδια οικοδομική 

γραμμή στη βόρεια πλευρά της πλατείας. Στον κατάλογο της πολεοδομικής υπηρεσίας του 

Δήμου καταγράφονται για πρώτη φορά το 1758 ως προϋπάρχοντα οπότε τα κτίρια  

κατασκευάστηκαν νωρίτερα. Επίσης, πιθανολογείται ότι οι όψεις του συμπλέγματος ήταν 

κοινές για όλα τα κτίρια αλλά μετά τις καταστροφές του 1849 οι όψεις αποκαταστάθηκαν 

ξεχωριστά από τον κάθε ιδιοκτήτη. Η τελευταία ανακαίνιση στις όψεις των κτιρίων ξεκίνησε 

τη δεκαετία του '80 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Şerban Sturdza
552

. 

Και τα τέσσερα κτίρια είναι καταγεγραμμένα στον πολεοδομικό κατάλογο με την 

αρχιτεκτονική περιγραφή του εκλεκτικού ιστορισμού. Οι όψεις τους είναι χαρακτηριστικά 

δείγματα των προσόψεων της αυστριακής μπαρόκ αρχιτεκτονικής και διαθέτουν έντονα 

διακοσμητικά στοιχεία, περίτεχνες εισόδους, κεκλιμένες στέγες και αετώματα στις απολήξεις 

των όψεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ιδιωτικών κτιρίων του 18ου αιώνα ήταν η 

διαμόρφωση των χρήσεων με τρόπο ώστε το ισόγειο να αποτελεί επαγγελματικό χώρο  (είτε 

ως εμπορική επιχείρηση, είτε ως εστιατόριο/ξενοδοχείο κτλ.) και ο όροφος να εξυπηρετεί τη 

χρήση της κατοικίας. Το κτίριο που βρίσκεται στον αριθμό 9 είναι καταχωρημένο στο 

γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο το 1816 υπό την ιδιοκτησία του Koszta Nica (Koszta 
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Nicola) που το αγόρασε για 60.000 fl
553

. Επίσης, στο κτίριο που βρίσκεται στον αριθμό 8 

λειτουργούσε ένα από τα πιο γνωστά πανδοχεία της πόλης το «La Trei Husari / Οι τρεις 

Ουσάροι»
554

. Ο Constantin Constantin κληρονόμησε την ιδιοκτησία αυτή το 1849 και στη 

συνέχεια το διαίρεσε σε τέσσερα ξεχωριστά κτίρια από τα οποία λάμβανε τα μισθώματα
555

. 

 

Το κτίριο στην οδό George Coșbuc αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός George Coșbuc αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Zivkovitc Paul 
Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης και κατοικία 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Piaţa Unirii στη συμβολή των 

οδών George Coșbuc και Matei Corvin. Στον κατάλογο της πολεοδομικής υπηρεσίας του 

Δήμου εμφανίζεται χτισμένο το 1758 και πρόκειται για διώροφο κτίριο (ισόγειο και όροφος) 

ενώ στην περιγραφή του αρχιτεκτονικού του ύφους αναφέρεται ως δείγμα του εκλεκτικού 

ιστορικισμού με μπαρόκ και νεοκλασσικά στοιχεία
556

. Η δομή του κτιρίου ακολουθεί τις 

νεοκλασσικές αρχές με την ελαφρώς προεξέχουσα βάση που προορίζεται για πιο δημόσιες 

χρήσεις. Ταυτόχρονα, η γωνία του κτιρίου στη συμβολή των οδών υποχωρεί προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια νέα μικρή όψη στην οποία διαμορφώνεται η είσοδος του ισογείου ενώ στον 

όροφο δημιουργείται ένας εξώστης. Στην όψη του ορόφου διακρίνονται διπλές παραστάδες 

ιωνικού ρυθμού, παράλληλες διπλές κορνίζες στα παράθυρα καθώς και αετώματα πάνω από 

αυτά (τριγωνικά και ημικυκλικά). Η πρόσβαση στον όροφο γίνεται από τη εξώθυρα επί της 

οδού George Coșbuc στην οποία επίσης διακρίνονται νεομπαρόκ στοιχεία ενώ στο 

εσωτερικό του κτιρίου διαμορφώνεται μια μικρή εσωτερική αυλή. Στο παρελθόν το κτίριο 
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έχει καταγραφεί με χρήση πανδοχείου. Το 1828 αναφέρεται ως ιδιοκτησία του Zivkovitc Paul 

και το 1840 αναφέρεται ότι στο ισόγειό του λειτουργούσε το καφενείο «La Regele Greciei/ 

Στον Βασιλιά της Ελλάδας»
557

.  

 

Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ.17  

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil Ungureanu αρ. 17 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Trandafil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Emanoil Ungureanu και Gheorghe Dima. 

Το αρχικό κτίριο χτίστηκε το 1786 και ο όγκος του διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να 

δημιουργηθεί μια μικρή υποχώρηση στη γωνία των οδών προκειμένου να σχηματιστεί μια 

νέα όψη, πιο αρμονική με το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο 

το 1828 ιδιοκτήτης του κτιρίου ήταν ο Trandafil Andreas
558

. Οι καταγεγραμμένες άδειες  

οικοδομικών εργασιών στην πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου της Τιμισοάρα στο 

συγκεκριμένο κτίριο εκτός από την αρχική είναι δύο, μια άδεια προσθήκης ορόφων το 1898 

(εν ονόματι του Svever Papafy) και μια το 1904 για περαιτέρω αλλαγές
559

.  

 Στον πολεοδομικό κατάλογο περιγράφεται ότι το αρχιτεκτονικό ύφος του κτιρίου 

έχει αναφορές στον εκλεκτικό ιστορικισμό, δηλαδή σε ένα αρχιτεκτονικό ύφος που ανήκει 

κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και -ταυτόχρονα με το νεοκλασσικισμό, 

προωθούνται φόρμες από άλλες ιστορικές αρχιτεκτονικές αναφορές. Στο συγκεκριμένο 

κτίριο, ενώ οι όψεις του πρώτου και του δευτέρου ορόφου έχουν κλασσικιστικές και 
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νεομπαρόκ διακοσμήσεις, στον τρίτο όροφο οι απολήψεις στη στέγη καταλήγουν σε τρεις 

πυραμιδοειδείς όγκους με επιπλέον διακοσμήσεις. Το ισόγειο σήμερα εξυπηρετεί εμπορικές 

χρήσεις ενώ η μοναδική πρόσβαση για τους ορόφους βρίσκεται στην οδό Emanoil 

Ungureanu. Η θύρα της εισόδου παραμένει στις μέρες μας ως είχε∙ είναι μια μεγάλη ξύλινη 

πόρτα με ημικυκλικό φεγγίτη και έντονες μπαρόκ διακοσμήσεις.  

 

Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 5 

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil  Ungureanu αρ. 5 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1806, ο Johann Skarlato 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, γραφεία και κατοικίες 

 

Επί της οδού Emanoil Ungureanu στον αριθμό 5 βρίσκεται το κτίριο που χτίστηκε 

κατά τη διετία 1746-1747, ακολουθώντας το ρυθμό του εκλεκτικού ιστορικισμού και του 

κλασικισμού. Πρόκειται για κτίριο τριών ορόφων στο οποίο τα παράθυρα του δευτέρου 

ορόφου πλαισιώνονται με παραστάδες ιωνικού ρυθμού οι οποίες καταλήγουν σε υπέρθυρο 

τριγωνικό αέτωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολεοδομικής υπηρεσίας το 1806 το κτίριο 

αγοράστηκε από τον Johann Skarlato στην τιμή των 36.000 fl. Από το 1828 μέχρι τη 

δεκαετία του 1870 το κτίριο φαίνεται να ανήκει στον Lazaros Skarlato και την Maria 

Skarlato, οι οποίοι το νοικιάζουν σε τρίτους
560

. 
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Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 2 

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil Ungureanu αρ. 2 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Tο 1752, o Weiss Johan Georg 

Ιδιοκτήτης  Το 1828 ο Andreas και Alexander Trandafil 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατάστημα και οικία προς ενοικίαση 

 

Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 2 χτίστηκε το 1752 από τον Weiss Johan 

Georg και το 1808 αγοράστηκε από τους Andreas και Alexander Trandafil
561

. Η όψη του 

κτιρίου είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις αρχές του νεοκλασσικισμού ενώ διακρίνονται και 

κάποια μπαρόκ στοιχεία. Τα παράθυρα του ορόφου πλαισιώνονται από τις δύο πλευρές από 

παραστάδες κορινθιακού ρυθμού οι οποίες στηρίζουν το ανάγλυφο ημικυκλικό υπέρθυρο. 

Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε το 1847 εστιατόριο με την ονομασία «La Capul 

Turcului / Στο κεφάλι του Τούρκου», ενώ το 1853 στον πολεοδομικό κατάλογο φαίνεται να 

λειτουργεί κουρείο με την ίδια ονομασία
562

.  
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Το κτίριο στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 22 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 22 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Pocorni Martin 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1836 ο Paul Sterija και η Maria 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατοικίες 

 

Στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 22 υπάρχει ένα κτίριο το οποίο χτίστηκε κατά τα έτη 

1746-1747 με ισόγειο και δύο ορόφους. Η όψη του κτιρίου έχει στοιχεία του αρχιτεκτονικού 

ρεύματος της Sezession∙ όπως είναι γνωστό το ρεύμα αυτό εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα 

τέλη του 19ου αιώνα
563

. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την υπόθεση ότι η όψη του κτιρίου 

διαμορφώθηκε μεταγενέστερα από την αρχική  κατασκευή του κτιρίου. Στην Τιμισοάρα 

υπάρχουν αρκετά κτίρια με τέτοια χαρακτηριστικά καθώς η πόλη αναπτύχθηκε κυρίως στο 

τέλος του 19ου αιώνα και δέχθηκε αρκετές επιρροές από την Αυστροουγγαρία. Την εποχή 

εκείνη, υπό το αίτημα της νεωτερικότητας, είχαν εμφανιστεί στην κεντρική Ευρώπη 

καλλιτεχνικά ρεύματα όπως το Art Nouveau πουεπιδίωκαν να εκφράσουν την ανατροπή των 

ορθοδοξιών της υψηλής τέχνης του 19ου αιώνα και την απαλλαγή από τη μίμηση των 

προτύπων του παρελθόντος
564

. Στο συγκεκριμένο κτίριο στον ανάγλυφο διάκοσμο της όψης 

παρουσιάζονται ανθρωπόμορφα, ανεικονικά και φυτικά μοτίβα (φιγούρες, κυμάτια κτλ).Ως 

προς την εσωτερική οργάνωση του κτιρίου αυτό αποτελούνταν από οροφοδιαμερίσματα 

διαφορετικών ιδιοκτησιών και γι' αυτό το λόγο άλλαξε αρκετούς ιδιοκτήτες. Έτσι, σύμφωνα 

με τον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο στις 3 Νοεμβρίου του 1836 ο Paul Sterija και η 

Maria αγόρασαν έναν όροφο του κτιρίου από την Iancovici Elena έναντι τιμήματος 22.300 

fl
565

. 
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Το κτίριο στην οδό EugeniuSavoya αρ. 18 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 18 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Aurel Michael, έμπορος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Polichron Steria 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 

 

Πρόκειται για κτίριο στη συμβολή των οδών Eugeniu Savoya και Emanoil Ungureanu 

δίπλα από το σπίτι του Skarlatto Johann. Το κτίριο χτίστηκε κατά τη διετία 1746-1747 και η 

αρχιτεκτονική των όψεων μορφολογικά ακολουθεί τις αρχές του κλασσικισμού: απλή 

οριζόντια επισήμανση των ορόφων έτσι ώστε η κάτω ζώνη να είναι πιο απλή ενώ η ανώτερη 

να διαπλάθεται με στοιχεία όπως οι λίθινες γωνίες και τα διακοσμητικά στα υπέρθυρα των 

παραθύρων. Αρχικά, ο πρώτος ιδιοκτήτης παρουσιάζεται το 1752 και είναι ο Auer Michael, 

ενώ από τις 18 Νοεμβρίου 1806 στο κτίριο πέρασε στην ιδιοκτησία του Polichron Steria, ο 

οποίος το αγόρασε για 21.833 φιορίνια. Ο Polichron Steria ήταν ιδιοκτήτης του κτιρίου μέχρι 

και το 1832, οπότε και το κληρονόμησε ο Paul Steria. Ο τελευταίος φαίνεται ότι το 1833 

πούλησε το κτίριο στον Prunca Ştefan για 30.000 fl
566

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
566

ANR, DJT, Primăria Municipiului Timiṣoara – Cartea Funduară, Fond Nr. 2. 



167 
 

Το κτίριο στη συμβολή  των οδών Emanoil Ungureanu και Eugeniu de Savoya 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu de Savoya και Emanoil Ungureanu 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το 1861 η Sofia Pavlovits Skarlato 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

Στην συμβολή των οδών Emanoil Ungureanu και Eugeniu de Savoya  

κατασκευάστηκε κατά τα έτη 1734 – 1740 ένα κτίριο για το οποίο δε έχουμε πολλά στοιχεία 

σήμερα. Το 1749  λειτουργούσε σε αυτή την ιδιοκτησία η ταβέρνα «LaVulturul Negru / Στον 

μαύρο αετό»
567

, ενώ το 1752 το κτίριο ανήκε στην οικογένεια Mayer. Αργότερα το 1829 

ιδιοκτήτης ήταν ο Raits Johan και λίγο αργότερα το 1861 ως ιδιοκτήτης του κτιρίου 

παρουσιάζεται η Sofia Pavlovits Skarlato. Στον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο 

σημειώνεται ότι το 1873 διαχειριστές του κτιρίου ήταν η Maria Skarlato και ο Lazar 

Skarlato. Ο δεύτερος ήταν έλληνας, δικηγόρος στο επάγγελμα και σημαντική προσωπικότητα 

της πόλης της Τιμισοάρα. Τον 20ο αιώνα το κτίριο περνά στην κατοχή της Ορθόδοξης 

σερβικής εκκλησίας
568

. Η αρχική δομή κάποια στιγμή κατεδαφίστηκε και στην ίδια θέση 

ανεγέρθηκε το 2010 μια πενταόροφη δομή η οποία μιμείται κάποια μορφολογικά 

χαρακτηριστικά των αρχών του 20ου αιώνα.  
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Το κτίριο στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 9 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 9 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1821 Vidak Thomas και το 1841 

PapakostaIoan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες προς ενοικίαση 

 

Η αρχική δομή κατασκευάστηκε ανάμεσα στα έτη 1734 και 1740 στη συμβολή των 

οδών Eugeniu Savoya και Florimund Mercy. Το σημερινό κτίριο είναι αποτέλεσμα της 

προσάρτησης δύο οικοπέδων που έγινε πριν το 1828 (χωρίς να αναφέρεται πότε ακριβώς). 

Από την αρχή της ανέγερσής του πέρασε από τα χέρια πολλών ιδιοκτητών και το 1825 

αγοράστηκε από τον Vidak Toma Ianovici, ο οποίος για την αγορά του κτιρίου πούλησε όλη 

την περιουσία του στην Μακεδονία
569

. Σύμφωνα με τον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο το 

κτίριο κληρονόμησε ο Stefan Vidak και αργότερα το πούλησε το 1841 στον Kosta Papa Ioan 

για 46.000 fl. Ο παραπάνω για τρία χρόνια διατηρούσε πανδοχείο με την ονομασία «La 

Cocoşul Negru / Στον μαύρο πετεινό»
570

. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τρεις 

ορόφους και η μορφολογία του έχει στοιχεία του ρεύματος Sezession όπως και άλλα κτίρια 

στην Τιμισοάρα. Χαρακτηριστική είναι η υποχώρηση της γωνίας στο σταυροδρόμι των οδών, 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια μικρή τρίτη όψη στην οποία εξέχουσα θέση έχουν οι 

κλειστοί εξώστες (έρκερ) στο δεύτερο και τρίτο όροφο. Στην απόληξη αυτής της τρίτης όψης 

διαμορφώνονται τρία εντυπωσιακά αετώματα στην κάθε πλευρά και πίσω από αυτά πάνω 

στη σκεπή υπάρχει ένας μεταλλικός θόλος ο οποίος στέφεται από ένα μεταλλικό άγαλμα ενός 

αετού. Στις πλευρικές όψεις του κτιρίου δεσπόζουσα θέση κατέχουνε οι δύο παραστάδες σε 

κάθε όψη οι οποίες εκτείνονται καθ' ύψος από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο όροφο και η βάση 

τους όπως και τα κιονόκρανα είναι διακοσμημένα με ανθρωπόμορφα και γεωμετρικά μοτίβα. 
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Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 6 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 6 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Haczinea Jovan 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Vuja Georgius 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

Το κτίριο στην οδό VasileAlecsandri αρ. 6 κατασκευάστηκε το 1740 με 

προσανατολισμό προς την οδόVasile Alecsandri και αποτελείται από ισόγειο και όροφο. Το 

κτίριο το 1828 περνά στην ιδιοκτησία του Vuja Georg, ο οποίος διατηρούσε εμπορικό 

κατάστημα αποικιακών ειδών
571

. Η δομή του κτιρίου ακολουθεί της νεοκλασσικές αρχές ενώ 

η όψη του ισογείου έχει καταστραφεί με το πέρασμα των χρόνων λόγω των εμπορικών 

χρήσεων. Παραμένει ωστόσο αναλλοίωτη η είσοδος στου κτιρίου που διαμορφώνεται από 

μια καμάρα. Στην όψη του ορόφου τα παράθυρα πλαισιώνονται από παραστάδες ιωνικού 

ρυθμού, ενώ τα αετώματα που διαμορφώνονται πάνω από αυτά είναι ημικυκλικά εκτός από 

το κεντρικό – πάνω από την είσοδο, που είναι τριγωνικό. Στις πλευρές της όψης υπάρχει 

εμφανής ισόδομη λιθοδομή όπως και στο τμήμα πάνω από την είσοδο του κτιρίου. 
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Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 4 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 4 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Iosif Maleniţa 

Ιδιοκτήτης  Iosif Maleniţa, Peter Maleniţa 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης, κατοικίες και 

επαγγελματικοί χώροι 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Vasile Alecsandri με Eugeniu de Savoya 

και κατασκευάστηκε το 1740. Το κτίριο ακολουθεί τον κλασσικιστικό ρυθμό. Στην όψη του 

πρώτου ορόφου τα παράθυρα πλαισιώνονται στο άνω μέρος με τριγωνικά αετώματα και 

ενδιάμεσα από το παράθυρο και το άνω μέρος υπάρχει ανάγλυφος διάκοσμος με φυτικά και 

ανθρωπόμορφα μοτίβα. Στο δεύτερο όροφο πάνω από τα παράθυρα υπάρχουν κορνίζες 

δωρικού ρυθμού. Το κτίριο κατά το έτος 1752, σύμφωνα με τον γερμανικό πολεοδομικό 

κατάλογο, ήταν στην ιδιοκτησία του Iosif Maleniţa
572

. Ο τελευταίος, όπως έχει 

προαναφερθεί, είχε πολιτογραφηθεί στο Catastrum Civium ως έλληνας και μεγαλέμπορος 

χοίρων, που διετέλεσε για δυο θητείες δήμαρχος των ορθοδόξων της πόλης. Κατά το έτος 

1803, το κτίριο πέρασε στην ιδιοκτησία του Peter Maleniţa, σύμφωνα με τους γερμανικούς 

πολεοδομικούς καταλόγους. Το 1853 το ακίνητο το κληρονομεί ο Nicolaus Maleniţa. Μέσα 

από την έρευνα προέκυψε ότι πρόκειται για ένα κτίριο του οποίου οι χώροι του ισογείου 

νοικιάζονταν σε διάφορους επαγγελματίες
573

. 
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Το κτίριο στην οδό VasileAlecsandri αρ. 2 Α. 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 2Α 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Nedelco Haczi το έτος 1752 

Ιδιοκτήτης  Nedelco Haczi 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Επαγγελματική χώροι και καταστήματα προς 

ενοικίαση 

 

Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 2 Ακατασκευάστηκετο 1740 με 

προσανατολισμόπρος την οδό Vasile Alecsandri. Τo 1752 το κτίριο ανήκε στον ορθόδοξο 

ράφτη Nedelco Haczi
574

.Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους. Η όψη του 

κτιρίου έχει στοιχεία του ρεύματος Sezession  με ανάγλυφα  ανεικονικά και φυτικά μοτίβα. 

Χαρακτηριστικό της όψης είναι το κεντρικό ημικυκλικό αέτωμα, όπως και οι μικρές 

παραστάδες του πρώτου ορόφου που καταλήγουν σε ανάγλυφα ακροκέραμα. Το ισόγειο 

σήμερα έχει εμπορικές χρήσεις και η αρχική όψη έχει αλλοιωθεί. 
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Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri 2 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 2Α 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Nedelco Haczi το έτος 1752 

Ιδιοκτήτης  Nedelco Haczi 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Επαγγελματική χώροι και καταστήματα προς 

ενοικίαση 

 

Στην συμβολή των οδών 9 Mai και Vasile Alecsandri υπήρχε ένα κτίριο με ισόγειο 

και έναν όροφο, το οποίο είχε κτιστεί το 1733. Τo 1752 ιδιοκτήτης του κτιρίου στον 

κατάλογο της πολεοδομικής υπηρεσίας αναφέρεται ο Muţul Marcu
575

. Ο παραπάνω ήταν 

μεγαλέμπορος χοίρων και είχε διατελέσει δήμαρχος των ορθόδοξων κατοίκων της πόλης 

κατά το έτος 1740-1741. Ακόμη στο Catastrum Civium της πόλης εντοπίστηκε το όνομα 

Muţul Ioan, με έτος καταχώρησης το 1772 που ασχολούνταν και αυτός με το εμπόριο 

χοίρων
576

. Το 1828 καταγράφεται ως ιδιοκτήτης του ακινήτου ο Basilius Markovits ή Vasile 

Marcu, υπάλληλος στο δημαρχείο ορθοδόξων της πόλης.  Το αρχικό κτίριο  κατεδαφίστηκε  

και στη θέση του κατασκευάστηκε καινούριο το 1842 το οποίο ακολουθεί τις αρχές του 

κλασσικισμού. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τρεις ορόφους όπου ο πρώτος και ο 

δεύτερος όροφος προεξέχουν ελαφρά σε σχέση με το ισόγειο και τον τρίτο όροφο. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο των όψεων του κτιρίου αποτελούν οι παραστάδες κορινθιακού 

ρυθμού που πλαισιώνουν καθ' ύψος τον πρώτο και δεύτερο όροφο μαζί. 
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Το κτίριο στην οδό Florimund Mercy αρ. 1. 

Τεκμηρίωση Οδός Florimund Mercy αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Ο έμπορος Plaser Philip, το έτος 1752 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1830 ο Trandaphil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

 

Το κτίριο στη συμβολή των οδών Florimund Mercy και 9 Mai κατά το έτος 1820 

ήταν στην ιδιοκτησία του Jankovich Johann, ωστόσο το 1830 το κτίριο πέρασε στην 

ιδιοκτησία του Trandaphil Andreas, ο οποίος το είχε αγοράσει για 30.000 fl
577

.  Το κτίριο 

αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους και έχει χαρακτηριστικά στοιχεία του 

κλασσικισμού. Οι όψεις των ορόφων διακοσμούνται από διπλές ανάγλυφες παραστάδες 

δωρικού ρυθμού, ενώ τα παράθυρα του πρώτου ορόφου πλαισιώνονται στο άνω μέρος από 

ημικυκλικά αετώματα. Η είσοδος του κτιρίου γίνεται από μία αψιδωτή θύρα, ενδεικτικό 

στοιχείο νεο-μπαρόκ, ενώ πάνω από την είσοδο στον πρώτο όροφο διαμορφώνεται ένας 

μικρός εξώστης. 
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Το κτίριο στην οδό Episcop Augustin Pacha αρ. 5 

Τεκμηρίωση Οδός Episcop Augustin Pacha αρ. 5 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Friedl Ludwig 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ήταν ο Panajot Johann ή Panajot Ioan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη γωνία των οδών Episcop Augustin Pacha και Eugeniu de 

Savoya και κτίστηκε το 1752. Ιδιοκτήτης του κτιρίου το 1752 παρουσιάζεται ο ξυλουργός 

Friedl Ludwig, αλλά στη συνέχεια το 1828 ιδιοκτήτης του κτιρίου ήταν ο Panajot Johann ή 

Panajot Ioan
578

. Το αρχικό κτίριο έχει κατεδαφιστεί και στη θέση του υπάρχει νέο, του 

οποίου η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1933. Το νέο αυτό κτίριο είναι σχεδιασμένο 

σύμφωνα με τα πρότυπα της μεσοπολεμικής πολυκατοικίας, ένα διεθνές στυλ που 

επικράτησε ως έκφραση του μοντέρνου κινήματος για δύο περίπου δεκαετίες μετά το 1930.  
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Το κτίριο στην οδό Episcop Augustin Pacha αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Episcop Augustin Pacha αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Γερμανική Κοινότητα της πόλης 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Trandaphil Zonya 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

Το κτίριο στη συμβολή των οδών Episcop Augustin Pacha και Eugeniu de Savoya 

χτίστηκε το 1740 και το 1752 ανήκε στην γερμανική κοινότητα της πόλης. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του γερμανικού πολεοδομικού καταλόγου το έτος 1828 στην οδό Episcop Augustin 

Pacha αρ. 3, ο TrandaphilZonya είχε στην ιδιοκτησία του ένα κτίριο το οποίο έχει 

κατεδαφιστεί
579

.Ο Trandafil Zonya ήταν έμπορος και σύμφωνα με την αρχειακή έρευνα 

παρουσιάζεται να συνεργάζεται με τον Demeter Ciana και τον Iordache Seracin
580

. Το κτίριο 

στα τέλη του 19ου αιώνα λειτούργησε ως ξενοδοχείο με την επωνυμία «La Lebăda Albă / 

Στον Λευκό Κύκνο»
581

 και κάποια στιγμή καταστράφηκε χωρίς να αναφέρεται στον 

πολεοδομικό κατάλογο η ακριβής ημερομηνία καταστροφής.  
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Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός 9 Mai αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Muţul Marcu 

Ιδιοκτήτης  Muţul Marcu και το έτος 1828 Basilius 

Markovits 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα  και κατοικίες 

 

 

Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 1 ανήκε στον μεγαλέμπορο Muţul Marcu. Το έτος 1752 

ο παραπάνω έμπορος αγόρασε το οικόπεδο αυτό, όπως και το οικόπεδο του κτιρίου της οδού 

Vasile Alecsandri 2. Όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης ιδιοκτησίας του, το έτος 

1828 παρουσιάζεταιως ιδιοκτήτηςτου συγκεκριμένου κτιρίου του Muţul, ο  Basilius 

Markovits ή Vasile Marcu
582

. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, όπου τα παράθυρα του 

πρώτου και δεύτερου ορόφου φέρουν παραστάδες κορινθιακού ρυθμού. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
582

ANR, DJT, Primăria Municipiului Timiṣoara – Cartea Funduară, Fond Nr. 2. 



177 
 

Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 3. 

Τεκμηρίωση Οδός 9 Mai αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Schweiger Anton  

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 η Fonduka Iuliana 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι και 

κατοικίες 

 

Η αρχική δομή στο συγκεκριμένο σημείο σύμφωνα με τον πολεοδομικό κατάλογο 

εμφανίζεται αρχικά ανάμεσα στα έτη 1734-1740 ενώ στη συνέχεια το 1844 υπάρχει 

καταγεγραμμένο το κτίριο (ισόγειο και δύο όροφοι) χωρίς να εμφανίζεται η ακριβής 

χρονολογία ανέγερσής του
583

. Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 3 ανήκε αρχικά στην οικογένεια 

Funduka, οι οποίοι ήταν έμποροι από την Σιάτιστα της Μακεδονίας
584

. Στον γερμανικό 

πολεοδομικό κατάλογο που βρέθηκε στα αρχεία της πόλης το έτος 1816 ιδιοκτήτρια του 

κτιρίου ήταν η Juliana Funduka ή Julia Funduka, συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Makry. 

Το συγκεκριμένο οίκημα το κληρονομεί και αργότερα το 1829 πωλείται για 53.000 fl
585

.  

Στην πορεία των χρόνων χωρίς να είναι καταγεγραμμένη η ακριβής χρονολογία 

προστέθηκε ένας ακόμη όροφος κι έτσι σήμερα το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τρεις 

ορόφους. Το αρχιτεκτονικό ύφος του κτιρίου έχει αναφορές στον κλασικισμό και τον 

εκλεκτικό ιστορισμό. Στις πλευρές της όψης υπάρχει εμφανής ισόδομη λιθοδομή όπως και 

στο τμήμα πάνω από την είσοδο του κτιρίου. Τα παράθυρα του πρώτου ορόφου 

πλαισιώνονται από παραστάδες δωρικού ρυθμού ενώ στο δεύτερο όροφο υπάρχει υπέρθυρο 

τριγωνικό αέτωμα και ανάγλυφο διακοσμητικό στο κέντρο του πάνω τμήματος. Ο τρίτος 

όροφος έχει μια ελαφρά εσοχή σε σχέση με το υπόλοιπο κτίριο και ο διάκοσμος ακολουθεί 

τη λογική του δευτέρου χωρίς τα τριγωνικά αετώματα.Το 1925 ολοκληρώνεται η κατασκευή 

ενός εντυπωσιακού μωσαϊκού στο δάπεδο της εισόδου.   
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Το κτίριο στη συμβολή των οδών Victor Vlad Delamarina αρ. 1 και Alba Iulia 

Τεκμηρίωση Οδός Victor Vlad Delamarina αρ. 1 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Naum Toma Makry 

Ιδιοκτήτης  Naum Toma Makry, σήμεραίδρυμα Makry-

Stoicovic 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα στο ισόγειο του κτιρίου 

 

 

Το κτίριο βρίσκεται στην Piaţa Libertatii πάνω στον μεγάλο εμπορικό δρόμο της 

πόλης, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Victor Vlad Delamarina αριθμό 1 και Alba 

Iulia, στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο, γνωστό 

ως η κατοικία με τους Άτλαντες, η ονομασία του οποίου οφείλεται στο γεγονός ότι η 

πρόσοψή του διακοσμείται με ανάγλυφο διάκοσμο: λαξευτοί στύλοι, οι οποίοι στο άνω 

τμήμα τους, στον τελευταίο όροφο, καταλήγουν να απεικονίζουν Άτλαντες. Το κτίριο 

αποτελείται από ισόγειο και δυο ορόφους. Το ισόγειο του κτιρίου προοριζόταν για εμπορικές 

δραστηριότητες, καθώς εκεί λειτουργούσαν καταστήματα με ανάλογη εκμίσθωση
586

. 

Υπάρχουν 18 ανοίγματα επί της οδού Alba Iulia και 8 επί της οδού Victor Vlad Delamarina. 

Η κεντρική είσοδος του κτιρίου βρίσκεται επί της οδού Victor Vlad Delamarina, στο μέσο 

της όψης και αποτελεί μια στοά που οδηγεί σε εσωτερική αυλή. Δεξιά και αριστερά της 

εισόδου βρίσκονται θαμμένα στο έδαφος τουρκικά κανόνια, ενώ ο μοναδικός εξώστης όλου 

του κτιρίου βρίσκεται πάνω από την κεντρική είσοδο. Αυτή πλαισιώνεται από δυο κίονες 

ιωνικού ρυθμού και στο άνω μέρος της καμάρας της εισόδου υπάρχει ανάγλυφο 

διακοσμητικό ανθρωπόμορφο προσωπείο. Στο εσωτερικό του κτιρίου το δάπεδο των ορόφων 

είναι επικαλυμμένο με φυσική πέτρα ενώ στις οροφές υπάρχει ζωγραφικός διάκοσμος, με 
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αναγεννησιακές επιρροές. Σε ένα από τα καταστήματα του ισογείου λειτουργεί 

βιβλιοπωλείο, στην οροφή του οποίου υπάρχουν ακόμη οι αρχικές οροφογραφίες.  

Η πρώτη αναφορά στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία γίνεται το 1716∙ σύμφωνα μ’ αυτή 

υπήρχε ένα τουρκικό ξύλινο σπίτι που ονομαζόταν το σπίτι του Πασά, ενώ το 1752 

χρησιμοποιήθηκε από τον γενικό διοικητή του Βανάτου. Το 1803 το οικόπεδο αγοράστηκε 

από τον Naum Toma Makry για 3.500 φιορίνια, ο οποίος έχτισε σταδιακά το παρόν κτίριο 

σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής,με αναφορές στο νεοκλασικισμό. Το 

κτίριο αποπερατώθηκε το 1812, ο Naum Toma Makry κατασκεύασε το κτίριο με 40 δωμάτια 

με σκοπό την ενοικίαση τους
587

. Μετά το θάνατό του το σπίτι πέρασε στην ιδιοκτησία της 

κόρης του Persida Makry-Stojkovic και αργότερα στο ίδρυμα Makry-Stojkovic, ενώ στη 

συνέχεια παραχωρήθηκε στην ορθόδοξη σερβική κοινότητα. Στους εξωτερικούς τοίχους της 

πρόσοψης του σπιτιού βρίσκεται η επιγραφή: Persida Stojcovici Makry (1791-1849). Το 

1966 περνά στην ιδιοκτησία του ρουμανικού δημοσίου και μετά το 1989 ανακαινίζεται και 

πλέον αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία.  
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Το κτίριοστην οδό Alba Iulia αρ. 1. 

Τεκμηρίωση Οδός Alba Iulia αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Elisabetha και Joannes Syfnios 

Ιδιοκτήτης  Elisabetha και Joannes Syfnios 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

 

Το κτίριο στην οδό AlbaIulia στον αριθμό 1 το Μάιο του 1818 βρισκόταν στην 

ιδιοκτησία της Elisabetha και του Joannes Syfnios
588

. Πρόκειται για τον Ιωάννη Σιφνιό που 

ήταν δάσκαλος στο ελληνικό σχολείο της πόλης
589

. Οι φιλικές σχέσεις που τον συνδέουν με 

την οικογένεια Makry εξηγούνται γιατί οι κατοικίες τους βρισκόταν η μια απέναντι από την 

άλλη. Το σπίτι το 1828 κληρονομεί η Sultana Petrovits και το 1831 ο Paul Petrovits
590

. Το 

1901 εκδόθηκε καινούρια άδεια επέκτασης για το συγκεκριμένο οικόπεδο, η άδεια είναι μετά 

από τις χρονολογίες των ιδιοκτητών παραπάνω στο όνομα του  V. Muhle
591

. Η σημερινή 

δομή διαθέτει ισόγειο και έναν όροφο και αποτελεί δείγμα του εκλεκτικού ιστορικισμού. Σε 

ολόκληρη την όψη υπάρχει εμφανής λιθοδομή και στο ισόγειο τα ανοίγματα πλαισιώνουν 

ανάγλυφες παραστάδες που ακολουθούν την υπόλοιπη λιθοδομή. Στον όροφο οι παραστάδες 

έχουν το μισό πάχος και καταλήγουν σε χρωματισμένα κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. 

Στις άκρες των όψεων οι παραστάδες διπλασιάζονται, στοιχεία μπαρόκ επιρροής. Το άνω 

μέρος της όψης διατρέχει μια διακοσμητική κορνίζα με επαναλαμβανόμενα ανάγλυφα μοτίβα 

αγγέλων που κρατούν στεφάνια τα οποία διακόπτονται από έγχρωμα φουρούσια.  
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Το κτίριο στην οδό Lucian Blaga αρ. 12 

Τεκμηρίωση Οδός Lucian Blaga αρ. 12 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Lazkovitch Andre 

Ιδιοκτήτης  Lazkovitch Andre 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

Στην οδό Lucian Blaga στο νούμερο 12 χτίστηκε το έτος 1746-1747 ένα κτίριο του 

οποίου ιδιοκτήτης το 1752 ήταν ο Lazkovitch Andre που ασκούσε το επάγγελμα του 

τσαγκάρη
592

. Η αρχική δομή κάποια στιγμή καταστράφηκε και το 1905 εκδόθηκε νέα 

οικοδομική άδεια για ανέγερση κτιρίου με ισόγειο και δύο ορόφους. Η αρχική μορφολογία 

του κτιρίου ακολουθούσε το ύφος της Sezession σύμφωνα με τα στοιχεία της πολεοδομικής 

υπηρεσίας, ενώ σήμερα ο όψη του είναι σχετικά απλή καθώς έχει αφαιρεθεί όλος ο 

διάκοσμος. 
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Το κτίριοστην πλατεία Sfântul Gheorghe. 

Τεκμηρίωση Piaţa Sfântul Gheorghe 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Marcus Alexius 

Ιδιοκτήτης  Marcus Alexius 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι 

 

Το κτίριο στην πλατεία Sfântul Gheorghe χτίστηκε το 1740 και βρίσκεται στη δυτική 

πλευρά της πλατείας
593

. Το 1816  αγοράστηκε από τον Marcus Alexius, που όπως 

προαναφέρθηκε είχε καταγωγή από την Μακεδονία. Το κτίριο το 1832 σύμφωνα με το 

γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο κληρονομήθηκε από την Anastasia και τον Peter 

Alexius
594

.  Σύμφωνα με το αρχείο το έτος 1855 στεγάστηκε η υπηρεσία Case de Economii 

/Υπηρεσία Οικονομικών. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και τρεις ορόφους και έχει 

μορφολογικά στοιχεία του εκλεκτικού ιστορισμού. Η όψη του είναι συμμετρική ενώ στον 

πρώτο όροφο υπάρχουν τρεις εξώστες ένας πάνω από την είσοδο και δύο στο βόρειο και το 

νότιο άκρο της όψης. Στα παράθυρα του δεύτερου ορόφου οι παραστάδες που τα 

πλαισιώνουν εκτείνονται μέχρι τον τρίτο όροφο και εκεί καταλήγουν σε ημικυκλικά τόξα τα 

οποία διαμορφώνουν και τη μορφή του παραθύρου αλλά και το διάκοσμο πάνω από αυτά. 

Χαρακτηριστικοί είναι οι δυο θόλοι που σχηματίζονται στις δύο γωνίες του κτιρίου στην 

πλατεία όπως και το αέτωμα με τα ανάγλυφα διακοσμητικά κυμάτια στο κέντρο της όψης. 
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Το κτίριο στην συμβολή της πλατείας Sfântul Gheorghe αρ. 4 και της οδού Episcop 

Augustin Pacha αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Sfântul Gheorghe αρ. 4 με την οδό Episcop Augustin 

Pacha αρ. 3 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Damaskin Stephan 

Ιδιοκτήτης  Damaskin Stephan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, κατοικίες 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή της πλατείας Sfântul Gheorghe και της οδού 

Episcop Augustin Pacha και σύμφωνα με το πολεοδομικό αρχείο κτίστηκε γύρω στο 1730. 

Το 1828 ιδιοκτήτης του ήταν ο Damaskin Stephan, ο οποίος παραχωρούσε τους χώρους αντί 

μισθώματος
595

. Μορφολογικά το κτίριο έχει στοιχεία του κλασσικισμού και αποτελείται από 

ισόγειο και δύο ορόφους. Τα παράθυρα του πρώτου ορόφου πλαισιώνονται από παραστάδες 

ιωνικού ρυθμού ενώ τα παράθυρα του δευτέρου ορόφου από κιονίσκους οι οποίοι στηρίζουν  

το υπέρθυρο αέτωμα. Η όψη στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου παρουσιάζει μια μικρή 

προεξοχή κατά μήκος. 
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Το κτίριο στην οδό ProclamaţiadelaTimişoara αρ. 5  

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 5 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Deschan Von Hansen    

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 Manziarly Georg 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι 

 

Στην οδό Proclamaţia de la Timişoara αρ. 5 υπάρχει σήμερα ένα κτιριακό σύμπλεγμα. 

Το κτίριο με νότιο προσανατολισμό χτίστηκε μεταξύ 1802 -1810 και αποτελείται από ισόγειο 

και δυο ορόφους
596

. Σε αυτό παρατηρούνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Στην όψη υπάρχει ο οριζόντιος διαχωρισμός καθ' ύψος σε τρία 

μέρη (βάση, κορμός και στέψη) και αντίστοιχα κατά μήκος (και σε αντιστοιχία με τη 

λειτουργία της κάτοψης) η συμμετρική τριμερής οργάνωση της όψης επιβάλλει την ελαφρά 

προεξοχή του κεντρικού τμήματος. Στην προεξοχή αυτή υπάρχουν έξι παραστάδες που 

πλαισιώνουν καθ' ύψος τον πρώτο και το δεύτερο όροφο και απολήγουν σε κιονόκρανα 

κορινθιακού ρυθμού. Στον πρώτο όροφο υπάρχει επιπλέον εξώστης στο κεντρικό τμήμα που 

υποβαστάζεται από καμπυλόκυρτα φουρούσια. Τα παράθυρα πλαισιώνονται από τη 

χαρακτηριστική κορνίζα του κλασικισμού ενώ στο άνω μέρος των παραθύρων του πρώτου 
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ορόφου υπάρχει προεξέχον γείσο. Η είσοδος γίνεται από μια κεντρική καμαρωτή στοά. Στα  

αρχεία της πολεοδομίας του δήμου της Τιμισοάρα κατά το έτος 1803 ο καταγεγραμμένος 

ιδιοκτήτης του κτιρίου είναι ο Mancziarly Georg, ο οποίος το είχε αγοράσει για 40.050 fl
597

. 

Ο προαναφερόμενος, σύμφωνα με το Catastrum Civium και τα αρχεία της επιστολογραφίας 

της κομπανίας του Braşov, ήταν έμπορος με καταγωγή από την Θεσσαλία
598

.   

Το κτίριο στην οδό ProclamaţiadelaTimişoara αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 3 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Lechner Johann 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 Trandaphil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Aκατοίκητο  

 

Το κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Proclamaţia de la Timişoara και 

Francesco Griselini, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας (Piaţa Libertăţii) και αποτελείται από 

ισόγειο και έναν όροφο. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η γωνία του κτιρίου στο ισόγειο 

υποχωρεί σε μια καμπύλη. Στην εσοχή της καμπύλης βρίσκεται ένας ξύλινος κορμός δέντρου 

επενδυμένος με μαλακό κασσίτερο ύψους 2,25 μ. Το δέντρο που αναπαρίσταται 

διακλαδίζεται στο πάνω μέρος σε δύο σκέλη, στην επιφάνεια των οποίων υπάρχουν πρόκες 

και καρφιά. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση λέγεται ότι τέτοιου είδους δημιουργήματα 
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κατασκευαζόταν από τεχνίτες της συντεχνίας των χαλκουργών όταν αυτοί ολοκλήρωναν τη 

μαθητεία τους. Τέτοια δέντρα σιδήρου βρέθηκαν επίσης στην Αυστρία, τη Σλοβακία και την 

Ουγγαρία, ενώ στη Ρουμανία υπάρχει άλλο ένα αντίγραφο στην περιοχή του Arad
599

. Το 

δέντρο Guilds υπέστη μια σειρά από βανδαλισμούς, με αποτέλεσμα το πρωτότυπο να 

μεταφερθεί στο Μουσείο του Βανάτου και στη γωνία του σπιτιού τοποθετήθηκε αντίγραφο. 

Το Σπίτι με το Δέντρο (Casa cu Pomul Breslelelor) ανακηρύχθηκε ιστορικό μνημείο από το 

Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας και σήμερα αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και σύμβολο 

για την πόλη της Timişoara
600

. Το κτίριο χτίστηκε το 1752 και το 1827 το αγόρασε o 

έμπορος Andreas Trandaphill στην τιμή των 25.000 fl
601

. Ο έμπορος ιδιοκτήτης του κτιρίου 

επιβεβαιώνεται από τον πολεοδομικό κατάλογο του δήμου αλλά και από την διαθήκη του 

που βρέθηκε στα αρχεία της πόλης. Το σπίτι παρέμεινε στην ιδιοκτησία του ιδίου από το 

1827 έως και το 1832, έτος από το οποίο και μετά το κτίριο φαίνεται να έχει αλλάξει 

αρκετούς ιδιοκτήτες αλλά και χρήσεις
602

. Στο εσωτερικό του έχουν βρεθεί κάποιες 

ελαιογραφίες και πάνω από την κεντρική είσοδο βρέθηκε η απεικόνιση του Χριστού με 

ακάνθινο στεφάνι. Η εξωτερική όψη του κτιρίου φέρει μορφολογικά στοιχεία του Art 

Nouveauτου τέλους του 19ου αιώνα, τα δε παράθυρα του ορόφου πλαισιώνονται από 

διακοσμητικά μοτίβα. Το κτίριο οργανώνεται γύρω από μια εσωτερική αυλή.  
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Το κτίριο στην οδό Proclamaţia de laTimişoaraαρ. 1. 

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 1 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Damaskin Stephan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 

 

Το κτίριο στην οδό Proclamaţia de la Timişoara αρ. 1 χτίστηκε το 1758 και σύμφωνα με τον 

κατάλογο της πολεοδομίας του δήμου, ιδιοκτήτης του το 1801 αναφέρεται ο Damaskin 

Stefan. Γενικότερα, το κτίριο παραμένει στην ιδιοκτησία της οικογένειας μέχρι και το 

1874
603

. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και έναν όροφο και στην όψη του ορόφου 

διακρίνονται μπαρόκ μορφολογικά στοιχεία στο άνω μέρος των ανοιγμάτων. Η είσοδος του 

κτιρίου έχει το σχήμα ημικυκλικής αψίδας.  
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Το κτίριο στην οδό Gheorghe Lazar αρ. 6 

Τεκμηρίωση Οδός Gheorghe Lazar αρ. 6 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1853 ο Georg Dima 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 

 

Στη συμβολή των οδών Gheorghe Lazăr και Mărăşeşti βρίσκεται ένα κτίριο που 

σύμφωνα με τον γερμανικό πολεοδομικό κατάλογο, το έτος 1853 ήταν στην ιδιοκτησία του 

Georg Dima ο οποίος το αγόρασε στην τιμή των 21.600 fl
604

. Πρόκειται για κτίριο με ισόγειο 

και έναν όροφο ενώ στο εσωτερικό του  διαμορφώνεται μια μικρή αυλή. Το κτίριο που 

υπάρχει σήμερα στη θέση αυτή παρουσιάζει αναφορές κλασσικισμού με διμερή οργάνωση, 

στη βάση (για δημόσιες χρήσεις) και τον όροφο (για ιδιωτικές), καθώς και τα διακοσμητικά 

στοιχεία στην όψη. Τα παράθυρα του ορόφου πλαισιώνονται από ημικυκλικές αψίδες και η 

ξύλινη πόρτα της εισόδου έχει επιρροές μπαρόκ. 
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Προάστιο Fabrik 

Η σημερινή συνοικία Fabric είναι μια από τις πιο ιστορικές περιοχές της πόλης και 

πήρε την ονομασία της από την παρουσία πολλών βιοτεχνιών, εργαστηρίων και συντεχνιών 

που λειτουργούσαν εκεί. Η ονοματοδοσία της ήταν προφανώς αποτέλεσμα της έντονης  

παρουσίας βιοτεχνικών μονάδων και μικρών εργαστηρίων
605

. Η περιοχή άρχισε να 

κατοικείται από το 1716 λόγω της παρουσίας του υδάτινου στοιχείου καθώς υπήρχαν δύο 

νερόμυλοι. Eπί οθωμανικής διοίκησης η γειτονιά αυτή ονομαζόταν çarşı (τουρκική αγορά), 

διότι εκεί οργανώνονταν το παζάρι της πόλης και αποτελούσε σημαντικό, εμπορικό, κομβικό 

σημείο της Timişoara. Στο παζάρι λοιπόν, στήνονταν πάγκοι που ευρωπαίοι και ανατολίτες, 

ντόπιοι και ξένοι (εβραίοι, αρμένιοι, οθωμανοί υπήκοοι) πωλούσαν τα προϊόντα τους, αλλά 

και χοίρους, γαϊδούρια, βοοειδή, πρόβατα και καμήλες606. Η εμπορική κίνηση της περιοχής 

πιστοποιείται και από τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί και σχετίζονται με το εμπόριο, όπως 

σφραγίδες και χάλκινα βαρίδια που χρησίμευαν για την μέτρηση του βάρους των 

προϊόντων607.  

