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επιστολή του Ούρβανού στον "Αγγελο Correr, επίσκοπο του Castello -τον κατοπινό
Πάπα Γρηγόριο ΙΖ - από 9 'Απριλίου 1388, με την οποία οιέτασσε να εξοπλισθούν
δύο γαλέρες μέ εθελοντές πού θα ξεκινούσαν από τη Βενετία για να βοηθήσουν τους
21
Έλληνες . Ήταν αργά πιά, αφού τα πάντα εΐχαν κριθεί.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ NIS ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΤΟ 1737-1738
Ένα από τα δραματικά γεγονότα πού ένωσαν Έλληνες και Σέρβους στή μα
κραίωνη πορεία της αιχμαλωσίας τους είναι μία λεπτομέρεια χαμένη στή ροή των
γεγονότων της ιστορίας* το γεγονός αυτό συνέβη τον Αύγουστο τού 1737 και οι
συνέπειες του ακολούθησαν και τα επόμενα έτη. Αυτή τή λεπτομέρεια θά εκθέσουμε
αμέσως παρακάτω και έχει μάλιστα σχέση μέ τή Θεσσαλονίκη και τή Μακεδονία,
μολονότι έλαβε χώρα στην πόλη Nis (Νίσσα) της Ν. Σερβίας, τετρακόσια χιλιόμετρα
από τή Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία άγνωστη πτυχή της ιστορίας των δύο λαών, ή
οποία, εξ όσων γνωρίζω εΐναι άγνωστη στους Έλληνες και Σέρβους ερευνητές1. Τήν
αποκαλύπτουν, ωστόσο, τά γαλλικά αρχεία.
Τό γεγονός αυτό συνέβη κατά τον Τουρκοαυστριακό πόλεμο (1737-1738), οπότε
οι Όθωμανοί κατέλαβαν πάλι τή Nis μετά άπό ολιγόχρονη αυστριακή κυριαρχία πού
κράτησε περί τά είκοσι έτη: 1718-17382. Σημειωτέον οτι κατά τή σύντομη αυστριακή
κυριαρχία στην περιοχή της Ν. Σερβίας αναπτύχθηκε ή τοπική αυτοδιοίκηση πού είχε
τις ρίζες της στην παραδοσιακή πατριαρχική δομή αυτοδιοικήσεως τού σερβικού
χωριού πού διατηρήθηκε καί στις επόμενες δεκαετίες3. Ή Nis, άλλωστε, αποτελούσε
στρατηγικό σημείο στή ΝΑ Ευρώπη άπό τους αρχαίους ακόμη χρόνους, αφού άπ' εδώ,
άπό τή Ναϊσσό, πού εΐναι καί ή ιστορική ονομασία της Nis, περνούσε ή Εγνατία οδός.
Τό αυτό ίσχυε καί γιά τους Αυστριακούς στή δεδομένη συγκυρία, εννοείται τού τουρκοαυστριακού πολέμου. Πράγματι, τήν εποχή πού μας άφορα οι Όθωμανοί έστειλαν
πολυπληθές στράτευμα κατά τών Αυστριακών μέ επικεφαλής τον σερασκέρη στρα
τάρχη 'Αχμέτ Κιοπρουλού πασά4. Κατά τήν πολιορκία ζούσαν στή Nis καί τήν περιοχή
21. George - Dennis, б.лг., σ. 150.
1. Μικρή μόνον αναφορά κάνει ο Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία της Μακεδονίας 13541833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 263 σημ. 3, οπού γράφει οτι μετά τήν πολιορκία της Ms
εμφανίσθηκε στάση τον εμπορίου στή Μακεδονία.
2. Βλ. Peter F. Sugar, Ή Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω άπό 'Οθωμανική κυριαρχία (1354 1804), τ. Β', μτφρ. Παυλίνα Χρ. Μπαλονξή, έκδ. Σμίλη, Αθήνα 1994, σ. 175, οπού ο λόγος για
τον τουρκοαυστριακό πόλεμο, τις απώλειες τών Αυστριακών καί τήν παρέμβαση τον Γάλλου
πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη στην υπογραφή της συνθήκης τον Βελιγραδίου (1739).
3. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί - Άπό τήν τουρκική κατάκτηση
στην εθνική αποκατάσταση (14ος-19ος αι.), έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 9.
