
1

Η Θεσσαλονίκη των αρχών του 19ου αιώνα, μια πολυάνθρωπη προνεωτερική 
μητρόπολη, το σημαντικότερο λιμάνι της Βαλκανικής Χερσονήσου, κόμβος όλων 
των εμπορικών αξόνων του ευρωπαϊκού τμήματος της οθωμανικής επικράτειας και 
σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών της ευρύτερης ανατολικομεσογειακής 
λεκάνης θα αποτελέσει το πλαίσιο της αφήγησής μας. Πρόκειται για μια αστική 
συγκέντρωση –από τις σημαντικότερες των οθωμανικών Βαλκανίων– σε μια 
κρίσιμη συγκυρία της μακρόχρονης ιστορίας της, αυτής της τρίτης δεκαετίας του 
19ου αιώνα. Είναι η ταραγμένη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο 
της οποίας εκδηλώθηκε το κίνημα του Εμμανουήλ Παπά, το οποίο με τη σειρά του 
επηρέασε τις διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές της πόλης. Σε αυτό 
το αφηγηματικό πλαίσιο, το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση 
των ιδιαίτερων γεωγραφικών, διοικητικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών 
συνθηκών που χαρακτήριζαν την πόλη στις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα, μια 
ευσύνοπτη περιγραφή του πλαισίου αναφοράς των επαναστατικών γεγονότων 
του 1821 και της καταστολής αυτών κατά τα επόμενα έτη.
 H ιστορική πορεία της πόλης κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής 
κυριαρχίας είναι λίγο γνωστή στις ειδικές λεπτομέρειές της. Στην παραδοσιακή 
εκδοχή της, αυτήν της ελληνικής ιστοριογραφίας, η αφήγηση στηρίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στις δυτικές πηγές, κυρίως αφηγήσεις περιηγητών και εκθέσεις 
Ευρωπαίων προξένων, ή –όταν πρόκειται για εξειδικευμένες μελέτες οικονομικής 
ιστορίας– σε σειραϊκά δεδομένα από δυτικά τεκμήρια λογιστικού τύπου.1 Από την 
άλλη, η ιστοριογραφική χρήση τεκμηριακού υλικού διαφορετικής προέλευσης ή 
άλλου γλωσσικού χαρακτήρα είναι εξαιρετικά περιορισμένη εξαιτίας της σπανιό-
τητας ελληνικών πηγών και της δύσκολης γλωσσικής ή ερευνητικής πρόσβασης σε 
οθωμανικές αρχειακές σειρές. Ίσως οι περισσότερο δημοφιλείς στους ιστορικούς της 
πόλης δημοσιευμένες πηγές είναι οι μεταφράσεις από τον Κωνσταντίνο Μέρτζιο 
αποσπασματικού αρχειακού υλικού του βενετού προξενείου της Θεσσαλονίκης, 
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καθώς και η γνωστή ανθολόγηση από τον Βασδραβέλλη εγγράφων από το τοπικό 
οθωμανικό ιεροδικείο, αρχεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εξαντλητικά από 
όλους όσους επιχείρησαν μια σύνθεση της ιστορίας της οθωμανικής Θεσσαλονίκης.2 
Βέβαια, πρόκειται για ιστοριογραφικά εγχειρήματα τα οποία αφήνουν περισσότερα 
ζητούμενα παρά βεβαιότητες. Αυτές οι σύντομες παρατηρήσεις αποσκοπούν στο 
να τονίσουν το γεγονός ότι η ιστορική πορεία της οθωμανικής Θεσσαλονίκης πα-
ραμένει, στο μεγάλο μέρος της, ανοιχτή ερευνητική και ιστοριογραφική πρόκληση.
 Η Θεσσαλονίκη, στον μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, στο κέντρο της πεδιάδας 
της Κεντρικής Μακεδονίας, μιας εύφορης ζώνης εκτεινόμενης από τα Γιαννιτσά ως 
τον Στρυμόνα, δίπλα στις εκβολές του Αξιού ποταμού, αποτελούσε το κέντρο μιας 
οικονομικής, διοικητικής και παραγωγικής ενότητας που ταυτιζόταν με το ομώνυμο 
σαντζάκι (sancak). Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αφθονία υδάτινων πόρων –με 
ποταμούς όπως ο Αξιός, ο Γαλλικός και ο Λουδίας, με χειμάρρους, ρέματα και λίμνες, 
όπως η Κορώνεια και η Βόλβη–, από το πλήθος χαμηλών ορεινών όγκων, όπως ο 
Χορτιάτης, ο Χολομώντας, ο Βερτίσκος, τα Κερδύλια και ο Άθως, και από την αρκετά 
εκτεταμένη ακτογραμμή, από τις παρυφές του Ολύμπου στην Πιερία ως τις εκβολές 
του Στρυμόνα. Ο Θερμαϊκός κόλπος, στενός και με μεγάλο εσωτερικό βάθος, σε ση-
μαντικό βαθμό άφηνε την πόλη έξω από τους μεγάλους ναυσιπλοϊκούς άξονες του 
διεθνούς εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα την προστάτευε από πειρατικές και κουρσάρικες 
επιδρομές. Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό στις ακτές και ηπειρωτικό στα 
μεσόγεια, με κύριο γνώρισμα την παρουσία του ισχυρού βόρειου ανέμου Βαρδάρη.
 Η πόλη εντάχθηκε στην οθωμανική πολιτειακή τάξη τον Μάρτιο του 1430 έπειτα 
από σύντομη πολιορκία, αν και είχε πρωτοσυνδεθεί με το οθωμανικό κράτος ήδη 
από το 1394. Είχε μεσολαβήσει μια σύντομη περίοδος βυζαντινής κυριαρχίας τα 
χρόνια 1403-1423 και μια επταετία βενετικής επικυριαρχίας στα 1423-1430. Από 
το 1430 και εξής, η πόλη εντάχθηκε στις οικονομικές και διοικητικές δομές του 
οθωμανικού κόσμου, απολαμβάνοντας τον οικονομικά ενοποιημένο μακεδονικό 
χώρο, την ειρήνη που εξασφάλιζε η απόστασή της από τα θέατρα των πολέμων της 
αυτοκρατορίας με τη Δύση, καθώς και την απουσία εσωτερικών ή άλλων αναταρα-
χών στην περιοχή, τουλάχιστον ως τη χρονιά έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεσσαλονίκη, μαζί με άλλες σημαντικές βαλκανικές πόλεις 
όπως το Μοναστήρι, το Βελιγράδι, η Σόφια, η Αδριανούπολη και το Σεράγεβο, 
αποτέλεσε έναν γνήσιο εκφραστή του οθωμανικού αστικού πολιτισμού.3

Η δημογραφική πραγματικότητα

Τυπικό δείγμα προνεωτερικής αστικής συγκέντρωσης, η Θεσσαλονίκη, στη μεγα-
λύτερη διάρκεια της οθωμανικής ιστορίας της και κυρίως από τις αρχές του 16ου 
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ως τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, διατήρησε μια δυναμική ισορροπία ανάμε-
σα σε παράγοντες πληθυσμιακής συρρίκνωσης και δημογραφικής μεγέθυνσης, 
ισορροπία η οποία μετουσιωνόταν σε έναν βραδύ ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης. 
Πληθυσμιακές εισροές, σχεδόν πάντοτε εξαιτίας μεταναστευτικών ρευμάτων 
από τη μακεδονική ύπαιθρο προς το αστικό περιβάλλον, εξουδετερώνονταν από 
επιδημικές συγκυρίες, ιδιαίτερα από τη βουβωνική πανώλη η οποία αποδεκάτιζε 
τον αστικό πληθυσμό,4 αλλά και από την υψηλή θνησιμότητα λόγω του χαμηλού 
επιπέδου αστικής περιβαλλοντικής υγιεινής, από τους λιμούς, τους σεισμούς και 
τις πυρκαγιές. Μεταναστευτικές εισροές, όπως αυτή των χριστιανών Αγραφιωτών 
στις αρχές του 17ου αιώνα ή η άφιξη των εβραίων από το Λιβόρνο της Ιταλίας στις 
πρώτες δεκαετίες του επόμενου αιώνα, αντισταθμίζονταν είτε από τις επιδημίες 
πανώλης, σαν κι αυτή του 1757-1765 που αποδεκάτισε τους Θεσσαλονικιούς, είτε 
από τις μεταναστευτικές αποδεσμεύσεις, όπως η μαζική μετακίνηση Σεφαρδιτών 
εβραίων σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας από το 1650 και εξής εξαιτίας της οι-
κονομικής κρίσης που έπληξε την κοινότητά τους. Εντούτοις, η γενική εικόνα είναι 
αυτή της αργής δημογραφικής ανάπτυξης. Έτσι, ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης 
από τις 10.400 ψυχές που καταγράφηκαν στην οθωμανική καταστίχωση του 14785 
έφτασε στους περίπου 80.000 κατοίκους στα τέλη του 18ου αιώνα. Αξιόπιστα και 
ακριβή ποσοτικά δεδομένα, ειδικά όσο πλησιάζουμε στον 19ο αιώνα, δεν είναι 
διαθέσιμα, πέρα από τις ιμπρεσιονιστικές, αντιφατικές και ανακριβείς αναφορές 
των Δυτικών περιηγητών. Είναι πιθανόν ο αστικός πληθυσμός να αυξήθηκε ακόμα 
περισσότερο στα επόμενα είκοσι έτη και να έφτασε τις 100.000 ψυχές.6