Κατά την Αυστροουγγρική περίοδο το προάστιο πήρε την ονομασία Palanca Mare 

και άρχισε να οργανώνεται οικιστικά σύμφωνα με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα
608

. Ήταν μια 

μεσοαστική περιοχή όπου κατοικούσε ο μισός πληθυσμός της πόλης, οι οποίοι διέφεραν 

στην καταγωγή από τους κατοίκους του Cetate, αφού επρόκειτο για εβραίους, έλληνες και 

αρμένιους. Την ίδια περίοδο αυξήθηκε η εμπορική δραστηριότητα με καταστήματα και 

υπαίθριους πάγκους αγοραπωλησιών και ταυτόχρονα πληθυσμιακά παρουσιάζεται 

δημογραφική άνοδος των ορθόδοξων κατοίκων
609

. Ένας από τους παράγοντες που ενίσχυσε 

την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ήταν η αποξήρανση των ελών και η δημιουργία 

πλωτών καναλιών στον ποταμό Bega. Ειδικότερα, η περιοχή του Fabric γνώρισε μεγάλη 

εμπορική κίνηση μετά το 1735, αφού εκεί οργανώθηκε ο βιοτεχνικός τομέας της πόλης με 

μεταποιητικές κυρίως επιχειρήσεις
610

.  
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Το προάστιο απέκτησε πολεοδομικό σχέδιο γύρω στο 1738, μετά από μια 

καταστροφική πυρκαγιά, σύμφωνα με το σχέδιο αναμόρφωσης της πόλης από τον διοικητή 

Florimund Mercy. Έτσι, τα οικοδομήματα που μετέπειτα ανεγέρθηκαν στο Fabric σύμφωνα 

με το νέο σχέδιο ήταν σε απόσταση 1700 με 2000 μέτρα από το Cetate για την πρόληψη 

εξάπλωσης πυρκαγιάς και ασθενειών. Κατά την περίοδο διοίκησης του Florimund Mercy 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας της περιοχής, με αποτέλεσμα να 

προσελκύσει νέους κατοίκους τόσο από την αυστροουγγρική όσο και από την οθωμανική 

αυτοκρατορία
611

. Η περιοχή άρχισε να αποκτά μια πιο αστική δομή και οργάνωση κατά το 

τέλος του 18ου γύρω στο 1780, όταν χτίστηκαν πάνω στον κεντρικό δρόμο τα πρώτα κτίρια 

με χρήση κατοικίας
612

. Έτσι, σταδιακά η περιοχή από Çarşı του 16ου και 17ου αιώνα, 

εξελίχθηκε στο προάστιο Palanca Mare και από τον 18ο αιώνα ονομάζεται πλέον Fabric ενώ 

η μορφή του δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα μέχρι και σήμερα. 

Στις αρχές του 18ου αιώνα στη συνοικία Fabric δεν υπήρχε κάποια πολεοδομική 

οργάνωση αλλά κυριαρχούσε η άναρχη δόμηση ξύλινων -κυρίως- κτισμάτων. Κατά την 

οθωμανική περίοδο ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων ήταν αρκετά μικρός κυρίως λόγω 

του βαλτώδους εδάφους στην παραποτάμια περιοχή του ποταμού Bega. Ο ποταμός 

πλημμύριζε αρκετά συχνά κι έτσι ήταν αδύνατη η δημιουργία μόνιμων δομών στην περιοχή 

αυτή. Ταυτόχρονα με τις συχνές πλημμύρες υπήρξαν και δύο καταστροφικές πυρκαγιές στην 

περιοχή. Η πρώτη ξέσπασε το 1716 με αποτέλεσμα να καταστραφούν κατοικίες και η 

δεύτερη το 1738 κατα τη διάρκεια της οποίας καταστράφηκαν ολοσχερώς τα μεσαιωνικά 

ξύλινα κτίρια
613

.  

Παρ' όλα αυτά, οι μετακινήσεις στην συνοικία αυτή ήταν έντονες, καθώς έχουν 

καταγραφεί αρκετά πανδοχεία με στάβλους, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καραβάν σεράγια 

από το 1630 μέχρι και την περίοδο της αυστριακής διοίκησης της πόλης. H έντονη παρουσία 

κτιρίων με τέτοιες χρήσεις δικαιολογείται από το γεγονός ότι το Fabric αποτελούσε πυρήνα 

συνάντησης εμπόρων και πραματευτάδων από διάφορες περιοχές με σκοπό την 

αγοραπωλησία προϊόντων. Σε αυτό συνέτεινε και η παρουσία της πύλης που οδηγούσε έξω 

από την πόλη προς τα δυτικά
614

. Κάποια από τα πιο γνωστά πανδοχεία της περιοχής του 

Fabric τον 18ο αιώνα ήταν το Hanul Turcesc (Τουρκικό Πανδοχείο), το Mânzulalb (Λευκό 
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Πουλάρι), το Treici ocârlii (Τρεις Κορυδαλλοί), το Trei broaște (Τρία Βατράχια), το Trei regi 

(Τρεις Βασιλιάδες), το Trei husari (Τρεις Ουσάροι), το Ciarda turcească (Τουρκικό 

Τσιαρδάκι), το Regele englez (Βασιλιάς της Αγγλίας) και το Han Marocanul (Χάνι 

Μαροκινό)
615

. Γύρω στο 1780 το ενδεικτικό κόστος για την ενοικίαση ενός δωματίου ήταν 

τα 15 cruceri
616

. 

 

Piaţa Traian / Πλατεία Traian  

 

 

Η σημερινή Πλατεία Traian περιβάλλεται από τις οδούς Anton Pan, Costache 

Negruzzi, Dacilor και IonMihalache. Αρχικά, ονομαζόταν Kossuth ter και Hauptplatz και 

σχεδιάστηκε από στρατιωτικούς μηχανικούς το 1740 στο κέντρο των εργοστασίων της 

περιοχής, με στόχο να αποτελέσει μια μικρογραφία της Πλατείας Unirii. Λόγω του 

στρατηγικού σημείου αποτέλεσε για χρόνια τον εμπορικό πυρήνα της πόλης. Στην πλατεία 

στεγαζόταν διάφορες περιστασιακές αλλά και τακτικές υπαίθριες αγορές ενώ γύρω από αυτή 

υπήρχαν πολλά εμπορικά καταστήματα που πουλούσαν κυρίως υφάσματα. Στην ευρύτερη 

περιοχή της πλατείας Traian, εμπορικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και στον οδικό άξονα 

της οδού Dacilor που διασχίζει ο ποταμός του Bega και καταλήγει στην πλατεία Badea 

Cârţan (Piaţă Badea Cârţan). Σήμερα, οι μνήμες αυτής της εμπορικής δραστηριότητας 

συναντώνται κατά μήκος του οδικού άξονα αν και σε κακή κατάσταση, υπενθυμίζουν την 
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εμπορική ακμή της περιοχής με ύπαρξη κάποιων καταστημάτων, εργαστηρίων και 

βιοτεχνιών. Το 2007 η δημοτική αρχή ξεκίνησε μια προσπάθεια διάσωσης των ιστορικών 

κτιρίων που βρίσκονται γύρω από την Πλατεία Traian. 

 

Palatul contesei Mirbach / Το Μέγαρο της κόμισσας Mirbach  

 

 

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3 August 1919 και Dacilor στη δυτική 

πλευρά της πλατείας Traian. Το οικοδόμημα που υπάρχει σήμερα χτίστηκε το 1900 

προκειμένου να στεγάσει την οικογένεια και τις δραστηριότητες του κόμη Mirbach. 

Σύμφωνα με την υπηρεσία Reabilitarea Clădirilor Istorice μέχρι το 1904 στο ίδιο σημείο 

υπήρχε ένα σπίτι ισόγειο, του οποίου ιδιοκτήτης καταγράφεται ο Pavle Sterio Polichroni. Στη 

συνέχεια το οικόπεδο μαζί με το κτιριακό σύμπλεγμα που συμπεριελάμβανε πέρασε στην 

ιδιοκτησία της κόρης του Ana Maria. Το έτος 1904 – 1905 η κόρη του Ana Maria, 

κληρονόμος του Pavle Sterio Polichroni και σύζυγος πια του κόμη Mirbach κατασκεύασε το 

σημερινό κτίριο. Δυστυχώς, κατά την έρευνα στα αρχεία της πόλης δεν βρέθηκαν ούτε τα 

σχέδια του προηγούμενου κτιρίου ούτε άλλες πληροφορίες για το κτίσμα που βρισκόταν εκεί 

και την χρήση του.  

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους και η όψη του έχει στοιχεία του 

του ρεύματος Sezession. Η γωνία του κτιρίου στη συμβολή των οδών έχει υποχωρήσει 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια τρίτη όψη στην οποία υπάρχει ένας μικρός εξώστης στο 

δεύτερο όροφο. Έντονο διακοσμητικό στοιχείο αποτελούν οι ρυθμικές παραστάδες σε όλο το 

εύρος των όψεων που εκτείνονται καθ' ύψος στον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Στον 
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ανάγλυφο διάκοσμο των όψεων παρουσιάζονται ανθρωπόμορφα, γεωμετρικά και φυτικά 

μοτίβα ενώ οι διακοσμητικοί αμφορείς που κοσμούσαν τα αετώματα στην όψη έχουν 

καταστραφεί.  

 

Κτίρια ιδιοκτησίας Liotta 

Κατά την αρχειακή έρευνα βρέθηκε η διαθήκη του Liotta Marcu με την οποία 

κληροδοτούσε σε διάφορα συγγενικά πρόσωπα δύο κτίρια με νούμερο αρίθμησης 506 και 

502. Το πρώτο κτίριο αποτελούσε κατοικία της οικογένειας και το κληρονομούσε η κόρη του 

Agnes και το δεύτερο κτίριο αποκτούσαν τα παιδιά του Georg, Johann, Theodor, Agnes 

Liotta, Katharina Joannovics και Helenie Stojanovics
617

. Πρόκειται για δύο όμοια διώροφα 

κτίρια με επικλινή στέγη.  

 

Πανδοχείο Marocanul / Μαροκινή (Han Marocanul) 

Σύμφωνα με την υπηρεσία Reabilitarea Clădirilor Istorice, στην οδό 3 August 1919 

στην Piaţa Traian δίπλα από την οικία Mirbach βρισκόταν το παλαιό πανδοχείο Marocanul. 

Το κτίριο, όπου στεγαζόταν το γνωστό πανδοχείο στα μέσα του 19
ου

 αιώνα, 

συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με τα ιστορικά κτίρια της πόλης. Ο ιδιοκτήτης του 

πανδοχείου το 1850 ήταν ο Έλληνας Georgie Liotta. Τα χαρακτηριστικά της πρόσοψης του 

κτιρίου έχουν χαθεί με το πέρασμα του χρόνου, αλλά συνεχίζει να αποδεικνύει την 

ιστορικότητά του με κάποια χαρακτηριστικά του κλασικισμού που διατηρούνται στην 

πρόσοψη αλλά και στο εσωτερικό του. Έτσι, διαπιστώνεται ότι ενδεχομένως τα κτίρια που 

ήταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας Liotta με αρίθμηση 502 και 506 να είναι επί της 

συγκεκριμένης οδού
618

.   

 

Οικία Ilie Mihai Rusu 

Κατά την αρχειακή έρευνα στα αρχεία της πόλης βρέθηκε έγγραφο το οποίο αποτελεί 

αίτημα προς τις δημοτικές αρχές από τον κάτοικο Ilie Mihai Rusu. Ο παραπάνω ήταν 

κάτοικος της περιοχής του Fabric όπου είχε στην κατοχή του ένα σπίτι με αυλή και όπως 

αναφέρεται στο έγγραφο το σπίτι βρισκόταν στον αριθμό 507. Τον Ιούλιο του 1802 

απέστειλε αίτημα στις αρχές της πόλης που ζητούσε να παραχωρήσει την αυλή του σπιτιού 
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του στον γιο του Alexa Ilie, ο οποίος ήταν γουνοποιός για να χτίσει σπίτι. Στο έγγραφο 

περιγράφεται  και αναφέρεται ότι το οικόπεδο το οποίο επρόκειτο να οικοδομηθεί είναι 56 

τετραγωνικών και στην αίτηση τόνιζε ότι περιελάμβανε όλες τις αποδείξεις
619

. Για το 

παραπάνω σπίτι κατά την επιτόπια έρευνα δεν έγινε δυνατό να βρεθεί η ακριβής θέση του 

στην περιοχή του Fabric. 

 

Πανδοχείο Τούρκικο (HanulTurcesc). 

 

 

 Στην εμπορική περιοχή το Fabric, όπως προαναφέρθηκε, συγκεντρώνονταν πλήθος 

εμπόρων εξαιτίας της αγοράς που υπήρχε εκεί και της αυξημένης εμπορικής κίνησης.  Για το 

λόγο αυτό υπήρχε μεγάλη ζήτηση για δωμάτια πανδοχείων και προσωρινής αποθήκευσης 

των προϊόντων. Κατά την αρχειακή έρευνα εντοπίστηκε στην περιοχή αυτή ότι υπήρχαν 

αρκετά πανδοχεία, καφενεία και εστιατόρια∙ ένα από αυτά ήταν το πανδοχείο με την 

διακριτική ονομασία Hanul Turcesc.Οι πληροφορίες που αντλούνται για το συγκεκριμένο 

πανδοχείο προέρχονται από ένα έγγραφο του έτους 1782, που βρέθηκε στα δημοτικά αρχεία 
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της πόλης και το οποίο αποτελούσε  συμβόλαιο ενοικίασης του παρόντος κτιριακού 

συμπλέγματος.  

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που αντλήθηκαν ήταν ότι ο Nikolae Papa Ilia το ίδιο έτος 

ενοικίασε το πανδοχείο με τα δωμάτια αλλά και τα υπόλοιπα κτίρια που συμπεριελάμβανε το 

κτιριακό σύμπλεγμα, όπως αποθήκες και στάβλους. Όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο που 

βρέθηκε ο Nikolae Papa Ilia ενοικίασε το κτίριο με τα δωμάτια και τους υπόλοιπους 

βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους για 3 χρόνια, το περιεχόμενο του εγγράφου 

περιέχει τους όρους της ενοικίασης και το ύψος του ενοικίου.  Βέβαια, το πανδοχείο είχε 

κατασκευαστεί γύρω στα 1768 αφού προηγουμένως η αυστροουγγρική κεντρική διοίκηση 

είχε εγκρίνει το σχέδιο του πανδοχείου και την καταλληλότητα των υπόλοιπων χώρων
620

. Το 

παραπάνω κτίριο δεν υφίσταται πλέον, αλλά η τοποθεσία όπου βρισκόταν εξακολουθεί να 

ονομάζεται “Hanul Turcesc”. 

 

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
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Οι ορθόδοξοι κάτοικοι της περιοχής του Fabric για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα 

χρησιμοποιούσαν έναν ναό, ο οποίος χρονολογούνταν από τον 15ο αιώνα. Η εκκλησία 

λειτουργούσε μέχρι το 1745, οπότε και καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε στην 

περιοχή
621

. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Traian είναι μια από τις 

παλαιότερες εκκλησίες της πόλης και αποτέλεσε το θρησκευτικό κέντρο των ορθοδόξων που 

συνέβαλε στην ενοριακή οργάνωση της περιοχής.  

Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ των ετών 1745 -1755 στη θέση που υπήρχε η 

κατεστραμένη ξύλινη εκκλησία και σήμερα αποτελεί το παλαιότερο κτίριο στην πλατεία 

Traian
622

. Βέβαια, όπως συνέβαινε και με την ανέγερση άλλων κτιρίων, τα αρχιτεκτονικά 

σχέδια του ναού εγκρίθηκαν από την κεντρική διοίκηση των Αψβούργων στη Βιέννη. Τα 

χρήματα για την ανέγερση του ναού ήταν δωρεά του μεγαλεμπόρου Ζλάτκο που καταγόταν 

από το Γάμπροβο / Grabova (Greava) της Αλβανίας, όπως μαρτυρά και η κτητορική 

επιγραφή του ναού
623

. Ωστόσο, επειδή η επιγραφή είχε τοποθετηθεί στο δάπεδο του ναού 

έχει καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου.  Στην επιγραφή τονιζόταν ότι ο κτήτορας της 

εκκλησίας προερχόταν από το Γάμπροβο της Μακεδονίας και αυτοχαρακτηριζόταν ως 

έλληνας
624

. Η οικογένεια του μεγαλέμπορου Ζλάτκου φαίνεται μέσα από την αρχειακή 

έρευνα ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με τους έλληνες κατοίκους της περιοχής, διότι ο Lazar 

Zlatko το 1863 υπήρξε μάρτυρας κατά τη σύνταξη της διαθήκης του Marcu Liotta Papa 

Euthimio
625

.   

Κατά τη βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και την προφορική μαρτυρία του σημερινού 

εφημέριου του ναού Stankovic Branislav, φαίνεται ότι οι λειτουργίες τελούνταν στη σερβική 

γλώσσα και κάποιες φορές στην ελληνική
626

. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα 

εκκλησιαστικά βιβλία που βρέθηκαν στο χώρο έκθεσης αρχαιοτήτων του ναού και είναι  

στην ελληνική γλώσσα.  

Ο Άγιος Γεώργιος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί καθεδρικό ναό, δεν είναι μια δομή 

μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται για μονόκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με άφθονα στοιχεία  
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μπαρόκ, ενώ σήμερα εμφανίζονται ενδιαφέροντα στοιχεία κλασικισμού. Το αρχικό 

κωδωνοστάσιο του ναού κατασκευάστηκε γύρω στο 1800 και αντικαταστάθηκε το 1890 με 

νεότερο
627

. Το νέο κωδωνοστάσιο ήταν ψηλότερο από το προηγούμενο με στόχο να 

αναμορφώσει την όψη του ναού και να γίνει κυρίαρχος στην υπόλοιπη γειτονιά. Ο πυργίσκος 

του κωδωνοστασίου βρίσκεται στο κέντρο της όψης του προς την πλατεία Traian και στο 

ισόγειο επίπεδό του διαμορφώνεται με τρεις πλευρικές καμάρες η είσοδος στο ναό. 

Χαρακτηριστικό της όψης του ναού αποτελεί η εικόνα του μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου 

που πολεμά το δράκο, ενώ κάτω από αυτή υπάρχει μία επιγραφή στα σέρβικα. Ταυτόχρονα, 

κάτω από το κωδωνοστάσιο υπάρχει ρολόι και στις τέσσερις πλευρές του πύργου, ενώ στα 

δύο διακοσμητικά πλευρικά κλίτη της όψης διαμορφώνονται τριγωνικά αετώματα πάνω από 

τις ψηφιδωτές αγιογραφίες. Οι πλευρικές όψεις του ναού διαμορφώνονται από κάποιες 

διακοσμητικές μικρές εσοχές πλευρικά των ανοιγμάτων, ενώ το δυτικό άνοιγμα κοντά στην 

είσοδο έχει κλείσει και στη θέση του υπάρχουν ψηφιδωτές αγιογραφίες.Εσωτερικά η 

εκκλησία είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες διάσημων ζωγράφων όπως ο Constantin 

Daniel, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν δυστυχώς καταστραφεί σήμερα λόγω 

εσωτερικών εργασιών του 19ου αιώνα.Στον προαύλιο χώρο του ναού υπάρχουν κάποια 

ταφικά μνημεία, που εξαιτίας της φθοράς που υπέστησαν με το πέρασμα του χρόνου δεν 

προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες.  Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο ναός στα μέσα 

περίπου του 19ου αιώνα υπήρξε αιτία διαμάχης μεταξύ των ορθόδοξων ρουμάνων και 

σέρβων κατοίκων, με αποτέλεσμα ο ναός το 1865 να περιέλθει στην δικαιοδοσία του 

Σερβικού Ορθόδοξου Επισκοπείου της Timişoara.  
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Ο ενοριακός οίκος του Αγίου Γεωργίου 

 

Στον προαύλιο χώρο του ναού του Αγίου Γεωργίου υπήρχε μια ισόγεια δομή και 

σύμφωνα με τη μαρτυρία του εφημέριου Branislav Stankovic ήταν κτισμένο κατά τον 18ο 

αιώνα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στέγασης του ιερέα της ενορίας. Το κτίριο 

αυτό επειδή ήταν ξύλινο, όπως και τα περισσότερα κτίρια της περιοχής, σύμφωνα με το 

σχέδιο αναμόρφωσης του φρουρίου και των προαστίων κατεδαφίστηκε. Στη θέση του 

κτίστηκε νέο κτίριο από δωρεές μελών της ορθόδοξης κοινότητας. Το κτίριο, λοιπόν, που 

βρισκόταν στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου ήταν μετόχι που αποτελούνταν 

από δυο δωμάτια και είχε κτιστεί το 1781. Οι κυριότεροι δωρητές ήταν ο Νικόλαος Παπά 

Ηλίας από την Καστοριά και ο Ιωάννης Πρένδας από την Αλβανία, αφού παραχώρησαν τα 

κτήματά τους και το κτίσμα το αφιέρωσαν στην μνήμη των γονιών τους
628

. Η κτητορική 

επιγραφή που επιβεβαιώνει τις παραπάνω πληροφορίες σήμερα βρίσκεται στο εσωτερικό του 

ναού. Το μετόχι χρησιμοποιούνταν για να φιλοξενούνται διάφοροι περαστικοί από την πόλη, 

κληρικοί αλλά και άλλοι φτωχοί έλληνες. Στα τέλη του 18ου αιώνα, οπότε και η ελληνική 

παρουσία φθίνει, μεταφέρθηκε εκεί το ελληνικό σχολείο από την εντός των τειχών 

οχυρωμένη πόλη/Cetate, όπου βρισκόταν αρχικά. Αργότερα, με την παύση λειτουργίας του 

σχολείου το κτίριο απέκτησε εμπορική χρήση με καταστήματα τα οποία δίδονταν προς 

ενοικίαση. Η ύπαρξη του αρχικού κτιρίου πιστοποιείται από τις φωτογραφίες της εποχής που 

υπάρχουν στον χώρο εκθεμάτων του ναού. Σήμερα, στη θέση των παλαιών κτιρίων βρίσκεται 

ένα κτίριο ισόγειο όπου φιλοξενείται έκθεση με εκκλησιαστικά και άλλα κειμήλια. Η 
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ιδιοκτησία του κτιρίου εξακολουθεί να ανήκει στην σερβική εκκλησία. 

 

3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ TOY 

LUGOJ. 

 

3.1. Ιστορική αναδρομή και παρουσίαση της πόλης του Lugoj. 

 

Η πόλη του Lugoj βρίσκεται ανατολικά της Timişoara σε μια προνομιούχα θέση στην 

πεδιάδα του ποταμού Timiş.Η θέση της πόλης αποτελούσε πόλο έλξης για την εγκατάσταση 

ανθρώπων με σκοπό την ενασχόλησή τους τόσο με την γεωργία, όσο και με το εμπόριο.  Η 

πρώτη ιστορική αναφορά για το Lugoj εντοπίζεται το έτος 1334, όπου γίνεται λόγος για ένα 

κάστρο που άνηκε διοικητικά στο βασίλειο της Ουγγαρίας. Οι κάτοικοι του κάστρου ήταν 

λίγοι στρατιώτες, ενώ με το πέρασμα των χρόνων εγκαταστάθηκαν τεχνίτες και έμποροι, 

οπότε και το κάστρο αποκτά αστική οργάνωση
629

. Η εμπορική κίνηση ξεκίνησε κατά την 

περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στην πόλη, αλλά δεν διήρκησε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, διότι η περιοχή πέρασε στην αυστροουγγρική διοίκηση. Ωστόσο, η οθωμανική 

περίοδος αποτέλεσε εφαλτήριο για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου με 

αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν εκεί έμποροι από την νότια Βαλκανική
630

. Βέβαια, η 

οικονομική ανάπτυξη και αστική οργάνωση της πόλης κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της 

αψβουργικής διοίκησης, όπως συνέβη και σε άλλες περιοχές του Βανάτου. 

Οι αναφορές για την εμπορική κίνηση της πόλης ξεκινούν στα μέσα του 16ου αιώνα,  

καθώς βρισκόταν στο όριο των συνόρων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποτελούσε 

επαρχία του πριγκιπάτου της Τρανσυλβανίας. Εκείνη την περίοδο στην πόλη κατέφθαναν 

έμποροι από τις γύρω πόλεις, όπως Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Braşov, Arad, Caransebeş 

και από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με σκοπό την πώληση διάφορων προϊόντων, κυρίως 

βοοειδών, χοίρων και αλόγων
631

. Σημειώνεται ότι ο τρόπος και οι κανόνες διεξαγωγής του 
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εμπορίου εκείνη την περίοδο υπόκειτο στις διατάξεις που ίσχυαν για ολόκληρη την 

Τρανσυλβανία. Έτσι, κατά το 1552 υπάρχουν διατάγματα, που σύμφωνα με αυτά οι έλληνες 

έμποροι είχαν το δικαίωμα να εκθέτουν και να αποθηκεύουν προϊόντα στην πόλη του 

Lugojμε σκοπό την πώλησή τους στην αγορά της
632

. Οι δίαιτες του 1577 στην Turda και του 

1578 στο Cluj όριζαν με ακρίβεια τους γενικότερους όρους που ίσχυαν για την διεξαγωγή 

του εμπορίου, αλλά και τους περιορισμούς για τους εμπόρους που δεν προέρχονταν από την 

ευρύτερη περιοχή του Ardeal - Τρανσυλβανία. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούσαν τη 

συμμετοχή και τις αγοραπωλησίες που λάμβαναν χώρα στα παζάρια της περιοχής
633

.  

Με την υπογραφή της συνθήκης του Πασσάροβιτς (1718) το Lugoj περνά στην 

αψβουργική διοίκηση και όπως συνέβη σε όλο το Βανάτο, η διοικητική και αστική εικόνα 

της πόλης άλλαξε. Η αυστριακή διοίκηση και ο διοικητής της πόλης μερίμνησαν για την 

ανάπτυξη και μετατροπή της από στρατιωτικό κάστρο σε οργανωμένο αστικό συγκρότημα, 

αποβάλλοντας τα οθωμανικά της στοιχεία
634

. Σύμφωνα με το αυτοκρατορικό σχέδιο 

εποικισμού του Βανάτου που ξεκίνησε το 1725 μεταφέρονταν γερμανοί άποικοι από τις 

περιοχές της Αυστρίας, της Βοημίας, της Βαυαρίας και της Σιλεσίας για την εγκατάστασή 

τους στην πόλη και την ενασχόλησή τους με διάφορα επαγγέλματα
635

. Οι εποικισμοί που 

πραγματοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπορική κίνηση της πόλης. Οι 

λόγοι ήταν ότι οργανώθηκαν εποχικά παζάρια, αλλά και μόνιμες αγορές αφού οι έμποροι 

απολάμβαναν όλα τα προνόμια που τους είχαν παραχωρηθεί από τους εκπρόσωπους της 

αψβουργικής αυτοκρατορίας. Ακόμη, την ίδια περίοδο δόθηκε στην πόλη το προνόμιο να 

οργανώνει περισσότερες αγορές κατά την διάρκεια του χρόνου, με συνέπεια το παζάρι της να 

προσελκύει εμπόρους της ευρύτερης περιοχής του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας
636

. Στις 

αγορές της πόλης πωλούνταν σιτηρά, φρούτα και κρασί, ενώ την ίδια περίοδο το Lugoj 

μετατράπηκε σε σημαντικό εμπορικό σταθμό.  Οι έμποροι που έφταναν στην πόλη είχαν ως 
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προορισμό είτε τις ουγγρικές πόλεις είτε την Τιμισοάρα είτε την ευρύτερη περιοχή του 

Ardeal
637

.  

Ο διοικητής του Βανάτου Mercy όρισε το 1726 διοικητή της περιοχής Lugoj – Lipova 

– Caransebeş τον IoanRatz, έναν άνθρωπο που γνώριζε αρκετές ξένες γλώσσες με ιδιαίτερες 

διοικητικές ικανότητες. Ο IoanRatz διέθετε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, καταγόταν από 

την πόλη Mehadia της επαρχίας του Caraş-Severin και κατάφερε να διοικήσει την περιοχή με 

επιτυχία. Σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές ηοικονομία τηςπόλης κατά την περίοδο 

διοίκησής του αναδιαρθρώθηκε και άκμασε δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας 

και του εμπορίου
638

. Η οικονομική και βιοτεχνική  ανάπτυξη της πόλης κορυφώθηκε το 1752 

μέχρι και το 1796, οπότε και η αυστριακή διοίκηση παραχώρησε νέα προνόμια για την 

οργάνωση παζαριών και εβδομαδιαίων αγορών
639

.   

Η βιοτεχνική ανάπτυξη που συντελέστηκε εκείνη την περίοδο αντανακλάται στο 

εμπόριο υφασμάτων, γεγονός που πιστοποιείται και από τα αρχεία αλληλογραφίας της 

κομπανίας του Braşov, όπου εκεί αποτυπώνεται η έντονη ζήτηση για μετάξι και βαμβάκι
640

. 

Ακόμη στην περιοχή λειτουργούσαν βιοτεχνίες έτοιμων ενδυμάτων και δραστηριοποιούνταν 

πολλοί τεχνίτες γούνας
641

. Παράλληλα, στην πόλη οργανώθηκαν συντεχνίες για όλα σχεδόν 

τα επαγγέλματα, με ισχυρότερη την συντεχνία των γουναράδων, οι οποίοι είχαν προστάτη 

άγιο τον Προφήτη Ηλία
642

. Μέσα από ένα σύνολο αρχειακών εγγράφων που αποστέλλονταν 

από την αυστριακή διοίκηση προς τις δημοτικές αρχές της πόλης προσδιορίζονταν τα 

προνόμια των εμπόρων και των τεχνιτών που διαβιούσαν εκεί
643

. Στα μέσα του 18ου αιώνα, 

γύρω στο 1750, στην αγορά της πόλης υπήρχαν πάγκοι ελλήνων εμπόρων, ενώ οι γλώσσες 

που κυριαρχούσαν στο εμπόριο ήταν τα ελληνικά, τα σερβικά και τα εβραϊκά
644

. Στην πόλη 

σε έναν κατάλογο ονομάτων παρουσιάζονται 5 οικογένειες με το όνομα Grecu, το οποίο 
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προφανώς προσδιόριζε την ελληνική καταγωγή των ατόμων αυτών
645

. Τον 18ο αιώνα στην 

πόλη εκτός από έντονη παρουσία ελλήνων εμπόρων υπάρχουν αναφορές για την παρουσία 

ελλήνων που διατηρούσαν πανδοχεία ή εκμίσθωναν δωμάτια σε Έλληνες
646

. 

3.2. Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην πόλη. 

 

Οι πρώτες μαρτυρίες που πιστοποιούν την ελληνική παρουσία στην πόλη του Lugoj 

εντοπίζονται τον 16
ο
 αιώνα μέσα από τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της 

Τρανσυλβανίας (Δίαιτα) και αφορούσαν τα προνόμια, αλλά και τους περιορισμούς κατά την 

διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν ώστε 

να τεθούν οι προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την αγοραπωλησία βοοειδών και 

εμπορευμάτων, καθώς διαπιστώνονταν πολλές παρατυπίες και παρανομίες από έλληνες 

εμπόρους
647

. Ωστόσο, πρόκειται για τις πρώτες ενδείξεις ανάπτυξης επιχειρηματικών 

δικτύων μεταξύ της Τρανσυλβανίας, των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών και των Ουγγρικών 

περιοχών, με τους οθωμανούς υπηκόους να διεκπεραιώνουν το μεγαλύτερο μέρος των 

εμπορευματικών συναλλαγών.    

Με εφαλτήριο τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τον πρίγκιπα της 

Τρανσυλβανίας George Rákóczi I και αφορούσαν την ανάπτυξη του εμπορίου και της 

βιοτεχνίας στην περιοχή της Τρανσυλβανίας με τους Έλληνες να τίθενται υπό την προστασία 

του, το Lugoj αποτέλεσε σταθμό των ελλήνων εμπόρων που διακινούσαν βοοειδή, πρόβατα 

και μαλλί προς τις ουγγρικές περιοχές
648

.  Κατά τη περίοδο της οθωμανικής διοίκησης της 

πόλης (1658-1718), η παρουσία εμπόρων αυξήθηκε και σταδιακά ξεκίνησε η μόνιμη διαμονή 

τους σε αυτήν, βάσει της περιγραφής του περιηγητή EvliaCelebi
649

. Τον 18
ο
 αιώνα (1718) το 

Lugoj ενσωματώθηκε στα εδάφη της αψβουργικής επικράτειας και εξαιτίας του νέου 
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πολιτικού, διοικητικού και οικονομικού πλαισίου, ενισχύθηκε η εμπορική κίνηση με 

αποτέλεσμα την εγκατάσταση εκεί πολλών οικογενειών από την ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας και της Ηπείρου.  

Οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στην πόλη, ωθούμενοι από τα προνόμια της 

αυστριακής διοίκησης, ασχολήθηκαν με εμπορικές δραστηριότητες και γρήγορα 

κυριάρχησαν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της. Συγκεκριμένα το 1718 ο διοικητής 

του Βανάτου Mercy αποφάσισε για την περιοχή του Lugoj – Făget να παραχωρήσει κάποιες 

φορο-ελαφρύνσεις και απαλλαγές. Ο σκοπός αυτών ήταν η ενθάρρυνση διάφορων 

πληθυσμών να επιλέξουν ως τόπο μόνιμης διαμονής την περιοχή
650

. Μετά την καταστροφή 

της Μοσχόπολης πολλοί μοσχοπολίτες έμποροι έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη του 

Lugoj. Αυτοί δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα του εμπορίου, της βιοτεχνίας και συναφών 

επαγγελμάτων, δίνοντας νέα ώθηση στο εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο της Μοναρχίας 

των Αψβούργων. Οι περισσότεροι από αυτούς προσέγγιζαν την πόλη μέσω των εμπορικών 

διαδρομών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κυρίως μέσω της πόλης του NoviSad, με 

την οποία φαίνεται να διατηρούν στενές οικονομικές σχέσεις
651

.   

 Η καταγραφή των ατόμων που διέμεναν στην πόλη του Lugoj κατά τον 18
ο
 αιώνα 

πραγματοποιείται μέσα από την εμπορική τους παρουσία σε αυτήν. Η έρευνα περιστρέφεται 

γύρω από τις οικονομικές τους δραστηριότητες, όπως αυτές εντοπίστηκαν στο πρωτογενές 

αρχειακό υλικό των λυτών εγγράφων και στα μητρώα του Δημαρχείου του Lugoj. Τα 

έγγραφα αφορούσαν πολιτικές, διοικητικές, οικονομικές και δικαστικές αποφάσεις για 

ζητήματα των ατόμων που διέμεναν στην πόλη. Ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες 

που αντλήθηκαν από τα έγγραφα των αρχείων επαληθεύτηκαν και συμπληρώθηκαν από τις 

εμπορικές επιστολές και την εμπορική αλληλογραφία της κομπανίας του Braşov. Σε κάποια 

από τα έγγραφα γίνεται λόγος για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνταν και συγκεκριμένα 

υπάρχουν αιτήματα για εμπορεύματα όπως υφάσματα, μετάξι ή βαμβάκι, ενώ σε άλλα 

περιγράφονται οι πωλήσεις που λάμβαναν χώρα σε διάφορες αγορές της γύρω περιοχής, 

όπως την Τιμισοάρα και το Cluj. 

Atanasie Mileu. Κατά την αποδελτίωση της αλληλογραφίας της ελληνικής κομπανίας του 

Braşov φαίνεται ότι το έτος 1776 βρισκόταν εγκατεστημένος ο Atanasie Mileu στην πόλη 
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του Lugoj. Ο προαναφερόμενος διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την κομπανία του Braşov 

που τον προμήθευε με κόκκινο μετάξι. Σε επιστολή με ημερομηνία 20 Αυγούστου του 1776 

ο αρχηγός της κομπανίας Mihail Țumbru τον ενημερώνει ότι έλαβε το ποσό των 48 

φιορινιών που αντιστοιχούσαν σε 8 λίβρες μετάξι, τα οποία είχε πουλήσει στην αγορά της 

Timişoara προς 6 φιορίνια τη λίβρα
652

. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα του ιστορικού Iorga 

Nicolae και των αρχειακών συλλογών που εξέδωσε, απαντάται το όνομα Mileu, όπου 

παρουσιάζεται ότι συνεργαζόταν με τον έμπορο Panaiot με σκοπό την προώθηση των 

εμπορευμάτων τους στις μεγάλες αγορές, όπως αυτής που οργανωνόταν στην πόλη της 

Lipova
653

. Παράλληλα, σε αρχειακή συλλογή εγγράφων βρέθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό για 

οφειλόμενο ποσό από την αγοραπωλησία οικίας με έτος σύνταξης το 1782. Το έγγραφο 

μαρτυρά ότι ο πατέρας του Atanasie Mileu που κατοικούσε στο Lugoj απεβίωσε, με 

αποτέλεσμα ο γιος του να πουλήσει το σπίτι που περιήλθε στην κατοχή του GheorgheNica. 

Στην εγγυητική ο τελευταίος υπογράφει στην ελληνική γλώσσα και σημειώνει: «εγο ο γιοργις 

νικα καλος πλεροτις». Στην πίσω πλευρά του εγγράφου ο Mileu καταγράφει τις ετήσιες 

δόσεις που κατέβαλε ο αγοραστής για την αποπληρωμή του χρέους των 424 φιορινιών
654

.  

Τέλος, το 1774 σε επιστολή του καπετάνιου της κομπανίας Mihail Țumbru εντοπίζεται 

έλληνας έμπορος με το όνομα Dorotei Mileu. Σε αυτήν καταγράφεται ότι ο Dorotei Mileu 

εισέπραξε 100 φιορίνια για εμπορεύματα που πωλήθηκαν, ενώ τα απούλητα εμπορεύματά 

του επιστράφηκαν
655

. 

Gheorghe Nica. Ο συγκεκριμένος ήταν εγκατεστημένος στην πόλη του Lugoj με την 

οικογένεια του, όπου είχε αναπτύξει εμπορικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να έχει 

αποκτήσει ακίνητη περιουσία. Στη συλλογή των εγγράφων που αποδελτιώθηκαν βρέθηκαν 

αρχεία με την εμπορική δραστηριότητα και τις συναλλαγές του. Το πρώτο έγγραφο με έτος 

σύνταξης 16 Οκτωβρίου του 1773, αποτελεί συμφωνητικό μεταξύ του Ion Adam και του 

Gheorghe Nica για την αγοραπωλησία ενός αμπελώνα. Στο έγγραφο αγοραπωλησίας η τιμή 

πώλησης του αμπελώνα ορίστηκε στα 111 φιορίνια, τα οποία θα κατέβαλε ο Gheorghe Nica. 

Η συμβολαιογραφική πράξη επικυρώθηκε με την υπογραφή των μαρτύρων και την παρουσία 

ενόρκων
656

. Ο προαναφερόμενος φαίνεται να είχε αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην πόλη 
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του Lugoj, διότι το έτος 1782 αγόρασε από τον Athanasie Mileu μια οικία και στην ίδια 

συλλογή εγγράφων προέκυψε η απόδειξη είσπραξης με ημερομηνία 22 Μαΐου 1788, με την 

οποία εισπράττει τα συμφωνηθέντα μισθώματα από την ενοικίαση ενός οικήματος που 

λειτουργούσε ως χώρος εστίασης
657

. Μέσα από τη σειρά εγγράφων που αφορούν τα έτη 

1788-1800, διαπιστώθηκε ότι ο Gheorghe Nica πέθανε το 1788 και όρισε στη διαθήκη του 

τον πεθερό του, ιερέα Damaschin Ghina διαχειριστή των ζητημάτων που προκύπτουν μετά 

το θάνατό του
658

. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο υπήρχαν εγγραφές όλων των σχετικών 

εξόδων που περιελάμβαναν τις δαπάνες κηδείας, την προίκα για τα τέκνα του, αλλά και την 

διευθέτηση των οικονομικών του υποχρεώσεων σε διάφορους πιστωτές
659

. Σε συνέχεια του 

προηγούμενου εγγράφου, ακολουθεί η καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 

από τον ιερέα Damaschin Ghina και εκκαθαρίζονται τα έσοδά του για το έτος 1788 από τις 

διάφορες εμπορικές του δραστηριότητες
660

. Σε αρχείο της ίδιας συλλογής ανέκυψε ότι ο 

αποθανών Gheorghe Nica και ο διαχειριστής των οικονομικών υποθέσεων του, ιερέας 

Damaschin Ghina ήταν ενοικιαστές πάγκων στην αγορά και ιδιοκτήτες ταβέρνας για τα έτη 

1787 και 1788. Το συγκεκριμένο αρχείο ήταν καταχωρημένο στο Magistratul Lugojului 

Românesc, με το οποίο οι αρμόδιες οικονομικές αρχές του δημαρχείου κατέγραφαν τα έσοδα 

των επιχειρήσεών τους
661

.   

George Haioti. Σύμφωνα με τα κατάστιχα της ελληνικής κομπανίας του Braşov του έτους 

1774 στην πόλη του Lugoj βρισκόταν εγκαταστημένος ο έμπορος George Haioti. Σε 

επιστολή του Mihail Țumbru που συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα, αποδεικνύεται η 

συνεργασία της κομπανίας με τους εμπόρους του LugojHaioti και Liota. Το 1773 ο Haioti 

μέσω των επιχειρηματικών δικτύων και εκπροσώπων της κομπανίας απέστειλε στον Liota 

εμπορεύματα που περιελάμβαναν ενδύματα με σκοπό την πώληση τους
662

.   

Mihai Alexe Grecu. Ήταν έμπορος που έδρασε στην πόλη του Lugoj και συνέβαλε με 

δωρεές στα λειτουργικά έξοδα της ορθόδοξης εκκλησιαστικής κοινότητας. Ο Mihai Alexe        

γεννήθηκε το 1720 στην Μοσχόπολη, όμως μετά την καταστροφή της πόλης από τον Αλή 

Πασά διέφυγε στην πόλη Petrovaradin (NoviSad) και από εκεί έφτασε στο Lugoj. Στην πόλη 

αυτή ασχολήθηκε με το εμπόριο, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των εισαγωγών προϊόντων, 
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γεγονός που τον συνέδεε άμεσα με εμπορικούς αντιπροσώπους στην Timişoara. Βέβαια τα 

επιχειρηματικά δίκτυα με τα οποία συνδεόταν επαγγελματικά δεν περιορίζονταν μόνο στην 

περιοχή του Βανάτου, αφού είχε επεκταθεί και στις αγορές της Τρανσυλβανίας, όπως του 

Braşov, του Sibiu και του Cluj. Η οικονομική επιφάνεια που απέκτησε με το πέρασμα των 

χρόνων διαπιστώθηκε και από την συμβολή του στους κοινοτικούς θεσμούς της πόλης, όπως 

τις δωρεές αυτού και των μελών της οικογένειάς του στην εκκλησία.  Ο Mihai Grecu πέθανε 

το 1789 στο Lugoj
663

.  

Kosta Popovics. Στα αρχεία της πόλης του Lugoj  βρέθηκε ένα πιστοποιητικό του 1802 που 

αναφέρεται στον Kosta Popovics. Το παραπάνω αρχείο αποτελούσε πιστοποιητικό που είχε 

παραχωρηθεί από τις δημοτικές αρχές της πόλης στον προαναφερόμενο, ο οποίος 

πολιτογραφήθηκε μόνιμος κάτοικός της και ήταν 25 ετών. Ακόμη, σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που αντλούνται από το έγγραφο είχε ήδη τον Μάιο του 1801 καταθέσει αίτημα 

στις δημοτικές αρχές για να του εγκριθεί η νόμιμη διαμονή του σε αυτήν, ωστόσο αυτή 

εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 1802
664

. 

Dima Rosu. Σε εγγραφή στα δημοτικά αρχεία της πόλης για το έτος 1803, προέκυψε γραπτό 

αίτημα της χήρας του Dima Rosu προς τις αρμόδιες αρχές. Η χήρα του DimaRosu, ως 

κάτοικος της πόλης του Lugoj, απευθύνθηκε στις δημοτικές αρχές καθώς αντιμετώπιζε  

οικονομικά προβλήματα. Με το ανωτέρω αίτημα ζητούσε από τους δικαστές να άρουν 

κάποιους περιορισμούς που είχαν απαγγελθεί στην οικογένεια της, διότι επηρέαζαν την ίδια 

και δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την εβδομαδιαία τροφή της
665

. 

Dimitrie Nedelcu. Στο Lugoj γεννήθηκε το 1812 ο Dimitrie Nedelcu με καταγωγή από την 

Μοσχόπολη. Ο Nedelcu αναδείχθηκε σε μια σημαντική προσωπικότητα της Ουγγαρίας, διότι 

μετά τις σπουδές στην ιατρική, υπήρξε ένας από τους πρώτους ευρωπαίους καθηγητές στην 

επιστήμη της στοματολογίας. Στην εν λόγω έδρα της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής 

στην Πέστη δίδαξε για πάνω από 35 χρόνια
666

.  

Lațcu. Κατά την έρευνα των αρχείων βρέθηκε ένα πιστοποιητικό του 1816 σύμφωνα με το 

οποίο παραχωρούνταν ειδική άδεια στον πολίτη της πόλης Costa Lațcu από το δήμαρχο και 
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διοικητή του Lugoj
667

. Σε ένα άλλο έγγραφο που βρέθηκε στα δημοτικά αρχεία της πόλης 

εντοπίστηκε το όνομα Vasile Lațcu. Στο αρχείο αυτό εμφανίζεται ο Vasile Lațcu  σε μια 

απόδειξη πληρωμής για την ξυλεία που πούλησε στην πόλη του Lugoj, στις 10 Νοεμβρίου 

του 1851
668

.  

Demeter Theodory. Κατά την αρχειακή έρευνα στα δημοτικά μητρώα της πόλης του Lugoj 

βρέθηκε έγγραφο πληρωμής του 1851 για τον δάσκαλο Demeter Theodory. Στο παραπάνω 

έγγραφο φαίνεται ότι ο Demeter Theodory έλαβε το χρηματικό πόσο των 16 φιορινιών, τα 

οποία αποτελούσαν μέρος της μηνιαίας μισθοδοσίας του για τις υπηρεσίες που προσέφερε το 

Μάιο του 1851
669

. 

Marcu. Σε άλλο έγγραφο της ίδιας λυτής αρχειακής συλλογής του δημαρχείου του Lugoj 

εντοπίστηκε απόδειξη πληρωμής των Anna και Georg Marku. Η απόδειξη αφορούσε το ποσό 

που κατέβαλαν για την συντήρηση των ορφανών της Caterina Dima τον μήνα Οκτώβριο του 

1855
670

.  

Ioan Constantin. Μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα αποδεικνύεται ότι στην πόλη του 

Lugoj υπήρξε δάσκαλος των ελλήνων ο Ioan Constantin. Προφανώς υπήρχε σχολείο στο 

οποίο ο παραπάνω δάσκαλος επιμελούνταν την διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των νέων 

σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα. Ο δάσκαλος μέσα από την επιστολογραφία της 

κομπανίας του Sibiu, φαίνεται ότι επικοινωνεί μαζί τους. Σε επιστολή με ημερομηνία 30 

Δεκεμβρίου του 1774 γίνεται αναφορά στον ίδιο ως εξής: «Ιωάννης Κωνσταντίνου ο ποτέ 

διδάσκαλος των Ρωμαίων Λογγοζίου». Ακόμη σε επιστολή του 1776 με ημερομηνία 30 

Ιουνίου, ενημερώνει ο IoanConstantin ότι έχει λάβει την αμοιβή του δασκάλου για το μισό 

έτος
671

.  

Στην ίδια συλλογή εγγράφων του δημαρχείου της πόλης του Lugoj εντοπίστηκαν 

εγγραφές στα μητρώα που αφορούσαν διάφορα ζητήματα. Έτσι, κατά την αποδελτίωση 

αυτών των εγγραφών προέκυψαν διάφορα ονόματα που παρατίθενται στη συνέχεια.  

Αρχικά, στη διάρκεια της έρευνας των αρχείων σε φάκελο του δημαρχείου του Lugoj 

για δικαστικές υποθέσεις και άλλα ζητήματα του έτους 1791, βρέθηκε ένα χειρόγραφο 
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Πρωτόκολλο Εκκαθάρισης για την περιουσία του κατοίκου της πόλης Mihai Popa Manole. Ο 

παραπάνω φαίνεται ότι είχε χρηματικές οφειλές σε διάφορα πρόσωπα, τα οποία απαιτούσαν 

την ρευστοποίηση της περιουσίας του για να αποζημιωθούν. Στο ίδιο έγγραφο βρίσκεται 

συνημμένο έγγραφο που αποτελεί Πρωτόκολλο Προσφορών για την αγορά της περιουσίας 

του οφειλέτη. Στα ονόματα που καταθέτουν προσφορές συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα: 

Kosta Thodor, Nicolas Kaldaras, Manole Mitru
672

. 