4. Ό 'Αχμέτ Κιοπρουλοϋ ονομάσθηκε διοικητής της Θεσσαλονίκης, όταν βρισκόταν στή Nis
επικεφαλής (σερασκέρης) του τουρκικού στρατού. Όπως, όμως, θα δοϋμε παρακάτω καθυ
στέρησε αρκετά να κατέλθει στή Θεσσαλονίκη καί να αναλάβει τά καθήκοντα του καί τον αντι
καθιστούσε, κατά τή συνήθεια τής τουρκικής διοικήσεως, ο μουσελίμης. Ό Κιοπρουλοϋ έφθασε
στην πόλη μας στις 10 Σεπτεμβρίου 1744· βλ. Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIe
siècle, Paris, P.U.F., 1996, σ. 22, σημ. 7 (στο εξής: Svoronos, Le commerce).

Άθ. Ε. Καραθανάσης, Θεσσαλονίκη και Nis της Σερβίας (1737-1738)

291

της μερικές χιλιάδες Ελλήνων, από τα μέρη της Μακεδονίας κυρίως, πού είχαν
εγκατασταθεί, έκτος από τη Nis στα Σκόπια, το Βελιγράδι, το Ζέμουν (Σεμλίνο των
Ελλήνων) κ.λπ., ιδίως μετά τη συνθήκη του Πασσάροβιτς (1718). Εΐναι γνωστό, εξάλ
λου, οτι από τις αρχές του 16ου αι. Έλληνες απόδημοι περνοϋσαν από τή Nis
5
οδεύοντας προς το Βελιγράδι καί από εκεί προς τήν Κεντρική Ευρώπη . Τό γαλλικό
εμπόριο πού εΐχε αναπτυχθεί στή Θεσσαλονίκη γνώριζε καλά, μέσω των Γάλλων προ
ξένων της Θεσσαλονίκης, τή σπουδαιότητα της Nis ώς κομβικού εμπορικού σημείου
στή ΝΑ Ευρώπη· τό σημείωνε ήδη τό 1691 ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης
Quenet στην αναφορά του προς τον προϊστάμενο του στο Παρίσι Pontchartain γιά τά
εμπορεύματα πού στέλνονταν από τή Θεσσαλονίκη στή Nis, τό Βελιγράδι, τή Βούδα, τή
Ραγούζα6. Ήταν πολύ φυσικό, ώς έκ τούτου, νά εγκατασταθούν στή Nis πολλοί έμπο
ροι ασχολούμενοι μέ τό εμπόριο transit, αλλά καί ώς πανδοχείς, παραγγελιοδόχοι,
παντοπώλες7, καί ήταν πολύ φυσικό, εξάλλου, οι Έλληνες των περιοχών της Ν. Σερ
βίας νά εξεγείρονται όταν ξεσπούσαν πόλεμοι μεταξύ των Όθωμανών καί των Αυ
στριακών, τών Βενετών καί τών Ρώσων8. Έτσι κατ' αυτόν τον τουρκοαυστριακό
πόλεμο, θέατρο τών πολεμικών επιχειρήσεων ήταν ή Nis καί οι Έλληνες της πόλεως
καί τών πέριξ χωρίων συντάχθηκαν μέ τους Αυστριακούς γιά νά τήν υπερασπισθούν. Ό
Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης Thomas έγραφε στον προϊστάμενο του Maurepas
στο Παρίσι στίς 12 Αυγούστου 1737 οτι ένας Έλληνας έμπορος, πού δέν γνωρίζουμε
τό ονομά του, ετέθη επικεφαλής 3.000 ανδρών, τους οποίους εΐχε συγκεντρώσει από
τά γειτονικά χωριά καί φυσικά καί τή Nis* οι Γάλλοι μάλιστα δέν γνώριζαν αρχικώς αν
ήταν μέ τό μέρος τών Αυστριακών ή τον σουλτάνο. Καί τό αντελήφθησαν λίγο αρ
γότερα από τον οπλισμό καί τή φορεσιά τών ανδρών οτι ήσαν μέ τό μέρος τών Αυ
στριακών9. Καί όταν οι Τούρκοι μετά από πολυήμερη πολιορκία κατέλαβαν τή Nis
κατέσφαξαν, πάντα κατά τήν προξενική αναφορά τού Thomas, όλους τους Έλληνες
πού μπορούσαν νά φέρουν όπλα καί πούλησαν στά σκλαβοπάζαρα 25.000 γυναικό5. Ίω. Παπαδριανός, Οί 'Έλληνες πάροικοι του Σεμλίνου, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., θεσσαλονίκη
1988, σσ. 38-47.
