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Αφοµοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωµανών και Εβραίων στο Βόλο µετά 
την προσάρτηση 

Ντίνα Μουστάνη∗ 

Η προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881 σηµατοδότησε µια σειρά από αλλαγές τόσο στην 
κοινωνική και οικονοµική φυσιογνωµία της περιοχής όσο και στη δηµογραφική της σύνθεση. 
Η µετάβαση από την πολυπολιτισµική Οθωµανική Αυτοκρατορία, που συρρικνώνεται 
σταδιακά, στο ελληνικό κράτος, µετατόπισε σύνορα και πληθυσµούς, διαµορφώνοντας νέους 
όρους συνύπαρξης για τον θεσσαλικό πληθυσµό.  

Στην ανακοίνωσή µας επιχειρούµε να δούµε την εξέλιξη της εβραϊκής και 
µουσουλµανικής κοινότητας στο Βόλο, πριν και µετά την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας, µια 
τοµή που επηρέασε την τύχη και των δύο πληθυσµών, αριθµητικά µικρότερων σε σύγκριση 
µε την κυρίαρχη ορθόδοξη κοινότητα. Αναφορές γι' αυτές τις θρησκευτικές οµάδες πριν την 
προσάρτηση εντοπίζουµε στην αλληλογραφία του Γάλλου υποπροξένου της πόλης, που 
καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, στις αφηγήσεις περιηγητών, ενώ 
για τους Εβραίους της πόλης, είναι ιδιαίτερα πολύτιµο το αρχείο της Σχολής Alliance Israélite 
Universelle από το 1865 που ιδρύεται η Σχολή, µέχρι λίγο πριν την προσάρτηση όταν 
αναστέλλεται η λειτουργία της. Για την περίοδο µετά την ενσωµάτωση τα δηµογραφικά 
αρχεία είναι πλουσιότερα: διαθέτουµε το δηµοτολόγιο του 1885 και τα ληξιαρχικά βιβλία 
θανάτου από το 1889 έως το 1912. Οι εξαιρετικά πλούσιες σε στοιχεία ληξιαρχικές πράξεις 
θανάτου, µάς προσφέρουν έναν δείκτη παρουσίας των θρησκευτικών κοινοτήτων του Βόλου. 
Η παράλληλη προσέγγιση των δύο πηγών επέτρεψε την αναζήτηση των ανθρώπων, που 
καταλήγουν µέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, στις αράδες του αρχείου του 
Δηµοτολογίου (1885) και άφησε να αποτυπωθούν αδρά τοµές και συνέχειες των δύο 
πληθυσµών.   

Οι εκτιµήσεις για τον πληθυσµό των θρησκευτικών οµάδων στο Βόλο αλλά και στον 
ευρύτερο χώρο της Θεσσαλίας τον 19ο αιώνα δεν είναι διόλου εύκολη υπόθεση. Περιοχή µε 
έντονη πληθυσµιακή ποικιλότητα, η Θεσσαλία γνώρισε σηµαντική ανάλογη κινητικότητα σε 
όλο τον 19ο αιώνα, εξαιτίας της εγγύτητάς της µε τα σύνορα. Μετά τον πόλεµο της ελληνικής 
Ανεξαρτησίας, δέχτηκε µουσουλµανικούς πληθυσµούς της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, 
που αύξησαν ακόµα περισσότερο τον πληθυσµό ιδιαίτερα της Λάρισας.1 Οι αλλεπάλληλες 
εξεγέρσεις των Ελλήνων, που επεδίωκαν την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, 
οι ληστρικές συµµορίες που λυµαίνονταν την περιοχή και οι βιαιοπραγίες µουσουλµάνων και 
χριστιανών, χαρακτηρίζουν τη θεµατολογία των υποπροξένων των θεσσαλικών πόλεων, 
µέχρι την παραµονή της ενσωµάτωσης της περιοχής. Στον Πίνακα 1 συγκεντρώσαµε τις 
δηµογραφικές αναφορές για τους πληθυσµούς της Θεσσαλίας και του Βόλου, σύµφωνα µε 
εκθέσεις κυρίως υποπροξένων και περιηγητές. 

Πέρα από τις αποκλίσεις των ποσοτικών στοιχείων των πηγών, διαφαίνεται ο τρόπος 
που υπολογίζονται τα δηµογραφικά δεδοµένα. Οι περισσότερες αναφορές ξεκινούν πρώτα 
από τον εύκολα µετρήσιµο πληθυσµό, που δεν είναι άλλος από τους µουσουλµάνους. Οι 
περιοχές διαµονής τους είναι γνωστές, όπως η Λάρισα, τα Φάρσαλα, η Αγιά, το Μπαϊρακλί 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Ντίνα Μουστάνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 
E-mail: nmoustani@yahoo.gr. 
1 Ο Stanford αναφέρει πως πριν τον πόλεµο της Ανεξαρτησίας οι Τούρκοι που διέµεναν στο Ελληνικό Βασίλειο 
ήταν γύρω στους 50.000 µε 60.000 που µετά τον επταετή πόλεµο εγκατέλειψαν την περιοχή, εκτός από µια 
µικρή µουσουλµανική κοινότητα στη νότια πλευρά της Εύβοιας (Stanford 1877, 11). Ο Παναγιωτόπουλος 
σηµειώνει για την Πελοπόννησο µιας µείωση της τάξης των 63.634 ατόµων µεταξύ των ετών 1821-1829. 
(Παναγιωτόπουλος 1987, 171-173). Ο Sivignon αναφέρει πως οι Τούρκοι της Πελοποννήσου εγκαταστάθηκαν 
βορειότερα, ιδιαίτερα στη λεκάνη του Αλιάκµονα. Σε προξενική ωστόσο έκθεση της περιόδου, ο πληθυσµός της 
Λάρισας παρουσιάζεται αισθητά µεγαλύτερος, πιθανότατα από αυτή την πληθυσµιακή εισροή. (Sivignon 1992, 
126-127).    
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(Βαµβακού), το Βελεστίνο και άλλα χωριά της Θεσσαλίας. Οι πληθυσµοί τους υπολογίζονται 
κατά προσέγγιση, όπως και ο αριθµός των Εβραίων, που επίσης είναι εύκολα εντοπίσιµος στο 
χάρτη της Θεσσαλίας. Οι συντάκτες των εκθέσεων προσθέτουν τα σύνολα αυτών των 
«µειονοτήτων» και στη συνέχεια τα αφαιρούν από το µεγαλύτερο σύνολο που «πρέπει» να 
έχει η Θεσσαλία, δηλαδή γύρω στα 300.000-350.000 άτοµα.  

