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στολίδης, τόν όποιο ό συγγρ. κακώς παραπέμπει σέ Μυρτίλο, αντί τού ορθού Κο- 
σμάς-Μυρτίλος Άποστολίδης. Ό κ. Χ.Β. θά μπορούσε, επίσης, νά προβει καί σέ συ
σχετισμούς των σερραϊκών συντεχνιών μέ τίς ελληνικές εμπορικές κομπανίες τού 
Sibili καί τού Bra§ov, τών όποιων, σημειωτέον, πολλά μέλη προέρχονταν από τίς Σέρ
ρες καί τό Μελένοικο. Έπί τού προκειμένου υπάρχουν οί μελέτες τού ύπογραφο- 
μένου L’Hellénisme en Transylvanie, Θεσσαλονίκη 1989, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., καί τής κ. Δέ- 
σποινας-Είρήνης Τσούρκα-Παπαστάθη, Ή ελληνική εμπορική κομπανία τον Σιμπίου 
Τρανσυλβανίας 1636-1848. ’Οργάνωση καί Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α. 
"Οπως καί νά έχει, πάντως, ή μικρή, άλλ’ ουσιαστική στό περιεχόμενό της, μελέτη τού 
κ. Χ.Β. είναι εύπρόσδεκτη από κάθε άποψη, γι’ αυτό καί άξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
στόν συγγραφέα της, στόν εκδότη της κ. Β. Τζανακάρη καί στόν χορηγό τής έκδόσεως, 
δηλ. τό Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Β. Δημητριάδης, Ή Θεσσαλονίκη τής παρακμής. Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής 
Θεσσαλονίκης κατά τή δεκαετία τον 1830 μέ βάση ενα οθωμανικό κατάστιχο 
άπογραφής τον πληθυσμού, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1997, σσ. 345.

Ό καθηγητής κ. Β. Δημητριάδης είναι γνωστός άπό πολλά χρόνια γιά τίς έρευνές 
του τίς άναφερόμενες στήν Θεσσαλονίκη, καί τήν Μακεδονία γενικότερα, κατά τήν 
Τουρκοκρατία· κλασικές παραμένουν οί μελέτες του Ή Κεντρική καί Δυτική Μακε
δονία κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, καί Τοπογραφία τής Θεσσα
λονίκης κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983. Τό νέο 
βιβλίο του βασίζεται σέ τουρκικό κατάστιχο άπογραφής τού πληθυσμού τής Θεσσα
λονίκης κατά τήν περίοδο 1831-1835 άποκείμενο στό 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας, 
καί τό όποιο είναι αντίγραφο τού άρχικοΰ πού στάλθηκε άπό τήν Κωνσταντινούπολη· 
στό κατάστιχο-άντίγραφο οί Τούρκοι υπάλληλοι τού Τεροδικαστηρίου έγραφαν τίς 
τυχόν μεταβολές πού αφορούσαν στόν άπογραφόμενο χριστιανικό πληθυσμό τής 
Θεσσαλονίκης. Είναι ή περίοδος τής πληθυσμιακής καί οικονομικής παρακμής τού 
ελληνικού στοιχείου τής Θεσσαλονίκης, ώς συνέπεια τών δραματικών γεγονότων τού 
1821-1822. Ό συγγρ. χωρίζει τό βιβλίο του σέ δύο μέρη· τό πρώτο μέρος περιλαμ
βάνει δώδεκα κεφάλαια: Ή άπογραφή τού 1831 (α), Οί διαταγές γιά τήν άπογραφή 
τής Θεσσαλονίκης (β), Τό Κατάστιχο (γ), Ό αριθμός τών μελών τής Ελληνικής Κοι- 
νότητος τό 1835 (δ), Φορολογούμενοι καί μή φορολογούμενοι (ε), Οί επαγγελματικές 
ασχολίες τών Ελλήνων (στ), Ή κοινοτική διοίκηση (ζ), Ή σύνθεση τής οικογένειας 
(η), Γεννητικότητα καί θνησιμότητα τών Ελλήνων κατοίκων (θ), Οί ξενιτεμένοι (ι), Οί 
ξένοι (ια), Τά ονόματα τών κατοίκων καί ή εθνολογική σύνθεση τού πληθυσμού (ιβ) 
καί ό Επίλογος. Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου του ό συγγρ. εκδίδει τά κείμενα τών 
διαταγών, τά έγγραφα τών διαταγών σέ μετάφραση, τό Κατάστιχο· στό τέλος παραθέ
τει τή βιβλιογραφία, τό Ευρετήριο καί Παράρτημα Εικόνων.