 Αυτό το αστικό στρώμα διακρινόταν σε τρεις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες, 
οι οποίες, με τη σειρά τους, χαρακτηρίζονταν από σημαντική ανομοιομορφία στο 
εσωτερικό τους. Στα τέλη του 18ου αιώνα, περίπου 30.000 Θεσσαλονικείς ήταν 
μουσουλμάνοι, άλλοι τόσοι εβραίοι και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Πρόκειται για την 
τυπική οθωμανική τριμερή –κατά μήκος θρησκευτικών αξόνων– διάκριση του συ-
νόλου του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, που στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης 
διαγράφεται με τον πλέον εναργή τρόπο. Η μελέτη της καθεμίας από τις τρεις 
κοινότητες, όπως και των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο 
της ελληνικής, και βεβαίως της τοπικής, ιστορίας, σχεδόν πλήρως ανεπεξέργαστο· 
έναν χώρο ιστορικής έρευνας ελάχιστα εξερευνημένο.

Οι χριστιανοί

Οι ουσιαστικές και ασφαλείς γνώσεις μας για τη χριστιανική κοινότητα είναι 
περιορισμένες. Η απουσία τεκμηριακού υλικού, κοινοτικών ή μητροπολιτικών 
αρχειακών σειρών, για όλη την οθωμανική περίοδο πριν από το 1870 αφήνει την 
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ιστορική έρευνα χωρίς στερεή βάση αναφορικά με τη μελέτη του χριστιανικού 
πληθυσμού της πόλης ή –για να το θέσουμε διαφορετικά– την εξαρτά απόλυτα 
από τις δυτικές και οθωμανικές πηγές.7

 Παρά την απουσία αξιόπιστων ελληνικών πηγών, θεωρείται ασφαλές να συ-
μπεράνουμε ότι το βυζαντινό δημογραφικό υπόστρωμα στην ουσία είχε πάψει να 
υφίσταται ως τα τέλη του 15ου αιώνα. Στη συνέχεια και για περίπου δύο αιώνες, 
πληθυσμιακές ομάδες προερχόμενες από τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και 
άλλες γεωγραφικές ζώνες των νότιων Βαλκανίων πλημμύρησαν τον αστικό χώρο 
της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα νέο χριστιανικό αστικό στρώμα. Παρά την 
παρουσία σλαβόφωνων, αλβανόφωνων και βλαχόφωνων μεμονωμένων μετανα-
στών, μόνιμα ή περιστασιακά εγκατεστημένων στην πόλη, η μεγάλη πλειοψηφία 
των χριστιανών κατοίκων ήταν ελληνόφωνοι. Οι περισσότεροι από αυτούς κινη-
τοποιήθηκαν οικονομικά στον χώρο του εμπορίου, όπου σταδιακά –ιδίως από το 
δεύτερο μισό του 18ου αιώνα και εξής– άρχισαν να διακρίνονται και να σχηματί-
ζουν μεγάλα περιουσιακά αποθέματα. Επιπλέον, εκμεταλλευόμενοι την εμπορική 
ενοποίηση του ευρωπαϊκού και ιδίως του μεσογειακού χώρου και την ισχυρή 
οικονομική παρουσία δυτικών χωρών –κυρίως της Γαλλίας και δευτερευόντως της 
Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Βενετίας– στη Βαλκανική, πολλοί εντάχθηκαν 
στην υπηρεσία των αντίστοιχων τοπικών προξενείων και απέκτησαν το καθεστώς 
ειδικού προστατευόμενου. 
 Η χριστιανική κοινότητα διατήρησε σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής ιστο-
ρίας της έναν αρραγή και συμπαγή χαρακτήρα. Οι δύο βασικοί πυλώνες αυτής 
της σταθερότητας ήταν οι πρόκριτοι και ο μητροπολιτικός θεσμός. Οι πρόκριτοι 
προέρχονταν από τις τάξεις των εμπόρων και των διακεκριμένων μελών συντε-
χνιών και, όπως όλοι οι εκπρόσωποι του κοινοτικού θεσμού, αντιπροσώπευαν τους 
χριστιανούς Θεσσαλονικιούς στις συλλογικές σχέσεις τους με την οθωμανική αρχή 
αλλά και με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες, επέλυαν αστικές, κληρονομικές και 
οικογενειακές διαφορές στο εσωτερικό της κοινότητας, επέβλεπαν τη λειτουργία 
των κοινοτικών σχολικών, εκκλησιαστικών, νοσοκομειακών και άλλων κοινωφελών 
ιδρυμάτων, διαχειρίζονταν το κοινοτικό ταμείο και, πάνω από όλα, αναλάμβαναν τον 
επιμερισμό στο κοινοτικό σώμα των κατ’ αποκοπή δημοσιονομικών επιβαρύνσεων. 
Στην ουσία, αναλάμβαναν το σύνθετο και λεπτό έργο της διατήρησης των κοινω-
νικών και πιθανόν των οικονομικών ισορροπιών στο εσωτερικό της κοινότητας. 
Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο αρχές, σε γενικές γραμμές, ήταν συνεργατικές και 
αρμονικές, αν και δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις. Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η σύ-
γκρουση ανάμεσα στη μητροπολιτική αρχή και την προυχοντική ελίτ της πόλης 
στα χρόνια 1680-1725, με αφορμή τη διεκδίκηση του μητροπολιτικού θρόνου από 
δύο υποψηφίους.8 Ακόμα, ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η μακρόχρονη διαμάχη 
ανάμεσα στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης και την αστική μονή Βλατάδων,9 όπως και 
η αντιπαράθεση ανάμεσα στο σώμα της κοινότητας και εμπόρους, οι οποίοι υπό το 
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πρόσχημα της δυτικής προστασίας απέφευγαν την εκπλήρωση των δημοσιονομι-
κών υποχρεώσεών τους. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, η χριστιανική κοινότητα 
επιδείκνυε υψηλό βαθμό συνοχής και συσπείρωσης απέναντι στη διασπαστική θέση 
των προστατευόμενων, αποκλείοντάς τους από τις κοινοτικές λειτουργίες και τον 
συλλογικό βίο, επιβάλλοντας φυσικές ή πνευματικές ποινές, καλώντας ακόμα και 
την οθωμανική αρχή προς βοήθεια.10