i. Η µουσουλµανική κοινότητα του Βόλου 
Οι αναφορές για τον µουσουλµανικό πληθυσµό του Βόλου τον 19ο αιώνα σπανίζουν. 

Προξενική έκθεση του 1850 από τη Θεσσαλονίκη2, σηµειώνει πως πριν από την Ελληνική 
Επανάσταση, ο Βόλος περιοριζόταν σ’ ένα κάστρο όπου ζούσαν 150 µουσουλµανικές 
οικογένειες, κάποιες αποθήκες και µερικά µαγαζιά, που ανήκαν στον Yakoub-Aya. Το 1860 ο 
Δωρόθεος Σχολάριος σχολίαζε πως "Εντός δε του φρουρίου (Κάστρου Βόλου) ενοικούσι περί 
τας 70 οθωµ. οικογενείας περί τας 300 ψυχάς, µικροί όντες κτηµατίαι, και αποχειροβίωτοι».3 
Οι επόµενες αναφορές για το µουσουλµανικό πληθυσµό της πόλης είτε δεν κάνουν κάποια 
νύξη είτε επαναλαµβάνουν τον ίδιο αριθµό. Λίγο πριν την προσάρτηση ο πληθυσµός τους 
ανέρχεται σε 1.200-1.400 ψυχές, αριθµός που επίσης επαναλαµβάνεται σε οδοιπορικά και 
έργα ιστορικών αφηγητών.   

  Πίνακας 1: Εκτιµήσεις του πληθυσµού της Θεσσαλίας και του Βόλου πριν την ενσωµάτωση  
 Θεσσαλία Βόλος  

Έτος Σύνολο Μουσουλµάνοι Εβραίοι Ορθόδοξοι  Πηγή 

1800 300.000    3.000 (Άνω 
Βόλος) Félix de Beaujour4 

1803     3.000 (Άνω 
Βόλος) J. Bartholdy5 

1834 300.000 75.000 10.000   De Boislecomte6 
1850 350.000 70.000    Προξενική έκθεση7 
1852 331.000 42.000 6.000 283.000  Π. Αραβαντινός8 
1853 326.300 45.300 6.000 275.000 3.000 Le Spectateur de l' 

Orient9 
1869     2.000 (150 

Εβραίοι) 
I. Blum (A.I.U. 
Βόλου)10 

1870     3.500 (150 
Εβραίοι) 

D. Cazès (A.I.U. 
Βόλου)11 

1874 184.742 22.756 5.000 156.986  G. Zagorski12 
1876 354.230 38.730 3.650   Πρόξενος της 

Λάρισας13 

1343.300 45.300 6.000 292.000 5.200 (4.000 χριστ. 
+1.200 ή 1.300 V. Chirol14 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A.D.N. (Archives Diplomatiques de Nantes), Salonique, B39. 
3 Σχολάριου 1877, 208.  
4 Beaujour 1800, 22, 128. 
5 Bartholdy 1807, 193. 
6 De Boislecomte, 12 Ιουλίου 1834,  A.Μ.Α.Ε. (Archives du Ministère des Affaires Étrangères), Mémoires et 
Documents, Microfilm P 7847. 
7 Έκθεση για τη Θεσσαλία, 24 Δεκεµβρίου 1850, A.D.N. (Archives Diplomatiques de Nantes), Salonique, B 39. 
8Αραβαντινός 1857, 400-401.   
9 Le Spectateur de l’Orient, Livr. 10, 22 janvier 1853, σ. 336-337. 
10 ΑΑIU (Archives de l'Alliance Israélite Universelle), Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869. 
11 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47,  D. Cazès, 30 mai 1870. 
12 Αυστριακός πρόξενος στα Γιάννενα. (Παπαγεωργίου 2003, 300-301).   
13 Αλλαµανή, 1977, 396. 
14 Chirol 1881, 20-21.  
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1880 µουσουλµάνοι) 

    6.050 (1.400 
µουσουλ. + 4.000 
χριστ. + 650 
Εβραίοι 

Υπ. Στρατιωτικών, 
Οδοιπορικά 
Ηπείρου και  
Θεσσαλίας 

    5.000 (ανάµεσά 
τους 600 µουσουλ. 

