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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ερευνητική Εργασία που αναλάβαµε  έχει σαν θέµα την «ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΓΡΙΤΑΣ  ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ». Το θέµα έχει άµεση σχέση µε την 
σηµερινή κρίση χρέους της ελληνικής οικονοµίας και τις επιπτώσεις του στην 
καθηµερινότητα των πολιτών. Σχετίζεται µε τα µαθήµατα της Οικονοµίας, της 
Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας.  
 
Όλο αυτό τον καιρό που ασχοληθήκαµε  µε την εργασία προσπαθήσαµε να 
κατανοήσουµε  την σηµασία της δράσης των πολιτών, είτε σαν ξεχωριστά 
άτοµα είτε µέσω της κοινοτικής οργάνωσης στην αντιµετώπιση προβληµάτων 
που απειλούν την καθηµερινότητα και την υποβάθµιση της ζωής µας, ακόµα 
και αν οι απειλές προέρχονται από καταστάσεις που δεν φαίνεται να 
ελέγχονται από εµάς. Για την υλοποίηση της εργασίας  αξιοποιήσαµε  την 
βιβλιοθήκη του σχολείου, την ∆ηµοτική βιβλιοθήκη, το διαδίκτυο καθώς και 
το υλικό που  συγκεντρώσαµε  από συνεντεύξεις και συνοµιλίες µε τοπικούς 
ερευνητές και συγγραφείς, όπως και µε ηλικιωµένους ντόπιους που έχουν 
ακόµα στην κατοχή τους τοπικά «νοµίσµατα». 
 
Για την ολοκλήρωση της αποστολής µας διαιρέσαµε την συνολική εργασία σε 
πέντε κεφάλαια στα οποία κατανεµηθήκαµε ανά τρεις µαθητές, ως εξής: 
 
Κεφάλαιο 1: Οικονοµική κρίση της οθωµανικής αυτοκρατορίας στο τέλος 
του 19ου αιώνα. 
Μαθητές :  Μανούγκας Πέτρος, Μαντατζής Απόστολος, Μαρτινάκης  
Σταύρος  
Κεφάλαιο 2: Νοµισµατικό σύστηµα στην Οθωµανική αυτοκρατορία. 
Μαθητές : ∆ηµάκης Ιωάννης, Μπαλτήρας Γεώργιος, Μπούγιος Ιωάννης  
Κεφάλαιο 3: Η τοπική αυτοδιοίκηση στα τελευταία χρόνια της 
τουρκοκρατίας.  
Μαθήτριες : Κουκούτση Ευσταθία-Ζωή, Μαράζογλου Παναγιώτα, 
Τσαβδαρίδου Ζαχαρούλα  
Κεφάλαιο 4:Ανατυπώσεις και επισηµάνσεις τουρκικών νοµισµάτων. 
Μαθήτριες : Μιχαλάκη Χρυσάνθη, Πριάµη Ευγενία , Χαρισούδη Βασιλική  
Κεφάλαιο 5:Εκκλησιαστικά νοµίσµατα της Νιγρίτας. 
Μαθήτριες :  Γκαζέπη Φωτεινή, Ντόλκου Μαριάννα, Χατζηστραβού Μαρία 
 
Αυτά που µάθαµε και ελπίζουµε να µην τα ξεχάσουµε είναι:  Η έννοια του 
χρήµατος και της σχέσης του µε την οικονοµία, το πώς επιδρά  στην 
καθηµερινότητα των ανθρώπων η κακή διαχείριση των κρατικών εξόδων και 
εσόδων, η σηµασία της αυτοοργάνωσης των τοπικών κοινωνιών στην 
αντιµετώπιση κάθε είδους απειλών, η  τοπική ιστορία  και το πώς µπορούν να 
αξιοποιηθούν  οι ιστορικές  πηγές  ως µέθοδος έρευνας. 
 
Τέλος το σπουδαιότερο µάθηµα για εµάς ήταν ότι κατανοήσαµε πως ακόµα 
και οι απλοί καθηµερινοί άνθρωποι µπορούν να αντιδρούν θετικά 
προκειµένου να αποτρέψουν την υποβάθµιση των συνθηκών της ζωής τους 
και για αυτόν ακριβώς το λόγο νιώθουµε υπερήφανοι για όλα όσα πέτυχαν οι 
συµπολίτες µας πριν από 120 περίπου χρόνια. 

Μαριάννα Ντόλκου 
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1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου 

ΑΙΩΝΑ 
 
Η οικονοµική και πολιτική κατάσταση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας κατά τον 

19ο αιώνα ήταν απαραίτητη για την κυκλοφορία τοπικών νοµισµάτων ανάγκης.  Η 

ασθενής  οικονοµία της Οθωµανικής αυτοκρατορίας κατέληξε σε χρεοκοπία που 

ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 1875. Η πτώχευση την τελευταία εικοσαετία 

ήταν πραγµατικότητα  Παραχωρήθηκαν  στους δανειστές τα έσοδα των 

τελωνείων. Η Πύλη αποφάσισε για µια πενταετία την πληρωµή των µισών των 

τόκων. 

