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ΜΕΣΑ ΑΠ� Τ� ΚΡΑΤΙΚ� ΑΡ�ΕΙ� ΤΗΣ �ΥΓΓΡΙΚΗΣ Π�ΛΗΣ2.

Στ� �εκ�νηµα τ�υ 20�� αι. κι εν" η παγκ%σµια επιστηµ�νικ' κ�ιν%τητα
λειτ�υργ��σε κ*τω απ% τ�υς απ%λυτα απ�δεκτ��ς ν%µ�υς της νευτ"νειας
κ�νησης των πραγµ*των, απ% τ� γρα3ε�� τ�υ, π�υ 4ρισκ%ταν στη Β5ρνη, �
6λµπερτ Αϊνστ*ιν δηµι�υργ��σε ν5α δεδ�µ5να στην αντ�ληψη των πραγ-
µ*των απ�δεικν��ντας %τι � ιστ�ρικ%ς :ρ%ν�ς δεν απ�τελε� µ�α σταθερ'
µαθηµατικ' αρ:' αλληλ�διαδ�:ικ* διαδραµατι<%µενων γεγ�ν%των, αλλ* 5-
να ιδια�τερ� σ�στηµα ανα3�ρ*ς, στ� �π��� � :ρ%ν�ς συνυ3α�νεται *ρρηκτα
και αδι*σπαστα µε τ�ν :"ρ� σε µια τ5λεια διαµ�ρ3ωµ5νη εν%τητα.

Εκε�, λ�ιπ%ν, %π�υ � :ρ%ν�ς συναντ* τ�ν :"ρ� στα εδ*3η της Κεντρι-
κ'ς και Ν�τι�ανατ�λικ'ς Ευρ"πης τ�υ 18�υ αι., εκε� %π�υ τ� Στ5µµα των

1. Π%λη της 4�ρει�ανατ�λικ'ς �υγγαρ�ας στην κ�ιλ*δα τ�υ π�ταµ�� Σ�ν4α, τµ'µα
της δι�ικητικ'ς υπ�δια�ρεσης Μπ%ρσ�ντ – 6µπα�υγ – @5µπλεν. Η π%λη κατακτ'θηκε α-
π% τ�υς ��γγρ�υς τ�ν 10� αι., εν" κατ* τη δι*ρκεια τ�υ 14�υ και 15�υ αι. απ�τ5λεσε α-
γαπηµ5ν� τ%π� διαµ�ν'ς 4ασιλικ"ν πρ�σ"πων. Η παρ�υσ�α των Ελλ'νων στ� Μ�σκ�λτς
:ρ�ν�λ�γε�ται περ�π�υ στα τ5λη τ�υ 17�υ αι. Μετ* την καταστρ�3' της Μ�σ:%π�λης
απ% τα �πλισµ5να ληστρικ* Τ�υρκαλ4ανικ* σ"µατα π�λλ�� Μ�σ:�π�λ�τες εγκαταστ*-
θηκαν στ� Μ�σκ�λτς, %π�υ και �δρυσαν ανθηρ%τατη εµπ�ρικ' παρ�ικ�α. Σ'µερα τ� Μ�-
σκ�λτς απ�τελε� τη δε�τερη 4ι�µη:ανικ' π%λη της �υγγαρ�ας, µετ* τη Β�υδαπ5στη, µε
πληθυσµ% περ�π�υ 200.000 κατ��κ�υς.

2. Τ� αρ:ειακ% υλικ% π�υ α3�ρ* στην π%λη τ�υ Μ�σκ�λτς υπ*γεται στ� γενικ%τερ�
Αρ:ε�� των Κ�µιτ*των Borsod – Abauj – Zemplén. Για π�λλ* :ρ%νια τ� υλικ% αυτ% στε-
γα<%ταν στ� Hermann Ottó Muzeum, εν" πρ%σ3ατα µετα35ρθηκε στ� κτ'ρι� τ�υ κρατι-
κ�� αρ:ε��υ της π%λης (Miskolci állami Levéltar /Miskolc város leveltara). Πρ�κειµ5ν�υ
για την �λ�κλ'ρωση της διδακτ�ρικ'ς µ�υ διατρι4'ς µε τ�τλ�:« Μ�σ:�π�λιτ"ν τ�:αι. Η
ακµ', η παρακµ' και η διασπ�ρ* των Μ�σ:�π�λιτ"ν. Η κ�ιν%τητα τ�υ Μ�σκ�λτς», η �-
π��α εκπ�νε�ται στ� Α.Π.Θ. µε επ%πτη καθηγητ' τ�ν κ�ρι� Ι. Κ�λι%π�υλ�, κρ�θηκε ανα-
γκα�α η αρ:ειακ' 5ρευνα στ� Αρ:ε�� τ�υ Μ�σκ�λτς. Αν και τα περισσ%τερα 5γγρα3α π�υ
α3�ρ��ν στην παρ�υσ�α και τη δρ*ση της ελληνικ'ς Κ�ιν%τητας της π%λης (Miskolci
görög kompania iratai) ε�ναι γραµµ5να στα ελληνικ* και πλ'ρως τα�ιν�µηµ5να κατ* θε-
µατικ��ς *��νες, η πληθ"ρα τ�υς ε�ναι τ5τ�ια π�υ καθιστ* ιδια�τερα επ�π�νη την 5ρευ-
ν* τ�υς απ% τ�ν µελετητ'. Τ� απαρα�τητ� υλικ% συγκεντρ"θηκε, 3ωτ�γρα3'θηκε και α-
π�δελτι"θηκε. Η καθηµεριν' 4�'θεια και υπ�στ'ρι�η τ�υ πρ�σωπικ�� π�υ εργ*<εται
στ� Αρ:ε�� στ*θηκε ε�αιρετικ* π�λ�τιµη καθ’ %λη την περ��δ� της παραµ�ν'ς µ�υ στην
π%λη. Τα δι*3�ρα πρ�4λ'µατα π�υ πρ�5κυψαν στ� �δι� δι*στηµα �επερ*στηκαν *µεσα
:*ρη στη διαρκ' παρ�υσ�α και πρ�σ3�ρ* της 5ως πρ%τιν�ς πρ�5δρ�υ της Ελληνικ'ς Κ�ι-
ν%τητας τ�υ Μ�σκ�λτς, κυρ�ας Βασ. Σγ�υρ*ντη. Απ% τη θ5ση αυτ' θα 'θελα να τ�υς ευ-
:αριστ'σω για την ανιδι�τελ' και αµ5ριστη συµπαρ*στασ' τ�υς.



Αψ4��ργων Μ�ναρ:"ν συνθηκ�λ�γε� και συνεργ*<εται εµπ�ρικ* µε την
παραπα��υσα Αυτ�κρατ�ρ�α των �θωµαν"ν, δηµι�υργ"ντας ν5�υς %ρ�υς
στην καθηµεριν' <ω' :ιλι*δων ανθρ"πων, εκε� ακρι4"ς πρ5πει να ανα<η-
τ'σ�υµε και να πρ�σπαθ'σ�υµε να ερµηνε�σ�υµε τη Μ�σ:�π�λ�τικη πα-
ρ�υσ�α στην περι�:' τ�υ Μ�σκ�λτς.

�εκιν"ντας τ� τα��δι τ�υς απ% τ� �ρ�π5δι� π�υ εκτε�νεται αν*µεσα
στα 4�υν* της Gπαρης και της �στρ�4�τσας, δυτικ* των λιµν"ν Πρεσπ"ν
και της Α:ρ�δας3, για να ακ�λ�υθ'σ�υν τ�υς π�λ�4��υς δρ%µ�υς των κα-
ρα4ανι"ν και των κιρατ<�δων4, εκε� %π�υ *νθρωπ�ι, γλ"σσες και ν��τρ�-
π�ες, θρησκευτικ* και κ�ινωνικ* συστ'µατα συνυπ'ρ:αν κ*τω απ% 5να ι-
δι%τυπ� καθεστ"ς εµπ�ρικ"ν πρακτικ"ν και π�λιτικ"ν συστηµ*των, η ε-
γκατ*σταση των Μ�σ:�π�λιτ"ν στα εδ*3η της Καισαρ�4ασιλικ'ς Μ�ναρ-
:�ας επι4ε4αι"νει περ�τρανα %τι για να καταν�'σ�υµε την ανθρ"πινη συ-
µπερι3�ρ* και δρ*ση πρ5πει να τη µελετ'σ�υµε µ5σα στ� πλα�σι� των δ�-
µ"ν και των ιδια�τερων συνθηκ"ν π�υ την αν5πτυ�αν5.
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3. Η Μ�σ:%π�λη 4ρ�σκεται 20 περ�π�υ :ιλι%µετρα 4�ρει�δυτικ* της Κ�ρυτσ*ς, σε υ-
ψ%µετρ� 1.200 µ., στ� �ρ�π5δι� π�υ δηµι�υργε�ται αν*µεσα στα 4�υν* της Gπαρης και της
�στρ�4�τσας. Για την τ�π�θεσ�α τ�υ �ικισµ��, τη δηµι�υργ�α τ�υ, την ακµ' και την κατα-
στρ�3' τ�υ 4λ. σ:ετικ* Ιωακε�µ Μαρτινιαν%ς, Η Μ�σ��π�λις, 1330-1930, επιµ. Στιλπ. Κυ-
ριακ�δης, Θεσσαλ�ν�κη, Ε.Μ.Σ., 1957I Κωνσταντ�ν�ς Σκενδ5ρης, Ιστ�ρ�α της Αρ�α�ας και
Συγ�ρ�ν�υ Μ�σ��π�λεως, Αθ'να 21928I Θε%3ραστ�ς Γεωργι*δης, Μ�σ��π�λις, Αθ'να
1975I Φ*νης Μι:αλ%π�υλ�ς, Μ�σ��π�λις. Αι Αθ�ναι της Τ�υρκ�κρατ�ας, 1500-1769, Αθ'να
1941I Θε%δωρ�ς Βελλιαν�της, «Μια ε�α3ανισθε�σα π%λις. Η Μ�σ:%π�λις της Β. Ηπε�ρ�υ»,
Ηµερ�λ�γι�ν της Μεγ�λης Ελλ�δ�ς (1922) 226-239I Κ�σµ*ς Θεσπρωτ%ς – Αθαν*σι�ς Ψα-
λ�δας, Γεωγρα!�α Αλ"αν�ας και Ηπε�ρ�υ, πρ�λ. - σηµ. Αθαν*σι�ς Παπα:αρ�σης, Ιω*ννινα,
Ε.Η.Μ., 1964, σσ. 14-15, 97I Παναγι"της Αρα4αντιν%ς, Περιγρα!� της Ηπε�ρ�υ εις µ$ρη
τρ�α, τ. ΑN, εισ. Κ. Θ.∆ηµαρ*ς, επιµ. Ε. Ι. Νικ�λαOδ�υ, Ιω*ννινα, Ε.Η.Μ., 1984, σσ. 119-127I �.
Καρµ�τσης, Γεωγρα!�α της Κ�ρυτσ�ς και της περι�ικ�δ�ς, Θεσσαλ�ν�κη 1888, σσ. 59-63.

4. Για την κατ*σταση τ�υ :ερσα��υ �δικ�� δικτ��υ της επ�:'ς και τις συνθ'κες δια-
κ�νησης 4λ. ∆ηµ'τρι�ς Ανωγι*της-Πελ5, ∆ρ�µ�ι και διακ�νηση στ�ν Ελλαδικ� �'ρ� κα-
τ� τ�ν 18� αι'να, Αθ'να 1993I � �δι�ς, «Σ:5σεις δρ%µ�υ και :ωρι"ν στη Βαλκανικ' �ερ-
σ%νησ� τ�ν 18� αι"να», Τα Ιστ�ρικ� ΒN/τ:. 4 (1985) 405-422I Κωνσταντ�να Παν*γ�υ, Η
�ερσα�α διακ�νηση "αµ"ακι�( απ� τη Μακεδ�ν�α στην Ευρ'πη κατ� τ�ν 18� και 19� αι-
'να, στ�  Ε. Π. ∆ηµητρι*δης – Α.Φ. Λαγ%π�υλ�ς – Γ. Τσ%τσ�ς (επιµ.), Ιστ�ρικ� Γεωγρα-
!�α, ∆ρ�µ�ι και Κ�µ"�ι της Βαλκανικ�ς απ� την αρ�αι�τητα στην ενια�α Ευρ'πη, Θεσ-
σαλ�ν�κη 1998, σσ. 201-212I Πασ:*λης Ανδρ��δης, *�νια και Καρα"�ν–Σερ�για στ�ν
Ελλαδικ� �'ρ� και στα Βαλκ�νια, Θεσσαλ�ν�κη :.:.I Γε"ργι�ς Παπαγεωργ��υ, «�ι :ερ-
σα�ες επικ�ινων�ες στ� ν�τι�δυτικ% τµ'µα της Βαλκανικ'ς �ερσ�ν'σ�υ (τ5λη 18�υ-αρ:5ς
20�υ αι.)», στ� Ε. Π. ∆ηµητρι*δης – Α. Φ. Λαγ%π�υλ�ς – Γ. Τσ%τσ�ς (επιµ.), Ιστ�ρικ� Γε-
ωγρα!�α, ∆ρ�µ�ι και Κ�µ"�ι της Βαλκανικ�ς απ� την αρ�αι�τητα στην ενια�α Ευρ'πη,
Θεσσαλ�ν�κη 1998, σσ. 169-178I Kliti Kalamata, «Voskopoja and Korcha: Two Towns With
the Same Importance», στ� Ε. Π. ∆ηµητρι*δης – Α. Φ. Λαγ%π�υλ�ς – Γ. Τσ%τσ�ς (επιµ.),
Ιστ�ρικ� Γεωγρα!�α, ∆ρ�µ�ι και Κ�µ"�ι της Βαλκανικ�ς απ� την αρ�αι�τητα στην ενι-
α�α Ευρ'πη, Θεσσαλ�ν�κη 1998, σσ. 213-215

5. Georg Iggers, Ν$ες κατευθ(νσεις στην Ευρωπαϊκ� Ιστ�ρι�γρα!�α, µτ3ρ. Βασ�λης
�ικ�ν�µ�δης, Αθ'να 21995, σσ. 19, 31.



Μελετ"ντας κανε�ς την περ�πτωση της Μ�σ:%π�λης, καταλα4α�νει π�-
λ� νωρ�ς %τι 5:ει να κ*νει µε 5ναν �ρειν% �ικισµ% η υπαγωγ' τ�υ �π���υ στ�
πρ�ν�µιακ% καθεστ"ς της Σ�υλτανικ'ς Αυτ�κρατ�ρ�ας τ� κατ5στησε γρ'-
γ�ρα 5να απ% τα πλ5�ν σηµαντικ* εµπ�ρ�4ι�τε:νικ* κ5ντρα της Ν%τιας
Βαλκανικ'ς. �αρακτηριστικ% παρ*δειγµα ακµ*<�υσας 4λ*:ικης κ�ιν%τη-
τας, στην �π��α η κτην�τρ�3�α απ�τελ��σε τ�ν θεµ5λι� λ�θ� για την αν*-
πτυ�η �ικιακ"ν 4ι�τε:νι"ν και �ικ�γενειακ"ν επι:ειρ'σεων6, :ρησιµ�π��η-
σε τ� πρωτ�γεν5ς παραγωγικ% της κε3*λαι�, τ� µαλλ�, ως πρ"τη �λη πρ�-
κειµ5ν�υ για τη µετ*4ασ' της απ% τ�ν :"ρ� της κτην�τρ�3�ας στ�ν :"ρ�
των µετα3�ρ"ν και τ�υ εµπ�ρ��υ7. �ι εµπ�ρικ5ς επα35ς, αρ:ικ*, µε τη Βε-
νετ�α8 και στη συν5:εια µε π�λλ* απ% τα γ�ργ* αναπτυσσ%µενα κ5ντρα της
Βαλκανικ'ς και της Κεντρικ'ς Ευρ"πης σηµατ�δ�τ��ν τη στρ�3' των Μ�-
σ:�π�λιτ"ν απ% τ�ν :"ρ� της περι�ρισµ5νης κτην�τρ�3ικ'ς δραστηρι%τη-
τας στ�ν ευρ�τερ� :"ρ� της ευρωπαϊκ'ς εµπ�ρικ'ς �ικ�γ5νειας επαληθε�-
�ντας παρ*λληλα τ�ν :αρακτ'ρα της µεταν*στευσης ως εγγεν��ς 3αιν%µε-
ν�υ τ�υ �ρειν�� :"ρ�υ9.