Στό πρώτο κεφ. ό συγγρ. δίδει τούς άξονες στούς όποιους κινήθηκε ή πρώτη άπο
γραφή τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τήν υπόψη 
περίοδο· ήταν τό 1831, όταν ή 'Υψηλή Πύλη επιχείρησε τήν πρώτη άπογραφή (πού 
άπασχολεΐ τόν συγγρ.), προκειμένου νά εκσυγχρονίσει τό διοικητικό της σύστημα. Τά 
άπογραφικά δελτία, κατά τήν τρέχουσα γραφειοκρατική ορολογία, πού άπόκεινται
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στό Ba§bakanlik Ar§ ivi, ανέρχονται στά 21.000 καί δέν έχουν μελετηθεί άκόμη, πλήν 
ενός. Στή συνέχεια ό συγγρ. άσχολειται μέ τό περιεχόμενο τών διαταγών τών ετών 
1830, 1831, 1833 γιά την άπογραφή τής Θεσσαλονίκης, άλλά, ταυτοχρόνως, προχωρεί 
σέ έπισημάνσεις γιά τόν χαρακτήρα τής φορολογίας χριστιανών καί· μουσουλμάνων 
(ανισότητες, άπαλλαγές ορισμένων κατηγοριών, καταγραφή μετακινουμένων, τρόπος 
καταγραφής μουσουλμάνων καί χριστιανών, κατά έξάμηνο αποστολή κατάστιχων, 
συμβολή προκρίτων στήν άπογραφή). Ό συγγρ. σημειώνει, επίσης, ότι ή άπογραφή 
πρέπει νά διενεργήθηκε μεταξύ Νοεμβρίου 1830 καί Μαρτίου 1833, άλλά καί ότι μέ 
νεώτερη διαταγή επήλθαν ορισμένες διορθώσεις στά κατάστιχα έξαιτίας τών λαθών 
πού έπεσημάνθηκαν, άφοϋ οι αρμόδιοι όθωμανοί υπάλληλοι τής Θεσσαλονίκης φαί
νεται ότι δέν έκαμαν καλά τή δουλειά τους. Αυτό είχε ώς άποτέλεσμα τήν άνάγκη γιά 
νέες συμπληρωματικές πληροφορίες καί, κατ’ ακολουθίαν, τήν συνέχιση τής άπογρα- 
φής ώς τά μέσα τοϋ 1835. Στό τρίτο κεφ. ό συγγρ. περιγράφει τό κατάστιχο, «τό Ίερο- 
δικαστικό κατάστιχο τού ελληνικού πληθυσμού μέσα στήν πόλη», πού χρονολογείται 
στις 3 ’Ιανουάριου 1835' τό κατάστιχο αυτό είναι καί τό μόνο σωζόμενο, άφοΰ τά 
άντίστοιχα άπογραφικά τού εβραϊκού καί τουρκικού πληθυσμού τής πόλης φαίνεται 
νά έχουν χαθεί.

Ή καταγραφή τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης γίνεται κατά συνοικίες, δηλ.: 
'Αγίου ’Αθανασίου, Μονής Μεγάλης Παναγίας (σήμερα Νέας Παναγίας), Αγίου Κων
σταντίνου, Αγίου Ύπατίου (σήμερα Παναγίας Δεξιάς), Αγίου Νικολάου, Αλμυρός 
Βρύσης (σήμερα Υπαπαντής), Παναγούδας, Μητροπολίτη (σήμερα Μητροπόλεως), 
Καμένου Μοναστηριού (σήμερα 'Αγίου Μηνά), Μονής Κοριτσιών (σήμερα 'Αγίας Θε
οδώρας), Μονής Λαγού (σήμερα Λαοδηγητρίας) καί Μονής Τσαούση (Μ. Βλατάδων). 
Ή καταγραφή ακολούθησε τήν εξής μέθοδο: ενώ στήν καταγραφή τών Τούρκων γίνε
ται καταγραφή μονίμων κατοίκων χωριστά από τούς ξένους ενοικιαστές, περαστι
κούς, μή καταγραφή γυναικών, ορφανών, άνηλίκων, αναπήρων, υψηλών άξιωματού- 
χων, στήν καταγραφή τού χριστιανικού ελληνικού πληθυσμού, αντίθετα, άπογράφο- 
νται παιδιά, ορφανά, άνάπηροι, γέροντες, βρέφη, έξαιρουμένων καί εδώ, μόνον τών 
υψηλών άξιωματούχων. Ό συγγρ. παρατηρεί ορισμένα λάθη ώς πρός τόν συνολικό 
άριθμό τών άπογραφομένων. Ενδιαφέρον είναι νά λεχθεί ότι στό κατάστιχο άναγρά- 
φονται τό επάγγελμα, τό όνομα, τό πατρώνυμο τού άπογραφομένου χωρίς άναφορά 
επιθέτου. Σημειώνονται, πάντως, ώς χαρακτηριστικό τό μουστάκι ή τά γένεια του· τά 
παιδιά καταγράφονται έπειτα άπό τόν πατέρα τους. Έπισημαίνεται, ακόμη, ή πα
τριαρχική δομή τής χριστιανικής ελληνικής οικογένειας, πού ήταν πολύ ζωντανή στήν 
Θεσσαλονίκη καί ή άσκηση τού Ιδιου επαγγέλματος πού τά μέλη της άσκοΰσαν τίς 
περισσότερες φορές. Πάνω άπό τά ονόματα τών άπογραφομένων οί όθωμανοί υπάλ
ληλοι σημείωναν τήν καταγωγή τους, τόν λόγο γιά τόν όποιο έχουν φύγει άπό τόν 
τόπο τους, καθώς καί τούς λόγους γιά τούς όποιους δέν πληρώνουν φόρο.