 

Το σύνολο των οθωµανικών δανείων έφτασε σε δισεκατοµµύρια χρυσών 

γαλλικών φράγκων. Τα χρέη της  οθωµανικής τράπεζας ξεπέρασαν τα 185 

εκατοµµύρια χρυσά φράγκα. Η Γαλλία  έπαιξε µεγάλο 

ρόλο ως δανειστής της  αυτοκρατορίας. Μεγάλο µέρος 

των χρηµάτων  δαπανήθηκε για την δηµιουργία των 

ανακτόρων. Ελάχιστο ποσό χρησιµοποιήθηκε για 

κατασκευή σιδηροδρόµων και για αγορά θωρηκτών. 

Κατά τη χρεοκοπία οι Ευρωπαίοι οµολογιούχοι περιφρούρησαν τα συµφέροντα 

της οθωµανικής κυβέρνησης. Οι Έλληνες πιστωτές ίδρυσαν εταιρεία µε σκοπό 

την απαίτηση από την κυβέρνηση την είσπραξη διάφορων φόρων.                                                                

 

Το 1876 ο Αβδούλ Αζίζ παραιτήθηκε από το θρόνο µετά από µεγάλη διαδήλωση. 

Με τη νέα τάξη έγινε εκτύπωση νέου χαρτονοµίσµατος αξίας 10.000.000 

τουρκικών λιρών που κυκλοφόρησαν το  έτος 1876. Επίσης 

κυκλοφόρησαν κι άλλα νοµίσµατα  χάρτινων λιρών. Προτού 

συµβούν αυτά ανακοινώθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου 

Οικονοµικών µε την οποία άρχισαν οι πληρωµές µε 

χαρτονοµίσµατα. Τον ίδιο καιρό ξέσπασε επανάσταση στην 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη οι οποίες είχαν συµµαχήσει µε τη 

Σερβία και Μαυροβούνιο. Η Οθωµανική αυτοκρατορία 

κήρυξε τον πόλεµο στη Σερβία το 1876. Ο Μουράτ ανέβηκε στο θρόνο,  αλλά 

αµέσως σχεδόν τον διαδέχτηκε ο αδερφός του Αβδούλ Χαµίτ. Στις 16 Νοεµβρίου 

του ιδίου έτους στην Κωνσταντινούπολη έγιναν διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
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µεγάλων δυνάµεων και της Πύλης για την ειρήνη στις ευρωπαϊκές επαρχίες της 

αυτοκρατορίας. Η  Πύλη δηµοσίευσε το πρώτο οθωµανικό Σύνταγµα στις  23 

Νοεµβρίου 1876. Σύµφωνα µε αυτό διακηρυσσόταν κάθε προτεινοµένη 

µεταρρύθµιση. Οι ∆υνάµεις συνέχισαν την επιβολή µεταρρυθµίσεων.            

 

Η Ρωσία κηρύττει  τον πόλεµο στις  24  Απριλίου 1877.  Παράλληλα στο πόλεµο  

εναντίον της   οθωµανικής αυτοκρατορίας εισέρχεται και η Ρουµανία. Το ρωσικό 

σχέδιο προέβλεπε πλήγµα στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας  µε στόχο την 

Αδριανούπολη και την Κων/πολη. Στις 19 Ιανουαρίου του 1878 καταλαµβάνεται 

η Αδριανούπολη. Επίσης ο Σουλτάνος δίνει εντολή για την είσοδο του αγγλικού 

στόλου στην Προποντίδα µε σκοπό την απόκρουση  των Ρώσων στην Κων/πολη. 

Οι Ρώσοι διέσπασαν τη γραµµή της Τσατάλτζας τον Ιανουάριο  του 1878. Η 

Πύλη υποχρεώθηκε να υπογράψει την  ανακωχή .Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου 

υπογράφτηκε στις 3 Μαρτίου του 1878 µε σκοπό τη λήξη του Ρωσοτουρκικού  

πολέµου. Στη συνθήκη περιλαµβάνονταν η πολεµική αποζηµίωση της Ρωσίας. 
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2. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
 