+ 300 Εβραίοι) 
Ν. Γεωργιάδης15 

Οι υποπρόξενοι της Γαλλίας στο Βόλο δεν µας βοηθούν αρκετά στον προσδιορισµό του 
αριθµού των µουσουλµάνων· περιορίζονται στο να περιγράφουν τις µετακινήσεις τους λίγο 
πριν την "αλλαγή φρουράς". Η αποχώρηση του µουσουλµανικού πληθυσµού και του στρατού 
που έγινε κατά τµήµατα από το λιµάνι του Βόλου, δεν πραγµατοποιήθηκε χωρίς επεισόδια: 
βιαιοπραγίες, χλευασµοί, καταστροφές περιουσίας και του οθωµανικού νεκροταφείου τις 
επόµενες ηµέρες, καθώς και δολοφονίες, συνθέτουν το σκηνικό αυτής της µετάβασης στην 
πόλη του Βόλου. Σε αντίθεση λοιπόν µε τη Λάρισα όπου, παρά το µεγάλο µουσουλµανικό 
πληθυσµό της, δεν σηµειώθηκαν ταραχές κατά την παράδοση της πόλης λίγους µήνες πριν16, 
στο Βόλο «έκλεισε» αυτή η µακρόχρονη περίοδος οθωµανικής διοίκησης µε αντίποινα και 
εκδηλώσεις µισαλλοδοξίας. Τέτοιες ενέργειες εις βάρος του µουσουλµανικού πληθυσµού θα 
συνεχιστούν και τα επόµενα χρόνια, µε τα µέλη της κοινότητας να αποχωρούν κατά κύµατα 
από το θεσσαλικό έδαφος. 

Η παράδοση της πόλης στη νέα ελληνική πραγµατικότητα συνοδεύτηκε και από µια 
απογραφή. Σύµφωνα µ' αυτή, στην επαρχία Βόλου, που περιλάµβανε το Βόλο, τα χωριά του 
Πηλίου και τα χωριά βόρεια της πόλης, των δήµων Φερών (Βελεστίνο, Άγ. Γεώργιος, 
Σέσκλο, κ.ά) και Βοιβής (Κανάλια, Κάπουρνα, Κερασιά) υπήρχαν 1.401 µουσουλµάνοι17, 
αριθµός που φανερώνει µια έντονη συρρίκνωση της κοινότητας, όταν ενδεικτικά το 1880 το 
Βελεστίνο σε πληθυσµό 1.500 κατοίκων οι 1.000 ήταν µουσουλµάνοι.18 Όσο αµφισβητήσιµα 
κι αν είναι τα αποτελέσµατα της απογραφής, εξαιτίας του τρόπου διεξαγωγής της, είναι 
έκδηλη η πληθυσµιακή πτώση της κοινότητας.19   

Αναζητήσαµε τους εναποµείναντες µουσουλµάνους της πόλης στο βιβλίο του 
Δηµοτολογίου του 1885.20 Καταγράψαµε 261 µουσουλµάνους που συγκροτούσαν 71 
νοικοκυριά, ως επί το πλείστον απλών οικογενειών. Είναι γνωστό το επάγγελµα των 63 
ανδρών, οι ειδικότητες των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 2. Παρατηρούµε πως το 1/3 
περίπου των µουσουλµάνων ήταν αχθοφόροι, που προφανώς δούλευαν στο λιµάνι της πόλης, 
πολύ κοντά δηλαδή στο κάστρο όπου διέµεναν, ή έκαναν µεταφορές στην πόλη. Το 
συγκεκριµένο επάγγελµα ήταν µονοπώλιο κυρίως των µουσουλµάνων και λίγων Εβραίων, 
όπως θα δούµε παρακάτω. Κτηµατίες δηλώνουν 12 οικογενειάρχες, το ¼ δηλαδή του 
συνόλου των κτηµατιών που καταγράφονται στην πηγή. Πρόκειται για κατόχους γης, που 
είχαν τα κτήµατά τους είτε κοντά στο κάστρο είτε σε γειτονικά χωριά του Βόλου, όπως στα 
Λεχώνια, όπου ήδη από το πρώτο µισό του 19ου αιώνα υπήρχε µεγάλος αριθµός 
µουσουλµάνων, στο Βελεστίνο αλλά και στον Αλµυρό.21 Ορισµένοι µουσουλµάνοι δηλώνουν 
ως πατρίδα τους τα παραπάνω χωριά στο αρχείο. Οι γαιοκτήµονες αυτοί αποχώρησαν µε 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Γεωργιάδης 1880, 191.  
16Ντανίκα 2008, 16. 
17 Υπουργείο Εσωτερικών 1884, 56. 
18 Υπουργείο των Στρατιωτικών Επιτελικού Γραφείου 1880, 190. 
19 Αποτέλεσµα της αστάθειας του καιρού της, η απογραφή του 1881 συνάντησε πολλά προβλήµατα, τα οποία 
αναφέρονται στην εισαγωγή της. (Υπουργείο Εσωτερικών 1884, i-ii.  
20 Δηµοτολόγιον του Δήµου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896, Δηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκµηρίωσης 
Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.). Σχετικά µε την ανάλυση του αρχείου του Δηµοτολογίου Παγασών, βλ. (Μουστάνη 2014, 159-
170).  
21 Την ίδια χρονιά ο Αλµυρός είχε 900 µουσουλµάνους και 2.000 χριστιανούς. (Υπουργείο των Στρατιωτικών 
Επιτελικού Γραφείου 1880, 190).  
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σχετική καθυστέρηση, θέλοντας να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες τιµές για τη γη τους.22 Με τη 
σιδηρουργία ασχολούνταν 14 άνδρες, από τους οποίους οι πέντε ήταν πεταλωτές. Η 
ειδικότητα αυτή µας επιτρέπει να υποθέσουµε πως κάποιοι από αυτούς είχαν δικό τους 
εργαστήριο ή δούλευαν σε ανάλογο χώρο. Η επεξεργασία του στραγαλιού, που θα µπορούσε 
να συµβεί και στο χώρο του σπιτιού, ήταν επαγγελµατική ενασχόληση 5 µουσουλµάνων, 
δραστηριότητα στην οποία επιδιδόταν µόνο η συγκεκριµένη κοινότητα.  