Επίσης, βρέθηκαν έγγραφα της αυστριακής διοίκησης που αφορούσαν την 

ονομαστική καταγραφή κατοίκων της πόλης του Lugoj που είχαν φιλοξενήσει έναντι 

αμοιβής στρατιώτες σε ιδιωτικούς χώρους και κτίσματα που διέθεσαν προς ενοικίαση για το 

έτος 1802. Το έγγραφο φέρει τον τίτλο Consignatio (αποθετήριο), συντάχθηκε στην λατινική 

γλώσσα και παρουσιάζει σε στήλες τον αριθμό των στρατιωτών, τις ημέρες διαμονής και το 

ποσό των χρημάτων που κόστισε η φιλοξενία. Στην υπηρεσιακή περιγραφή του εγγράφου 

αναφέρεται ότι άνδρες στρατιώτες του πεζικού σώματος κατέλυσαν σε ιδιωτικά πανδοχεία. 

Από το έγγραφο προκύπτει ότι μεταξύ των άλλων ονομάτων ήταν και οι παρακάτω 

καταχωρημένοι στους κατοίκους της πόλης, Kosta Thodor, George Tunei, Gruja Marcu, 

George Lațcu, διέθεσαν ορόφους, μαγαζιά και υπόγεια για την φιλοξενία των στρατιωτών 

κατόπιν αμοιβής, η οποία καταβλήθηκε από την γενική στρατιωτική διοίκηση της περιοχής 

του Caransebes
673

. 

 Παράλληλα στην εξεταζόμενη αρχειακή συλλογή στις εγγραφές του έτους 1820 

συμπεριλαμβανόταν η εμπορική αλληλογραφία του Pachiura, που στάλθηκε από τον ίδιο   

προς διάφορους κατοίκους της πόλης για ανεξόφλητα χρέη. Το συγκεκριμένο αρχείο 

αποτέλεσε έκπληξη, διότι η περιγραφή στο ευρετήριο της αρχειακής συλλογής είχε 

καταχωρημένα λανθασμένα ονόματα και περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, από την μετάφραση 

του αρχείου αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες 

της πόλης του Lugoj. Οι επιστολές αφορούσαν την τελευταία περίοδο δράσης των εμπόρων, 

όπου ήδη είχαν αρχίσει να γίνονται εμφανείς οι δυσκολίες στην διεξαγωγή του εμπορίου. Οι 

περισσότερες επιστολές της περιόδου περιελάμβαναν ανεξόφλητα γραμμάτια, κακοπληρωτές 

συνεργάτες, κατασχέσεις εμπορευμάτων στα τελωνεία.   

Συγκεκριμένα, οι επιστολές έχουν την ίδια μορφή και το ίδιο περιεχόμενο, απλά 

αλλάζουν τα ονόματα των παραληπτών και τα διεκδικούμενα ποσά. Η επιστολή έχει επίσημη 
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μορφή με την προσφώνηση «αγαπητέ πολίτη της πόλης» και το περιεχόμενο είναι γραμμένο 

σε αυστηρό ύφος, ενώ λείπουν προσωπικές πληροφορίες. Έτσι, κάποιες από τις επιστολές 

αποστάλθηκαν στους Marku Katana, Costa Tinko, Andrei Stoja, George Gligorilov από τον 

Pachiura, ο οποίος ονόμαζε τους παραλήπτες οφειλέτες και απαιτούσε τα οφειλόμενα 

ποσά
674

. 

Σε συλλογή εγγράφων μεταξύ των ποικίλων αρχείων που υπάρχουν και άπτονται 

διαφόρων θεμάτων, αποφάσεων και πρακτικών της αψβουργικής μοναρχίας βρέθηκε και ένα 

έγγραφο άγνωστης προέλευσης και περιγραφής. Το έγγραφο αυτό ζητήθηκε για πρώτη φορά 

από ερευνητή, καθώς η γλώσσα γραφής του δεν επέτρεψε την αποδελτίωση του από την 

αρμόδια υπηρεσία. Το αρχείο αυτό τοποθετείται χρονολογικά στο έτος 1788 και σκιαγραφεί 

την οικονομική ανάπτυξη και εμπορική κίνηση των Ελλήνων που διέμεναν στο Lugoj. 

Πρόκειται για μια μονοσέλιδη καταγραφή στην ελληνική γλώσσα που συντάχθηκε στην 

πόλη του Lugoj και συμπεριλαμβάνει περιγραφές διαφόρων είδων ιματισμού και οικιακού 

εξοπλισμού
675

.  

 

3.3. Η αστική οργάνωση της πόλης του Lugoj  

 

Το Lugoj τον 18
ο
 αιώνα οργανώνεται γύρω από το κέντρο της πόλης που αποτελούσε 

τον κύριο πυρήνα της. Εκείνη την περίοδο στο κέντρο της πόλης υπήρχαν διοικητικά κτίρια, 

πανδοχεία και κτίσματα που ανήκαν σε εύπορους πολίτες. Ο ποταμός Timiş χώριζε τη πόλη 

σε δυο τομείς το Lugojului românească και το Lugojului german. Ουσιαστικά, οριοθετούσε 

τον γερμανικό τομέα που βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του ποταμού, εκεί όπου διέμεναν 

γερμανοί άποικοι και παράλληλα διατηρούσαν εμπορικά καταστήματα και κατοικίες
676

. Στην 

κεντρική αγορά της πόλης υπήρχαν κτίρια, των οποίων οι ισόγειοι χώροι ενοικιάζονταν για 

την λειτουργία καταστημάτων και οι όροφοι μισθώνονταν ως κατοικίες
677

. Τα δομικά υλικά 

για την κατασκευή των κτιρίων στην πόλη του Lugoj διέφεραν από αυτά πού 

χρησιμοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές στα περίχωρά του.  Έτσι, τα κτίσματα στο Lugoj 
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χτίζονταν από κατασκευαστικά υλικά ψημένου πηλού, ενώ της υπαίθρου από άχυρο 

καικαλάμια
678

.  

Η πόλη ήταν γνωστή για το παζάρι που διοργανώνονταν στο κέντρο της το οποίο 

προσέλκυε πολλούς εμπόρους από την περιοχή της Τρανσυλβανίας και του Βανάτου. Όπως 

προαναφέρθηκε στην αγορά της πόλης υπήρχαν πολλοί πάγκοι ελλήνων εμπόρων, ενώ τα 

ελληνικά ήταν μια από τις κυρίαρχες γλώσσες στο εμπόριο. Ειδικότερα, η αγορά 

τοποθετείται εντός των τειχών της πόλης (Cetate) στην περιοχή που ονομαζόταν Microraion 

II ή Unic γύρω από το ναό του Αγίου Νικολάου (SfântulNicolae)
679

.  Στην αγορά της πόλης 

την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές πηγές, οι Έλληνες πραγματοποιούσαν 

εμπορικές συναλλαγές στα πλαίσια που όριζαν τα αυτοκρατορικά διατάγματα και προνόμια 

της περιόδου που είχαν παραχωρηθεί από την αυστριακή και επαρχιακή διοίκηση τα οποία 

στόχευαν στην οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της περιοχής
680

.Το ακριβές φορολογικό 

καθεστώς της περιόδου από το οποίο διέπονταν οι εμπορικές σχέσεις δεν είναι ξεκάθαρο 

καθώς επηρεαζόταν από διάφορους παράγοντες όπως οι προθέσεις τις αυτοκρατορικής 

αυλής, οι σχέσεις με το πριγκιπάτο της Τρανσυλβανίας και η οθωμανική απειλή∙για το λόγο 

αυτό παραχωρούνταν φορολογικές ελαφρύνσεις με σκοπό την πληθυσμιακή ενίσχυση της 

μεθοριακής πόλης
681

.   

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Lay Heinrich που ασχολήθηκε με την αστική οργάνωση 

της πόλης του Lugoj, η ονομασία των δρόμων γινόταν με βάση την επαγγελματική συντεχνία 

που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Γύρωστο 1842 η περιοχή με 

την μεγαλύτερη εμπορική σημασία στονρουμανικότομέα (românească Lugojului) του Lugoj 

ήταν η κεντρική πλατεία και η Uliţa Olarilor (δρόμος αγγειοπλαστών)ενώ 

στονγερμανικότομέαήτανη Strada Magaziilor (ο δρόμος των αποθηκών), η Strada Pieţei (ο 

δρόμος της αγοράς) και διοικητική σημασία είχε η Strada Cazărmii (δρόμος του 

στρατιωτικού διοικητηρίου). Τον 19
ο
 αιώνα η πόλη επεκτείνεται και η ονοματοδοσία των 

δρόμων συνεχίζει να φανερώνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων και τις 
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ποικίλες όψεις της οικονομικής ζωής της πόλης. Επομένως,την περίοδο αυτή παρατηρείται 

ότι οι κάτοικοι που διέμεναν μόνιμα στην πόλη ασκούσαν επαγγέλματα όπως, του 

αρτοποιού, του κρεοπώλη, του γουναρά, του υποδηματοποιού, ενώ διατηρούσαν εκατέρωθεν 

των πλευρών των δρόμων μικρού ή μεσαίου μεγέθους βιοτεχνίες και εμπορεύονταν στις 

αγορές. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποια ονόματα οδών, όπως Uliţa Pâinii (οδός 

αρτοποιών), Uliţa cu Opinci (ο δρόμος των τσαγγαράδων), Strada Berăriei (ο δρόμος 

μπυραριών), Strada Blănarilor (ο δρόμος των γουναράδων), Uliţa Meseriaşilor (ο δρόμος των 

βιοτεχνιών) κ.α..
682

. 

Στο σημείο αυτό της διατριβής θα επιχειρηθεί η καταγραφή του κτιριακού 

αποθέματος της πόλης, ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι ο εντοπισμός οικιστικού 

αποθέματος που σχετίζεται με την ιστορική ελληνική παρουσία στην πόλη δεν κατέστη 

δυνατός. Παρά την επίμονη έρευνα στα αρχεία της πόλης, στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

δήμου και την επικοινωνία με ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία της πόλης δεν 

προέκυψαν πληροφορίες για τον εντοπισμό του. Βέβαια, τόσο η εγκατάσταση Ελλήνων και 

Μοσχοπολιτών όσο και η λειτουργία σχολείου επιβεβαιώνεται από τις βιβλιογραφικές 

πηγές∙ωστόσο δεν προέκυψε κάποια αξιόπιστη πηγή που θα βοηθούσε στον εντοπισμό του 

κτιριακού αποθέματος. Για το λόγο αυτό θεώρησα καλό να παραθέσω την περιγραφή 

κάποιων κτιρίων που σχετίζονται με την κοινωνική και θρησκευτική ζωή των κατοίκωντου 

Lugoj. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το πανδοχείο με την ονομασία Hanul Postei και οι ναοί 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου. 

 

Hanul Postei 

Το σημαντικότερο πανδοχείο της πόλης του Lugoj τον 18
ο
 αιώνα ήταν το κτίριο του 

Hanul Postei επί της σημερινής οδού 20 Decembrie 1989 με αριθμό 7, το οποίο σήμερα 

αποτελεί ένα από τα αξιοθέατά της. Η κάτοψη του κτιρίου οργανώνεται σε σχήμα L, όπου 

στο ισόγειό του υπάρχουν θολωτά κελάρια, ενώ στον πρώτο όροφο του κτιρίου τα δωμάτια 

έχουν προσανατολισμό προς την αυλή. Το κτίριο παρουσιάζει στοιχεία μπαρόκ στην 

πρόσοψή του. Η πρώτη γραπτή αναφορά για την λειτουργία του κτιρίου Hanul Postei 

εντοπίστηκε στα αρχεία της πόλης το 1726. Τον 18
ο
 αιώνα, στο πανδοχείο λειτουργούσε και 
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η ταχυδρομική υπηρεσία, ενώ την ίδια περίοδο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου 

άλλαξε κατόπιν δωρεάς του στην ορθόδοξη κοινότητα
683

. Το κτίριο του πανδοχείου 

ανακαινίστηκε το 1975 και στεγάζει στο ισόγειο τα κεντρικά γραφεία της ορθόδοξης 

κοινότητας ενώ στον πρώτο όροφο το μουσείο της ορθόδοξης κοινότητας με διάφορες 

συλλογές από την πόλη του Lugoj. 

Ο Ορθόδοξος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Lugoj – 

“AdormireaMaiciiDomnului” 

Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής εξαιτίας της έλευσης και εγκατάστασης 

ορθοδόξων εμπόρων και τεχνιτών στην πόλη στα μέσα του 18
ου

 αιώνα, πολύ σύντομα 

οδήγησε στην ανάγκη ανέγερσης ναού, όπου θα τελούνταν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

Η ανέγερση του ναού ξεκίνησε το 1759 και διήρκεσε μέχρι το 1766. Ως κτήτορας της 

εκκλησίας εμφανίζεται ο Gabriel Gureanu. Το 1766 παράλληλα με τα θυρανοίξια του ναού,  

χειροτονήθηκε επίσκοπος ο Ioan Gerogevici. Η εκκλησία ακολουθεί το ρυθμό του μπαρόκ με 

κάποια πρόσθετα ορθόδοξα στοιχεία και διαθέτει δυο κωδωνοστάσια στην πρόσοψή της, η 

αγορά των οποίων πραγματοποιήθηκε από χρήματα Ελλήνων το 1778
684

. Ο ναός είναι 

γνωστός ως η εκκλησία με τους δύο πύργους.  

Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου – “SfântulNicolae”  

 Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου από τους ιστορικούς λογίζεται η πιο παλιά 

ορθόδοξη εκκλησία της πόλης. Σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες χτίστηκε τον 15
ο
 αιώνα, 

όμως επειδή ο μικρός ναός ήταν φτιαγμένος από ξύλο με το πέρασμα του χρόνου 

κατέρρευσε. Το 1726 ο διοικητής της περιοχής Lugoj, Caransebes και Lipova, IoanRaț, 

αποκατέστησε τον ναό του Αγίου Νικολάου και έχτισε το κωδωνοστάσιο. Στην πρόσοψή του 

υπάρχει η κτητορική επιγραφή:  (RE)AEDIFICATA HAEC EC(C)LESIA PER ME IOANNEM 

RATZ DE MEHADIA, SUPREMUM PR(A)EFECTUM INCLYTORUM DISTRICTU(U)M 

LUGOS, CARANSEBES ET LIPPA. ANNODOMINI 1726, DIE 19(A) JUNII. Στα αρχεία του 

ναού υπάρχει μαρτυρία ότι γύρω στο 1837 οι ορθόδοξοι του μη ενωτικού δόγματος που 

πρόσκεινται στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, αντιτάχθηκαν στον καθολικισμό και 

παρέμειναν πιστοί στον διαχωρισμό με τη Ρώμη: «...Graeco non unito ritui incolis 
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Lugosiensibis reliquandam esse».
685

 Το 1879 η εκκλησία κατεδαφίστηκε και σήμερα 

απέμεινε μόνο το κωδωνοστάσιο της, το οποίο αποτελεί ιστορικό μνημείο για την πόλη. 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ 

 

 Η Τρανσυλβανία αποτελεί την δεύτερη περιοχή μελέτης της ελληνικής παρουσίας και 

συγκεκριμένα η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε στην ιστορική πρωτεύουσα της 

Τρανσυλβανίας, την πόλη του Cluj-Napoca. Η περιοχή της Τρανσυλβανίας παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον διότι στις πόλεις του Braşov και του Sibiu οργανώθηκαν οι πρώτες 

ελληνικές κομπανίες, οι οποίες διεκπεραίωναν μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών με τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως την Βιέννη και την 

Πέστη. Η παρουσία των δυο κομπανιών ενθάρρυνε την εγκατάσταση και άλλων εμπόρων σε 

πόλεις της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι συνεργαζόταν στενά με τις κομπανίες των δυο 

πόλεων λειτουργώντας ως αντιπρόσωποι τους. Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια 

προσπάθεια μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή να σκιαγραφηθεί τόσο ο κομβικός 

ρόλος της Τρανσυλβανίας στο εμπόριο των ανατολικών προϊόντων προς την Δύση όσο και οι 

σχέσεις της με το Ουγγρικό Βασίλειο, την Αυτοκρατορία των Αψβούργων, τις 

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και την Οθωμανική Αυτοκρατορία που επηρέασαν τις εμπορικές 

συναλλαγές των οθωμανών υπηκόων εμπόρων. Η συγκριτική παρουσίαση της οικονομικής, 

διοικητικής, πολιτικής και κοινωνικής δομής της Τρανσυλβανίας καταδεικνύει τους 

παράγοντες που συνέβαλαν στην παρουσία και εγκατάσταση ελλήνων εμπόρων στην 

ευρύτερη περιοχή.      

 

4.1 Ιστορική αναδρομή για την περιοχή της Τρανσυλβανίας 

 

Σημαντικό γεγονός στην εξέλιξη της Τρανσυλβανίας υπήρξε η κατάκτηση της 

τρανσυλβανικής λεκάνης από τους Ούγγρους και η προσάρτηση της περιοχής στο ουγγρικό 

βασίλειο. Η περιοχή της Τρανσυλβανίας μετατράπηκε σε ουγγρικό βοεβοδάτο από το τέλος 

του 12
ου

 αιώνα μέχρι και το 1540
686

. Τον 13
ο
 και 14

ο
 αιώνα η περιοχή εποικίστηκε από 

Σέκουλους (ουγγρικό φύλο) και Σάξονες αποίκους (γερμανικό φύλο), οι οποίοι 

διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική δομή του Βοεβοδάτου της 

Τρανσυλβανίας
687

. Η διοίκηση των κοινοτήτων ασκούνταν από τον βοεβόδα, ο οποίος ήταν 

υπόλογος στον βασιλιά της Ουγγαρίας, ενώ το σύστημα της φεουδαρχίας εκείνη την περίοδο 
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προκαλούσε διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ των εθνοτήτων που ήταν εγκατεστημένοι 

εκεί. Οι φεουδάρχες και ο τρόπος διοίκησής τους καταπίεζε την κατώτερη τάξη των 

αγροτών/ δουλοπάροικων, εφόσον ιδιαίτερα προνόμια απολάμβανε μόνο η αριστοκρατική 

τάξη των Σέκουλων και των Σαξόνων που κατείχε γη και τίτλους ευγενείας από τον 

βασιλιά
688

.   

Η εισβολή των Οθωμανών στην βαλκανική χερσόνησο επηρέασε και την ιστορική 

εξέλιξη της Τρανσυλβανίας, διότι οι Οθωμανοί επιθυμούσαν την επέκτασή τους προς την 

Ουγγαρία. Συγκεκριμένα στη μάχη του Μόχατς το 1526 τα στρατεύματα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας νίκησαν τους Ούγγρους και η Τρανσυλβανία με διοικητή τον πρώην βοεβόδα 

JohnZápolya μετατράπηκε σε αυτόνομο Πριγκιπάτο μετά από συγκρούσεις με τον νόμιμο 

Βασιλιά της Ουγγαρίας. Παρά τις προσπάθειες της αυστροουγγρικής διοίκησης να 

επανακτήσουν την Τρανσυλβανία και να ενώσουν όλη την Ουγγαρία, η Τρανσυλβανία 

παρέμενε ανεξάρτητο πριγκιπάτο με την υποστήριξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο 

πρόσωπο του John Zápolya
689

. Με την συνθήκη του Nagyvarád οι δυο αυτοκράτορες 

αναγνώρισαν ο ένας την εξουσία του άλλου και το 1541 η Τρανσυλβανία έγινε αυτόνομο 

πριγκιπάτο φόρου υποτελές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
690

. Η επίσημη ίδρυση της 

αυτόνομης Ηγεμονίας υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης πραγματώθηκε με την 

απόφαση της ουγγρικής Δίαιτας (1541), αλλά και από τις επόμενες συνόδους της το 1542 και 

το 1543, ενώ από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν 

επιβεβαίωσε την αυτονομία της περιοχής με αυτοκρατορικό φιρμάνι το έτος 1566
691

. Το 

αυτόνομο πριγκιπάτο που δημιουργήθηκε, περιελάμβανε εκτός από το βοεβοδάτο της 

Τρανσυλβανίας και τις περιοχές που ονομάζονταν «Patrium regni Hungariae», δηλαδή την 

περιοχή του Mara- Mureş και του Βανάτου
692

. Το καθεστώς αυτό θα διαρκέσει μέχρι και το 

έτος 1699 οπότε και υπογράφηκε η συνθήκη των Καρλοβικίων (Karlowitz), σύμφωνα με την 

οποία η Υψηλή Πύλη παραιτούνταν από τις αξιώσεις της προς το πριγκιπάτο. 
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Η περιοχή της Τρανσυλβανίας κατά την περίοδο αυτή διατήρησε την πολιτική και 

διοικητική οργάνωση του προηγούμενου καθεστώτος, του βοεβοδάτου, γεγονός που σήμαινε 

την συγκέντρωση όλων των πολιτικών, διοικητικών, στρατιωτικών και δικαστικών εξουσιών 

στο πρόσωπο του Πρίγκιπα
693

. Η εθνολογική σύσταση του αυτόνομου πριγκιπάτου 

περιελάμβανε ούγγρους φεουδάρχες και αστούς, σάξονες τεχνίτες και εμπόρους που ήταν 

συγκεντρωμένοι σε οχυρωμένες πόλεις και απολάμβαναν ειδικά πολιτικά, οικονομικά, 

κοινωνικά και δικαστικά προνόμια, Σεκούλους και τέλος αυτόχθονους Ρουμάνους, οι οποίοι 

ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι και αργότερα έγιναν τεχνίτες και έμποροι (την περίοδο αυτή 

οι Ρουμάνοι δεν είχαν παρά μόνο τα υποτυπώδη δικαιώματα)
694

. Το κριτήριο για την 

οργάνωση και διοίκηση των κομητειών, επαρχιών και κοινοτήτων της Τρανσυλβανίας 

αποτελούσαν η εθνικότητα και το θρήσκευμα των κατοίκων, ενώ η άσκηση της εξουσίας 

ασκούνταν από τον Πρίγκιπα, την Δίαιτα και το Magistratul (Δημοτικό Συμβούλιο)
695

. 

Ακολουθώντας το πρότυπο του αυτόνομου καθεστώτος των Παραδουνάβιων 

Ηγεμονιών, ο πρίγκιπας της Τρανσυλβανίας μπορεί να συγκέντρωνε στο πρόσωπό του 

διευρυμένες εξουσίες δεν έπαυε όμως να είναι υπόλογος στην Υψηλή Πύλη. Ο σουλτάνος  

πολλές φορές παρέμβαινε τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στα εσωτερικά θέματα του 

πριγκιπάτου, όπως στην εκλογή του ηγεμόνα από την Δίαιτα στοχεύοντας έμμεσα στην 

προάσπιση των συμφερόντων του
696

. Η Δίαιτα, το κυριότερο διοικητικό όργανο της 

περιοχής, συγκαλούνταν μία ή δυο φορές το χρόνο και λάμβανε αποφάσεις καίριες για την 

διοικητική οργάνωση και δομή του Πριγκιπάτου με αποτέλεσμα οι αποφάσεις αυτές να 

αποτελούν τους νόμους της Τρανσυλβανίας
697

. Πολύ συχνά, όμως, ο Πρίγκιπας της 

Τρανσυλβανίας παρέμβαινε στο έργο της Δίαιτας και επέβαλε την άποψη του, γι’ αυτό το 

λόγο στα μέσα του 16
ου

 αιώνα (1556), η Δίαιτα πέτυχε την ίδρυση της Καγκελαρίας για να 
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περιορίσει τις αρμοδιότητες του ηγεμόνα εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τα 

συμφέροντα των τάξεων που εκπροσωπούσε
698

. 

Ο ανταγωνισμός της Αψβουργικής και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για την 

περιοχή της Τρανσυλβανίας κράτησε για δύο και πλέον αιώνες με τους Πρίγκιπές της μέσω 

των διαταγμάτων τους, μεταξύ διαστημάτων ειρήνης και μικροσυγκρούσεων, να προσπαθούν 

να οργανώσουν την διοικητική και οικονομική της δομή. Η ήττα των Οθωμανών στη μάχη 

της Βιέννης το 1683 επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη των γεγονότων που αφορούσε το 

καθεστώς του Πριγκιπάτου. Στις 9 Μαΐου του 1688 η Τρανσυλβανία με έγγραφη δήλωσή της  

παραιτήθηκε εκούσια από την οθωμανική επικυριαρχία και τέθηκε υπό την προστασία του 

αψβούργου αυτοκράτορα με αντάλλαγμα την επικύρωση των ελευθεριών και προνομίων της 

από την κεντρική διοίκηση στην Βιέννη
699

.Τα γεγονότα που ακολούθησαν συνετέλεσαν στην 

ολοένα και ταχύτερη προσάρτηση της Τρανσυλβανίας στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων. 

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Πρίγκιπα της Τρανσυλβανίας MihaiApafy και της 

Αψβουργικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησαν το 1685, ενώ το 1688 η πολιτικοοικονομική 

κατάσταση και η επικείμενη εισβολή των αυστριακών στρατευμάτων τον ανάγκασε να 

απαρνηθεί την οθωμανική επικυριαρχία και να δηλώσει «ειλικρινή πίστη» προς την Αγία 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η χώρα περνά στην προστασία του αυστριακού θρόνου και ζητά να 

της αναγνωριστούν θρησκευτικές ελευθερίες και προνόμια, ενώ τα αυστριακά στρατεύματα 

εγκατέστησαν φρουρές στα εδάφη της εξαιτίας της συνεχούς οθωμανικής απειλής
700

.  

Το έτος 1691ο αυτοκράτορας Leopold Ι προσπάθησε να αναμορφώσει την διοικητικό 

και οικονομικό καθεστώς της Τρανσυλβανίας εκδίδοντας αυτοκρατορική Πατέντα με την 

οποία αντικατέστησε το σύνταγμα της και τους Πρίγκιπες με αυτοκρατορικούς κυβερνήτες 

με αποτέλεσμα να θέσει υπό αψβουργικό έλεγχο την περιοχή
701

. Με την συνθήκη του 

Πασσάροβιτς (1718) η Τρανσυλβανία με το διακριτικό τίτλο Μεγάλο Πριγκιπάτο της 

Τρανσυλβανίας προστέθηκε στα εδάφη της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων με λιγότερη, 

ωστόσο, αυτονομία από το προηγούμενο καθεστώς καθώς η τρανσυλβανική Δίαιτα δεν 
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διέθετε καμία αρμοδιότητα, απλά επικύρωνε τις αποφάσεις των αυτοκρατόρων
702

. Η 

Τρανσυλβανία μετά το 1701 ήταν τυπικά μόνο αυτόνομη, διότι οι αποφάσεις για σοβαρά 

διοικητικά και οικονομικά θέματα λαμβάνονταν απευθείας από την κεντρική διοίκηση στη 

Βιέννη. Ουσιαστικά, η Δίαιτα περιορίστηκε σε δευτερεύοντα ζητήματα. Η Κυβέρνηση 

(Gubernium) αποτελούμενη από 12 μυστικούς συμβούλους που έδρευε στο Sibiu και 

εκπροσωπούσε τον αυτοκράτορα, ενώ είχε ιδρυθεί η Αυλική Καγκελαρία της Τρανσυλβανίας 

με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής του 

Στέμματος
703

. Η Τρανσυλβανία αποτέλεσε το νοτιο-ανατολικό άκρο της Αγίας Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας μέχρι και το 1854 με μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία για την 

Αψβουργική Μοναρχία, διότι αφενός αποτελούσε μια νέα αγορά για τα αυστριακά προϊόντα 

και αφετέρου παρουσίαζε μεγάλη εμπορική κίνηση με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία.   

Τον 19
ο
 αιώνα στην Τρανσυλβανία έλαβαν χώρα μια σειρά γεγονότων ανταγωνισμού 

μεταξύ της Ουγγαρίας και της κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης που για άλλη μια φορά 

επηρέασαν την ιστορική της πορεία. Ειδικότερα, το 1848 πραγματοποιήθηκε η ουγγρική 

επανάσταση με σκοπό την ένωση της Ουγγαρίας με την Τρανσυλβανία και την αυτονόμησή 

τους από την αυτοκρατορία των Αψβούργων
704

. Οι κινήσεις για την αυτονόμηση απέτυχαν 

αλλά την περίοδο αυτή ηγετική μορφή στην Τρανσυλβανία αποτελεί ο επίσκοπος 

AndreiSaguna, ο οποίος μάχονταν για περισσότερες ελευθερίες και δικαιώματα για το λαό 

της Τρανσυλβανίας
705

. Μετά τον Αυστρο-ουγγρικό συμβιβασμό το 1867, η Τρανσυλβανία 

έπαψε να αποτελεί αυτόνομο πριγκιπάτο και ενσωματώνεται στην Ουγγαρία ως μέρος της 

Αυστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας
706

. 
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Οι αποφάσεις της καγκελαρίας στη Βιέννη αποστέλλονταν με την μορφή διαταγής 

στην αυλική επιτροπή της Ουγγαρίας και της Τρανσυλβανίας. Από αυτές, όπως και στο 

Βανάτο, καθορίζονταν ο τρόπος διεξαγωγής του εμπορίου με την Οθωμανική αυτοκρατορία 

μέσω των οθωμανών υπηκόων, οι τιμές των προϊόντων που εισάγονταν και το ύψος των 

τελωνειακών εισφορών που όφειλαν να καταβάλουν στα κατά τόπους τελωνεία
707

. Ακόμη, 

προς τις ίδιες διοικητικές αρχές η καγκελαρία στη Βιέννη συχνά απέστελλε υπομνήματα με 

τα οποία απαιτούσε αυστηρούς ελέγχους στα τελωνεία και την υποχρεωτική επίδειξη των 

διαβατηρίων από τους εμπόρους.  Διαφορετικά εντέλλονταν να μην επιτρέπεται η είσοδος 

και προώθηση των εμπόρων και των προϊόντων στην χώρα
708

. Ουσιαστικά, τα δημοτικά 

αρχεία παρέχουν πλήθος εγγράφων που φανερώνουν τον ακριβή τρόπο και τους όρους με 

τους οποίους διεξάγονταν το εμπόριο από τους οθωμανούς υπηκόους στην Τρανσυλβανία. Οι 

παραπάνω διαταγές αποτελούν άλλη μια προϋπόθεση που λειτούργησε καταλυτικά στην 

προσέλκυση εμπόρων της νότιας Βαλκανικής στις πόλεις της Τρανσυλβανίας σε συνδυασμό 

με τους εμπορικούς δρόμους που είχαν αναπτυχθεί εκεί. Η οικονομία της περιοχής 

παραδοσιακά στηριζόταν στην εξορυκτική εκμετάλλευση του υπεδάφους, αλλά τον 17
ο
 έως 

τα μέσα του 19
ου

 αιώνα το εμπόριο των ανατολικών προϊόντων αποτελούσε κύριο παράγοντα 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Η οικονομία της Τρανσυλβανίας από τις πρώτες ιστορικές αναφορές φαίνεται ότι 

στηριζόταν στο πλούσιο υπέδαφός της, στη γεωργία και την κτηνοτροφία και τέλος στο 

εμπόριο με τις γειτονικές περιοχές. Η περιοχή της Τρανσυλβανίας διαθέτει μέχρι και σήμερα 

πλούσιο υπέδαφος για το λόγο αυτό η ύπαρξη μεταλλείων πολύτιμων μετάλλων από τον 14
ο
 

αιώνα ακόμη προσέλκυε το ενδιαφέρον, αλλά και προσέδιδε μια ιδιαίτερη δυναμική στην 

οικονομία της περιοχής
709

. Τα μεταλλεία ήταν στην κατοχή του Ηγεμόνα της 

Τρανσυλβανίας, ο οποίος τα παραχωρούσε προς ενοικίαση σε ντόπιους ευγενείς, αλλά και σε 

ξένους που έφταναν στην περιοχή∙ μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν και Έλληνες
710

. Η 

ύπαρξη αυτών των μεταλλείων και οι οικονομικές προοπτικές της περιοχής συχνά την 
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μετέτρεπαν σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ της Αυστροουγγαρίας και της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας οι οποίες στόχευαν στην κατάκτηση και προσάρτησή της
711

. 

Παράλληλα, σημαντική θέση στην οικονομία της περιοχής κατείχε η γεωργία με την 

καλλιέργεια δημητριακών και η κτηνοτροφία με την εκτροφή μεγάλων κοπαδιών από 

ευγενείς γαιοκτήμονες, οι οποίοι απασχολούσαν πλήθος ντόπιων δουλοπάροικων
712

.Τον 

μεσαίωνα η περιοχή γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο εξαιτίας των 

μεταλλείων, αλλά και λόγω της εμπορικής κίνησης σιτηρών και αιγοπροβάτων που 

σημειώθηκε εκεί με τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Η συνέπεια των παραπάνω ήταν να 

συγκροτηθούν οργανωμένα οικιστικά κέντρα από τους Σάξονες, τα οποία κυριάρχησαν στο 

εμπόριο μέχρι και τον 19
ο
 αιώνα. Το εμπόριο κατείχε ισχυρή θέση στην οικονομία∙ για το 

λόγο αυτό σε σημεία κλειδιά των εμπορικών δρόμων υπήρχαν φρούρια με σκοπό την 

προστασία των εμπόρων από επιδρομές ληστών. Τα οχυρά αυτά εντοπίζονται στην ύπαιθρο 

σε περιοχές όπως Μπόλογκα, Ντέβα, Χουνεντοάρα, Σίρια γεγονός που αποδεικνύει τις 

εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή μεταξύ της Τρανσυλβανίας με τις 

Ηγεμονίες και το Βανάτο
713

. Την περίοδο εκείνη οι Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εισήγαγαν τα 

περισσότερα προϊόντα από την Τρανσυλβανία, ενώ έμποροι της περιοχής μετακινούνταν από 

την Κωνσταντινούπολη μέχρι την πόλη της Timişoara με σκοπό την προώθηση των 

προϊόντων όπως χαλιών και υφασμάτων που επιθυμούσαν οι πρίγκιπες των Ηγεμονιών
714

.  

Μέχρι τα μέσα του 16
ου

 αιώνα το εμπόριο βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια των 

Σαξόνων, οι οποίοι δημιούργησαν κατά το πρότυπο των γερμανικών μεσαιωνικών πόλεων 

ισχυρά οικιστικά σύνολα που απολάμβαναν διάφορα προνόμια και διοικητική αυτονομία
715

. 

Η οικονομία οργανώθηκε με ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο∙ τα διάφορα επαγγέλματα 

                                                           
711

Diaconescu Marius, Α Forerunner of Capitalism in Central Europe in Mid-Sixteen Century: Peter Deák 

Szentgyörgyi of Baia Mare, στο: Economy and Society in Central and Eastern Europe, Territory, Population, 

Consumption, Papers of the International Conference held in Alba Julia, April 25-27, 2013, επιμέλεια: Dumitran 

Daniel, Moga Valer, Ed.Lit, 2013, σελ. 7. 
712

Pap Francisc, Aspecte ale circulaţiei monetare în Transilvania între anii 1571-1691, Acta Musei Napocensis 

II. Istorie, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 1994, 65-83. 
713

Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor statului Din Republica Socialistă România, 

Chidul Microfilmelor, Vol. I.  Documente din Arhivele Străine, Bucureşti 1978, R 153, c 1280-1474, 1505-

1780, σελ. 77. Μπρατουλάνκου Άνκα, Φρούρια στη Ρουμανία, Βαλκάνια, Καθημερινή Επτά Ημέρες, τ.μ. ΜΒ΄, 

σελ. 51-52. Mehedinti Prof., What is Transylvania, Romanian Historical Studies, Miami Beach, Florida 1986, 

σελ. 56. 
714

Péter Katalin, The Latter Ottoman Period and Royal Hungary, 1606-1711, στο: History of Hungary, 

επιμέλεια: Sugar F. Peter, Hánák Péter, Frank Tibor, Indiana University Press, Bloomington, 1994, σελ. 105-

107. 
715

Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor statului Din Republica Socialistă România, 

Chidul Microfilmelor, Vol. I.  Documente din Arhivele Străine, Bucureşti 1978, R 153, c 1280-1474, 1505-

1780, σελ. 77. Verdery Katherine, Transylvanian Villagers. Three centuries of political economic and ethnic 

change, University California Press, σελ.146.  



222 
 

την ίδια περίοδο ήταν οργανωμένα σε συντεχνίες, αρχικά μέσα σε κάθε πόλη και αργότερα 

σε επαγγελματικές συσσωματώσεις μεταξύ των πόλεων. Η συντεχνιακή οργάνωση είχε ως 

αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εσωτερικό τελωνειακό δίκτυο και ο φορολογικός μηχανισμός 

των επαγγελματιών, τα οποία δημιούργησαν το σύστημα εκμίσθωσης φόρων και δασμών από 

τις εμπορικές κομπανίες
716

. 

 Η ανάπτυξη του εμπορίου των ανατολικών προϊόντων στην Τρανσυλβανία 

προκάλεσε την άφιξη πλήθους ξένων εμπόρων που τα προωθούσαν στις περιοχές της 

Ουγγαρίας και του Βανάτου. Οι μεθοριακοί σταθμοί με τις περιοχές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας από τους οποίους διέρχονταν τα προϊόντα και οι έμποροι με τελικό σταθμό 

τις πόλεις της Τρανσυλβανίας ήταν το TurnuRoşu, Bran, Buzău, Breţcu, Ghimeş και 

Βȋrgau
717

. Το καθεστώς που ίσχυε για τα προϊόντα και τους εμπόρους που διέρχονταν από 

εκεί έχει αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Από τα μέσα μέχρι και τα τέλη του 16
ου

 αιώνα 

όσον αφορά το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο της ευρύτερης περιοχής η τρανσυλβανική 

Δίαιτα προσπάθησε με τις αποφάσεις της να ρυθμίσει τον τρόπο ορθής και απρόσκοπτης 

διεξαγωγής του. 

Ο κύριος στόχος των αποφάσεων της Δίαιτας την περίοδο αυτή ήταν: α) η 

παρεμπόδιση της εξαγωγής πολύτιμων μετάλλων και ορυκτών, β) η παρεμπόδιση της 

λαθραίας εισαγωγής ειδών πολυτελείας και εξαγωγής νομίσματος και γ) ο έλεγχος των τιμών 

των εισαγόμενων ειδών
718

. Οι Σάξονες κυριαρχούσαν στο εμπόριο και κατείχαν τα 

περισσότερα προνόμια για την διεξαγωγή του∙ προσπαθούσαν να προστατευθούν από τους 

ξένους εμπόρους ( Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι, Ρουμάνοι των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών, 

Λεβαντίνοι, Σέρβοι, Τούρκοι και Βούλγαροι), οι οποίοι διεξήγαν μεγάλο μέρος του 

εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Τρανσυλβανίας
719

. Ο ανταγωνισμός των Σαξόνων 

και των ξένων εμπόρων μεταφέρεται στο επίπεδο της παραχώρησης των προνομίων από το 

ηγεμονικό καθεστώς για την είσπραξη των τελών από τους εμπόρους που συμμετείχαν σε 
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εμποροπανηγύρεις. Η εμπορική κίνηση των ξένων στην εσωτερική αγορά περιοριζόταν με  

αυτό τον τρόπο, διότι υποχρεώνονταν να αποθηκεύουν και να πωλούν τα εισαγόμενα αγαθά 

σε καθορισμένους δημοτικούς χώρους με επιδιωκόμενο στόχο να πληρώνονται τα τέλη στην 

πόλη και να ελέγχονται οι τιμές. Οι δασμοί που εισέπραττε η κάθε πόλη ήταν το 5% 

(vigessima) ή το 3% (tricessima) της αξίας των εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων, τους 

οποίους έπρεπε να πληρώσει ο έμπορος στα τελωνεία της Τρανσυλβανίας μαζί με τον 

αντίστοιχο τελωνειακό δασμό
720

. 

Τα πριγκιπικά προνόμια όριζαν τις εμπορικές συναλλαγές και την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της χώρας, αφού παραχωρήθηκαν από τον Πρίγκιπα Rákóczi 

Ι για να καθορίζουν την οικονομική ζωή του πριγκιπάτου. Το 1711 μετά την προσάρτηση της 

Τρανσυλβανίας από την Αψβουργική Μοναρχία στα εδάφη της, γενικότερες μεταρρυθμίσεις 

λαμβάνουν χώρα και αναμορφώνουν την οικονομική πορεία της. Η οικονομία της περιοχής 

καθορίστηκε σύμφωνα με τις αυτοκρατορικές πατέντες που εκδόθηκαν και κυρίως με 

αυτοκρατορικά διατάγματα για το καθεστώς των εμπορικών συναλλαγών, ώστε να 

εξυπηρετείται η πολιτική που ακολουθούσε η κεντρική διοίκηση. Η επιδίωξη της για την 

κυριαρχία της στις αγορές της Ανατολής επέφερε την αύξηση του εισαγωγικού εμπορίου και 

την ενεργότερη εμπλοκή οθωμανών υπηκόων εμπόρων στις αρχές του18
ου

 αιώνα,οι οποίοι 

οργάνωσαν εμπορικές εταιρείες και αργότερα εμπορικούς οίκους
721

. Στα μέσα του 18
ου

 οι 

αυξημένες ανάγκες της κεντρικής αυτοκρατορικής διοίκησης σε χρήματα εξαιτίας των 

πολεμικών συγκρούσεων είχε ως αποτέλεσμα να ασκηθεί αυστηρότερη οικονομική και 

δημοσιονομική πολιτική από τους εκπροσώπους του Στέμματος διότι από την μια πλευρά 

επιθυμούσαν την αύξηση των δημόσιων εσόδων από τα τελωνεία, τις αλυκές, τα ορυχεία και 

από την άλλη ασκούσαν εμποροκρατική πολιτική υπέρ των «κληρονομικών» επαρχιών του 

στέμματος
722

. Μια χαρακτηριστική διαταγή του έτους 1789 της καγκελαρίας στη Βιέννη 

προς την αυλική επιτροπή της Τρανσυλβανίας, αποδεικνύει την προσπάθεια της 

αυτοκρατορικής κεντρικής διοίκησης να περιορίσει την παρουσία οθωμανών υπηκόων 
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εμπόρων με την πολιτική της πολιτογραφήσεως. Έτσι, στην διαταγή υπενθύμιζε την 

αυτοκρατορική πατέντα του IosifII, σύμφωνα με την οποία οι αυστριακοί πολίτες θα 

απολάμβαναν ειδικό προνομιακό δασμολογικό και τελωνειακό καθεστώς στις εμπορικές 

συναλλαγές τους σε σχέση με όσους διατηρούσαν την οθωμανική υπηκοότητα
723

.    

Η οικονομία της Τρανσυλβανίας γνώρισε μεγάλη άνθιση κατά την διάρκεια του 18
ου

 

αιώνα λόγω της αυξημένης εμπορικής κίνησης που παρατηρήθηκε μεταξύ των δυο 

αυτοκρατοριών. Η γεωργία και η κτηνοτροφία παρέμεναν στα χέρια των ευγενών, αλλά κατά 

την περίοδο βασιλείας της MariaTheresa βελτιώθηκε η θέση των δουλοπάροικων που όλο 

και συχνότερα επαναστατούσαν. Στις αρχές του 19
ου

 αιώνα ο αριθμός των εμπορικών 

συναλλαγών μειώθηκε, ενώ λίγο αργότερα στο δεύτερο μισό του αιώνα, η ανάπτυξη της 

ατμοπλοΐας επέφερε την παρακμή και τον μαρασμό των εμπορικών εταιρειών με αποτέλεσμα 

την μετατόπιση του εμπορικού ενδιαφέροντος σε νοτιότερες περιοχές των Παραδουνάβιων 

Ηγεμονιών.  

 

4.2. Η περίπτωση μελέτης της πόλης CLUJ-NAPOCA 

 

Η έρευνα στην πόλη του Cluj-Napoca για τον εντοπισμό στοιχείων που θα 

πιστοποιούσαν την ελληνική παρουσία σε αυτήν πραγματοποιήθηκε στα Εθνικά Αρχεία της 

πόλης, στην ορθόδοξη αρχιεπισκοπή (OrtodoxArhiepiscopate) και στον ιερό ναό της Αγίας 

Τρίαδος. Ταυτόχρονα κάποιες πληροφορίες αντλήθηκαν κατόπιν συνέντευξης και συζήτησης 

με την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της πόλης κα. Eleni Petru, αλλά και με τον 

εφημέριο του ναού της Αγίας Τριάδος, κ. Ioan Jeler. Η έρευνα για την ελληνική παρουσία 

στην πόλη δεν απέδωσε μεγάλο όγκο χειρόγραφων εγγράφων και αρχειακών συλλογών. 

Διαφωτιστική, όμως, στάθηκε μια αρχειακή συλλογή που εντοπίστηκε στα δημοτικά αρχεία 

της πόλης για την ορθόδοξη εκκλησία της πόλης στην οποία συμπεριλαμβάνονταν οι 

ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των ορθόδοξων κατοίκων. Η αποδελτίωση της συλλογής αυτής 

και η συνέντευξη του εφημέριου του ναού απέδωσαν μια σειρά ονομάτων που τεκμηρίωσαν 

και απέδειξαν την παρουσία ελλήνων στην πόλη. Τέλος, οι δωρεές στις ορθόδοξες 

εκκλησίες, τα ταφικά μνημεία και οι αναφορές στα κρατικά αρχεία της πόλης πιστοποιούν 

την εγκατάσταση Eλλήνων στην πόλη του Cluj και τα προάστιά του. 
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Η εγκατάσταση ελλήνων εμπόρων στην βόρεια περιοχή της Τρανσυλβανίας και 

ιδιαίτερα στον ιστορικό νομό του Cluj συμπίπτει χρονικά με την εγκατάσταση Ελλήνων σε 

διάφορες πόλεις του ανατολικού Ουγγρικού Βασιλείου, όπως την πόλη του Kecskemét και 

του Tokaj. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση των Ελλήνων στην πόλη του Cluj – Napoca αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή χρονολογείται από τις αρχές του 16ου αιώνα, όπου Έλληνες από 

την περιοχή της Μακεδονίας καταφθάνουν εκεί με αφορμή τα παζάρια που διοργανώνονταν 

στις πόλεις του Cluj, του Arad, της Alba Iulia και της Hunedoara
724

. Σύμφωνα με 

τονΤρύφωνα Ε. Ευαγγελίδη, η ελληνική κοινότητα του Cluj είναι από τις αρχαιότερες στην 

Ευρώπη και στο σχολείο της δίδαξε την ελληνική γλώσσα το 1569 ο Ιάκωβος Παλαιολόγου 

από την Χίο
725

. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους Έλληνες στον νομό του Cluj 

αναφέρουν ότι αρχικά διέμεναν στην ύπαιθρο σε γειτονικούς οικισμούς από την πόλη, 

προφανώς αποτέλεσμα των απαγορεύσεων των τοπικών αρχών να διαμένουν μόνιμα εντός 

των τειχών του φρουρίου της πόλης
726

. Μετά τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής Δίαιτας για 

την ελεύθερη εγκατάστασή τους σε κάποιες πόλεις παρατηρείται η μόνιμη διαμονή των 

Ελλήνων και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας εντός των ορίων της τειχισμένης πόλης.  

Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή του Cluj αρχικά πραγματοποιήθηκε στο 

προάστιο του Someşeni και αργότερα αφού κατάφεραν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία 

εντός του φρουρίου της πόλης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά επιστολών που 

βρέθηκαν στα αρχεία της πόλης του Βουκουρεστίου με τις οποίες οι έμποροι που βρίσκονταν 

εγκατεστημένοι εκεί επικοινωνούσαν για εμπορικά ζητήματα με την κομπανία του Braşov
727

. 