Όλα αρχίζουν από την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο 

Μουράτ Β΄ και την κατάκτηση της που σήµανε κοπή νέου νοµίσµατος. Αρχικά 

σηµειώνεται η κυριαρχία των δυτικών νοµισµάτων κατά την περίοδο κυριαρχίας 

των Τούρκων. Το πρώτο νόµισµα του Οθωµανικού κράτους είναι το «άσπρο» η 

«ackle» ήταν αργυρό και ασηµένιο. Ωστόσο,  υπήρχε η αλλοίωση και η πτώση 

του τον 15ο αιώνα. Το πρώτο χρυσό νόµισµα ήταν το φλουρί το οποίο βρίσκουµε 

σε διάφορους τύπους. Επίσης υπάρχουν διάφορα πολλαπλάσια και 

υποπολλαπλάσια του όπως το µισό  «altun». Το  «altun» ισοδυναµεί επί Μωάµεθ 

Β΄ µε 40 άσπρα «ackle». Στο τέλος αντικαταστάθηκε από τον αργυρό παρά. Ο 

παράς αποτελεί τη βάση του νέου νοµίσµατος. Άλλα ασηµένια νοµίσµατα είναι το 

γρόσι. Οι υποδιαιρέσεις του γροσιού είναι αργυρά νοµίσµατα (beslik=5 παράδες, 

onluk=10 παράδες, onbeslik= 15 παράδες). Το τούρκικο γρόσι εκτυπώνεται κατά 

µίµηση του Ολλανδικού (1 γρόσι=40 παράδες=120 άσπρα). Κρίνεται απαραίτητο 

να τονιστεί ότι υπήρχε αστάθεια των Τουρκικών νοµισµάτων. Κύρια πηγή 

συσσώρευσης των νοµισµάτων ήταν ο φόρος στους πολίτες. Επίσης, το λογιστικό 

χρήµα συγχέεται µε το πραγµατικό και λόγω της ποικιλίας των νοµισµάτων 

ευνοούνταν η ψευτιά και η κερδοσκοπία. Η κοπή του νοµίσµατος ήταν προνόµιο 

του Σουλτάνου. 

Τα Τουρκικά νοµίσµατα είτε χρυσά είτε αργυρά ήταν ανεικονικά, επειδή το 

Κοράνι απαγορεύει την απεικόνιση παραστάσεων ζώων ή ανθρώπων, έτσι οι 

διάφοροι τύποι τους φέρουν ρητά από το κοράνι καθώς και το όνοµα του 

σουλτάνου και την χρονολογία κοπής του νοµίσµατος. 

Το µόνο εθνικό νόµισµα από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Οθωµανικού κράτους 

ήταν το άσπρο (akce). Το  έκοψε πρώτος ο Ορχάν Α΄ το 1328, ήταν ασηµένιο µε 

βάρος 1,2 γραµµάρια περίπου. Στις αρχές του 17ου 

αιώνα ζύγιζε µόνο 0,33 γραµµάρια. Η σταδιακή του 

αλλοίωση σε περιεκτικότητα ήταν τέτοια ώστε στο 

τέλος του αιώνα ζύγιζε 0,19 έως 0,1 γραµµάρια, οπότε 

και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και κατέληξε να χρησιµοποιείται µόνο ως 

λογιστικό χρήµα. Το ίδιο ταχύς ήταν και ο ρυθµός της πτώσης του τίτλου του, 

ήδη από τον 15ο αιώνα. Χάλκινο νόµισµα δεν κόπηκε αλλά θεωρούµε χάλκινο το 
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mangir (µαγκούρι), το οποίο ξεκίνησε ως ασηµένιο αλλά είχε µεγάλη 

περιεκτικότητα σε χαλκό. 

Το πρώτο χρυσό τουρκικό νόµισµα το altun (φλουρί), κόπηκε από τον Μωάµεθ 

Β΄ τον Πορθητή το 1478, το βρίσκουµε σε διάφορους τύπους και 

κόβετε σε διάφορα νοµισµατοκοπεία. Ανάλογα λοιπόν µε τα 

παραπάνω παίρνει και διάφορα ονόµατα. Έτσι έχουµε, 

µισιριώτικο, το σταµπόλι ή πολίτικο, το τουνεζίδικο, το 

µπαρµπαρέσικο, το τουραλί, το φλωρί ζέρι, το τζιτζιρί, το  ζαρµακούπι, το 

φουντουκλί, κ.α. Ζύγιζε περίπου 3,42 γραµµάρια  και είχε τιµή 900/1000 κατά τον 

15ο αιώνα. Είχε πολλές διακυµάνσεις στο βάρος του ανάλογα την εποχή και 

κατάληξε στις αρχές του 18ου αιώνα να ζυγίζει 2,4 γραµµάρια. Επίσης έχουµε 

διάφορα χρυσά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια, όπως το µισό altun 

ονοµαζόµενο nisfiye (νισφιές) και το ¼ το λεγόµενο rub (ρουµπιές). Αναφέρονται 

επίσης χρυσά νοµίσµατα των 2 altun.Το altun ισοδυναµούσε επί Μωάµεθ Β' µε 40 

άσπρα. Επί Βαγιαζίτ Β' στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα 

ισοδυναµούσε µε 54 άσπρα. Στο τέλος του αιώνα 

ισοδυναµούσε µε 130 έως 160 άσπρα και στις αρχές του 

17ου αιώνα 200 άσπρα. Στο τέλος κατάντησε και αυτό 

απλό λογιστικό νόµισµα και αντικαταστάθηκε από τον 

αργυρό παρά.  

Ο παράς αποτέλεσε την βάση του νέου νοµισµατικού συστήµατος. Η χρονολογία 

και ο τόπος κοπής του δεν µας είναι γνωστά. 