Στό τέταρτο κεφάλαιο ό συγγρ. προσπαθεί νά άνασυνθέσει τόν άριθμό τών μελών 
τής Ελληνικής Κοινότητας τό 1835, ό όποιος σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς του 
ανέρχεται στά 6.880. Ό συγγρ. στηρίζεται στόν τεκμηριωμένο άπό τήν άπογραφή 
άριθμό τών άρρένων, πού ήταν 2.410, στήν άποψη «ότι ό συνολικός αριθμός τού 
πληθυσμού ενός τόπου κατά τήν προβιομηχανική έποχή ήταν Ισος περίπου μέ τόν 
τριπλάσιο άριθμό τών άρρένων άπό τήν ηλικία τών 12 μέ 13 έτών καί πάνω». Μέ βάση 
τίς τουρκικές πηγές ό συγγρ. υπολογίζει τό σύνολο τών άρρένων κατοίκων τής Θεσ
σαλονίκης στούς 12.720, άπό τούς όποιους οί 2.759 ήσαν Χριστιανοί καί οί 5.667 
Εβραίοι. Συνολικός πληθυσμός, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά τό 1831: 25.500 άτομα.
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Ό συγγρ., αφού μνημονεύσει συντόμως τούς λόγους τής πληθυσμιακής καί οικονομι
κής παρακμής τής πόλης, αναφέρει τόν αριθμό των άρρένων χριστιανών κατοίκων 
κατά συνοικία· πρώτη ήταν αύτή τού 'Αγίου ’Αθανασίου με 710 καί τελευταία ή Λαο- 
δηγήτρια μέ 93.

Στό πέμπτο κεφ. εξετάζονται οί φορολογούμενοι καί μή φορολογούμενοι. Οί 
φορολογούμενοι κατατάσσονται, κατά τήν οθωμανική νομοθεσία, σέ τρεις κατηγο
ρίες: τούς πλουσίους, τούς εύπορους καί τούς πτωχούς. Σύμφωνα μέ τά τουρκικά κα
τάστιχα πλούσιοι ήσαν τό 6,93% τού πληθυσμού, εύποροι τό 34,91% καί πτωχοί τό 
17,89%. Σημειώνουμε εδώ ότι οί Εβραίοι κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης κατά τήν υπό
ψη περίοδο, άν κρίνει κανείς άπό τά ποσοστά φορολογίας, ήσαν, γενικά, πολύ φτωχοί, 
έγγίζοντας σχεδόν τήν οικονομική εξαθλίωση. Οί περισσότεροι πλούσιοι τής πόλης 
κατοικούσαν στήν συνοικία τού 'Αγίου ’Αθανασίου· άκολουθούσαν αύτοί τού Άγιου 
Νικολάου, τής Μεγάλης Παναγίας κ.λπ. 'Υψηλά ποσοστά εύπορων είχαν οί συνοικίες 
τού Μητροπολίτη, τού 'Αγίου Ύπατίου, τής Μ. Μεγάλης Παναγίας, ενώ οί πιό φτωχές 
ήσαν αύτές τής Μονής Λαγού καί Μονής Τσαούση. Στους μή φορολογούμενους άνή- 
καν οί ζητιάνοι καί οί ανίκανοι γιά εργασία, οί μπερατλήδες (προστατευόμενοι), οί 
ξένοι ύπήκοοι, οί πυροσβέστες καί οί υπηρέτες τών Τούρκων. Οί χριστιανοί ζητιάνοι 
καί άνίκανοι ήσαν 122 (τό 3,37% τού συνολικού πληθυσμού τών μελών τής Κοινότη
τας), οί μπερατλήδες ήσαν μόνον επτά, οί ξένοι υπήκοοι, πολίτες κυρίως τού νεοσύ
στατου ελληνικού κράτους, ήσαν δέκα τρεις, οί πυροσβέστες δέκα τέσσερις, άπό τούς 
όποιους μόνον τρεις είχαν ώς μοναδική απασχόληση τό επάγγελμα αύτό, ενώ οί υπό
λοιποι άσχολοΰνταν καί μέ άλλα επαγγέλματα, οί υπηρέτες Τούρκων άξιωματούχων 
ήσαν δώδεκα.