Τ� τ5λ�ς των π�λ5µων τ�υ «Ιερ�� Συνασπισµ�� τ�υ Linz» (1684-1699
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6. Αντ�στ�ι:α παραδε�γµατα �ικ�ν�µικ'ς αν*πτυ�ης �ρειν"ν 4λ*:ικων �ικισµ"ν, �ι
�π���ι *κµασαν στη 4*ση τ�υ *��να κτην�τρ�3�α - 4ι�τε:ν�α - εµπ%ρι�, συναντ��µε στ�
Μ5τσ�4� και τ� Συρρ*κ�. Ωστ%σ�, αυτ% π�υ θα πρ5πει να σηµειωθε� ε�ναι %τι η �ικ�ν�-
µικ' δ�µ' των παραπ*νω �ρειν"ν �ικισµ"ν δεν ε�ελ�:θηκε π�τ5 στ� επ�πεδ� τ�υ 4ι�τε-
:νικ�� κ5ντρ�υ µε τη σηµεριν' 5νν�ια π�υ διαθ5τει � %ρ�ς, αλλ* παρ5µεινε "ς τ� τ5λ�ς
µ5σα στ� πλα�σι� της �ικ�γενειακ'ς επι:ε�ρησης.

7. Αναλυτικ* για την �ικ�ν�µικ' λειτ�υργ�α των �ρειν"ν �ικισµ"ν και τη σ�νδεσ'
τ�υς µε την κτην�τρ�3�α και τ� εµπ%ρι� 4λ. Βασιλικ' Ρ%κ�υ, Συµ"�λ� στη µελ$τη της κ�ι-
νων�ας τ�υ κτην�τρ�!ικ�( �ωρι�( (τ� παρ�δειγµα τ�υ Μετσ�"�υ) [διδακτ. διατρ., Πα-
νεπιστ'µι� Ιωανν�νων, Τµ'µα Ιστ�ρ�ας και Αρ:αι�λ�γ�ας], Ιω*ννινα 1983I η �δια, «Η �-
ρειν' π%λη της κτην�τρ�3�ας, π%λη της υπα�θρ�υ, τρ�α ηπειρωτικ* παραδε�γµατα: Μ�-
σ:%π�λη, Μ5τσ�4�, Συρρ*κ�», στ� Νε�ελληνικ� Π�λη, :θωµανικ$ς κληρ�ν�µι$ς και
Ελληνικ� κρ�τ�ς, τ. ΑN, Αθ'να 1985, σσ. 75-82I µε τ�ν �δι� τ�τλ� στα Ηπειρωτικ� Γρ�µµα-
τα ΙN (2006) 111-120.

8. Βαλ5ρι�ς Παπα:ατ<'ς, «�ι Μ�σ:�π�λ�ται και τ� µετ* της Βενετ�ας εµπ%ρι�ν κα-
τ* τ�ν 18�ν αι"να», Ηπειρωτικ� *ρ�νικ� ΘN (1934) 127-139I � �δι�ς, «Ν5αι Συµ4�λα� εις
την ιστ�ρ�αν των κατ* τ�ν ΙΗN αι"να εµπ�ρικ"ν σ:5σεων των Μ�σ:�π�λιτ"ν µετ* της
Βενετ�ας», Ηπειρωτικ� *ρ�νικ� ΙN (1935) 270-288I � �δι�ς, Aromani Moscopoleni si
comertul Venetian in secolete al XVII-lea si al XVIII-lea, πρ�λ. N. Iorga, Β�υκ�υρ5στι 1935I
Κωνσταντ�ν�ς Μ5ρτ<ι�ς, Μνηµε�α Μακεδ�νικ�ς Ιστ�ρ�ας, Θεσσαλ�ν�κη, Ε.Μ.Σ., 1947,
σσ. 209-278I Φ"της Κιλιπ�ρης, «Μ�σ:�π�λ�τες 5µπ�ρ�ι στη Βενετ�α και στις :"ρες της
Αυστρ��υγγαρ�ας (18�ς -19�ς αι.)», στ� ∆ιεθν$ς Συµπ�σι� Μ�σ��π�λις, Θεσσαλ�ν�κη 31
Oκτω"ρ��υ - 1 N�εµ"ρ��υ 1996, Θεσσαλ�ν�κη, Ε.Μ.Σ., 1999, σσ. 97-108I Mario Rufini,
«Teodoro Anastasie Cavallioti, scrittore moscopolitano dal sec. XVIII», Rivista d’Albania
1942 (fasc. 2) 110-125.

9. Βασιλικ' Ρ%κ�υ, «Μεταναστε�σεις στ�ν �ρειν% :"ρ�», περ�ληψη εισ'γησης στ�ν
τ%µ� των πρακτικ"ν τ�υ Ελλην�γαλλικ�� Συνεδρ��υ : Αγρ�τικ�ς Κ�σµ�ς στ�ν Μεσ�-
γειακ� �'ρ�, Aθ'να, Ε.Κ.Κ.Ε. – Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε, 1988, σσ. 251-252.



και 1716-1718), π�υ σ'µανε και την �ριστικ' απ�µ*κρυνση τ�υ σ�υλτανι-
κ�� κινδ�ν�υ απ% την Κεντρικ' Ευρ"πη, απ�τ5λεσε α3�ρµ' για την υπ�-
γρα3' µιας σειρ*ς συνθηκ"ν, �ι �π��ες πρ�54λεπαν τη σταθερ�π��ηση των
συν%ρων µετα�� Αψ4��ργων και �θωµαν"ν, επιπλ5�ν, %µως, καθ%ρι<αν α-
π�3ασιστικ* τις εµπ�ρικ5ς σ:5σεις των δ��, 5ως τ%τε αντιπ*λων, δηµι�υρ-
γ"ντας ν5α δεδ�µ5να10. Αν*µεσα στα τρι*ντα *ρθρα τα �π��α συν5θεταν τ�
κε�µεν� της Συνθ'κης τ�υ Κ*ρλ�4ιτς αναγνωρι<%ταν, εκτ%ς των *λλων, η
αψ4�υργικ' κυριαρ:�α στα εδ*3η της �υγγαρ�ας και της Τρανσυλ4αν�ας, ε-
ν" µε τα *ρθρα 14 και 15 πρ�4λ5π�νταν για πρ"τη 3�ρ* η ελευθερ�α κιν'-
σεων των εµπ%ρων υπηκ%ων των δ�� συµ4αλλ%µενων πλευρ"ν και η α-
σ3*λεια των εµπ�ρικ"ν τ�υς δραστηρι�τ'των11. Τ� �δι� πνε�µα κυρι*ρ:η-
σε λ�γα :ρ%νια αργ%τερα, στην υπ�γρα3' της Συνθ'κης τ�υ Πασ*ρ�4ιτς12,
%π�υ και καθ�ρ�στηκαν λεπτ�µερ5στερα �ι %ρ�ι της πρ�ηγ��µενης συνθ'-
κης. Η ελευθερ�α τ�υ εµπ�ρ��υ στ�υς :ερσα��υς και θαλ*σσι�υς δρ%µ�υς
των δ�� αυτ�κρατ�ρι"ν, η ελε�θερη ναυσιπλ�Oα τ�υ ∆��να4η, � δι�ρισµ%ς
εκατ5ρωθεν πρ��ενικ"ν αρ:"ν, κυρ�ως, %µως, η συµ3ων�α πρ�ν�µιακ�� τε-
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10. Gλγα Κατσιαρδ'-Hering, Η Ελληνικ� παρ�ικ�α της Τεργ$στης (1751-1830), τ. ΑN,
Αθ'να 1986, σσ. 4-7I Βασιλικ' Σειρην�δ�υ, <λληνες στη Βι$ννη 1780-1850 (αδηµ�σ�ευτη
διδακτ. διατρ., Εθνικ% και Καπ�διστριακ% Πανεπιστ'µι� Αθην"ν, Τµ'µα Ιστ�ρ�ας και
Αρ:αι�λ�γ�ας), Αθ'να 2002, σσ. 41-43I Αγγελικ' Ιγγλ5ση, Β�ρει�ελλαδ�τες $µπ�ρ�ι στ�
τ$λ�ς της Τ�υρκ�κρατ�ας, � Στα(ρ�ς Ιω�νν�υ, Αθ'να 2004, σσ. 40-42I Απ. Βακαλ%π�υ-
λ�ς, «Επισκ%πηση τ�υ Ελληνισµ�� κατ* περι�:5ς, � Ελληνισµ%ς της ∆ιασπ�ρ*ς», Ι.Ε.Ε,
τ. ΙΑN, Αθ'να 1975, σσ. 231-243.

11. Η Συνθ'κη τ�υ Κ*ρλ�4ιτς υπ�γρ*3τηκε στις 26 Ιαν�υαρ��υ 1699 (ν5� ηµερ�λ%-
γι�), αν*µεσα στ�ν αυτ�κρ*τ�ρα της Αυστρ�ας Λε�π%λδ� ΑN και τ�ν σ�υλτ*ν� Μ�υστα-
3* ΒN στ� �µ"νυµ� σερ4ικ% :ωρ�� (Sremski Karlovci) µερικ* :ιλι%µετρα 4%ρεια τ�υ Βε-
λιγραδ��υ. Για τ� πλ'ρες τ� κε�µεν� της Συνθ'κης 4λ. Gabriel Noradounghian, Recueil
d’actes internationaux de l’Empire Ottoman, τ. ΑN (1300-1789), Παρ�σι 1897, σσ. 182-193 (τ�
κε�µεν� στα λατινικ*), σσ. 193-196 (σε περ�ληψη στα γαλλικ*).

12. Η Συνθ'κη τ�υ Πασ*ρ�4ιτς υπ�γρ*3τηκε στις 21 Ι�υλ��υ 1718 (ν5� ηµερ�λ%-
γι�), αν*µεσα στ�ν αυτ�κρ*τ�ρα της Αυστρ�ας Κ*ρ�λ� ΣTN και τ�ν σ�υλτ*ν� Α:µ5τ ΒN,
στ� �µ"νυµ� σερ4ικ% :ωρ�� (PoÏarevac) ν�τι�ανατ�λικ* τ�υ Βελιγραδ��υ. Επρ%κειτ� για
µια Συνθ'κη, η �π��α απ�τ�πωνε 5κδηλα τη συστηµατικ' π�λιτικ' π�υ πρ�ωθ��σε �
Αψ4��ργ�ς Αυτ�κρ*τ�ρας για την αν*πτυ�η των εµπ�ρικ"ν επα3"ν της :"ρας τ�υ µε
την Ανατ�λ', Marta Bur, «A balkáni kereskedök és a magyar borkivitel a XVIII
században» (� Βαλκ*νι�ς 5µπ�ρ�ς και η �υγγρικ' ε�αγωγ' κρασι�� τ�ν 18� αι.),
Történelmi Szemle KAN τ:. 2 (1978) 285-287. Sνα :ρ%ν� αργ%τερα (1719) η ανακ'ρυ�η της
Τεργ5στης και τ�υ Φι��µε ως ελε�θερων λιµανι"ν, καθ"ς και η σ�σταση της «Compagnia
Orientale» επισ3ρ*γισαν την αγωνι"δη πρ�σπ*θεια τ�υ Καρ%λ�υ ΣTN για διε�σδυση της
Αυτ�κρατ�ρ�ας τ�υ στ�ν ευρ�τερ� :"ρ� της Ν�τι�ανατ�λικ'ς Μεσ�γε��υ. Παρ* τις 3ι-
λ%τιµες πρ�σπ*θει5ς τ�υ, %µως, η αδυναµ�α των αυστριακ"ν εµπ%ρων να επω3εληθ��ν
των ευν�ϊκ%τατων %ρων δεν επ5τρεψε στην Αυστρ�α να διεισδ�σει στην πλ��σια αγ�ρ*
της Ανατ�λ'ς, παρ* µ%ν� µετ* τα µ5σα τ�υ 18�υ αι. Για τ� πλ'ρες τ� κε�µεν� της Συνθ'-
κης 4λ. Noradounghian, �.π., σσ. 208-216 (τ� κε�µεν� στα λατινικ*), σσ. 220-227 (στα γαλ-
λικ*)



λωνιακ�� δασµ�� 3% επ� των εισαγ%µενων και ε�αγ%µενων πρ�ϊ%ντων των
δ�� :ωρ"ν 5δωσαν "θηση σε :ιλι*δες Sλληνες και Σ5ρ4�υς να ακ�λ�υθ'-
σ�υν τ�υς «δρ�µ�δε�:τες» των καρα4ανι"ν στ�ν δρ%µ� τ�υς πρ�ς την π�λ-
λ* υπ�σ:%µενη Κεντρικ' Ευρ"πη13.

Η πρ�σ5λκυση 5µπειρων �θωµαν"ν εµπ%ρων14, �ι �π���ι γν"ρι<αν κα-
λ* τ�υς :ερσα��υς δρ%µ�υς π�υ �δηγ��σαν απ% τη 4αλκανικ' στα αψ-
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13. Με δεδ�µ5νη τη γεωµ�ρ3�λ�γικ' π�λυµ�ρ3�α των Βαλκαν�ων, η �π��α καθι-
στ��σε δ�σκ�λη τη διε�σδυση σε 5να µεγ*λ� µ5ρ�ς της ενδ�:"ρας τ�υς, αναπτ�:θηκαν
συγκεκριµ5νες �δικ5ς αρτηρ�ες π�υ 5νωναν την �θωµανικ' Αυτ�κρατ�ρ�α µε την Κε-
ντρικ' Ευρ"πη. Στα σηµε�α εκε�να %π�υ �ι εν λ%γω *��νες τ5µν�νταν δηµι�υργ'θηκαν
και *κµασαν σηµαντικ5ς π%λεις, �ι �π��ες %3ειλαν την ακµ' τ�υς στη σηµα�ν�υσα γεω-
γρα3ικ' θ5ση π�υ κατε�:αν στ�ν �δικ% :*ρτη της επ�:'ς. Η Εγνατ�α �δ%ς, � περ�3ηµ�ς
δρ%µ�ς των ρωµαϊκ"ν :ρ%νων, � �π���ς συν5δεε την Αδριατικ' µε τη Μα�ρη Θ*λασσα,
απ5κτησε �αν* τη σηµασ�α π�υ τ�υ 5πρεπε, εν" � ∆��να4ης, πραγµατικ' ρα:�κ�καλι*
της αψ4�υργικ'ς επικρ*τειας, λειτ��ργησε καταλυτικ* για την αν*πτυ�η της Βι5ννης,
της Β�υδαπ5στης και τ�υ Βελιγραδ��υ. Κ�µ4ικ% σηµε�� σπ�υδαι%τατης σηµασ�ας � ∆��-
να4ης απ�τ5λεσε σηµε�� ανα3�ρ*ς δ�� 4ασικ"ν �δικ"ν α�%νων. � 5νας �εκιν��σε απ%
τ� Βελιγρ*δι και µε κατε�θυνση 4�ρει�δυτικ* κατ5ληγε στη Βι5ννη και στη Β�υδαπ5στη,
εν" � δε�τερ�ς µε κατε�θυνση πρ�ς τα ανατ�λικ* 53τανε µ5:ρι τ� Β�υκ�υρ5στι και την
�δησσ%. Ειδικ%τερα για να µετα4ε� κανε�ς απ% την Ανατ�λικ' και Κεντρικ' Μακεδ�ν�α
στα εδ*3η της ευρωπαϊκ'ς ενδ�:"ρας µπ�ρ��σε να ακ�λ�υθ'σει κυρ�ως δ�� δρ%µ�υς.
Απ% τις Σ5ρρες να κατευθυνθε� πρ�ς τ� Μελ5νικ�, απ% εκε� στη Σ%3ια, και στη συν5:εια
να 3τ*σει στ� Βιδ�νι, απ% τ� �π��� 5:�ντας πια περ*σει στα αψ4�υργικ* εδ*3η να επι-
λ5�ει τη διαδρ�µ' τ�υ αν*λ�γα µε τ�ν τελικ% τ�υ πρ��ρισµ%. � δε�τερ�ς δρ%µ�ς ακ�-
λ�υθ��σε πιστ* τις ακτ5ς της κ�ιλ*δας τ�υ Στρυµ"να και µ5σω της Ν�σσας (σηµ. Ni‰) 5-
3τανε στη Σ%3ια, για να περ*σει στη συν5:εια στ� Βελιγρ*δι και απ% εκε�, απ% τ�ν συ-
ν�ριακ% σταθµ% τ�υ Σεµλ�ν�υ (σηµ. Zemun) να καταλ'�ει στις καισαρ�4ασιλικ5ς κτ'σεις.
Τ5λ�ς, �ι τα�ιδι"τες της ∆υτικ'ς Μακεδ�ν�ας και της Ηπε�ρ�υ 53ταναν στ� Βελιγρ*δι
�εκιν"ντας απ% τ� Μ�ναστ'ρι, για να ακ�λ�υθ'σ�υν στη συν5:εια τις εκ4�λ5ς της κ�ι-
λ*δας τ�υ Α�ι�� και τ�υ Μ�ρ*4α. Απ% εκε� συν5:ι<αν, %πως και %λ�ι �ι υπ%λ�ιπ�ι, τη
διαδρ�µ' π�υ ανα35ρθηκε παραπ*νω. Για τ�υς :ερσα��υς *��νες π�υ �δηγ��σαν απ% τη
4αλκανικ' στην Κεντρικ' Ευρ"πη 4λ. Arno Mehlan, «�ι εµπ�ρικ�� δρ%µ�ι στα Βαλκ*-
νια κατ* την Τ�υρκ�κρατ�α», στ� Σπ. Ασδρα:*ς (εισ.-επιµ.), Η �ικ�ν�µικ� δ�µ� των Βαλ-
κανικ'ν �ωρ'ν, Aθ'να 1979, µτ3ρ. Sλλη Παπαδηµητρ��υ, σσ. 367-407I Γε"ργι�ς-Στυλια-
ν%ς Πρε4ελ*κης, Τα Βαλκ�νια. Π�λιτισµ�� και Γεωπ�λιτικ�, µτ3ρ. Μ*ρως Πρε4ελ*κη,
Αθ'να 2001, σσ. 35-53I Nicholas Hammond, Migrations and Invasions in Greece and
Adjacent Areas, New Jersey 1976, σσ. 20-21I Μαρ�α Νυστα<�π��λ�υ-Πελεκ�δ�υ, «Τ� �δι-
κ% δ�κτυ� της �ερσ�ν'σ�υ τ�υ Α�µ�υ και η σηµασ�α τ�υ κατ* τ�υς Μ5σ�υς �ρ%ν�υς
(Γενικ5ς επισηµ*νσεις και πρ�τ*σεις 5ρευνας)», στ� Ε. Π. ∆ηµητρι*δης – Α. Φ. Λαγ%-
π�υλ�ς – Γ. Τσ%τσ�ς (επιµ.), Ιστ�ρικ� Γεωγρα!�α, ∆ρ�µ�ι και Κ�µ"�ι της Βαλκανικ�ς
απ� την αρ�αι�τητα στην ενια�α Ευρ'πη, Θεσσαλ�ν�κη 1998, σσ. 155-159.