Άλλο ασηµένιο νόµισµα είναι το gurus (γρόσι), το οποίο κόπηκε επί Σουλεϊµάν 

Β΄ (1687-1691), µεταξύ γροσιού και παρά 

υπάρχουν ενδιάµεσα αργυρά νοµίσµατα που 

είναι υποδιαιρέσεις του γροσιού ή πολλαπλάσια 

του παρά. Αυτά είναι το beslik (µπεσλίκι ή 

πεντάρι) ίσο µε 5 παράδες, το onluk (ρούπι ή 

δεκάρι) ίσο µε 10 παράδες, το onbeslik ίσο µε 15 παράδες και το yirmilik  

(γιρµιλίκι) ίσο µε 20 παράδες. Ακόµη κόπηκε και το zolta (ζολότα) των 30 

παράδων. Το Τούρκικο γρόσι (πιάστρο) κατά το τρίτο τέταρτο του 17ου αιώνα 

άρχισε να εκτυπώνετε κατά µίµηση του Ολλανδικού τάλιρου. Στο νοµισµατικό 
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αυτό σύστηµα πού διατηρήθηκε έως την µεταρρύθµιση του Abdoul Medjit, οι 

αναλογίες είναι: 1 γρόσι = 40 παράδες = 120 άσπρα. 

  Νοµίσµατα πολλαπλάσια του γροσιού είναι το altmislik (εξηντάρι)      των 60 

παράδων, το ikilik  (κιλίκι) των 80 παράδων και το ukluk 

(κατοστάρι) των 100 παράδων. Το βάρος και ο τίτλος τόσο 

στον παρά όσο και στο γρόσι είχαν µεταβολές. Ο παράς 

από 19,24 γραµµάρια τον 17ο αιώνα, πέφτει στα 4,65 

γραµµάρια το 1810. Στις αρχές του 18ου αιώνα 3 γρόσια 

ισοδυναµούσαν µε ένα Βενετσιάνικο τσεκίνι. Στο τέλος του αιώνα η ισοδυναµία 

έγινε 7,75 γρόσια.  

Η αστάθεια του Τούρκικου νοµίσµατος εντείνετε περισσότερο µε τις κοπές 

διαφόρων νοµισµατοκοπείων, οι οποίες δεν είχαν ούτε 

τον ίδιο τίτλο ούτε το ίδιο βάρος µεταξύ τους. Η κύρια 

πηγή συσσώρευσης νοµισµάτων στα ταµεία της 

Τουρκικής αυτοκρατορίας ήταν η φορολογία των 

πληθυσµών. Αυτοί οι φόροι εισπράττονταν µόνο σε γερό νόµισµα ενώ στην 

αγορά κυκλοφορούσε κατ΄ εξοχήν πληθωριστικό χρήµα. Συνεπώς,  έχουµε µια 

εκχρηµατισµένη οικονοµία που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό της την 

νοµισµατική πολυµορφία και που το λογιστικό χρήµα συγχέεται µε το πραγµατικό 

και το οθωµανικό µε το ευρωπαϊκό σύστηµα συνυπάρχουν στις συναλλαγές. 

Η µεγάλη ποικιλία νοµισµάτων και η ελευθερία µε την οποία κυκλοφορούσαν, σε 

σχέση µε την άγνοια του πληθυσµού για την πραγµατική ανταλλακτική αξία του 

καθενός ευνοούσε την κιβδηλεία και την κερδοσκοπία. Το νόµισµα καθ’ όλη την 

διάρκεια της τουρκοκρατίας γνώρισε 

αλλεπάλληλες διακυµάνσεις της τιµής του, η 

ανάπτυξη του εµπορίου φέρνει µεγάλες ποσότητες 

ευρωπαϊκού χρήµατος στην ανατολή όπου και 

προτιµάται λόγο της σταθερότητας της αξίας του. Οι έµποροι έφερναν στην 

ανατολή αλλοιωµένα στην πραγµατικότητα νοµίσµατα πάνω στα οποία 

κερδοσκοπούσαν πουλώντας τα για γνήσια. Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι 

ότι το Τουρκικό χρήµα καταντά µε τον καιρό απλό λογιστικό νόµισµα , µε το 

οποίο όµως γίνονται οι λογαριασµοί στις δοσοληψίες, αλλά η πληρωµή γίνετε µε 
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Ευρωπαϊκό νόµισµα. Η κοπή νοµίσµατος ήταν αποκλειστικό προνόµιο του 

σουλτάνου. Στα Επτάνησα την ευθύνη και τον έλεγχο της κοπής του νοµίσµατος 

είχε η γερουσία της Κέρκυρας. Τα επίσηµα νοµίσµατα στα οποία κατά κανόνα 

ορίζονται οι φόροι από την πύλη είναι: Για τα χρυσά, τα φλωριά (βενέτικα, 

µαντζάρικα, µισίρικα, σιερίφια, φουντουκλιά, µαχµουτιέδες). Για τα αργυρά, (το 

γρόσι, το µπεσλίκι, το γερµιλίκι). Από τα Ευρωπαϊκά γίνονται δεκτά τα τάλιρα 

και τα ρεάλια. Ο οικονοµικός µαρασµός της Τουρκικής αυτοκρατορίας αποδίδετε 

στον εσωτερικό αποθησαυρισµό, όλοι οι αξιωµατικοί της πύλης κι αυτός ο ίδιος ο 

σουλτάνος µε το πάθος τους για συσσώρευση πλούτου συντελούν στην πτώχευση 

της αυτοκρατορίας. Ο αποθησαυρισµός συντελείτε σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