Στα τέλη του 17
ου

 αιώνα σημαντικός αριθμός ατόμων από την Μακεδονία και Βλάχων 

εγκαταστάθηκαν και δραστηριοποιούνταν στην πόλη του Cluj, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων ήταν έμποροι που ασχολούνταν με το εμπόριο βοοειδών.
728

 Σε χειρόγραφο έγγραφο 

της συνέλευσης της τρανσυλβανικής Δίαιτας του 1676 παρουσιάζεται η εμπορική 

δραστηριότητα των ελλήνων εμπόρων όλης της Τρανσυλβανίας, στο οποίο καθίσταται σαφές 

ότι οι Έλληνες είτε κατά μόνας είτε μέσω της κομπανίας εμφανίζονταν στις περισσότερες 
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τρανσυλβανικές πόλεις και εμποροπανηγύρεις
729

. Η πληθυσμιακή καταγραφή του Micu για 

το έτος 1733 παρουσιάζεται στο έργο τουMuresanu σύμφωνα με την οποία φαίνεται ότι στο 

Kolozvar εκείνη την περίοδο βρισκόταν 10 οικογένειες και αποτελούνταν από 60 

ορθόδοξους, ενώ στο έργο του ο Ödon Füves αναφέρει ότι βάσει των απογραφών των 

1733/34/35 στην πόλη διέμεναν μόνιμα 2 έλληνες
730

. 

Τα ονόματα των κατοίκων που διέμεναν μόνιμα και προέκυψαν από την αρχειακή 

έρευνα, την αποδελτίωση της εμπορικής αλληλογραφίας των κομπανιών του Braşov και του 

Sibiu και τον κατάλογο των δωρητών της εκκλησίας της Αγίας Τριάδος του Cluj ήταν τα 

εξής: Ianache Mavrodin, Ioan Constantin, Mavrodi Safranu, Constantin Cherchelechi 

(Cherchalechi), Dimitriu Radu, Raț Dimitrie, Simili Eustatie Similache, Zotu Mina, 

Alexandru Panaiot, Georghe Trandafir, Dimitru Trandafir, Sofroniu Grecu, Cozma Buczi, 

Ioan Zoltan, Ianchi Mihai, Pavel Panajot. Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι δεν κατέστη 

δυνατό να εντοπιστεί ο τόπος καταγωγής των παραπάνω διότι προσδιορίζονταν μόνο ως 

Έλληνες. 

Σημαντικές πληροφορίες για την περιγραφή της ελληνικής παρουσίας στην πόλη 

παρέχει το βιβλίο που εκδόθηκε το έτος 1942 του Fl. Muresanu « BisericadinDeal ». O Fl. 

Muresanu παραθέτει, λοιπόν, στο βιβλίο του μια μελέτη και πληθυσμιακή στατιστική 

καταγραφή του ιστορικού Jakab Elek για την πόλη του Kolozvar/Cluj, όπου αναφέρει ότι 

στην πόλη το 1802 βρίσκονταν εγκατεστημένοι 34 άνδρες ορθόδοξοι μαζί με τις οικογένειές 

τους. Στον κατάλογό του κάποια από τα ονόματα που απαριθμούνται είναι τα παρακάτω: 

Mavrodin Ianache, Grecu Ioan, Grecu Dimitru, Trandafir George και Ianache, Similachi, 

Marin (Marinovici) Gheorge, Tanasie
731

.  

Οι έμποροι από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας εγκαταστάθηκαν στην πόλη 

του  Cluj τον 17ο αιώνα όταν το εμπόριο της περιοχής του Ardeal (Τρανσυλβανία) με τις 

ουγγρικές περιοχές (σημερινή περιοχή Bihor) βρισκόταν σε μεγάλη ανάπτυξη
732

. Τα 

εμπορεύματα από τον μεθοριακό σταθμό του Bran και του TurnuRoşu έφταναν στο τελωνείο 

του Sibiu και του Braşov∙από εκεί μετά τις απαιτούμενες διαδικασίες απολύμανσης, 

διαμετακομίζονταν σε διάφορες πόλεις
733

. Κατά την περίοδο διοίκησης του πρίγκιπα Gabriel 
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Bethlen (1627) η πόλη του Cluj γνωρίζει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη με αφορμή τα 

προνόμια που παραχώρησε και τις αποφάσεις της τρανσυλβανικής Δίαιτας για ελεύθερη 

πρόσβαση στις αγορές της πόληςέναντι καταβολής ενός χρηματικού ποσού, με αποτέλεσμα ο 

αριθμός των εμπόρων στην πόλη να αυξηθεί
734

. Λίγο αργότερα στην πόλη σύμφωνα με τις 

βιβλιογραφικές πηγές εγκαταστάθηκαν οι έμποροι Cosma Buczi και ο Ioan Zoltan (έμποροι 

από την Μακεδονία). Ο έμπορος Zoltan το έτος 1691 αποποιήθηκε την οθωμανική 

υπηκοότητα, αποδέχτηκε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην πόλη και ανάμεσα σε άλλα 

κατάφερε να αγοράσει οίκημα και να φέρει την γυναίκα του από την Μακεδονία
735

.  

Στις αρχές του 17
ου

 αιώνα η ελληνική παρουσία στην πόλη του Cluj δεν είχε την 

μορφή της μόνιμης εγκατάστασης, διότι θέτονταν δυσκολίες και περιορισμοί από τις 

διοικητικές αρχές της πόλης για την μόνιμη εγκατάστασή τους και την διεξαγωγή του 

εμπορίου. Η έντονη παρουσία των σαξόνων εμπόρων, η επιθυμία να μονοπωλήσουν το 

εμπόριο των προϊόντων και η επιρροή τους στα τοπικά όργανα διοίκησης δυσχέραινε την 

διείσδυση των Ελλήνων στην τοπική αγορά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι κατοικούσαν εκτός των 

τειχών της πόλης και εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στο κοντινό οικισμό του 

Sοmeseni
736

. Όμως σταδιακά, μετά τις πρώτες ευνοϊκές αποφάσεις της Δίαιτας, 

εγκαταστάθηκαν στην πόλη κάποιοι αντιπρόσωποι των ελληνικών κομπανιών, οι οποίοι 

συνέχισαν να πωλούν στα καταστήματα τους τα προϊόντα της Ανατολής και με το πέρασμα 

των χρόνων να μεταφέρουν τις οικογένειες τους και να εγκατασταθούν μόνιμα
737

.  

Γύρω στο 1770 επιτράπηκε από την διοίκηση της πόλης στον PopaJugaSigismud, 

ορθόδοξο έμπορο από το Braşov, να πουλάει προϊόντα στην πόλη του Cluj και για τη 

λειτουργία καταστήματος κατέβαλε στις αρμόδιες αρχές το ποσό των 30 φιορινιών σε ετήσια 

βάση. Στο εμπορικό του κατάστημα πουλούσε ρύζι, λάδι, σταφίδες, μαλλί, βαμβάκι και 

μετάξι με τον περιορισμό όμως να μην μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει με πίστωση, ενώ 
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το 1772 φαίνεται ότι πλήρωσε στις αρχές της πόλης για το δικαίωμα πώλησης αγαθών 25 

φιορίνια
738

.  

Την ίδια χρονιά βρισκόταν στο Kolosvar άλλος ένας ορθόδοξος έμπορος ο Ianache 

Mavrodin, ο οποίος για το δικαίωμα πώλησης αγαθών πλήρωσε 33 φιορίνια και 20 cr
739

. Ο 

Ianache Mavrodin (Ioan) ασχολούνταν με το εμπόριο σε όλη την Τρανσυλβανία με 

αποτέλεσμα οι δραστηριότητες του να φτάνουν μέχρι και την Craiova (περιοχή Dolj),  

γεγονός που του επέτρεψε να αποκτήσει οικονομική άνεση με αποτέλεσμα να διαθέτει 

μεγάλο κύρος στην πόλη
740

. Όπως και οι άλλοι έμποροι της πόλης διατηρούσε σχέσεις με την 

κομπανία του Sibiu και αλληλογραφούσαν για διάφορα ζητήματα που αφορούσαν το 

εμπόριο, αλλά και την κοινωνική ζωή της πόλης
741

. Ο Ianache Mavrodin, έμπορος με μεγάλη 

οικονομική επιφάνεια και βαθιά πίστη στην ορθοδοξία, πρωτοστάτησε στις προσπάθειες και 

συντόνισε τις συνεννοήσεις με τις αρμόδιες αρχές στη Βιέννη, ώστε να επιτραπεί και να 

δοθεί άδεια για την ανέγερση της ορθόδοξης εκκλησίας του Someşeni και του Cluj, 

προσφέροντας μεγάλα ποσά για την αποπεράτωση των εργασιών. 

Επίσης, σημαντική προσωπικότητα αποτελούσε ο έμπορος IoanConstantin. Οι 

πληροφορίες για το πρόσωπό του είναι πολύ περιορισμένες. Το όνομα του εμπόρου 

συναντάται στα εκκλησιαστικά αρχεία ως μακεδόνας έμπορος με μεγάλη οικονομική άνεση, 

ο οποίος μαζί με τον Ianache Mavrodin, συνέβαλε και ενίσχυσε οικονομικά την ανέγερση 

των δυο ορθόδοξων ναών για την απρόσκοπτη τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των 

ορθόδοξων κατοίκων της πόλης
742

. Ακόμη, στα αρχεία από την κομπανία του Sibiu φαίνεται 

ότι ασχολούνταν με το εμπόριο και διατηρούσε στενή επικοινωνία με την κομπανία για 

εμπορικά ζητήματα, διότι σε επιστολή του ο αρχηγός της κομπανίας N. D. Pachiura ζητά από 

τον Ioan Constantin και τον Raț Dimitrie να τον βοηθήσουν με σκοπό να πουλήσει την 

ζάχαρη στην πόλη
743

. 
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Η οικογένεια Cherchelechi / Carcaleki για αρκετό καιρό άλλαζε τόπο διαμονής με 

σκοπό την εύρεση κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάστασή τους και την ενασχόληση με 

το εμπόριο. Η οικογένεια μετακινήθηκε από το Braşov, στην πόλη του Cluj και μετέπειτα 

στην Oradea. Άλλος ένας έμπορος ο Constantin Cherchedechi (βλάχος) ήταν 

εγκαταστημένος στην πόλη του Cluj γύρω στο 1752. Ο Constantin εμπορευόταν στην 

ευρύτερη περιοχή της Τρανσυλβανίας και τις ουγγρικές περιοχές διάφορα προϊόντα από τις 

νοτιότερες περιοχές της βαλκανικής.
744

. Ο Constantin διατηρούσε σχέσεις με τις ελληνικές 

κομπανίες του Braşov και του Sibiu, όπως φαίνεται μέσα από τις εμπορική επιστολογραφία 

των κομπανιών. Η πρώτη επιστολή στην ελληνική γλώσσα το 1793 προς τον έμπορο είναι 

από την κομπανία του Braşov και τον αρχηγό της Ţumbru, ο οποίος ρωτoύσε τον 

Cherchedechi για το ανεξόφλητο δεμάτι βαμβακιού προς τον Dimitrie Hristodul από τα 

Τρίκαλα
745

. Στην συνέχεια, το 1813 η κομπανία του Sibiu με εκπρόσωπο τον αρχηγό της 

N.D. Pachiura έστειλε το ποσό των 140 φιορινιών στην Uța Cherchedechi, σύζυγο του 

Constantin, την οποία  ο ίδιος προσφωνούσε κακομοίρα, διότι ο σύζυγος της την χώρισε 

δωροδοκώντας τους δικαστές και τους ευγενείς της πόλης
746

. Ο Pachiura μέσα από την 

επιστολογραφία φαίνεται ότι ανησυχεί για την οικονομική κατάσταση της γυναίκας και του 

γιού της, στους οποίους πολύ συχνά έστελνε  χρήματα και ενθάρρυνε να ασχοληθούν με το 

εμπόριο. Ακόμη, ζητά από τον Raț Dimitrie, επίσης έμπορο της πόλης, να βοηθήσει την Uța 

Cherchelechi και τον γιο της στην πώληση των αγαθών
747

. Ο ίδιος πάλι σε άλλη επιστολή το 

1813 προς την Uța της εξηγεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στις εμπορικές του 

δραστηριότητες και σε οικογενειακά θέματα, ωστόσο όμως της αποστέλει με τον Isailov, 

άλλο έμπορο της πόλης, το ποσό των 50 φιορινιών για τα έξοδα του σπιτιού. Ακόμη, την 

ενημέρωνε ότι ο γιος της βρισκόταν στο Sibiu, διότι στις πόλεις του Βουκουρεστίου και του 

Braşov ήταν σε έξαρση η επιδημία της χολέρας και δεν μπορούσε να μετακινηθεί ενώ τέλος, 

τις εξέφραζε τις ανησυχίες του για την επαγγελματική αποκατάσταση του νέου
748

.     
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 Στην πόλη του Cluj βρισκόταν εγκατεστημένος ο GheorgeCarcalechi, ο οποίος 

διατηρούσε εμπορικές σχέσεις με την ελληνική κομπανία του Sibiu. Το έτος 1813, ο αρχηγός 

της ελληνικής κομπανίας αλληλογραφούσε μαζί του με σκοπό την αποστολή των χρημάτων 

από την πώληση των εμπορευμάτων.  Ακόμη στην επιστολογραφία της κομπανίας του Sibiu 

φαίνεται ότι διατηρούσαν σχέσεις με κάποιον Carcalechi Zaharia
749

.       

Άλλος ένας έμπορος (βλάχικης καταγωγής) που βρισκόταν εγκαταστημένος στην 

πόλη ήταν ο Raț Dimitrie. Για τον παραπάνω έμπορο αντλήθηκαν πληροφορίες από τις 

επιστολές των κομπανιών και τον κατάλογο δωρητών της εκκλησίας. Ο Raț Dimitrie 

ασχολούνταν με το εμπόριο διάφορων προϊόντων, όπως της ζάχαρης, και είχε συνεχή 

επικοινωνία με την κομπανία του Sibiu. Ο Raț Dimitrie φαίνεται να ήταν οικονομικά 

ευκατάστατος, διότι ο Pachiura, αρχηγός της κομπανίας του  Sibiu, του ζητούσε να 

μεριμνήσει για την εγκαταλελειμμένη σύζυγο του Cherchelechi, ενώ σε διάφορες επιστολές 

τον αποκαλούσε άρχοντα
750

.    

Σημαντική προσωπικότητα της πόλης ήταν ο έμπορος Gheorge Trandafir. Ο Gheorge 

Trandafir εγκαταστάθηκε στην πόλη με όλη την οικογένειά του. Πρόκειται για έναν 

δραστήριο έμπορο, που ασχολούνταν με την πώληση ανατολικών προϊόντων στην 

Τρανσυλβανία και το Βανάτο. Όπως προκύπτει μέσα από την αρχειακή έρευνα διατηρούσε 

σχέσεις με τις μεγάλες εμπορικές κομπανίες με σκοπό την καλύτερη προώθηση και 

μεταφορά των προϊόντων, αλλά και την ανταλλαγή νομισμάτων. Ο Gheorge Trandafir 

μετακινούνταν συνεχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ardeal με αποτέλεσμα να διατηρεί 

εμπορικές δραστηριότητες στις πόλεις Zlatna και Alba Iulia. Στην τελευταία ήταν 

εγκατεστημένο άλλο ένα μέλος της οικογένειας Trandafir, o Hristodul Trandafir,  έμπορος 

και μεταφορέας προϊόντων, όπως για παράδειγμα καπνό από τα Ιωάννινα
751

. Η οικογένεια 

Trandafir απόκτησε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και κύρος, για αυτό το λόγο ο Gheorge 

υπήρξε δωρητής και επίτροπος της ορθόδοξης εκκλησίας στην πόλη Cluj. Στα κατάστιχα των 

θανόντων της ορθόδοξης ενορίας ο George Trandafir  πέθανε στις 30 Νοεμβρίου του  1833 

σε ηλικία 71 ετών
752

. O τάφος του βρίσκεται ακόμη και σήμερα στον προαύλιο χώρο της 

εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. Μέσα από την αρχειακή έρευνα προκύπτει ότι μετά το θάνατο 

του Gheorge Trandafir οι εμπορικές συνεργασίες συνεχίστηκαν από τα μέλη της υπόλοιπης 
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οικογένειας. Τις συμβάσεις διανομής των προϊόντων και τις εμπορικές συμφωνίες υπέγραφαν 

η Trandafir Zofiya και ο Trandafir Demeter
753

. Η οικογένεια όπως προκύπτει από την 

αρχειακή έρευνα συνεργαζόταν με τον OtnitzJanos, ο οποίος ήταν παντρεμένος με ένα μέλος 

της οικογένειας, την Maria Trandafir. Σε κάποια αρχεία φαίνεται ότι ο OtnitzJanos κα η 

Maria απευθύνθηκαν στο συμβούλιο της πόλης στις 21/5/1841 για το οφειλόμενο ποσό των 

141,30 φιορινιών του Trandafir Demeter
754

. Σε άλλο πάλι αρχείο στις 13/7/1841 η 

MariaTrandafir απευθύνθηκε στο συμβούλιο της πόλης για την υπόθεση κάποιων 

εμπορευμάτων που εισήγαγε η εμπορική εταιρεία Trandafir
755

. Ακόμη, στην πόλη έζησε ο 

γιος του Gheorge Trandafir, Dumitru Trandafir, ο οποίος συνέχισε το εμπόριο και συμμετείχε 

στην κοινωνική ζωή της πόλης ως επίτροπος της εκκλησίας το 1842.  

Στο Cluj μέσα από την έρευνα στην εμπορική επιστολογραφία της κομπανίας του 

Sibiu αποδεικνύεται ότι βρισκόταν εγκατεστημένος ο έμπορος Radu Dimitriu. Μέσα από την 

επιστολογραφία φαίνεται να έχει συγγενικές σχέσεις με μέλη της συγκεκριμένης κομπανίας 

και προσωπικές σχέσεις με την οικογένεια του Pachiura, διότι σε γράμματα του στέλνει 

χαιρετισμούς από τα ξαδέρφια και την ίδια την οικογένεια του. Ακόμη, το περιεχόμενο των 

επιστολών φανερώνει ότι συχνά αλληλογραφούν με σκοπό να μάθουν τα προσωπικά τους 

νέα, ενώ σύμφωνα με τις επιστολές που αντάλλαξαν φαίνεται ότι τα δυο πρόσωπα δέχτηκαν 

αίτημα οικονομικής βοήθειας από το χωριό καταγωγής τους στη Μακεδονία, αλλά δεν ήταν 

σε θέση να βοηθήσουν 
756

.   

Τέλος, στα αρχεία της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας του Cluj καταγράφονται ως 

Έλληνες που έζησαν στην πόλη ο Pavel Panaiot και ο Mihail Ianchi. Οι παραπάνω 

διατέλεσαν επίτροποι της εκκλησίας επί σειρά ετών. Ο πρώτος ανέλαβε τα καθήκοντα από το 

1851 έως και το 1853, ενώ στις 26 Νοεμβρίου του ίδιου έτους πέθανε. Στα αρχεία θανάτου 

της ενορίας της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας καταγράφεται ως Πρώτος επίτροπος της 

εκκλησίας του Cluj
757

. Στις 26 Νοεμβρίου 1861 στην σύνοδο που πραγματοποιήθηκε 

συγκεντρώθηκαν όλοι οι επίτροποι και οι πιστοί της ελληνο-ανατολικής εκκλησίας του Cluj 

για να αναγορεύσουν νέο επίτροπο, με ομόφωνη αποδοχή ανέλαβε τα καθήκοντα του 

επιτρόπου ο Mihail Ianchi. Στην σύνοδο στις 26 Δεκεμβρίου του 1866 ο Mihail Ianchi ως 

                                                           
753

ANR, DJB, Colecția de Documente Istorice, MDCXCVIII – MDCCX, pach. MDCXCVIII, 1/1838, 2/1841. 
754

ANR, DJB, Colecția de Documente Istorice, MDCXCVIII – MDCCX, pach. MDCXCVIII, 3/1841. 
755

ANR, DJB, Colecția de Documente Istorice, MDCXCVIII – MDCCX, pach. MDCXCVIII, 4/1841. 
756

Direcţia Generala a Arhivelor statului din Republica Socialista Romania, ό.π., σελ. 56, 106. 
757

ANR, DJC, Matricola stare Gveila 71/22, Protocol Mortilor III, 1811 Kolozvar-Cluj. 



232 
 

επίτροπος υπέγραφε στα ελληνικά, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της καταγωγής του
758

. Ο 

Mihail Ianchi πέθανε στις 24 Ιανουαρίου 1884 και στην σύνοδο της ενορίας στις 15 Ιουλίου 

1884 ανέλαβε ο γιος του Dimitrie Ianchi
759

. 

Μέσα από την έρευνα εντοπίστηκε στην πόλη του Cluj ο Gheorge Marinovic μαζί με 

την οικογένεια του. Η παραπάνω οικογένεια συνδεόταν συγγενικά με την οικογένεια του 

αρχηγού της κομπανίας του Sibiu, Pachiura, καθώς οι σύζυγοι και των δυο ήταν ξαδέρφες. 

Οι δυο οικογένειες διατηρούσαν συχνή επικοινωνία μεταξύ τους με την αλληλογραφία να 

περιλαμβάνει εκτός από επαγγελματικά ζητήματα και οικογενειακά, καθημερινά 

προβλήματα
760

. 

Τέλος, στην πόλη του Cluj βρισκόταν ο έμπορος Simili Eustatie Similache, ο οποίος 

ασχολούνταν με το εμπόριο και μετέφερε εμπορεύματα για λογαριασμό της κομπανίας του 

Sibiu. Ο αρχηγός της κομπανίας αλληλογραφούσε κατά διαστήματα μαζί του και εξέφραζε 

την ανησυχία του για τις δυσκολίες του εμπορίου, λόγω του κακού οδικού δικτύου
761

. 

 Μέσα από την έρευνα στα αρχεία εντοπίστηκε το όνομα Konstantin Nikolic με την 

διευκρίνιση ότι ήταν από την Μακεδονία. Ο εντοπισμός περισσότερων πληροφοριών δεν 

ήταν δυνατός, πέρα από την καταχώρηση του ονόματος του στον κατάλογο των θανόντων 

της πόλης το 1856
762

. 

Η αρχειακή έρευνα στα Arhivele Naționale ale României, Direcţia Judeţeană Cluj 

έφερε στο φως για πρώτη φορά ονόματα ανθρώπων που σχετίζονται με την ελληνική 

παρουσίαστην πόλη. Όπως προκύπτει από την έρευνα στις βιβλιογραφικές πηγές τα 

παρακάτω άτομα σχετίζονται με εμπόρους της πόλης (βλάχικης ή ελληνικής καταγωγής) που 

ανήκαν στην ελληνορθόδοξη κοινότητα που συνεργαζόταν με την εμπορική κομπανία στο 

Sibiuμε την οποία επικοινωνούσαν στα εληνικά. Από το αρχείο θανόντων φαίνεται ότι στην 

πόλη του Cluj απεβίωσαν οι παρακάτω: 1832 Gheorge Trandafir ετών 71, 1835 Tradafir 

Maria ετών 79, 1836 Zamfir Paraskiva ετών 67, 1844 Chekerdek Nikolae ετών 58, 1845 Jank 

Todor ετών 28 (υπήρχε παρατήρηση din Ohrida Czara Albania / από την Αχρίδα της 

Αλβανίας), 1849 Panajot Demeter ετών 15, 1849 Panajot Miklos ετών 35, 1853 Pavel Panajot 

ετών 67, 1854 Ioan Grecu ετών 50, 1854 Maria Dimitru ετών 28 (υπήρχε παρατήρηση soția 
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Joanu Nikolić / σύζυγος Ιωάννου Νίκολιτς), 1856 Konstantin Nokolić ετών 27 (με την 

παρατήρηση από την Μακεδονία), 1857 Alexandru Panu ετών 1
763

.   

Είναι γεγονός ότι η ελληνική παρουσία στο Cluj σχετίζεται με την διεξαγωγή του 

εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή της Τρανσυλβανίας καλύπτοντας γεωγραφικά τις 

συνοριακές περιοχές, όπως Bihor, Arad, Alba μέχρι και την νότια περιοχή Gorj. Οι έμποροι 

σε συνεργασία με τις εμπορικές κομπανίες απέκτησαν οικονομική άνεση και κύρος, 

δημιουργώντας μια δυναμική αστική τάξη που δραστηριοποιούνταν εμπορικά μέχρι και τα 

μέσα του 19
ου

 αιώνα.  

 Οι περισσότερες πληροφορίες για το κοινωνικό έργο των ενοριτών της εκκλησίας της 

Αγίας Τριάδος και τωνδωρητών αντλήθηκαν από το έργο του Muresanu Fl. Preot,καθώς 

παρά την επιμονή μου στον εφημέριο του ναού δεν κατάφερα να εντοπίσω έγγραφα και 

διαθήκες που μπορεί να είχε στην διάθεσή του. Ταυτόχρονα, στην ρουμάνικη βιβλιογραφία 

δεν υπάρχει κάποιο πιο πρόσφατο έργο για την ιστορία και την θρησκευτική ζωή των 

ενοριτών του ναού της Αγίας Τριάδος. Στην ελληνική βιβλιογραφία κάποιες πληροφορίες για 

το ναό στο Clujπαραθέτουν ο π. Βικέντιος Κουρελάρου και ο κ. Αθανάσιος Καραθανάσης.  

Οι δωρητές της εκκλησίας προσπαθούσαν να ενισχύσουν το έργο της προσφέροντας 

οικονομική ή άλλη υλική ενίσχυση. Σημαντική υποστήριξη προσέφεραν τα μέλη των 

εκκλησιών του Braşov και του Sibiu, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις στενές σχέσεις 

μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τα πρόσωπα που χρηματοδότησαν την ανέγερση της 

εκκλησίας ήταν ο Ianache Mavrodin και ο Ioan Constantin, οι οποίοι υποστήριξαν μαζί με 

άλλους πιστούς της εκκλησίας το έργο της μέχρι και την μέρα του θανάτου τους. Οι κτήτορες 

της εκκλησίας στα πρώτα βήματα ζητούσαν συνεχώς την βοήθεια των κατοίκων του Braşov, 

ακόμα και στην ανεύρεση ιερωμένου
764

.  

Σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά αρχεία οι δωρητές της εκκλησίας προσέφεραν 

χρηματικά ποσά για την λειτουργία και την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου. Έτσι, η 

ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Αγίας Τριάδος του Braşov απέστειλε 300 φιορίνια στις 

16-18 Νοεμβρίου 1823 για την ανακαίνιση του καμπαναριού. Ο Teodor Cărăian προσέφερε  

το ποσό των 3 φιορινιών για τον οποίο υπάρχει η σημείωση ότι ήταν ανάπηρος 
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στρατιώτης
765

. Ο George Trandafir καταγράφεται αρκετές φορές να προσφέρει χρηματικά 

ποσά για την λειτουργία του ναού με το κατώτερο ποσό να ανέρχεται στα 25 φιορίνια και το 

ανώτερο στα 800 φιορίνια με την σημείωση ότι ήταν πρώην έμπορος και μεγαλοκτηματίας 

του Cluj. Ο Alexandru Panaiotu δώρισε το ποσό των 20 φιορινιών και ο Demetriu Trandafir 

το ποσό των 150 φιορινιών. Το 1865 στις 8 Φεβρουαρίου ο έμπορος από το Sibiu Georgiu 

Nicolau Hagi δώρισε στην εκκλησία του Cluj για την ανάπαυση των ψυχών των γονιών του 

που βρίσκονταν θαμμένοι δίπλα στην εκκλησία, το ποσό των 100 φιορινιών
766

.    

Η στενή σχέση των πιστών της εκκλησίας του Cluj με τα μέλη της ελληνικής 

κοινότητας του Braşov και του Sibiu πιστοποιείται από τις δωρεές των κατοίκων του Braşov  

προς την εκκλησία. Κάποιες από τις δωρεές είχαν τη μορφή υλικής βοήθειας. Έτσι, στην 

εκκλησία βρίσκονται αντικείμενα, δωρεές από διάφορους πιστούς, όπως ήταν ένας 

επάργυρος δίσκος που δώρισε το 1824 ο Georgiu Trandafir μαζί με την Paraschiva Zamfiru, 

ένα ασημένιο μανουάλι δωρεά της Elena Georgiu, χήρα Zaharia, και ένας ασημένιος σταυρός 

που δώρισε ο έμπορος Georgiu Nicolau Hagi από το Sibiu. Ακόμη, ο ίδιος απέστειλε στην 

εκκλησία άμφια, τέσσερα ασημένια μανουάλια, καθώς και φρόντισε να γίνουν εκεί κάποιες 

επισκευές και καλλωπισμοί
767

.Ο επίτροπος Mihai Iancu δώρισε στην εκκλησία ένα ιερό 

δερματόδετο βιβλίο, τυπωμένο στην πόλη του Sibiu. Η Palagia Stanciu δώρισε έναν χάρτη 

του 1827, η EmiliaPanaiotu ένα λευκό ράσο, επίσης η οικογένεια Panaiotu χάρισε το έτος 

1853 μαύρο βελούδινο ύφασμα για να καλύπτονται τα φέρετρα
768

.    

Είναι γεγονός πως προς την εκκλησία υπήρξαν αρκετές δωρεές όχι μόνο από 

ορθόδοξους κατοίκους της πόλης, αλλά και από τις γύρω περιοχές. Το 1865 κατά την θητεία 

του ιερωμένου Vasilie Rosiescu, ο έμπορος Dimitrie Trandafir δώρισε 150 φιορίνια στην μη-

ενωτική εκκλησία του Cluj, ενώ αργότερα το 1868 συγκεντρώθηκαν 1.000 φιορίνια από τις 

δωρεές των πιστών∙παρόμοιες πράξεις ακολούθησαν και τα επόμενα έτη
769

. Παράλληλα,  

ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές λογίζεται και ο Sofroniu Grecu, ο οποίος με την 

διαθήκη του δώρισε συνολικά στην εκκλησία και το σχολείο 1.400 φιορίνια, τα οποία 

παραλήφθηκαν από την επιτροπή μετά από εντολή του δικαστηρίου της πόλης το 1874. Στην 
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εκκλησία υπάρχει χειρόγραφο ημερολόγιο του ιερωμένου Rosiescu, οποίος αναφέρει τα 

εξής: «Φέρνοντας στο Carolinean Νοσοκομείο του Cluj, τον Sofroniu Grecu, υπηρέτη του 

κόμη Banfi George του οποίου ένα κάρο του έσπασε το πόδι. Όντας άνθρωπος της ελληνο-

ορθόδοξης εκκλησίας και  γύρω  στα 60 ζήτησε να τον εξομολογήσω. Στις 12  Σεπτεμβρίου 

1873, ο καλός χριστιανός Sofroniu χάρηκε που με είδε και κατά την εξομολόγησή του 

ανακάλυψα ότι θέλει να θαφτεί στο Kolozvar δίπλα στην εκκλησία. Όμως, η εκκλησία είναι 

φτωχή γι αυτό του είπα ότι θα πρέπει να πληρώσει 20 φιορίνια∙ εκείνος απάντησε ότι θα το 

κάνει αφήνοντας στην διαθήκη του χρήματα για καλούς σκοπούς επειδή δεν είχε οικογένεια. 

Αποκάλυψε ότι έχει κατατεθειμένα 3000 φιορίνια στο Ταμείο Βοήθειας (Kisegitő Társaság). 

Στην διαθήκη του αφήνει στον αδερφό του Nicolae 600 φιορίνια, στην υπηρέτρια του 1000 

φιορίνια, στην εκκλησία μας 400 φιορίνια, στο ελληνο- ρουμανο- ορθόδοξο σχολείο 100 

φιορίνια, στην εκκλησία του Someseni 100 φιορίνια, στην ελληνο- ορθόδοξη εκκλησία της 

Bontsida 100 φιορίνια και στο σχολείο εκεί 500 φιορίνια. OSofroniuGrecu απεβίωσε στις 14 

Σεπτεμβρίου και κηδεύτηκε στην εκκλησία της πόλης στις 16 Σεπτεμβρίου. Από την περιουσία 

του η εκκλησία μας και το σχολείο μας συγκέντρωσαν 1400 φιορίνια»
770

.Ακόμη, το 1833 o 

ιερέας του Braşov Carabeț ενημέρωνε τον επίσκοπο Moga ότι ο Gheorge Trandafir ζητούσε 

το ποσό των 4000 φιορινιών που άφησε στην διαθήκη του ο Panaiot Hagi Nicu από το 

Braşov, τα οποία θα δίνονταν σε δόσεις των 50 φιορινιών ανά έτος στην εκκλησία του Cluj 

με σκοπό την βοήθεια άπορων κορασίδων 
771

.   

Ο μητροπολίτης της ρουμάνικης ορθόδοξης εκκλησίας της Τρανσυλβανίας και 

επίσκοπος στην πόλη του Sibiu Andrei Șaguna, με καταγωγή από την Μοσχόπολη, βοηθούσε 

πολύ συχνά και υποστήριζε την εκκλησία του Cluj. Το έτος 1860 προσέφερε το ποσό των 

100 φιορινιών ως βοήθεια για την ανέγερση της οικίας του ιερέα της ενορίας. Έπειτα, το 

1862 έστειλε στο Cluj 105 φιορίνια για την οικία του ιερέα, με την αιτιολογία ότι ήταν τα 

καθυστερούμενα χρήματα 5 ετών από την ελληνική κοινότητα του Braşov
772

. Τέλος, στις 17 

Σεπτεμβρίου 1873 καταγράφεται η δωρεά των 800 φιορινιών της οικογένειας Trandafir με 

σκοπό την ενίσχυση του έργου του δασκάλου
773

.  

Παρατηρείται ότι οι πιστοί στήριξαν με όποιο μέσο διέθεταν την λειτουργία της 

εκκλησίας και του σχολείου στο Cluj. Παρά τις περιορισμένες αρχειακές μαρτυρίες για τις 

                                                           
770

Muresanu Fl. Preot, ό.π., Cluj 1942, σελ.75 
771

Muresanu Fl. Preot, ό.π., σελ.135. 
772

ANR, DJB, Colecția de Documente Istorice, MDCXCVIII – MDCCX, pach. MDCCIII/9/1721, Muresanu Fl. 

Preot, ό.π., Cluj 1942, σελ. 125. 
773

Muresanu Fl. Preot, ό.π.,, σελ.77. 



236 
 

δωρεές των πιστών και το κοινωνικό έργο τους, γίνεται κατανοητό ότι στην πόλη του Cluj –

Napoca υπήρξε μια δραστήρια θρησκευτική κοινότητα στην οποία συμπεριλαμβάνονταν και 

οι Έλληνες. 

 

4.3. Η πόλη του Cluj-Napoca 

 

 Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή και αρχιτεκτονική 

περιγραφή της πόλης του Cluj –Napoca. Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι απλά να 

αναδειχθεί η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της πόλης στην οποία έδρασε η ελληνική 

παρουσία. Δυστυχώς, παρά της επισταμένη έρευνα σε δημοτικά αρχεία αλλά και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης δεν στάθηκε δυνατός ο εντοπισμός οικιστικού και κτιριακού 

αποθέματος που να συνδέεται με την ελληνική παρουσία στην πόλη. Βέβαια, όπως θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια στην πόλη υπάρχουν κάποια ταφικά μνημεία που συνδέονται με 

μέλη της ελληνικής παρουσίας. 

Η πόλη του Cluj-Napoca βρίσκεται στην πεδιάδα του ποταμού SomeşulMic και 

αποτελεί την ιστορική πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, είναι μια από τις επτά μεσαιωνικές 

πόλεις (Siebenburgen) που είχαν ιδρύσει οι Σάξονες εκεί. Στην θέση της σημερινής πόλης 

του Cluj-Napoca υπήρχε οικισμός από τα ρωμαϊκά ακόμη χρόνια με την ονομασία 

Municipium Aelium Hadrianum Napoca, η οποία αποτελούσε σημαντικό εμπορικό σταθμό 

για τους ρωμαίους, όπως την περιέγραψε ο έλληνας γεωγράφος Πτολεμαίος
774

. Η πόλη 

επανεμφανίζεται σε χειρόγραφα και ιστορικές πηγές του Mεσαίωνα με την ονομασία 

CastrumClus, όπου φαίνεται να κατοικείται από μοναχούς. Συγκεκριμένα, τον 13
ο
 αιώνα οι 

περιγραφές της εποχής κάνουν λόγο για ένα μεσαιωνικό κάστρο που ίδρυσαν οι Σάξονες με 

δυο οικιστικά πολεοδομικά συγκροτήματα που καταλάμβαναν συνολικά επτά στρέμματα με 

οικιστικό πυρήνα την σημερινή Piaţă a Muzeului. Το ένα περιελάμβανε στρατιωτικά 

φρούρια, φυλακές και το άλλο ξύλινες κατοικίες, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ιστορία της 

πόλης είναι στενά συνδεδεμένη με το κάστρο της
775

.  

Από τον 13
ο
 έως και τον 15

ο
 αιώνα η πόλη αποτελούσε μέρος του ουγγρικού 

βασιλείου, αλλά το 1541 μετά την κατάκτηση των ουγγρικών εδαφών από τα οθωμανικά 
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στρατεύματα η πόλη ανήκε πια στο Πριγκιπάτο της Τρανσυλβανίας
776

. Στην διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου ως ανεξάρτητου Πριγκιπάτου, ο οικισμός δοκιμάστηκε από πολλές 

καταστροφές όπως πολέμους, επιδημίες, θρησκευτικές διαμάχες και πυρκαγιές, αλλά 

γρήγορα ανέκαμπτε λόγω της αυξημένης αγροτικής παραγωγής στην ευρύτερη περιφέρεια 

και της οργανωμένης συντεχνιακής δομής των χειρωνακτικών επαγγελμάτων. Κατά την 

περίοδο της αυτονομίας του Πριγκιπάτου η πόλη οργανώθηκε διοικητικά και γνώρισε 

μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης που συνέπιπτε με τους 

εμπορικούς δρόμους από και προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και το Ουγγρικό Βασίλειο. 

Η πόλη με την υπογραφή της συνθήκης του Karlowitz (1699) αποτέλεσε σημαντικό 

διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. 

 Σημαντικές πληροφορίες για την οικιστική οργάνωση και τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό της πόλης του Cluj-Napoca αντλήθηκαν από μια σειρά αρχειακών συλλογών των 

δημοτικών αρχείων της πόλης που αφορούσαν την εποχή διακυβέρνησης του πρίγκιπα 

Francisc Rákoczi II. Πρόκειται για μια σειρά λυτών εγγράφων που αποτελούν αποφάσεις για 

την ανακατασκευή του φρουρίου, την διοικητική οργάνωση της πόλης και πληθυσμιακές 

καταγραφές του γερμανικού και ουγγρικού πληθυσμού. Ακόμη, μελετώντας τα διάφορα 

αρχεία της συλλογής γίνεται κατανοητό ότι η πόλη του Cluj δίκαια θεωρείται ίσης σημασίας 

με τα άλλα τρία εμπορικά κέντρα της Τρανσυλβανίας, το Braşov, το Sibiu και την Bistriţa, 

διότι εκείνα ήλεγχαν τους εμπορικούς δρόμους προς τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, ενώ η 

πόλη του Cluj τους εμπορικούς δρόμους προς τις ουγγρικές περιοχές. 

Ο μεσαιωνικός οικισμός του Cluj ερημώθηκε αφού εγκαταλείφθηκε από τους 

κατοίκους εξαιτίας των ταταρικών επιθέσεων. Υπολείμματα οχυρώσεων του 13
ου

 αιώνα 

εντοπίστηκαν στην σημερινή Piaţa Muzeului, όπου πιθανολογείται ότι βρισκόταν ο πρώιμος 

οικισμός με έκταση 7 εκταρίων
777

. Τον 15
ο
 αιώνα, η όψη του οικισμού άλλαξε και ξεκίνησε 

η ταχύτατη ανάπτυξη και επέκταση του οικισμού νοτιοδυτικά της δεξιάς όχθης του ποταμού 

Someşul Mic στο σταυροδρόμι δυο σημαντικών εμπορικών δρόμων της Τρανσυλβανίας
778

. Ο 

κατεστραμμένος οικισμός από τις επιθέσεις των Τατάρων εποικίστηκε από Σάξονες 
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αποίκους, σύμφωνα με το σχέδιο εποικισμού του ούγγρου βασιλιά ŞtefanV
779

. Μετά από την 

παραχώρηση του προνομίου της ελεύθερης βασιλικής πόλης από τον βασιλιά Sigismund de 

Luxemburg άρχισε η οικιστική οργάνωσή της εντός του φρουρίου (cetate), το οποίο 

εκτεινόταν στις σημερινές οδούς Regele Ferdinand, Memorandiştilor, Emil Isac και την οδό 

Paul Chinezu. Γενικότερα, η πνευματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη που συντελέστηκε τον 

15
ο
 αιώνα με κυρίαρχο το πνεύμα του ουμανισμού επηρέασε την όψη και οργάνωση της 

πόλης, εφόσον δημιουργήθηκαν πανεπιστημιακές σχολές και εκκλησίες
780

. Συγγραφείς της 

εποχής, όπως ο Giovanni Andrea Gromo, περιέγραφαν την πόλη εκείνη την περίοδο ως μια 

πλούσια εμπορική πόλη με ισχυρά τείχη και φρούρια
781

.  

Οι Σάξονες μετά από αυτοκρατορική άδεια έχτισαν ένα νέο συγκρότημα οχυρώσεων 

και φρουρίων για την καλύτερη φύλαξη της πόλης, διπλάσιο σε έκταση από το παλαιότερο 

και με σύγχρονες αμυντικές μεθόδους, το οποίο περιελάμβανε πύλες και στις γωνίες του 

φρουρίου δημιουργήθηκαν οχυρωματικοί πύργοι (Bastions)
782

. Το τείχος εκτεινόταν 4 

χιλιόμετρα περιμετρικά της μεσαιωνικής πόλης και στους πύργους του φρουρίου εργάζονταν 

σε εργαστήρια οι συντεχνίες των διάφορων επαγγελμάτων της πόλης, ενώ παράλληλα 

φρουρούσαν για την ασφάλειά της
783

. Τα πιο γνωστό φρούρια είναι το Turnul Croitorilor ( Ο 

πύργος των ραφτών) και το Turnul Pompierilor( Ο πύργος των πυροσβεστών) τα οποία 

συνδέονται με ιστορικά γεγονότα και εχθρικές επιθέσεις που συνέβησαν στην πόλη. Το 

παλαιότερο σημείο των φρουρίων της πόλης σήμερα εντοπίζεται στην σημερινή Piaţa Mică, 

το οποίο χρονολογείται από τον 13
ο
 αιώνα. Τα τείχη δέχθηκαν διάφορες παρεμβάσεις κατά 

την διάρκεια των ετών, με την τελευταία παρέμβαση να πραγματοποιείται από την 

αυστριακή κεντρική διοίκηση κατά τα έτη 1709-1711
784

. Στη σημερινή εποχή, πολλοί από 

τους πύργους του φρουρίου δεν υπάρχουν, ενώ οι αρμόδιες δημοτικές αρχές μέσω 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων υλοποιούν παρεμβάσεις αποκατάστασηςτης παλαιάς οχύρωσης 

της πόλης. 
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Η μέριμνα για την αναμόρφωση της πόλης είχε ξεκινήσει από το δεύτερο μισό του 

17
ου

 αιώνα με δαπάνες του πρίγκιπα Rákóczi II και αργότερα από τον πρίγκιπα Mihai Apafy, 

με σκοπό την προστασία των κατοίκων από τις μεταδιδόμενες μολυσματικές ασθένειες της 

εποχής και τις πυρκαγιές που ξεσπούσαν συχνά και έθεταν σε κίνδυνο ολόκληρη την πόλη
785

. 

Η πόλη την εποχή της αυστροουγγρικής διοίκησης απέκτησε φρούριο κατά την τεχνική 

οχύρωσης Vauban∙ τις εργασίες διηύθυνε ο Ιταλός αρχιτέκτονας Giovanni Morando Visconti 

(1653–1717). Η πολεοδομική οργάνωση της πόλης φέρει πολλές επιρροές ιταλικής 

προέλευσης διότι το μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο ήταν δημιούργημα ιταλών μηχανικών
786

. 

Το φρούριο αποτελούνταν από διάφορα κτίρια, στρατώνες και τρεις πύλες που οδηγούσαν 

έξω από την πόλη σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Έξω από τα τείχη του φρουρίου υπήρχαν 

αγροικίες και καλλιεργούμενες εκτάσεις και αμπελώνες
787

. Η θέση του φρουρίου επιλέχθηκε 

στην συγκεκριμένη τοποθεσία χαρακτηριζόμενη ως στρατηγική καθώς είχε περιμετρική θέα 

προς το ιστορικό κέντρο.   

Η τειχισμένη περιοχή -cetate- της πόλης του Clujτον 16
ο
 αιώνα εκτείνονταν σε 45 

εκτάρια γης και αναμορφώθηκε κατά την περίοδο της αυστριακής διοίκησης της 

Τρανσυλβανίας. Το νέο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης περιλάμβανε φαρδύτερους δρόμους 

και μια μεγάλη κεντρική πλατεία που κατοικούσαν πλούσιοι σάξονες πατρίκιοι. Οι αστικές 

κατοικίες μέχρι και τον 13
ο
 αιώνα σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες στην πόλη 

τοποθετούνται στην περιοχή Mănăştur και ήταν ξύλινες, ενώ τον 15
ο
 αιώνα με την ανέγερση 

των νέων τειχών το κύριο οικιστικό σύμπλεγμα κτιρίων κατασκευάζεται από πέτρα και 

τούβλο και εντοπίζεται γύρω από τον καθεδρικό ναό Sfântul Mihail (Αρχαγγέλου Μιχαήλ) 

στην σημερινή Piaţa Unirii
788

.  

Ο πυρήνας της πόλης περιλάμβανε διοικητικά κτίρια όπως το Δημαρχείο, αλλά και 

εκκλησίες, ιδιωτικές κατοικίες και εμπορικά καταστήματα. Ο πολεοδομικός της σχεδιασμός 

δεν ακολούθησε ούτε τα γερμανικά ούτε τα ουγγρικά πρότυπα, αλλά το χωροταξικό της 

σχέδιο περιλάμβανε οικιστικά τετράγωνα (cartieri) με διαφορετικό αριθμό κατοικιών που 

επικοίστηκαν από ούγγρους και γερμανούς, ενώ αναγέρθηκαν πολλά νέα διοικητικά κτίρια 

                                                           
785

Lupescu Radu, Kolozsvár korai történetének bukatói, Erdélyi Múzeum, Vol. 2-3, 2005, σελ. 25-77  
786

Elek Benkő, Kolozsvár Magyar Külvárosa a Középkorban, Erdélyi Tudományos Füzetek 248, Kolozsvár, 

2004, σελ. 12-13. 
787

Csestri Elek, Kolozsvár népessége a középkortól a jelenkorig, στο: Kolozsvár 1000 éve, επιμέλεια: Dáné 

Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf, Erdélyi Muzeum-Egyesület, Mgyar Közmȕvelődési 

Egyesület, Kolozsvár, 2001, σελ. 5-22. 
788

Viorica Gay Marica, St. Michael’s Church of Cluj, Meridiane Publishing House, Bucureşti  1967, σελ. 6-10. 



240 
 

και οικίες
789

. Τα νέα πολεοδομικά τετράγωνα που προστέθηκαν στον οικιστικό πυρήνα της 

πόλης ήταν το Longa, το Media, το Luporum και το Rapular. Τα πολεοδομικά τετράγωνα 

των ούγγρων και γερμανών εποίκων διατηρούσαν τη δική τους εκκλησία και ξεχωριστή 

διοικητική οργάνωση
790

. Η είσοδος στην πόλη εντός των τειχών γινόταν από τις δυο κυρίως 

εισόδους, την poarta Apei και την πύλη που βρισκόταν στο νότιο άκρο της σημερινής  

PiaţaUnirii
791

. Περιμετρικά των τειχών της πόλης υπήρχαν προάστια με αγροικίες, στάβλους 

και καλλιεργήσιμες εκτάσεις
792

. Σε ένα τέτοιο αγροτικό προάστιο έξω από τα τείχη της 

πόλης με αμπελώνες και κήπους με οπωροφόρα δέντρα που ονομαζόταν Harsongrad, όπως 

μαρτυράται αποτις βιβλιογραφικές πηγές, τον 18
ο
 αιώνα χτίστηκε η ελληνική εκκλησία της 

Αγίας Τριάδας. 

Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει δεχτεί επιδράσεις από διάφορα δυτικοευρωπαϊκά 

ρεύματα της εποχής που επικρατούσαν στις ακμάζουσες πόλεις της Αψβουργικής 

Μοναρχίας. Στην πόλη του Cluj –Napoca η αρχιτεκτονική στις προσόψεις των θρησκευτικών 

κτιριακών συμπλεγμάτων που υπάρχουν στο κέντρο της (cetate) παρουσιάζει έντονα στοιχεία 

μπαρόκ
793

. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αστικών κατοικιών του 16
ου

 αιώνα βρίσκεται σήμερα 

στην παλαιότερη οδό της πόλης (Magyarutca), με σημερινή ονομασία της οδού Avraam 

Iancu. Οι ιδιωτικές αυτές κατοικίες διέθεταν υπόγειο που συνήθως χρησιμοποιούνταν ως 

κελάρι, ισόγειο και πρώτο όροφο, ενώ η στέγη είχε έντονη κλίση σχηματίζοντας σοφίτα με 

παράθυρα προς την πλευρά του δρόμου. Η πρόσοψη των κτιρίων φέρει χαρακτηριστικές 

παραστάδες και αετώματα πάνω από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου. Τα κτίρια αυτά 

διέθεταν κεντρική πύλη με χαμηλή τοξωτηαψίδα, η οποία οδηγούσε σε εσωτερική αυλή
794

.  

Κατά τον 18
ο
 αιώνα ο σχεδιασμός των οικιστικών συνόλων δεν διέφερε από τον 

προηγούμενο αιώνα∙μόνο οι προσόψεις τους δέχτηκαν διάφορες επιδράσεις από τα 
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καλλιτεχνικά αρχιτεκτονικά ρεύματα της εποχής και συχνά φέρουν ζωγραφικές 

αναπαραστάσεις
795

. Οι προσόψεις των κτιρίων στο ιστορικό κέντρο επηρεάστηκαν από τα 

ρεύματα της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η οικία του 

Wolphard-Kakas στην σημερινή Piața Unirii nr. 31, η ανέγερση της οποία ολοκληρώθηκε σε 

τρεις φάσεις∙ γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζει στοιχεία ιταλικής αναγέννησης, γοτθικού ρυθμού 

και μπαρόκ. Στο κτίριο αυτό σήμερα στεγάζεται το Muzeului Național de Istorie a 

Transylvaniei (Μουσείο Εθνικής Ιστορίας της Τρανσυλβανίας)
796

. Στην Piața Unirii, στην 

πλευρά της οδού Bolyai, τα κτίρια είναι του 19
ου

 αιώνα και παρουσιάζουν στις προσόψεις 

τους έντονα χαρακτηριστικά του ρεύματος του εκλεκτικισμού
797

. Η οδός Ferdinand είναι 

ένας δρόμος στο κέντρο της Cluj-Napoca με κτίρια του 18
ου

 και 19
ου

 αιώνα, όπου 

αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το εμπορικό κέντρο της πόλης. Οι προσόψεις των 

κτιρίων με τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα των αιώνων που πέρασαν αποδίδουν έναν 

ιδιαίτερο χαρακτήρα στην πόλη. Σύμφωνα με την διαθέσιμη βιβλιογραφία για την ελληνική 

παρουσία στο Cluj, οι Έλληνες και Βλάχοι κατοικούσαν έξω από τα όρια της τειχισμένης 

πόλης ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες πραγματοποιούνταν εντός των τειχών σε 

καταστήματα ή πάγκους των τοπικών εβδομαδιαίων αγορών. Τα στοιχεία και οι πολύ 

περιορισμένες πληροφορίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή βέβαιων πορισμάτων για το 

οικιστικό απόθεμα στην πόλη αλλά αποτυπώθηκε η αστική οργάνωση της πόλης που 

έδρασαν. 

 

4.4. Το μνημειακό απόθεμα 

 

 Στο μνημειακό απόθεμα της περιοχής του Cluj που συνδέεται με την ελληνική 

παρουσία περιλαμβάνονται μόνο θρησκευτικά κτίρια και κάποια ταφικά μνημεία. Κατά την 

επιτόπια έρευνα στα αρχεία της πόλης δεν ανέκυψαν έγγραφα, συλλογές, συμβόλαια 

μίσθωσης ή αγοραπωλησίας, διαθήκες και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα, από τα οποία να 

προκύπτουν στοιχεία για την ύπαρξη οικιστικού αποθέματος. Η έλλειψη αρχειακών πηγών 

και η δυσκολία αναζήτησης δημοτικών αρχείων με ιδιωτικές κατοικίες δεν κατέστησαν 

δυνατό τον εντοπισμό των οικιών των Ελλήνων. Παρόλα αυτά, το εκκλησιαστικό και ταφικό 
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απόθεμα της πόλης αποδεικνύει την ελληνική παρουσία και την ενεργό συμμετοχή τους σε 

όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις της θρησκευτικής κοινότητας. Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζεται ο ορθόδοξος ναός του Someşeni, ο ναός της Αγίας Τριάδος και κάποια ταφικά 

μνημεία που αποτελούν αδιάψευστες μαρτυρίες της εγκατάστασης Ελλήνων στην πόλη .  

Ο ορθόδοξος ναός της Γεννήσεως της Θεοτόκου 

Οι τοπικές αρχές της περιοχής του Cluj δεν επέτρεπαν στους εμπόρους, οι οποίοι 

ανήκαν στο ορθόδοξο μη-ενωτικό δόγμα, να χτίσουν χώρους λατρείας και εκκλησίες στην  

εντός των τειχών οχυρωμένη περιοχή της πόλης (cetate). Έτσι, αναγκάζονταν να διανύσουν 

την απόσταση μέχρι τον οικισμό του Someşeni για να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα. Ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν ένας παλαιοχριστιανικός ναός 

χτισμένος από πέτρα. Κατά την δεκαετία του 1750 – 1760 οι έλληνες κάτοικοι της περιοχής 

του Cluj εκκλησιάζονταν εκεί μαζί με τον ντόπιο ορθόδοξο πληθυσμό με αποτέλεσμα τα 

μέλη της εκκλησίας εκείνη την περίοδο να αριθμούνται περίπου στα 500 άτομα
798

. Οι 

Μακεδόνες έμποροι και κάτοικοι της περιοχής που φαίνεται να ενισχύουν οικονομικά τον 

ιερό ναό του Someşeni ήταν ο Gheorge Trandafir, o Ianache Mavrodin και ο Ioan Constantin. 

Στην εκκλησία λειτουργούσαν δυο ιερωμένοι∙ ένας από αυτούς ήταν ο Gheorge Prodan που 

τελούσε εκκλησιαστικά μυστήρια καλύπτοντας τις ανάγκες του ορθόδοξου πληθυσμού της 

περιοχής. Βέβαιο είναι ότι υπήρξε έντονη η ανάγκη στους έλληνες κατοίκους της περιοχής 

να θάβουν τους νεκρούς τους σύμφωνα με το πατροπαράδοτο εθιμοτυπικό της ορθοδοξίας. 

Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από τα ταφικά μνημεία που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο 

της εκκλησίας του Someşeni. Εκεί, λοιπόν, βρίσκονται οι τάφοι των συγγενικών προσώπων 

των εμπόρων, όπως της κόρης του Ianache Mavrodin, Uţa, με έτος θανάτου το 1768 και της 

συζύγου του Ioan Constantin, Ekaterina με έτος θανάτου το 1785. 

Οι έλληνες κάτοικοι της περιοχής του Cluj και μετά την ανέγερση του ναού της Αγίας 

Τριάδος συνέχισαν να υποστηρίζουν την λειτουργία της ορθόδοξης εκκλησίας του Someşeni 

με αποτέλεσμα να εκλέγονται επίτροποι της εκκλησίας. Ο ιερωμένος Stefan Prodan 

καταγράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο το έτος 1875 ότι «Ο κ. Georgiu Trandafir, 

ελληνικής καταγωγής και άλλοι Έλληνες από εδώ, όπως και ο Panaiotu το 1830-1840 και 

1848-1850 υπήρξαν επίτροποι της δικής μας ρουμανικής εκκλησίας, της ρουμανο-ελληνο-
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ανατολικής ορθόδοξης θρησκείας του Somesat και Nanasi, όπου διατέλεσε ιερέας για 30 

χρόνια ο πατέρας Gheorge Prodan, ευγενής της περιοχής CiuardevaleaNucului, ο οποίος 

εκοιμήθη το 1863
799

».  

Ο ιερός ναός αγίας Τριάδος  

Οι Έλληνες κάτοικοι του Cluj για την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων 

μέχρι και το δεύτερο μισό του 18
ου

 αιώνα μετακινούνταν στον ιερό ναό που βρισκόταν στο 

Someşeni. Σταδιακά, όμως, η επαγγελματική ανέλιξη και η οικονομική ευρωστία των 

Ελλήνων τους επέτρεψε να εγκατασταθούν στην εντός των τειχών οχυρωμένη περιοχή της 

πόλης (cetate). Πρωταρχικό τους μέλημα υπήρξε η ανέγερση ορθόδοξου ιερού ναού κοντά 

στην πόλη του Cluj για να μην αναγκάζονται να μετακινούνται. Γύρω στο 1788 ο Ianache 

Mavrodin και ο Ioan Constantin, μακεδόνες έμποροι με μεγάλη οικονομική δύναμη με 

αφορμή το πένθος για αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν ταφεί στον ιερό ναό του 

Someşeniαλλά και της απόστασης του ναού από την πόλη που κατοικούσαν και 

δραστηριοποιούνταν, κατέθεσαν αίτημα στον βασιλικό επίτροπο της περιοχής AdamTeleki. 

Στο αίτημα αυτό  ζητούσαν εξ ονόματος όλων των ορθοδόξων που διέμεναν στην πόλη την 

ανέγερση ναού στο Cluj
800

. Εξαιτίας αυτού, ξεκίνησε διαμάχη μεταξύ των ορθοδόξων 

κατοίκων της πόλης και του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση της άδειας ανέγερσης 

του ναού. Οι τοπικές αρχές εμπόδιζαν με κάθε τρόπο την αδειοδότηση προβάλλοντας 

αβάσιμες δικαιολογίες για την ανέγερσή του
801

. Η διαμάχη συνεχίστηκε με τους έλληνες 

εμπόρους να αποστέλλουν το αίτημα τους στην κυβέρνηση της Τρανσυλβανίας. Σύμφωνα με 

το αίτημα αυτό ζητούσαν να λάβουν την απαραίτητη έγκριση, ώστε να τους επιτραπεί η 

ανέγερση του ναού ακόμη και έξω από τα τείχη της πόλης. Στην αίτηση επιπρόσθετα 

υποστήριζαν ότι αδυνατούσαν να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα λόγω της 

έλλειψης ναού, όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι βογιάροι από την Μολδαβία και οι ταξιδιώτες 

που διέρχονταν από την πόλη
802

. 
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Η κυβέρνηση της Τρανσυλβανίας ανάγκασε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να 

ερευνήσει τον ακριβή αριθμό των ορθόδοξων κατοίκων της πόλης και εάν υπήρχαν τα 

απαιτούμενα χρηματικά κεφάλαια για την ανέγερση του νέου ναού
803

. Το δημοτικό 

συμβούλιο υπακούοντας στην απαίτηση της ανώτερης διοικητικής αρχής απάντησε το έτος 

1790 πως ο αριθμός των πιστών ανερχόταν στα 129 άτομα και ότι είχαν συγκεντρωθεί 1.500 

φιορίνια από τους πιστούς, 500 φιορίνια από τους βογιάρους της Μολδαβίας και ότι ήδη είχε 

αγοραστεί και το οικόπεδο στην περιοχή του Harsongrand
804

. Τελικά, φαίνεται να 

επιτρέπεται η ανέγερση της εκκλησίας με τον ισχυρισμό ότι τα μέλη της ήταν πλούσιοι 

έμποροι και οι συγγενείς τους στο εξωτερικό ήταν σε θέση να παράσχουν οποιαδήποτε 

ενίσχυση. Το ζήτημα λύθηκε από την καγκελαρία στην Βιέννη από όπου εκδόθηκε το 

επίσημο διάταγμα της ανέγερσης του ναού έξω από τα τείχη της πόλης
805

. 

Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος  σήμερα βρίσκεται στην οδό BisericiiOrtodoxe αρ. 

12 και χτίστηκε μεταξύ των ετών 1795-1796 μετά την έκδοση της επίσημης αυτοκρατορικής 

απόφασης. Το τέμπλο του ιερού ναού είναι από ξύλο φλαμουριάς και φιλοτεχνήθηκε το έτος 

1796 από τον αγιογράφο Constantin Zugravu από το Braşov, ο οποίος υπογράφει στην 

εικόνα του Σωτήρος. Οι μορφές της αγιογράφησης του ναού παρουσιάζουν έναν συνδυασμό 

στοιχείων, ωστόσο τείνουν προς το δυτικό πρότυπο
806

. Τα θυρανοίξια του νεόδμητου ιερού 

ναού πραγματοποιήθηκαν το 1796, χοροστατούντος του πατέρα IlieFulea, όπως 

καταγράφηκε σε ένα συναξάρι του 1795 τυπωμένο στο Βουκουρέστι
807

.  
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Ταφικά μνημεία 

 Στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος παραμένουν κάποια ταφικά 

μνημεία από το παλαιότερο κοιμητήριο που υπήρχε εκεί. Στον χώρο γύρω και πίσω από το 

ναό υπάρχουν κάποιοι τάφοι κατοίκων της περιοχής και ιερέων. Δυστυχώς, οι τάφοι που 

ανήκαν σε κατοίκους της περιοχής και σημαντικά πρόσωπα της θρησκευτικής κοινότητας 

δεν είναι όλοι ευανάγνωστοι και μόνο δύο παρέχουν πληροφορίες για τα πρόσωπα που 

βρίσκονται θαμμένα σε αυτούς. Οι επιτύμβιες στήλες είναι γραμμένες στην ουγγρική 

γλώσσα και με μεγαλογράμματη γραφή. Τα επιτύμβια αυτά μνημεία, προσφέρουν 

πληροφορίες για τους ανθρώπους που έζησαν και έδρασαν κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα στην 

πόλη. 

 Ο πρώτος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του μικρού κοιμητηρίου και ανήκει στον 

έμπορο Gheorge Trandafir. Η επιτύμβια στήλη είναι ένα κατακόρυφο ορθογώνιο λευκό 

μάρμαρο που αναγράφει τα στοιχεία του θανόντος. Ακόμη πάνω στην επιτύμβια στήλη είναι 

τοποθετημένο ένα τριγωνικό κομμάτι μαρμάρου μικρότερων διαστάσεων που αποτυπώνεται 

μια άγκυρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην θέση του σταυρού 

υπάρχει μια άγκυρα. Στην μαρμάρινη επιγραφή σε ουγγρική γλώσσα αναγράφεται το όνομα 

του TRANDAFIR GYORGYNEKμε έτος θανάτου 1833. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 

εφημέριου του ναού, κάποιοι από τους υπόλοιπους τάφους ανήκουν σε μέλη της οικογένειας 

Trandafir. 

 Στην ανατολική πλευρά του αύλειου χώρου του κοιμητηρίου υπάρχουν ταφικά 

μνημεία, από τους οποίους μόνο ο τρίτος κατά σειρά είναι ευανάγνωστος. Πρόκειται για μια 

επιτύμβια στήλη μεταγενέστερη της προηγούμενης, κατασκευασμένη με εντελώς 

διαφορετική τεχνοτροπία. Πρόκειται για ένα οριζόντιο ορθογώνιο μάρμαρο με μαρμάρινο 

σταυρό στην κορυφή του. Η επιτύμβια στήλη αναγράφει με μεγαλογράμματη γραφή το 

όνομα του SOFRONIU GRECU με έτος θανάτου το 1873.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Οι μετακινήσεις εμπόρων από τις νότιες περιοχές κατά μήκος της βαλκανικής 

χερσονήσου προς την κεντρική Ευρώπη ήταν το αποτέλεσμα των ειδικών προνομίων και των 

διεθνών οικονομικών συγκυριών του 17
ου

 αιώνα και κατά κύριο λόγο του 18
ου

 αιώνα. 

Έμποροι από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία οργανωμένοι σε πολυπληθή 

καραβάνια διέσχιζαν τους χερσαίους εμπορικούς δρόμους και έφταναν στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες μεταφέροντας προϊόντα των τόπων καταγωγής τους. Η εμπορική 

δραστηριοποίησή τους στις περιοχές της Τρανσυλβανίας στα τέλη του 16
ου

 αιώνα και η 

σύσταση των εμπορικών εταιρειών στάθηκαν αφορμή για την εγκατάσταση Ελλήνων στις 

περιοχές αυτές. Αργότερα τον 18
ο
 αιώνα η προσάρτηση του Βανάτου στα αψβουργικά εδάφη 

σε συνδυασμό με τα ειδικά εμπορικά άρθρα των διεθνών συνθηκών και την σημαίνουσα 

γεωγραφική θέση του στις εμπορικές διαδρομές συντέλεσαν στην εγκατάσταση των 

Ελλήνων εκεί. 

 Οι γενικότερες πολιτικές συνθήκες και οι σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με 

την Αψβουργική Μοναρχία καθόρισαν τις μετακινήσεις των εμπόρων της βαλκανικής 

χερσονήσου προς την κεντρική Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι πολεμικές συρράξεις μεταξύ 

των δυο αυτοκρατοριών περιορίστηκαν στα τέλη του 17
ου

 και στις αρχές του 18
ου

 αιώνα και 

με τις συνθήκες που υπογράφηκαν, οριοθετήθηκαν εδαφικά τα σύνορα και οι διακρατικές 

συμφωνίες προσδιόρισαν την διεξαγωγή των εμπορικών τους συναλλαγών. Έτσι, με την 

Συνθήκη του Karlowitz το 1699 παραχωρείται  η  περιοχή της Τρανσυλβανίας στον 

αυτοκράτορα της Αυστροουγγαρίας, ενώ οι Οθωμανοί διατήρησαν την κυριαρχία τους στην 

περιοχή του Βανάτου. Με την Συνθήκη του Passarowitz το 1718, η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία έχασε αρκετές περιοχές στην βόρεια βαλκανική και παραιτήθηκε της 

επεκτατικής της πολιτικής στα ευρωπαϊκά εδάφη, παραδίνοντας το Βελιγράδι, τη Βοσνία, 

την Ερζεγοβίνη, την Ολτένια και το φρούριο του Τέμεσβαρ (σημερινή Timişoara). Τέλος, με 

την Συνθήκη του Βελιγραδίου το 1739 έληξαν οι πολεμικές συρράξεις από τη μια μεταξύ 

Αυστροουγγαρίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από την άλλη της δεύτερης με την 

Ρωσία, όπου σύμφωνα με αυτήν οι Αψβούργοι επέστρεφαν στους Οθωμανούς τη Βόρειο 

Σερβία και το Βελιγράδι, τη Βλαχία και την Ολτένια, μετατοπίζοντας για ακόμη μια φορά τα 

σύνορα μεταξύ των δυο αυτοκρατοριών και με τους ποταμούς Σάβο και Δούναβη να 

αποτελούν τα φυσικά τους σύνορα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%83%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B6%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BB%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B1%CF%8D%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
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 Οι συνθήκες αυτές δεν επαναπροσδιόρισαν μόνο εδαφικά τα σύνορα της 

Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά συντέλεσαν στην 

οικονομική διείσδυση των Αψβούργων στις Αγορές της Ανατολής, επανακαθόρισαν τους 

δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και ανέδειξαν τους 

βαλκάνιους ορθόδοξους εμπόρους σε ρυθμιστές και φορείς των εμπορικών συναλλαγών. 

Μέσω των συνθηκών που αναφέρθηκαν παραπάνω δόθηκε η δυνατότητα στους υπηκόους 

της κάθε αυτοκρατορίας να μεταφέρουν, να διακινούν απρόσκοπτα τα εμπορεύματα τους 

εκατέρωθεν των συνόρων και οι δασμολογικές εισφορές διαμόρφωσαν προνομιακό 

καθεστώς, κυρίως για τους ορθόδοξους εμπόρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η 

επιχειρηματική δράση των εμπόρων στο πλαίσιο των ρυθμίσεων και των ευνοϊκών 

προνομίων έδωσαν νέα ώθηση και διευκόλυναν τη μετακίνηση και εγκατάσταση ορθόδοξων 

οθωμανών υπηκόων στις επαρχίες του Στέμματος.  

 Η ανάγκη για πρώτες ύλες και η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων εξ Ανατολής στις 

τοπικές αγορές της Αψβουργικής Μοναρχίας, πρώιμα επέτρεψε την παρουσία πλανόδιων 

εμπόρων, ενώ αργότερα την οργάνωση κομπανιών με σκοπό την ασφαλέστερη διεξαγωγή 

του εμπορίου. Ο όγκος των μεταφερόμενων προϊόντων ήταν τέτοιου μεγέθους που 

διαπιστώνεται ότι για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εμπορικών τους 

δραστηριοτήτων είχε αναπτυχθεί αγαστή συνεργασία μεταξύ των εμπόρων του Βανάτου και 

της Τρανσυλβανίας με τους μεγαλέμπορους που βρίσκονταν στη Βιέννη. Τα εμπορικά δίκτυα 

που αναπτύχθηκαν μεταξύ αυτών των Επαρχιών του Στέμματος, Βανάτου και 

Τρανσυλβανίας, των περιφερειακών επαρχιών και της Βιέννης, ανέδειξαν τους Έλληνες σε 

παράγοντα αύξησης της οικονομικής δύναμης των Αψβούργων. Στο σημείο αυτό να τονιστεί 

ότι η γλώσσα επικοινωνίας στα έγγραφα των κομπανιών, στα προσωπικά έγγραφα, τα 

λογιστικά βιβλία και την αλληλογραφία των μελών των κομπανιών ήταν η ελληνική. 

  Η επιτόπια και βιβλιογραφική έρευνα για την επιχειρηματική δραστηριότητα των 

εμπόρων που προέρχονταν από τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας απέδειξε ότι οι 

εμπορικές δραστηριότητες εκείνης της περιόδου δεν μπορούσαν να περιοριστούν μόνο σε 

μια γεωγραφική περιοχή. Έτσι, συχνά σε αρχειακά έγγραφα αλλά και σε βιβλιογραφικές 

αναφορές εντοπίζονται ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά στο 

Σεμλίνο, το Βελιγράδι, την Timişoara και το Lugoj. Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει ότι η 

εμπορική κινητικότητα μεταξύ αυτών των περιοχών ήταν έντονη λόγω της εγγύτητας των 

παραπάνω πόλεων που αποτελούσαν εμπορικούς σταθμούς και η μορφή εμπορίας που 

επιλεγόταν ήταν μεταξύ συγγενικών προσώπων που βρίσκονταν ήδη στις πόλεις αυτές. 
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Αποτέλεσμα ήταν στις πόλεις αυτές να δημιουργηθεί ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο 

συνεταίρων και αντιπροσώπων.    

 Στην επαρχία του Βανάτου που αποτελεί την πρώτη μελέτη περίπτωσης της 

παρούσας διατριβής οι Έλληνες έμποροι δραστηριοποιήθηκαν εκεί τον 18
ο
 αιώνα, όπως 

φαίνεται μέσα από πληθώρα εγγράφων των επίσημων αρχείων της Αψβουργικής Μοναρχίας. 

Έτσι, λοιπόν, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη εμπορικών συσσωματώσεων με την σύσταση της 

σερβοελληνικής κομπανίας και της ελληνικής κομπανίας. Περαιτέρω, το γεγονός της  

υιοθέτησης της αυστριακής υπηκοότητας τους επέτρεψε να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία, 

όπως καταγράφεται μέσα και από το οικιστικό απόθεμα. Τέλος, με την μεταφορά των 

οικογενειών τους στην επαρχία του Βανάτου και την πληθυσμιακή τους αύξηση, το 

ορθόδοξο στοιχείο συσπειρώθηκε γύρω από την ομόδοξη πίστη με την εκκλησία να 

αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων.  

Στο Βανάτο, οι κατάλογοι και τα υπηρεσιακά έγγραφα των τελωνειακών σταθμών 

αποδεικνύουν την έντονη κινητικότητα Ελλήνων εμπόρων από την Μακεδονία σε διάφορους 

οικισμούς της περιοχής. Η έρευνα εξέτασε την εγκατάσταση Ελλήνων εμπόρων στις πόλεις 

της Timişoara και του Lugoj επιδιώκοντας να παρουσιαστεί συγκριτικά ο τρόπος 

εγκατάστασής τους σε αστικά κέντρα μεγάλης και μικρότερης κλίμακας. Για την ελληνική 

εμπορική παρουσία γίνεται λόγος σε αυτοκρατορική πατέντα και στρατιωτικά υπομνήματα 

που αφορούσαν αποκλειστικά τόσο την επαρχία του Βανάτου όσο και την πόλη της 

Timişoara. Συγκεκριμένα, οι εμπορικές τους δραστηριότητες καθορίζονταν από τους όρους 

της πατέντας του 1774 με βάση το υπόμνημα που στάλθηκε στην Επαρχιακή Διοίκηση του 

Βανάτου στην Timişoara. Έτσι, οι Έλληνες διατηρούσαν αποθήκες και εμπορικούς πάγκους 

και σε οικισμούς γύρω από την πόλη της Timişoara μέχρι και το δεύτερο μισό του 18
ου

 

αιώνα, οπότε και επιβλήθηκαν περιορισμοί στους εμπόρους που είχαν διατηρήσει την 

οθωμανική υπηκοότητα.  

Οι εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων στην επαρχία του Βανάτου και πιο 

συγκεκριμένα στην πόλη της Timişoara, πραγματοποιούνται είτε μεμονωμένα από 

ανεξάρτητους εμπόρους είτε με την συγκρότηση εμπορικών συντροφιών. Σύμφωνα με 

βιβλιογραφικές και αρχειακές πηγές καταγράφηκε η ύπαρξη της σερβοελληνικής κομπανίας, 

της οποίας η δράση φαίνεται να ξεκινά το 1725 με τους Έλληνες να συντονίζουν και να 

διεκπεραιώνουν τις εμπορικές συμφωνίες. Ενδεικτικά, στα μέσα του 18
ου

 αιώνα αρχηγοί της 

σερβοελληνικής κομπανίας διετέλεσαν οι Έλληνες Kiriani Kiritsa το 1748 και Georgio 
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Tiganity το 1750. Η λειτουργία της παραπάνω εμπορικής εταιρίας αποδεικνύει ότι κύρια 

ασχολία των ορθοδόξων ήταν το εμπόριο και υπογραμμίζει την συνεργασία ελλήνων και 

σέρβων εμπόρων. Ακόμη ένα παράδειγμα εμπορικής εταιρείας που δραστηριοποιούνταν 

στην Timişoara ήταν η ελληνική εμπορική κομπανία, με αναφορές και εγγραφές στα 

στρατιωτικά αρχεία των τελωνειακών σταθμών των συνόρων. Η ελληνική εμπορική εταιρεία 

ασχολούνταν με την προμήθεια και μεταφορά βαμβακιού στα εμπορικά κέντρα της 

Αψβουργικής Μοναρχίας κατά τη δεκαετία του 1770. Επομένως, οι εμπορικές εταιρείες που 

συστάθηκαν τον 18
ο
 αιώνα απολαμβάνοντας τα εμπορικά και φορολογικά προνόμια, 

ανέπτυξαν εμπορικά δίκτυα στις κεντρικές αγορές της Αυστροουγγαρίας.   

Ερευνώντας τα έγγραφα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εμπόρων και 

άλλων υποθέσεων εύστοχα συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι έμποροι που εμφανίζονται 

στην πόλη της Timişoara επέλεγαν συνεταίρους και συνεργάτες ανθρώπους με τους οποίους 

τους συνέδεαν κάποια κοινά στοιχεία. Η κοινή καταγωγή ή η συγγενική σχέση αποτελούσε 

το εχέγγυο για αγαστή συνεργασία, αλλά και περιόριζε τους επιχειρηματικούς κινδύνους, 

όπως περιπτώσεις απάτης και αφερεγγυότητας των συνεταίρων. Έτσι, πολλοί από τους 

εμπόρους που έχουν καταγραφεί προκύπτει ότι συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικό δεσμό 

είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας, ενώ για άλλα πρόσωπα που δεν υπήρχε ο συγγενικός 

συνδετικός κρίκος φαίνεται ότι προέρχονταν από τον ίδιο τόπο καταγωγής. Στη λογική αυτή 

καταγράφηκε η περίπτωση του Kiriani Kiritsa, ο οποίος υπήρξε αρχηγός της σερβοελληνικής 

κομπανίας στην Timişoara και συνεργάζονταν με τα ξαδέρφιά του στη Βιέννη, τους 

εμπόρους Mihai και Dima Hagi Demeter. Ακόμη, η περίπτωση του εμπόρου Ioan Zuffo, ο 

οποίος μέσω της κομπανίας του μετέφερε προϊόντα για λογαριασμό άλλων εμπόρων στην 

Timişoara, την Orşova και τη Βιέννη. Φαίνεται ότι διατηρούσε στενές συνεργασίες με 

άλλους Έλληνες εμπόρους, όπως για παράδειγμα με τους Alexander και Demeter Manziarly, 

Simon Georgius Sina, Theodore Dimitrie Gÿrka, Demeter Micho, Ioannes και Paulus Pappa 

Illie, Zonya Trandafil, Georg Makry, John Fontuka και Georg Pantazi. Εμπορικές 

δραστηριότητες φαίνεται ότι πραγματοποιούσε το 1777 ο Έλληνας Kristoph Lazarμε έδρα 

την Timişoara με τον Constantin Lazar, καθώς τον προμήθευε με μαλλί και ήταν 

αντιπρόσωπος βιομηχανίας στο Linz. Το 1761 στα δημοτικά αρχεία της πόλης καταγράφεται 

η περίπτωση του Έλληνα εμπόρου Kiro που διατηρούσε κατάστημα στην Cetate και μετά το 

θάνατό του το κατάστημα αγόρασε ο εμπορικός αντιπρόσωπος που συνεργαζόταν, επίσης 

Έλληνας ο Dimitrie Michailovici. Ενδεικτικά να αναφερθεί και η περίπτωση του Tapka 

Mihail που ενώ αρχικά βρέθηκε σε αρχειακή συλλογή των δημοτικών αρχείων 
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παρακάμφθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων γύρω από το όνομα. Ωστόσο, κατά την 

αποδελτίωση του Catastrum Civium, επίσημου καταλόγου πολιτών της Timişoara, 

διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Έλληνα έμπορο με καταγωγή από την Σιάτιστα. Σε νέα 

έρευνα των αρχείων ανέκυψε ότι τα λυτά έγγραφα των δημοτικών αρχείων περιείχαν 

επιστολές που αντάλλαξε με τον Έλληνα έμπορο Hagiopol, την κόρη και τον γαμπρό του. Να 

σημειωθεί ότι οι επιστολές ήταν γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.   

Τα δίκτυα που αναπτύχθηκανμεταξύ των Ελλήνων εμπόρων εκτός από 

επιχειρηματικά στηρίχθηκαν στα κοινά κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώθηκε 

σε πληθώρα περιπτώσεων μέσα από πρωτογενείς πηγές,. Έτσι, η κοινή καταγωγή και η 

ομόδοξη πίστη δημιούργησε άρρηκτους δεσμούς που εντοπίστηκε και κατά την σύνταξη των 

διαθηκών τους. Οι Έλληνες που διέμεναν μόνιμα στην Timişoara φρόντιζαν για την 

κληροδότηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Κατά την αποδελτίωση αυτών 

διαμορφώθηκε μια πιο καθαρή εικόνα για το κοινωνικό δίκτυο που είχε αναπτυχθεί μεταξύ 

των ομόθρησκων της πόλης, της προσφοράς και της μέριμνας που επιδείκνυαν στον περίγυρό 

τους, αλλά και στους γενέθλιους τόπους τους. Στη διαθήκη του Naum Toma Makry, 

μεγαλέμπορου από την Καστοριά σημαντικά χρηματικά ποσά κληροδοτούνται σε εκκλησίες 

στην πόλη καταγωγής του, αλλά και στον δάσκαλο του ελληνικού σχολείου στην Timişoara, 

Ιωάννη Σιφνιό. Μεταξύ των μαρτύρων που υπογράφουν στη διαθήκη του συναντώνται τα 

ονόματα των Trandaphil Zsonya, Ιωάννη Σιφνίο και Κωνσταντίνο Δέλλου. Στη διαθήκη του 

Liotta Marcu με καταγωγή επίσης από Καστοριά, ως μάρτυρας εμφανίζεται ο Lazar Zlatko, 

δωρητής της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο προάστιο του Fabric. Τέλος, στη διαθήκη 

του Anastasiu Marcu Panajot υπογράφουν ως μάρτυρες οι Theohar Angely, Georg Toma 

Makry, Leontius Emanuel, οι οποίοι όλοι είχαν πολιτογραφηθεί ως μόνιμοι κάτοικοι της 

πόλης και είχαν όλοι τους καταγωγή από την Καστοριά. Ακόμη, οι επιγαμίες ανάμεσα τους 

ήταν συχνό φαινόμενο για την διατήρηση της περιουσίας εντός του στενού κοινωνικού τους 

περίγυρου, όπως ήταν αυτή της οικογένειας Makry, μεγαλέμποροι από την Καστοριά, με την 

οικογένεια του Funduka, έμποροςαπό την Σιάτιστα, όπου η Iulia Makry εμφανίζεται 

κληρονόμος και παράλληλα ιδιοκτήτρια της οικίας Funduka. 

Οι Έλληνες έμποροι κατά το πρώιμο στάδιο εμπορικής δραστηριοποίησης τους στην 

επαρχία του Βανάτου διατηρούσαν την οθωμανική υπηκοότητα, αξιοποιώντας τα εμπορικά 

προνόμια της Αψβουργικής Μοναρχίας,σταδιακά κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια 

στα χέρια τους και μεγάλο μέρος τους διοχετεύονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 

αψβουργική διοίκηση για να προστατεύσει το εμπορικό της ισοζύγιο έθεσε περιορισμούς 
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στην μεταφορά κεφαλαίων και στην κληροδότησή των περιουσιών που αποκτούσαν στα 

εδάφη της, ενώ παράλληλα κίνησε τις διαδικασίες πολιτογράφησης των οθωμανών υπηκόων 

στις επαρχίες της. Το έτος 1775 η στρατιωτική διοίκηση του Βανάτου εντέλλεται να 

αποκτήσουν οι Έλληνες έμποροι την αυστριακή υπηκοότητα προαιρετικά και να μεταφέρουν 

τις οικογένειες τους, ενώ το 1789 η υιοθέτηση της υπηκοότητας είναι υποχρεωτική για όσους 

επιθυμούν να διαμένουν μόνιμα στην πόλη. Στην Timişoara, οι πολίτες που δήλωναν πίστη 

στο Στέμμα και αποκτούσαν την αυστριακή υπηκοότητα εγγράφονταν στο Catastrum Civium 

που ήταν ο επίσημος κατάλογος των κατοίκων της πόλης.  

Στο Catastrum Civium, όπου ήταν πολιτογραφημένοι οι νόμιμα και μόνιμα 

εγκατεστημένοι κάτοικοι της Timişoara, έχουν καταχωρηθεί όλοι οι πολίτες της˙ μεταξύ 

αυτών συμπεριλαμβάνονται και οι ορθόδοξοι κάτοικοί της. Οι καταχωρήσεις και οι εγγραφές 

στον κατάλογο περιλαμβάνουν το όνομα, την καταγωγή, την ηλικία, το θρήσκευμα, το 

επάγγελμα και διάφορες προσωπικές πληροφορίες κατά περίπτωση. Η αποδελτίωση του 

Catastrum Civium για την περίοδο 1717 - 1832 συνέβαλε στη εξαγωγή γόνιμων 

συμπερασμάτων. Στα ευρήματα, λοιπόν του καταλόγου, φαίνεται ότι στην πόλη της 

Timişoara και πιο συγκεκριμένα στην εντός των τειχών οχυρωμένη πόλη (Cetate) επί του 

συνόλου των εγγεγραμμένων πολιτών διέμεναν 428 άτομα που ήταν ορθόδοξοι και είχαν 

αποκτήσει την αυστριακή υπηκοότητα. Από αυτούς καταχωρούνταν διευκρινιστικά σε 351 

να δηλώνουν grecneunit, 26 ortodox, 8 grec και 8 rascian. Ακόμη, σύμφωνα με τον τόπο 

καταγωγής που δήλωναν στο Catastrum Civium, οι 54 κατάγονταν από κάποια περιοχή της 

νότιας βαλκανικής. Έτσι, λοιπόν, ως τόπο καταγωγής δήλωναν την Καστοριά 8 άτομα, τη 

Σιάτιστα 9 άτομα, την Κοζάνη 3 άτομα, τα Ιωάννινα και τις Σέρρες 1 άτομο αντίστοιχα, τη 

Μοσχόπολη 11 άτομα, 18 άτομα την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και 1 από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι 47 από αυτούς δήλωσαν κατά την πολιτογράφησή τους ότι 

ασκούσαν το επάγγελμα του εμπόρου, οι 2 ήταν πανδοχείς και καφετζήδες και από 1 άτομο 

δήλωσε σαπουνοποιός, αργυροχόος, τοκογλύφος και τσαγγάρης. Αναλύοντας την ηλικιακή 

κατανομή των 37 ατόμων του καταλόγου που δήλωσαν την ηλικία τους διαμορφώθηκαν 4 

ομάδεςμε 12 άτομα μεταξύ των 20-30 ετών, 17 άτομα μεταξύ 31-40 ετών, 7 άτομα μεταξύ 

41-50 ετών και 1 άτομο μεταξύ 51-60 ετών. Παρατηρείται ότι ο αριθμός των νεαρότερων 

ηλικιών υπερτερεί έναντι των γηραιότερων, καθώς οι νέοι αναζητούσαν καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης, ενώ οι μεγαλύτεροι ηλικιακά φαίνεται ότι 

επέλεγαν να επιστρέψουν στους γενέθλιους τόπους τους.  
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Από τα ευρήματα της αρχειακής έρευνας και διασταύρωσης στοιχείων τεκμηριωτού 

υλικού καταγράφηκαν 78 άτομα (με καταγωγή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία) που 

διέμεναν στην Cetate. Για τους 48 από αυτούς βρέθηκαν πληροφορίες όπου δηλώνονταν η 

ελληνική καταγωγή τους, ενώ στο προάστιο του Fabric εντοπίστηκαν 10 άτομα, εκ των 

οποίων τα 4 δήλωναν την ελληνική καταγωγή τους. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι κατάφεραν 

να μεταφέρουν την οικογένεια τους και να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία εντός και εκτός 

των ορίων της τειχισμένης πόλης. Μάλιστα, εξαιτίας της συσσώρευσης ελληνικού 

πληθυσμού στην πόλη το 1785 το Δημαρχείο (Magistratul) αναζητούσε υπάλληλο που να 

μιλά την ελληνική γλώσσα. 

Οι Έλληνες έμποροι που σταδιακά από τα μέσα και προς τα τέλη του 18
ου

 αιώνα 

πολιτογραφήθηκαν αυστριακοί υπήκοοι απέκτησαν το δικαίωμα αγοράς και κατοχής 

ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, είτε αυτά ήταν οικίες, αγροτεμάχια είτε εμπορικά 

καταστήματα. Η καταγραφή του οικιστικού αποθέματος που επιχειρήθηκε στην Timişoara 

είναι η απτή απόδειξη της παρουσίας των Ελλήνων στην πόλη. Η παρουσίαση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δηλαδή των 27 κτιρίων στην Cetate και των 6 κτιρίων στο 

προάστιο του Fabric, τεκμηριώνει ότι οι Έλληνες αρχικά διέμεναν στο προάστιο του Fabric 

κοντά στην ορθόδοξη εκκλησία, ενώ μετά την άρση των περιορισμών για την αγορά 

κατοικιών εγκαθίστανται στο κέντρο της τειχισμένης πόλης. Η επεξεργασία των διάφορων 

αρχειακών συλλογών απέδωσε μια σειρά πληροφοριών για την εμπορική δραστηριοποίηση 

και οικονομική κατάσταση των Ελλήνων που είχαν αποφασίσει να εγκατασταθούν μόνιμα 

στην πόλη, με 37 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και 22 να εμφανίζονται στον επίσημο 

αψβουργικό πολεοδομικό κατάλογο. Για παράδειγμα, στην εντός των τειχών περιοχή του 

κέντρου της πόλης ο Naum Toma Makry αποκτά οικόπεδο το 1803 και το 1812 έκτισε 

σταδιακά οικία με ισόγεια εμπορικά καταστήματα. Σε άλλη περίπτωση το 1761 φαίνεται ότι 

στην Cetate ο Έλληνας έμπορος Kiro είχε αποκτήσει εμπορικό κατάστημα το οποίο στη 

συνέχεια πουλά σε άλλο Έλληνα έμπορο. Ενώ, στο προάστιο του Fabric χαρακτηριστικές 

είναι οι περιπτώσεις απόκτησης ακίνητης περιουσίας και μικρών βιοτεχνιών των Nicola 

Diamandi, της οικογένειας Liotta και Nikola PapaIlia, ο τελευταίος ενοικίαζε πανδοχείο 

γνωστό ως «Hanul Turcesc». Οι αγορές των Ελλήνων αφορούσαν και την απόκτηση έγγειας 

γης, δηλαδή αμπελώνων και αγροτεμαχίων˙ μια τέτοια περίπτωση εντοπίστηκε στην πόλη 

του Lugoj το 1773, όπου ο Georghe Nica αγόρασε έναν αμπελώνα. Η αγορά ακινήτων στην 

Cetate είτε προς ιδιοκατοίκηση είτε προς εκμετάλλευση τους βοήθησε να ενταχθούν στο νέο 

περιβάλλον και στην αστική τάξη της πόλης. 
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Η οικονομική δύναμη που απέκτησανκάποιοι από τους Έλληνες εμπόρους με την 

συγκέντρωση κεφαλαίων και την απόκτηση ακίνητης περιουσίας τους έδωσε την ευκαιρία να 

αποκτήσουν σημαντικές θέσεις στην διοίκηση της πόλης και τίτλους ευγενείας. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην πόλη της Timişoara του Iosif Maleniţa. Ο 

παραπάνω Έλληνας έμπορος χοίρων στο Βανάτο διετέλεσε δυο φορές δήμαρχος των 

ορθοδόξων  της πόλης και για την προσφορά του τιμήθηκε το 1793 από την αυτοκράτειρα 

Maria Theresa με τίτλο ευγενείας, ενώ ο αυτοκράτορας Iosif II τίμησε τα δυο αδέρφια 

Maleniţa, Iosif και Petru, για την προσφορά τους στην αυτοκρατορία των Αψβούργων. Άλλη 

μια περίπτωση αποτελεί αυτή του Steria Paul Polichrony. Ο παραπάνω ήταν δικηγόρος και 

στο Catastrum Civium οι αψβουργικές αρχές πρόσθεσαν στην εγγραφή τον χαρακτηρισμό 

για το πρόσωπό του «πολύ επιφανής και γενναιόδωρος πολίτης». Επίσης χαρακτηριστική 

είναι  η περίπτωση του γαιοκτήμονα Βαρόνου Duca, του οποίου το όνομα εκτός από το 

εμπόριο βαμβακιού συνδέθηκε και με τις δραστηριότητες της ορθόδοξης κοινότητας. Η 

απόκτηση της αψβουργικής υπηκοότητας και η οικονομική επιφάνεια τους βοήθησε να 

ανελιχθούν στην κοινωνική ιεραρχία.  

Οι ορθόδοξοι έμποροι που δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά και εγκαταστάθηκαν 

μόνιμα στην πόλη της Timişoara φρόντισαν για την ανέγερση ναού ώστε να ασκούν τα  

θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η συνύπαρξη, η εμπορική συνεργασία και η ομόδοξη πίστη 

Ελλήνων και Σέρβων στην Timişoara τους οδήγησε στην χρήση κοινού λατρευτικού χώρου. 

Ακόμη, το ορθόδοξο στοιχείο της πόλης, εκτός από Σέρβους και Έλληνες, αποτελούνταν και 

από Βλάχους, Αρμένιους, Βουλγάρους, οι οποίοι συσπειρώθηκαν γύρω από το ναό του 

Αγίου Γεωργίου στο προάστιο του Fabric. O ναός του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε με τα 

κεφάλαια και την φροντίδα ορθόδοξων εμπόρων και γαιοκτημόνων της πόλης. Η κτητορική 

επιγραφή του ναού στην ελληνική γλώσσα τονίζει ότι πρωταρχικό μέλημα των Ελλήνων και 

Βλάχων κατοίκων ήταν η ανέγερση της ορθόδοξης αυτής εκκλησίας και του οικήματος δίπλα 

σε αυτή με σκοπό να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο όχι μόνο του ορθόδοξου στοιχείου, 

αλλά και των γενέθλιων τόπων τους. Η θρησκευτική και εταιρική (κομπανία) οργάνωση του 

ορθόδοξου στοιχείου της πόλης ήταν και μια μορφή κοινοτικής οργάνωσης που προστάτευε 

και βοηθούσε τους ορθόδοξους ώστε να ενταχθούν στο νέο οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Ειδικότερα, φαίνεται ότι το ορθόδοξο στοιχείο που συσπειρώθηκε γύρω από το 

ναό του Αγίου Γεωργίου λάμβανε αποφάσεις για την εκπαίδευση των νέων και για άλλα 

ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητά τους.   
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Οι Έλληνες και Βλάχοι της πόλης, εκτός τις επαγγελματικές δραστηριότητες, 

επέδειξαν ιδιαίτερη μέριμνα και ενδιαφέρον για την παιδεία των νεότερων μελών της 

ορθόδοξης κοινότητας για το λόγο αυτό από πολύ νωρίς φρόντισαν για την ίδρυση σχολείων. 

Στην Timişoara από το 1725 λειτουργούσε ελληνικό σχολείο με αρκετούς μαθητές. 

Παρατηρείται ότι ο αριθμός των μαθητών αυξήθηκε μετά την αυτοκρατορική απόφαση του 

1774, όπου οι έμποροι μεταφέρουν τις οικογένειες τους στην πόλη με σκοπό την μόνιμη 

εγκατάστασή τους. Τα ορθόδοξα σχολεία της πόλης, όπου φοιτούσαν Έλληνες και Σέρβοι 

μαθητές, λειτουργούσαν υπό την εποπτεία της σέρβικης επισκοπής. Για την πόλη της 

Timişoara υπάρχουν μαρτυρίες για την λειτουργία ελληνικού σχολείου, αλλά και ορθόδοξου. 

Το 1784 γίνεται αναφορά για το ελληνικό σχολείο που λειτουργούσε στο προάστιο του 

Fabric, ενώ στην εντός των τειχών οχυρωμένη περιοχή της πόλης, στο χώρο όπου σήμερα 

βρίσκεται το Casa Comunităţii Ortodoxe, το 1786 λειτουργούσε το ορθόδοξο σχολείο. Στο 

ελληνικό σχολείο δίδαξαν γνωστοί Έλληνες δάσκαλοι, όπως ο Κωνσταντίνος Τζεχάνης και ο 

Ευφρόνιος – Ραφαήλ Παπαγιαννούσης Πόποβιτς˙ ακόμη βρέθηκαν εγχειρίδια για την 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα διδασκόταν μέχρι το 1859, οπότε 

και πεθαίνει ο έλληνας δάσκαλος Ιωάννης Σιφνιός με συνέπεια το σχολείο να κλείσει. Το 

1879 ο Έλληνας πρόξενος του Βελιγραδίου επισημαίνει ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

του διαπίστωσε ότι υπήρχε ελληνική κοινότητα και σχολείο. Τέλος, η λειτουργία ελληνικού 

σχολείου και η παρουσία έλληνα δασκάλου μαρτυρά ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 

και η εκπαίδευση των νέων ήταν μόνιμη επιδίωξη των Ελλήνων της πόλης. Η επιτροπή 

Ελλήνων και Ελληνοβλάχων της πόλης, « Fondul Naţional Grec Neunit », η οποία 

διαχειριζόταν τις δωρεές, τα αφιερώματα, αλλά και τα ζητήματα που αφορούσαν την 

εκκλησία και το σχολείο, με τις αποφάσεις της συνέβαλε στη διατήρηση της γλώσσας και της 

ορθόδοξης πίστης.  

Η περίπτωση μελέτης της Τρανσυλβανίας εστίασε στην πόλη του Cluj-Napoca και 

του μικρότερου οικισμού Someşeni επιχειρώντας για άλλη μια φορά να παρουσιαστεί η 

πορεία εγκατάστασης των Ελλήνων σε αστικά κέντρα διαφορετικής κλίμακας και εμβέλειας. 