14. Η εµ3*νιση µιας ιδια�τερα δραστ'ριας τ*�ης Βαλκ*νιων �ρθ%δ��ων εµπ%ρων,
η �π��α 5δρασε και *κµασε στα εδ*3η της Κεντρικ'ς Ευρ"πης, της Μα�ρης Θ*λασσας
και της Αδριατικ'ς, :ρ�ν�λ�γε�ται 'δη απ% τ�ν 14� αι. Sλληνες, 4λα:%3ων�ι και ελλη-
ν%3ων�ι, και Σ5ρ4�ι, στη 4*ση της κ�ιν'ς �θωµανικ'ς τ�υς κατ*κτησης και της �ρθ%δ�-
�ης ανατ�λικ'ς τ�υς π�στης, συγκρ%τησαν µια ενια�α και π�λυδ�ναµη επαγγελµατικ' τ*-
�η εµπ%ρων π�υ κατ5κτησε �ικ�ν�µικ* τις αγ�ρ5ς κυρ�ως της Κεντρικ'ς και Ανατ�λικ'ς
και δευτερευ%ντως της ∆υτικ'ς Ευρ"πης αναλαµ4*ν�ντας σ:εδ%ν απ�κλειστικ* τ� ει-
σαγωγικ% και ε�αγωγικ% εµπ%ρι� της �θωµανικ'ς Αυτ�κρατ�ρ�ας. «� κατακτητ'ς �ρ-



4�υργικ* εδ*3η και η �λ�5να και αυ�αν%µενη <'τηση ακατ5ργαστ�υ 4αµ-
4ακι�� για τις αν*γκες της αυστριακ'ς 4αµ4ακ�υργ�ας *ν�ι�αν τ�ν δρ%µ�
για τη δηµι�υργ�α ανθηρ"ν ελληνικ"ν εγκαταστ*σεων15. �ι Μακεδ%νες, �ι
Ηπειρ"τες και �ι Θεσσαλ��, 4λα:%3ων�ι και ελλην%3ων�ι, αναδε�:τηκαν �ι
κυρι%τερ�ι εκ3ραστ5ς τ�υ ν5�υ πνε�µατ�ς της επ�:'ς16. Τις περισσ%τερες
3�ρ5ς στηρι<%µεν�ι στη 4*ση �ικ�γενειακ"ν – συγγενικ"ν δεσµ"ν17, κατ*-

158 Kωνσταντ�να ∆. Kαρακ"στα

θ%δ���ς Βαλκ*νι�ς 5µπ�ρ�ς», :αρακτηρισµ%ς π�υ απ�δ%θηκε απ% τ�ν Traian
Stoianovich στ� �µ"νυµ� *ρθρ� τ�υ πρ�κειµ5ν�υ να καταδε��ει την ιδια�τερη αυτ' και
συν*µα ευρε�α εθνικ' και γλωσσικ' 3�ση της ακµ*<�υσας εµπ�ρικ'ς τ*�ης της επ�:'ς,
κατ*3ερε τελικ* να αντιστρ5ψει τ�υς %ρ�υς και απ% κατακτηµ5ν�ς να 4ρεθε� στη θ5ση
τ�υ κατακτητ' σε µια περ��δ� π�υ �ι π�λιτειακ5ς πραγµατικ%τητες της υπ�τ5λειας στ�ν
αλλ%θρησκ� κατακτητ' απ�τελ��σαν τ� κ�ιν% υπ%στρωµα της συλλ�γικ'ς �παρ�ης και
πνευµατικ'ς εν%τητας %λων των �ρθ%δ��ων της 4αλκανικ'ς. Στ� π5ρασµα τ�υ :ρ%ν�υ ω-
στ%σ� (18�ς αι.) � �ρθ%δ���ς αυτ%ς Βαλκ*νι�ς 5µπ�ρ�ς ε�ελ�:θηκε σε πηγ' ιδε�λ�γικ"ν
δια3�ρ�π�ι'σεων και αντιθ5σεων για τ�υς �µ%δ���υς σ�ν�ικ�υς τ�υ. Μετακεν"ν�τας
στη γεν5θλια γη τ�υ τα µην�µατα και τα �ρ*µατα της 3ωτισµ5νης ∆�σης 5θεσε σε κ�νηση
ευα�σθητ�υς *��νες π�υ καθ%ρισαν µακρ�πρ%θεσµα τ� µ5λλ�ν της 4αλκανικ'ς :ερσ�ν'-
σ�υ διδ*σκ�ντας %τι τ� συλλ�γικ% πεπρωµ5ν� θα πρ5πει να στηρ�<εται στη 4*ση π�λιτι-
σµικ"ν και %:ι θρησκευτικ"ν κριτηρ�ων. Trian Stoianovic, «The Conquering Balkan
Orthodox Merchant», Journal of Economic History K′ (1960) 234-313, και σε ελληνικ' µε-
τ*3ραση «� Κατακτητ'ς �ρθ%δ���ς Βαλκ*νι�ς Sµπ�ρ�ς» στ� Σπ. Aσδρα:*ς (εισ.-ε-
πιµ.), Η �ικ�ν�µικ� δ�µ� των Βαλκανικ'ν �ωρ'ν, µτ3ρ. Ντ%ρα Μαµαρ5λη, Αθ'να 1979,
σσ. 287-345.

15. Αναλυτικ* για τις συνθ'κες π�υ επικρατ��σαν στην αψ4�υργικ' και �θωµανι-
κ' επικρ*τεια και πρ�κ*λεσαν τ� ισ:υρ% µεταναστευτικ% ρε�µα των Ελλ'νων στα εδ*-
3η της Αυστρ�ας και της �υγγαρ�ας 4λ. Gunnar Hering, «Die griechische
Handelsgesellschaft in Tokaj. Ihre innere Ordnung und ihre Auflösung 1801», Südost-
Forschungen ΜΣΤ′ (1987) 79-93.

16. Η δ'λωση τ�υ Bενετ�� πρ��5ν�υ, � �π���ς σε 5κθεσ' τ�υ, τ�υ 1720 ανα35ρει :α-
ρακτηριστικ*: «Τ"ρα πια �ι 5µπ�ρ�ι πηγα�ν�υν µε τα εµπ�ρε�µατ* τ�υς στην �υγγα-
ρ�α», Ödön Füves, «A Maguarországi görög telepesek a legújabbkori görög történelmi
irodalomban» [�ι Sλληνες κ*τ�ικ�ι της �υγγαρ�ας στην σ�γ:ρ�νη ελληνικ' ιστ�ρι�γρα-
3�α], Antik Tanulmányok Ι′ (1963) 65-68, ε�ναι ενδεικτικ' της ν5ας κατ*στασης π�υ ε�:ε
δηµι�υργηθε� στ�ν :"ρ� τ�υ εµπ�ρ��υ µε τη µετατ%πιση τ�υ ενδια35ρ�ντ�ς απ% τις 4ε-
νετικ5ς στις αψ4�υργικ5ς κτ'σεις.

17. ∆εν υπ*ρ:ει καµ�α αµ3ι4�λ�α %τι στ� µεγαλ�τερ� π�σ�στ% τ�υς �ι *νθρωπ�ι δι-
ευκ�λ�ν�νταν στην απ%3ασ' τ�υς για µετεγκατ*σταση στηρι<%µεν�ι στα πρ�ϋπ*ρ:�ντα
δ�µηµ5να δ�κτυα συγγεν"ν τ�υς ' 3�λων τ�υς π�υ 4ρ�σκ�νταν 'δη στ� ε�ωτερικ%. Τα δ�-
κτυα αυτ*, καθ"ς λειτ�υργ��σαν και αναπαρ*γ�νταν στη 4*ση κ�ιν"ν ψυ:�λ�γικ"ν
παραµ5τρων (�ικ�γενειακ"ν ' εθν�τ�πικ"ν), δρ��σαν τελικ* ως µια κεντρ�µ%λ�ς δ�να-
µη, η �π��α και 'ταν υπε�θυνη για την αν*πτυ�η των �ικ�ν�µικ"ν-επι:ειρηµατικ"ν δρα-
στηρι�τ'των των µετακιν��µενων. Για την αν*πτυ�η των εµπ�ρικ"ν δικτ�ων 4λ. Μαρ�α-
�ριστ�να �ατ<ηϊω*νν�υ, «Αυτ�κρατ�ρ�ες, µεταναστε�σεις και επι:ειρηµατικ5ς δραστη-
ρι%τητες», Budapesti Negyed ∆N (2006) 209-220I η �δια, «Ν5ες πρ�σεγγ�σεις στη µελ5τη των
εµπ�ρικ"ν δικτ�ων της διασπ�ρ*ς. Η ελληνικ' κ�ιν%τητα στ� Μ*ντσεστερ», Μαρ�α Στα-
σιν�π��λ�υ – Μαρ�α-�ριστ�να �ατ<ηιω*νν�υ (επιµ.), ∆ιασπ�ρ� – ∆�κτυα – ∆ια!ωτισµ�ς
[Τετρ*δια Εργασ�ας 28] Αθ'να, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., 2005, σσ. 145-166. Για τ�ν :αρακτ'ρα τ�υ
εµπ�ρ��υ ως πεδ��υ συν*ντησης ανθρ"πων και ε3αρµ�γ'ς πρακτικ"ν λειτ�υργι"ν, κα-



3εραν να συγκρ�τ'σ�υν 5να εκτεταµ5ν� και *ριστα �ργανωµ5ν� δ�κτυ�
πρακτ%ρων, συνεργατ"ν και ανταπ�κριτ"ν και να κυριαρ:'σ�υν στ�ν ε-
µπ�ρικ% στ�4� πρ�καλ"ντας συ:ν* την �ργ' και την αγαν*κτηση των ντ%-
πιων υπηκ%ων τ�υ στ5µµατ�ς. Μ%λις στη δεκαετ�α τ�υ 1770 πια, µε την α-
π�σ%4ηση τ�υ κινδ�ν�υ µιας πιθαν'ς συµµα:�ας αν*µεσα στην Πρωσ�α και
την Π�λη και τ�ν επιτυ:ηµ5ν� διαπραγµατευτικ% ρ%λ� της Αυστρ�ας στην
συνθ'κη ανακω:'ς αν*µεσα στ�ν Τσ*ρ� και τ�ν Σ�υλτ*ν�, τ� 1774, �εκ�νη-
σαν συστηµατικ5ς πρ�σπ*θειες µε σκ�π% τ�ν περι�ρισµ% της πρ�ν�µιακ'ς
δρ*σης των �θωµαν"ν εµπ%ρων και τη µετατ%πιση της εµπ�ρικ'ς δραστη-
ρι%τητας στα :5ρια των µ%νιµων υπηκ%ων τ�υ Καισαρ�4ασιλικ�� κρ*-
τ�υς18.

Η µελ5τη π*ντως της ιστ�ρικ'ς παρ�υσ�ας των ελληνικ"ν κ�ιν�τ'των
στις περι�:5ς τ�υ σηµεριν�� �υγγρικ�� κρ*τ�υς19 µας �δηγε� απευθε�ας
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θ"ς και µια αν*λυση των ερµηνευτικ"ν σ:ηµ*των π�υ 5:�υν πρ�κ�ψει απ% τ�υς ιστ�ρι-
κ��ς 4λ. Μαρ�α-�ριστ�να �ατ<ηϊω*νν�υ, «Ιστ�ρι�γρα3ικ5ς πρ�σεγγ�σεις µιας διεθν�-
π�ιηµ5νης δραστηρι%τητας: τ� εµπ%ρι� (18�ς-19�ς αι"νας)», στ� Πασ:. Κιτρ�µηλ�δης –
Τριαντ. Σκλα4εν�της (επιµ.), ∆= ∆ιεθν$ς Συν$δρι� Ιστ�ρ�ας «Ιστ�ρι�γρα!�α της νε�τερης
και σ(γ�ρ�νης Ελλ�δας 1833-2002», τ. ΒN, Αθ'να 2004, σσ. 407-423.

18. Μ5:ρι τ� 1774 η π�λιτικ' των Αψ4��ργων αυτ�κρατ%ρων και η στ*ση τ�υς α-
π5ναντι στ�υς δεκ*δες τ�υρκ�µερ�τες εµπ%ρ�υς, �ι �π���ι κατ53θαναν στην επικρ*τει*
τ�υς, 'ταν εναρµ�νισµ5νη µε την ε�ωτερικ' π�λιτικ' της �θωµανικ'ς Αυτ�κρατ�ρ�ας, η
�π��α πρ�σπαθ��σε µε κ*θε τρ%π� να ανα:αιτ�σει την 5��δ� της Ρωσ�ας στη Μεσ%γει�.
Μετ* την υπ�γρα3' της Συνθ'κης τ�υ Κι�υτσ��κ Καϊναρτ<' (1774) δηµι�υργ'θηκαν
ν5α δεδ�µ5να στην ευρωπαϊκ' π�λιτικ' σκην'. Φ�4��µεν�ς τ�ν ρ%λ� π�υ µπ�ρ��σε να
διαδραµατ�σει η Ρωσ�α � Ιωσ'3 ΒN 5κανε τα π*ντα πρ�κειµ5ν�υ να πρ�σεταιριστε� την
Αικατερ�νη. Xστερα απ% µια σειρ* επ�π�νων διαπραγµατε�σεων υπ�γρ*3τηκε τελικ* τ�
1781 ρωσ�αυστρικ' συµ3ων�α, η �π��α πρ%4λεπε τ�ν διαµελισµ% της �θωµανικ'ς Αυτ�-
κρατ�ρ�ας. � π%λεµ�ς π�υ ακ�λ��θησε λ�γα :ρ%νια αργ%τερα (1787-1792) αν*µεσα στην
Αυστρ�α και τη Ρωσ�α απ% τη µια πλευρ* και τ�ν Σ�υλτ*ν� απ% την *λλη 'ταν τ� απ�-
τ5λεσµα της αυστρ�ρωσικ'ς π�λιτικ'ς στην Ανατ�λ'. Για την ε�ωτερικ' π�λιτικ' τ�υ Ιω-
σ'3 ΒN και τις επα35ς τ�υ µε την Αικατερ�νη 4λ. αναλυτικ* Derek Beales, «Die auswärtige
Politik der Monarchie vor und nach 1780: Kontinuität oder Zäsur», Österreich im Europa
der Aufklärung, τ. ΑN, Βι5ννη 1987, σσ. 473-567.

