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O KANUNNÂME ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 1525

Το 1972 έκδόθηκε άπό τή Βουλγαρική ’Ακαδημία Γραμμάτων ένα «λε
πτομερές τεφτέρι καταγραφής» (Defter-i Tahrir-i Mufassal)1 των κατοίκων 
τής Θεσσαλονίκης, πού σύμφωνα με τούς έκδοτες του χρονολογείται από τό 
πρώτο τέταρτο τού 16ου αΐ.1 2. Τό τεφτέρι αύτό βρίσκεται στή Σόφια, στο Τμή
μα Χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βουλγαρίας, μέ στοιχεία 
CN 16/35. Άποτελεΐται άπό είκοσι φύλλα διαστ. 0,43 X 0,55 τ.μ. καί λείπουν 
ή άρχή καί τό τέλος. Είναι γραμμένο μέ γραφή siyakat3 ανακατωμένη μέ di
vani4. Ή άνάγνωση καί μετάφραση του κειμένου οφείλεται στον Nikola Po
pov.

Ή πρώτη σελίδα τού χειρογράφου (la) περιέχει μέρος τού kanunnâme, 
μέ τον όποιο καθορίζονται διάφοροι φόροι πού έπρεπε νά πληρώνουν οί 
κάτοικοι τής πόλης ή όσοι εμπορεύονταν σέ αότή5. Στις υπόλοιπες καταγρά
φονται κατά συνοικίες οί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης, μουσουλμάνοι (2a- 
10b), χριστιανοί (10b-18a) καί Εβραίοι (18a-20b), γιά φορολογικούς σκοπούς. 
Οί μουσουλμανικές συνοικίες ήταν 38, οί χριστιανικές δέκα καί οί Εβραίοι 
χωρίζονται σέ δύο ομάδες (cerna'at), τής Alaman καί τής Espanya.

1. Γιά τά τεφτέρια αύτά, τή σύνταξή τους καί τή σπουδαιότητά τους βλ. Halil I n a Ι
ο ik, Hicrî 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1954.

2. Fondes Turcici Historiae Bulgaricae, III, Edidit et comentarium fecit Bistra A. Cvetkova, 
Redactores B. Cvetkova-A. Razboynikov, Serdicae MCMLXII. In Aedibus Academiae Litte- 
rarum Bulgaricae, σ. 375-411. Ίο χειρόγραφο πρέπει νά είναι ένα άπό αύτά πού πούλη
σαν σαν παλιόχαρτα οί Τούρκοι στούς Βουλγάρους (βλ. Paul W i 11 e k , Les Archi
ves de Turquie, «Byzantion» 13(1938) 692-693). Γιά τά φωτοαντίγραφα τού χειρογράφου 
πού μοΰ παραχώρησε ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη εύχαριστώ ιδιαίτερα τήν προϊσταμένη τού 
Τμήματος Χειρογράφων κ. Victoria Tileva.

3. Γιά τή γραφή siyakat βλ. L. F e k e t e, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Fi
nanzverwaltung, Budapest 1955.

4. Γιά τΙς διάφορες άραβικές γραφές βλ. Mahmud Yazir, Eski Yazilari Okuma 
Anahtari, Istanbul 1942. ’Επίσης Ananiasz Zajaczkowski-Jan Rey- 
c h m a n, Zaris Diplomatyki Osmansko-Tureckiej, Warszawa 1955.

5. Γιά τή σημασία των kanunnâme βλ. Ö. L. B a r k a n, XV. ve XVI-mci asirlarda 
Osmanli imparatorlugunda ziraî ekonominin hukukî ve mali esaslari, I, Kanunlar, Κων
σταντινούπολη 1943, σ. IX-LXXII. ’Επίσης J. K a b r d a, Ό τουρκικός κώδικας (kanun
nâme) τής Λαμίας, «Ελληνικά» 17(1960) 204, όπου καί βιβλιογραφία.
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Δέν είναι γνωστό για ποιο λόγο καταγράφονται οί Εβραίοι κατά cerna'at 
καί όχι κατά συνοικία. Οί Εβραίοι πού προέρχονταν άπό τή Γερμανία, γνω
στοί ως Aschkenazim, είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη τό 1470, ενώ οί Εβραίοι 
τής ’Ισπανίας, πού ονομάζονταν Sepharadim, εγκαταστάθηκαν στή Θεσσα
λονίκη κατά τά χρόνια 1497-15001. Είχαν έπομένως αρκετά χρόνια περάσει 
άπό τότε ώς τήν εποχή πού έγινε ή καταγραφή καί οπωσδήποτε είχαν όργα- 
νωθεϊ σε συνοικίες μέ κέντρα τις συναγωγές τους.

Φυσικά ή καταγραφή αύτή δέν είναι ή πρώτη πού έγινε στήν πόλη κατά 
τήν περίοδο τής τουρκοκρατίας, ούτε γνωρίζουμε πόσες άλλες προηγήθηκαν 
ή ακολούθησαν. Ή πρώτη έγινε δύο ή τρία χρόνια μετά τήν τελική κατά- 
κτηση κι άναφέρεται άπό τόν ’Ιωάννη ’Αναγνώστη1 2.

'Οπωσδήποτε όμως ή σπουδαιότητα τής καταγραφής πού έχουμε είναι 
αντιληπτή άπό κάθε ερευνητή τής νεοελληνικής ιστορίας. Τό τεφτέρι προσ
φέρει πολύτιμα στοιχεία σχετικά μέ τή Θεσσαλονίκη σέ μιά εποχή, γιά τήν 
οποία πολύ λίγες πληροφορίες έχουμε. Τό τμήμα τού kanunnâme πού βρί
σκεται στήν αρχή δίνει μιά εικόνα γιά τό εμπόριο στήν πόλη τής έποχής έ- 
κείνης, τούς φόρους καί τά κυριότερα προϊόντα της.

Μεγαλύτερη σημασία έχει φυσικά ή άναγραφή των ονομάτων των κα
τοίκων. Μέ αύτή γνωρίζουμε πρώτα άπό όλα τόν ακριβή αριθμό των άρρένων 
κατοίκων όχι μόνον ολόκληρης τής πόλης, άλλά καί κάθε συνοικίας. Βρί
σκουμε επίσης πόσοι ακριβώς ήταν οί χριστιανοί τής Θεσσαλονίκης· άπό 
τούς μουσουλμάνους πού αναγράφονται λείπουν όσοι δέν φορολογούνταν, 
όπως ήταν οί στρατιωτικοί καί οί διάφοροι υπάλληλοι τού κράτους (ehl-i 
'örf). Ό αριθμός τών Εβραίων δέν είναι πλήρης, γιατί δυστυχώς έχει χαθεί 
ένας άγνωστος άριθμός σελίδων άπό τό τέλος τού τεφτεριού μέ ένα τμήμα 
τής καταγραφής τους.

Στό τεφτέρι έπίσης βρίσκουμε ποιές συνοικίες ύπήρχαν στήν πόλη εκατό 
περίπου χρόνια έπειτα άπό τήν τελική της κατάληψη άπό τούς Τούρκους, 
τόσο τις τουρκικές όσο καί τις έλληνικές. Σημαντική είναι ή αναφορά βυζαν
τινών όνομασιών συνοικιών, όπως τού Όμφαλοΰ καί τής Καταφυγής. Πλη
ροφορούμαστε ακόμη ποιές εκκλησίες καί ποιά τζαμιά ύπήρχαν τότε καί 
μπορούμε νά έπισημάνουμε πολλά άπό τά τζαμιά πού ήταν πριν έκκλησίες3.

1. Ap. Ε. Vakalopoulos, A History of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 78.
2. Γιάννη Τσάρα, Ίωάννου ’Αναγνώστου Διήγησις περί τής τελευταίας άλώ- 

σεως τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1958, σ. 60-61. Ή καταγραφή πού αναφέρει ό ’Α
ναγνώστης δέν περιοριζόταν βέβαια μόνο στα κτίρια, άλλα καί στούς κατοίκους.

3. Όλα αύτά τά στοιχεία τά χρησιμοποιώ στή μελέτη μου πού πρόκειται νά έκδοθεΐ 
σύντομα μέ τίτλο «Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας 
(1430-1912)».
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Παρακάτω θά ασχοληθούμε πρώτα μέ τον kanunnâme καί τά στοιχεία 
πού μπορούμε νά άντλήσουμε άπό αυτόν για τήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 
καί επειτα θά εξετάσουμε τήν καταγραφή τών χριστιανών κατοίκων τής 
πόλης.

A'. Ο KANUNNÂME

’Άν καί άπό τόν kanunnâme τής Θεσσαλονίκης τής έποχής αυτής1 σώ
ζεται μικρό μόνο τμήμα άπό τό τέλος του μέ πέντε όλο κι όλο άρθρα, οί πλη
ροφορίες πού προσφέρονται είναι άρκετά σημαντικές. Τά άρθρα πού περι
λαμβάνονται άναφέρονται στούς φόρους γιά τά άμπέλια καί τά προϊόντα τους, 
τά ιχθυοτροφεία, τά «διαπύλια» τέλη, τά τέλη λιμενισμοϋ καί τούς φόρους 
δημητριακών. Παρόλα αυτά όμως μπορούμε νά διακρίνουμε αρκετές λεπτο
μέρειες τής ζωής στή Θεσσαλονίκη τών αρχών τού 16ου αι.

Τά έσοδα άπό τούς φόρους τής Θεσσαλονίκης, τουλάχιστο κατά τήν έ- 
ποχή έκείνη, προορίζονταν γιά τό προσωπικό θησαυροφυλάκιο τού σουλτά
νου- στή σ. lb, πριν άρχίσει ή καταγραφή τών κατοίκων, τίθεται ή έπιγραφή: 
«Βιλαέτι τής Θεσσαλονίκης. Χάσια τού μεγαλειότατου Παντισάχ τού Κό
σμου. Είθε νά αύξάνεται ή κυριαρχία του. Ή ίδια ή Θεσσαλονίκη: Χάσι»1 2.

Στό πρώτο άρθρο τού kanunnâme καθορίζεται ό τρόπος μέ τόν όποιο 
διατίθενται τά προϊόντα τών άμπελιών πού ύπήρχαν στή Θεσσαλονίκη καί 
οί φόροι πού καταβάλλονταν. Τό άρθρο άναφέρεται στά άμπέλια «τής ίδιας 
τής Θεσσαλονίκης» (nefs-i Selânik)- αυτά βρίσκονταν εξω άπό τά τείχη, στά 
περίχωρα. Ύπήρχαν όμως άμπέλια καί χωράφια καί μέσα στήν πόλη, στό 
επάνω τμήμα της. Ήταν πάντως γνωστά τά άμπέλια πού ύπήρχαν στά νοτιοα
νατολικά τής πόλης, στήν περιοχή τής βυζαντινής Καλαμαριάς, ως τά τε
λευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας.

Κανονικά άπό τά προϊόντα τών άμπελιών επρεπε οί άρμόδιοι υπάλληλοι

1. "Ενας άκόμη kanunnâme της Θεσσαλονίκης, κοινός όμως για τήν πόλη αυτή καί 
τά Σκόπια, σώζεται άπό τό 1568-1569 (976). Άναφέρεται όμως στούς όρους πού χρησιμο
ποιούνταν γενικά στήν όθωμανική αύτοκρατορία γιά τήν κτήση τού έδάφους, καί δέν πε
ριλαμβάνει κανένα είδικό για τή Θεσσαλονίκη άρθρο (βλ. Barkan, ό.π., σ. 297-300).

2. «Vilayet-i Selânik. Hashâ-i hazret-i Padisâh-i 'alem, halada mülkühü.Nefs-i Selânik. 
Hassa». ’Εκτός άπό τή Θεσσαλονίκη, στό έγιαλέτι τής Θεσσαλονίκης χάσια τού σουλτάνου 
ήταν έπίσης τά Σιδηροκαύσια (Sidrekapsi), τό Άβρέτ Χισάρ (Κιλκίς), οί Σέρρες, ή Καβάλα 
καί τό Σιδηρόκαστρο (Timur-Hisar). Έπίσης 150 χωριά, 14 γεωργικές περιοχές (mezra’a), 
23 τσιφλίκια, τρία Ιχθυοτροφεία καί μια λίμνη, μέ συνολικό έτήσιο είσόδημα 8.059.108 
άσπρα (Μ. T. G ö k b i 1 g i n, Edirne ve Paja Livasi, Istanbul 1952, σ. 73).

Ό όρος vilayet τό 16ο al. ήταν συνώνυμος μέ τόν όρο eyalet (G ό k b i 1 g i η, ό.π., 
σ. 7).
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να κρατούν τή δεκάτη τής παραγωγής σέ είδος ('ösr-ί hâsil)1. ’Αντί γι’ αυτό 
όμως βλέπουμε ότι κρατούσαν «το άντίτιμο τής δεκάτης» (bedel-i ’osar), έναν 
χρηματικό φόρο πού πλήρωναν συνήθως για τά χωράφια, έπάνω στα όποια 
χτίζονταν οικήματα, ή τά χρησιμοποιούσαν για άλλους σκοπούς έκτος άπό 
τήν καλλιέργεια σιτηρών, όπως για άλώνισμα, για τήν εγκατάσταση άγοράς 
.(pazar), ή για δενδροφύτευση. Έπεκτείνοντας τό νόμο αυτό έπαιρναν bedel-i 
'ösür καί άπό τά χωράφια στά όποια φύτευαν άμπέλια, με βάση τήν καλλιερ
γούμενη έκταση καί όχι τήν παραγωγή, μετατρέποντας έτσι τό φόρο άπό 
φόρο πάνω στά παραγόμενα είδη σέ φόρο τού εδάφους. Μέ τόν τρόπο αυτό ή 
φορολογία γινόταν χρηματική.

Άν καί ή συνήθεια αυτή θεωρούνταν καταπιεστική άπό τό ίδιο τό κρά
τος, στή Θεσσαλονίκη έπικρατούσε άπό τίς αρχές ήδη τού 16ου αί. Είναι έ- 
πομένως περίεργο γιατί άναφέρεται στον kanunnâme ταυτόχρονα μέ μιά άλ
λη, βυζαντινή ασφαλώς, «συνήθεια», τό «μονοπώλιο» (monopolye). Σύμφωνα 
μέ αυτή, έπειτα άπό τή συγκέντρωση τής δεκάτης σέ είδος, τά προϊόντα 
πού έμεναν στά χέρια τού παραγωγού, κρασί καί μούστος κυρίως, σφραγί
ζονταν καί γιά δυό μήνες επιτρεπόταν ή πώληση μόνο των ποσοτήτων πού 
είχαν συγκεντρωθεί ώς δεκάτη. ’Έπειτα άπό τό διάστημα αύτό οί παραγωγοί 
ήταν ελεύθεροι νά άποσφραγίσουν τά προϊόντα τους καί νά τά πουλήσουν ή 
νά τά χρησιμοποιήσουν οί ίδιοι. ’Εφόσον όμως οί άμπελοκαλλιεργητές τής 
Θεσσαλονίκης πλήρωναν τό φόρο σέ χρήμα καί όχι σέ είδος, ή εφαρμογή 
τού «μονοπώλιου» δέν είχε κανένα λόγο.

Είναι όμως δυνατόν τό κρασί πού πουλιόταν κατά τούς δύο αυτούς μήνες, 
νά προερχόταν άπό τήν παραγωγή των ίδιων των τιμαριούχων καί όχι των 
φορολογουμένων καλλιεργητών. 'Οπωσδήποτε ή εφαρμογή τού «μονοπώ
λιου» είχε σκοπό νά ξοδευτούν τά άποθέματα τού κρασιού πού είχαν στά χέ
ρια τους οί σπαχήδες ή οί φοροεισπράκτορες, προτού οί καλλιεργητές αρ
χίσουν νά χρησιμοποιούν ή νά διαθέτουν τή δική τους παραγωγή.

Στον kanunnâme καθορίζονται κατόπιν τά «διαπύλια τέλη» πού πληρώ
νονταν γιά τά προϊόντα πού είσάγονταν στήν πόλη. Έτσι γιά τά σταφύλια 
πού μετέφερε ένα άλογο εΐσπράττονταν πέντε άσπρα καί γιά τό φορτίο ενός 
άμαξιοΰ είκοσι άσπρα. Αύτά ΐσχυαν μόνο γιά τούς μή μουσουλμάνους ραγιά
δες. Οί μουσουλμάνοι δέν φαίνεται νά πλήρωναν τίποτε, κι άκόμη μειωμένα 
κατά πολύ ήταν τά τέλη πού πλήρωναν οί χριστιανοί, εφόσον πουλούσαν 
σταφύλια πού προμηθεύονταν άπό αμπέλι μουσουλμάνου: μόνον ένάμισι 
άσπρο κατά φόρτωμα, χωρίς νά διευκρινίζεται άν αυτό είναι φόρτωμα άλο
γου ή άμαξιοΰ.

1. Γιά τούς διάφορους όρους βλ. παρακάτω στά σχόλια πού συνοδεύουν τή μετάφρα
ση τού kanunnâme.
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Στο τέλος του ’ίδιου άρθρου ύπάρχει μια διάταξη για τά δημητριακά πού 
καλλιεργούνται μέσα στήν πόλη· άπό αύτά είσπράττονταν ή δεκάτη, όχι ό
μως ένας πρόσθετος φόρος επί των δημητριακών, τό salariye, πού άντιστοι- 
χοΰσε συνήθως με τό 1/40 τής παραγωγής.

Τό δεύτερο άρθρο είναι σχετικό μέ τά ιχθυοτροφεία τής Θεσσαλονίκης. 
Πιθανό νά άναφέρεται στά ιχθυοτροφεία πού υπήρχαν στήν περιοχή τής 
Γεωργικής Σχολής, ίσως όμως πρέπει νά συμπεριλάβουμε κι αύτά πού βρί
σκονταν στις όχθες τού Άξιου καί των άλλων ποταμών πού χύνονται στον 
Θερμαϊκό.

Τά Ιχθυοτροφεία ήταν hassa, ανήκαν δηλαδή εξ ολοκλήρου στό σουλτά
νο. ’Ενώ στά ιχθυοτροφεία τού δημοσίου τά μισά άπό τά ψάρια πού πιάνονταν 
άνήκαν στό δημόσιο καί τά μισά στούς ψαράδες1, τά ιχθυοτροφεία τής Θεσ
σαλονίκης παραχωρούνταν γιά εκμετάλλευση μέ πλειοδοσία γιά ένα ορισμέ
νο χρονικό διάστημα, καί ό πλειοδότης, ό «'amil», κρατούσε όλα τά ψάρια 
γιά λογαριασμό του, καταβάλλοντας στό τελωνείο τή δεκάτη.

Στον kanunnâme καθορίζεται καί ένας άκόμη φόρος, χρηματικός αύτός, 
πού άντιστοιχοΰσε μέ τό ενα έκατοστό τής άξίας των ψαριών πού πουλιούν
ταν. Πρέπει νά ήταν βυζαντινός· όνομαζόταν «mayiriye» καί είναι πολύ πι
θανό νά προέρχεται άπό τή λέξη «μαγειρία». 'Οπωσδήποτε δέν άναφέρεται 
σέ άλλον γνωστό kanunnâme- άπό αύτό πρέπει νά συμπεράνουμε ότι άπαν- 
τάται μόνο στή Θεσσαλονίκη. 'Ο φόρος αύτός επιβαλλόταν σέ όλα τά ψά
ρια καί τά θαλασσινά πού άλιεύονταν στή Θεσσαλονίκη. ’Αποτελούσε «τιμά
ριο», δηλαδή ήταν έσοδο τού subasi τής πόλης, πού είχε κυρίως άστυνομικά 
καθήκοντα.

Στό σχετικό μέ τά διαπύλια τέλη άρθρο καθορίζονται τά ποσά πού πλη
ρώνουν όσοι εισάγουν στήν πόλη μαλλιά, κρασιά, πεπόνια καί καρπούζια, 
δημητριακά, καυσόξυλα καί χόρτο. Τό χρηματικό ποσό πού καταβαλλόταν 
καθορίζεται ανάλογα μέ τήν ποσότητα τών είσαγομένων ειδών, εκτός άπό 
τά μαλλιά, τά καυσόξυλα καί τό χόρτο, άπό τά όποια κατακρατούνταν μιά 
ορισμένη ποσότητα. Άπό τό φόρο εξαιρούνταν τό σιτάρι καί τό κριθάρι, 
καθώς καί τό άλεύρι, γιά τά όποια δέν πληρωνόταν κανένας φόρος· ίσως τό 
μέτρο αυτό είχε σκοπό νά τονώσει τήν εισαγωγή τών σιτηρών, τά όποια σπά
νιζαν τήν εποχή εκείνη στή Θεσσαλονίκη. Καί οί φόροι όμως πού πληρώνον
ταν γιά τά άλλα είσαγόμενα είδη δέν ήταν βαρείς.

’Αρκετό ένδιαφέρον παρουσιάζει τό άρθρο πού καθορίζει τά τελωνειακό 
τέλη. Ή ονομασία πού οί Τούρκοι έδιναν σέ αύτά, «Selânik kapudanligin 
rusumi 'adeti», δηλαδή «συνήθεια τών φόρων τού καπετάνιου τής Θεσσαλο

1. Barkan, δ.π., σ. 329.
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νίκης», φανερώνει καί πάλι τή βυζαντινή του προέλευση1. Ό όρος δεν συναν- 
τδται πουθενά άλλου. Ή «συνήθεια» αυτή ήταν άντίστοιχη μέ το «φόρο 
λιμένος» (resm-i liman), πού βρίσκουμε σέ άλλα μέρη, όπως στή Ρόδο καί 
στήν Κώ1 2.

Μέ τίς διατάξεις του άρθρου αύτού καθορίζονται πρώτα τά τέλη έλλι- 
μενισμοΰ, άσχετα μέ όσα πληρώνονταν γιά τή φόρτωση ή εκφόρτωση των 
εμπορευμάτων που μεταφέρονταν3. Διάκριση γίνεται άνάμεσα στά «φράγκι- 
κα» πλοία, τά πλοία μέ οθωμανική σημαία καί τά πλοία νηολογίου Θεσσα
λονίκης. Τά πλοία επίσης χωρίζονται σέ αυτά πού είχαν ολόκληρο θωράκιο 
ή μισό θωράκιο (külek). Ό χαρακτηρισμός «φράγκικο» άναφέρεται στά 
πλοία όλων των κρατών τής Δυτικής Εύρώπης, χωρίς διάκριση.

Κατά τόν έλλιμενισμό τους τά ευρωπαϊκά μεγάλα πλοία έπρεπε νά πα
ραδώσουν στό τελωνείο «ένα κεφάλι ζάχαρη καί είκοσι κομμάτια σαπούνι». 
Τό δικαίωμα άποπλεύσεως ήταν ένα χρυσό φλουρί γιά τά μεγάλα σκάφη καί 
μισό γιά τά μικρά—άκόμη μιά άπόδειξη γιά τή βυζαντινή προέλευση τού 
φόρου, καθώς ή τουρκική φορολογία βασιζόταν στό ασημένιο άσπρο καί 
όχι σέ χρυσά νομίσματα. ’Ιδιαίτερα πληρωνόταν ή προμήθεια παξιμαδιού, 
τού όποιου μεγάλη ήταν ή παραγωγή στή Θεσσαλονίκη4. Γιά κάθε καντάρι 
πού έπαιρναν τά πλοία άπό τό προϊόν αύτό, πλήρωναν ώς τέλος ένα άσπρο. 
Τά πλοία μέ οθωμανική σημαία πλήρωναν δεκαοκτώ άσπρα όταν άπέπλεαν 
καί δέν υποβάλλονταν σέ φόρο γιά τήν προμήθεια παξιμαδιού. Τά πλοία 
νηολογίου Θεσσαλονίκης πλήρωναν κατά τόν απόπλου τους είκοσι άσπρα.

