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Οι Αρχειακές Υπηρεσίες της Κρήτης δεν ευτύχησαν να έχουν στις
συλλογές τους τα αρχεία των περιόδων της βενετικής και οθωµανικής
κυριαρχίας παρά τη µακρόχρονη διάρκειά τους. Τα βενετικά αρχεία
στο σύνολό τους µεταφέρθηκαν, µετά την κατάληψη του Χάνδακα το
1669, στη Βενετία, ενώ ελάχιστα τεκµήρια της οθωµανικής περιόδου
σώζονται στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του
Κράτους και στις διάφορες βιβλιοθήκες του νησιού. Συνεπώς, είναι
εξαιρετικής σπουδαιότητας κάθε πληροφορία σχετική µε τον εντοπισµό άγνωστης αρχειακής ύλης, καθώς και η απόκτησή της παλαιότερα
σε µορφή µικροταινιών και ψηφιακών αντιγράφων σήµερα.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το οθωµανικό κατάστιχο ΚΚ.d.827
(1817-1819), το οποίο απόκειται στο Οθωµανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη και η Υπηρεσία µας το απέκτησε σε ψηφιακό αντίγραφο τον Μάιο του 2011. Την ύπαρξή του µάς υπέδειξε ο
ιστορικός Γιάννης Σπυρόπουλος, ο οποίος και το είχε εντοπίσει κατά τις
εκεί έρευνές του. Το κατάστιχο περιέχει διοικητικές αποφάσεις του συµβουλίου του πασά της δυτικής Κρήτης Σεγίντ Εµίν Μεχµέντ Βαχίντ προς
διάφορους φορείς της διοίκησης και αρχηγούς κοινοτήτων των διοικητικών περιφερειών Ρεθύµνου και Χανίων. Θεωρούµε ότι αποτελεί τεκµήριο ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µελέτη της τοπικής ιστορίας, καθώς αφορά
σε µια περίοδο της κρητικής ιστορίας για την οποία οι πρωτογενείς πηγές
είναι ολιγάριθµες. Η δυσκολία όµως της γλώσσας θα καθιστούσε το υλικό
αυτό ανεκµετάλλευτο και απρόσιτο στο ευρύ κοινό. Γι’αυτόν τον λόγο, µε
πρόταση δική µας, ο κ. Σπυρόπουλος ανέλαβε να το µελετήσει και να ετοιµάσει τις περιλήψεις των εγγράφων που συνοδεύονται από ειδικό γλωσσάριο όρων και ευρετήριο προσώπων και τόπων.
Στην εκτενή ιστορική του µελέτη, που προτάσσεται των περιλήψεων, ο
κ. Σπυρόπουλος δεν περιορίστηκε µόνο στην αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού που περιέχεται στις καταχωρίσεις του καταστίχου. Επιπρόσθετα, πραγµατοποίησε διεξοδική έρευνα για τη συλλογή ιστορικών
στοιχείων από άλλες αρχειακές πηγές και τη διασταύρωσή τους µε τις µαρτυρίες του καταστίχου. Αυτό του επέτρεψε να επεκταθεί και να εξετάσει
επιµέρους θεµατικές, όπως τα οθωµανικά αξιώµατα στη διοίκηση της Κρή-
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της, το φοροδοτικό σύστηµα και ο χαρακτήρας του, η σιτική πολιτική της
οθωµανικής αυτοκρατορίας, η διακίνηση ελαιολάδου και σαπουνιού, τα
πελατειακά δίκτυα των γενιτσάρων, η εκδήλωση ποικίλων µορφών βίας
κ.λπ., εντάσσοντας όλα αυτά στο υφιστάµενο θεσµικό, οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής και ανασυνθέτοντας έτσι την εικόνα της δυτικής Κρήτης κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
Σήµερα είµαστε στην ευχάριστη θέση της έκδοσης του παρόντος βιβλίου από τα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νοµού Ρεθύµνης, το οποίο παραδίδοµε
στο αναγνωστικό κοινό µε την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει αξιόλογη
συµβολή στην προώθηση της έρευνας για την τοπική ιστορία, φέρνοντας
στο φως άγνωστα πρόσωπα και πράγµατα, ενώ παράλληλα θα εµπλουτίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Κλείνοντας, θέλοµε να ευχαριστήσοµε τη Γενική Διεύθυνση των Κρατικών Αρχείων της Πρωθυπουργίας
στην Άγκυρα για την άµεση ανταπόκριση στο αίτηµά µας ώστε να αποκτήσοµε το ψηφιακό αντίγραφο του καταστίχου ΚΚ.d.827 και µάλιστα
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. Ξεχωριστά ευχαριστούµε τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Αντώνη Αναστασόπουλο,
αγαπητό συνεργάτη και πολλαπλώς υποστηρικτή του Αρχείου µας επί
σειρά ετών, ο οποίος ανέλαβε ευχαρίστως να προλογίσει την έκδοση,
καθώς και τον ιστορικό Γιάννη Σπυρόπουλο για τον ζήλο, την επιστηµονική ευσυνειδησία και επάρκεια µε την οποία έφερε εις πέρας το δύσκολο έργο της ανάγνωσης και επεξεργασίας του αρχειακού υλικού.
Θερµές ευχαριστίες απευθύνονται στη Διευθύντρια των Γ.Α.Κ. κα
Μαριέττα Μινώτου και την Εφορεία των Γ.Α.Κ. για την απόφασή τους
να εγκρίνουν και να εντάξουν τη µελέτη αυτή στις εκδόσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Το έργο όµως δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς
την οικονοµική υποστήριξη της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισµού, Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, τις οποίες και ευχαριστούµε από τη θέση αυτή.

Ρέθυµνο, Νοέµβριος 2015

Δρ Ασπασία Παπαδάκη
Προϊσταµένη των Γ.Α.Κ. – Αρχείων Ν. Ρεθύµνης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Προλογίζω µε χαρά τον παρόντα τόµο, προϊόν του ερευνητικού
µόχθου του οθωµανολόγου ιστορικού κ. Γιάννη Σπυρόπουλου. Οι
εκτεταµένες περιλήψεις των καταχωρίσεων του προερχόµενου από
το Οθωµανικό Αρχείο της Τουρκικής Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη καταστίχου KK.d.827, καθώς και η ιστορική µελέτη
που προηγείται αυτών, είναι εξαιρετικά σηµαντικές και χρήσιµες
τόσο από τη σκοπιά της κρητικής ιστορίας όσο και από εκείνη της
οθωµανολογικής ιστοριογραφίας.
Ως προς την κρητική ιστορία, η σηµασία του καταστίχου
KK.d.827, που καλύπτει τα έτη 1817-1819 και περιέχει αποφάσεις
του συµβουλίου του πασά-διοικητή της δυτικής Κρήτης, έγκειται στο
ότι παρέχει, µέσα από το πρίσµα της οθωµανικής κρατικής αρχής,
πλήθος πληροφοριών για µια περίοδο που ακόµα δεν έχει µελετηθεί
επαρκώς. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη διοίκηση, την κοινωνία
και την οικονοµία των δυτικών επαρχιών της Κρήτης, καθώς και την
καθηµερινότητα των χριστιανών και µουσουλµάνων κατοίκων τους.
Επιπλέον, καθώς το κατάστιχο καλύπτει µια περίοδο που απέχει πολύ
λίγα χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, αποτελεί
µια πηγή που συµβάλλει στη διερεύνηση των πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το γεγονόςτοµή για την κρητική ιστορία, προσφέροντας τη δυνατότητα για
βαθύτερη κατανόησή του και νέες ερµηνευτικές προσεγγίσεις.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο εκδιδόµενος τόµος καταδεικνύει τη
µεγάλη αξία που έχουν οι οθωµανικές πηγές για την καλύτερη γνώση
της οθωµανικής περιόδου της Κρήτης. Επιπλέον, δείχνει πως οι οθωµανικές πηγές για την κρητική ιστορία παρουσιάζουν ποικιλία και
δεν είναι µόνο οι ιεροδικαστικοί κώδικες, οι οποίοι είναι η κύρια κατηγορία οθωµανικού αρχειακού υλικού που έχει αξιοποιηθεί από τους
µελετητές, έχει δηµοσιευτεί και είναι γνωστή στους ασχολούµενους
και ενδιαφερόµενους για την κρητική ιστορία. Τέλος, ο τόµος αυτός
υπενθυµίζει, σε συνάρτηση µε την παλαιότερη έκδοση από τα Γ.Α.Κ.
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– Αρχεία Ν. Ρεθύµνης οθωµανικού αρχειακού υλικού από τη Βουλγαρία,1 πως οθωµανικές πηγές γενικά για την Κρήτη, αλλά και ειδικά για το Ρέθυµνο, υπάρχουν πλουσιότατες και σηµαντικότατες και
εκτός Ελλάδας, ιδίως στην Κωνσταντινούπολη και τη Σόφια.
Ως προς την οθωµανολογική του πτυχή, η παρούσα έκδοση είναι
σηµαντική γιατί ελάχιστα κατάστιχα της οθωµανικής επαρχιακής διοίκησης είναι γνωστά2 και το δηµοσιευόµενο εδώ είναι ίσως το
πρώτο του είδους του. Παρουσιάζει επιπλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γιατί αποτυπώνει τη σχέση της διοίκησης µε τους υπηκόους της σε
µια εποχή κατά την οποία η οθωµανική κεντρική εξουσία εφάρµοζε
µια συστηµατική πολιτική ενίσχυσης του ελέγχου της επί των επαρχιών. Κατά συνέπεια, ο ανά χείρας τόµος συµβάλλει στην καλύτερη
κατανόηση της ιστορίας της οθωµανικής περιφέρειας σε µια κρίσιµη
περίοδο και προσφέρει υλικό που είναι χρήσιµο όχι µόνο για την
ιστορία της Κρήτης, αλλά και για µια συγκριτική εξέταση των οθωµανικών επαρχιών και της σχέσης τους µε το κράτος κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα.
Ο κ. Σπυρόπουλος είναι άξιος συγχαρητηρίων τόσο γιατί εντόπισε αυτή τη σηµαντική πηγή στην Κωνσταντινούπολη όσο και γιατί
την επεξεργάστηκε και την παρουσιάζει εδώ µε τρόπο υποδειγµατικό. Αφενός οι περιλήψεις των καταχωρίσεων του καταστίχου επιτρέπουν στον αναγνώστη να προσπελάσει το περιεχόµενό του,
αφετέρου η συστηµατική ιστορική ανάλυση που προηγείται των περιλήψεων διευκολύνει την ερµηνεία των καταχωρίσεων και του καταστίχου στο σύνολό του εντάσσοντάς το στο πλαίσιο της εποχής
του. Ο κ. Σπυρόπουλος αποφοίτησε από το Τµήµα Ιστορίας Εθνολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης και στη συνέχεια
1. Οθωµανικά δηµόσια έγγραφα του Ρεθύµνου (1659-1898), περιλήψεις εγγράφων:
Μαρία Βαρούχα – Φωτεινή Χαιρέτη, επιστηµονική επιµέλεια: Ασπασία Παπαδάκη,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Ρεθύµνης, Ρέθυµνο 2008.
2. Για ένα άλλο παράδειγµα καταστίχου της επαρχιακής διοίκησης, αν και όχι της
ίδιας κατηγορίας µε το εκδιδόµενο εδώ, βλ. Michael Ursinus, Grievance Administration (Şikayet) in an Ottoman Province: The Kaymakam of Rumelia’s ‘Record Book of
Complaints’ of 1781-1783, Routledge Curzon, Λονδίνο 2005.
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
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ολοκλήρωσε επιτυχώς το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Τουρκολογία του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τη διδακτορική διατριβή του
την εκπόνησε κι εκείνη στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε υποτροφία του προγράµµατος «Ηράκλειτος ΙΙ» υπό την επίβλεψή µου, γεγονός για το οποίο νιώθω ιδιαιτέρως
τυχερός. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική του εργασία είχε ως θέµα τη
δουλεία στην Κρήτη και η διδακτορική του διατριβή τους γενίτσαρους της Κρήτης από τα µέσα του 18ου αιώνα ως τη διάλυση του
σώµατος το 1826. Πρόκειται για δύο σηµαντικές µελέτες, ουσιαστικότατες συµβολές στην έρευνα: και στη µία και στην άλλη ο κ. Σπυρόπουλος χρησιµοποίησε πρωτότυπο οθωµανικό αρχειακό υλικό και
προχώρησε σε πρωτότυπες και έγκυρες ιστορικές αναλύσεις. Οι δηµοσιεύσεις του σε γνωστά διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους, οι συµµετοχές του σε διεθνή συνέδρια και οι
υποτροφίες και τα βραβεία που του έχουν χορηγηθεί και στη διάρκεια
των σπουδών του και µετά την ολοκλήρωσή τους, δείχνουν τη διεθνή
αναγνώριση της οποίας χαίρει το έργο του κ. Σπυρόπουλου.
Συγχαρητήρια αξίζουν όµως και στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύµνης
και ειδικότερα στην επί πολλά έτη προϊσταµένη τους κ. Ασπασία Παπαδάκη, επίσης καταξιωµένη ιστορικό, η οποία αντιλήφθηκε την
εξαιρετική σηµασία του καταστίχου KK.d.827, δέχτηκε µε προθυµία
να το περιλάβει στις εκδόσεις των Γ.Α.Κ. και ανέλαβε την επιστηµονική επιµέλεια του τόµου. Η κ. Παπαδάκη έχει δώσει πολλά άλλα
δείγµατα της ευαισθησίας της για την ανάδειξη της ιστορίας του Ρεθύµνου, µεταξύ των οποίων και η έκδοση που αναφέρθηκε παραπάνω του αρχειακού υλικού από τη Σόφια. Οφείλουµε, σε αυτό το
πλαίσιο, να της αναγνωρίσουµε την ευρύτητα του πνεύµατος µε την
οποία αντιµετωπίζει το θεσµικό ρόλο του ιστορικού αρχείου του
οποίου προΐσταται, όχι µόνο ως ενός αποθετηρίου αρχειακών πηγών,
αλλά ως ενός πόλου ιστορικής γνώσης που καθιστά προσβάσιµες στο
κοινό και ιστορικές πηγές που φυλάσσονται εκτός Ρεθύµνου, αλλά
είναι σηµαντικές για την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειάς της.
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Καταλήγοντας, η έκδοση του καταστίχου KK.d.827 αποτελεί ένα
σπουδαίο εκδοτικό γεγονός που φέρνει στο φως νέα στοιχεία για µια
κρίσιµη περίοδο της ιστορίας της Κρήτης και αναδεικνύει τη σηµασία των οθωµανικών πηγών για τη µελέτη της ιστορίας του νησιού
γενικά και του Ρεθύµνου ειδικότερα.

Αντώνης Αναστασόπουλος
Επίκουρος καθηγητής οθωµανικής ιστορίας
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης
Συνεργαζόµενο µέλος Δ.Ε.Π. Ινστιτούτου
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Ένα σοβαρό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει οποιοσδήποτε
ασχολείται µε την καταγραφή τουρκικών ονοµάτων και λέξεων στο
πλαίσιο µιας εργασίας στα ελληνικά είναι η µεταγραφή τους. Μολονότι πολλά τουρκικά τοπωνύµια και ανθρωπωνύµια, καθώς και διάφοροι όροι έχουν εξελληνιστεί και κάποιες φορές έχουν περάσει στο
ελληνικό λεξιλόγιο, συχνά παρουσιάζεται το φαινόµενο σε µια εργασία να πρέπει να χρησιµοποιηθούν και λέξεις που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό ή που η εξελληνισµένη τους µορφή είναι ελάχιστα
γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό.
Κατά την επιλογή ενός συστήµατος µεταγραφής τουρκικών λέξεων στα ελληνικά ο ιστορικός πρέπει να έχει δύο βασικούς στόχους:
πρώτον, να δηµιουργήσει ένα κείµενο που να ρέει χωρίς να αναγκάζει τον αναγνώστη να παρακολουθεί έναν αυστηρό µεταγραµµατισµό, ο οποίος αποκτά περισσότερο νόηµα στο πλαίσιο ενός έργου
φιλολογικού χαρακτήρα.1 Δεύτερον, ο ιστορικός οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν προηγηθεί στον
κλάδο του και να συµβάλλει στην προσπάθεια δηµιουργίας ενός κοινώς αποδεκτού συστήµατος µεταγραφής, που όχι µόνο θα βοηθήσει
τους µελλοντικούς ερευνητές να διαµορφώσουν µια κοινή γλώσσα
επικοινωνίας στο αντικείµενο, αλλά και θα διευκολύνει τον µη εξειδικευµένο αναγνώστη που ασχολείται µε την ιστορία µιας περιοχής
ή ενός θεσµού να ταυτίσει ευκολότερα τους κοινούς όρους που απαντούν στα διάφορα κείµενα της βιβλιογραφίας.
Η εργασία αυτή δεν δηµιουργήθηκε σε παρθένο έδαφος. Χιλιάδες
σελίδες έχουν γραφτεί µέχρι σήµερα στα ελληνικά για την ιστορία της
οθωµανικής Κρήτης και οι περισσότεροι τουρκικοί όροι που απαντούν εδώ έχουν ήδη µεταγραφεί και χρησιµοποιηθεί στη σχετική βι1. Ωστόσο ας διευκρινιστεί ότι, ενώ πρέπει να αποφεύγεται ο βοµβαρδισµός του αναγνώστη µε δεκάδες άκλιτες ξένες λέξεις, που συχνά δηµιουργούν σύγχυση ως προς το
γένος και τον αριθµό τους, από την άλλη πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε η µεταγραφή
να µην παίρνει τη µορφή άκριτου εξελληνισµού κάθε τουρκικής λέξης που απαντά στο
κείµενο.
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βλιογραφία. Θεωρήσαµε λοιπόν σκόπιµο να µην αποκλίνουµε ιδιαίτερα από την παράδοση αυτή, αλλά να προσπαθήσουµε να εντάξουµε
την έκδοση αυτή όσο το δυνατό περισσότερο στη µορφολογία των
προγενέστερων κειµένων, διευκολύνοντας έτσι τον αναγνώστη που
ασχολείται µε την ιστορία του νησιού. Ως βασικό οδηγό στο εγχείρηµά µας αυτό χρησιµοποιήσαµε, αφενός, τη σειρά µεταφράσεων των
ιεροδικαστικών κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου που
έχουν εκδοθεί από τη Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη κατά τα έτη
2003-2010 και, αφετέρου, την έκδοση περιλήψεων των οθωµανικών
εγγράφων που φυλάσσονται σε µορφή µικροταινιών στα Γ.Α.Κ. –
Αρχεία Ν. Ρεθύµνης.2 Οι περισσότερες τουρκικές λέξεις λοιπόν µεταγράφηκαν όπως στους τόµους αυτούς, µε την εξαίρεση συγκεκριµένων όρων ο εξελληνισµός των οποίων θα µπορούσε, κατά την
άποψή µας, να προκαλέσει σύγχυσή τους µε σύγχρονες λέξεις που
χρησιµοποιούνται στα ελληνικά και έχουν διαφορετική σηµασία.3
Για τη µεταγραφή των µουσουλµανικών κύριων ονοµάτων που
απαντούν στις πηγές, ωστόσο, προτιµήθηκε αυτά να αποδοθούν σύµφωνα µε πιο αυστηρούς κανόνες προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση που προκαλείται στην περίπτωση ονοµάτων που στα ελληνικά
και τα τουρκικά µπορεί να καταγράφονταν µε δύο ή και περισσότερους τρόπους, ανάλογα µε την προέλευση της πηγής και την καταγωγή των ατόµων που τα έφεραν (π.χ. Μεχµέντ, Μεχµέτ, Μεµέτ,
Μωάµεθ). Έτσι, έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί όσο το δυνατό πιστότερα η παλιά τουρκική µορφή αυτών των ονοµάτων κατά τη µε2. Ελένη Καραντζίκου και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας (1669/73-1750/67), επιµ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2003· Μαρία Βαρούχα,
Φωτεινή Χαιρέτη και Μαρίνος Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέµπτος κώδικας,
2 τ., επιµ. Ε. Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2008· Γκιουλσούν Αϊβαλή, Φωτεινή Χαιρέτη,
Πηνελόπη Φωτεινού και Μαρίνος Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τέταρτος κώδικας, 2 τ., επιµ. Ε.Α. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2010· Μαρία Βαρούχα και Φωτεινή Χαιρέτη, Οθωµανικά δηµόσια έγγραφα του Ρεθύµνου (1659-1898), επιµ. Α. Παπαδάκη,
Ρέθυµνο 2008.
3. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν, π.χ., οι όροι εφέντι και χαλιφέ, τίτλοι που αποδίδονταν σε µέλη της τάξης των ουλεµάδων και σε γραµµατείς, των οποίων η µετατροπή
σε «εφέντης» και «χαλίφης» αντίστοιχα θεωρήθηκε ότι είναι πιθανότερο να δηµιουργήσει πρόβληµα παρά να διευκολύνει τον αναγνώστη.
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ταγραφή τους στο ελληνικό αλφάβητο, χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να
είναι απολύτως εφικτό, καθώς δεν υπάρχουν φωνητικές αξίες που να
µπορούν να αποδώσουν απόλυτα στα ελληνικά κάποιους ήχους της
τουρκικής γλώσσας. Γι’ αυτόν τον λόγο εδώ επιλέχθηκαν ανά περίπτωση οι ελληνικοί φθόγγοι που θεωρούµε ηχητικά πλησιέστερους
στους αντίστοιχους φθόγγους που χρησιµοποιούνται στα τουρκικά
για την απόδοση των λέξεων που περιέχονται στο κείµενο:

Οθ.  = جτουρκ. c = τζ παχύ (όπως στο αγγλικό justice). Εδώ µεταγράφεται τζ.
Οθ.  = چτουρκ. ç = τσ παχύ (όπως στο αγγλικό chance). Εδώ µεταγράφεται τσ.
Οθ.  غή  = كτουρκ. ğ = επιµηκύνει το προηγούµενο φωνήεν, ενώ σε
κάποιες λέξεις έχει την αξία ελαφρού γ. Εδώ στην πρώτη περίπτωση
παραλείπεται, ενώ στη δεύτερη µεταγράφεται γ.
Οθ.  = يτουρκ. ı = όπως στο London. Εδώ µεταγράφεται ι.
Οθ.  = وτουρκ. ö = γερµανικό ö. Εδώ µεταγράφεται ο, εκτός αν προηγείται ουρανικό σύµφωνο, οπότε µεταγράφεται ιο.
Οθ.  = وτουρκ. ü = γαλλικό u. Εδώ µεταγράφεται ου, εκτός αν προηγείται ουρανικό σύµφωνο, οπότε µεταγράφεται ιου.
Οθ.  = شτουρκ. ş = σ παχύ (όπως στο αγγλικό share). Εδώ µεταγράφεται σ.
Τα αραβικά γράµµατα µεταγράφτηκαν µε βάση την προφορά τους
στα τουρκικά (για παράδειγµα τα ﮦ, ح,  خµεταγράφτηκαν χ και τα ز,
ذ, ض,  ظµεταγράφτηκαν ζ). Όλα τα διπλά σύµφωνα απλοποιήθηκαν
σε µονά κατά τη µεταγραφή τους (για παράδειγµα Αµπντουλάχ αντί
Αµπντουλλάχ [Abdüllah]).
Στη µεταγραφή των ονοµάτων ακολουθήθηκε η ορθογραφία των
οθωµανικών καταστίχων ακόµα και για τα ονόµατα των οποίων η σύγχρονη γραπτή απόδοση εκφράζει άλλες ηχητικές αξίες σε σύγκριση µε
τον παλιό τρόπο γραφής τους (για παράδειγµα «Μουράντ» [ ]مرادαντί
του σύγχρονου «Μουράτ» [Murat]). Επίσης, προτιµήθηκε τα διάφορα
οθωµανικά ανθρωπωνύµια να αποδοθούν σύµφωνα µε τους παραπάνω
κανόνες, ακόµα και αν η εξελληνισµένη τους µορφή είναι αρκετά διαδεδοµένη (για παράδειγµα «Χιουσεΐν» αντί «Χουσεΐν» ή «Χουσεήν»,
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«Ιµπραχίµ» αντί «Ιµπραήµ» και «Αλί» αντί «Αλής»), ενώ αντίστοιχα
διατήρησαν και την άκλιτή τους µορφή. Ωστόσο, όταν κάποιο µουσουλµανικό οικογενειακό όνοµα που απαντά στις οθωµανικές πηγές
χαρακτηρίζει αποκλειστικά τα µέλη κάποιας κρητικής οικογένειας (σε
αντίθεση µε τα κύρια µουσουλµανικά ονόµατα που δίνονταν τόσο σε
κρητικούς όσο και σε µη κρητικούς µουσουλµάνους) και έχει εξελληνισµένη µορφή την οποία διασώζουν ελληνικές πηγές (π.χ. Καούρης),
τότε επιλέγεται η µορφή του αυτή, εκτός αν το ίδιο όνοµα σηµειώνεται στην οθωµανική πηγή µε την προσθήκη δεύτερου συνθετικού δηλωτικού καταγωγής (-ογλού/-ζαντέ), οπότε ακολουθείται κανονικά το
προαναφερθέν σύστηµα µεταγραφής (π.χ. Καούρογλου). Τέλος, τίτλοι
οι οποίοι έχουν εξελληνισµένη µορφή, όπως µπέης και αγάς, διατηρούν τη µορφή τους αυτή ακόµα και όταν παρουσιάζονται στην πηγή
ως αναπόσπαστο µέρος ενός µουσουλµανικού κύριου ονόµατος (π.χ.
Ιµπραχίµ Μπέης).
Για τη µεταγραφή των οθωµανικών λέξεων από το αραβικό στο
λατινικό αλφάβητο χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα του τουρκικού/οθωµανικού-αγγλικού λεξικού Redhouse.4
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, στο τέλος παρατίθεται γλωσσάρι µε τις οθωµανικές λέξεις οι οποίες απαντούν µε κάποια συχνότητα στο βιβλίο, ακόµα και αν αυτές έχουν ήδη επεξηγηθεί στο
κυρίως κείµενο.

4. Redhouse Sözlüğü: Türkçe/Osmanlıca-İngilizce, Κωνσταντινούπολη 1997.
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Όλες οι κοινωνίες συντηρούν έναν θησαυρό ιστοριών και µύθων
που αθροιστικά προσδίνουν ιστορικό νόηµα στην ύπαρξή τους. Οι
ιστορίες αυτές αποτελούνται συνήθως από ένα µείγµα αληθινών και
φανταστικών γεγονότων και ενισχύονται από τη συλλογική αίσθηση
θριάµβου αυτών που παραµένουν, αλλά και από την απώλεια της πολύτιµης συλλογικής µνήµης όσων εξαφανίζονται από τον ιστορικό
χώρο.1 Η Ελλάδα ως χώρα, η Κρήτη ως νησί και οι επιµέρους περιοχές τους έχουν και αυτές τις δικές τους ιστορίες να διηγηθούν, ιστορίες που, όπως συµβαίνει πάντα, είναι αδύνατο να ξεφύγουν από
στερεότυπα, γενικεύσεις και υποθέσεις, ειδικά όταν αναφέρονται σε
εποχές κατά τις οποίες η καταγραφή γεγονότων ήταν εξαιρετικά ελλιπής. Πολλές από τις γνώσεις µας σχετικά µε την ιστορία της προεπαναστατικής Κρήτης βασίζονται σε προφορικές παραδόσεις που
διασώθηκαν από ιστορικούς, ιστοριοδίφες και φιλολόγους σε µεταγενέστερες περιόδους και, ελλείψει άλλων πηγών, ελάχιστα έχουν
ελεγχθεί ως προς την ακρίβειά τους. Χάρη στη µελέτη γραπτών πρωτογενών µαρτυριών, όπως τα περιηγητικά κείµενα, οι προξενικές αλληλογραφίες και τα επίσηµα κατάστιχα των διαφόρων υπηρεσιών που
έδρευαν στο νησί, είµαστε σε θέση να ανασυνθέσουµε κάποια από τα
γεγονότα που έχουν διασωθεί στην ιστορική µνήµη, αναθεωρώντας
και συµπληρώνοντας στοιχεία που αναδεικνύουν νέες πτυχές των ήδη
γνωστών αφηγήσεων. Αυτή είναι ίσως η σηµαντικότερη συµβολή του
καταστίχου ΚΚ.d.827, καθώς αφορά µια περίοδο της κρητικής ιστορίας για την οποία οι πρωτογενείς πηγές είναι ελάχιστες.
Μέχρι τα µέσα του 20ού αιώνα η συντριπτική πλειονότητα των
ιστορικών κειµένων που αφορούσαν την προεπαναστατική οθωµανική Κρήτη βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ελληνικές πηγές και
ευρωπαϊκά περιηγητικά κείµενα, τα οποία συνήθως δεν άφηναν παρά
ελάχιστο περιθώριο για την παρουσίαση των θέσεων και της οπτικής
των ντόπιων µουσουλµάνων και της οθωµανικής διοίκησης του νη1. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread
of Nationanlism, Λονδίνο 2006, 191-210.
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σιού. Αυτό άρχισε να αλλάζει ριζικά από τη δεκαετία του 1970, όταν
ο αείµνηστος Νικόλαος Σταυρινίδης πραγµατοποίησε την έκδοση των
µεταφράσεων 2.840 καταχωρίσεων των οθωµανικών ιεροδικαστικών
καταστίχων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (στο εξής ΤΑΗ) που
φυλάσσεται στη Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.2 Από
τότε ακολούθησαν µια σειρά από επιστηµονικές εκδόσεις οι οποίες
χρησιµοποίησαν τόσο τις µεταφράσεις του Σταυρινίδη όσο και άλλες
πηγές του ΤΑΗ, συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας νέας θεώρησης
της περιόδου και τοποθετώντας για πρώτη φορά την ιστορία του νησιού στο οθωµανικό πλαίσιο.3 Ωστόσο, παρά την ανεκτίµητη ιστορική αξία τους, οι οθωµανικές πηγές που βρίσκονται στο ΤΑΗ
αφορούν µόνο το ανατολικό τµήµα της επαρχίας, δηλαδή τη διοικητική περιφέρεια του Χάνδακα, και ως εκ τούτου η χρήση τους θέτει
σηµαντικούς περιορισµούς στον ερευνητή της κρητικής ιστορίας.
Πριν από την Επανάσταση του 1821 η οθωµανική Κρήτη χωριζόταν σε τρεις διοικητικές περιφέρειες, αυτές του Χάνδακα, του Ρεθύµνου και των Χανίων. Κάθε µία από τις τρεις περιοχές είχε έναν
ιεροδίκη, τον καδή, ο οποίος ήταν υπεύθυνος, µεταξύ άλλων, για την
τήρηση καταστίχων όπου πρωτοκολλούνταν δικαστικές υποθέσεις,
συµβολαιογραφικές πράξεις, διατάγµατα και διοικητικές πράξεις της
τοπικής και κεντρικής οθωµανικής διοίκησης. Χάρη στις προσπάθειες δύο κυρίως ανθρώπων, του διευθυντή του Μεταφραστικού Γραφείου Ηρακλείου Γεωργίου Οικονοµίδη και του Σταυρινίδη, τα
ιεροδικαστικά κατάστιχα της περιφέρειας του Χάνδακα διασώθηκαν
και αποτελούν σήµερα το µεγαλύτερο κοµµάτι του ΤΑΗ. Δυστυχώς
όµως, το ίδιο δεν συνέβη και µε τα κατάστιχα που παράχθηκαν και
φυλάσσονταν στο Ρέθυµνο και στα Χανιά, τα οποία στο µεγαλύτερο
µέρος τους καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των πολεµικών συγκρούσεων που έλαβαν χώρα στο νησί στα τέλη του 19ου και στα
2. Νικόλαος Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, τ. 1-5, Ηράκλειο 1975-1985.
3. Για κάποιες από τις σηµαντικότερες τέτοιες εκδόσεις σχετικά µε την οθωµανική
Κρήτη, βλ. Antonis Anastasopoulos, “Preface”, στο Α. Anastasopoulos (επιµ.), The Eastern Mediterranean under Ottoman Rule: Crete, 1645-1840. Halcyon Days in Crete VI.
A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2006, Ρέθυµνο 2008, xviii-xix, xxiv-xxvii.
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µέσα του 20ού αιώνα.4 Η καταστροφή των δύο αυτών αρχείων είχε
ως αποτέλεσµα οι γνώσεις µας σχετικά µε την ιστορία της προεπαναστατικής δυτικής Κρήτης να είναι πολύ περιορισµένες σε σχέση µε
αυτές του ανατολικού της τµήµατος και να βασίζονται κυρίως σε περιηγητικές πηγές που, χωρίς τη χρήση δεδοµένων που προκύπτουν
από επίσηµα έγγραφα, δεν αρκούν για την ιστορική ανασύσταση της
κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής της περιοχής.
Παρά την απογοητευτική έλλειψη οθωµανικών καταστίχων που να
αφορούν στην ιστορία της δυτικής Κρήτης, κατά τη διάρκεια έρευνας
που πραγµατοποιήσαµε στο Οθωµανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας
στην Κωνσταντινούπολη (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, στο εξής ΒΟΑ)
καταφέραµε να ανακαλύψουµε µια πηγή µοναδικού ιστορικού ενδιαφέροντος, το κατάστιχο KK.d.827, το οποίο περιέχει διοικητικές αποφάσεις του συµβουλίου του πασά της δυτικής Κρήτης κατά το
διάστηµα 1817-1819. Η σηµασία του KK.d.827 για την ιστορία του
νησιού είναι πραγµατικά µεγάλη για µια σειρά από λόγους: κατά πρώτον, µε βάση όσα γνωρίζουµε µέχρι στιγµής, αποτελεί το µοναδικό σωζόµενο κατάστιχο που αφορά την οθωµανική Κρήτη και έχει παραχθεί
από τη διοικητική υπηρεσία κάποιου πασά. Δεύτερον, περιέχει µια
σειρά από διοικητικές αποφάσεις που ακολουθούν η µία την άλλη σε
αδιάλειπτη χρονική αλληλουχία, επιτρέποντάς µας να παρακολουθήσουµε το µεγαλύτερο µέρος των διοικητικών εξελίξεων στην περιοχή.
Τρίτον, θεµατικά απαρτίζεται από πληθώρα αποφάσεων που φωτίζουν
δεκάδες πτυχές της καθηµερινότητας της δυτικής Κρήτης, όπως φορολογικά ζητήµατα, απογραφές υπαλλήλων και στρατιωτών σε φρούρια του νησιού, διαχείριση της προµήθειας δηµητριακών, επιβολή
ποινών και διαταγµάτων της κεντρικής διοίκησης, τήρηση της δηµό4. Σύµφωνα µε τον Σταυρινίδη, οι ιεροδικαστικοί κώδικες των Χανίων καταστράφηκαν κατά την πυρπόληση της πόλης από χριστιανούς επαναστάτες το 1897, ενώ
αυτοί του Ρεθύµνου από έλληνες αντιστασιακούς κατά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 1, κβ΄. Ένας αριθµός από αυτούς τους κώδικες
έχουν ωστόσο σωθεί και για κάποιο διάστηµα φυλάσσονταν στην Κωνσταντινούπολη·
Nuri Adıyeke και Ayşe Nükhet Adıyeke, “Newly Discovered in Turkish Archives: Kadi
Registers and Other Documents on Crete”, Turcica 32 (2000), 447-463. Δυστυχώς, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι τα κατάστιχα αυτά έχουν πια µεταφερθεί στην Άγκυρα
και δεν είναι στη διάθεση των ερευνητών.
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σιας τάξης, επίλυση διακοινοτικών συγκρούσεων, επισκευή και συντήρηση δικτύων υδροδότησης, κυβερνητικών κτιρίων και οχυρώσεων,
επιβολή εµπορικών απαγορεύσεων, διαχείριση διπλωµατικών ζητηµάτων σχετικά µε ξένους εµπόρους κ.ά. Τέλος, το περιεχόµενό του καλύπτει µια περίοδο που σταµατά µόλις δύο χρόνια πριν από την έναρξη
της Επανάστασης του 1821 στο νησί και µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες για τις εξελίξεις που οδήγησαν σ’ αυτήν. Αν προσθέσουµε όλα
τα παραπάνω στην προαναφερθείσα έλλειψη καταστίχων σχετικών µε
την προεπαναστατική περίοδο της δυτικής Κρήτης, γίνεται κατανοητό
ότι το KK.d.827 αποτελεί µια πηγή ιδιαίτερης σηµασίας, η οποία είναι
απαραίτητο να αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχούς επιστηµονικής µελέτης. Σκοπός της παρούσας έκδοσης λοιπόν είναι να καταστήσει το
περιεχόµενο της πηγής προσιτό στους ερευνητές, ακόµα και σε όσους
δεν είναι εξοικειωµένοι µε την ανάγνωση οθωµανικής παλαιογραφίας,
αλλά και να αποτελέσει µια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης των ιστορικών πληροφοριών που περιέχονται στο κατάστιχο µε όσα γνωρίζουµε
µέχρι σήµερα για την προεπαναστατική οθωµανική Κρήτη. Πριν προχωρήσουµε όµως στην εξέταση του καταστίχου, κρίνεται σκόπιµο να
αναφερθούµε σύντοµα στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο δηµιουργήθηκε και στον πασά που ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξή του.
Από τον «Πνιγάρη» στον Βαχίντ Πασά. Η Κρήτη στη δίνη
της συγκεντρωτικής πολιτικής του Μαχµούντ Β΄

Μέχρι τον 16ο αιώνα, κύριοι εκπρόσωποι της σουλτανικής κυβέρνησης στις επαρχίες του κράτους θεωρούνταν οι πασάδες-διοικητές,5 οι οποίοι χάρη στη θέση τους αυτή είχαν καταφέρει να
συγκεντρώσουν σηµαντική εξουσία. Σύµφωνα µε τον ιστορικό Halil
İnalcık, από τον 17ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη, ερµηνεύοντας την
ανάπτυξη της εξουσίας τους ως απειλή για τη δική της κυριαρχία
5. Ο τίτλος του πασά ήταν ένας από τους υψηλότερους βαθµούς που µπορούσαν να
δοθούν σε αξιωµατικούς και αξιωµατούχους του οθωµανικού κράτους. Οι πασάδες χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση τους στη διοικητική ιεραρχία της
Αυτοκρατορίας, στους πασάδες µίας, δύο και τριών ιππουρίδων. Ο αριθµός ιππουρίδων
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στην περιφέρεια του κράτους, κατέβαλλε προσπάθειες για τον περιορισµό της δύναµής τους, παραχωρώντας µεγαλύτερη διοικητική
αυτονοµία σε άλλους αξιωµατικούς και αξιωµατούχους των επαρχιών.6 Μολονότι η ενέργεια αυτή του κέντρου µπόρεσε πράγµατι να
περιορίσει τη δύναµη των πασάδων, επρόκειτο, σε συνδυασµό µε µια
σειρά άλλων εξελίξεων του 17ου και του 18ου αιώνα, να ανοίξει τον
δρόµο για τη σταδιακή ανάδυση ισχυρών τοπικών ελίτ που λειτουργούσαν ως φυγόκεντρες δυνάµεις στην περιφέρεια του κράτους.7 Η
ανάδειξη των επαρχιακών αυτών ελίτ ως σηµαντικών διοικητικών
παραγόντων και αυτόνοµων κέντρων οικονοµικής εξουσίας είχε ως
αποτέλεσµα η κεντρική κυβέρνηση να στραφεί στις αρχές του 19ου
αιώνα για βοήθεια στις δυνάµεις που στο παρελθόν η ίδια είχε προσπαθήσει να περιορίσει.8 Λίγα χρόνια µετά την άνοδο του σουλτάνου
(tuğ) που ο κάθε πασάς έφερε στο κράνος και στο κοντάρι της σηµαίας του συµβόλιζε
τον βαθµό του· Stanford J. Shaw και Ezel Kural-Shaw, History of the Ottoman Empire
and Modern Turkey, τ. 1, Κέιµπριτζ 1976, 25, 40, 118, 122, 125, 130. Η κατηγορία των
τριών ιππουρίδων αποτελούνταν από ανώτατους αξιωµατούχους, οι οποίοι ονοµάζονταν βεζίρηδες (vezir) και µπορούσαν να διορίζονται διοικητές στις σηµαντικότερες
επαρχίες και διοικητικές περιφέρειες του κράτους, µία από τις οποίες ήταν και τα
Χανιά. Στο Ρέθυµνο όµως διοριζόταν συνήθως πασάς δύο ιππουρίδων, ο οποίος έφερε
τον κατώτερο τίτλο του µιρµιράν (mîrmîran).
6. Halil İnalcık, “Centralization and Decentralization in OttomanAdministration”, στο
T. Naff και R. Owen (επιµ.), Studies in Eighteenth Century Islamic History, Λονδίνο και
Άµστερνταµ 1977, 27-28. Ένα πρόβληµα µε αυτό το σχήµα είναι πως στηρίζεται στην
παραδοχή ότι η κεντρική κυβέρνηση ήταν κάτι ενιαίο και µε συνέχεια, χωρίς φατρίες και
αντικρουόµενα συµφέροντα στο εσωτερικό της. Για περαιτέρω ανάλυση του τι συνέβαινε στην Κρήτη, βλ. Γιάννης Σπυρόπουλος, «Κοινωνική, διοικητική, οικονοµική και
πολιτική διάσταση του οθωµανικού στρατού: οι γενίτσαροι της Κρήτης, 1750-1826»,
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2014, 30-37.
7. Ariel Salzmann, “An Ancien Régime Revisited: ‘Privatization’ and Political Economy in the Eighteenth Century Ottoman Empire”, Politics and Society 21/4 (1993),
409· Ali Yaycıoğlu, “The Provincial Challenge: Regionalism, Crisis, and Integration in
the Late Ottoman Empire (1792-1812)”, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Harvard
University, Κέιµπριτζ Μασ. 2008, 70-120.
8. Φυσικά δεν πρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι η οθωµανική κυβέρνηση, οι επαρχιακές ελίτ και οι πασάδες-διοικητές αποτελούσαν πάντα οµοιογενείς και διακριτές
οµάδες µε σαφή συνέχεια στον χώρο και τον χρόνο. Οι διαδικασίες που αναφέρονται
περιληπτικά εδώ έλαβαν χώρα µέσα σε εκατονταετίες, ήταν σύνθετες και περιλάµβαναν δυνάµεις που δεν παρέµεναν πάντα οµοιόρφες.
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Μαχµούντ Β΄ στον οθωµανικό θρόνο (1808), η Κωνσταντινούπολη
ενεπλάκη σε µια βίαιη εκστρατεία αποδυνάµωσης των προυχόντων
της περιφέρειας του κράτους, χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά ως
όπλο τους πασάδες που αποστέλλονταν εκεί από το παλάτι ως επαρχιακοί διοικητές.9 Είναι σ’ αυτήν τη φάση της οθωµανικής ιστορίας
που συντάσσεται το κατάστιχο ΚΚ.d.827.
Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, ο 18ος αιώνας σηµατοδότησε την
αύξηση της επιρροής των ντόπιων µουσουλµανικών συµφερόντων όχι
µόνο στην οικονοµική, αλλά και στην πολιτική ζωή της Κρήτης και τη
δηµιουργία µιας ολοένα πιο στενής σχέσης εξάρτησης της κεντρικής
κυβέρνησης από τις ντόπιες ελίτ για τη συλλογή των φόρων και τη διοίκηση της επαρχίας. Αυτή η τάση «αποκέντρωσης» της πολιτικής και
οικονοµικής εξουσίας στο νησί είχε και άλλες πτυχές και εξαρτιόταν
από µια σειρά παραγόντων. Ο σηµαντικότερος ίσως από αυτούς συνδεόταν µε την εντόπια ταυτότητα που σταδιακά αποκτούσαν οι µονάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων που έδρευαν στην Κρήτη.
Μολονότι οι αυτοκρατορικοί γενίτσαροι ήταν σώµα που είχε τη
µόνιµή του βάση στην Κωνσταντινούπολη και λόχους που παραδοσιακά διορίζονταν προσωρινά σε διάφορες επαρχίες, λίγο πριν από τα
µέσα του 18ου αιώνα οι ολιγοετείς περιοδικές µεταθέσεις τους στην
περιφέρεια του οθωµανικού κράτους άρχισαν να σταθεροποιούνται,
µε αποτέλεσµα ορισµένοι λόχοι να αποκτήσουν σχεδόν µόνιµη παρουσία στην Κρήτη. Για τους στρατιώτες και τους αξιωµατικούς των
γενιτσαρικών λόχων ήταν πια σαφές ότι τα συµφέροντά τους ήταν
συνδεδεµένα µε το νησί και, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη σχέσεων µε
τον ντόπιο πληθυσµό, την τοπική διοίκηση και οικονοµία αποκτούσε
καθοριστική σηµασία για την επιβίωσή τους. Εκµεταλλευόµενοι
αυτήν την εξέλιξη, προέβησαν µε µεγαλύτερη ασφάλεια σε εκτεταµένες και σταθερές επενδύσεις στην ντόπια οικονοµία, επωφελούµενοι παράλληλα από γενιτσαρικά προνόµια, όπως η ειδική
9. Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 331-336· Huseyin Sukru Ilicak, “A
Radical Rethinking of Empire: Ottoman State and Society during the Greek War of Independence (1821-1826)”, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Harvard University,
Κέιµπριτζ Μασ. 2011, 39-69.
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δωσιδικία, που τους προσέφερε σηµαντική προστασία ενάντια στις
επιβουλές των κεντρικά διορισµένων πασάδων και καδήδων. Παράλληλα, χρησιµοποιούσαν στρατιωτικούς θεσµούς, όπως οι φρουρές στην ύπαιθρο και οι αστυνοµικές περίπολοι στις πόλεις, για να
προστατεύουν τις επενδύσεις αυτές, δανείζονταν χρήµατα από τους
γενιτσαρικούς λόχους και δηµιουργούσαν πελατειακά δίκτυα εντός
και εκτός του νησιού για να τις ενισχύουν και να τις επεκτείνουν.
Εκτός τούτου, η µονιµοποίηση των γενιτσαρικών λόχων στην
Κρήτη προσέφερε σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες και για τα κοινά
ταµεία των τελευταίων, που µπορούσαν πια να διατηρούν και να διαχειρίζονται ακίνητες περιουσίες στο νησί, αλλά και να προβαίνουν σε
µεγάλης κλίµακας έντοκο δανεισµό προς τον ντόπιο πληθυσµό χωρίς
τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων λόγω κάποιας οριστικής µετάθεσης. Όλα τα παραπάνω έδωσαν στους λόχους κατά τον 18ο αιώνα
τοπικό χαρακτήρα και προσανατολισµό µε περισσότερη έµφαση στις
οικονοµικές δραστηριότητές τους σε σχέση µε τον 17ο αιώνα και
οδήγησαν στην επέκταση της λαϊκής βάσης των δικτύων τους. Έτσι,
µέχρι την υπό εξέταση περίοδο, οι γενίτσαροι του νησιού είχαν ταυτίσει ουσιαστικά τα συµφέροντά τους µε αυτά της κρητικής µουσουλµανικής κοινότητας,10 εναντιωνόµενοι συχνά στις οικονοµικές
και πολιτικές αξιώσεις που προέβαλλε η Κωνσταντινούπολη.
10. Όλες σχεδόν οι δυτικές πηγές συµφωνούν ως προς την άρρηκτη σύνδεση της
συντριπτικής πλειονότητας των µουσουλµάνων του νησιού µε τον στρατό και ιδίως µε
τα γενιτσαρικά σώµατα· Richard Pococke, “A Description of the East”, στο J. Pinkerton (επιµ.), A General Collection of the Best and Most Interesting Voyages and Travels
in All Parts of the World, τ. 10, Λονδίνο 1811, 611-612· Philippe De Bonneval και Mathieu Dumas, Αναγνώριση της νήσου Κρήτης: µια µυστική έκθεση του 1783, µετ. Γ. Β.
Νικολάου και Μ. Γ. Πεπονάκης, Ρέθυµνο 2000, 213· Claude Etienne Savary, Letters
on Greece: Βeing a Sequel to Letters on Egypt..., Λονδίνο 1788, 374· Guillaume Antoine Olivier, Travels in the Ottoman Empire, Egypt, and Persia, Undertaken by Order
of the Government of France, during the First Six Years of the Republic, τ. 2, Λονδίνο
1801, 243-244· J. M. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα του M. J. Tancoigne από την
Κρήτη του 1811-1814 (ένα ξεχασµένο κείµενο για την εποχή του Χ΄΄ Οσµάν Πασά), µετ.
Μ. Ασηµοµύτη-Εκκεκάκη, επιµ. Γ. Π. Εκκεκάκης, Ρέθυµνο 2008, 33· Βασίλειος Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης από της απωτάτης αρχαιότητος µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων, τ.
3, Χανιά 1909, 83-84. Τη σχέση αυτή τονίζουν και οι οθωµανικές πηγές· ΒΟΑ,
ΗΑΤ.290/17385.
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Από την πλευρά τους, οι κεντρικά διοριζόµενοι αξιωµατούχοι,
όπως οι πασάδες, οι καδήδες και οι ντεφτερντάρηδες, των οποίων η
θητεία στο νησί ήταν ολιγοετής (ή ακόµα και ολιγόµηνη), θίγονταν
ευθέως από αυτήν την κατάσταση, καθώς καλούνταν να διοικήσουν
ένα µέρος όπου είχε εγκαθιδρυθεί η οικονοµική και πολιτική εξουσία
τοπικών δικτύων µε σταθερή παρουσία, χωρίς τη συµβολή των
οποίων δεν θα µπορούσε να εκτελεστεί σχεδόν καµία απόφαση. Παράλληλα, όσο ολοένα περισσότεροι µουσουλµάνοι εντάσσονταν στα
πελατειακά δίκτυα των γενιτσαρικών λόχων, προστατεύονταν από
αυτά και καλύπτονταν από το καθεστώς ειδικής δωσιδικίας, τόσο περιορίζονταν τα µέσα εξαναγκασµού που µπορούσαν να χρησιµοποιούν οι διοικητές και οι δικαστές προκειµένου να επιβάλουν τη
θέλησή τους στις πόλεις και την ύπαιθρο. Μάλιστα, από το δεύτερο
µισό του 18ου αιώνα η προστασία αυτή είχε επεκταθεί σε µεγάλη
µερίδα του πληθυσµού, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του φαινοµένου
του «ψευδογενιτσαρισµού», της ανεπίσηµης εγγραφής στα τάγµατα
των γενιτσάρων χιλιάδων κρητικών µουσουλµάνων, οι οποίοι παρέµεναν άµισθοι, αλλά απολάµβαναν τα ίδια προνόµια µε τους κανονικούς γενιτσάρους. Η κατάσταση αυτή είχε οδηγήσει στη δηµιουργία ενός καθεστώτος ατιµωρησίας για πολλούς κατοίκους που
είχαν ενταχθεί στα γενιτσαρικά δίκτυα, µε αποτέλεσµα την αύξηση
της εγκληµατικότητας και της αυθαιρεσίας στο νησί, αλλά και σε ένα
κλίµα απαξίωσης των κεντρικά απεσταλµένων αξιωµατικών και
αξιωµατούχων.11 Υπό το βάρος των παραπάνω εξελίξεων και στο
11. Σύµφωνα µε τους De Bonneval και Dumas, που βρέθηκαν στην Κρήτη το 1783,
οι αγάδες των γενιτσάρων «ανταγωνίζονται την εξουσία των πασάδων µε τη δηµοτικότητα που αποκτούν... Η δεσποτική και στρατιωτική διοίκηση δεν έχει καµία σχεδόν επίπτωση στους Τούρκους κατοίκους της νήσου Κρήτης, που σχεδόν όλοι τους προσφέρουν
υπηρεσία ή είναι γραµµένοι στα στρατιωτικά σώµατα. Είναι πάντα πρόθυµοι να υποθάλψουν µια στάση και προκαλούν τρόµο στον πασά, ο οποίος φοβάται µήπως είναι το
πρώτο τους θύµα... Η εξουσία των πασάδων των δύο ιππουρίδων είναι ακόµη πιο περιορισµένη», ενώ οι µουσουλµάνοι του νησιού «πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, όταν
µπορούν να σφάζουν ατιµωρητί αυτούς που τους διοικούν»· De Bonneval και Dumas,
Αναγνώριση, 213-214, 217.Αντίστοιχες αναφορές βρίσκουµε σχεδόν σε όλα τα έργα περιηγητών της περιόδου. Ο Bowring χαρακτηριστικά γράφει: «κάθε µία από τις επαρχίες της [Κρήτης] πριν από την επανάσταση διοικούνταν από έναν πασά που διοριζόταν

