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ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΓΙΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ 1728-1849 

 
Σξηαθόζηα ρξόληα κεηά ηελ άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο, νη Οζσκαλνί δπλάζηεο 

ζπλέρηδαλ λα εμηζιακίδνπλ δηα ηεο βίαο ηνπο ξαγηάδεο. Γύν Διιελίδεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, πνπ έηζη είραλ εμηζιακηζζεί, ηόικεζαλ λα δειώζνπλ όηη επηζηξέθνπλ 

ζηελ Οξζνδνμία. Απηό θξίζεθε έγθιεκα, ζύκθσλα κε ην Ιζιάκ, θαη θπιαθίζζεθαλ 

αιιά ην 1738 απέδξαζαλ. Ο νπιηάλνο ζεώξεζε ηόζν ζπνπδαίν ην γεγνλόο ώζηε 

εμέδσζε θηξκάλη θαη δηέηαμε αλαθξίζεηο. Σειηθά δηαπηζηώζεθε όηη ηελ απόδξαζε 

νξγάλσζε ν δεζκνθύιαθαο. Πξόζθαηα είρε εμαλαγθαζζεί θη’ απηόο λα εμηζιακηζζεί 

αιιά κέζα ηνπ παξέκελε Υξηζηηαλόο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην όηη νη Οζσκαλνί εθήξκνδαλ ηνλ πξνζειπηηζκό αιιά ηνλ 

αλαθήξπζζαλ έγθιεκα όηαλ Καζνιηθνί θαη Πξνηεζηάληεο Δπξσπαίνη ηνικνύζαλ λα 

πξνζειπηίζνπλ Οξζνδόμνπο ξαγηάδεο. Σν 1728 ν νπιηάλνο ζε θηξκάλη ηνπ πξνο 

όινπο ηνπο Μεγάινπο Βεδύξεδεο, παζάδεο, κνιάδεο θαη ηεξνδίθεο ηεο Ρνύκειεο -ηεο 

ρώξαο ησλ Ρσκηώλ- αλαθέξεη: Δλεθαλίζζεζαλ εηο ηελ Απηνθξαηνξίαλ Μνπ κεξηθνί 

Φξάγθνη ηεξείο, νίηηλεο, έρνληεο ζθνπνύο δνιίνπο θαη δνμαζίαο πεπιαλεκέλαο, 

πεξηθέξνληαη εηο ηαο πόιεηο θαη ηαο ρώξαο θαη πξνζειπηίδνπλ εηο ην θξαγθηθόλ δόγκα 

Έιιελαο, Αξκελίνπο, Χαιδαίνπο θαη Σύξνπο ελζπείξνληεο ηελ ξαδηνπξγίαλ, ηα ζθάλδαια 

θαη ηελ δηαθζνξάλ. Δίλαη όζελ ζνβαξώηαηνλ δήηεκα ηνπ Κξάηνπο Μνπ λα παηαρζνύλ 

απηαί αη ξαδηνπξγίαη, δηαβνιαί θαη απάηαη. Με άιιν θηξκάλη ηνπ ην 1758 ν νπιηάλνο 

απαγνξεύεη ζηνπο ξαγηάδεο λα θνξνύλ θξάγθηθα ξνύρα. 

Οη ηνπηθνί Οζσκαλνί θαη νη απεζηαικέλνη ηεο Τςειήο Πύιεο ιήζηεπαλ πξνο 

ίδηνλ όθεινο ηνπ ξαγηάδεο ζπζηεκαηηθά θαη ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ, όπσο 

πηζηνπνηνύλ αιιεπάιιεια θηξκάληα. Σν 1728 ν νπιηάλνο επηηηκά ηνλ Βαιή 

Θεζζαινλίθεο Ρεηδέπ παζά όηη παξά ην Ιεξόλ Γίθαηνλ κεηέξρεηαη βίαλ θαη ηπξαλλίαλ επί 

ησλ ξαγηάδσλ πξνο ίδηνλ ρξεκαηηζκόλ θαη δηαπξάηηεη κπξίνπο εθβηαζκνύο θαηά ησλ 

απόξσλ θαη αδπλάησλ. Καη ηνλ πξνεηδνπνηεί όηη, αλ ζπλερίζεη, ζα ηνπ πάξεη ην θεθάιη. 