Οι μουσουλμάνοι

Αν και πολύ λίγα είναι γνωστά για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, 
οριενταλιστικές προσλήψεις και αντιληπτικές στρεβλώσεις, παρούσες ήδη στα 
κείμενα των περιηγητών της εποχής, κυριάρχησαν στη σχετική ιστορική φιλολογία. 
Οι μουσουλμάνοι Θεσσαλονικείς καταγράφονται σταθερά ως αποστασιοποιημένοι 
από τις παραγωγικές δομές της αστικής οικονομίας και απόλυτα εξαρτημένοι από 
τους στρατιωτικούς, διοικητικούς και δημοσιονομικούς μηχανισμούς του οθωμα-
νικού κράτους. Αντίστοιχα, η όποια συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία 
περιγράφεται ως συνδεόμενη με την κυριαρχική θέση τους στον χώρο της μεγάλης 
γαιοκτησίας. Πρόκειται για μια ιστοριογραφική πρόσληψη σε αναντιστοιχία με τα 
ευρήματα της πρόσφατης έρευνας, η οποία καταδεικνύει την ενεργή συμμετοχή 
των μουσουλμάνων Θεσσαλονικιών στις παραγωγικές και οικονομικές διαδικασίες 
με κάθε δυνατό τρόπο, ως γαιοκτήμονες, βιοτέχνες, έμποροι και τραπεζίτες, αλλά 
και μικροεπαγγελματίες και απλοί εργάτες. Η συμμετοχή τους στη διακίνηση του 
πιστωτικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ η εμπορική διασύνδεση της 
πόλης με την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το ανατολικό εμπόριο τελούσε σχεδόν 
υπό τον πλήρη έλεγχό τους.11

 Εξίσου στρεβλή θα ήταν μια περιγραφή του μουσουλμανικού πληθυσμού της πόλης 
ως γλωσσικά και φυλετικά ομοιογενούς. Αντιθέτως, τουλάχιστον πέντε διακριτές 
πληθυσμιακές ομάδες συγκροτούν το σώμα των μουσουλμάνων Θεσσαλονικιών, 
αν και πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία εθνοτικών, γλωσσικών και φυλετικών 
προσδιορισμών στα κατά τα άλλα ίδια ονόματά τους, όπως εγγράφονται στις 
πηγές μας, καθιστούν τη διάκριση αυτών των διαφοροποιήσεων πολύ δυσχερή. 
Σε κάθε περίπτωση, μια αδρή περιγραφή αυτών των ομάδων, κυρίως χάρη στην 
πληροφόρηση που παρέχουν τα περιηγητικά κείμενα και οι αναφορές Δυτικών 
ταξιδιωτών και προξένων, είναι δυνατή.
 Οι τουρκόφωνοι απόγονοι των προερχόμενων από την περιοχή των Γιαννιτσών 
Γιουρούκων που μετοίκησαν υποχρεωτικά στην πόλη στα 1430, όπως βέβαια και όλοι 
οι συμπατριώτες τους που κατά διαστήματα εγκαταστάθηκαν στον αστικό χώρο 
ως εσωτερικοί μετανάστες από τη μακεδονική ύπαιθρο αποτελούσαν τον πυρήνα 
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των μουσουλμάνων Θεσσαλονικιών. Πρόκειται για τους πλέον ενσωματωμένους 
στην αστική κοινωνία και οικονομία μουσουλμανικούς πληθυσμούς.
 Άλλη διακριτή ομάδα αποτελούσαν τα στελέχη του στρατού και της επαρχιακής 
διοίκησης –αξιωματικοί, απλοί οπλίτες και οι ακολουθίες τους–, κοινωνική ομάδα με 
χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία εξαιτίας της διαρκούς υποχρεω-
τικής κινητικότητάς τους. Πρόκειται για άτομα προερχόμενα από άλλες περιοχές της 
αυτοκρατορίας, συχνά πολύ μακρινές, των οποίων η ετήσια ή –το μέγιστο– διετής 
θητεία σε κάποιο διοικητικό ή στρατιωτικό αξίωμα της επαρχίας σήμαινε την απουσία 
εμπεδωμένων κοινωνικο-οικονομικών δεσμών με τους ντόπιους και ίσως την υιο-
θεσία αυθαίρετων και καταπιεστικών μεθόδων διοίκησης, συχνά προς ικανοποίηση 
ιδιωτικών συμφερόντων. Μια ιδιαίτερη ομάδα στελεχών του περιφερειακού στρατι-
ωτικού μηχανισμού ήταν οι γενίτσαροι. Οι δούλοι της Πύλης (kapıkullu) γενίτσαροι 
επάνδρωναν την επίσημη φρουρά της πόλης συγκροτώντας τέσσερις λόχους πεζικού, 
συνολικής δύναμης περίπου 2.000 ανδρών, οι οποίοι στεγάζονταν στο φρούριο της 
Καλαμαριάς (στον σημερινό Λευκό Πύργο). Όμως, δίπλα σε αυτούς συνυπήρχε ένας 
ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός ντόπιων γενιτσάρων, παραστρατιωτικό σώμα αποτε-
λούμενο από μουσουλμάνους Θεσσαλονικιούς κάθε επαγγελματικής, οικονομικής 
και κοινωνικής προέλευσης – συχνά μέλη των προαναφερθέντων τουρκόφωνων 
γηγενών πληθυσμών. Η στρατιωτική αξία αυτής της ανεπίσημης πολιτοφυλακής 
ήταν άκρως περιορισμένη, ενώ ο ρόλος της ως φορέας εξουσίας και ρυθμιστής της 
ισορροπίας ανάμεσα στις ποικίλες ομάδες πολιτικής ισχύος της πόλης είχε πολύ 
μεγαλύτερη σημασία. Η οργάνωση και πρόκληση θορυβωδών διαμαρτυριών ή ενίοτε 
και τοπικών εξεγέρσεων, συνήθως σε συνεργασία με τις συντεχνίες, εναντίον των 
διορισμένων από την Υψηλή Πύλη διοικητικών και στρατιωτικών αρχών σε αναζή-
τηση αναδιανομής της εξουσιαστικής ευχέρειας, αποτελούσε παραδοσιακή, καλά 
δοκιμασμένη και συνήθως πετυχημένη πολιτική πρακτική των ντόπιων γενιτσάρων. 
Κατά τα άλλα, και οι δύο τύποι γενιτσάρων συμμετείχαν στην οικονομική ζωή του 
αστικού χώρου, συνήθως μέσα από τον έλεγχο που ασκούσαν σε συντεχνίες και 
στη σημαντική συμβολή τους στις χρηματοπιστωτικές ροές. Εξάλλου, η διάκριση 
των δύο αυτών ομάδων στις οθωμανικές πηγές δεν είναι πάντοτε εφικτή.
 Οι Αλβανοί που κατέφευγαν στον αστικό χώρο αναζητώντας ευκαιρίες απα-
σχόλησης αποτελούσαν μια τρίτη διακριτή μουσουλμανική ομάδα. Αυτοί οι εσω-
τερικοί μετανάστες παρείχαν κυρίως ένοπλες υπηρεσίες σε αγιάνηδες, πρόκριτους 
και άλλους εξουσιαστικούς παράγοντες και, κατά συνέπεια, συχνά εκτρέπονταν 
από τη νομιμότητα συστήνοντας ληστρικές ομάδες ή επιδιδόμενοι σε ποικίλες 
έκνομες δραστηριότητες. Αποτέλεσμα των έκνομων ενεργειών τους ήταν η λήψη 
κατασταλτικών μέτρων εκ μέρους της οθωμανικής αρχής και ενίοτε η ιδιαίτερα 
βίαιη εκδίωξή τους από την πόλη.12 Αυτό, βέβαια, δεν σήμαινε ότι απουσίαζαν οι 
Αλβανοί οι οποίοι εντάσσονταν στις παραγωγικές διαδικασίες της αστικής οικο-
νομίας ή επάνδρωναν με αξιωματικούς τη διοίκηση της πόλης. 
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 Ίσως η πλέον ενδιαφέρουσα μουσουλμανική κοινότητα ήταν οι εξισλαμισμένοι 
εβραίοι ή ντονμέδες (dönme), οπαδοί της αίρεσης του Σαμπατάι Σεβή, οι οποίοι 
κινούνταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ιουδαϊσμού και Ισλάμ. Πολύ λίγες πλη-
ροφορίες έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους ως τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν 
επέβαλαν την οικονομική ηγεμονία τους στην πόλη. Σαφέστατα, σε όλη τη διάρκεια 
του 18ου και του πρώτου μισού του 19ου αιώνα δεν είχαν ακόμη εξασφαλίσει τις 
συνθήκες της οικονομικής ανάδειξής τους. Η παρουσία τους στις οθωμανικές 
πηγές της εποχής είναι επίσης υποτονική και μη διακριτή από αυτή των υπόλοιπων 
μουσουλμάνων.13 
 Τέλος, δίπλα σε όλες τις προαναφερθείσες μουσουλμανικές ομάδες πρέπει να 
προστεθούν οι πολυάριθμοι τσιγγάνοι της πόλης, κοινωνικά περιθωριοποιημένοι, 
θεωρούμενοι από την εξουσία μουσουλμάνοι κατώτερης τάξης και πάντοτε καταγρα-
φόμενοι ως ύποπτοι φοροδιαφυγής. Πολλοί από αυτούς ζούσαν εντός των τειχών, 
αυξάνοντας με τη συμπεριφορά τους τις ανησυχίες της περιφερειακής διοίκησης.14

