
(Απνζπάζκαηα από ηα βηβιία «Ζ κεηαμύ Πάηθνπ θαη Κξνπζίωλ ρώξα - λνκόο Κηιθίο» ηνπ Γηώξγνπ Καξακαιάθε, 

«Ηζηνξία ηεο Γεπγειήο θαη εζληθή δξάζηο ηωλ θαηνίθωλ απηήο θαη ηωλ πέξημ ρωξίωλ» ηνπ Ηωάλλνπ Ξάλζνπ 

θαη «Α΄ Ηζηνξηθό Αξρείν Θεζζαινλίθεο» ηνπ Ηωάλλνπ Βαζδξαβέιιε) 

Οη Τνύξθνη θαηά ηελ επαλάζηαζηλ ηνπ 1821 ήζαλ ηόζν εμεγξησκέλνη θαηά ησλ Διιήλσλ, 

ώζηε θαηέζηξεςαλ εηο ηελ Κεληξηθήλ Μαθεδνλίαλ 42 πόιεηο θαη ρσξηά. 

Δπεηδή δε πιείζηα ρσξία ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλήθνληα σο ηζηθιίθηα εηο δηαθόξνπο 

παζάδεο θαηεζηξάθεζαλ ηόηε, πξνο απνδεκίσζηλ απηώλ, δηεηάρζε δηα θηξκαλίνπ ηεο 1εο Σαθέξ 

1244 ήηνη ηεο 13ης Αυγούζηου 1828 ε θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηώλ απηώλ, κεξίκλε ηνπ Βαιή 

(Γεληθνύ Γηνηθεηνύ) Μνπζηαθά Παζά. Τόηε θαηεγξάθε θαη ε πεξηνπζία ηνπ Σεξξαίνπ ηζηθιηθνύρνπ 

Γιουζούθ Μουχλίς Παζά πηνύ Ιζκαήι Μπέε. Ο Μνπριίο παζάο είρε δηνξηζζεί εηο πνιιάο ππε-

ξεζίαο. Δηο ηελ Θεζζαινλίθελ επξίζθεην πάληνηε κεηαμύ ησλ πξώησλ εξγνιάβσλ, αιιά θαη κεηαμύ 

ησλ κηζζσηώλ ησλ δεκνζίσλ πόξσλ. Δίρε επηά ηζηθιίθηα, ην Κηιθίο, ηα Καιύβηα Καξαζνύιη, ην Άξ-

ηδαλ, Ακάηνβνλ, Καιίλνβνλ, Τζηθιίθ Μαραιά θαη Σέχοβον. Δίρε δε θαη ηελ δηαρείξηζηλ θαη άιισλ 

πνιιώλ ηζηθιηθίσλ: 

Κ ώ δ ι ξ   2 2 2,    ζ ε λ.   1 5 - 2 5 

«Φηξκάληνλ, όπωο θαηαγξαθή ε πεξηνπζία ηνπ εξ-

ξαίνπ Γηνπζνύθ Μνπριίο Παζά κεξίκλε ηνπ βαιή Μνπ-

ζηαθά παζά. Γελ αλαγξάθεηαη ε αηηία ηεο δπζκελείαο 

θαη νξγήο ηνπ ζνπιηάλνπ. Ούηνο ήην πηόο ηνπ εξξαίνπ 

Ηζκαήι κπέε, δηνξηζζείο εηο πνιιάο ππεξεζίαο θαη ηε-

ιεπηαίωο θξνύξαξρνο Παιαηώλ Παηξώλ. Δλ Θεζζα-

ινλίθε επξίζθεην πάληνηε εηο ηελ πξώηελ γξακκήλ ηωλ 

εξγνιεπηώλ θαη κηζζωηώλ ηωλ δεκνζίωλ πόξωλ, έρωλ 

επί ζεηξάλ εηώλ ην ράζηνλ ηνπ Λαγθαδά θιπ., ην νπνίνλ 

δηεηήξεη δη’ αληηπξνζώπνπ ηνπ, απνθηήζαληνο θαη ηνύ-

ηνπ κεγάιελ ηζρύλ θαη επηβνιήλ. Καηαιακβάλνπλ πνι-

ιάο ζειίδαο αη θαηαγξαθείζαη πξόζνδνη ηωλ θηεκάηωλ 

ηνπ. Δίρελ επηά ηζηθιίθηα εηο Κηιθίο (Κηιθίο, Καιύβα, Καξαζνύιη, 

Αξηδάλ, Καιίλνβνλ, Σζηθιίθ Μαραιά θαη Σέχοβον) θαη ηελ δηα-

ρείξηζηλ άιιωλ δέθα (Μπνγδάληζα, Μαηζίθνβνλ, Μπνγξόηο, 

Μπαγηάιηζα, Μπαδάξ, Αέξηα, Γεπγειή, κνθνβίηζα, εξεκεηιή 

θαη Ρνδνβίηζα). Δπίζεο ηελ δηαρείξηζηλ ηωλ ηζηθιηθίωλ Αιή 

Χνηδαιάξ, Απνζηνιάξ, Κηξέηο, Χίξζνβνλ, Γθαξκπνζέι, Κνδά-

Ακαξιή, Κηιηληίξ, Δξεθιί, Καξά Χνπζεΐλ Σζνιεθηζή θιπ. Σα 

ρωξία επίζεο ηνπ ραζίνπ Λαγθαδά, Ενπκπάηεο, Κιίζαιελ, Πνιύ-

γπξνπ, Νηθήηελ, νππνπηλίθηα, Οξκύιηαλ, πθηάλ, Παιηνρώξαλ 

θιπ., θαη ηα ελ Καιακαξηά ηζηθιίθηα Δπαλωκήο, Πνξηαξηάο, 

Αγίνπ Μάκαληνο θιπ. Γηερεηξίδεην επίζεο θαη ηαο αιπθάο Κίηξνπο 

θαη Καξακπνπξνύλ θαη είρε ιακβάλεηλ παξά ρωξηθώλ πιείζηα 

όζα πνζά. Δηο ηελ ζειίδα 22 ππάξρεη αλαθνξά ηνπ ηεξνδίθνπ 

πεξί ηεο απνζηνιήο ηωλ βηβιίωλ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο δηα-

ρεηξίζεωο ηνπ δηαρεηξηζηνύ Χνπζεΐλ εηο Κωλζηαληηλνύπνιηλ. Αη 

πξόζνδνη απηνύ αλέξρνληαη εηο 845.810 γξόζηα». 

ρξνλνινγία Σδεκάδε νπι Δβέι 1244 

Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε όηη ν ειιεληθόο πιεζπζκόο ηνύηεο ηεο πεξηνρήο ζήθσζε 

θεθάιη ζηνλ Τνύξθν θαη θαηαδηώρζεθε. Άιινη θύγαλ ζην εμσηεξηθό, άιινη ζηε Χαιθηδηθή, ελώ-

ζεθαλ κε ηνπο εθεί επαλαζηάηεο θαη πνιέκεζαλ ηνλ ερζξό, όπσο είλαη ν Σηαμαηιάδης από ην Σέ-

χοβο (Ειδομένη). Η Γεπγειή από ηνλ Μνπριίο παζάλ πεξηήιζελ εηο ηελ θπξηόηεηα ηζηθιηθνύρνπ 

ηνπ Σθελδέξ Μπέε, πξνγόλνπ ηνπ δνινθνλεζέληνο ελ κέζε Γεπγειή Σθελδέξ Μπέε. 