∆εν αποταµιεύει βέβαια κανείς γρόσια ή παράδες αλλά κυρίως γερά νοµίσµατα, 

ανάλογα φυσικά µε την κοινωνική τάξη είναι και η ποικιλία των νοµισµάτων που 

κατέχει ένα άτοµο.  Εντυπωσιακό παράδειγµα που αξίζει να αναφέρουµε είναι ο 

θησαυρός του Αλή Πασά όπως βρέθηκε µετά τον θάνατο του. Βρέθηκαν 

1.000.000 φλωριά βενετσιάνικα, 800.000 µαντζάρικα, 800.000 

κωνσταντινοπολίτικα, 500.000 αιγυπτιακά, 500.000 τουνέζικα, 400.000 

µαχµουτιέδες, 500.000 ρουµπιέδες, 1.000.000 τάλιρα κολονάτα, 400.000 τάλιρα 

αυστριακά Μαρίας Θηρεσίας, 1.000.000 µεταλλικά ασηµένια, 16.000 

ντουµπλόνια. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι σε σύνολο 6.916.000 νοµισµάτων 

τη συντριπτική υπεροχή έχουν και εδώ τα διάφορα χρυσά νοµίσµατα έναντι των 

ασηµένιων.  
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3. Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Οι Τούρκοι δεν είχαν τη διοικητική ικανότητα να οργανώσουν το απέραντο 

κράτος τους. Γι’ αυτό παραχώρησαν διοικητικά προνόµια στους υπόδουλους. Τα 

προνόµια αυτά καθιέρωναν σύστηµα µιας κάποιας αυτοδιοίκησης, πράγµα που 

διευκόλυνε τους Τούρκους τοπικούς διοικητές να ασκούν την εξουσία τους στους 

ραγιάδες και ιδιαίτερα να εισπράττουν τους φόρους. Έτσι, η αναγνώριση των 

κοινοτικών θεσµών από τον κατακτητή στους χριστιανικούς πληθυσµούς 

αποτελεί απόρροια της  δηµοσιονοµικής τους πολιτικής. Στην ουσία οι κοινότητες 

χρησιµοποιούνται ως όργανα φορολογικού δικαίου και κοινωνικού ελέγχου του 

υπόδουλου πληθυσµού. Έτσι, οι κοινότητες λειτουργούν ως κέντρα πολιτικής 

ισορροπίας και συµβιβασµού µεταξύ κατακτητών και κατακτηµένων. Στο πλαίσιο 

της κοινότητας οι δυο κόσµοι της ιστορικής συγκυρίας, ο ισλαµικός και ο 

χριστιανικός, αν και συµβιώνουν για αρκετούς αιώνες, µένουν ξένοι µεταξύ τους. 

Οι σχέσεις της συνύπαρξης τους είναι "εξωτερικές". Οι κοινοτικοί άρχοντες 

εκλέγονται από τις ισχυρές οικογένειες των προυχόντων του τόπου και ασκούν 

σηµαντικές εξουσίες. 

 

Η χώρα της αρχαίας Βισαλτίας, που περιλάµβανε τις σηµερινές περιοχές Νιγρίτας 

και Σοχού και ίσως ήταν το 

πλουσιότερο βασίλειο της 

αρχαίας Μακεδονίας. 

Παρόλα αυτά είχε µικρή 

έκταση. Μετά την υποταγή 

της Ελλάδος στους 

Ρωµαίους και την ίδρυση 

του ανατολικού βυζαντινού 

κράτους η περιοχή αυτή 

αποτελούσε οργανικό 

τµήµα της όλης Μακεδονίας και συνεχίζει την ιστορική ζωή της και συµµερίζεται 

τις τύχες της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  
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Η πτώση της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε την αρχή για µια µακρά περίοδο 

σκλαβιάς των Ελλήνων. Επί Τουρκοκρατίας επικρατεί το κοινοτικό σύστηµα στις 

πόλεις, κωµοπόλεις και χωριά. Επικεφαλής της 

κοινότητας ήταν ο Κοτζαµπάσης  (προεστός) που 

περιστοιχίζεται από τους αζάδες (συµβούλους). 

Ο προεστός και οι σύµβουλοι προέρχονταν κατά 

κανόνα από τους προκρίτους ή προύχοντες. Οι 

κάτοικοι συνέρχονται και εκλέγουν τον προεστό 

που η θητεία του διαρκεί ένα έτος. Ο προεστός ήταν υπεύθυνος προς τις 

τουρκικές αρχές και αντιπρόσωπος του ελληνικού στοιχείου. Επίσης ήταν 

αντιπρόσωπος του χωριού του στο επαρχιακό συµβούλιο στο οποίο µετείχε ο 

ίδιος ή κάποιος αντιπρόσωπός του. Στο συµβούλιο αυτό έπαιρναν αποφάσεις που 

αφορούσαν όλη την επαρχία.  

Στις πόλεις οι σύµβουλοι µε επικεφαλής τον προεστό ήταν δώδεκα και για αυτό 

ονοµάζονταν και ''δωδεκάς''. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι 

εκκλησιαστικοί σύµβουλοι οι 

όποιοι διαχειρίζονταν τα έσοδα 

της εκκλησίας και λάµβαναν 

πρόνοια για τις ανάγκες της. 