Οι εβραίοι

Το βυζαντινό στρώμα των ελληνόφωνων εβραίων της πόλης μεταφέρθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στον οθωμανικό 
κόσμο, γι’ αυτόν τον λόγο δεν καταγράφονται εβραίοι στην απογραφή του 1478. 
Όμως, στα χρόνια 1492-1535 η Θεσσαλονίκη έγινε χώρος υποδοχής μαζικών 
κυμάτων εκδιωχθέντων λατινόφωνων εβραίων, των λεγόμενων Σεφαρδιτών, από 
την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη νότια Ιταλία και ελάχιστων γερμανόφωνων 
(Ασκεναζίμ). Αυτοί, περίπου 20.000 άτομα, γνώστες τεχνών και φορείς μεγάλων 
κεφαλαίων, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η κοινότητα γρήγορα 
μετέτρεψε την πόλη σε παγκόσμιο κέντρο της εβραϊκής λογιοσύνης και σκέψης, 
ενώ μέσω της υφαντουργικής εξειδίκευσης των μελών της συνέβαλε καίρια στην 
οικονομική ανάπτυξη του αστικού ιστού. Η λάμψη της Θεσσαλονίκης ως κέντρου 
των εβραϊκών σπουδών ξεθώριασε στον 17ο αιώνα, η δε οικονομική ηγεμονία τής 
εβραϊκής βιοτεχνίας συρρικνώθηκε σημαντικά, γεγονός που οδήγησε μέρος του 
σεφαρδίτικου πληθυσμού στην έξοδο από τη Θεσσαλονίκη προς άλλα αστικά κέ-
ντρα του βαλκανικού αλλά και μεσογειακού χώρου. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική 
κινητοποίηση του εβραϊκού πληθυσμού παρέμεινε ζωηρή και στον επόμενο αιώνα, 
επιπλέον ενισχυμένη από την άφιξη ενός νέου κύματος συμπατριωτών τους από 
το Λιβόρνο, οι οποίοι ανανέωσαν την παραγωγική, εμπορική και δανειοδοτική 
θέση της κοινότητας. Ακόμα, οι νεοαφιχθέντες, όπως ακριβώς και οι Έλληνες 
εμπορευόμενοι, συνδέθηκαν με τα δυτικά προξενεία της πόλης, αναλαμβάνοντας 
θέσεις μεταφραστή με αντάλλαγμα το καθεστώς προστατευόμενου.
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 Σε αντίθεση με τη συνεκτική και δομημένη χριστιανική κοινότητα, οι εβραίοι 
δεν συγκρότησαν ένα αποκλειστικό κοινοτικό σώμα, αλλά οργανώθηκαν σε αυ-
τονομημένες μεταξύ τους συσσωματώσεις που ορίζονταν από την πλησιέστερη 
συναγωγή. Κατά συνέπεια, αυτές οι περίπου είκοσι πέντε στον αριθμό κοινότητες, 
όσες περίπου ήταν κατά εποχή οι συναγωγές, ήταν χαλαρά συνδεδεμένες μεταξύ 
τους, οι δε σχέσεις τους κινούνταν κατά μήκος ενός φάσματος που το όριζαν στα 
δύο άκρα του η συνεργασία και η εχθρότητα. Άλλες ιδιαιτερότητες αυτών των 
κοινοτήτων ήταν η εσωστρέφειά τους, όπως εξειδικευόταν στις σχέσεις των μελών 
τους με άλλες θρησκευτικές κοινότητες, και η επίμονη αποφυγή των διαμεσολαβη-
τικών θεσμών του οθωμανικού κράτους, κυρίως του ιεροδικείου. Συνέπεια αυτής 
της τακτικής ήταν η σχετικά περιορισμένη καταγραφή εβραίων στο ιεροδικαστικό 
αρχείο – στην ουσία η εμπλοκή τους με τη λειτουργία του ιεροδικείου προέκυπτε 
μόνο ως απόρροια της συναλλαγής με μέλος άλλης θρησκευτικής κοινότητας ή 
με την ίδια την κρατική αρχή.15

Η δυτική παρουσία

Στις αρχές του 18ου αιώνα μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ενεργητική κοινότητα Δυτικών 
εμπόρων και ιεραποστόλων συγκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εγκατεστημένοι 
σε δική τους συνοικία κοντά στο λιμάνι, εκμεταλλεύονταν τις ευκαιρίες που 
τους πρόσφεραν οι διομολογήσεις αλλά και η διεθνής οικονομική συγκυρία για 
να επεκτείνουν τα εμπορικά δίκτυά τους στο εσωτερικό της Βαλκανικής. Σημείο 
αναφοράς και εγγυητής των ειδικών προνομίων τους αποτέλεσε για όλους, ανε-
ξάρτητα εθνικής ένταξης, το προξενείο κάποιας δυτικής χώρας.
 Κυρίαρχη ομάδα, τόσο πολιτικά όσο και δημογραφικά, ήταν οι Γάλλοι, κατά βάση 
έμποροι, αν και ήδη από το 1706 μια μικρή ομάδα Ιησουιτών ίδρυσε μοναστήρι στη 
Θεσσαλονίκη. Η γαλλική ηγεμονία στο εσωτερικό της δυτικής παροικίας διήρκε-
σε ως το 1789. Παρά την ειδική μεταχείριση των Δυτικών, η οποία προβλεπόταν 
στις ειδικές εμπορικές συμφωνίες που σύναπτε το οθωμανικό κράτος με Δυτικούς 
ηγεμόνες, οι εγκατεστημένοι σε ανατολικές σκάλες Ευρωπαίοι έμποροι είχαν 
απόλυτη ανάγκη τη συνεργασία των ντόπιων, από τους οποίους εξαρτόνταν για 
πλήθος επιχειρηματικών ενεργειών. Έτσι και στη Θεσσαλονίκη, η πρόσβαση στη 
μακεδονική ενδοχώρα για τους Γάλλους εμπόρους ήταν εφικτή μόνο με την ενεργή 
μεσολάβηση των χριστιανών και εβραίων Θεσσαλονικιών, οι οποίοι πρόσφεραν 
ένα πλήθος βοηθητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η 
ευρωπαϊκή παροικία της πόλης, παρά τη φαινομενική πολιτική, διπλωματική και 
οικονομική πλεονεκτική θέση της, τελούσε σε στενή εξάρτηση από τις ντόπιες 
ελληνικές και εβραϊκές ελίτ.16 Παρενθετικά, και επιπρόσθετα στη δυτικοερωπαϊκή 
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παροικία, αξίζει να μνημονευθεί η παράλληλη, έντονη και σταθερή παρουσία στην 
πόλη ενός ετερόκλητου πλήθους επισκεπτών ή προσωρινών κατοίκων από όλα τα 
μέρη της αυτοκρατορίας, οι οποίοι είτε με την επαγγελματική ιδιότητα του εμπόρου, 
του δημοσίου υπαλλήλου ή του στρατιωτικού είτε απλώς ως περαστικοί στο ταξίδι 
τους έδιναν έναν ιδιαίτερα ζωηρό τόνο στην ανθρωπογεωγραφία της Θεσσαλονίκης 
και την καθιστούσαν μια πραγματική μητρόπολη του οθωμανικού κόσμου.17