Τό τελευταίο άρθρο τού kanunnâme συμπληρώνει τις διατάξεις γιά τήν 
εμπορία τών σιτηρών, τών προϊόντων τών άμπελιών, τό λινάρι καί τό βαμβά
κι. Γενικά τόσο οί μουσουλμάνοι όσο καί οί μή μουσουλμάνοι κατέβαλλαν 
ώς δεκάτη ('ösür) τό ένα δέκατο τής παραγωγής, ώς salariye όμως οί μουσουλ
μάνοι έδιναν 2,5% καί οί μή μουσουλμάνοι 3% τής παραγωγής τους. Μέ

1. Τό άξίωμα τοϋ «καπετάνιου» τής Θεσσαλονίκης άναφέρεται σέ βενετσιάνικο έγγρα
φο τοϋ 1425 (Κ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 
σ. 66). Ό λιμενάρχης τής Θεσσαλονίκης κατά τό 1751-1752 (1165) όνομαζόταν Selânik 
iskelesinin liman re'isi: ό re'is τοϋ λιμανιού τής σκάλας τής Θεσσαλονίκης ('Ιεροδικαστικό 
’Αρχείο Θεσσαλονίκης, άρ. κώδ. 81, σ. 66). Ή αραβική λέξη re'is (κεφαλή) έχει πάρει στά 
τουρκικά τή σημασία «καπετάνιος». Ή μετάβαση άπό τόν έλληνικό στον τουρκικό άντί- 
στοιχο όρο δέν είναι γνωστό πότε έγινε.

2. Barkan, ο.π., σ. 339.
3. Βλ. καί Β. Κρεμμυδά, Τό έμπόριο τής Πελοποννήσου στό 18ο αιώνα (1715- 

1792), ’Αθήνα 1972, σ. 68.
4. Γιά τήν προμήθεια παξιμαδιού κατά τόν 18ο αί. βλ. Μέρτζιου, ό.π., σ. 407, 

440,451.'Ο Μέρτζιος μεταφράζει άπό τά βενετσιάνικα έγγραφα «γαλέτα», δέν υπάρχει 
όμως άμφιβολία ότι πρόκειται γιά τά «παξιμάδια» τών τουρκικών έγγράφων.
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salariye δεν επιβαρύνονταν τό βαμβάκι τό λινάρι, τά φρούτα καί τά λαχανικά, 
τά προϊόντα δηλαδή πού δέν είχαν αχυρα.

Τό κείμενο τού kanunnâme

I1 Kanu n-ι /2 b a g a t-ι g e b r â n-i nefs-i S e 1 â n i k Nefs-i Selâ- 
nik kâfirleri baglarindan bedel-i ‘ôsr ve monopolye/3 kanun budur ki kendü bal
larmi bozub üziimi sehre tasirub, sehirde satarlar Hisar kapusma/4 gelüb 
her at yüküne beser akçe resim almur ‘Araba yüküne yigirmi akçe resim virürler 
Ama kâfir müsülmân bagmdan/5 üzüm satub olsa üzümi sehre gôtürür yüküne 
bir buçuk akçe resim almur ve sehir sinorunda ekilen gallâtun/6 ‘ôsri almur Sa- 
lariyesi alinmaz

/7K anun-i/8 dalyanha Selânik dalyanlarmun kanum budur ki 
hassa dalyanlardur ‘amile satilur ‘Amil kendü/9 avladub balig-i ‘âmm kabz 
eder ama satilan bahgdan her nerede satilursa ‘ôsrin gümrüge virür Ve yüz 
/10akçede bir akçe «mayiriye» diyü Selânik subasisma virür Ana timar yazilmis- 
dur

/UK a n u n-i/12 evbab-i kala-i Selânik Selânik kalasi kapu- 
larmun rusûmi kanun budur ki koyun yapagisi/13 gelse at yükünden bir yapagi 
ve 'araba yükünden dort yapagi almur Ve her yüki gelse dort yüke bir akçe 
/14almur 'Arabayla fuciyle gelse 'araba buçuk akçe almur Ve kuru mus sehirden 
çikub tasra gitse dort yüküne bir akçe/15 almur Ve yas imis gelse dort yüküne 
bir akçe almur Ve kavun ve karbuz gelse yas imis gibidur Ve yükle/16 pirinç gel
se dort yüke bir akçe almur Ve un ve bugday ve arpa gelse nesne almmaz bular- 
dan gayri hububatdan/17 dort yüke bir akçe alinur Yükle odun gelse yükden bir 
agaç odun almur Ve yükle ot gelse yükden/18 bir demed ot alinur

/19K a n u n-i/20 kapudan-i Selânik Selânik kapudanligmun ru- 
sumi adeti budur ki Frenk kükesi gelse Innonda/21 konse eger bütün külekli o- 
lursa bir bas seker ve yigirmi kahb sabun getirür gidicek aranub/22 destur vi- 
rirler ol vakti bir filori virür Yarim külekli olursa zikr olanun nisfi/23 virür Ve 
Frenk agir bari gelse yigirm kahb sabun getirür gidicek on sekiz akçe almur 

/24Ve zikr olan gemiler peksimad satin alsa kantarda bir akçe alinur Ve 
padisahimiz memleketde Istanboldan/25 ve gayrinden gemiler gelse gitmelü 
olicak on sekiz akçe alinur Bu memleketden olan gemiler/26 peksimad alsalar 
nesne alinmaz Ve Selânik gemilerinden sefere gitseler gidicek her gemiden yi
girmi akçe alinur/27 Ve mükerrer Selânik gemilerinden sefere gitseler gidicek 
her gemiden yigirm akçe alinur Ve Selânik denizinden/28 balik ve istridiya ve 
bularun emsali olam cuzvi mayiriye almur Ve hariçten gelen gemilerden ba- 
zi ki direki veya sereni yenilenmelü olub yenisini alsa eskisini kapudan alur 

/30Kanun-i/31ta'sir-i hububat ve bagat ve gayrihadur Vilayet-i Selânik mü-
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slümanlardan her yüz kilden on kile/32 'ösr ve iki buçuk kile salariye alinur Ve 
kefereden her yüz demedden on demed 'ôçr ve üç/33 demed salariye alinur Ama 
penbeden ve ketandan ve eyu(?) meyveden ve sebzevatdan 'ösr alinur/34 salariye 
alinmaz Ve baglarinun 'ösr alinan yerlerde yildan iki ay mesüline dutlar.

Μετάφραση
Νόμος1 για τά άμπέλια των άπιστων τής ίδιας 

τής Θεσσαλονίκης. Ό νόμος για «τό άντίτιμο τής δεκάτης»1 2 καί 
τό «μονοπώλιο»3 άπό τά άμπέλια των άπιστων τής Θεσσαλονίκης είναι ό 
έξής: Αποσφραγίζοντας4 τά ίδια τους τά άμπέλια μεταφέρουν στην πόλη τά 
σταφύλια καί τά πουλάνε στήν πόλη· άπό τό φόρτωμα5 κάθε άλογου πού ερ-

1. Kanun: Νόμος. Γιά τον έλληνικό αύτόν όρο καί τή χρήση του στις ίσλαμικές χώρες 
καί κυρίως στήν όθωμανική αυτοκρατορία βλ. Η. I n a 1 c ι k, Kanun καί Kanunnâme, 
EP, τ. 4, 558-566, όπου καί βιβλιογραφία.

2. Bedel-i 'oçur: άντίτιμο τής δεκάτης. Σύμφωνα μέ τον kanunnâme τής Κιουτάχιας 
τού 1528(935) «άπό τά άμπέλια καί τούς κήπους είναι οθωμανικός νόμος να λαμβάνεται νό
μιμα "δεκάτη τής παραγωγής” ('ösr-i hasil). Μερικές φορές όμως με καταπίεση τών ραγιά
δων λαμβάνεται "άντίτιμο τής δεκάτης” (bedel-i ôçür)» (Barkan, δ.π., σ. 25). Ό φόρος 
αυτός είσπράττονταν άπό τις γαΐες του δημοσίου ή τις βακουφικές, στις όποιες έπάνω χτί
ζονταν σπίτια καί καταστήματα ή τις χρησιμοποιούσαν γιά άλλους σκοπούς, όπως γιά 
άλώνισμα, γιά τήν έγκατάσταση υπαίθριας άγοράς (παζαριού), γιά τό φύτεμα δάσους κ.λ., 
επειδή αύτές δεν καλλιεργούνταν (Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Te- 
rimleri Sözlügü (Λεξικό όθωμανικών ιστορικών όρων καί έκφράσεων), β' έκδοση, τ. 1, Is
tanbul 1971, σ. 186). Bedel-i 'ôçür πλήρωναν έπίσης όσοι έγκατέλειπαν τή γεωργία καί ά- 
πασχολούνταν μέ κάποιο άλλο έπάγγελμα, όπως άμαξηλάτες, ψαράδες καί έργάτες (B a r- 
k a η, ό.π., σ. 271, 288). Bedel-i 'ösür πλήρωναν καί στήν Πελοπόννησο γιά τά άμπέλια 
πού καλλιεργούσαν, 24 άσπρα γιά κάθε στρέμμα (Barkan, ό.π., σ. 328). Τόν ίδιο φόρο 
είσέπρατταν καί γιά τις κυψέλες (Barkan, ό.π., σ. 26, 329).

3. Monopolye: μονοπώλιο. Ό φόρος αυτός, βυζαντινός άσφαλώς, όπως δείχνει καί ή 
όνομασία του, έπιβαλλόταν στό κρασί καί στό μούστο- κατά τούς δύο πρώτους μήνες άπό 
τήν παραγωγή τους άπαγορευόταν στούς παραγωγούς να τά πουλήσουν. Κατά τό διάστημα 
αυτό πουλούσαν τήν ποσότητα πού κρατούσαν άπό τά προϊόντα αΰτά ώς δεκάτη oisubasi 
καί οί σπαχήδες, σέ τιμή πού οί ίδιοι καθόριζαν. Τό κρασί πού εμενε στα χέρια τών παρα
γωγών σφραγιζόταν ώσπου να περάσουν οί δύο αύτοί μήνες. Τότε μόνο άποσφραγιζόταν 
(mühiir bozmak) καί πουλιόταν (Barkan, ό.π., σ. 99, 290, 305, 393). Σέ πολλές περιοχές 
τό διάστημα τού monopolye ήταν δυό μήνες καί δέκα μέρες (Barkan, ό.π., σ. 270, 291, 
302, 307, 321) κι άλλού 75 μέρες (ό.π., σ. 283). Στή Θεσσαλονίκη ή διάρκεια τού monopo
lye ήταν δυό μήνες, όπως καθορίζεται στον τελευταίο kanun.

4. Baglar ι bozup: άποσφραγίζοντας τά άμπέλια. Ό όρος συναντάται καί σέ kanunnâ
me τού λιβά Kopan Çamanturna (;) τής έποχής τού Σελίμ Β' (1566-1574). Πρέπει νά δη
λώνει τήν άποσφράγιση τών προϊόντων τών άμπελιών.

5. Yük: φορτίο, φόρτωμα ένός μεταγωγικού ζώου, πού ποικίλλει σέ βάρος άπό τόπο 
σέ τόπο (Ka b r d a, Ό τουρκικός κώδικας τής Λαμίας, σ, 213-214). Τό φορτίο ένός άμα- 
ξιοΰ ύπολογιζόταν ίσο μέ τέσσερα φορτώματα ζώου.
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χεται στήν πύλη του κάστρου1 είσπράττεται φόρος1 2 3 πέντε άσπρα3- γιά ένα 
φόρτωμα αμαξιού είσπράττεται φόρος είκοσι άσπρα. "Αν όμως ένας άπιστος 
πάρει νά πουλήσει σταφύλια από αμπέλι μουσουλμάνου, έφόσον φέρνει τά 
σταφύλια στήν πόλη, είσπράττεται γιά κάθε φόρτωμά του φόρος ένάμισι 
άσπρο. Άπό τά δημητριακά πού καλλιεργούνται μέσα στά όρια τής πόλης 
είσπράττεται δεκάτη- salariye4 άπό αυτά δεν είσπράττεται.

Νόμος των ιχθυοτροφείων. Ό νόμος των ιχθυοτροφείων 
τής Θεσσαλονίκης είναι ό έξής: Είναι ιχθυοτροφεία hassa5. Πουλιούνται 
στον 'amil6. Ό 'amil ψαρεύει (μέ τούς ανθρώπους του) ό ίδιος καί πιάνει όλα 
τά ψάρια. Άπό τά ψάρια πού πουλά, όπου κι άν τά πουλήσει, δίνει τή δεκά
τη στό τελωνείο. "Ενα άσπρο στά έκατό δίνει ώς mayiriye7 στον subasi8 τής 
Θεσσαλονίκης. "Εχει γραφεί γι’ αυτόν ώς τιμάριο.

Νόμος των πυλών τού κάστρου τής Θεσσαλο
νίκη ς. Ό νόμος τών πυλών τού κάστρου τής Θεσσαλονίκης είναι ό έξής: 
"Αν έλθει (δέμα) μαλλιού προβάτου9, παίρνεται ένα (δέμα) μαλλιού άπό τό

1. Hisar: φρούριο, κάστρο. Δηλώνει έπίσης τήν τειχισμένη πόλη. Στά κτηματολογικά 
κατάστιχα της Θεσσαλονίκης δηλώνει τό τείχος πού τήν περιέβαλλε.

2. Resim: Κάθε φόρος πού δέν καθορίζεται άπό τό Κοράνιο.
3. Γιά τό άσπρο (akçe) βλ. Β. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η, Ή Κεντρική καί Δυτική Μακε

δονία κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 78-79, όπου καί βιβλιογραφία.
4. Salariye: φόρος γιά τά δημητριακά, πού είσπράττονταν συνήθως μαζί μέ τή δεκάτη 

άπό τό σπαχή (Barkan, δ.π., σ. 10, 20, 49, 115). Ειδικά άρθρα καθόριζαν άπό ποιά 
προϊόντα είσπράττονταν καί άπό ποιά δέν είσπράττονταν ό φόρος αυτός (Barkan, σ. 
51, 118, 276, 281). ’Αντιστοιχούσε στό 1/40 τής παραγωγής (Barkan, σ. 65, 115, 117), 
Γιά τά άμπέλια άλλοϋ πληρωνόταν (Barkan, σ. 293) κι άλλοϋ δέν πληρωνόταν (B a r- 
k a η, σ. 65). Σέ μερικά μέρη ήταν τό 1/30 τής παραγωγής (Barkan, σ. 312). Ό φόρος 
αύτός δέν καθοριζόταν άπό τόν ίερό νόμο (çari'ya), όπως γινόταν μέ τή δεκάτη (Barkan, 
σ. 339).

5. Hassa: Ό όρος δηλώνει κυρίως τις γαϊες πού δίνονταν στόν τιμαριούχο γιά νά τις 
καλλιεργεί ό ίδιος- αύτές δέν παραχωροΰνταν μέ tapu σέ χωρικούς, όπως οί άλλες γαϊες 
ένός τιμαρίου, άλλά καλλιεργούνταν άπό «μισιακάρηδες» καί τήν παραγωγή τή μοιράζον
ταν άπό μισή ό τιμαριούχος καί ό καλλιεργητής (I n a 1 c ι k, ό.π., σ. XXX). Τί δηλώνει 
όμως άκριβώς ό όρος έδώ δέν είναι φανερό. Ίσως τά Ιχθυοτροφεία θεωρούνταν ώς προσω
πικά κτήματα τού σουλτάνου.

6. 'Amil: «πράκτορας». Δηλώνει συνήθως τόν έκμισθωτή φόρων.
7. Mayiriye. Ό όρος άναφέρεται πιό κάτω πάλι σχετικά μέ τά ψάρια καί τά στρείδια πού 

ψαρεύονται στόν κόλπο τής Θεσσαλονίκης. Στούς kanunnâme πού δημοσίεψε ό Barkan δέν 
άναφέρεται.

8. Subasi: «ό έπικεφαλής τού στρατού». Γιά τό άξίωμα αύτό βλ. Δ η μ η τ ρ ι ά δ η, 
ό.π., σ. 374.

9. Yapagi: «Wool, especially the wool of a sheep shorn in the spring (Redhouse: 
Yeni Türkçe-Ingilzce Sözlük, Istanbul 1968, σ. 1241). Στή βουλγαρική έκδοση μεταφράζε
ται ώς «δέρμα προβάτου».
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φόρτωμα άλογου καί τέσσερα (δέματα) μαλλιού άπό τό φόρτωμα άμαξιου. 
για κάθε φόρτωμα πού έρχεται, στα τέσσερα φορτώματα είσπράττεται ένα 
άσπρο. "Αν έρχονται μέ αμάξι ή μέ βαρέλι, γιά ένα άμάξι είσπράττεται μισό 
άσπρο- αν είναι ξηροί (καρποί) καί βγαίνουν άπό τήν πόλη καί πηγαίνουν 
στήν επαρχία, είσπράττεται ένα άσπρο γιά τέσσερα φορτώματα. "Αν είναι 
χλωροί (καρποί) κι έρχονται (στήν πόλη), γιά τέσσερα φορτώματα εϊσπράτ- 
τεται ένα άσπρο. "Αν έρχονται (στήν πόλη) πεπόνια ή καρπούζια, είναι σάν 
νά ήταν χλωροί (καρποί). "Αν έλθει ρύζι μέ φόρτωμα, είσπράττεται ένα ά. 
σπρο γιά τέσσερα φορτώματα. "Αν έλθει άλεύρι, σιτάρι καί κριθάρι, δέν είσ- 
πράττεται τίποτε. Εκτός άπό αυτά, άπό τά άλλα δημητριακά είσπράττεται 
ένα άσπρο γιά κάθε τέσσερα φορτώματα. "Αν έλθουν καυσόξυλα μέ φόρτωμα, 
παίρνεται άπό κάθε φόρτωμα ένας κορμός ξύλα. "Αν έλθει χόρτο μέ φόρτωμα, 
άπό κάθε φόρτωμα παίρνεται ένα δεμάτι χόρτο.

Νόμος τού καπετάνιου1 τής Θεσσαλονίκης. Ή 
συνήθεια των φόρων τού καπετανάτου τής Θεσσαλονίκης είναι ή έξής: "Αν 
έλθει φράγκικο καράβι1 2 κι άράξει στο λιμάνι, άν είναι μέ ολόκληρο θωρά
κιο (külekli)3 φέρνει ένα κεφάλι ζάχαρη καί είκοσι κομμάτια σαπούνι. "Οταν 
ζητήσει νά φύγει, τού δίνουν άδεια· τότε δίνει ένα φλουρί. "Αν είναι μέ μισό 
θωράκιο δίνει τό μισό τού άναφερθέντος. "Αν έλθει βαρύ φορτίο4 φράγκικου 
πλοίου φέρνει είκοσι κομμάτια σαπούνι· όταν φύγει, είσπράττονται δεκαο
κτώ άσπρα. "Αν τά πλοία πού άναφέρθηκαν άγοράσουν παξιμάδι5, είσπράττε- 
ται ένα άσπρο στό καντάρι6. "Αν έλθουν πλοία στή χώρα του σουλτάνου μας 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί άπό άλλα μέρη, όταν πρόκειται νά φύγουν7, 
είσπράττονται δεκαοκτώ άσπρα. "Αν τά πλοία πού είναι άπό τή χώρα αυτή 
πάρουν παξιμάδι, δέν είσπράττεται τίποτε. "Αν πλοία τής Θεσσαλονίκης ξε
κινήσουν γιά ταξίδι, άπό κάθε πλοίο πού πρόκειται νά φύγει είσπράττονται 
είκοσι άσπρα. Καί κάθε φορά πού πλοία τής Θεσσαλονίκης θά ξεκινήσουν 
γιά ταξίδι, άπό κάθε πλοίο πού πρόκειται νά φύγει είσπράττονται είκοσι ά

1. Kanun-i kapudan-i Selânik. Άλλος ένας φόρος ιδιαίτερος για τή Θεσσαλονίκη. Ό 
ίδιος φόρος, ένα φλουρί άπό πλοία külekli, είσπράττονταν στή Ρόδο καί στήν Κω, σύμ
φωνα μέ τόν kanunnâme τού 1650 (1061), μέ τήν όνομασία resm-i liman (φόρος λιμανιού) 
(Barkan, ό.π., σ. 339, όπου αντί filori διαβάζεται kluri).

2. Küke: an obsolete kind of ship, high in the free board (Redhouse, A Turkish and 
English Lexicon, Constantinople 1890, σ. 1599).

3. Külek: (formerly) a palisaded top to a ship’s mast (Redhouse, ό.π., σ. 1600).
4. Στή βουλγαρική μετάφραση αποδίδεται ως «φορτωμένο μέ ύφάσματα».
5. Στή βουλγαρική μετάφραση αντί «παξιμάδι» μεταφράζεται «ζάχαρι».
6. Kantar: Μονάδα βάρους ίση μέ 44 όκάδες (56,41 χιλιόγραμμα).
7. Ή φράση «όταν πρόκειται νά φύγουν» στή βουλγαρική μετάφραση αποδίδεται: 

«γιά κρυμμένο ψάρεμα».
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σπρα. ’Από τα ψάρια, τά στρείδια καί τα παρόμοια τής θάλασσας τής Θεσσα
λονίκης είσπράττεται mayiriye. "Οταν κάποιο άπό τά πλοία πού έρχονται 
άπό εξω χρειάζεται νά άνανεώσει τήν κεραία1 ή τό κατάρτι του, άν πάρει νέο, 
τό παλιό τό παίρνει ό καπετάνιος.

Νόμος δεκατισμοΰ των άμπελιων, τ ώ ν σιτηρών 
καί των άλλων. Άπό τούς μουσουλμάνους τού βιλαετιού Θεσσαλο
νίκης, άπό κάθε έκατό κιλά1 2 λαμβάνονται δέκα κιλά ώς δεκάτη καί δυόμισι 
κιλά ώς salariye3. Άπό τούς άπιστους άπό κάθε έκατό δεμάτια4 λαμβάνονται 
δέκα δεμάτια ώς δεκάτη καί τρία δεμάτια ώς salariye. Άπό τό βαμβάκι όμως, 
τό λινάρι καί τά διάφορα είδη φρούτα καί λαχανικά δεκάτη είσπράττεται· 
salariye δέν είσπράττεται. Τή δεκάτη των άμπελιων τήν κρατούν υπεύθυνα 
άτομα δυό μήνες τό χρόνο στον τόπο πού λαμβάνεται5».

Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι οί φόροι πού πλήρωναν οί κάτοικοι τής 
Θεσσαλονίκης καί όσοι έμπορεύονταν σέ αύτή στις άρχές τού 16ου αί., δέν 
διέφεραν άπό τούς φόρους πού επιβάλλονταν στά άλλα μέρη τής όθωμανικής 
αύτοκρατορίας. Ό καθορισμός όμως όρισμένων άπό αύτούς μέ τήν ελληνική 
τους άκόμη ονομασία, δείχνει ότι ή παράδοση τής βυζαντινής Θεσσαλονί
κης έπιζοΰσε άκόμη έντονη.

Τή διατήρηση αύτή τής βυζαντινής παράδοσης θά τή δούμε καί παρακά
τω, στήν καταγραφή των όνομάτων των χριστιανών κατοίκων τής Θεσσα
λονίκης.

1. Direk: Κεραία, που έξέχει άπό τήν πρύμνη ένός πλοίου.
2. Kile: Κιλό. Τό κιλό ήταν τό βασικό μέτρο βάρους γιά τά σιτηρά. Διέφερε άπό τόπο 

σέ τόπο.Τό κιλό τής Κωνσταντινούπολης, πού χρησιμοποιούνταν σέ πολλά μέρη,άντιστοι- 
χούσε μέ 18,20 ή 22 όκάδες (F. Β e a u j o u r, Tableau du commerce de la Grèce, Paris 1800, 
τ. I, σ. 118, 193. N.Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956, 
σ. 272, 383, 399. B. Κρεμμυδά, ό.π., σ. 126. R. M a n t r a n, Istanbul dans la seconde 
moitié du XII siècle, Paris 1962, σ. 181. P a k a 11 n, ό.π., τ. 2, σ. 281). Τό κιλό τής Θεσσα
λονίκης τό 1609 άντιστοιχούσε μέ τρία κιλά τής Κωνσταντινούπολης (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 
ό.π., σ. 168) καί τό 1745 μέ 3 3/4 κιλά (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ό.π., σ. 329). Τό κιλό πού χρησιμο- 
ποιόταν στή Σόφια καί στό Σαμάκοβο ήταν 52 όκάδες, καί στό Çehirkôy 54 όκάδες (B a r- 
k a n, ό.π., σ. 251). Υπήρχε έπίσης κιλό 60, καί 80-84 όκάδων (S ν ο r ο n ο s, ό.π., σ. 
86, 383). Ένα φόρτωμα (yük) στή Σεμέντρια άντιστοιχούσε μέ πέντε κιλά τής Κωνσταντι
νούπολης (Barkan, ό.π., σ. 325), ένώ στήν Εύβοια ίσοδυναμοϋσε μέ όκτώ κιλά (Bar
kan, σ. 341). Έπίσης 2,5 κιλά τής Κωνσταντινούπολης άντιστοιχούσαν μέ ένα mud (μόδι) 
στή Σιλίστρια (Barkan, σ. 276), στό Hüdavendigâr (Barkan, σ. 3) καί στό Aydin 
(Barkan, σ. 276), ένώ στό Έρζερούμ ένα mud ήταν ίσο μέ 20 κιλά τής Κωνσταντινού
πολης (Barkan, σ. 69).

3. Salariye: Βλ. παραπάνω. Κι έδω τό salariye είναι τό 1/40 τής παραγωγής.
4. Demed: Άλλος ένας βυζαντινός όρος πού χρησιμοποιείται καί στά χρόνια τής τουρ

κοκρατίας.
5. Ή τελευταία φράση στά βουλγαρικά μεταφράζεται: «Στούς τόπους όπου συγκεν

τρώνεται ή δεκάτη νά διατηρούνται τά κλήματα γιά βοσκή γιά δυό μήνες».
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Β'. Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Τά στοιχεία πού άντλούμε άπό τήν καταγραφή γιά τον άριθμό των χρι
στιανών κατοίκων κατά συνοικίες είναι τά έξης:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10. 

11. 

12.

13.
14.
15.

Συνοικία «Σπίτια» Άγαμοι Χήρες
'Ιπποδρομίου (Podrom) 235 28 97
'Αγίου Μηνά (Ayo Mna) 117 12 41
'Αγίας Πελαγίας (Aya Playa) 251 17 100
Χρυσή (Hrisa) 127 13 54
Όμφαλοΰ (Ufalu) 51 3 15
Καταφυγής (Katafiyi) 80 5 34
’Αχειροποιήτου (Ahiropit) 112 11 49
Άσωμάτων (Asomat) 165 3 57
'Αγίου Δημητρίου (Ayo Dimitri) 25 1 7
Μαύρου Κάλη (Mavri Kali) 9
Όμάδα διαφόρων (Cema'at-i müteferrika) 19
Πρώην έργάτες άλυκών 21
Χριστιανοί τού κάστρου 3
Έπιδιορθωτές καταστημάτων κλπ. 4
Κατασκευαστές τόξων 15

Σύνολο 1224 93 454

Όπως βλέπουμε, γύρω στα 1525 στή Θεσσαλονίκη υπήρχαν δέκα χρι
στιανικές συνοικίες μέ βυζαντινές ακόμη ονομασίες1. Τό σύνολο των χρι
στιανών, πού ό καθένας αποτελούσε καί μια φορολογική μονάδα (hâne), ήταν 
1224, οί άγαμοι (mücerred) 93 καί οί χήρες (bive) 454. Μπορούμε έπομένως 
νά υπολογίσουμε ότι ό συνολικός άριθμός των χριστιανών κατοίκων τής 
Θεσσαλονίκης τότε ήταν περίπου 8.500.

’Εκτός άπό τις δέκα συνοικίες μέ αμιγή χριστιανικό πληθυσμό υπήρχε 
όπως βλέπουμε, καί μιά ομάδα άπό 19 άτομα ή οικογένειες, πού κατοικούσαν 
σκορπισμένοι σε άλλα σημεία τής πόλης. Επίσης τρεις οικογένειες ζοΰσαν 
μέσα στήν ’Ακρόπολη, ένω στά κατοπινά χρόνια ό πληθυσμός της ήταν κα

ί. Ή ταύτιση των συνοικιών αύτών μέ τις συνοικίες πού υπήρχαν στή Θεσσαλονίκη 
κατά τή μεταγενέστερη τουρκοκρατία γίνεται στή μελέτη μου γιά τήν τοπογραφία τής 
Θεσσαλονίκης, πού άναφέρθηκε παραπάνω. Γιά τόν αριθμό των κατοίκων τής Θεσσαλονί
κης κατά έθνικότητα τό 1519 βλ. Μ. T. G ö k b i 1 g i n, Kanunî Süleyman devri bara
onda Rumeli eyaleti livalari, 5 eh ir ve kasabalari «Belleten Türk Tarih Kurumu» 20(1956) 
266. Επίσης Άπ. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, 
σ. 134.
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θαρά τουρκικός. Χωριστά καταγράφονται επίσης 21 άτομα, πού εργάζονταν 
πριν στις αλυκές καί ήταν άπαλλαγμένοι άπό φόρους· δέν γνωρίζουμε γιά 
ποιούς λόγους επαψαν νά άνήκουν στήν προνομιούχο αυτή ομάδα καί έγιναν 
φορολογούμενοι, όπως οί υπόλοιποι κάτοικοι τής πόλης. Δέν είναι έπίσης 
γνωστό που ακριβώς βρισκόταν οί αλυκές στις όποιες έργάζονταν αυτοί. 'Α
λυκές υπήρχαν στήν περιοχή άπό τό μύλο Άλατίνη ώς τό Μικρό Καρα- 
μπουρνού, πού ονομαζόταν «Τούζλα», δηλαδή 'Αλυκή, κοντά στή σημερι
νή Γεωργική Σχολή, καθώς καί στις έκβολές τού Άξιου, στή μικρή λίμνη 
Yagcilar κοντά στό χωριό Κουλακιά (σήμερα Πύργος)1. Πριν άκόμη άπό 
τήν τελική κατάληψη τής Θεσσαλονίκης οί Τούρκοι εμπορεύονταν μέ προ
νομιακούς όρους τό αλάτι πού έβγαινε στήν περιοχή της1 2.

Κατά τούς έπόμενους αιώνες οί έργάτες των αλυκών διατήρησαν τά Ι
διαιτέρά τους προνόμια, όχι όμως τήν πλήρη απαλλαγή άπό τούς έκτακτους 
φόρους. Σέ μιά καταγραφή των διαφόρων ομάδων των κατοίκων τού καζά 
Θεσσαλονίκης πού πλήρωναν τό 1751-1752 (1164) γιά τά έξοδα πού έκαναν 
διάφοροι πασάδες, οί έργάτες αυτοί (tuzciyan) σημειώνονται χωριστά, ώς 
κάτοικοι όμως χωριών γειτονικών καί όχι ώς κάτοικοι τής πόλης. Πληρώ
νουν ένα «κατ’ άποκοπή» (maktu') ποσό, πού ήταν τό μικρότερο άπό όσα πλή
ρωναν οί άλλες ομάδες: μόνο 520,50 γρόσια άπό τό σύνολο τών 31.854 γρο- 
σίων πού πλήρωσε ολόκληρος ό καζάς τής Θεσσαλονίκης· οί κάτοικοι τής 
πόλης, Έλληνες καί Εβραίοι μόνο, πλήρωσαν τότε 8.250 γρόσια3.

’Απαλλαγμένα άπό όλους τούς φόρους ήταν τότε καί τέσσερα άτομα πού 
είχαν ώς καθήκον τήν έπιδιόρθωση τών αύτοκρατορικών κτιρίων καθώς καί 
τών άλλων δημοσίας χρήσεως ιδρυμάτων, όπως ήταν τά λουτρά καί τά κα- 
ραβάν-σεράγια. Στή διάκριση αυτή μπορούμε νά διακρίνουμε τήν έλλειψη 
ειδικευμένων στή συντήρηση παρομοίων κτιρίων χτιστών άνάμεσα στό σύ
νολο τού τουρκικού πληθυσμού τής Θεσσαλονίκης, έκατό χρόνια μετά τήν 
έγκατάσταση σέ αυτή Τούρκων. ’Ασφαλώς οί τέσσερεις πού εξαιρούνται 
ήταν οί πρωτομάστορες. Ή πληροφορία αυτή είναι σημαντική γιά τή μελέτη 
σχετικά μέ τήν άνάπτυξη τής άρχιτεκτονικής στήν οθωμανική αυτοκρατορία.

’Αρκετά μεγάλη ήταν ή όμάδα τών χριστιανών πού κατασκεύαζαν ή έπι- 
διόρθωναν τόξα, καί πιθανόν καί άλλα όπλα (zemberekçi). Αυτοί ήταν δεκα
πέντε συνολικά καί έξαιροΰνταν άπό τόν κεφαλικό φόρο καί τή σπέντζα,

1. Ά. Λ έ τ σ α, Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 11.
2. Μέρτζιου, ο.π., σ. 66.
3. Άρχεϊο 'Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, κώδ. άρ. 81, σ. 37-38. Τά χωριά τών tuzciyan 

ήταν τά Βασιλικά, ή Πισώνα, τό Μεσημέρι, όπου κατοικούσαν καί Τοϋρκοι, τά Τρία Σπί
τια (Uç Εν, σήμερα Νεοχώρι) τό Uzun 'Ali (σήμερα Πλαγιάρι), τό Γκιρέν (σήμερα Μεσό- 
κωμο), ό Γαλαρηνός καί ή Πορταριά Χαλκιδικής καί τό Yeni Köy (Νεοχώρι) (δ.π., σ. 39).
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όχι όμως καί άπό τούς έκτακτους φόρους. Καί αυτοί είχαν μπεράτια (hükm-i 
hümâyûn), με τα όποια άπαλάσσονταν άπό τούς φόρους, εφόσον έκτελοϋσαν 
τά καθήκοντα τους. Δέν είναι γνωστό ώς πότε κράτησε ή άπαλλαγή αυτή.

'Οπλοποιείο στή Θεσσαλονίκη υπήρχε καί κατά τη βυζαντινή έποχή καί 
ονομαζόταν «ζαβαρεΐον»1. Ή λειτουργία του, όπως βλέπουμε, έξακολούθησε 
καί κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας. Είναι πολύ πιθανό αργότερα αύτό 
νά έδωσε τή θέση του στό γνωστό πυριτιδοποιείο πού λειτουργούσε στή 
Θεσσαλονίκη τουλάχιστο ώς τό 17871 2. Οί τεχνίτες του δέν επαψαν νά είναι 
"Ελληνες3. Τό πυριτιδοποιείο βρισκόταν εξι μίλια περίπου έξω άπό τήν πό
λη4, στό χωριό Γραδεμπόριο.

Δύο άκόμη άτομα έξαιροΰνταν άπό τή φορολογία: ό Νικόλας Παλαιο- 
λόγος, κάτοικος τής συνοικίας 'Αγίας Πελαγίας, καί ό Γιάννης Άργυρό- 
πουλος, κάτοικος τής συνοικίας τής ’Αχειροποιήτου. Καί αύτοί είχαν διά
ταγμα γιά τήν άπαλλαγή τους άπό όλους τούς φόρους.

Γιά ποιόν άκριβώς λόγο έξαιροΰνταν άπό τή φορολογία ό ’Ιωάννης Άρ- 
γυρόπουλος δέν αναγράφεται. Πρέπει νά ύποθέσουμε ότι οπωσδήποτε κά
ποιες υπηρεσίες πρέπει νά είχε προσφέρει στούς Τούρκους είτε ό ίδιος είτε 
οί πρόγονοί του. ’Ασφαλώς άνήκε στή γνωστή φαναριώτικη οικογένεια των 
Άργυρόπουλων, τής όποιας ένας κλάδος κατοικούσε στή Θεσσαλονίκη πριν 
άκόμη άπό τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης5.

Προκύπτει τό πρόβλημα ποιά σχέση μπορεί νά είχε ό ’Ιωάννης Άργυ- 
ρόπουλος πού άναφέρεται στήν καταγραφή των κατοίκων τής Θεσσαλονί
κης γύρω στό 1525, με τούς άλλους Άργυρόπουλους πού γνωρίζουμε άπό άλ
λες πηγές. ’Ασφαλώς δέν είναι ό γνωστός λόγιος καί μεταφραστής πολλών 
κλασσικών έλληνικών κειμένων στά λατινικά, πού πέθανε καί τάφηκε στή

1. Μ. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, σ.52.
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ο.π., σ. 440.
3. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, δ.π., σ. 417.
4. Μέρτζιου, δ.π., σ. 417.
5. Για τή μεγάλη φαναριώτικη οικογένεια των Άργυρόπουλων βλ. Σ π. Λάμπρου, 

Άργυροπούλεια, Άθήναι 1910. Π. Ν. Παπαγεωργίου, Έκ τής ιστορίας των βυ
ζαντινών οίκων τής Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 5(1912) 75-79.

Σέ βενετσιάνικο έγγραφο τοΟ 1525 άναφέρονται οί εύγενεΐς τής Θεσσαλονίκης πού 
έπαιρναν ώς τότε «περίθαλψη» άπό τή Βενετία έβδομήντα άσπρα τό μήνα καί τό ποσό αύτό 
αυξάνεται σέ έκατό· άνάμεσά τους αναγράφεται ένας Γιάννης Μελαχροινός, γιος τοΰ 
Γεωργίου Άργυροπούλου καί ένας Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος (Μέρτζιου, ο.π., 
σ. 50-51). Ενός άλλου εύγενοϋς, τοΟ Δημητρίου Άργυροπούλου, αύξάνεται, όπως καί με
ρικών άλλων, ή μισθοδοσία κατά είκοσι άσπρα τό μήνα (Μέρτζιου, δ.π., σ. 52). Ή 
οικογένεια τών Άργυρόπουλων έπομένως βρισκόταν στή Θεσσαλονίκη άπό τις άρχές του
λάχιστο τού 15ου αί. καί δέν κατέφυγε σέ αυτή έπειτα άπό τήν άλωση τής Κωνσταντινού
πολης, δπως ύποστήριξε ό Σπ. Λάμπρος (Άργυροπούλεια, Εισαγωγή, σ. ςγ').
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Ρώμη τό 1490-14911. Ένας άπό τούς γιούς του άναφέρεται ότι ονομαζόταν 
επίσης ’Ιωάννης, αυτό αμφισβητείται όμως άπό τον Σπ. Λάμπρο1 2. "Εναν άλλον 
’Ιωάννη Άργυρόπουλο τον βρίσκουμε τό 1491 νά κινείται έπαναστατικά 
κατά τής βενετσιάνικης εξουσίας στήν Κρήτη3. Μιά μαρμάρινη ταφόπετρα 
έπίσης, πού βρήκε στις αρχές τού αιώνα μας ό Π. Παπαγεωργίου στό δάπεδο 
τού ιερού τής 'Αγίας Σοφίας στή Θεσσαλονίκη, φέρει τήν επιγραφή «Τάφος 
Ίωάννου Άργυροπούλου», μέ γράμματα'τού τέλους τού 15ου αϊ. Ό Παπα
γεωργίου συμπεραίνει ότι ό τάφος βρισκόταν στό νάρθηκα τού ίδιου ναού 
καί οί Τούρκοι χρησιμοποίησαν τήν ταφόπετρα σέ μιά επισκευή τού ναού 
γιά νά καλύψουν τό δάπεδο τού ιερού, κατά τήν εποχή πού αυτός ήταν τζαμί4. 
Τέλος ό Παπαγεωργίου σέ άλλο του άρθρο θέτει τό έρώτημα μήπως ό Ίωά- 
σαφ Άργυρόπουλος, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατά τό 1565-1578, όνο- 
μαζόταν ’Ιωάννης προτού γίνει μοναχός5.

"Αν καί δέν υπάρχει καμιά άλλη μαρτυρία πού νά τήν έπιβεβαιώνει, μπο
ρούμε νά δεχτούμε τήν ύπόθεση τού Σπ. Λάμπρου ότι ό ’Ιωάννης Άργυρόπου- 
λος πού βρισκόταν στήν Κρήτη τό 1461, κατέφυγε στή Θεσσαλονίκη αργό
τερα. Γιά τή στάση του άπέναντι στούς Βενετούς, οί Τούρκοι πρέπει νά τού 
παραχώρησαν άπαλλαγή άπό τούς φόρους, πού συνήθως ήταν κληρονομική. 
Δέν μπορούμε νά ξέρουμε ποιά σχέση ύπάρχει άνάμεσα στον Άργυρόπουλο 
αύτόν καί σέ έκεΐνον πού τάφηκε στήν Αγία Σοφία- πιθανό νά είναι ό ίδιος. 
Τότε αύτός πού άναφέρεται στήν καταγραφή των κατοίκων τής πόλης κατά 
τό 1525, πιθανό νά είναι γιός του, ή, ακόμη πιθανότερο, έγγονός του. Άν ή 
ύπόθεση αυτή είναι σωστή, τότε μπορεί ό τελευταίος νά είναι ό Ίωάσαφ, 
προτού άκόμη πάρει τό ιερατικό σχήμα. Σ’ αύτό τό συμπέρασμα μάς βοηθά 
νά καταλήξουμε καί ή παρατήρηση ότι κατά τήν καταγραφή ό ’Ιωάννης Άρ- 
γυρόπουλος συγκαταλέγεται άνάμεσα στούς άγαμους.

Άν ό τάφος άνήκε στον ’Ιωάννη Άργυρόπουλο τής καταγραφής, τότε 
αυτός πρέπει νά χρονολογηθεί όπωσδήποτε πριν άπό τόν ’Οκτώβριο τού 
1524, χρονολογία μετατροπής τής Αγίας Σοφίας σέ τζαμί άπό τόν μεγάλο

1. Λάμπρου, ο.π., Εισαγωγή, σ. ξβ'-ξγ'. Έπίσης Άπ. Βακαλόπουλου, 
Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1961, τ. Α', σ. 326 κ.έ.

2. Λάμπρου, δ.π., ΕΙσαγωγή, σ. ο'.
3. Λάμπρου, ο.π., Εισαγωγή, σ. ή'.
4. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 76. Τ ο 0 ίδιου, Γεωργίου τοϋ ΑΙτωλοϋ τά εις 

Ίωάσαφ τόν Άργυρόπουλον Θεσσαλονίκης μητροπολίτην ήρωελεγεϊα, ΒΖ 18 (1909) 
152-153. Λάμπρου, δ.π., σ. ή -ήα'.

5. Παπαγεωργίου, Γεωργίου του Αίτωλοϋ... ήρωελεγεϊα, σ. 153. Γιά τόν Ίωά
σαφ Άργυρόπουλο βλ. Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Θεσσαλονικέων μητροπολιται άπό Θεω- 
νά τοϋ άπό ήγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520-1578), ΒΖ 12(1903) 139-152. 
L. Petit, Les Évêques de Thessalonique, «Échos d’Orient» 5(1902) 151.
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βεζίρη καί μπεηλέρμπεη τής Ρούμελης Makbul Ibrahim Pasa1. Ή καταγρα
φή έπομένως στην περίπτωση αυτή πρέπει νά έγινε άνάμεσα στά χρόνια 1520, 
έπειτα δηλαδή άπό τήν ανάρρηση στον όθωμανικό θρόνο τοϋ σουλτάνου 
Σουλεϊμάν, καί 1524.

Ή ταύτιση όμως αυτή δέν μπορεί νά επιβεβαιωθεί καί άπό άλλες πηγές, 
γι’ αυτό καί μόνον ως υπόθεση μπορεί νά προβληθεί.

Έκτος άπό τόν ’Ιωάννη Άργυρόπουλο, πού έμεινε στή συνοικία τής 
’Αχειροποιήτου, στό τεφτέρι άναφέρονται κι άλλοι μέ τό ίδιο έπώνυμο: στή 
συνοικία τής 'Αγίας Πελαγίας κατοικούσαν ένας Δημήτρης, ένας Μανώλης 
Άργυρόπουλος καί μιά Μάρα, χήρα Άργυρόπουλου, πού καταγράφεται μά
λιστα πρώτη άπό όλες τις χήρες τής συνοικίας. ’Επίσης στήν όμάδα τών 
«διαφόρων» υπήρχαν ένας Σάνης κι ένας Δήμος Άργυρόπουλος. Γι’ αυτούς 
δέν βρέθηκαν περισσότερες πληροφορίες.

Ό δεύτερος κάτοικος τής πόλης πού έξαιρεϊται άπό τή φορολογία είναι 
ο Νικόλαος Παλαιολόγος, κάτοικος τής συνοικίας Αγίας Πελαγίας κι αυ
τός. "Οπως είναι γνωστό, οί Παλαιολόγοι ήταν σκορπισμένοι σέ πολλά μέρη 
τόσο τής Ελλάδος όσο καί τής Δύσης* 2. Ένας Νικόλαος Παλαιολόγος άνα- 
φέρεται ό ci τό 1496 ήταν άρχηγός ιππέων στή Δαλματία3. 'Ένας άλλος μέ τό 
ίδιο όνομα έκτελέστηκε μαζί μέ τρεις άκόμη Παλαιολόγους, τόν ’Ανδρόνικο, 
τόν Θεόδωρο καί τόν Δημήτριο, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1537 στό Άργος άπό 
τόν Kasim Pasa, sancak-beyi τού Μωρία, κατά τήν προσπάθεια τών ’Οθωμα
νών νά καταλάβουν τό Ναύπλιο καί τήν Κέρκυρα άπό τούς Βενετούς4. Δέν 
είναι δυνατό νά γνωρίζουμε αν ό Νικόλαος Παλαιολόγος τοϋ τεφτεριοϋ έχει 
καμιά σχέση μέ τούς παραπάνω.