Η τακτική που ακολουθήθηκε και σε αυτή την περίπτωση έρευνας είναι παρόμοια με την 

τακτική εγκατάστασης και εμπορικής οργάνωσης με τις υπόλοιπες περιοχές του Στέμματος. 

Τον 16
ο
 αιώνα εκδόθηκαν οι πρώτες διατάξεις της Τρασυλβανικής Δίαιτας για τον τρόπο 

διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών από ξένους εμπόρους στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονταν και οι Έλληνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάταξη με 

τίτλο «Approbatae Constitutiones Regni Transylvanie et Patrium Hungariae eidem 
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annexarum» όπου καθόριζε την οικονομική, πολιτική και δικαστική οργάνωση των Eλλήνων 

εμπόρων. Ενώ αργότερα στην επαρχία της Τρανσυλβανίας με αφορμή τις διατάξεις του 

πρίγκιπα Rakoczi I σχηματίστηκαν οι πρώτες εμπορικές κομπανίες των Ελλήνων στις πόλεις 

του Braşovκαι του Sibiu. Οι έμποροι στηρίχθηκαν, όπως και στην επαρχία του Βανάτου, σε 

εμπορικά σχήματα και δίκτυα των οποίων τα μέλη συνδέονταν είτε με συγγενικούς-

οικογενειακούς δεσμούς είτε λόγω της κοινής καταγωγής. Οι έμποροι που διέμεναν στην 

πόλη του Cluj-Napoca φαίνεται ότι διατηρούσαν στενές εμπορικές σχέσεις με τις ελληνικές 

κομπανίες του Braşovκαι του Sibiu. Μέσα από την μεταξύ τους αλληλογραφία διαπιστώνεται 

ότι οι έμποροι του Clujμεταπωλούσαν τα προϊόντα των κομπανιών στους εμπορικούς 

πάγκους και στα καταστήματά τους. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι δεν βρέθηκε κάποια 

αρχειακή αναφορά για την ύπαρξη αυτόνομης εμπορικής κομπανίας Ελλήνων στο Cluj-

Napoca.  

Συγκεκριμένα παραδείγματα των στενών σχέσεων ανάμεσα στις κομπανίες και τους 

εμπόρους του Cluj αποδεικνύεται στην εμπορική επιστολογραφία της κομπανίας του Sibiu με 

τον έμπορο Radu Dimitriu που βρισκόταν εγκατεστημένος στην πόλη. Μέσα από την 

επιστολογραφία φαίνεται να έχει συγγενικές σχέσεις με μέλη της συγκεκριμένης κομπανίας 

και σχέσεις με την οικογένεια του Pachiura, αρχηγού της κομπανίας του Sibiu. Έκπληξη 

προκαλεί ότι στην επικοινωνία τους ανταλλάσσουν προσωπικές πληροφορίες και 

αναφέρονται σε χωριό της Μακεδονίας που αποτελούσε τόπο κοινής τους καταγωγής. Άλλη 

μια περίπτωση Έλληνα εμπόρου με καταγωγή επίσης από την Μακεδονία ήταν αυτή του 

Ioan Constantin. Ο τελευταίος διατηρούσε στενή επικοινωνία με τον αρχηγό της κομπανίας 

Pachiura, καθώς τον βοηθούσε στην πώληση προϊόντων στην πόλη.   

Η εγκατάσταση των Ελλήνων στην περιοχή του Cluj αρχικά πραγματοποιήθηκε στο 

προάστιο του Someşeni και αργότερα απέκτησαν ακίνητη περιουσία εντός του φρουρίου της 

πόλης. Σύμφωνα με πληθυσμιακή απογραφήτου 1733 που παρουσιάζεται στο έργο 

τουMuresanu στην πόλη εκείνη την περίοδο βρίσκονταν 10 οικογένειες και αποτελούνταν 

από 60 ορθόδοξους, ενώ στο έργο του ο Ödon Füves αναφέρει ότι βάσει των απογραφών των 

1733/34/35 στην πόλη διέμεναν μόνιμα 2 Έλληνες. Η παρουσία τους στην εντός των τειχών 

οχυρωμένη πόλη έλαβε χώρα μετά την άρση των περιορισμών για την απόκτηση ακίνητης 

περιουσία στα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Όμως, ο εντοπισμός της οικιστικής συγκέντρωσης των 

Ελλήνων στην πόλη δεν ήταν δυνατός λόγω των πολύ περιορισμένων αρχειακών πηγών.  
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Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος του Cluj 

αποτέλεσε το μοναδικό στοιχείο για το μνημειακό απόθεμα των Ελλήνων εκεί. Ειδικότερα, ο 

ναός ήταν ο συνδετικός κρίκος Ελλήνων, Βλάχων και άλλων ορθόδοξων της πόλης. Τα μέλη 

της ορθόδοξης κοινότητας πρόσφεραν σημαντικό κοινωνικό έργο με την μορφή ευεργεσιών 

και δωρεών, καθώς μεριμνούσαν για τη διαφύλαξη της ομόδοξης πίστης και την προστασία 

αδύναμων μελών. Ακόμη, η  παρουσία των Ελλήνων στην πόλη μαρτυρείται από τα ταφικά 

μνημεία που βρέθηκαν στον αύλειο χώρο του ναού επιβεβαιώνοντας την συνήθεια και 

επιθυμία των ορθοδόξων εμπόρων να ενταφιάζονται γύρω από την εκκλησία της κοινότητας.  

Παρά τα περιορισμένα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε για μικρό χρονικό 

διάστημα ελληνικό σχολείο στην πόλη, όπου διδασκόταν η ελληνική γλώσσα. Τα μέλη της 

ενορίας φρόντιζαν μέσω φιλανθρωπιών και δωρεών για την εκπαίδευση. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση της διαθήκης του Sofroniu Grecu, με την οποία κληροδότησε σημαντικό 

χρηματικό ποσό στην εκκλησία και το σχολείο.Η καταγραφή και παρουσίαση των Ελλήνων 

της πόλης μέσα από την αποδελτίωση της επιστολογραφίας των κομπανιών και 

βιβλιογραφικές αναφορές αποδεικνύει την εμπορική δραστηριοποίηση ατόμων από την 

Μακεδονία, εκτός των πόλεων του Braşov και του Sibiu. Στην περίπτωση των Ελλήνων και 

Βλάχων εμπόρων της πόλης του Cluj-Napoca γίνεται φανερή η συνεχής υποστήριξη και 

καθοδήγησή τους από τις κομπανίες τουBraşov και του Sibiu. 

Η ανάλυση της παρούσας διατριβής και η παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την 

ελληνική παρουσία στις συγκεκριμένες Επαρχίες του Στέμματος την περίοδο μελέτης 

πραγματοποιήθηκε μέσα από συστηματική αποδελτίωση πρωτογενούς αρχειακού υλικού και 

βιβλιογραφικών αναφορών με αποτέλεσμα να δοθούν νέα στοιχεία για τη δράση και την 

οργάνωση των Ελλήνων εμπόρων. Στην επαρχία του Βανάτου τα δεδομένα που 

αποτυπώθηκαν βασίζονται στην διασταύρωση στοιχείων πρωτόλειων πηγών. Πιο 

συγκεκριμένα, ο επίσημος κατάλογος των πολιτών της Timişoara,το Catastrum Civium 

διαλεύκανε και έφερε στην επιφάνεια ονόματα Ελλήνων που ήταν άγνωστα κατά τη διάρκεια 

της έρευνας. Οι λεπτομέρειες των εγγεγραμμένων πολιτών για την καταγωγή τους οδήγησε 

την έρευνα σε πρόσωπα που η αναγραφή των ονομάτων δεν παρέπεμπε σε απτή τεκμηρίωση. 

Ακόμη, ο πολεοδομικός κατάλογος των κτιρίων της Cetate απέφερε πρόσθετες πληροφορίες 

για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά και πληροφορίες για την προέλευση των πολιτών πριν 

αποκτήσουν την αυστριακή υπηκοότητα. Στην επαρχία της Τρανσυλβανίας τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν αντλήθηκαν από την εμπορική επιστολογραφία μεταξύ των κομπανιών με 

τους εμπόρους του Cluj και από λυτά έγγραφα αρχειακών συλλογών. Η παρουσία Ελλήνων 
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στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν ολιγάριθμη και γρήγορα αφομοιώθηκε από τους εντόπιους 

πληθυσμούς.  

Στις περιοχές μελέτης με βεβαιότητα μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι Έλληνες 

επηρέασαν την οικονομική ζωή των πόλεων με την παρουσία και την επαγγελματική τους 

δραστηριοποίηση, αποτελώντας μια κοινωνική τάξη με οικονομική ευεξία. Η αναζήτηση των 

Ελλήνων εμπόρων στις παραπάνω περιοχές μελέτης και η παρουσίαση των στοιχείων που 

τεκμηριώνουν  την οικονομική και κοινωνική δράση τους, με έμφαση για την παρούσα 

διδακτορική διατριβή για την περιοχή του Βανάτου, αποτελεί ένα νέο στοιχείο για τις 

μελέτες γύρω από την γενικότερη έρευνα του θέματος του απόδημου ελληνισμού και 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα επιχειρηματικά δίκτυα που αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο 

δεν αποτέλεσαν μόνο διαδρομές εμπορικών συναλλαγών, αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν 

και διαδρομές πολιτισμού. Ο ιστοριογραφικός διάλογος για την παρουσία Ελλήνων στις 

βορειότερες περιοχές της Αυστροουγγαρίας θα προκαλεί νέες ερευνητικές αναζητήσεις όσο 

τα κρατικά αρχεία αυτών των χωρών θα παρέχουν νέα στοιχεία για την οικονομική, 

κοινοτική και κοινωνική δραστηριότητά τους.   
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pach. LXXI/Nr. 5/1796 

pach. LXXV/Nr. 16/1798,  

ANR, DJT:  

Colecția Registre de Stare Civilă, Parohia Ortodoxă-Sârbă Timişoara Cetate 1779-1790 

Colecția Registre de Stare Civilă, Parohia Ortodoxă-Sârbă Timişoara Cetate 1808-1825 

Colecția Registre de Stare Civilă, Parohia Ortodoxă-Sârbă Timişoara Cetate 1825-1847 

ANR, DJT:  

Primăria Municipiului Timiṣoara,Cartea Funduară, Fond Nr. 2 

ANR, DJT:  

Colecția de documente Muzeul Banatului 1353-1948  

Nr. Fond. 117 

Nr.118/2413/1724, 101/1383/1770-1785, 108/4929/1773, 125/4918/1782, 201/4368/1782, 

146/4940/1788, 151/4940/1788, 152/4940/1788, 153/4923/1788-1789, 221/4940/1788, 

158/4926/1790, 225/4378/1790, 4/4930/1800, 271/1803-1817,  

ANR, DJT:  

Primaria Orașului Lugoj 1791-1900 

Fond. Nr.242 

Nr. 3/32/1791, 10/130/1802, 18/FN/1802, 1/63/1803, 19/431/1816, 53/223/1819, 2/4/1820, 

7/FN/1851, 9/FN/1851, 4/9/1856,   

ANR, DJT:  

Colecţia de Documentea Muzeului de istorie şi ethnografie Lugoj 

Fond. Nr.1045 

Nr. 70/1809, 30/1818,  

MB:      

Catastrum Civium 1717-1832 Vol. I 
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Microfilm 

Arhivele Naṭionale Ale României Bucureşti 

1. Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor Statului Din 

Republica Socialistă România, Chidul Microfilmelor, Vol. I, Documente din Arhivele 

Străine, Bucureşti 1978, R 117, c 1194-1244, nr. 1267, p. 49-50 

2. Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor Statului Din 

Republica Socialistă România, Chidul Microfilmelor, Vol. I, Documente din Arhivele 

Străine, Bucureşti 1978, R. 228, c. 1-278 

3. Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor Statului Din 

Republica Socialistă România, Chidul Microfilmelor, Vol. I, Documente din Arhivele 

Străine, Bucureşti 1978, R. 137, c. 85-168 

4. Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor Statului Din 

Republica Socialistă România, Chidul Microfilmelor, Vol. I, Documente din Arhivele 

Străine, Bucureşti 1978, R. 35, c. 1-125; R. 43, c. 587-835; R. 211, c. 960-1307 

5. Arhivele Naṭionale Ale României, Direcţia Generală a Arhivelor Statului Din 

Republica Socialistă România, Chidul Microfilmelor, Vol. I, Documente din Arhivele 

Străine, Bucureşti 1978, R 153, c 1280-1474 

6. Arhivele Naționale ale României, Direcţia Judeţeană Timiș a Arhivelor Naţionale, 

Colecţia de documente din achiziţii şi donaţii, inv.1700, Fond 52, Nr. 33/1772 

ΙΙ) Εφημερίδες - Σχετικές Εκδόσεις 

Εφημερίδες από την Αρχιεπισκοπή του Cluj-Napoca 

• Pr. Georghe –Dragos Braica, “Din istoricul parohiilor clujene, Parohia Nasterea 

Maicii Domnului - Someseni”, RENAŞTEREA, Editata de Arhiepiscopia Ortodoxa a 

Vadului, Feleacului si Clujului, Anul XX, Serie noua, Septembrie 2009 

• Pr. Georghe –Dragos Braica, “Din istoricul parohiilor clujene, Parohia Nasterea 

Maicii Domnului - Someseni”, RENAŞTEREA, Editata de Arhiepiscopia Ortodoxa a 

Vadului, Feleacului si Clujului, Anul XX, Serie noua, Octobrie 2009 

Εκδόσεις του Δήμου Cluj-Napoca 

Centrul Istoric al Municipiului Cluj-Napoca, Turnuri şi Bastione, Primăria Municipiului Cluj-

Napoca, Aprilie 2013 

Εκδόσεις του Δήμου Timişoara 

Primăria Municipiului Timişoara, Strategia Culurală a Municipiului Timişoara 2014-2024 
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Primăria Municipiului Timişoara, 2011, Studiu de fundamentare Istorică “Zone Construite 

Protejate”Timişoara 2011 

Primăria Municipiului Timişoara, 2012, Concept general de dezvoltare urbană (masterplan)-

parte a Planului Urbanistic General, Timişoara 2012 

Β) Βοηθήματα  

Ι) Ελληνόγλωσσα  

1. Ανδρούδης Πασχάλης, Χάνια και Καραβάν – Σεράγια στον ελλαδικό χώρο και στα 

βαλκάνια, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2000 

2. Ασδραχάς Σπύρος,Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία ( ιη και ιθ αιώνες), 

Νεοελληνικά Μελετήματα 5, Ερμής, Αθήνα 1985 

3. Βακαλόπουλος Απ., Επισκόπηση του Ελληνισμού κατά περιοχές, Ο Ελληνισμός της 

Διασποράς, Ι.Ε.Ε, τ. ΙΑ, Αθήνα 1975 

4. Βακαλόπουλος Απόστολος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, εκδ. Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη 2004,  

5. Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, Ειδήσεις για τις καταπιέσεις των Ελλήνων της 

Μακεδονίας πριν από την Επανάσταση του 1821, Μακεδονικά, Σύγγραμμα 

Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμ. 25, Θεσσαλονίκη, 1986 

6. Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Δ΄ Τουρκοκρατία 1669-

1812. Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, τ.4, Θεσσαλονίκη, 1974 

 

7. Βακαλόπουλος Ε. Απόστολος, Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί Τουρκοκρατίας, 

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών-Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 

Θεσσαλονίκη, 1958 

8. Γαβρά Γ. Ελένη, Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία, University Studio 

Press, Θεσσαλονίκη, 2007. 

 

9. Γαβρά Γ. Ελένη, «Μνημειακό απόθεμα του Μείζονος Ελληνισμού στη Ρουμανία. Η 

παρουσία Μακεδόνων εμπόρων και επιχειρηματιών μέσα από διερεύνηση - 

καταγραφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» στο: Ι.Κολιόπουλος, Ι.Μιχαηλίδης 

(επιμ.) Οι Μακεδόνες στη Διασπορά – 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011 (σσ. 379-418)  
 

10. Γαβρά Γ. Ελένη, «Εμπορικοί Σταθμοί των Ελλήνων στη Ρουμανία. Καταγραφή του 

οικιστικού μνημειακού αποθέματος του Μείζονος Ελληνισμού» στο: Δ.Δρακούλης – 

Γ.Τσότσος (επιμ.) Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδος και της Ανατολικής Μεσογείου, 

Εκδοτικός Οίκος Αντωνίου Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012. (σσ. 295-313)  
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11. Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία Ν., Η κοινωφελής δραστηριότητα των Ελλήνων της 

Ρουμανίας τον 19ο αιώνα: Το έργο των Κωνσταντίνου Ξενοκράτους και Γεωργίου 

Κυριαζή, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Διασπορά, Ιστορία της Νεοελληνικής 

Διασποράς, Έρευνα και Διδασκαλία, τ.μ. Α΄, επιμέλεια: Δαμανάκης Μιχάλης, 

Καρδάσης Βασίλης,Μιχελακάκη Θεοδοσία, Χουρδάκης Αντώνης, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 

Ρέθυμνο 2004 

12. Γεωργιτσογιάννη Ευαγγελία Ν., Ρουμανία, στο:  Κατσιαρδή  - Hering Όλγα, 

Χασιώτης Ιωάννης Κ., Αμπατζή Ευριδίκη Α., Οι Έλληνες της Διασποράς: 15
ος

 – 21
ος

 

αι., εκδ. Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 2006 

13. Δημητριάδης Π. Ευάγγελος, Δρακούλης Π. Δημήτριος, Τσότσος Π. Γεώργιος, 

Μακεδόνες της διασποράς στους οικισμούς της Βόρειας Βαλκανικής και της 

Κεντρικής Ευρώπης (17ος -19ος αιώνας): Μια ιστορικο-γεωγραφική διερεύνηση, στο 

Κολιόπουλος Σ. Ιωάννης, Μιχαηλίδης Δ. Ιάκωβος, Βουτσίδου Σοφία, Οι Μακεδόνες 

στη Διασπορά 17ος, 18ος και 19ος αιώνας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 

Θεσσαλονίκη 2011 

14. Διαμαντής Απόστολος, Τύποι εμπόρων και μορφές συνείδησης στην νεώτερη Ελλάδα, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2007  

15. Ζαφείρης Χρίστος, Βαλκάνιος Πραματευτής-Οδοιπορία μνήμης σε ελληνικές 

κοινότητες και παροικίες, εκδ. Εξάντας 1998 

16. Ηλιαδέλης Στράτος, Μακεδόνες Απόδημοι στην Μεσευρώπη (1650-1950), Η συμβολή 

τους στην οικονομία και τον πολιτισμό, εκδ. Υ.Μ.Θ., Θεσσαλονίκη, 2005 

 

17. Ιγγλέση Αγγελική, Βορειοελλαδίτες έμποροι στο τέλος της Τουρκοκρατίας, ο Σταύρος 

Ιωάννου, Αθήνα 2004 

18. Ισμυρλιάδου Αδέλλα, Οι ευεργέτες της Ηπείρου και ο «Πολιτιστικός Πατριωτισμός», 

Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΖ΄Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 26-28 Μαΐου 2006, 

Πρακτικά, τ.μ. Β΄, Θεσσαλονίκη 2006 

19. Καμαριάνου Νέστορας, Άγνωστα στοιχεία για τους ιδρυτές του εμπορικού οίκου 

‘Χατζη – Γιαννούση Κώνστα Πέτρου και αδέρφια Ηπειρώτες της Κραγιόβας, 

Ηπειρωτικά Χρονικά, τ.μ. 23, Ιωάννινα, 1981 

20. Καραθανάσης Αθανάσιος, Από την πολιτισμική δραστηριότητα των ελληνικών 

εμπορικών κομπανιών της Τρανσυλβανίας, Συμπόσιο: Η διαχρονική πορεία του 

Κοινοτισμού στην Μακεδονία, Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας 

Θεσσαλονίκης, 9,10,11 Δεκεμβρίου 1988, Αίθουσα Συνεδριάσεων Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1991 

21. Καραθανάσης Αθανάσιος, Δύο τελευταίες μελέτες για τις ελληνικές κομπανίες του 

Brasov και του Sibiu – Κριτική Ανάλυση, Βαλκανική Βιβλιογραφία, τ.μ.V-1976, 

ΙΜΧΑ 1979 
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22. Καραθανάσης Αθανάσιος, Εκ του κώδικος 976 (ms. gr.) της ρουμανικής Ακαδημίας 

για την ελληνική εμπορική κομπανία του Sibiu (Ρουμανία)- Μακεδόνες και 

Ηπειρώτες έμποροι, Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά, Πόλεις και Πρόσωπα της 

Μακεδονίας (13ος – 20ος αιώνας), τ.μ. 2, εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε., 

Θεσσαλονίκη2005 

23. Καραθανάσης Αθανάσιος, Έλληνες Λόγιοι στη Βλαχία (1670-1714). Συμβολή στη 

μελέτη της ελληνικής πνευματικής κίνησης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατα την 

προφαναριώτικη περίοδο, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1982 

24. Καραθανάσης Αθανάσιος, Ο Ελληνισμός της Τρανσυλβανίας. Η πνευματική, εθνική 

και εκκλησιαστική ζωή των δύο ελληνικών εμπορικών κομπανιών του Σιμπίου και του 

Μπρασόβου 18ος-19ος αιώνας, εκδ. ILP Productions 2003 

25. Καραθανάσης Αθανάσιος, Συμβολή στην προσωπογραφία των μελών της ελληνικής 

κομπανίας του Sibiu (τέλη 18ου – αρχές 19ου αι.), ανάτυπο από ΙΖ΄ τόμος, 

Μακεδονικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1977  

26. Καρακώστα Δ. Κωνσταντίνα, Όταν οι Μοσχοπολίτες ταξιδεύουν στην κοιλάδα του 

ποταμού Σίνβα. Οι εγκαταστάσεις των Μοσχοπολιτών στο Μίσκολτς μέσα από το 

κρατικό αρχείο της ουγγρικής πόλης, Μακεδονικά, τ. 38, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 2009 

27. Καστελλάν Ζωρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων, Εκδόσεις Γκοβοστή, μτφ. Βασιλική 

Αλιφέρη, 1991 

28. Κατσιαρδή – Hering Όλγα, Χασιώτης Ιωάννης Κ., Αμπατζή Ευριδίκη Α., Οι Έλληνες 

της Διασποράς: 15
ος

 – 21
ος

 αι., εκδ. Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα, 2006 

29. Κατσιαρδή-Hering Όλγα, Μετανάστευση και μεταφορά τεχνικών στην κεντρική 

Ευρώπη (μέσα 18ου -19ου αιώνα), στο Επίμετρο του: Η Αμπελακιώτικη Συντροφιά 

1805, Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσίο Αμπελακίων, Σύνδεσμος Αμπελακιωτών και 

Φίλων των Αμπελακίων «Τα Θεσσαλικά Αμπελάκια»,  Ηρόδοτος, Αθήνα, 2003 

30. Κολιόπουλος Σ. Ιωάννης, Μιχαηλίδης Δ. Ιάκωβος, Οι Μακεδόνες στη Διασπορά 17ος, 

18ος και 19ος αιώνας, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2011 

31. Κοντογεώργης Μ. Δημήτριος, Οι ελληνικοί σύλλογοι στην Ρουμανία κατά τον 19ο 

αιώνα. Συμβολή στη μελέτη της ανάπτυξης του συλλογικού φαινομένου στον 

παροικιακό ελληνισμό, Πρακτικά Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών 

(ΕΕΝΣ), Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006, Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή 

του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, τομ. Γ’ , επιμέλεια έκδοσης Δημάδης Α. 

Κων., εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007 

32. Κοντογιώργης Δημήτρης, Σύσταση και οργάνωση ελληνικών κοινοτήτων στη 

Ρουμανία. Η περίπτωση του Τζιούρτζιου και της Τούλτσεας (β΄μισό 19
ου

 αιώνα), 

περιοδικό Μνήμων, 28, 2007 



266 
 

33. Λάββας Γεώργιος Π., Επίτομη ιστορία της αρχιτεκτονικής, University Studio Press, 

Θεσσαλονίκη 2002/2008 

34. Λέων Β. Γεώργιος, Ιστορική επισκόπηση: Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), 

επιμέλεια Παπαδόπουλος Στέλιος Α., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1972 

35. Λουκάτος Σπυρίδωνος Δ., Ο πολιτικός βιος των Ελλήνων της Βιέννης κατά την 

Τουρκοκρατία και τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια , Δελτίον της Ιστορικής 

και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, τ.μ. 15, Αθήνα 1961 

36. Λυριτζής Γεώργιος, Αι Μακεδονικαί Κοινότητες της Αυστροουγγαρίας επί 

τουρκοκρατίας, Κοζάνη, 1952  

37. Μαντούβαλος Ίκαρος, Miskolc-Sátoraljaújhely-Βουδαπέστη:Αναζητώντας τα ίχνη 

της ελληνικής εμπορικής διασποράς στην Ουγγαρία, περιοδικό Εώα και Εσπέρια, 

τευχ. 7, 2007 

38. Μαντούβαλος Ίκαρος, Μεταναστευτικές διαδρομές από τον χώρο της Μακεδονίας 

στην ουγγρική ενδοχώρα (17ος αιιώνας – αρχές 19ου αιώνα), στο Ιωάννης Σ. 

Κολιόπουλος, Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης (επιμέλεια), Οι Μακεδόνες στη διασπορά 

17ος, 18ος και 19ος αιώνας, Θεσσαλονίκη 2011 

39. Μαρινέσκου Φλωρίν, Η Ιστορία της Ρουμανίας, Νέα Εστία, Αφιέρωμα στους λαούς 

της Χερσονήσου του Αίμου, Αλβανία-Βουλγαρία-τ. Γιουγκοσλαβία-Ρουμανία-

Τουρκία-Ιστορία – Σχέσεις με την Ελλάδα-Λογοτεχνία, Χριστούγεννα 1994 

40. Μπελιά Ελένη,  Ο ελληνισμός της Ρουμανίας κατά το διάστημα 1835-1878. Συμβολή 

στην ιστορία του επί τη βάσει των ελληνικών πηγών, Δελτίον της Ιστορική Ιστορικής 

και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. ΚΣΤ΄, Ιστορική και Εθνολογική 

Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα, 1983.  

41. Μπρατουλάνκου Άνκα, Φρούρια στη Ρουμανία, Βαλκάνια, Καθημερινή Επτά 

Ημέρες, τ.μ. ΜΒ΄ 

42. Μπωζόρ Φέλιξ, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία (1787-1797),  

Ξένοι περιηγητές στον ελληνικό χώρο, 2, εκδόσεις Αφών Τολίδη, Αθήνα 1974 

43. Νάτσινας Θεόδωρος, «Οι Μακεδόνες πραματευτάδες: εις τας χώρας Αυστρίας και 

Ουγγαρίας», Νικολαΐδης Ν. τυπογραφείο, Θεσσαλονίκη 1939 

44. Νικολαΐδου Ελευθερία Ι., Συμβολή στην Ιστορία τεσσάρων ελληνικών Κοινοτήτων 

της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar), Δωδώνη, 

Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

τ.μ. 9, Ιωάννινα 1980 

45. Νυσταζοπούλου– Πελεκίδου Μαρία, Θεσσαλονίκη και Βαλκάνια: Εμπορικές σχέσεις 

στον ύστερο μεσαίωνα (12ος -15ος αι.), Μελέτες Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
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Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Επαγγέλματα, παραγωγή –εμπόριο, κοινωνική ζωή, 

18ος -20ος αιώνας, Διεθνές Συνέδριο, 1 & 2 -11-1997, Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1998 

46. Νυσταζοπούλου–Πελεκίδου Μαρία, Οι Βαλκανικοί Λαοί. Από την τουρκική 

κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14
ος

 – 19
ος

 αι.), εκδόσεις Βάνιας, 

Θεσσαλονίκη, 1991 

47. Οικονομίδης Δημήτρης Β. , Σημειώσεις δια την Ιστορία των εν Ρουμανία ελληνικών 
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Εισαγωγή 

Στο παράρτημα παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την 

επιτόπια έρευνα στις περιοχές μελέτης. Η έρευνα έλαβε χώρα με την μορφή τεσσάρων 

ταξιδιών με σκοπό την έρευνα των κατά τόπους εθνικών αρχείων. Κατά την έρευνα 

προέκυψαν αρκετές δυσκολίες και εμπόδια τα οποία ξεπεράστηκαν με επιμονή και υπομονή. 

Ιδιαίτερα στα αρχικά αναγνωριστικά ταξίδια στην πόλη του Cluj-Napoca και του 

Βουκουρεστίου η έρευνα δεν απέδωσε καρπούς, στην πρώτη πόλη λόγω του περιορισμένου 

υλικού που υπήρχε για το αντικείμενο έρευνας και στην δεύτερη λόγω του πλήθους των 

ερευνητών όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι καλούνται να εξυπηρετήσουν. Στην πόλη της 

Timişoara η επιτόπια έρευνα διεξήχθη σε δυο επισκέψεις μέχρι να συγκεντρωθεί 

ικανοποιητικό αρχειακό υλικό. Η συγκέντρωση του υλικού έγινε με δυσκολία, ιδιαίτερη 

προσπάθεια χρειάστηκε να καταβληθεί για την μελέτη και επεξεργασία του καταλόγου 

απογραφής της πόλης «Catastrum Civium», διότι δεν είναι προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό 

και φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στο μουσείο του Βανάτου. Το αρχειακό υλικό που ακολουθεί 

είναι το αποτέλεσμα της έρευνας τεσσάρων ετών στα εθνικά αρχεία και τις κατά τόπους 

αρχιεπισκοπές. 

Στο παράρτημα περιλαμβάνονται χάρτες, εικόνες και πίνακες με στοιχεία που 

ενισχύουν την θέση της διατριβής και βοηθούν τον αναγνώστη να σχηματίσει μια 

πληρέστερη εικόνα για την περιοχή και την περίοδο έρευνας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 

χάρτες της περιοχής του Βανάτου με την απεικόνιση των μεθοριακών σταθμών και του 

δικτύου συναλλαγών μεταξύ των πόλεων του Βανάτου και της Τρανσυλβανίας (εικόνες 1-

24). Στη συνέχεια, ακολουθούν απεικονίσεις του Cetate της Timişoara και του οικιστικού 

αποθέματος που εντοπίστηκε εκεί. Οι εικόνες των κτιρίων συνοδεύονται με πίνακες οι οποίοι 

παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιδιοκτησία και την χρήση του κτιρίου 

(εικόνες 1-86).  Ακολουθεί η πληθυσμιακή καταγραφή που αποτελεί μέρος του “Catastrum 

Civium”, δηλαδή του επίσημου καταλόγου των αυστριακών αρχών για την πολιτογράφηση 

προσώπων που επιθυμούσαν  να υιοθετήσουν την αυστριακή υπηκοότητα κατά τα έτη 1717-

1832. Τα ονόματα που αποδελτιώθηκαν από τον κατάλογο αντλήθηκαν από τις σελίδες όπου 

καταγράφονταν οι ορθόδοξοι κάτοικοι (greco-orientali) της πόλης της Τιμισοάρα. Στον 

κατάλογο τα πρόσωπα που πολιτογραφούνταν από τις αρμόδιες αυστριακές αρχές ως 

αυστριακοί πολίτες δήλωναν προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για την καταγωγή τους 

και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο παραπάνω κατάλογος φυλάσσεται στο 

μουσείο του Βανάτου σε ειδική αίθουσα για την συντήρηση των χειρογράφων και η 

αποδελτίωση του πραγματοποιήθηκε μετά από ειδική άδεια. Η άδεια δόθηκε μετά από 

έντονη πίεση στην διεύθυνση και τους υπεύθυνους του μουσείου και παραχωρήθηκε μόνο 

για την ανάγνωση του καταλόγου, ενώ στάθηκε αδύνατη η συνολική φωτογράφηση και 

ψηφιοποίησή του. Οι πληροφορίες που αντλήθηκαν για τα πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν 

την περίοδο 1717-1832 μεταφέρθηκαν ακριβώς όπως καταγράφονταν από τις αρχές. Εκεί 

όπου η ανάγνωση και η κατανόηση των γραφόμενων ήταν αδύνατη λόγω της 

δυσανάγνωστης γραφής, της χρήσης άλλοτε της γερμανικής και άλλοτε της λατινικής με 

δυσνόητη καλλιγραφία ή της παλαιότητας του εγγράφου, δεν μεταφέρθηκαν πληροφορίες με 

σκοπό να μην υπάρξει περίπτωση αλλοίωσης του περιεχομένου. Βέβαια, σε κάθε γράμμα 
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περιλαμβάνονταν οι πολίτες διαφόρων δογμάτων και θρησκευμάτων αλλά επιλέχθηκε να 

καταγραφούν μόνο οι ορθόδοξοι του μη ενωτικού δόγματος (g.n.u.) κάτοικοι. Τέλος, να 

επισημανθεί ότι η γραφή των ονοματεπωνύμων και τοπονυμίων παρατίθεται όπως 

καταγράφονταν από τον αρμόδιο υπάλληλο στον πρωτότυπο κατάλογο.  

Οι πληροφορίες του καταλόγου αναλύονται σε πίνακες και διαγράματα για την 

καλύτερη αξιολόγηση και επεξεργασία τους. Έτσι, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται για πρώτη 

φορά στοιχεία των ορθόδοξων ατόμων που αποδέχτηκαν την αυστριακή υπηκοότητα. Στον 

πίνακα 2 καταγράφονται τα πρόσωπα που αποδέχτηκαν την αυστριακή υπηκοότητα 

δηλώνοντας ως τόπο καταγωγής κάποια περιοχή της νότιας βαλκανικής και κυρίως τα άτομα 

που δήλωναν ως τόπο καταγωγής κάποια περιοχή από τον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας. 

Στον πίνακα 3 καταγάφονται τα άτομα που βρέθηκαν κατά την αρχειακή έρευνα στην πόλη 

της Timişoara, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους. 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα πρόσωπα που διατηρούσαν βιοτεχνίες και άλλα 

καταστήματα στο προάστιο του Fabric, σύμφωνα με την καταγραφή του 1773 των 

αυστριακών αρχών. Ο πίνακας 5 και 6 αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής των ιδιοκτητών 

ακινήτων τόσο στο Cetate όσο και στο προάστιο του Fabric. Ο πίνακας 7 παρουσιάζει την 

ηλικία των ατόμων κατά το έτος της πολιτογράφησης τους από τις αυστριακές αρχές. Τέλος, 

έχουν δημιουργηθεί πίνακες με ονόματα προσώπων που βρέθηκαν έγγραφα για διάφορες 

υποθέσεις σε αρχειακές συλλογές.  

Το παράρτημα ολοκληρώνεται με τον πίνακα που παρουσιάζει τα άτομα που είχαν 

εγκατασταθεί στην πόλη του Lugoj και με το υλικό που συλλέχθηκε για την περιοχή της 

Τρανσυλβανίας. Το υλικό συλλεχθηκε από την πόλη του Cluj-Napoca περιλαμβλανει εικόνες 

του μνημειακού - ταφικού αποθέματος και του καταλόγου των αποθανόντων. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των στοιχείων της επιτόπιας έρευνας παρατίθενται κάποια 

αποσπάσματα με τις μεταφράσεις των αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη 

της θέσης της διδακτορικής διατριβής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Εικόνα 1. Η περιοχή Partium (Τρανσυλβανία, Βανάτο, Κρισάνα, Μαραμούρες) τον 16ο 

αιώνα. 

 

 

Πηγή: ANR, DJB 
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Εικόνα 2, 3. Αποτύπωση των κυριότερων μεθοριακών σταθμών προς το Βανάτο και την 

Τρανσυλβανία, όπως προέκυψε από τα στοιχεία των αρχειακών πηγών. 

 

Πηγή: Επεξεργασμένη από  Esa, Earth Warching, http://earth.eo.esa.int/ewarchive/special_events/Danube_river/   

 

Πηγή: ANR, DJB, DJT 

 

 

 

 

http://earth.eo.esa.int/ewarchive/special_events/Danube_river/
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Εικόνα 4. Η διαδρομή των δυτικομακεδόνων προς το Βανάτο 

 

Πηγή: ANR, DJT 
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Εικόνα 5. Αποτύπωση των οικισμών Chevereş και Sacoş, όπου δραστηριοποιούνταν ο 

εμπορικός οίκος Katsaun 

 

 

Πηγή: ANR, DJB, DJT 
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Εικόνα 6.  Αποτύπωση του δικτύου συναλλαγών μεταξύ των πόλεων 

 

Πηγή: ANR, DJB, DJT 
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Εικόνα 7. Χάρτης του Βανάτου του 1761  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecṭia de Hărṭi şi planuri, nr. 27/1761 
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Εικόνα 8. Λεπτομέρειες του χάρτη του έτους 1761 

 

 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecṭia de Hărṭi şi planuri 
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Εικόνα 9-10. Χάρτης του Βανάτου κατά τα έτη 1723-1775 κατά τα έτη διοίκησης του 

κυβερνήτη Mercy  

 

 

  

Πηγή: ANR, DJT, Colecṭia de Hărṭi şi planuri 
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Εικόνα 11. Χάρτης του Βανάτου του 1856  

 

 

Πηγή: ANR, DJB, Arhivele Statului - Biblioteca Bucuresti  
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Εικόνα 12. Το κάστρο της Timişoara σε χρωμολιθογραφία του 1602 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 

 

Εικόνα 13. Το κάστρο της Timişoara σε χαλκογραφία με βελόνα του 1602 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 
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Εικόνα 14. Σχέδιο της Timişoara σε χαλκογραφία με βελόνα έτος 1780 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 

 

Εικόνα 15. Η πολιορκία της Timişoara το 1716 από τις ένοπλες δυνάμεις του πρίγκιπα 

Eugeniu de Savoya σε χαλκογραφία με βελόνα 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 
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Εικόνα 16. Σχέδιο της Timişoara σε χαλκογραφία με βελόνα του 1720 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 

Εικόνα 17. Γραμματόσημο της Timişoara του 1718 όπου αποτυπώνονται το γενικό 

σχέδιο της πόλης, το σύστημα οχυρώσεων, τα έλη, τα κανάλια του νερού και οι 

διαδρομές πρόσβασης  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 
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Εικόνα 18. Η Timişoara σύμφωνα με αυτοκρατορικό σχέδιο του 1716 των 

στρατιωτικών αρχείων 

 

 

Πηγή: ANR, DJT, Colecţia de Stampe şi Litografii 
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Εινόνα 19. Η σφραγίδα της «Ελεύθερης Βασιλικής Πόλης» (Sigill Liber et Regin 

Civitatis Temesvarien) από τον αυτοκράτορα Iosif II 
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(συνέχεια) 

 

Πηγή: Muzeul Banat 
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Εικόνα 20. Σχέδιο που περιλαμβάνει τις οχυρώσεις και τις εισόδους στο φρούριο της 

Timişoara, όπως επίσης τα κτίρια και τα κανάλια ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 

1808 

 

Πηγή: ANR, DJT, Direcṭia Districtului de Fortificaṭii Timişoara 
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Εικόνα 21. Σχέδιο που περιλαμβάνει τις εισόδους στο φρούριο της Timişoara, όπως 

επίσης τα κτίρια, την αρίθμησή και τους ιδιοκτήτες τους, τα κανάλια ύδρευσης και 

αποχέτευσης του έτους 1831 

 

Πηγή: ANR, DJT, Direcṭia Districtului de Fortificaṭii Timişoara 
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Εικόνα 22-23. Σχέδιο του κάστρου της Timişoara τα κτίρια εντός των τειχών 

(διοικητικά, στρατιωτικά και πολιτών) και το σύστημα οχυρώσεων του έτους 1838.  
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(συνέχεια)
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(συνέχεια) 

  

 

 Πηγή: ANR, DJT, Direcṭia Districtului de Fortificaṭii Timişoara 

 

 

 



24 
 

 

Εικόνα 24. Τα τείχη και τμήμα του κάστρου «Bastion Theresia», όπως διατηρούνται 

σήμερα στην οδό Martin Luther, Timişoara. 
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(συνέχεια) 

 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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 Οικιστικό Απόθεμα Timişoara – Cetate. 

Αναλυτική Παρουσίαση των κτιρίων του Cetate (στην εντός των τειχών τειχισμένη 

πόλη) 

Εικόνα 1. Απεικόνιση του Cetate μέσω δορυφόρου και των τριών πλατειών γύρω από 

τις οποίες εντοπίζεται το οικιστικό απόθεμα. 

 

 

Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 2. Απεικόνιση και εντοπισμός όλων των ιδιοκτησιών του Cetate που συνδέονται 

με την ελληνική παρουσία 

 

 

Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 3.  Απεικόνιση της Piaţa Unirii από δορυφόρο 

Πηγή: Google Earth 

Εικόνα 4. Απεικόνιση της δυτικής πλευράς της Piaţa Unirii 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Εικόνα 5. Απεικόνιση της δυτικής πλευράς της Piaţa Unirii 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 

Εικόνα 6. Απεικόνιση της βόρειας πλευράς της Piaţa Unirii 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Δελτία ακίνητων περιουσιών της Piaţa Unirii που σχετίζονται με την παρουσία ελληνων 

στην Timişoara 

Ορθόδοξη Επισκοπή (Reşedinţa Episcopului Greco-Oriental Neunit / Το Επισκοπικό 

Μέγαρο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας) 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ. 4 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Ορθόδοξη Επισκοπή   

Ιδιοκτήτης  Ορθόδοξη Επισκοπή   

Αρχιτέκτων László Székely 

Σημερινή χρήση Διοικητικές υπηρεσίες ορθόδοξης 

επισκοπής 

 

Εικόνα 7. Απεικόνιση του Reşedinţa Episcopului Greco-Oriental Neunit (Ορθόδοξη 

Επισκοπή, το Επισκοπικό Μέγαρο της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας), επί της οδού 

Piaţa Unirii αρ. 4 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνα 8. Πορτραίτο της Uliana Funduka Macri 1820-1830, στον εκθεσιακό χώρου του 

Επισκοπείου 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούλιος 2013 
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Οίκος της σερβικής κοινότητας. (Casa Comunitaţii Sârbeşti) 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ.5 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Ορθόδοξη Κοινότητα 

Ιδιοκτήτης  Ορθόδοξη Κοινότητα 

Αρχιτέκτων Παρεμβάσεις το έτος 1983 στην πρόσοψη 

από τον Serban Sturdza 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης 

 

Εικόνα 9. Απεικόνιση του κτιρίου Casa Comunicaţii Ortodoxe, όπου λειτουργούσε το 

σχολείο των ορθοδόξων στα τέλη του 18
ου

 αιώνα, επί της πλατείας Unirii αρ. 5 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Casele Canonicilor, κτίριο στην Piaţa Unirii αρ. 9 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Unirii αρ. 9 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1816 Koszta Nica (Koszta Nicola) 
Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης 

 

 

Εικόνα 10. Απεικόνιση του κτιριακού συμπλέγματος επί της οδού Piaţa Unirii 8,9,10,11 

 

1. Piaţa Unirii 

 

 

 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Εικόνα 11. Απεικόνιση του κτιρίου επί της οδού Piaţa Unirii αρ.8, ιδιοκτησία του 

Koszta Nikola το 1828 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Το κτίριο στην οδό George Coșbuc αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός George Coșbuc αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Zivkovitc Paul 
Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης και κατοικία 

 

Εικόνα 12. Κτίριο στην οδό George Coşbuc αρ. 1 που το 1828 ιδιοκτήτης ήταν ο 

Zsivkoich Paul και το 1840 λειτουργούσε καφετέρια με την ονομασία “La Regele 

Greciei” (Ο Βασιλιάς της Ελλάδας) 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Εικόνα 13. Απεικόνιση από δορυφόρο των κτιρίων επί της οδού Emanoil Ungureanu 

 

Πηγή: Google Earth 

 Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 17 

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil Ungureanu αρ. 17 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Trandafil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Εικόνα 14. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1828 ιδιοκτήτης ήταν ο Trandaphil Andreas 

  Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Εικόνα 16. Ο διάκοσμος της πρόσοψης του κτιρίου 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 5 

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil Ungureanu αρ. 5 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1806, ο Johann Skarlato 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, γραφεία και κατοικίες 

 

Εικόνα 17. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1828 ιδιοκτήτης ήταν ο Johann Skarlato 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Emanoil Ungureanu αρ. 2 

Τεκμηρίωση Οδός Emanoil Ungureanu αρ. 2 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Tο 1752, o Weiss Johan Georg 

Ιδιοκτήτης  Το 1828 ο Andreas και Alexander Trandafil 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατάστημα και οικία προς ενοικίαση 

 

Εικόνα 17. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1828 ιδιοκτήτες ήταν ο Andreas και 

Alexander Trandafil 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνα 18.  Αποδελτίωση κτιρίων επί της οδού Eugeniu de Savoya 

Πηγή: Google Earth 

Το κτίριο στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 22 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 22 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Pocorni Martin 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1836 ο Paul Sterija και η Maria 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατοικίες 
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Εικόνα 19. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1836 αγόρασε έναν όροφο ο Paul Sterija 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Εικόνες 20, 21. Διάκοσμος γύρω από τα παράθυρα 
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Το κτίριο στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 18 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 18 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Aurel Michael, έμπορος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Polichron Steria 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 

 

Εικόνα 22. Απεικόνιση του κτιρίου που από το 1807 είχε αγοράσει το οικόπεδο ο 

Polichon Sterija 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

 

 

 

 



43 
 

Το κτίριο στη συμβολή των οδών Eugeniu de Savoya και Emanoil Ungureanu 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu de Savoya και Emanoil Ungureanu 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το 1861
 
 η Sofia Pavlovits Skarlato  

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

Εικόνα 23. Απεικόνιση του κτιρίου στη θέση όπου βρισκόταν το κτίριο ιδιοκτησίας τον 

19
ο
 αιώνα του η Sofia Pavlovits Skarlato 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Eugeniu Savoya αρ. 9 

Τεκμηρίωση Οδός Eugeniu Savoya αρ. 9 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1821 Vidak Thomas και το 1841 Papakosta 

Ioan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες προς ενοικίαση 

 

Εικόνες 24, 25. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1821 αγόρασε ο Vidak Toma, πουλώντας 

την περιουσία του στη Μακεδονία και το 1841 λειτουργούσε σε αυτό καφετέρια ο Ioan 

Papakosta  

   

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 



45 
 

Εικόνα 26. Απεικόνιση των κτιρίων επί της οδού Vasile Alecsandri 

 

Πηγή: Google Earth  

Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 6 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 6 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Haczinea Jovan 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Vuja Georgius  

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 
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Εικόνα  27. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1828 ιδιοκτήτης του ήταν ο Vuja Georgius 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Εικόνα 28. Λεπτομέρειες του διάκοσμου των παραθύρων του κτιρίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 4 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 4 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Iosif Maleniţa 

Ιδιοκτήτης  Iosif Maleniţa, Peter Maleniţa  

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Χώρος εστίασης, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι 

 

Εικόνα 29. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1752 ιδιοκτήτης ήταν ο Maleniţa Josif 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνες 30, 31. Ο διάκοσμος του κτιρίου 

   

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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 Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 2Α 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 2Α 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Nedelco Haczi το έτος 1752 

Ιδιοκτήτης  Nedelco Haczi 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Επαγγελματική χώροι και καταστήματα προς 

ενοικίαση 

 

Εικόνα 32, 33. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1752 ιδιοκτήτης ήταν ο Nedelko Haczi 
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Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Το κτίριο στην οδό Vasile Alecsandri αρ. 2 

Τεκμηρίωση Οδός Vasile Alecsandri αρ. 2 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Muţul Marcu 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 Marcovits Basilius 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφίστηκε 
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Εικόνα 34, 35. Απεικόνιση του κτιρίου που ιδιοκτήτης ήταν ο Muţul το 1752 

   

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Florimund Mercy αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός Florimund Mercy αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Ο έμπορος Plaser Philip, το έτος 1752 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1830 ο Trandaphil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 

 

Εικόνα 36.  Απεικόνιση του κτιρίου που ο Trandaphil Andreas ήταν ιδιοκτήτης το 1830 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνα 37. Απεικόνιση των κτιρίων μέσω δορυφόρου στην οδό Episcop Augustin Pacha 

 

Πηγή: Google Earth 

Το κτίριο στην οδό Episcop Augustin Pacha αρ. 5 

Τεκμηρίωση Οδός Episcop Augustin Pacha αρ. 5 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Friedl Ludwig 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ήταν ο Panajot Johann ή Panajot Ioan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Εικόνα 38. Απεικόνιση του κτιρίου στη θέση όπου βρισκόταν κτίριο ιδιοκτησίας του 

Panajoi Johan to 1828 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Episcop Augustin Pacha αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Episcop Augustin Pacha αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Γερμανική Κοινότητα της πόλης 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Trandaphil Zonya 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

Εικόνα 39. Απεικόνιση του κτιρίου στη θέση όπου βρισκόταν κτίριο ιδιοκτησίας του 

Trandaphil Zonya το 1828 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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 Εικόνα 40. Απεικόνιση των κτιρίων μέσω δορυφόρου στην οδό 9 Mai 

 

Πηγή: Google Earth 

Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός 9 Mai αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Muţul Marcu 

Ιδιοκτήτης  Muţul Marcu και το έτος 1828 Basilius Markovits 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα  και κατοικίες 
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Εικόνα 41. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1752 ιδιοκτήτης ήταν ο Muţul Marcu 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

 Το κτίριο στην οδό 9 Mai αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός 9 Mai αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Schweiger Anton  

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 η Fonduka Iuliana 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, επαγγελματικοί χώροι και κατοικίες 
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Εικόνα 42. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1816 ιδιοκτήτρια ήταν η Iuliana Funduka 

  Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Εικόνα 48. Απεικόνιση μέσω δορυφόρου των κτιρίων στην οδό Alba Iulia 

Πηγή: Google Earth 
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 Το κτίριο στη συμβολή των οδών Victor Vlad Delamarina αριθμό 1 και Alba Iulia  

Τεκμηρίωση Οδός Victor Vlad Delamarina αρ. 1 

Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Naum Toma Makry 

Ιδιοκτήτης  Naum Toma Makry, σήμερα ίδρυμα Makry-

Stoicovic 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα στο ισόγειο του κτιρίου 

 

Εικόνα 49. Απεικόνιση μέσω δορυφόρου του οικοπέδου και κτιρίου ιδιοκτησίας Naum 

Toma Makry από το 1803 

 Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 50. Απεικόνιση του κτιρίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 

Εικόνα 51. Η επιγραφή στη δεξιά πλευρά της εισόδου, στο όνομα Persida Stojkovic 

Makry 

  

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Εικόνα 52.  Τοιχογραφίες στο εσωτερικό του κτιρίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 

 Το κτίριο στην οδό Alba Iulia αρ. 1  

Τεκμηρίωση Οδός Alba Iulia αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Elisabetha και Joannes Syfnios 

Ιδιοκτήτης  Elisabetha και Joannes Syfnios 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και κατοικίες 
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Εικόνες 53, 54. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1818 ηταν στην ιδιοκτησία του Joannis 

Syfnios  

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Ιούνιος 2013 
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Το κτίριο στην οδό Lucian Blaga αρ. 12 

Τεκμηρίωση Οδός Lucian Blaga αρ. 12 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Lazkovitch Andre 

Ιδιοκτήτης  Lazkovitch Andre 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατεδαφισμένο 

 

Εικόνα 55. Απεικόνιση μέσω δορυφόρου του κτιρίου στη θέση όπου βρισκόταν κτίριο 

ιδιοκτησίας του Lazkovitch Andre το 1752 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνα 56. Απεικόνιση του σημερινού κτιρίου 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

 

Εικόνα 57. Απεικόνιση μέσω δορυφόρου των κτιρίων στην Piaţa Sfântul Gheorghe 

 

Πηγή: Google Earth 
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Το κτίριο στην Piaţa Sfântul Gheorghe 

Τεκμηρίωση Piaţa Sfântul Gheorghe 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Marcus Alexius 

Ιδιοκτήτης  Marcus Alexius 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι 

 

Εικόνα 58. Απεικόνιση του κτιρίου στη θέση του οποίου βρισκόταν κτίριο ιδιοκτησίας 

του Marcus Alexius το 1816 

  

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην συμβολή των οδών Piaţa Sfântul Gheorghe αρ. 4 και στην οδό Episcop 

Augustin Pacha αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Piaţa Sfântul Gheorghe αρ. 4 με την οδό Episcop 

Augustin Pacha αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Damaskin Stephan 

Ιδιοκτήτης  Damaskin Stephan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα, κατοικίες 

 

Εικόνα 59. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1828 ιδιοκτήτης του ήταν ο Damaskin Stefan 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Εικόνα 60. Απεικόνιση μέσω δορυφόρου των κτιρίων στην οδό Proclamaţia de la 

Timişoara 

 

Πηγή: Google Earth 

Το κτίριο στην οδό Proclamaţia de la Timişoara αρ. 5 

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 5 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Deschan Von Hansen    

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 Manziarly Georg 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι 
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Εικόνα 61, 62. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1803 ιδιοκτήτης του ήταν ο Mancziarly 

Georg 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Proclamaţia de la Timişoara αρ. 3 

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 3 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Lechner Johann 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 Trandaphil Andreas 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Aκατοίκητο  

Εικόνες 63, 64 και 65. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1827 ήταν ιδιοκτησία του 

Transaphil Andreas 
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Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 
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Το κτίριο στην οδό Proclamaţia de la Timişoara αρ. 1 

Τεκμηρίωση Οδός Proclamaţia de la Timişoara αρ. 1 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 
Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1828 ο Damaskin Stephan 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 

 

Εικόνα 66, 67. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1801 ήταν ιδιοκτησίας του Damaskin 

Stefan 
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Πηγή: Επιτόπια έρευνα, Οκτώβριος 2014 

Το κτίριο στην οδό Gheorghe Lazar αρ. 6 

Τεκμηρίωση Οδός Gheorghe Lazar αρ. 6 
Αποτύπωση σε χάρτη 

 

Εντολοδόχος Άγνωστος 

Ιδιοκτήτης  Το έτος 1853 ο Georg Dima 

Αρχιτέκτων Άγνωστος 

Σημερινή χρήση Καταστήματα 
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Εικόνα 68 α, β. Απεικόνιση του κτιρίου που το 1853 ήταν στην ιδιοκτησία του Georg 

Dima 

 

 

 

 

 

Γ. Προάστιο Fabric 
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Εικόνα 69. Απεικόνιση του προαστίου από δορυφόρο 

 

Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 70. Συνολική απεικόνιση του κτιριακού αποθέματος στην περιοχή έρευνας στο 

προάστιο του Fabric 

 

Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 71. Το κτιριακό απόθεμα γύρω από την Piaţa Traian στο προάστιο του Fabric 

 

Πηγή: Google Earth 

Εικόνα 72. Απεικόνιση της Piaţa Traian, στο βάθος διακρίνεται η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 73. Οικία Mirbach στην δυτική πλευρά της Piaţa Traian, εντοπίζεται στη 

συμβολή των οδών Strada Dacilor και Bulevardul 3 August 1919 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 

 

 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 74. Απεικόνιση της οικίας Mirbach μέσω δορυφόρου. 