19. Τ� 1911 απ�τ5λεσε :ρ�ν�λ�γ�α σταθµ% για τη µελ5τη της παρ�υσ�ας των Ελλ'-
νων στα Αυστρ��υγγρικ* εδ*3η. Μετ* απ% συστηµατικ' 5ρευνα στα αρ:ε�α της Βι5ννης,
της Β�υδαπ5στης, της Βενετ�ας και της Ρ"µης, � Σπ. Λ*µπρ�ς ε�5δωσε τα απ�τ5λεσµα
των καρπ"ν τ�υ στις σελ�δες τ�υ Ν$�υ Ελλην�µν�µ�να αν��γ�ντας 5τσι 5να ν5� πεδ�� ε-
ρευν"ν για τ�υς µεταγεν5στερ�υς ιστ�ρικ��ς. Τα 5ργα των Γ. ΛαO�υ, Ι. Παπαδριαν��, Π.
Ενεπεκ�δη Ν. Τωµαδ*κη και ∆. Κρ*νη, τα �π��α ακ�λ��θησαν, 5δωσαν ν5α δυναµικ'
στ�ν ερευνητικ% αυτ% πρ�σανατ�λισµ%. Την �δια περ��δ� και �ι ��γγρ�ι ιστ�ρικ�� *ρ:ι-
σαν συστηµατικ5ς πρ�σπ*θειες καταγρα3'ς των �ικ�ν�µικ"ν, κ�ινωνικ"ν και πνευµατι-
κ"ν επιπτ"σεων π�υ ε�:ε στη :"ρα τ�υς η εγκατ*σταση των Ελλ'νων. Αν*µεσα σ’ αυ-
τ��ς µπ�ρ��µε να διακρ�ν�υµε τ�υς Ödön Füves, Endre Horvath και Laszló Schäfer. Για
την ιστ�ρικ' διαδρ�µ' των Ελλ'νων στην �υγγαρ�α 4λ. Σπυρ. Λ*µπρ�ς, «Σελ�δες εκ της
ιστ�ρ�ας τ�υ εν �υγγαρ�α και Αυστρ�α Μακεδ�νικ�� Ελληνισµ��», Ν$�ς Ελλην�µν�µων
Η′ (1911) 257-300I � �δι�ς, «Sρευναι εν ταις 4ι4λι�θ'καις και αρ:ε��ις Ρ"µης, Βενετ�ας,



στην επ�:' της Βυ<αντιν'ς Αυτ�κρατ�ρ�ας. Τ�ν 10� αι. � πατρι*ρ:ης Κων-
σταντιν�υπ%λεως Θε�3�λακτ�ς εισ'γαγε µ5σω εν%ς Sλληνα ιεραπ�στ%λ�υ,
τ�υ κατ�πιν�� επισκ%π�υ �υγγαρ�ας Ιερ%θε�υ, την �ρθ%δ��η π�στη στη
γειτ�νικ' :"ρα. Η εµπ�ρικ' και πνευµατικ' επικ�ινων�α των δ�� πλευρ"ν
συνε:�στηκε επ� µακρ% :ρ�νικ% δι*στηµα επισ3ραγ�<�ντας τ� ευν�ϊκ% µε-
τα�� τ�υς κλ�µα µε δυναστικ5ς επιγαµ�ες. Η �θωµανικ' κατ*κτηση π�υ α-
κ�λ��θησε πρ�κ*λεσε τη <ωηρ' µεταναστευτικ' κ�νηση π�λλ"ν Ελλ'νων,
κυρ�ως απ% τις περι�:5ς της ∆υτικ'ς Μακεδ�ν�ας, �ι �π���ι κατ53θαναν
στη :ριστιανικ' :"ρα ανα<ητ"ντας *συλ� µακρι* απ% τις 4ιαι%τητες τ�υ
αλλ%θρησκ�υ κατακτητ'. Τ� 1636 � ηγεµ%νας της Τρανσυλ4αν�ας Γε"ργι�ς
Ρακ%<ι (Rákóczy) παρα:"ρησε τα πρ"τα πρ�ν%µια στ�υς Sλληνες τ�υ
Sibiu εγκαινι*<�ντας 5τσι µια ν5α, µακρ%τατη περ��δ� εµπ�ρικ'ς παρ�υ-
σ�ας και δρ*σης των Ελλ'νων στην περι�:'20. 6λλ�τε ως πλαν%δι�ι 5µπ�-
ρ�ι, σταδιακ*, %µως, ως µ%νιµα εγκατεστηµ5ν�ι ' ακ%µη και ως µεταπρ*τες
�ι Sλληνες κατ*3εραν να �ργανωθ��ν σε π�λυδ�ναµες κ�µπαν�ες και να
δηµι�υργ'σ�υν γρ'γ�ρα µια σειρ* ανθηρ"ν κ�ιν�τ'των21 διασ3αλ�<�ντας
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Β�υδαπ5στης και Βι5ννης», Ν$�ς Ελλην�µν�µων ΙΗ′ (1924) 48-69I Ελ. Νικ�λαOδ�υ, «Συµ-
4�λ' στην ιστ�ρ�α τεσσ*ρων ελληνικ"ν κ�ιν�τ'των της Αυστρ��υγγαρ�ας (Zemun, Novi
Sad, Orsova, Temesvar)», ∆ωδ'νη Θ′ (1980) 323-373I Γε"ργι�ς Λυριτ<'ς, Αι µακεδ�νικα�
κ�ιν�τητες της Αυστρ��υγγαρ�ας επ� Τ�υρκ�κρατ�ας, Κ�<*νη 1952I Στ53αν�ς Παπαδ%-
π�υλ�ς, «�ι ελληνικ5ς κ�ιν%τητες της �υγγαρ�α και η συµ4�λ' τ�υς στην �ικ�ν�µικ' και
π�λιτιστικ' αν*πτυ�η της Β%ρειας Ελλ*δας κατ* την περ��δ� της Τ�υρκ�κρατ�ας», ∆ω-
δ'νη ΙΗ′ (1989) 93-103I Ödön Füves, :ι <λληνες της :υγγαρ�ας, Θεσσαλ�ν�κη, Ι.Μ.�.Α,
1965I � �δι�ς, «�ι κατ*λ�γ�ι των π�λιτ�γρα3ηθ5ντων Ελλ'νων παρ��κων της Π5στης και
Β��δας στην περ��δ� 1687-1848», Μακεδ�νικ� ΣΤ′ (1964-1965) 106-119I � �δι�ς, «Επιτ�µ-
4ι�ι επιγρα3α� Ελλ'νων εις την �υγγαρ�αν», Ελληνικ� ΙΘ′ (1966) 296-347I � �δι�ς,
«Characteristics of the Greeks in Hungary (1550-1850)», στ� John M. Fossey –  Jacques
Morin (επιµ.), Proceedings of the First International Congress on the Hellenic Diaspora
From Antiquity to Modern Times, τ. ΒN, 6µστερνταµ 1991, σσ. 141-153I Endre Horvath, Η
?ω� και τα $ργα τ�υ Γεωργ��υ @�"ιρα, Αθ'να 1937I � �δι�ς, «Π"ς καθρε3τ�<�νται �ι ελ-
λην��υγγρικ5ς σ:5σεις στα αρ:ε�α και στις Bι4λι�θ'κες της ∆υτικ'ς Μακεδ�ν�ας», Τ� Ν$-
�ν Κρ�τ�ς ∆′ (1940) 548-557.

20. Για την παρ�υσ�α και τη δρ*ση των Ελλ'νων στα σπ�υδα�α εµπ�ρικ* κ5ντρα τ�υ
Sibiu και τ�υ Brassov 4λ. ∆5σπ�ινα Τσ��ρκα-Παπαστ*θη, Η ελληνικ� εµπ�ρικ� κ�µπα-
ν�α τ�υ Σιµπ��υ Τρανσυλ"αν�ας 1636-1848 :ργ�νωση και δ�και�, Θεσσαλ�ν�κη, Ι.Μ.�.Α,
1994I η �δια, «The Decline of the Greek “Companies” in Transylvania: An Aspect of
Habsburg Economic Policies in the Black Sea and Mediterranean», στ� Απ. Βακαλ%π�υ-
λ�ς – Κων. Σ4�λ%π�υλ�ς – Béla Király (επιµ.), Southeast European Maritime Commerce
and Naval Policies from the Mid-Eighteenth Century to 1914, Columbia University Press -
Ι.Μ.�.Α. 1988, σσ. 213-218I Camariano Nestor, «L’organisation et l’activité culturelle de la
compagnie des marchands grecs de Sibiu», Balcania ΣΤ′ (1943) 201-241I Cornelia
Papacostea-Danielopoulou, «L’organization de la compagnie greque de Brasov (1777-
1850)», Balkan Studies Ι∆′ (1973) 313-323

21. Για την αν*λυση των ενν�ι"ν «διασπ�ρ*», «παρ�ικ�α» «κ�ιν%τητα» και τη σωστ'
:ρ'ση τ�υς 4λ. την εισαγωγ' τ�υ Ιω*ννη Κ. �ασι"τη στ� Ιω*ννης �ασι"της – Gλγα Κα-



την πρ%�δ� και την αν*πτυ�η των συµ3ερ%ντων τ�υς. Ωστ%σ�, και παρ*
τ�ν πλ��τ� των γν"σεων π�υ διαθ5τ�υµε σ'µερα, δεν ε�µαστε σε θ5ση να
καθ�ρ�σ�υµε µε ακρ�4εια τ�ν αριθµ% %λων εκε�νων των 4λα:%3ωνων και
ελλην%3ωνων µετ��κων. Υπ�λ�γ�<εται π*ντως %τι στα µ5σα τ�υ 18�υ αι. � α-
ριθµ%ς τ�υς πρ5πει να *γγι<ε περ�π�υ τα 10.000 *τ�µα22.

Η διασπ�ρ*, λ�ιπ%ν, και �ι µετ�ικεσ�ες των Μ�σ:�π�λιτ"ν στα εδ*3η
τ�υ Στ5µµατ�ς τ�υ Αγ��υ Στε3*ν�υ τ%σ� πριν την 5ναρ�η της περι%δ�υ των
ασ3υκτικ"ν πι5σεων των µπ�ρτ<αλ'δων %σ� και µετ* τη λεηλασ�α της π%-
λης τ�υς απ% τα Τ�υρκαλ4ανικ* σ"µατα, π�υ ε�:ε ως συν5πεια τη µα<ικ'
τ�υς 5��δ� απ% την π%λη23, ερµηνε��νται µ5σα στ� πλα�σι� της συστηµατι-
κ'ς πρ�σπ*θειας των Αψ4��ργων αυτ�κρατ%ρων για �ργανωµ5νη διε�σδυ-
σ' τ�υς στ�ν :"ρ� της Ανατ�λ'ς και τ%νωση της εµπ�ρικ'ς τ�υς δρ*σης, 5-
τσι %πως αυτ' εκ3ρ*στηκε κ*τω απ% τ� ν5� θεσµικ% πλα�σι� π�υ δηµι��ρ-
γησαν �ι Συνθ'κες τ�υ Κ*ρλ�4ιτς και τ�υ Πασ*ρ�4ιτς. Π5ρα, %µως, απ% τ�
ενδια35ρ�ν για την εµπ�ρικ' σ�νδεση της :"ρας τ�υ µε την Αδριατικ' και
τη Βαλκανικ' �ερσ%νησ�, � Κ*ρ�λ�ς ΣTN, µε µια σειρ* µεταρρυθµ�σεων,
π�υ επ54αλε, πρ�σπ*θησε και για την α��ηση της εµπ�ρικ'ς κ�νησης αν*-
µεσα στις επαρ:�ες τ�υ κρ*τ�υς τ�υ. Μερικ* :ρ%νια αργ%τερα τ� �ικ�ν�µι-
κ% πρ%γραµµα των διαδ%:ων τ�υ, της Μαρ�ας Θηρεσ�ας και τ�υ Ιωσ'3 ΒN,
πρ�"θησε την α��ηση τ�υ πληθυσµ�� της Αυτ�κρατ�ρ�ας µε 5µπειρ�υς
Γερµαν��ς και Βαλκ*νι�υς µεταν*στες (τε:ν�τες, εµπ%ρ�υς, γεωργ��ς και
:τ�στες), �ι �π���ι δεν θα 4�ηθ��σαν απλ* στην επ5κταση τ�υ εσωτερικ��
και ε�ωτερικ�� εµπ�ρ��υ της :"ρας, αλλ* θα 5διναν και ν5α "θηση στην α-
ν*πτυ�η της ευηµερ�ας τ�υ κρ*τ�υς. Απ�τ5λεσµα της παραπ*νω π�λιτικ'ς
'ταν η κατακ%ρυ3η α��ηση τ�υ πληθυσµ�� της Αυτ�κρατ�ρ�ας στα µ5σα
τ�υ 17�υ αι. Στ�υς *��νες λειτ�υργ�ας της µεταναστευτικ'ς π�λιτικ'ς της η
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τσιαρδ'-Hering – Ευρυδ�κη Αµπατ<' (επιµ.), :ι <λληνες στη ∆ιασπ�ρ� 15�ς – 21�ς αι.,
Aθ'να, Β�υλ' των Ελλ'νων, 2006, σσ. 13-31I 4λ. επ�σης Gλγα Κατσιαρδ'-Hering, «Απ%
τις “ελληνικ5ς κ�ιν%τητες τ�υ ε�ωτερικ��” στην ιστ�ρι�γρα3�α τ�υ µεταναστευτικ�� 3αι-
ν�µ5ν�υ (15�ς-19�ς αι.)», στ� Πασ:. Κιτρ�µηλ�δης – Τριαντ. Σκλα4εν�της (επιµ.), ∆= ∆ιε-
θν$ς Συν$δρι� Ιστ�ρ�ας «Ιστ�ρι�γρα!�α της νε�τερης και σ(γ�ρ�νης Ελλ�δας 1833-
2002», τ. B′, Aθ'να 2004, σσ. 223-250. Για µια δια3�ρετικ' αν*λυση τ�υ %ρ�υ «παρ�ικ�α»,
η �π��α αντιµετωπ�<εται απ% τ�ν συγγρα35α ως συστατικ% στ�ι:ε�� π�υ συµ4*λλει στην
αναπαραγωγ' τ�υ κε3αλαι�κρατικ�� συστ'µατ�ς 4λ. Ν�κ�ς Ψυρ��κης, Τ� Νε�ελληνικ�
παρ�ικιακ� !αιν�µεν�, Αθ'να 1974, σσ. 19-21, 27-31, καθ"ς επ�σης και �ρ'στ�ς �ατ<η-
ιωσ'3, «Εµπ�ρικ5ς παρ�ικ�ες και ανε�*ρτητη Ελλ*δα: ερµηνε�ες και πρ�4λ'µατα», Π�-
λ�της �Β′ (1983) 28-34.

22. Füves, :ι <λληνες της :υγγαρ�ας, %.π., σ. 25.
23. Η πρ"τη καταστρ�3' της Μ�σ:%π�λης, η �π��α πρ�κ*λεσε και τ� αθρ%� µετα-

ναστευτικ% κ�µα πρ�ς την Ευρ"πη, :ρ�ν�λ�γε�ται τ� 1769. Ε�κ�σι :ρ%νια αργ%τερα, τ�
1789, η π%λη λεηλατ'θηκε για δε�τερη 3�ρ*. Η επακ%λ�υθη µεταν*στευση των κατ��κων
της 'ταν σα3"ς π�λ� πι� περι�ρισµ5νη αριθµητικ* απ% την πρ"τη 3�ρ*.



4ασιλικ' Αυλ' της Βι5ννης παρα:"ρησε µια σειρ* πρ�ν�µ�ων, τα �π��α ε-
κτ%ς των ευν�ϊκ"ν δασµ�λ�γικ"ν ρυθµ�σεων π�υ πρ�54λεπαν, α3�ρ��σαν
επιπλ5�ν στην ελε�θερη *σκηση των θρησκευτικ"ν καθηκ%ντων των νε�ε-
γκαταστηθ5ντων, στην αυτ�δι��κησ' τ�υς καθ"ς και στην παρα:"ρηση υ-
λικ"ν µ5σων (:ωρ*3ια, σπ�τια, <"α) πρ�κειµ5ν�υ για τη µ%νιµη εγκατ*στα-
σ' τ�υς στα εδ*3η της24. Απ% την πλευρ* της η �θωµανικ' Αυτ�κρατ�ρ�α
πρ�σπ*θησε, µε κ*θε µ5σ�, να απ�τρ5ψει τη µα<ικ' εκρ�' τ�υ ανθρ"πιν�υ
δυναµικ�� της καθ"ς αυτ' µπ�ρ��σε να πρ�καλ5σει µια σειρ* αλυσιδωτ"ν
και σηµαντικ"ν πρ�4ληµ*των στ�ν κ�ινωνικ% και �ικ�ν�µικ% της ιστ% µε
πλ'θ�ς συνεπει"ν25.