Άλλοι Παλαιολόγοι πού ζοϋσαν στή Θεσσαλονίκη τήν εποχή τής κα
ταγραφής είναι ό Μανώλης Παλαιολόγος, κάτοικος τής συνοικίας Ιππο
δρομίου, καί οί Άλέξης καί Χαμαμύτης(;) Παλαιολόγοι, κάτοικοι τής συνοι
κίας Αχειροποιήτου. Υπάρχει άκόμη ένας Παλαιολόγος Άλαυρά, πού 
κατοικούσε κι αυτός στό Ιπποδρόμιο. Γι’ αυτούς δέν είναι γνωστό τίποτε 
περισσότερο. Τό ίδιο δέν υπάρχουν πληροφορίες καί γιά τούς άλλους κα

ί. Ή άκριβής χρονολόγηση τής μετατροπής σέ τζαμί τής Αγίας Σοφίας έρευνάται 
στή μελέτη μου για τήν τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης πού άναφέρθηκε πιό πάνω.

2. Για τούς Παλαιολόγους βλ. Γ. Ε. Τ υ π ά λ δ ο υ, Οί άπόγονοι τών Παλαιολό- 
γων μετά τήν άλωσιν, ΔΙΕΕ 8 (1922) 129-157. ’Επίσης Α. Μουστοξύδου, ’Ιωάν
νης Παλαιολόγος καί άλλοι τού αυτού έπωνύμου, «Έλληνομνήμων» 1(1843) 295-302.

3. Γ. Ε. Τ υ π ά λ δ ο υ, ό.π., σ. 149.
4. Δωροθέου τού Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν περιέχον έν συν

άψει διαφόρους καί έξόχους ιστορίας, Ένετίησιν 1681, σ. υλζ' (βλ. K. Ν. Σ ά θ α, Τουρ- 
κοκρατουμένη Ελλάς, Άθήναι 1869, σ. 120-121). Γιά τόν Kasim Pasa βλ. I. Η. D a n i ç- 
menil, Izahli Osmanli Tarihi Kronolojisi, Istanbul 1948, τ. 2, σ. 196-197.
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τοίκους τής Θεσσαλονίκης μέ γνωστά βυζαντινά έπώνυμα, όπως Μι'χάλης 
Λάσκαρης, Θεοδώρα Λάσκαρη, Μαρία Μελισσινοΰ, Θεοδώρα Κομνηνοϋ, 
Θωμαή Μελαχροινοΰ καί πολλά άλλα.

Στην καταγραφή των όνομάτων τών κατοίκων βλέπουμε πώς συνήθως 
κάθε οικογενειάρχης ή άγαμος καταγράφεται μέ το κύριο όνομά του καί το 
όνομα τοϋ πατέρα του. ’Αρκετοί είναι αυτοί πού χαρακτηρίζονται μέ το ε
πάγγελμά τους, όπως τσαγκάρης, ράφτης, παπουτσής, καλαφάτης, μαχαιράς, 
γαϊδουριάρης, μακελάρης, μαρμαράς, μυλωνάς, μπογιατζής κλπ. 'Υπάρχουν 
επίσης, όπως ήδη έχουμε δει, αρκετοί μέ έπώνυμο άντί γιά πατρώνυμο, όπως 
Γαυράς, Γκλαβάς, Καμπανάρης, Άργυρόπουλος, Παλαιολόγος, Κροντη- 
ράς, Μονομάχος, Μαυρανίτης, Μελισσινός, Μαλάκης, Κρητικόπουλος, Πα- 
παδόπουλος. Μερικοί χαρακτηρίζονται άπό τον τόπο καταγωγής τους, ό
πως Άρναούτης, Σερεσλής, Έλμπασάν, Κορφιάτης, υπάρχει μάλιστα κι έ
νας Καμαριώτης. ”Αλλοι φέρουν τήν ένδειξη «γαμπρός», ή «υπηρέτης» κά
ποιου άλλου. ’Αρκετοί έχουν τό χαρακτηρισμό «καλόγερος» καί ένας άνα- 
φέρεται ώς «μονόφθαλμος». Οί άγαμοι, τών όποιων ό άριθμός σημειώνεται 
στό τέλος τής καταγραφής τών κατοίκων κάθε συνοικίας μαζί μέ τούς οι
κογενειάρχες πού χαρακτηρίζονται ώς hâne (σπίτια), κατά τήν καταγραφή 
τών όνομάτων δέν φέρνουν τή συνηθισμένη ένδειξη «mücerred». Πρέπει 
όμως νά συμπεράνουμε ότι καταγράφονται έπειτα άπό τούς οικογενειάρχες 
καί πριν άπό τις χήρες, όπως συμβαίνει σέ παρόμοιες καταγραφές άλλων πε
ριοχών.

Εντύπωση κάνει ό μεγάλος άριθμός άπό χήρες πού υπήρχε στήν πόλη. 
Άπό τίς 1678 χριστιανικές οικογένειες πού υπήρχαν κατά τήν καταγραφή 
στή Θεσσαλονίκη, άφήνοντας έξω άπό τήν άρίθμηση τούς 93 άγαμους, οί 
454, δηλαδή τό 27%, ήταν οικογένειες χωρίς πατέρα. ’Ανάμεσα στίς χήρες 
ύπάρχουν 28, στις όποιες δέν αναγράφεται τό όνομα τού νεκρού συζύγου. 
’Ίσως αυτές νά ήταν μοναχές, πού καταγράφηκαν ώς χήρες. Ύπάρχουν επίσης 
δύο χήρες, τών όποιων οί άντρες ήταν Τούρκοι ή είχαν έξισλαμιστεϊ.

’Αξιοπρόσεκτη είναι ή ύπαρξη μέσα στήν πόλη ενός μικρού αριθμού 
άπό bastina. Στή συνοικία τής Καταφυγής υπήρχαν τέσσερεις, τής ’Αχειρο
ποιήτου δύο καί τών Άσωμάτων τρεις- συνολικά δηλαδή υπήρχαν εννιά. Οί 
bastina άριθμοΰνται στό τέλος κάθε συνοικίας μαζί μέ τούς άγαμους.

Ή bastina, σλαβικής προελεύσεως λέξη πιθανώς, δηλώνει μιά αγροτική 
έκταση, ή οποία άντίθετα άπό τά άλλα καλλιεργούμενα έδάφη πού ανήκαν 
στό κράτος, άποτελοΰσε ιδιοκτησία χριστιανού υπηκόου. Γι’ αύτό μπορού
σαν νά τήν κληρονομήσουν τά παιδιά του1. Επομένως δέν άνήκει στις γαϊες

1. Barkan, ό.π., σ. 96.
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πού δίνονταν ώς τιμάριο στούς σπαχήδες1. Γι’ αύτό καί ένώ πλήρωναν οί 
κάτοχοί της τή δεκάτη στο κρατικό ταμείο, δέν πλήρωναν τή σπέντζα πού 
είσέπραττε ό σπαχής1 2. Κάθε bastina πλήρωνε τούς φόρους σέ μικρότερη 
αναλογία άπό τούς άλλους φορολογούμενους3. Ή διαδοχή τής κυριότητας 
στούς κληρονόμους καί οί ύποχρεώσεις τους καθορίζονταν μέ ιδιαίτερες 
διατάξεις4.

Ή ύπαρξη κτημάτων bastina μέσα στό χώρο τής Θεσσαλονίκης άπο- 
δεικνύει ότι στήν πόλη ύπήρχαν ακόμη κατά τις άρχές τού 16ου αί. άκατοί- 
κητες περιοχές, πού χρησιμοποιούνταν γιά καλλιέργεια.

Ή μεγαλύτερη, κατά τή γνώμη μου, αξία τού τεφτεριοϋ τής Θεσσαλο
νίκης πού έξετάζουμε, βρίσκεται στά ίδια τά ονόματα των κατοίκων τής πό
λης καί ειδικά των χριστιανών. Ή καταγραφή τόσων ονομάτων είναι ιδιαί
τερα πολύτιμη, γιατί μάς δίνει τή σύνθεση τού χριστιανικού πληθυσμού 
τής πόλης έναν ολόκληρο αιώνα έπειτα άπό τήν κατάκτησή της.

Εντυπωσιακή είναι ή άναγραφή ένός πλήθους βυζαντινών ονομάτων 
καί επιθέτων. Τά περισσότερα βέβαια ονόματα είναι συνηθισμένα καί σή
μερα έλληνικά. Ένας αριθμός σλαβικών ονομάτων δείχνουν νοτιοσλαβική 
μάλλον προέλευση παρά βουλγαρική· είναι γνωστό τό ενδιαφέρον τού Γεωρ
γίου Μπράνκοβιτς, ήγεμόνα τής Βόρειας Σερβίας, γιά τήν απελευθέρωση 
πολλών αιχμαλώτων συμπατριωτών του άπό τούς κατοίκους τής πόλης μετά 
τήν άλωσή της5. Τά όνόματα αυτά αργότερα δέν συναντώνται, πράγμα πού 
δείχνει ότι σιγά σιγά αύτοί αφομοιώθηκαν άπό τόν πολύ πιό ισχυρό έλλη- 
νικό πληθυσμό τής πόλης. 'Υπάρχουν άκόμη άρκετά όνόματα άλβανικής 
καταγωγής. Τέλος πολλά όνόματα πού άναφέρονται στήν καταγραφή σώ
ζονται καί σήμερα στήν πόλη. Έτσι τό τεφτέρι άποτελεΐ έναν κρίκο στήν 
αλυσίδα πού ένώνει τή σημερινή πόλη μέ τή Θεσσαλονίκη τής ύστερης βυ
ζαντινής έποχής κι άποδεικνύει γιά μιά φορά άκόμη τή συνέχεια τής παρου
σίας τού ίδιου λαού στήν πόλη γιά περισσότερα άπό πεντακόσια χρόνια.

Ή βουλγαρική όμως μετάφραση τών ονομάτων τών κατοίκων τής πόλης

1. Στήν περίπτωση πού πέθαινε ένας χωρικός πού καλλιεργούσε άγρούς τιμαρίου, οί 
γιοί του ή οί πλησιέστεροι συγγενείς του είχαν άπλώς τό δικαίωμα νά ζητήσουν από τόν 
τιμαριούχο σπαχή να συνεχίσουν τήν καλλιέργεια τών γαιών, αφού πλήρωναν πρώτα τό 
φόρο resm-i tapu (φόρο υποταγής). Τό φόρο αύτό, καθώς καί μερικούς άλλους, δέν πλή
ρωναν οί κάτοχοι bastina.

2. Barkan, δ.π., σ. 59.
3. Barkan, δ.π., σ. 292.
4. Barkan, δ.π., σ. 293-294.
5. Αρ. Ε. Vakalopoulos, A History of Thessaloniki, σ. 74. Για τήν έγκατάστα- 

ση μικρού άριθμοΰ Σέρβων έποίκων στή Μακεδονία από τά μέσα τού Μου αί. καί έπειτα 
βλ. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 
1969, σ. 13 κ.έ., δπου καί βιβλιογραφία.
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έλάχιστα αποκαλύπτει τήν πραγματικότητα αυτή. Τά ονόματα πού κατα
γράφονται στο τεφτέρι, έκτος άπό τά πιό συνηθισμένα, όπως Γιάννης, Γιώρ
γος, Δήμος, Θόδωρος, Κώστας, Μιχάλης, Μανώλης, Νικόλας καί τά γυναι
κεία Ειρήνη, Θοδώρα, Καλή, Μαρία, καί μερικά άκόμη, στή βουλγαρική 
απόδοση έχουν παραμορφωθεί σέ βαθμό πού νά είναι άγνώριστα.

Ή παραποίηση αυτή δεν νομίζω πώς έγινε σκόπιμα, ούτε πώς όφείλεται 
σέ άνικανότητα του μεταφραστή. Ό Nikola Popov, πού έχει πεθάνει πριν 
άπό λίγα χρόνια, ήταν ό σεβαστός δάσκαλος όλων σχεδόν των σημερινών 
Βουλγάρων έρευνητών των τουρκικών άρχείων καί ή γνώση του τής τουρκι
κής γλώσσας καί γραφής ήταν βαθειά. Τά σφάλματα, κι αύτά δεν είναι λίγα, 
οφείλονται άπό τή μιά στήν ιδιομορφία τής γραφής siyakat καί άπό τήν 
άλλη στήν άγνοια τών έλληνικών καί ιδιαίτερα τών βυζαντινών όνομάτων.

Τή γραφή siyakat χρησιμοποιούσαν οί υπάλληλοι τού Defter-i Hakanî 
(Αύτοκρατορικοΰ Θησαυροφυλακείου) γιά τά έγγραφα πού είχαν σχέση μέ 
οικονομικά θέματα. Διαφέρει άπό τις άλλες άραβικές γραφές στήν κλίση 
τών γραμμάτων, πού είναι μάλλον όρθια παρά γυρτή, στή μορφή μερικών 
γραμμάτων, στήν ένωση γραμμάτων πού κανονικά δεν ενώνονται μέ τά έπό- 
μενα, καί κυρίως στή σχεδόν παντελή έλλειψη τών τελειών (nokta)· τό τε
λευταίο χαρακτηριστικό είναι πού δημιουργεί τις περισσότερες δυσκολίες 
στήν άνάγνωσή της. Έτσι τό ίδιο «γράμμα» μπορεί νά διαβαστεί μπ, π, γι, ν, 
τ, θ, ανάλογα μέ τόν άριθμό τών τελειών πού θά έπρεπε νά είχαν προστεθεί 
πάνω ή κάτω άπό τό γράμμα. ’Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζει ή άναγνώ- 
ριση τών κ, φ, μ καί τών ντ, β (ή ο, ου), ζ, δ, τζ, καί χ. "Αν προσθέσουμε σέ 
αυτά ότι τις περισσότερες φορές τά φωνήεντα δεν σημειώνονται (τό ε μόνο 
στό τέλος τής λέξης καί όχι πάντοτε), έκτος άπό τό α (πού διαβάζεται κάποτε 
κάποτε καί ε), τό ο (πού διαβάζεται καί ου ή β) καί τό τελικό ι, θά καταλάβου
με πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας πού θέλει νά διαβάσει τή γραφή αύ- 
τή. Ή ίδια λέξη μπορεί νά διαβαστεί μέ πολλούς τρόπους. Οί δυσκολίες πολ- 
λαπλασιάζονται όταν πρόκειται γιά όνόματα άσυνήθιστα καί κάποτε γίνον
ται άνυπέρβλητες.

"Ετσι καταλαβαίνουμε γιατί ένας Βούλγαρος έρευνητής πού δεν γνωρί
ζει τά έλληνικά όνόματα τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής έποχής είναι 
φυσικό νά μή μπορεί νά τά διαβάσει σωστά. ’Αποτέλεσμα είναι μιά σειρά 
άπό άνύπαρκτες λέξεις, πού οΰτε ελληνικές είναι, ούτε άνήκουν σέ καμιά άλ
λη γλώσσα.

Θά ήταν ματαιοπονία νά προσπαθήσει κανείς νά διορθώσει τις λανθα
σμένες αναγνώσεις τής βουλγαρικής έκδοσης. Είναι αρκετό νά συγκρίνου
με μερικές μόνο σειρές άπό όποιαδήποτε σελίδα, γιά νά φανεί πόσα λάθη 
ύπάρχουν. Παίρνουμε γιά παράδειγμα ένα μικρό τμήμα άπό τή σελίδα 13a 
τού χειρογράφου:
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Βουλγαρική έκδοση 
σ. 13a

1 Andronik P ο 1 i r ο n 
Paraskef O v a r a 
Kiriazi Kalafatci 
Andon Paris 
Mihal K o s a n 
Yani G u r a
Mihal Vrana

2 Stadino Apostol 
Ivan Stasi
Yorgi damad-i Milona 
Dimo K a r k o n i 
Malesko Bozidar 
Manko Ivan 
Yorgi Papa-Manol

3 Yan M a m e r u 1 
Yorgi P e n o r 
Todor Yani
Yani Todor 
M e s t r o Kirko 
Yani R a k n i 
Lambrino Çengâr

4 Dimo K a 1 o n e s o 
Mihal L a s a r i 
Angelo Ç e r g a n i 
Papas M a v r i o 
Yan-i diyer K a r i t i 
Papas Mihal
Nikola Yorgi

5 Andrie Dimitri 
Nikola Mili 
Manol S t e r a 
Duka S t e r a 
Manol T a s i n 
Yani A k s i n o 
Todes Yani

6 Yan Todes 
Nikola R a k i n

Σωστή ανάγνωση

’Ανδρόνικος Πολυγυριώτης 
Παρασκευάς Αιβαδάς 
Κυριαζής, καλαφατζής 
Άντώνης Παρτέρης;
Μιχάλης Ντουσάν;
Γιάννης Γαυράς
Μιχάλης Βρανάς
Συναδινός Άροστόδουλου
Πολίτης Στάνσε
Γιώργης, γαμπρός τού Μυλωνά
Δήμος Καρακώτση;
Μέλκος; Λορεντάρη;
Μάγκος Πολίτη 
Γιώργης Παπα-Μανώλη 
Γιάννης Μακρούλη 
Γιώργης ;
Θόδωρος Γιάννη 
Γιάννης Θόδωρου 
Μαστρο-Κύρκος 
Γιάννης, ράφτης 
Ααμπρινός, τσαγκιάρης 
Δήμος Καλοθινός;
Μιχάλης Λάσκαρης 
Άγγελος Χαρκιανή 
Παπα-Μακιός 
άλλος Γιάννης Καρτάλης 
Παπα-Μιχάλης 
Νικόλας Γιώργη 
Άντρέας Δημήτρη 
Νικόλας Μήλη;
Μανώλης Άστέρη 
Δούκας Άστέρη 
Μανώλης Πασπάτη 
Γιάννης, ξένος 
Θοδόσης Γιάννη 
Γιάννης Θοδόση 
Νικόλας, ράφτης
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Yan Vasil 
Evreno Nikola 
Yan Evreno 
Nikola
Yan Kalamos 

7 Stilianu Yemici 
Y a k o Çengiar 
Todor Basario 
Mihal Kali
Stavreno Makromadsi 
Simo Sirmakeç 
Paraskef Nikola

Γιάννης Βασίλη 
Ούρανός Νικόλα 
Γιάννης Ούρανοΰ 
Νικόλας, τιμουρτζής 
Γιάννης Κάλαμος ή Καλαμούσης 
Στυλιανός, γκεμουτζής 
Νάκος, τσαγκιάρης 
Θόδωρος Παστρινός;
Μιχάλης Κάλη 
Σταυρινός Μακρυμάχης 
Σίμος, συρμακέσης 
Παρασκευάς Νικόλα

Στις παραπάνω έφτά σειρές του τεφτεριού καταγράφονται 49 κάτοικοι, 
δηλαδή 98 ονόματα. Άπό αυτά 35 διαβάζονται διαφορετικά στή βουλγαρική 
έκδοση. Μιά αναλογία 35 % είναι άρκετά σημαντική· ή διαφορά είναι πολύ 
μεγαλύτερη αν άφαιρέσουμε τά ονόματα πού αναγνωρίζονται εύκολα, όπως 
Γιάννης, Γιώργης, Δήμος, κλπ., πού άναφέρθηκαν ήδη.

Μερικά από τά πιό χτυπητά λάθη τής βουλγαρικής έκδοσης είναι τά 
παρακάτω:

Agia Slaya άντί 'Αγία Πελαγία Kosta άντί Φωκάς
Agelar μακελάρης Buka Λουκά
Barer μπαρμπέρης Koto Φώτου
Stasen Στάθης Brato Τρανός
Perikâl Τριφύλλης Frika Μαρίκα
Tsiarino ή Stadino Συναδινός Manafida Μεταξά
Stanislav Στανόπουλος Aratnango Γ ραμματικός
Monon Μοθωνάς Kuin Φώτης
Kenu Γκίνης Mirk Μήτρος
Gaura ή Gura Γαυράς Mlakan καλαφάτης
Kanioz Καμπούρης Balaluga Παλαιολόγος
Tzabato Δαμιανού Noies ή Ivan Πολίτης
Esmina ’Ασημίνα Tsu vaiar Καβαλάρης
Pronari Προβατάρης Kemrios Καμαριώτης
Bodre Θοδώρα Polin Πολίτης
Menoments Μονομάχος Efrik ’Ακριβού
Selahrano Μελαχροινός Bahra Μαχαιρά
Yanis Μάνεση Frikoilo Κρητικόπουλος
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Τα παραδείγματα θά μπορούσαν νά συνεχιστούν, έχει όμως, νομίζω, 
φανεί καθαρά πόσο μπορεί νά στηριχτεί κανείς στήν ανάγνωση έλληνικων 
ονομάτων άπό Βούλγαρο ερευνητή.

"Ενα άπό τά πιο συνηθισμένα λάθη, πού παρατηρεΐται καί σέ άλλες βουλ
γαρικές έκδόσεις τουρκικών τεφτεριών μέ έλληνικά όνόματα1, είναι ή λέξη 
«ξένος» (iksenos). Αύτή έπαναλαμβάνεται άρκετά συχνά στά τουρκικά κεί
μενα τού είδους αύτου καί δηλώνει άσφαλώς κάποιον πού δέν κατάγεται άπό 
τόν τόπο, στον όποιο καταγράφεται· γι’ αύτόν τό λόγο δέν άναφέρεται τό 
όνομα του πατέρα του, μιά καί αύτός ήταν άγνωστος έκεΐ, καί στή θέση του 
σημειώνεται ή ένδειξη «ξένος». ’Απόδειξη είναι ότι ή λέξη αύτή δέν συναν- 
τάται ποτέ ώς κύριο όνομα καταγραφόμενου χριστιανού. Οί Βούλγαροι ε
ρευνητές συνήθως τήν άποδίδουν μέ τό άνύπαρκτο όνομα «eksino».

Ό όρος «ξένος», όπως μαρτυρεί καί ή λέξη, πρέπει νά είναι βυζαντινός 
καί νά τόν χρησιμοποίησαν άργότερα καί οί Τούρκοι. Πραγματικά, σέ έγ
γραφο τής Μονής Ξενοφώντος τού 'Αγίου "Ορους πού χρονολογείται άπό 
τό 1309, άναφέρεται ότι ένας Μιχάλης Καπιτωναΐτης καί ή γυναίκα του 
πουλούν τό σπίτι πού είχαν στή συνοικία των Άσωμάτων σέ κάποιον Κρη- 
νίτη Ξένο1 2.

Διαπιστώνοντας τή σωρεία των λαθών τής βουλγαρικής έκδοσης θεώ
ρησα σκόπιμο ότι πρέπει νά «άποκρυπτογραφηθεΐ» καί πάλι τό τμήμα τού 
χειρογράφου πού περιλαμβάνει τά όνόματα των χριστιανών κατοίκων, έλ- 
πίζοντας ότι ή νέα αύτή άνάγνωση θά είναι χρήσιμη γιά τή μελέτη τών όνο- 
μάτων τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης κατά τή μεταβυζαντινή έποχή. Τό 
τμήμα αυτό, μαζί μέ τήν πρώτη σελίδα πού περιέχει τό σωζόμενο μέρος 
τού kanunnàme, δημοσιεύεται στό τέλος τού άρθρου αύτοΰ.