Ωζηόζν, νη βαξβαξόηεηεο ζπλερίδνληαη θαη, γη’ απηό, ην 1753 παύεηαη ν θατκαθάκεο 

Ννπκάλ παζάο. Αιιά ην 1755 άιιν θηξκάλη γξάθεη όηη νη ππάιιεινη ηεο Πύιεο, 

Μνπκπαζίξ, θαηέζηεζαλ κάζηηγεο ηνπ πησρνύ Λανύ. Μάζηηγεο ησλ ξαγηάδσλ, όκσο, 

είλαη όινη νη πνιηηηθνί, ζηξαηησηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί αμησκαηνύρνη ηεο Ρνύκειεο. Σν 

1758 ν νπιηάλνο ηνπο δηαηάζζεη όπσο κε ιακβάλνπλ νύηε έλα άζπξνλ σο δώξα από 

ηνπο πησρνύο θαη ηνπο πξνεηδνπνηεί όηη αλ ήζεινλ αθνύζεη ηνηνύηνπο εθβηαζκνύο, νη 

Μεγάινη Βεδύξαη Μνπ ζα εμνλησζνύλ. 

Ωζηόζν, θαη ν ίδηνο ν νπιηάλνο απνκπδνύζε ηνπο ξαγηάδεο ηνπ κε απίζηεπηνπο 

θόξνπο. Δπί παξαδείγκαηη ήζαλ ππνρξεσκέλνη λα πιεξώλνπλ «θόξν λπκθώλ» όζνη 

ξαγηάδεο λπκθεύνληαλ -ηνλ Αξνπζαλέ. Οη Δβξαίνη αξλήζεθαλ πξνο ζηηγκήλ λα ηνλ 

πιεξώζνπλ κε ηελ δηθαηνινγία όηη δελ ήζαλ Υξηζηηαλνί αιιά θηξκάλη ην 1743 ηνπο 

δηέηαμε λα ζπκκνξθσζνύλ. 

ηηο αγξηόηεηεο πξσηνζηαηνύλ θαη νη Αιβαλνί νη νπνίνη έσο ην 1912 ηαπηίδνληαη 

κε ηνπο Οζσκαλνύο, απνηεινύλ ηνπο θαηαδξνκείο ηεο Απηνθξαηνξίαο ζηα Βαιθάληα 

θαη αξθεηνί αλέξρνληαη έσο ηα πςειόηεξα αμηώκαηα. Σν 1779, όκσο, μεπέξαζαλ θάζε 

όξην θαη ξήκαμαλ ηνλ Μνξηά. Σόηε ζε θηξκάλη ηνπ ν νπιηάλνο απνθαίλεηαη: 

Η θπιή ησλ Αιβαλώλ είλαη ηαπεηλήο θαηαγσγήο, επηεινύο δεκηνπξγίαο θαη αρξεία. 

Οζάθηο αλεηέζε εηο απηνύο ππεξεζία, νη Αιβαλνί, εθηόο ηεο απηζηίαο πνπ επέδεημαλ, 

απεηόικεζαλ λα δηαπξάμνπλ πιείζηαο αηζρξάο πξάμεηο, λα αζθήζνπλ πνηθίιαο ηπξαλλίαο 

θαη βαζαληζηήξηα ελαληίνλ ησλ πησρώλ ξαγηάδσλ Μνπ, λα θαηαζηξέςνπλ πόιεηο θαη λα 

εμνληώζνπλ ηνπο θαηνίθνπο. ΄Οζελ νπδείο λα πξνζιακβάλεηαη. 

Ούηε απηό νύηε ηα πξνεγνύκελα θηξκάληα ηεξήζεθαλ, θπζηθά. Αληίζεηα ην 1804 

ν νπιηάλνο δηόξηζε Ρνύκειε-Βαιεζή ηνλ ηξνκεξό Αιβαλό Αιή παζά Σεπελιειή θαη 

ελσξίηεξα είρε δηνξίζεη παζάδεο ηνπο δύν γηνύο ηνπ. Σνλ επόκελν ρξόλν ν Αιή παζάο 