Στό κατάστιχο τής άπογραφής, όπως έλέχθη, άναγράφονταν καί τά επαγγέλματα 
τών Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης· μέ αύτά άσχολεΐται ό συγγρ., στό έκτο κεφ. Έτσι 
πληροφορούμαστε ότι τά επαγγέλματα πού δηλώθηκαν ήσαν 130. Τό κεφ. αύτό είναι 
άπό τά πλέον εκτενή, αφού ό συγγρ. προβαίνει σέ συστηματική ανάλυση τών επαγγελ
μάτων καταρτίζοντας σειρά πινάκων όπως: έπαγγελματίες είδών ένδυσης, έπαγγελμα- 
τίες δερμάτινων είδών, έπαγγελματίες τροφίμων καί ποτών, έπαγγελματίες οικοδομι
κών έργασιών, έπαγγελματίες έπεξεργασίας ξύλου, έπαγγελματίες μεταλλικών είδών, 
έπαγγελματίες μεταφορών, έπαγγελματίες υπηρεσιών, έμπορευόμενοι κ.λπ. Ό συγγρ. 
συντάσσει, επίσης, πίνακες μισθωτών, μεροκαματιάρηδων, τών κυριότερων έπαγγελ- 
μάτων κατά φορολογική κατηγορία, ντόπιων καί ξένων ανεξαρτήτων έπαγγελματιών 
κατά φορολογικές κατηγορίες, έπαγγελμάτων κατά φορολογική κατηγορία κ.λπ. Έδώ 
ό συγγρ. εξετάζει τά έπαγγέλματα τών χριστιανών τής Θεσσαλονίκης, τίς συνοικίες 
όπου ήσαν συνήθως έγκαταστημένοι οί 'Έλληνες πού ασκούσαν τό ίδιο έπάγγελμα, 
προβαίνει σέ επισημάνσεις, όπως, λόγου χάρη ότι τό έπάγγελμα τού σαράφη (αργυ
ραμοιβού) τό ασκούσαν άποκλειστικώς σχεδόν οί Εβραίοι, ότι δέν συνάντησε χρι
στιανούς κουρεϊς, παπλωματάδες, ξυλεμπόρους, γιαουρτσήδες, ότι ή χριστιανική κοι
νότητα έξυπηρετοΰνταν άπό Τούρκους καί Εβραίους έπαγγελματίες καί άντιστρό- 
φως. Γίνεται, έπίσης, λόγος γιά τίς μικρές βιοτεχνίες τίς όποιες είχαν Ιδρύσει 'Έλλη
νες πού απασχολούσαν συνήθως έναν ώς τρεις τεχνίτες καί μόνον σέ μία περίπτωση 
έννέα. Ή φυγή τών άμπατζήδων σέ άλλα κέντρα ήταν καί ή κυριότερη αιτία γιά τήν μή 
άνάπτυξη αστικής τάξης στηριγμένης στίς συντεχνίες στήν Θεσσαλονίκη, ή όποια 
τάξη, όμως, στηρίχθηκε στούς έμπόρους τού εισαγωγικού καί έξαγωγικοΰ έμπορίου 
καί τούς μεγάλους γαιοκτήμονες τής πεδιάδας τής Θεσσαλονίκης. Τέλος, ό συγγρ. 
παραθέτει λεξιλόγιο έπαγγελμάτων στήν τουρκική μέ τίς αναγκαίες έπεξηγήσεις. Στό
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κεφάλαιο αυτό εκτιμά τά επαγγέλματα κατά ποσοστά κατοίκων, ποσοστά εύπορων 
καί πτωχών, μελετά τήν φύση των επαγγελμάτων, τά καταστήματα καί τά εργαστήρια, 
τόν άναλογοΰντα φόρο, τούς εντόπιους καί ξένους μαγαζάτορες, τά έπαγγέλματα των 
έντοπίων καί των ξένων.