Κάθε σελίδα τού χειρογράφου πού περιλαμβάνει μόνον όνόματα έχει 
21 σειρές· σέ κάθε σειρά άναγράφονται τά κύρια όνόματα έπτά κατοίκων, μέ 
μιά άκόμη ένδειξη: τό όνομα τού πατέρα τους ή τό έπίθετό τους ή τό επάγ
γελμά τους κλπ.

Ή άνάγνωση τών ονομάτων αύτών δέν είναι, όπως άναφέρθηκε ήδη, εύ
κολη τις περισσότερες φορές. Ό συνδυασμός όλων τών πιθανών άναγνώσεων 
σέ πολλές περιπτώσεις δέν έδινε κανένα γνωστό ή πιθανό όνομα. Στις περι
πτώσεις αύτές, εκτός άπό μιά ή δυό δυνατές άναγνώσεις, σημειώνονται μόνον 
όσα γράμματα διαβάζονται μέ βεβαιότητα- όταν ή άνάγνωση είναι άμφίβολη, 
τίθεται μιά τελεία(.) γιά τό γράμμα πού μπορεί νά διαβαστεί ώς π, μπ, γι, ν,

1. Βλ. V. Demetriad.es, Turski izvori za balgarskata istorija, Serija XV-XVI 
(Review), «Balkan Studies» 11 (1967) 212.

2. Actes du Monastir de Xénophon, ed. L. Pétit, «Vijantijskij Vremennik» 10(1903), òp. 
5,9.
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τ, καί θ· δύο τελείες (:) γιά τό γράμμα πού μπορεί νά διαβαστεί ώς ντ, β (ή ο 
ή ου), ζ, δ, τζ καί χ, καί ερωτηματικό (;) όταν μπορεί νά είναι κ, φ, ή μ. ’Ερω
τηματικό έπίσης ακολουθεί μιά λέξη πού ή άνάγνωσή της δέν είναι βέβαιη.

Δέν πρέπει έπίσης νά ξεχνούμε ότι τά φωνήεντα δέν δηλώνονται πάντο
τε· άκόμη, ότι όταν μιά λέξη άρχίζει άπό δύο ή περισσότερα σύμφωνα, οί 
Τούρκοι δέν μπορούν νά τήν προφέρουν καί γι’ αυτό προσθέτουν ενα ι στην 
αρχή τής λέξης συνήθως, πού γράφεται μέ τό γράμμα elif· αύτό όμως διαβά
ζεται καί ώς α, καί δέν είναι πάντοτε εύκολο νά διακρίνουμε άν τό άρχικό 
elif μιας λέξης είναι α ή πρόσθετο ι.

Πρέπει έπίσης νά έχουμε υπόψη μας ότι τις περισσότερες φορές τό τε
λικό «ς» τής ονομαστικής δέν δηλώνεται. Τό ίδιο παρατηρεΐται στις κατα
γραφές ονομάτων ώς τά τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας. Δέν γνωρίζω 
άν ή παράλειψη αυτή είναι γλωσσικό φαινόμενο πού οφείλεται στήν κώφω
ση τού τελικού «ς» στήν τουρκική γλώσσα, ή συνέβαινε νά ρωτά ό Τούρκος 
υπάλληλος τόν ραγιά πώς τόν λένε καί κατέγραφε τό όνομα όπως τό άκουγε, 
χωρίς τό τελικό «ς». Ή έξήγηση αυτή δέν είναι απίθανη, γιατί πολλές φο
ρές βρίσκουμε τά ονόματα μέ τό τελικό «ς», πού δείχνει ότι τότε τό είχε ό 
καταγραφέας ακούσει.

10b,12 ’Άπιστοι
13 Συνοικία Ιπποδρομίου (Podrom)

14 Μανώλης Κώστα Δράμα; 
Τορνίκα; Γιώργη
Στόικος, γαμπρός τού Τορνίκα; 
Γιάννης, ράφτης 
Θόδωρος Γιάννη 
Μανώλης Βάκας 
Στασινός Βάκας

15 Γιώργης Βάκας
' ’Αγαπητός Γεράσιμου 

Θόδωρος Μιχάλη 
Γιώργης Βάκας 
Θόδωρος Ντουκιάνη 
Πέτρος Ντουκιάνη 
Δήμος Πέγιου

16 Γιώργης Πάντσου 
Γιάννης, σαντικάς 
Δήμος Ραντισλάβ 
Θόδωρος Δραγάνα

<Γ)ευράσιος, καλόγερος 
Δήμος, παπουτσής 
Πέτκος Θόδωρου

17 Νικόλας Μάλτου 
Γιώργης Νικόλα 
Δήμος Νικόλα 
Γιώργης Μακρή 
’Αντρείος Γιώργη 
Κυριαζής Σκολάρη 
Ράικος Γιάννη

18 Σταμάτης Ράικου 
Άναστάσης Ντύνου 
Δήμος Ντούμη 
Άντρέας Γιώργη 
Στάγκος Μαρία (ή Μάρτε) 
Μιχάλης, γαμπρός τού Μαγνάδη 
Άντώνης Ντολεντζή;

19 Σταμάτης, Άρναούτης
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Γιάννης, (Ι)ξένος 
Μπόνο; Γιάννη 
Κασσανδρινός Φώτη 
Μανώλης Γραμματικού1 
Παναγιώτης Μανώλη 
Δήμος Φώτη

20 Χριστόδουλος Νικόλα 
Δήμος Μακρή 
Μήτρος, ράφτης 
Κυριάκος Μήτρου 
Σταμάτης, ράφτης 
Δήμος Γεράσιμου 
Δόικος Ράλη1 2

11 a, 1Γιώργης ’Αβάσταχτος 
Δήμος Μονομάχος 
Δήμος Καρατζάς 
Πέγιος Ράλη
Μανώλης Μαστρο-Γιάννου 
Δήμος Κατερινάρη; 
Γιώργης Δήμου

2 Σταυρινός Δήμου 
Θόδωρος Μπενλής; (..λή) 
Μανώλης Θόδωρου 
Λδ.άλ; Μάνουκα 
Θόδωρος Μάνουκα 
Άντρέας ’Αβάσταχτος 
Ραδοσλάβ, ράφτης

3 Χρυσόσκολος Σταυρινοϋ

Μιχάλης Σταυρινοϋ 
Θόδωρος Μαλάκης3 
Μιχάλης Γαυράς4 
Ραδοσλάβ, ράφτης 
Στασινός Ραδοσλάβ 
Κυριαζής Ρούσου

4 Δήμος Κεραμάρη 
Γιώργης Δήμου 
Δήμος Κώστα 
Νικόλας, καλαφάτης 
Νικόλας (I) Βλάχου;
Δήμος Νικόλα 
Κυριάκος Σάκη

5 Δήμος Μπόσκου 
Λαμπρινός Δήμου 
Γιώργης Δήμου 
Κόλος Βαμμένου;
Γιάννης Δέκία 
Πέγιος Πετρή 
Δούκας Άλαυρά 
Παλαιολόγος Άλαυρά 
Γιάννης Άλαυρά 
Νικόλας Χαρκιά 
Μανώλης Νίκου (ή Πέτκου) 
Γιάννης Πέγιου
Γιάννης Πετρή
Γιάννης (I) Στάϊκου ή Στάγκου 

7 Δήμος Γιάννη

1. Ένας Γιάννης Γραμματικός συνανταται ανάμεσα στούς κατοίκους τής Θεσσαλονί
κης τό 1425 (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Ö.π., σ. 51). Πιο κάτω, στην καταγραφή των κατοίκων τής 
συνοικίας Όμφαλοΰ, 'Αγίου Μηνά, Άγιας Πελαγίας καί Αχειροποιήτου, άναφέρονται 
καί άλλοι μέ τό ίδιο έπώνυμο.

2. Τό όνομα Ράλης είναι νορμανδικής καταγωγής. Άπό Ραούλ έγινε Ράλ καί μετά 
Ράλης. Συνανταται ήδη άπό τό 1391 (βλ. D. I. Ρ ο 1 e m i s, The Doukai, A Contribution 
to Byzantine Prosopography, University of London, The Athlone Press 1968, σ. 172). Επίσης 
Ά V τ. X. Χατζή, Οί Ραούλ, Ράλ, Ράλαι (1080-1800), Άθήναι 1909. B. Α. Μυστα- 
κ ί δ ο υ, Οί Ράλλαι, ΕΕΒΣ 5(1928) 257-282.

3. Μαλάκης: ’Αρκετά συνηθισμένο άνομα κατά τήν ύστερη βυζαντινή έποχή (Pole- 
mis, ά.π., σ. 141).

4. Τό άνομα Γαυράς ήταν συνηθισμένο άπό τόν Ilo αί. καί έπειτα. Οί πρώτοι πού τό 
έφεραν κατάγονταν άπό τή Χαλδία (Ρ ο 1 e m i s, ά.π., σ. 120).
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Δήμος Χαρκια 
Νέστωρ "Ιερεμία 
Σίμος Δικόπουλος 
Δήμος Σίμου 
Στέφανος, ξένος 
Γιάννης Άλέξη

8 Μανώλης Πολίτη 
Νικόλας, ξένος 
Δήμος Νικόλα 
Μιχάλης Άδραμυτινός 
’Αλέξιος Μιχάλη 
Δήμος Νίκου
Ράλης Μαλευάρα;

9 Δήμος Πιάλη ; (,.αλ)
Γιώργης Καβαλάρης 
Παρασκευάς, παπουτσής 
Άντρέας Γιώργη 
Άργυρός Γιώργη 
Δούκας Παπα-Κώστα 
Γιώργης Καμαριώτης

10 Θόδωρος, γαμπρός του Μανώλη 
Θόδωρος Γούναρης
Δήμος Κονταρίτης(;)
Σίμος Θόδωρου 
Μπόικος Στάγκου 
Γιάννης Μαυ<ρ>ανίτης 
Νικόλας Χαμουσλά; (Χαμάσηλα;)

11 Θόδωρος Λιόλιου
Γιώργης, γαμπρός του Λιόλιου 
Κυριάκος Σαρόσιμου;
(Ι)Ξάς; Θόδωρου 
Γιώργης Μαυρανίτης 
Νικόλας, παπουτσής 
Δήμος(Γ)Καλαμάρη

12 Νικόλας, Άρμένης 
Δήμος Μακέλα

Κυριάκος Νικόλα 
Νικόλας Νικήτα 
Γιάννης Δήμου 
Θόδωρος Δήμου 
Γιώργης ’Αρχάγγελου

13 Γιάννης ’Αρχάγγελου 
Δήμος ’Αρχάγγελου 1 
Λάζαρος, ξένος
Δήμος Λάζαρου 
Νικόλας Γιώργη 
Γιώργης Δήμου 
Δήμος Κοκολιοϋ

14 Δούκας Παπά 
Κυριάκος Γιώργη 
Μαρίνος, καμπανάρης 
Κυριάκος, σχοινοβάτης (canbaz) 
Νικόλας Μοσκούλα 
Γιώργης Δήμου
Γιάννης Δήμου

15 Κώστας Δήμου 
Μανώλης Σιδερικού 
Γιάννης Σιδερικού 
Γιώργης (Πα)ρασκευα 
Συναδινός1 Πολίτη 
’Ανδρόνικος Όργορόπουλος

(Άργυρόπουλος;)
Μανώλης Άνδρόνικ<ου>

16 Γιάννης Άνδρόνικ<ου>
Άντρέας Ακριβού 
Άσάν, ξένος
Κυριάκος Χριστόφορ(ου) 
Άργυρός Κυριάκου 
Μανώλης Παλοπίδη(Πελοπίδα;) 
Γιάννης Άσημή

17 Δήμος Τζούρας
Δόικος Κοκ.ο.α. (Κομποτά;)

1. Συναδινός: Αύτός πού κατάγεται άπό τά Σύναδα, φρυγική πόλη. Τό όνομα βρίσκεται 
από τις άρχές τού 11ου ai. (Ρ ο 1 e m i s, ό.π., σ. 178).



'O Kanunnâme καί οί χριστιανοί τής Θεσσαλονίκης 353

Άντρέας, ξένος 
Δήμος Άργυροΰ 
Δήμος Δουκιάνου 
Γιάννης Πέτρου 
Ρουσούνο; Ραβαλινοΰ;

18 Γιάννης Μαχαιρα;
Γιώργης Νίκα 
Δούκας Ραβαλινοΰ; 
’Ανδρόνικος Σημένου; 
Μανώλης Σημένου;
Παπάς Μηλίνης 
Άθανάσης, καλόγερος

19 Γιάγκος, καλόγερος 
Νικόδημος, καλόγερος 
Κυριάκος Σταμάτη 
Στέφανος Παπα-Σταμάτη 
Σοφοργκόντ; (Σωφρόνιος;),

καλόγερος 
Δήμος Νικόλα 
Παρασκευάς Ζάνου

20 Σάνος; Μερτικόπουλος 
Λουκάς, ξένος 
Νέστω<ρ>, τσαγκιάρης 
Νικόλας, τσαγκιάρης 
Νικόλας, ξένος
Γιάννης Μπαλτά; (Μπαλίνα;) 
Δήμος Γιαννιώτης;

21 Περπερής, παπάς 
Παπάς-Γιώργης 
Γιώργης Περπερή 
Θόδωρος Μαυρίδη 
Δήμος Δούκα

ΙΙό,ΙΓιώργης Δούκα 
Μιχάλης Πολίτη 
Κώστας (Ν)Τρανοϋ 
Μανώλης Μαυρομάτη 
Σίμος Μπάμπαλης;
Δήμος Ρούβου;

Κώστας Λουκά
2 Μανώλης Τσιπνές;

Δήμος Μήλη;
Κυριάκος Παρασκευα 
Μιχάλης Ραγάνη
Γιώργης Ίσωμα 
Θοδωρής, τσαγκιάρης 
Κόλο, άμαξάς ('arabaci)

3 Δήμος, παπουτσής 
Δήμος Δοϊτσίνη 
Νόβακ; Νικόλα 
Νικόλας, παπουτσής 
Νικόλας Σταμάτη
Θωμάς, υφαντουργός (büküleci) 
Βασίλης, υφαντουργός (bükül eci)

4 Δήμος Σταμάτη 
Νικόλας Φωκά 
Χριστόδουλος Νικόλα 
Κώστας Πασπασδ; (.ασ.ασα) 
Νικόλας Γιάννη
Δήμος Κουλόγερος;
Νικόλας Ντομπροσλάβ

5 Θόδωρος Κροντηράς 
Μιχάλης Γερομίχου 
Πετρής, γαϊδουριάρης (esekçi) 
Κώστας (Ι)Διάκος
Γιάννης Κώστα 
Μανώλης Παλαιολόγος 
Ράικος, γαμπρός τοϋ Θοδωρή

6 Γιάννης, τσαγκιάρης 
Γιώργης, σουσαντζής (πωλητής

σουσαμιού)
Δήμος Μπαγαντινός;
Νικόλας Στανισλάβ 
Μανώλης Τσικούρη 
Γιώργης (Ι)Ξάσα;
Μιχάλης Κορές1

7 Γιώργης Γκουρουμάντης;

1. Τό όνομα Κορέσσης συναντδται συχνά στούς Βυζαντινούς άπό τόν 12ο αί. (Pol ε
πί is, ό.π., σ. 137).

23
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"Αγγελος Κορομύτης 
Γεράτος Μπράλα;
Νικόλας Γαλάρης 
Βασίλης Ράικου 
Θόδωρος Καρλίτς;
Παρασκευάς Ρ,.άνη;

8 Σ.οκ; Παναγιώτη 
(Ι)Πρώτο; Γιώρκο;
Δήμος Γιάννη 
Μανώλης Γιάννη 
Γιάννης "Αγγέλου 
Γιάννης Γιώργη 
Θόδωρος Κυριάκου

9 Πέιος (ή Μπένος) Άρ.αρκόπου-
λος

Δημήτρης, ξένος 
Σταμάτης Γιάννη 
Μάλκος, ξένος 
Παρασκευάς Μανώλη 
Κυριάκος Φωκά 
Δήμος, ψαράς

10 Ράικος Μάρκου 
Άργυρός Φράγκος 
Στέφανος, ξένος 
Γιάννης Φώτη 
Ειρήνη χήρα Ντουκιάνη 
Γιοβάνα χήρα Ραδισλάβ 
Σέχω χήρα Άντρέα

11 Ειρήνη χήρα Δούλου 
Μαρία χήρα Γιώργη 
Φιλίππα χήρα Μαγάντου 
Μαρία χήρα Κολημένου 
Κιούρω χήρα Γιώργη 
Βασιλική χήρα Μαλάκη 
Μάρα χήρα Μαλάκη

12 Κιούρω χήρα Μαλάκη 
Σταμάτα χήρα Ρούσου 
Παρασκευή χήρα Ράλη 
Ράδα χήρα (Ι)Βλάτου 
Θωμαή χήρα ,ρ...α

Θοδώρα χήρα Γιάννη 
Ελένη χήρα Ράλησα;

13 Θοδώρα χήρα Κομνηνοΰ 
Βίδω χήρα Πέτκου 
Μάνου χήρα Μπαλάνου; 
(Ι)Φροσύ<νη>; χήρα Γιώργη 
Τριανταφυλλιά χήρα Θοδωρή 
Χριστοδούλη χήρα Γιάννη 
Κιούρω χήρα Κώστα

14 Μαρία χήρα Μελισσινοϋ 
Ειρήνη χήρα Παπά 
Μαργαρίτα χήρα Γιώργη 
χήρα Μαρία, απελεύθερη ('atik)

τοϋ ;
Τρανή χήρα Μανώλη 
Κιούρω χήρα Λιόλιου 
Καλή χήρα Θόδωρου

15 Θοδώρα χήρα Θόδωρου 
Ελένη χήρα Κυριάκου
χήρα Κρικούλα (ή Μαρικούλα) 
Μαρία χήρα Μόσχου 
Μοσχομηλίνα χήρα Μανιάκη 
Μαρία χήρα Γιάννη 
Κιούρω χήρα Δήμου

16 Μαρία χήρα Κοκολόγου 
Μαρία χήρα Μανώλη 
Καλή χήρα Γιώργη 
Θωμαή χήρα Σέχου 
Ασημίνα χήρα Γιώργη 
Θωμαή χήρα Δήμου 
Μπόζινα; χή ρα Σεντονά

17 Μαρίνα χήρα ’Αγάπιου (ή ’Α
γαπητού)

Καλή χήρα Γιώργη 
Τριανταφυλλή χήρα Πετράλου 
Κιούρω χήρα Πολίτη 
Εύφρόνη χήρα Μανώλη 
Κιούρω χήρα Ραγκούλη (Ραούλ) 
Καλή χήρα Μανώλη

18 Θοδώρα χήρα Δάφνου
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Μαρία χήρα Μιχάλη 
Ειρήνη χήρα Κο.λ.α 
Πάρω; χήρα Κατάκαλου 
Κιούρω χήρα Ζαβαλινοϋ; 
Θωμαή χήρα Γκανή;
Θοδώρα χήρα Χριστοδούλου

19 Καλή χήρα Παυλή
Καλή χήρα Σουχαλίνα (άπό τον 

Σωχό)
Θοδώρα χήρα Γιάννη 
Καλή χήρα Περπερίδη 
Μαρία χήρα (Ι)Ξάντε;
Κιούρω χήρα ’Άχτσαλου; 
Γεράνη χήρα Φανούρα

20 Γεράνη χήρα Τσουκάνου; 
Μαρίνα χήρα Σταυρινοϋ 
Ειρήνη χήρα Σερεμέτη 
Γεωργία χήρα Μαυρογιάννη 
Κιούρω χήρα Πασκάλη;
Καλή χήρα Παρασκευα 
Ειρήνη χήρα Χρίστου Πολίτη

21 Κυράνα χήρα (Ι)Στάικου ή
Στάγκου

Καλή χήρα Μπουλουκτσή 
(bôlükçi)

Θωμαή χήρα Βασίλη 
Ειρήνη χήρα .ασ.ασ.α;
Θοδώρα χήρα Γιώργη 
Κιούρω χήρα Μαυρίδου 
Θοδώρα χήρα Άρχάγγελη 

12,alMapia χήρα (Γ)Στρατή 
Κιούρω χήρα Άρχούλη 
Κιούρω χήρα Τσικούρη 
Καλή χήρα Μουρίκη 
Καλή χήρα Μαλατειανοΰ 
Καλή χήρα Γιώργη 
Θοδώρα χήρα Κουμάνενα 

2 Μαρία χήρα Μαδαμίνα;
Μαρία χήρα Γιώργη 
Μαρία χήρα Άλέξη

χήρα Τριανταφυλλιά 
Καλή χή ρα (Ι)Σταμένου 
χήρα Βροτολίνα;
Μαρία χήρα Νικόλα

3 Θωμαή χήρα Σταμάτη 
χήρα Βλάντενα 
Παρασκευή χήρα Γιάννη

4 σπίτια (harte) 235
άγαμοι 28
χήρες 97

5 Συνοικία 'Αγίου Μη
νά (A y ο Μ n a)

6 Γιώργης Βάκας 
Δήμος Γιώργη 
Δήμος Βάκας
Πέγιος (Α)..;.δης (Ι-Σταφίδης;) 
Μιχάλης, ράφτης 
Δήμος Μαρινιώτης;
Ντόμπρη, τσαγκιάρης

7 Δήμος Κελκίτση 
Κυριάκος Μιχάλη
Άλέξης Ά..;.δης (Ι-Σταφίδης;) 
Στέφανος, κεταντζής (πωλητής 

λινών υφασμάτων)
Στάικος Μαρίνα 
Δήμος Νέδου 
Μανώλης Νέδου

8 Δήμος Στάθη (ή Στάσε ή Στάνσε) 
Γιάννης Δήμου
Θόδωρος Στάγκου (ή Στάικου) 
Άθανάσης, νταλιατζής (εργάτης 

ιχθυοτροφείου)
Παρασκευάς Δημήτρη 
Κυριάκος Δημήτρη 
Μανώλης Παρασκευα

9 Πετρής Μο.α,.τς 
Παπάς Κώστας
Μανώλης (Ι)Ξανάπουλος (Ξε-
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νόπουλος;)
Σωτήρχος, τσαγκιάρης 
Φωκάς, τσαγκιάρης 
Λαμπρινός Μιχάλη 
Στέφανος, καλαφάτης

10 Γιώργης Εβρου (ή Οϋρου) 
Δούκας Χρυσικοΰ 
Κώστας (Ι)Στρομονίτη; 
Κυριάκος Στρομονίτη;
Γιώργος Στρομονίτη; 
Κομ<ν>ηνός Σπάση (ή Στάθη) 
Νέστωρ Νάτση (ή Μπάτση ή

Γ ιάτση)
11 Άντρέας Γιακουμή 

Γιάννης Άντρέα 
Δημήτρης Βελολή;
Σταμάτης Στρομόνη 
Παρασκευάς Βεργή 
Δήμος Παρασκευα 
Μανώλης Νάτση (ή Μπάτση ή