θαηέιαβε θαη θαηέζηξεςε ηελ Νάνπζα ε νπνία ήηαλ απηόλνκε πόιε. Σαπηόρξνλα 

ιεειάηεζε όιε ηελ Μαθεδνλία έσο ηελ δπηηθή όρζε ηνπ Αμηνύ θαη εξήκσζε πνιιά 



 2 

απηόλνκα βιαρνρώξηα, παξ’ όηη ήζαλ απηόλνκα ηεξά βαθνύθηα ηεο Βαιεληέ 

νπιηάλαο. Ωζηόζν, επηβεβαίσζε ην θηξκάλη ηνπ 1779 γηα ηνπο Αιβαλνύο θαη ην 1821 

ηνλ επηθήξπμε σο απνζηάηε ν νπιηάλνο ζηνλ νπνίνλ εζηάιε θνκκέλν ην θεθάιη ηνπ ην 

1822. Παξ’ όια απηά, Αιβαλνί εμαθνινύζεζαλ λα ιακβάλνπλ αλώηαηα αμηώκαηα. 

Αιβαλόο ήηαλ ν Αξρηζηξάηεγνο ηεο Μαθεδνλίαο Υαζάλ Σαρζίλ παζάο πνπ ην 1912 

έραζε όιεο ηηο κάρεο ηνπ κε ηνλ Διιεληθό ηξαηό θαη πάξε δώζε ηε Θεζζαινλίθε ζηελ 

Διιάδα κεηά 482 ρξόληα νζσκαληθήο ηπξαλληθήο θπξηαξρίαο. Αιβαλόο, επίζεο, ν Δζάη 

παζάο πνπ ην 1913 παξέδσζε ηα Γηάλλελα. Ακθόηεξνη επηθεξύρζεθαλ ηόηε από ηνλ 

νπιηάλν. Έρεη ν θαηξόο γπξίζκαηα. 

Οη θαηξνί ηεο Θεζζαινλίθεο μεηπιίγνληαη ζηα θηξκάληα. Δπεηδή ε πόιε είλαη 

αλέθαζελ ε θεληξηθή πύιε ηεο Νόηηαο Βαιθαληθήο πξνο/από ηηο ζεξκέο ζάιαζζεο, νη 

μέλνη Πξόμελνη αληηπξνζώπεπαλ ην δηεζλέο εκπόξην ησλ ρσξώλ ηνπο. Απαξαίηεηνη 

ήζαλ νη ξαγηάδεο δξαγνπκάλνη -δηεξκελείο- ησλ Πξνμελείσλ νη νπνίνη αζθνύζαλ 

κεγάιε επηξξνή δηόηη ήζαλ εμ νξηζκνύ νη απνθιεηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο. Απηνί θαη νη 

ληόπηνη Έκπνξνη Δπξώπεο δηνξίδνληαλ κε νζσκαληθό βεξάηη. Σν 1759 ππήξραλ 24 

δηεξκελείο ζε έμε Πξνμελεία, 12 Έιιελεο θαη 12 Δβξαίνη. Σόηε Πξνμελεία δηέζεηαλ ε 

Γαιιία, ε Αγγιία, ε νπεδία, ε Γαιελνηάηε Γεκνθξαηία ηεο Βελεηίαο, ην Βαζίιεην 

ησλ Γύν ηθειηώλ θαη ε Γεκνθξαηία ηεο Ραγνύδαο - ην ζεκεξηλό Νηνπκπξόβληθ. 

Δλησκεηαμύ ζεηζκνί θαη κεγάιεο ππξθαγηέο ζαξώλνπλ ηε Θεζζαινλίθε. Σν 1723 

ζεηζκόο είρε γθξεκίζεη κεγάια ηκήκαηα ησλ ηεηρώλ ζπζέκεια, νπόηε δηαηάζζεηαη ε 

άκεζε αλαζηήισζή ηνπο θαη επηκεξίδεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε. Μεηά έλα αηώλα λένο 

ζεηζκόο ην 1830 θαηέζηξεςε όια ηα παξάιηα ηείρε από ηνλ Λεπθό Πύξγν έσο ηνλ 

Πύξγν ηνπ Βαξδαξίνπ ελώ πξνθάιεζε κεγάιεο δεκίεο ζε άιια ηείρε. Ο θατκαθάκεο θαη 

ζηξαηάξρεο Υαηδή-Μνπζηαθά παζάο δηαηάζζεη λα επηζθεπαζζνύλ ακέζσο ηα ηείρε ηνπ 

Καλιή Κνπιέ (Πύξγνο ηνπ Αίκαηνο, ν ζεκεξηλόο Λεπθόο Πύξγνο) επεηδή ππήξρε 

άκεζνο θίλδπλνο λα απνδξάζνπλ νη εθεί εγθάζεηξθηνη θαηάδηθνη. 