Από τα λίγα οµολογουµένως επαγγέλµατα των µουσουλµάνων, µπορεί να διακρίνει 
κανείς δύο βασικά χαρακτηριστικά: την ατοµικότητα της εργασίας, αλλά και την ταυτόχρονη 
«αυτάρκεια», θα λέγαµε της κοινότητας, να ικανοποιεί τις ανάγκες της µε τα ίδια της τα µέλη. 
Τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, ενώ δεν φαίνεται να έχουν 
άµεσες τουλάχιστον σχέσεις σε επίπεδο επαγγελµατικής συνεργασίας, µε τα άλλα µέλη των 
θρησκευτικών οµάδων της πόλης, χριστιανούς και Εβραίους. Επιπλέον, αν εξαιρέσουµε τους 
κτηµατίες και τους λίγους ιερείς/διδασκάλους, οι υπόλοιποι άνδρες είναι χειρώνακτες, οι 
τεχνίτες είναι λίγοι, ενώ απουσιάζουν οι πωλητές τροφίµων και ενδυµάτων, ανάγκες που 
προφανώς κάλυπταν από τα εβδοµαδιαία παζάρια.  

Πόσο µεταβλήθηκε η κοινότητα τα επόµενα χρόνια; Τα βιβλία θανάτου των ετών 1889-
1912 µάς βοήθησαν να σκιαγραφήσουµε την εξέλιξή της µέσα από τις απώλειες των µελών 
της. Ο αριθµός των µουσουλµάνων που αποβιώνουν στην πόλη τα παραπάνω έτη είναι 
διπλάσιος από εκείνον των καταγεγραµµένων στο δηµοτολόγιο, στοιχείο που ενισχύει τον 
ισχυρισµό µας πως η τελευταία πηγή αποτελεί πληθυσµιακό δείγµα. Φαίνεται ωστόσο πως η 
"αυξηµένη" παρουσία του µουσουλµανικού πληθυσµού που αποκαλύπτεται µέσα από τα 
βιβλία θανάτου, δεν είναι αποτέλεσµα τόσο ελλιπούς καταγραφής, αλλά εσωτερικής 
µετοίκησης. Οι νέοι τόποι καταγωγής, όπου αναφέρονται στις πράξεις, είναι τόσο από τις 
υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις, κυρίως Καρδίτσα και Λάρισα, όσο κι από τον ευρύτερο χώρο 
της Ηπείρου και της Αλβανίας. Συγκεκριµένα η Πρισρένη σηµειώνεται ως τόπος καταγωγής 
12 µουσουλµάνων, που ενδεχοµένως να είχαν αλβανική καταγωγή.23 Σε ελάχιστες επίσης 
περιπτώσεις αναγράφεται η διευκρίνηση  "προσωρινώς ενταύθα", δικαιολογώντας την 
παρουσία του προσώπου στην πόλη. 

Η προσωρινότητα της διαµονής διακρίνεται εν µέρει και από την επαγγελµατική 
δραστηριότητα των µουσουλµάνων. Η πλειονότητά τους είναι αχθοφόροι, αναπαράγοντας σε 
µεγάλο βαθµό την εικόνα του δηµοτολογίου του 1885. Η συγκεκριµένη ενασχόληση δεν 
απαιτούσε ιδιαίτερες γνώσεις, κεφάλαιο και πιθανότατα ήταν ιδιαίτερα προτιµητέα σε όσους 
µουσουλµάνους είχαν καταφύγει στο Βόλο µετά την ενσωµάτωση. Πράγµατι, µεταξύ των 
117 ανδρών (και δύο µαθητών) που έχουν γνωστό, καταγεγραµµένο επάγγελµα στα βιβλία 
θανάτου, το 42,7% είναι αχθοφόροι. Η δεύτερη µεγαλύτερη κατηγορία είναι εκείνη των 
εργατικών, επάγγελµα που δεν συναντήσαµε στους µουσουλµάνους του δηµοτολογίου και 
που υποδηλώνει κάποιο "άνοιγµα" των µελών της κοινότητας στις ανάγκες της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης του Βόλου. Οι σιδηρουργοί και οι κτηµατίες παραµένουν ένα υπολογίσιµο 
ποσοστό στην επαγγελµατική αντιπροσώπευση των µουσουλµάνων, όπως οι πεταλωτές και οι 
στραγαλοποιοί. Εµφανίζονται επίσης ειδικευµένοι χειρώνακτες, όπως ο καλαθοποιός, ο 
καθεκλοποιός, ο κοσκινάς και ο κοφινοποιός, αλλά και οργανοπαίκτες. Μεταξύ των γυναικών 
που ασχολούνται µε τα οικιακά, ξεχωρίζει µία υπηρέτρια. 

 Πίνακας 2: Επαγγέλµατα των µουσουλµάνων δηµοτών τα έτη 1885 και 1889-1912 
Κοινά επαγγέλµατα στα δύο αρχεία/ αριθµός 

καταγραφών 
"Νέα" επαγγέλµατα από τις 

ληξιαρχ. πράξεις 
Επαγγέλµατα Καταγραφές Καταγραφές Εργατικοί: 27 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Σφήκα-Θεοδοσίου 1988, 171.  
23 Ο τόπος καταγωγής δεν συµπληρώνεται τακτικά στην ληξιαρχική πράξη κι έτσι δεν µπορούµε να στηρίξουµε 
περισσότερο τον υπαινιγµό µας.   
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Δηµοτολογίου Ληξιαρχείου 
Αχθοφόροι 23 50 Μαθητές: 2 
Κτηµατίες 12 8 Καλαθοποιοί: 3 
Σιδηρουργοί 9 8 Υπηρέτης/τρια: 2 
Στραγαλοποιοί 5 3 Καπνεργάτης: 1 
Πεταλωτές 5 2 Κοσκινάς: 1 
Καπνοπώλες 2 - Γεωργός: 1 
Κουρείς 2 2 Καθεκλοποιός: 1 
Ιερείς 2 2 Λατερνατζής: 1 
Διδάσκαλοι 2 1 Κοφινοποιός: 1 
Χειρούργος 1 - Μουσικός: 1 
Σύνολο 63 76 Οργανοπαίκτης: 1 
   Άεργος: 1 
Πηγή: Δηµοτολόγιον του Δήµου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896, Δηµοτικό Κέντρο Ιστορίας και 
Τεκµηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912. 