Γιάτση)
12 Γιώργης, γαμπρός του Χωραφά 

Μανώλης Γραμματικός 
Γιώργης ’Αρχάγγελου 
Μιχάλης Μέρτζιου 
Χριστοδούλης Μιχάλη 
Γιώργης, Άρναούτης 
Γιάννης Μονονούρη;

13 Νικόλας, γαμπρός του Γιάννη 
Γιώργης Ράντου
Δημήτρης Βελεχάνη (ή Βαλχάν) 
Έλευθέρης (Έλεβτέρη), γαμ

πρός τοϋ Δημήτρη 
Γιάννης Κελίπολη;
Άβράμ, καλόγερος 
Πέγιος Βακαΐνη;

14 Γιάννης Πέγιου

Κυριάκος, καλόγερος 
Κώστας Κυριάκου 
Νικόλας Νόβακ 
Δήμος (Ι)Στάνη 
Γιάννης, γαμπρός τοϋ Νικόλα 
Μιχάλης Νόβακ

15 ’Αποστολής Πετρούνη 
Δήμος Μ..ο..οϋ;
Σαραντινός Μα.αρα.ου;
Φώτιος Μιχάλη 
Γιάννης Φώτιου 
Γιάννης (Ι)Γρυπάρη 
Δημήτρης Μερτικόπουλος (ή

Κρητικόπουλος)
16 Μιχάλης Δημήτρη 

Νικηφόρος Δημήτρη 
Κυριάκος ,ολομοϋ 
Κώστας Στέφανου 
Γιάννης (Ι)Σκιαμιώτης 
Σαβάντης Γιάννη 
Μανώλης ’Αμάραντος1

17 Γιώργης Μανώλη 
Θωμάς Μανώλη 
Δημήτρης Κα.ράρης 
Άλέσο; Δημήτρη 
Δήμος Στέφανου 
Φωκάς Στέφανου 
Γιάννης Φωκά

18 Γεράτος (ή Τρανός) Στέφανου 
Δημήτρης Καμάνη
Γιώργος Κυριάκου 
Μανώλης ’Απόστολου 
Δημήτρης Παλαμήδη;
Θόδωρος Ράλη 
Δημήτρης Κονταρή

19 Λαμπρινός, συρμακέσης (τεχνί
της χρυσοκέντητων ύφασμά-

1. Το έπίθετο ’Αμάραντος συναντάται άνάμεσα στους κατοίκους τής Θεσσαλονίκης 
καί το 1425 (Μέρτζιου, δ.π., σ. 50-51).
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των)
Πάντο; Λαμπρινοϋ 
Χριστόδουλος Βκρμοδατ; 
Γιάννης Δημήτρη 
Πέγιος Κιούρτσου 
Γιάννης Δημήτρη 
Γιάννης Μιχάλη 
Γιώργης (Ι)Σπάλα 
Χαβλίδης; Σακαρινός;
Νικόλας, κιομουρτζής (καρβου- 

νιάρης)
Τζανής; Ντουμπρόβνικ 
Ντομένικος Μάγκου 
Μιχάλης, κιομουρτζής 
Απόστολος, τσαγκιάρης 

12b,1 Πέγιος, νταλιαντζής 
Μιχάλης, ξένος 
(Ι)Σταμπουλής, ξένος 
Γιώργης Ντίνε 
Μπαχαντινόρ; ντεμουρτζής 

(σιδεράς)
Μιχάλης Μαγνάλης;
Δημήτρης Γόδης

2 Γιάννης Μπόχα;
Παπάς Φίλιππας
Γιώργης Πανόρη (ή Γιαν-
νούρη)
Νάτσος, άραμπατζής 
Γιώργης Μερκούκα;
Νικόλας Βέλιου (ή Δέλιου) 
Δήμος Νικόλα

3 Άναστάσης Δημήτρη 
Μηνάς Δημήτρη 
Άργυρός Στέφανου 
Κώστας (Ι)Σταφίδης;
Γιώργης, σανταλτζής (βαρκά

ρης)
Γιάννης Παρτέρη;
Κωνσταντίνος Σαφρέλου;

4 Γερο-Θωμάς Σαρή

Μιχάλης Σεβρένη;
Δότιμος Δήμου 
Καλή χήρα Νέδου 
Τριανταφυλλή χήρα Δημήτρη 
Θοδώρα χήρα Σπάσε (ή Στάσε) 
Θωμαή χήρα Μανώλη

5 Καλή χήρα Κώστα 
Θωμαή χήρα Μανουήλου 
Ειρήνη χήρα ’Αμάραντου 
Κιούρω χήρα Μανώλη 
Καλή χήρα Μιχάλη 
Κιούρω χήρα Στέφανου 
Χρυσοδωρία χήρα Μαχάνη;

6 Καλή χήρα Ράλη 
Τρανή χήρα Κώστα 
Ειρήνη χήρα (Ι)Διάκου 
Κεράνα χήρα Καλογιάννη 
Ειρήνη χήρα Φίλιππα 
Κιούρω χήρα Καβαλάρη 
Χρυσοδώρα χήρα Τσουκάλου

7 Ειρήνη χήρα Κυριάκου 
Κομ<ν)ινή χήρα Άρμένη 
Μαρία χήρα Θοδωρή 
χήρα Χρούσω
Μαρία χήρα Ράλη 
Μαρία χήρα Φώτου 
Καλή χήρα Νικόλα

8 Μαρία χήρα Μονογιάννη 
Μαρία χήρα Κυριάκου 
Ειρήνη χήρα Χρύσα<ν>θου 
Ευτέρπη χήρα Μιχάλη 
Μαρία χήρα .ρά,.ου;
Κιούρω χήρα Μακρινού 
Ευδοκία χήρα Άντώνη

9 Κυρία χήρα (Ι)Στράντου 
Ντόμπρα χήρα Τσελνίκ;
Γεράνη χήρα Δελοκούρα; 
χήρα Άννα Πλητος;
Μαρία χήρα Νίκου (ή Πέτκου) 
Θοδώρα χήρα Μιχάλη
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Σιμώνη χήρα Γραμματικού 
Κατράδη; χήρα Παπά 
Εύανθή χήρα Βλάδη 
σπίτια 117 
άγαμοι 12 
χήρες 41

12 Συνοικία 'Αγίας Πε
λάγιας (Aya Playa)

13 Κώστας Γαυρας 
Μιχάλης Κοσμά 
Γιώργης Μιχάλη 
Στέφανος Κάλυκα 
Νικηφόρος Άλέξη 
Γιάννης Κοσμά 
Δήμος, μακελάρης

14 Γκίνης Στάγκου 
Μπογντάν Γκίνη
Νικόλας, κεταντζής (πωλητής 

λινών υφασμάτων)
Θόδωρος, γαμπρός του Δημήτρη 
Δημήτρης Κύρκου 
Νικόλας, τσαγκιάρης 
Γιαννάκης Γκίνη

15 Γιάννης Κοντύλη 
Άντρέας, κεταντζής 
Άντρέας, καμπανάρης 
Μιχάλης Καμανδούκα 
Δήμος Βαγιωνά 
Δήμος, παπουτσής 
Γιώργης Γούναρης

16 Φωτεινός Γομάρης 
Θόδωρος, παπουτσής 
Ράλης Πετρή 
Γιάννης, υφαντής (cüllâh) 
'Όμηρος; Νταμάρης 
Μιχάλης Σταμάτη 
Γιάννης Μιχάλη

17 Μανώλης Σαραντινοΰ

Κώστας Στάθη 
Δήμος Κώστα 
Γιώργης Ντορμή;
Σίμος Γιώργη 
Μιχάλης Βεροιώτης 
Δημήτρης Χρυσολιανός

18 Νικήτας; Δημήτρη 
Μανώλης Δημήτρη 
Μιχάλης Χρυσοκέφαλος; 
Γιάννος Νίκου
Πέγιος Γιάννου 
Κύρκος Μπρατοσλάβ 
Γιάννης Δημήτρη

19 Σταμάτης Μενέλ<α>ου 
Μανώλης Λεκάσου;
Μανώλης, τσαγκιάρης 
Μιχάλης Πετρή 
Μιχάλης Ράλη 
Κώστας Μιχάλη 
Μιχάλης Δημήτρη

.20 Πάντης Μηνά;
Άροστόδουλος; Μιχάλη 
Στυλιανός Γιάννη 
Δόικος Νικοσλάβ 
Νικόλας Γιάννη 
Κωνσταντίνος Γιάννη 
Γιάννης Μερτικού (ή Κρητικού) 

I3,al’Ανδρόνικος Πολυγυριώτης 
Παρασκευάς Λιβαδά 
Κυριαζής, καλαφατζής 
Άντώνης Παρτέρης;
Μιχάλης Ντουσάν;
Γιάννης Γαυρας 
Μιχάλης Βρανάς 

2 Συναδινός Άροστόδουλου 
Πολίτης Στάνσε 
Γιώργης, γαμπρός τοΟ Μυλωνά 
Δήμος Καρακώτση;
Μέλκος; Λορεντάρη;
Μάγκος Πολίτη
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Γιώργης Παπα-Μανώλη
3 Γιάννης Μακρούλη 

Γιώργης ..ο.;
Θόδωρος Γιάννη 
Γιάννης Θόδωρου 
Μαστρο-Κύρκος 
Γιάννης, ράφτης 
Λαμπρινός, τσαγκιάρης

4 Δήμος Καλοθινός;
Μιχάλης Λάσκαρης 
’Άγγελος Χαρκιανή 
Παπάς Μακιός
άλλος Γιάννης Καρτάλης 
Παπα-Μιχάλης 
Νικόλας Γιώργη

5 Άντρέας Δημήτρη 
Νικόλας Μήλη;
Μανώλης Άστέρη 
Δούκας Άστέρη 
Μανώλης Πασπάτη 
Γιάννης, ξένος 
Θοδόσης Γιάννη

6 Γιάννης Θοδόση 
Νικόλας, ράφτης 
Γιάννης Βασίλη 
Ουρανός Νικόλα 
Γιάννης Ουρανού
Νικόλας, τιμουρτζής (σιδεράς) 
Γιάννης Κάλαμος (ή Καλαμού-

σης)
7 (Ι)Στυλιανός, γκεμουτζής (ναυ

τικός)
Νάκος, τσαγκιάρης 
Θόδωρος Παστρινός;
Μιχάλης Κάλη

(Ι)Σταυρινός Μακρυμάχης 
Σίμος, συρμακέσης 
Παρασκευάς Νικόλα

8 Μιχάλης Νικόλα 
Γιάννης Θεολόγου 
Θόδωρος Πάντη 
Δήμος Θοδωρή 
Στόικος Δενάτση;
Στέφανος Μπαλάνου;
Γιάννης Σκολάρη

9 Δημήτρης Χάρτινος (Χαδρηνός) 
Δημήτρης Σώνυμου; (Σο,.μο) 
Μανώλης Δαμιανού 
Παρασκευάς Ρ.ρ.,ου;
Πέγιος, τσαγκιάρης
Νάσος (ή Τάσος), τσαγκιάρης

10 Θόδωρος Μερλονο;
Γιάννης Θόδωρου
Νικόλας Πρόγιου (ή Πρώτου) 
Μάνθος Νικόλα 
Μανώλης Παρασκευά 
Γιάννης Παρασκευά 
Χριστόδουλος Σταμάτη

11 Δήμος Χριστόδουλου 
Ράικος, ξένος 
Γιάννης Ράικου 
Θόδωρος Κλαδάρας 
Γιώργης Μαγκλαβίκης 
Θόδωρος Γιώργη 
Στέφανος Ραδινιώτης1

12 ’Αληθινός; Γομάρη 
Γιώργης Καβράκου;
Σίμος Βελοκούρη;
Μανώλης Δεληγιάννου; 
Μάρκος, τσαγκιάρης

1. Τό όνομα Ραδηνός συνανταται συχνά άπό τόν 10ο αί. καί μετά. Προέρχεται άπό τό 
χωριό Ράδη, στό’Ανατολικό Θέμα (Po lem is, ό.π., σ. 171). Ένας Γιάννης Ραδηνός 
βρίσκεται άνάμεσα στους κατοίκους τής Θεσσαλονίκης τό 1525 (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ό.π., 
σ. 50, 86). Ό Ραδινιώτης πού άναγράφεται έδω πρέπει νά έχει τήν ίδια καταγωγή.
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Πέγιος Γιώργη 
Παπάς Άναστάσης

13 Δήμος Σερεσλής(άπό τις Σέρρες) 
Κάλλιστος; γκεμουτζής 
Δημήτρης Παγάνας 
Άναστάσης Δημήτρη 
Νέστωρ Δημήτρη
Νικόλας Ξενομάτης 
Θόδωρος .ορ.ντάρ

14 Ντογάν, γκεμουτζής 
Μαστρή-Μπαρμπέρης 
Νικόλας Δημήτρη 
Νικόλας Δημήτρη 
Στέφανος Μέλκου (ή Μέλφου) 
Νικόλας Πρόκουρα;
Δημήτρης Ράβη

15 Γιάννης Μαλάκης 
Παπάς Θόδωρος 
Σταμάτης Παπα-Θόδωρου 
Δήμος Μίμου (ή Μήτσου) 
Δημήτρης, τσαγκιάρης 
Παρασκευάς Δημήτρη 
Χριστόδουλος Δημήτρη

16 Δήμος Κολαμάχη 
Κύρκος Πρώιου (ή Πρώτου) 
Κυριάκος Παυλή 
Γιάννης Κυριαζή 
Δημήτρης Κυριώτη 
Άντρέας, ξένος 
’Ανδρόνικος Μανώλη

17 Άγγελος Στάγκου 
Γιάννης Πέγιου 
Γιώργης Δημήτρη 
Γιάννης Δημήτρη
Νικόλας,γαμπρός τοϋ Μακορνή; 
Στάθης, γαμπρός τού Γρόλιου 
(Ι)Σφραντζής Τζανή

18 Χριστόδουλος Κάλη 
Κώστας Τριφύλλη 
Νικόλας Στάγκου

Μανώλης Πολίτη 
(Ι)Στάγκος (ή Στάικος) ,.ολίτη; 
Μιχάλης Ντομπρολίτη; 
Δημήτρης Συναδινοϋ

19 Παπα-Θόδωρος 
Κώστας Παπα-Θόδωρου 
Ράλης Καβαλίτη;
Γιώργης Σταθόπουλος 
Γιάννης Μονωτά (ή Μοθωνά) 
Γκίνης Δήμου, τσαγκιάρης 
Γιώργης Μαυραμπίτης

20 Φάνης Κρητικός 
Γιώργης (Ρ..;α)
Μιχάλης Παπαδόπουλος 
Άργυρός Θόδωρου 
Θόδωρος, μπογιατζής 
Δημήτρης, μαρμαράς 
Μανώλης Δημήτρη

21 Άντώνης, καμπούρης 
Θόδωρος, μυλωνάς 
Άντώνης Νικόλα 
Θόδωρος Γιάννη
Μιχάλης Καλιώτης (ή Καλού-

πης) ,
Άγγελής Κώστα 
Λονταρινός Κώστα 

13ό,1Δημήτρης Γιώργη 
Γιώργης Δημήτρη 
Γιώργης, κασάπης 
Γιάννης Γιώργη
Γιώργης Μάνεση (ή Μαλέσα) 
Γιάννης Βατάτζης 
Άντρέας Γιάννη 

2 Δήμος Γαϊτάνης
Φραντζέσκος Παρτέρη; 
Μανώλης Κενόρια;
Μαυρής Φωτάλη; (Κουτάλη;) 
Στάγκος Ντραγάντη 
Δήμος Φώτη 
Γιώργης Δήμου
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3 Νικόλας .ρ.,.α;
Άντώνης (Γ)Σκολάρη 
Δημήτρης (I) Σκολάρη 
Μανώλης Άντώνη
Πετρής, απελεύθερος Χατζη- 

Νούσου
Στάνος (ή Στάγιος) Δημήτρη 
Χριστόδουλος Στάγκου

4 Δήμος Πανάγιου 
Φίλιππος Σταμάτη 
Παρασκευάς Βάκα 
Νικόλας Βάκα 
Δημήτρης Γιάγκου 
Νικόλας Στάσε 
Δήμος Γιώργη

5 Πέγιος Δόικου 
Δήμος ;
Ράλης Βάκα 
Μιχάλης Ράλη 
Πέγιος, χαμάλης 
(Ι)Στουγιάν Φώτου (ή Κόλου) 
(Ι)Σταμάτης Βάκα

6 Δήμος Πέγιου 
Γιώργης Δήμου 
Δημήτρης Νικόλα 
Θωμάς Γιώργη 
Δήμος Θωμά 
Νικόλας Κομπόλα;
Γιάννης Γιώργη

7 Στάγκος Σπάσε (ή Στάσε) 
Γιάννης Άρνάς 
Γιώργης Δημήτρη 
Μο.σα, ξένος
Ράλη Δόμου 
Δόμος Ράλη

Δημήτρης Άργυρόπουλος
8 Παπάς Κώστας 

Δημήτρης Παπά 
’Απόστολος Παυλή 
Γιάννης Δαμιανού 
Μαυρίδης Γιάννη
’Αγάπιος (ή ’Αγαπητός) Συνα- 

δινου
Νίκος (ή Πέτκος) Νικόλα

9 Στάγκος Δήμου 
Μανώλης Άργυρόπουλος 
Γιάννης Μιχάλη 
Θόδωρος, τσαγκιάρης 
Δημήτρης Γαυράς 
Παπα-Μανώλης Δημήτρη 
Νικόλας Πολίτη

10 Νικόλας Παλαιολόγος1 
Θόδωρος Δημήτρη
Μάρα χήρα Άργυρόπουλου 
Κιούρω χήρα Γαύρα 
Σιμώνη χήρα Κάλυκα 
Μαρία χήρα Κοσμά 
Μαρία χήρα Ράικου

11 Θοδώρα χήρα Μάρκου 
Κυράνα χήρα Στάγκου 
Κυριάκω χήρα Νίκου (ή Πέτ-

κου)
Θοδώρα χήρα Σωτήρκου 
Σταμάτα χήρα Στάγκου 
Θοδώρα χήρα Σταυρινοΰ 
’Ασημίνα χήρα Στέφανου

12 χήρα Καλή 
Μαρία χήρα Πετρή 
Μαρία χήρα Γιάννη 
Κιούρω χήρα Μίρκου

1. Στο περιθώριο τού χφ., γραμμένη άνάποδα, ύπάρχει ή σημείωση: «Στα χέρια του 
υπάρχει αύτοκρατορική άπόφαση πού λέγει να είναι άπαλλαγμένος άπό τόν κεφαλικό φόρο, 
τή σπέντζα καί τούς άλλους έκτακτους φόρους» (haraçtan ve ispençden ve sa’ ir 'avariz-i di- 
vaniyeden mu'af ve miisellem ola diyü elinde hükm-i hümâyûn var).
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Μαρία χήρα Γερο-Ράλη; 
Κιούρω χήρα Ζούρη;
Ειρήνη χήρα Μανώλη

13 Θοδώρα χήρα Δημήτρη 
Μαρία χήρα Ξάνθου 
Μαρία χήρα Ράλη 
Κιούρω χήρα Γιάννη 
Πολυ:οκα χήρα Μιχάλη 
Θοδώρα χήρα Νικοσλάβ 
Κομ<νη>νή χήρα Ραδισλάβ

14 Μαρία χήρα Λιβαρά 
Θοδώρα χήρα Άντάρ; (ή Άν-

μπάρ;)
Ειρήνη χήρα Καμηλάδη; 
Μαρίκα χήρα Καλούδη 
Μαρίνα χήρα Καδένα (ή Καού- 

να)
Δραχώρα; χήρα Γιάννη 
Ειρήνη χήρα Γραμματικού

15 Θοδώρα χήρα Καραμούτζη 
Μαρίνα χήρα Παλατιανή 
Μετοκή (ή Μετοχή) χήρα Βα

σίλη
Θοδώρα χήρα Κύρκου 
Ειρήνη χήρα Ρούσου 
Θοδώρα χήρα ξένου 
Καλή χήρα Βασίλη

16 Θοδώρα χήρα Λάσκαρη1 
Μαρία χήρα Μαυρανίτη 
Καλή χήρα Γαρ.άτζου;
Κυράνα χήρα Άσέν

Λαμπρινή χήρα Σαντίκ;
Θοδώρα χήρα Νικόλα 
Κιούρω χήρα Σαρβάνη;

17 χήρα Μαρία, απελεύθερη Σαμου-
ήλ

Κυράνα χήρα Μουσταφά 
Μαρία χήρα Καρλίκη;
Έλενα χήρα Νικόλα 
Μαρία χήρα Σίμου 
Νικόλαινα χήρα Α..λ;ου 
Θωμαή χήρα Μελαχροινοΰ1 2

18 Ελένη χήρα Δημήτρη 
Κυριακή χήρα Δήμου ·. - 
Θοδώρα χήρα Χατρινου;
Μαρία χήρα Παρασκευά 
Μαρία χήρα Προβατάρη 
Καλή χήρα ξένου 
Ειρήνη χήρα Κλάβα;

19 Ελένη χήρα Μανώλη 
χήρα Ζηνοβία;
Καλή χήρα Σταμάτη 
Ειρήνη χήρα Λορεντάρη; 
Συναδινώ χήρα Πανωμύτη; 
Θοδώρα χήρα Γιώργη 
"Ελενα χήρα Γιώργη

20 Θοδώρα χήρα Καλανάχη; (;λα-
•άχ)

Μαρία χήρα Κομρίλου;
Μαρία χήρα Δημήτρη 
Καλή χήρα Δημήτρη 
Θοδώρα χήρα Μάνη

1. Το όνομα Λάσκαρης θεωρείται ότι προέρχεται από τήν Καππαδοκία, άπό τή λέξη 
δάσκαρης (δάσκαλος) (Polemis, ο.π., σ. 139). "Ενας Πασχάλης καί ένας Δημήτριος 
Λάσκαρης υπήρχαν στή Θεσσαλονίκη τό 1425 (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ο.π., σ. 50). 'Επίσης ένας 
Γεώργιος Λάσκαρης-Δεφάλα (ο.π.). Γύρω στά 1489-1492 πέρασε άπό τή Θεσσαλονίκη ό 
Ίάνος Λάσκαρης, γνωστός λόγιος πού συνετέλεσε στή διάδοση τών έλληνικών γραμμάτων 
στή Δύση, καί βρήκε άλλους μέ τό ίδιο έπώνυμο, ίσως συγγενείς του (βλ. Β α κ α λ ο π ο ύ- 
λ ο υ, 'Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, Α', σ. 330 κ.έ.).