 

Πηγή: Google Earth 
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Εικόνα 75. Πανδοχείο Marocanul, ιδιοκτησίας George Liotta, επί της οδού Strada 

Dacilor, δίπλα από το κτίριο της οικίας Mirbach 

 

Πηγή: Google Earth 

Εικόνα 76. Απεικόνιση του κτιρίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 77. Το κτιριακό συγκρότημα όπου βρισκόταν το Hanul Turcesc τον 18
ο
 αιώνα, 

απεικόνιση μέσω δορυφόρου επί της οδού Ecaterina Teodoroiu. 

 

Πηγή: Google Earth 

 

Εικόνα 78. Απεικόνιση του κτιριακού συγκροτήματος όπου βρισκόταν το Hanul 

Turcesc τον 18
ο
 αιώνα 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 79. Το σχέδιο του Hanul Turcesc, όπως εγκρίθηκε από την αυτοκρατορική 

κεντρική διοίκηση το έτος 1768. 

 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο του αρχιτέκτονα Mihai Opriş, το σχέδιο βρέθηκε στα κρατικά αρχεία της Βιέννης. 
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Εικόνα 80. Η οικία του εμπόρου Zlatko επί της οδού Strada Dacilor n.13.  

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 81. Φωτογραφία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 

Εικόνα 82. Πρόσοψη Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 83. Η κτητορική επιγραφή των δωρητών του Ιερού Ναού 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 

Εικόνα 84. Ταφικά μνημεία στον προαύλιο χώρο του ναού 

 

 Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνα 85. Φωτογραφία της κούλιας τον 19
ο
 αιώνα 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 

Εικόνα 86.  Βιβλίο με τους λόγους του υμνογράφου Ιωάννη Δαμασκηνού στην ελληνική 

γλώσσα 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα 
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Εικόνες από τα ελληνικά βιβλία που βρέθηκαν στο Ορθόδοξο Σερβικό Επισκοπείο κατά 

την επιτόπια έρευνα. 

Περίπτωση 1. «Ταμείον Γραμματικής Ελληνικής» του ιεροδιάκονου Άνθιμου Παππά εκ 

Θεσσαλίας, έτος εκδόσεως 1810 
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Περίπτωση 2. «Σύντομος Γραμματική της Γραικικής Γλώσσας» του Μιχαήλ Γ. 

Μποϊατζή, έτος εκδόσεως 1823 
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Περίπτωση 3. «Διάλογοι Γραικογερμανικοί» του Νικόλαου Δάρβαρη, έτος εκδόσεως 

1809 
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Παρουσίαση του αρχείου του “Catastrum Civium I”της πόλης της Temesvar.  

Εικόνα 1. Ο κατάλογος πολιτογράφησης των κατοίκων στην πόλης της Timişoara, έτσι 

όπως σώζεται σήμερα 

          

  

Πηγή: MB 
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Πίνακας 1. Οι ορθόδοξοι (g.n.u.) που καταγράφονται στον κατάλογο του “Catastrum 

Civium I” 

Όνομα  Θρήσκευμ

α 

Έτος 

πολιτογράφησ

ης 

Τόπος 

καταγωγής/διαμον

ής 

Επάγγελμα  Πρόσθ

ε-τα 

στοιχεί

α 

Στο γράμμα A ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Adreovici 

Marcu 

rascian 1782 Fabric ράφτης  

Adamoff 

Petru 

ortodox 1782 Dragσina γουναράς  

Adamovici 

Ion 

ortodox 1782 Temesvar έμπορος  

Apostolovici 

Teodor 

g.n.u. 1785 Castoria 

Macedonia 

έμπορος  

Alexievici 

Rizo 

g.n.u. 1786 Târnova 

Macedonia 

έμπορος  

Alexius 

Marcus 

g.n.u. 1787 Grabova 

Macedonia 

έμπορος  

Adrei Ioan g.n.u. 1790 Banat τσαγκάρης  

Arsenovici 

Aron 

g.n.u. 1791 Fabric έμπορος  

Adrei Rista g.n.u. 1797 Mehadia ξενοδόχος  

Atanasievici 

Sava 

g.n.u. 1799 Banat μπαρμπέρης  

Angeli 

Teochar 

g.n.u. 1803 Castoria Mcedonia έμπορος ετών 51 

Andreovici 

Matia 

g.n.u. 1804 Temesvar κοσμηματοπώλ

ης 

 

Atanasievici 

Lazar 

g.n.u. 1804 Aradul Vechi έμπορος  

Axentievici g.n.u. 1804 Secusigiu τσαγκάρης  
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Isaia 

Alexandrovi

ci Luca 

g.n.u. 1808 Temesvar δυσανάγνωστο  

Anzenovici 

George 

g.n.u. 1809 Temesvar έμπορος  

Adamovici 

Costa 

g.n.u. 1809 Temesvar δυσανάγνωστο  

Aveiesanu 

Teodor 

g.n.u. 1810 Temesvar βυρσοδέψης  

Adamovici 

Marcu 

g.n.u. 1810 Obad υποδηματοποιός  

Andreovici 

George 

g.n.u. 1812 Temesvar τσαγκάρης  

Arsenovici 

G. Dumitru 

g.n.u. 1818 Zemlin έμπορος  

Argir Teodor g.n.u. 1817 Seraz Macedonia τοκογλύφος  

Alexievici 

Gabril 

g.n.u. 1819 Ciacova έμπορος  

Arsenovici 

Stefan 

g.n.u. 1819 Temesvar υποδηματοποιός  

Alexandrovi

ci Mihail 

g.n.u. 1832 Temesvar ράφτης  

Στο γράμμα Β ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Burnas Costa 

Andreas 

iliric 1772 Moscopole 

Macedonia 

έμπορος Ετών 

40 

Bopovici 

Mihail 

iliric 1772 Grabova 

Macedonia 

έμπορος  

Bredanovic 

Rada 

g.n.u. 1779 Temesvar τσαγκάρης  

Boscha 

Gligor 

rascian 1782 Karlowitz/Sirmiu έμπορος  

Bogosavlovi g.n.u. 1791 Fabric σαπουνοποιός  
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ci Constantin 

Dominus 

Baici 

Basilius 

g.n.u. 1805 Osiek ιατρός  

Brahtovan 

Nicola 

g.n.u. 1807 Temesvar τσαγκάρης  

Bugaru 

Nicolae 

g.n.u. 1808 Nemet ξενοδόχος  

Basili 

Atanase 

g.n.u. 1809 Vidin έμπορος  

Barusovici 

Dumitru 

g.n.u. 1812 Neusatz μπαρμπέρης  

Brasovan 

Pastin 

g.n.u. 1813 Temesvar τσαγκάρης  

Berilusoris 

Ianes 

g.n.u. 1816 Buda δυσανάγνωστο  

Belanovici 

Constantin 

g.n.u. 1824 Vršac μπαρμπέρης  

Belici Ioan g.n.u. 1828 Pestehenitza ξενοδόχος  

Ballan 

Ioachim 

g.n.u. 1892 Vršac δυσανάγνωστο  

Στο γράμμα C ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Casman 

Petru 

iliric 1772 Temesvar έμπορος  

Callinovici 

George 

rascian 1772 Doiran έμπορος  

Chira 

Constantin 

iliric 1772 Castoria 

Macedonia 

τσαγκάρης Ετών 

25 

Constantinov

i-ci Rancu 

ortodox 1772 Ianova τσαγκάρης  

Cice Castor g.n.u. 1782 Macedonia κοσμηματοπώλ

ης 

Ετών 

31 
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Constantin 

Iania 

ortodox 1782 Macedonia Μέλος 

εμπορικής 

κομπανίας 

 

Costici 

Maxim 

ortodox 1791 Fabric ράφτης  

Czvetkovici 

Paul  

ortodox 1794 Ungarn γραφέας  

Cermena 

Petru 

g.n.u. 1794 Temesvar ράφτης  

Csana 

Dumitru 

g.n.u. 1804 Ianina Έμπορος, μέλος 

κομπανίας 

Ετών 

36 

Czifrici 

Mihail 

g.n.u. 1806 Temesvar γουναράς  

Constantinov

i-ci Ioan 

g.n.u. 1808 Zemlin έμπορος  

Czonya 

Trandafil  

g.n.u. 1809 Castoria 

Macedonia 

έμπορος Ετών 

35 

Ciortacovici 

Nichifor 

g.n.u. 1811 Banat ράφτης  

Ciacovan 

Traila 

g.n.u. 1812 Ciacova γουναράς  

Ciurca 

George 

g.n.u. 1816 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  

Cazimir Ciril g.n.u. 1819 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  

Dominus 

Ciocarlian G. 

g.n.u. 1819 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  

Cazimir 

George 

g.n.u. 1819 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  

Constantinov

i-ci Gligorie 

g.n.u. 1825 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  

Constninovic

i George 

g.n.u. 1828 δυσανάγνωστο δυσανάγνωστο  
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Στο γράμμα D ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Dragosi 

Nicolae 

iliric 1772    

Doruti Costa iliric 1772 Moscopole 

Macedonia 

έμπορος Ετών 

49 

Damian 

Constantin 

iliric 1772    

Dimici Ioan iliric 1772    

Dangala Ion 

Kostici 

iliric 1773    

Dimitrovici 

Daniel 

ortodox 1779    

Dimitrovici 

Costa 

ortodox 1779    

Despotoff 

Ion 

ortodox 1782    

Dimitar 

Mihail 

g.n.u. 1782  έμπορος  

Danilovici 

Ioan 

rascian 1782    

Dimitrovici 

Manuil 

g.n.u. 1782 Turnavu 

Macedonia 

έμπορος ετών 48 

Damianovici 

George 

g.n.u. 1782    

Dimitrievici 

Teodor 

g.n.u. 1782 Macedonia έμπορος Ετών 

28 

Dimitrievici 

Marcu 

g.n.u. 1786    

Dinovici 

George 

g.n.u. 1790    

Dimitrovici 

Chira 

g.n.u. 1790    
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Dimitrovici 

Stenia 

g.n.u. 1791    

Diamandy 

Teodor 

g.n.u. 1793 Macedonia έμπορος ετών 49 

Dimitrovici 

Pavel 

ortodox 1794    

Dimitrovici 

Dim. 

g.n.u. 1796    

Cavaler 

Dragota Ion 

g.n.u. 1796    

Duzici Ioan  g.n.u. 1801    

Demetrovici 

Teodor 

g.n.u. 1804    

Dragoi Lupu g.n.u. 1805    

Dacovici 

Gavril 

g.n.u. 1807    

Dimici Costa g.n.u. 1808    

Dimitrievici 

Pavel 

g.n.u. 1831    

Delbirovici 

Nicolae 

g.n.u. 1831    

Στο γράμμα E ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Emanuel 

Thomas 

g.n.u.   1786 Castoria έμπορος  

Emanuel 

Leontius 

g.n.u. 1786 Castoria έμπορος  

Στο γράμμα F ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Faragot 

Stefan  

iliric 1772 Moscopole 

Macedonia 

έμπορος  

Fotta Dima ortodox 1782 Satesta Macedonia έμπορος  

Fleith Matia g.n.u. 1801 Temesvar μπαρμπέρης  
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Fonduka 

Constantin 

g.n.u. 1806 Satesta Macedonia έμπορος Ετών 

35 

Fabianovici 

Vasilie 

g.n.u. 1807 Temesvar   

Floriei 

Marian 

g.n.u. 1831 Ciacova   

Στο γράμμα G ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Giuriciko 

Nicolae 

g.n.u. 1751 Becicherec καπνοκαθαριστ

ής 

 

Giuriciko 

Stefan 

g.n.u. 1751 Banat καπνοκαθαριστ

ής 

 

Georgevici 

Gheorghe 

iliric 1772 Făgăras μπαρμπέρης  

Gruici Iovan iliric 1772 Comlos καπνοκαθαριστ

ής 

 

Gabrilovici 

George 

iliric 1772 Oroslamos γουναράς  

Grudanovici 

Atanase 

g.n.u. 1774 Vârset μπακάλης  

Gnongovici 

Timir 

ortodox 1779 Tornova 

Macedonia 

έμπορος  

Gruici 

Gligore 

ortodox 1782 Temesvar γουναράς  

Georgevici 

Ioan 

g.n.u. 1782 Fabric τσαγγάρης  

Georgevici 

Mihail 

g.n.u. 1789 Fabric γουναράς  

Georgevici 

Grigorie 

g.n.u. 1791 Secusigiu γουναράς  

George 

Constantin 

g.n.u.  Petrovasello γουναράς  

Georgevici g.n.u. 1793 Fabric τσαγγάρης  
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Ilia 

Georgevici 

Iancu 

ortodox 1795 Moscopoli έμπορος  

Gruin 

Teodor 

g.n.u. 1796 Fabric τσαγγάρης  

Georgevici 

Dumitru 

g.n.u. 1802 Temesvar   

Georgevici 

Dumitru 

g.n.u. 1803 Becicherecul-Mare έμπορος  

Georgevici 

Stefan 

g.n.u. 1803 Becicherec δικηγόρος  

Georgevici 

Petru 

g.n.u. 1803 Becicherecul-Mare έμπορος  

Gregorovici 

George 

g.n.u. 1804 Mehadia έμπορος  

Georgevici 

Nicolae 

g.n.u. 1805 Temesvar τσαγγάρης  

Georgevici 

Isac 

g.n.u. 1805 Tittel έμπορος 

(asociat) 

 

Georgevici 

Eftimie 

g.n.u. 1805 Becicherecul-Mare έμπορος  

Georgevici 

Isaila 

g.n.u. 1805 Fabric τσαγγάρης  

Georgevici 

Ciril 

g.n.u. 1807 Dalia έμπορος  

Herr Gozdae 

Conastantin 

g.n.u. 1807 Temesvar   

Gÿrka 

Theodore 

Dimitrie 

g.n.u. 1811 Moscopole 

Macedonia 

έμπορος Ετών 

42 

Georgevici 

Stefan I.  

g.n.u. 1812 Banat έμπορος  
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Georgevici 

Panselia 

g.n.u. 1814 Titei έμπορος  

Georgevici 

Mihail 

g.n.u. 1814 Titel έμπορος  

Dominus 

Gruici Elias 

g.n.u. 1815    

Georgevici 

Iovan 

g.n.u. 1816 Fabric γουναράς  

Dominus 

Georgevici 

M.  

g.n.u. 1818 Becicherecul-Mare δικηγόρος  

Georgevici 

Ion 

g.n.u. 1819 Isvin γουναράς  

Gruici 

Sofronie 

g.n.u. 1820 Panciova γουναράς  

Gady Ianu g.n.u. 1823 Oradea-Mare Καφετζής/ξενοδ

όχος 

 

Georgevici 

Petru 

g.n.u. 1825 Becicherecul-Mare έμπορος  

Georgevici 

Ladislau 

g.n.u. 1825 Dalia έμπορος  

Gruia 

Nicolae D. 

g.n.u. 1831 Satista Macedonia έμπορος Ετών 

39 

Georgevici 

Paul 

g.n.u. 1832 Temesvar Καφετζής/ξενοδ

όχος 

 

Στο γράμμα H ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Hagiopol 

Ioan 

g.n.u. 1805 Temesvar έμπορος ετών 26 

Hagilascar 

Leontie 

g.n.u. 1808 Melenic Macedonia έμπορος Ετών 

46 

Στο γράμμα I ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Iancovici iliric 1772 Grabova έμπορος  
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Petru Macedonia 

Iancovici 

Stoian 

iliric 1772 Melinic Macedonia έμπορος  

Iancovici 

Nedelcu 

iliric 1772 Castoria 

Macedonia 

σαπουνοποιός Ετών 

36 

Ioanovici 

Ioan 

iliric 1772 Temesvar έμπορος  

Iancovici 

Rada 

ortodox 1782 Panciova ράφτης  

Iasinovici 

Andrei 

rascian 1782 Fabric ράφτης  

Ilitsch 

Teodor 

rascian 1782 Surab Ζωγράφος 

/χτίστης 

 

Iovanovici 

Mihail  

g.n.u. 1782 Banat γουναράς  

Iancovici 

Danila 

g.n.u. 1783 Valahia   

Iancovici 

Lazar 

g.n.u. 1785 Sanandrei μπαρμπέρης  

Ioanovici 

Lazar 

g.n.u. 1785 Banat   

Iancovici 

Lazar 

g.n.u. 1786 Fabric μπαρμπέρης  

Iohn 

Alexovici 

g.n.u. 1786 Albassam   

Iohanovici 

Lazar 

g.n.u. 1789 Sedesta Macedonia έμπορος  

Dominus 

Ioanovici 

Basilius 

rascian 1790 Carlovitz   

Ioanovici 

Paul 

g.n.u. 1790 Satesta έμπορος  
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Ioanovici 

Damian 

ortodox 1792 Balvanist έμπορος  

Ioanovici 

George 

rascian 1793 Mehala σαπουνοποιός  

Ianovici 

Andrei 

rascian 1793 Mehala σαπουνοποιός  

Ioanovici 

Gabriel 

g.n.u. 1793 Temesvar ράφτης  

Dominus 

Ivacovici A. 

iliric 1794 Petrovce   

Iancovici 

Apostol 

ortodox 1795 Moscopole έμπορος Ετών 

55 

Iancovici 

Teodor 

g.n.u. 1796 Temesvar έμπορος  

Ioanovici 

George  

g.n.u. 1796 Kronstadt γουναράς  

Ioanovici D. g.n.u. 1798 Caransebes έμπορος  

Ioanovici 

Nicolae 

g.n.u. 1798 Temesvar έμπορος  

Ioanovici 

Petru 

g.n.u. 1802 Varias τορναδόρος  

Ioanovici 

Iania 

g.n.u. 1797 Temesvar έμπορος  

Ioanovici B. 

Barbulovici 

g.n.u. 1798 Temesvar χτίστης  

Ioanovici 

Ioan 

g.n.u. 1799 Kronstadt (Braşov) γουναράς  

Ignaton Ion 

Ianos 

g.n.u. 1802 Azoni Transilvania τσαγγάρης  

Ioanovici 

Eftimie 

g.n.u. 1802 Temesvar   

Isacovici g.n.u. 1803 Dragsina γουναράς  
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George 

Ioanovici 

Ioan 

g.n.u. 1804 Temesvar σαπουνοποιός  

Ionas 

Manoila  

g.n.u. 1805 Fabric σαπουνοποιός  

Ioanovici 

Toma 

g.n.u. 1805 Fabric τσαγγάρης  

Ignatovici 

Mihail 

g.n.u. 1805 Arad τσαγγάρης  

Iohn Nikolae g.n.u. 1806 Lugoj ράφτης  

Ieftici Kerfta 

Costa 

iliric 1806 Nisaur strungar 

τορναδόρος 

 

Ioanovici 

Pavel 

iliric 1806 Temesvar τσαγγάρης  

Iancovici 

Maxim 

g.n.u. 1807 Temesvar ράφτης  

Iancovici Ion g.n.u. 1808 Temesvar έμπορος  

Ianculov 

Stefan 

g.n.u. 1808 Satu Mare γουναράς  

Iancovici 

Dumitru 

g.n.u. 1809  ceaprazar  

Ioanovici Ilia g.n.u. 1809 Macedonia 

(Ranovaf) 

μπακάλης  

Iliovici Petru g.n.u. 1812 Costei μπαρμπέρης  

Dominus 

Ioanovici 

Pavel 

g.n.u. 1812 Mehala γραφιάς στην 

κοινότητα 

 

Iosifovici 

Milovan 

g.n.u. 1813 Panciova έμπορος  

Iacob 

Grigore 

g.n.u. 1814 Temesvar Καφετζής/ξενοδ

όχος 

 

Iuga g.n.u. 1817 Kronstadt (Braşov) έμπορος  
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Georghe 

Ioanovici 

Tanase 

g.n.u. 1819 Temesvar γουναράς  

Ioanovici 

Dimitrie 

g.n.u. 1819 Temesvar έμπορος  

Ioanovici 

Dimitrie 

g.n.u. 1819 Ciacova Ιδιοκτήτης 

σπιτιού 

 

Iancovici 

Ioan 

g.n.u. 1820 Sannicolau Mare έμπορος  

Ioanovici 

Basilius 

g.n.u. 1820 Sacula έμπορος  

Ioanovici 

George 

g.n.u. 1822 Temesvar γουναράς  

Ioanovici 

George 

g.n.u. 1823 Vidin έμπορος  

Ioanovici 

Ioan 

g.n.u. 1829 Temesvar σαπουνοποός  

Ilici Ioan g.n.u. 1831 Serajevo Ιδιοκτήτης 

καταστήματος 

διαφόρων ειδών 

 

Ioanovici 

Pann 

g.n.u. 1831 Macedonia έμπορος  

Ioanovici 

Ioan 

g.n.u. 1831 Temesvar Feifig begaster 

Bürger 

 

Iancovici 

Lazar 

g.n.u. 1832 Varset έμπορος  

Ioanovici 

Petru 

g.n.u. 1832 Temesvar γουναράς  

Στο γράμμα K ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Kurutchi 

Grigore 

ortodox 1779 Becicherec Mare έμπορος  

Kaganatzia g.n.u. 1782 Ciacova έμπορος  
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Gligorie 

Konstantin 

Iania 

grec 1782 Macedonia εστιάτορας  

Kosta Nasta grec 1782 Macedonia Ιδιοκτήτης 

σπιτιού 

 

Kagmarn 

George 

g.n.u. 1784 Turcia έμπορος  

Kurutchi 

Andrei 

g.n.u. 1793 Becicherec Mare έμπορος  

Knetovici 

Ignatie 

g.n.u. 1808 Banloc ράφτης  

Kalinovici 

Nicolae 

g.n.u. 1808 Temesvar γουναράς  

Kostorsky 

Lazar 

g.n.u. 1811 Moscopole Έμπορος, μέλος 

κομπανίας 

Ετών 

40 

Dominus 

Kosulovici 

Ioan 

g.n.u. 1815  Υπάλληλος του 

δημαρχείου 

 

Koiadinovici 

Ioan 

g.n.u. 1822 Osiek έμπορος  

Στο γράμμα L ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Lupulov 

Agasim 

g.n.u. 1794 Temesvar γουναράς  

Lazarovici 

George 

g.n.u. 1801 Slavonia έμπορος  

Latcovici 

Nicolae Ion 

g.n.u. 1805 Cosan Macedonia έμπορος Ετών 

40 

Latcovici N. 

Constantin 

g.n.u. 1805 Cosan Macedonia έμπορος Ετών 

32 

Luchici Efta g.n.u. 1805 Temesvar γουναράς  

Dominus 

Logofet Ioan 

g.n.u. 1806 Kronstadt (Braşov) έμπορος  
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Lupul 

Nicolae 

g.n.u. 1807 Temesvar υποδηματοποιός  

Lazarovici 

Grigore 

g.n.u. 1808  turtar  

Lascar Ion g.n.u. 1814 Turnau Macedonia έμπορος Ετών 

32 

Lazarovici 

George 

g.n.u. 1819 Temesvar τσαγγάρης  

Lazarovici 

Lazar 

g.n.u. 1823 Sirmiu έμπορος  

Dominus 

Lazarini Iong 

g.n.u. 1826 Temesvar   

Lupulov 

Teodor 

g.n.u. 1825 Fabric έμπορος  

Στο γράμμα M ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Malenita 

Iosif  

grec 1751 Banat έμπορος 

βοδιών, 

δήμαρχος στο 

ορθόδοξο 

δημαρχείο της 

πόλης 

Ετών 

28 

Mutul Ioan Iliric 1772 Temesvar έμπορος βοδιών  

Milosicovici 

Alexa 

Iliric 1772 Sacalaz έμπορος βοδιών  

Macri 

George 

un grec 1782 Macedonia έμπορος Ετών 

23 

Mihailovici 

Iancu 

un grec 1782 Macedonia έμπορος ετών 40 

Mundian 

Pascu 

ortodox 1782 Temesvar έμπορος σανού  

Marcovici 

Costa 

un grec 1782 Satuista Macedonia έμπορος ετών 32 

Milutinovici rascian 1782 Aradul Vechili ράφτης  
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Ioan  

Marco Sava ortodox  Temesvar   

Milosovici 

Iefta 

ortodox 1782 Sacalaz γουναράς  

Manovici 

Grigorie 

ortodox 1782 Valahia υποδηματοποιός  

Milosovici 

Iancu 

g.n.u. 1788 Temesvar μπαρμπέρης  

Mihut Petru g.n.u. 1795 Petroman υποδηματοποιός  

Dominus 

Mihailovschi 

Ion 

g.n.u. 1796 Temesvar Μέλος της 

καγκελαρίας 

 

Melcescu 

Dimitrie 

g.n.u. 1796 Fabric ράφτης  

Mihai Ioan  g.n.u. 1799 Fabric   

Martinovici 

Iancu 

g.n.u. 1801 Dragsina Banat ράφτης  

Marianovici 

Ioan  

g.n.u. 1802 Temesvar ράφτης  

Manzarly 

George 

g.n.u. 1803 Tesalia έμπορος  

Mihailovici 

Iancu 

g.n.u. 1804 Fabric έμπορος  

Marcovici 

Ioan 

g.n.u. 1805 Pozarevatc έμπορος  

Marcovici 

Teodor 

g.n.u. 1805 Fabric   

Martinov 

Iancu 

g.n.u. 1806 Isvin  γουναράς  

Mihailovici 

Andrei 

g.n.u. 1807 Osiek ράφτης  

Mladenov g.n.u. 1807 Temesvar Kugelmacher  
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Stefan 

Mihailovici 

Manole 

g.n.u. 1807 Temesvar υποδηματοποιός  

Marincovici 

Alexe 

g.n.u. 1808 Temesvar υποδηματοποιός  

Milici 

George 

g.n.u. 1808 Temesvar γουναράς  

Mihailovici 

Inail 

g.n.u. 1808 Ghiroda γουναράς  

Millinco Mia g.n.u. 1809 Temesvar γουναράς  

Dominus 

Marcovici 

Basil 

g.n.u. 1810 Temesvar υπάλληλος του 

δημαρχείου 

 

Muntean 

Petru 

g.n.u. 1810 Temesvar μεταλλουργός  

Marcovici 

Iosif  

g.n.u. 1819 Temesvar υποδηματοποιός  

Mircovici 

George 

g.n.u. 1819 Temesvar ράφτης  

Dominus 

Nicolaus 

Giuricko de 

Modos 

g.n.u. 1819 Modos δικηγόρος  

Murgulovici 

Eftimie 

g.n.u. 1822 Bergsau υποδηματοποιός  

Mihailovici 

Paul Groza 

g.n.u. 1823 Zombor έμπορος  

Melcescu 

Stan 

g.n.u. 1826 Temesvar ράφτης  

Marincovici 

George 

g.n.u. 1828 Varset   

Melcescu 

Ioan 

g.n.u. 1829 Temesvar ράφτης  
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Marincovici 

Petru 

g.n.u. 1831 Karlowitz έμπορος  

Minovici 

Andrei 

g.n.u. 1832 Temesvar ράφτης  

Στο γράμμα N ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Nicolici 

Lazar 

Iliric 1772 Nis μπαρμπέρης  

Nicolici 

Manuel 

Iliric 1772 Temesvar έμπορος  

Nicolovici 

Mitru 

Un valah 1782 Temesvar υποδηματοποιός  

Nicolici 

Mihail 

grec 1782 Temesvar γουναράς  

Nedelcovici 

Ciril 

g.n.u. 1789 Camenita γουναράς  

Nicolici 

Basilius 

g.n.u. 1795 Arad διευθυντής στο 

ιλυρικό σχολείο 

 

Herr Nicolici 

Ioan 

g.n.u. 1795 Novisad turtar  

Niagu 

Teodor 

g.n.u. 1799 Beregsau έμπορος  

Nicefor 

Mihail 

g.n.u. 1799 Niesen έμπορος  

Neta 

Constantin 

g.n.u. 1801 Moscopoli έμπορος  

Nicolaevici 

Ioan 

g.n.u. 1802 Parta γουναράς  

Nedelcovici 

Ioan 

g.n.u. 1805 Camenita   

Nicolaevici 

I. de Lippa 

g.n.u. 1805 Lipova μπαρμπέρης  

Nescovici g.n.u. 1806 Osiek bianar  
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Atanase 

Nicolici 

Avram 

g.n.u. 1806 Turcia (αλλά 

γενήθηκε εδώ) 

γουναράς  

Nicadinovici 

Pantelie 

g.n.u. 1806 Panciova ceaprazar  

Nicolici Ioan g.n.u. 1811 Panciova έμπορος  

Nicolici 

Dumitru 

g.n.u. 1813 Temesvar υαλουργός  

Dominus 

Nicolici A. 

g.n.u. 1812 Novisad Μέλος του 

δημοτικού 

συμβουλίου 

 

Nicolici 

George 

g.n.u. 1813 Ciacova υποδηματοποιός  

Neta George g.n.u. 1816 Temesvar έμπορος  

Nicolici 

George 

g.n.u. 1817 Becicherec Mare έμπορος  

Nescovici 

Ioan 

g.n.u. 1818 Panciova έμπορος  

Nicolici G. 

Anastase 

g.n.u. 1818 Novisad έμπορος  

Nedelcovici 

Dumitru 

g.n.u. 1818 Colara   

Nedelcovici 

Nicolae 

g.n.u. 1818 Ciacova έμπορος  

Nicolici 

Constantin 

g.n.u. 1824 Temesvar έμπορος  

Nicolici 

Efrem 

g.n.u. 1829 Bossan γουναράς  

Nicolici S. 

Alias 

Secosan 

 1830 Parta έμπορος  

Nedelcovici g.n.u. 1831 Temesvar strungar  
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Aron 

Nicolici 

Nicolae 

g.n.u. 1826 Temesvar έμπορος  

Στο γράμμα O ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Ostoici 

Nicolae 

g.n.u. 1808 Arad υποδηματοποιός  

Dominus 

Obradovici 

Gr. 

g.n.u. 1808 Ciacova διευθυντής 

σχολείου στο 

Βανάτο  

 

Obradovici 

Elias 

g.n.u. 1813 Temesvar έμπορος  

Ostici Stefan g.n.u. 1824 Panciova σαπουνοποιός  

Ostoici 

Nicolae 

g.n.u. 1826 Arad δερματοποιός  

Ostoici 

Dumitru 

g.n.u. 1832 Temesvar έμπορος  

Στο γράμμα P ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Petrovici 

George 

Iliric 1772 Novisad έμπορος  

Panaiot 

Teodor 

Iliric 1772 Castoria 

Macedonia 

έμπορος Γιός 

του 

Anasta-

siu 

Marcu 

Panajot 

Pusenico 

Deresica 

Iliric 1772 Moscopoli 

Macedonia 

έμπορος  

Poppovici 

Petru 

ortodox 1782 Craiova μπαρμπέρης  

Popovici 

Atanasie 

ortodox 1782 Panciova ράφτης  

Petrovici 

Stefan 

ortodox 1782 Temesvar έμπορος  
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Petrovici 

Constantin 

ortodox 1782 Craiova υποδηματοποιός  

Petrovici 

Iancu 

valah 1782 Temesvar μπαρμπέρης  

Patrascu 

Rista 

valah 1782 Craiova μπαρμπέρης  

Popovici 

Mihail 

valah 1782 Valahia γουναράς  

Petrovici 

Atanasie 

ortodox 1782 Petrovaradin έμπορος  

Popovici 

Dim. 

de rit grec 1784 Arad   

Popovici 

George 

g.n.u. 1784 Saltista Macedonia έμπορος Ετών 

26 

Pantasi 

Artenie 

g.n.u. 1786 Seghedin έμπορος Ετών 

38 

Petrovici ??? g.n.u. 1786 Banat έμπορος  

Petrovici 

Iustin 

g.n.u. 1787 Jebel Banat έμπορος σανού  

Pasarvin 

Barbul 

g.n.u. 1788 Craiova ράφτης  

Dominus 

Plausitz 

Petru 

g.n.u. 1790 Banat υπάλληλος του 

δημαρχείου 

 

Dominus 

Petrovici 

Simeon 

g.n.u. 1790 Oroslanos   

Pavlovici 

Petru 

g.n.u. 1790 Arad   

Petrovici 

Ioan 

g.n.u. 1794 Izvin έμπορος  

Dominus 

Popovici G. 

g.n.u. 1795 Bilac ???? στην πόλη  
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Dominus 

Petrovici 

Constantin 

g.n.u. 1796 Temesvar ????στην 

υπηρεσία 

χρέους 

 

Panaiot Ioan g.n.u. 1797 Temesvar έμπορος  

Pascal Ion g.n.u. 1797 Targu Mures υποδηματοποιός  

Petrovici 

Efrem 

g.n.u. 1797 Izvin χωρίς 

επάγγελμα 

 

Petrovici 

Stefan 

g.n.u. 1797 Temesvar υποδηματοποιός  

Petrovici Ion g.n.u. 1798 Temesvar υποδηματοποιός  

Petrovici 

George 

g.n.u. 1797 Banat ράφτης  

Popovici 

Petru 

g.n.u. 1800 ???Banat έμπορος  

Petrovici 

Maxim 

g.n.u. 1800 Sirmiu έμπορος  

Popovici 

Iova 

g.n.u. 1801 Banat γουναράς  

Pasici 

Atanasie 

g.n.u. 1802 Denta έμπορος 

βοοειδών 

 

Petrovici 

Atanasie 

g.n.u. 1802 Fabric ράφτης  

Popovici 

Moise 

g.n.u. 1802 Lipova συνήγορος 

causarum 

 

Petrovici 

George 

g.n.u. 1802 Sanandrei ράφτης  

Dominus 

Petrovici 

Daniel 

g.n.u. 1803 Oroslamos ????στην πόλη  

Peia Simeon g.n.u. 1804 Fabric κτίστης  

Popovici 

Simeon 

g.n.u. 1804 Neu Karlowitz έμπορος  
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Popovici 

Nasta 

g.n.u. 1805 Neu Castro Έμπορος, μέλος 

κομπανίας 

 

Popa Ilia 

Ioan 

g.n.u. 1805 Fabric έμπορος  

Popa Ilia 

Paul 

g.n.u. 1805 Fabric έμπορος  

Popovici 

Iancu 

g.n.u. 1805 Fabric έμπορος  

Petrovici 

Anton 

g.n.u. 1816 Temesvar   

Paximade 

Mihail 

g.n.u. 1810 Arhipelag έμπορος  

Popovici 

Nicolae 

g.n.u. 1811 Orastie έμπορος  

Dominus 

Popovici I. 

g.n.u. 1811 Carlovetz έμπορος  

Petrovici 

Lazar 

g.n.u. 1811 Arad μπαρμπέρης  

Petrovici At. g.n.u. 1811 Temesvar γουναράς  

Petrovici 

Sava 

g.n.u. 1815 Izvin ζωγράφος  

Pavlovici 

Petru 

g.n.u. 1818 Ghiroda κρεοπώλης  

Petrovici 

Simeon 

g.n.u. 1819 Temesvar ράφτης  

Petrovici 

Tablias 

g.n.u. 1819 Sanandrei ιδιοκτήτης 

σπιτιού 

 

Popa Eftimia 

Marcu 

g.n.u. 1819 Satiesta Macedonia έμπορος Ετών 

28 

Popovici 

Constantin 

g.n.u. 1819 Chichinda Mare έμπορος  

Popovici g.n.u. 1822 Novisad μικροπωλητής  
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Filip 

Paulovici 

Paul 

g.n.u. 1823 Temesvar έμπορος  

Poslar 

George 

g.n.u. 1824 Temesvar υποδηματοποιός  

Peis Arcadie g.n.u. 1828 Bechicerec Mare έμπορος  

Popa Costa 

Ion 

g.n.u. 1828 Castoria 

Macedonia 

έμπορος ετών 34 

Petrovici 

Paul 

g.n.u. 1828  δάσκαλος  

Panaiot 

Constantin 

g.n.u. 1830 Temesvar έμπορος ετών 25 

Paulovici 

Basil 

g.n.u. 1830 Temesvar ράφτης  

Popovici 

Todor 

g.n.u. 1831 Temesvar έμπορος  

Petrovici 

Pavel 

g.n.u. 1832 Temesvar Curiae regie 

notarius 

 

Στο γράμμα R ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Rubesit 

Pantelie 

iliric 1772 Ungarn έμπορος  

Ristu Janko g.n.u. 1772 Moscopole έμπορος Ετών 

30 

Rusa Nasta grec 1782 Moscopole έμπορος  

Radin Lazar ortodox 1782 Ianova έμπορος  

Raicovici 

Andrei 

ortodox 1788 Mehala έμπορος  

Reici Ioan g.n.u. 1790 Becicherec Mare έμπορος  

Radulov 

Iivan 

g.n.u. 1796 Fabric υποδηματοποιός  

Ristin Filip g.n.u. 1798 Negoje Turcia έμπορος  
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Ristici 

Mihail 

g.n.u. 1813 Becicherec Mare έμπορος  

Radulovici 

Emanuil 

g.n.u. 1831 Temesvar ?????κεραμίδια   

Ristici 

Alexandru 

g.n.u. 1826  ????εμπόριο  

Στο γράμμα S ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Dominus 

Sacovici 

Stoica 

iliric 1772 Cristina Macedonia μέλος του 

δημοτικού 

συμβουλίου των 

ορθοδόξων  

 

Stefanovici 

Diraici 

iliric 1772 Craiova μπαρμπέρης  

Stono Petru iliric 1772 Comlos έμπορος  

Stoitir Petru ortodox 1782 Temesvar αργυροχόος  

Stretco Pavel g.n.u. 1785 Temesvar δικηγόρος  

Stoianovici 

Efta 

g.n.u. 1788 Temesvar σαπουνοποιός  

Scoreta 

Mihail 

iliric 1798 Grabova έμπορος  

Serbanovici 

Panaiot 

g.n.u. 1802 Temesvar χρυσοχόος  

Skarlato 

Johan 

g.n.u. 1808 Temesvar  Ετών 

50 

Dominus 

Stoicovici 

Axiente 

g.n.u. 1811 Temesvar έμπορος  

Seroanovici 

Dimitru 

g.n.u. 1812 Temesvar   

Siffnius Ion g.n.u. 1816 Addo δάσκαλος στο 

σχολείο των 

g.n.u.  
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Sevici Mihail g.n.u. 1821 Osiek έμπορος  

Stanulov Ion g.n.u. 1829 Temesvar υποδηματοποιός  

Stoianovici 

Ion* 

g.n.u. 1827 Chichinda Mare γραφιάς  

Stoicovici 

Petru 

g.n.u. 1829 Pecica γουναράς  

Stoianovici 

Paul 

g.n.u. 1830 Balvaniste ράφτης  

Skarlato 

Lazar 

g.n.u. 1830 Temesvar δικηγόρος  

Servinat 

Dumitru 

g.n.u. 1831 Vranievo έμπορος  

Steria Paul 

Polichroni* 

g.n.u. 1832 Cluj δικηγόρος Επιφα-

νής και 

ευεργέ-

της 

Στο γράμμα T ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Teodorovici 

Dimitrius 

g.n.u. 1806 Arad ράφτης  

Tanasovici 

George 

g.n.u. 1806 Recas Ξενοδόχος/καφε

- τζής  

 

Teodorovici 

George 

g.n.u. 1808 Sanandrei έμπορος  

Teodorovici 

Teodor 

g.n.u. 1815 Temesvar χρυσοχόος  

Trompitas de 

Bethlen 

g.n.u. 1817 Kronstadt (Braşov) έμπορος  

Teodor 

Dumitru 

g.n.u. 1818 Cosan Macedonia έμπορος Ετών 

32 

Tapka 

Mikael 

g.n.u. 1797 Satesta Macedonia έμπορος Ετών 

42 

Theologity g.n.u. 1770  έμπορος Ετών 
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Marcu 26 

Trandafil 

Andreas 

g.n.u. 1811  έμπορος Ετών 

25 

Trandafil 

Alexander 

g.n.u. 1818 Fabric έμπορος Ετών 

24 

Teodorovici 

Dimitru* 

g.n.u. 1831 Fabric αρχειοφύλακας Επιφα-

νής και 

ευεργέ-

της 

Tomici 

Gligor 

g.n.u. 1832 Balvaniste υποδηματοποιός  

Στο γράμμα V και W ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 

Dominus 

Vlahovici 

Ilarie 

g.n.u. 1812 Sanandrei  δικηγόρος και 

συμβολαιογρά- 

φος 

 

Vasilievici 

Stefan 

g.n.u. 1829 Temesvar ράφτης  

Wutan 

Atanasie* 

g.n.u. 1831  αρχειοφύλακας 

στο δημαρχείο, 

ιδιοκτήτης 

σπιτιού στο 

προάστιο του 

Fabric 

επιφα-

νής και 

ευεργέ-

της 

Veselinovici 

Ciril 

g.n.u. 1801 Chichinda έμπορος  

Vuia George g.n.u. 1805 Lugoj έμπορος  

Vaselievici 

Nicolae 

g.n.u. 1808 Temesvar   

Voinovici 

Sofronie 

g.n.u. 1813 Pacrat σιδηρουργός  

Vuia 

Grigorie 

g.n.u. 1831 Lugoj έμπορος 

βοοειδών 

 

Στο γράμμα Z ήταν καταχωρημένοι οι εξής: 
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Dominus 

Zsivkovici 

Ion 

g.n.u. 1796 Temesvar   

Zsivkovici 

Ioachim 

g.n.u. 1800 Temesvar Ιδιοκτήτης 

σπιτιού 

 

Zsivkovici 

Petru 

g.n.u. 1807 Temesvar υποδηματοποιός  

Zsivkovici 

Paul 

g.n.u. 1814 Temesvar έμπορος  

Zsvechici 

Ioachim 

g.n.u. 1821 Vinga έμπορος  

Zsvechici 

Atanasie* 

g.n.u. 1832 Vinga υπάλληλος Επιφα- 

νής και 

ευεργέ-

της  

 

* Στο όνομα Wutan Atanasie υπήρχαν στην λατινική γλώσσα και οι παρακάτω πληροφορίες: 

uxoratus, quator Filiorum et proprietarius unius Domus in suberbio Fabricae. 