Η καταγραφή των επαγγελµάτων των προσώπων που δηλώνουν το θάνατο, 
αποκαλύπτει µια µεγαλύτερη διαφοροποίηση. Πέρα από τους αχθοφόρους, που έρχονται 
πρώτοι σε συχνότητα, και τους σιδηρουργούς, εµφανίζονται ο υπάλληλος (2 καταγραφές), ο 
εφαπλωµατοποιός, ο καραγωγέας, ο καφετζής, ο καφεπώλης, ο κουνιοποιός, ο καπνέµπορος, 
ο ωρολογοποιός, ο αστυνοµικός κλητήρας και ο χότζας. 

Η µουσουλµανική κοινότητα του Βόλου µέσα από τα ληξιαρχικά βιβλία θανάτου, 
εµφανίζει ίχνη "αφοµοίωσης" στην τοπική κοινωνία. Δείγµατα αυτής της ζύµωσης είναι οι 
αλλαγές που παρατηρούµε στα ονόµατα των µουσουλµάνων. Τα τελευταία αποκτούν µια 
επιπλέον καταληκτική συλλαβή και αρχίζουν να µοιάζουν µε αυτά των χριστιανών 
συντοπιτών τους. Σταδιακά, ο Καµπέρ µετατρέπεται σε Καµπέρη, ο Ραµαντάν σε Ραµαντάνη, 
ο Τζαµάλ σε Τζαµαλή, όπως και οι Σερίφ, Καραµπουλιάν, Ρετζέπ, Δεµίρ κ.ά. Οι 
προσφωνήσεις µπέης, εφέντης και νταής γίνονται επίθετα, άλλα ονόµατα ενώνονται, όπως το 
Καρασαλής και άλλα µετατρέπονται στα "πλησιέστερα" εύηχα χριστιανικά, όπως ο Χασάν 
Ιµαρακλής ή Μερακλής.  

Τη συρρίκνωση της κοινότητας ενισχύουν οι εκχριστιανισµοί των µουσουλµάνων. Στο 
δείγµα µας οι περιπτώσεις αυτές αν και σπανίζουν, (µόλις τρεις, η 80χρονη Αβά Σουλεϊµάν, 
που φέρει τη σηµείωση "ορθόδοξος Οθωµανός", η 85χρονη Βαρβάρα Οσµάν "χριστιανή το 
θρήσκευµα" και ο καφετζής Σωτήριος Μουράτ) αποκαλύπτουν µια πρακτική υπαρκτή. 
Εντοπίσαµε άλλες τρεις γυναίκες µε "µεικτό" όνοµα, την Κατίνα Χασάν, τη Βιολέττα 
Χανούµ και τη Σωτηρία Τζαµαλή Καραµαλή, που υποθέτουµε πως είχαν παντρευτεί 
µουσουλµάνους. Οι αλλαγές αυτές των ονοµάτων, που αφορούσαν µια µερίδα της 
µουσουλµανικής κοινότητας, ήταν η βασικότερη δυσκολία σύγκρισης των προσώπων του 
ληξιαρχείου µ' εκείνα του δηµοτολογίου. Η οµοιότητα πολλών ονοµάτων, η αλλαγή στη 
σειρά καταγραφής (π.χ. Αλή Σαµπάν και Σαµπάν Αλής) και η εγγραφή του πατρώνυµου, 
δυσκόλευε τη διάκριση του επιθέτου και έκανε σχεδόν αδύνατη την παρακολούθηση της 
συνέχειας των οικογενειών από την εποχή του δηµοτολογίου.   

Το "άνοιγµα" της µουσουλµανικής κοινότητας αποτυπώνεται και στο χώρο. Σταδιακά, 
οι µουσουλµάνοι βγαίνουν από το φρούριο, τα τείχη του οποίου κατεδαφίζονται το 188924, 
µια "εύκολη" σχετικά διαδικασία που είχε αρχίσει ο χρόνος, µιας και δεν ήταν χτισµένο σε 
µεγάλο ύψωµα. Κατοικούν νέες συνοικίες, πέρα από τα Παλαιά Μαγαζεία και τα Γύφτικα. 
Συγκεκριµένα τους εντοπίζουµε να πεθαίνουν στις γειτονικές συνοικίες της Μεταµόρφωσης, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Τσοποτός 1933, 7. Στο Αρχείο των Πρακτικών του Δηµοτικού Συµβουλίου Παγασών δεν εντοπίσαµε τέτοια 
απόφαση, παρά µόνο την εντολή για διενέργεια ανασκαφών στο χώρο όπου ανεγέρθη ο Ι. Ν. Αγίων Θεοδώρων.   
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του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήµονα και στο Καπακλί, χωρίς να "φτάσουν" στις 
συνοικίες της Ανάληψης και του Αγίου Κωνσταντίνου.25     
ii. Η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου 

Το αρχείο της Alliance Israélite Universelle µας έδωσε την ευκαιρία να µελετήσουµε 
διεξοδικότερα την εβραϊκή κοινότητα του Βόλου πριν την προσάρτηση. Τα µέλη της ίδρυσαν 
σχολή Alliance το 1865, λίγα µόλις χρόνια µετά την ίδρυση της Alliance στο Παρίσι (1860). 
Η ταχύτητα ανταπόκρισης της µικρής κοινότητας στο κάλεσµα της A.I.U. είναι ίσως 
υποδειγµατική, καθώς η σχολή του Βόλου ήταν η πρώτη που λειτούργησε στον ευρύτερο 
χώρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, πριν από τις αντίστοιχες σχολές των µεγάλων εβραϊκών 
κοινοτήτων της Μεσογείου· στοιχείο που δείχνει πως οι Εβραίοι της πόλης ήταν γνώστες των 
τεκταινόµενων στην Ευρώπη, κι αυτό γιατί πολλοί από αυτούς ήταν δίγλωσσοι και 
τρίγλωσσοι. Μέσα από εκθέσεις των καθηγητών της σχολής, η εβραϊκή κοινότητα του 
Βόλου, µολονότι µικρή αριθµητικά, παρουσιάζεται τις δεκαετίες 1860 και 1870, να έχει 
µεγαλύτερο "ειδικό βάρος": αρκετά µέλη της ήταν έµποροι, τραπεζίτες, µεσίτες. 