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

11

πλαίσιο της συγκεντρωτικής πολιτικής του Μαχµούντ Β΄,12 η Υψηλή
Πύλη θα αποφάσιζε πως ήταν απαραίτητο να αποκαταστήσει την
πραγµατική εξουσία των διοικητικών εκπροσώπων της στο νησί.
Η πρώτη φάση επίθεσης της Κωνσταντινούπολης στα κέντρα
εξουσίας που είχαν διαµορφωθεί στο νησί έλαβε χώρα από το 1812
έως το 1821 µέσω της αποστολής µιας σειράς δυναµικών διοικητών
µε σαφείς εντολές σύγκρουσης µε την κρητική µουσουλµανική ελίτ.
H πολιτική της σύγκρουσης µε το ντόπιο µουσουλµανικό κατεστηµένο επρόκειτο να κλιµακωθεί κατά το 1826 µε την κατάργηση των
γενιτσαρικών σωµάτων και να ολοκληρωθεί µε τις µεταρρυθµίσεις
που επρόκειτο να φέρουν η αιγυπτιακή διοίκηση (1830-1840) και η
περίοδος του Τανζιµάτ (1839-1876). Η αρχή έγινε µε τον διορισµό
του Οσµάν Πασά, του επονοµαζόµενου «Πνιγάρη» (1812-1814), ο
οποίος αρχικά στάλθηκε ως διοικητής της δυτικής Κρήτης, αλλά στη
συνέχεια προάχθηκε σε διοικητή ολόκληρου του νησιού. Όπως γίνεται σαφές και από το προσωνύµιο που του αποδόθηκε από τον ντόπιο πληθυσµό, ο Οσµάν, εξαιτίας των αιµατηρών του πρακτικών,
έµεινε στην ιστορία ως ο πιο σκληρός εκπρόσωπος της Κωνσταντινούπολης στο νησί και ο αδίστακτος εξολοθρευτής δεκάδων µελών
της µουσουλµανικής ελίτ της περιοχής.13 Η εθνική ιστοριογραφία
έχει συχνά την τάση να «αγιοποιεί» τον Οσµάν Πασά και να ερµηνεύει τις ενέργειές του στο πλαίσιο προσωπικών κινήτρων και επιδιώξεων.14 Ας υπογραµµιστεί ωστόσο ότι ο τελευταίος ήταν ο
εκπρόσωπος µιας κεντρικής και ευρείας πολιτικής που στόχευε στην
από την Πύλη, αλλά οι ντόπιοι αγάδες, που ήταν οι πλούσιοι γαιοκτήµονες του νησιού,
ήταν τόσο ισχυροί που συνήθως έδιναν διαταγές στους πασάδες, οι οποίοι, αν και κάποιες φορές επιχειρούσαν να αντισταθούν, σχεδόν πάντα αναγκάζονταν να υποχωρήσουν για να µην πέσουν θύµατα της ξεροκεφαλιάς τους»· John Bowring, Report on
Egypt and Candia. Addressed to the Right Hon. Lord Viscount Palmerston, her Majesty’s
Principal Secretary of State for Foreign Affairs, &c. &c. &c., Λονδίνο 1840, 154.
12. Ο συγκεντρωτισµός του Μαχµούντ Β΄ δεν ήταν µόνο θέµα διαχείρισης της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας, αλλά είχε και οικονοµικό χαρακτήρα. Κάποιες πτυχές αυτής
της οικονοµικής πολιτικής της Κωνσταντινούπολης θα εξεταστούν στο κεφάλαιο 2.
13. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 87.
14. Για το ζήτηµα της «αγιοποίησης» του Οσµάν πασά, βιβλιογραφία, καθώς και µια
ενδιαφέρουσα κριτική στο πρόσωπό του, βλ. ό.π., 13-14, 85-94.
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ενίσχυση του σουλτανικού συγκεντρωτισµού και πως, από αυτή τη
σκοπιά, η Κρήτη δεν αποτελούσε µια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά
άλλη µία επαρχία του οθωµανικού κράτους στην οποία η κεντρική
κυβέρνηση επιχείρησε να αυξήσει την εξουσία της.
Άλλοι δυναµικοί διοικητές που στάλθηκαν από τον Μαχµούντ Β΄
και ακολούθησαν τα βήµατα του Οσµάν Πασά ήταν ο Μουσταφά Ρεσίντ Πασάς που διορίστηκε το 1814-1816 στον Χάνδακα ως αντικαταστάτης του τελευταίου και ο Ιµπραχίµ Χιλµί Πασάς, ο οποίος
διορίστηκε το 1815 στα Χανιά, το 1816 στον Χάνδακα, το 1818 αντικαταστάθηκε από τον Ελχάτζ Μουσταφά Πασά, ενώ επανήλθε στα
Χανιά το 1819.15 Οι διοικητές αυτοί εναντιώθηκαν µε τον πιο σκληρό
τρόπο στα στρατιωτικά δίκτυα της περιοχής, µε αποτέλεσµα την πρόκληση µιας σειράς εξεγέρσεων και βίαιων κινητοποιήσεων από την
πλευρά των γενιτσάρων της Κρήτης, που ωστόσο έχασαν ένα σηµαντικό µέρος της δύναµής τους υπέρ των εκπροσώπων του Μαχµούντ
Β΄. Στο πλαίσιο αυτών των συγκρούσεων, οι µουσουλµανικές ελίτ των
Χανίων και του Ρεθύµνου υπέστησαν τις µεγαλύτερες εκκαθαρίσεις.
Τόσο ο Οσµάν όσο και ο Ιµπραχίµ Χιλµί κατάφεραν να σπείρουν µε
τις βίαιες τακτικές τους τον πανικό στα στρατιωτικά δίκτυα της δυτικής Κρήτης, δηµιουργώντας µια πρόσκαιρη αίσθηση ασφάλειας σε
όσους θίγονταν από αυτά.16 Όσο ο τελευταίος βρισκόταν στη διοίκηση
του Χάνδακα, διοικητής των δύο δυτικών σαντζακιών διορίστηκε από
τον Μαχµούντ Β΄ ο «ηπιότερος» Σεγίντ Εµίν Μεχµέντ Βαχίντ Πασάς,
ο πασάς που ήταν υπεύθυνος για τη δηµιουργία του υπό έκδοση καταστίχου ΚΚ.d.827. Όταν ο Βαχίντ έφτασε στο νησί, στα σαντζάκια
Ρεθύµνου και Χανίων επικρατούσε µια περίοδος εύθραυστης ηρεµίας·
από τη µια, οι τοπικοί προύχοντες φοβούνταν να προκαλέσουν νέες
συγκρούσεις και προσπαθούσαν να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις
του νέου διοικητή και, από την άλλη, αναζητούσαν έναν τρόπο επαναφοράς της ισχύος τους στα επίπεδα της εποχής πριν από τον ερχοµό
του Πνιγάρη. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η άφιξη του Βαχίντ αρχικά
15. Έγγρ. 88· ΤΑΗ.42: 206· MAE, CCC, La Canée, t. 22: 108-110.
16. Βλ., π.χ., έγγρ. 142 και F. W. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη το 1817, µετ.
Δ. Μούστρη, Αθήνα 1994, 273-274.
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προκάλεσε ανακούφιση στα ντόπια στρατιωτικά δίκτυα.17
Παρά τις προσδοκίες των δικτύων της δυτικής Κρήτης, από νωρίς
φάνηκε ότι ο Βαχίντ δεν είχε σκοπό να χαριστεί στους µουσουλµάνους προύχοντες της περιοχής, γεγονός που επρόκειτο να οδηγήσει
σε νέες συγκρούσεις και στην τελική βίαιη εκδίωξή του. Το βασικό
πεδίο σύγκρουσης µεταξύ των δύο πλευρών ήταν οικονοµικό και
αφορούσε την παραγωγή και εµπορία σαπουνιού και ελαιολάδου,
των δύο βασικών εξαγώγιµων προϊόντων του νησιού. Όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 2, το 1817 η Κωνσταντινούπολη διέταξε την
παύση όλων των εξαγωγών των προϊόντων αυτών από την Κρήτη και
τη µαζική αποστολή τους στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας για
την κάλυψη των αναγκών του παλατιού και του εκεί πληθυσµού,
µέτρο το οποίο έθιγε άµεσα τα οικονοµικά συµφέροντα των ντόπιων
µουσουλµάνων προυχόντων. Από το κατάστιχο KK.d.827 καθίσταται σαφές ότι ο Βαχίντ κατέβαλλε µεγάλη προσπάθεια για την πάταξη του λαθρεµπορίου στην περιοχή και την αποστολή των
απαραίτητων ποσοτήτων στο κέντρο.18 Μετά από ενάµιση χρόνο
διαρκούς αντιπαράθεσης µε τα τοπικά συµφέροντα οι µεταξύ τους
σχέσεις οδηγήθηκαν σε πλήρη ρήξη· στις 8-10 Ιουνίου του 1819 ξέσπασε εξέγερση στα Χανιά υποκινούµενη από δύο γενιτσαρικούς λόχους µε στόχο την αποµάκρυνση του πασά.
Ο γάλλος πρόξενος των Χανίων Colaud, σε αναφορά του προς
τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας µε ηµεροµηνία 15 Ιουνίου
1819, περιγράφει την εξέγερση κατά του Βαχίντ µε τα παρακάτω
λόγια· «Στις 8, 9 και 10 του τρέχοντος µήνα, οι Τούρκοι υποκίνησαν
µια εξέγερση διατρέχοντας τα γύρω χωριά και αναγκάζοντας τους
κατοίκους της υπαίθρου να έρθουν µαζί τους για να κινηθούν κατά
των Χανίων. Στις 11 του µήνα, περίπου είκοσι άνδρες µπήκαν στην
πόλη. Το πρωί της 12ης, 400 άτοµα εισήλθαν σε οµάδες και κινήθηκαν προς τα τείχη. Συγκάλεσαν συνέλευση σε ένα κιόσκι και ανάγ17. Άλλωστε, σύµφωνα µε την γαλλική προξενική αλληλογραφία, ήταν τα δίκτυα αυτά
που είχαν επιδιώξει την αντικατάστασή του Ιµπραχίµ Χιλµί Πασά· Μανόλης Γ. Πεπονάκης, Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί στην Κρήτη (1645-1899), Ρέθυµνο 1997, 57.
18. Έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.
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κασαν όλες τις τάξεις του πληθυσµού να συµµετάσχουν, και κυρίως
τους προύχοντες της περιοχής. Η συνέλευση ξεκίνησε λαµβάνοντας
την απόφαση για καθαίρεση του πασά και συνέχισε µε την τοποθέτηση του αγά των γενιτσάρων στη θέση του µουτεσελίµη για να διοικήσει την πόλη· αποφάσισε µάλιστα την ποινή του θανάτου για
οποιονδήποτε προύχοντα θα επισκεπτόταν τον πασά ή θα προέβαινε
σε οποιαδήποτε επικοινωνία µαζί του. Συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία που έχω µαζέψει, φαίνεται ότι η βασικότερη αιτία αυτής της ανταρσίας ήταν ότι ο πασάς, αφού ανάγκασε, όπως λέγεται αδίκως, τους
Έλληνες και του Εβραίους να δώσουν το ελαιόλαδό τους στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε να κάνει το ίδιο και µε τους αγάδες ώστε να
συµπληρώσει ένα φορτίο. Αυτοί, ωστόσο, συνηθισµένοι να επιβάλλουν όλους τους φόρους στους ραγιάδες, προκάλεσαν την εξέγερση,
µε την ελπίδα να φοβίσουν τον πασά»19 και συνεχίζει τον επόµενο
µήνα ως εξής· «28η Αυγούστου 1819. Στις 24 του τρέχοντος µήνα, ο
Ιµπραχίµ Πασάς έφτασε στο λιµάνι για να τον διαδεχθεί. Η παρουσία όµως του διοικητή, όπως και η επιβεβαιωµένη φήµη που τον ακολουθεί, ότι δηλαδή απαγχόνισε πολύ κόσµο όσο ήταν αγάς των
γενιτσάρων στην Κωνσταντινούπολη, τροµοκράτησε τους µεγάλους
δολοφόνους της επαρχίας και αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή».20
Έτσι βίαια λοιπόν έληξε η θητεία του Βαχίντ Πασά στη δυτική
Κρήτη, εξαιτίας της σύγκρουσής του µε τα συµφέροντα της τοπικής
µουσουλµανικής ηγεσίας. Το κατάστιχο KK.d.827, το οποίο σταµατά
λίγες µέρες πριν από το παραπάνω περιστατικό, όπως και άλλες οθωµανικές πηγές της περιόδου,21 καθιστούν σαφές ότι οι αποφάσεις του
ακολουθούσαν µε συνέπεια τις επιταγές της Κωνσταντινούπολης και
στόχευαν στη φορολόγηση όσων παρήγαν λάδι και σαπούνι, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος. Αποδεικνύουν επίσης – και αυτό είναι ση19. MAE, CCC, La Canée, t. 23: 87-88· Robert Pashley, Travels in Crete, τ. 2, Κέιµπριτζ και Λονδίνο 1837, 181-182
20. Ό.π., 182.
21. Ayşe Nükhet Adıyeke, “XVIII. Yüzyılda İstanbul’un Zeytinyağı ve Sabun İhtiyacının Karşılanmasında Girit’in Rolü”, στο XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15
Eylül 2006. Kongreye Sunulan Bildiriler, τ. 4, µέρος 3, Άγκυρα 2010, 1752.
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µαντικό να τονιστεί – πως η συγκεντρωτική πολιτική του Μαχµούντ
Β΄ δεν ήταν ανεξάρτητη από οικονοµικά συµφέροντα.
Όπως καταλαβαίνουµε από το υπό εξέταση κατάστιχο, παρά την
επιµονή που επέδειξε στην εφαρµογή των φιρµανιών που κατέφθαναν το ένα µετά το άλλο στην Κρήτη και παρά την αφοσίωσή του
στο πρόσωπο του Μαχµούντ Β΄, ο Βαχίντ ούτε προέβη σε εκτελέσεις τοπικών προυχόντων ούτε γενικότερα ακολούθησε τις τροµοκρατικές µεθόδους των δύο προκατόχων του, του Οσµάν και του
Ιµπραχίµ Χιλµί, κάτι το οποίο πλήρωσε µε τη θέση και παραλίγο µε
την ίδια του τη ζωή. Το πλήγµα όµως γι’ αυτόν ήταν στην πραγµατικότητα ακόµα µεγαλύτερο, αφού ο διορισµός του προκατόχου του
στη θέση του αποτελούσε σαφή αποδοκιµασία της τακτικής του από
τον σουλτάνο Μαχµούντ και ατράνταχτη απόδειξη ότι η Κωνσταντινούπολη αποφάσισε τελικά να προκρίνει ανοιχτά τη λύση της βίας.
Ίσως δεν θα ήταν υπερβολή να υποθέσουµε πως η εµπειρία της Κρήτης επρόκειτο να παίξει κάποιον ρόλο στον βίαιο τρόπο µε τον οποίο
ο εν λόγω πασάς θα αντιµετώπιζε την επανάσταση που θα λάµβανε
χώρα κατά τη διάρκεια της διοίκησής του στο επόµενο µέρος όπου
διορίστηκε· ο Βαχίντ έµελλε να µείνει στην ιστορία ως ο διοικητής
που διέταξε τη Σφαγή της Χίου το 1822.22
Ο Βαχίντ Πασάς

O Βαχίντ Πασάς καταγόταν από το Κιλίς, περιοχή της νότιας
Τουρκίας δίπλα στα σύνορα µε τη Συρία, και ήταν µέλος του αλεβιτικού θρησκευτικού τάγµατος των Νουσαϊρί (Nusairî). Ωστόσο,
καθώς η µητέρα του είχε εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη,
όπου παντρεύτηκε έναν κατασκευαστή µπαλτάδων, συχνά χαρακτη22. Το γεγονός ότι η Σφαγή της Χίου αποτέλεσε προσωπική απόφαση του Βαχίντ Πασά
αποδεικνύεται περίτρανα από το έργο του τελευταίου Târih-i Vak’a-ı Sakız. Σε αυτό ο Βαχίντ αναλύει και υπερασπίζεται µε σθένος αυτήν του την απόφαση, η οποία, κατά τα γραφόµενά του, ξεκίνησε αφού ο ίδιος ενηµερώθηκε ότι ένα από τα χωριά του νησιού είχε
επαναστατήσει (Aritis nam köyde dahi cem’iyet eşkiya oldığı istihbar eylediğinden), µε
αποτέλεσµα να επιτρέψει στους στρατιώτες του να επιτεθούν στους κατοίκους του· Seyyid
Emin Mehmed Vahid Paşa, Târih-i Vak’a-ı Sakız, Κωνσταντινούπολη 1290/1873, 36.
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ριζόταν από τους συγχρόνους του εσφαλµένα ως Κωνσταντινουπολίτης,23 ενώ, λόγω του ότι ο ίδιος διέµενε συχνά στο παραθαλάσσιο
σπίτι της µητέρας του στο Αϊβανσαράι (στον Κεράτιο Κόλπο, κοντά
στα Θεοδοσιανά Τείχη), συνοικία όπου κατοικούσαν πολλοί αθίγγανοι, του είχε δοθεί και το προσωνύµιο «Τσιγγάνος Βαχίντ».24
Ο Βαχίντ ξεκίνησε την καριέρα του στη γραµµατεία της αυτοκρατορικής οικονοµικής υπηρεσίας (maliye) και, χάρη στον βοεβόδα
του Γαλατά και νοµέα των προστίµων επί των αλκοολούχων ποτών
(zecriye) Τοπάλ Χαλίλ Εφέντι, ανήλθε στη θέση αρχικά του αρχιγραµµατέα του τελευταίου και στη συνέχεια του νοµέα της ίδιας προσόδου. Το 1806 διετέλεσε ελεγκτής του γραφείου της κεντρικής
οικονοµικής υπηρεσίας που διαχειριζόταν τις υποθέσεις αναστολής
πληρωµών προς κρατικούς υπαλλήλους (mevkufî). Στο τέλος του
ίδιου έτους στάλθηκε από τον σουλτάνο Σελίµ Γ΄ ως διπλωµατικός
αντιπρόσωπος στην Πολωνία και µετά στη Γαλλία,25 προκειµένου να
διασφαλίσει την υπογραφή συνθήκης συµµαχίας µεταξύ της τελευταίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ενάντια στη Ρωσία, στόχος ο οποίος τελικά δεν επετεύχθη.26 Ο Βαχίντ συνέταξε έργο
(sefâretnâme) σχετικό µε την πολιτική και καθηµερινή ζωή των
τόπων και των ανθρώπων που συνάντησε κατά τη διάρκεια της απο23. Βλ., π.χ., Βαχίτ Πασάς, Αποµνηµονεύµατα πολιτικά του Βαχίτ πασά πρέσβεως εν
Παρισίοις τω 1802, Ρεΐζ Εφέντη τω 1808 και τοποτηρητού της Χίου τω 1822, µετ.
Δ.Ε.Δ., Ερµούπολη 1861, ζ΄.
24. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, τ. 5, επιµ. N. Akbayar, Κωνσταντινούπολη
1996, 1648.
25. Για το έγγραφο της γαλλικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, µε ηµεροµηνία 19
Δεκεµβρίου 1806, που ενηµερώνει τη γαλλική κυβέρνηση για την αναχώρηση του Βαχίντ και για τον σκοπό της αποστολής του, βλ. MAE, CP, Turquie, t. 212: 330. Για άλλη
µια σχετική αναφορά, βλ. ό.π., 344. Σύµφωνα µε γαλλικό διπλωµατικό έγγραφο που φέρει
την υπογραφή του Βαχίντ, ο τελευταίος έφτασε στη Βαρσοβία την 1η Μαρτίου 1817·
MAE, CP, Turquie, t. 213: 243. Γενικά ο τόµος 213 της σειράς Correspondance politique,
Turquie στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας περιέχει δεκάδες διπλωµατικά έγγραφα που αφορούν την εν λόγω οθωµανική αποστολή στην Πολωνία.
26. Παρʼ όλα αυτά, τα γαλλικά αρχεία µαρτυρούν ότι ο Σελίµ Γ΄ οργάνωσε τη διπλωµατική αυτή αποστολή κατόπιν παρότρυνσης του Γάλλου πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Sébastiani. Ο τελευταίος σηµειώνει σε αναφορά του προς τη γαλλική
κυβέρνηση για τον Βαχίντ τα παρακάτω: «Ο υπουργός που διορίστηκε για να παρου-
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στολής του, µεταξύ των οποίων και ο Μέγας Ναπολέων, µε τον οποίο
βρέθηκε κατ’ ιδίαν δύο φορές.27 Τον Δεκέµβριο του 1806, λίγο πριν
από την αποστολή του στη Γαλλία, διορίστηκε επιστάτης της οικονοµικής υπηρεσίας (defter emini), του αρχηγού της οποίας έγινε αναπληρωτής τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1809. Στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου
έτους τοποθετήθηκε στην Κιουτάχεια, όπου, κατά τη διάρκεια της
εκεί παραµονής του, ίδρυσε µια βιβλιοθήκη που λειτουργεί µέχρι σήµερα και φέρει το όνοµά του. Ανακλήθηκε µετά από ενάµιση χρόνο,
το 1811, για να γίνει επόπτης του αυτοκρατορικού χυτηρίου κανονιών (tophane nâzırı) και υπεύθυνος για τη λειτουργία του αυτοκρατορικού ναυστάθµου (tersane emini) τον Οκτώβριο του 1812. Το
1814 ορίστηκε υπεύθυνος για τη δήµευση της περιουσίας της κυρίαρχης στην ευρύτερη περιοχή της Αττάλειας οικογένειας των Τεκελίογλου, η οποία είχε προκαλέσει εξεγέρσεις κατά της διοίκησης
του Μαχµούντ Β΄. Στις 2 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους έλαβε τον
βαθµό του βεζίρη και διορίστηκε διοικητής στις περιοχές Τεκέ και
Χαµίντ (στη σηµερινή Μούγλα) και ύστερα στην Κρήτη.28
Είναι γνωστό ότι ο Βαχίντ Μεχµέντ Πασάς, όταν πρωτοδιορίστηκε το έτος 1231 (1816) στα Χανιά,29 ήταν ο 103ος οθωµανός δισιαστεί στο στρατόπεδο [του Ναπολέοντα] ονοµάζεται Βαχίντ Εµίν Εφέντι. Λέγεται
πως είναι άνθρωπος έξυπνος, αλλά πως δεν συµπαθεί ιδιαίτερα τη Γαλλία. Ωστόσο,
καθώς οι εντολές του είναι ακριβείς και ο ίδιος αποτελεί δηµιούργηµα του Ιµπραχίµ
Εφέντι [ενός από τους προσωπικούς συµβούλους του Σελίµ Γ΄], πιστεύω ότι θα τον
βρείτε ευνοϊκά διακείµενο σε προσωπικό επίπεδο»· MAE, CP, Turquie, t. 212: 298-301.
27. Ercan Yavuz, “Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi”, AÜ
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 2 (1991), 76-81.
28. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, τ. 5, 1648-1649.
29. Σύµφωνα µε τον περιηγητή Sieber, ο πασάς είχε φτάσει στο νησί τέσσερις µήνες
πριν από τη συνάντησή τους στα τέλη Ιανουαρίου του 1817. Κρίνοντας από το γεγονός ότι οι διορισµοί λάµβαναν συνήθως χώρα τον µήνα Σεβάλ κάθε έτους, το πιθανότερο είναι ο Βαχίντ να είχε διοριστεί αρχές φθινοπώρου του 1816 και να έφτασε στην
Κρήτη λίγο αργότερα· Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 89. Για τις ηµεροµηνίες
των διορισµών, βλ. έγγρ. 2. 3, 4 και 113. Από το έγγραφο διορισµού του Ιµπραχίµ Χιλµί
Πασά στον Χάνδακα που σώζεται στο ΤΑΗ.42: 55, γνωρίζουµε ότι ο τελευταίος έπαψε
να είναι διοικητής των Χανίων στις 10 Σεβάλ 1231 (3/9/1816). Λογικά αυτή ήταν και
η µέρα διορισµού του Βαχίντ στην παραπάνω πόλη. Για την αλλαγή της διοίκησης του
Χάνδακα κάνει λόγο και η γαλλική προξενική αλληλογραφία σε έγγραφο µε ηµεροµηνία 5 Νοεµβρίου 1816· MAE, CCC, La Canée, t. 22: 108-110.
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οικητής της πόλης,30 όµως δεν είναι σαφές αν µαζί µε τη διοίκηση
του σαντζακιού αυτού του ανατέθηκε αµέσως και η διοίκηση του Ρεθύµνου, πράγµα το οποίο φαίνεται αρκετά πιθανό. Το σίγουρο πάντως είναι πως στις αρχές του έτους 1817 το Ρέθυµνο δεν διοικούνταν
από πασά, αλλά από µουτεσελίµη, γεγονός που πιθανώς σηµαίνει ότι
ο Βαχίντ είχε ήδη τοποθετηθεί διοικητής ολόκληρης της δυτικής
Κρήτης,31 θέση στην οποία παρέµεινε µέχρι το 1819.
Χάρη στον περιηγητή Sieber, που επισκέφτηκε την Κρήτη το έτος
1817, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε κάποιες πληροφορίες τόσο για
την προσωπική ζωή του Βαχίντ κατά την παραµονή του στα Χανιά
όσο και για την προσωπικότητά του. Η τυχοδιωκτική ιδιοσυγκρασία
του νεαρού Αυστριακού, οι ιατρικές του γνώσεις και η φυσική περιέργεια που δηµιουργούσε στους ντόπιους χριστιανούς και µουσουλµάνους η παρουσία ενός Δυτικοευρωπαίου στο νησί είχαν ως
συνέπεια, σύµφωνα πάντα µε τη δική του αφήγηση, να ανοίξουν διάπλατα οι πόρτες των σπιτιών πολλών κατοίκων της Κρήτης. Έτσι του
δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά
στρώµατα της περιοχής στις πόλεις και την ύπαιθρο. Ο Βαχίντ Πασάς
ήταν ένα από τα πρώτα άτοµα που ζήτησαν να δουν τον γιατρό µετά
την άφιξή του στην πόλη των Χανίων στις 20 Ιανουαρίου 1817.
Ο Sieber σηµειώνει αρκετές λεπτοµέρειες για την προσωπική ζωή του
πασά και τον περιγράφει ως χαρακτήρα επιβλητικό για όσους τον υπηρετούσαν, αλλά ταυτόχρονα ευγενικό – υποδέχτηκε τον περιηγητή εγκάρδια και ήταν διατεθειµένος να µετακινηθεί από τη θέση του στη
γεµάτη µε ακριβά χαλιά αίθουσα υποδοχής προκειµένου ο νεαρός επισκέπτης να µην αναγκαστεί να βγάλει τις µπότες του κατά τη συνάντησή
τους.32 Μια ελαφρώς πιο αυστηρή πλευρά του πασά βίωσε ο Sieber όταν
εκδήλωσε την επιθυµία του να ταξιδέψει στο εσωτερικό της Κρήτης. Ο
30. Ο ονοµαστικός κατάλογος των πασάδων των Χανίων που παραθέτει ο Εκκεκάκης καταγράφει λανθασµένα τον Βαχίντ ως «Βεχίτ Φαζίλ Πασά»· Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 39.
31. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 99. Στο ΤΑΗ ο Βαχίντ Πασάς αναφέρεται
πρώτη φορά ως διοικητής Ρεθύµνου στη σελίδα 80 του 42ου κώδικα, σε έγγραφο µε
ηµεροµηνία 6 Ζιλκαντέ 1232 (17/9/1817).
32. Ό.π., 85-90.
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διοικητής, µε µια ευγενική, αλλά τυπική και κατηγορηµατική απάντηση,
απαγόρευσε αρχικά την επίσκεψη του γιατρού στην ύπαιθρο χώρα του
σαντζακιού των Χανίων, βασιζόµενος στο περιεχόµενο ενός φιρµανιού
που έφερε ο τελευταίος. Ωστόσο, ύστερα από την προσωπική επέµβαση
ενός ιµάµη που είχε καταφύγει για ιατρικούς λόγους στον Αυστριακό,
έδωσε την άδεια στον Sieber για απεριόριστη και ανεµπόδιστη περιήγηση τόσο στο σαντζάκι Χανίων όσο και σ’ αυτό του Ρεθύµνου.33 Με
αφορµή την ευτυχή γι’ αυτόν κατάληξη της παραπάνω ιστορίας ο περιηγητής σηµειώνει· «ήµουν πράγµατι ευχαριστηµένος µε την τροπή που
πήραν τα πράγµατα, όχι µόνο επειδή είχα άδεια να ταξιδέψω, αλλά επειδή
ο πασάς που ανέκαθεν εκτιµούσα, φέρθηκε πολύ ευγενικά».34
Το δραµατικό τέλος της θητείας του Βαχίντ στα Χανιά σηµατοδότησε την απαρχή µιας πορείας γεµάτης διακυµάνσεις, µε καθαιρέσεις, εξορίες, αλλά και µια σειρά από σηµαντικότατους διορισµούς.
Συγκεκριµένα, µετά την αποχώρησή του από την Κρήτη τού αφαιρείται προσωρινά ο βαθµός του βεζίρη, πιθανώς ως τιµωρία για τη
βίαια εκτόπισή του από τους γενίτσαρους των Χανίων. Στη συνέχεια
ωστόσο βαθµοφορείται πάλι βεζίρης και διορίζεται διοικητής στο
νησί της Χίου, όπου εγκαθίσταται τον Σεπτέµβρη του 1821.35 Εκεί
ζει την Επανάσταση και διατάζει τη σφαγή του 1822, την οποία αργότερα αφηγείται στο έργο του Târih-i Vak’a-ı Sakız [Ιστορία του περιστατικού της Χίου].36 Τελικά παραιτείται από τη θέση του και
µετακινείται στην Ούρλα,37 απέναντι από το προαναφερθέν νησί,
όπου τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1822 µαθαίνει ότι χάνει πάλι τον βαθµό
του βεζίρη και ότι εξορίζεται στο Αλαϊγέ (σηµ. Αλάνια).38 Στις 22
33. Ό.π., 96-100.
34. Ό.π., 100.
35. Νίκη Παπαηλιάκη, Μια αιχµάλωτη κοινότητα: επιστολές από τη Χίο πριν την καταστροφή, Θεσσαλονίκη 2001, 26, 85.
36. Seyyid Emin Mehmed Vahid Paşa, Târih-i Vak’a-ı Sakız· Βαχίτ Πασάς, Αποµνηµονεύµατα· F. Maden και M. Eğilmez, Vahid Paşa’nın Hayatı: Sakız Vak’ası, Κωνσταντινούπολη 2013. Για περισσότερες αναφορές στον Βαχίντ και όσα έπραξε στη Χίο,
βλ. επίσης το έργο του σύγχρονού του Es’ad Efendi, Vak’a-Nüvîs Es’ad Efendi Tarihi,
επιµ. Z. Yılmazer, Κωνσταντινούπολη 2000, 37-40, 42, 58, 74, 84-92, 704.
37. Για τις συνθήκες που οδήγησαν στην παραίτηση του Βαχίντ, βλ. ό.π., 94-96.
38. Ό.π., 113.
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Μαΐου 1824 επανακτά τον παλιό του τίτλο και διορίζεται διοικητής
του Χαλεπιού,39 ωστόσο το 1826/1827 κατηγορείται για «χαλάρωση
στην άσκηση των καθηκόντων του» (rehavet) και καθαιρείται, του
αφαιρείται ο βαθµός του και εξορίζεται αρχικά στο Ικόνιο και στη
συνέχεια στην Προύσα. Το ίδιο έτος η κεντρική διοίκηση τον βαθµοφορεί πάλι βεζίρη, τον διορίζει διοικητή της Κωνσταντινούπολης
και το 1828 διοικητή της Βοσνίας, θητεία την οποία όµως δεν επρόκειτο να εκπληρώσει, αφού πριν από το ταξίδι για την ανάληψη των
καθηκόντων του απεβίωσε, στις 14 Αυγούστου 1828. Σύµφωνα µε
τον Μεχµέντ Σουρεγιά, ο Βαχίντ Πασάς «φηµιζόταν για τα ταλέντα
και τις ικανότητές του, για την εξυπνάδα και την διορατικότητά του.
Κάνοντας προσεκτική διαχείριση συγκέντρωσε 2.000.000 γρόσια.
Δεν είχε άλλους κληρονόµους πέραν των δύο συζύγων του».40
Εξετάζοντας τον βίο του Βαχίντ Πασά µπορούµε ίσως να καταλάβουµε καλύτερα γιατί η Κωνσταντινούπολη τον είχε επιλέξει για τη διοίκηση δύο σαντζακιών της παραµεθορίου περιοχής της Κρήτης, µιας
περιοχής µε µεικτό θρησκευτικό πληθυσµό και δύσκολης στη διοίκηση. Ήταν άνθρωπος µε εµπειρία σε πολλές διαφορετικές διοικητικές θέσεις, γεγονός που τον καθιστούσε ικανό να ανταποκριθεί στις
πολλές καθηµερινές προκλήσεις που παρουσιάζονταν στο ντιβάνι της
δυτικής Κρήτης, προκλήσεις οι οποίες έπρεπε συχνά να αντιµετωπίζονται µε αποφασιστικότητα, αλλά και λεπτότητα. Παράλληλα, όντας
άνθρωπος που είχε ζήσει στη δυτική Ευρώπη και έχοντας αλεβιτικές
θρησκευτικές καταβολές σε ένα κράτος όπου κυριαρχούσε το σουνιτικό στοιχείο, ήταν µαθηµένος στη διαφορετικότητα χωρίς να θυσιάζει εξαιτίας της την πίστη του προς τον σουλτάνο,41 προσόν σηµαντικό
για τον διοικητή µιας αποµακρυσµένης από το κέντρο επαρχίας µε
µεικτό θρησκευτικό πληθυσµό και διαρκή επαφή µε τη Δύση.
39. Ό.π., 316.
40. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, τ. 5, 1648-1649.
41. Το ίδιο έτος που ο Μαχµούντ Β΄ διόρισε τον Βαχίντ στην Κρήτη ασκήθηκαν από
το καθεστώς του διώξεις κατά των Νουσαϊρί, γεγονός που φανερώνει την έκταση της
εµπιστοσύνης του σουλτάνου προς το πρόσωπο του πασά. Για τις εν λόγω διώξεις, βλ.
Ilicak, “A Radical Rethinking of Empire”, 61.
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Στο περιεχόµενο των καταχωρίσεων του καταστίχου ΚΚ.d.827
αντανακλάται η διαλλακτικότητα του Βαχίντ Πασά στην αντιµετώπιση ευαίσθητων εσωτερικών και εξωτερικών ζητηµάτων. Για παράδειγµα, όταν στα τέλη του 1818 οι κάτοικοι των χωριών του
Αµαρίου ξεσηκώθηκαν και κατευθύνθηκαν µαζικά προς το Ρέθυµνο
εξαιτίας ενός ζητήµατος που αφορούσε την προµήθεια της περιοχής
µε σιτάρι, ο Βαχίντ αντί της αντιπαράθεσης διαλέγει την οδό της συνεννόησης· πρώτα διατάζει την αποστολή εκπροσώπων της διοίκησης µε σκοπό να µάθουν τα αιτήµατα των Αµαριωτών και ζητά, σε
περίπτωση που οι τελευταίοι δεν ανταποκριθούν, αυτά να κατατεθούν τουλάχιστον σε µια γραπτή αίτηση προς τη διοίκηση, τονίζοντας παράλληλα στους τοπικούς αξιωµατούχους ότι, από τη στιγµή
που οι αξιώσεις των χωρικών είναι λογικές, προτεραιότητα πρέπει
να είναι η έναρξη προφορικής επικοινωνίας µαζί τους και όχι η απόρριψη των αιτηµάτων τους.42 Σε µια άλλη καταχώριση, µε αφορµή το
ναυάγιο ενός αγγλικού πλοίο έξω από την Κίσαµο το 1819, ο Βαχίντ
αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ξέρει να κρατά ισορροπίες µε τον
πιο διπλωµατικό τρόπο· αφενός διατάζει οι ξένοι ναυαγοί να αντιµετωπιστούν µε σεβασµό και φιλική διάθεση, να προστατευτούν οι ίδιοι
και τα υπάρχοντά τους και να τηρηθούν όσα προβλέπουν οι υπάρχουσες διακρατικές συνθήκες και, αφετέρου, ζητά την εξακρίβωση µε
διακριτικότητα κάθε λεπτοµέρειας σε σχέση µε το πλήρωµα του
πλοίου και το εµπόρευµα που αυτό µεταφέρει.43 Ας σηµειωθεί σ’ αυτό
το σηµείο πως η επιµονή του Βαχίντ στο ζήτηµα της τήρησης των
διακρατικών συνθηκών δεν είναι τυχαία· ο ίδιος είχε υπάρξει βασικός διαπραγµατευτής του συµφώνου φιλίας µεταξύ της Μεγάλης
42. Έγγρ. 148.
43. Έγγρ. 162. Το γεγονός ότι µια τέτοια συµπεριφορά σεβασµού δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένη γίνεται πιο κατανοητό αν λάβουµε υπόψη ότι το 1765-1766 ο τότε
πασάς των Χανίων, µε αφορµή ένα διάταγµα που απαγόρευε την ανάληψη του προξενικού αξιώµατος ξένων χωρών από οθωµανούς υπηκόους, είχε διατάξει µια οµάδα
υπαλλήλων του να σύρουν µπροστά του τον εκεί πρόξενο της Βρετανίας, να κατεβάσουν τη βρετανική σηµαία από το προξενείο και να την ποδοπατήσουν· Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 170-171. Για την απαγόρευση και το περιστατικό αυτό βλ. ANF,
AE, B1, La Canée, t. 350 (4 Μαΐου 1765 και 22 Οκτωβρίου 1766).

22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βρετανίας και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας που υπογράφτηκε
στα Δαρδανέλια στις 5 Ιανουαρίου 1809.44
Στο κατάστιχο ΚΚ.d.827 όµως φαίνονται και άλλες πτυχές του
χαρακτήρα και των πιστεύω του Βαχίντ. Αξίζει, για παράδειγµα, να
αναφερθεί ως χαρακτηριστικό δείγµα της προσωπικής του ευαισθησίας το περιεχόµενο του εγγράφου 147, όπου διατάζεται η τιµητική
αποστρατεία ενός κρητικού υπερήλικα στρατιώτη, του Μεχµέντ γιου
Χιουσεΐν. Ο τελευταίος, σύµφωνα µε τα λόγια του ίδιου του Βαχίντ,
«έχει αρρωστήσει, έχει γεράσει και δεν έχει πια τη δύναµη ούτε να
αφιππεύσει», όµως παρ’ όλα αυτά, όταν έγινε γενικό προσκλητήριο
και απογραφή των ντόπιων στρατιωτών του Ρεθύµνου παρουσία του
πασά, «εµφανίστηκε µε καλοσύνη και σεβασµό» ενώπιόν του. Βλέποντας τη συγκινητική αφοσίωση του γέροντα, ο Βαχίντ αποφάσισε
ο Μεχµέντ να απαλλαχθεί από κάθε υποχρέωση υπηρεσίας και να
γίνει «ντουατζής», δηλαδή να τιµηθεί µε το δικαίωµα να ηγείται της
προσευχής των στρατιωτών του σώµατός του.45
Επίσης, πολύ τυπική είναι η στάση που επιδεικνύει ως προς το
ευαίσθητο ζήτηµα της οριοθέτησης των σχέσεων των δύο µεγάλων
θρησκευτικών οµάδων του νησιού. Από τη µια ο πασάς δεν συγχωρεί καµία διακοινοτική πρόκληση, από όπου και αν προέρχεται αυτή,
ενώ από την άλλη προβάλλει την εικόνα του πιστού µουσουλµάνου,
οριοθετώντας µε σαφή τρόπο τη συµπεριφορά των χριστιανών κατοίκων εντός των σαντζακιών του. Έτσι, π.χ., διατάζει µυστική
έρευνα για την ανακάλυψη πιθανών ζωοκλοπών από µουσουλµάνους, ακόµα και όταν οι παραβάτες είναι στρατιώτες απεσταλµένοι
της διοίκησης και τα θύµατα χριστιανοί εγκληµατίες,46 ενώ παράλ44. Στην εν λόγω συνθήκη δηλωνόταν µεταξύ άλλων ότι «σε περίπτωση που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία βρετανών εµπόρων υπό κατάσχεση εντός της υπό την δικαιοδοσία της Υψηλής Πύλης επικρατείας, οι κάτοχοί τους πρέπει να παραιτηθούν από
την οποιαδήποτε αξίωση επ’ αυτών και να τα επιστρέψουν στους νόµιµους ιδιοκτήτες
τους» (άρθρο 3), παράγραφος που εξηγεί τη στάση του Βαχίντ· Jonathan Elliot, American Diplomatic Code, Embracing a Collection of Treaties and Conventions Between the
United States and Foreign Powers from 1778 to 1834..., τ. 2, Ουάσινγκτον 1834, 207-209.
45. Έγγρ. 147.
46. Έγγρ. 21.
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ληλα αντιµετωπίζει µε αυστηρότητα την τάση των χριστιανών γυναικών να ντύνονται σαν µουσουλµάνες, την οπλοκατοχή από τη
µεριά των µη µουσουλµάνων και, ακόµα περισσότερο, την προσπάθεια κάποιων από αυτούς να πωλούν αλκοόλ σε µουσουλµανικές γειτονιές.47 Με δυο λόγια ο πασάς φροντίζει να γίνεται σαφές σε διοικούµενους και διοικούντες ότι δεν θα είναι ανεκτή καµιά παραβατική συµπεριφορά, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος και αξιώµατος του
παραβάτη, χωρίς όµως αυτή η στάση να πρέπει αναχρονιστικά να ερµηνευτεί ως ισότιµη αντιµετώπιση των δύο θρησκευτικών οµάδων.
Τέλος, ο Βαχίντ Πασάς δίνει την εικόνα ενός διοικητή που δεν
ανεχόταν εύκολα την παράβαση καθήκοντος και την παρανοµία από
µέλη της τοπικής διοίκησης, µε τα οποία δεν δίσταζε να συγκρουστεί όταν επιδείκνυαν τέτοια συµπεριφορά. Έτσι, διατάζει τη φυλάκιση του µπαρουτσήµπαση των Χανίων γιατί «µολονότι είχε
προειδοποιηθεί επανειληµµένως δεν πρόσεξε και, λόγω ενεργειών
στις οποίες προέβη προκειµένου να κερδοσκοπήσει, η µία πλευρά
της µπαρουταποθήκης πήρε φωτιά»,48 εξορίζει και φυλακίζει τον
ντιζντάρη της Κισάµου γιατί «αντί να βρίσκεται στο φρούριο περιφέρεται µέρα και νύκτα στα χωριά της υπαίθρου»,49 ελέγχει τον ντιζντάρη του Ρεθύµνου γιατί «το παλιό σιτάρι του Ρεθύµνου µοιράστηκε
σε πολύ φθηνή τιµή στους αρτοποιούς της πόλης, το νέο σιτάρι αγοράστηκε σε εξωφρενική τιµή, ενώ, λόγω αµέλειας, ένα µέρος του χάλασε»,50 επιπλήττει τους διοικητές της Σούδας και της Γραµβούσας
γιατί συνέτασσαν ελλιπείς αναφορές προς το συµβούλιό του,51 διατάζει την προσαγωγή του αγά των εθελοντών του αριστερού τοµέα
Ρεθύµνου γιατί αρνείται να πληρώσει τα χρέη του προς ιδιώτες κ.ά.52
Γενικά, η εικόνα που δίνουν οι πηγές για τον Βαχίντ Πασά είναι
αυτή ενός ανθρώπου που έδινε µεγάλη σηµασία στη σαφή χάραξη
47. Έγγρ. 70, 85, 86, 109, 124, 125, 164.
48. Έγγρ. 115.
49. Έγγρ. 91, 93, 94, 104.
50. Έγγρ. 39, 40, 48, 49, 121, 122, 123, 130, 131.
51. Έγγρ. 161.
52. Έγγρ. 71, 78.
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ορίων ανάµεσα σε διοικούντες-διοικουµένους και µουσουλµάνουςµη µουσουλµάνους και στον σαφή προσδιορισµό των υποχρεώσεων
και δικαιωµάτων που προέκυπταν από το καθεστώς της κάθε οµάδας. Αυτοί οι διαχωρισµοί εντάσσονταν στις κλασικές αρχές διοίκησης του οθωµανικού πολιτικού συστήµατος και σ’ αυτό το πλαίσιο
πρέπει να κρίνονται από τους σύγχρονους ιστορικούς.53 Κοιτώντας
ωστόσο πέρα από την εικόνα του Βαχίντ ως ανθρώπου της εποχής
και της κοινωνικής θέσης του και διεισδύοντας πιο βαθιά στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως αυτά προβάλλονται από
τις πηγές που αφορούν στην Κρήτη, θα λέγαµε ότι διακρίνουµε έναν
άνδρα ευγενικό, διπλωµάτη, αλλά παράλληλα τυπικό, αυστηρό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Βαχίντ που καταδεικνύει ο Sieber και διαφαίνονται στο εξεταζόµενο
κατάστιχο ΚΚ.d.827 έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή µε όσα µπορούµε να συµπεράνουµε από τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
το 1822 στη Χίο υπό τη διοίκησή του. Ίσως αυτή η αντίθεση να µπορεί να εξηγηθεί καλύτερα αν λάβουµε υπόψη, αφενός την πόλωση
και τον φανατισµό που δηµιουργήθηκε σε όσες περιοχές βρέθηκαν
στο επίκεντρο της Επανάστασης του 1821 και, αφετέρου τη δυσµενή
θέση στην οποία είχε περιέλθει ο Βαχίντ λόγω της ατυχούς κατάληξης της θητείας του στην Κρήτη και της ακόλουθης υποβάθµισής του
στην οθωµανική διοικητική ιεραρχία. Πράγµατι, ο ίδιος, στην αφήγησή του σε σχέση µε όσα συνέβησαν στη Χίο, αφήνει να διαφανεί,
από τη µία, το άκρατο µίσος που ένιωθε για τους έλληνες επαναστάτες, τα κίνητρα των οποίων αντιµετώπιζε ως προδοτικά και επικίνδυνα για το κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό οικοδόµηµα το
οποίο ο ίδιος εκπροσωπούσε, και, από την άλλη, ο φόβος του ότι, αν
υποχωρούσε στις αξιώσεις τους, θα φαινόταν δειλός και ανάξιος στα
µάτια των οµοίων του.54
53. Για την ανάλυση κάποιων από αυτούς τους διαχωρισµούς, βλ. M. A. J. Beg, “alKhāssa wa’l-‛Āmma”, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 4, Λάιντεν 1978,
1098-1100.
54. Βλ., π.χ., Seyyid Emin Mehmed Vahid Paşa, Târih-i Vak’a-ı Sakız, 20-21.
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Όποιοι και αν είναι πάντως οι λόγοι που πυροδότησαν τη βίαιη αντίδραση του Βαχίντ, το σίγουρο είναι ότι δεν δικαιολογούν τη σφαγή
δεκάδων χιλιάδων αµάχων. Ωστόσο, η αντίθεση µεταξύ του τρόπου µε
τον οποίο προσπάθησε να διοικήσει τη δυτική Κρήτη και της στάσης
που επέδειξε στη Χίο αποτελεί ίσως την πιο ηχηρή απόδειξη ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι µονοδιάστατη και πως υπό ακραίες συνθήκες
ευδοκιµούν ακραίες συµπεριφορές. Ο ιδρυτής της βιβλιοθήκης της
Κιουτάχειας, το ίδιο άτοµο που ταξίδεψε στη Γαλλία του Ναπολέοντα και που ο εξαιρετικά καλλιεργηµένος Αυστριακός Sieber περιγράφει ως άνθρωπο ευγενή και συµπαθή, είναι υπεύθυνος για µια από
τις πιο µαύρες στιγµές της οθωµανικής ιστορίας. Στα µάτια του ερευνητή, το ερώτηµα που προκύπτει από την παραπάνω διαπίστωση δεν
αφορά µόνο το ποιόν της προσωπικότητας του Βαχίντ, αλλά και το
κατά πόσο ο ιστορικός πρέπει να εµµένει σε απόλυτα σχήµατα που
αναζητούν «καλούς» και «κακούς», αντί να χρησιµοποιεί τα εργαλεία
που του παρέχονται, µεταξύ των οποίων και η βιογραφική και προσωπογραφική έρευνα, για να αναδεικνύει τις πολύπλοκες κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές δοµές που καθορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Το σίγουρο είναι ότι το έργο και η ζωή ενός ανθρώπου µε
τόσο αµφιλεγόµενη και περιπετειώδη πορεία όπως ο Βαχίντ είναι πιο
σωστό να αξιολογηθούν στο πλαίσιο µιας εκτενούς εξειδικευµένης
µελέτης και όχι στις λίγες σελίδες µιας εισαγωγής.
Περιγραφή του καταστίχου – έκδοση