∆εν υπ*ρ:ει καµ�α αµ3ι4�λ�α %τι η επιλ�γ' των ν5ων τ%πων εγκατ*-
στασης 5γινε µε 4*ση τη γεωγρα3ικ' – εµπ�ρικ' τ�π�θεσ�α των περι�:"ν
και τη θ5ση π�υ κατε�:αν στ� :ερσα�� �δικ% δ�κτυ�. Σα3"ς η Π5στη απ�τ5-
λεσε τ�ν σηµαντικ%τερ� π%λ� 5λ�ης για :ιλι*δες τ�υρκ�µερ�τες υπηκ%�υς
τ�υ Σ�υλτ*ν�υI γρ'γ�ρα %µως η νευραλγικ' – εδα3ικ' σπ�υδαι%τητα τ�υ
Κεσκεµ5τ26 (Kecskemét), σε συνδυασµ% µε τις �ιν�παραγωγικ5ς πρ��πτικ5ς
τ�υ Sγγερ27 (Eger), τ�υ Μ�σκ�λτς (Miskolc) και της Τ�κ*ιας28 (Tokaj), 5-
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24. Καθ"ς �ι ε�αγωγ5ς �επερν��σαν κατ* π�λ� τις εισαγωγ5ς 'ταν επ%µεν� %τι ση-
µαντικ* κε3*λαια δι�:ετε��νταν στ� �σµανλικ% κρ*τ�ς, στ�υς τ%π�υς καταγωγ'ς των
Ελλ'νων εµπ%ρων, εκε� δηλαδ' %π�υ <��σαν �ι �ικ�γ5νει5ς τ�υς. Η παραπ*νω κατ*-
σταση πρ�κ*λεσε την ανησυ:�α των �ικ�ν�µικ"ν συµ4��λων της αυτ�κρατ�ρικ'ς αυλ'ς,
�ι �π���ι, στ� τελευτα�� τ5ταρτ� τ�υ 18�υ αι., 5κρ�υσαν τ�ν κ"δωνα τ�υ κινδ�ν�υ. Η Μα-
ρ�α Θηρεσ�α, πρ�κειµ5ν�υ να ανακ%ψει αυτ' την αθρ%α ε�αγωγ' π�λ�τιµ�υ αυστριακ��
:ρ'µατ�ς, δι5τα�ε τ� 1774 %λ�υς τ�υς Sλληνες εµπ%ρ�υς, �ι �π���ι δρ��σαν και πλ��τι-
<αν στα εδ*3η της Αυτ�κρατ�ρ�ας της, να δ"σ�υν %ρκ� π�στης και να απ�3ασ�σ�υν αν
θ5λ�υν να εγκατασταθ��ν µ%νιµα µε τις �ικ�γ5νει5ς τ�υς στα εδ*3η της Αυτ�κρατ�ρ�ας
και να π*ρ�υν την αψ4�υργικ' υπηκ�%τητα ' %:ι. Για %σ�υς τελικ* δεν θα τ� επ5λεγαν,
θα τ�υς επιτρ5π�νταν να εµπ�ρε��νται συγκεκριµ5να πρ�ϊ%ντα στη 4*ση π�λ� µικρ%τε-
ρων 3�ρ�λ�γικ"ν ελα3ρ�νσεων. Μετ* τη λ'ψη των παραπ*νω µ5τρων σηµει"θηκε ση-
µαντικ%τατη µε�ωση τ�υ µεταναστευτικ�� ρε�µατ�ς πρ�ς την περι�:'. Για την �ικ�ν�µι-
κ' π�λιτικ' της Μαρ�ας Θηρεσ�ας απ5ναντι στ�υς λα��ς των Βαλκαν�ων, 4λ. σ:ετικ*
Virginia Paskaleva, «Die Wirtschaftspolitik Maria Theresias und die Balkanvölker», στ�
Österreich im Europa der Aufklärung, τ. A′, Bι5ννη 1987, σσ. 153-166.

25. Neil Tranter, «Πληθυσµ%ς, µεταν*στευση και πρ�σ3�ρ* εργασ�ας», στ� Derek
Aldcroft – Simon Ville (επιµ.), Η Ευρωπαϊκ� :ικ�ν�µ�α, 1750-1914, µτ3ρ. Νικη3%ρ�υ
Σταµατ*κη, Αθ'να 2005, σσ. 53-92.

26. Η πι� πλ��σια και δραστ'ρια ελληνικ' κ�µπαν�α στην �υγγαρ�α 'ταν αυτ' τ�υ
Κεσκεµ5τ (Kecskemét). Η µεγ*λη �ικ�ν�µικ' της αν*πτυ�η πρ�5κυψε απ% τ� εµπ%ρι�
των <"ων, τ� �π��� διε�'γαν τα µ5λη της σε �λ%κληρη την �υγγρικ' πεδι*δα.

27. Για την παρ�υσ�α των Ελλ'νων στ� Sγγερ 4λ. ενδεικτικ* Füves Ödön, «Adatok
az Egri görögök történetéhez» [Στ�ι:ε�α της ιστ�ρ�ας των Ελλ'νων της π%λης Sγγερ],
Antik Tanulmányok E′ (1958) 78-81.

28. Για την παρ�υσ�α των Ελλ'νων στ� Τ%και 4λ. ενδεικτικ* Füves Ödön, «Cjabb
adalékok a Tokaji görögség történetéhez» [Καιν��ρια στ�ι:ε�α για την ιστ�ρ�α των Ελλ'-
νων τ�υ Τ%και], Antik Tanulmányok Β′ (1955) 260-261



δωσε "θηση στην �ικ�ν�µικ' αν*ρρωση της �υγγρικ'ς ενδ�:"ρας29. Απ%
τ� τελευτα�� τ5ταρτ% τ�υ 17�υ αι. και ε�'ς η πλει�ψη3�α των νε�εγκατα-
σταθ5ντων εµπ%ρων εντ�π�<εται κυρ�ως στα εδ*3η 4%ρεια και ανατ�λικ*
τ�υ ∆��να4η, και µετα�� αυτ�� και τ�υ π�ταµ�� Τ�σα (Tisza), στ� τµ'µα
δηλαδ' εκε�ν� π�υ ε�:ε στ� παρελθ%ν 4ρεθε� κ*τω απ% �θωµανικ' κατ�:'
και ε�αιτ�ας των π�λεµικ"ν συγκρ��σεων :αρακτηρι<%ταν απ% αραι' πλη-
θυσµιακ' παρ�υσ�α30. Σε κυρι%τερη επαγγελµατικ' απασ:%ληση, σ:εδ%ν
για %λ�υς, αναδε�:θηκε τ� εµπ%ρι�. 6λλ�τε µε τη µ�ρ3' πλαν%διων εµπ%-
ρων, *λλ�τε ως µ%νιµα εγκατεστηµ5ν�ι, *λλ�τε, τ5λ�ς, ως µετα3�ρε�ς εµπ�-
ρευµ*των αν*µεσα στις δυ� αυτ�κρατ�ρ�ες, �ι Sλληνες 5µπ�ρ�ι κατ*3ε-
ραν να διεισδ�σ�υν στ�ν �ικ�ν�µικ% στ�4� της ν5ας τ�υς :"ρας και να πρ�-
4ληθ��ν σε α�ι%λ�γ�υς – δυναµικ��ς εκ3ραστ5ς τ�υ µερκαντιλιστικ��
πνε�µατ�ς της επ�:'ς, <ωντανε��ντας κυρι�λεκτικ* την εµπ�ρικ' δραστη-
ρι%τητα στην �υγγρικ' πεδι*δα31.

Η εγκατ*σταση των Ελλ'νων στα εδ*3η τ�υ Μ�σκ�λτς υπ�λ�γ�<εται
περ�π�υ στα τ5λη τ�υ 17�υ αι.32. Η εµπ�ρικ' τ�υς παρ�υσ�α στα πα<*ρια
της π%λης την �δια επ�:' επι4ε4αι"νει τ�ν καθαρ* επαγγελµατικ% :αρα-
κτ'ρα της κ�ιν'ς τ�υς δρ*σης (κ�µπαν�α)33, 5ναν :αρακτ'ρα � �π���ς θα
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29. Virginia Paskaleva, «Shipping and Trade on the Lower Danube in the Eighteenth
and Nineteenth Centuries», στ� Απ. Βακαλ%π�υλ�ς – Κων. Σ4�λ%π�υλ�ς – Béla Király (ε-
πιµ.), Southeast European Maritime Commerce and Naval Policies from the Mid-Eighteenth
Century to 1914, Columbia University Press-I.M.X.A. 1988, σσ. 131-151. 6λλες περι�:5ς
στις �π��ες σηµει"θηκαν α�ι%λ�γες ελληνικ5ς εγκαταστ*σεις 'ταν �ι Nagyvárad, Arad,
Gyöngyös και Ujvidék.

30. Βασιλικ' Σειρην�δ�υ, «Η ελληνικ' εµπ�ρικ' διασπ�ρ* στην Αψ4�υργικ' Αυτ�-
κρατ�ρ�α (17�ς -19�ς αι.)», Budapesti Negyed, ∆′ (2006) 177-188.

31. Για την πρ�σ3�ρ* των Ελλ'νων στην �ικ�ν�µικ' αν*πτυ�η της �υγγαρ�ας και τη
συνεισ3�ρ* τ�υς στη δηµι�υργ�α της αστικ'ς τ*�ης της :"ρας 4λ. Max Demeter Peyfuss,
«Balkanorthodoxe Kaufleute in Wien», Österreichische Osthefte (ÖOH) Ι@′ (1975) 258-268I
Marta Bur, «Handelsgesellschaften – Organisationen der Kaufleute der Balkanländer in
Ungarn im 17.-18. Jh.», Balkan Studies ΚΕ′ (1984) 267-307 (στ� ε�'ς: «Handelsgesell-
schaften»)I η �δια, «Das Raumergreifen balkanischer Kaufleute im Wirtschaftsleben der
ostmittel-europäischen Länder im 17. und 18. Jahrhundert», στ� Bürgertum und bürgerliche
Entwicklung in Mittel-und Osteuropa, Β�υδαπ5στη 1986, σσ. 17-88I Peter Hidas, «The
Greeks of Hungary», στ� John M. Fossey – Jacques Movin (επιµ.), Proceedings, of the First
International Congress on the Hellenic Diaspora From Antiquity to Modern Times, τ. B′,
6µστερνταµ 1991, σσ. 131-139. Μια �υγγρικ' θε"ρηση για τ� �δι� θ5µα, στην �π��α α��<ει
να σταθε� κανε�ς, επι:ειρε�ται στη µ�ν�γρα3�α τ�υ Schäfer Laszló, A görögök
vezetöszerepe Magyarországon o korai kapitalizmus kialakulásában [O ηγετικ%ς ρ%λ�ς των
Ελλ'νων στην ε�5λι�η τ�υ πρ"ιµ�υ καπιταλισµ�� στην �υγγαρ�α], Β�υδαπ5στη 1930.

32. István Dobrossy, «A miskolci görög kereskedötársulat gaszdasági tevékenysége a
19. század elejen» [� ρ%λ�ς και η σηµασ�α των Ελλ'νων εµπ%ρων στ� εµπ�ρικ% δ�κτυ�
τ�υ Μ�σκ�λτς τ�ν 19� αι"να], A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei I∆′ (1975)
21-32.

33. Η σ3ραγ�δα της ελληνικ'ς εµπ�ρικ'ς κ�µπαν�ας τ�υ Μ�σκ�λτς :ρ�ν�λ�γε�ται
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µετε�ελι:θε� στα αµ5σως επ%µενα :ρ%νια στη 4*ση µιας κ�ιν�τικ'ς – παρ�ι-
κιακ'ς µ�ρ3'ς34. � Károly Barna, στ� σ�ντ�µ� 5ργ� τ�υ για την ελληνικ'
κ�ιν%τητα τ�υ Μ�σκ�λτς, ανα35ρει %τι σε 5να 3�ρ�λ�γικ% κατ*λ�γ� της π%-
λης τ�υ 1692 εµ3αν�<εται 5νας 5µπ�ρ�ς µε τ� %ν�µα Dániel Görög, δηλαδ'
∆ανι'λ � Sλληνας. ∆ια3�ρετικ' *π�ψη %µως 5:ει � József Komáromy � �-
π���ς :ρ�ν�λ�γε� τις εν λ%γω µετ�ικεσ�ες στ� δι*στηµα µετα�� 1714-172035.
Στην απ�γρα3' π�υ διενεργ'θηκε, µετ* απ% σ:ετικ% δι*ταγµα της Μαρ�ας
Θηρεσ�ας, την 5η Απριλ��υ τ�υ 1769 και πραγµατ�π�ι'θηκε 5να :ρ%ν� αρ-
γ%τερα στη δι�ικητικ' περι35ρεια τ�υ Μπ%ρσ�ντ συναντ��µε µια σειρ* ελ-
ληνικ"ν ε��υγγρισµ5νων �ν�µ*των. �αρακτηριστικ% ε�ναι τ� γεγ�ν%ς %τι
τα �ν%µατα αυτ* δεν ανταπ�κρ�ν�νται στα πραγµατικ* �ν%µατα των εγγε-
γραµµ5νων, αλλ* ανα35ρ�νται ε�τε στην εθνικ%τητα ε�τε σε κ*π�ια πρ�σω-
π�γρα3ικ* γνωρ�σµατα – ε�ωτερικ* :αρακτηριστικ* των ατ%µων36. Τ� γε-
γ�ν%ς αυτ% καθιστ* ιδια�τερα δ�σκ�λη και κ*π�ιες 3�ρ5ς ακατ%ρθωτη την
ταυτ�π��ηση των πρ�σ"πων, πρ*γµα π�υ πρ�3αν"ς συντ5λεσε στην �στε-
ρη :ρ�ν�λ%γηση της εγκατ*στασης των Ελλ'νων απ% τ�ν József Komáromy
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απ% τ� 1685. Nadya Danova – Varban Todorov, «Ελληνικ* 5γγρα3α απ% τ� αρ:ε�� της π%-
λης Μ�σκ�λτς (�υγγαρ�α)», John M. Fossey – Jacques Movin (επιµ.), Proceedings, of the
First International Congress on the Hellenic Diaspora From Antiquity to Modern Times, τ.
B′, 6µστερνταµ 1991, σσ. 167-189.

34. Η Κ�ιν%τητα, π�υ δηµι�υργ'θηκε µε τ� π5ρασµα τ�υ :ρ%ν�υ, απ�τ5λεσε �ργανι-
κ% κ�µµ*τι αλλ* και �υσιαστικ' συν5:εια της πρ�ϋπ*ρ:�υσας εµπ�ρικ'ς κ�µπαν�ας, απ%
τ�ν *��να δρ*σης της �π��ας δεν απ�σπ*στηκε π�τ5. Gπως πρ�κ�πτει 5κδηλα απ% τ� κα-
ταστατικ% της Κ�ιν%τητας, σκ�π%ς των µελ"ν της δεν 'ταν µ%ν� η κ*λυψη των θρησκευ-
τικ"ν και εκπαιδευτικ"ν τ�υς αναγκ"ν ' η διευθ5τηση <ητηµ*των αυτ�δι*θεσης, αλλ*
και η επ�λυση θεµ*των π�υ α3�ρ��σαν στην ε�ρυθµη λειτ�υργ�α των �ικ�ν�µικ"ν-εµπ�-
ρικ"ν δραστηρι�τ'των τ�υς. Τ� πλ'ρες κε�µεν� τ�υ καταστατικ�� της Κ�ιν%τητας, τ� �-
π��� ε�ναι ε�αιρετικ* συνεταγµ5ν� σε καλλιγρα3ικ* ελληνικ* και σ"<εται µ5:ρι σ'µερα σε
*ριστη κατ*σταση, στ� *ρθρ� της Gλγας Κατσιαρδ'-Hering, «Αδελ3%τητα, Κ�µπαν�α,
Κ�ιν%τητα. Για µια τυπ�λ�γ�α των ελληνικ"ν κ�ιν�τ'των της κεντρικ'ς Ευρ"πης, µε α-
3�ρµ' τ�υ *γνωστ� καταστατικ% τ�υ Miskolc (1801)», Ε'α και Εσπ$ρια @′ (2007) 247-310.

35. Για τις παραπ*νω :ρ�ν�λ�γ'σεις 4λ. αναλυτικ* Dobrossy, �.π.
36. Ενδεικτικ*: Márton Rácz, δηλ. Μαρτ�ν�ς � Σ5ρ4�ς, Tamás Arnót, δηλ. Θωµ*ς �

Αρνα��της, Pál Görögög δηλ. Πα�λ�ς � Sλληνας. � ε��υγγρισµ%ς των ελληνικ"ν �ν�-
µ*των, � �π���ς καθιστ* δ�σκ�λη και π�λλ5ς 3�ρ5ς αδ�νατη την ταυτ�π��ηση των �ν�-
µ*των και των πρ�σ"πων, καθ"ς και η π�λυγλωσσ�α των �υγγρικ"ν αρ:ειακ"ν πηγ"ν
(γερµανικ*, λατινικ*, �υγγρικ*, ελληνικ*) απ�τελ��ν παρ*γ�ντες π�υ δυσ:ερα�ν�υν ση-
µαντικ* τ� 5ργ� τ�υ ερευνητ' στην �υγγαρ�α και δηµι�υργ��ν πλ'θ�ς πρ�4ληµ*των, τ%-
σ� τε:νικ"ν %σ� και µεθ�δ�λ�γικ"ν, ανα3�ρικ* µε την πρ�σ5γγιση και καταν%ηση τ�υ ε-
�ετα<%µεν�υ υλικ��. B.-A.-Z. m. Lt. iv.501-b. XI.I.67. [Borsod vármeggyei nemesi
közgyülésének iratai = Τα 5γγρα3α της συνεδρ�ασης τ�υ ν�µ�� Μπ%ρσ�ντ]. (Tα αρ:ικ*
γρ*µµατα των περι�:"ν τ�υ κ�µιτ*τ�υ Borsod – Abauj – Zemplén και της αρ:ειακ'ς
συλλ�γ'ς Megyei Levéltar συν�δευ%µενα απ% τ�ν κωδικ% της κ*θε εν%τητας και τ�ν α-
ντ�στ�ι:� τ�τλ� τ�υ 3ακ5λ�υ ' κι4ωτ��υ, καθ"ς τ5λ�ς και απ% τ�ν αριθµ% των σελ�δων
των εγγρ*3ων, θα :ρησιµ�π�ι��νται στ� ε�'ς ως τρ%π�ς παραπ�µπ'ς τ�υ αρ:ε��υ).