Στό έβδομο κεφ. ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν κοινοτική διοίκηση, τούς μουχτά- 
ρηδες καί κεχαγιάδες, δύο κατά κανόνα, σέ κάθε συνοικία· ό συνολικός αριθμός τους 
ανερχόταν στους είκοσι, καί αύτό έπειδή ορισμένες συνοικίες είχαν ένα μόνο μου- 
χτάρη. Ό συγγρ. άναζητεί έδώ καί τήν οικονομική κατάσταση των προυχόντων, πού 
δέν προέρχονταν κατ’ ανάγκην άπό τούς πλουσίους· ή έκλογή τους άπό όλα τά κοινω
νικά στρώματα γινόταν μέ κριτήριο τήν ικανότητα τοϋ καθενός νά έκπροσωπει τήν 
κοινότητα μέ τόν καλύτερο τρόπο.

Στό όγδοο κεφ. ό συγγρ. μάς πληροφορεί ότι τό σύνολο τών σπιτικών τής Θεσ
σαλονίκης κατά τήν υπόψη περίοδο άνερχόταν στά 1959, ένώ ό χριστιανικός πληθυ
σμός ανερχόταν στά 6.890 άτομα. Πολύ χρήσιμος είναι ό πίνακας μέ τόν αριθμό οικο
γενειών κατά συνοικία, όπου κυριαρχεί ή συνοικία τοϋ Καμένου Μοναστηριού 
("Αγιος Μηνάς) μέ 228 οικογένειες, άκολουθεΐ αύτή του 'Αγίου ’Αθανασίου μέ 175, 
ιής Παναγούδας μέ 167 κ.λπ.

Τό ένατο κεφ. άναφέρεται στήν γεννητικότητα καί θνησιμότητα τών Ελλήνων κα
τοίκων: «τά παιδιά μέχρι 19 ετών άποτελοϋσαν τό 39,93% τοϋ συνολικού ανδρικού 
χριστιανικού πληθυσμού, άπό 16 έως 60 έτών τό 56,78% καί πάνω άπό 60 έτών τό 
3,29%». Σημαντική είναι καί ή διαπίστωση τοϋ συγγρ. γιά τήν αύξηση τών γεννήσεων 
τήν περίοδο 1829-1834, οπότε είχαν γεννηθεί 636 αγόρια· πρόκειται σαφώς γιά τήν 
περίοδο σχετικής ηρεμίας μετά τά τραγικά γεγονότα τοϋ 1821-1822. "Οσο γιά τήν 
θνησιμότητα τών Ελλήνων κατοίκων ό συγγρ. υποστηρίζει ότι οφειλόταν κυρίως στις 
παιδικές άσθένειες, στις έπιδημίες πανούκλας καί χολέρας, στούς πολέμους, στήν 
πείνα.

Στό δέκατο κεφ. ό συγγρ. κάνει λόγο γιά τούς ξενιτεμένους Θεσσαλονικείς πού 
προτιμούσαν τήν Σμύρνη (56 άτομα) καί άλλα μέρη τής Μικρός ’Ασίας (29 άτομα), τό 
"Αγιον Όρος, τήν ’Αλεξάνδρεια κ.λπ.· οί περισσότεροι άπό τούς ξενιτεμένους ήσαν 
άμπατζήδες.

’Αλλά καί οί ξένοι πού είχαν έγκατασταθεί στήν Θεσσαλονίκη απασχολούν τόν 
συγγρ. στό ένδέκατο κεφ., όπου εξετάζονται οί τόποι καταγωγής τους, οί αίτιες άπο- 
δημίας τους, τά έπαγγέλματά τους, οί συνοικίες έγκατάστασης, οί σχέσεις μέ τούς 
έντοπίους. Ή συρροή πολλών ξένων στήν Θεσσαλονίκη άποκαλύπτει τήν έλξη πού 
καί τότε, λίγο μετά τά γεγονότα τοϋ 1821, άσκοΰσε ή πόλη στούς κατοίκους τής μα
κεδονικής ένδοχώρας. Δύο πίνακες, πού κατήρτισε ό συγγρ., άναδεικνύουν σαφώς τήν 
ποικιλία προέλευσης τών ξένων κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, τήν κατανομή τών ξένων 
κατά συνοικία, τήν καταγωγή τους ("Ηπειρος, περιοχή Θεσσαλονίκης, Θεσσαλία, 
Άνατ. Μακεδονία, Δυτ. Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία, Μοριδς, Στερεά Ελλάδα, 
Χαλκιδική κ.λπ.).