6. Ν. Svoronos, Salonique et Cavalla (1686-1792), Inventaire des Correspondances des Consuls
de France au Levant conservées aux archives nationales, Paris 1951, σ. 9 (στο έξης: Svoronos,
Salonique et Cavalla).
7. Βακαλόπουλος, ом., σ. 258 κ.εξ. Πρβλ. Παπαδριανός, απ., σ. 30 κ.εξ., σσ. 38-47.
8. Κατά τον τουρκοαυστριακό πόλεμο του 1683-1688 οί Έλληνες καί οί Σέρβοι της Nis,
του Πεκίου, τών Σκοπίων, της Πρισρένης έσπευσαν να ενισχύσουν τους Αυστριακούς πού εΐχαν
καταλάβει το 1688 το Σεμλίνο (Zemun) καί το Βελιγράδι* έβλεπαν σ' αυτούς, άλλωστε, τήν άπο τίναξη τοΰ οθωμανικού ζυγού να γίνεται πραγματικότητα. Δυστυχώς, όμως, για τους παραπάνω
πληθυσμούς ή ευμενής, γι' αυτούς, κατάσταση πραγμάτων ανατράπηκε, όταν οί 'Οθωμανοί τον
'Ιανουάριο του 1690 νίκησαν στον Kacanlik τους Αυστριακούς καί χιλιάδες κάτοικοι τών προαναφερθεισών περιοχών μέ επικεφαλής τον αρχιεπίσκοπο 'Αρσένιο Γ ' (Cernojevic ) άναγκά σθηκαν
να τις εγκαταλείψουν καί να εγκατασταθούν πέρα από το Βελιγράδι σε ουγγρικές καί αυστριακές
επαρχίες, ενώ στίς εγκαταλελειμμένες από αυτούς περιοχές εγκαταστάθηκαν 'Αλβανοί - ήταν ή
απαρχή του προβλήματος του Κοσσόβου. Βλ. περισσότερα Παπαδριανός, ο.π., σσ. 33-35, δπον ή
σερβική βιβλιογραφία.
9. Svoronos, Le commerce, O.K., σ. 26: Qu'un Grec marchand de profession s'était mis à la tête
des trois mille hommes qu 41 avait rassemblés, avec lesquels il courait le pays aux environs de Scopia.
Qu'on ne savait pas bien encore s'il agissait pour le service de l'Empereur ou en faveur du Grand
Seigneur.
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παιοα . Ό Thomas έγραφε, τρεις μήνες αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου 1737, πάλι στον
Maurepas, οτι έφεραν εδώ στην Θεσσαλονίκη μεγάλο αριθμό γυναικών και ανδρών πού
αιχμαλώτισαν και έκαμαν σκλάβους, άφοϋ κατέλαβαν την Nis και τις γειτονικές
περιοχές. Λέγεται, συνεχίζει ο Thomas, οτι ή αιτία πού προεκάλεσε την αιχμαλωσία
και την πώληση τους ώς σκλάβων ήταν το γεγονός οτι αυτοί (οι Όθωμανοί) δέν μπο
ρούσαν να πληρώσουν τους γενιτσάρους, τους οποίους, ωστόσο, επέτρεψε νά λεηλα
τήσουν την χώρα. Κατά την εκτίμηση του Thomas ή αληθινή αιτία ήταν οτι οι Έλληνες
έξεδηλώθησαν αμέσως υπέρ των Αυστριακών, γι' αυτό και πλήρωσαν τήν συμπάθεια
τους αυτήν μέ τόσες δυστυχίες και τήν ερήμωση όλης της περιοχής της Nis μέ τις
11
συνεχείς λεηλασίες τών Όθωμανών . Ή πολιορκία και ή άλωση της πόλεως συνεκλόνισε τή Ν. Σερβία, τή Μακεδονία και τή Θεσσαλονίκη εξαιτίας τών σφαγών Ελλή
νων και Σέρβων της Nis άπό τους 'Οθωμανούς. Τά γεγονότα τών ήμερων εκείνων πε
ριέγραψε μέ επιστολές του άπό 27 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 1737 ο Έλληνας
ιατρός του σερασκέρη Κιοπρουλού 'Αντώνιος Πάγκαλος12.