και *λλ�υς ιστ�ρικ��ς. � αριθµ%ς των �ν�µ*των αυτ"ν αρ:�<ει να αυ�*νει
µετ* τ� 1720. Τ� παραπ*νω επι4ε4αι"νεται 5µµεσα και απ% τα διατ*γµατα
τ�υ δηµ�τικ�� συµ4�υλ��υ στα �π��α �ρι<%ταν 4αθµια�α η α��ηση των ε-
ν�ικ�ων των καταστηµ*των. Η α��ηση αυτ' των εν�ικ�ων υπ�δηλ"νει σε 5-
να 4αθµ% και την α��ηση της <'τησης *δειας καταστηµ*των πρ�ς εν�ικ�α-
ση.

Απ% τ� πρ"τ� τ5ταρτ� π*ντως τ�υ 18�υ αι. και ε�'ς �ι 5µπ�ρ�ι, π�υ ε-
γκαθ�σταντ� πρ�σωριν* ' µ%νιµα στ� Μ�σκ�λτς, τ� �π��� στ� µετα�� ε�:ε
αναγνωριστε� ως αυτ�κρατ�ρικ% κτ'µα ε�ασ3αλ�<�ντας 5τσι περισσ%τερες
δυνατ%τητες πλ�υτισµ��37, κατ*γ�νταν σ:εδ%ν απ�κλειστικ* απ% τη Μ�-
σ:%π�λη38. Gπως πρ�κ�πτει απ% τ�υς καταλ%γ�υς των απ�γρα3"ν π�υ
διενεργ'θηκαν στην περι�:'39, �ι Μ�σ:�π�λ�τες 53τασαν στην �υγγρικ'
π%λη συν�δευ%µεν�ι ε�τε απ% κ*π�ι�ν 5µπ�ρ� π�υ ε�:ε αναλ*4ει τη µετακ�-
νησ' τ�υς ε�τε απ% κ*π�ι�ν συγγεν'. Μη 5:�ντας τις περισσ%τερες 3�ρ5ς
συµπληρ"σει τ� 15� 5τ�ς της ηλικ�ας τ�υς και 5:�ντας συν'θως απ�λ5σει τα
δικαι�λ�γητικ* τ�υς 5γγρα3α, αυτ�� π�υ 53τασαν πρ"τ�ι στην π%λη 'ταν
�ι *νδρες. Αρκετ�� απ% αυτ��ς 53εραν στη συν5:εια και τις �ικ�γ5νει5ς
τ�υς, κ*π�ι�ι *λλ�ι δεν επ5στρεψαν π�τ5 π�σω, παρ* µ%ν� 5στελναν :ρ'-
µατα στ�υς δικ��ς τ�υς για την κ*λυψη των �ικ�ν�µικ"ν τ�υς αναγκ"ν,
κ*π�ι�ι 5µειναν αν�παντρ�ι εν", τ5λ�ς, αρκετ�� δηµι��ργησαν τις �ικ�γ5-
νει5ς τ�υς στη ν5α τ�υς πατρ�δα. Α��<ει να σηµειωθε� %τι στ�υς καταλ%γ�υς
των απ�γρα3"ν, πλ*ι στην αναλυτικ' περιγρα3' των πρ�σωπ�γρα3ικ"ν
και σωµατικ"ν :αρακτηριστικ"ν των εγγεγραµµ5νων, ανα35ρεται αν ε�ναι
παντρεµ5ν�ι ' %:ι, αν σκ�πε��υν να επιστρ5ψ�υν στην πατρ�δα τ�υς ' αν 5-
:�υν επιλ5�ει να δ"σ�υν %ρκ� π�στης στ�ν Αψ4��ργ� αυτ�κρ*τ�ρα, αν 5-
:�υν περι�υσιακ* στ�ι:ε�α και αναλυτικ* π�ια ε�ναι αυτ*, τι εµπ�ρε��νται
και σε π�ιες περι�:5ς, αν 5:�υν υπαλλ'λ�υς στις επι:ειρ'σεις τ�υς και π%-
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37. Τ� Μ�σκ�λτς 4ρισκ%ταν στ� κ5ντρ� τ�υ *��να π�υ 5νωνε την �υγγαρ�α µε την
Π�λων�α και την �υκραν�α. Για τ�ν λ%γ� αυτ% π�λλ�� 5µπ�ρ�ι εντ�π�<�νται αυτ% τ� δι*-
στηµα να εµπ�ρε��νται ��ν� µετα�� των περι�:"ν αυτ"ν.

38. Danova – Todorov, �.π.B Max Demeter Peyfuss, Die Druckerei von Moschopolis,
1731-1769: Buchdruck und Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida, Βι5ννη 1996, σσ.
40-47.

39. Για τ�υς Sλληνες εµπ%ρ�υς π�υ 5δρασαν και εγκαταστ*θηκαν στ� Μ�σκ�λτς
στ� δι*στηµα 1702-1847 ε�ναι δυνατ% να ε�*γ�υµε σηµαντικ* συµπερ*σµατα απ% τις δ"-
δεκα συν�λικ* απ�γρα35ς �ι �π��ες διενεργ'θηκαν στην περι�:'. Απ% αυτ5ς �ι ενν5α
πραγµατ�π�ι'θηκαν στ� δι*στηµα 1738-1800 και �ι τρεις την περ��δ� 1800-1847. Βλ. τ�
σ:ετικ% κε3*λαι� «A kereskedelmi élet fórumai és képviselöi. A görög kereskedök
megjelenése és térhóditása a városban» [�ι αντιπρ%σωπ�ι και �ι :"ρ�ι εκδ'λωσης της ε-
µπ�ρικ'ς <ω'ς. Η εµ3*νιση και επικρ*τηση των Ελλ'νων εµπ%ρων στην π%λη], σσ. 430-
450, τ�υ István Dobrossy στ� Miskolc Története III/1 1702-1847-ig [Ιστ�ρ�α τ�υ Μ�σκ�λτς
ΙΙΙ/1 1702-1847], τ. ΓN, Μ�σκ�λτς 2000 (στ� ε�'ς: «A kereskedelmi»).



σ�υς και απ% π�ιες περι�:5ς π5ρασαν στ� τα��δι τ�υς για να 3τ*σ�υν τελι-
κ* στ� Μ�σκ�λτς40. Γραµµ5ν�ι στα λατινικ*, την επ�σηµη γλ"σσα της δι��-
κησης τ�υ αψ4�υργικ�� κρ*τ�υς41, �ι κατ*λ�γ�ι αυτ�� εµ3αν�<�υν �εκ*θα-
ρα τ� %ν�µα της Μ�σ:�π%λης ως κυρι%τερ�υ τ%π�υ πρ�5λευσης των τ�υρ-
κ�µεριτ"ν εµπ%ρων π�υ κατ53θασαν τ%τε στ� Μ�σκ�λτς. Η 4λ*:ικη κατα-
γωγ' των κατ��κων της *λλ�τε ανθηρ'ς π%λης της Μακεδ�ν�ας αναγρ*3ε-
ται επ�σης στ�υς καταλ%γ�υς των δηµ�τικ"ν αρ:"ν. Η �ν�µασ�α «vlach» '
«macedóvlach» π�υ δια4*<�υµε :ρησιµ�π�ι��νταν επ�σης ως δηλωτικ' και
απ% τ�υς �δι�υς τ�υς Βλ*:�υς σε %λα σ:εδ%ν τα 5γγρα3* τ�υς, τ%σ� σε αυ-
τ* π�υ α3�ρ��σαν στην κ�ιν%τητ* τ�υς, %σ� και σ’ εκε�να π�υ ε�:αν σ:5ση
µε την εµπ�ρικ' τ�υς δραστηρι%τητα και τις επα35ς τ�υς µε τα θεσµ�θετη-
µ5να %ργανα της π%λης42.
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40. Gπως πρ�κ�πτει απ% τα κε�µενα των απ�γρα3"ν �ι ενδια3ερ%µεν�ι 5µπ�ρ�ι 5-
3ταναν στ� Μ�σκ�λτς ε�τε µ5σω θαλ*σσης, απ% τ� Φι��µε, αλλ* κυρ�ως �ργανωµ5ν�ι σε
καρα4*νια µ5σω των :ερσα�ων �δ"ν π�υ υπ'ρ:αν. Η συνηθ5στερη εµπ�ρικ' �δ%ς 'ταν
αυτ' π�υ �εκιν"ντας απ% τ� @5µ�υν περν��σε στ� Π5τερ4αραντ, συν5:ι<ε στ� Κ%µαρ�µ,
διερ:%ταν τ� Π%<�νυ (σηµεριν' Μπρατισλ*4α), 53τανε στην Π5στη και τελικ* κατ5ληγε
στ� Μ�σκ�λτς. Ε��σ�υ σηµαντικ% %µως 'ταν και τ� π5ρασµα στην π%λη µ5σω τ�υ Ντ5-
µπρετσεν, στ� �π��� 53τανε κανε�ς 5:�ντας �εκιν'σει απ% την Π*ντσ�4α και 5:�ντας πε-
ρ*σει πρ"τα απ% τ� Μπ5ρετι��υϊ3λ*�υ. Rita Horvath, «A Borsod vármeggyei görög
kereskedök összeírása», Levéltari évkönyv, Elötanulmányok a Miskolc monográfia III-IV-
V. Kötetéhez (Miskolc története 1702-1949-ig) [ Η απ�γρα3' των Ελλ'νων εµπ%ρων στ�ν
ν�µ% Borsod. Πρ�καταρτικ' µελ5τη για τ�υς τ%µ�υς Γ-∆-Ε της µ�ν�γρα3�ας για τ� Μ�-
σκ�λτς. (Ιστ�ρ�α τ�υ Μ�σκ�λτς 1702-1949)], ΘN (1997) 134-164

41. Τα λατινικ* παρ5µειναν µ5:ρι τ�ν 19� αι"να η επ�σηµη γλ"σσα της δι��κησης
τ�υ �υγγρικ�� κρ*τ�υς, ως µια 5νδει�η αντ�στασης των ��γγρων απ5ναντι στη γερµανι-
κ' γλ"σσα των Αψ4��ργων της Βι5ννης. Για τη :ρ'ση της λατινικ'ς, τ� πρ%4ληµα της
π�λυγλωσσ�ας και τελικ* την καθι5ρωση της �υγγρικ'ς ως επ�σηµης γλ"σσας τ�υ �υγ-
γρικ�� κρ*τ�υς 4λ. Andrea Seidler, «Η αν*δυση τ�υ λ%γ�υ περ� εθνικ'ς ταυτ%τητας
στ�ν �υγγρικ% τ�π� τ�υ 18�υ αι"να», Mαρ�α Στασιν�π��λ�υ – Mαρ�α-Xριστ�να Xατ<η-
ιω*νν�υ (επιµ.), ∆ιασπ�ρ�-∆�κτυα-∆ια!ωτισµ�ς [Tετρ*δια Eργασ�ας 28], Aθ'να,
K.N.E./E.I.E., 2005, σσ. 33-52.

42. � τρ%π�ς µε τ�ν �π��� επ5λεγαν να αυτ�απ�καλ��νται �ι Βλ*:�ι κ*τ�ικ�ι τ�υ
Μ�σκ�λτς δεν θα πρ5πει σε καµ�α περ�πτωση να µας παραπ5µπει σε εθνικ��ς δια:ωρι-
σµ��ς 5τσι %πως αυτ�� διαµ�ρ3"θηκαν και καθιερ"θηκαν τ�ν 19� αι"να. Gπως πρ�κ�-
πτει απ% τα :ειρ%γρα3α κε�µενα της Κ�ιν%τητας, π�υ 5:�υµε στη δι*θεσ' µας, τις υπ�-
γρα35ς π�υ 4ρ�σκ�νται στ� τ5λ�ς τ�υ εγγρ*3�υ τις συν�δε�ει τις περισσ%τερες 3�ρ5ς η 5κ-
3ραση «των εν Μισκ%λτ<ι µη ενωµ5νων Γραικ"ν και Βλ*:ων» ' παραλλαγ5ς αυτ'ς µε τ�
�δι� π*ντ�τε περιε:%µεν�. �ι ντ%πι�ι κ*τ�ικ�ι, επηρεασµ5ν�ι απ% τ�υς Σ5ρ4�υς εµπ%ρ�υς
π�υ <��σαν και δρ��σαν στην περι�:' τ�υς, *ρ:ισαν και αυτ�� µε τ�ν καιρ% να απ�κα-
λ��ν τ�υς Μακεδ%νες 5µπ�ρ�υς τ�υ Μ�σκ�λτς «cincár». Παρ%λαυτα αυτ% π�υ θα πρ5πει
να ανα3ερθε� ε�ναι %τι �ι 4λα:%3ων�ι αυτ�� Sλληνες στις εµπ�ρικ5ς τ�υς επα35ς και στις
συναλλαγ5ς τ�υς µε τρ�τ�υς :ρησιµ�π�ι��σαν απ�κλειστικ* την ελληνικ' γλ"σσα, η �π��α
στ� µετα�� ε�:ε καθιερωθε� ως επ�σηµη γλ"σσα τ�υ εµπ�ρ��υ µετα�� των 4αλκ*νιων �ρ-
θ�δ%�ων. Αυτ', τη lingua franca, τη γλ"σσα π�υ 5παι<ε τ�ν ρ%λ� της «κ�ιν'ς» στην π�λ�-
γλωσση και π�λυεθν�τικ' περι35ρεια της Bαλκανικ'ς και της Kεντρικ'ς Ευρ"πης, επε-
δ�ωκαν �ι Sλληνες κ*τ�ικ�ι τ�υ Μ�σκ�λτς, 4λα:%3ων�ι και ελλην%3ων�ι, να διδ*��υν και



Η :ρ'ση τελικ* των %ρων «vlach» και «macedóvlach» σ3ρ*γισε τη <ω'
της εµπ�ρικ'ς κ�ιν%τητας τ�υ Μ�σκ�λτς, η �π��α, σ�µ3ωνα µε τ�υς κατα-
λ%γ�υς των πληθυσµιακ"ν απ�γρα3"ν, παρ�υσ�α<ε συνε:' σηµαντικ' αυ-
�ητικ' τ*ση µ5:ρι λ�γα :ρ%νια πριν τ� τ5λ�ς τ�υ 18�υ αι. Απ% την τελευτα�α
δεκαετ�α τ�υ 18�υ αι., κυρ�ως, %µως, µετ* τ� π5ρασµα στ�ν 19� παρατηρε�-
ται σηµαντικ' καµπ' στ�ν αριθµ% των µελ"ν της κ�ιν%τητας. Στην απ�γρα-
3' τ�υ 1808-1809 καταγρ*3�νται µ%λις 85 Sλληνες, εν" µετ* τ� 1820 τα
στ�ι:ε�α π�υ α3�ρ��ν στ�ν αριθµ% των εµπ%ρων ε�ναι σ:εδ%ν υπ�θετικ*
και α3�ρ��ν γενικ%τερα στ� 4ασιλικ% 35�υδ� (koronauradalom) τ�υ Ντ��-
σγκιερ43. Τ� γεγ�ν%ς %τι τ� Μ�σκ�λτς και *λλες επαρ:�ες δεν 5στειλαν πλη-
θυσµιακ5ς ανα3�ρ5ς δηλ"νει ε�τε %τι στις περι�:5ς αυτ5ς δεν κατ�ικ��σαν
πια Sλληνες, ' αν κατ�ικ��σαν ε�:αν πλ5�ν α3�µ�ιωθε� και δεν απ�τελ��-
σαν πια υπηκ%�υς της σ�υλτανικ'ς Αυτ�κρατ�ρ�ας.