Στό δωδέκατο κεφ. γίνεται λόγος γιά τά ονόματα τών κατοίκων καί τήν έθνολο- 
γική σύνθεση τού πληθυσμού. Τά ονόματα βεβαίως, στήν συντριπτική τους πλειοψη- 
φία είναι ελληνικά· χαρακτηριστική είναι ή χρήση βυζαντινών ονομάτων (Άλέξης, 
’Ανδρόνικος, Άργυροπούλης, Δούκας, Θεοδόσιος, Ίωαννίκιος κ.λπ.), ή έπικράτηση 
τών ονομάτων Γιώργης, Δημήτρης, Γιάννης κ.λπ., πού μαζί μέ τά Κωνσταντίνος, Κώ
στας, Κωστάκης, Νικόλας, Χρήστος, Βασίλης κ.λπ. κάλυπταν τόν μισό χριστιανικό 
πληθυσμό. Τά ξένα ονόματα (όπως Γιοβάν, Στογιάν, Ρίζο, Τραγιάν), προερχόμενα άπό
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την βαλκανική ένδοχώρα, ήσαν ελάχιστα.
Στον Επίλογο ό συγγρ. σημειώνει ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα γιά τήν 

αριθμητική καί πολιτισμική υπεροχή τοϋ ελληνικού στοιχείου στήν Θεσσαλονίκη, 
τήν αναμφισβήτητη χρήση τής ελληνικής γλώσσας, τήν συσπείρωση γύρω από μία καί 
μόνο εκκλησιαστική καί κοινοτική άρχή, τήν δημιουργία «παροικιών» άπό ξενιτεμέ
νους πού εγκαθίσταντο στις συνοικίες όπου άπό παλαιά ζοΰσαν συμπατριώτες τους, 
τήν απουσία βιομηχανίας, τήν απασχόληση των Ελλήνων σέ βιοτεχνίες, τήν παρακμή 
των βιοτεχνιών παραγωγής υφασμάτων, τήν φτώχεια καί ανέχεια των Ελλήνων, πού ό 
άριθμός τους λόγω τών γεγονότων τού 1821 είναι ό μικρότερος άπό τήν εποχή τής 
κατάληψης τής πόλης τό 1430 άπό τούς 'Οθωμανούς, τήν μοιραία παρακμή, λόγω τής 
φθίνουσας οικονομικής ζωής, τού εβραϊκού καί μουσουλμανικού στοιχείου, τήν μι
κρή παραγωγή προϊόντων, πού προορίζονταν μόνον γιά τήν εσωτερική κατανάλωση, 
τόν μαρασμό τής υπαίθρου. Έτσι ή Θεσσαλονίκη στις άρχές τής δεκαετίας τού 1840 
ήταν μία δευτερεύουσα οθωμανική πόλη, μέ τό ελληνικό στοιχείο άποδυναμωμένο 
άπό τήν τραγωδία τού 1821-1822, άλλά πού προσπαθούσε νά ορθοποδήσει, πράγμα 
πού πέτυχε μετά τόν Κριμαϊκό πόλεμο.

Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου του ό συγγρ. παραθέτει τά κείμενα τών διαταγών 
(κατάστιχα 'Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, άριθ. 223, κατάστιχο 'Ιεροδικείου Κιλκίς 
άριθ. 2, ’Αρχείο Μονής Ίβήρων), τά όποια έκδίδονται μέ τήν πρωτότυπη τουρκική 
γραφή τους· στήν συνέχεια όμως ό συγγρ. παρέχει μετάφραση στήν ελληνική τών εγ
γράφων τών διαταγών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό ίεροδικαστικό κατάστιχο τού έλ- 
ληνικοΰ πληθυσμού τής Θεσσαλονίκης, όπου δίδονται τά ονόματα καί τά επαγγέλ
ματα τών κατοίκων τών χριστιανικών συνοικιών στήν Θεσσαλονίκη. Ό συγγρ. κλείνει 
τό βιβλίο του μέ τήν Βιβλιογραφία, τό Ευρετήριο καί Παράρτημα εικόνων (τά κατά
στιχα καί ένα τοπογραφικό τής Θεσσαλονίκης τού τέλους τού 19ου αί.).