Διοικητικοί θεσμοί

Η διοίκηση της πόλης ακολουθούσε πιστά το τυπικό οργανωτικό σχήμα της 
οθωμανικής περιφερειακής διοικητικής δομής. Κυβερνήτης της πόλης ήταν ένας 
πασάς (paşa), διοικητής (mutasarrıf) επίσης του ομώνυμου σαντζακιού, τον οποίο 
αντικαθιστούσε όταν απουσίαζε ένας μουτεσελίμης (mütesellim). Ενίοτε, ειδικά σε 
συνθήκες εσωτερικής κρίσης και διασάλευσης της τάξης, ο διοικητής του σαντζα-
κιού της Θεσσαλονίκης επέκτεινε τη διοικητική ευχέρειά του και στο σαντζάκι της 
Καβάλας. Ο πασάς συγκέντρωνε τόσο την πολιτική όσο και τη στρατιωτική διοίκηση 
της περιφέρειας ως εκπρόσωπος του σουλτάνου στην επαρχία και πλαισιωνόταν 
από πλήθος στρατιωτικών και γραφειοκρατικών χαμηλόβαθμων αξιωματούχων, 
όπως οι σουμπασήδες (subaşı) και οι αλαϊμπέηδες (alaybey). Σημαντικοί αξιωματι-
κοί της ακολουθίας του ήταν ο ντιζντάρης (dizdar) ή φρούραρχος της ακρόπολης 
της Θεσσαλονίκης και ο αγάς των γενιτσάρων (yeniçeri ağası), ο επικεφαλής της 
γενιτσαρικής φρουράς που στάθμευε στο φρούριο της Καλαμαριάς. Ο τελευταίος 
ήταν υπεύθυνος για την τήρηση της δημόσιας τάξης στην πόλη ωστόσο, αν και 
απολάμβανε σχετική ιεραρχική αυτονομία από τον πασά, στην ουσία ήταν εξαρ-
τημένος από τις διαθέσεις των υφισταμένων του γενιτσάρων. Δεν ήταν λίγες οι 
ανταρσίες γενιτσάρων με αίτημα την εκδίωξη του αγά τους, το οποίο συνήθως 
ικανοποιούνταν από την Υψηλή Πύλη.
 Το εύρος και η αυτονομία των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του πασά 
περιορίζονταν σε σημαντικό βαθμό από την παρουσία και άλλων εξουσιαστικών 
πόλων και κέντρων λήψης αποφάσεων στον αστικό αλλά και τον αγροτικό χώρο. 
Η αυτονομημένη και πολιτικά ισχυρή παρουσία των αγιάνηδων (ayan) των μακε-
δονικών πεδιάδων, οι διευρυμένες οικονομικές και αγορανομικές αρμοδιότητες 
των συντεχνιών18 και ο ελεγκτικός ρόλος του ιεροδίκη έθεταν φραγμούς στην 
απρόσκοπτη άσκηση της εξουσίας του πασά. Ακόμα, η δημοσιονομική διαχείριση 
του σαντζακιού ήταν στον έλεγχο των ενοικιαστών των διάφορων φορολογικών 
προσόδων (mukataa). Πρόκειται για εκπροσώπους των τοπικών οικονομικών και 
κοινωνικών ελίτ, αγιάνηδες, κοτζαμπάσηδες, εύπορους συντεχνίτες, μεγαλέμπο-
ρους, τραπεζίτες και πλοιοκτήτες, οι οποίοι συμμετείχαν στις δημοπρασίες για 
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την ενοικίαση και εκμετάλλευση κρατικών παραγωγικών μονάδων. Όλοι αυτοί 
οι κοινωνικά και οικονομικά διακεκριμένοι Θεσσαλονικείς, μέλη και των τριών 
θρησκευτικών κοινοτήτων, συμμετείχαν στη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων και 
λειτουργούσαν ανασχετικά στην εξουσιαστική αυτονομία του πασά-διοικητή της 
πόλης.
 Η κατοχή στρατιωτικού-πολιτικού αξιώματος συνήθως διαρκούσε περίπου 
ένα έτος, αν και αρκετοί πετυχημένοι πασάδες έμειναν στη θέση τους και για 
δεύτερη χρονιά. Όμως, πολλοί περισσότεροι ήταν αυτοί οι οποίοι αναγκάστηκαν 
να παραιτηθούν, να αντικατασταθούν ή ακόμα και να εξοριστούν πριν από τη λήξη 
της ετήσιας θητείας τους έπειτα από παράπονα και αιτήματα των ραγιάδων τους 
ή εξαιτίας μιας εξέγερσης των γενιτσάρων. Οι κατηγορίες συνήθως αφορούσαν 
δημοσιονομικές ατασθαλίες, διοικητική καταπίεση, παράβλεψη των απόψεων των 
ντόπιων, μη τήρηση εθιμικών –συνήθως φορολογικού περιεχομένου– ρυθμίσεων, 
καθώς και επιβολή έκνομων δοσιμάτων. Είναι αυτονόητο ότι η απομάκρυνση 
ενός διοικητή από τη θέση του δεν σχετιζόταν πραγματικά με τη βαρύτητα ή την 
αξιοπιστία των κατηγοριών αλλά με την απουσία πραγματικής πολιτικής στήριξης 
από την τοπική κοινωνία προς το πρόσωπό του.
 Παράλληλα με τη στρατιωτικο-πολιτική διοικητική ιεραρχία, σημαίνοντα ρό-
λο στη διευθέτηση των κοινοτικών υποθέσεων έπαιζαν υψηλόβαθμοι ουλεμάδες 
(ulema), κυρίως ο ιεροδίκης της πόλης αλλά και ο μουφτής, ως ερμηνευτής του 
Ιερού Νόμου και επόπτης των ισλαμικών τεμενών. Ο ρόλος του ιεροδίκη στην 
κοινωνική ζωή της οθωμανικής πόλης θα αναπτυχθεί στο επόμενο κεφάλαιο.19