Συγκεκριµένα, ο διευθυντής και καθηγητής της σχολής I. Blum (1869-1870) αναφέρει 
ότι στο τέλος του 1869 υπάρχουν 150 Εβραίοι (50 οικογένειες) στην πόλη, µεταξύ των 
οποίων το 1/3 είναι έµποροι, 1/3 µαγαζάτορες και οι υπόλοιποι αχθοφόροι.26 Σε επόµενη 
αναφορά καθηγητή της σχολής το Μάιο του 1872, η κοινότητα αριθµεί 554 άτοµα, από τις 
µεγαλύτερες πληθυσµιακές εκτιµήσεις της, εξαιτίας της συµφωνίας των προοδευτικών και 
συντηρητικών µελών της κοινότητας και της συνεπακόλουθης συγχώνευσης της σχολής 
Alliance και της Talmud Torah.27 Το 1876 σύµφωνα µε αντίστοιχη εκτίµηση, οι εβραϊκές 
οικογένειες είναι 90 στο σύνολο.28  

Δυστυχώς σπάνια, οι καθηγητές της σχολής σηµειώνουν τα επαγγέλµατα ορισµένων 
µελών της κοινότητας, των notables της πόλης, όπως αποκαλούνται, καθώς ήταν και οι κύριοι 
πρωταγωνιστές-χρηµατοδότες της σχολής. Επιλέξαµε να συγκρίνουµε τρεις αναφορές 
καθηγητών, του Blum το 186929, του D. Cazes το 187130 και του προέδρου G. Forti το 
187631, στις οποίες αναγράφονται τα ονόµατα και τα επαγγέλµατα των βασικών 
συνδροµητών της σχολής που διετέλεσαν και µέλη της επιτροπής της. Σ' αυτήν την εφταετία 
παρατηρούµε αλλαγή στα επαγγέλµατα των ίδιων προσώπων (τα οποία επιλέξαµε στον 
Πίνακα 3) που άλλοτε µαρτυρούν κοινωνική άνοδο, άλλοτε ίσως και συρρίκνωση 
δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, ο D. Abravanel από τραπεζίτης το 1869 σηµειώνεται ως 
µεσίτης δυο χρόνια αργότερα όπως και το 1876, ο E. Calamaro εµφανίζεται ως 
καταστηµατάρχης το 1869, έγινε τραπεζίτης το 1871 και το 1876 αναφέρεται ως 
αργυραµοιβός· ο I. Gattegno από αργυραµοιβός έγινε έµπορος, ενώ οι δύο καταγεγραµµένοι 
ως τραπεζίτες το 1871 Gabriel Fraggi και Menahem Fraggi ήταν πριν αργυραµοιβοί. 
Επαγγέλµατα δηλαδή που ως ένα βαθµό είχαν κοινές λειτουργίες. Πιο ασαφές, το επάγγελµα 
του εµπόρου, δεν µας επιτρέπει να διατυπώσουµε τι ακριβώς εµπορεύονταν. Πέντε από τους 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Η προαναφερόµενη Βιολέττα Χανούµ είναι η µοναδική µουσουλµάνα που πεθαίνει στην συνοικία του Αγίου 
Κωνσταντίνου. 
26 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869. 
27 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazès, 8 aout 1872. Ο καθηγητής σπεύδει να αναφέρει τον εβραϊκό πληθυσµό 
για να διορθώσει το Bulletin de l’ Alliance Israélite Universelle του πρώτου εξαµήνου 1872 που αναφέρει ότι 
εβραϊκός πληθυσµός του Βόλου ανέρχεται σε 1.500 άτοµα περίπου.  
28Όπως µας πληροφορεί ο πρόεδρος της σχολής G. Forti, «αριθµούµε αυτή τη στιγµή 90 οικογένειες, εκ των 
οποίων 40 άπορες, 35 φτωχές και µια 15αριά που µόλις συντηρούνται µε δυσκολία. Είναι αυτές οι δεκαπέντε 
οικογένειες που στηρίζουν όλο το βάρος της κοινότητας και της σχολής». Στις 90 οικογένειες 
συµπεριλαµβάνονται και οι τριάντα που ήρθαν από τα Γιάννενα εξαιτίας της πυρκαγιάς (1869). ΑΑIU, Grèce, 
VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876.  
29 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, I. Blum, 18 octobre 1869. 
30 ΑΑIU, Grèce, ΧΧΕ, Bob. 47, D. Cazès, 2 mai 1871.  
31 ΑΑIU, Grèce, VII B Bob. 9, G. Forti 6 avril 1876. 
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άνδρες που αναφέρονται τα έτη 1869 και 1871 εµφανίζονται και στην έκθεση του 1876. Τα 
επαγγέλµατά τους φανερώνουν µια έντονη εξάρτηση από τις εκάστοτε εµπορικές και 
οικονοµικές συνθήκες. Η θέση τους ήταν ιδιαίτερη επισφαλής γιατί το κεφάλαιό τους δεν 
ήταν σταθερό. 
Πίνακας 3:  Εξέχοντα µέλη της εβραϊκής κοινότητας, 1869, 1871, 1876.  
Πρόσωπα                         Επαγγέλµατα 1869            Επαγγέλµατα 1871      Επαγγέλµατα 1876 
                                          (κατά Βlum)                      (κατά Cazès)                   (κατά Forti) 
Abravanel David                 τραπεζίτης                         µεσίτης                              µεσίτης 
Lezer (Eliezer) Calamar(o)  καταστηµατάρχης            τραπεζίτης                     αργυραµοιβός 
Faraggi (Fraggi) Gabriel       αργυραµοιβός                 τραπεζίτης  
Fraggi Menahem d’ Isaac     αργυραµοιβός            τραπεζίτης                     αργυραµοιβός 
Fernandez Leonardo            έµπορος                            έµπορος 
Fernandez Louis            υποπρόξενος                    υποπρόξενος της Γαλλίας 
Gattegno Isaac     τραπεζικός/αργυραµοιβός        έµπορος 
Νέα πρόσωπα τo 1871 
Besso Joseph                              έµπορος 
Balzer Abraham                              έµπορος 
Cazès David                       διευθυντής της γαλλικής σχολής 
Diena Jacques                             έµπορος 
Forti Guillaume                                        µεσίτης                              µεσίτης 
Nahmias Samuel                             έµπορος 
Schoulman Samuel                             έµπορος               πράκτορας σε οίκο 
Isaac Faraggi                                                                αργυραµοιβός 
Haim Daffa                                                                 τραπεζ/αργυραµοιβός 
Salomon Daffa                                                           τραπεζ/αργυραµοιβός 
Matatias Faragi                                                              τραπεζικός 
Judas Calamar                                                                έµπορος 