Συμπερασματικά: ό καθηγητής Β.Δ., έξέχων τουρκολόγος τής χώρας μας, συνέ
γραψε ένα πολύ ένδιαφέρον έργο, πού συνιστά σημαντική συμβολή στήν ιστορία τής 
Θεσσαλονίκης, στηριζόμενος μάλιστα, δπως συνηθίζει, στά τουρκικά έγγραφα τού 
'Ιστορικού ’Αρχείου Μακεδονίας. Ή μελέτη αύτή είναι χρήσιμη άπό τήν άποψη ότι 
γνωρίζαμε λίγα ως τώρα γιά τούς 'Έλληνες τής Θεσσαλονίκης μετά τά γεγονότα τού 
1821, πού ήσαν τραγικά άπό κάθε άποψη γι’ αυτούς, μετά τίς σφαγές, τήν φυγή, τόν 
οικονομικό μαρασμό. Σχεδόν όλος ό ελληνικός κόσμος τής πόλης, άλλά καί αυτός 
πού συρρέει σ’ αύτήν, καταγράφεται στήν μελέτη τού συγγρ. Πλούσια, λοιπόν, καί 
άποκαλυπτική μελέτη γιά τήν Θεσσαλονίκη τής παρακμής. Τά τουρκικά άρχεΐα είναι 
πηγή πλούτου γιά τήν γνώση τής 'ιστορίας μας καί σιγά-σιγά οί "Ελληνες τουρκολόγοι 
τά μελετούν. Σκέφτεται κανείς, πάντως, πόσο θά βοηθούσαν τόν συγγρ. τά άρχεϊα τού 
Γαλλικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, τά άποκείμενα στό 'Ιστορικό ’Αρχείο τού Γαλ
λικού 'Υπουργείου Εξωτερικών (Quai d’Orsay), στήν εξαγωγή συμπερασμάτων καί 
γενικότερα στήν πληρέστερη παρουσίαση τής Θεσσαλονίκης μετά τήν Ελληνική 
Επανάσταση. Τά γαλλικά αυτά άρχεια είναι τά μόνα πλήρη, άλλωστε, άπό τά υπόλοι
πα ευρωπαϊκά, προκειμένου πάντα γιά τήν Θεσσαλονίκη.