2. Τό 1425 υπήρχαν στή Θεσσαλονίκη οί Δημήτρης, Γιάννης, Δούκας καί Άλέξης 
Μελαχροινοϊ (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, ο.π., σ. 50-51).
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Καλή χήρα Θόδωρου 
Κιούρω χήρα Τριφύλλη;

21 Μαρίνα χήρα Καλούδη 
Ρούσκη χήρα Πολίτη 
Ειρήνη χήρα Συναδινοΰ 
Μαρία χήρα Μοθωνά (ή Μονω- 

τά)
Άγγελίνα χήρα Μαρίνη (ή 

Μαρτίνη)
Φωτεινή χήρα Μερντάνη; (ή 

Μερκάτη)
Μαρία χήρα Καμπούρη 

14ε,1Σιμώνη χήρα Στέφανου 
Ευδοκία χήρα Σταμνά 
Έρμίνα χήρα Δημήτρη 
Ράδα χήρα Στάσε 
Μαρία χήρα Στάγκου 
Καλή χήρα Ρουσώνα; 
χήρα Παρασκευή, απελεύθερη 

Γιωσήφ
2 Μαρία χήρα Μοδινοΰ;

χήρα Ειρήνη, απελεύθερη Κα- 
ταρμά;

Στάνα χήρα Δημήτρη 
χήρα Θεοκία;
Γεωργία χήρα Παπά 
Άνάστω χήρα Πολυμένη (ή 

Πουλημένου)
Θοδώρα χήρα Τρανού

3 Κυριάκω χήρα Θοδωρή 
Συναδινώ χήρα Δαμιανού 
Μαρία χήρα Στανισλάβ 
Μαρία χήρα Στάγκου

4 σπίτια 251 
άγαμοι 17 
χήρες 100 5 6

5 Συνοικία Χρύσα

6 Άλέξης Σεβαστού Γιάννη

Παρασκευάς Κατράδη;
Γιάννης Παρασκέυά 
Δήμος Σομόρη;
Γιάννης Σωτήρη;
Νικόλας Σωτήρη;
Μιχάλης Νταμετζή (ή Κάμτση)

7 Δήμος, σαμαράς 
Άναστάσης Δήμου 
Δήμος ...ντελα.α;
Γιάννης, σαμαράς 
Θόδωρος Παύλου 
Γιάννης ,.ρ.βα;
Α<υ>γουστος Φωκά (ή Δούκα)

8 Γιώργης Κανάρης (ή Κανάδης) 
Δήμος Κανάρης (ή Κανάδης) 
Νικόλας Κανάρης (ή Κανάδης) 
Κυριάκος Κανάρης (ή Κανάδης) 
Μανώλης Κώστα 
Κωνσταντής Ντόσκου 
Συναδινός Σταμάτη

9 Μιλώσης, σαμαράς 
Άλέξης, γουρουνάρης 
Δήμος Μπογντάν 
Δήμος (Ι)Ξασόπουλος 
Νικόλας Πετρή 
Γιάννης Μοσκαλινοΰ;
Βάκ.ο; Δομένικου

10 Θόδωρος Βαλχάτς 
Γιάννης Βαλχάτς 
Άθανάσης Νικηφόρου 
Μανώλης Λασπούρα;
Θόδωρος Άηδονά 
Δήμος Άηδονά 
Μαρίνης Κώστα

11 Κυριάκος Δημήτρη 
Θόδωρος, παπουτσής 
Κώστας Λαυρέντη 
Δήμος Παπα-Θωμά 
Νικόλας Μητριάλα;
Στρατής Άνδρωνά
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Χριστόδουλος Λιόλιου
12 Θωμάς (Ι)Ξολοφόρ; 

Παρασκευάς, τσουκαλάς 
Γιώργης Λιόλιου (ή Πούλιου) 
Γιάννης Λιόλιου (ή Πούλιου) 
Θόδωρος Κώστα
Γιάννης, Βούλγαρος 
Δήμος Άνδρώνη

13 Πετρής Άθανάση 
Μιχάλης Σωτήρη 
Χριστόδουλος Μιχάλη 
Δήμος Μαντουκά (ή Μαντουφά) 
Δήμος Άλέξη
Μιχάλης Νικόλα 
Γιώργης Γομάρη

14 Κώστας Βλαμάδα;
Θόδωρος Κώστα 
Δήμος Άλέξη
Μιχάλης, γαμπρός του Άλέξη 
Γιάννης Νικήτα 
Σταμάτης Βαρτάνης;
Νικόλας Δήμου

15 Δήμος Έλμπασάν;
Δήμος Μαυρομάνης (ή Μαυρο

μάτης)
Σταμάτης Μαυρομάνης (ή Μαυ

ρομάτης)
Γιώργης Κώστα 
Στέφανος Κώστα 
Γιάννης Παραγωνίτης;
Μανώλης Παραγωνίτης;

16 Μιχάλης Σουλάντου;
Κώστας Μιχάλη 
Πετρής Μονομάχος 
Θόδωρος Νικήτα 
Μιχάλης, σαμαράς 
Γιώργης Κώστα 
Γιώργης Μάνη (ή Μαμή)

17 Μελαχροινός Γιώργη 
Μιχάλης Νίκου (ή Πέτκου)

Γιάννης Μάνεση 
Δήμος, μακελάρης 
Φωκάς (ή Δούκας) Στέφανου 
Γιάννης Παλιούρα 
Μανώλης Παλιούρα

18 Κώστας Παλιούρα 
Δήμος Τσεκούρη 
Μιχάλης Τσεκούρη 
Μανώλης Μιχάλη
Δήμος Μάτη (ή Μάνη ή Μάλη) 
Άντρέας Δημήτρη 
Δήμος Παπά

19 Τρανός Δήμου 
Μιχάλης Στρατή 
Γιώργης, σπανός 
Μανώλης Χαλακρεμωνίτη; 
Μανώλης Κρητικόπουλος

(ή Μερτικόπουλος)
Δήμος Μανώλη 
Άντρέας Γιάννη

20 Γιάννης Σταθά
Δήμος Γκόβαλα (ή Γκαβαλά) 
Νικολατζινός Μανώλη 
Κώστας Μαυρογιάννη 
Κυριάκος Κώστα 
Γιάννης Μαδιάνη;
Θωμάς Κωνσταντίνου

21 Κυριάκος Νέστορα 
Χριστόδουλος Νέστορα 
Γιώργης Λουκά (ή Νούκα) 
Δήμος Κιουτσούκ (μικρός) 
Γιώργης Γιάννη 
Γιάννης, ξένος 
Παναγιώτης Λιόλιου

14b, 1 Μανώλης Μητρούση; (ή Μέ
ρος;)

Μανώλης Σεντ. άν;
Μιχάλης Δούκα (ή Φωκά)
Δήμος Δάκα (ή Βάκα ή Δάφα) 
Δήμος Μόστρα
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Δήμος Κούκου 
Γιάννης Βούρτσου

2 Χριστόδουλος Γιάννη 
Μιχάλης Βάτουνα (ή Βαγιώνα) 
Άντριανός Σαλαγου;
Δήμος Μαυρογιάννη 
Μανώλης Σαράντη 
Κυριάκος Μανώλη 
Κώστας Μανώλη

3 Γιώργης Νόβακ 
Γιάννης Νόβακ 
Δήμος Νόβακ 
Πετρής Κοντογιάννη 
Νικόλας Μπογντάν 
Μιχάλης Νικόλα 
Τρανός Δερκομάνου;

4 Κώστας Παπά 
Κυριάκος Κώστα 
Μανώλης Γιώργη 
Φίλιππας Δημήτρη 
Κώστας Δημήτρη 
Χριστόδουλος Κώστα 
Παυλής Γιάννη

5 Κιούρω χήρα Δημήτρη 
Καλή χήρα Πανάγιου 
Παρασκευά χήρα Ζή σιμού; 
Μαρία χήρα Κάμτση;
Κιούρω χήρα ξένου 
Ειρήνη χήρα Μουχλιά 
Δουκιάνη χήρα Δημήτρη

6 Μαρία χήρα Φωτάκα 
(Ι)Ξάσω χήρα Πολίτη 
Κιούρω χήρα Άντώνη 
χήρα ’Αναστασία
(Α)σμάνα χήρα Λιόλιου (ή Πού- 

λιου)
Είρήνη χήρα Κώστα 
Γιοβάνα(;) χήρα Μπαλαμπάν;

7 Είρήνη χήρα ξένου 
Συναδινή χήρα Θοδωρή

Μαρίκα χήρα Μεταξά 
Θωμαή χήρα Άλέξη 
Καλή χήρα Δημήτρη 
Σιμώνη χήραΒαρτιάνη;(Βαρτάν) 
Παρασκευά χήρα Μαυρανίτη 

(ή Μαυραμπίτη)
8 Μαρία χήρα Μαυρογιάννη 

Κιούρω χήρα Τρανού 
Θοδώρα χήρα Παραγωνίτη 
Καλή χήρα Άρών 
Σταματία χήρα Κώστα 
Μαρία χήρα Μιχάλη 
χήρα Χρυσοπυλιανή

9 Θωμαή χήρα Γιώργη 
Θοδώρα χήρα ’Ανδρόνικου 
Καλή χήρα Κρητικόπουλου

(ή Μερτικόπουλου)
Μαρία χήρα Δήμου 
Μαρία χήρα Ράντιτς;
Άγγελίνα χήρα Στέφανου 
Σταματίνα χήρα Στάγιου (ή Στά- 

νου)
10 Θοδώρα χήρα Μεχμέτ 

χήρα Μαρία, καλόγρια 
Εύφροσύνη χήρα Δημήτρη 
Μαρία χήρα Κορομύδη 
Καλή χήρα Μανώλη 
Κωσταντινώ χήρα Ράικου 
Καλή χήρα Κυριάκου

11 Φωτεινώ χήρα Κωσταντίνου 
χήρα Μαρία
Ελένη χήρα Γιώργη 
Ειρήνη χήρα Νικόλα 
Είρήνη χήρα :ο.;ντμ;
Μαρία χήρα Μαρίνου 
Τρανή χήρα Τετραμάτη

12 Μάρα χήρα Δούκα (ή Φωκά) 
χήρα Χριστιάνα
Ράντα χήρα ξένου 
Σταμάτα χήρα Πετρούνη
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Ειρήνη χήρα Λιόλιου
13 σπίτια 127 

άγαμοι 13 
χήρες 54

14 Συνοικία Όμφαλοϋ
(Ο f a I u)

15 Δημήτρης Άκριτης 
Μανώλης Άκριτης 
Κυριάκος Πρώγιου (ή Πρώτου) 
Γιώργης Λασπούρη
Γιάννης Λασπούρη 
Πετρής Δημήτρη 
Γιώργης Άλακάση

16 Νικόλας (Ι)Γρυπάρη 
Δήμος Δουρκάν;
Κώστας Δουρκάν;
Μανώλης Χαρίτη 
Γιώργης Μανώλη 
Άλέξης Καδράμη 
Δήμος Μήλιου

17 Γιώργης Μέλου 
Γιώργης Κρικέλαζ;
Θόδωρος Κρικέλα 
Μιχάλης, ξένος 
Δημήτρης, διάκος 
Γιάννης Άντρώνα 
Πολίτης Μπερμπερίτση;

18 Νάσος Μπερμπερίτση; 
Μιχάλης, σαμαράς 
Δημήτρης, σαμαράς 
Γούντας, καβαλάρης 
Μιχάλης, γαμπρός τοϋ Κρικέλα; 
Δημήτρης Αγαπητού (ή Αγά

πιου)
Δήμος Καράκαλου (ήΚαραφλοϋ)

19 Κώστας Δήμου 
Γιώργης Κρικέλα 
Δήμος Στέφανου 
Δήμος Στέφανου

Θόδωρος, γαμπρός τού Δήμου 
Δήμος Θοδόση 
Μιχαήλ Κώστα 

20 Νικόλας Μιχαήλ 
Μονομάχος Άτρα;
Νικόλας Φιλομάτη (ήΦιλομάρα) 
Γιώργης, σαμαράς 
Δήμος, ύπηρέτης τού Μονομά

χου
Γιώργης Μόραλης 
Πέγιος Πολίτης 

15α,1Νέστωρ Κιούρου 
Θόδωρος, σαμαράς 
Κόλος, ράφτης 
Μανώλης Σαβάντης 
Μακραμάς Φωκά (ή Δούκα) 
Άβρόσκος (Αμβρόσιος;), καλό

γερος
Ματθαίος, καλόγερος

2 Γιάννης Γραμματικός 
Γιώργης, Άρναούτης 
Δήμος, τσομπάνος 
Δήμος Άστάλ;
Δήμος Κλοντηρα;
Μάρια χήρα Μιχάλη 
Κιούρω χήρα Δημήτρη

3 Σταμάτα χήρα Σταμάτη 
Θωμαή χήρα Χρυσάφη 
Μαρία χήρα Πολίτη 
Καλή χήρα Άντώνη 
Δημήτρη χήρα Μπάκαρου; 
Ειρήνη χήρα Σίμου 
Δουκιάνη χήρα Στέφανου

4 Καλή χήρα Λιόλιου 
Κυριάκω χήρα Θοδωρή 
Θοδώρα χήρα Μανώλη 
Κιούρω χήρα Κιώρκου (Γιώρ

γου)
Μαρίνα χήρα Σαμαρά 
Στοΐνα; χήρα Δούκα (ή Φωκά)
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5 σπίτια 51 
άγαμοι 3
χήρες 15 12

6 Συνοικία Καταφυγή
7 Άναστάσης, ταστσής (λιθοξό

ος)
Βασιλικός Δημήτρη 
Κομνηνός Καταγώνη; (ή Κα- 

ναγούτς)
Δημήτρης Παπαδόπουλος 
Μανώλης Παπαδόπουλος 
(Ι)Στρέντσο; Ντουσλή;
Δήμος (Ι)Στρέντσου;

8 Γιώργης Χουχουλομύτης 
Βασιλικός Συναδινοϋ 
Γιάννης Πετράλη 
Συναδινός Γιάννη 
Σταμάτης Δήμου 
Γιάννης, καλόγερος 
Γιάννης Δουκιάνη

9 Φωκάς (ή Δούκας) Λαγονίτη 
Μαΐστρο-Λαγονίτη 
Κατάκαλος, χήρος 
Γιωργάκης Παυλή 
Νικόλας Ραντοσλάβ 
Γιάννης Νικόλα 
Ραντοσλάβ Γιάννη

10 Άντριανός Γαλανοΰ(ή Γαλάτου) 
Δήμος Καραρκάση;
Μανώλης Κλιβανά;
Δέλκος Παπα-Μιχάλη 
Νόβακ Δημήτρη 
Μανώλης Νόβακ 
Κυριάκος Γιάννη

11 Θόδωρος Εύλαλόπουλος 
Δημήτρης Καστρή 
Κώστας Καστρή 
Γιάννης Καλονά 
Μονομάχος Γαλανούλα (ή Γα-

λατούλα)

Φίλιππας Μονομάχου 
Γιάννης Ρασκάδο;
Νικόλας Μέρτζου (ή Μέρντου) 
Δήμος Κάλυκας 
Κωνσταντίνος ’Άντλου;
Κώστας Κεραμάρης 
Θόδωρος Παρασκευά 
Δήμος Τράντης 
Θόδωρος Δήμου

13 Δημήτρης Όγλομάχος; 
Άντώνης Διπλορκιάχ; 
Βασιλικός Γαλανός 
Μανώλης Λάσκαρης 
Βασιλονίτης Γαλατούλα 
’Ανδρόνικος Ρουσώνα 
Πετρής Μαυρανίτης

14 Μανώλης Κολοκυθάς 
■Άγγελος Μανώλη 
Δήμος Πελινάκης;
Θόδωρος Ρασοπαπά 
Μανώλης Κυδώνης 
Γιοόργης, ξένος

15 Γιάννης Μαγκλάρας 
Μανώλης Δουκιάνου 
Γιάννης Δουκιάνου 
Μιχάλης Στάγκου 
Μπόγδανος Μελισσινός 
Λάζαρης Άντρέα 
Δήμος Λάζαρη

16 (Ι)Στάλης; Ράλη 
Γιάννης Δήμου 
Γιάννης Θόδωρου 
Δήμος Θόδωρου 
Μανώλης Θόδωρου 
Πολίτης Δοξαρά 
Σταμάτης Ντουμλάρης;

17 Πέγιος, τσαγκιάρης 
Θόδωρος Πετρή 
Μουζάκης Δήμου 
Πολίτης, μαραγκός
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Γιάννης Θόδωρου 
Γιάννης, άλευράς 
Γιώργης ’Αρχάγγελου

18 Δήμος Ρουσώνα 
Κάμενετς; ξένος 
Γιώργης Δημήτρη
bastina Κώστα καί του γιου του 

Παπα-Ραντοσλάβ 
bastina Ειρήνης καί του γιου 

της Μονομάχου 
bastina Κυριάκου, τοϋ πατέρα 

του Δήμου, καί τοϋ γιου του 
bastina Ισ.αςλαρ καί τοϋ γιοϋ 

του Θόδωρου
19 Δημήτρης Κιούρου 

Θοδώρα χήρα Στέφανου 
Τριανταφυλλή χήρα Καναγούτς; 
Ειρήνη χήρα Φλωμάρη;
χήρα Σούτσα 
Ειρήνη χήρα Ματρίνου;
Ειρήνη χήρα Κρητικοΰ (ή Φράγ

κου)
20 Ειρήνη χήρα Δουκιάνη 

χήρα Νεστορίνα;
’Αργυρή χήρα Καλούδη 
άλλη Ειρήνη χήρα Μαρίνου 
Σταμάτα χή ρα Πέγιου 
Μαρίνα χήρα Ίσόφωνου; 
Συμιωνή χήρα Πάρη

15β,1Μαρία χήρα Φώτη 
χήρα (’Α)Σμάρα 
χήρα Ντόμπρα 
χήρα Ευδοκία 
Μάρα χήρα Γκάσου; 
χήρα Θοδώρα 
χήρα Κατερίνα 

2 χήρα Μαρίνα
χήρα Μηλίτσα (ή Φιλίτσα) 
χήρα Κιούρω 
χήρα Δουκιάνα

χήρα Κυράνα 
χήρα Ελένη 
χήρα Μαρία

3 χήρα Κομινώ (ή Κομνηνοΰ) 
Μαρία χήρα ,ρά.νταση;, 
χήρα Θωμαή
χήρα Κυράνα 
χήρα Ντίνα 
χήρα Ειρήνη 
χήρα Δημητρώ

4 σπίτια 80 
άγαμοι 5 
χήρες 34

5 Συνοικία ’Αχειροποί
ητου (Ahiroplit)

6 Θωμάς Άντρέα 
Νικόλας Ντόσκου 
"Αγγελος Ντόσκου 
Δήμος Ντόσκου 
Κομ<ν>ηνός, ξένος 
Μανώλης Περδίκη 
Γιάννης Γεράκη

7 Θόδωρος, μαρμαράς 
Δούκας Άργύρη 
Γιάννης Μιχάλη 
Κώστας Μιχάλη 
Χριστόδουλος, μακελάρης 
Κυριάκος Καλούδη 
Γιώργης Γιάννη

8 Δούκας Γιάννη 
Κυριάκος Γιάννη 
’Αγαπητός Σάνη;
Θόδωρος Νικόλα 
Γιώργης Γομνατάρης;
Γιάννης Γιώργη 
Γιώργης Δημήτρη

9 Δημήτρης Γιώργη 
Γιώργης Μανώλη 
Θόδωρος Κώστα
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Νίκος (ή Πέτκος) Πέντρου 
Νικόλας Δημήτρη 
Στέφανος Ραδουνή 
Θόδωρος Μαρκαγιάννης;

10 Παρασκευάς Δημήτρη 
Πέγιος Δημήτρη 
Δημήτρης Πέγιου 
Μανώλης Πέγνου 
Ράλης Πέγιου 
Γιάννης Μιχάλη 
Κώστας Μιχάλη

11 Άντρόνης Μιχάλη 
Μιχάλης Πουρνάρα 
Μανώλης Μιχάλη 
Γιώργης Ράικου 
Άθανάσης Γιώργη 
Πολίτης Ράλη 
Δήμος Νικόλα

12 Κώστας Μερκούρη 
’Αλέξης Παλαιολόγος 
Χαμαμύτης; Παλαιολόγος 
Παυλής Γκιόν
Πετρής Γιώργη 
Γιάννης, μπαρμπέρης 
’Απόστολος Γιάννη

13 Γιάννης Μότσαρ;
Γιάννης Κώστα 
Συναδινός Χριστόδουλου 
Ράικος, ντερζής (ράφτης) 
’Αλέξης Πέτρου 
Μάρκος Δήμου 
Γιάννης ’Αλέξη

14 Δούκας ’Αλέξη 
Παυλής ’Αλέξη 
Πέγιος Νίκου (ή Πέτκου) 
Πέγιος Μπογντάν 
Παπάς Πετρής
Παπάς Θόδωρος 
Δημήτρης Δεσ,.αλου;

15 Πέγιος Στάγκου

Παρασκευάς Τρόμου;
Μιχάλης Δινάνη; (Δ..α.η) 
Γιάννης Δημήτρη 
Πέγιος Δημήτρη 
Μιχάλης Δημήτρη 
Θόδωρος Μιχάλη

16 Κώστας, γαμπρός Στρομονίτη; 
Κώστας Ραδηνοϋ 
Κυριάκος Γιώργη 
Ντόμπρη Άνδρωνά; (Α.,ρο.α) 
Θόδωρος Βλάχος (Ulaho) 
Μανώλης Μοδινοϋ
Σίμος Μανώλη

17 Βλαδισλάβ Δημήτρη 
Δημήτρης Παπαδόπουλος 
Γιώργης Δημήτρη 
Τρανός Στυλιανού 
Παπάς Θόδωρος 
Δημήτρης Παπα-Θόδωρου 
Σταμάτης Δημήτρη

18 Γιάννης Ντάρα 
Δήμος Γιάννη 
Άντώνης Γιάννη 
Άντώνης Κυριάκου
Γιάννης Μερτικόπουλος(ή Κρη- 

τικόπουλος)
Φίλιππας Γιάννη 
Φιλόξενος Βάραγγος

19 Δήμος, κουγιουμτζής (κοσμημα
τοπώλης)

Νικόλας Μερκι.ο;
Γιώργης Χαιρόπουλος;
Μίχος Κάλη 
Νικόλας Μίχου 
Θόδωρος Κώστα 
Στόικος Μίχου

20 Παρασκευάς Ράδιτς 
Δημήτρης Κατράδης 
Μανώλης Δημήτρη 
Κώστας, χαλβαδάς

21
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Κώστας Γκίνη 
Λιόλιος Ντόμου 
Νικόλας Δήμου 

Ιόμ,ΙΔήμος Παρασκευα 
Φίλιππος Γιάννη 
Γιάννης Άλέξη 
’Ανδρόνικος, μαρμαράς 
Δημήτρης Γραμματικός 
Γιάννης Μουσογιάννης 
Δήμος Μανώλη

2 Δημήτρης (Ι)Στρομοπολίτη; 
Κυριάκος Δημήτρη 
Γιώργης Στρομοπολίτη; 
Χριστόδουλος Γιάννη 
Κυριάκος Θωμά 
Χριστόδουλος Μοσκογιάννη 
Δημήτρης Μελαχροινός