* Στις καταχωρήσεις με την επισήμανση οι αρμόδιες αρχές χαρακτήριζαν τα πρόσωπα ως 

επιφανής πολίτης και ευεργέτης.  

* Στον κατάλογο του Catastrum Civium οι καταχωρήσεις καταλαμβάνουν τις παρακάτω 

σελίδες:   

Το γράμμα A σελίδες 663-682, το γράμμα B σελίδες 708-726, το γράμμα C σελίδες 743-748, 

το γράμμα D σελίδες 773-786, το γράμμα E σελίδες 807-811, το γράμμα F σελίδες 843-854, 

το γράμμα G σελίδες 877-894, το γράμμα H σελίδες 909-930, το γράμμα I σελίδες 934-959, 

το γράμμα K σελίδες 708-726, το γράμμα L σελίδες 708-726, το γράμμα M σελίδες 1047-

1070, το γράμμα N σελίδες 1083-1093, ενώ οι καταχωρήσεις των γραμμάτων O, P, R, 

S,T,V,W και Z δεν υπήρχε αριθμός σελίδας. 
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Πίνακας 2. Άτομα με καταγωγή από την νότια βαλκανική* 

Όνομα  Τόπος καταγωγής  Επάγγελμα 

Apostolovici Teodor Castoria Macedonia έμπορος 

Alexievici Rizo Tarnova Macedonia έμπορος 

Alexius Marcus Grabova Macedonia έμπορος 

Angeli Teochar Castoria Macedonia έμπορος 

Argir Teodor Seraz Macedonia τοκογλύφος 

Burnas Costa Andrei Moscopole Macedonia έμπορος 

Bopovici Mihail Grabova Macedonia έμπορος 

Chira Constantin Castoria  τσαγγάρης 

Cice Castor Macedonia κοσμηματοπώλης/αργυροχόος 

Constantin Iania Macedonia έμπορος 

Csana Dumitru Ianina έμπορος 

Csonya Trandafil Castoria Macedonia έμπορος 

Doruti Costa Moscopole Macedonia έμπορος 

Dimitrovici Manuil Turnavu Macedonia έμπορος 

Dimitrievici Theodor Macedonia έμπορος 

Emanuel Thomas  Castoria Macedonia έμπορος 

Emanuel Leontius Castoria Macedonia έμπορος 

Faragot Stefan Moscopole Macedonia έμπορος 

Fotta Dima Satesta Macedonia έμπορος 

Fonduka Constantin Satesta Macedonia έμπορος 

Georgevici Iancu Moscopole Macedonia έμπορος 

Gnongovici Timir Tornova Macedonia έμπορος 

Gruia Nicolae D. Satista Macedonia έμπορος 

Gÿrka Theodore Dimitrie Moscopole Macedonia έμπορος 
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Hagilascar Leontie Melenic Macedonia έμπορος 

Iancovici Petru Grabova Macedonia έμπορος 

Iancovici Stefan Melenic Macedonia έμπορος 

Iohn Alexovici Albassam  

Iohanovici Lazar Satesta Macedonia έμπορος 

Ioanovici Paul Satesta Macedonia έμπορος 

Iancovici Apostol Moscopole Macedonia έμπορος 

Iancovici Nedelcu Castoria Macedonia σαπουνοποιός 

Ioanovici Ilia Ranovaf Macedonia μπακάλης 

Ioanovici Pann Macedonia έμπορος 

Konstantin Iania Macedonia πανδοχέας 

Kosta Nasta Macedonia ιδιοκτήτης σπιτιού 

Kagmarn George Turcia έμπορος 

Kostorsky Lazar Moscopole Macedonia έμπορος 

Latcovici Nicolae Ion Cosan Macedonia έμπορος 

Latcovici N. Constantin Cosan Macedonia έμπορος 

Lascar Lazar Turnau Macedonia έμπορος 

Macri George Macedonia έμπορος 

Mihailovici Iancu Macedonia έμπορος 

Marcovici Costa Satuista Macedonia έμπορος 

Neta Constantin  Moscopoli έμπορος 

Panaiot Teodor Macedonia έμπορος 

Pusenico Deresica Moscopoli έμπορος 

Popovici George Saltista Macedonia έμπορος 

Popa Eftimia Marcu Satiesta Macedonia έμπορος 

Popa Costa Ion Castoria Macedonia έμπορος 
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Ristu Janko Moscopole Macedonia έμπορος 

Rusa Nasta Moscopole Macedonia έμπορος 

Teodor Dumitru Cosan Macedonia έμπορος 

Tapka Mikael Satesta Macedonia έμπορος 

*Στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο Civium Catastrum. 
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Πίνακας 3. Τα πρόσωπα που καταγράφηκαν μέσα από διάφορα αρχεία* 

Ονοματε-

πώνυμο 

Τόπος 

δραστηριό

-τητας 

Καταγω

-γή 

Αρχείο Χρονολο

-γία 

συναλλα-

γής 

Άλλες 

πληροφορίες 

Kiro Cetate 

Temesvar 

grec αγοραπωλησία 1761 διατηρούσε 

εμπορικό 

κατάστημα 

Dimitrie 

Michailovici 

Cetate 

Temesvar 

grec 1. αγοραπωλησία

ς /εμπορικός 

αντιπρόσωπος 

του Kiro 

2. συνναλγματική 

οφειλής του 

Costa George 

1761 συνεργάτης του 

εμπόρου Costa 

George  

Costa George Cetate 

Temesvar 

 οφειλέτης 

χρηματικού ποσού 

/ συνεργάτης του 

έλληνα εμπόρου 

Dimitrie 

Michailovici 

1773  

Diamandi 

Demetrio 

Cetate 

Temesvar 

grec απόδοσης ποινής 

για κλοπή που 

διέπραξε 

1775  

Kristoph 

Lazar 

Cetate 

Temesvar 

grec οφειλής 

συναλλαγματικής 

για 900 φιορινιών 

για την προμήθεια 

μαλλιού 

1777 εμπορικός 

αντιπρόσωπος 

της βιομηχανίας 

του Constantin 

Lazar στο Linz 

Chirita 

Kiriani 

  6 αρχεία εμπορικής 

φύσης, μια 

απόδειξη 

πληρωμής των 

εξόδων της 

κηδείας του, μια 

δήλωση 

αξιοπιστίας για τα 

ξαδέρφια του 

1788 αρχηγός της 

σερβοελληνικής 

κομπανίας το 

1748 
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Alexandra 

Ciriani 

Cetate 

Temesvar 

 3 αρχεία απολαβή 

χρηματικών 

οφειλών   

1795, 

1798, 

1800 

χήρα του 

εμπόρου Chirita 

Kiriani 

Mihai kai 

Dima Hagi 

Demeter 

Cetate 

Temesvar 

grec 1 αρχείο αποδοχής 

της κληρονομιάς 

του εμπόρου 

Chirita Kiriani  

1798 ξαδέρφια του 

Chirita Kiriani, 

δραστηριοποιού

-νταν στην 

Βιέννη 

Θεώδωρος….

. 

Cetate 

Temesvar 

 1 αρχείο διαθήκης 1788 μάρτυρας στην 

διαθήκη του 

Chirita Kiriani, 

υπέγραφε στην 

ελληνική 

γλώσσα 

Toma Rista Cetate 

Temesvar 

 1 αρχείο οφειλής 

και φάκελος 

πτώχευσης 

1794-

1806 

έμπορος 

συνεργάτης του 

Demeter 

Haggiopulo 

Ioan 

Haggiopol 

Cetate 

Temesvar 

 1 έγγραφο 

κληρονομιάς και 

επιστολές από τον 

Mihail Tapka στην 

ελληνική γλώσσα 

Έγγραφα 

δικαστικών 

υποθέσεων,  

 

1823, 

1814, 

1819, 

 

1836 

έμπορος με 

σημαντική 

δραστηριότητα 

Mihail Tapka Cetate 

Temesvar 

Macedo-

nia 

Επιστολές προς 

τον γαμπρό του και 

την κόρη του 

Agnete Tapka 

1814, 

1819 

γράφει στην 

ελληνική 

γλώσσα 

Teochar 

Anggeli 

Cetate 

Temesvar 

Macedo-

nia 

αστικό αίτημα στις 

αρχές της πόλης  

1796 πολιτογραφή-

θηκε το 1803, 

μάρτυρας στην 

διαθήκη του  

Anastasiu 

Marcu Panjot 
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Anastasiu 

Marcu Panjot 

Cetate 

Temesvar 

Macedo-

nia  

Έγγραφο της 

διαθήκης του και 

αναδρομικής 

φορολόγησης της 

περιουσίας του 

1796, 

1783 

Στην διαθήκη 

παρουσιάζονται 

ονόματα 

κληρονόμων και 

μαρτύρων  με 

καταγωγή από 

την Μακεδονία 

Joannem 

Panajoth 

Cetate 

Temesvar 

Macedo-

nia 

Αρχείο για την 

αποδοχή 

κληρονομιάς του 

πατέρα του 

Anastasiu Marcu 

Panjot, αίτημα 

μεταφοράς της 

οικογένειας από 

την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και 

έγγραφο 

αφοσίωσης στο 

αυστροουγγρικό 

στέμμα 

1796, 

1797, 

1798 

Πριν την 

εγκατάσταση 

του στην πόλη 

της Timişoara 

κατοικούσε 

στην Κων/πολη 

Teodor 

Panajot 

Cetate 

Temesvar 

Macedo-

nia 

Αρχείο για την 

αποδοχή 

κληρονομιάς του 

πατέρα του 

Anastasiu Marcu 

Panjot, αρχείο 

οφειλής 

1796, 

1829 

 

Johan 

Theodor 

Panajoth 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχείο όπου 

επιβαρύνεται την 

οφειλή του πατέρα 

του Teodor Panajot 

και αίτημα στις 

δικαστικές αρχές 

για να διαθεχθεί 

τον Kiricza στην 

εμπορική εταιρεία 

1829 έμπορος 

Alexandram 

Panajoth 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχείο δίωξης για 

απλήρωτους 

φόρους 

1836  



124 
 

Simion 

Panajoth 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχεία εμπορικών 

συναλλαγών με 

τον Costa Georg 

και δοσοληψίες με 

την Parohia Fabric 

1797, 

1798 

 

Helena 

Panajoth 

Cetate 

Temesvar 

 Ληξιαρχική πράξη 

θανάτου 

1843 Σύζυγος του 

Teodor Panajot 

Naum 

Theologity 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχεία δικαστικών 

υποθέσεων και 

ληξιαρχικές 

πράξεις 

  

Costa 

Marcovici  

Cetate 

Temesvar 

grec Αρχεία δικαστικών 

υποθέσεων και 

ληξιαρχική πράξη 

θανάτου 

1803, 

1815, 

1816, 

1818 

Διατηρούσε 

εμπορικό 

κατάστημα στο 

προάστιο του 

Fabric 

Chira 

Constantin 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

εμπορικών 

συναλλαγών 

  

Fotta και 

Marta Dima 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα οφειλών 1811 Έμπορος από 

την Σιάτιστα 

Czonya 

Trandafil 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

εμπορικών 

συναλλαγών, 

έγγραφα οφειλών 

και δικαστικές 

αποφάσεις 

1810 –  

1814, 

1834 

Συνεργάτης 

Ciana Dimitrie 

Andreas 

Trandafil 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχείο διαθήκης 1847  

Georgiu 

Manzarly 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικών 

υποθέσεων 

1816 Συνεργάζεται με 

την εμπορική 

κομπανία του 

Braşov 

Costa Gutzu Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικών 

υποθέσεων 

1816  
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Mosko 

Demeter 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα οφειλών 

και δικαστικές 

αποφάσεις 

1818 Οφειλέτης του 

Costa Sterio 

Ioan Zuffo Cetate 

Temesvar 

grec Έγγραφα 

πτώχευσης και 

δικαστικές 

αποφάσεις 

1816 Μεταφορέας 

προϊόντων που 

διατηρούσε την 

οθωμανική 

υπηκοότητα 

Iancovici 

Apostol 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1821  

Demetriu 

Steria 

Poligron / 

Sultana 

Poligrony 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1817- 

1820 

 

Steria Paul 

Polichrony  

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1852  

Constantin 

Sisany Ios 

Nako 

Sînnico-

laul Mare 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1821  

Nikolae 

Hagyi 

Markovici 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα οφειλών 

και δικαστικές 

αποφάσεις 

1827 Μεταφορέας 

εμπορευμάτων 

με διευρυμένο 

δίκτυο 

συνεργατών 

Demeter 

Gruia/ 

Iulianei Gruia  

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1848 Ιδιοκτήτητης 

σπιτιού 

Popa Costa 

Ioan 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης 

1835  

Teodor 

Demeter 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

δικαστικής 

διαμάχης για 

κληρονομιά 

1835 Κάτοικος του 

Fabric 
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Skarlato 

Lazar 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα οφειλών 

και δικαστικές 

αποφάσεις 

1854  

Grecu 

Theodora 

Cetate 

Temesvar 

 Αρχείο διαθήκης 1836  

Liotta Papa 

Eftimie 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα οφειλών 

και δικαστικές 

αποφάσεις 

1861  

Marcu Liotta  Fabric  Αρχείο διαθήκης 1863 Ιδιοκτήτης δύο 

οικιών στο 

Fabric 

Demeter 

Liotta 

Fabric  Έγγραφο διαθήκης 

Marcu Liotta 

1863 Κάτοικος Fabric 

Demeter, 

Georg, 

Johann, 

Theodor, 

Agnes Liotta, 

Katharina 

Joannivics, 

Helenie 

Stojanovics 

Fabric  Έγγραφο διαθήκης 

Marcu Liotta  

1863 Κληρονόμοι 

ακινήτων και 

χρηματικών 

ποσών  

Alexius 

Marcus 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

εμπορικών 

συναλλαγών 

1799 Κάτοχος 

ατμόπλοιων 

Petru 

Maleniţa 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα αποδοχής 

κληρονομιάς του 

αδερφού του Iosif 

Maleniţa 

 Ιδιοκτήτης 

σπιτιού 

Antoniu 

Maleniţa 

Cetate 

Temesvar 

 Ληξιαρχική πράξη 

θανάτου 

1826 Καταγωγή από 

τις Σέρρες 

Vidak Toma 

Ianovici 

Cetate 

Temesvar 

 Τίτλοι ιδιοκτησίας 

μιας οικίας 

1825 Καταγωγή από 

την Μακεδονία 

Jonh Fonduka Cetate 

Temesvar 

 Δικαστικές 

διαμάχες 

1813 Συγγένεια με 

τον Constantin 

Fonduka από 
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την Σιάτιστα 

George Toma 

Makry  

Cetate 

Temesvar 

 Αρχείο Διαθήκης, 

ληξιαρχική πράξη 

θανάτου 

1826 Καταγωγή από 

την Καστοριά 

Naum Toma 

Makry 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα 

εμπορικών 

συναλλαγών, 

οφειλών, 

ληξιαρχική πράξη 

θανάτου, αρχείο 

διαθήκης 

1829 Καταγωγή από 

την Καστοριά 

Persida 

Makry 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα αποδοχής 

κληρονομιάς, 

δικαστικών 

υποθέσεων 

1830 Ιδρυτής του 

ιδρύματος 

Makry-

Stojkovic, 

χαρακτηρίζεται 

ως nobili 

Domina 

Iuliana Makry 

Fonduka 

Cetate 

Temesvar 

 Έγγραφα αποδοχής 

κληρονομιάς, 

δικαστικών 

υποθέσεων, 

φάκελος 

πτώχευσης 

1829-

1866 

Ιδιοκτήτρια 

οικίας 

Rista Kosta Fabric  Έγγραφο 

αγοραπωλησίας 

1795 Υπογράφει 

ελληνικά 

Nikola Papa 

Ilia 

Fabric  Μισθωτήριο 1782 Δωρητής του 

ορθόδοξου ναού 

του Αγίου 

Γεωργίου 

Ilia Mihail 

Rosu 

Fabric  Τίτλοιν 

ιδιοκτησίας οικίας 

1802  

Alexa Mihail 

Rosu 

Fabric  Αίτηση ανέγερσης 

οικήματος 

1802  

Ioan Rosu Fabric  Μεταβίβαση 

ακινήτου 

1795  
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Georgie 

Katsaun 

Sacovo  Έγγραφα 

εμπορικών 

συναλλαγών, 

εμπορικά 

κατάστιχα και 

δικαστικών 

αποφάσεων 

1770-

1771 

Γράφει στην 

ελληνική 

γλώσσα και 

είναι ιδιοκτήτης 

οικίας στο 

Chevereş 

      

*Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα των δεδομένων των δημοτικών και στρατιωτικών αρχείων. 

 

Πίνακας 4. Οι βιοτεχνίες Ελλήνων στο προάστιο του Fabric* 

Ονοματεπώνυμο δραστηριότητα Έτος  

Nicola Diamandi Μικρή βιοτεχνία 1773 

Rista Costa Μικρή βιοτεχνία 1773 

Demetru Constantin Μικρή βιοτεχνία 1773 

Οικογένεια Liotta Πανδοχείο, μικρή εμπορική 

επιχείρηση 

1863 

Ioan Papa Ilia  Εμπορική επιχείρηση  

Nikola Papa Ilia Πανδοχείο, μικρή εμπορική 

επιχείρηση 

1782 

Dimu Rosu Mικρή εμπορική επιχείρηση 1776 

Georg Liotta  Πανδοχείο  1850 

*Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα της επίσημης καταγραφής των βιοτεχνιών στην περιοχή του 

Fabric και των δεδομένων των δημοτικών αρχείων  
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Πίνακας 5. Οι ιδιοκτήτες οικιών και οικισμάτων στο Cetate* 

* Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα των δεδομένων που περιέχονταν στους πολεοδομικούς καταλόγους της πόλης 

του 18ου και 19ου αιώνα, των δημοτικών αρχείων και των πληροφοριών του αρχιτέκτονα Mihai Opriş. 

Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής ή 

δραστηριότητα 

Ακίνητα 

Andreas και Alexander 

Trandafil 

 Ιδιοκτήτες οικίας στην Cetate 

το 1808 

Andreas Trandafil έμπορος Ιδιοκτήτης δεύτερης οικίας 

στο Cetate το 1828 

Andreas Trandafil  Ιδιοκτήτης τρίτης οικίας 

στην Cetate το 1827-1832 

Andreas Trandafil  Ιδιοκτήτης τέταρτης οικίας 

στην Cetate το 1830 

Koszta Nica έμπορος Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1816 

Constantin Constantin  Κληρονόμος της οικίας του 

Koszta Nica το 1849 

Zivkovitc Paul έμπορος Ιδιοκτήτης καφενείου στην 

Cetate το 1840 

Georg Dima  Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1853 

Johan Skarlato  Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1806 

Lazaros Skarlato  

Maria Skarlato 

δικηγόρος Κληρονόμος της οικίας του 

Johan Skarlato 1828-1870 

Lazar Skarlato και Maria 

Skarlato  

 Φαίνονται ως διαχειριστές 

της οικίας στην Cetate της 

Sofia Pavlovits Skarlato το 

1873 

Polichron Steria δικηγόρος Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1806 
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Paul Steria  Κληρονόμος της οικίας του 

Polichron Steria το 1832 

Paul και Maria Sterija  Ιδιοκτήτης δεύτερης οικίας 

στην Cetate το 1836 

Iosif Maleniţa έμπορος βοοειδών Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1752 

Petru Maleniţa  Κληρονόμος της οικίας  του 

Iosif Maleniţa το 1803 

Nicolaus Maleniţa  Κληρονόμος της οικίας  του 

Petru Maleniţa το 1853 

Muţul Marcu έμπορος από την Μακεδονία Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1752 

Basilus Markovits υπάλληλος στο ορθόδοξο 

δημαρχείο 

Αγοραστής της οικίας του 

Muţul Marcu το 1828 

Panajot Teodor Ioan έμπορος  Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1828 

Mancziarly Georg έμπορος Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1803 

Damaskin Stefan  Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1801-1874 

Damaskin Stefan  Ιδιοκτήτης δεύτερης οικίας 

στην Cetate το 1828, διέθετε 

προς δωμάτια προς ενοικίαση 

Trandafil Zonya έμπορος Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1818 

Julia Funduka  Ιδιοκτήτρια της οικίας της 

οικογένειας Funduka στην 

Cetate το 1816 

Toma Vidak Ianovici έμπορος από την Μακεδονία Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1825 

Stefan Vidak  Κληρονόμος της οικίας  του 

Toma Vidak Ianovici μέχρι 

το 1841 
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Kosta Papa Ioan  Αγόρασε την οικία του Toma 

Vidak Ianovici από τον 

Stefan Vidak το 1841 

Sofia Pavlovits Skarlato  Ιδιοκτήτρια οικίας στην 

Cetate το 1861 

Markus Alexius έμπορος από την Μακεδονία Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1816 

Anastasia και τον Peter 

Alexius 

 Κληρονόμοι της οικίας  του 

Markus Alexius το 1832 

Lazkovitch Andre τσαγγάρης Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1752 

Joannes και Elisabetha 

Syfnios  

δάσκαλος Ιδιοκτήτες οικίας στην Cetate 

το 1818 

Sultana Petrovits και Paul 

Petrovits 

 Κληρονόμοι της οικίας  του 

Joannes Syfnios το 1828-

1831 

Naum Toma Makry Έμπορος από την Μακεδονία Ιδιοκτήτης οικίας στην 

Cetate το 1812 

Persida Makry-Stojkovic  Κληρονόμος της οικίας  του 

Naum Toma Makry  

Kosta Nasta Από την Μακεδονία Δεν κατέστη δυνατός ο 

εντοπισμός της οικίας 
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Πίνακας 6. Οι ιδιοκτήτες οικιών και οικισμάτων στο προάστιο του Fabric* 

Ονοματεπώνυμο Ακίνητα  Διάφορες πληροφορίες 

Pavle Sterio Polichroni Ιδιοκτήτης οικίας στο Fabric 

μέχρι το 1904 

Επιφανής και ευκατάστατος 

πολίτης, από προφορικές 

μαρτυρίες φέρεται να είχε 

ιδρύσει το ίδρυμα Steriano 

Anna Maria Mirbach Κληρονόμος της οικίας του 

Pavle Sterio Polichroni  

Νυμφεύτηκε τον κόμη 

Mirbach και έχτισε το 1904 

το κτίριο που υπάρχει μέχρι 

σήμερα, το ζεύγος 

κατοικούσε μόνιμα στην 

Βιέννη. 

Marcu Liotta  Ιδιοκτήτης δυο οικιών Τα κτίρια βρίσκονται στον 

ίδιο δρόμο 

Agnes Liotta Κληρονομεί τη μία από τις 

δυο οικίες του Marcu Liotta  

 

Georg, Johann, Theodor, 

Agnes Liotta, Katharina 

Joannovics και Helenie 

Stojanovics 

Κληρονόμοι της δεύτερης 

οικίας του Marcu Liotta 

Φαίνεται να διατηρούν 

πανδοχείο 

Georgie Liota Ιδιοκτήτης οικήματος Δραστηριοποιείται ως 

πανδοχέας  

Ilie Mihai Rusu Ιδιοκτήτητης οικίας με αυλή 

το 1802 

Δεν κατέστη δυνατός ο 

εντοπισμός του οικήματος 

Alexa Ilie Rusu Ιδιοκτήτης οικίας στην ίδια 

αυλή με τον Ilie Mihai Rusu 

Δεν κατέστη δυνατός ο 

εντοπισμός του οικήματος 

Nikolae Papa Ilia Ενοικιαστής πανδοχείου και 

άλλων κτισμάτων 

Το γνωστό πανδοχείο Hanul 

Turcesc 

* Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα των δεδομένων που περιέχονταν στα δημοτικά αρχεία και των 

πληροφοριών του αρχιτέκτονα Mihai Opriş. 

 

 

 



133 
 

Πίνακας 7. Οι διαθήκες ελλήνων κατοίκων της Timişoara και πληροφορίες για τους 

αποδέκτες των δωρεών* 

Διαθέτης Έτος Όροι Πρόσωπα Αντικείμενα Μάρτυρες Δωρεές 

Kiritsa 

Kiriani 

(P.T. 

14/1788) 

1788 2 2 κηδεμόνες 

μελών της 

οικογένειας του 

Marco Jancovits 

και Ignatz ? 

Χρηματικό 

ποσό και τον 

εμπορικό 

οίκο 

Θεόδωρος 

?  

 

Anastasiu 

Marcu 

Panajot 

(P.T. 

10/1796) 

1796 3 Ο Athanasie 

Marko 

Panajoth, οι γιοί 

του Joannem 

Panajoth και 

Theodor 

Panajoth, 

Χρηματικό 

ποσό και 

ακίνητη 

περιουσία 

Theohar 

Angely, 

Johannes 

Theologis, 

Georg 

Thoma 

Makri, 

Leontius 

Emanuel, 

Naum 

Theologith, 

Michael 

Niciphor 

 

Georg 

Makry 

(P.T. 

3/1826) 

1826 10 Οικογένεια 

Makry, Boros 

Joseph, Joseph 

και Elizabetha 

Klein 

Χρηματικά 

ποσά, 

ακίνητη 

περιουσία 

  

Naum 

Toma 

Makry 

(P.T. 

3/1826)  

1829 17 Iuliana 

Funduka, 

Persida Makry,  

Boros Joseph, 

Joseph Klein 

Georg,Catharina 

Andreovits 

Χρηματικά 

ποσά και 

ακίνητη 

περιουσία 

Iuliana 

Makry, 

Trandaphil 

Zsonya, 

Johan 

Jancovich, 

Ιωάννης 

Σιφνιός, 

δάσκαλος, 

Κωνσταντί-

νoς Δέλλου  

200 φιορίνια 

στον ορθόδοξο 

ναό του 

Fabric, 800 

φιορίνια σε 

εκκλησίες 

στην 

Καστοριά: 

Παναγία 

Φανερωμένη 

(Panagia 

Phaneromeny), 

Αγίους 

Αποστόλους 
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(Agios 

Apostol), Αγία 

Παρασκευή 

(Agia 

Paraskeva), 

Άγιος 

Νικόλαος στο 

Ντολτσό 

(Agios 

Nikolaos sto 

dolco), 

Παναγία 

Μαυρώτισσα 

(Panagia 

Mavrotisa) και 

Άγιος 

Νικόλαος 

(Agios 

Nikolaos sto 

Vuny), στον 

δάσκαλο του 

ελληνικού 

σχολείου στο 

Fabric 

Trandafil 

Andreas 

(P.T. 

11/1847) 

1847 17 Alexander 

Trandafil, Maria 

και Elizabeta, 

πρόσωπα 

συγγενικά ή 

φιλικά στο 

Csakova, στον 

γιατρό 

Stephanovits 

Χρηματικά 

ποσά, 

κινητή και 

ακίνητη 

περιουσία 

Anton 

Sprung 

 

Persida 

Makry 

(P.T. 

3/1826)

 

 

 

 

1849 16 Julie Funduka, 

Catharina 

Petrovits και 

Elias, Peter 

Stojkovic, Irene 

Stojkovic, 

Georg 

Stojkovic, 

Michael 

Χρηματικά 

ποσά, 

κινητή και 

ακίνητη 

περιουσία 

Johanem 

Popovics, 

Paul Steria 

Ορθόδοξος 

ναός στο 

Fabric, 

Foundation 

Makry – 

Stojkovits, 

Ορθόδοξη 

Ανατολική 
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  Stojkovic, 

Johann Popovic, 

Demeter 

Mosco, 

Catharina και 

Paul Neoplo, 

Basilius 

Markovic, 

Maria Micsin 

εκκλησία 

Agnes 

Trandafil 

(P.T. 

10/1850) 

1850 7 Maria Trandafil, 

Georg Trandafil 

και Mitta 

Trandafil στο 

Csakova, 

Helene Küttel 

Χρηματικά 

ποσά, 

κινητή και 

ακίνητη 

περιουσία 

Anton 

Sprung 

 

Marcu 

Liotta 

(P.T. 

65/1863) 

1863  Demeter, 

Georg, Johann, 

Theodor, Agnes 

Liotta και 

Katharina 

Joannovics, 

Helenie 

Stojanovics 

Χρηματικά 

ποσά, 

κινητή και 

ακίνητη 

περιουσία  

Lazar 

Zlatko 

 

* Ο πίνακας είναι αποτέλεσμα της έρευνας στα αρχεία του  ANR, DJT, Primaria Orașului 

Timișoara . 
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Πίνακας 7. Η ηλικία των ατόμων που πολιτογραφούνταν αυστριακοί υπήκοοι* 

Ομάδες ηλικιών 

Μεταξύ 20-30 Μεταξύ 31-40 Μεταξύ 41-50 Μεταξύ 51-60 

12 άρρενες  17 άρρενες 7 άρρενες 1 άρρην 

*Ο πίνακας προήλθε από το σύνολο των 37 ατόμων του Civium Catastrum από τις εγγραφές 

που η ηλικία ήταν ευανάγνωστη. 

 

 

Γράφημα 1. Η αποτύπωση των ηλικιών σε γράφημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδες ηλικιών 

Μεταξύ 20-30 

Μεταξύ 31-40 

Μεταξύ 41-50 

Μεταξύ 51-60 
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Γράφημα 2. Η αποτύπωση του ποσοστού των ατόμων με καταγωγή από την νότια 

βαλκανική σε γράφημα* 

 

*Από σύνολο 428 άτομα 54 δηλώνουν την καταγωγή από την νότιο βαλκανική 

 

Γράφημα 3. Η καταγωγή των εμπόρων* 

 

*Το παραπάνω γράφημα παρουσιάζει τα στοιχεία του πίνακα 2. 

 

Η καταγωγή ατόμων από την νότιο 
βαλκανική 

Διάφορες περιοχές  

Νότια βαλκανική  

Η καταγωγή  

Castoria

Tarnova

Moscopole

Macedonia

Satesta

Cosan



138 
 

Γράφημα 4. Η επαγγελματική δραστηριοποίηση των ατόμων από την νότια βαλκανική 

  

 

Γράφημα 5. Παρουσίαση των ατόμων με βάση την δήλωση θρησκεύματος 
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Γράφημα 6. Παρουσίαση των ατόμων με βάση την δήλωση θρησκεύματος 

 

*Τα γραφήματα είναι αποτέλεσμα από την επεξεργασία των στοιχείων του Civium 

Catastrum. 
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Γράφημα 7. Οι ορθόδοξοι κάτοικοι του προαστίου Fabric σύμφωνα με την απογραφή 

των αυστριακών αρχών το 1784* 

 

 

* Επεξήγηση: Σύνολο ατόμων g.n.u. : 1868,  ενήλικες : 1007 και ανήλικοι: 861 άτομα. 

Πηγή: ANR, DJT, Primaria Orașului Timișoara1691-1857, 4/1784 
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Γράφημα 8. Αποτύπωση του ποσοστού των ανδρών και των γυναικών του ορθόδοξου 

δόγματος του προαστίου Fabric σύμφωνα με την απογραφή των αυστριακών αρχών το 

1784* 

 

 

* Επεξήγηση: Σύνολο ατόμων g.n.u. : 1282,  άνδρες: 614, γυναίκες: 674 

Πηγή: ANR, DJT, Primaria Orașului Timișoara1691-1857, 4/1784 
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Εικόνα 87. Ο ποταμός Timiş χωρίζει την πόλη σε 2 τομείς 

 

Πηγή: Municipality  

Εικόνα 88. Η περιοχή όπου διοργανώνονταν το παζάρι της πόλης, Piaţa Regina Maria 

 

Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο του δημαρχείου του Lugoj  
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Εικόνα 89. Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Νικολάου (Sf. Nicolae) 

              

 

Εικόνα 90. Άποψη της πόλης το έτος 1855 

 

 

Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο του δημαρχείου του Lugoj  
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Εικόνα  91.  Ο ορθόδοξος ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Lugoj – “Adormirea 

Maicii Domnului” 

 

Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο του δημαρχείου του Lugoj  

Εικόνα 14, 15, 16και 17. Απόψεις από το κέντρο της πόλης 

 

Περιοχή: Piața Iosif Constantin Drăgan, στο βάθος διακρίνεται η γέφυρα που ενώνει το ρουμάνιοκο με τον γερμανικό τομέα 

της πόλης. 
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Περιοχή: Συμβολή των οδών Piața Iosif Constantin Drăgan, και A. Saguna. 

 

 

Περιοχή: Στη συμβολή των οδών A. Saguna και V. Delamaria διακρίνονται οι δυο ορθόδοξες εκκλησίες. 
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Περιοχή: Στη Strada 20 Decembrie 1989 βρίσκεται το Hanul Postei όπου σήμερα φιλοξενούνται τα γραφεία της ορθόδοξης 

επισκοπής της πόλης. 
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Πίνακας 1. Πληροφορίες για τα άτομα που εγκαταστάθηκαν στην πόλη του Lugoj 

Όνομα Αρχείο Χρονολογία Πληροφορίες 

Dorotei Mileu Πληροφορίες από 

την βιβλιογραφική 

έρευνα 

1774 Εμπόριο προϊόντων 

Atanasie Mileu Αρχεία 

αγοραπωλησιών και 

το πωλητήριο μιας 

οικίας στον 

Gheorghe Nica 

1782 Διατηρούσε ευρύ 

δίκτυο συναλλαγών 

με διάφορους 

έλληνες εμπόρους 

πουλώντας μετάξι 

Gheorghe Nica Δύο αρχεία 

αγοραπωλησίας, 

αποδείξεις είσπραξης 

μισθωμάτων και η 

διαθήκη του 

1773, 

1782, 

             1788 

Υπέγραφε στην 

ελληνική γλώσσα και 

όρισε διαχειριστή της 

περιουσίας του τον 

πεθερό του 
Damaschin Ghina  

George Haioti Πληροφορίες από 

την βιβλιογραφική 

έρευνα 

1773,  

1774 

Διατηρούσε ευρύ 

δίκτυο συναλλαγών 

με διάφορους 

έλληνες εμπόρους 

Mihai Alexe Grecu Πληροφορίες από 

την βιβλιογραφική 

έρευνα 

 Καταγόταν από την 

Μοσχόπολη 

Kosta Popovics Αρχείο 

πολιτογράφησης  

1802 Ετών 25 

Dimitrie Nedelcu Πληροφορίες από 

την βιβλιογραφική 

έρευνα 

 Καταγόταν από την 

Μοσχόπολη 

Costa Lațcu Ειδική άδεια από τις 

δημοτικές αρχές 

1816  

Vasile Lațcu   Απόδειξη 

συναλλαγής 

1851  

Demeter Theodory Απόδειξη πληρωμής 1851 Ασκούσε το 

επάγγελμα του 

δασκάλου 

Anna και Georg 

Marku 

Απόδειξη πληρωμής 1855 Βοηθούσαν ορφανά 

Ioan Constantin Πληροφορίες από 

την βιβλιογραφική 

έρευνα 

1774, 

1776 

Ασκούσε το 

επάγγελμα του 

δασκάλου 

Mihai Popa Manole Πρωτόκολλο 

εκκαθάρισης 

περιουσίας 

1791 Προσφορές 

κατέβαλαν οι: Kosta 

Thodor, Nicolas 

Kaldaras, Manole 

Mitru 

Kosta Thodor, 

George Tunei, Gruja 

Marcu και  George 

Lațcu 

Αποθετήριο 

στρατιωτών 

1802  



148 
 

Marku Katana, Costa 

Tinko, Andrei Stoja 

και  George 

Gligorilov 

Εμπορική 

αλληλογραφία  

1788 Ο συντάκτης των 

επιστολών είναι ο 

Pachiura 

 

Πηγή: ANR, DJT, Primaria Orașului Lugoj 1791-1900, Fond 242, ANR, DJT, Colecția de documente 

Muzeul Banatului 1353-1948, Fond. 117 
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Τρανσυλβανία.  

Εικόνα 1. Χάρτης του 1665, των περιοχών Τρανσυλβανίας, Μολδαβίας, Βλαχίας και 

Βεσσαραβίας 

 

 

Πηγή: ANR, DJB, B VII/83 
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(συνέχεια) 

Χάρτης. Τμήμα του χάρτη, όπου παρoυσιάζεται η Τρανσυλβανία  
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Εικόνα 2. Γεωφυσική παρουσίαση της περιοχής Cluj-Napoca – Sibiu – Braşov του 1856 

 

 

Πηγή: ANR, DJB, Α ΧΧΙΙ/1 
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Εικόνα 3. Παρουσίαση των πόλεων της Τρανσυλβανίας Klausenburg (Cluj-Napoca), 

Hermannstadt (Sibiu), Kronstadt (Braşov) 

 

 

Πηγή: ANR, DJB, Α ΧΧΙΙ/1 
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Εικόνα 4. Οι πρώτες αναφορές για την παρουσία ελλήνων εμπόρων στην Τρανσυλβανία 

το  β΄μισό του 16
ου

 αιώνα με αρχές 17
ου

  

 

Πηγή: κατόπιν επεξεργασίας του ANR, DJB, Colecția Documente Istorice, pach. MDCC, 9-23/1588-1630 
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Εικόνα 5. Οι τελωνεικοί σταθμοί στο Πριγκιπάτο της Τρανσυλβανίας το 1689 

 

Πηγή:Κατόπιν επεξεργασίας του ANR, DJB, Colecṭia Documente Privind Transilvania 1253-1934, 

pach.I/41/1689 
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CLUJ-NAPOCA/KOLOSVÁR 

Χάρτης 1. Οριοθέτηση της πόλης κατά τον 13
 ο

 ( όπου σημειώνεται με το πράσινο 

πλαίσιο)  και κατά τον 15
ο
 -16

ο
 αιώνα  ( με το κόκκινο πλαίσιο) 

 

Πηγή: Primaria Cluj-Napoca, Centrul Istoric al Municipiului Cluj-Napoca 

Εικόνα 1.  Άποψη της πόλης το 1759 

 

Πηγή: ANR, DJC 
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Εικόνα 2.  Άποψη της πόλης το 1897 

 

Πηγή: ANR, DJC 

Εικόνα 3, 4. Το σχέδιο των οχυρωματικών πύργων της πόλης του Cluj – Napoca και ο 

εντοπισμός της θέσης τους σήμερα 
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Πηγή: Primaria Cluj-Napoca  

Εικόνες5-9. Η σημερινή κατάσταση της οχύρωσης της πόλης 
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Εικόνα 10-12. Η δυτική πύλη του φρουρίου 
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Εικόνα 13. Τα κτήρια του ρυθμού Baroc στην πόλη 

Cetatuia, Biserica Franciscana, Biserica Unitariana, Palatul Banffy, Catedrala Greco-

Catolica, Biserica Piaristilor 

 

Πηγή: Google earth, 2016 
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Εικόνα 14. Εντοπισμός της Piaţa Unirii και Piaţa Muzeului

 Piaţa  

Πηγή: Google earth, 2016 

Εικόνα 15-17. Piaţa Unirii και Biserica Sf. Mihail 
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Πηγή: ANRC 

Εικόνα 18-20. Ο ορθόδοξος ιερός ναός στον οικισμό του Someşeni και το κοιμητήριο 
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165 
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Εικόνα 21-27. Ο ιερός ναός Biserica Ortodoxă din Deal (Αγίας Τριάδος) 
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Εικόνα28-38. Το κοιμητήριο του  ιερού ναού της Αγίας Τριάδος (Biserica Ortodoxă din 

Deal ) 
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Εικόνα 39-47. Αποσπάσματα του Αρχείου καταγραφής αποθανόντων (Matricola stare 

Gveila 71/22, Protocol Mortilor III, 1811 Kolozvar-Cluj) 
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Πηγή: ANR, DJC 
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Πίνακας 1. Καταγραφή προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνταν στην πόλη του Cluj –

Napoca 

 

Όνομα Πληροφορίες Πηγή 

Ianache Mavrodin Έμπορος από την Μακεδονία Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ioan Constantin Έμπορος από την Μακεδονία Βιβλιογραφικές αναφορές 

Mavrodi Safranu Δωρητής στην ορθόδοξη 

εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Constantin Cherchelechi Έμπορος Βιβλιογραφικές αναφορές 

Dimitriu Radu Έμπορος, συγγενικό 

πρόσωπο του αρχηγού της 

κομπανίας του Sibiu 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Dimitrie Raț Έμπορος Βιβλιογραφικές αναφορές 

Simili Eustatie Similache Δωρητής στην ορθόδοξη 

εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Zotu Mina Δωρητής στην ορθόδοξη 

εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Alexandru Panaiot Δωρητής στην ορθόδοξη 

εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Georghe Trandafir Έμπορος, επίτροπος στην 

ορθόδοξη εκκλησία 

Βιβλιογραφικές και 

αρχειακές αναφορές  

Dimitru Trandafir Έμπορος, γιός του Georghe 

Trandafir 

Βιβλιογραφικές και 

αρχειακές αναφορές 

Sofroniu Grecu  Βιβλιογραφικές αναφορές 

Cozma Buczi Έμπορος από την Μακεδονία Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ioan Zoltan Έμπορος από την Μακεδονία Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ianchi Mihail Έμπορος, επίτροπος στην 

ορθόδοξη εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Pavel Panajot Έμπορος, επίτροπος στην 

ορθόδοξη εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Dimitrie Ianchi Eπίτροπος στην ορθόδοξη 

εκκλησία 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 
Πηγή: Muresanu Fl. Preot, Biserica din Deal sau Vechea Biserica Ortodoxa Romana din Kolozsvar-Cluj şi 

slujitorii ei, Cluj 1942, Directia Generala a arhivelor statului din Republica Socialista Romania, “Catalogul 

Documentelor Referitoare la viata economica a tarilor Romane in sec. XVII-XIX”, Documente din arhivele 

statului Şibiu, Vol. II, Bucuresti 1967, ANR, DJB, Colecţia Documente Istorice, MDCXCVIII – MDCCX, pach. 

MDCXCVIII 
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Πίνακας 2. Πρόσωπα που προέκυψαν από την αποδελτίωση του Πρωτοκόλλου θανάτων 

 

 

Όνομα Έτος Θανάτου Διάφορες πληροφορίες 

Trandafir Gheorge 1832 Ετών 71 

Tradafir Maria 1835 Ετών 79 

Zamfir Paraskiva 1836 Ετών 64 

Chekerdek Nikolae 1844 Ετών 58 

Jank Todor 1845 Ετών 28, Ohrida Czara 

Albania 

Panajot Demeter 1849 Ετών 15 

Panajot Miklos 1849 Ετών 35 

Panajot Pavel  1853 Ετών 67 

Grecu Ioan  1854 Ετών 50 

Dimitru Maria  1854 Ετών 28, σύζυγος Ιωάννου 

Νίκολιτς 

Nokolić Konstantin  1856 Ετών 27, από την Μακεδονία 

Panu Alexandru 1857 Ετών 1 

 
Πηγή: ANR, DJC,  Matricola stare Gveila 71/22, Protocol Mortilor III, 1811 Kolozvar-Cluj 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Α. Πρωτότυπα λυτά έγγραφα που αποδεικνύουν την ελληνική παρουσία.  

Περίπτωση 1. Αυτοκρατορική Πατέντα για την ρύθμιση και την οργάνωση των 

συνοριακών σταθμών και των συναλλαγών με τους Οθωμανούς υπηκόους του 1750 

 

   

 

    

Πηγή: ANR, DJT, Nr. 11/1750 
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Περίπτωση 2. Συμβολαιογραφική πράξη εμπορικών συναλλαγών του 1777 μεταξύ 

μελών της οικογένειας Lazar 
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Πηγή: ANR, DJT, Nr. 158/1777 

Περίπτωση 3. Απόδειξη εμπορικών συναλλαγών του εμπόρου Gheorgachi Seracin 

 

Πηγή: ANR, DJT, Nr. 222/1811 
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Περίπτωση 4. Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του Gheorgachi Seracin και των ελλήνων 

εμπόρων από την Timişoara Trandafil Jonia και Demeter Ciana 
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Πηγή: ANR, DJT, Nr. 214/1811 

Περίπτωση 5. Εμπορικά κατάστιχα του εμπόρου George Katsaun από το 1770 έως το 

1785 
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Πηγή: ANR, DJT, Nr.101/1383/1770-1785 
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Περίπτωση 6. Ονομαστικός κατάλογος βιοτεχνιών στο προάστιο του Fabric του έτους 

1773 
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Πηγή: ANR, DJT,  Nr. 28/1773 

 

 



184 
 

Περίπτωση 7. Έγγραφα πτώχευσης του έλληνα εμπόρου Ioan Zuffo 
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Πηγή: ANR, DJT,  Nr. 5/1816 
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Περίπτωση 7. Απόσπασμα πρακτικών της κοινότητας Ελλήνων και Βλάχων στην Timişoara 

 

. 
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Πηγή: ANR, DJB, Nr. 7/1830 
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Περίπτωση 8. Αγοραπωλησία της οικίας του Athanasie Milea στην πόλη του Lugoj το έτος 1782 
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Πηγή: ANR, DJT,  Nr. 200/1782 



190 
 

Περίπτωση 9. Εκκλησιαστικό Μητρώο αποθανόντων του ορθόδοξου δόγματος για τα έτη 1825-

1841 
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Πηγή: ANR, DJT, Parohia Ortodoxa 
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Περίπτωση 10. Πολεοδομικός κατάλογος της Timişoara με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων της 

Cetate.  
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Πηγή: ANR, DJT, Cetate Vol. I, II 
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Β. Ενδεικτικές μεταφράσεις και αποσπάσματα εγγράφων. 

 

1. Διαθήκη Naum Toma Makry (P.T. 3/1826) 

[…….] 

2
ον

 . ….. στον ορθόδοξο ναό του Fabric το ποσό των 200 φιορινιών. 

[…….] 

6
ον

. …... 800 φιορίνια στην Καστοριά της Μακεδονίας ειδικότερα στην Παναγία 

Φανερωμένη (Panagia Phaneromeny), Αγίους Αποστόλους (Agios Apostol), Αγία 

Παρασκευή (Agia Paraskeva), Άγιος Νικόλαος στο Ντολτσό (Agios Nikolaos sto dolco), 

Παναγία Μαυρώτισσα (Panagia Mavrotisa) και Άγιος Νικόλαος (Agios Nikolaos sto 

Vuny)…..] 

[…….] 

14
ον

 …… στον δάσκαλο Ιωάννη Σιφνιό το ποσό…..] 

[…….] 

16
ον

 ……διαχειριστές της περιουσίας μου στην Persida Makry και την Juliana 

Fonduka. 

 

 

2. Διαθήκη Persida Makry – Stojkovic (P.T. 3/1826) 

[…….] 

2
ον

……Ορθόδοξος ναός Αγίου Γεωργίου στο Fabric 10 gulden. 

[…….] 

13
ον

…….την ακίνητη περιουσία μου στην Julia Fonduka και στο Ίδρυμα Makry-

Stojkovic.  

[…….] 

15
ον

 …….προσοχή στην Irene Stojcovic το ποσό των 8 και 9 χιλιάδων gulden. 

 

 

 



196 
 

 

3. Διαθήκη Kiritsa Kiriani (P.T. 14/1788) 

[…….] 

….στους κηδεμόνες Marco Jankovic και Ignat? 

 

 

4. Δικαστική απόφαση για την κληρονομική διαμάχη μεταξύ των Joannem 

Hagyiopol και Stephan Georgevits  (P.T. 8/1823) 

[…….] 

Ο Hagyiopol Joannem και η σύζυγός του Barbara Hagyiopol το γένος Csinko εναντίον 

του  Stephan Georgevits  και της συζύγου του Agnete Georgevits το γένος Tapka για τα 

1005 φιορίνια από την κληρονομιά της Theodora Tapka το γένος Hagyiopol.   

[…….] 

Ο Hagyiopol Joannem αιτείται να αρθούν οι περιορισμοί για την λήψη του ποσού των 

500 φιορινιών. 

[…….] 

Οι δικαστικές αρχές της πόλης ορίζουν διαμεσολαβητή για την απονομή της 

δικαιοσύνης σύμφωνα με τους νόμους της πόλης και την επίλυση της χρηματικής 

διαφοράς εφόσον ο Micjail Tapka είναι νεκρός από την περιουσία του οποίου 

προερχόταν το διεκδικούμενο ποσό.  

 

5. Απόδειξη πολιτογράφησης του Theochar Anggeli (P.T. 9/1796) 

[…….] μετά την καταβολή του απαιτούμενου χρηματικού ποσού ο Theochar Anggeli 

χαρακτηρίζεται κάτοικος του Temesvar συμφωνα με το Catastrum Civium και τους 

νόμους της πόλης. […….] Τέμεσβαρ 1796. 
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