Από την ανάγνωση του καταστίχου KK.d.827 καθίσταται σαφές
ότι αυτό δεν δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αποσταλεί στην κεντρική
οθωµανική διοίκηση, αλλά ότι µάλλον αποτελούσε µέρος του προσωπικού αρχείου του Βαχίντ Πασά. Προς αυτήν την άποψη µας οδηγεί τόσο η λυτή µορφή του και η έλλειψη οποιασδήποτε σφραγίδας,
µονογραφής ή περιγραφής που θα το συνόδευε αν είχε συνταχθεί για
να αποσταλεί στην Κωνσταντινούπολη όσο και η γενικότερη απουσία, από όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, άλλων τέτοιου τύπου
καταστίχων στο Αρχείο της Πρωθυπουργίας. Πράγµατι, δεν υπάρχει
κάποια γνωστή έως σήµερα πρακτική σύµφωνα µε την οποία η κεν-
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τρική οθωµανική διοίκηση ζητούσε την αποστολή στην πρωτεύουσα
αντιγράφων των αποφάσεων των πασάδων που ήταν διορισµένοι στις
επαρχίες του κράτους, όπως γινόταν, για παράδειγµα, µε τα κατάστιχα των οικονοµικών υπηρεσιών.
Η ιδιαιτερότητα αυτή του καταστίχου KK.d.827 δηµιουργεί πολλά
εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε το πώς κατέληξε µεταξύ των αρχείων
της κεντρικής οθωµανικής διοίκησης. Η εξήγηση πιθανώς να βρίσκεται στο γεγονός ότι η κατάσχεση των περιουσιών πασάδων αποτελούσε
µια εξαιρετικά συνήθη πρακτική της περιόδου του Μαχµούντ Β΄. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο Βαχίντ Πασάς πέθανε άτεκνος καθιστά την πιθανότητα η περιουσία του να πέρασε στο κράτος αρκετά µεγάλη.
Γνωρίζοντας µάλιστα ότι τη στιγµή του θανάτου του βρισκόταν στην
Κωνσταντινούπολη, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η περιουσία, και µαζί
το αρχείο του, ίσως δεν εκποιήθηκαν στην τοπική αγορά, όπως γινόταν
παραδοσιακά στην περίπτωση κατάσχεσης περιουσιών πασάδων σε
επαρχίες,55 αλλά πέρασαν αυτούσια στην ιδιοκτησία του κράτους.
Το κατάστιχο αποτελείται από 56 σελίδες διαστάσεων 49,5x19,5
εκατοστών. Από αυτές γραµµένες είναι οι 51, ενώ οι σελίδες 1, 3, 4 και
56 είναι λευκές. Φέρει µεταγενέστερη αρίθµηση, η οποία ξεκινά από τη
δεύτερη σελίδα του (σελίδα 1) και σταµατά στην προτελευταία (σελίδα
54). Η αρίθµηση αυτή ακολουθείται και στην παρούσα έκδοση.
Συνολικά περιέχει 190 καταχωρίσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί
από δύο ή περισσότερους γραφείς. Μολονότι η ταυτότητα των γραφέων δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί µέσω του καταστίχου, από τον
τρόπο µε τον οποίο αυτοί καταγράφουν τα τοπωνύµια και ανθρωπωνύµια που αναφέρονται στην πηγή γίνεται σαφές ότι δεν επρόκειτο
για άτοµα µε κρητική καταγωγή ούτε γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Πιθανότατα ήταν µέλη της µόνιµης συνοδείας του πασά που τον
ακολουθούσαν κατά τους διορισµούς του σε διάφορα σηµεία της Αυτοκρατορίας. Οι καταχωρίσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε τοπικές αρχές και, σε κάποιες περιπτώσεις, σε αξιωµατούχους περιοχών
εκτός Κρήτης, αλλά δεν περιέχουν αναφορές του πασά προς την κεν55. Για ένα παράδειγµα τέτοιας εκποίησης µετά τη θανάτωση ενός πασά του Χάνδακα, βλ. ΤΑΗ.4: 391-394· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 2, 228.
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τρική οθωµανική διοίκηση. Αυτές αποτελούσαν έγγραφα υψηλότερης διαβάθµισης και δεν καταγράφονταν µεταξύ των αποφάσεων που
λαµβάνονταν παρουσία των αξιωµατικών και αξιωµατούχων που αποτελούσαν το συµβούλιο του διοικητή. Ωστόσο το κατάστιχο, πέρα
από αναφορές σε εσωτερικά διοικητικά ζητήµατα της Κρήτης, περιέχει και πολλές πληροφορίες σχετικά µε εντολές που αποστέλλονταν
από την Κωνσταντινούπολη προς το συµβούλιο του πασά.
Οι καταχωρίσεις είναι γραµµένες συνήθως σε απλή γλώσσα, απαλλαγµένες στην πλειονότητά τους από ποµπώδεις εκφράσεις και προσφωνήσεις και δίνουν την αίσθηση ότι αποτελούν προσχέδια τα οποία
καθόριζαν το περιεχόµενο των λυτών εγγράφων που στη συνέχεια αποστέλλονταν προς τους διάφορους εντολοδόχους της διοίκησης. Στην αρχή
κάθε εγγράφου αναφέρονται συνήθως οι αποδέκτες των διαταγµάτων,
έπεται µια περιγραφή της εκάστοτε υπόθεσης, ακολουθούν οι εντολές του
διοικητή και η καταχώριση κλείνει µε την ηµεροµηνία καταγραφής. Το
ύφος του καταστίχου είναι άµεσο· τα πρόσωπα που χρησιµοποιούνται για
τον διοικητή και το συµβούλιό του είναι το πρώτο ενικό και το πρώτο
πληθυντικό, ενώ οι διαταγές δίνονται πάντα στο δεύτερο ενικό ή πληθυντικό. Τέλος, πέρα από κείµενα, το κατάστιχο ΚΚ.d.827 περιέχει διαφόρων ειδών απογραφές και υπολογισµούς σε µορφή πινάκων.
Στις εκτεταµένες περιλήψεις που παρουσιάζονται εδώ δεν διατηρείται
το άµεσο ύφος στο οποίο είναι συντεταγµένες οι καταχωρίσεις, ως υπενθύµιση προς τον αναγνώστη ότι δεν πρόκειται για ακριβείς µεταφράσεις,
µολονότι έχει καταβληθεί προσπάθεια να συµπεριληφθεί το µεγαλύτερο
και πιο ουσιώδες για τον ιστορικό ερευνητή κοµµάτι των πληροφοριών
που περιέχονται σ’ αυτές. Ωστόσο οι πίνακες που περιέχονται στο κατάστιχο σηµειώνονται σε γενικές γραµµές όπως έχουν αρχικά καταγραφεί,
καθώς θεωρείται ότι η αναταξινόµηση των πληροφοριών που περιέχουν
στη σύνθετη οργάνωσή τους µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στον
ερευνητή που ενδιαφέρεται να αντιπαραβάλει το πρωτότυπο µε την έκδοση αυτή. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, στο τέλος του βιβλίου
παρατίθεται γλωσσάρι µε τις οθωµανικές λέξεις που απαντούν µε κάποια συχνότητα, ακόµα και αν αυτές έχουν ήδη επεξηγηθεί στο κυρίως
κείµενο, καθώς και ευρετήριο προσώπων και τόπων που αναφέρονται
στις καταχωρίσεις του καταστίχου.
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Κρατικοί αξιωµατούχοι και διοικητική οργάνωση των σαντζακιών
Χανίων και Ρεθύµνου

Η οθωµανική επαρχία (εγιαλέτι) της Κρήτης διαιρούνταν σε τρεις
διοικητικές περιφέρειες (σαντζάκια), αυτές του Χάνδακα, των Χανίων και του Ρεθύµνου, οι οποίες αποτελούσαν τις έδρες τριών πασάδων-διοικητών. Διοικητής και επικεφαλής του στρατού όλης της
Κρήτης (σερασκέρης) ήταν ο πασάς του Χάνδακα, ο οποίος έφερε
πάντα τον βαθµό του βεζίρη. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στις
αρχές του 19ου αιώνα, παρουσιάζεται το φαινόµενο επικεφαλής της
διοίκησης Χανίων και Ρεθύµνου να διορίζονται όχι δύο, αλλά ένας
πασάς, ενώ µία φορά, κατά τη διοίκηση του Οσµάν Πασά του «Πνιγάρη» (1812-1814), σηµειώνεται διορισµός ενός διοικητή και για τα
τρία σαντζάκια του νησιού.1 Μια από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά
τις οποίες τα σαντζάκια Ρεθύµνου και Χανίων διοικούνταν από έναν
µόνο πασά είναι και αυτή που εξετάζεται εδώ.
Καθώς κατά την υπό εξέταση περίοδο στα δύο σαντζάκια της δυτικής Κρήτης ήταν διορισµένος µόνο ένας διοικητής, η απουσία του
σε µία από τις δύο διοικητικές περιφέρειες καλυπτόταν µε τον διορισµό ενός αναπληρωτή του, του µουτεσελίµη (mütesselim), ο οποίος
προερχόταν από την προσωπική του ακολουθία.2 Η υπηρεσία κάθε
διοικητή έδρευε στο µέγαρό του (Πύλη του Πασά [Paşa Kapusı]) και
το προσωπικό της µπορούσε να αποτελείται από πολλές δεκάδες ή
και εκατοντάδες υπαλλήλους.3 Οι υπάλληλοι αυτοί χωρίζονταν σε
δύο κατηγορίες: α) στους δούλους και µισθωτούς υπαλλήλους της
ιδιωτικής ακολουθίας του πασά και β) στους ντόπιους υπαλλήλους
που εργάζονταν εκεί χωρίς να αποτελούν προσωπικούς του ακολού1. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 40· ΤΑΗ.41: 39-40.
2. Έγγρ. 110, 111, 158.
3. BOA, ΗΑΤ.868/38598.
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θους. Η πρώτη κατηγορία ήταν σαφώς η πολυπληθέστερη οµάδα
υπαλλήλων και τον ακολουθούσε στα διάφορα µέρη όπου διοριζόταν.
Αντίστοιχα, η δεύτερη ήταν ολιγοµελής, αποτελούµενη συνήθως από
κλητήρες, αγγελιοφόρους, τον γραµµατικό της Πύλης και τους υπαλλήλους του, άτοµα τα οποία παρέµεναν στις θέσεις τους ακόµα και
µετά τον διορισµό άλλου διοικητή στην περιοχή, εφόσον φυσικά ο
τελευταίος παρέµενε ευχαριστηµένος από τις υπηρεσίες τους.
Κάποιοι από τους υπαλλήλους της πρώτης κατηγορίας που απαντούν στο κατάστιχο ΚΚ.d.827 είναι ο κεχαγιάς (kethüda), το σηµαντικότερο ίσως µέλος της ακολουθίας του πασά, ο οποίος ήταν
επιφορτισµένος µε ένα µεγάλο µέρος της διοίκησης του οίκου του τελευταίου και µπορούσε να παίζει το ρόλο αντικαταστάτη του όταν
αυτός απουσίαζε, ο καβάσµπασης (gavasbaşı/kavasbaşı) και ο ντελίλµπασης (delilbaşı), αρχηγοί των φρουρών της προσωπικής του
ακολουθίας, ο σελάµ αγάς (selam ağası), υπεύθυνος για την οργάνωση
των συναντήσεών του µε άλλους αξιωµατούχους, ο σιλαχτάρης (silahdar), υπεύθυνος για τη φύλαξη των όπλων του, ο µαύρος ευνούχος (zünbül/sünbül ağa), επιφορτισµένος µε τη διαχείριση των ζητηµάτων του χαρεµιού του, ο αρχιτσοχαντάρης (başçukadar), υπεύθυνος για τη φύλαξη των ενδυµάτων του, ο εντερούν αγάς (enderun
ağası), υπεύθυνος για τη φροντίδα των ιδιαίτερων δωµατίων του, ο
σηµαιοφόρος (sancakdar) του, οι τσαούσηδες του εντερούν (enderun
çavuşları), διαβιβαστές της προσωπικής του αλληλογραφίας κ.ά.4
Αντίστοιχα, ο ντόπιος υπάλληλος της Πύλης του Πασά που απαντά στο κατάστιχο είναι ο γραµµατικός της Πύλης (Kapu yazıcısı), ο
οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση πολλών από τα θέµατα που
αφορούσαν τους χριστιανούς του σαντζακιού όπου έδρευε. Στον
Χάνδακα γνωρίζουµε ότι µεταξύ των ντόπιων υπαλλήλων που υπηρετούσαν µόνιµα στην εκεί Πύλη και µισθοδοτούνταν από το ταµείο
4. Η οργάνωση του οίκου του πασά θύµιζε σε κάποιον βαθµό αυτήν του παλατιού του
οθωµανού σουλτάνου, που αποτελούσε, άλλωστε, συχνά το πρότυπο οργάνωσης των
οίκων τέτοιων διοικητών. Για τις σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί ήδη από τον 16ο αιώνα
µεταξύ του οθωµανικού παλατιού και των οίκων των αξιωµατούχων που διορίζονταν
από αυτό στις επαρχίες, βλ. Ibrahim Metin Kunt, The Sultan’s Servants. The transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650, Νέα Υόρκη 1983.
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του νησιού ήταν και έντεκα τσαούσηδες του ντιβανιού (çavuşan-ı
divan), αγγελιοφόροι επιφορτισµένοι µε τη διαβίβαση των αποφάσεων του συµβουλίου του πασά στους αποδέκτες των εντολών του.
Ωστόσο οι τσαούσηδες αυτοί δεν αναφέρονται στην περίπτωση των
Χανίων και του Ρεθύµνου, κάτι που µας κάνει να πιστεύουµε πως
στα δύο σαντζάκια της δυτικής Κρήτης υπεύθυνοι για την υπηρεσία
αυτή ήταν άτοµα της προσωπικής συνοδείας του διοικητή, πιθανώς
οι τσαούσηδες του εντερούν. Τι ήταν όµως το ντιβάνι (divan) ή συµβούλιο της Πύλης του Πασά και ποιοι το αποτελούσαν;
Σε κάθε Πύλη του Πασά συνερχόταν ένα διοικητικό συµβούλιο
που αποτελούνταν από τους σηµαντικότερους αξιωµατικούς και αξιωµατούχους του κάθε σαντζακιού. Από την εξέταση του KK.d.827 καταλαβαίνουµε ότι οι µέρες σύγκλησης και η σύσταση των συµβουλίων δεν ήταν σταθερές, ωστόσο σύµφωνα µε τους γάλλους κατασκόπους De Bonneval και Dumas (1783) τα ντιβάνια συνέρχονταν
δύο φορές την εβδοµάδα.5 Ως προς τη σύνθεσή τους, γνωρίζουµε µε
σιγουριά µόνο ότι ορισµένα µέλη της διοίκησης, όπως ο αγάς των γενιτσάρων κάθε πόλης, συµµετείχαν µόνιµα στις συνεδριάσεις των
συµβουλίων. Ο περιηγητής Savary (1779) αναφέρει ότι «το συµβούλιο του Πασά [του Χάνδακα] αποτελείται από έναν Κεχαγιά που έχει
µεγάλη επιρροή σε όλες τις δηµόσιες υποθέσεις και τη διαχείριση
όλων σχεδόν των διορισµών, από τον Αγά των [αυτοκρατορικών] γενιτσάρων, που είναι αρχηγός του στρατού και αστυνοµικός διευθυντής, από δύο Τοπτσηµπασήδες, από έναν Ντεφτερντάρη, γενικό ταµία
των αυτοκρατορικών εσόδων, από τον θησαυροφύλακα του αυτοκρατορικού ταµείου και από τους επικεφαλής αξιωµατικούς του στρατού. Είναι εµφανές, ως εκ τούτου, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι καθαρά
στρατιωτική και, κατά φυσική συνέπεια, η εξουσία του Πασά Σερασκέρη είναι απόλυτη». Ο ίδιος περιηγητής αναφέρει σχετικά µε τους
πασάδες των Χανίων και του Ρεθύµνου ότι στα σαντζάκια τους
«έχουν τα ίδια προνόµια [µε τον πασά του Χάνδακα] και τα συµβούλιά τους αποτελούνται από τους ίδιους αξιωµατούχους».6 Σύµφωνα
5. De Bonneval και Dumas, Αναγνώριση, 191.
6. Savary, Letters on Greece, 371, 375.
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πάλι µε τους De Bonneval-Dumas, «η πόλη του Χάνδακα διοικείται
από έναν πασά τριών ιππουρίδων, ένα γενιτσαραγά,7 ένα µουφτή,
υπεύθυνο για την εφαρµογή του νόµου, έναν καδή και ένα δεστερδάρη.8 Εκτός απ’ αυτούς τους διοικητές υπάρχουν πολλοί αγάδες, οι
οποίοι συµµετέχουν στις συζητήσεις του συµβουλίου, που συγκαλεί
ο πασάς δύο φορές την εβδοµάδα. Αυτοί οι αγάδες είναι ο δισδάρης,9
ο γιερλή-αγάς,10 οι τέσσερις µπέηδες, καθένας από τους οποίους διοικεί ένα σύνταγµα ιππικού ή εθελοντών,11 οι δύο συνταγµατάρχες του
πυροβολικού,12 οι σουσεαγασήδες (souchéagassis),13 οι ακτιαβασήδες
(actiavassis),14 οι διοικητές των προχωρηµένων οχυρών,15 οι αρχηγοί
των βοµβαρδιστών16 και αυτός των µιναδόρων17 και των φρουρών της
πυρίτιδας».18 Σύµφωνα τέλος µε τον Tancoigne (1811-1814), «στα
Χανιά ο αριθµός των δηµοσίων αξιωµάτων είναι αναλογικά µεγάλος
σε σχέση µε την έκταση και τον πληθυσµό της πόλης, που δεν ξεπερνά τους 12.000 κατοίκους. Κάθε ιδιώτης που έχει τον τρόπο του
θέλει να αγοράσει σε οποιαδήποτε τιµή έναν τίτλο που θα του επιτρέψει να µπει στο Συµβούλιο του τοπικού πασά.19 Το ανάλογο συµβαίνει τόσο στο Χάνδακα όσο και στο Ρέθυµνο». Παρακάτω ο
περιηγητής παραθέτει τους αξιωµατικούς και αξιωµατούχους που
7. Αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων (dergâh-ı âli yeniçerileri ağası).
8. Ντεφτερντάρη (defterdar).
9. Ντιζντάρης (dizdar).
10. Αγάς των ντόπιων γενιτσάρων (yerlü ağası).
11. Αγάδες των εθελοντών και των αζάπηδων (gönüllüyan/azaban ağaları).
12. Αγάδες των τοπτσήδων (topçıbaşı).
13. Αγάδες του Μικρού και του Μεγάλου Πύργου του Νερού (Kule-i Ma-i Sagir/Kebir
ağası).
14. Αγάς της Λευκής Τάµπιας (Ak Tabya ağası).
15. Αγάδες των ταµπιών (προµαχώνων, tabyalar).
16. Αγάς των κουµπαρατζήδων (humbaracıbaşı).
17. Αγάς των λαγουµιτζήδων (lağımcıyan ağası).
18. De Bonneval και Dumas, Αναγνώριση, 191.
19. Δυστυχώς, αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχόλιο του Tancoigne δεν µπορεί να διασταυρωθεί µε κάποια επίσηµη ή άλλη πηγή. Επίσης, σε περίπτωση που ο ισχυρισµός
του περιηγητή εκφράζει την πραγµατικότητα, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε αν αυτή
η πρακτική αφορούσε µόνο τη διοίκηση του Οσµάν Πασά του «Πνιγάρη» ή αν αποτελούσε γενικότερο φαινόµενο της περιόδου.
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συµµετέχουν στο συµβούλιο ως εξής· «ο Γενιτσάρ-Αγάς, διοικητής
των γενιτσάρων.20 Ο Γερλή-Αγάς, διοικητής των γερλήδων.21 Ο Μουφτής. Ο Καδής. Ο Dizadar-aga, φρούραρχος.22 Οι διάφοροι αγάδες,
διοικητές των επί µέρους οχυρών, όπως ο αγάς του Σου-Κουλέ,23 ο
αγάς του Φάρου κ.λπ. Ο Σπαχιλάρ-Αγάς, διοικητής των σπαχήδων,24
δηλαδή του ιππικού, αν και τέτοιο σώµα δεν υπάρχει. Ο Τοπλούµπασης,25 διοικητής του πυροβολικού. Ο Koumbarasji-bachi,26 διοικητής
των ολµοβόλων. Ο Tersana-emini,27 φροντιστής του ναυστάθµου. Ο
Kharatchi-bachi,28 υπεύθυνος της είσπραξης του φόρου που ονοµάζεται χαράτσι. Ο Bach-tchehaouch,29 αρχηγός της Αστυνοµίας, ο
οποίος βρίσκεται υπό τις διαταγές του Γενιτσάραγα... κ.ά.»
Όπως καταλαβαίνουµε από τις προαναφερθείσες περιγραφές της
σύνθεσης των διοικητικών συµβουλίων των σαντζακιών του νησιού,
σ’ αυτά συµµετείχαν κατά κύριο λόγο επικεφαλής στρατιωτικών σωµάτων µαζί µε κάποιους µη στρατιωτικούς αξιωµατούχους. Πράγµατι, πριν από την κατάργηση του γενιτσαρικού σώµατος το 1826, η
οποία άλλαξε δραστικά τον τρόπο µε τον οποίο η οθωµανική κεντρική εξουσία έβλεπε τη διοίκηση των οθωµανικών επαρχιών,30 η δι20. Βλ. υποσηµ. 7.
21. Βλ. υποσηµ. 10.
22. Βλ. υποσηµ. 9.
23. Πύργος του Νερού (Su Kulesi).
24. Σώµα των εθελοντών (gönüllüyan).
25. Βλ. υποσηµ. 12.
26. Βλ. υποσηµ. 16.
27. Επιστάτης του ναυστάθµου (tersane emini).
28. Χαρατσήµπασης (haraççıbaşı).
29. Μπαστσαούσης (baş çavuş).
30. Για τη σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων των σαντζακιών της Κρήτης τη δεκαετία 1830-1840, βλ. Cemal Tukin, “Girit”, İslâm Ansiklopedisi, τ. 4, Κωνσταντινούπολη
1948, 794-795· Αντώνης Αναστασόπουλος, «Η Κρήτη στο οθωµανικό πλαίσιο», Κρητολογικά Γράµµατα 17 (2001), 105-106· Bowring, Report on Egypt and Candia, 155-156· Πεπονάκης, Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί, 152-153· C. R. Scott, Rambles in Egypt
and Candia: With Details of the Military Power and Resources of Those Countries, and
Observations on the Government, Policy, and Commercial System of Mohammed Ali, τ. 2,
Λονδίνο 1837, 294, 344-345· Lewis Cass, An Historical, Geographical and Statistical Account of the Island of Candia, or Ancient Crete, Ρίτσµοντ 1839, 12· Μιχαήλ Χουρµούζης,
Κρητικά. Συνταχθέντα και εκδοθέντα υπό Μ. Χουρµούζη Βυζάντιου, Αθήνα 1842, 20-21.
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οικητική οργάνωση της Κρήτης ήταν κυρίως στρατιωτική. Η οργάνωση αυτή προέκυπτε σε µεγάλο βαθµό λόγω της αναγνώρισης της
Κρήτης από τους Οθωµανούς ως παραµεθορίου περιοχής (serhad)
µε ιδιαίτερη στρατηγική σηµασία.
Στα Χανιά και στο Ρέθυµνο οι σηµαντικότεροι µη στρατιωτικοί
αξιωµατούχοι ήταν οι καδήδες, ιεροδίκες οι οποίοι διορίζονταν απευθείας από την Κωνσταντινούπολη και έχαιραν διοικητικής αυτονοµίας από την εξουσία του πασά, µολονότι δέχονταν διαταγές από
αυτόν. Κάθε καδής ήταν επικεφαλής ενός καζά, δικαστικής περιφέρειας που οριοθετούνταν από τη δικαιοδοσία του. Στην περίπτωση
της Κρήτης, υπήρχαν τρεις καζάδες που ταυτίζονταν πλήρως µε τα
τρία σαντζάκια του νησιού.31 Οι καζάδες/σαντζάκια αποτελούνταν
από ναχιγέδες, µικρότερες περιφέρειες που οριοθετούνταν από τη δικαιοδοσία των ναΐπηδων, των αναπληρωτών/πληρεξουσίων των καδήδων που έδρευαν σ’ αυτές. Συγκεκριµένα, οι διοικητικές
περιφέρειες των Χανίων και του Ρεθύµνου αποτελούνταν από τέσσερις ναχιγέδες η κάθε µία: τους ναχιγέδες Χανίων, Αποκόρωνα, Σελίνου και Κισάµου η πρώτη και τους ναχιγέδες Ρεθύµνου, Αµαρίου,
Αγίου Βασιλείου και Σφακίων η δεύτερη.32
Οι καδήδες είχαν την έδρα τους στα ιεροδικεία των τριών πόλεων,
όπου εκδίκαζαν υποθέσεις µε βάση το κανούν (kanun) ή σουλτανικό
δίκαιο, το σεριάτ (şeriat) ή ισλαµικό δίκαιο και το ορφ (örf) ή εθιµικό δίκαιο της περιοχής που βρισκόταν υπό τη δικαιοδοσία τους.
Για υποθέσεις που εκδικάζονταν µε βάση το σεριάτ µπορούσε να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του µουφτή (müfti), ενός ερµηνευτή του
31. Στο έγγραφο 148 γίνεται καταχρηστικά λόγος για καζά του Αµαρίου. Η χρήση του
όρου «καζάς» αντί του όρου «ναχιγές» απαντά και σε ελληνικές πηγές, όπως και η λέξη
«καδής» αντί του «ναΐπης». Βλ., π.χ., Ζαχαρίας Πρακτικίδης, Χωρογραφία της Κρήτης, συνταχθείσα τω 1818 υπό Ζαχαρίου Πρακτικίδου, παραστάτου πληρεξουσίου και γενικού φροντιστού της δικαιοσύνης τω 1822-1829 εν Κρήτη, Ηράκλειο 1983, 65, 67 και σποράδην.
32. Δυστυχώς, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τα ονόµατα µόνο δύο χωριών που
αποτελούσαν έδρες ναΐπηδων στις περιφέρειες αυτές: επρόκειτο για τα χωριά Καστέλι
και Κάνδανος στους ναχιγέδες Κισάµου και Σελίνου αντίστοιχα· ό.π., 65, 67. Επίσης,
γνωρίζουµε ότι στα Σφακιά, τα οποία είχαν βακουφικό καθεστώς και κατοικούνταν
µόνο από χριστιανούς, δεν έδρευε ναΐπης.
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ιερού νόµου που διοριζόταν σε κάθε περιοχή από την τοπική διοίκηση.33 Ναΐπηδες, από την άλλη, έδρευαν τόσο στην ύπαιθρο όσο και
στις τρεις πόλεις του νησιού, όπου λειτουργούσαν ως βοηθοί των καδήδων όταν αυτοί βρίσκονταν εκεί και ως πληρεξούσιοι ή αναπληρωτές τους όταν απουσίαζαν.
Στο ΚΚ.d.827 είναι περισσότερα τα διατάγµατα που απευθύνονται
στους ναΐπηδες των πόλεων παρά στους καδήδες τους, γεγονός το
οποίο καταδεικνύει τη σηµασία που είχαν οι πρώτοι για τη λειτουργία
του δικαστικού συστήµατος του νησιού. Καθώς οι ναΐπηδες ήταν συνήθως µόνιµοι κάτοικοι της Κρήτης, η ύπαρξή τους διασφάλιζε αφενός την αδιάλειπτη παρουσία δικαστών στους καζάδες, ακόµα και κατά
τα µεσοδιαστήµατα των διορισµών των καδήδων, και αφετέρου την
ενηµέρωση των τελευταίων για ζητήµατα τοπικού ενδιαφέροντος τα
οποία δεν θα µπορούσαν να γνώριζαν αλλιώς. Άλλωστε, από µια καταχώριση του 17ου αιώνα που αφορά τον Χάνδακα, γνωρίζουµε ότι ο
καδής της περιοχής δεν αναλάµβανε ο ίδιος τον διορισµό ναΐπηδων
στους ναχιγέδες του καζά του, αλλά ότι τον ανέθετε στον ναΐπη της
πόλης.34 Είναι λοιπόν σαφές ότι ο ρόλος των ναΐπηδων της Κρήτης, ως
ενδιαµέσων που γνώριζαν την ελληνική γλώσσα και τις τοπικές υποθέσεις καλύτερα από τους κεντρικά διοριζόµενους δικαστικούς αξιωµατούχους της Κωνσταντινούπολης, αποκτούσε τεράστια σηµασία για
την επαρχιακή διοίκηση και τους καθιστούσε αναπόσπαστο κοµµάτι
της λειτουργίας της, αλλά και έναν σηµαντικό παράγοντα αποκέντρωσης της οθωµανικής δικαστικής οργάνωσης.35
Περνώντας στο στρατιωτικό κοµµάτι της διοίκησης των σαντζα33. Για την παύση ενός µουφτή από τη διοίκηση του Χάνδακα, βλ. Μαρίνος Σαρηγιάννης, «Ένας ετερόδοξος µουσουλµάνος στην Κρήτη του 18ου αιώνα», στο Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος και Η. Κολοβός (επιµ.), Μνήµη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες
ιστορίας και φιλολογίας, Ηράκλειο 2010, 371-385. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το θεσµό του µουφτή στην Κρήτη, βλ. του ίδιου, «Η δικαστική οργάνωση και
το ιεροδικείο του Χάνδακα στη νεοκατακτηµένη Κρήτη», στο Βαρούχα, Χαιρέτη και
Σαρηγιάννης, Πέµπτος κώδικας, τ. 1, 33-34.
34. Ό.π., 33-34.
35. Ό.π., 33-34· Gilles Veinstein, «Sur les nâ’ib ottomans (XVème-XVIème siècles)»,
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 25 (2001), 250-251.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

35

κιών Χανίων και Ρεθύµνου, οι πιο σηµαντικοί αξιωµατικοί ήταν οι
αγάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων, οι οποίοι, όπως και οι καδήδες, διορίζονταν απευθείας από την Κωνσταντινούπολη και, µολονότι δέχονταν εντολές από τον πασά, δεν ελέγχονταν από αυτόν
στο ζήτηµα της οργάνωσης και µισθοδοσίας των µονάδων τους. Στις
δύο πόλεις της δυτικής Κρήτης είχαν δηµιουργηθεί ήδη από την κατάκτηση του νησιού δύο µονάδες αυτοκρατορικών γενιτσάρων, που
αποτελούνταν από διάφορους λόχους. Συγκεκριµένα, στα Χανιά ήταν
εγκατεστηµένοι το 1818 πέντε λόχοι αυτοκρατορικών γενιτσάρων,
τα 31ο, 26ο και 4ο τζεµαάτ, το 22ο µπολούκ των σεκµπάν και το 4ο
µπολούκ,36 ενώ στο Ρέθυµνο βρισκόταν µόνο ένας λόχος, πιθανώς το
88ο τζεµαάτ, το οποίο άλλωστε είχε τη σταθερότερη παρουσία στην
πόλη κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα.37 Η τελευταία χρονιά για
την οποία έχουµε στοιχεία σε σχέση µε το συνολικό µέγεθος της µονάδας των Χανίων είναι το 1813, όταν οι γενίτσαροι της πόλης αριθµούσαν 1.043 στρατιώτες, ενώ για το Ρέθυµνο είναι το 1785 όταν οι
γενίτσαροι ανέρχονταν συνολικά σε 887 άτοµα.38
Οι αγάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων ήταν οι διοικητές των
µονάδων αυτών και υπεύθυνοι για την αστυνόµευση των πόλεων,
ενώ διόριζαν αξιωµατικούς και στην ύπαιθρο χώρα του νησιού, τους
σερντάρηδες (serdar), οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την τήρηση της
τάξης σε επίπεδο ναχιγέ. Οι αγάδες είχαν τις δικές τους υπηρεσίες, τις
36. Πρακτικίδης, Χωρογραφία, 60. Οι λόχοι των αυτοκρατορικών γενιτσάρων υποδιαιρούνταν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε το χρόνο της δηµιουργίας τους: α) 101
λόχοι «τζεµαάτ» ή «γιαγιαµπασήδων» (cemaat/yayabaşı ortaları), οι πρώτοι γενιτσαρικοί λόχοι που δηµιουργήθηκαν, β) 34 λόχοι «σεκµπάν» ή «σεϊµέν» (sekban/seymen
ortaları), που εντάχθηκαν στο γενιτσαρικό σώµα στα µέσα του 15ου αιώνα και γ) 61
λόχοι «µπολούκ» ή «µπολούκ του αγά» (bölükler/ağa bölükleri), που δηµιουργήθηκαν
στο τέλος του 15ου αιώνα· İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından
Kapukulu Ocakları, τ. 1, Άγκυρα 1988, 155-171· Ignace Mouradgea d’Ohsson, Tableau
général de l’empire othoman, τ. 7, Παρίσι 1824, 312-313. Εδώ, ακολουθώντας την ορολογία που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο στις πηγές που εξετάστηκαν, θα αναφερόµαστε στους πρώτους ως «τζεµαάτ», στους δεύτερους ως «µπολούκ των σεκµπάν»
και στους τρίτους ως «µπολούκ».
37. Σπυρόπουλος, «Oι γενίτσαροι της Κρήτης», 98.
38. Ό.π., 100, 108.
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Πύλες των Αγάδων (Ağa Kapusı), όπου συγκαλούνταν συµβούλια
που λάµβαναν αποφάσεις για ζητήµατα σχετικά µε τη διατήρηση της
τάξης στα σαντζάκια, τη λειτουργία της τοπικής αγοράς και τον συντονισµό των στρατιωτικών σωµάτων κάθε πόλης. Στα συµβούλια
αυτά, ανάλογα µε το θέµα που συζητούνταν, µπορούσαν να συµµετέχουν εκπρόσωποι των γενιτσαρικών λόχων, επικεφαλής άλλων
στρατιωτικών σωµάτων, διάφοροι µη στρατιωτικοί αξιωµατούχοι,
µέλη των συντεχνιών και προύχοντες των πόλεων.39
Εκτός των «αυτοκρατορικών» γενιτσάρων, υπήρχαν και «ντόπια»
(yerlü) στρατιωτικά σώµατα, τα οποία έδρευαν όχι µόνο στις πόλεις
άλλα και στα υπόλοιπα φρούρια των δύο σαντζακιών. Εδώ πρέπει να
διευκρινιστεί ότι ο διαχωρισµός των σωµάτων σε αυτοκρατορικά και
ντόπια δεν σχετιζόταν µε την εντόπια ή µη καταγωγή των στρατιωτών που τα απάρτιζαν, αλλά µε τη µορφή της οργάνωσής τους. Έτσι,
οι αυτοκρατορικοί στρατιώτες είχαν τη διοικητική τους έδρα στην
Κωνσταντινούπολη, από όπου και πληρώνονταν, ενώ οι ντόπιοι εξαρτώνταν από τη διοίκηση των φρουρίων όπου υπηρετούσαν, λαµβάνοντας τους µισθούς τους από το ταµείο του νησιού. Ας δούµε όµως
εν συντοµία ποια ήταν τα ντόπια σώµατα που έδρευαν στα διάφορα
φρούρια των Χανίων και του Ρεθύµνου.
Στην πόλη των Χανίων τα ντόπια σώµατα ήταν οι γερλήδες ή ντόπιοι γενίτσαροι, σώµα πεζικού υπό τη διοίκηση ενός αγά, οι µουσταχφιζάν, σώµα πεζικού που διοικούνταν από τον φρούραρχο της πόλης
(ντιζντάρη) και παρέµενε µονίµως εντός του φρουρίου, οι εθελοντές
και οι αζάπηδες του δεξιού και του αριστερού τοµέα,40 σώµατα ιππικού, οι τζεµπετζήδες, σώµα οπλουργών, οι τοπτσήδες του δεξιού και
του αριστερού τοµέα και οι κουµπαρατζήδες, σώµατα πυροβολικού,
το σώµα πεζικού που φρουρούσε τον Πύργο του Χιουσεΐν Πασά, το
σώµα που φρουρούσε τον φάρο της πόλης, οι λαγουµιτζήδες, οι λιµενικοί και οι µπαρουτσήδες. Συνολικά, το 1819 όλα αυτά τα σώµατα
39. Ό.π., 130-132. Για µια περίπτωση στην οποία η διοίκηση ζητά, µεταξύ άλλων, τη
σύγκληση συµβουλίου στην Πύλη του Αγά των Χανίων, βλ. έγγρ. 65.
40. Για τον διαχωρισµό διαφόρων σωµάτων σε αριστερούς και δεξιούς τοµείς, βλ.
Σπυρόπουλος, «Oι γενίτσαροι της Κρήτης», 139-140.
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µαζί συνέθεταν µια δύναµη 2.543 στρατιωτών. Αντίστοιχα, τα ντόπια
σώµατα που έδρευαν στην πόλη του Ρεθύµνου ήταν οι µουσταχφιζάν,
οι εθελοντές του δεξιού και του αριστερού τοµέα, οι αζάπηδες, το
σώµα του Πύργου του Λιµανιού, το σώµα του προπυργίου της Καινούργιας Τάµπιας, οι τζεµπετζήδες, οι τοπτσήδες, οι κουµπαρατζήδες
και οι λιµενικοί, που συνολικά αριθµούσαν 684 στρατιώτες.
Πέρα όµως από τις πόλεις, ντόπια σώµατα υπήρχαν και στα διάφορα µικρότερα φρούρια των σαντζακιών, η διοίκηση των οποίων
ήταν καθαρά στρατιωτική. Τα φρούρια αυτά ήταν, στο σαντζάκι των
Χανίων, η Γραµβούσα, η Κίσαµος και η Σούδα και, στο σαντζάκι
του Ρεθύµνου, ο Αλµυρός. Το 1819 το φρούριο της Γραµβούσας είχε
διοικητή έναν µπέη και φρουρούνταν από πέντε σώµατα: τους µουσταχφιζάν, τους αζάπηδες, τους τοπτσήδες, τους τζεµπετζήδες και
τους λιµενικούς, µε συνολική στρατιωτική δύναµη 143 ατόµων. Το
φρούριο της Σούδας είχε, όπως και η Γραµβούσα, διοικητή έναν µπέη
και πέντε σώµατα: τους µουσταχφιζάν, τους τοπτσήδες, τους τζεµπετζήδες, τους κουµπαρατζήδες και τους λιµενικούς, που συνολικά αποτελούνταν από 390 στρατιώτες. Το φρούριο της Κισάµου ήταν το
δεύτερο µικρότερο φρούριο του νησιού µετά τον Αλµυρό και δεν είχε
µπέη-διοικητή, τα χρέη του οποίου πιθανώς είχε αναλάβει ο εκεί
ντιζντάρης. Στο φρούριο έδρευαν µόνο δύο σώµατα, οι µουσταχφιζάν
και οι αζάπηδες, που είχαν συνολικά 76 στρατιώτες. Τέλος, το φρούριο του Αλµυρού, το οποίο επίσης δεν είχε µπέη-διοικητή, φρουρούνταν από ένα µόνο στρατιωτικό σώµα, τους µουσταχφιζάν, που
ήταν οργανωµένοι σε έναν λόχο µε 59 άτοµα.41
Όπως γίνεται σαφές, συνολικά η διοίκηση των σαντζακιών ήταν
σε µεγάλο βαθµό στρατιωτική, αφού, αφενός, στις πόλεις οι επικεφαλής των περισσότερων ντόπιων στρατιωτικών σωµάτων συµµετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις των συµβουλίων της Πύλης του Πασά
και της Πύλης του Αγά και, αφετέρου, στα µικρότερα φρούρια οι επικεφαλής των εκεί σωµάτων αποτελούσαν και τους µοναδικούς διοικητικούς αξιωµατούχους. Εκτός του στρατιωτικού χαρακτήρα της
41. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση, τους αριθµούς και τις
αρµοδιότητες των παραπάνω σωµάτων, βλ. ό.π., 98-154.
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διοίκησης όµως, σηµαντικό στοιχείο της ήταν και η εντοπιότητα.
Όπως σηµειώθηκε στην εισαγωγή και θα αναλυθεί στη συνέχεια, έως
και την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα το µεγαλύτερο µέρος των
προαναφερθέντων στρατιωτικών και µη στρατιωτικών αξιωµάτων της
Κρήτης είχε καταληφθεί από ντόπιους µουσουλµάνους, οι οποίοι εµπλέκονταν σε τοπικά δίκτυα που καθόριζαν τις πολιτικές εξελίξεις στο
νησί, περιορίζοντας σηµαντικά την εξουσία των λιγοστών κεντρικά
διοριζόµενων αξιωµατούχων. Βλέποντας τη δηµιουργία αυτού του
συσχετισµού δυνάµεων στο νησί, ο Μαχµούντ Β΄ προέβη από το 1812
στην αποστολή µιας σειράς από δυναµικούς διοικητές, µεταξύ των
οποίων και ο Βαχίντ Πασάς, µε στόχο την αποδυνάµωση των τοπικών δικτύων. Η πραγµατοποίηση της επιθυµίας αυτής του σουλτάνου ωστόσο δεν θα αποδεικνυόταν εύκολη υπόθεση, καθώς τα τοπικά
δίκτυα είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν στα χέρια τους όχι µόνο
αξιώµατα, αλλά και τεράστια οικονοµική και διοικητική εξουσία. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε παίξει το φορολογικό σύστηµα
που επικρατούσε στο νησί, το οποίο θα εξεταστεί στη συνέχεια.
Το σύστηµα συλλογής φόρων και η σηµασία του
για τη διοίκηση της Κρήτης

Η πρώτη φάση της οθωµανικής κυριαρχίας στην Κρήτη σηµατοδοτήθηκε από την προσπάθεια ισχυρών οίκων της Κωνσταντινούπολης, µε πρωτεργάτες τα µέλη της οικογένειας του κατακτητή του
νησιού µεγάλου βεζίρη Αχµέντ Κιοπρουλού, να οικειοποιηθούν την
οικονοµική διαχείριση µεγάλων εκτάσεων και τη νοµή κάποιων από
τις σηµαντικότερες προσόδους του.42 Σύντοµα, ωστόσο, θα γινόταν
σαφές, τόσο στην Κρήτη όσο και σε άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας, ότι οι ελίτ της Κωνσταντινούπολης ήταν αναπόφευκτο να παραχωρήσουν ένα µέρος της οικονοµικής εξουσίας τους σε κατοίκους
της περιφέρειας, οι οποίοι άλλωστε διέθεταν πολύ περισσότερα µέσα
42. Molly Greene, A Shared World: Christians and Muslims in the Early Modern
Mediterranean, Πρίνστον 2000, 21-22, 25-29.
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ελέγχου της παραγωγής και της είσπραξης φόρων στις επαρχίες. Οι
τοπικές ελίτ που αναδείχθηκαν µέσω αυτής της διαδικασίας επρόκειτο να εξελιχθούν σταδιακά από διαµεσολαβητές σε κυρίους των
περισσοτέρων προσόδων στις περιοχές τους.43 Στην περίπτωση της
Κρήτης, αυτή η διαδικασία επιταχύνθηκε δραστικά µε την εφαρµογή
του φορολογικού συστήµατος µαλικιανέ, το οποίο εισήχθη στην Αυτοκρατορία για πρώτη φορά το 1695, αλλά εφαρµόστηκε στο νησί µε
αρκετή καθυστέρηση, ύστερα από 25 περίπου χρόνια.44
Έως το 1720 οι πρόσοδοι της Κρήτης που προορίζονταν για το
κρατικό ταµείο διαιρούνταν σε 754 φορολογικές µονάδες, τους µουκατάδες (mukataa), οι οποίοι ενσωµάτωναν το µεγαλύτερο µέρος των
εσόδων που εισπράττονταν από το νησί.45 Μέχρι τότε η κυβέρνηση
εκµίσθωνε κατόπιν πλειστηριασµού σε ιδιώτες τη νοµή των εσόδων
από τις µονάδες αυτές µέσω συµβολαίων περιορισµένης διάρκειας.
Ωστόσο, στο εξής, το δικαίωµα είσπραξης των φόρων άρχισε να εκµισθώνεται εφ’ όρου ζωής σε πλειοδότες µισθωτές, µε την προϋπόθεση να δίνουν κάθε χρόνο ένα χρηµατικό ποσό στην κεντρική
διοίκηση. Τόσο το καινούριο σύστηµα εκµίσθωσης όσο και οι νέες
µονάδες που προέκυψαν από τη µεταρρύθµιση ονοµάστηκαν «µαλικιανέ» (malikâne). Την πρώτη χρονιά των δηµοπρασιών οι µουκατάδες της Κρήτης συγχωνεύτηκαν σε 183 µαλικιανέ και η νοµή τους
µαζί µε τη διοίκηση της πλειονότητας των περιοχών του νησιού εκµισθώθηκε σε 329 άτοµα, τους «µαλικιανέ αγάδες» (malikâne
ağaları), που κατοικούσαν στο νησί και ήταν γενικά µέλη του στρατού.46 Η εφαρµογή του συστήµατος µαλικιανέ το 1720 έθεσε τα θεµέλια για τη δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών δικτύων στην Κρήτη,
καθώς έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς µουσουλµάνους και εξισλαµισµένους κατοίκους της να συγκεντρώσουν κεφάλαια, τα οποία χρησιµοποίησαν στη συνέχεια για να επεκταθούν και σε άλλους τοµείς
43. Salzmann, “An Ancien Régime Revisited”, 409.
44. ΤΑΗ.8: 5· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 2, 447-449· ΤΑΗ.15: 308-311· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 65-68.
45. Ayşe Nükhet Adıyeke, “Farming out of Mukataas as Malikâne in Crete in the Eighteenth Century: The Rethymno Case”, στο Halcyon Days in Crete VI, 233-235.
46. Ό.π., 235-236.
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της τοπικής οικονοµίας και να αναλάβουν σηµαντικές θέσεις στη διοικητική ιεραρχία του νησιού.47
Μολονότι θεωρητικά οι κάτοχοι µαλικιανέ δεν ήταν παρά απλοί
συλλέκτες φόρων,48 στην πράξη ασκούσαν και διοικητική εξουσία και
αποτελούσαν τη βασική αρχή στις περιοχές ελέγχου τους, γεγονός το
οποίο αναγνωριζόταν από την οθωµανική διοίκηση. Αρκεί να αναφερθεί ότι 56 από τις διοικητικές αποφάσεις που συντάσσει το συµβούλιο του πασά της δυτικής Κρήτης στο διάστηµα που καλύπτει το
κατάστιχο KK.d.827 απευθύνονται για την εφαρµογή τους, µεταξύ
άλλων, σε διαφόρων ειδών νοµείς του δικαιώµατος συλλογής φόρων
και σε υπαλλήλους τους. Ο αριθµός αυτός είναι από µόνος του ενδεικτικός της δύναµης που είχαν όσοι κατάφερναν ως µαλικιανέ αγάδες,
τιµαριώτες ή µουτεβελήδες να αναλάβουν την ευθύνη συγκέντρωσης
των φορολογικών υποχρεώσεων µιας περιοχής. Με δυο λόγια, µολονότι το δικαίωµά τους στη συλλογή φόρων δεν αποτελούσε από µόνο
του εισιτήριο εισόδου σε κάποιο από τα διοικητικά συµβούλια που λειτουργούσαν στις πρωτεύουσες των σαντζακιών, η υλοποίηση των περισσότερων αποφάσεων της τοπικής ή της κεντρικής διοίκησης στην
ύπαιθρο χώρα του νησιού ήταν αδύνατη χωρίς την ενεργή συµµετοχή
τους. Το γεγονός αυτό τούς καθιστούσε άτοµα-κλειδιά για τη διοίκηση
του µεγαλύτερου µέρους του νησιού, αλλά και ισχυρούς ρυθµιστές της
οικονοµικής και πολιτικής ζωής του. Μάλιστα, ο ρόλος τους αυτός ενισχυόταν σηµαντικά από µια σειρά πρακτικές της περιόδου, όπως η
ανάληψη κρατικών αξιωµάτων από ιδιώτες µισθωτές φόρων, η µίσθωση από κρατικούς υπαλλήλους του δικαιώµατος είσπραξης φόρων
σε περιοχές που βρίσκονταν πέρα από την αναλογούσα στο αξίωµά
τους δικαιοδοσία και η υπεκµίσθωση του δικαιώµατος συλλογής
47. Για την εφαρµογή του συστήµατος µαλικιανέ στην Κρήτη, βλ. ΤΑΗ.15: 308-311·
Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 65-68 και Adıyeke, “Farming out of Mukataas as Malikâne”, 233-242. Οι ιεροδικαστικοί κώδικες του Χάνδακα είναι γεµάτοι µε καταχωρίσεις στις οποίες στρατιωτικοί του νησιού µισθώνουν φόρους µε το νέο σύστηµα.
Ενδεικτικά βλ. ΤΑΗ.15: 221, 224, 332· ΤΑΗ.16: 7, 14, 20· ΤΑΗ.17: 65· ΤΑΗ.21: 54,
182· ΤΑΗ.22: 7· ΤΑΗ.24: 56· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 90-91, 99-100, 105, 113,
173, 265, 270, 274, 327.
48. Adıyeke, “Farming out of Mukataas as Malikâne”, 234-235.
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φόρων τόσο από κρατικούς υπαλλήλους όσο και από ιδιώτες σε υποµισθωτές. Εξάλλου, φαινόµενα όπως η πώληση ή η κληρονοµική µεταβίβαση συµβάσεων µίσθωσης και κρατικών αξιωµάτων συνέβαλλαν
επίσης στη διάρρηξη των ορίων µεταξύ οικονοµικής και διοικητικής
δραστηριότητας, αλλά και ιδιωτικής και κρατικής πρωτοβουλίας. Ως
αποτέλεσµα, πολλοί από τους αξιωµατικούς και αξιωµατούχους που
συµµετείχαν στα διοικητικά συµβούλια των πόλεων κατέληγαν να διοικούν ως νοµείς φόρων και µεγάλα κοµµάτια της υπαίθρου χώρας του
νησιού,49 γεγονός που αναµφίβολα συνέβαλε στη δηµιουργία εντός της
τοπικής διοίκησης ισχυρών οµάδων πίεσης που προωθούσαν τοπικά
οικονοµικά συµφέροντα.
Μορφές συλλογικής οργάνωσης και ο ρόλος τους
στη διοίκηση χωριών και πόλεων

Η κατανόηση του διττού ρόλου φοροσυλλογής και διοίκησης είναι
το κλειδί για την καλύτερη ανάγνωση και του τρόπου λειτουργίας
πολλών θεσµών και συλλογικοτήτων που απαντούν την υπό εξέταση
περίοδο στο νησί. Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες, αλλά και αινιγµατικούς τέτοιους θεσµούς είναι οι κοινότητες, οι οποίες έχουν µεν
απασχολήσει ανά περιόδους µεγάλη µερίδα ιστορικών στην Ελλάδα,
αλλά ελάχιστα έχουν µελετηθεί από τη σκοπιά των οθωµανικών
πηγών και σε σχέση µε το σύνολο των θρησκευτικών οµάδων που
τις απάρτιζαν. Ειδικά η περίπτωση των κοινοτήτων της Κρήτης πριν
από το 1821 – ακόµα και στο ανατολικό κοµµάτι του νησιού, για το
οποίο υπάρχει πληθώρα ιεροδικαστικών πηγών που θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη τους – παραµένει σχεδόν παντελώς
άγνωστη στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Στη δε περίπτωση των σαντζακιών Χανίων και Ρεθύµνου που µας απασχολούν εδώ, το κατάστιχο KK.d.827 αποτελεί τη µοναδική, απ’ όσο είµαστε σε θέση να
49. Για διάφορα παραδείγµατα ατόµων που κατείχαν υψηλόβαθµα στρατιωτικά αξιώµατα και διοικούσαν παράλληλα περιοχές ως µαλικιανέ αγάδες, βλ. Σπυρόπουλος, «Oι
γενίτσαροι της Κρήτης», 247-263.
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γνωρίζουµε, διαθέσιµη στην πλειονότητα των ερευνητών οθωµανική
πηγή µε εκτεταµένες πληροφορίες για το θέµα.
Σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι η ανακίνηση του τεράστιου
ζητήµατος του ρόλου και της λειτουργίας των κοινοτήτων, για τις
οποίες έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδες µέχρι σήµερα,50 αλλά η παράθεση και µερική αποκωδικοποίηση όσων περιέχει το κατάστιχο
KK.d.827 σε σχέση µε αυτές. Αρκεί λοιπόν να αναφερθεί ότι στην
υπό εξέταση περίοδο οι κοινότητες είχαν τόσο διοικητικές όσο και οικονοµικές αρµοδιότητες, ενώ µπορούσαν να αναλαµβάνουν και τη
διευθέτηση/εκδίκαση διαµαχών που προέκυπταν µεταξύ των µελών
τους. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι από τον 17ο αιώνα και ύστερα, όσο ο
εκχρηµατισµός της οθωµανικής οικονοµίας αυξανόταν, ο οικονοµικός τους ρόλος αποκτούσε ολοένα µεγαλύτερη βαρύτητα για την
οθωµανική διοίκηση και, φτάνοντας στην εξεταζόµενη περίοδο, η
συµµετοχή των κοινοτήτων στη διαδικασία της φοροσυλλογής είχε
καταλήξει να αποτελεί το πιο καθοριστικό στοιχείο για τη διαµόρφωση της οργάνωσής τους.51
Το ισλάµ δεν αναγνώριζε θεσµικά την ύπαρξη συλλογικοτήτων,52
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις οθωµανικές πηγές µέσω της γενικότερης απουσίας όρων που να χαρακτηρίζουν άµεσα τις διάφορες
µορφές κοινοτικής οργάνωσης. Στο κατάστιχό µας αυτές προσδιορίζονται συνήθως αναφορικά µε τα άτοµα που δρούσαν ως εκπρόσωποί
τους και, σπανιότερα, µέσω αναφορών στο σύνολο ενός πληθυσµού,
50. Για ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά µε τις κοινότητες στον ελληνικό και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, καθώς και για µια ιστορική εξέτασή τους στην περιοχή της Βέροιας µε βάση τις οθωµανικές πηγές, βλ. Eleni Gara, “In Search of Communities in
Seventeenth Century Ottoman Sources: The Case of the Kara Ferye District”, Turcica
30 (1998), 135-162. Για µια αναλυτική κριτική σε διάφορα ιστοριογραφικά ρεύµατα
που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς σε σχέση µε τις ελληνόφωνες κοινότητες της οθωµανικής περιόδου και σχετική βιβλιογραφία, βλ. Socrate Petmezas, «La ‘commune
grecque’: une tentative d’histoire des fictions historiographiques», στο G. Grivaud και
S. Petmezas (επιµ.), Byzantina et Moderna: Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou, Αθήνα 2007, 207-232.
51. Σπύρος Ασδραχάς, «Φορολογικές και περιοριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων
στην τουρκοκρατία», Τα Ιστορικά 3/5 (1986), 45-62.
52. Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Οξφόρδη 1964, 155-157.
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ενώ χρησιµοποιούνται επίσης τοπικοί (π.χ. «οι δηµογέροντες του χωριού» [ihtiyaran-ı karye], «οι προύχοντες της πόλης» [vücuh-ı belde]
κ.ά.) ή θρησκευτικοί προσδιορισµοί, όπως «ο µουσουλµανικός πληθυσµός» (ehl-i İslam) και «οι χριστιανοί/µη µουσουλµάνοι/ραγιάδες»
(nasâra/zimmiler/reaya).53