Εννοείται ότι τα έξοδα της 

εκκλησίας δεν ξεχώριζαν από 

αυτά της Ιεράς Μητρόπολης. 

Κατά αυτό τον τρόπο οι 

εκκλησίες συγκέντρωναν 

σηµαντικά ποσά. Η θητεία των εκκλησιαστικών συµβουλίων ήταν µονοετής. Ο 

θεσµός του κοινοτικού συστήµατος ωφελούσε τους υπόδουλους έλληνες. 

 

Όσον αφορά την δίκαια κατανοµή των φόρων στους υπόδουλους η συµβολή των 

κοινοτικών αρχόντων υπήρξε βασική. Οι κοινοτικοί άρχοντες διαδραµάτισαν 

πρωτεύοντα ρόλο και διαφύλαξαν όσο ήταν δυνατό τις αρχικές παραδόσεις 

αλώβητες. Τέλος το κοινοτικό συµβούλιο ανέπτυξε πρωτοβουλία και στο θέµα 

της παιδείας και διόριζε κοινοτικούς δάσκαλους στα χρόνια της τουρκοκρατίας.  
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4. ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 
 

Εξαιτίας της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που προέκυψε από την 

χρεοκοπία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι εκκλησίες αποφάσισαν να κάνουν 

έρανο µεταξύ των χριστιανών για να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση 

και για αυτό εξέδωσαν διπλότυπες αποδείξεις αξίας δέκα γρόσια. Οι ιερείς και οι 

επίτροποι κάθε εκκλησίας όπως και οι πρόκριτοι των συνοικιών συγκάλεσαν σε 

κοινή συνέλευση τους κατοίκους της ενορίας τους, για να διορίσουν πενταµελείς  

ή εξαµελείς επιτροπές,  µε εντολή να συντάξουν ακριβή κατάλογο όσων  

συµµετείχαν  σ’ αυτό τον έρανο και αφού εισπράξουν την συνδροµή να την 

στείλουν στο πατριαρχείο από όπου θα έπαιρναν διπλότυπη απόδειξη του εθνικού 

ταµείου. 

 

Στο µεταξύ  οι δανειστές της αυτοκρατορίας είχαν φέρει το ζήτηµα των 

απαιτήσεων τους στο συνέδριο του Βερολίνου που άρχισε στις 11 Ιούλιου 1878. 

Ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής σαν αντιπρόσωπος της Πύλης δηλώνει ότι θα γίνει 

προσπάθεια για την ικανοποίηση των δανειστών στο µέτρο των δυνατοτήτων της 

οικονοµίας. 

 

Εκτός από την Πόλη, αναταραχή επικρατεί και στις αγορές των µεγάλων πόλεων 

της αυτοκρατορίας µε την ισοτιµία των 

χαλκονοµισµάτων που οι διάφορες απαγορεύσεις 

στη µετακίνηση τους ερµηνεύονται 

ποικιλοτρόπως µε αποτέλεσµα µεγάλες 

διακυµάνσεις στην ισοτιµία τους : 28, 30, 31, 32 

½  γρόσια του µετζίτι. Σε αυτό βοήθησε και η είδηση ότι ο καϊµές (χαρτονόµισµα) 

δεν θα γίνεται δεκτό στους φόρους. 

 

Στις αρχές του Ιουλίου 1879 έπαυσε να ισχύει η απαγόρευση εξαγωγής 

χαλκονοµισµάτων από την Κωνσταντινούπολη µε αποτέλεσµα να γεµίσουν οι 

αγορές των επαρχιακών πόλεων µε χαλκονοµίσµατα 40, 20, 10 και 5 παράδων 

παρά την προσπάθεια των αρχών να γίνουν δεκτά στην κυκλοφορία υποτιµηµένα 

κατά 50%.∆ηµιούργησαν τόση αναστάτωση στην αγορά που γρήγορα δεν τα 

δεχόταν κανείς. Λύση στο πρόβληµα αυτό δόθηκε πάλι µε την κυκλοφορία 
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µαρκών, που εκδίδουν διάφορα καταστήµατα, εργοστάσια, εταιρίες αλλά κυρίως 

εκκλησίες ή κοινότητες. Το ιδιωτικό νέο «νόµισµα», η µάρκα, γίνετε ευρέως 

αποδεκτό. 

 

Οι ειδήσεις τις τελευταίες ηµέρες του Φεβρουαρίου 1880 αναφέρουν ότι τα 

πεντάρια (αργυρά νοµίσµατα των 5 πιάστρων) θα υποτιµηθούν γιατί δεν θα 

γίνονται πλέον δεκτά στους φόρους. Σε επιβεβαίωση αυτού επιβλήθηκε στις 28 

Φεβρουαρίου, νέα ισοτιµία για τα πεντάρια, 205 γρόσια η λίρα. Ανακοινώνεται δε 

και ότι από την 1 Μαρτίου τα µεταλλικά θα γίνονται αποδεκτά στους φόρους 

µόνο στο µισό της ονοµαστικής τους τιµής. 