Σε µια γενικ%τερη θε"ρηση π*ντως παρατηρ��µε %τι η εγκατ*σταση
και τελικ* η επικρ*τηση των Ελλ'νων εµπ%ρων στ� Μ�σκ�λτς 5γινε 4αθµι-
α�α και π*ντα παρ*λληλα µε την ε�ασ3*λιση των στ�ι:ε�ων εκε�νων π�υ εγ-
γυ��νταν την �ικ�ν�µικ' τ�υς σταθερ%τητα. Καταστρατηγ"ντας συστηµα-
τικ*, µε την π*ρ�δ� τ�υ :ρ%ν�υ, τ� πρ�ν%µι� π�υ τ�υς ε�:ε παρα:ωρ'σει �
4ασιλι*ς Λε�π%λδ�ς τ� 1667, τ� �π��� επ5τρεπε στ�υς Sλληνες, Αρµ5νι�υς
και Σ5ρ4�υς εµπ%ρ�υς �ι �π���ι <��σαν στ� 4%ρει� τµ'µα της �υγγαρ�ας
να εµπ�ρε��νται µ%ν� τ�υρκικ* πρ�ϊ%ντα και παραγκων�<�ντας τις τ�πικ5ς
συντε:ν�ες και τ�υς 4ι�τ5:νες, κατ*3εραν να επικρατ'σ�υν στ� καθηµεριν%
πα<αρι"τικ� εµπ%ρι� και σταδιακ* να κατακτ'σ�υν 5ναν ηγετικ% ρ%λ�44.
Τ� δικα�ωµα εν�ικ�ασης π�τ�πωλε�ων ακ�λ��θησε η δανει�δ%τηση της κα-
τεστραµµ5νης π%λης εκ µ5ρ�υς τ�υς. Ως απ*ντηση η δι��κηση της περι35-
ρειας τ�υς 5δωσε τ� δικα�ωµα να απ�κτ'σ�υν µε ευν�ϊκ��ς %ρ�υς *δειες
εν�ικ�ασης καταστηµ*των. Η εµπλ�κ' τ�υς τελικ* στ� διαµετακ�µιστικ%
εµπ%ρι� επ53ερε την ε�ασ3*λιση τραπε<ικ"ν δανε�ων και 5τσι την πλ'ρη
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στα παιδι* τ�υς. Ενδεικτικ% για τ� παραπ*νω απ�τελε� τ� γεγ�ν%ς %τι στις ελληνικ5ς κ�ι-
ν%τητες της �υγγαρ�ας 4ρ�σκ�υµε µ5:ρι σ'µερα π*ρα π�λλ* ελληνικ* 4ι4λ�α στις 4ι4λι�-
θ'κες των σ:�λε�ων π�υ �δρυσαν �ι Sλληνες. Βλ. Studia Postbizantina Hungariga, «A
Nyiregyházi Szent György Magyar Ortodox Egyházközség könyvállományának katalógusa»
[Κατ*λ�γ�ς των 4ι4λ�ων της �υγγρικ'ς �ρθ%δ��ης εκκλησ�ας τ�υ Αγ��υ Γεωργ��υ της π%-
λης Nyiregyházi], Posztbizánci Közlemények ∆′ (1999) 3-144I Varban Todorov, Catalogue of
Greek Manuscripts and Printed Books (17th -19th Century). The Collection in Nyiregyhaza,
Hungary [Τετρ*δια Εργασ�ας 22], Aθ'να, Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε., 1999.

43. Dobrossy, «A kereskedelmi», �.π.
44. István Dobrossy, «Kerekedö csoportok, családok és dinastiák Miskolc

társadalmában a 18. század elejétöl a 19. század elejéig» [Εµπ�ρικ5ς �µ*δες, �ικ�γ5νειες
και δυναστε�ες στην κ�ινων�α τ�υ Μ�σκ�λτς απ% τις αρ:5ς τ�υ 18�υ αι. 5ως τις αρ:5ς τ�υ
19�υ αι.], A Miskolci Herman Ottó Múzezum Közleményei KZ′ (1991) 152-162.



5ντα�η και καθι5ρωσ' τ�υς στ�ν εµπ�ρικ% κ%σµ� τ�υ Μ�σκ�λτς και της ευ-
ρ�τερης περι�:'ς45.

Τ� 1741 απ�τ5λεσε :ρ�ν�λ�γ�α σταθµ%. �ι 5µπ�ρ�ι τ�υ Μ�σκ�λτς συν5-
τα�αν τ�ν λειτ�υργικ% τ�υς καν�νισµ%, γεγ�ν%ς π�υ απ�δεικν�ει την πρ�-
γεν5στερη εµπ�ρικ' τ�υς �ργ*νωση. Η αλλαγ' τ�υ ν�µικ�� καθεστ"τ�ς τ�
1774, µε την επι4�λ' κατ*θεσης %ρκ�υ π�στης, 5µελλε να αλλ*�ει ρι<ικ* τ�
καταγεγραµµ5ν� σ�στηµα αρ:"ν π�υ %ρι<αν τη συµπερι3�ρ* των µελ"ν
της κ�ιν%τητας. Στ� ε�'ς απαγ�ρευ%ταν σε %σ�υς δεν θα 5διναν %ρκ� π�στης
στ�ν ν5� τ�υς αυτ�κρ*τ�ρα να γ�ν�υν µ5λη της κ�ιν%τητας και να απ�λαµ-
4*ν�υν των πρ�ν�µ�ων της. �ι αυστηρ�� ηθικ�� καν%νες π�υ επι4*λλ�νταν
για τα µ5λη της αδελ3%τητας, καν%νες συµπερι3�ρ*ς και :ρηστ'ς διαγωγ'ς,
<ητ'µατα π�υ α3�ρ��σαν στ�ν τρ%π� λειτ�υργ�ας της, σε καθηµεριν5ς α-
ν*γκες αλλ* και στην επ�λυση δια3%ρων πρ�4ληµ*των π�υ πρ�5κυπταν
σ:ετικ* µε την εκκλησ�α και τ� σ:�λε�� της κ�ιν%τητας, κατ*λ�γ�ι συνδρ�-
µητ"ν46, κατ*στι:α εισ3�ρ"ν σε ανα�ι�παθ��ντες, �ν%µατα µελ"ν της κ�ι-
ν%τητας, σ"<�νται σ'µερα στ� αρ:ε�� της π%λης <ωντανε��ντας σ’ εµ*ς την
καθηµεριν' <ω' των Ελλ'νων τ�υ Μ�σκ�λτς47.

Στη συν5:εια παρατ�θεται 5να 5γγρα3� µε ηµερ�µην�α 24 Ι�υν��υ
178648. Τ� 5γγρα3� αυτ% ε�ναι ενδεικτικ% πρ�κειµ5ν�υ για την καταν%ηση ε-
ν%ς ευρ�τερ�υ συστ'µατ�ς συµπερι3�ρ"ν και δρ*σηςI 5:ει να κ*νει τ%σ� µε
την εµπ�ρικ' παρ�υσ�α Μ�σ:�π�λιτ"ν στα εδ*3η της Κεντρικ'ς Ευρ"πης
%σ� και µε τ�υς δεσµ��ς π�υ αυτ�� διατηρ��σαν µε τη γεν5θλια γη τ�υς.

Στην περ�πτωση αυτ', λ�ιπ%ν, 5:�υµε να κ*ν�υµε µε µια επιστ�λ', η
�π��α α3�ρ* στην τ�:η της περι�υσ�ας τ�υ απ�θαν%ντ�ς ∆ηµητρ��υ ∆'µ-
τ<�υ Σαρ'. � πρ�ανα3ερθε�ς 5µπ�ρ�ς καταγ%ταν απ% τη Μ�σ:%π�λη, <��-
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45. Για κ*π�ιες �ικ�ν�µικ�� :αρακτ'ρα ελα3ρ�νσεις και απαλλαγ5ς π�υ ε�:αν α-
π�σπ*σει τα µ5λη της ελληνικ'ς κ�ιν%τητας τ�υ Μ�σκ�λτς 4λ. Bur, «Handelsgesell-
schaften», �.π.

46. Απ% τα 5γγρα3α τ�υ αρ:ε��υ 5:ει καταρτιστε� 5νας πλ��σι�ς κατ*λ�γ�ς �ν�µ*-
των Μ�σ:�π�λιτ"ν π�υ 5δρασαν στ� Μ�σκ�λτς. Σε π�λλ* απ% αυτ* τα �ν%µατα ανα-
γρ*3εται δ�πλα η µ�σ:�π�λ�τικη καταγωγ' τ�υς, εν" σε π�λλ* *λλα ε�µαστε αναγκα-
σµ5ν�ι να την εικ*σ�υµε µε 4*ση την τυπ�λ�γ�α των µ�σ:�π�λ�τικων �ν�µ*των π�υ γνω-
ρ�<�υµε %τι υπ'ρ:αν στην π%λη πριν την καταστρ�3' της. Για τις αν*γκες της διδακτ�ρι-
κ'ς διατρι4'ς 5:ει σ:ηµατιστε� 5νας συν�λικ%τερ�ς κατ*λ�γ�ς Μ�σ:�π�λιτ"ν, � �π���ς
συµπληρ"νεται µε τα 4ι�γρα3ικ* στ�ι:ε�α τ�υ κ*θε πρ�σ"π�υ, εν" παρ*λληλα απ�τυ-
π"ν�νται και �ι συγγενικ�� δεσµ�� των µελ"ν, %π�υ αυτ% ε�ναι ε3ικτ%.

47. Αναλυτικ* τ� περιε:%µεν� τ�υ αρ:ε��υ τ�υ Μ�σκ�λτς καθ"ς και στ�ι:ε�α για τη
γενικ%τερη παρ�υσ�α των Ελλ'νων στα εδ*3η της �υγγαρ�ας στ� *ρθρ� τ�υ bκαρ�υ
Μαντ��4αλ�υ, «Miskolc-Sátoraljaújhely-Β�υδαπ5στη: Ανα<ητ"ντας τα �:νη της ελληνι-
κ'ς εµπ�ρικ'ς διασπ�ρ*ς στην �υγγαρ�α», Ε'α και Εσπ$ρια @′ (2007) 335-365.

48. B.-A.-Z. m. Lt. ix.3. XIV.3. A Miskolci Görög Kompania Iratai [Τα 5γγρα3α της
ελληνικ'ς Κ�µπαν�ας τ�υ Μ�σκ�λτς].



σε %µως και δραστηρι�π�ι��νταν στ� Μ�σκ�λτς. Στην �υσ�α πρ%κειται για
µια επιστ�λ' στην �π��α �ι ν%µιµες κληρ�ν%µ�ι τ�υ απ�θαν%ντ�ς, �ι �π��ες
δι5µεναν µ%νιµα στη Μ�σ:%π�λη, <ητ��σαν απ% τις αρ:5ς της κ�ιν%τητας
τ�υ Μ�σκ�λτς να περι5λθει η περι�υσ�α τ�υ αδελ3�� τ�υς στα :5ρια τ�υς.
Τ� 5γγρα3� στ5λνεται απ% τη Μ�σ:%π�λη στ� Μ�σκ�λτς µ5σω εν%ς επιτε-
τραµµ5ν�υ, τ�υ ∆ηµ'τρι�υ Κωστ' Λ�κα, τ�ν �π��� ε�:αν επιλ5�ει µε σκ�π%
τη διευθ5τηση τ�υ <ητ'µατ�ς. Α��<ει να σηµειωθε� στ� σηµε�� αυτ% %τι � εν
λ%γω επιτετραµµ5ν�ς 'ταν θε��ς των παραπ*νω αδελ3"ν, γεγ�ν%ς π�υ δη-
λ"νεται �εκ*θαρα στ� κε�µεν� τ�υ εγγρ*3�υ, τ�ν�<�ντας µ*λιστα τη γνη-
σι%τητα τ�υ συγγενικ�� δεσµ�� π�υ τ�υς 5νωνε. Η αλ'θεια των %σων γρ*-
3�υν στην επιστ�λ' τ�υς πρ�ς τ�υς δι�ικ��ντες την κ�ιν%τητα τ�υ Μ�σκ�λ-
τς, ε�α�ρεται απ% τις δ�� αδελ35ς απ% την πρ"τη κι%λας σειρ* τ�υ κειµ5ν�υ
τ�υς. Η µαρτυρ�α τ�υ «τρισυπ�στ*τ�υ θε��», στ� «%ν�µα» τ�υ �π���υ γρ*-
3�νται τα %σα ακ�λ�υθ��ν, ε�ναι αναγκα�α πρ�κειµ5ν�υ για την πιστ%τητα
και την εγκυρ%τητ* τ�υς.

Gπως πρ�κ�πτει, λ�ιπ%ν, απ% τ� κε�µεν� � 5µπ�ρ�ς ∆ηµ'τρι�ς ∆'µ-
τ<�υ Σαρ'ς, 5κανε την περι�υσ�α τ�υ απ% τις εµπ�ρικ5ς επα35ς π�υ ε�:ε α-
ναπτ��ει στη Βαρσ�4�α49. Η επι:ειρηµατικ' διε�σδυση στα εδ*3η της Π�-
λων�ας, η �π��α στα κε�µενα της επ�:'ς απαντ*ται µε τ� %ν�µα Λε:�α, απ�-
τελ��σε :αρακτηριστικ% παρ*δειγµα π�λλ"ν εµπ%ρων τ�υ Μ�σκ�λτς. Η κα-
τ�:' τ�υς στην �υγγρικ' π%λη αµπελ"νων και κελαρι"ν π�λλ"ν τετραγω-
νικ"ν µ5τρων τα �π��α :ρησιµ�π�ι��σαν ως απ�θηκευτικ��ς :"ρ�υς για τη
3�λα�η και τη συντ'ρηση των παραγ%µενων πρ�ϊ%ντων, τ�υς επ5τρεπε να
:ρησιµ�π�ι��ν τ� Μ�σκ�λτς ως «πρ�γε3�ρωµα» πρ�κειµ5ν�υ για την αν*-
πτυ�η των εµπ�ρικ"ν τ�υς επα3"ν µε περι�:5ς εκτ%ς τ�υ �υγγρικ�� εδ*-
3�υς.

�αρακτηριστικ% στη µ�ρ3' τ�υ κειµ5ν�υ τ�υ εγγρ*3�υ αυτ�� απ�τε-
λε� τ� γεγ�ν%ς %τι �ι υπ�γρ*3�υσες τα κε�µενα επιµ5ν�υν π�λλ5ς 3�ρ5ς να
τ�ν�<�υν τη ν%µιµη και απ�λ�τως γν'σια συγγενικ' σ:5ση π�υ ε�:αν µε τ�ν
θαν%ντα. Sτσι, ανα35ρ�υν και επαναλαµ4*ν�υν συνε:"ς, µ5σα σε λ�γες µ%-
ν� σειρ5ς, %τι αυτ5ς απ�τελ��ν τις ν%µιµες κληρ�ν%µ�υς και γι’ αυτ% πρ5πει
να περι5λθει στη δικ' τ�υς δικαι�δ�σ�α η περι�υσ�α τ�υ εκλιπ%ντ�ς. �αρα-
κτηριστικ% µ*λιστα απ�τελε� τ� γεγ�ν%ς %τι για να επισ3ραγ�σ�υν την απ%-
λυτη γνησι%τητα της συγγενικ'ς τ�υς σ:5σης σηµει"ν�υν %τι κατ*γ�νταν
και απ% τ�ν �δι� πατ5ρα και απ% την �δια µητ5ρα. Gσ�ν α3�ρ* επ�σης στ�
�δι� σκ5λ�ς, στη µ�ρ3' δηλαδ' των κειµ5νων, µπ�ρ��µε ακ%µη να παρατη-
ρ'σ�υµε %τι η επιστ�λ' ε�ναι γραµµ5νη σε 5να τ%ν� παρακλητικ% πρ�ς τ�υς
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49. Η Βαρσ�4�α στ� κε�µεν� των εγγρ*3ων απαντ* µε τ� %ν�µα Βερσ*4ι και Βαρ-
σ%4α.



πρ�εστ"τες της κ�µπαν�ας. Επιµ5ν�υν �ι δ�� αδελ35ς να ε�α�ρ�υν τη δυ-
σ:ερ' θ5ση στην �π��α 5:�υν περι5λθει µετ* τ�ν θ*νατ� τ�υ αδελ3�� τ�υς
και «πρ�σπαθ��ν να καλ�πι*σ�υν», θα λ5γαµε, τα µ5λη της κ�ιν%τητας
πρ�σδ�δ�ντ*ς τ�υς 5ντ�να συγκινησιακ* 3�ρτισµ5ν�υς :αρακτηρισµ��ς, %-
πως π.:. «3ιλε�σπλα:ν�ι» και «3ιλ%:ρηστ�ι», πρ�κε�µεν�υ να κατα35ρ�υν να
απ�σπ*σ�υν την ε�ν�ι* τ�υς για την επ�τευ�η τ�υ στ%:�υ τ�υς. Και αυτ��ς
τ�υς :αρακτηρισµ��ς καθ"ς και τη γενικ%τερη δυσ:ερ' κατ*σταση την �-
π��α 4ι"ν�υν µετ* τ�ν θ*νατ� τ�υ αδελ3�� τ�υς, 3ρ�ντ�<�υν να την επιση-
µα�ν�υν και να την επαναλαµ4*ν�υν διαρκ"ς σε %λη τ�υς την επιστ�λ'.