Ό Γάλλος πρόξενος Thomas ενδιαφερόταν γιά τήν κατάσταση πού επικρατούσε
στή Nis, αφού εξαιτίας τών γεγονότων σημειώθηκε μεγάλη στασιμότητα στο εμπόριο*
γιά τον λόγο αυτόν συγκέντρωσε αρκετές πληροφορίες πού όλες περιέγραφαν τή δεινή
θέση στην οποία εΐχαν περιέλθει οι αιχμάλωτοι Έλληνες της πολιορκίας της Nis· δει
νά πού συνεχίσθηκαν καί μετά τή μεταφορά τους στά σκλαβοπάζαρα της Θεσσαλονί
κης. 'Επί του προκειμένου υπάρχουν αναφορές του προξένου Thomas προς τον Maure
pas άπό 18 καί 26 Νοεμβρίου 173713· ό Thomas γνώριζε επίσης στους προϊστάμενους
του οτι οι Τούρκοι έστελναν άπό τή Θεσσαλονίκη στον στρατό τους στή Nis πυρίτιδα
καί σφαίρες14. "Οσο γιά τον 'Αχμέτ Κιοπρουλοϋ ονομάσθηκε διοικητής Θεσσαλονί
κης, ενώ ήταν ακόμη σερασκέρης τού οθωμανικού στρατού στή Nis* έτσι καθυστέρησε
πολύ νά έλθει στή Θεσσαλονίκη -έφθασε μόλις τον Σεπτέμβριο τού 174415.
Ή περίοδος 1737-1744 ήταν πολύ δύσκολη γιά τήν ευρεία περιοχή άπό τή Θεσ
σαλονίκη ώς τή Nis καί πιο ψηλά, αφού εΐχε ερημώσει άπό τίς σφαγές μέ αποτέλεσμα
μεγάλο μέρος τών χωραφιών νά μείνει ακαλλιέργητο. Καί φυσικά ήταν καί ή συχνή
παρουσία τών τουρκικών στρατευμάτων πού αναστάτωναν τους χριστιανικούς πλη
θυσμούς16. Ό Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης πού διαδέχθηκε τον Thomas, ô de
10. Ό.π.,σ.26.
11. "Ο.π., σσ. 26-27, σημ. 6: On amène ici (à Thessalonique) grand nombre de femmes et
d'enfants faites esclaves à Nissa et aux environs. On dit que le motif qui a porté le Grand Seigneur à
faire des esclaves de ses propres sujets a été, n'ayant point l'argent pour payer la solde de ses
janissaires, de leur permettre le pillage de ce pays. Mais je crois que la partialité que les Grecs de la
Bulgarie (γράφε 'Άνω Μακεδονία) avaient témoignée dans le commencement de la guerre pour les
Allemands (γράφε Αυστριακούς) a été seule cause de tous ces malheurs dont ils sont affligés et a
porté Sa Hautesse à dévaster ce pays.
12. Svoronos, Salonique et Cavalla, ο.π., ο. 48. Πρβλ. καί τήν άπό 3 Δεκεμβρίου 1737 αναφορά
του αύτοϋ Thomas.
13. Στην από 26 Δεκεμβρίου 1737 αναφορά του ο Thomas εΐχε επισυνάψει καί του εν λόγφ
Πάγκαλου προς αυτόν γραμμένη στην ιταλική· βλ. Svoronos, Salonique et Cavalla, ο.π., ο. 48 (n°
355). Εκείνες τις μέρες είχε καταληφθεί ή Nis άπό τους 'Οθωμανούς.
14. 'Αποστολή αύτου του είδους του πολεμικού υλικού καί στή Βοσνία* Svoronos, Salonique
et Cavalla, ο.π., ο. 48 (n° 355).
15. Svoronos, Le commerce, ο.π., σ. 22.
16. "Ο.π., ο. 27, αναφορά του Thomas άπό 21 'Απριλίου 1738.
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Jonville, έγραφε σε μνημόνιο του το 1744 οτι το εμπόριο είχε σταματήσει, άφοϋ οι
έμποροι φοβούνταν να φέρουν εμπορεύματα από τον κίνδυνο μήπως τους τα αρπάξουν
17
οι Τοϋρκοι . Αυτήν τήν εποχή μάλιστα σημειώθηκαν πολλοί εξισλαμισμοί στή Μα
18
κεδονία . Και αυτό συνεχίσθηκε και τις επόμενες δεκαετίες σύμφωνα με τις ανα
19
φορές Γάλλων και Βενετών προξένων της Θεσσαλονίκης .
Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται, ώς ελέχθη, από τά γαλλικά αρχεία και
δεικνύουν τά κοινά πάθη Ελλήνων και Σέρβων, προς τους οποίους οι "Ελληνες
έτρεφαν μεγάλη συμπάθεια, όπως προκύπτει από τις αναφορές των Γάλλων προξένων
Θεσσαλονίκης πού μιλούσαν γιά delirio (!) των Θεσσαλονικέων, όταν πληροφορούνταν
20
γιά τίς σερβικές επαναστάσεις, τοΰ 1805 γιά παράδειγμα .
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ
Μία οικογένεια ή οποία προσέφερε τά μέγιστα γιά τήν απελευθέρωση της Ελ
λάδος άπό τόν τουρκικό ζυγό είναι ή οικογένεια Δουμπιώτη άπό τά Δουμπιά1 Χαλ
κιδικής. Τήν εποχή της επαναστάσεως του 1821 αρχηγός της οικογένειας Δουμπιώτη
ήταν ο Κωνσταντίνος, υιός τού Θεοφίλου, σούμπασης (επόπτης των μουχτάρηδων)
των Μαντεμοχωρίων καί εισπράκτορας των φόρων των πλουσίων αυτών χωριών, στά
όποια ή κατεργασία τοΰ σιδήρου καί αργύρου απέφερε πολλά κέρδη. Ό Κωνστα
ντίνος γεννήθηκε γύρω στά 1790 καί πιθανόν νά μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία άπό
τόν Εμμανουήλ Παπα. Όλίγες ήμερες μετά τήν επανάσταση τοΰ Πολυγύρου (17
Μαΐου 1821) μέ τόν 'Αναστάσιο Χιμευτό επαναστάτησαν τά Μαντεμοχώρια. Ό Έμμ.
Παπάς τοποθέτησε τόν Κωνσταντίνο καί τόν αδελφό του Βασιλικό (Βασίλειο) Δου
μπιώτη υπαρχηγούς στό σώμα τοΰ Στάμου Χάψα. Στό άλλο, άπό τά δύο σώματα πού
δημιούργησε, έγινε αρχηγός ο ίδιος. Μόλις άρχισε ή επανάσταση, στην οποίαν συμμε17. Svoronos, Salonique et Cavalla, δ.π., σ. 123: De Jonville, Mémoire sur le commerce des
Français et des protégés de France à Salonique du 10 mai 1744: «La vente des draps se fait
difficilement dans les temps de guerre des Turcs contre les Allemands. C'est ce que Von a vu dans la
dernière. La raison est que les Grecs et les Juifs de craint de η 'inspirer aux soldats turcs qui passent
sur leurs terres Γavidité du pillage. D'ailleurs, y ayant tout à craindre dans ces temps là pour les
voitures, les marchands η 'osent entreprendre de faire des envois aux lieux où ils sont accoutumés de
débiter cette marchandise».
18. Ό πρόξενος Thomas έγραφε τήν 31 Μαρτίου 1738 γι' αυτούς τους εξισλαμισμένους
μεταξύ άλλων: ilya peu de jours depuis un mois, qu 'il η 'y en ait quelqu 'un qui apostasie- Svoronos,
Salonique et Cavalla, δ.π., σ. 27 καί ο ίδιος, Le commerce, ο.π., σ. 49 (n° 368).
19. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδόνικης Ιστορίας, εκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, σ.
440: 27 Φεβρουαρίου 1788... άπό τήν Νύσσαν έως τάς Σέρρας οί δρόμοι είναι γεμάτοι από δέ
ματα βάμβακος, ροϋχα της Λειψίας καί από σακκιά καφέ από τά καραβάνια, πού έπηγαινοέρχοντο
μεταξύ Σεμλίνου και Σερρών. Τά ζώα πού τά μετέφεραν τά άρπασαν οί Τοϋρκοι των πέριξ μερών
άπό τους αγωγιάτες καί έφυγαν μαζί μέ τάς οικογενείας των...
20. Αθ. Ε. Καραθανάσης, 1800-1825, Ή Θεσσαλονίκη καί ή Μακεδονία εν μέσω θυέλλης,
εκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 7, 9, 10.
1. Ή αρχική ονομασία Τυμβιά, επειδή βρέθηκαν αρχαίοι τύμβοι.
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