 

Ο κόσµος έχοντας τις προηγούµενες κακές εµπειρίες από τα χαρτονοµίσµατα και 

τα χαλκονοµίσµατα αρχίζει να σκέπτεται ότι υπάρχει περίπτωση σύντοµα να 

έχουν και αυτά την τύχη των χάλκινων. Τα χρυσά νοµίσµατα 

και τα µεγάλα αργυρά εµπνέουν µια σιγουριά στον κάτοχο 

τους, τι µπορεί όµως να γίνει µε της καθηµερινές 

µικροσυναλλαγές; Με τι θα αντικατασταθούν τα µικρά αργυρά 

νοµίσµατα που δεν υπάρχουν;   Αφού λοιπόν το κράτος δεν 

φροντίζει ως  µόνο αρµόδιο για τους πολίτες του, η λύση που αποµένει είναι η 

έκδοση µαρκών από χαρτόνι ή µέταλλο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους,  

πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται από τους Έλληνες, τους οποίους ακολουθούν σε 

πολύ µικρότερη κλίµακα οι Αρµένιοι και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις οι ίδιοι οι Τούρκοι. Παρά 

τα εµπόδια που παρεµβάλει η µισαλλοδοξία των 

τουρκικών αρχών για περισσότερα από σαράντα 

χρόνια οι καθηµερινές µικρές συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται µε τις µάρκες των ελληνικών 

εκκλησιών και κοινοτήτων, ενώ οι Τούρκοι απλώς τα χρησιµοποιούν. 

 

Η έκδοση και κυκλοφορία µαρκών γενικεύεται τον Μάρτιο του 1880 στην 

Κωνσταντινούπολη. Εκκλησιές, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, ξενοδοχεία 

και φούρνοι έχουν το προβάδισµα. Όλοι πλέον έχουν αποκτήσει αυτό που κάποτε 

ήταν µόνο αυτοκρατορικό προνόµιο, δηλαδή την έκδοση και κυκλοφορία 

νοµίσµατος που έφερε το όνοµά τους. 
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Οι µόνοι που δεν δέχονται τις µάρκες είναι πλέον τα κυβερνητικά γραφεία και η 

οθωµανική τράπεζα. Το καλοκαίρι του 1880 βγήκαν απαγορευτικές διατάξεις για 

την κυκλοφορία των µαρκών από τις διοικήσεις των Βιλαετιών και 

δηµιουργήθηκαν και πάλι προβλήµατα µε τα ψιλά. Οι µικροσυναλλαγες γίνονται 

πλέον µε τα χάλκινα εικοσαράκια και τις πεντάρες που όµως άξιζαν αντίστοιχα 17 

½ και 2 ½ παράδες. 

 

Με το αυτοκρατορικό διάταγµα «Meskukat Karananmesi» ρυθµίζεται και 

νοµοθετικά η αξία των µεταλλικών νοµισµάτων, µε 

ταυτόχρονη απόσυρση από την κυκλοφορία 

113.000.000 χάλκινων πιάστρων (40 παράδων), που 

δεν αντικαταστάθηκαν από άλλα νοµίσµατα µικρής 

αξίας. Η απόσυρση των χαρτονοµισµάτων στην 

Κωνσταντινούπολη γίνεται από την διεύθυνση 

Γεφυρών, η οποία διαθέτει το ¼ των ηµερήσιων 

εισπράξεων των διοδίων των γεφυρών για το σκοπό αυτό. Με το ποσό αυτό, που 

ανέρχεται περίπου σε 7.000 γρόσια µεταλλικά  µπορούν να αποσυρθούν 

χαρτονοµίσµατα ονοµαστικής αξίας 49.000 γροσιών, αφού η χρυσή λίρα 

ανταλλάσσεται προς 700 χάλκινα γρόσια. 

 

Στις 21 Ιανουαρίου 1881 δηµοσιεύεται στην Κωνσταντινούπολη ότι µόνο το 

Ναυαρχείο θα εξακολουθεί να αγοράζει χαλκονοµίσµατα εώς την 1η Μαρτίου, 

µετά την διακοπή της ανταλλαγής τους στα διόδια των γεφυρών. 

 

Τα χρόνια που ακολουθούν βρίσκουν τις µάρκες να κυκλοφορούν σε αρκετές 

περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας µε διάφορες µορφές. Χάρτινα 

«µπιλιέτα», «τενεκέδες»  και «µπακίρες»  που είναι τα απαξιωµένα χάλκινα 

σφραγισµένα από την εκδούσα εκκλησία ή κοινότητα. 
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5. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

 

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα όπως και στις αρχές του 20ου αιώνα, η Νιγρίτα δεν 

είχε όπως είναι γνωστό, τη σηµερινή διοικητική της δοµή, αλλά ήταν διαιρεµένη 

σε δυο κοινότητες, τη Νιγρίτα και τη Σύρπα ή Σούρπα. Αµιγώς ελληνικές και οι 

δυο, είχαν αναπτύξει µεταξύ τους έντονο εµπορικό και κοινωνικό ανταγωνισµό. 

Οι δυο αυτές κοινότητες συνενωθήκαν αργότερα, και δηµιούργησαν τη σηµερινή 

πόλη της Νιγρίτας.    