Σν 1840 λέα κεγάιε ππξθαγηά πξνθαιεί ηόζν κεγάιεο θαηαζηξνθέο ώζηε θηξκάλη 

ραξίδεη νξηζκέλνπο ζεκαληηθνύο θόξνπο πνπ δελ κπνξνύλ πηα λα πιεξώζνπλ νη 

ππξνπαζείο ξαγηάδεο Έιιελεο θαη Δβξαίνη. ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1842, όκσο, ζηε ηνά 

Μαδή-Υάλη, ζηε δηαζηαύξσζε ησλ ζεκεξηλώλ νδώλ Φξάγθσλ θαη Καηνύλε, μεζπάεη 

ππξθαγηά ηελ νπνία ν άλεκνο κεηαθέξεη αλαηνιηθά. Ο θατκαθάκεο αλαθέξεη όηη 

θάεθαλ 140 εξγαζηήξηα, 2 εκπνξηθέο ζηνέο, 4 απνζήθεο, 3 κέγαξα θαη πνιιά ζπίηηα. 

Σν 1846 αλαθέξεη όηη δηα ηελ πξνζηαζίαλ θαη πγείαλ όισλ ησλ θαηνίθσλ από ηαο 

ηξνκεξάο επηδεκίαο δηαθόξσλ λόζσλ ειήθζεζαλ ηα απαηηνύκελα κέηξα θαη ηδξύζεζαλ 

απνιπκαληήξηα. Πξνζζέηεη όηη, παξά ηαύηα, δελ επηθξαηεί θαζαξηόηεηα ζηε 

Θεζζαινλίθε όπνπ αληίζεηα ζσξνί ζθνππηδηώλ θαη θνπξηάο ράζθνπλ ζηηο πιαηείεο, 

ζηνπο δξόκνπο, ζηελ αγνξά θαη ζε πνιιά ζπίηηα-ηδίσο εβξατθά. ύληνκα δηαηάζζεη 

όινπο ηνπο παξνδίνπο θαηνίθνπο λα θαζαξίδνπλ ηνπο δξόκνπο πνπ ήηαλ γεκάηνη 

ζθνππίδηα, ιάζπε θαη βξώκηθα λεξά θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ηα ιηζόζηξσηα πνπ όια 

ζρεδόλ ήηαλ θαηεζηξακκέλα. Σν 1849 δίλεη εληνιή ζηνπο Μνπζνπικάλνπο λα θάλνπλ 

λακάδη -πξνζεπρή- πέληε θνξέο θάζε κέξα ζηα ηδακηά θαη λα κε δηέξρσληαη ηνλ θαηξόλ 

ησλ εηο ηα θαθελεία ή λα πεξηθέξσληαη. Όζνη θάηνηθνη θπθινθνξνύλ ηελ λύρηα είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θξαηνύλ αλακκέλν θαλάξη. Αιιηώο ππξνβνινύληαη. 

Καη κηα ηειεπηαία πιεξνθνξία, κάιινλ άγλσζηε. Σνλ Μάτν 1859 νη έκπνξνη 

εξξώλ Ισάλλεο Γαιίδεο θαη Κσλζηαληίλνο ηαπξνβίηζεο ζπλάπηνπλ κε ηελ Τςειή 

Πύιε ζπκβόιαην θαη απνθηνύλ ην πξνλόκην λα αζθνύλ ζπγθνηλσλία κε αηκνθίλεηα 

πνηακόπινηα ζηνπο πνηακνύο Αμηόο θαη Νέζηνο ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα ελώζνπλ 

κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπο εθ’ όζνλ ηνπο θαηαζηήζνπλ πιεύζηκνπο. 

Γελ γλσξίδνπκε αλ ηειηθά θπθινθόξεζαλ πνηέ πνηακόπινηα ζηε Μαθεδνλία. 
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