Πάντως, ό συγγρ., όταν γράφει περί Βλάχων, μοΰ φαίνεται ότι δίδει τήν εντύπωση 
πώς τούς θεωρεί ξεχωριστή εθνότητα· καλύτερα νά γράφουμε: βλαχοφώνους "Ελληνες 
ή Άρωμούνους- τό γνωρίζει, εξάλλου, εφόσον στήν σ. 140 γράφει ότι προέρχονται 
άπό την Μοσχόπολη καί συγκεκριμένα μετά τήν καταστροφή της άπό τούς Τουρκαλ- 
βανούς τό 1770. Ή ταύτιση τού χωριού Gavardina μέ τό Λιτόχωρο έγινε άπό τόν 
συγγρ. μέ βάση έμμεσες καί προφορικές μαρτυρίες. "Ισως έχει δίκαιο, άλλά σέ χάρτη
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τοϋ γεωγράφου C. Blaeu, Atlas major sive Cosmographia Blaviana, 1666 - Macedonia, 
Epirus et Achaia, 1662 (καί ανατυπώσεις στόν 18ο αί.) ή Gavardina φέρεται στά βόρεια 
του 'Αλιάκμονα μακριά άπό τόν Όλυμπο· μέ τήν επιφύλαξη βέβαια δτι οί χαρτογρά
φοι τοϋ 16ου καί Που αί. δέν ήσαν σαφείς στην ακριβή τοποθέτηση των γεωγραφι
κών χώρων πού τούς απασχολούσαν. Έκει τήν τοποθετούν καί άλλοι χαρτογράφοι 
τού Που καί 18ου αί.· ό ενδιαφερόμενος μπορεί πρόχειρα νά άναζητήσει τίς πλη
ροφορίες αυτές στήν έκδοση: Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτική Πινακοθήκη, Χάρτες 
καί γκραβοϋρες τής Μακεδονίας, 15ος-19ος αί., Θεσσαλονίκη 1992. Ό συγγρ. στήν σ. 
48 συζητεΐ γιά τό χωριό Καρίτσα καί υποθέτει πώς πρέπει νά ταυτισθεΐ μέ τό Φερ- 
νίτσα, πού άπαντά συχνά στά έγγραφα πού έξέδωσε ό Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά 
'Αρχεία Μακεδονίας 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, ώς τόπος καταγωγής πολλών 
άπογραφομένων τής περιόδου 1831-1835. Δέν άποκλείεται ή υπόθεσή του νά είναι 
ορθή, εφόσον είναι εύκολη ή παρανάγνωση Καρίτσα - Φερνίτσα. ’Αναζήτησα τήν Φερ- 
νίτσα σέ κείμενα καί χάρτες τής περιοχής, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μόνον πού ή Κα
ρίτσα πού μνημονεύει ό συγγρ. δέν είναι αυτή πού βρίσκεται στήν Όσσα, αλλά στόν 
Όλυμπο, μερικά χιλιόμετρα ψηλότερα άπό τό Δίον. Υπάρχει καί Καρίτσα στήν Όσ
σα, αλλά δέν έχει σχέση μέ αυτήν τού Όλύμπου· στήν τελευταία έχουν εγκατασταθεί 
κάτοικοι τοϋ παλαιού χωριού Φτέρη (πού βρισκόταν γύρω στά 15-20 χλμ. βορειότερα 
τής Καρίτσας). Μήπως λοιπόν ή Φτέρη πρέπει νά ταυτισθεΐ μέ τήν Φερνίτσα τών 
τουρκικών εγγράφων; Ό ’Αντώνιος Μηλιαράκης, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ήπειρον 
καί Θεσσαλίας κατά τόν Émile Isambert, Άθήναι 1878, σ. 77, γράφει: «Μετά τούς 
Σφίγγους καταλείπομεν έν δεξιμ τήν Κουντουριώτισσαν καί τόν αυλώνα δι’ ου φθά
νει τις είς τήν Μονήν τής Πέτρας, καί διερχόμενοι τήν Φτέρην ή Καρίτσαν, φθάνομεν 
εις (2 ώρ. 30) Μαλαθρίαν, τό άρχαιον Δίον». Πρβλ. τόν Νικ. Θ. Σχινδ, 'Οδοιπορικοί 
σημειώσεις Μακεδονίας, Ήπειρον..., Άθήναι 1886, σ. 47. Λιγότερο διαφωτιστική 
είναι ή μελέτη τού Άθ. Γ. Καραβέργου, Τούρκικα έγγραφα - άπό τά Ιστορικά αρχεία 
Μακεδονίας άναφερόμενα στό Νομό Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1984.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Άδέλα Ίσμυρλιάδου, Κοριτσά, ’Εκπαίδευση - Ευεργέτες - Οικονομία 1850- 
1908, έκδ. Institute for Balkan Studies - έκδ. οίκος ’Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
1997, σσ. 176 + 12 εικόνες.

Τό παρόν έργο είναι ή διδακτορική διατριβή τής Άδ. Ίσμυρλιάδου καί άνα- 
φέρεται στήν εποχή τής ακμής τής πόλεως Κοριτσδς τής Β. ’Ηπείρου, δηλ. τή χρονική 
περίοδο 1850-1908. Στήν Εισαγωγή τοϋ βιβλίου της ή συγγρ. άναλύει τούς λόγους 
τής ακμής: οικονομική άνθηση, πλουτισμός Κοριτσαίων τής Διασπορδς, άνοδος τής 
άστικής τάξης, δραστηριότητες τού Ήπειρώτου μητροπολίτου Νεοφύτου, παραχώρη
ση δικαιωμάτων στούς Χριστιανούς άπό τήν Υψηλή Πύλη μέ τό Χάττι Χουμαγιούν 
(1856). Ή συγγρ. παρουσιάζει, επίσης, τίς πηγές της όπως: τά έγγραφα τοϋ Ιστορικού 
’Αρχείου τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, τό αρχείο τού 'Ιδρύματος ’Ηπειρωτικών Με
λετών, τό Public Record Office, τήν εφημερίδα τής Κοριτσδς Πελααγίς. Στήν συνέχεια 
ή συγγρ. άσχολειται μέ τά Ιστορικά τής Κοριτσδς: προέλευση ονόματος, άναφορά της 
άπό τίς βυζαντινές πηγές, σχέσεις της μέ τίς γειτονικές περιοχές (Μοσχόπολη, Νικολί- 
τσα, Βυθικούκι, Ύπισχία), διοικητική υπαγωγή της κατά τήν Τουρκοκρατία στό βι-
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