Οι περιορισµένες καταγραφές των Εβραίων στο αρχείο του Δηµοτολογίου ενίσχυσαν 
την εικόνα που έχουµε για την κοινότητα λίγο πριν την προσάρτηση. Εντοπίσαµε 177 
καταγραφές Εβραίων που αντιστοιχούσαν σε 34 οικογένειες.32 Στο βαθµό που µας το 
επιτρέπουν οι δύο αρχειακές πηγές, µπορούµε να ισχυριστούµε πως  
οι "απώλειες" της εβραϊκής κοινότητας δεν αφορούσαν τα εύρωστα µέλη της. Οι 
πρωτεργάτες της σχολής, που συναντήσαµε εξετάζοντας την ιστορία της στα 1865-76, 
βρίσκονται εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο του 1885, µε εξαίρεση τους τραπεζίτες Matatias 
Faraggi, David Abravanel, τον αργυραµοιβό Issac Gattegno και ελάχιστους άλλους 
"απόντες". Τα άγνωστα ονόµατα Εβραίων που συναντούµε στο δηµοτολόγιο κατάγονται 
κυρίως από τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη και δεν αποκλείεται να 
αποτελούσαν µέλη της κοινότητας από την εποχή της λειτουργίας της σχολής, χωρίς ωστόσο 
να εµπλακούν στα θέµατα της λειτουργίας της.   

Τα επαγγέλµατα των Εβραίων υποδηλώνουν, σε αντίθεση µε εκείνα των 
µουσουλµάνων, µια µεγάλη δικτύωση των ανδρών της κοινότητας µε τους υπόλοιπους 
κατοίκους της πόλης. Η επαγγελµατική τους δραστηριότητα προϋποθέτει το αλισβερίσι µε 
άλλους ανθρώπους, καθώς παίζουν το ρόλο του «ενδιάµεσου» (και ο χώρος που διέµεναν 
µεταξύ κάστρου και νέας πόλης, συµβολικά ήταν στο ενδιάµεσο) είτε ως αργυραµοιβοί, είτε 
ως µεταπράτες και έµποροι. Ειδικά το επάγγελµα του αργυραµοιβού εξασκείται από 
Εβραίους αποκλειστικά, καθώς συναντάµε µόνο έναν ακόµη χριστιανό αργυραµοιβό στο 
αρχείο. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Οι εβραϊκές οικογένειες του δηµοτολογίου ήταν πολυµελείς, µε οικογενειακό συντελεστή πάνω από 5 ανά 
οικιακή οµάδα. Είναι ενδεικτικό πως από τα τρία νοικοκυριά πολλαπλών οικογενειών που βρίσκουµε στο 
δηµοτολόγιο, τα δύο είναι εβραϊκά.  
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 Αν και ο αριθµός των 24 καταγεγραµµένων επαγγελµάτων στο βιβλίο του 
δηµοτολογίου είναι περιορισµένος, όχι µόνο λόγω µη αναφοράς τους αλλά και εξαιτίας της 
φθοράς του αρχείου, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για µια κοινότητα που µπορεί 
να είναι ολιγοµελής, ωστόσο φαίνεται να συγκεντρώνει ισχυρά µέλη που διαχειρίζονται 
χρήµατα, παίζοντας σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς της τοπικής κοινωνίας. 
Εντούτοις µεταξύ των µελών της δεν ξεχώρισε κάποια ισχυρή οικογένεια αντίστοιχη των 
Αλλατίνι, Τόρες, Θερβάντες και Μισδραχή της Θεσσαλονίκης, των Danon της Tire ή των 
Sassoon της Βαγδάτης. Ορισµένοι Εβραίοι είχαν γεννηθεί στο Βόλο, ωστόσο αρκετοί ήρθαν 
από πόλεις όπου υπήρχαν µεγαλύτερες κοινότητες, όπως η Λάρισα, πατρίδα τεσσάρων από 
τους έξι αργυραµοιβούς του αρχείου, τα Ιωάννινα τόπος καταγωγής των τριών φανοποιών, τα 
Τρίκαλα και η Χαλκίδα.33 