3 Γιάννης Άργυρόπουλος1 
Μανώλης (Ι)Σ.μα.μ.ρ;
bastina Νικόλα καί του γιου του 

Μανώλη
bastina του πατέρα, τής μητέρας 

καί του γιου του Άντρέα Μο- 
δινοΰ

χήρα Σίμωνα 
Μαρία χήρα Γιάννη 
Μαρία χήρα Πολίτη

4 Κιούρω χήρα Σταμάτη 
Σταμάτα χήρα Τορνίκη;
Θοδώρα χήρα Χριστόδουλου 
Σταμάτα χήρα Ουρανού 
Σταμάτα χήρα Δημήτρη 
Θοδώρα χήρα Μιχάλη 
Μαρία χήρα Τρικαλλινιώτη;

5 Κιούρω χήρα Θόδωρου * i

Καλή χήρα Μοδινοΰ 
Σταμάτα χήρα Πετρή 
Μαρίνα χήρα Ράλη 
Ντόμπρα χήρα Νικόλα 
Πρώτη; χήρα Παλαιολόγου 
Πολυχώρω; (Π.λ.;ορο) χήρα Δη

μήτρη
χήρα Μαργαρίτα 
Μαρία χήρα Γιώργη 
Μαρία χήρα Δώδου 
Μαρία χήρα Κώστα 
Κατερίνα χήρα Άνδρώνη 
Ουλάνα; χήρα Θόδωρου 
Σταμάτα χήρα Δημήτρη

7 Καλή χήρα Ίσωμάτη 
Μαρίνα χήρα Στέφανου 
Καλή χήρα Δημήτρη 
Ειρήνη χήρα Δημήτρη 
Ζώγια χήρα Γιάννη 
Μαρίνα χήρα Στρομολίτη;
Καλή χήρα Γιώργη

8 χήρα Μαρία
Καλή χήρα Στυλιανού 
Συναδινή χήρα Νίκου (ήΠέτκου) 
Θοδώρα χήρα Κούκου 
Πάνω (ή Γιάννω) χήρα Ντουρ- 

γούτη
χήρα Φιλίππα (ή Μελίνα) 
χήρα Καλλίστω

9 Καλή χήρα Ράδιτς 
Μαρία χήρα Σπάση 
Θοδώρα χήρα Πετρή 
Θωμαή χήρα Ράρα (ή Ζάρα) 
Θοδώρα χήρα Ζερβού 
Θοδώρα χήρα Χορτιάτη

1. Στο περιθώριο, άνάποδα γραμμένη, υπάρχει ή έξής σημείωση: «Στά χέρια του υπάρ
χει αύτοκρατορική απόφαση πού λέγει να είναι άπαλλαγμένος άπό τη σπέντζα καί όλους 
τούς έκτακτους φόρους» (Ispenç ve cemi'i 'avariz-i divaniyeden mu'af ola diyii elinde hiikm-
i hümâyûn var).
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Θωμαή χήρα Κυριάκου;
10 Κιούρω χήρα Πολυμένη (ή Που

λημένου)
Παρασκευή χήρα Κώστα 
Σταμάτα χήρα Κυριάκου 
Κιούρω χήρα Ράρα (ή Ζάρα)

11 σπίτια 112 
άγαμοι 11 
χήρες 49

12 Συνοικία Ά σωμάτων
(A s ο m a t)

13 Μιχάλης Άλέξη 
Θωμάς Πολύζου 
Συνώκης; Γερόπουλου; 
’Ανδρόνικος Στρατή 
Άράστης (Όρέστης;) ’Ανδρό

νικου
Χριστόδουλος ’Αγαπητού 
Γιάννης Δημήτρη

14 Χριστόδουλος Γιάννη 
Γιάννης Μανώλη 
Θωμάς Θόδωρου 
Θόδωρος Γιώργη 
Συναδινός Σταυρινοΰ 
Άγγελος Καισαρίτη 
Θωμάς Αγγέλου

15 Κώστας Γιώργη 
Δήμος Νίκου (ή Πέτκου) 
Μανώλης Λάτου 
Γιώργης Μιχάλη 
Θόδωρος Νικόλα 
Γιάννης Μιχάλη 
Δημήτρης Μανώλη

16 Γιάννης Άλέξη 
Γιάννης Κανάκη 
Νικόλας Πατριώτη;
Δήμος Παρασκευά 
Δήμος Θωμά 
Θόδωρος Δήμου

Γιώργης Κώστα
17 Πετρής Γιάννη 

Μανώλης Λαγκαδινός 
Σαραντινός Μανώλη 
Πετρής Πέγιου 
Γιάννης Θόδωρου 
Γιάννης Νικόλα 
Θόδωρος Μανώλη

18 Σταμάτης Δημήτρη 
Κώστας Βασίλη 
Παπα-Κυριαζής Κώστα 
Γιάννης Σταμάτη 
Γιάννης Ράικου 
Νικόλας Ράικου
Στρατής Κουκλή (ή Κουμλή)

19 Κυριάκος Μαμάρη (ή Μεϊμάρη) 
Νέσο (ή Πέσο) Δημήτρη 
Κώστας Γιώργη
Κώστας Θόδωρου 
Μανώλης Κώστα 
Θόδωρος Μανώλη 
Μανώλης Δημήτρη

20 Νέστο; Κώστα 
Κώστας Μιχαήλ 
Δημήτρης Νικόλα 
Γιώργης Ραδοσλάβ 
Γιάννης Τρανός 
Κώστας Τρανός 
Γιώργης Τρανός

16ό,1Δήμος Απόστολου 
Δήμος Σταυρινοΰ 
Ράλε Γιώργη 
Θόδωρος Δημήτρη 
Γιώργης Άντρέα 
Κυριάκος Κώστα 
Δημήτρης Μιχάλη 

2 Σαραντινός Θόδωρου 
Παυλής, ξένος 
Δήμος Γιώργη 
Μανώλης Δήμου
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Μανώλης Μάκρη 
Γιώργης Σταμάτη 
Σταμάτης Πετρή

3 Μιχάλης Γιώργη 
Δήμος Μιχάλη 
"Αγγελος Μιχάλη 
Γιάννης Δημήτρη 
Περικλής ’Αλέξη 
’Αντρικός ’Αλέξη 
Σάνης Λιόλιου

4 Νικόλας Γιάννη 
Δημήτρης Γιώργη 
Δημήτρης Μιχάλη 
Σάνης Ρώνπαπα;
Κοσμάς Μαρέτη (ή Μαρίνη) 
’Αντρικός Δήμου 
Μανώλης Δήμου

5 Σίμος Μανώλη 
Δήμος Μανώλη 
Δούκας Μανώλη 
Άλέξης Δήμου 
Βασιλικός Στέφανου 
Μανώλης Δήμου 
Σταμάτης Νικόλα

6 ’Απόστολος Γιώργη 
Κυριάκος Δήμου 
Δήμος Νικόλα 
Δήμος Γιάννη 
Γιάννης Δήμου 
Δήμος Μπροστάρη;
Τρανός Δήμου

7 Μιχάλης Γιάννη 
Άναστάσης Μιχάλη 
Άντρέας Γιάννη 
Δημήτρης Νικόλα 
Κώστας Μονομάχου 
Κυριάκος Κώστα 
Γιάννης Σταυρινοΰ

8 Γιώργης Κορφιάτης;
Δήμος, γαμπρός του Γιώργη

Μιχάλης Λάμπου 
Σάνης Μιχάλη 
Γιώργης Μίλη;
Σάνης Γιώργη 
Γιώργης Δημήτρη 

9 Θόδωρος Δημήτρη 
Μιχάλης Θόδωρου 
Κυριάκος Δήμου 
Δημήτρης Γιώργη 
Δήμος, γιος Σταμάτη 
Παπα-Τρανός Γιώργη 
Δήμος Σοφιανού

10 Δήμος Παπαδιάς 
Νικόλας Γιάννη 
Κυριάκος Μιχάλη 
Γιάννης Δημήτρη 
Δημήτρης Βασίλη 
Μανώλης Γιάννη 
Παναγιώτης Σιφνή;

11 Δήμος Τρανού 
Σταμάτης Δημήτρη 
Γιώργης Ρεπανά; (Ρ.α.α)
Δήμος Γιώργη
Σάνης Γιώργη 
Στάγκος, ξένος 
Τρανός Φωκά

12 Μάνθος Δήμου 
Γιώργης Λάζαρη
Κώστας Πολυμένη (ή Πουλη

μένου)
Γιώργης, Άρναούτης 
Γιάννης Κώστα 
Γιώργης Σεκιώκης;
Γιώργης Κυδώνης

13 Μιχάλης Μ.ρ.κιοΰ; 
Χριστόδουλος Συνώκης ;(Σ.οκ) 
Νικόλας Γιώργη
Γιώργης Πελεκητού 
Μιχάλης Γιάννη 
Παρασκευάς Δήμου
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Μπογντάν Δήμου
14 Δήμος Γιώργη 

Δήμος Πετρή 
Γιώργης Λαγορίκη;
’Αληθινός; Νικόλα 
Δημήτρης Λμσογου;
Σταμάτης Γιάννη 
Νικόλας Ταβάρης;

15 Θοδωρής Νικόλα 
Γκίνης Μαδέρη 
Θόδωρος Μαδέρη 
Μιχάλης Νικόλα 
Δήμος Νικόλα 
Καλογιάννης Γεροπολίτη; 
Μιχάλης Καλογιάννη

16 Δημήτρης, μονόφθαλμος (tek
çesm)

Γιώργης Δημήτρη 
Κυριάκος Δημήτρη 
Γιάννης; (Μ.ρα.λ..) 
b asti na του πατέρα καί του γιου 

του Δήμου Γαβρίλη 
bastina τοΰ πατέρα, τής μητέρας 

καί του γιου τοΰ Κυριάκου 
Δήμου

Θόδωρος Θωμά
17 Σιμώνη χήρα Πολίτη 

Μαρία χήρα Μοσκόπουλου 
Τρανή χήρα ’Αγαπητού 
Νικολίνα χήρα Μιχάλη 
Δημήτρη χήρα Γιάννη 
Μαρίνα χήρα Μούρεση (ή Κο-

ρέση)
Θωμαή χήρα Μουζάκη

18 Ξένια χήρα Κώστα 
Κιούρω χήρα Ράικου 
Ελένη χήρα Κώστα 
Τρανή χήρα Δημήτρη 
Ειρήνη χήρα Μαμάρη (ή Μαμά-

ζη)

Θοδώρα χήρα Δημήτρη 
Κυριακή χήρα Κώστα

19 Ειρήνη χήρα Μαντίνου; 
Κιούρω χήρα Ραντοσλάβ 
Κιούρω χήρα Τρανή 
Καλή χήρα Λυμένου;
Μαρία χήρα Σφαλιάρα 
’Αρχοντική χήρα Άργυροΰ 
Μαρία χήρα Καζαμία;

20 Καλή χήρα Χριστόπουλου 
Άγγελίνα Μιχάλη 
Μαρία χήρα Θόδωρου 
Άργυρώ χήρα Μολαβίτη; 
Μαρία χήρα Μανώλη 
Κιούρω χήρα Άσημα 
'Ελένη χήρα Κοντομανώλη

21 Σταυρινώ χήρα Σταμάτη 
Θοδώρα χήρα Γιάννη 
Τριανταφυλλή χήρα Άλέξη 
Χριστοδούλη χήρα Δήμου 
Σταματία χήρα Δούκα 
Δήμητρα χήρα Δημήτρη 
Μαρία χήρα Σταυρινοΰ

17a,l©oôcbpa χήρα Νικόλα 
Καλή χήρα Δήμου 
Θοδώρα χήρα Μιχαλήνα 
Μαρία χήρα Νικόλα 
Κονίδω (ή Κοπίδω ή Φωτίδω) 

χήρα Γιάννη 
Ειρήνη χήρα Πέτρου 
Κιούρω χήρα Γκίνη

2 Μαρία χήρα Γιάννη 
Σιμήνη χήρα Χρυσοΰ 
χήρα Δημήτρη Βρσαλα.ου; 
Θοδώρα χήρα Σώματα;
Θοδώρα χήρα Παραγκοπολίτη; 
Καλή χήρα Τόζη;
’Ασημίνα χήρα Δημήτρη

3 Χρούσα χήρα Κώστα 
Μαρίνα χήρα Δήμου
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Δήμητρα χήρα Γιάννη 
Σαραντινή χήρα Παπά 
Θωμαή χήρα Μποσκόπουλου; 
Κιούρω χήρα Μάρκου 
Θοδώρα χήρα Κώστα

4 Θοδώρα χήρα Άλέξη
5 σπίτια 165 

άγαμοι 3 
χήρες 57

6 Συνοικία 'Αγίου Δ η-
μητρίου (Ayo Dimi- 
t r i)

7 Γιώργης Γιάννη 
Μιχάλης Νικόλα 
Θωμάς Δημήτρη 
Μανώλης (Ν)Τρανοϋ 
Γιάννης Δημήτρη 
Κόσο Στέπαν 
Δημήτρης Εύλάνμπου;

8 Δημήτρης Άντρέα 
Γιάννης Δημήτρη 
Μιχάλης Σερέτη 
Γκιόρκο Παπα-Δημήτρη 
Δημήτρης Φώτου 
Μανώλης Σαρούχ;
Δημήτρης Νικόλα

9 Γιάννης (Ι)Γρυπάρης 
Στάγκο Ραντγκαβάν;
Δημήτρης Γιώργη 
Μανώλης Σταμάτη 
Συριανός Κώστα 
Γιάννης Συριανοϋ 
Ντόμκο Σταμάτη

10 Παυλής (Ι)Σκολάρη 
Νικόλας, τσουκαλάς 
Γιώργης Νίκου (ή Πέτκου) 
Νικόλας Ντόμπρη 
Γιώργης Δημήτρη 
χήρα Θοδώρα Καλ.ο.σε;

Θοδώρα χήρα (Ι)Βλάντ;
11 Καλή χήρα Εύλάνμπου;

Μαρία χήρα (Ι)..λ.ορ;
Καλή χήρα Θεολόγου 
Ευδοκία χήρα Δημήτρη 
Καλή χήρα Δημήτρη

12 σπίτια 25 
άγαμοι 1 
χήρες 7

13 Συνοικία Μαύρη Κά-
λ η (Μ a V r i Kali)

14 Κώστας Θεραπιανοϋ;
Δήμος Κώστα 
Μίχος Κώστα 
Δημήτρης Θεραπιανοϋ 
Ροϋσος Θεραπιανοϋ 
Μίχος Θεραπιανοϋ 
Παρασκευάς Στάνε

15 Κυριάκος, ράφτης 
Ντόνο Ραντοσλάβ

16 σπίτια 9

17 Όμάδα διαφόρων (Ce
rna 'a t-i m ü t e f e r r i k a)

18 Γιάννης Καναγούτς; 
Πετρόπουλος Καναγούτς; 
Γιάννης Ροχάρ;
Άντρώνης Βοτσέρ;
’Ανδρόνικος Καλαμιώτης (ή

Καλμούνης;)
Δήμος Μαυρίδου 
Γιάννης Δριηναπολίτης (ή Βε- 

ροιαπολίτης;)
19 Γιάννης Καλιώτης (ή Καλυβί-

της)
Δημήτρης Καλιώτης (ή Καλυβί

ες)
Μανώλης Μαλάκης 
Παυλής Μαλάκης
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Δήμος Μαλάκης 
Γιακουμής Καλιώτης (ή Καλυ- 

βίτης)
Μανώλης Γιακουμή

20 Δήμος Γιακουμή
Μανώλης, δραγομάνος (έρμη- 

νέας)
Φίλιππος, διάκος 
Σάνης Άργυρόπουλος 
Δήμος Άργυρόπουλος

21 σπίτια 19

17,ΜΌ μάδα άπό τούς κύ
κλους τών εργατών αλυ
κών τής ίδιας τής Θεσ
σαλονίκης, οί όποιοι 
άποβλήθηκαν άπό την 
ιδιότητα τού εργάτη 
άλυκών μέ τή μεσολά
βηση τούέμίνη1.

2 Θόδωρος Δήμου

Κυριάκος Γιάννη 
Σταμάτης Μαυρανίτης 
Γιάννης Κόρες 
Δημήτρης Κασαρός 
Δήμος Γιάννη 
Θόδωρος Γιάννη

3 Γιάννης Μιχάλη 
Γιάννης Άντώνη
Γ ιάννης Γ ερεμούδη (ή Τ ρεμούδη) 
Μιχάλης Μοσκογιάννη 
Δημήτρης Θόδωρου 
Γιάννης Νικόλα 
Δημήτρης Κιούρου

4 Γιάννης Μαρίνου 
Δημήτρης Γιώργη 
Δημήτρης Μαμάτη (ή Μαμάνη) 
Δημήτρης Ρούσου 
Χριστόδουλος Άργύρη 
Στέφανος Κώστα
Νικόλας Δημήτρη1 2

5 σπίτια 21

5Συνοικία τών κατοίκωντοϋ κάστρου τής Θεσ
σαλονίκης.

6 Μουσουλμάνοι (άκολουθοΰν τά όνόματα τών άρχηγών 41 
οικογενειών καί 5 άγαμων μουσουλμάνων)

15 Άπιστοι (Gebran)
16 Βεροιώτης Σαραντούλης;

Κιούρω Μπογντάν 
Δημήτρης, Άρναούτης

17 σπίτια μουσουλμάνων 41 
άγαμοι μουσουλμάνοι 5 
σπίτια άπίστων 3

1. Cema'at-i devâ’ir-i tuzciyan der nefs-i Selânik ki emin marifetiyle tuzculikdan ihräc 
olunmusdur.

2. Σημείωση πάνω άπό το όνομα τοϋ Νικόλα Δημήτρη «στον ανεμόμυλο» (min asi- 
yab bud). Σέ άνέκδοτη ίεροδικαστική απόφαση (hüccet) πού σώζεται στά άρχεΐα τής Μονής 
Βλατάδων άπό τό 1498 (μέσα Saban 903) άναφέρεται ότι υπήρχαν μύλοι πίσω άπό τό κάστρο 
τής πόλης. Βορειοανατολικά άπό αυτό περνούσε ένας χείμαρρος, πού ονομαζόταν De- 
girmen Deresi (ρεύμα τού Μύλου) γιά τό λόγο αύτό.
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18a, 1 Όμάδα των έπιδιορθωτών των καταστημάτων hassa καί των λου
τρών, καραβάν-σεραγιών καί των άλλων κτημάτων hassa στην ίδια 
τή Θεσσαλονίκη. Στά χέρια τους ύπάρχουν αύτοκρατορικά δια
τάγματα, ότι έφόσον έκτελοΰν τά καθήκοντά τους, εΐναι άπαλλαγ- 
μένοι άπό χαράτσι, σπέντζα καί όλους τούς έκτακτους φόρους. 
Αύτοί είναι όσοι άναφέρονται παρακάτω1:

5 Νικόλας Μίλου;
Δημήτρης Μαυρανίτης;
Σερέτης Καμπαγούτς;
Πέγιο Δημήτρη

6 σπίτια 4
7 ’Άπιστοι κατασκευαστές τόξων, τοϋ κάστρου τής Θεσσαλονίκης. Στά 

χέρια τους υπάρχει αύτοκρατορικά διάταγμα, ότι έφόσον έκτελούν τό 
καθήκον τής κατασκευής τόξων νά εΐναι απαλλαγμένοι άπό χαράτσι 
καί σπέντζα- αύτοί εΐναι όσοι άναφέρονται παρακάτω1 2:

10

11

'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Συρόπουλος Δημήτρη 
Παρασκευής Γιώργη ’Ορφανού 
Μπουρουντάν Κώστα 
Κώστας Μπουρουντάν 
Γιώργης Τρύφωνα 
Σταμάτης Ράντουν 
Ράντιτς Κυριάκου 
”Ιλκο Πρόβου;

Τρανός Άντρώνη 
Δημήτρης Μικρός (Küçük) 
Μανώλης Καλογιάννη 
Άθανάσης Άντώνη 
Θόδωρος Μάλχου 
Δήμος Ράντουλ

12 Σάνης Δημήτρη Μικρού (Küçük)
13 σπίτια 15

1. Cema’at-i meremetciyan dükâkin-i hassa ve hammaman ve kârban-seray ve sa'ir-i 
hassa der nefs-i Selânik Ellerinde hükm-i hümâyûnlan vardur mademki hidmetlerine olalar 
haracdan ve ispençden ve cerni' 'avariz-i divaniyeden mu'af ve musellem olalar diyii bullar- 
dur ki zikr olunur.

2. Gebi ân-i zembereciyan-i kala-i Selânik Ellerinde hükm-i hümâyûn vardur ki mademki 
zemberekçilik hindmete olalar haracdan ve ispençeden mu'af ve musellem olalar diyü Bul- 
lardur ki zikr olunur.
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SUMMARY

Vasilis Dimitriadis, The «Kanunnâme» and the Christian In
habitants of Thessaloniki circa 1525.

A «defter-i mufassal» with the names of the inhabitants of Thessaloniki 
circa 1525, preserved at the National Library of Bulgaria, was edited by the 
Bulgarian Academy of Letters in 1972. The same «defter» also contains part 
of a «kanunnâme», which indicates the taxes and dues paid in Thessaloniki at 
that time. The value of that document for the history of Thessaloniki is evi
dent, as we possess only scarce material from that period.

At first the author gives a new translation of the «kanunnâme» and analy
zes the information given on the various dues mentioned in it. We can observe 
that almost a century after the last occupation of Thessaloniki by the Turks 
in 1430, there were still several Byzantine, mainly fiscal terms in use.One of them 
was «mayiriye», the Greek word μαγειρεία, indicating a small tax imposed upon 
the fish caught in the gulf of Thessaloniki. Another one was «monopolye», 
from the Greek μονοπώλιον, a tax levied on the products of the vineyards. 
Also, the harbour-master of Thessaloniki was named «kapudan», a term of By
zantine origin, while in later times the same dignitary was called «reis».

The Byzantine character of Thessaloniki, still preserved well into the 16th 
century, is more evident through the names of her Christian inhabitants as well 
as in the names of her districts («mahale»). Because these names have been mis
read to a large extent by the Bulgarian scholar N. Popov in the Bulgarian edi
tion of the «defter», a new reading is given here. These misreadings are due 
partly to the peculiarities of the «siyakat» script, in which the «defter» is writ
ten, but mainly to a lack of good knowledge of the Greek language and Byzan
tine nomenclature. Because this may lead scholars to false conclusions, exam
ples of these mistakes are given in this article.

The names of the Christian inhabitants are mainly of Greek origin with 
a large number of Byzantine family names of noble origin among them. There 
are also names of Serbian, Bulgarian, Albanian and Wallachian origin in small 
numbers. The professions of many inhabitants are also indicated. One notes al
so a large percentage of widows among them.
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There were a few individuals or groups exempted from taxation. The first 
ones were Yannis Argyropoulos and Nikolas Paleologos, both of well known 
Byzantine noble families. Exempted also were four Christians who had the duty 
to keep in good order buildings for general use, like caravanserais, baths etc, and 
shops belonging to the sultan and other Ottoman dignitaries. This is an in
dication of the importance of Byzantine influence upon the development of 
Ottoman architecture during its first centuries. A considerable number of Chri
stians were also exempted from taxation because they worked at the armoury 
of the town, which existed since Byzantine times and continued functioning as a 
gun powder factory until the last years of the Ottoman era.

The «defter» becomes thus one more proof of the continuous presence of 
the same people from Byzantine times to the present day in Thessaloniki.
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