Α΄. Μορφές συλλογικής οργάνωσης της υπαίθρου χώρας
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε µε σιγουριά ότι µεταξύ των συλλογικοτήτων που δεν λειτουργούσαν στο πλαίσιο κρατικών θεσµών,
όπως στρατιωτικών σωµάτων, αυτές µε τη µεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς στο κατάστιχο είναι οι χριστιανικές κοινότητες χωριών. Είναι
εξαιρετικά σύνηθες οι διοικητικές αποφάσεις του καταστίχου που αναφέρονται σε ζητήµατα της υπαίθρου χώρας να απευθύνονται σε µια
σειρά τοπικών παραγόντων για την εφαρµογή τους και οι κοινότητες
αποτελούν έναν από αυτούς. Τα πρώτα άτοµα τα οποία αναφέρονται
συνήθως σε τέτοια έγγραφα είναι οι εκπρόσωποι κρατικών θεσµών
στο επίπεδο του ναχιγέ, όπως οι ναΐπηδες και οι σερντάρηδες, οι οποίοι
διορίζονταν από τον καδή και τον αγά των γενιτσάρων κάθε σαντζακιού αντίστοιχα. Στη συνέχεια σηµειώνονται συνήθως οι νοµείς του
δικαιώµατος συλλογής των φόρων της περιοχής. Όταν τα διατάγµατα
αφορούν µια µη βακουφική περιοχή, τα άτοµα αυτά χαρακτηρίζονται
κατά κύριο λόγο µε τον γενικό όρο «εµίνηδες των µουκατάδων», ο
οποίος µπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες ή τιµαριούχους, σε µισθωτές
και υποµισθωτές του εν λόγω δικαιώµατος. Όταν πάλι τα διατάγµατα
αφορούν µια βακουφική περιοχή, τότε τα άτοµα αυτά αναφέρονται
συχνά ως µουτεβελήδες (mütevelli). Τέλος η διοίκηση απευθύνεται στα
άτοµα τα οποία βρίσκονταν υπό τη διοικητική εξουσία των νοµέων,
δηλαδή στους υπαλλήλους που οι τελευταίοι διόριζαν για να διατηρούν την τάξη στην περιοχή και να ελέγχουν τη διαδικασία συλλογής
φόρων, τους σουµπασήδες (subaşı) και, όταν το θέµα αφορούσε τον

53. Βλ., π.χ., τα έγγρ. 8, 15 και 124. Μολονότι κανονικά ο όρος «ραγιάς» δεν έχει
θρησκευτικό περιεχόµενο, στην Κρήτη της υπό εξέταση περιόδου χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για να χαρακτηρίζει τους µη µουσουλµάνους και, κυρίως, τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής.
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χριστιανικό πληθυσµό, στους εκπροσώπους των κοινοτήτων. Η παραπάνω σειρά παράθεσης των παραγόντων που καλούνταν να εφαρµόσουν τις διαταγές της οθωµανικής διοίκησης αντανακλά την ιεράρχηση
της θέσης τους στα µάτια της τελευταίας: προηγούνται τα άτοµα που
φέρουν κρατικά αξιώµατα, ακολουθούν οι ιδιώτες των οποίων η θέση
καθορίζεται από τις συµφωνίες τους µε το κράτος και, τέλος, έπονται
όσοι κατέχουν µια θέση κατόπιν συµφωνίας µεταξύ ιδιωτών.
Η οθωµανική διοίκηση έθετε σαφή όρια µεταξύ του µουσουλµανικού και του χριστιανικού πληθυσµού και φρόντιζε γενικά να µην
απευθύνεται σε επικεφαλής χριστιανικών κοινοτήτων για θέµατα που
αφορούσαν µουσουλµάνους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως όταν κάποιος µουσουλµάνος διέπραττε κάποιο έγκληµα σε κάποιο χωριό µε
χριστιανικό πληθυσµό, υπεύθυνοι για τη σύλληψη ορίζονταν µόνο
οι µουσουλµανικές αρχές, όπως οι ναΐπηδες, οι σερντάρηδες, οι νοµείς των φόρων και οι σουµπασήδες.54 Όταν πάλι γινόταν ένα έγκληµα από κάποιον χριστιανό, η διοίκηση συνήθως ζητούσε τη
συνδροµή τόσο των παραπάνω παραγόντων όσο και των χριστιανικών κοινοτήτων. Ας τονιστεί ότι στο κατάστιχο δεν υπάρχει ούτε µία
αναφορά σε εκπροσώπους µουσουλµανικών κοινοτήτων χωριών,
κάτι το οποίο, όπως θα δούµε στα επόµενα κεφάλαια, σχετίζεται µε
τη σύνδεση όλων σχεδόν των µουσουλµάνων µε τα στρατιωτικά σώµατα της Κρήτης, καθεστώς που τους ενέτασσε στην κατηγορία των
ασκερί, των µη φορολογούµενων δηλαδή κατοίκων, του νησιού. Το
στοιχείο αυτό αποτελεί από µόνο του απόδειξη της σηµασίας που
έπαιζε το οθωµανικό φορολογικό σύστηµα για την οργάνωση των
κοινοτήτων της υπαίθρου της Κρήτης.55 Πάντως στην πηγή, σε πε54. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελεί το έγγρ. 97, όπου, πέρα από
τις µουσουλµανικές αρχές, η διοίκηση απευθύνεται και στους χριστιανούς κατοίκους
του χωριού Τεµένια για την εύρεση ενός µουσουλµάνου δολοφόνου.
55. Από πηγές που αφορούν στην ανατολική Κρήτη του δευτέρου µισού του 18ου
αιώνα γνωρίζουµε ότι η διοίκηση, σε περιπτώσεις ταραχών στην ύπαιθρο χώρα, µπορούσε να απευθύνεται συνολικά στον µουσουλµανικό πληθυσµό των χωριών µιας περιοχής και να ζητά την πληρωµή εγγυήσεων. Σε τέτοια περίπτωση ωστόσο δεν γίνεται
αναφορά σε ειδικές κατηγορίες εκπροσώπων ή επικεφαλής χωριών, ακόµα και αν αυτοί
εµφανίζονται στα έγγραφα µε τα ονόµατά τους. Αντίθετα ο όρος που χρησιµοποιείται
στις πηγές είναι «ο [µουσουλµανικός] πληθυσµός» (ahali), χωρίς να σηµειώνονται πε-
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ριπτώσεις που δεν αφορούν ποτέ ζητήµατα φορολογίας, απαντούν
και λίγες γενικές αναφορές στους «µουσουλµάνους κατοίκους» ναχιγέδων, κυρίως όταν η διοίκηση ήθελε να τονίσει ότι ένα θέµα αφορούσε τόσο τους χριστιανούς όσο και τους µουσουλµάνους µιας
περιοχής (umumen ehl-i islam ve reaya) ή όταν επρόκειτο για κάποιο
γεγονός θρησκευτικής σηµασίας.56
Οι βασικοί εκπρόσωποι και επικεφαλής των κοινοτήτων των χωριών ήταν οι «καπετάνιοι των ραγιάδων» (reaya kapudanları), οι
οποίοι αναφέρονται πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλον κοινοτικό
εκπρόσωπο ως εντολοδόχοι της τοπικής διοίκησης. Η τελευταία
στρεφόταν στον καπετάνιο ενός χωριού για την πλειονότητα των διοικητικών ή οικονοµικών υποθέσεων που το αφορούσαν, καλώντας
τον να αναλαµβάνει ή να επιβλέπει ενέργειες όπως η είσπραξη και
παράδοση φόρων, η εφαρµογή διατιµήσεων, η διεκπεραίωση δηµοσίων έργων, ο διορισµός σκοπών και η καταδίωξη χριστιανών εγκληµατιών. Συνολικά οι καπετάνιοι απαντούν στα έγγραφα του
καταστίχου KK.d.827 57 φορές, αριθµός που καταδεικνύει µε τον
πιο σαφή τρόπο τη σηµασία που προσέδιδε η διοίκηση στον θεσµό
αυτόν. Από ένα έγγραφο του 1799 που αφορά την περιοχή των Σφακίων γνωρίζουµε ότι οι καπετάνιοι λάµβαναν τα αποδεικτικά διορισµού τους, τους «τεζκερέδες» (tezkere), όχι από την κεντρική ή
τοπική διοίκηση, αλλά από τον µισθωτή του δικαιώµατος νοµής των
φόρων της περιοχής τους.57 Επίσης καταλαβαίνουµε πως, άσχετα από
τη σηµασία της νοµιµοποίησης της οποίας έχαιραν απέναντι στους
συγχωριανούς τους, ο διορισµός τους µπορούσε να γίνεται µε απευραιτέρω υποκατηγορίες (nahiyemizin mecmu’ kuralarından her bir karye ahalisi karyei aheri ahalisine kefalet-i sahihe ile kefil ve zamin olub)· ΤΑΗ.32: 52. Για το περιστατικό στο οποίο αναφέρονται οι πηγές αυτές, βλ. Antonis Anastasopoulos, “Political
Participation, Public Order and Monetary Pledges (Nezir) in Ottoman Crete”, στο Ε.
Gara, Μ. E. Kabadayı και C. K. Neumann (επιµ.), Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire. Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, Κωνσταντινούπολη 2011, 127-142.
56. Βλ., π.χ., τα έγγρ. 15 και 79.
57. Στην περίπτωση των Σφακίων επρόκειτο για τον ντεφτερντάρη του νησιού. Για
το ζήτηµα του ιδιαίτερου οικονοµικού και διοικητικού καθεστώτος των Σφακίων, βλ.
το κεφάλαιο 3.
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θείας ανάθεση από την αρχή αυτή.58 Με βάση το ίδιο έγγραφο, ο καπετάνιος έπρεπε να εισπράττει από τους συγχωριανούς του έναν σταθερό µισθό κάθε έτος για τις υπηρεσίες του (τη «χρονιά») και
επιπλέον ποσά για τα έξοδά του κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων
της κοινότητας.59 Τέλος, σύµφωνα µε άλλες αρχειακές µαρτυρίες,
φαίνεται πως µπορούσε να επωφελείται και από την αγορά των δηµευµένων περιουσιών εγκληµατιών που κατοικούσαν στο χωριό
του.60 Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι επικεφαλής
των κοινοτήτων αντιµετωπίζονταν, στο πλαίσιο της οθωµανικής διοίκησης της Κρήτης, πρωτίστως ως ιδιώτες υποµισθωτές του δικαιώµατος νοµής κοινοτικών τελών.
Δεύτεροι σε συχνότητα στα έγγραφα της διοίκησης είναι οι υπόλοιποι κοινοτικοί παράγοντες των χωριών που χαρακτηρίζονται συνήθως συλλογικά µε τον γενικό όρο «άνδρες που είναι στα
πράγµατα» (iş erleri),61 ενώ συχνά αναφέρονται και ως «δηµογέροντες» (ihtiyaran).62 Οι δηµογέροντες αυτοί των χωριών, οι οποίοι
απαντούν 37 φορές στο κατάστιχο, αναφέρονται, όπως και οι καπετάνιοι, σε διαφόρων ειδών διατάγµατα που αφορούσαν τόσο οικονοµικές όσο και διοικητικές υποθέσεις, ενώ µια τρίτη κατηγορία που
σηµειώνεται στο κατάστιχο είναι οι κοτζαµπάσηδες (kocabaşılar), οι
οποίοι στο πλαίσιο κοινοτήτων της υπαίθρου απαντούν µόνο σε µια
περίπτωση, στα Σφακιά. Ο όρος «κοτζάµπασης» σηµαίνει «αρχηγός
των γερόντων» και, αν δίναµε έµφαση στην κυριολεκτική ερµηνεία
58. Μενέλαος Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα εκ Σφακίων (1779-1832)», Κρητικά
Χρονικά 7 (1953), 248-249.
59. «... και ότι έξοδά του [καπετάνιου] ακολουθήσουν εις το Μουτεβελή σας απάνω
να τα κάνετε ανέρριξη, να του τα δίνετε»· ό.π., 248.
60. Ό.π., 251. Τέτοιες περιπτώσεις δήµευσης περιουσιών εγκληµατιών απαντούν επίσης µέσα στο κατάστιχό µας. Ενδεικτικά, βλ. έγγρ. 51, 52, 87 και 154.
61. Στις µεταφράσεις σηµειώνονται ως «κοινοτικοί εκπρόσωποι».
62. Το ότι οι δύο αυτές οµάδες ουσιαστικά αποτελούνταν από τα ίδια άτοµα γίνεται
κατανοητό από την αντιπαραβολή των αναφορών της διοίκησης σ’ αυτές. Από τις 49
καταχωρίσεις στις οποίες συναντάµε τις δύο οµάδες µόνο σε τρεις περιπτώσεις αναφέρονται µαζί στο ίδιο έγγραφο (έγγρ. 81, 113 και 151), γεγονός το οποίο υποδεικνύει
πως η διοίκηση όταν χρησιµοποιούσε τον έναν από τους δύο όρους θεωρούσε περιττή
τη χρήση και του δεύτερου.
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του, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι στη θέση αυτή τοποθετούνταν κάποιος εκ των δηµογερόντων της εκάστοτε περιοχής.
Ωστόσο, η πραγµατικότητα είναι πως από τη µία και µοναδική χρήση
του όρου στο πλαίσιο της υπαίθρου του νησιού δεν µας επιτρέπεται
να εξαγάγουµε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα.63 Ας σηµειωθεί πάντως ότι, όπως θα δούµε ότι συνέβαινε και στην περίπτωση των πόλεων, η αναφορά στους κοτζαµπάσηδες των Σφακίων αφορούσε τον
ρόλο τους στη συλλογή φόρων από τους κατοίκους της περιοχής.
Οι καπετάνιοι και οι δηµογέροντες των χωριών θεωρούνταν από
την οθωµανική διοίκηση ως συλλογικά υπεύθυνοι για τα όποια προβλήµατα προέκυπταν στα χωριά τους. Ενδεικτικά αυτής της αντίληψης είναι τα έγγραφα 8, 56, 129 και 188, τα οποία πραγµατεύονται
τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις δολοφονίας. Και στις τέσσερις περιπτώσεις, αφού ο πασάς διατάζει την εύρεση και προσαγωγή των
δολοφόνων, ζητά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύλληψη, να οδηγηθούν ενώπιόν του ο καπετάνιος και ένας αριθµός κοινοτικών εκπροσώπων των εµπλεκόµενων χωριών. Η προσαγωγή των εκπροσώπων χωριών στη διοικητική έδρα του πασά λειτουργούσε ως ένα
ισχυρό µέτρο πίεσης προς τις διάφορες κοινότητες,64 αλλά δεν αποτελούσε το µοναδικό µέσο µε το οποίο η διοίκηση τις ανάγκαζε να
εφαρµόσουν τις επιταγές της.
Στο έγγραφο 24, για παράδειγµα, ο Βαχίντ Πασάς, θεωρώντας ότι
η κοινότητα του χωριού Κούνενι Κισάµου κωλυσιεργεί στο ζήτηµα
της σύλληψης των δολοφόνων ενός ιερέα, ζητά την πληρωµή του
υψηλού ποσού των 1.000 γροσιών από τους εκεί κατοίκους ως εγγύηση για τη σύλληψή τους. Η εφαρµογή της ίδιας πρακτικής αναφέρεται και στα έγγραφα 27, 87 και 55, όπου µάλιστα σηµειώνεται
ότι το µέγεθος των εγγυήσεων οριζόταν µε βάση απογραφές του πλη63. Για µια σειρά ατόµων που έφεραν αυτόν τον τίτλο στην ανατολική Κρήτη στα
µέσα του 18ου αιώνα, βλ. ΤΑΗ.25: 215· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 360.
64. Ενδιαφέρον είναι και το περιεχόµενο του εγγράφου 139, όπου οι κάτοικοι ενός
χωριού, προκειµένου να τονίσουν στον πασά τον βαθµό συµµόρφωσής τους µε τις επιταγές της διοίκησης, δηλώνουν πως αν το θελήσει ο διοικητής «θα εµφανιστούν ενώπιόν του όλοι αµέσως».
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θυσµού που περιέχονταν στα κατάστιχα των ιεροδικείων.65
Φαίνεται λογικό η καταβολή τόσο µεγάλων ποσών να απαιτούσε
τόσο την ύπαρξη µηχανισµών κατανοµής των χρηµατικών επιβαρύνσεων µεταξύ των κατοίκων της κοινότητας όσο και ενός κοινού
ταµείου, το οποίο θα αποτελούσε µέσο συγκέντρωσης των ποσών
που ζητούσε η τοπική διοίκηση, όπως των τεκιαλίφ για τα οποία θα
γίνει λόγος στο επόµενο κεφάλαιο. Την ύπαρξη τέτοιων ταµείων συνάγουµε και από το αρχείο του καπετάνιου της χώρας Σφακίων
Βουρδουµπάκη (τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα), όπου µάλιστα σηµειώνονται χρηµατικές δοσοληψίες κοινοτήτων όχι µόνο µε τη διοίκηση, αλλά και µε ιδιώτες και άλλες κοινότητες.66 Είναι αρκετά
πιθανό για την κατανοµή των δοσιµάτων κατ’ εξοχή υπεύθυνος να
ήταν ο καπετάνιος, που αναλάµβανε άλλωστε και την υποχρέωση
ρύθµισης άλλων υπηρεσιών µε τις οποίες επιβαρυνόταν η κοινότητα,
όπως οι βίγλες.67
Τέλος, φαίνεται πως, µολονότι η οθωµανική διοίκηση µπορούσε
να θεωρεί ορισµένες τέτοιες ενέργειες παράνοµες, διάφορες κοινότητες των χωριών της Κρήτης έρχονταν σε συνεννόηση µε σκοπό την
προβολή συλλογικών διεκδικήσεων. Στο έγγραφο 148, λόγου χάρη,
σηµειώνεται µαζική κινητοποίηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αµαρίου προς το Ρέθυµνο, η οποία είχε ως αποτέλεσµα ο
πασάς να ζητήσει την αποστολή δηµογερόντων από την πλευρά των
Αµαριωτών για να εκφράσουν τα αιτήµατά τους. Τα ακριβή αίτια και
οι υποκινητές αυτής της κινητοποίησης δεν είναι σαφή, αλλά από το
65. Η απόδοση χρηµατικών εγγυήσεων ήταν µια πρακτική τυπική της αντιµετώπισης
προβληµάτων τάξης εκ µέρους της οθωµανικής διοίκησης σε όλη την Αυτοκρατορία. Ενδεικτικά, βλ. Anastasopoulos, “Political Participation”· Işık Tamdoğan, «Le nezir ou les relations des bandits et des nomades avec l’État dans la Çukurova du xviiie siècle», στο M.
Afifi (επιµ.), Sociétés rurales ottomanes/Ottoman Rural Societies, Κάιρο 2005, 259-269·
Suraiya Faroqhi, “Introduction”, στο S. Faroqhi, Coping with the State: Political Conflict
and Crime in the Ottoman Empire, 1550-1720, Κωνσταντινούπολη 1995, xix-xxii.
66. Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα», 252.
67. Σύµφωνα µε τα έγγρ. 174 και 180, οι καπετάνιοι των χωριών που βρίσκονταν
κοντά σε ακρωτήρια ήταν επιφορτισµένοι µε το καθήκον του διορισµού σκοπών για την
παρατήρηση των πλοίων που περνούσαν από τις ακτές της δυτικής Κρήτης και για την
ενηµέρωση της διοίκησης. Επίσης, για τις βίγλες, βλ. και έγγρ. 63.
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έγγραφο καθίσταται σαφές ότι στα µάτια του πασά το θέµα αφορούσε πρωτίστως την ηγεσία των κοινοτήτων του ναχιγέ. Μια δεύτερη περίπτωση αφορά εννιά χωριά του ναχιγέ Κισάµου που είχαν
καταστεί αντικείµενα υπερφορολόγησης από τον τοπικό µαλικιανέ
αγά και τον µουλτεζίµη του.68 Μολονότι από το έγγραφο δεν γίνεται
σαφές ποιος προέβη στην εν λόγω καταγγελία προς τη διοίκηση, το
πιθανότερο είναι να ήταν τα ίδια τα κοινοτικά όργανα των χωριών
που γνωστοποίησαν στον πασά τα προβλήµατα των κατοίκων τους.

Β΄. Μορφές συλλογικής οργάνωσης των πόλεων
Αντίθετα µε την περίπτωση των χωριών, στο πλαίσιο των πόλεων
η διοίκηση αναφέρεται σε εκπροσώπους των χριστιανικών κοινοτήτων σχεδόν αποκλειστικά για θέµατα που αφορούν την είσπραξη
φόρων. Τα άτοµα που σηµειώνονται στις επτά συνολικά τέτοιες περιπτώσεις που απαντούν στο κατάστιχο είναι πάντα οι «άνδρες που
είναι στα πράγµατα» (iş erleri), οι οποίοι είδαµε ότι στην περίπτωση
των κοινοτήτων των χωριών µπορούν να ταυτιστούν µε τις εκεί δηµογεροντίες, και οι κοτζαµπάσηδες. Επίσης, µία µόνο φορά γίνεται
αναφορά στους «εκπροσώπους (µουχτάρηδες) των χριστιανών κατοίκων του Ρεθύµνου» (Resmo’da olan millet-i Nasâra muhtarları),
όρος ο οποίος µάλλον αναφέρεται επίσης στους κοτζαµπάσηδες.69

68. Έγγρ. 81.
69. Έγγρ. 124. Ο όρος “muhtar” αναφέρεται συνήθως στους εκλεγµένους εκπροσώπους των κατοίκων ενός χωριού ή µιας συνοικίας πόλης. Ωστόσο η έννοια αυτή αντανακλά περισσότερο την οθωµανική διοικητική οργάνωση από την περίοδο του Τανζιµάτ
και ύστερα. Ως οργανωµένος από το κράτος κοινοτικός θεσµός, οι µουχτάρηδες απαντούν για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη το 1829 και τέσσερα χρόνια µετά στην
Κασταµονή, όπου θεωρούνταν εκπρόσωποι των εκεί µουσουλµανικών πληθυσµών. Σύµφωνα µε εντολές τις κεντρικής οθωµανικής διοίκησης, σε κάθε συνοικία έπρεπε να επιλέγονται δύο µουχτάρηδες µεταξύ των εκεί κατοίκων, οι οποίοι αποτελούσαν εγγυητές
(kefil) της τήρησης της τάξης από τους µόνιµα διαµένοντες στη συνοικία τους και από
όσους φιλοξενούνταν σ’ αυτήν. Αντίστοιχα εγγυητής για τους µουχτάρηδες θεωρούνταν
ο ιµάµης της συνοικίας· Ali Akyıldız, “Muhtar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, τ. 31, Κωνσταντινούπολη 2006, 51-53. Καθώς το κατάστιχο KK.d.827 δεν µας
επιτρέπει να ανιχνεύσουµε άλλες λεπτοµέρειες σχετικά τη φύση της πιο πρώιµης και
χριστιανικής εκδοχής του θεσµού αυτού στην Κρήτη, εδώ ο όρος µεταφράζεται απλά µε
τη λέξη «εκπρόσωποι». Όπως θα δούµε παρακάτω, ο όρος χρησιµοποιείται στο κατάστιχο και για να δηλώνει τους εκπροσώπους των συντεχνιών στις πόλεις του νησιού.

50

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι κοτζαµπάσηδες φαίνεται πως στο πλαίσιο των κοινοτήτων των
πόλεων αντικαθιστούσαν ως επικεφαλής τους καπετάνιους, έχοντας
ωστόσο, σε αντίθεση µε τους τελευταίους, µόνο οικονοµικά καθήκοντα, αφού η τήρηση της τάξης µεταξύ τόσο των χριστιανικών όσο
και των µουσουλµανικών πληθυσµών θεωρούνταν αποκλειστική αρµοδιότητα των εκεί εγκαταστηµένων στρατιωτικών σωµάτων. Οι χριστιανικές κοινότητες των πόλεων διατηρούσαν κοινά ταµεία τα οποία
χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη µιας σειράς εξόδων. Σύµφωνα µε
τον περιηγητή Tancoigne (1811-1814), «τα χρήµατα αυτά [του ταµείου των µελών της χριστιανικής κοινότητας των Χανίων] προορίζονται για τη συντήρηση της εκκλησίας, για τους ιερείς, για το µισθό
του δασκάλου, για τη λειτουργία του νοσοκοµείου και, συχνά, για
να αποφεύγονται οι µεγάλες επιθέσεις που µε διάφορα προσχήµατα
δέχονται από τους πασάδες και τους εκπροσώπους τους».70
Τόσο από τον αριθµό των εγγράφων που απευθύνονται σ’ αυτούς
όσο και από τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται στο κατάστιχο,
γίνεται σαφές πως οι χριστιανικοί αντιπροσωπευτικοί θεσµοί των πόλεων είχαν πολύ πιο περιορισµένες λειτουργίες σε σχέση µε αυτές
των αντιστοίχων της υπαίθρου χώρα. Αυτό φαίνεται να ήταν το αποτέλεσµα της ύπαρξης στις διοικητικές πρωτεύουσες των σαντζακιών
Χανίων-Ρεθύµνου µιας σειράς θεσµών που µπορούσαν µε τη δράση
τους να καλύπτουν επαρκώς ένα σηµαντικό µέρος των αρµοδιοτήτων
που είχαν οι κοινότητες των χωριών στο πλαίσιο της πιο αποκεντρωµένης διοίκησης του συστήµατος µαλικιανέ. Συγκεκριµένα, εκτός του
στρατού, που µε την ισχυρή του παρουσία στα δύο µεγάλα φρούρια
της δυτικής Κρήτης είχε τη δυνατότητα να αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την εκεί αστυνόµευση, στον περιορισµό του ρόλου των χριστιανών κοινοτικών εκπροσώπων στις πόλεις φαίνεται πως συνέβαλλε και
η παρουσία του αστικού θεσµού των γραµµατικών της Πύλης.
Οι περισσότερες πηγές που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα για
τη µελέτη του θεσµού των γραµµατικών της Πύλης στην Κρήτη προέρχονται από την πρώιµη φάση της κατάκτησης του Χάνδακα και αναδεικνύουν τη µεγάλη σηµασία των ατόµων αυτών για τη διοίκηση της
70. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 47.
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επαρχίας. Χάρη στα ιεροδικαστικά έγγραφα της ανατολικής Κρήτης είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι ο γραµµατικός, την περίοδο εκείνη,
διοριζόταν µε σουλτανικό µπεράτι (berat), δηλαδή διοριστήριο έγγραφο
που εκδιδόταν από την Κωνσταντινούπολη, κατόπιν συµφωνίας της τοπικής οθωµανικής διοίκησης µε τις χριστιανικές κοινότητες και την εκκλησιαστική διοίκηση του νησιού. Επίσης γνωρίζουµε ότι θεωρούνταν
υπάλληλος του πασά και µισθωτής του δικαιώµατος είσπραξης ορισµένων φόρων που συλλέγονταν από τον χριστιανικό πληθυσµό.
Στο ΤΑΗ σώζεται ένα έγγραφο του 1718 σύµφωνα µε το οποίο ο
τότε γραµµατικός της Πύλης του Χάνδακα είχε διοριστεί ύστερα από
αίτηση «του µητροπολίτη Χάνδακα, των επισκόπων, των ηγουµένων, των ιερέων, των κληρικών, των καπετάνιων των χωριών, των
δηµογερόντων της περιοχής και όλων των ραγιάδων».71 Καθώς γνωρίζουµε ότι στην πραγµατικότητα ο γραµµατικός ήταν µισθωτής εσόδων και όχι εκλεγµένος εκπρόσωπος, η παραπάνω διατύπωση
πιθανώς εκφράζει περισσότερο µια ιδεατή παρά µια πραγµατική κατάσταση. Το γεγονός, ωστόσο, ότι γίνεται αναφορά σε όλους τους
παραπάνω παράγοντες, αποκαλύπτει το ενδιαφέρον της οθωµανικής
διοίκησης για την ανάληψη του συγκεκριµένου αξιώµατος από άτοµα
που έχαιραν της ευρύτερης αποδοχής του χριστιανικού πληθυσµού
κάθε σαντζακιού. Το γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο· οι γραµµατικοί
δρούσαν όχι µόνο ως µεταφραστές στα ντιβάνια των πασάδων, αλλά
και ως µεσολαβητές µεταξύ της οθωµανικής διοίκησης και του ντόπιου χριστιανικού στοιχείου για µια σειρά ζητηµάτων που συνήθως
συνδέονταν µε τη διευθέτηση τοπικών οικονοµικών υποθέσεων.72
71. ΤΑΗ.15: 91· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 24-26.
72. Για διάφορες πηγές και βιβλιογραφία σχετικά µε τον ενδιαφέροντα αυτόν θεσµό,
βλ. Greene, A Shared World, 194-197· Νικόλαος Σταυρινίδης, «Τουρκοκρατία», στο Σ.
Σπανάκης (επιµ.), Το Ηράκλειον και ο νοµός του, Ηράκλειο 1971, 184-185· του ίδιου, «Ο
θεσµός των Γραµµατικών της Πόρτας», στο Πεπραγµένα του Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού
Συνεδρίου, τ. 3, Αθήνα 1981, 397-401· του ίδιου, «Ανδρέας Μηλιώτης. Πρώτος “Γραµµατικός της Πόρτας” εν Κρήτη», Κρητικά Χρονικά 2 (1948), 546-568· ΤΑΗ.15: 91, 319,
321-322, 338-342· ΤΑΗ.16: 201· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 24-26, 75-76, 77-78,
80-83, 185-187· Αntonis Anastasopoulos, “Centre-Periphery Relations: Crete in the Eighteenth Century”, στο B. Forsén και G. Salmeri (επιµ.), The Province Strikes Back:
Imperial Dynamics in the Eastern Mediterranean, Ελσίνκι 2008, 126-127, 130-131.
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Από το κατάστιχο KK.d.827 καταλαβαίνουµε ότι αντίστοιχος ήταν ο
ρόλος τους και έναν αιώνα αργότερα στις πόλεις της δυτικής Κρήτης.
Έτσι βλέπουµε, π.χ., τον πασά να ζητά τον Μάρτιο του 1819 από τον
γραµµατικό των Χανίων να εισπράξει µαζί µε τους υπαλλήλους του
(κεχαγιάδες) 12.245 γρόσια και 26 παράδες από τους χριστιανούς
των Χανίων για την κάλυψη διοικητικών εξόδων και τον Οκτώβριο
του 1818 να ζητά από τον γραµµατικό του Ρεθύµνου να αγοράσει για
λογαριασµό της διοίκησης κάρβουνο και καλάθια από χωριά του
ίδιου σαντζακιού,73 ενώ στο κατάστιχο απαντούν και πολλές αναφορές σε µεταφράσεις εντολών του καταστίχου στα ελληνικά (rumîyü’libare), τις οποίες, όπως µπορούµε να υποθέσουµε, αναλάµβαναν οι
υπηρεσίες των γραµµατικών.74
Ο θεσµός των γραµµατικών της Πύλης αποτελούσε έναν από τους
σηµαντικότερους επίσηµους διαύλους επικοινωνίας της τοπικής διοίκησης µε το χριστιανικό στοιχείο της περιοχής, αλλά όχι τον µοναδικό. Σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία αυτή έπαιζε και η
εκκλησία του νησιού, η οποία είχε επικεφαλής έναν µητροπολίτη που
έδρευε στον Χάνδακα. Η Κρήτη χωριζόταν την υπό εξέταση περίοδο
σε δώδεκα επισκοπές, έξι από τις οποίες βρίσκονταν στο δυτικό της
τµήµα. Οι επισκοπές των σαντζακιών Χανίων και Ρεθύµνου ήταν η
Αρκαδίας, η Αυλοποτάµου, η Ρεθύµνης, η Κυδωνίας, η Λάµπης και
η Κισάµου, ενώ τα Σφακιά υπάγονταν στον µητροπολίτη.75 Όπως και
οι γραµµατικοί της Πύλης έτσι και οι µητροπολίτες και οι επίσκοποι
διορίζονταν µε σουλτανικά µπεράτια, θεωρούνταν κρατικοί αξιωµατούχοι76 και άρα η εξάρτησή τους από την οθωµανική διοίκηση ήταν
πολύ πιο άµεση σε σχέση µε αυτήν των επικεφαλής των κοινοτήτων
των χωριών που, όπως είδαµε, λάµβαναν τις θέσεις τους µε τεζκερέδες που εξέδιδαν οι νοµείς των φόρων της περιοχής τους. Επίσης,
τόσο οι γραµµατικοί της Πύλης όσο και οι υψηλόβαθµοι ιεράρχες
73. Έγγρ. 145, 146, 168.
74. Έγγρ. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 63, 109, 135, 136, 139, 143, 145, 146, 157, 164, 170, 175, 180.
75. Χουρµούζης, Κρητικά, 18-19.
76. Για τη λογική αυτή της οθωµανικής διοίκησης, βλ. Παρασκευάς Κονόρτας, Οθωµανικές θεωρήσεις για το οικουµενικό πατριαρχείο, 17ος-αρχές 20ού αιώνα, Αθήνα
1998, 341-350 και σποράδην.
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του νησιού απολάµβαναν το δικαίωµα συλλογής φόρων από τις χριστιανικές κοινότητες που βρίσκονταν στη δικαιοδοσία τους. Ωστόσο,
παρά τις παραπάνω οµοιότητες, το είδος της εξουσίας που ασκούσαν
οι δύο αυτοί θεσµοί πάνω στον χριστιανικό πληθυσµό του νησιού
ήταν πολύ διαφορετικό.
Αντίθετα µε τον γραµµατικό της Πύλης κάθε σαντζακιού που εργαζόταν στην Πύλη του Πασά, λάµβανε µέρος στα κεντρικά όργανα
λήψης αποφάσεων και βοηθούσε στη συλλογή φόρων της τοπικής
διοίκησης, ο κλήρος δεν συµµετείχε στα διοικητικά συµβούλια της
επαρχίας και οι φορολογικές του αρµοδιότητες αφορούσαν όχι την
τοπική διοίκηση, αλλά την οικονοµική οργάνωση του πατριαρχείου
της Κωνσταντινούπολης, υπό την ποιµαντική δικαιοδοσία του οποίου
βρισκόταν το µεγαλύτερο µέρος του νησιού.77 Παρʼ όλα αυτά, οι πασάδες της Κρήτης αναγνώριζαν έµπρακτα την επιρροή που ασκούσε
ο κλήρος πάνω στον χριστιανικό πληθυσµό της περιοχής και, όταν
ετίθεντο ζητήµατα ηθικής και πολιτικής τάξης κατά τη µουσουλµανική αντίληψη και µε βάση τους κανόνες της σαρία, απευθύνονταν
στους επισκόπους για την αντιµετώπισή τους.
Στο κατάστιχο KK.d.827 απαντούν τρεις τέτοιες περιπτώσεις.
Στην πρώτη περίπτωση η διοίκηση απευθύνεται στον επίσκοπο Σελίνου78 ζητώντας του να συµβάλει στη συγκέντρωση και παράδοση
των όπλων που βρίσκονταν στην κατοχή των ραγιάδων του χωριού
77. Για την εκκλησία ως φοροεισπρακτικό µηχανισµό, βλ. ό.π., 197-208. Ο µητροπολίτης και οι επίσκοποι λάµβαναν δοσίµατα από όλους τους ορθοδόξους του νησιού,
αλλά η διοικητική και ποιµαντική δικαιοδοσία τους δεν επεκτεινόταν σε µοναστήρια
µε αναγνωρισµένο από την οθωµανική διοίκηση προνοµιακό καθεστώς ούτε σε σταυροπηγιακά βακούφια, τα οποία εξαρτώνταν απευθείας από τον πατριάρχη. Για τη διαµάχη µεταξύ του µητροπολίτη και των µοναχών του σιναϊτικού µετοχιού του Αγίου
Ματθαίου ως προς τον έλεγχο του τοπικού ποιµνίου, βλ. ό.π., 279, 283-287· Μαρίνος
Σαρηγιάννης και Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωµανικό αρχείο του σιναϊτικού µετοχίου του Αγίου Ματθαίου στο Ηράκλειο Κρήτης (1673-1849)», στο Σιναϊτικά µετόχια
σε Κρήτη και Κύπρο, Αθήνα 2009, 71-98· Anastasopoulos, “Centre-Periphery Relations”,
129-130. Για τα σταυροπηγιακά βακούφια, βλ. Σωκράτης Πετµεζάς, «Η εκκλησιαστική
οργάνωση υπό τους Οθωµανούς», στο P. Odorico, Αναµνήσεις και συµβουλές του Συναδινού, ιερέα Σερρών στη Μακεδονία (17ος αιώνας), Παρίσι 1996, 485-486.
78. Σύµφωνα µε τον Χουρµούζη, η επισκοπή Κισάµου περιλάµβανε τόσο την Κίσαµο όσο και το Σέλινο· Χουρµούζης, Κρητικά, 19.
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Άγιος Δίκαιος (;),79 στη δεύτερη ζητείται από τον επίσκοπο Ρεθύµνου
να συγκεντρώσει τους επικεφαλής των χριστιανών κατοίκων του Ρεθύµνου και να τους αναφέρει ότι οι γυναίκες τους δεν πρέπει να φορούν ρούχα ίδια µε τις µουσουλµάνες της περιοχής,80 και στην
τελευταία ζητείται πάλι από τον επίσκοπο Ρεθύµνου να προειδοποιήσει όσους χριστιανούς προσπαθούν να ανοίξουν ταβέρνες σε µουσουλµανικές συνοικίες της πόλης ότι κινδυνεύουν µε εκτέλεση.81
Όλα τα παραπάνω διατάζονταν στο πλαίσιο µιας πολιτικής που
επιδίωκε τον σαφή προσδιορισµό των ορίων µεταξύ µουσουλµάνων
και µη µουσουλµάνων της Aυτοκρατορίας, ενώ οι επίσκοποι δεν
αποτελούσαν παρά µόνο έναν από τους θεσµούς που καλούνταν να
δώσουν τέλος στις παραπάνω πρακτικές.82 Η διοίκηση, αναγνωρίζοντας πως η ανάµειξη προσώπων µε θρησκευτική επιρροή προσέδιδε µεγαλύτερη νοµιµοποίηση στις επιταγές της, επιστράτευε τους
επισκόπους για να αντιµετωπίσει προβλήµατα τα οποία θεωρούσε
προϊόντα µιας ευρύτερης νοοτροπίας που έπρεπε να καταπολεµηθεί.
Οι µουσουλµάνοι στους οποίους αναφέρεται η διοίκηση στο πλαίσιο των πόλεων είναι κυρίως οι «προύχοντες», για τους οποίους χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ο όρος “vücuh” (vücuh-ı kale/belde),
ενώ µια φορά χρησιµοποιείται και ο όρος «αγιάνηδες» (ayan). Οι όροι
αυτοί, οι οποίοι συνήθως αναφέρονται αφού έχουν απαριθµηθεί µια
σειρά αξιωµατούχων και αξιωµατικών του κράτους, χρησιµοποιούνται
τόσο αναφορικά µε τους προύχοντες των δύο πόλεων όσο και ως γενικοί χαρακτηρισµοί για όλους τους µουσουλµάνους προύχοντες των
σαντζακιών (vücuh-ı ahali/memleket). Ο όρος απαντά 36 φορές στο κα79. Έγγρ. 109.
80. Έγγρ. 124.
81. Έγγρ. 164. Η απαγόρευση της οινοποσίας από µουσουλµάνους επιβάλλεται από
τον ισλαµικό νόµο. Ωστόσο, κανονικά δεν προκύπτει από πουθενά ευθύνη του πωλητή
οινοπνευµατωδών ποτών, πόσω µάλλον όταν η θρησκεία του τελευταίου επιτρέπει την
οινοποσία. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το άτοµο που το καταναλώνει και αυτό
µόνο σε περίπτωση που αποδειχθεί η υπευθυνότητά του· Schacht, Islamic Law, 179.
82. Για τη συγκέντρωση των όπλων αποστέλλεται ένας καβάσης του πασά, για την
ενδυµασία δίνεται εντολή στις συντεχνίες, στον ναΐπη Ρεθύµνου και στον αγά των γενιτσάρων και για το ζήτηµα της πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών υπεύθυνος ορίζεται ο µουτεσελίµης Ρεθύµνου.
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τάστιχο και αναφέρεται τόσο σε άτοµα που δεν έφεραν κάποιο κρατικό
αξίωµα όσο και σε αξιωµατικούς και αξιωµατούχους. Η χρήση του δηλώνει την πρόθεση της διοίκησης να απευθύνει ένα διάταγµα όχι απλώς
προς ορισµένους φορείς της, αλλά προς το σύνολο των µουσουλµάνων
που κατά την ίδια ασκούσαν κάποιο είδος εξουσίας επί του ντόπιου
πληθυσµού. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι και ο όρος “ihtiyaran”, που
απαντά µε µεγάλη συχνότητα σε διαταγές της διοίκησης προς τις χριστιανικές κοινότητες χωριών και µεταφράζεται εδώ ως «δηµογέροντες», στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν τις δύο πόλεις χρησιµοποιείται µόνο σε γενικές αναφορές (ihtiyaran-ı serhad/vilayet) που είναι
δυνατό να απευθύνονται τόσο σε χριστιανούς όσο και σε µουσουλµάνους. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο όρος που επιλέγεται στη µετάφραση
είναι «πρεσβύτεροι».83
Η τελευταία περίπτωση συλλογικοτήτων που απαντά στο κατάστιχο είναι οι συντεχνίες των πόλεων, στις οποίες η διοίκηση αναφέρεται επτά φορές. Δύο καταχωρίσεις απευθύνονται στις συντεχνίες
των κρεοπωλών σε Χανιά και Ρέθυµνο και σχετίζονται µε τη διατίµηση του κρέατος,84 τρεις στις συντεχνίες των λαδεµπόρων και των
σαπωνοποιών και αφορούν τη διατίµηση και το εµπόριο σαπουνιού
και ελαιολάδου σε Χανιά και Ρέθυµνο85 και µία στη συντεχνία των
ραφτών του Ρεθύµνου και αφορά, όπως αναφέραµε παραπάνω, στην
απαγόρευση πώλησης του ίδιου τύπου ρούχων σε χριστιανές και µουσουλµάνες.86 Τέλος, µία πηγή αναφέρεται στην είσπραξη χρηµάτων
από τον πληθυσµό των Χανίων για την κάλυψη εξόδων των εκεί συντεχνιών, τα οποία, από τη φύση του εγγράφου, φαίνεται ότι είχαν γίνει
για την ολοκλήρωση κάποιου έργου που είχε διατάξει η διοίκηση.87
83. Έγγρ. 39, 48, 49, 65, 110, 123, 142. Ο όρος «δηµογέροντες» έχει ταυτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε τους εκπροσώπους χριστιανικών κοινοτήτων. Μολονότι ο όρος «πρεσβύτεροι» δεν έχει στα ελληνικά κάποιο πολιτικό περιεχόµενο, εδώ χρησιµοποιείται,
ελλείψει κάποιας καλύτερης µετάφρασης, για να δηλώσει ότι η διοίκηση δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπροσώπους του µη µουσουλµανικού στοιχείου µιας περιοχής.
84. Έγγρ. 14, 35.
85. Έγγρ. 65, 118, 166.
86. Έγγρ. 125.
87. Έγγρ. 36.
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Οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι που σηµειώνονται στο κατάστιχο είναι
είτε οι επικεφαλής τους88 είτε κάποιες οµάδες εκπροσώπων (µουχτάρηδες), για τις οποίες δεν έχουµε πληροφορίες, αλλά πιθανώς
αποτελούνταν από τον επικεφαλής και ορισµένα ακόµα σηµαντικά
µέλη της εκάστοτε επαγγελµατικής οµάδας.89 Στην πραγµατικότητα
ωστόσο γνωρίζουµε ότι την υπό εξέταση εποχή οι συντεχνίες των
πόλεων της Κρήτης ελέγχονταν σε µεγάλο βαθµό από τα γενιτσαρικά σώµατα,90 γεγονός που η οθωµανική διοίκηση φαίνεται πως
αναγνώριζε. Έτσι, στο έγγραφο 65 βλέπουµε ότι ο πασάς, προκειµένου να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προέκυπταν σε σχέση µε
τη συγκέντρωση και αποστολή ελαιολάδου και σαπουνιού στην Κωνσταντινούπολη, διατάζει τις συντεχνίες των λαδεµπόρων και των σαπωνοποιών των Χανίων να συνέλθουν στους στρατώνες των γενιτσάρων. Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι οι
χώροι συγκέντρωσης των στρατιωτών µπορούσαν να αποτελούν παράλληλα και χώρους λήψης αποφάσεων για τα µέλη των συντεχνιών.
Συµπεράσµατα

Η Κρήτη θεωρούνταν από την οθωµανική εξουσία ως παραµεθόριος περιοχή και, ως τέτοια, αποτελούσε σηµείο εγκατάστασης ισχυρών στρατιωτικών δυνάµεων, οι οποίες έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση της διοίκησής της. Η συντριπτική πλειονότητα των θεσµών που συµµετείχαν στα όργανα λήψης αποφάσεων των τριών πόλεων της επαρχίας ήταν στρατιωτικοί, ενώ τα µικρότερα φρούρια
λειτουργούσαν εξ ολοκλήρου χάρη στα εκεί εγκατεστηµένα ντόπια
σώµατα. Δίπλα στις µονάδες των µόνιµα διορισµένων στο νησί αυτοκρατορικών γενιτσάρων και ντόπιων στρατιωτών, υπήρχαν όµως
και σηµαντικότατοι µη στρατιωτικοί αξιωµατούχοι, όπως οι διοικητές
και οι καδήδες, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Κρήτη για µικρότερες χρο88. Για τον κασάπµπαση (kasapbaşı), τον αρχηγό της συντεχνίας των χασάπηδων, βλ.
έγγρ. 14 και 35.
89. Έγγρ. 166.
90. Σπυρόπουλος, «Oι γενίτσαροι της Κρήτης», 239-243.
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νικές περιόδους. Οι αξιωµατούχοι αυτοί είχαν τους υπαλλήλους και
τις υπηρεσίες τους, που µπορούσαν να περιέχουν τόσο άτοµα της προσωπικής τους συνοδείας όσο και ανθρώπους µε ντόπια καταγωγή.
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η διοίκηση της προεπαναστατικής δυτικής Κρήτης λειτουργούσε σε δύο διαφορετικά, αλλά
αλληλοσυνδεόµενα, επίπεδα. Από τη µια, υπήρχαν κρατικοί θεσµοί,
όπως οι Πύλες των Πασάδων, τα ιεροδικεία και οι Πύλες των Αγάδων. Οι θεσµοί αυτοί ήταν αρµόδιοι για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και υπεύθυνοι για την εφαρµογή ενός
σηµαντικού κοµµατιού, αφενός, των ίδιων τους των αποφάσεων και,
αφετέρου, των διαταγών που κατέφθαναν από την πρωτεύουσα. Από
την άλλη, υπήρχαν µη κρατικοί θεσµοί, όπως οι νοµείς φόρων και οι
κοινότητες, οι οποίοι επίσης καλούνταν να συµµετέχουν στην εφαρµογή ενός µεγάλου µέρους των διαταγών της τοπικής και κεντρικής
διοίκησης. Οι θεσµοί αυτοί είχαν βέβαια λόγο στη λήψη αποφάσεων
που αφορούσαν τις περιοχές ευθύνης τους, αλλά θεωρητικά η εξουσία τους οριοθετούνταν από το πλαίσιο που δηµιουργούσαν οι αποφάσεις της τοπικής και της κεντρικής διοίκησης.
Μολονότι οι οθωµανικές πηγές της υπό εξέταση περιόδου προσπαθούν γενικά να τηρούν τον µεταξύ τους διαχωρισµό, τα όρια των
δύο αυτών επιπέδων λειτουργίας δεν ήταν πάντα απολύτως διακριτά.
Η αύξηση του εκχρηµατισµού της οθωµανικής οικονοµίας είχε συµβάλει στη δηµιουργία µιας σχέσης εξάρτησης των κρατικά ελεγχόµενων οργάνων της τοπικής διοίκησης από τους ιδιώτες νοµείς φόρων
και στη διείσδυση των µελών της µιας κατηγορίας στους κόλπους της
άλλης. Για την καλύτερη κατανόηση όσων περιέχει το κατάστιχο
KK.d.827 είναι λοιπόν απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη αυτή η ευέλικτη σχέση µεταξύ κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο διττός
ρόλος τον οποίον συχνά αναλάµβαναν οι διάφοροι διοικητικοί φορείς.
Ένα ζήτηµα που παρουσιάζεται κατά την προσπάθεια ανάγνωσης
των πληροφοριών που δίνονται στο κατάστιχο σε σχέση µε τη διοίκηση αποτελεί η δυσκολία ανίχνευσης κάποιων από τους πιο «σκιώδεις» θεσµούς που συνέβαλλαν στη λειτουργία της. Ο τρόπος µε τον
οποίο καταγράφεται η ύπαρξη των κοινοτήτων της δυτικής Κρήτης,
για παράδειγµα, αντικατοπτρίζει την ελλιπή αναγνώριση των συλ-

58

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

λογικοτήτων ως νοµικών προσώπων από το οθωµανικό σύστηµα διοίκησης.91 Καθώς η έµφαση στα έγγραφα είναι καθαρά προσωποκεντρική, οι οµάδες αυτές εντοπίζονται µόνο ως «σκιές» των
εκπροσώπων τους και όχι ως αυστηρά οριοθετούµενοι θεσµοί.
Μολονότι οι «σκιές» αυτές έτειναν να αποκτήσουν πιο συγκεκριµένο
σχήµα σε έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου, όπως οι φορολογικές
απογραφές των κρατικών υπηρεσιών,92 η ανάγνωση του καταστίχου
KK.d.827 αποδεικνύει ότι µια αµιγώς οικονοµική περιγραφή των διαφόρων µορφών συλλογικής οργάνωσης δεν επαρκεί για να περιγράψει
την πληθώρα των ρόλων που προσδίδονταν στα µέλη τους, ανάλογα µε
το προσωποκεντρικό σύστηµα αναφοράς που χρησιµοποιούσε κάθε
φορά η διοίκηση στα έγγραφά της. Παράλληλα ωστόσο, καθίσταται
σαφές ότι οι οικονοµικές λειτουργίες των συλλογικοτήτων δεν έπαυαν
να είναι το πιο σηµαντικό συνδετικό τους στοιχείο, γεγονός που υπογραµµίζει τη σηµασία που είχε το οθωµανικό σύστηµα φοροσυλλογής
για τη διαµόρφωση της οργάνωσης τέτοιων µορφωµάτων.
Δυστυχώς, αυτή η ιδιαίτερη βαρύτητα που έδινε η οθωµανική εξουσία στην οικονοµική υπόσταση θεσµών όπως οι κοινότητες είχε ως
αποτέλεσµα οι µη φορολογούµενοι πληθυσµοί να καθίστανται πολύ
λιγότερο ορατοί στις επίσηµες πηγές και να ανιχνεύονται είτε ως µεµονωµένα άτοµα είτε στο πλαίσιο της συµµετοχής τους σε κάποιον
από τους κρατικά ελεγχόµενους θεσµούς της οθωµανικής διοίκησης.
Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των συλλογικοτήτων που
αναφέρονται στο κατάστιχο αφορούν τον χριστιανικό πληθυσµό της
δυτικής Κρήτης αποτελεί την πιο ισχυρή απόδειξη αυτής της πραγµατικότητας.93 Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξεταστούν διάφορες πτυχές
της οθωµανικής οικονοµικής πολιτικής της εποχής όπως αντανακλώνται στην πηγή και θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν κάποιες
από τις σηµαντικότερες συνέπειές της για την περιοχή.
91. Κονόρτας, Οθωµανικές θεωρήσεις, 341-342· Gara, “In Search of Communities”, 136.
92. Βλ., π.χ., ΤΑΗ.48: 50-60.
93. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το ζήτηµα της µη φορολόγησης των
µουσουλµάνων του νησιού, βλ. το επόµενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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Ο χαρακτήρας της φορολογίας