 Η επαγγελµατική διάκριση των αποβιωσάντων Εβραίων της πόλης την περίοδο 1889-
1912, φανερώνει τη συνεχιζόµενη οικονοµική αποδυνάµωση της κοινότητας (Πίνακας 4). Οι 
γυρολόγοι, οι µετακινούµενοι πραµατευτάδες, έρχονται πρώτοι σε συχνότητα εµφανίσεων, 
επάγγελµα που ασκούσαν σχεδόν αποκλειστικά οι Εβραίοι, βάσει των ελάχιστων 
καταγραφών χριστιανών γυρολόγων στα βιβλία θανάτου. Μαζί µε τους αχθοφόρους, που 
"εµφανίζονται" τελικά δικαιώνοντας την έκθεση του Blum το 1869, συγκεντρώνουν το 
23,94% των καταγραφών. Ακολουθούν οι έµποροι, ανάµεσά τους κι ένας µικρέµπορος, 
καθώς και οι άεργοι, ως επί το πλείστον, τα γηραιότερα µέλη της κοινότητας. Οι 
αργυραµοιβοί παρουσιάζονται µειωµένοι σε σύγκριση µε τις καταγραφές του δηµοτολογίου 
όπου ήταν το πολυπληθέστερο επάγγελµα, όπως και οι φανοποιοί, ενώ απουσιάζουν οι 
µεταπράτες, επάγγελµα µε αξιοσηµείωτη αντιπροσώπευση στην τελευταία πηγή.34 Οι 
εργατικοί σηµειώνουν αύξηση και εµφανίζονται υπάλληλοι, υπηρέτες και άλλοι τεχνίτες. Οι 
περισσότερες γυναίκες καταγράφονται ως νοικοκυρές, µε εξαίρεση µία 20χρονη µοδίστρα.  
Πίνακας 4: Επαγγέλµατα των Εβραίων δηµοτών το 1885 και τα έτη 1889-1912 

Κοινά επαγγέλµατα στα δύο αρχεία/ αριθµός 
καταγραφών 

"Νέα" επαγγέλµατα από τις ληξιαρχ. 
πράξεις 

Επαγγέλµατα Καταγραφές 
Δηµοτολογίου 

Καταγραφές 
Ληξιαρχείου 

Γυρολόγοι: 10 

Αργυραµοιβοί 6 4 Αχθοφόροι: 7 
Μεταπράτες 5 - Άεργοι: 6 
Φανοποιοί 3 5 Μαθητές: 5 
Έµποροι 3 6 Διδάσκαλοι: 3 
Παντοπώλης 1 2 Ράπτες: 2 
Κιβωτοποιός 1 - Υπηρέτες: 2 
Μεσίτης 1 3 Κτηµατίες: 2 
Πράκτορας 1 - Υπάλληλοι: 2 
Κρεοπώλης 1 - Ραβίνος: 1 
Λουτράρης 1 - Εµβαλωµατής: 1 
Εργάτης 1 5 Καφεπώλης: 1 
Σύνολο 24 25 Σιγαροποιός: 1 
   Λαχανοπώλης: 1 
   Χειρούργος: 1 
   Άνεργος: 1 
Πηγή: Δηµοτολόγιον του Δήµου Παγασών ανανεωθέν εν έτει 1896, Δηµοτικό Κέντρο         Ιστορίας 
και Τεκµηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.), ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, έτη: 1889-1912. 

Τα µέλη των µισών περίπου εβραϊκών οικογενειών του δηµοτολογίου (16/34) 
εντοπίζονται στα βιβλία θανάτου, πεθαίνουν δηλαδή στην πόλη, γεγονός που δείχνει τη 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Οι τέσσερις αυτές πόλεις, ως τόποι από τους οποίους ήρθαν οι Εβραίοι του Βόλου, αναφέρονται και στο 
Φρεζής 2002, 317. 
34 Εντοπίσαµε µόνο ένα µεταπράτη, ο οποίος δηλώνει θάνατο µέλους της κοινότητας.  
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συνεχή παρουσία της κοινότητας στο Βόλο, που δέχεται µια µικρή µόνο τροφοδότηση από τη 
Λάρισα, τα Γιάννενα και την Καβάλα.  

Σε αντίθεση µε τους µουσουλµάνους, οι Εβραίοι της πόλης παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά µεγαλύτερης σταθερότητας και συνέχειας. Συσπειρωµένοι γύρω από τη 
Συναγωγή, στις συνοικίες της Μεταµόρφωσης ή στα Εβραϊκά, ορισµένοι πεθαίνουν στη 
γειτονιά του Αγίου Νικολάου (24) και των Αγίων Θεοδώρων (10) και ελάχιστοι στα Γύφτικα 
(2), στα Εφτά Πλατάνια (3), την Ανάληψη (2), τον Άγιο Παντελεήµονα (2) και τον Άγιο 
Κωνσταντίνο (1). Οι θάνατοί τους, που συγκεντρώνουν το 3,72% του συνόλου την 24ετία, 
δηλώνονται κυρίως από οµοθρήσκους τους (ανόµοια µε τους µουσουλµάνους που 
δηλώνονταν και από χριστιανούς) και συγκεκριµένα τον νεωκόρο της Συναγωγής Χαήµ 
Μοδιάν (ή Μουδιάν) "παρών" στις ληξιαρχικές πράξεις από το 1895-1912.     

Η ενσωµάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος επιτάχυνε τη φθίνουσα 
δηµογραφική πορεία και οικονοµική αποδυνάµωση των θρησκευτικών κοινοτήτων του 
Βόλου, µια διαδικασία που είχε ξεκινήσει αργά από τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ, οι 
οποίες στάθηκαν αφορµή να συγκροτηθούν και να προβληθούν πρώιµα αστικά στρώµατα 
στην πόλη από τον ορθόδοξο πληθυσµό της. 
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