Οι οικονομικοί χαρακτήρες

Η καταγραφή των ποικίλων όψεων του οικονομικού βίου της οθωμανικής 
Θεσσαλονίκης παραμένει ερευνητικό ζητούμενο παρά την ύπαρξη, λίγων βέβαια, 
σημαντικών μονογραφιών. Οι διάφορες πτυχές των παραγωγικών, δημοσιονομικών 
και οικονομικών διαδικασιών είναι γνωστές στις αδρές γραμμές τους και όχι στη 
συνθετότητα των ειδικών όψεών τους, ενώ η συμμετοχή της κάθε θρησκευτικής, 
κοινωνικής και εθνοτικής ομάδας της πόλης στις επαγγελματικές και οικονομικές 
κινητοποιήσεις παραμένει ατεκμηρίωτη και εν πολλοίς άγνωστη. Η έρευνα μέχρι 
σήμερα έχει πυκνώσει το ενδιαφέρον της στις καταγραφές και τις εντυπώσεις 
των Eυρωπαίων προξένων και περιηγητών, αλλά η συνολική εικόνα είναι μάλλον 
διαμεσολαβημένη από τα ιδιαίτερα και όχι πάντοτε ανιδιοτελή ενδιαφέροντα των 
συγγραφέων αυτών των κειμένων. Οι οθωμανικές μαρτυρίες, οι οποίες αντανακλούν 
με έναν περισσότερο ψύχραιμο τρόπο μια σύνθετη πραγματικότητα, δεν έχουν 
γίνει ακόμη αντικείμενο συστηματικής έρευνας. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια 
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να αποδώσουμε τους βασικούς χαρακτήρες της οικονομίας της Θεσσαλονίκης 
στις παραμονές του Αγώνα, διατηρώντας, όπως είναι φυσικό, πλήθος επιφυλάξεων 
αναφορικά με τις ειδικές συνθήκες. 
 Η οικονομία της πόλης, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, διατήρησε ορι-
σμένα αμετάβλητα δομικά γνωρίσματα, ένα είδος καθορισμών μακράς διάρκειας, 
ενώ τομές και μετασχηματισμοί στην κατεύθυνση της εμπέδωσης του εμπορικού 
καπιταλισμού ενεργοποιήθηκαν κυρίως στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Η αστική 
οικονομία διατήρησε βασικά γνωρίσματα της προνεωτερικότητας, συνδυασμένα 
με ιδιαιτερότητες που προέκυπταν από τη θέση της πόλης στο δίκτυο των αξόνων 
διακίνησης προϊόντων και ανθρώπων της οθωμανικής Ανατολικής Μεσογείου. 
Έτσι, η εξάρτηση του αστικού σχηματισμού από την περιβάλλουσα ύπαιθρο χώρα 
ήταν δομική και καθόριζε τις μεταβολές των μεγεθών της αστικής οικονομίας. Η 
διατροφική αυτάρκεια, οι δυνατότητες εμπορευματοποίησης του παραγωγικού 
πλεονάσματος, οι αυξομειώσεις των τιμών, η κεφαλαιακή διαθεσιμότητα, η προ-
σφορά εργασίας στο αστικό περιβάλλον καθορίζονταν από τη διατήρηση ομαλών 
και ελεγχόμενων ροών αγροτικών προϊόντων από την ύπαιθρο. Κλυδωνισμοί σε 
αυτήν τη σχέση οδηγούσαν πάντοτε σε ύφεση και οικονομικές ανισορροπίες στον 
αστικό ιστό.
 Από την άλλη, ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης παραμένει η σχετικά μεγάλη 
εξάρτηση της ευμάρειάς της από τις οικονομικές επιδόσεις του εβραϊκού πλη-
θυσμιακού στοιχείου της και της θέσης του στα οθωμανικά και διεθνή δίκτυα 
παρασκευής και διάθεσης κυρίως προϊόντων υφαντουργίας. Ήδη από τις αρχές 
του 16ου αιώνα οι εβραίοι εξειδικεύτηκαν στην ύφανση τσόχας και απέκτησαν το 
ιδιαίτερο προνόμιο να εφοδιάζουν με αυτήν το γενιτσαρικό σώμα, συνδέοντας έτσι 
την οικονομία της πόλης με το πολιτικο-στρατιωτικό μηχανισμό του οθωμανικού 
κράτους. Αντίστροφα, η ύφεση της τοπικής οικονομίας στις αρχές του 17ου αιώνα 
μπορεί να αποδοθεί σε σημαντικό βαθμό στην υποχώρηση, τη χαμηλή ζήτηση και 
στα μειωμένα κέρδη της εβραϊκής υφαντουργικής δραστηριότητας και στις σταδιακά 
αυξανόμενες εισαγωγές υφαντουργικών προϊόντων από την ευρωπαϊκή Δύση.
Ο 18ος αιώνας σηματοδότησε την είσοδο της Θεσσαλονίκης στη νέα παγκόσμια 
οικονομία και την αυξημένη κίνηση εμπορικών κεφαλαίων μέσα και έξω από τα 
όρια του οθωμανικού κράτους. Η πόλη έγινε ένα από τα πρώτα σημεία επαφής των 
προνεωτερικών οικονομικών δομών με τις νέες επεκτατικές πραγματικότητες του 
εμπορικού καπιταλισμού, οι οποίες με τη σειρά τους πυροδότησαν κοινωνικούς και 
οικονομικούς μετασχηματισμούς στο εσωτερικό του αστικού χώρου. Οι διεθνείς 
εμπορικές συναλλαγές κυριάρχησαν και επέτρεψαν τον σχηματισμό μεγάλων 
περιουσιακών και χρηματικών αποθεμάτων στην αγορά της πόλης.
 Οι Συνθήκες του Πασάροβιτς (Passarowitz) το 1718 και του Κιουτσούκ Καϊναρτζή 
(Küçük Kaynarcı) το 1774 έθεσαν το διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
των διεθνών εμπορικών σχέσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, 
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η εγκατάσταση κυρίως γαλλικών και δευτερευόντως αγγλικών, βενετικών και 
ολλανδικών εμπορικών πρακτορείων επέτρεψε την εμπλοκή όλο και περισσότερων 
Θεσσαλονικιών στις διεθνείς συναλλαγές, αρχικά ως υπαλλήλων ή συνεργατών 
των Ευρωπαίων. Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε χώρο σκληρού ανταγωνισμού 
ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους για τα αγροτικά προϊόντα της μακεδονικής ενδοχώ-
ρας, κυρίως ανεπεξέργαστα μαλλιά, βαμβάκι, δέρματα, καπνό, κερί και δημητριακά, 
ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι εισαγωγές κυρίως επεξεργασμένων βιοτεχνικών 
προϊόντων, όπως υφάσματα, εργαλεία, είδη πολυτελείας και αποικιακά προϊόντα 
(μπαχαρικά και καφές). Έτσι, η πόλη εξελίχθηκε σε κεντρικό κόμβο ενός σύνθετου 
δικτύου διακίνησης που ένωνε τις μεγάλες ετήσιες πανηγύρεις της Μακεδονίας, της 
Ηπείρου και της Θεσσαλίας με τις πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης και τα λιμάνια 
της Ιταλίας και της Δυτικής Μεσογείου.
 Οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της συγκυρίας ήταν οι χριστιανοί έμποροι. Ο 
αρχικός ρόλος τους ως μεσάζοντες (μεταφραστές, παραγγελιοδόχοι, μεταφορείς 
κ.λπ.) των γαλλικών εμπορικών πρακτορείων μετατράπηκε σε αυτόνομη εμπορική 
κινητοποίηση μετά το 1789 στο θαλάσσιο εμπόριο με τη Δύση, ενώ στο χερσαίο 
εμπόριο επέκτειναν τη δράση τους ως τη Μόσχα. Αυτή η νέα εμπορική τάξη 
μετέβαλε τις εσωτερικές ισορροπίες της χριστιανικής κοινότητας. Οικογένειες 
όπως οι Πάικοι, οι Καφταντζόγλου, οι Ευσταθίου, οι Χατζηδήμου, οι Σκαρλάτου ή 
άτομα όπως ο Τζάνογλου, ο Λάσκαρης Πρίγος, ο Αναστάσιος Ιωάννου, ο Αλέξιος 
Γούτας και άλλοι λιγότερο γνωστοί αναδείχθηκαν κοινωνικά και οικονομικά με τις 
μεγάλες περιουσίες που απέκτησαν. Επόμενο βήμα για μερικούς ήταν η πολιτική 
δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο της κοινότητας και η ανάληψη ηγεμονικού 
ρόλου σε αυτήν, ενώ άλλοι προτίμησαν την ευρωπαϊκή διπλωματική προστασία 
και την αποστασιοποίηση από τις κοινοτικές υποθέσεις, τις πρωτοβουλίες και τις 
πρακτικές στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε.
 Δίπλα στους χριστιανούς εμπόρους, εβραίοι, κυρίως μέλη της ομάδας που 
προέρχονταν από το Λιβόρνο, όπως οι εμπορικές οικογένειες Bourla, Mortourgo 
και Viyareal ή άτομα όπως ο David Fernandez Tsiko και ο Isaac de Velasko, επέ-
κτειναν την επιχειρηματική δράση τους στα διεθνή εμπορικά δίκτυα. Όπως οι 
χριστιανοί έμποροι, έτσι και οι εβραίοι εμπορευόμενοι συνδέθηκαν με τα ευρωπαϊκά 
προξενεία και προτίμησαν μια χαλαρή σχέση με την κοινότητα των Σεφαρδιτών 
συμπατριωτών τους.
 Βέβαια, θα ήταν σοβαρό λάθος να περιορίσουμε την οικονομική σημασία της 
Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή της στα εμπορικά δίκτυα με τη Δύση κατά τον 18ο 
αιώνα. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, η πόλη 
συμμετείχε σε ένα ευρύ πλέγμα ανταλλαγών και ροών εμπορευμάτων, κεφαλαίων 
και ανθρώπων με άλλα λιμάνια και επαρχίες της αυτοκρατορίας. Η πλέον γνωστή 
διασύνδεση της πόλης ήταν αυτή με το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με την οποία δια-
τηρήθηκε για αιώνες ενεργή μια ιδιαίτερα πυκνή επικοινωνιακή και επιχειρηματική 
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σχέση, με πρωταγωνιστές κυρίως μουσουλμάνους Θεσσαλονικιούς εμπόρους – αν 
και ακόμη λίγα είναι γνωστά για αυτές τις επαφές. Στο οικονομικό πανόραμα της 
πόλης πρέπει να προστεθεί και ο τομέας της βιοτεχνικής μεταποίησης, στην οποία 
εξειδικεύονταν και οι τρεις κοινότητες της πόλης, κυρίως διαμέσου των συντεχνι-
ακών συσσωματώσεών τους.
 Αυτή η γενική εικόνα του οικονομικού βίου της Θεσσαλονίκης είναι ακριβής 
μόνο σε ορισμένες όψεις της, ενώ πολύ λίγα είναι γνωστά για άλλες. Τονίζουμε, 
ενδεικτικά, την απουσία γνώσεών μας για την οπωσδήποτε ενεργή συμμετοχή 
των μουσουλμάνων στην αστική οικονομία, τις οικονομικές ιεραρχήσεις στο 
εσωτερικό κάθε κοινότητας, τις επιχειρηματικές στρατηγικές των Θεσσαλονικιών, 
τον τραπεζικό κλάδο και άλλους περισσότερο ειδικούς τομείς της οικονομικής 
πραγματικότητας.20