Α΄. Οι έκτακτες εισφορές
Κάποιες από τις σηµαντικότερες πληροφορίες που µπορούµε να
πάρουµε από το κατάστιχο ΚΚ.d.827 σχετίζονται µε τη φορολογία
που επέβαλλε η οθωµανική διοίκηση σε επίπεδο σαντζακιού. Καθώς
στην περίπτωση της Κρήτης δεν σώζονται άλλες πηγές µε αντίστοιχες αναφορές, οι πληροφορίες αυτές αποκτούν πολύ µεγάλη σηµασία
για τη συµπλήρωση ενός µέρους του πολύπλοκου παζλ του φορολογικού συστήµατος του νησιού, για το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχουµε
παρά ελάχιστες πληροφορίες.
Τα λειτουργικά έξοδα της διοίκησης σε επίπεδο σαντζακιού συλλέγονταν κατόπιν εντολής των πασάδων των τριών πόλεων και αποτελούνταν από εισφορές που επιβάρυναν τους ραγιάδες κάθε
περιοχής. Με τον όρο «τεκιαλίφι ορφιγέ» (tekâlif-i örfiye) ή απλώς
«τεκιαλίφ» εννοούνταν κανονικά µια σειρά από έκτακτα δοσίµατα σε
χρήµα ή είδος, τα οποία, σε πιο πρώιµες φάσεις της ιστορίας της, η
οθωµανική διοίκηση επέβαλλε κυρίως κατά τη διάρκεια πολέµων.
Από τον 17ο αιώνα ωστόσο πολλές από αυτές τις εισφορές άρχισαν
να παγιώνονται και να χάνουν τον έκτακτο χαρακτήρα τους.1 Όπως γίνεται φανερό από το κατάστιχο ΚΚ.d.827, στην Κρήτη των αρχών
του 19ου αιώνα η διοίκηση χρησιµοποιούσε τον όρο για να χαρακτηρίσει τόσο έκτακτα όσο και τακτικά δοσίµατα, η συλλογή των οποίων
γινόταν µε βάση ένα σύστηµα «διανοµών» (tevzi), που καθορίζονταν
από το µέγεθος του ποσού προς είσπραξη. Με δυο λόγια, η κάθε διανοµή αντιστοιχούσε σε µία δόση εισπράξεων η οποία δεν ήταν απαραίτητο να ταυτίζεται µε το συνολικό ποσό της κάθε εισφοράς.
1. Linda T. Darling, Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance
Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660, Λάιντεν, Νέα Υόρκη και Κολωνία
1996, 17, 27, 82.
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Ο όρος τεκιαλίφ, πέρα από τις εισφορές τις οποίες χαρακτήριζε,
αναφερόταν και στις διάφορες φοροδοτικές µονάδες/περιοχές που
τις κατέβαλλαν. Έτσι, το σαντζάκι Χανίων διαιρούνταν σε 815 και το
Ρέθυµνο σε 769-771 τεκιαλίφ, τα οποία υποχρεούνταν να πληρώνουν
συγκεκριµένα ποσά, καθορισµένα από τη διοίκηση στο πλαίσιο κάθε
διανοµής. Επίσης, κάθε ναχιγές των δύο σαντζακιών διαιρούνταν σε
τεκιαλίφ, στοιχείο που µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τη
συγκριτική πυκνότητα της πληθυσµιακής διασποράς των φορολογούµενων κατοίκων της δυτικής Κρήτης ανά περιοχή. Συγκεκριµένα,
στο σαντζάκι Χανίων πρώτος σε πλήθος φοροδοτικών µονάδων ήταν
ο ναχιγές Αποκόρωνα µε 325,5 τεκιαλίφ, ακολουθούσε ο ναχιγές Κισάµου µε 236, η πόλη των Χανίων µε 100, ο οµώνυµος ναχιγές µε
83,25 και τελευταίος ήταν ο ναχιγές Σελίνου µε 75,25. Στο Ρέθυµνο
προηγείτο µε 269 τεκιαλίφ ο ναχιγές Μυλοποτάµου και ακολουθούσαν ο ναχιγές Αγίου Βασιλείου µε 172,5, ο τοµέας (kol)2 Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου (στον οποίο συµπεριλαµβανόταν η πόλη του
Ρεθύµνου) µε 148,5-150, ο ναχιγές Αµαρίου µε 100,5 και ο τοµέας
Καστέλλου Ρεθύµνου µε 78,5-79. Τα Σφακιά απουσιάζουν από τον
παραπάνω κατάλογο λόγω του βακουφικού τους χαρακτήρα που τα
εξαιρούσε από αυτές τις εισφορές.3 Τέλος, παρατηρείται το φαινόµενο κάποιες περιοχές να µην πληρώνουν µόνο σε χρήµα τις εισφορές αυτές, αλλά και σε είδος· στο κατάστιχο, για παράδειγµα,
αναφέρεται ότι τα τεκιαλίφ του ναχιγέ Αποκόρωνα ήταν υποχρεωµένα να προµηθεύουν τη διοίκηση µε καλάθια.4
Οι εισπράξεις των τεκιαλίφ κάλυπταν τόσο δαπάνες για επισκευές
σε κτίρια της διοίκησης, µισθούς και έξοδα υπαλλήλων του πασά,
του ιεροδικείου και διαφόρων ντόπιων προυχόντων που γίνονταν στο
πλαίσιο εφαρµογής διαταγµάτων της τοπικής διοίκησης, όσο και
2. Δεν γνωρίζουµε για ποιο λόγο λάµβανε χώρα η διαίρεση µιας διοικητικής περιφέρειας σε επιµέρους «τοµείς», αλλά φαίνεται πως συνδεόταν µε την επιθυµία της διοίκησης να συλλέγει ξεχωριστά τους φόρους που πλήρωναν οι κάτοικοι της πόλης του
Ρεθύµνου από αυτούς που πλήρωναν οι κάτοικοι της υπαίθρου του ίδιου ναχιγέ.
3. Για τους φόρους που πλήρωναν οι ραγιάδες των Σφακίων, βλ. έγγρ. 67. Για το οικονοµικό και διοικητικό καθεστώς των Σφακίων, βλ. το κεφάλαιο 3.
4. Έγγρ. 54, 59.
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έξοδα απεσταλµένων της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία µετακυλούνταν στον τοπικό πληθυσµό. Έτσι, όταν η Κωνσταντινούπολη
έστελνε κάποιον µουµπασίρη (εντεταλµένο αγγελιοφόρο/κλητήρα
[mübaşir]), αυτός έµενε στην Κρήτη για όσο διάστηµα κρινόταν απαραίτητο προκειµένου να πραγµατοποιηθούν όσα ζητούσε το εκάστοτε αυτοκρατορικό διάταγµα που µετέφερε και τα έξοδά του
πληρώνονταν µέσω τοπικών εισφορών. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο νησί, η οποία µπορούσε να διαρκέσει έως και αρκετούς µήνες, τοπικοί διοικητικοί φορείς και προύχοντες ορίζονταν
υπεύθυνοι για την αρχική κάλυψη των εξόδων του ίδιου και των ακολούθων του. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, τα έξοδα παρουσιάζονταν στην τοπική διοίκηση από τους υπευθύνους και στη
συνέχεια συλλέγονταν σε µορφή τεκιαλίφ από τον ντόπιο πληθυσµό.
Σε κάθε περίπτωση την είσπραξη από τους φορολογουµένους αναλάµβαναν οι επικεφαλής των κοινοτήτων των χωριών που περιλαµβάνονταν στις φοροδοτικές µονάδες µαζί µε τους ιεροδίκες των
περιοχών και, στην περίπτωση συλλογής εισφορών από την ύπαιθρο
χώρα του νησιού, τους εκεί νοµείς φόρων και τους επιστάτες τους.
Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα σύστηµα που ευνοούσε πρωτίστως
αυτούς που µεσολαβούσαν για την πραγµατοποίηση όσων προέτασσαν
τα διατάγµατα της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, δηλαδή τους αξιωµατικούς, αξιωµατούχους και προύχοντες οι οποίοι συνήθως καλούνταν
από την τοπική διοίκηση να πληρώσουν τα έξοδα της οποιασδήποτε
αποστολής. Λόγω της οικονοµικής και διοικητικής εξουσίας που συχνά
έφεραν τα άτοµα αυτά στις περιοχές της κρητικής υπαίθρου, ο έλεγχος
των δαπανών τους από τη διοίκηση καθίστατο ουσιαστικά αδύνατος.
Έτσι, το φοροεισπρακτικό σύστηµα των τεκιαλίφ αποτελούσε για αυτούς τους µεσάζοντες ευκαιρία διεκδίκησης υπερβολικών αποζηµιώσεων για τις υπηρεσίες που προσέφεραν, ποσά τα οποία τελικά
επιβάρυναν τους φορολογούµενους κατοίκους των σαντζακιών.5 Πόσο
µεγάλη όµως ήταν τελικά αυτή η επιβάρυνση και ποιους αφορούσε;
5. Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας υπερτιµολόγησης δαπανών για επισκευές στο φρούριο της Σπιναλόγκας, βλ. Γιάννης Σπυρόπουλος, «Το οθωµανικό φρούριο της Σπιναλόγκας από την κατάκτησή του (1715) µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα», υπό
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Σύµφωνα µε τον περιηγητή Tancoigne (1811-1814) η χριστιανική
κοινότητα της πόλης των Χανίων πλήρωνε υπερβολικά ποσά στην εκάστοτε διοίκηση· «Συκοφαντίες, συνήθως ύστερα από ραδιουργίες, προκαλούν την επιβολή συχνών προστίµων. Η κατάσταση αυτή δεν έχει
τέλος, όπως και η απύθµενη απληστία των τυράννων, που είναι ικανοί
να τα εκµεταλλευτούν όλα προς όφελός τους. Η άφιξη ενός νέου πασά,
για παράδειγµα, δηµιουργεί αλυσίδα δαπανών για την κοινότητα, η
οποία είναι υποχρεωµένη να πληρώσει για τον νέο εξοπλισµό του παλατιού του και να συντηρήσει τον ίδιο και την ακολουθία του για τις
οκτώ πρώτες µέρες. Οφείλει επιπλέον η κοινότητα να τιµήσει το νέο
πασά µε ένα σοβαρό χρηµατικό ποσόν. Και είναι ευτυχής, όταν η υψηλότητά του ικανοποιηθεί µ’ αυτό το δώρο και το δεχτεί, χωρίς να ζητήσει επί πλέον ένα πολύ µεγαλύτερο ποσόν, τάχα για δάνειο. Η κοινότητα
θα βρισκόταν πολύ εκτεθειµένη αν έδειχνε διάθεση άρνησης ή απροθυµία σ’ αυτή την “ασήµαντη εκδούλευση” που ζητούσε ο πασάς».6
Η αλήθεια είναι πως στο κατάστιχο ΚΚ.d.827 δεν βρίσκουµε αναφορές σχετικές µε δώρα διορισµού, αφού ο πασάς είχε σταλεί στο
νησί έναν περίπου χρόνο πριν από τη σύνταξη του καταστίχου, αλλά
ούτε µε πρόστιµα ή δάνεια από κοινότητες.7 Η πηγή ωστόσο περιέδηµοσίευση στο Πεπραγµένα του ΙΑ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ρέθυµνο. Στην
ουσία οι µεσάζοντες αυτοί κατέβαλλαν το ποσό και στη συνέχεια το εισέπρατταν µε τόκο.
Για ορισµένα έργα που αναφέρονται σε αντίστοιχες πρακτικές, βλ. Christoph K. Neumann, “Selânik’te Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Masarif-i Vilâyet Defterleri, Merkezî
Hükûmet, Taşra İdaresi ve Şehir Yönetimi Üçgeninde Malî İşlemler”, Tarih Enstitüsü
Dergisi 16 (1998), 69-97· Evgeni Radusev, «Les dépenses locales dans l’empire ottoman
au XVIIIe siècle (selon les données de registres de cadi de Ruse, Vidin et Sofia)», Etudes
Balkaniques 16/3 (1980), 74-94· Michael Ursinus, “Natural Disasters and Tevzi: Local Tax
Systems of the Post-Classical Era In Response to Flooding, Hail and Thunder”, στο E. A.
Zachariadou (επιµ.), Natural Disasters in the Ottoman Empire. Halcyon Days in Crete III.
A Symposium Held in Rethymnon, 10-12 January 1997, Ρέθυµνο 1999, 265-272· του
ίδιου, “The Transformation of the Ottoman Fiscal Regime, c. 1600-1850”, στο C. Woodhead (επιµ.), The Ottoman World, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2012, 423-435.
6. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 47.
7. Ωστόσο γνωρίζουµε ότι ο Βαχίντ είχε ζητήσει και λάβει δάνειο 8.400 γροσιών από την
κοινότητα της Χίου αµέσως µετά τον εκεί διορισµό του, τον Σεπτέµβριο του 1821· Παπαηλιάκη, Μια αιχµάλωτη κοινότητα, 51, 88-91. Το γεγονός αυτό µας κάνει να υποπτευόµαστε ότι αντίστοιχο δάνειο είχε πιθανώς εισπράξει και από την κοινότητα των Χανίων.
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χει αρκετά αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τους φόρους που επέβαλλε η διοίκηση στο σαντζάκι των Χανίων, τη βασική διοικητική
έδρα του Βαχίντ Πασά, ενώ λιγότερες είναι οι αναφορές στις αντίστοιχες εισφορές των κατοίκων του Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα, στο
σαντζάκι Χανίων καταγράφονται σε διάστηµα µικρότερο των δύο
ετών (από 6/10/1817 έως 23/7/1819) 10 πληρωµές τεκιαλίφ, οι οποίες
συνολικά ανέρχονταν σε περίπου 107.428,5 γρόσια, δηλαδή λίγο λιγότερα από 60.000 γρόσια τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 73 γρόσια για κάθε τεκιαλίφ του σαντζακιού ετησίως.8 Το ποσό
αυτό είναι αρκετά µεγαλύτερο από τα 21.148 γρόσια και 19 παράδες9
που, όπως θα δούµε στη συνέχεια, εισέπραξε συνολικά η κεντρική διοίκηση το έτος 1821-1822 από 3.209 νοικοκυριά του ίδιου σαντζακιού ως κεφαλικό φόρο.10 Αν θεωρούσαµε ότι ο ίδιος αριθµός ατόµων
καλούνταν να πληρώσει και τα τεκιαλίφ που βλέπουµε στο κατάστιχο, τότε θα µπορούσαµε υπολογίσουµε ότι κάθε κεφαλή φορολογούµενου νοικοκυριού πλήρωνε περίπου 18,5 γρόσια τον χρόνο για
τις εισφορές αυτές και πως το κάθε τεκιαλίφ αναφερόταν ως φορολογική µονάδα σε περίπου 4 νοικοκυριά, ενώ αντίστοιχος είναι ο
αριθµός που προκύπτει αν αντιπαραβάλουµε τον αριθµό των τεκιαλίφ του Ρεθύµνου (769-771) µε αυτόν των ατόµων που πλήρωσαν
κεφαλικό φόρο στο ίδιο σαντζάκι (3.118-3.166) τα επόµενα χρόνια.11
Δυστυχώς, η αλήθεια είναι πως δεν µπορούµε να ξέρουµε ποιος
ήταν ο πραγµατικός αριθµός των φορολογούµενων που καλούνταν
να πληρώσουν τα τεκιαλίφ, αν και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το συµπέρασµα που βγαίνει από το κατάστιχο είναι ότι οι εν λόγω εισφορές
µάλλον καταβάλλονταν µόνο από µη µουσουλµάνους. Τέλος, ας σηµειωθεί πως, από το παράδειγµα του σαντζακιού Ρεθύµνου, γνωρίζουµε ότι όλα τα τεκιαλίφ δεν είχαν απαραιτήτως την ίδια φοροδοτική
αξία. Έτσι, από το έγγραφο 157 πληροφορούµαστε ότι «όπως έχει
8. Έγγρ. 5, 6, 12, 36, 44, 68, 76, 105, 159, 168, 189.
9. Όπως εξηγείται παρακάτω, οι πηγές δίνουν και ένα δεύτερο, λίγο µεγαλύτερο,
ποσό για το σαντζάκι των Χανίων (21.979 γρόσια και 24 παράδες).
10. ΤΑΗ.48: 33.
11. ΤΑΗ.48: 1-10, 57-59.
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οριστεί από παλιά, οι ραγιάδες των ναχιγέδων Αµαρίου και Αγίου
Βασιλείου πρέπει να δίνουν κάθε τρεις µήνες από 76 παράδες για
κάθε τεκιαλίφ, ενώ αντίστοιχα αυτοί του ναχιγέ Μυλοποτάµου, των
τοµέων Ατσιπόπουλου και Καστέλλου πρέπει να δίνουν 66 παράδες». Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να υπολογίσουµε ότι, ασχέτως των όποιων επιπλέον έκτακτων εισφορών που µπορούσαν να
αυξάνουν σηµαντικά το ποσό αυτό, η διοίκηση του Ρεθύµνου εισέπραττε ετησίως από το οµώνυµο σαντζάκι τουλάχιστον 5.349-5.362
γρόσια ως τεκιαλίφ. Τα χρήµατα αυτά, παρά τη θεωρητικά έκτακτη
φύση του φόρου, πιθανώς χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη πάγιων
εξόδων, όπως οι µισθοί των υπηρετούντων στην Πύλη του Πασά κ.ά.

Β΄. Η τακτική φορολογία
Ο κώδικας 48 του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου (ΤΑΗ.48) που
φυλάσσεται στη Βικελαία Βιβλιοθήκη έχει µια σηµαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα ιεροδικαστικά κατάστιχα της συλλογής του εκεί αρχείου· δεν περιέχει τις συνήθεις δικαστικές,
συµβολαιογραφικές κ.ά. πράξεις που συνιστούν το χαρακτηριστικότερο υλικό των πηγών αυτών, αλλά αποτελεί µια συστηµατική καταγραφή της οικονοµικής κατάστασης του νησιού κατά τα χρόνια
1817-1825. Παρά το γεγονός ότι ο κώδικας παραµένει έως σήµερα
παντελώς ανεκµετάλλευτος, η σηµασία του για την οικονοµική ιστορία της οθωµανικής Κρήτης είναι πραγµατικά µεγάλη γιατί αναδεικνύει µια αρκετά λεπτοµερή λογιστική εικόνα των εσόδων και
εξόδων του ταµείου της Κρήτης κατά τα χρόνια αµέσως πριν και
µετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821, ενώ περιέχει πληροφορίες όχι µόνο για τον Χάνδακα, αλλά και για τα τρία σαντζάκια
του νησιού.
Σε αντίθεση µε τα τεκιαλίφ, τα οποία είχαν θεωρητικά έκτακτο χαρακτήρα, συνιστούσαν εισπράξεις της κάθε διοίκησης σε επίπεδο
σαντζακιού και συλλέγονταν κατόπιν εντολών των πασάδων της
κάθε περιφέρειας, τα τακτικά έσοδα τα οποία καταγράφονται στον
κώδικα ΤΑΗ.48 καθορίζονταν από την Κωνσταντινούπολη µέσω κωδικοποιηµένων κανονισµών (kanunname) που εκδίδονταν από το
κέντρο αµέσως µετά την κατάκτηση µιας περιοχής και διαταγµάτων
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που ακολουθούσαν, αναθεωρώντας ή διευρύνοντας το περιεχόµενό
τους.12 Τα έσοδα αυτά αποτελούσαν τον κορµό των φορολογικών εισπράξεων της οθωµανικής κυβέρνησης από την επαρχία συνολικά
και, ως τέτοια, βρίσκονταν υπό τη διαχείριση της οικονοµικής υπηρεσίας του νησιού (defterdarlık) µε έδρα τον Χάνδακα και όχι υπό τη
διαχείριση των πασάδων-διοικητών. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο το κατάστιχο KK.d.827 περιέχει λιγότερες πληροφορίες για τα
έσοδα αυτά σε σχέση µε τα τεκιαλίφ.
Οι σηµαντικότερες χρηµατικές εισπράξεις του ταµείου της Κρήτης προέρχονταν από τον κεφαλικό φόρο. Στις σελίδες 50-60 του καταστίχου ΤΑΗ.48, που τιτλοφορούνται «αντίγραφο του λογιστικού
καταστίχου των εισπρακτόρων του κεφαλικού φόρου Χανίων και Ρεθύµνου» (suret-i defter-i muhasebe-i cizyedarân-ı Hanya ve Resmo),
περιέχονται αναλυτικοί κατάλογοι µε τα ονόµατα των χωριών των
ναχιγέδων των δύο σαντζακιών της δυτικής Κρήτης, καθώς και τα
ποσά που εισπράχθηκαν από αυτά τα έτη 1821-1824. Οι εν λόγω κατάλογοι έχουν ιδιαίτερη ιστορική σηµασία, καθώς δίνουν εξαιρετικά
στοιχεία για την οικονοµία του νησιού κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών που ξέσπασαν τα χρόνια εκείνα. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής
εδώ της µελέτης, που αφορά την προεπαναστατική περίοδο της Κρήτης, θα αναλυθούν µόνο οι καταγραφές που παρέχουν πληροφορίες
για τη φορολογία όπως παρουσιάζεται τους πρώτους µήνες της Επανάστασης, ως οι πλησιέστερες στην εικόνα που υπήρχε προεπαναστατικά. Ας σηµειωθεί πάντως ότι οι κατάλογοι δεν αποτελούν πλήρη
καταγραφή των κανονικών εσόδων του ταµείου, καθώς, όπως φαίνεται καθαρά από την πηγή, ήδη τις πρώτες µέρες των εχθροπραξιών
ένα κοµµάτι του ντόπιου χριστιανικού πληθυσµού στα Σφακιά και
τις γύρω περιοχές είχε σταµατήσει να πληρώνει τον κεφαλικό φόρο.
12. Για τους κανονισµούς αυτούς στην περίπτωση της Κρήτης, βλ. TAH.3: 102-104·
Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî
Esasları, τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1943, 350-354· Ersin Gülsoy, Girit’in Fethi ve
Osmanlı İdaresinin Kurulması (1645-1670), Κωνσταντινούπολη 2004, 318-320· Καραντζίκου και Φωτεινού, Τρίτος κώδικας, 127-130. Όπως καθίσταται σαφές από το κατάστιχο ΤΑΗ.48, πολλές από τις ρυθµίσεις των πρώτων αυτών κανουναµέδων είχαν
αναθεωρηθεί έως την εξεταζόµενη εποχή.

66

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρ’ όλα αυτά, από τα υπάρχοντα στοιχεία είµαστε σε θέση να εξαγάγουµε αρκετά συµπεράσµατα για τις φορολογικές επιβαρύνσεις
που ίσχυαν αµέσως πριν από την Επανάσταση.
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά τη συνήθη πρακτική
που ίσχυε στην Αυτοκρατορία από τα τέλη του 17ου αιώνα,13 η διοίκηση ακολουθεί ένα σύστηµα διαχωρισµού των φορολογουµένων σε
τρεις κατηγορίες µε διαφορετικό συντελεστή φορολόγησης, στους
πλούσιους (’ala), τους µεσαίου εισοδήµατος (evsat) και τους φτωχούς
(edna). Συγκεκριµένα, για το έτος 1821-1822, εντός του σαντζακιού
Χανίων, στον ναχιγέ Κισάµου, σηµειώνονται 71 χωριά και 1 µοναστήρι
µε 2.612 φορολογούµενους κατοίκους που συνολικά απέδωσαν 21.979
γρόσια και 24 παράδες στο κράτος. Στον ναχιγέ Σελίνου καταγράφονται 24 χωριά µε 435 φορολογούµενους κατοίκους που απέδωσαν 3.610
γρόσια και 20 παράδες στο κράτος. Στη συνέχεια αναφέρονται 9 χωριά
και 1 µοναστήρι που βρίσκονται δίπλα στην πόλη των Χανίων και στα
σύνορα της περιοχής µε τον ναχιγέ Κισάµου µε 77 φορολογούµενους
κατοίκους που απέδωσαν στο κράτος 639 γρόσια και 4 παράδες. Στην
περιοχή του Αποκόρωνα καταγράφονται 5 µόνο χωριά µε 7 φορολογούµενους κατοίκους που πλήρωσαν 87 γρόσια και 4 παράδες. Εντός
της πόλης των Χανίων αναφέρονται 39 κάτοικοι (şehirlüyân) που πλήρωσαν 298 γρόσια και 32 παράδες και 25 άνθρωποι χωρίς σταθερή
στέγη (perakendegân)14 που πλήρωσαν 207 γρόσια και 20 παράδες.
Όλοι οι παραπάνω σηµειώνονται ως φορολογούµενοι µεσαίου εισοδήµατος. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε έναν µόνο πλούσιο κάτοικο
της πόλης των Χανίων που κατέβαλε 16 γρόσια και σε 16 φτωχούς κατοίκους και ανθρώπους χωρίς σταθερή στέγη της ίδιας πόλης που έδωσαν συνολικά 68 γρόσια και 32 παράδες. Στο σύνολό τους, οι υπόχρεοι
13. Marinos Sariyannis, “Notes on the Ottoman Poll-Tax Reforms of the Late Seventeenth Century: The Case of Crete”, Journal of the Economic and Social History of
the Orient 54 (2011), 41-52.
14. Για αυτήν την κατηγορία φορολογουµένων, βλ. Sophia Laiou, “Some Considerations Regarding Çiftlik Formation in the Western Thessaly, Sixteenth-Nineteenth Centuries”, στο E. Kolovos, Ph. Kotzageorgis, S. Laiou και M. Sariyannis (επιµ.), The
Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History.
Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη: The Isis Press 2007, 266.
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φορολόγησης χριστιανοί του σαντζακιού Χανίων υπολογίζονται στα
3.209 άτοµα, από τα οποία εισπράχθηκαν 26.578 γρόσια και 19 παράδες. Στο τέλος των υπολογισµών προσθαφαιρούνται κάποια ακόµα
ποσά, µε τις συνολικές εισπράξεις από τον κεφαλικό φόρο να ανέρχονται τελικά στα 28.080 γρόσια και 19 παράδες.15
Περνώντας στην περίπτωση του σαντζακιού Ρεθύµνου, ο κατάλογος είναι ένας και συγκεντρώνει τις εισπράξεις τριών ετών (18211824). Συγκεκριµένα, στον ναχιγέ Ρεθύµνου σηµειώνονται 59 χωριά
και 2 µοναστήρια µε 1.329 φορολογούµενους κατοίκους – όλοι µεσαίου εισοδήµατος εκτός 5 κατοίκων οι οποίοι χαρακτηρίζονται φτωχοί – που απέδωσαν στο κράτος 35.687 γρόσια και 22 παράδες. Από
την περιοχή των Σφακίων εισπράχθηκαν 1.136 γρόσια από 42 άτοµα,
των οποίων τα χωριά δεν προσδιορίζονται και στα οποία περιλαµβάνονται 3 κάτοικοι που χαρακτηρίζονται φτωχοί. Στον ναχιγέ Αγίου Βασιλείου σηµειώνονται 39 χωριά µε 1.170 φορολογούµενους κατοίκους
που απέδωσαν στο ταµείο 31.059 γρόσια και 39 παράδες. Από αυτούς
όλοι είναι µεσαίου εισοδήµατος εκτός από τέσσερα άτοµα που χαρακτηρίζονται φτωχά. Τέλος, στον ναχιγέ Αµαρίου καταγράφονται 32
χωριά µε 577 κατοίκους, µεταξύ των οποίων 3 φτωχοί, που πλήρωσαν
συνολικά 15.448 γρόσια και 14 παράδες. Συνολικά λοιπόν, βλέπουµε
ότι φορολογήθηκαν 3.118 άτοµα που απέδωσαν στο ταµείο 83.331
γρόσια και 35 παράδες. Κατόπιν διαφόρων προσθαφαιρέσεων σηµειώνεται ότι τελικά το ταµείο εισέπραξε 42.157 γρόσια και 22 παράδες
από τον κεφαλικό φόρο των τριών ετών από το σαντζάκι Ρεθύµνου.16
Ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται από την εξέταση του καταστίχου είναι ότι, ακόµα και αν δεν ετίθετο το ζήτηµα της Επανάστασης
που αναµφίβολα µειώνει – αν και όχι δραµατικά σ’ αυτήν την πρώτη
φάση – τον αριθµό των καταγεγραµµένων στα κατάστιχα χριστιανών,17 από τους καταλόγους δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ο πραγµατικός αριθµός των µη µουσουλµάνων στη δυτική Κρήτη, καθώς
15. ΤΑΗ.48: 51-53.
16. ΤΑΗ.48: 57-59.
17. Σύµφωνα µε τις οθωµανικές πηγές, το 1820 τα Σφακιά είχαν 400 νοικοκυριά που
πλήρωναν τον κεφαλικό φόρο· ΤΑΗ.43: 116-117.
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τα άτοµα που σηµειώνονται αποτελούσαν απλώς κεφαλές νοικοκυριών.18 Ένα δεύτερο πρόβληµα αφορά τους ίδιους τους αριθµούς που
δίνονται στον κώδικα ΤΑΗ.48· πέρα από τους προαναφερθέντες λεπτοµερείς υπολογισµούς, στις σελίδες 33-34 του ίδιου καταστίχου
σηµειώνονται και άλλα, ελαφρώς διαφορετικά συνολικά ποσά, σύµφωνα µε τα οποία, για το έτος 1821-1822 εισπράχθηκαν στο σαντζάκι Χάνδακα 103.235 γρόσια και 14 παράδες από 11.976 κατοίκους
(985 πλούσιοι, 9.734 µεσαίου εισοδήµατος, 1.257 φτωχοί), στο σαντζάκι Χανίων εισπράχθηκαν 21.148 γρόσια και 19 παράδες από 3.209
κατοίκους (1 πλούσιος, 3.192 µεσαίου εισοδήµατος, 16 φτωχοί) και
στο σαντζάκι Ρεθύµνου εισπράχθηκαν 29.630 γρόσια και 37 παράδες
από 3.166 κατοίκους (3 πλούσιοι, 3.148 µεσαίου εισοδήµατος, 15
φτωχοί). Στην ίδια λοιπόν πηγή παρουσιάζονται δύο διαφορετικές
εκδοχές των ποσών που συλλέχθηκαν και του αριθµού των κατοίκων
που πλήρωσαν τον κεφαλικό φόρο. Μολονότι, στην περίπτωση του
Ρεθύµνου, οι µεταξύ τους αποκλίσεις µπορούν ίσως να δικαιολογηθούν από την αναδροµική είσπραξη οφειλών προηγούµενων χρόνων,
αυτές είναι δύσκολο να εξηγηθούν στην περίπτωση των Χανίων,
όπου η κάθε είσπραξη αφορούσε ένα µόνο οικονοµικό έτος.
18. Ο υπολογισµός του πληθυσµού των µη µουσουλµάνων µιας περιοχής µε βάση τα
κατάστιχα του κεφαλικού φόρου αποτελεί ένα πρόβληµα για το οποίο έχουν προταθεί
πολλές λύσεις, χωρίς όµως να έχει προκύψει οµοφωνία µεταξύ των ερευνητών. Έτσι,
π.χ., παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για το µέγεθος των προτεινόµενων συντελεστών στις προβιοµηχανικές κοινωνίες, για το ποιο πρέπει να λογίζεται ως έτος ενηλικίωσης και καταγραφής ενός άνδρα στα κατάστιχα και για τις ιδιαίτερες δηµογραφικές
συνθήκες κάθε περιοχής και περιόδου. Πάντως, στην περίπτωση της Ανατολικής Κρήτης, ο Ανδριώτης πολλαπλασιάζει τις κεφαλές νοικοκυριών µε τον αριθµό 4, επισηµαίνοντας ωστόσο τόσο τη χαµηλή αξιοπιστία των δεδοµένων τέτοιων πηγών όσο και
τον «υπερβατικό» χαρακτήρα του ίδιου του συντελεστή· Νίκος Ανδριώτης, Πληθυσµός
και οικισµοί της ανατολικής Κρήτης (16ος-19ος αι.), Ηράκλειο 2006, 83. Αν χρησιµοποιούσαµε τον συντελεστή αυτόν, θα υπολογίζαµε τον χριστιανικό πληθυσµό της δυτικής Κρήτης σε περίπου 25.000 ψυχές, αριθµό αρκετά χαµηλό σε σχέση µε διάφορες
εκτιµήσεις του 19ου αιώνα· ό.π. 100-101. Για ορισµένες άλλες προτάσεις υπολογισµού
του πληθυσµού περιοχών της Βαλκανικής και του Αιγαίου µε βάση τα οθωµανικά κατάστιχα κεφαλικού φόρου προγενέστερων εποχών, βλ. ενδεικτικά Bruce McGowan,
“Food Supply and Taxation on the Middle Danube (1568-1579)”, Archivum Ottomanicum 1 (1969), 158-159· Heath W. Lowry, Fifteenth Century Ottoman Realities: Christian Peasant Life on the Aegean Island of Limnos, Κωνσταντινούπολη 2002, 49-50.
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Αν πάντως προσπαθήσουµε να αποφύγουµε τους δηµογραφικούς
υπολογισµούς και λάβουµε υπόψη µόνο τους λεπτοµερείς καταλόγους, οι οποίοι για µας έχουν άλλωστε και τη µεγαλύτερη αναλυτική
αξία, τότε µπορούµε να καταλήξουµε σε ορισµένα ασφαλή συµπεράσµατα. Κατά πρώτον, η πηγή αποκαλύπτει ότι η οθωµανική διοίκηση κατέτασσε τη συντριπτική πλειονότητα των µη µουσουλµάνων
κατοίκων του νησιού στην κατηγορία των φορολογουµένων µεσαίου
εισοδήµατος. Καταλαβαίνουµε µάλιστα ότι το ποσό φόρου για την
κατηγορία αυτή διέφερε ελαφρά σε Ρέθυµνο και Χανιά, αφού στο
πρώτο σαντζάκι αντιστοιχούσε σε 9 και στο δεύτερο σε 8,3 γρόσια
ανά νοικοκυριό. Αντίστοιχα, τα φτωχά νοικοκυριά φορολογούνταν
στα Χανιά µε 4,3 και στο Ρέθυµνο µε 4,5 γρόσια κατ’ έτος, ενώ το
µόνο πλούσιο νοικοκυριό που αναφέρεται στους καταλόγους κατοικούσε στα Χανιά και φορολογούνταν µε 16 γρόσια κατ’ έτος.
Πέρα από τον κεφαλικό φόρο που συλλεγόταν σε χρήµα, υπήρχε
και τακτική φορολογία σε είδος, δηλαδή η δεκάτη, η οποία στην
Κρήτη αντιστοιχούσε στο 1/7 της παραγωγής κάθε νοικοκυριού.19
Από τον κώδικα ΤΑΗ.48 γνωρίζουµε ότι η οθωµανική διοίκηση συγκέντρωσε αµέσως πριν από την Επανάσταση του 1821 74.639,25 µουζούρια20 σιταριού από τους µουκατάδες του σαντζακιού Χάνδακα ως
δεκάτη, 19.361,25 µουζούρια από τους µουκατάδες των Χανίων και
8.434 µουζούρια από το Ρέθυµνο, αν και, σύµφωνα πάντα µε τους
υπολογισµούς της, από το τελευταίο έπρεπε να είχε συγκεντρώσει κανονικά 1.515,25 µουζούρια παραπάνω. Δυστυχώς, ενώ το κατάστιχο
δίνει αρκετές λεπτοµέρειες για τη συλλογή φόρων σε είδος από τους
διάφορους ναχιγέδες της ανατολικής Κρήτης, δεν περιέχει επιµέρους
πληροφορίες σχετικά µε τις εισπράξεις ανά ναχιγέ και µουκατά στη
δυτική Κρήτη.21 Πάντως από διατιµήσεις των ετών 1818-1819 γνωρίζουµε ότι η αξία του σιταριού στην τοπική αγορά ήταν 4 γρόσια ανά
µουζούρι,22 γεγονός που µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τη χρηµα19. ΤΑΗ.7: 274-275· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 260-262.
20. Το βάρος του µουζουριού στην Κρήτη είχε καθοριστεί το 1720 σε 15 οκάδες·
ΤΑΗ.15: 317· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 70-71.
21. ΤΑΗ.48: 1-10.
22. ΤΑΗ.43: 40· επίσης, βλ. και έγγρ. 48 του παρόντος καταστίχου.
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τική αξία των συνολικών εισπράξεων στην περίπτωση των Χανίων
σε 77.445 γρόσια και του Ρεθύµνου σε 33.736 γρόσια.
Από τους µουκατάδες της Κρήτης εισπράττονταν αρκετοί ακόµα
φόροι, οι οποίοι, ανάλογα µε το είδος του κάθε µουκατά, χρησιµοποιούνταν για την κάλυψη αναγκών του τοπικού ταµείου ή για την
αποστολή χρηµάτων στην Κωνσταντινούπολη. Στο κατάστιχο
ΤΑΗ.48 διασώζονται οι αναλυτικοί υπολογισµοί των εσόδων κάποιων
από τους εκατοντάδες µουκατάδες του νησιού, αν και δυστυχώς οι
περισσότεροι αναφέρονται στις εισπράξεις ετών που ακολούθησαν
την έναρξη της Επανάστασης. Ωστόσο, από τις ελάχιστες καταχωρίσεις που αφορούν στην περίοδο αµέσως πριν από το ξέσπασµα των
συγκρούσεων µπορούµε να πάρουµε µια ιδέα των φόρων αυτών.
Έτσι, για παράδειγµα, στην περίπτωση του Καβροχωρίου (Kavlohori)
κοντά στον Χάνδακα και των εξαρτώµενων από αυτό περιοχών, κατά
το έτος 1820-1821 εισπράχθηκαν ως φόρος έγγειας ιδιοκτησίας
(dönümat) 2.202 γρόσια και 24 παράδες, 140 γρόσια από την συλλογή 3,5 οκάδων µεταξιού (harir), 45 γρόσια από την τέλεση 3 γάµων
(arusane), 35 γρόσια ως φόρος κήπων (bağçeha), 114 γρόσια από τη
συλλογή 228 οκάδων βαµβακιού µε σπόρο (çekirdekli penbe), 37 γρόσια από τη συλλογή 25 οκάδων λιναριού (kettan) και, τέλος, 6.870
γρόσια και 30 παράδες από τη συλλογή 11.161 οκάδων ελαιολάδου
(revgan-ı zeyt), από τις οποίες αφαιρέθηκαν 2.000 οκάδες ως αµοιβή
για τους κατόχους των ελαιοτριβείων που χρησιµοποιήθηκαν για να
βγει το λάδι. Συνολικά οι εισπράξεις του µουκατά του συγκεκριµένου χωριού ανήλθαν στα 9.444 γρόσια και 14 παράδες. Από το ποσό
αυτό αφαιρέθηκαν διάφορα λειτουργικά έξοδα, όπως οι µισθοί σουµπασήδων κ.ά., αξίας 2.833 γροσιών και 21 παράδων και απέµειναν
συνολικά 6.611 γρόσια και 33 παράδες.23
Με δυο λόγια, η οθωµανική διοίκηση εισέπραττε από κάθε µουκατά τακτικούς φόρους τόσο σε χρήµα όσο και σε είδος. Κάθε φορολογούµενος καλούνταν να πληρώσει ένα χρηµατικό ποσό που
αναλογούσε στην έκταση της έγγειας ιδιοκτησίας του, η οποία περι23. ΤΑΗ.48: 62.
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λάµβανε χωράφια και κήπους, και επιπλέον φορολογούνταν σε είδος
για διάφορα προϊόντα που παρήγαγε. Τέλος, ας τονιστεί ότι ακόµα
και από το µικρό παράδειγµα του Καβροχωρίου γίνεται κατανοητό
ότι η πιο προσοδοφόρα καλλιέργεια για την οικονοµία του νησιού
ήταν το ελαιόλαδο, το οποίο απέφερε µακράν τα περισσότερα έσοδα
για την τοπική οικονοµία.
Τι σήµαινε όµως πρακτικά κάποιος να πληρώνει τα παραπάνω
ποσά; Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το µέγεθος των εισφορών
που καλούνταν να πληρώσει ένα νοικοκυριό µεσαίου εισοδήµατος
κάθε έτος αναφέρουµε ότι, σύµφωνα µε µια διατίµηση κρέατος του
1816 από τον Χάνδακα,24 τα 8,3 γρόσια που έδινε για τον κεφαλικό
φόρο µια οικογένεια µέσου εισοδήµατος στα Χανιά αντιστοιχούσαν
σε 11,8 οκάδες (15,1 κιλά) αρνίσιου, 12,7 οκάδες (16,3 κιλά) κατσικίσιου ή 18,4 οκάδες (23,6 κιλά) βοδινού κρέατος. Σύµφωνα πάλι µε
τη διατίµηση του 1818 που σηµειώνεται στο KK.d.827 και αφορά
στο σαντζάκι Χανίων, τα 8,3 γρόσια αντιστοιχούσαν σε 6,9 οκάδες
(8,8 κιλά) αρνίσιου και 7,9 οκάδες (10,1 κιλά) κατσικίσιου κρέατος.25
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε διατιµήσεις σιταριού των ετών 1818-1819,
κάποιος µε τα ίδια χρήµατα µπορούσε να αγοράσει 31,1 οκάδες (39,9
κιλά) σιτάρι.26 Τέλος, µε βάση τη διατίµηση των 40 παράδων (1 γροσιού) ανά οκά ελαιολάδου, που βρίσκουµε στο κατάστιχο ΚΚ.d.827
και ίσχυε σε Ρέθυµνο και Χάνδακα,27 το ίδιο ποσό αντιστοιχούσε σε
8,3 οκάδες (10,6 κιλά/9,7 λίτρα) του προϊόντος. Τα ποσά αυτά από
µόνα τους δεν είναι πολύ µεγάλα, αλλά, αν συνυπολογίσουµε το πλήθος άλλων τακτικών και έκτακτων φόρων σε χρήµα και είδος που
καλούνταν να πληρώσει κάθε νοικοκυριό ετησίως, καταλαβαίνουµε
ότι η φορολογία µπορούσε να αποτελεί σηµαντική επιβάρυνση για
την πλειονότητα των φορολογούµενων κατοίκων του νησιού.

24. ΤΑΗ.42: 27.
25. Έγγρ. 35.
26. Έγγρ. 48.
27. Έγγρ. 118.
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Τα έξοδα του ταµείου της Κρήτης για τα σαντζάκια
Χανίων-Ρεθύµνου

Τα χρήµατα από τον κεφαλικό φόρο και το σιτάρι που συλλεγόταν
ως δεκάτη αποτελούσαν τους πόρους από τους οποίους πληρωνόταν η
συντριπτική πλειονότητα των πολυάριθµων υπαλλήλων και στρατιωτών του νησιού. Καθώς όλοι οι µη στρατιωτικοί υπάλληλοι που λάµβαναν ηµεροµίσθια από το ταµείο της Κρήτης έδρευαν σε υπηρεσίες
του Χάνδακα,28 οι µισθοί που δίνονταν από τους πόρους αυτούς για τη
δυτική Κρήτη αφορούσαν αποκλειστικά το προσωπικό των ντόπιων
στρατιωτικών σωµάτων που υπηρετούσαν στα έξι φρούρια των σαντζακιών Χανίων-Ρεθύµνου. Πριν όµως περάσουµε σε µια σύντοµη
ανάλυση των εξόδων, παραθέτουµε δύο πίνακες που συνοψίζουν σε
λίγες γραµµές τις δαπάνες του τοπικού ταµείου για τα φρούρια αυτά.
Πίνακας 1: Ηµεροµίσθια σε χρήµα των υπηρετούντων στα φρούρια
των σαντζακιών Ρεθύµνου-Χανίων το 1815 (ΒΟΑ, MAD.d.6461: 52-98)
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28. Πρόκειται για υπαλλήλους της οικονοµικής υπηρεσίας και του εκεί συµβουλίου
του πασά.
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Πίνακας 2: Ετήσιες δαπάνες σε σιτάρι για τους µισθούς των υπηρετούντων
στα φρούρια των σαντζακιών Ρεθύµνου-Χανίων το 1818-1819 (ΤΑΗ.48: 13-14)
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Μια πρώτη παρατήρηση σε σχέση µε τους παραπάνω πίνακες
είναι ότι µεταξύ των εξόδων του τοπικού ταµείου δεν περιλαµβάνονται δαπάνες για τη µισθοδοσία των χιλιάδων αυτοκρατορικών γενιτσάρων που έδρευαν στις πόλεις του Ρεθύµνου και των Χανίων.
Αυτό συνδέεται µε το γεγονός ότι οι εν λόγω στρατιώτες κανονικά
δεν µισθοδοτούνταν από τα έσοδα του ταµείου του νησιού, αλλά από
την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι
από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα οι αυτοκρατορικοί γενίτσαροι
της Κρήτης είχαν διεκδικήσει και κατακτήσει το δικαίωµα να λαµβάνουν ένα µέρος των µισθών τους από τα φορολογικά έσοδα ορισµένων µουκατάδων του νησιού. Ωστόσο, τα κέρδη των µουκατάδων
αυτών θεωρούνταν κοµµάτι του ιρσαλιγέ (irsaliye) της Κρήτης, αποτελούσαν δηλαδή µέρος των χρηµάτων του νησιού που ούτως ή
άλλως προορίζονταν για το αυτοκρατορικό ταµείο, οπότε δεν λογίζονταν ως δαπάνες προερχόµενες από τα έσοδα της τοπικής οικονοµικής υπηρεσίας.29
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι σωζόµενες οθωµανικές
29. ΤΑΗ.19: 178· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 24-25· ΒΟΑ, C.AS.649/47296·
ΒΟΑ, C.BH.213/ 9933· ΒΟΑ, C.AS.535/22384· ΒΟΑ, C.AS.841/35909· ΒΟΑ,
C.ML.682/28016· ΒΟΑ, C.AS.932/40351· ΒΟΑ, C.AS.467/19478· ΤΑΗ.32: 124, 141142· ΤΑΗ.33: 31, 69-70.
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πηγές περιέχουν πολύ πιο αναλυτικές πληροφορίες για τα έξοδα σε
χρήµα σε σχέση µε τις δαπάνες σε είδος που γίνονταν για την κάλυψη των µισθοδοτικών αναγκών των στρατιωτών στα σαντζάκια
Χανίων-Ρεθύµνου. Έτσι, ενώ γνωρίζουµε το όνοµα και το ακριβές
χρηµατικό ηµεροµίσθιο κάθε στρατιώτη στα έξι φρούρια των δύο περιφερειών, ως προς τις δαπάνες της διοίκησης σε σιτάρι έχουµε στη
διάθεσή µας µόνο συνολικά ποσά για κάθε φρούριο και µάλιστα όχι
ηµερήσιων, αλλά ετήσιων πληρωµών. Παρʼ όλα αυτά, εκµεταλλευόµενοι τις παραπάνω πληροφορίες µπορούµε να υπολογίσουµε τη
συνολική χρηµατική αξία των µισθών σε χρήµα και είδος που δαπανούσε ετησίως το ταµείο του νησιού για τα δύο σαντζάκια.
Οι στρατιώτες των ντόπιων σωµάτων πληρώνονταν σε τέσσερις
τριµηνιαίες δόσεις µε βάση το σεληνιακό ηµερολόγιο, µε τις τρεις
πρώτες δόσεις να δίνονται σε χρήµα και την τελευταία να δίνεται σε
σιτάρι. Εξαίρεση σ’ αυτήν την πρακτική αποτελούσαν λίγα άτοµα,
που στην περίπτωση της δυτικής Κρήτης υπηρετούσαν στη Γραµβούσα και τη Σούδα και δικαιούνταν τέσσερις χρηµατικές δόσεις και
καθόλου σιτάρι (eshab-ı nukud-ı lezez). Έτσι, οι στρατιώτες αυτοί
λάµβαναν 272 χρηµατικά ηµεροµίσθια τον χρόνο, σε αντίθεση µε
τους υπολοίπους που λάµβαναν 204. Από το κατάστιχο ΤΑΗ.48 γνωρίζουµε ότι σε όσα τέτοια άτοµα υπηρετούσαν στη Γραµβούσα µοιράστηκαν το έτος 1817-1818 αντί σιταριού 1.296 γρόσια και 2
παράδες, ενώ 218 γρόσια και 30 παράδες µοιράστηκαν σε όσους υπηρετούσαν στη Σούδα.30 Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να βρούµε
τη συνολική χρηµατική αξία των µισθών κατ’ έτος, πολλαπλασιάζοντας αρχικά τα ηµεροµίσθια που αναφέρονται στον πίνακα 1 µε
τον αριθµό 204, προσθέτοντας στο ποσό αυτό τα χρήµατα που δίνονταν ετησίως για τους στρατιώτες της Γραµβούσας και της Σούδας
που εισέπρατταν και την τέταρτη τριµηνιαία δόση σε χρήµα, µετατρέποντας το σιτάρι που καταγράφεται στον πίνακα 2 στη χρηµατική
του αξία µε βάση την ισοτιµία 1 µουζούρι/4 γρόσια που αναφέρθηκε
στην προηγούµενη ενότητα και προσθέτοντάς τη στο σύνολο που θα
30. ΤΑΗ.48: 30.
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έχει ήδη προκύψει. Κάνοντας τις πράξεις βλέπουµε ότι το ταµείο του
νησιού έδινε µόνο για τους στρατιώτες της δυτικής Κρήτης κάθε
χρόνο 64.508 γρόσια και 12 παράδες ως µισθούς σε χρήµα και
40.076,75 µουζούρια σιταριού σε είδος, ποσά που αντιστοιχούσαν
σε µια συνολική χρηµατική αξία 224.815 γροσιών και 12 παράδων.
Τα ποσά αυτά φαντάζουν πολύ µεγάλα όταν συγκρίνονται µε τους
φόρους που εισέπραττε το τοπικό ταµείο από τις ίδιες περιοχές. Όπως
είδαµε, οι εισπράξεις της δυτικής Κρήτης από τον κεφαλικό φόρο στις
αρχές της Επανάστασης του 1821, µε τα όποια προβλήµατα παρουσιάζονταν λόγω της µη πληρωµής του φόρου στο µεγαλύτερο µέρος των
Σφακίων και σε λίγες γύρω περιοχές, κυµαίνονταν µεταξύ 50.778 γροσιών και 16 παράδων και 54.355 γροσιών και 30 παράδων. Η διαφορά
είναι τόσο µεγάλη ώστε καταλαβαίνουµε πως, ακόµα και αν τα Σφακιά
είχαν πληρώσει τον κεφαλικό φόρο το έτος εκείνο, θα ήταν αδύνατο τα
έσοδα της δυτικής Κρήτης να φτάσουν για την κάλυψη των µισθοδοτικών αναγκών της περιοχής.31 Αντίστοιχα, λαµβάνοντας υπόψη πως αµέσως πριν από την Επανάσταση συλλέχθηκαν µόλις 27.795,25
µουζούρια σιταριού από τους µουκατάδες Χανίων και Ρεθύµνου ως δεκάτη, καθίσταται σαφές ότι η κάλυψη των µισθοδοτικών αναγκών των
δύο σαντζακιών σε σιτάρι από την τοπική παραγωγή ήταν αδύνατη.
Με άλλα λόγια, η εξέταση των τακτικών κρατικών εσόδων και εξόδων της δυτικής Κρήτης αναδεικνύει µια εικόνα σαφώς προβληµατική, η οποία µπορεί σε κάποιο βαθµό να εξηγήσει και τις αυξηµένες
φορολογικές απαιτήσεις της τοπικής διοίκησης που αναλύθηκαν στην
προηγούµενη ενότητα. Βέβαια το ταµείο του νησιού εισέπραττε και
άλλους φόρους σε χρήµα και είδος που σίγουρα βοηθούσαν στην εξισορρόπηση κάποιων από τα προαναφερθέντα ελλείµµατα. Πάντως
είναι φανερό ότι χωρίς την οικονοµική στήριξη των δώδεκα ναχιγέ31. Σε µια οθωµανική πηγή του 1820 αναφέρεται ότι στα Σφακιά έπρεπε να µοιράζονται 400 δελτία για τη συλλογή του κεφαλικού φόρου στα εκεί νοικοκυριά (esnaf-ı
selase i’tibarıyla dörtyüz cizye evrakının bahası Girid defterdarlarından verilmek mukataa-ı mezburenın şürut-ı nizamından iken)· ΤΑΗ.43: 116-117. Αν πολλαπλασιάσουµε
τον αριθµό αυτόν µε την τιµή των 9 γροσιών που δίνεται στο ΤΑΗ.48 για τα νοικοκυριά µέσου εισοδήµατος στο σαντζάκι Ρεθύµνου, συµπεραίνουµε ότι συνολικά τα Σφακιά πλήρωναν περίπου 3.600 γρόσια κεφαλικό φόρο τον χρόνο.
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δων της ανατολικής Κρήτης, και ιδιαίτερα της εύφορης Μεσσαράς, η
δυτική Κρήτη θα ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί από µόνη της
στις οικονοµικές απαιτήσεις του διοικητικού της µηχανισµού. Όπως
θα γίνει σαφές στη συνέχεια, το πρόβληµα της περιορισµένης παραγωγής δηµητριακών στο νησί δεν ήταν ανεξάρτητο από µια έντονη
στροφή της κρητικής οικονοµίας κατά τον 18ο αιώνα προς την παραγωγή ελαιολάδου, ενός προϊόντος που επρόκειτο να γίνει το µήλο της
έριδος µεταξύ των ντόπιων οικονοµικών συµφερόντων του νησιού και
της Κωνσταντινούπολης. Προκειµένου όµως να γίνουν κατανοητές
κάποιες από τις παθογένειες που επίσης συνέβαλλαν στη δηµιουργία
τέτοιων ελλειµµάτων, είναι απαραίτητο να γίνει πρώτα αναφορά στον
τρόπο διαχείρισης των δηµητριακών από τη διοίκηση της Κρήτης.
Το σιτάρι. Κρατικός έλεγχος και τοπικά συµφέροντα