�ι υπ�γρα35ς των κληρικ"ν και των αρ:%ντων της Μ�σ:%π�λης πα-
ρατ�θενται στ� τ5λ�ς της επιστ�λ'ς µε σκ�π% να δ�θε� τ� απαιτ��µεν� κ�-
ρ�ς και α�ι�πιστ�α στην %λη διαδικασ�α. Απ% την αναγρα3' τ�υ �ν%µατ�ς
π�υ υπ*ρ:ει δ�πλα στην υπ�γρα3' τ�υ καθεν%ς απ% τ�υς πρ�ανα3ερθ5ντες
µας δ�νεται η δυνατ%τητα να πληρ�3�ρηθ��µε 5µµεσα κ*π�ια στ�ι:ε�α για
την κ�ιν�τικ' ιεραρ:�α της π%λης. Μ�σ:�π�λ�τικα �ν%µατα, α�ι"µατα, και
«ηγετικ5ς» ιεραρ:�ες, συστ'µατα συµπερι3�ρ*ς και *��νες δρ*σης απ�τε-
λ��ν µερικ5ς µ%ν� συντεταγµ5νες στις �π��ες µπ�ρε� να εργαστε� κανε�ς
πρ�κειµ5ν�υ να καταν�'σει την κατ*σταση π�υ επικρατ��σε στην π%λη µε-
τ* την πρ"τη καταστρ�3' της και λ�γ� πριν τη δε�τερη και καθ�ριστικ%τε-
ρη λεηλασ�α της50.

Η συστηµατικ' ενασ:%ληση µε τ� θ5µα της µ�σ:�π�λ�τικης διασπ�ρ*ς
στα εδ*3η τ�υ Μ�σκ�λτς απ�τελε� αναµ3�4�λα µια κ�πι"δη και :ρ�ν�4%ρα
διαδικασ�α. Τ� πλ��σι� αρ:ε�� της ελληνικ'ς αυτ'ς κ�ιν%τητας τ�υ ε�ωτε-
ρικ�� πρ�καλε� στην αρ:' σ�γ:υση στ�ν ερευνητ' ε�αιτ�ας τ�υ %γκ�υ τ�υ
και τ�υ π�ικ�λ�υ περιε:�µ5ν�υ τ�υ, γρ'γ�ρα %µως τ�ν 35ρνει αντιµ5τωπ�
µε µια σειρ* *λλων πραγµ*των π�υ 5:�υν να κ*ν�υν µε τ�ν τρ%π� δια:ε�-
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50. Στ�ν �δι� 3*κελ� υπ*ρ:ει µια παρ%µ�ια επιστ�λ', µε ηµερ�µην�α 27 Απριλ��υ
1787, η �π��α στ5λνεται απ% τη Μ�σ:%π�λη στ� Μ�σκ�λτς απ% τις συ<�γ�υς των επ�σης
απ�θαν%ντων Μι:*λη και Αθανασ��υ Αργγ5ντη. @ητ"ντας απ% την κ�ιν%τητα να πε-
ρι5λθει η περι�υσ�α των συ<�γων τ�υς στη δικαι�δ�σ�α τ�υς, καθ"ς αυτ5ς απ�τελ��σαν
τις µ�ναδικ5ς ν%µιµες κληρ�ν%µ�υς των απ�4ιωσ*ντων εµπ%ρων, στ5λν�υν επιτετραµµ5-
ν� στην �υγγρικ' π%λη πρ�κειµ5ν�υ να διευθετ'σει τ� θ5µα. Gπως και στην περ�πτωση
π�υ αναλ�θηκε παραπ*νω, η εν λ%γω επιστ�λ' ε�ναι γραµµ5νη στ� �δι� ακρι4"ς πνε�µα,
35ρ�ντας δηλαδ' τα �δια :αρακτηριστικ*. Αυτ% π*ντως π�υ ε�ναι σηµαντικ% να ανα-
3ερθε� στην περ�πτωση αυτ' ε�ναι τ� γεγ�ν%ς %τι �ι πρ�εστ�� της κ�ιν%τητας τ�υ Μ�-
σκ�λτς <'τησαν απ% τ5σσερις Μ�σ:�π�λ�τες, π�υ <��σαν τ%τε στην π%λη, να επι4ε4αι"-
σ�υν τη γνησι%τητα των υπ�γρα3"ν των παλαι"ν συµπ�λιτ"ν τ�υς, �ι �π��ες 5κλειναν
τη σταλε�σα επιστ�λ', πρ�κειµ5ν�υ να επιτρ5ψ�υν την παρ*δ�ση της περι��σιας των θα-
ν%ντων στ�ν επιτετραµµ5ν� εκπρ%σωπ� των συγγεν"ν τ�υς. Gπως και στην πρ"τη περ�-
πτωση �ι δ�� 5µπ�ρ�ι ε�:αν αναπτ��ει την εµπ�ρικ' τ�υς δραστηρι%τητα στην Π�λων�α,
εδ" συγκεκριµ5να στ� Π%<εν. B.-A.-Z. m. Lt. ix.3. XIV.3. A Miskolci Görög Kompania
Iratai [Τα 5γγρα3α της ελληνικ'ς Κ�µπαν�ας τ�υ Μ�σκ�λτς].



ρισης και ερµηνε�ας τ�υ διαθ5σιµ�υ υλικ��. Η αδυναµ�α αν*γνωσης και α-
π�κρυπτ�γρ*3ησης π�λλ"ν εγγρ*3ων, τα �π��α ε�ναι γραµµ5να *λλ�τε σε
λατινικ*, *λλ�τε σε γερµανικ*, κυρ�ως %µως σε δ�σκ�λα πρ�ς αν*γνωση ελ-
ληνικ*, δεν απ�τελε�, τελικ*, τ� σηµαντικ%τερ� πρ%4ληµα στην πρ�σ5γγιση
τ�υ υλικ��, παρ%τι αρ:ικ* δ�νει αυτ' την εντ�πωση.

Τ� τα��δι των Μ�σ:�π�λιτ"ν στ� Μ�σκ�λτς, 5τσι %πως αυτ% <ωντανε�-
ει µ5σα στ�υς περι�ρισµ5ν�υς :"ρ�υς εν%ς αρ:ειακ�� αναγνωστηρ��υ στα
4�ρει�ανατ�λικ* της σηµεριν'ς �υγγαρ�ας, ε�ναι στην πραγµατικ%τητα 5να
τα��δι π�υ 35ρνει τ�ν ερευνητ' µπρ�στ* σε µια σειρ* µεθ�δ�λ�γικ"ν αδιε-
�%δων, αναπ*ντητων ερωτηµ*των και π�λυθεµατικ"ν διληµµ*των, για να
τ�ν α3'σει τελικ* να :αθε� ακ%µη πι� 4αθι* µ5σα στ�υς π�λυδα�δαλ�υς και
περιπετει"δεις διαδρ%µ�υς της µαγευτικ'ς Κλει��ς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ∆. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1786 Ι�υν��υ 24. Μισκ�λτ?ι
… … 
Εν �ν�µατι τ�υ εν�ς και τρισυπ�στ�τ�υ θε�( µετ� δ�υλικ�ς, ικετικ�ς

και ελειν�ς πρ�σκυν�σεως εγ' η Κυ�(ρα η πτω��τ�τη, και ενδεεστ�τη, και
δυστυ�εστ�τη, και εγ' η παρ�λυτ�ς Κ'τα, αι κατ� π�ντα ερηµ�ταται, και
αθλι�ταται γν�σιαι θυγατ$ραις τ�υ µακαρ�τ�υ δ�µτ?�υ σαρ� ειδ�π�ιηθε�-
σαι τ�ν θ�νατ�ν τ�υ µακαρ�τ�υ γνησ��υ αδελ!�( µας δηµητρ��υ δ�µτ?�υ
σαρ�, ως κληρ�ν�µ�ι γν�σιαι πρ�σερ��µεθα δακρυρρ�'ς π�σι τ�ις �ρησι-
µ�τ�τ�ις, και θε�σε"$σι πραγµατευτα�ς τ�ις εν τη "αρσ�"α πραγµατευ�µ$-
ν�ις, και π�ση αρ��, και εE�υσ�α της θε�!ρ�υρ�τ�υ λε��ας, και ικετε(�µεν,
και παρακαλ�(µεν �παν !ιλ��ριστ�ν, και !ιλε(σπλα�ν�ν σ(στηµα να δει-
Eησθε εις ηµ�ς τας δυστυ�ε�ς, και ταλαιπ'ρ�υς τ� µ$γα $λε�ς, και την �-
κραν ευσπλα��αν, απ�καταστ�σαντες την ν�µιµ�ν και δικα�αν αδελ!ικ�ν
κληρ�ν�µι�ν µας. Τ� λ�ιπ�ν ως αδελ!α� γνησι'ταται πρ�ς πατρ�ς, και µη-
τρ�ς εκ�υσ�α ηµ'ν "�υλ�τε και γν'µη, αυτ�πρ�αιρ$τως, και �λ�θελ�τως,
και παρακαλεστικ'ς κ�µν�µεν επ�τρ�π�ν καθ�λικ�ν τ�ν �ρησιµ'τατ�ν εν
πραγµατευτα�ς, ως γν�σι�ν θε��ν µας κυρ δηµ�τρι�ν Κωστη λ�καν , για να
περιλ�"η π�σαν την περι�υσ�αν τ�υ µακαρ�τ�υ γνησ��υ αδελ!�( µας, ηρη-
µ$ν�υ δηµητρ��υ δ�µτ?�υ σαρ� µηδεν�ς εναντι�µ$ν�υ, � αντιλ$γ�ντ�ς εν
"�ρει δικα�ας κρ�σεως τ�υ δικα��υ, και αδεκ�στ�υ κριτ�(. :!ε�λει �(τ�ς �
γν�σι�ς θε��ς µας κυρ δηµ�τρι�ς Κ'στης λ�κας, ως καθ�λικ�ς µας επ�τρ�-
π�ς εκ?ητ'ν παντ��ω τρ�πω �σα �!ησεν � µακαρ�της γν�σι�ς αδελ!�ς µας
δηµ�τρι�ς δηµτ?�υ σαρ�ς ε�τε κρασ�α ε�τε ν��τι, ε�τε "ερεσ$δια, ε�τε �λλ�
π�λ(, � �λ�γ�ν �πως �θελε τ�υ ευρεθ� και περιλα"ε�ν �παντα $ως λεπτ�( εν
ταις �ερσ� αυτ�( επιτρ�πικ'ς, 'στε µετ� τ� απ�λα"ε�ν �παντα τα αδελ!ι-
κ� απ�καταστ�σας, και εγ�ειρ�σας αυτ� ηµ�ν τ�ις ν�µ�µ�ις κληρ�ν�µ�ις,
και γνησ�αις αδελ!α�ς αυτ�(, κατ� τ� δ�και�ν απαιτε�. Fλ� και τ� παρ'ν
αυτ�θ$λητ�ν, και πρ�αιρετικ�ν επιτρ�πικ�ν, γ$γραπται γρ�µµα, και επε-
σ!ραγ�σθη κληρικα�ς, και αρ��ντικα�ς υπ�γρα!α�ς της π�λιτε�ας τα(της
Μ�σ��π�λεως, τ� κ(ρ�ς $��ν, και την ασ!�λειαν $µπρ�σθεν π�σης αρ��ς,
και εE�υσ�ας της κατ� την λε��αν "αρσ�"ας, και απαντα��.

Κατ� τ� ′ αψπε′ $τ�ς τ� σωτ�ρι�ν µην�ς Αυγ�(στ�υ Μ�σ��π�λεως 

Εγ' η Κ�(ρα θυγ�τηρ τ�υ δ�µτ?�υ σαρ�, και αδελ!� τ�υ µακαρ�τ�υ
µ�τρ�υ στ$ργω τ�ις �νωθεν.
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Εγ' η παρ�λυτ�ς Κ'τα θυγ�τηρ τ�υ δ�µτ?�υ σαρ�, και αδελ!� τ�υ
µακαρ�τ�υ µ�τρ�υ στ$ργω τ�ις �νωθεν. : της π�λιτε�ας επ�τρ�π�ς ευ ιε-
ρε(σι Κωνσταντ�ν�ς και :ικ�ν�µ�ς υπ�"ε"αι��. : της π�λιτε�ας επ�τρ�π�ς
Ιω�ννης ιερε(ς και σκευ�!(λαE υπ�"ε"αι��. : εν ιερ�διδασκ�λ�ις ιερ�κ�-
ρυE πρωτ�παπ�ς Θε�δωρ�ς γρ�ψας υπ�"ε"αι��. : εν ιερε(σι Σακελλ�ρι�ς
∆ανι�λ υπ�"ε"αι��. : εν ιερε(σι Σακελλαρ��υ ∆ανι�λ υπ�"ε"αι��. Ιω�ννης
ιερε(ς και δευτερευ'ν υπ�"ε"αι��. : ιερ�µν�µων Γε'ργι�ς ιερε(ς υπ�"ε-
"αι��. : Σακελλ�ρι�ς λ�?αρ�ς υπ�"ε"αι��.: µι�α�λ πρ'ην Γκ�ρας υπ�"ε-
"αι��.. Ιω�ννης �ικ�ν�µ�υ υπ�"ε"αι��. : Να�(µ Κ'στας υπ�"ε"αι��. Σ�-
µων Κωνσταντ�ν�υ υπ�"ε"αι��. […] Κωνσταντ�ν�ς µι��λη καρρ�λλας υπ�-
"ε"αι��. δηµ�τρι�ς κ(ργι�υ υπ�"ε"αι��. πεσ��ρ�υ Γι�νκ�ς στρ�λα υπ�"ε-
"αι�� πρωτ�µαϊστωρ των ρ�υ!ετ�ων των τακιατ?�δων. Λη�σκ� τ?ετ�ρι
πρωτ�µαϊστωρ των ραπτ�δων. : πρωτ�µαϊστωρ των µπακ�λιδων κ'τη
γκ�ρκας. : πρωτ�µαϊστωρας των �αλκι�δων κ'στη ντ�σης. Πρωτ�µ�στω-
ρας παπ�υτ?�δων κ'τη τ?$λα. Πρωτ�µ�στωρας κα?αντ?�δων νικ�λα. :
πρωτ�µαϊστωρας καλαϊτ?�δων σ�µων. : πρωτ�µαϊστωρ των �ασ�πιδων µ�-
τρ� γκικα …: πρωτ�µ�στωρ των �ρυσικ'ν αργ(ρι κ'στ�υ. : πρωτ�µ�-
στωρ των γ�υναρ�δων ιωακε�µ. : πρωτ�µ�στωρ των καρ"ετ?�δων µι��λη.
: πρωτ�µ�στωρ�ς των κωντακτ?�δων ρα!α�λ. : πρωτ�µαϊστωρ των µπηλ-
µπ$ρ�υµ 

Και εις την λατινικ�ν των γλ'σσαν �(τως Eηγησµ$νων.
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SUMMARY

Konstantina Karakosta, When the Moschopolites Travel in the Valley of
Sinva River. The Settlements of the People of Moschopolis in Miskolc as Seen
Through the State Archives of the Hungarian City.

Moschopolis was a mountain vlach settlement which rapidly grew to one
of the most important trade and small industry centres of the South Balkan
peninsula by being a part of the Ottoman Empire preferential status. The
commercial contacts of its inhabitants initially with Venice and, after the sig-
nature of the Karlovic and Passarovic Treaties, with many of the developing
centres of the Balkans and Central Europe, marked the turn of the
Moschopolis people from a limited stock farming activity to their entering the
wider European family of commerce.

The study of the Greek communities’ historical presence in the territories of
today’s Hungary leads directly to the Byzantine Empire era. The ottoman con-
quest which followed caused the vivid immigration of many Greeks mainly from
Western Macedonia who arrived in the christian country looking for a refuge
from the muslim conqueror. Their settlement in Miskolc is estimated around the
end of the 17th century. Their presence in the city’s bazaars during this time
proves the clearly professional character of their common activities (company).
This character will develop to be the basis of a civic community form.

From the first quarter of the 18th century onwards the merchants who set-
tled temporarily or permanently to Miskolc came from Moschopolis. Miskolc had
already been declared an imperial estate thus gaining even more opportunities
for rising to wealth. The lists of the census of the area, which were written in
Latin, the official language of the Hapsburg administration, clearly depict
Moschopolis to be the main place of origin of the merchants who arrived in
Miskolc from Turkish grounds. The vlach descent of the people of this former vi-
brant city of Macedonia is also recorded in the lists of the municipal authorities.

In the end, the use of the terms «vlach» and «macedóvlach»  marked the
commercial community of Miskolc which, according to the census lists, con-
tinued to grow significantly until a few years before the end of the 18th centu-
ry. The number of the community members has been observed to considerably
decrease during the last decade of the  18th century and even more so after the
beginning of the 19th century. From a more general point of view we see that
Greek merchants settled and finally dominated in Miskolc gradually and always
in parallel with those elements which guaranteed their economic stability.
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