Το αστικό τοπίο: αρχιτεκτονική και πολεοδομία 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της Θεσσαλονίκης στη μακρά ιστορία της από τα 
ελληνιστικά χρόνια ως τα τέλη του 19ου αιώνα είναι η σταθερή εδαφική έκταση του 
οικισμένου χώρου στα όρια των τειχών της. Μόνο στα τελευταία χρόνια του 19ου 
αιώνα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του αστικού τοπίου και της ραγδαίας εισό-
δου της νεωτερικότητας, άρχισε η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης extra muros.21 
Τα βυζαντινά τείχη της, τα οποία της προσέδιδαν το γνωστό τραπεζοειδές σχήμα 
της, διατηρούνταν σε καλή κατάσταση ως το 1860, όταν άρχισε η κατεδάφισή τους, 
αν και η χρηστικότητά τους ήταν περιορισμένη εξαιτίας της pax ottomana. Εξίσου 
αρχαίες και προ-οθωμανικές ήταν οι πέντε πύλες και οι δύο λεωφόροι που έτεμναν 
εγκάρσια την πόλη. Πλήθος εκκλησιών, τεμενών, συναγωγών, δημόσιων λουτρών, 
πανδοχείων, σιντριβανιών και κρηνών, σκεπαστών αγορών, καφενείων και άλλων 
δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων διακοσμούσαν το αστικό τοπίο. Τα περισσότερα 
από αυτά καταστράφηκαν εξαιτίας σεισμών και πυρκαγιών και ανοικοδομήθηκαν 
αρκετές φορές στην ιστορική πορεία τους. 22

 Σύμφωνα με τις άφθονες περιγραφές του οικιστικού χώρου από Δυτικούς περι-
ηγητές, η Θεσσαλονίκη είχε την όψη μιας τυπικής οθωμανικής πόλης. Ο κτιριακός 
τύπος που κυριαρχούσε αριθμητικά ήταν το μουσουλμανικό τέμενος, καθώς πέρα 
από τα νεόχτιστα τζαμιά –τα περισσότερα κατασκευασμένα τον πρώτο αιώνα της 
οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας– οι περισσότεροι βυζαντινοί χριστιανικοί ναοί 
μετατράπηκαν σε χώρους λατρείας του Ισλάμ. Η αύξηση του αριθμού των τζαμιών 
ακολουθούσε τη δημογραφική ανάπτυξη της μουσουλμανικής κοινότητας, αλλά 
σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός τους, αφού 
στη διάρκεια των περίπου έξι αιώνων οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας πολλά 
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μουσουλμανικά τεμένη χτίστηκαν, ερήμωσαν, άλλαξαν όνομα, ανοικοδομήθηκαν 
ή εγκαταλείφθηκαν τελείως – μια διαδικασία δυναμική και όχι επαρκώς τεκμηρι-
ωμένη. Δύο από τις πλέον εμβληματικές κατασκευές αυτού του τύπου, το τέμενος 
Χαμζά Μπέη (Hamza Bey) και το Αλατζά Ιμαρέτ (Alaca Imaret), εξαιρετικά δείγ-
ματα επαρχιακής οθωμανικής αρχιτεκτονικής, σώζονται μέχρι σήμερα. Μαζί με τα 
μεγάλα τεμένη συνυπήρχε ένας σημαντικός αριθμός μικρών και ταπεινών μεστζίτ 
(mescid) και τεκέδων, όπως ο διάσημος τεκές των Μεβλεβήδων στη βορειοδυτική 
άκρη της πόλης. 
 Όπως προαναφέρθηκε, οι σημαντικότεροι χριστιανικοί ναοί μετατράπηκαν σε 
μουσουλμανικά τεμένη, αρχής γενομένης με αυτόν της Αχειροποιήτου την επόμενη 
ημέρα της κατάληψης της πόλης από τον Μουράτ Β΄. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με 
το εμβληματικό πέρασμα στο Ισλάμ της διάσημης Ροτόντας (τότε ναός Ασωμάτων) 
το 1590. Οι χριστιανοί διατήρησαν ναούς, οι οποίοι προστατεύονταν ως μετόχια του 
Αγίου Όρους. Μέχρι τον 18ο αιώνα ήταν οικοδομήματα χαμηλής αρχιτεκτονικής 
και αισθητικής βαρύτητας, συχνά χτισμένα μακριά από τους κεντρικούς οδικούς 
άξονες ή κρυμμένα σε ιδιωτικές αυλές. Η προϊούσα ευημερία της χριστιανικής 
κοινότητας επέτρεψε την εγκαινίαση ενός εκτενούς οικοδομικού προγράμματος 
που περιλάμβανε είτε την επιδιόρθωση και βελτίωση παλαιών εκκλησιών είτε το 
χτίσιμο καινούργιων.23 Ενίοτε, η διάκριση ανάμεσα στις δύο πρακτικές δεν είναι 
ευκρινής, καθώς η επιδιόρθωση μπορούσε να είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να 
ισοδυναμεί με την ανέγερση νέου οικοδομήματος. Οι ναοί του Αγίου Μηνά, του 
Αγίου Νικόλαου του Τρανού, του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, του Αγίου Υπατίου, 
του Αγίου Αντώνιου, της Μεγάλης Παναγίας, του Αγίου Αθανασίου αποτέλεσαν 
τα πιο διακεκριμένα οικοδομήματα χριστιανικής αρχιτεκτονικής στην οθωμανική 
Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς του ναούς πρέπει να προστεθεί η μονή Βλατάδων στο 
βορειοδυτικό άκρο της πόλης, τα γυναικεία μοναστήρια της Αγίας Θεοδώρας 
(Kızlar Manastır) στο κέντρο και της Παναγίας Λαοδηγήτριας στη βορειοανατολική 
συνοικία του Αχμέτ Σούμπαση (Ahmed Subaşı).
 Παρόμοια οικοδομική ενεργητικότητα επέδειξε κατά περιόδους και η εβραϊκή 
κοινότητα. Όμως, λίγα είναι γνωστά για τα οικοδομήματά της, καθώς κανένα δεν 
επιβίωσε ως τη σύγχρονη εποχή. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι, σε αναλογία με 
τους πρώιμους χριστιανικούς ναούς και τουλάχιστον ως τα χρόνια του Τανζιμάτ, οι 
συναγωγές, ο αριθμός των οποίων ήταν ανάμεσα στις είκοσι οκτώ και τις σαράντα 
δύο, συνήθως ήταν σχετικά ταπεινά κτίρια, μακριά από κεντρικούς δρόμους και 
με ονόματα που αντανακλούσαν την ευρωπαϊκή προέλευση του ποιμνίου τους.
 Σημαντικός αριθμός –συχνά εντυπωσιακών αρχιτεκτονικά– κοσμικών κτιρίων 
συμπλήρωνε τον κτιριακό διάκοσμο της πόλης. Πολλά τυπικά οθωμανικά χάνια 
(han) ήταν χτισμένα στην περιοχή της δυτικής πύλης, κατά μήκος της Εγνατίας 
Οδού και στην περιοχή των αγορών, με σκοπό την παροχή στέγης και ασφαλούς 
αποθηκευτικού χώρου στους ξένους εμπόρους που επισκέπτονταν την πόλη. Άλλα 
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χάνια έδιναν στέγη σε συντεχνίες και άλλα έγιναν μόνιμη κατοικία γενιτσάρων. 
Είναι άγνωστος ο αριθμός τους, ενώ τα ονόματά τους –όσα καταγράφονται σε 
πηγές– είναι δύσκολο να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα κτιριακά συγκροτή-
ματα. Παράλληλα, είναι γνωστά δύο καραβάν σεράγια (kervan saray), κτιριακά 
συγκροτήματα με παρόμοια λειτουργία με αυτή των χανιών αλλά περισσότερο 
μνημειακής κατασκευής. Ειδικά το Μεγάλο Καραβάν Σεράγι (Büyük Kervan Saray) 
παρέμεινε από την εποχή της κατασκευής του, στις αρχές του 16ου αιώνα, ως τον 
20ό αιώνα ο βασικός κόμβος του εξωτερικού εμπορίου της πόλης και της αστικής 
οικονομίας γενικότερα.24