 Εκείνη τη περίοδο η σηµερινή ενορία του Αγίου Γεωργίου, αποτελούσε τη 

κοινότητα της Νιγρίτας, ενώ αυτή του Αγίου Αθανασίου τη κοινότητα της 

Σούρπας .Οι δυο αυτές κοινότητες, ακλουθώντας το παράδειγµα τόσων άλλων 

ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, προέβησαν (υποτίθεται) και οι δυο στην κοπή 

τοπικών «νοµισµάτων», για τις 

ανάγκες του πληθυσµού τους. Για 

την ακρίβεια επισηµάνθηκαν χάλκινα 

αποσυρµένα από την κυκλοφορία, 

οθωµανικά νοµίσµατα των πέντε 

παράδων.   Η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου Νιγρίτας, σφράγισε 

νοµίσµατα των πέντε παράδων µε το 

δικό της «έµβληµα», που είναι ένα µονόγραµµα βυζαντινής τεχνοτροπίας, 

αποτελούµενο από τα κεφαλαία ΝΓ και Ρ, που πρέπει να σηµαίνουν «Νιγρίτα». 

Όλα αυτά είναι αποτυπωµένα µέσα σε έγκυλο κύκλο, όπου υπάρχει και µικρός 

σταυρός, πάνω από το σύµπλεγµα των γραµµάτων, υποδηλώνοντας έτσι και την 

εκκλησία της αντίστοιχης κοινότητας, της 

Νιγρίτας. Οι σφραγίδες αυτές είναι 

χτυπηµένες πάντοτε στην δεύτερη όψη των 

νοµισµάτων.  Κατά την επικρατούσα άποψη 

η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου της 

Σούρπας, σφράγισε τα νοµίσµατα της µε το 

δικό της έµβληµα, που αποτελείται από την 

τουρκική ηµισέληνο και τον αστέρα κάτω από τα οποία υπάρχουν τα κεφαλαία 

γράµµατα Ν και Σ, µεταφραζόµενα ως ναός Σούρπας ή Νιγρίτας Σούρπα. Οι 

σφραγίδες αυτές βρίσκονται χτυπηµένες και στις δύο όψεις των νοµισµάτων. Τα 
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παρουσιαζόµενα αυτά σφραγίσµατα, επιβεβαιώνουν ότι στην Νιγρίτα 

χρησιµοποιήθηκαν µόνο τουρκικά νοµίσµατα των πέντε παράδων, και όχι 

µεγαλύτερες αξίες δέκα, είκοσι και σαράντα παράδες. Επίσης σχηµατίζουν µια 

λογική αλληλουχία στις επισηµάνσεις της  πόλης: 

 

Α. Σε πρώτη φάση η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου για να αντιµετωπίσει την 

έλλειψη ψιλών, µετά την αποκήρυξη των χάλκινων νοµισµάτων από την 

οθωµανικά κυβέρνηση (1880), σφράγισε  µε  «+Γ» παλαιά νοµίσµατα των πέντε 

παράδων, ίσως το ισότιµο ενός κηρίου, µε τα οποία οι πιστοί αντάλλασαν τα 

ασηµένια τους νοµίσµατα, και είχαν «ψιλά» για αρκετούς εκκλησιασµούς τους. 

 

Β. Ανάγκη ψιλών όµως, υπήρχε και εκτός της εκκλησίας, και φαίνεται πως οι 

πεντάρες του Αγίου Γεωργίου άρχισαν να κυκλοφορούν και στα µαγαζιά της 

πόλης, αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή. Σε αυτό βοηθούσε το 

γεγονός πως η εκκλησία αγόραζε 

ξανά τις πεντάρες της από τους 

µαγαζάτορες, δίνοντας ασηµένια 

νοµίσµατα. Αφού λοιπόν, οι 

πεντάρες έγιναν γενικώς δέκτες, 

παρενέβη η δηµογεροντία και τις 

κάλυψε µε την δεύτερη σφραγίδα «ΝΓΡ», που µπορεί να ερµηνευθεί ως «η 

εκκλησία και ο ∆ήµος της Νιγρίτας» ή ως «Χριστιανική (ορθόδοξη) κοινότητα 

Νιγρίτας» 

 

Γ. Η ενέργεια ίσως προκάλεσε την δυσφορία των Τουρκικών αρχών, ή ίσως για 

τους λόγους που προαναφέραµε (ευρύτερη κυκλοφορία ή και αποδοχή από το 

µουσουλµανικό στοιχείο)και γι’ αυτό οι πεντάρες  ξανασφραγίστηκαν µε την 

τρίτη «ΝΑ», που µάλλον αντιπροσωπεύει το κοινό νόµισµα Νιγρίτας και 

Σούρπας. 

 

 Το σχήµα «ΝΑ» αφήνει τη Σούρπα δίχως το αυτό καθαυτό δικό της νόµισµα. 

Όµως εκτός της πιθανότητας να χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι και των δυο 

κοινοτήτων , τα κοινά πλέον, νοµίσµατα της Νιγρίτας και της Σούρπας, υπάρχει 
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και η πιθανότητα, κάποια από τα πολλά αταύτιστα µέχρι σήµερα σφραγίσµατα, να 

ανήκει στη Σούρπα ή ακόµα να βρεθεί στο µέλλον το νόµισµα της.  
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