Λόγω της διατροφικής τους σηµασίας, τα δηµητριακά ήταν αναµφίβολα τα τρόφιµα που διαχρονικά υπέκειντο στους µεγαλύτερους
κρατικούς ελέγχους και αποτελούσαν αντικείµενο διαρκούς µέριµνας
από την πλευρά της οθωµανικής διοίκησης, η οποία φρόντιζε για τη
διασφάλιση της φύλαξής τους σε ικανές ποσότητες στα φρούρια της
επικράτειάς της. Στην περίπτωση δε της Κρήτης, ενός νησιού µε µικρή
δυνατότητα καλλιέργειας δηµητριακών, αλλά µε αξιόλογη γεωστρατηγική αξία, η οθωµανική διοίκηση απέδιδε στη διαδικασία αυτή ιδιαίτερη σηµασία.
Μολονότι το µεγαλύτερο µέρος των µισθών των ντόπιων στρατιωτών εξακολουθούσε να δίνεται σε σιτάρι και να καλύπτεται από
την τοπική παραγωγή, στο πέρασµα από τον 18ο στον 19ο αιώνα η οικονοµία της Κρήτης υπέστη µια σηµαντική στροφή προς την καλλιέργεια της ελιάς εις βάρος της καλλιέργειας των αµπελιών και των
δηµητριακών. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια το ταµείο του νησιού να ανταποκρίνεται µε δυσκολία στις πληρωµές σε είδος που
απαιτούνταν για την κάλυψη των µισθοδοτικών αναγκών του προσωπικού που υπηρετούσε στα διάφορα σώµατα και στις υπηρεσίες
της επαρχίας. Άλλωστε, πέραν των πληρωµών, πάγια οθωµανική πολιτική ήταν να φυλάσσεται µια σηµαντική ποσότητα δηµητριακών σε
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κρατικές σιταποθήκες και πηγάδια (γούβες), αφενός για να υπάρχουν
προµήθειες σε περίπτωση αποκλεισµού ή πολέµου και αφετέρου για
να διατηρείται η δυνατότητα ρύθµισης των τιµών στην αγορά και να
αποτρέπονται οι σιτοδείες. Καθώς η πολιτική αυτή καθιστούσε τη ζήτηση δηµητριακών από το ταµείο της Κρήτης διαρκή, για τα δηµητριακά, και ιδίως για το σιτάρι, είχε αναπτυχθεί από τη µεριά του
κράτους ένα σύστηµα αυστηρού ελέγχου µε επικεφαλής κρατικούς
αξιωµατικούς και αξιωµατούχους. Το σύστηµα αυτό όχι µόνο έθετε
περιορισµούς ως προς το εµπόριο των εν λόγω προϊόντων, αλλά και
προσδιόριζε επακριβώς τη συγκέντρωσή τους σε συγκεκριµένα σηµεία, τη µέθοδο διάθεσής τους, τις οµάδες που δικαιούνταν να γίνουν
αποδέκτες τους και τους τρόπους εκµετάλλευσής τους από αυτές.
Βασικοί υπεύθυνοι για τη διαχείριση του κρατικού σιταριού στην
Κρήτη ήταν ο ντεφτερντάρης του νησιού και οι ντιζντάρηδες των
φρουρίων. Ο πρώτος λειτουργούσε ως ο κύριος διαµορφωτής της ευρύτερης πολιτικής διαχείρισης των δηµητριακών που φυλάσσονταν
στις κρατικές σιταποθήκες και ως συντονιστής της αποστολής τους
στα διάφορα φρούρια και τις πόλεις του νησιού. Αντίστοιχα, οι ντιζντάρηδες κατέγραφαν τα δηµητριακά που διατηρούνταν στις σιταποθήκες των φρουρίων τους, επόπτευαν και καθόριζαν τη διαχείρισή τους
σε τοπικό επίπεδο. Τα δηµητριακά συλλέγονταν από τους νοµείς της
δεκάτης µέσω των σουµπασήδων και των κοινοτικών εκπροσώπων της
περιοχής τους και µεταφέρονταν στις αποθήκες τους. Εκεί καταµετρούνταν και µετατρέπονταν σε σιτάρι µε βάση τις τρέχουσες τιµές
της αγοράς. Το σιτάρι µεταφερόταν µε έξοδα των γαιοκτηµόνων στις
τρεις πόλεις, όπου αποθηκευόταν στις κρατικές σιταποθήκες µε ευθύνη των ντιζντάρηδων. Από εκεί, κατόπιν εντολής του ντεφτερντάρη,
ακολουθούσε η εξαγωγή και η αποστολή του στα µικρότερα φρούρια,
όπου µέρος του δινόταν για την πληρωµή των στρατιωτών και µέρος
του φυλασσόταν προληπτικά. Στις τρεις πόλεις, η εξαγωγή του σιταριού έπρεπε να γίνεται µε τη χρήση παλιών αποθεµάτων και να ακολουθείται από άµεση αντικατάστασή τους µε σιτάρι της νέας σοδειάς.
Μέρος του παλιού σιταριού πήγαινε, όπως και στην περίπτωση των
µικρότερων φρουρίων, για την πληρωµή των εκεί υπηρετούντων,
µέρος του δινόταν σε αγρότες για σπορά και µέρος του πωλούνταν
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στους ντόπιους αρτοποιούς σε τιµές χονδρικής που καθόριζε ο εκάστοτε ντιζντάρης. Οι τιµές λιανικής πώλησης, από την άλλη, καθορίζονταν από συµβούλια που λάµβαναν χώρα στις Πύλες των Αγάδων.32
Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία δεν εφαρµοζόταν πάντα χωρίς προβλήµατα. Κάποια από τα ζητήµατα που προέκυπταν µάλιστα σηµειώνονται µε λεπτοµέρειες σε µια σειρά καταχωρίσεων του καταστίχου
KK.d.827, όπου αποκαλύπτεται η ύπαρξη ενός εκτεταµένου συστήµατος κερδοσκοπίας µε επίκεντρο τις κρατικές προµήθειες. Οι σχετικές αναφορές ξεκινούν στο έγγραφο 39, µε αφορµή την καταστροφή
ενός µεγάλου µέρους του σιταριού του Ρεθύµνου. Σύµφωνα µε την
καταχώριση της 6ης Φεβρουαρίου 1818, λόγω της µη αντικατάστασής
τους για δέκα χρόνια, 10.500 µουζούρια σιταριού των κρατικών σιταποθηκών σάπισαν, µε αποτέλεσµα τα εκεί αποθέµατα να έχουν περιοριστεί σε µόνο 5-6.000 µουζούρια. Επρόκειτο για τεράστια ζηµιά·
πάνω από 202 τόνοι σιταριού, τα δύο τρίτα του συνόλου των αποθεµάτων της πόλης, έπρεπε να πεταχτούν. Με άλλα λόγια, εξαιτίας της
αδιαφορίας των κρατικών υπαλλήλων, το κράτος είχε υποστεί απώλειες αξίας 42.000 γροσιών, χάνοντας σιτάρι ικανό να καλύψει τους
µισθούς σε είδος των στρατιωτών των δύο φρουρίων του σαντζακιού
για πάνω από ένα έτος.
Μολονότι οι πρώτες παρατηρήσεις του πασά για το ζήτηµα απευθύνονταν στο σύνολο των εµπλεκοµένων στη διαχείριση του σιταριού χωρίς να κατονοµάζει κάποιο συγκεκριµένο άτοµο, το έγγραφο
στοχοποιούσε σαφώς τον ντιζντάρη Ρεθύµνου, τον κατ’ εξοχήν υπεύθυνο για τα εκεί κρατικά δηµητριακά. Οι κατηγορίες του εγγράφου
επρόκειτο να διευρυνθούν σε µια δεύτερη καταχώριση µε ίδια ηµεροµηνία, η οποία κατονόµαζε ευθέως τον ντιζντάρη Φεϊζουλάχ Αγά
ως υπεύθυνο αυτή τη φορά για τη δηµιουργία αδικαιολόγητου ελλείµµατος κατά την πώληση σιταριού σε αρτοποιούς. Συγκεκριµένα,
αναφερόταν ότι, ενώ πούλησε σιτάρι αξίας 47.515,5 γροσιών, εισέπραξε σε δόσεις µόλις 32.612,5 γρόσια, προκαλώντας έτσι ζηµιά
αξίας 14.903 γροσιών στις σιταποθήκες.33
32. Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 263-265.
33. Έγγρ. 40. Το χρέος αυτό στο έγγρ. 49 υπολογίζεται στα 16.027 γρόσια.
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Όπως έµελλε να αποκαλυφθεί, αυτά δεν ήταν τα µοναδικά προβλήµατα που είχε δηµιουργήσει η διαχείριση του Φεϊζουλάχ. Σύµφωνα µε το έγγραφο 40, ο τελευταίος είχε χρησιµοποιήσει τα 32.612,5
γρόσια που εισέπραξε από τους αρτοποιούς για να αγοράσει νέο σιτάρι. Καθώς τα χρέη του είχαν δηµιουργήσει εύλογες υποψίες στον
Βαχίντ Πασά για τη νοµιµότητα της όλης διαδικασίας, διατάχθηκε η
εξέταση των καταστίχων του ντιζντάρη, όχι µόνο για να διερευνηθούν
οι οφειλές των 14.903 γροσιών, αλλά και για να ελεγχθεί η διαδικασία αγοράς του νέου αυτού σιταριού. Αποτέλεσµα της έρευνας ήταν
η καταγραφή ενός προς έναν των ντόπιων προµηθευτών των κρατικών
σιταποθηκών, των ποσοτήτων σιταριού που είχαν αγοραστεί από
αυτές και των τιµών πώλησής του. Από τα παραπάνω προέκυψε ότι ο
ντιζντάρης είχε σπεύσει να αγοράσει µε τα χρήµατα που εισέπραξε
3.754,5 µουζούρια σιτάρι σε 25 διαφορετικές περιόδους,34 ότι είχε,
δηλαδή, προµηθευτεί τις ποσότητες αυτές σε µια µέση τιµή 8 γροσιών και 27 παράδων, όταν η τιµή του σιταριού στην τοπική αγορά
καθοριζόταν από τη διοίκηση σε µόλις 4 γρόσια το µουζούρι.35
Επρόκειτο για ένα σκάνδαλο που ενέπλεκε τον ντιζντάρη και 18 ντόπιους προµηθευτές, 17 ιδιώτες και µια σιταποθήκη που εξυπηρετούσε
τις ανάγκες του ναχιγέ Αµαρίου. Όπως καθίσταται σαφές από τη λίστα,
όλοι οι ιδιώτες πωλητές ήταν µουσουλµάνοι, ενώ πολλοί από αυτούς
έφεραν υψηλά στρατιωτικά αξιώµατα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις
ευρύτερες οικονοµικές διασυνδέσεις που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ της
στρατιωτικής ελίτ της Κρήτης, µε τη συµµετοχή αξιωµατικών τόσο των
ντόπιων σωµάτων όσο και των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Μάλιστα
ανάµεσα στους προµηθευτές υπήρχαν δύο επικεφαλής ντόπιων σωµάτων, υπεύθυνοι για την παράδοση των µισθών σε σιτάρι στους στρατιώτες τους, ενώ σε µια περίπτωση παρουσιαζόταν ως πωλητής ο
ντιζντάρης του φρουρίου του Αλµυρού, ο οποίος φέρεται να είχε πουλήσει στον Φεϊζουλάχ, στην εξωφρενική τιµή των 11 γροσιών ανά µουζούρι, 100 µουζούρια, ποσότητα που το πιθανότερο είναι να είχε
αποσπάσει από τα αποθέµατα του φρουρίου του.
34. Έγγρ. 121.
35. Έγγρ. 40.
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Οι σχέσεις διαπλοκής που αποκαλύπτονται από τις παραπάνω καταχωρίσεις είναι ενδεικτικές ενός ευρύτερου κλίµατος ατιµωρησίας
που επικρατούσε στο νησί για δεκαετίες. Το φαινόµενο που παρατηρείται είναι, αφενός, η παράνοµη εµπορία σιταριού που προοριζόταν
για την κάλυψη αναγκών µισθοδοσίας από επιτήδειους αξιωµατικούς
και, αφετέρου, ο εγκλωβισµός από νοµείς φόρων και µεγαλογαιοκτήµονες χιλιάδων τόνων σιταριού στις αποθήκες τους, τακτική που
στόχευε στη δηµιουργία τεχνητών ελλείψεων και αύξηση των τιµών
στην τοπική αγορά. Καθώς οι τιµές ανέβαιναν, ο ντιζντάρης, για να
αποφευχθεί τυχόν σιτοδεία, εξήγε σιτάρι το οποίο πουλούσε σε πολύ
χαµηλές τιµές στους αρτοποιούς. Η πώληση αυτή σε συνδυασµό µε
την απόκρυψη σιταριού από τους νοµείς φόρων και τους παραγωγούς,
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των αποθεµάτων στις κρατικές σιταποθήκες. Σύµφωνα όµως µε την πάγια οθωµανική πολιτική η οποία
καθιστούσε απαραίτητη τη διαρκή ύπαρξη κρατικών αποθεµάτων στα
φρούρια και την άµεση αναπλήρωση του σιταριού που έλειπε από τις
σιταποθήκες, ο ντιζντάρης ήταν υποχρεωµένος να καλύψει το έλλειµµα αναζητώντας σιτάρι στην τοπική αγορά. Τα άτοµα που καλούνταν λοιπόν να πουλήσουν σιτάρι στο κράτος – αυτή τη φορά σε
πολύ υψηλές τιµές – δεν ήταν άλλα από τους ίδιους νοµείς φόρων και
παραγωγούς που είχαν δηµιουργήσει την τεχνητή έλλειψη εξαρχής.
Ο ρόλος του ντιζντάρη σ’ αυτό το κύκλωµα ήταν πολύ σηµαντικός και δεν είναι τυχαίο ότι ο Βαχίντ Πασάς διέταξε τον ενδελεχή
έλεγχο των οικονοµικών δραστηριοτήτων του. Όχι µόνο η πρωτοβουλία για την πώληση και αγορά σιταριού ήταν δική του, αλλά
ακόµα και οι τιµές πώλησης και αγοράς, καθώς και τα πρόσωπα που
θα προµήθευαν τις κρατικές σιταποθήκες επιλέγονταν από τον ίδιο.
Όποιος αρτοποιός ή έµπορος λοιπόν ανήκε στα ίδια δίκτυα µε αυτόν
είναι λογικό να είχε τη δυνατότητα πιο εύκολης διαπραγµάτευσης
µιας συµφέρουσας για τον ίδιο τιµή, ακόµα και αν το κόστος για την
τοπική διοίκηση αυξανόταν κατακόρυφα. Δυστυχώς για τον Φεϊζουλάχ Αγά και τους συνεργούς του, η καταστροφή των 202 τόνων σιταριού λόγω αµελείας επρόκειτο να εξελιχθεί σε µια χιονοστιβάδα
αποκαλύψεων για το δίκτυό τους και να οδηγήσει τον πασά σε µια
σειρά µέτρων.
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Τον Αύγουστο του 1818, εν µέσω των παραπάνω εξελίξεων, ο Βαχίντ αποφασίζει να µεταφέρει προσωρινά την έδρα της διοίκησής του
από τα Χανιά στο Ρέθυµνο επειδή «πρέπει να ασχοληθεί αυτοπροσώπως µε τη διευθέτηση σηµαντικών κρατικών υποθέσεων».36 Μια από τις
πρώτες καταγραφές που γίνονται στο κατάστιχο KK.d.827 αµέσως µετά
την άφιξή του στην πόλη αφορά τον κατάλογο των προµηθευτών των
κρατικών σιταποθηκών.37 Προκείµενου να περιορίσει την εξουσία του
ντιζντάρη σε τέτοια ζητήµατα, ο Βαχίντ είχε ήδη διατάξει η εξαγωγή και
αντικατάσταση του σιταριού να γίνεται µόνο κατόπιν εντολών του ίδιου
και παρουσία του ιεροδίκη και των αγάδων των πόλεων,38 διαταγή η
οποία εφαρµόστηκε τον Οκτώβριο του 1818, αµέσως µετά τη µεταφορά της διοικητικής του έδρας στο Ρέθυµνο.39 Τέλος, προχώρησε στην
εισαγωγή σιταριού για να καλυφθεί ένα µέρος του κενού που είχε δηµιουργηθεί στις κρατικές σιταποθήκες της πόλης.40 Εκτός των µέτρων
αυτών, φαίνεται ότι ο Βαχίντ προσπάθησε να επιβληθεί και επί των
προµηθευτών που είχαν συνεργαστεί µε τον Φεϊζουλάχ στο παρελθόν.
Σύµφωνα µε τον κατάλογο του τελευταίου, ο µεγαλύτερος προµηθευτής των κρατικών σιταποθηκών ήταν η σιταποθήκη του Αµαρίου, η
οποία φέρεται να είχε πουλήσει στον Φεϊζουλάχ 1.728 µουζούρια, το
46% των συνολικών προµηθειών που σηµειώνονται στο κατάστιχο.41
Δεν φαίνεται καθόλου άσχετο µε τις παραπάνω εξελίξεις ότι, στις 8 Νοεµβρίου του 1818, καταγράφεται µαζική κινητοποίηση µε πρωταγωνιστές τους κατοίκους του Αµαρίου και αιτήµατα που αφορούν τις
κρατικές σιταποθήκες του Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα, στο έγγραφο σηµειώνεται ότι στο παρελθόν είχε δοθεί άδεια παραχώρησης κρατικού σιταριού σε µορφή δανείου προς διάφορες περιοχές «ανάλογα µε την
περίσταση και τις ανάγκες των κατοίκων των ναχιγέδων και των χωριών» (nevahi ve kura ahalilerinin vuku’bulan niyazlarının iktizasına

36. Έγγρ. 99, 100, 107, 108.
37. Έγγρ. 121.
38. Έγγρ. 123.
39. Έγγρ. 130, 131.
40. Έγγρ. 179. Στην καταχώριση δεν αναφέρεται το µέρος από το οποίο εισήχθη το σιτάρι.
41. Έγγρ. 121. Δυστυχώς, πέραν ενός αναγραφόµενου στο κατάστιχο ονόµατος (Καρακάζαντε) που φαίνεται πως αφορά το άτοµο που παρέδωσε το σιτάρι στον ντιζντάρη,
δεν γνωρίζουµε ποια συµφέροντα κρύβονταν πίσω από την εν λόγω σιταποθήκη.
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göre rehin müsa’ade olması) και ότι οι κάτοικοι του ναχιγέ Αµαρίου
είχαν δυσαρεστηθεί εξαιτίας κάποιας απόφασης της διοίκησης σε σχέση
µε την παλιά αυτή ρύθµιση.42 Μολονότι δεν δίνονται περισσότερες λεπτοµέρειες για το ποια ήταν η απόφαση αυτή, φαίνεται αρκετά πιθανό
ο Βαχίντ, µαθαίνοντας τις τιµές στις οποίες είχε πουλήσει η σιταποθήκη του Αµαρίου τεράστιες ποσότητες σιταριού στον ντιζντάρη του
Ρεθύµνου – τιµές που είχαν φτάσει έως και τα 13 γρόσια το µουζούρι – να διέταξε τον περιορισµό των συναλλαγών των κρατικών σιταποθηκών Ρεθύµνου µαζί της. Σίγουρα µια τέτοια αντίδραση του πασά
θα ήταν αρκετά δικαιολογηµένη αν, όπως υποθέτουµε από όσα σηµειώνονται στην πηγή, το εν λόγω σιτάρι είχε φτάσει στη σιταποθήκη του
Αµαρίου ως προϊόν δανεισµού από το Ρέθυµνο για να καλύψει τοπικές
ανάγκες, αλλά τελικά χρησιµοποιήθηκε για να κερδοσκοπήσουν ορισµένοι εις βάρος του κράτους από την πώλησή του σε υπερτριπλάσια
τιµή πίσω στις κρατικές σιταποθήκες.
Όποια και αν είναι η αλήθεια σε σχέση µε την παραπάνω ρήξη, το
σίγουρο είναι ότι εν µέσω µιας περιόδου συνεχούς υποτίµησης του
οθωµανικού νοµίσµατος και µιας κρατικής πολιτικής που διασφάλιζε
την ύπαρξη διαρκούς ζήτησης δηµητριακών, η αγορά σιταριού στη
δυτική Κρήτη είχε εξελιχθεί για ορισµένες οµάδες συµφερόντων σε
ένα είδος σίγουρης επένδυσης µε µεγάλο περιθώριο κερδοφορίας. Σε
αυτό το άτυπο «χρηµατιστήριο», όπου οι στρατιωτικοί τίτλοι µισθοδοσίας σε είδος και η διαχείριση σιταριού της διοίκησης λειτουργούσαν εν είδει κρατικών «οµολόγων» στα χέρια όσων είχαν µεγάλες
σιταποθήκες, ο µεγάλος χαµένος δεν ήταν άλλος από το οθωµανικό
κράτος, που άθελά του κατέληγε ο εγγυητής τέτοιων συναλλαγών.
Συγκρούσεις κέντρου-περιφέρειας για το ελαιόλαδο
και το σαπούνι

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο γάλλος πρόξενος των Χανίων το 1819
συνοψίζει τους λόγους που οδήγησαν στην καθαίρεση του Βαχίντ
Πασά ως εξής· «Συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία που έχω µαζέψει, φαί42. Έγγρ. 148.
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νεται ότι η βασικότερη αιτία αυτής της ανταρσίας ήταν ότι ο πασάς,
αφού ανάγκασε, όπως λέγεται αδίκως, τους Έλληνες και τους Εβραίους να δώσουν το ελαιόλαδό τους στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε
να κάνει το ίδιο και µε τους αγάδες ώστε να συµπληρώσει ένα φορτίο. Αυτοί, ωστόσο, συνηθισµένοι να επιβάλλουν όλους τους φόρους
στους ραγιάδες, προκάλεσαν την εξέγερση, µε την ελπίδα να φοβίσουν τον πασά».43 Το κατάστιχο KK.d.827, το οποίο σταµατά λίγο
πριν από την εν λόγω γενιτσαρική εξέγερση, µας δίνει πλούσιες πληροφορίες για την πορεία που οδήγησε σ’ αυτήν τη ρήξη. Όµως, πριν
περάσουµε στα αίτια του περιστατικού αυτού, είναι απαραίτητο να
γίνει µια σύντοµη ιστορική αναδροµή σχετικά µε τον ρόλο του ελαιολάδου στην οικονοµία του νησιού από την οθωµανική του κατάκτηση έως τις αρχές του 19ου αιώνα.
Σύµφωνα µε τη Molly Greene, οι Βενετοί είχαν επιλέξει να προσανατολίσουν την τοπική οικονοµία κυρίως προς την παραγωγή και
εξαγωγή κρασιού και, από τον 15ο αιώνα, να επενδύσουν στη µαζική καλλιέργεια δηµητριακών, η οποία µάλιστα αυξήθηκε σηµαντικά κατά τον 16ο και τις αρχές του 17ου αιώνα. Η οθωµανική
κατάκτηση βρήκε λοιπόν την οικονοµία της Κρήτης να παράγει µια
ικανή ποσότητα δηµητριακών και να εξάγει κρασί. Από τις αρχές του
18ου αιώνα, ωστόσο, τα προϊόντα αυτά άρχισαν ολοένα περισσότερο
να χάνουν έδαφος σε σύγκριση µε την παραγωγή ελαιολάδου, η
οποία είχε αυξητικές τάσεις ήδη από τη βενετική περίοδο. Η αλλαγή
αυτή σταδιακά οδήγησε σε έναν δραστικό επαναπροσανατολισµό της
κρητικής οικονοµίας στο επίπεδο των εξαγωγών. Οι πρώτοι έµποροι
που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο της Κρήτης ήταν οι
γάλλοι, οι οποίοι εξήγαν το προϊόν µαζικά στα σαπωνοποιεία της
Μασσαλίας. Η εξέλιξη αυτή ήταν λογικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον της Κωνσταντινούπολης, η οποία επέβαλε φορολογία επί των
εξαγωγών ελαιολάδου το 1717, αυξάνοντάς τη το 1720.44
Έως τα µέσα της δεκαετίας του 1730 οι γάλλοι έµποροι είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στην εµπορία ελαιολάδου. Την περίοδο εκείνη δη43. MAE, CCC, La Canée, t. 23: 87-88· Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 181-182.
44. Greene, A Shared World, 136-139.
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µιουργήθηκαν τα πρώτα ντόπια σαπωνοποιεία, στα οποία επικρατούσε ιδιοκτησιακά το χριστιανικό στοιχείο, ενώ οι Κρητικοί άρχισαν επίσης να εµπλέκονται ενεργά στο εµπόριο του σαπουνιού και
του ελαιολάδου, γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη µιας ολοένα
πιο ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ των ντόπιων και των ξένων εµπόρων. Το τοπίο έγινε ακόµα πιο ανταγωνιστικό όταν, κατά το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα, έκαναν πιο έντονη την εµφάνισή τους στο
νησί τα γενιτσαρικά οικονοµικά δίκτυα µε αποτέλεσµα την αύξηση
της ενεργούς συµµετοχής ντόπιων µουσουλµάνων στην παραγωγή
και εµπορία σαπουνιού και ελαιολάδου και την έναρξη των πρώτων
στρατιωτικών κινητοποιήσεων για την προάσπιση των συµφερόντων
ντόπιων παραγωγών και εµπόρων. Εν τω µεταξύ, η δυναµική των γαλλικών συµφερόντων άρχισε σταδιακά να χάνει µέρος της αρχικής της
ορµής. Η υπερχρέωση των κρητικών παραγωγών – χριστιανών και
µουσουλµάνων – στους γάλλους εµπόρους, που ξόδευαν τεράστια
ποσά για την προαγορά εσοδειών καρπού ελιάς, οδήγησε σε αδυναµία αποπληρωµής των δανείων αυτών, στην «ακινητοποίηση» των
γαλλικών κεφαλαίων και στην ακόλουθη ανάδειξη των γενιτσαρικών
λόχων ως νέας µεγάλης πιστωτικής δύναµης στο νησί. Παράλληλα µε
την επένδυση από την πλευρά των γενιτσαρικών βακουφιών σηµαντικών κεφαλαίων στην ντόπια βιοτεχνία, η περίοδος στιγµατίζεται από
οργανωµένες στρατιωτικές εξεγέρσεις και οικονοµικούς αποκλεισµούς που συνέβαλαν στη µαταίωση των σχεδίων γάλλων επενδυτών
για δηµιουργία δικών τους σαπωνοποιείων στην Κρήτη, ενώ παρατηρείται και διαρκής µείωση του αριθµού των ντόπιων χριστιανών
ιδιοκτητών σαπωνοπαραγωγικών µονάδων υπέρ των µουσουλµάνων.
Από τις παραπάνω διαδικασίες βασικοί κερδισµένοι επρόκειτο να
βγουν οι µεγάλες γενιτσαρικές οικογένειες του νησιού. Πολλά από τα
µέλη τους είχαν ήδη, έως το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, εµπλακεί ως µεγαλογαιοκτήµονες, νοµείς φόρων και έµποροι στην παραγωγή και εµπορία ελαιολάδου, όµως, µε την ανάµειξή τους στη
σαπωνοποιία υπό την αιγίδα των γενιτσαρικών λόχων, κατάφεραν να
πάνε ένα βήµα παραπέρα, καθετοποιώντας την παραγωγή σαπουνιού
στο νησί και δηµιουργώντας τις πρώτες βιοτεχνίες µε µεγάλη παραγωγική δυνατότητα. Οι Ναπολεόντειοι Πόλεµοι επρόκειτο να δώ-
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σουν το τελειωτικό χτύπηµα στις εµπορικές δραστηριότητες των γάλλων κεφαλαιούχων, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Κρήτη από το 1798
έως το 1817 και αντικαταστάθηκαν πλήρως από τους γενιτσαρικούς
λόχους ως πιστωτές, ενώ το ίδιο διάστηµα και οι τελευταίες σαπωνοποιίες ντόπιων χριστιανικών συµφερόντων πέρασαν εξ ολοκλήρου
στα χέρια ελάχιστων πλούσιων µουσουλµανικών οικογενειών.45
Την περίοδο αυτή, καθώς αναπτυσσόταν το εξαιρετικά προσοδοφόρο εµπόριο ελαιολάδου και σαπουνιού και αυξανόταν η ζήτησή
τους τόσο στο εξωτερικό όσο και στην οθωµανική αγορά, αυξήθηκαν
και οι επεµβάσεις της οθωµανικής κυβέρνησης στην κρητική οικονοµία µε στόχο την εξασφάλιση προµηθειών για την πρωτεύουσα του
κράτους. Σύµφωνα µε τη Nükhet Adıyeke, στα τέλη του 18ου και
στις αρχές του 19ου αιώνα η Κρήτη είχε εξελιχθεί στον βασικό προµηθευτή της Κωνσταντινούπολης σε σαπούνι, ενώ αποτελούσε και
έναν από τους σηµαντικότερους προµηθευτές της σε ελαιόλαδο.46
Όπως γίνεται σαφές και από το κατάστιχο KK.d.827,47 η κυβέρνηση
επέβαλλε την αποστολή σαπουνιού και ελαιολάδου από την Κρήτη
στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο µιας πάγιας οθωµανικής πολιτικής που έδινε προτεραιότητα στην εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης για την πρωτεύουσα του κράτους.48 Ωστόσο, αυτή η πάγια
πολιτική φαίνεται πως άρχισε, για λόγους που δεν µας είναι γνωστοί,
να εντείνεται σηµαντικά κατά τον 19ο αιώνα, ασκώντας τεράστια
45. Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 211-213, 270-280· Yolande Triantafyllidou-Baladié, «Οι πιστώσεις στις εµπορικές συναλλαγές στην Κρήτη τον 18ο αιώνα»,
στο Πεπραγµένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. 3, Ηράκλειο 1985, 222-228·
της ίδιας, Το εµπόριο και η οικονοµία της Κρήτης (1669-1795), Ηράκλειο 1988, 149,
260· Ayşe Pul, “Osmanlı-Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit ve Mısır Seferleri”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 22
(2007), 167-172· Βασίλης Κρεµµυδάς, Οι σαπουνοποιίες της Κρήτης στο 18ο αιώνα,
Αθήνα 1974· του ίδιου, «Χαρακτηριστικές όψεις του εξωτερικού εµπορίου της Κρήτης
(τέλος 18ου και αρχές 19ου αιώνα)», Ο Ερανιστής 16 (1980), 194-195· Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 81· Olivier, Travels in the Ottoman Empire, τ. 2, 248-249.
46. Adıyeke, “Zeytinyağı ve Sabun”, 1743-1745.
47. Έγγρ. 62.
48. Robert Mantran, Histoire d’Istanbul, Παρίσι 1996, 239-240. Για µια περίπτωση
απαγόρευσης εµπορίας ελαιολάδου από την Κρήτη σε άλλα µέρη πλην της Κωνσταντινούλης το 1780, βλ. ANF, AE, B1, La Canée, t. 355 (25 Μαΐου 1780).

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

87

πίεση στους ντόπιους παραγωγούς και εµπόρους.
Ήδη από το 1802 οι πηγές µαρτυρούν πως οι υπέρογκες απαιτήσεις της Κωνσταντινούπολης είχαν οδηγήσει τους κρητικούς σαπωνοποιούς σε υπερχρέωση,49 όµως τα πράγµατα έγιναν ακόµα πιο
δύσκολα στη συνέχεια. Τα µεγάλα προβλήµατα ξεκίνησαν στα µέσα
της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα, όταν η Κωνσταντινούπολη
άρχισε να διεκδικεί τον απόλυτο έλεγχο της ντόπιας παραγωγής· το
1817 απαγόρευσε πλήρως τις εξαγωγές σαπουνιού και ελαιολάδου
προς την Ευρώπη και ζήτησε όλο το προϊόν50 να διοχετεύεται στην
πρωτεύουσα µε προκαθορισµένη από την ίδια τιµή, εξέλιξη που φαίνεται ότι αποτελούσε κλιµάκωση µιας πολιτικής αυξηµένου ελέγχου
που είχε ξεκινήσει τουλάχιστον τρία χρόνια νωρίτερα.51
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αυτή η ρύθµιση προκάλεσε µεγάλη
δυσαρέσκεια στους θιγόµενους κρητικούς παραγωγούς και εµπόρους,
οι οποίοι δεν έχαναν µόνο κάποιους από τους σηµαντικότερους πελάτες τους εντός και εκτός του νησιού, αλλά ακόµα και τη δυνατότητα
καθορισµού της τιµής πώλησης των προϊόντων τους. Η αντίδραση δεν
άργησε να φανεί. Τον Δεκέµβρη του 1817 ο Βαχίντ Πασάς αναφέρει
ότι πολλοί ντόπιοι έµποροι ούτε τήρησαν την απαγόρευση εξαγωγών
49. ΤΑΗ.37: 132.
50. Η κυβέρνηση δεν αναφερόταν στο σύνολο της ντόπιας παραγωγής, αλλά στις
ποσότητες που δεν προορίζονταν για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ντόπιου
πληθυσµού. Άλλωστε, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα 118, 199 και 166, ελαιόλαδο και σαπούνι εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν κανονικά στις αγορές του Ρεθύµνου και των Χανίων, αν και σε περιορισµένες ποσότητες.
51. Έγγρ. 22. Σύµφωνα µε την Adıyeke, το 1817 υπήρξε απαγόρευση παραγωγής
σαπουνιού κατά την οποία «οι παραγωγοί, αντί να µετατρέπουν το ελαιόλαδό τους σε
σαπούνι και να το στέλνουν στην Κωνσταντινούπολη, έπρεπε να το πουλούν ως έχει
στους εµπόρους»· Adıyeke, “Zeytinyağı ve Sabun”, 1752. Η αναφορά αυτή έρχεται σε
πλήρη αντίθεση µε όσα διαβάζουµε στο κατάστιχο KK.d.827, το οποίο, εκτός από το
ότι αναφέρεται σε απαγόρευση εξαγωγών στην Ευρώπη το 1817, επιβάλλει τη µετατροπή όλου του εισπραττόµενου από το Ρέθυµνο ελαιολάδου σε σαπούνι και στη σταδιακή αποστολή του µε ιστιοφόρα και καΐκια στην Κωνσταντινούπολη (Resmo’da hasıl
olan revgan-ı zeytden külliyetlü sabun i’mal ve yellü başlu sefain ve kayıkla ile peyderpey Der-i Saadet’e ba’s ü irsal). Η ρύθµιση αυτή κράτησε για τέσσερις µήνες, µετά
από τους οποίους το κέντρο άρχισε να ζητάει την αποστολή τόσο σαπουνιού όσο και
ελαιολάδου, όπως συνέβαινε, µε βάση το έγγρ. 62, τουλάχιστον από το 1815.
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ούτε σεβάστηκαν τις διατιµήσεις που είχε επιβάλει η Κωνσταντινούπολη.52 Από το σηµείο αυτό ξεκινά µια διαρκής προσπάθεια για την
εφαρµογή των επιταγών της οθωµανικής κυβέρνησης. Στα τέλη του
ίδιου µήνα, η Κωνσταντινούπολη στέλνει έναν µουµπασίρη, τον Χατζή
Μουσταφά Αγά, µε σαφείς εντολές να διασφαλιστεί η αποστολή όλης
της παραγωγής σαπουνιού των σαντζακιών Ρεθύµνου-Χανίων στην
πρωτεύουσα.53 Στα µέσα Ιανουαρίου 1818 διατάζεται ο επικεφαλής των
ντόπιων γενιτσάρων των Χανίων Βελιγιουντίν Αγάς να συγκεντρώσει
400 µίστατα ελαιολάδου από µουκατάδες και ζεαµέτια της περιοχής
για την παραγωγή και αποστολή σαπουνιού στην πρωτεύουσα.54 Παράλληλα, η Κωνσταντινούπολη, που ήδη από το 1817 ζητά χρηµατικές
εγγυήσεις από τους εµπλεκοµένους παραγωγούς και εµπόρους,55 επαναλαµβάνει τη διαταγή αυτή µε καινούργιο φιρµάνι τον Φεβρουάριο
του 1818.56
Όσο όµως η Κωνσταντινούπολη ασκούσε πίεση για την εφαρµογή
της πολιτικής κεντρικού οικονοµικού ελέγχου στην παραγωγή του
νησιού τόσο προκαλούνταν αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κρήτης.
Αποτέλεσµα ήταν να αποκαλυφθεί ότι όσοι συνέλεγαν ελαιόλαδο και
σαπούνι όχι µόνο δεν απέστελλαν τα προϊόντα στην Κωνσταντινούπολη, αλλά, αντιθέτως, είχαν συστηµατικά επιδοθεί στη διεξαγωγή
λαθρεµπορίου, και τον Μάρτιο του ίδιου έτους να καταφτάσει στο
νησί νέο αυτοκρατορικό διάταγµα που ζητούσε την τιµωρία τους.57
Οι διαρκείς πιέσεις που ασκούσε η οθωµανική κυβέρνηση στον Βαχίντ Πασά µεταφέρονταν στους αξιωµατικούς και αξιωµατούχους
της τοπικής διοίκησης που, υπό την καθοδήγηση µουµπασίρηδων
52. Έγγρ. 22, 23.
53. Έγγρ. 30.
54. Έγγρ. 34. Σύµφωνα µε την Greene, ένα µίστατο ελαιολάδου στις αρχές της οθωµανικής κατάκτησης ισούνταν µε 10 οκάδες· Greene, A Shared World, 112. Συνδυάζοντας όµως το περιεχόµενο του εγγράφου 34, σύµφωνα µε το οποίο ένα µίστατο
τιµολογούνταν 11 γρόσια, µε τη διατίµηση του εγγράφου 118, όπου αναφέρεται ότι 1
οκά πωλούνταν στην τοπική αγορά προς 1 γρόσι, µπορούµε να υποθέσουµε ότι στην
εξεταζόµενη περίοδο το µίστατο αντιστοιχούσε σε 11 οκάδες.
55. Έγγρ. 30.
56. Έγγρ. 43.
57. Έγγρ. 50.
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του παλατιού, καλούνταν να ασκήσουν πίεση στους εµπλεκοµένους
παραγωγούς και εµπόρους.58
Εν τω µεταξύ, τον Απρίλιο κατέφτασαν οι επίσηµοι υπολογισµοί
του τελωνείου της Κωνσταντινούπολης, από τους οποίους προκύπτει
ότι υπήρχε τεράστια απόκλιση από τους στόχους της κυβέρνησης·
µολονότι, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, κανονικά το Ρέθυµνο
έπρεπε να δίνει ετησίως 1.666 καντάρια ελαιόλαδο και 11.322 καντάρια σαπούνι, τα τρία τελευταία χρόνια είχε αποστείλει συνολικά
µόνο 130 καντάρια ελαιολάδου και 11.444 καντάρια σαπουνιού, είχε
δηλαδή εκπληρώσει µόνο το 2,6% και το 33,6% των υποχρεώσεών
του αντίστοιχα.59 Τα Χανιά, από την άλλη, µέσα σ’ αυτά τα τρία χρόνια είχαν ακολουθήσει άλλη τακτική και είχαν επιλέξει να στείλουν
εγκαίρως µεγάλες ποσότητες σαπουνιού, αλλά καθόλου ελαιόλαδο,
προσπαθώντας έτσι να πείσουν την Κωνσταντινούπολη να περιορίσει τις απαιτήσεις της ως προς το πλέον επικερδές για τους ίδιους
προϊόν.60 Ουσιαστικά, οι έµποροι της δυτικής Κρήτης ευελπιστούσαν ότι θα µπορούσαν να διατηρούν στις αποθήκες τους µεγάλα αποθέµατα ελαιολάδου και να τα πουλούν, παρά τις απαγορεύσεις, σε
υψηλές τιµές στους εµπόρους του εξωτερικού που προµήθευαν τις
σαπωνοποιίες της δυτικής Ευρώπης µε πρώτες ύλες. Με δυο λόγια,
καθώς το ελαιόλαδο, ως πρώτη ύλη για τις βιοτεχνίες του εξωτερικού, απέφερε µεγαλύτερο κέρδος στους ντόπιους παραγωγούς και
εµπόρους απ’ ό,τι το σαπούνι, κατέληξε να βρεθεί στο επίκεντρο της
οικονοµικής διαπραγµάτευσης Κρήτης-Κωνσταντινούπολης.
Το Ρέθυµνο, που είχε µείνει πολύ πίσω στο ζήτηµα της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, βλέποντας την επιτυχία των Χανίων, προσπάθησε να ακολουθήσει το παράδειγµά τους· ζήτησε επίσης τη
µείωση των εισφορών του σε ελαιόλαδο και την αντικατάστασή τους
µε εισφορές σε σαπούνι, κάτι που όµως η Κωνσταντινούπολη αρνήθηκε,61 επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρούς ελέγχους στα φορτία
58. Έγγρ. 58.
59. Έγγρ. 62, 80, 150.
60. Έγγρ. 74.
61. Έγγρ. 80, 161.
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των ξένων πλοίων που απέπλεαν από τα λιµάνια του νησιού για την
αποτροπή εξαγωγών ελαιολάδου.62 Τα προβλήµατα όµως δεν τελείωσαν εκεί. Ενώ συνέβαιναν τα παραπάνω, αποκαλύφθηκε ότι τόσο
η απορρόφηση µεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου και σαπουνιού από
την Κωνσταντινούπολη όσο και η κερδοσκοπία των ντόπιων εµπόρων είχαν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην τοπική αγορά. Αποτέλεσµα ήταν η τοπική διοίκηση να επιβάλει εκ νέου διατιµήσεις των
προϊόντων για τη διασφάλιση της πώλησής τους σε χαµηλές για τους
κατοίκους του νησιού τιµές,63 γεγονός που περιόρισε ακόµα περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους των ντόπιων παραγωγών και εµπόρων.
Ενόσω η πραγµατοποίηση των στόχων της κεντρικής διοίκησης
εξελισσόταν σε µια ολοένα πιο πολύπλοκη υπόθεση, ο Βαχίντ, υπό
το άγρυπνο βλέµµα των διαφόρων µουµπασίρηδων που κατέφθαναν
στο νησί, αύξησε την πίεση προς όλους σχεδόν τους φορείς εξουσίας, τους κάλεσε σε συσκέψεις και έθεσε ως χρονικό όριο για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους τον Νοέµβρη του 1818.64 Καθώς
το λαθρεµπόριο ελαιολάδου στο νησί συνεχιζόταν, κινητοποιήθηκαν
οι φρούραρχοι των µικρών φρουρίων της δυτικής Κρήτης και δηµιουργήθηκαν φυλάκια χωρικών για τη φρούρηση περασµάτων όπου
µπορεί να λάµβαναν χώρα τέτοιες δραστηριότητες,65 ενώ ξεκίνησε
και η συστηµατική καταγραφή των ονοµάτων των διαφόρων σουµπασήδων της υπαίθρου που χρωστούσαν ελαιόλαδο στη διοίκηση.66
Παρά τα συνεχή µέτρα και τις πιέσεις, τον Νοέµβρη του 1818 τα
προϊόντα δεν είχαν συγκεντρωθεί στο σύνολό τους. Ως αποτέλεσµα,
ζητήθηκε να δοθεί γραπτή δέσµευση στο ιεροδικείο για την αποστολή τους,67 χωρίς όµως να παρουσιαστεί κάποια ιδιαίτερη βελτίωση έως τις αρχές του 1819, αφού το λαθρεµπόριο συνεχίστηκε
χωρίς διακοπή. Η τελευταία καταχώριση του καταστίχου KK.d.827
που αφορά την υπόθεση κλείνει ζητώντας να βρεθούν οι υπεύθυνοι
62. Έγγρ. 92.
63. Έγγρ. 118, 119, 166.
64. Έγγρ. 65, 73.
65. Έγγρ. 101, 102, 149, 156.
66. Έγγρ. 144.
67. Έγγρ. 150.
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και να τιµωρηθούν.68 Τρεισήµισι µήνες αργότερα, στις 8-12 Ιουνίου, ξέσπασε στα Χανιά η εξέγερση που οδήγησε στην καθαίρεση του Βαχίντ.
Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικά για τον ερευνητή που ενδιαφέρεται για τη δηµοσιονοµική πολιτική του Μαχµούντ
Β΄ και για τις µεθόδους οικονοµικής διαπραγµάτευσης που µπορούσαν να χρησιµοποιούν επαρχιακές κοινωνίες απέναντι στην κεντρική
διοίκηση. Κατά πρώτον, πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιµονή της
οθωµανικής κυβέρνησης να δεσµεύσει για τις δικές της ανάγκες το
σύνολο σχεδόν της παραγωγής του πιο προσοδοφόρου προϊόντος
µιας ολόκληρης επαρχίας69 χωρίς να επιτρέπει µεγάλα περιθώρια ευελιξίας ή διαπραγµάτευσης µαζί της, αντικατοπτρίζει πρωτίστως έναν
ευρύτερο πολιτικό προσανατολισµό της Κωνσταντινούπολης, ο
οποίος, ακόµα και αν στο συγκεκριµένο ζήτηµα φέρει δηµοσιονοµικό πρόσηµο, αποτελεί προέκταση µιας γενικότερης σκλήρυνσης
της στάσης του κέντρου απέναντι στους φορείς εξουσίας που έδρευαν
στο νησί. Όπως θα αναλυθεί και στο επόµενο κεφάλαιο, κατά την
υπό εξέταση περίοδο η κυβέρνηση του Μαχµούντ Β΄ συγκρούστηκε
έντονα µε τα γενιτσαρικά δίκτυα, τα οποία αποτελούσαν τον πιο σηµαντικό φορέα πολιτικής αποκέντρωσης στην περιοχή. Η σύγκρουση
αυτή όµως ήταν πολυεπίπεδη και αφορούσε την αύξηση του κεντρικού ελέγχου τόσο επί της τοπικής διοίκησης όσο και επί της οικονοµίας. Η σύγκρουση για το ελαιόλαδο αποτελούσε την πρώτη πράξη
σε µια δραµατική οικονοµική αντιπαράθεση που επρόκειτο να κλείσει µε τη δήµευση των γενιτσαρικών βακουφιών το 1826 και µε την
κατάρρευση των πιστωτικών δικτύων που αυτά στήριζαν.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη την απόλυτη στάση που επέδειξε το
κέντρο στη συγκεκριµένη διαµάχη, αποκτά εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον η διαδικασία της υποβόσκουσας «διαπραγµάτευσης» που
βλέπουµε ότι διεξήγαγαν οι παραγωγοί και οι έµποροι της Κρήτης.
Είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί πως το λαθρεµπόριο δεν αποτελούσε απλώς µια παράνοµη δραστηριότητα, αλλά µια µορφή πίεσης
68. Έγγρ. 167.
69. Για αντίστοιχα φαινόµενα που λάµβαναν χώρα στο σαντζάκι του Χάνδακα, βλ.
ΤΑΗ.42: 197-199.
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απέναντι στην αδιάλλακτη πολιτική της Κωνσταντινούπολης, ενώ το
ίδιο ίσχυε και για την καθυστερηµένη αποστολή του ελαιολάδου και
του σαπουνιού στην πρωτεύουσα. Αν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες που
δηµιουργούσε η παράνοµη αυτή στάση, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο
για την τοπική αγορά να θέσει οποιονδήποτε όρο σε σχέση µε τις
απαιτήσεις του Μαχµούντ Β΄.
Μολονότι θα ήταν δύσκολο να θεωρήσουµε ότι αυτή η στάση της
τοπικής αγοράς αποτελούσε µέρος ενός συντονισµένου σχεδίου δράσης, η εκτεταµένη αντίδραση των κρητικών παραγωγών και εµπόρων, ακόµα και αν ήταν εντελώς αυθόρµητη, φαίνεται πως είχε
θετικά αποτελέσµατα, τα οποία οι ντόπιες ελίτ χρησιµοποίησαν προς
όφελός τους. Το γεγονός ότι τον Ιούνιο του 1818 τα Χανιά πέτυχαν
τη µείωση των ποσοτήτων ελαιολάδου που έπρεπε να στείλουν στην
Κωνσταντινούπολη αποτελούσε ξεκάθαρη συνέπεια αυτής της στάσης. Όταν η κεντρική διοίκηση συνειδητοποίησε ότι, λόγω της αντίστασης που είχε δηµιουργηθεί, θα ήταν πρακτικά αδύνατο να
συλλέξει από το σαντζάκι το σύνολο των ποσοτήτων που ζητούσε σε
σαπούνι και ελαιόλαδο, η χανιώτικη αγορά έδρασε µε ταχύτητα, αποστέλλοντας εγκαίρως µεγαλύτερες ποσότητες σαπουνιού αντί ελαιολάδου, φέρνοντας την Κωνσταντινούπολη προ τετελεσµένου και
οδηγώντας την σε συµβιβασµό. Βέβαια, όπως αποδείχτηκε, απέναντι
στη συνεχιζόµενη αδιαλλαξία του κέντρου, αυτή η πρακτική δεν µπορούσε να συνεχιστεί για πολύ. Τόσο η άρνηση της οθωµανικής κυβέρνησης να δεχθεί αντίστοιχες ενέργειες της αγοράς του Ρεθύµνου
όταν αυτή προσπάθησε να µιµηθεί το παράδειγµα των Χανίων –
χωρίς όµως να επιδείξει αντίστοιχη ταχύτητα και αποφασιστικότητα
– όσο και η εξέγερση του 1819 στα Χανιά αποκάλυψαν τα διαπραγµατευτικά όρια των δύο πλευρών.
Συµπεράσµατα