 Δίπλα σε αυτά τα οικοδομήματα πρέπει να προστεθούν τα τυπικά για οθωμα-
νική πόλη δημόσια λουτρά (hamam). Τα τέσσερα σωζόμενα σήμερα είναι κλάσμα 
αυτών που υπήρχαν. Πρόκειται για το Εβραϊκό Χαμάμ (Yahudi Hamam), το Μπέη 
Χαμάμ (Bey Hamamı) ή Λουτρά ο Παράδεισος, το Πασά Χαμάμ (Paşa Hamamı) ή 
Λουτρά Φοίνιξ, το Νέο Χαμάμ (Yeni Hamam) ή Αίγλη, τα οποία χτίστηκαν στους 
δύο πρώτους αιώνες της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας δίπλα σε πλήθος βα-
κουφικών κρηνών και σιντριβανιών.25

 Αν και εργαστήρια και εμπορικά καταστήματα ήταν σκορπισμένα σε ποικίλα 
σημεία της πόλης, τα περισσότερα ήταν συγκεντρωμένα κατά μήκος της Εγνατίας 
Οδού και της τωρινής Βενιζέλου, η οποία τέμνει την πόλη κάθετα και οδηγεί στο 
(παλιό) λιμάνι. ωστόσο, η οικονομική ζωή ήταν συγκεντρωμένη σε τρεις μεγάλες 
αστικές ζώνες. Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρισκόταν στη διασταύρωση της 
Εγνατίας με τη (σημερινή) οδό Βενιζέλου, όπου ήταν χτισμένα το μπεζεστένι και 
το μεγάλο καραβάν σεράγι. Η δεύτερη αγορά ήταν η περιοχή γύρω από το λιμάνι, 
η αποκαλούμενη Ιστηρά (Iştira), όπου ήταν συγκεντρωμένες η αιγυπτιακή αγορά 
μπαχαρικών, η αγορά των σιτηρών και τα βυρσοδεψεία. Τέλος, οι χριστιανοί εί-
χαν δημιουργήσει ένα δικό τους εμπορικό και βιοτεχνικό locus στην περιοχή του 
Ιπποδρομίου δίπλα στο ανατολικό τείχος. Παράλληλα, υπήρχαν ειδικές αγορές 
όπως η αλευραγορά (un kapanı) ή το προαναφερθέν μπεζεστένι, λαμπρή σκεπαστή 
κτιριακή κατασκευή που στέγαζε τα αρωματοπωλεία και κοσμηματοπωλεία της 
πόλης.
 Η πόλη δεν είχε ιδιαίτερη στρατιωτική αξία καθώς δεν μπορούσε να απειληθεί από 
τους εχθρούς της αυτοκρατορίας – σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας 
μόνο το 1687 βομβαρδίστηκε από τον βενετικό στόλο του Μοροζίνι. Εντούτοις, οι 
Οθωμανοί διατήρησαν και ενίσχυσαν το βυζαντινό τείχος της με τέσσερα φρου-
ριακά συγκροτήματα: την ακρόπολη που επόπτευε την πόλη από τα βόρεια, το Τοπ 
Χανέ (Top Hane) και το φρούριο του Βαρδαρίου στη δυτική άκρη του τείχους και 
δίπλα στο λιμάνι, καθώς και το φρούριο της Καλαμαριάς στην ανατολική γωνία 
του τείχους. Σε αυτά τα αμυντικά συγκροτήματα πρέπει να προστεθούν το οπλο-
στάσιο (ο σημερινός πύργος του Τριγωνίου) και άγνωστος αριθμός πύργων κατά 
μήκος του τείχους. Οι περιηγητές σημειώνουν την αδιαφορία της περιφερειακής 
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διοίκησης για τη συντήρηση αυτών των οχυρωματικών έργων, χωρίς βέβαια να 
αντιλαμβάνονται ή να αναζητούν την εύλογη αιτία αυτής της αδιαφορίας. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως θα καταδείξουμε σε επόμενο κεφάλαιο, όταν υπήρχε ανάγκη ή 
κίνδυνος, τόσο η Υψηλή Πύλη όσο και η διοίκηση της πόλης έδειχναν αυξημένο 
ενδιαφέρον για την επιδιόρθωση και επάνδρωση αυτών των αμυντικών έργων.
 Η πόλη, εκτεινόμενη από τους πρόποδες του Χορτιάτη ως τον Θερμαϊκό κόλπο, 
αποτελούσε ένα καλειδοσκοπικό πανόραμα του οθωμανικού κόσμου, εντυπωσιά-
ζοντας τους Δυτικούς και Οθωμανούς επισκέπτες της με την ποικιλία χρωμάτων, 
φυλών, ενδυμασιών, γλωσσών και θρησκειών των κατοίκων της, οι οποίοι κινούνταν 
σε ένα τοπίο διάσπαρτο από βυζαντινούς ναούς, οθωμανικά τεμένη και δημόσια 
λουτρά, εναλλασσόμενα με ρωμαϊκά και ελληνιστικά μνημειακά συγκροτήματα.26 Τον 
πρώτο αιώνα της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, οι Θεσσαλονικείς κατοικούσαν 
στα όρια των παλαιών βυζαντινών συνοικιών ανεξάρτητα από τη θρησκευτική και 
φυλετική ταυτότητά τους. Σταδιακά, νέες συνοικίες δημιουργήθηκαν για να στεγά-
σουν τους νεοαφιχθέντες εβραίους Σεφαρδίτες αλλά και τους μουσουλμάνους και 
χριστιανούς επαρχιώτες. Σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει πιθανόν να αναζητηθούν οι 
αρχές μιας πιο αυστηρής, αλλά οπωσδήποτε αργά αναπτυσσόμενης, χωροταξικής 
διαφοροποίησης των θρησκευτικών κοινοτήτων. Η πραγματικότητα των διακρι-
τών συνοικιών (mahalle) στη βάση της θρησκευτικής διάκρισης και η αντίστοιχη 
στεγανοποίηση του αστικού χώρου σε δώδεκα χριστιανικές, δεκαέξι εβραϊκές και 
σαράντα τρεις μουσουλμανικές συνοικίες είναι φαινόμενο του ύστερου 19ου αιώνα. 
Τουλάχιστον έως το Τανζιμάτ, η χωροταξία της πόλης ήταν ρευστή αναφορικά με 
τις διαφοροποιήσεις και τους αποκλεισμούς θρησκευτικού τύπου, με ιδιοκτησίες 
–και ενίοτε γειτνίαση– αλλόθρησκων Θεσσαλονικιών στην ίδια συνοικία.
 Μιλώντας βασικά για γενικές τάσεις και όχι για επιβεβλημένους κανόνες, οι 
μουσουλμάνοι κατοικούσαν κυρίως στη βόρεια αστική ζώνη, αυτή που σήμερα 
αποκαλείται Άνω Πόλη, οι εβραίοι στην περιοχή κοντά στο λιμάνι, στο δυτικό 
τμήμα της πόλης, και οι χριστιανοί στις ανατολικές συνοικίες. Εντούτοις, μικρές 
χριστιανικές και μουσουλμανικές συνοικίες υπήρχαν διάσπαρτες σε όλη την πόλη. 
Οι μουσουλμανικές συνοικίες ήταν αραιοκατοικημένες, διακοπτόμενες από μεγάλες 
εκτάσεις ακατοίκητου χώρου, καθαρές και υγιεινές, σε αντίθεση με τις εβραϊκές 
που ήταν εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες, στριμωγμένες σε περιορισμένο χώρο και 
αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα υγιεινής. 

Συμπερασματικά, η Θεσσαλονίκη σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής ιστορίας 
της διατήρησε την αξία της ως οικονομικό και διοικητικό κέντρο του ευρωπαϊκού 
τμήματος της αυτοκρατορίας. Αποτελούσε ένα πολυφυλετικό, πολυγλωσσικό και 
πολυπολιτισμικό αστικό περιβάλλον, αντλώντας σημαντικό κλάσμα της ζωντάνιας 
της από την ενεργητική αλληλεπίδραση των κατοίκων της και τον διαμεσολαβητικό 