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η ανάδειξη κάποιων από τις
σηµαντικότερες πτυχές της οθωµανικής οικονοµικής πολιτικής στη
δυτική Κρήτη λίγο πριν από την Επανάσταση του 1821, µέσω της
εξέτασής της στο πλαίσιο τόσο της τοπικής διοίκησης όσο και των
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ευρύτερων δηµοσιονοµικών αποφάσεων της Κωνσταντινούπολης.
Ένα πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση που προηγήθηκε είναι ότι το φορολογικό σύστηµα που είχε επιβάλει η κεντρική και τοπική οθωµανική διοίκηση στο νησί στηριζόταν σε δύο
ειδών εισφορές: στις τακτικές και τις έκτακτες. Οι έκτακτες, οι οποίες
περιγράφονται µε αρκετή λεπτοµέρεια στο κατάστιχο KK.d.827, ονοµάζονταν «τεκιαλίφ» και επιβάλλονταν, σε διάφορες χρονικές φάσεις και συνήθως χωρίς ορισµένη περιοδικότητα, από τους πασάδες
στους κατοίκους των σαντζακιών τους. Στόχος τους ήταν να καλύπτουν τα έξοδα της ιδιωτικής ακολουθίας των διοικητών και άλλες
ανάγκες που προέκυπταν σε τοπικό επίπεδο, όπως το κόστος διαµονής απεσταλµένων της Κωνσταντινούπολης, επισκευές κτιρίων κ.ά.
Οι τακτικές εισφορές, από την άλλη, ήταν φόροι, όπως ο κεφαλικός
και η δεκάτη, που εισπράττονταν µία φορά ανά έτος και δεν καθορίζονταν από τις εκάστοτε ανάγκες της διοίκησης του σαντζακιού,
αλλά από τη φοροδοτική ικανότητα κάθε µουκατά.
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε κατά
τη µελέτη των πηγών που αφορούν τη φορολογία είναι η αδυναµία
υπολογισµού του ακριβούς αριθµού των ατόµων που πλήρωναν κάθε
φόρο. Πάντως η σύγκριση των µαθηµατικών σχέσεων µεταξύ των
αριθµών φορολογουµένων στα δύο σαντζάκια της δυτικής Κρήτης
στην περίπτωση των τεκιαλίφ και του κεφαλικού φόρου δείχνει ότι η
µεταξύ τους απόκλιση ήταν πολύ µικρή (2,5-4,3%) και ότι ήταν τα
ίδια περίπου άτοµα, δηλαδή οι µη µουσουλµάνοι, που φορολογούνταν
και στις δύο περιπτώσεις. Η σύγκριση δεν φαίνεται αδόκιµη αν αναλογιστούµε ότι στα νούµερα που αφορούν τον κεφαλικό φόρο του
1821-1822 δεν συµπεριλαµβάνονται οι Σφακιανοί, οι οποίοι δεν πλήρωναν τεκιαλίφ. Η µικρή αυτή απόκλιση µπορεί εύκολα να εξηγηθεί
από το γεγονός ότι κάποια χωριά γύρω από τα Σφακιά δεν είχαν πληρώσει τον κεφαλικό φόρο της ίδιας χρονιάς. Άλλωστε, στο ίδιο συµπέρασµα µάς οδηγούν τόσο όσα σηµειώθηκαν στο προηγούµενο
κεφάλαιο σε σχέση µε το γεγονός ότι η διοίκηση δεν απευθύνεται ποτέ
για φορολογικά ζητήµατα σε εκπροσώπους µουσουλµανικών κοινοτήτων όσο και η τεράστια εξάπλωση του φαινοµένου του ψευδογενιτσαρισµού στο νησί, χάρη στο οποίο το µεγαλύτερο κοµµάτι του
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ντόπιου µουσουλµανικού πληθυσµού παρουσιαζόταν την υπό εξέταση εποχή ως ανήκον στην στρατιωτική τάξη και άρα, σε επίπεδο
αρχής, ως µη υπόχρεο φορολόγησης.70 Τέλος, την υπόθεση ότι τα τεκιαλίφ δεν αφορούσαν όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της δυτικής
Κρήτης ενισχύει και το γεγονός ότι τα δύο σαντζάκια, παρά τη µεγάλη µεταξύ τους διαφορά ως προς το γεωγραφικό µέγεθος, παρουσιάζονται να έχουν µόνο µια µικρή απόκλιση της τάξης του 5,4-5,7%
στον αριθµό φορολογούµενων νοικοκυριών, γεγονός που δεν µπορεί
να εξηγηθεί εύκολα αν υποθέσουµε ότι η φορολογία απευθυνόταν στο
σύνολο του πληθυσµού. Βέβαιο είναι πάντως πως από τις πηγές καθίσταται σαφές ότι το φορολογικό σύστηµα που εφαρµοζόταν στο
νησί επέβαλλε πληθώρα έκτακτων δοσιµάτων κάθε χρόνο, βασίζοντας σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία του στις διαθέσεις των εκάστοτε
διοικητών, κατόχων µουκατάδων και των προυχόντων που καλούνταν
να δρουν ως µεσάζοντες για την πραγµατοποίηση διαφόρων έργων
της διοίκησης, µετακυλώντας τα έξοδά τους στον τοπικό πληθυσµό.
Ένα ακόµα σηµαντικό συµπέρασµα εξάγεται από την αντιπαραβολή των εσόδων και των εξόδων του ταµείου της Κρήτης, χάρη στην
οποία καταλαβαίνουµε πως ο φορολογικός µηχανισµός των δύο δυτικών σαντζακιών του νησιού ανταποκρινόταν µε δυσκολία στις τε70. Βλ., για παράδειγµα, τα έγγρ. 124 και 125, όπου ο όρος «ραγιάς», δηλαδή φορολογούµενος, χρησιµοποιείται σε αντιδιαστολή µε τον όρο «µουσουλµανικός πληθυσµός» (ehl-i İslam) για να χαρακτηρίσει τους χριστιανούς του Ρεθύµνου. Για τη
σύνδεση του µουσουλµανικού πληθυσµού του νησιού µε τα γενιτσαρικά σώµατα, βλ.
την υποσηµ. 10 στην εισαγωγή. Για την αρχή της οθωµανικής πολιτικής περί µη φορολόγησης της διοικητικής-στρατιωτικής τάξης των ασκερί και διάφορες απόψεις σχετικά µε το κατά πόσο ο διαχωρισµός της οµάδας αυτής από τους φορολογούµενους
ραγιάδες εφαρµοζόταν σε διάφορες περιόδους της οθωµανικής κυριαρχίας, βλ. Cemal
Kafadar, “On the Purity and Corruption of the Janissaries”, The Turkish Studies Association Bulletin 15/2 (1991), 273-280· Ελένη Γκαρά, «Χριστιανοί και µουσουλµάνοι
στη Οθωµανική Αυτοκρατορία των πρώιµων νεότερων χρόνων: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις», στο M. Greene, Ένας κοινός κόσµος: χριστιανοί και µουσουλµάνοι στη Μεσόγειο των πρώιµων νεότερων χρόνων, µετ. Ε. Γκαρά και Θ. Γκέκου, Αθήνα 2005,
22-23· Rossitsa Gradeva, “Between Hinterland and Frontier: Ottoman Vidin, Fifteenth
to Eighteenth Centuries”, στο A. C. S. Peacock (επιµ.), The Frontiers of the Ottoman
World, Νέα Υόρκη 2009, 342-346· Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World, Νέα Υόρκη 2010, 235-237.
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ράστιες οικονοµικές ανάγκες που δηµιουργούσε η ύπαρξη ενός µεγάλου ντόπιου στρατεύµατος στην περιοχή. Τη συντήρηση των χιλιάδων εγκατεστηµένων στο νησί στρατιωτών δυσχέραινε σηµαντικά
τόσο η µείωση των εσόδων σε χρήµα από τον κεφαλικό φόρο, που
επέφεραν τα διάφορα ρεύµατα εξισλαµισµού των ντόπιων κατοίκων
κυρίως κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, όσο και η µείωση των κρατικών
εσόδων σε δηµητριακά, που επήλθε τον 18ο αιώνα λόγω της στροφής της ντόπιας οικονοµίας προς το ελαιόλαδο.
Το γενικευµένο αυτό πρόβληµα παρουσιαζόταν πιο έντονα στα
σαντζάκια Ρεθύµνου και Χανίων, καθώς τα εδάφη τους στερούνταν
µεγάλων πεδιάδων, όπου θα µπορούσαν να καλλιεργηθούν ικανές
ποσότητες σιτηρών, µε αποτέλεσµα να βασίζονται σε µεγάλο βαθµό
στην παραγωγή του Χάνδακα για την κάλυψη των αναγκών τους. Σε
αυτό το επίπεδο σηµαντική ήταν η συµβολή της οικονοµικής υπηρεσίας του νησιού που δρούσε εξισορροπητικά, βοηθώντας στη διανοµή των εσόδων µε τέτοιον τρόπο ώστε να συνεχίζεται όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα η λειτουργία της διοίκησης, ανεξαρτήτως των
όποιων οικονοµικών προβληµάτων παρουσιάζονταν κατά τόπους.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της οικονοµίας της,
η επαρχία της Κρήτης αντιµετώπιζε συνολικά αρκετές δυσκολίες που
δεν ήταν πάντα δυνατό να καλύπτονται απλώς µε την εσωτερική µεταφορά πλεονασµάτων προς ελλειµµατικές περιοχές.71
Η συγκέντρωση δηµητριακών για την κάλυψη των αναγκών της
διοίκησης όµως δεν καθίστατο προβληµατική µόνο λόγω της µειωµένης τοπικής παραγωγής, αλλά και λόγω της κακής διαχείρισης
του κρατικού σιταριού στα διάφορα φρούρια. Όπως γίνεται φανερό
από το κατάστιχό µας, στη δυτική Κρήτη είχαν αναπτυχθεί κυκλώµατα εµπορίας δηµητριακών που βάσιζαν την ύπαρξή τους στην ανάπτυξη σχέσεων διαπλοκής µεταξύ των διαχειριστών των κρατικών
σιταποθηκών και µιας ελίτ ντόπιων προµηθευτών. Βάση των σχέσεων αυτών αποτελούσε η πάγια οθωµανική πολιτική που στόχευε
στη συγκέντρωση µεγάλων αποθεµάτων στις κρατικές σιταποθήκες
71. Για την κατάσταση που επικρατούσε συνολικά στο νησί, βλ. Σπυρόπουλος, «Οι
γενίτσαροι της Κρήτης», 185-189, 195-196.
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των φρουρίων του νησιού, καθιστώντας τη δηµιουργία τεχνητών ελλείψεων και την πώληση δηµητριακών από ιδιώτες στο κράτος έναν
τρόπο εύκολης συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Πάντως πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ύπαρξη δηµοσιονοµικών
δυσχερειών δεν σήµαινε απαραιτήτως και την εξασθένιση της πραγµατικής οικονοµίας του νησιού. Σηµαντικότερη απόδειξη του ζωντανού χαρακτήρα του εµπορίου και της βιοτεχνικής παραγωγής της
περιοχής αποτελεί η περίπτωση του σαπουνιού και του ελαιολάδου.
Η παραγωγή και εµπορία των δύο αυτών προϊόντων στις αρχές του
19ου αιώνα βρίσκονταν σε ακµή, εξασφαλίζοντας µεγάλα κέρδη
στην τοπική αγορά. Ωστόσο αυτή η αναπτυξιακή τάση επρόκειτο να
δοκιµαστεί έντονα από την επέµβαση της οθωµανικής κεντρικής διοίκησης· η Κωνσταντινούπολη κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου
αιώνα επέβαλε απαγορεύσεις εξαγωγών των δύο προϊόντων από το
νησί, έθεσε σηµαντικούς περιορισµούς στο εσωτερικό εµπόριό τους
και διεκδίκησε να γίνει ο µοναδικός εισαγωγέας τους, πιέζοντας για
την αποστολή τεράστιων ποσοτήτων τους στην πρωτεύουσα σε προκαθορισµένες τιµές.
Η στάση αυτή βασιζόταν σε µια πάγια πολιτική της οθωµανικής
διοίκησης που προέτασσε την εξασφάλιση προµηθειών για την πρωτεύουσα του κράτους. Στην υπό εξέταση περίοδο, αυτοί οι περιορισµοί επρόκειτο να πλαισιωθούν από ιδιαίτερη αδιαλλαξία και
διαρκείς πιέσεις – χαρακτηριστικά της βασιλείας του Μαχµούντ Β΄,
οι οποίες δεν θα αργούσαν να οδηγήσουν την Κωνσταντινούπολη σε
πλήρη ρήξη µε τη µουσουλµανική ελίτ του νησιού και στη βίαιη καθαίρεση του Βαχίντ Πασά. Κάποιες πτυχές αυτής της κλιµάκωσης
θα αναλυθούν, µεταξύ άλλων, στο επόµενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Η βία στην προεπαναστατική Κρήτη. ένα πολύπλοκο φαινόµενο

Ένα από τα πιο δηµοφιλή θέµατα στην ελληνική βιβλιογραφία
που ασχολείται µε την προεπαναστατική Κρήτη είναι αυτό της θρησκευτικής βίας. Οι αναφορές σε βίαια περιστατικά µε δράστες µουσουλµάνους και θύµατα χριστιανούς είναι τόσο πολλές που θα
µπορούσαν να γεµίσουν ολόκληρους τόµους, αλλά συχνά περιέχουν
πληροφορίες που σώζονται µόνο µέσω προφορικών παραδόσεων και
είναι δύσκολο να διασταυρωθούν µε άλλες µαρτυρίες. Εκτός τούτου
οι αναφορές αυτές είναι τις περισσότερες φορές ιδεολογικά φορτισµένες και έχουν περάσει από το φίλτρο της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, οι θέσεις της οποίας
αντανακλούν κυρίως τις εθνικές διεκδικήσεις της εποχής. Έτσι, δεν
είναι σπάνιο φαινόµενο η µουσουλµανική βία να χρησιµοποιείται ως
µέσο ιστορικής νοµιµοποίησης των βίαιων ενεργειών των χριστιανών του νησιού κατά των ντόπιων µουσουλµάνων µετά το 1821 και
της οριστικής εκδίωξης των τελευταίων από το νησί το 1924.1
Δυστυχώς, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει προσπάθεια το θέµα της
βίας στην προεπαναστατική Κρήτη να εξεταστεί ψύχραιµα και στη
συνολική του διάσταση.2 Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη διαµόρφωση
ενός συγκριτικού πλαισίου το οποίο, αφενός, θα προσπαθούσε να
ελέγξει κριτικά τις πηγές που καταγράφουν περιπτώσεις βίας στην
περιοχή και, αφετέρου, θα λάµβανε υπόψη όσο το δυνατόν περισσό1. Για µια συνοπτική περιγραφή των θέσεων αυτών της βιβλιογραφίας, βλ. Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 62-64.
2. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες ερµηνείας του φαινοµένου
της διακοινοτικής βίας στο νησί µετά το 1821 και κυρίως στο δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα. Για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα και βιβλιογραφία, βλ. Stephanos Poulios,
“The Muslim Exodus from Crete: Property Destruction, Urbanisation and Counterviolence”, στο Α. Lyberatos (επιµ.), Social Transformation and Mass Mobilisation in the
Balkan and Eastern Mediterranean Cities, 1900-1923, Ηράκλειο 2013, 267-287.
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τερα περιστατικά, απ’ όπου και αν προέρχονταν και σε όποιον και αν
απευθύνονταν. Μια τέτοια προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για να
µπορέσουν να γίνουν κατανοητές οι πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου και να αποκαλυφθούν οι ρίζες του.
Όσο χρήσιµες κι αν είναι οι πληροφορίες για την προεπαναστατική Κρήτη που σώζονται χάρη στην ντόπια προφορική χριστιανική
παράδοση και τα χριστιανικά περιηγητικά κείµενα, για την όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωµένη εξέταση του θέµατος προϋπόθεση αποτελεί ο εντοπισµός σύγχρονων της περιόδου γραπτών πηγών που καταγράφουν περιπτώσεις βίας ανεξάρτητα από το θρήσκευµα, το
αξίωµα ή την καταγωγή του θύµατος και του θύτη. Το κατάστιχο
KK.d.827 αποτελεί µια πηγή που µπορεί να προσφέρει πολλά προς
αυτήν την κατεύθυνση, καθώς είναι προϊόν της δραστηριότητας ενός
διοικητικού θεσµού ο οποίος, λόγω της συγκεντρωτικής πολιτικής
του Μαχµούντ Β΄, είχε επωµισθεί την κύρια ευθύνη για την επιβολή
της τάξης στην περιοχή. Πράγµατι, ήδη από την εποχή του Οσµάν
Πασά του «Πνιγάρη» οι πασάδες της Κρήτης αναµειγνύονταν πιο
ενεργά στην απόδοση της δικαιοσύνης και επενέβαιναν µε µεγάλη
συχνότητα στο έργο ντόπιων φορέων εξουσίας που ήταν υπεύθυνοι
για την αστυνόµευση και τη φύλαξη του νησιού.3 Όπως σηµειώθηκε
και στην εισαγωγή, οι διοικητές της επαρχίας από το 1812 έως το
1821 δεν δίσταζαν να έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση µε οµάδες
και άτοµα που ανήκαν στην τοπική διοίκηση ή σε στρατιωτικά σώµατα και να αντιµετωπίζουν µε πυγµή όσα περιστατικά βίας προκαλούνταν από αυτά. Έτσι, όχι µόνο δεν αποσιωπούσαν τέτοιου είδους
προβλήµατα της κρητικής καθηµερινότητας στις επίσηµες αναφορές
τους, αλλά προσπαθούσαν να δίνουν και όσο το δυνατόν περισσότερη έµφαση στην αντιµετώπισή τους.
Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το κατάστιχο KK.d.827
αναφέρει κάθε βίαιο περιστατικό που συνέβαινε στη δυτική Κρήτη
και ειδικά στις περιοχές που δεν διοικούνταν από τον πασά, αλλά
από κάποιον µουτεσελίµη. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε κανένα κράτος, σε καµιά κοινωνία, οι αρχές δεν γνωρίζουν όλα τα περιστατικά
3. Βλ., π.χ., τα έγγρ. 2, 4, 142.
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βίας που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή τους, πόσω µάλλον σε ένα
µέρος όπου, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η αυτοδικία ήταν ένα καθιερωµένο µέσο επίλυσης διαφορών. Έτσι, µπορούµε µε ασφάλεια να
ισχυριστούµε ότι πολλές τέτοιες περιπτώσεις δεν έφταναν ποτέ στα
αυτιά των διοικητών. Άλλωστε υπήρχαν και άλλοι λόγοι που θα απέτρεπαν τους κατοίκους από το να απευθυνθούν στη διοίκηση των πόλεων για την επίλυση τέτοιων προβληµάτων. Για παράδειγµα, η
διαδικασία αποστολής καταγγελιών προς τους πασάδες και τους καδήδες δεν ήταν χωρίς κόστος,4 ενώ και η κάθε κοινότητα της υπαίθρου είχε τις δικές της ισορροπίες δυνάµεων και θεσµούς που σε
πρώτη φάση µπορεί να προσπαθούσαν ανά περίπτωση να εξοµαλύνουν ή να αποκρύπτουν τις κρίσεις που παρουσιάζονταν, αποφεύγοντας όποια εξωτερική επέµβαση θα επιβάρυνε οικονοµικά τους
εκεί κατοίκους ή θα ζηµίωνε τα συµφέροντά τους.
Τα παραπάνω προβλήµατα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον
ιστορικό, αλλά δεν ακυρώνουν την αξία όσων αναφέρονται στις καταχωρίσεις του καταστίχου, οι οποίες περιέχουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγµα τέτοιων περιπτώσεων. Συγκεκριµένα από τις 190 αποφάσεις
που καταγράφονται οι 49 έχουν άµεσες αναφορές σε περιστατικά βίας,
όπως δολοφονίες, τραυµατισµούς, βιασµούς, απαγωγές κ.ά. Το γεγονός ότι πάνω από το ένα τέταρτο των υποθέσεων που απασχόλησαν το
ντιβάνι του πασά τα έτη 1817-1819 έχουν τέτοια θεµατική δείχνει αφενός την έκταση του φαινοµένου και αφετέρου το ενδιαφέρον της οθωµανικής διοίκησης να το αντιµετωπίσει. Η προσεκτική ανάγνωσή τους
όµως φανερώνει κάτι ακόµα· ότι η βία της εποχής δεν ήταν απλώς το
αποτέλεσµα θρησκευτικού µίσους, όπως συνήθως υποστηρίζεται στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά µια γενικότερη τάση που αφορούσε
όλους τους κατοίκους της δυτικής Κρήτης.
Ακόµα και µε µια γρήγορη µατιά ο αναγνώστης µπορεί να διαπιστώσει ότι τα πιο πολλά περιστατικά βίας που καταγράφονται στο
κατάστιχο σηµειώνονταν µεταξύ οµοθρήσκων. Στις καταχωρίσεις
αναφέρονται 28 διαφορετικές εγκληµατικές ενέργειες, 21 από τις
οποίες καταγράφουν τα ονόµατα τόσο του θύµατος όσο και του θύτη,
4. Έγγρ. 171, 181, 182, 183.
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παρέχοντας έτσι πληροφορίες και για το θρήσκευµά τους. Από αυτές
µόλις πέντε αφορούν εγκλήµατα όπου θύτης και θύµα ανήκουν σε
διαφορετική θρησκευτική οµάδα, 15 αφορούν βίαια περιστατικά µεταξύ οµοθρήσκων, ενώ σηµειώνεται και µια περίπτωση όπου θύτες
είναι µια θρησκευτικά µεικτή οµάδα εγκληµατιών.
Μολονότι η βία στην προεπαναστατική περίοδο της Κρήτης ήταν
υπαρκτή και δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τρεφόταν και από αισθήµατα
θρησκευτικής αντιπαλότητας, το κατάστιχο KK.d.827 καθιστά σαφές
ότι η θεωρία των θρησκευτικών συγκρούσεων από µόνη της δεν αρκεί
για να την ερµηνεύσει. Ζητούµενο αυτού του κεφαλαίου λοιπόν είναι
µια ιστορική ανάλυση που να εξετάσει τη βία ως πολυδιάστατο φαινόµενο το οποίο εδράζεται, µεταξύ άλλων, και στις ιδιαιτερότητες της
εποχής και της κρητικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιωχθεί
η ανίχνευση του ρόλου του φαινοµένου στη διαµόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών ισορροπιών που επικρατούσαν στην περιοχή λίγο
πριν από το ξέσπασµα της Επανάστασης του 1821. Πρώτα όµως κρίνεται σκόπιµο να αναλυθεί το διοικητικό και οικονοµικό καθεστώς
των Σφακίων, τα οποία αποτελούν µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση περιοχής µε ανεπτυγµένη την κουλτούρα της βίας, µε συχνές
αναφορές στο υπό εξέταση κατάστιχο και ιδιαίτερη σηµασία για την
κατανόηση όσων πραγµατεύεται αυτό το κεφάλαιο.
Το καθεστώς των Σφακίων. Ένα νησί µέσα σε ένα νησί;

«[Σ]τα νότια παράλια της Κρήτης, πέρα εκεί στα Λευκά Όρη,
υπάρχει µια εθνική ράτσα µε αξία και συµπεριφορά που είναι αντάξια των αρχαίων προγόνων. Οι Σφακιανοί είναι οι µόνοι Έλληνες της
Κρήτης που διατήρησαν και σεβάστηκαν την ανεξαρτησία τους. Περιχαρακωµένοι στα σχεδόν απρόσιτα βουνά τους, τα καλυµµένα µε
µεγάλα στρώµατα χιονιού οκτώ µήνες το χρόνο, δεν ανέχονται ανάµεσά τους κανέναν µωαµεθανό. Ο φιλοπόλεµος αυτός λαός, χωρίς
να δείχνει απροκάλυπτα ότι αγνοεί την επικυριαρχία του Σουλτάνου,
αυτοκυβερνάται και δεν υπακούει παρά µόνο στον δικό του καπετάνιο... Ο Σφακιανός είναι δραστήριος και φιλόπονος και θεωρείται ως
ο καλύτερος ναυτικός του νησιού της Κρήτης. Σε κανένα άλλο µέρος
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της Ελλάδας δεν διατηρήθηκε µε τρόπο τόσο απόλυτο και ανόθευτο
η αγάπη για την ελευθερία. Αυτή η µικρή γωνιά της γης, η σχεδόν
άγνωστη στα υπόλοιπα µέρη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κατοικείται από τους µόνους ίσως περήφανους ανθρώπους που µπορούν επάξια να ονοµάζονται Έλληνες».5
Με τα παραπάνω λόγια περιγράφει ο περιηγητής Tancoigne τους
κατοίκους των Σφακίων λιγότερο από µια δεκαετία πριν από την Επανάσταση του 1821. Η εικόνα του ανυπότακτου, µαχητικού ορεσίβιου
που σχεδόν αγνοεί τη σουλτανική εξουσία και τιµά την ελευθερία του
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αγαθό επαναλαµβάνεται στα
έργα των δυτικών περιηγητών της εποχής, ενώ αποτελεί κλασικό µοτίβο και της ελληνικής ιστοριογραφίας.6 Σύµφωνα µε τα έργα αυτά,
απόδειξη της αυτονοµίας των κατοίκων των Λευκών Ορέων από την
οθωµανική εξουσία αποτελούν τα οικονοµικά και διοικητικά προνόµιά τους. Τα προνόµια αυτά έχουν γίνει αντικείµενο διαφόρων υποθέσεων στις πηγές, οι οποίες συχνά διαφωνούν ως προς τους λόγους
για τους οποίους αυτά είχαν παραχωρηθεί, τον τρόπο και την έκταση
της διοικητικής επέµβασης της τοπικής και κεντρικής οθωµανικής διοίκησης στην περιοχή, τα είδη των φόρων που είχαν επιβληθεί εκεί,
τα ποσά στα οποία αυτοί αντιστοιχούσαν κ.ά.7
Αδιαµφισβήτητα, µεταξύ των συγγραφέων που ασχολήθηκαν µε το
θέµα η ιστορική θέση που έχει παραδοσιακά χρησιµοποιηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη είναι αυτή του Παπαδοπετράκη, ο οποίος
έγραψε την πρώτη και δηµοφιλέστερη έως σήµερα µονογραφία µε θέµα
5. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 50.
6. Βλ., π.χ., Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 259· Bowring, Report on Egypt and
Candia, 155· Olivier, Travels in the Ottoman Empire, τ. 2, 209, 213· Γρηγόριος Παπαδοπετράκης, Ιστορία των Σφακίων, Αθήνα 1971, 192-193 και σποράδην· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 7-8· Παναγιώτης Κ. Κριάρης, Ιστορία της Κρήτης (νέα) από των
αρχαιοτάτων µέχρι των καθ’ ηµάς χρόνων, τ. 2, Αθήνα 1931, 34-35, 102· Ιωσήφ Χατζιδάκης, Περιήγησις εις Κρήτην, Ερµούπολη 1881, 77-78· Ι. Δ. Μουρέλλος, Ιστορία της
Κρήτης, Ηράκλειο 1931, 121-122.
7. Για µια αναλυτική παράθεση των διαφόρων θέσεων που είχαν διατυπωθεί έως το
1955 και µια εµπεριστατωµένη κριτική βασισµένη στις οθωµανικές πηγές του ΤΑΗ, βλ.
Νικόλαος Σταυρινίδης, «Συµβολή εις την ιστορίαν των Σφακίων», Κρητικά Χρονικά 9
(1955), 213-237.

102

Η ΒΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ

την ιστορία των Σφακίων. Σύµφωνα µε αυτόν, το 1646 οι Οθωµανοί,
φοβούµενοι την αντίδραση των Σφακιανών ζήτησαν από τον σουλτάνο
να τους επιβληθεί µόνο µια ετήσια πληρωµή 5.000 γροσιών και η περιοχή τους να καθιερωθεί ως βακουφική περιουσία των πόλεων της
Μέκκας και της Μεδίνας. Ωστόσο οι Λευκορίτες, αντιστεκόµενοι
ακόµα και σ’ αυτήν την οµολογουµένως ευνοϊκή ρύθµιση εξεγέρθηκαν
και τη µαταίωσαν, αποδεχόµενοι «υπέρ της Πίστεως και της Πατρίδος»
µόνο την ετήσια αποστολή δύο φορτίων χιονιού στην Πύλη του Πασά,
υπό τον όρο η οθωµανική διοίκηση να «αναγνωρίζη την ορθόδοξον
θρησκείαν εν Κρήτη και την ελευθέραν αυτής εξάσκησιν πανταχού της
Μεγαλονήσου».8 Κατά τον Παπαδοπετράκη, η συµφωνία αυτή, που ουσιαστικά απάλλασσε τους Σφακιανούς από σχεδόν οποιαδήποτε φορολογία, υπέστη µια ελαφρά αλλαγή λίγα χρόνια αργότερα λόγω του ότι
ο σουλτάνος ερωτεύτηκε µια Κρητικιά από το χωριό Μαργαρίτες και
της δώρισε την κατά τ’ άλλα µη αποδίδουσα φόρους περιοχή «προς
ηθικήν τιµήν», µε αποτέλεσµα οι Σφακιανοί, αντί να στέλνουν πια χιόνι
στον πασά, να αποδίδουν 100 οκάδες τυριού, κεριού και µελιού στη
σουλτάνα.9 Το καθεστώς της µη απόδοσης φόρων συνεχίστηκε µέχρι
την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770, όταν η οθωµανική εξουσία, µετά την κατατρόπωση των επαναστατών, κατάφερε να τους επιβάλει την αρχική ρύθµιση της καταβολής 5.000 γροσιών κατ’ έτος.10
Ως προς τη διοίκηση της περιοχής, ο σφακιανός συγγραφέας σηµειώνει ότι «ουδεµία πολιτική ούτε θρησκευτική Αρχή κατά τα συµβαλλόµενα είχε δικαίωµα επί της χώρας των Λευκωρειτών. Αυτοί
εαυτούς διώκουν κατά τα ανέκαθεν ειθισµένα αριστοκρατικώς και
τοσούτω εγένοντο σεβαστοί, ώστε η χώρα των Λευκών Ορέων εθεωρείτο αλλοτρία υπ’ αυτών και κράτος εν κράτει υπάρχον. Το παρ’
αυτοίς άσυλον ουδέποτε ετόλµων να προσβάλωσιν οι Τούρκοι. Πας
άνθρωπος ανεξαιρέτως θρησκείας, ουδέ της του Μωάµεθ εξαιρουµένης, αφού κατώρθου να προσφύγει εις το άσυλον εκείνο εθεωρείτο
παντελεύθερος και την ζωήν ήδη εξησφαλισµένος... Το άσυλον τούτο
8. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 119-121.
9. Ό.π., 163.
10. Ό.π. 163.
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των Λευκωρειτών διετέλει απ’ αρχής έως το 1830 όλως απρόσβλητον και απαραβίαστον».11
Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι, µολονότι τα Σφακιά είχαν
πράγµατι ένα αρκετά ιδιαίτερο καθεστώς σε σχέση µε τους υπόλοιπους ναχιγέδες της Κρήτης, πολλά από όσα σηµειώνει ο Παπαδοπετράκης και πλείστοι άλλοι συγγραφείς δεν ανταποκρίνονται στην
ιστορική πραγµατικότητα. Ως προς το προνόµιο της φορολογικής
ατέλειας µέχρι την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν επιβεβαιώνεται από καµία επίσηµη πηγή. Για την
ακρίβεια, τόσο ο Σταυρινίδης όσο και οι Price, Rackham, Kiel και
Nixon στις µελέτες τους για τα οθωµανικά Σφακιά καθιστούν σαφές
ότι η περιοχή παραχωρήθηκε στον κατακτητή του νησιού Ντελί Χιουσεΐν Πασά,12 ο οποίος τη µετέτρεψε σχεδόν αµέσως σε βακούφι
µε απώτερο στόχο την εξασφάλιση των εισοδηµάτων της περιοχής
για την οικογένειά του, και ότι η ρύθµιση αυτή συνέχισε να ισχύει
τουλάχιστον µέχρι την εποχή που εξετάζεται εδώ. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό του βακουφιού των Σφακίων (βακφιγέ), ο αφιερωτής Χιουσεΐν όρισε έναν διαχειριστή (µουτεβελή) και έναν επόπτη (ναζίρη)
ως υπεύθυνους για τη βακουφική περιουσία, η οποία αποτελούνταν
από 11 χωριά των Σφακίων µαζί µε τα µετόχια τους και τα νησιά της
Γαύδου και της Γαυδοπούλας. Τυπικά, οι κάτοικοι των περιοχών
αυτών ήταν υποχρεωµένοι να πληρώνουν 5.000 γρόσια για τους φτωχούς των πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας, στα οποία περιλαµβανόταν και ο κεφαλικός φόρος,13 η δεκάτη, τελωνειακοί φόροι για
τα λιµάνια της περιοχής, καθώς και άλλα δηµόσια και ειδικά τέλη. Τα
χρήµατα αυτά συγκεντρώνονταν από τους καπετάνιους των χωριών
11. Ό.π., 122, 206 και σποράδην.
12. Σταυρινίδης, «Συµβολή», 214, 231-232· Simon R. F. Price, Oliver Rackham, Machiel Kiel και Lucia Nixon, “Sphakia in Ottoman Census Records: A Vakıf and its Agricultural Production”, στο Halcyon Days in Crete VI, 79-80. Επίσης βλ. έγγρ. 67 του
παρόντος καταστίχου.
13. Ο Σταυρινίδης ισχυρίζεται ότι ο κεφαλικός φόρος άρχισε να εισπράττεται το
1690· Σταυρινίδης, «Συµβολή», 214. Ωστόσο από τα έγγραφα που δηµοσιεύουν οι
Price, Rackham, Kiel και Nixon γίνεται σαφές ότι αυτός πληρωνόταν και προηγουµένως, αλλά περιλαµβανόταν στα 5.000 γρόσια που δίνονταν ως φορολογία· Price, Rackham, Kiel και Nixon, “Sphakia”, 79.
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και τον διορισµένο µουτεβελή και έπρεπε να δίνονται στον υπεύθυνο
της οικονοµικής υπηρεσίας (ντεφτερντάρη) του νησιού, ο οποίος µε
τη σειρά του τα έστελνε στην Κωνσταντινούπολη.14 Στην πραγµατικότητα, τα 5.000 γρόσια που θεωρητικά κατέληγαν στη Μέκκα και
τη Μεδίνα, µάλλον προορίζονταν για τα έξοδα του βακουφιού και
την οικογένεια του αφιερωτή.15
Ως προς τη σύνδεση του βακουφιού µε το σουλτανικό χαρέµι δεν
φαίνεται να οφειλόταν στην αγάπη του σουλτάνου για κάποια
όµορφη Κρητικοπούλα, αλλά στο γεγονός ότι, αφενός, ο Ντελί Χιουσεΐν Πασάς είχε ορίσει εξαρχής ναζίρη της εν λόγω βακουφικής
περιουσίας τον εκάστοτε µαύρο αρχιευνούχο του σουλτανικού χαρεµιού και, αφετέρου, η εγγονή του, η Φατιµέ, ήταν µέλος της οθωµανικής δυναστείας, αφού ήταν κόρη της πριγκίπισσας Σαλιχά, κόρης
του σουλτάνου Αχµέντ Γ΄.16
Ως προς το ζήτηµα της διοικητικής αυτονοµίας και του ασύλου των
Σφακίων, µπορεί η περιοχή, τελούσα υπό βακουφικό καθεστώς, να µην
ήταν υποχρεωµένη να πληρώνει τέλη για την κάλυψη δαπανών της τοπικής διοίκησης (τεκιαλίφ),17 αλλά αυτό δεν σήµαινε ότι οι κάτοικοί
της δεν λογοδοτούσαν στην τελευταία για τα εγκλήµατά τους. Για την
ακρίβεια, ο κανονισµός του βακουφιού ορίζει ότι «επειδή οι κάτοικοι
των Σφακίων εξαιρούνται της συνήθους διοικητικής πρακτικής, πρέπει, αν κάποιος διαπράττει ένα βαρύ έγκληµα το οποίο τιµωρείται µε
την ποινή του θανάτου ή του ακρωτηριασµού, να µην οδηγείται εκτός
14. Price, Rackham, Kiel και Nixon, “Sphakia”, 76-82· Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα», 248-249. Επίσης, βλ. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 259.
15. Price, Rackham, Kiel και Nixon, “Sphakia”, 82.
16. Βλ. Σταυρινίδης, «Συµβολή», 214, 237 και Price, Rackham, Kiel και Nixon, “Sphakia”, 82. Το 1820 στο ιεροδικείο του Χάνδακα καταγράφεται ένα αυτοκρατορικό διάταγµα που αναφέρει ως ναζίρη του βακουφιού των Σφακίων τον Χαφίζ Αλί Αγά, αγά
του αυτοκρατορικού χαρεµιού. Εκτός τούτου σηµειώνεται ότι το δικαίωµα νοµής των
προσόδων της περιοχής είχε εκµισθωθεί συνεταιρικά και εφ’ όρου ζωής σε κάποιον ιεροδιδάσκαλο Μαχµούντ (taht-ı nezaretinde olan evkafından Girid ceziresinde vaki’
müteveffa Gazi Hüseyin Paşa evkâfı mukataatından Hanya sancağında vaki’ İsfakya
mukataası iştiraken ber vech-i malikâne uhdesinde olan müderrisîn-i kera’imden Mahmud zide ’ilmihü)· ΤΑΗ.43: 116-117.
17. Έγγρ. 135, 157.
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του ναχιγέ, αλλά να παραδίνεται απ’ ευθείας στον ντεφτερντάρη».18
Πράγµατι, χάρη στη δηµοσίευση από τον Μενέλαο Παρλαµά µιας σειράς εγγράφων του αρχείου της οικογένειας Βουρδουµπάκη, η οποία
έλεγχε το καπετανιλίκι της χώρας των Σφακίων, γνωρίζουµε ότι τουλάχιστον µέχρι το 1808 ο ντεφτερντάρης Κρήτης δεν ήταν µόνο ο
αξιωµατούχος που αναλάµβανε την αποστολή των βακουφικών χρηµάτων στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ότι είχε λόγο επί της διοίκησης του ναχιγέ, επικύρωνε συµβολαιογραφικές πράξεις, διόριζε
καπετάνιους και πιθανώς τον µουτεβελή της περιοχής και φρόντιζε για
τη σύλληψη και τιµωρία εγκληµατιών εντός του ναχιγέ.19 Ωστόσο,
τόσο από άλλα έγγραφα του ίδιου αρχείου όσο και από το κατάστιχο
ΚΚ.d.827 καθίσταται σαφές ότι το 1817-1820 πολλές από τις αρµοδιότητες αυτές, αν όχι όλες, είχαν περάσει στα χέρια του πασά Χανίων-Ρεθύµνου. Επίσης καθίσταται σαφές ότι ο τελευταίος (και σε
κάποιες περιπτώσεις ο κεχαγιάς του) όχι µόνο δεν είχε ενδοιασµούς
να ζητά την προσαγωγή στη διοικητική του έδρα εγκληµατιών που κατέφευγαν στα Σφακιά και να στέλνει εκεί υπαλλήλους και στρατιώτες
σε περίπτωση δολοφονιών, αλλά διόριζε ο ίδιος τον µουτεβελή της περιοχής και αναλάµβανε την αποστολή των βακουφικών της φόρων
στην πρωτεύουσα.20 Δεν είναι γνωστό πότε και για ποιον λόγο έγινε
αυτή η διοικητική αλλαγή, αν και το πιθανότερο είναι να συνδεόταν µε
τη συγκεντρωτική πολιτική του Μαχµούντ Β΄ που ενίσχυσε σηµαντικά την εξουσία των πασάδων στην περιοχή. Το σίγουρο πάντως είναι
ότι από τα παραπάνω καταρρίπτονται εντελώς οι όποιοι ισχυρισµοί
περί διοικητικής αυτονοµίας των Σφακίων από τις οθωµανικές αρχές.
Τέλος, για τους σκοπούς αυτής εδώ της εργασίας, αξίζει να υπογραµµιστεί το εντελώς αβάσιµο του ισχυρισµού του Παπαδοπετράκη
ότι η ορθοδοξία αναγνωρίστηκε στην Κρήτη µόνο χάρη στις διαπραγµατεύσεις και θυσίες των Σφακιανών.21 Πράγµατι, µέχρι σήµερα η
18. Price, Rackham, Kiel και Nixon, “Sphakia”, 77.
19. Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα», 248-249, 251.
20. Βλ., π.χ., ό.π., 252 και τα έγγρ. 21, 53, 66, 67.
21. Για τις διαδικασίες που οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής διοίκησης υπό το οικουµενικό Πατριαρχείο στη νεοκατακτηθείσα Κρήτη, βλ.
Greene, A Shared World, 175-186.
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εθνική ιστοριογραφία έχει χρησιµοποιήσει το «υπέρ πίστεως και πατρίδος» αίσθηµα των Σφακιανών ως το βασικό ερµηνευτικό εργαλείο
για µια σειρά γεγονότων, µεταξύ των οποίων και οι επαναστάσεις του
1770 και του 1821. Ο Σταυρινίδης, ίσως αντιλαµβανόµενος το οξύµωρο σχήµα που προέκυπτε από τον ισχυρισµό της παραδοσιακής
εθνικής ιστοριογραφίας ότι οι Σφακιανοί εξεγείρονταν απέναντι σε µια
σχεδόν ανύπαρκτη στην περιοχή τους εξουσία, ισχυρίστηκε ότι αυτοί
«από του 1690 και εξής όχι µόνον δεν ευρίσκοντο εις πλεονεκτικήν
θέσιν έναντι των άλλων ραγιάδων της Κρήτης, αλλά και ήσαν βεβαρηµένοι µε πλείονα ή ούτοι οικονοµικά βάρη».22
Εδώ, υποστηρίζεται ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη µέση· ναι µεν
οι κάτοικοι των Σφακίων φορολογούνταν, αλλά, όπως γίνεται φανερό από
το κατάστιχο KK.d.827, το καθεστώς της φορολόγησής τους ήταν αρκετά
ευνοϊκότερο σε σχέση µε περιοχές της Κρήτης που δεν υπάγονταν σε κάποιο βακούφι, καθώς ήταν απαλλαγµένοι από τα διόλου ευκαταφρόνητα
δοσίµατα προς την τοπική διοίκηση. Η γεωγραφικά δυσπρόσιτη περιοχή
των Λευκών Ορέων ήταν θεσµικά µια περιοχή που διαφοροποιούνταν
από τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες της επαρχίας, αλλά αποτελούσε
παράλληλα ένα αναπόσπαστο µέρος της τοπικής διοίκησης και δεχόταν
παρεµβάσεις από τους πασάδες και από άλλους παράγοντες της τοπικής
διοίκησης. Υποστηρίζεται, τέλος, ότι η φορολογία και το πατριωτικό αίσθηµα των Σφακιανών από µόνα τους δεν αρκούν για να ερµηνεύσουν
ένα τόσο πολύπλοκο γεγονός όπως το ξέσπασµα της Επανάστασης του
1821. Έτσι, προκειµένου να γίνουν καλύτερα κατανοητά τα γεγονότα που
οδήγησαν σ’ αυτήν, είναι σηµαντικό η ιστορική ανάλυση να µην περιορίζεται σε απλοϊκά σχήµατα, αλλά να λαµβάνει υπόψη και άλλους σηµαντικούς παράγοντες, όπως τα παιγνίδια εξουσίας στην περιοχή και τον
τρόπο µε τον οποίο αυτά εκδηλώνονταν εντός της τοπικής κουλτούρας. Σε
αυτό το πλαίσιο θα ακολουθήσει η ανάλυση δύο παραδειγµάτων που περιέχονται στο κατάστιχο και αποκαλύπτουν την πολύπλοκη διάσταση των
ενδοκοινοτικών και διακοινοτικών σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί στα
Σφακιά λίγο πριν από την Επανάσταση.
22. Σταυρινίδης, «Συµβολή», 214-215.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σύµφωνα µε τον βακφιγέ του Ντελί
Χιουσεΐν Πασά, διαχειριστής της βακουφικής περιουσίας των Σφακίων ήταν ένας µουτεβελής, ο οποίος έπρεπε να εισπράττει τα έσοδα
της περιοχής σε συνεργασία µε τους εκεί καπετάνιους, να τα δίνει
στον ντεφτερντάρη του νησιού και αυτός να τα στέλνει στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, το κατάστιχο KK.d.827 αποκαλύπτει ότι το
1817-1819 ήταν ο πασάς της δυτικής Κρήτης και όχι ο ντεφτερντάρης που λάµβανε τα χρήµατα τα οποία προορίζονταν για την πρωτεύουσα. Μια δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει από τη µελέτη
του καταστίχου είναι ότι, µολονότι από τον Οκτώβριο του 1817 καταγράφονται αρκετές καταχωρίσεις που αφορούν ζητήµατα των Σφακίων,23 ο µουτεβελής της περιοχής εµφανίζεται για πρώτη φορά ως
αποδέκτης εντολών της διοίκησης µόλις στα τέλη Μαρτίου του
1818.24 Δύο µήνες αργότερα καταγράφεται ο επίσηµος διορισµός
ενός τοποτηρητή του πασά, ο οποίος εκτελεί τα χρέη διαχειριστή του
βακουφιού (kaymakam mütevelli),25 και από το σηµείο εκείνο έως το
τέλος του καταστίχου οι αναφορές στον αξιωµατούχο αυτόν είναι
διαρκείς.26 Αντίθετα, ένα άλλο αξίωµα, αυτό του αρχικαπετάνιου των
Σφακίων (İsfakya başkapudanı), αναφέρεται σε διάφορες καταχωρίσεις, αλλά µόνο σε σχέση µε τη δολοφονία του ατόµου που το κατείχε, του Ανδρουλή Βολουδάκη, ο οποίος πέθανε περίπου την ίδια
περίοδο µε την έναρξη σύνταξης του καταστίχου.27
Οι αναφορές στην ύπαρξη αρχικαπετάνιου των Σφακίων και η παράλληλη έλλειψη αναφορών σε κάποιον βακουφικό διαχειριστή αρχικά, όπως και ο διορισµός ενός διαχειριστή από τον πασά µετά τον
θάνατο του αρχικαπετάνιου της περιοχής στη συνέχεια δεν είναι
άσχετα µεταξύ τους φαινόµενα. Μάλιστα οι πηγές µαρτυρούν ότι ο
ένας θεσµός αντικατέστησε τον άλλο για κάποιο χρονικό διάστηµα,
23. Έγγρ. 7, 8, 15, 21,
24. Έγγρ. 53.
25. Έγγρ. 67.
26. Έγγρ. 72, 75, 126, 139, 140, 143, 170, 180, 187.
27. Έγγρ. 7, 8, 21, 66, 75.
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διασώζοντας αρκετές λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαδικασίες που
οδήγησαν στη µετάβαση αυτή. Ξέρουµε ότι µουτεβελής Σφακίων
υπήρχε τουλάχιστον µέχρι τις 15 Νοεµβρίου του 1808 και µάλιστα
ότι το αξίωµα αυτό κατείχε για σειρά ετών ο Αµπντουσαµέντ Εφέντι,
το άτοµο που διορίστηκε στην ίδια θέση το 1818 από τον Βαχίντ
Πασά.28 Ο Παπαδοπετράκης, το έργο του οποίου συχνά παρουσιάζει
προβλήµατα αξιοπιστίας,29 αλλά δεν παύει να αποτελεί τη βασική
και πιο πλούσια πηγή για τα ιστορικά τεκταινόµενα στα Σφακιά της
περιόδου, παρουσιάζει την αντικατάσταση του µουτεβελή από έναν
ντόπιο αρχικαπετάνιο ως προϊόν της αντίστασης του ντόπιου πληθυσµού κατά τη συλλογή των βακουφικών φόρων. Σύµφωνα µε τον ίδιο
συγγραφέα, αποτέλεσµα ήταν η διοίκηση να ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής την υπόδειξη κάποιου ατόµου το οποίο θα αναλάµβανε την είσπραξη των φόρων και τη διαχείριση όσων
υποθέσεων αφορούσαν τα Σφακιά, πρόταση την οποία οι Λευκορίτες
αποδέχτηκαν µε χαρά.30 Πράγµατι, ο Tancoigne επιβεβαιώνει την
πληροφορία ότι λίγα χρόνια πριν από τη σύνταξη του καταστίχου
ΚΚ.d.827 η εξουσία της συλλογής των φόρων της περιοχής είχε συγκεντρωθεί στα χέρια ενός εκ των εκεί καπετάνιων.31
Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητή η έκταση των εξουσιών επί
του πληθυσµού των Σφακίων που προσέφερε ο τίτλος του αρχικαπετάνιου στον κάτοχό του. Όπως ήταν σύνηθες στην οθωµανική
επαρχιακή διοίκηση της περιόδου, όποιος αναλάµβανε τη συλλογή
28. Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα», 249-251.
29. Για µια κριτική στις πηγές και την ιστορική προσέγγιση του Παπαδοπετράκη,
βλ. Σταυρινίδης, «Συµβολή», 229-230.
30. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 164.
31. «Ο φιλοπόλεµος αυτός λαός [οι Σφακιανοί], χωρίς να δείχνει απροκάλυπτα ότι
αγνοεί την επικυριαρχία του Σουλτάνου, αυτοκυβερνάται και δεν υπακούει παρά στον
δικό του καπετάνιο. Ο αξιωµατικός του πασά των Χανίων που έρχεται να εισπράξει
κάθε χρόνο το χαράτσι, οφείλει καταρχάς να αφήσει τα όπλα του στα σύνορα των Σφακίων. Τότε γίνεται δεκτός από τους τοπικούς προύχοντες, οι οποίοι και τον συνοδεύουν
στο κυριότερο χωριό της περιοχής. Εκεί ο καπετάνιος του αποδίδει τον οφειλόµενο
φόρο. Όταν η αποστολή του αξιωµατικού-εισπράκτορα περατωθεί, τον οδηγούν και
πάλι µέχρι τα όρια της περιοχής, µε τους ίδιους τύπους και τις ίδιες προφυλάξεις»· Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 50.
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των φόρων µιας περιοχής αυτοµάτως γινόταν και βασικός εντολοδόχος της τοπικής διοίκησης σ’ αυτήν.32 Στην περίπτωση δε των Σφακίων, που βρίσκονταν υπό βακουφικό καθεστώς και δεν υπέκειντο
στη δικαιοδοσία µαλικιανέ αγάδων και σουµπασήδων, ένα τέτοιο
αξίωµα εξασφάλιζε στον κάτοχό του όχι µόνο τον έλεγχο της είσπραξης των εσόδων ενός ολόκληρου ναχιγέ, αλλά και µια σειρά
προσόδων από τον τοπικό πληθυσµό για τις διάφορες υπηρεσίες
του.33 Τέλος, τον καθιστούσε υπεύθυνο και για την τήρηση της τάξης
και εκπρόσωπο των κατοίκων σε οποιαδήποτε επικοινωνία µε τη διοίκηση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που, όπως θα δούµε, η κατάκτηση
της θέσης αυτής επρόκειτο να γίνει το µήλο της έριδος για τις κυρίαρχες οικογένειες της περιοχής, να οδηγήσει σε ποικίλες αυθαιρεσίες και αιµατηρές συγκρούσεις.
Πρώτος αρχικαπετάνιος της περιοχής υποδείχθηκε από τους σφακιανούς καπετάνιους ο Κανάκης της οικογένειας των Πατέρων από
το χωριό Ασκύφου. Αυτός, ωστόσο, «λαβών... την διεύθυνσιν όλων
των Σφακίων παρεξετράπη εις αυθαιρεσίας καθ’ όλων ανεξαιρέτως
και εγένετο λίαν τυραννικός· ιδίως δ’ οι τρεις αυτού υιοί κατήντησαν
ανυπόφοροι». Αποτέλεσµα της παραπάνω συµπεριφοράς ήταν οι συντοπίτες τους να εξεγερθούν και να πυρπολήσουν πατέρα και γιους
µέσα στο ίδιο τους το σπίτι.34 Από αυτήν τη σύγκρουση επρόκειτο να
αναδειχθεί διάδοχος στο αξίωµα του αρχικαπετάνιου ο Ανδρουλής
Βολουδάκης της οικογένειας των Πατακών από το χωριό Ίµπρος, µια
32. Για περιγραφές του τρόπου λειτουργίας της διοίκησης της Κρήτης και την άρρηκτη σχέση της µε τη φοροσυλλογή, βλ. το κεφάλαιο 1 της παρούσας µελέτης και
Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 37-42.
33. Για παράδειγµα, σε µια διαταγή του ντεφτερντάρη Κρήτης του 1799 προς τους
κατοίκους της Χώρας Σφακίων αναφέρονται τα εξής: «αν τύχη κανείς να σας πειράξη,
να παίρνετε τον καπετάνιο σας να πχαίνετε στο Μουτεβελή-αγά σας και εκείνος να’
ρχεται απού το δίκιο σας και πάλε και εσείς όλοι σας να δίνετε του καπετάνιο σας τη
χρονιά του το[ν] κάθε χρόνο και ό,τι έξοδα του ακολουθήσουν εις το Μουτεβελή σας
απάνω να τα κάνετε ανέρριξη, να του τα δίνετε»· Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα»,
248. Η ανάληψη των υποχρεώσεων του µουτεβελή από τον αρχικαπετάνιο σήµαινε ότι
ο τελευταίος, πέρα από τα έσοδα που θα είχε από την κοινότητά του, γινόταν δικαιούχος και των προσόδων που παλαιότερα ανήκαν στον µουτεβελή και προέκυπταν από
τις υπηρεσίες του προς όλον τον ναχιγέ.
34. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 164.
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ισχυρή και φιλόδοξη προσωπικότητα.35 Ο περιηγητής Sieber, που συνάντησε τον Βολουδάκη το 1817, σηµειώνει πως υπερηφανευόταν ότι
είχε υπό τις διαταγές του στρατό 2.000 ανδρών, πληροφορία την
οποία πάντως ο αυστριακός συγγραφέας αµφισβητεί, υπολογίζοντας
τον αριθµό των στρατιωτών του περίπου στο µισό.36
Η ανάδειξη του Βολουδάκη στη θέση του αρχηγού των Σφακίων
οδήγησε την περιοχή σε έναν νέο κύκλο συγκρούσεων. Ο Παπαδοπετράκης αναφέρει πως ο Ανδρουλής, όπως και ο προκάτοχός του, σύντοµα άρχισε τις αυθαιρεσίες προσπαθώντας να υποτάξει πλήρως όσους
σφακιανούς καπετάνιους δεν αποδέχονταν την εξουσία του.37 Η αντιπαράθεση για την οικονοµική και πολιτική εξουσία των Σφακίων επρόκειτο να κλιµακωθεί το φθινόπωρο του 1817 όταν ο Βολουδάκης
συγκρούστηκε µε την κυρίαρχη στα χωριά Πατσιανός και Καλλικράτης οικογένεια των «Δαιµόνων».38 Είναι σ’ αυτό το χρονικό σηµείο
που ξεκινά το κατάστιχο KK.d.827, δίνοντάς µας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διαµάχη των δύο οικογενειών και τις συνέπειές της
για την ιστορία της περιοχής, αλλά και της Κρήτης γενικότερα.
Η οικογένεια των Γιωργάκηδων, Γιωργακάκηδων ή «Δαιµόνων»
είχε στην κεφαλή της τον Μάρκο ή «Πατσιανοµάρκο», όπως χαρακτηρίζεται στο κατάστιχο KK.d.827, Γιωργάκη. Σύµφωνα µε τον Παπαδοπετράκη, ο Βολουδάκης προσπάθησε για αρκετό χρονικό
διάστηµα να καταβάλει τον Μάρκο και τους δυο γιους του, τον
Γιώργη και τον Γιάννη,39 µε αποτέλεσµα να προκαλέσει πάνω από
δέκα φόνους Καλλικρατιανών.40 Οι Δαίµονες δεν άφησαν αναπάντητη την πρόκληση. Όπως µας πληροφορούν οι οθωµανικές πηγές,
στις αρχές Οκτωβρίου ο Βολουδάκης µαζί µε έναν άλλον καπετάνιο
35. Για τρία µέλη της οικογένειας Βολουδάκη, βλ. Παρλαµάς, «Ανέκδοτα έγγραφα»,
249-250.
36. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 259.
37. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 165.
38. Ο Καλλικράτης θεωρούνταν µετόχι του χωριού Πατσιανός· Price, Rackham, Kiel
και Nixon, “Sphakia”, 89.
39. Στο έγγρ. 7 αναφέρεται ως Ανδρουλής, ενώ στα 66 και 75 ως Γιάννης. Ο Ψιλάκης σηµειώνει το όνοµα Γιάννης, ενώ ο Παπαδοπετράκης τον αναφέρει ως Χαϊδεµένο·
Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 269· Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 202.
40. Ό.π., 165.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

111

ονόµατι Γιάννη ξεκίνησαν από το χωριό Καψοδάσος µε προορισµό
τον Καλλικράτη, την έδρα των αντιπάλων τους. Οι γιοι του Μάρκου
Γιωργάκη φαίνεται πως είχαν πληροφορηθεί την εν λόγω κίνηση και
τους είχαν στήσει καρτέρι µαζί µε δύο ακόµα συντρόφους τους.
Μόλις οι δύο καπετάνιοι πλησίασαν την κρυψώνα των Δαιµόνων, οι
τελευταίοι τους πυροβόλησαν και τους σκότωσαν.41
Η διαµάχη µεταξύ των Δαιµόνων και των Βολουδάκηδων δεν
ήταν µια συνηθισµένη οικογενειακή βεντέτα, αλλά είχε σκοπό την
επικράτηση ενός αδιαφιλονίκητου αρχικαπετάνιου των Σφακίων. Η
ανάµειξη και άλλων καπετάνιων στην υπόθεση µάλιστα φανερώνει
ότι πιθανώς είχαν δηµιουργηθεί διακοινοτικές συµµαχίες προς αυτήν
την κατεύθυνση.42 Εξάλλου, το ενδιαφέρον του δολοφόνου του Ανδρουλή Γιώργη Γιωργάκη να αναλάβει την αρχηγία των Σφακιανών
επρόκειτο να γίνει σαφές όταν στο ξεκίνηµα της Επανάστασης του
1821 διεκδίκησε και έλαβε τον τίτλο αυτόν από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στον Προύθο, όπου είχε καταφύγει αφού προδόθηκε από έναν
άλλον Σφακιανό.43 Δεν είναι διόλου απίθανο ο Γιωργάκης να πίστευε
ότι το αξίωµα του αρχικαπετάνιου θα του παραχωρούνταν επίσηµα
και από την οθωµανική εξουσία µόλις ο Βολουδάκης έβγαινε από τη
µέση. Όπως αποδείχτηκε όµως, ο Βαχίντ Πασάς είχε άλλη άποψη.
Η οθωµανική διοίκηση αντέδρασε αποφασιστικά στις παραπάνω
εξελίξεις, δείχνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να διαιωνίσει µια διοικητική πρακτική που, αν και προϊόν διεκδίκησης των ίδιων των Σφακιανών, φαινόταν να τους οδηγεί σε αιµατηρούς φατριασµούς. Ο
Βαχίντ βλέποντας την τραγική κατάληξη του Κανάκη αρχικά και του
Βολουδάκη στη συνέχεια, αποφάσισε ο τίτλος του αρχικαπετάνιου
των Σφακίων να καταργηθεί οριστικά.44 Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση
που προκρίθηκε, τους φόρους της περιοχής επρόκειτο να εισπράττει
και πάλι ένας µουσουλµάνος µουτεβελής. Στη θέση αυτή τοποθετήθηκε εκ νέου ο παλιός διαχειριστής της βακουφικής περιουσίας των
41. Έγγρ. 7, 8.
42. Έγγρ. 8, 77.
43. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 271· Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 203.
44. Ό.π., 165.
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Σφακίων, ο Αµπντουσαµέντ Εφέντι, µε ένα διάταγµα που καθιστούσε
σαφές ότι αυτός θα είχε λόγο για θέµατα τα οποία αφορούσαν όχι
µόνο τη φορολογία, αλλά και τη διοίκηση του ναχιγέ.45 Όσο για τους
Δαίµονες και τους συνεργούς τους, ο Βαχίντ στάθηκε αµείλικτος· όχι
µόνο δεν αναγνώρισε επίσηµα την επικράτησή τους επί του αντιπάλου τους, αλλά εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό, καταζητώντας τους
νεκρούς ή ζωντανούς στα Σφακιά, τον Μυλοπόταµο, το Αµάρι, τον
Άγιο Βασίλειο, το Ρέθυµνο, τον Κάστελλο, το Ατσιπόπουλο, τα
Χανιά, τον Αποκόρωνα, την Κίσαµο και το Σέλινο.46
Η ένταση µε την οποία διεξήχθη το ανθρωποκυνηγητό των Δαιµόνων αντανακλά τη βαρύτητα την οποία έδωσε στο ζήτηµα της δολοφονίας Βολουδάκη η οθωµανική εξουσία. Ο τελευταίος ήταν ο θεσµικά
αναγνωρισµένος εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής του, υπόλογος στην οθωµανική εξουσία και υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία και την απόδοση των φόρων ενός ολόκληρου ναχιγέ. Η δολοφονία
του άρα ξεπερνούσε τα στενά όρια µιας οικογενειακής βεντέτας και,
ως εκ τούτου, ερµηνεύτηκε ως πρόκληση κατά της τοπικής διοίκησης.
Μάλιστα η υπόθεση έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε σ’ αυτήν ενεπλάκη
και ο βαλής του Χάνδακα Ιµπραχίµ Χιλµί Πασάς, ο οποίος διέταξε την
αποστολή στρατιωτών για τον εντοπισµό των εγκληµατιών.47
Η ισχυρή στα Σφακιά οικογένεια των Γιωργάκηδων, από την άλλη,
αποφάσισε να µην παραδοθεί στους στρατιώτες του Βαχίντ, αλλά να ζητήσει τη στήριξη καπετανιλικιών µε τα οποία διατηρούσε καλές σχέσεις. Καθώς η καταδίωξη του Μάρκου, του Γιώργη και του Γιάννη
συνεχιζόταν, το κατάστιχο αποκαλύπτει ότι τον Δεκέµβριο του 1817
αυτοί είχαν καταφύγει στον ναχιγέ Ρεθύµνου, τον Μάιο του 1818 στα
χωριά Σπηλιά και Δρακόνα της Κισάµου και τον επόµενο µήνα στην
Ανώπολη των Σφακίων.48 Εκεί η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι τους δολοφόνους υπέθαλπαν ο πλοίαρχος Μανούσος και ο αδερφός του Γιώργης της οικογένειας των Δασκαλάκηδων ή Τσελεπήδων, τα ανίψια τού
45. Έγγρ. 67.
46. Έγγρ. 7, 8, 21, 66, 75.
47. Έγγρ. 21.
48. Έγγρ. 21, 66, 75. Για µια αφήγηση ενός γέροντα από το χωριό Δρακόνα που ίσως
σχετίζεται µε την καταδίωξη αυτή, βλ. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 171-172.
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περίφηµου Δασκαλογιάννη.49 Ο Βαχίντ Πασάς διέταξε την παράδοση
των δολοφόνων, εναντίον των οποίων στο µεταξύ είχαν απαγγελθεί και
κατηγορίες κλοπής και καταστροφής περιουσιών ραγιάδων του ναχιγέ,
ζητώντας επίσης, σε περίπτωση ανυπακοής, την παραδειγµατική τιµωρία των Δασκαλάκηδων και τη δήµευση της περιουσίας τους.50
Το γεγονός ότι η τοπική οθωµανική διοίκηση επέλεξε να επέµβει
τόσο δυναµικά στις ενδοχριστιανικές διενέξεις των Σφακίων επρόκειτο
να οδηγήσει τα πάθη στην περιοχή προς µια κλιµάκωση την οποία ο
ερευνητής δεν είναι δυνατό να αγνοήσει όταν µελετά τους λόγους που
οδήγησαν στο ξέσπασµα της Επανάστασης του 1821. Η εκ νέου εγκαθίδρυση ενός µουτεβελή ο οποίος θα αποτελούσε το µακρύ χέρι του
πασά στην περιοχή σίγουρα δεν ήταν ευχάριστη για τους Σφακιανούς,
όσο κι αν ήταν οι µεταξύ τους διενέξεις που είχαν προκαλέσει αυτήν
την εξέλιξη. Η δε αποστολή στρατιωτών και µουµπασίρηδων της διοίκησης στον Καλλικράτη, την Ανώπολη και σε περιοχές εντός και περιµετρικά των Σφακίων, αποτελούσε σαφή πρόκληση για τους εκεί
καπετάνιους, πόσω µάλλον όταν αυτή είχε ως αποτέλεσµα την καταδίωξη κάποιων από τα ισχυρότερα µέλη της τοπικής ελίτ.
Υπό το φως των νέων στοιχείων που περιέχει το κατάστιχο
KK.d.827 είναι πιο εύκολο να καταλάβουµε γιατί οι καταδιωκόµενοι
από το 1817, Δαίµονες και Τσελεπήδες πρωτοστάτησαν στην προετοιµασία της Επανάστασης που έλαβε χώρα λίγο αργότερα στην περιοχή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πρώτη φάση της
πολεµικής σύγκρουσης, ο Γιώργης Γιωργάκης επρόκειτο να αναγορευτεί σε αρχηγό του στρατού των Σφακιανών από τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, ενώ η οικογένειά του θα αναδείκνυε κάποιες από τις πιο
εµβληµατικές προσωπικότητες επαναστατών της εποχής.51 Αντί49. Για τα αδέρφια αυτά, βλ. ό.π., 178-180.
50. Έγγρ. 75.
51. Η οικογένεια των Γιωργάκηδων είχε πολλά µέλη και συγγενικούς οίκους οι οποίοι
στήριξαν ενεργά την οργάνωση της Επανάστασης στην Κρήτη κατά τα πρώτα της βήµατα. Για τον ξάδερφο του Γιώργη και του Γιάννη και ανιψιό του Μάρκου Γιωργάκη,
ηγούµενο της µονής Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερό και τον ρόλο του σ’ αυτή, βλ.
π.χ., Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 182-192. Για άλλους αγωνιστές από την ίδια οικογένεια, βλ. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 110.
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στοιχα οι Τσελεπήδες επρόκειτο να παίξουν τόσο τον ρόλο πρωτοστατούντων οπλαρχηγών όσο και εξοπλιστών των αγωνιστών στον
αγώνα τους κατά των οθωµανικών στρατευµάτων, αναλαµβάνοντας
την µεταφορά στα Σφακιά πολεµοφοδίων από την Οδησσό, την Κωνσταντινούπολη και άλλες περιοχές.52
Άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις
περιουσίες τους, ζώντας ως φυγάδες προκειµένου να διατηρήσουν
την ίδια τους τη ζωή, έχουν λίγα να χάσουν και είναι λογικό να εξωθούνται πιο εύκολα σε ριζοσπαστικές ενέργειες. Μάλιστα, όταν τα
άτοµα αυτά είναι επιφανή µέλη των κοινοτήτων µιας περιοχής και
ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στους πληθυσµούς της, ο αντίκτυπος των
ενεργειών τους είναι πιο εύκολο να αποκτήσει συλλογική διάσταση.
Σπάνια η εθνική ιστοριογραφία αναγνωρίζει πίσω από µια επαναστατική κίνηση και τέτοια κίνητρα,53 όµως ο ιστορικός δεν πρέπει να
ξεχνά ότι ακόµα και οι εθνικοί ήρωες έχουν την ανθρώπινή τους
πλευρά, η οποία δεν πρέπει να παραβλέπεται.
Εδώ για κανέναν λόγο δεν υποστηρίζεται ότι η σύγκρουση της τοπικής οθωµανικής εξουσίας µε ένα µέρος της οικονοµικής-διοικητικής
ελίτ των Σφακίων µπορεί από µόνη της να εξηγήσει το ξέσπασµα της
Επανάστασης του 1821 στην Κρήτη. Υπογραµµίζεται όµως ότι αυτή
δεν είναι δυνατό να αγνοείται ως θεµελιώδης παράγοντας διαµόρφωσης ισορροπιών, συµµαχιών και αντιπαλοτήτων στην περιοχή. Στην
ιστορική ανάλυση, όσο σηµαντικό ρόλο και αν παίζουν στοιχεία όπως
η αγάπη για τη θρησκεία και την πατρίδα, δεν είναι αρκετά για να ερµηνεύσουν πολύπλοκα ιστορικά φαινόµενα όπως η ανάδειξη εθνικοα52. Ό.π., 178-180, 182-183, 196, 198, 219, 296, 200, 202-204 και σποράδην· Καλλίνικος Κριτοβουλίδης, Αποµνηµονεύµατα του περί αυτονοµίας της Ελλάδος πολέµου των
Κρητών, Αθήνα 1859, 8, 16, 18 και σποράδην· Νικόλαος Β. Τωµαδάκης και Ανθούλα
Α. Παπαδάκη (επίµ.), Κρητικά Ιστορικά Έγγραφα, 1821-1830, τ. 1, Αθήνα 1974, 40-41.
53. Ο Ψιλάκης, π.χ., γράφει σχετικά µε τους Δαίµονες τα παρακάτω: «Πρωίµως οι εν
λόγω δύο αδελφοί Δαιµονάκιδες εκ των κακώσεων των ξεκουκουλώτων αποστάντες
ανήλθον επί τα όρη ως χαΐνιδες (αντάρται), οτέ µεν µόνοι, οτέ δε και άλλους τινάς
(αδερφωχτούς) µεθ’ εαυτών άγοντες»· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 269-270. Ωστόσο,
το κατάστιχο KK.d.827 καθιστά σαφές ότι κανένας εξισλαµισµένος (ξεκουκούλωτος)
δεν ευθυνόταν για τη φυγή των Δαιµόνων στα βουνά.
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πελευθερωτικών κινηµάτων. Η υποβάθµιση από την εθνική ιστοριογραφία της σηµασίας γεγονότων που συχνά σχετίζονται µε το στοιχείο
της τοπικής ιδιαιτερότητας, όπως οι διακοινοτικές διαµάχες, τα παιγνίδια εξουσίας και οι βεντέτες, στοχεύει στη δηµιουργία µιας αίσθησης συνοχής, οµοιοµορφίας και κοινών επιδιώξεων όσων πληθυσµών
συµµετείχαν σε ένα τόσο µεγάλο και πολυδιάστατο ιστορικό γεγονός
όσο η Επανάσταση του 1821. Η διάσταση αυτή είναι µεν σηµαντική
και υπαρκτή, αλλά δεν µπορεί να εκλαµβάνεται ως απόλυτο ερµηνευτικό εργαλείο, ειδικά όταν υπήρχαν τόσες κατά τόπους και ανά περιόδους διαφορετικές συνθήκες και συµφέροντα που συνέβαλαν στη
σύµπλευση οµάδων και ατόµων προς τον κοινό σκοπό της απόσχισης
από την οθωµανική εξουσία και της δηµιουργίας ενός ελληνικού
έθνους-κράτους. Το κατάστιχο KK.d.827 µάς προσφέρει µια ενδιαφέρουσα οπτική του ποιες ήταν αυτές οι συνθήκες στην περίπτωση των
Σφακίων λίγο πριν από την Επανάσταση. Στο ίδιο πνεύµα θα αναλυθεί στη συνέχεια ένα ακόµα ζήτηµα που αναφέρεται στο κατάστιχο,
το οποίο στην εθνική ιστοριογραφία έχει εκλάβει σχεδόν µυθικές διαστάσεις· η διαµάχη των χωριών Ασκύφου και Εµπρόσνερος και η ανάµειξη σ’ αυτή των µουσουλµάνων προυχόντων Αληδάκηδων.
Βεντέτες «υπέρ πίστεως και πατρίδος»;

Λίγες µουσουλµανικές προσωπικότητες έχουν αφήσει τόσο έντονα το σηµάδι τους στη λαϊκή µούσα και την εθνική ιστοριογραφία
της Κρήτης όσο ο περίφηµος «πυργοδεσπότης» Ιµπραχίµ Αληδάκης,
αγάς του Αποκόρωνα και άλλων περιοχών. Η ιστορία της δολοφονίας του έχει µείνει ανεξίτηλη κυρίως χάρη σε ένα τραγούδι που περιγράφει τη σύγκρουσή του µε τους Σφακιανούς του Καλλικρατιανού
παπα-Σήφη και συνδυάζεται συνήθως µε το αντίστοιχο «Τραγούδι
του Δασκαλογιάννη», το οποίο αφηγείται τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή της επανάστασης του 1770 στα Σφακιά.54
Σύµφωνα µε το τραγούδι, µια µέρα τα πρόβατα του παπα-Σήφη
54. Εµµανουήλ Βαρδίδης, Κρητικαί ρίµαι. Τα τραγούδια Δασκαλογιάννη και Αληδάκη,
Αθήνα 1888.
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πέρασαν τα όρια των βοσκότοπων που ανήκαν στον Αληδάκη, µε
αποτέλεσµα οι βοσκοί του τελευταίου να τα συγκεντρώσουν και να
τα οδηγήσουν στον Εµπρόσνερο. Ο Αληδάκης µη θέλοντας να δώσει
συνέχεια στο περιστατικό διέταξε την επιστροφή των ζώων στον
παπα-Σήφη. Παρ’ όλα αυτά ο τελευταίος, εκλαµβάνοντας την παραπάνω ενέργεια ως πρόκληση, επέδραµε στις µαδάρες και τα µιτάτα
του αγά, δολοφονώντας πολλούς από τους βοσκούς του, λεηλατώντας και αρπάζοντας όλα τα πρόβατα και τα τυροκοµικά προϊόντα που
βρίσκονταν εκεί. Στη συνέχεια, µε τη συνδροµή των Ασκυφιωτών,
επιτέθηκε στον Εµπρόσνερο και, µετά από µια οµηρική µάχη, κατέλαβε τον πύργο σκοτώνοντας τον Αληδάκη και όσους ήταν µέσα.
Μετά τη νίκη τους, για δύο µέρες οι Σφακιανοί λεηλατούσαν το
χωριό και τις γύρω περιοχές, καταφεύγοντας τελικά στο Ασκύφου,
όπου µοίρασαν µεταξύ τους τα λάφυρα.55
Μολονότι υπάρχει η πιθανότητα το τραγούδι να δηµιουργήθηκε
την ίδια περίοδο µε τα γεγονότα που περιγράφει, δηµοσιεύτηκε περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα και φαίνεται να περιέχει αρκετές µεταγενέστερες προσθήκες. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι η αφήγησή του παρουσιάζει µεγάλα προβλήµατα σε σχέση τόσο
µε τον χρόνο της σύγκρουσης των δύο πλευρών όσο και µε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σ’ αυτή. Κάποιες από τις ανακρίβειες αυτές
επισηµαίνονται από την εθνική ιστοριογραφία, ενώ αναδεικνύονται
και από αναφορές που βρίσκουµε στο περιηγητικό έργο του Pashley.
Όπως σηµειώνει ο Παπαδοπετράκης και ο Ψιλάκης, ο παπα-Σήφης
είχε αιχµαλωτιστεί και σκοτωθεί από τα οθωµανικά στρατεύµατα
κατά την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη και άρα ήταν αδύνατο να
είχε συµµετάσχει στη µάχη που κατέληξε στην καταστροφή του πύργου, αν, όπως σηµειώνεται στο τραγούδι, αυτή έλαβε χώρα µετά το
1773.56 Επίσης, ο εν λόγω σφακιανός καπετάνιος ήταν από το χωριό
Καλλικράτης και όχι από το Ασκύφου και ως εκ τούτου δεν εξηγείται πώς οι Ασκυφιώτες καταλήγουν να επιτίθενται στον Εµπρόσνερο.
55. Ό.π., 39-55· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 147-152· Παπαδοπετράκης, Ιστορία,
166-170.
56. Για την αιχµαλωσία του παπα-Σήφη, βλ. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 113.
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Ως εκ τούτου οι συγγραφείς υποθέτουν ότι η σύγκρουση ΣφακιανώνΑληδάκη συνέβη «µικρόν προ της επαναστάσεως και επανελήφθη 3
έτη µετ’ αυτήν», ότι δηλαδή αποτελούνταν όχι από ένα, αλλά από
δύο περιστατικά, στο πρώτο από τα οποία συµµετείχε ο παπα-Σήφης
µε τους Καλλικρατιανούς και στο δεύτερο οι Ασκυφιώτες.57 Ο Pashley που επισκέφτηκε τον Εµπρόσνερο στις αρχές της δεκαετίας του
1830, από την άλλη, τοποθετεί χρονικά τον θάνατο του Αληδάκη στη
διάρκεια των εχθροπραξιών που έλαβαν χώρα κατά την Επανάσταση
του Δασκαλογιάννη.58
Όποτε και αν έλαβε χώρα αυτή η διαµάχη Ασκύφου-Εµπρόσνερου, το σίγουρο είναι ότι όχι µόνο δεν έλαβε τέλος µε τη δολοφονία
του Ιµπραχίµ Αληδάκη και την καταστροφή του πύργου του, αλλά
συνεχίστηκε µέχρι το 1821. Τον Ιµπραχίµ διαδέχθηκε µετά τον θάνατό του ως αγάς του χωριού ο γιος του, του οποίου το όνοµα δεν σώζεται στις πηγές.59 Αυτές ωστόσο µαρτυρούν µια ακόµα επίθεση κατά
του Εµπρόσνερου, µε δράστες και αυτήν τη φορά τους κατοίκους του
Ασκύφου, οι οποίοι κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης του 1821
πολιόρκησαν εκ νέου τον πύργο µε τη συνδροµή αγωνιστών από το
χωριό Ίµπρος. Κατά την πολιορκία ο γιος του Αληδάκη µε τη φρουρά
του αµύνθηκε για αρκετό διάστηµα έως ότου τελικά υποχώρησε στο
Ρέθυµνο εγκαταλείποντας τον πύργο στους επαναστάτες, που τον λεηλάτησαν για άλλη µια φορά.60
Μολονότι µόνο το δεύτερο περιστατικό µπορεί µε σιγουριά να τοποθετηθεί χρονικά στο πλαίσιο µιας θρησκευτικής σύγκρουσης στην
περιοχή, στην εθνική ιστοριογραφία και το πρώτο περιστατικό πα57. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 132-133, 166, 169. Τη θεωρία αυτή ασπάζεται και ο
Ψιλάκης· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 147-152.
58. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 169.
59. Σύµφωνα µε τον Ψιλάκη, διάδοχος του Ιµπραχίµ δεν ήταν ο γιος του, αλλά ο
Μεχµέντ Γενίτσαρης, ο οποίος εκτελέστηκε από τον Οσµάν Πασά τον Πνιγάρη το 1812
αφού πολιορκήθηκε στον ίδιο πύργο· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 191-193· Μουρέλλος, Ιστορία, 319. Μολονότι η εκτέλεση του Γενίτσαρη επιβεβαιώνεται από τον
Tancoigne, καµιά πηγή δεν τον αναφέρει ως κύριο του πύργου στον Εµπρόσνερο· Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 87.
60. Ό.π., 87· Κριτοβουλίδης, Αποµνηµονεύµατα, 12, 17-20, 24-25, 44· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 362-363, 367, 390· Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 211-212.
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ρουσιάζεται µε αντίστοιχο τρόπο. Ο παπα-Σήφης αποτελεί για την τελευταία µια ηρωική προσωπικότητα µε ηγετικό ρόλο κατά την πρώτη
µεγάλη επανάσταση των Σφακίων εναντίον της οθωµανικής κυριαρχίας, ενώ η φιγούρα του Αληδάκη αντίστοιχα ενσαρκώνει τον δυνάστη
οθωµανό µεγαλογαιοκτήµονα, ο οποίος «εµάστιζε και κατετυράννει
σύµπασαν την επαρχίαν Αποκορώνων και τα πλησιάζοντα µέρη της
Κυδωνίας», έχοντας την αξίωση να επιβάλει το ίδιο καταπιεστικό καθεστώς και στα «φιλελεύθερα» Σφακιά.61 Καθώς στην εθνική αφήγηση
τον ρόλο αυτόν κληρονοµεί µετά τον θάνατο του Ιµπραχίµ ο γιος του,
δηµιουργείται έντονα στον αναγνώστη η αίσθηση της συνέχειας µεταξύ των δύο περιστατικών και, µολονότι χωρίζονται χρονικά από απόσταση µισού αιώνα, τελικά τοποθετούνται στο ίδιο ερµηνευτικό
πλαίσιο που θέλει τους καταπιεσµένους χριστιανούς να µάχονται για
την ελευθερία τους απέναντι στον οθωµανό δυνάστη.62
Στα δύο αυτά περιστατικά προστίθεται ένα τρίτο, το οποίο περιγράφεται στο κατάστιχο KK.d.827 και µας δίνει νέα ενδιαφέροντα
στοιχεία για τη σύγκρουση των χωριών Ασκύφου και Εµπρόσνερου.
Σύµφωνα µε το κατάστιχο, στις 15 Οκτωβρίου του 1818 ο σούµπασης, ο τοποτηρητής δηλαδή, του νοµέα των φόρων του χωριού Εµπρόσνερος ανέφερε στη διοίκηση της δυτικής Κρήτης πως κάποιοι
Σφακιανοί συγκεντρώθηκαν έξω από το χωριό του έτοιµοι να συγκρουστούν µε τους εκεί κατοίκους «σαν να βρίσκονταν σε πόλεµο»
(haric-i karyeye cumhur ile çıkub ceng eder gibi gavga ihdasından
hazer eylemek lâzimeden iken). Από τις πηγές καθίσταται σαφές ότι
του συµβάντος είχε προηγηθεί ένα περιστατικό ζωοκλοπής µε υπεύθυνους κάποιους κατοίκους του χωριού Ασκύφου. Επίσης γίνεται κατανοητό ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο του σούµπαση,
61. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 166.
62. Για τον θάνατο του πατέρα Αληδάκη, π.χ., διαβάζουµε: «Το γεγονός του θανάτου
του τροµερωτέρου γιανιτσάρου κ’ η απαλλαγή των γύρω επαρχιών από τον τύραννο
αυτό... δεν πρέπει να κριθή στενά και µόνο από την άποψι του γλυτωµού ενός τµήµατος της Κρήτης από ένα πιεστή. Αλλοιώτικα πρέπει να το δούµε. Ως νέα εκδήλωσι του
ηρωϊκού λαού των Σφακιών που δεν είχε ακόµα ανασάνει από το µαρτυρικό δρόµο του
πάνω στα βουνά που κυνηγούσε κ’ εκυνηγότανε απ’ τον αναρίθµητο εχθρό»· Μουρέλλος, Ιστορία, 222.
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ο οποίος φαινόταν να µην είναι σε θέση ούτε να συλλάβει τους σφακιανούς εγκληµατίες ούτε να συγκρατήσει την εκδικητική µανία των
κατοίκων του χωριού για το οποίο ο ίδιος ήταν υπεύθυνος. Για την
ακρίβεια στην αναφορά του σηµειώνει πως, ως απάντηση στην παραπάνω πρόκληση, µια οµάδα 50-60 ατόµων από τον Εµπρόσνερο µε
αρχηγό έναν βοσκό έφτασαν στα σύνορα των Σφακίων µε πρόθεση
να πάρουν τον νόµο στα χέρια τους και να κάψουν το αντίπαλο χωριό
(hodbehod karye ihrak ederiz). Ο τοποτηρητής, αναγνωρίζοντας την
αδυναµία του να σταµατήσει την επερχόµενη καταστροφή, κατέφυγε
στο ντιβάνι του Βαχίντ Πασά, ζητώντας τη µεσολάβησή του και δίνοντας στη διοίκηση τα ονόµατα όσων Σφακιανών φηµολογούνταν
ότι συµµετείχαν στις ενέργειες αυτές.63
Την ηµέρα εκείνη η διοίκηση έστειλε στην περιοχή τον αρχηγό της
ιδιωτικής φρουράς του πασά (ντελίλµπαση) µαζί µε δύο διατάγµατα.
Το ένα απευθυνόταν στον Εµπρόσνερο και το άλλο στο Ασκύφου. Σ’
αυτά ζητούνταν να διευκρινιστεί ο ακριβής λόγος της διένεξης, να
αναζητηθεί και να συλληφθεί ο κάτοικος του Ασκύφου που ευθυνόταν για τη ζωοκλοπή και να εντοπιστούν οι κάτοικοι του Εµπρόσνερου που προσπάθησαν να κινηθούν κατά του Ασκύφου.64 Η επέµβαση
της διοίκησης φαίνεται πως έφερε άµεσα αποτελέσµατα. Ο ντελίλµπασης µέσα σε τρεις µέρες κατάφερε να αποσπάσει έγγραφες δηλώσεις υποταγής από τα δύο χωριά, οι οποίες έδιναν τέλος στη
σύγκρουση. Οι κάτοικοι του Ασκύφου δήλωσαν ενώπιον του µουτεβελή των Σφακίων Αµπντουσαµέντ και του απεσταλµένου κλητήρα
(µουµπασίρη) του πασά ότι δεν έχουν καµία διένεξη µε τον Εµπρόσνερο, δηλώνοντας ότι, αν τους ζητούνταν, θα παρουσιάζονταν όλοι
αµέσως ενώπιον του Βαχίντ (taleb buyurırlar ise derakab cümlemiz
varırız deyü).65 Οι δε κάτοικοι του Εµπρόσνερου ισχυρίστηκαν ενώπιον του ίδιου µουµπασίρη ότι δεν έχουν αντιδικία µε τους Σφακιανούς και δήλωσαν πως δεν θα προσπαθήσει κανείς τους να πάρει
εκδίκηση για τη ζωοκλοπή. Επίσης, δεσµεύτηκαν ότι στο εξής για
63. Έγγρ. 138.
64. Έγγρ. 137, 139.
65. Έγγρ. 139.
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όποιο πρόβληµα προκύπτει µε τους Σφακιανούς, ακόµα και αν οι τελευταίοι γίνουν υπαίτιοι βεντετών, θα στέλνεται αρζουχάλι προς τον
πασά και θα ζητείται η έγκρισή του πριν από οποιαδήποτε ενέργειά
τους. Στο τέλος του εγγράφου αυτού αναφέρεται µάλιστα ότι µεταξύ
των δύο χωριών υπογράφτηκε ειρηνευτική συµφωνία (beynlerinde
akd-ı musâlaha olındığını), η οποία καταχωρήθηκε στα κατάστιχα του
ναΐπη Αποκόρωνα και στάλθηκε στο ντιβάνι του πασά.66
Τα νέα αυτά έγγραφα, συνδυαζόµενα µε όσα ήδη γνωρίζαµε για
την ιστορία της σύγκρουσης Εµπρόσνερου-Ασκύφου, θέτουν ορισµένες νέες παραµέτρους στην ανάλυση του θέµατος, δηµιουργώντας εύλογους προβληµατισµούς ως προς την πληρότητα του
υπάρχοντος ερµηνευτικού πλαισίου. Οι παράµετροι αυτές αφορούν
τη σηµασία της κουλτούρας της βεντέτας στην περιοχή, τον ρόλο
που έπαιζε η θρησκευτική ταυτότητα σ’ αυτήν και τον ρόλο των οθωµανικών αρχών σε τέτοιες συγκρούσεις.
Ο Robert Pashley, λίγο µετά το τέλος της Επανάστασης του 1821,
είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε κάποιους από τους αυτοεξόριστους στο Ναύπλιο οπλαρχηγούς των Σφακίων, µεταξύ των οποίων
και ο Μανούσος Βαρδουλάκης από την Ανώπολη. Εντυπωσιασµένος
από τις ιστορίες του τελευταίου για τα Σφακιά, ο Άγγλος θεώρησε
σκόπιµο να παραθέσει στο έργο του ένα απόσπασµα από όσα άκουσε
ώστε «να καταδειχθεί ο τρόπος σκέψης και συµπεριφοράς σ’ αυτήν
την περιοχή». Αυτό που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η παράδοση της βεντέτας στην οποία αφιερώνει αρκετές σελίδες. Αφού
κάνει αναφορά στα άτοµα που ο Βαρδουλάκης είχε σκοτώσει ή τραυµατίσει µε την αιτιολογία ότι «έτσι είναι το έθιµο» και ότι πρόκειται
για µια «φυσική και αξιέπαινη πρακτική», ο Pashley συνεχίζει σηµειώνοντας ότι «όχι µόνο υπήρχαν έριδες που διαιωνίζονταν κατ’
αυτόν τον τρόπο εντός των οικογενειών και µεταφέρονταν κληρονοµικά από πατέρα σε παιδί, αλλά έως και συγκεκριµένα χωριά βρίσκονταν διαρκώς σε αντιπαλότητα και έφταναν στο σηµείο να
διεξάγουν πόλεµο µεταξύ τους». Στη συνέχεια αναφέρει µια λίστα
66. Έγγρ. 137.
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χωριών στα Σφακιά που µαστίζονταν από διακοινοτικές βεντέτες και
τους λόγους που τα είχαν οδηγήσει σ’ αυτές, για να προσθέσει ότι «η
χρήση [της βεντέτας] δεν περιοριζόταν µε κανέναν τρόπο µόνο στα
Σφακιά, µολονότι φαίνεται πως εδώ παρουσιάζεται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νησιού, γεγονός
που κάνει κάθε Σφακιανό ιδιαίτερα περήφανο για την πατρίδα του».67
Η κουλτούρα της βεντέτας, την ύπαρξη της οποίας καταγράφουν
οι πηγές που αφορούν την Κρήτη πολύ πριν από την οθωµανική κατάκτηση και η οποία εξακολουθεί έως σήµερα,68 δεν είχε ισχύ µόνο
στις περιπτώσεις δολοφονιών. Οι ζωοκλοπές αποτελούσαν έναν από
τους βασικότερους λόγους για την εµφάνιση διαρκών διακοινοτικών
αντιπαλοτήτων και σχέσεων προστασίας. Ο Pashley, για παράδειγµα,
σηµειώνει για τον Βαρδουλάκη ότι οικειοποιούνταν το 1/10 των προβάτων των κατοίκων των χωριών Άγιος Ιωάννης και Αγία Ρουµέλη,
τους οποίους µάλιστα αποκαλούσε «ραγιάδες του», προκειµένου να
τους προσφέρει προστασία από επιδροµές. Εκτός τούτου πουλούσε
υπό τους ίδιους όρους εκβιαστικά προστασία και σε πολλούς µουσουλµάνους της περιοχής γύρω από τα Σφακιά (Ρίζα), πρακτική χάρη
στην οποία είχε αποκτήσει µεγάλη περιουσία, αυξάνοντας τα πρόβατά του από µόλις δύο, όταν ξεκινούσε τη «σταδιοδροµία» του, σε
χίλια πριν από την Επανάσταση.69
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι βεντέτες στα αµιγώς χριστιανικά Σφακιά θα ήταν παράλογο να συνδεθούν µε θρησκευτικές διαµάχες. Αντίθετα, όπως αναλύει και ο Pashley στο έργο του, κυριότερα
αίτιά τους ήταν οι ζωοκλοπές και διάφορα εγκλήµατα τιµής.70 Τι γί-

67. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 245-251. Για την περιγραφή µιας βεντέτας στα
Σφακιά, βλ. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 173.
68. Για όσα έγγραφε ο Giacomo Foscarini σχετικά µε τις βεντέτες στα Σφακιά το
1573, βλ. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 245. Για το φαινόµενο όπως παρουσιάζεται στη
σηµερινή του µορφή, βλ. Aris Tsantiropoulos, “Collective Memory and Blood Feud; the
Case of Mountainous Crete”, Crimes and Misdemeanours 2/1 (2008), 60-80 και του
ίδιου, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κεντρική Κρήτη, Αθήνα 2004.
69. Ό.π., 249.
70. Ό.π., 245-251.
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νεται όµως όταν το ένα από τα δύο χωριά που συγκρούονταν ήταν
αµιγώς χριστιανικό ενώ το άλλο περιείχε µεικτό θρησκευτικό πληθυσµό, όπως συνέβαινε στην περίπτωση Ασκύφου και Εµπρόσνερου; Στην περίπτωση της διένεξης του 1818, οι οθωµανικές πηγές
όχι µόνο δεν υπαινίσσονται την ύπαρξη κάποιου θρησκευτικού κινήτρου, αλλά την περιγράφουν ως «βεντέτα» (dem dâvaları) και καθιστούν σαφές ότι επρόκειτο για ξεκαθάρισµα λογαριασµών συνδεόµενο µε περιστατικά ζωοκλοπής. Σε µια αντίστοιχη ερµηνεία όµως
παραπέµπει και η σύγκρουση των δυο χωριών στις αρχές της δεκαετίας του 1770 η οποία, αν αποκαθαρθεί από τις ποµπώδεις ιδεολογικές αναφορές που της προσδίδει η µετέπειτα εθνική ιστοριογραφία,
στην πραγµατικότητα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά µιας βεντέτας:
ξεκίνησε από µια διένεξη για βοσκοτόπια η οποία ερµηνεύτηκε ως
ζωοκλοπή, απαντήθηκε µε µια λεηλασία και δολοφονίες και κλιµακώθηκε µε µια αιµατηρή µάχη.
Ο µη θρησκευτικός χαρακτήρας της τελευταίας περίπτωσης αποδεικνύεται από το ότι οι κάτοικοι του Εµπρόσνερου, χριστιανοί και
µουσουλµάνοι, ενεπλάκησαν συνολικά στη σύγκρουση µε τους
Ασκυφιώτες. Η αδυναµία της εθνικής ιστοριογραφίας να κατανοήσει
ότι οι χριστιανοί κάτοικοι του Εµπρόσνερου, αντί να συνταχθούν µε
τους Σφακιανούς, επέλεξαν να πολεµήσουν πλάι στους συγχωριανούς τους µουσουλµάνους προκειµένου να σώσουν τις περιουσίες
τους φανερώνει τα προβλήµατα της προσέγγισης αυτής. Άλλες φορές
αυτή η στάση ερµηνεύεται ως το αποτέλεσµα διαταγών του Αληδάκη71 και άλλες φορές ως έλλειψη πίστης ή τάση προς εξισλαµισµό.72 Η τελευταία αυτή θέση ωστόσο περισσότερο συµβάλλει στην
ηθική νοµιµοποίηση της δολοφονίας χριστιανών από χριστιανούς
που έλαβε χώρα κατά την επίθεση των Σφακιανών στον Εµπρόσνερο
71. «... από τον αγάτωνε ήσα δασκαλεµένοι»· Βαρδίδης, Κρητικαί ρίµαι, 44.
72. «Ήρξατο [οΑληδάκης] τοίνυν στρατολογών αφ’όλης της Κρήτης Μωαµεθανούς
άµα τε και χριστιανούς, µόνο κατ’ όνοµα»· Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 169. «Δεν είναι
απίθανον τούτο [η συµµετοχή χριστιανών στον αγώνα κατά των Σφακιανών], διότι και
εκ των Ριζιτών αντεφέροντό τινες κατά των Σφακιανών και ουκ ολίγοι των ηµετέρων
µετά την δείνωσιν των πραγµατων µετά Δασκαλογιάννην καταγράφοντο εν τοις τάγµασι των γιανιτσάρων ως ορτάκιδες»· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 150.
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παρά στην όποια εξήγησή της.73 Τέλος, χαρακτηριστική αυτής της
προσέγγισης είναι και η αδυναµία ερµηνείας της ουδέτερης στάσης
των γύρω χωριών, τα οποία φυσικά ουδεµία σχέση ήθελαν να έχουν
µε τη βεντέτα του Ασκύφου µε τον Εµπρόσνερο. Για την απάθεια
αυτή ο Παπαδοπετράκης σηµειώνει µε έκπληξη· «Αξιοπερίεργος η
διαγωγή όλων των εν Αποκορώνοις Μωαµεθανών. Άπαντες ίσταντο
θεώµενοι την καταστροφήν του Αληδάκη και τόσων άλλων, αλλ’ ουδείς εκινήθη εις βοήθειαν! Τούτο µένει εις ηµάς ανεξήγητον».74
Διαφορετική είναι όµως η περίπτωση της πολιορκίας του πύργου
του γιου Αληδάκη το 1821. Εκεί είναι πολύ πιο εµφανής ο θρησκευτικός χαρακτήρας της σύγκρουσης, που υπογραµµίζεται άλλωστε και
από την ένταξη των χριστιανών του Εµπρόσνερου στο πλευρό των
επαναστατών.75 Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως πρέπει και πάλι να
παραβλέπεται ο ρόλος της χρόνιας διαµάχης των δύο χωριών, η οποία
είναι απίθανο να είχε ξεχαστεί µέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια από
την τελευταία καταγεγραµµένη διένεξή τους.76
Ένα δεύτερο ερώτηµα που τίθεται έχει να κάνει µε το µέγεθος της
απειλής που αποτελούσε για τα Σφακιά η γειτονική παρουσία των
Αληδάκηδων. Το γεγονός ότι οι τελευταίοι ήταν µεγαλογαιοκτήµονες τα κτήµατα των οποίων στερούσαν ένα µέρος των βοσκοτόπων
της περιοχής του Αποκόρωνα από τους Σφακιανούς µπορούσε πράγµατι να αποτελεί πρόκληση για τα γειτονικά χωριά που διεκδικούσαν τον ίδιο ζωτικό χώρο. Ωστόσο, διαβάζοντας τα έγγραφα του
73. Η µόνη κριτική υπόθεση απέναντι στο ζήτηµα της συµµετοχής χριστιανών στον
αγώνα των Σφακιανών διατυπώνεται σε ένα µικρό απόσπασµα από τον Μουρέλλο, ο
οποίος αναφέρει ότι «µπορεί να µην ήταν ψέµµα, εκτός αν το δηµιούργησαν οι Σφακιανοί για να δηµιουργήσουν την αρπαγή και των χριστιανικών σπιτιών του Μπροσνέρου αργότερα». Πάντως και αυτή η πιθανότητα παρουσιάζεται από τον συγγραφέα
ως µάλλον µικρή· Μουρέλλος, Ιστορία, 222.
74. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 170.
75. Για ονόµατα χριστιανών αγωνιστών του 1821 από τον Εµπρόσνερο, βλ., π.χ.,
Κριτοβουλίδης, Αποµνηµονεύµατα, 10, 13.
76. Ο Κριτοβουλίδης αναφερόµενος στη δεύτερη πολιορκία του πύργου του Αληδάκη από τους Ασκυφιώτες τονίζει τις κακές σχέσεις του αγά µε το Ασκύφου: «Ο κύριος του πύργου Οθωµανός Αλιδάκης καλούµενος ήτον εκ των ευπόρων της Κρήτης εις
κτήµατα και εις ποίµνια µάλλον, µε τον οποίον είχον πάντοτε επιβλαβείς έριδας οι ορεσίβιοι Σφακιανοί, και προ πάντων οι γείτονες Σκυφιώται»· ό.π., 17.
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καταστίχου KK.d.827, κάποιος εύλογα αναρωτιέται αν ο ρόλος του
υποκινητή στις διενέξεις Σφακιανών-Εµπρόσνερου που τους αποδίδεται παραδοσιακά στις ελληνικές πηγές ήταν πράγµατι τόσο σηµαντικός. Στα έγγραφα 137-140 που αναφέρονται στη διένεξη του
1818, για παράδειγµα, δεν σηµειώνεται καµία ανάµειξη του αγά της
περιοχής. Μάλιστα, ο διορισµένος στον Εµπρόσνερο τοποτηρητής
του, στον οποίο γίνεται αναφορά, όχι µόνο δεν φαίνεται να ρίχνει
λάδι στη φωτιά, αλλά κάνει ό,τι µπορεί για να εµποδίσει τη σύγκρουση των δύο χωριών. Για την ακρίβεια, οι πηγές σηµειώνουν ότι,
µετά την κλοπή ζώων από τους Σφακιανούς, η πρωτοβουλία της επίθεσης πάρθηκε όχι από τον µουσουλµάνο γαιοκτήµονα και τους
υπαλλήλους του, αλλά από έναν βοσκό του Εµπρόσνερου, πιθανώς
τον άνθρωπο του οποίου τα πρόβατα είχαν κλαπεί, και κάποιους δεκάδες συγχωριανούς του. Ο δε σούµπασης παρουσιάζεται όχι µόνο
να προτρέπει τη διοίκηση να συλλάβει τους ζωοκλέφτες Σφακιανούς,
αλλά και να καταδίδει τους κατοίκους του χωριού του που έδιναν συνέχεια στη βεντέτα.
Άλλωστε, ακόµα και αν εξετάσουµε την υπόθεση θεσµικά, οι
ισχυρισµοί των ελληνικών πηγών ότι ο Αληδάκης έκτισε τον πύργο
του στον Εµπρόσνερο µε σκοπό να αναγκάσει τους Σφακιανούς να
εργάζονται γιʼ αυτόν ως δουλοπάροικοι, «ηµερονυκτίως δε εορτάς
τε και µή... νέοι και γέροντες, γυναίκες και παιδία εις λίαν επιπόνους
αγγαρείας υπ’ αυτού»77 φαίνονται εντελώς άτοποι. Μια τέτοια επεκτατική κίνηση θα ερχόταν σε απευθείας σύγκρουση µε τα δικαιώµατα της σουλτάνας στην περιοχή και θα παραβίαζε το ιδιαίτερο
βακουφικό καθεστώς της, θεµατοφύλακες του οποίου, όπως είδαµε,
ήταν την εποχή εκείνη τόσο ο τοπικός µουτεβελής όσο και ο απευθείας διοριζόµενος από την Κωνσταντινούπολη ντεφτερντάρης του
νησιού. Αντίθετα, η κατασκευή του πύργου γίνεται πολύ πιο εύκολα
κατανοητή αν ληφθούν υπόψη όσα ανέφερε ο Βαρδουλάκης σχετικά
µε την ανασφάλεια την οποία προκαλούσαν οι Σφακιανοί ως ζωοκλέφτες στις περιοχές που συνόρευαν µε τα Σφακιά.
77. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 148. Επίσης, βλ. Παπαδοπετράκης, Ιστορία, 166167.
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Συµπερασµατικά, σηµειώνεται πως, για άλλη µια φορά, η αποκλειστική χρήση ενός εθνικού-θρησκευτικού ερµηνευτικού πλαισίου κρίνεται ανεπαρκής για την κατανόηση της ιστορίας της προεπαναστατικής
δυτικής Κρήτης. Παράγοντες όπως οι βεντέτες, που βασίζονταν σε µια
κυρίαρχη στην περιοχή τοπική κουλτούρα, είναι λάθος να υποβαθµίζονται στην ιστορική ανάλυση, καθώς έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τοπικών συγκρούσεων και µπορούσαν σε κάποιες περιπτώσεις
να επισκιάζουν το θρησκευτικό αίσθηµα των κατοίκων της.78
Η Επανάσταση του 1821 φαίνεται να δηµιούργησε νέες συνθήκες
που ανέτρεψαν τις υπάρχουσες ισορροπίες στην περιοχή, προτάσσοντας το θρησκευτικό και µειώνοντας το τοπικιστικό αίσθηµα των χριστιανών του νησιού. Αυτή όµως είναι µια εξέλιξη που δεν πρέπει να
θεωρείται δεδοµένη και για προηγούµενες περιόδους. Άλλωστε ο Pashley αναφερόµενος στις βεντέτες της περιοχής των Σφακίων σηµειώνει· «Η ύπαρξη τέτοιων φατριασµών σε πολλές οικογένειες των
Σφακίων θα είχε παραλύσει σε µεγάλο βαθµό τους αγώνες των κρητών
επαναστατών ενάντια στους µουσουλµάνους το 1821. Η Ανατολική Εκκλησία, ωστόσο, καλεί τα τέκνα της να “αδερφοποιηθούν”· και η πνευµατική σχέση στην οποία εισέρχονται µε αυτόν τον τρόπο είναι τόσο
σηµαντική και ιερή που, όπως λέγεται, αποτρέπει για πάντα τον γάµο
µεταξύ αυτών που συνδέονται άµεσα µε τα αδερφοποιηµένα άτοµα.
Αυτή η θρησκευτική τελετή λάµβανε χώρα µαζικά µεταξύ των ορεσίβιων Σφακιανών το 1821, και µόνο έτσι µπόρεσαν να συγχωρέσουν
όλες τις αµοιβαίες έχθρες και να συνεργαστούν εγκάρδια σε κάθε απόπειρά τους να βλάψουν τον κοινό τους εχθρό, τους µουσουλµάνους».79
78. Για τη σηµασία που είχε η εντοπιότητα στη διαµόρφωση µιας κοινής ταυτότητας
των µουσουλµάνων και των χριστιανών της Κρήτης, βλ. Vassilis Dimitriadis, “Conflicts of Interests in Crete between Local Muslims and the Central Government in Istanbul during the Greek War of Independence, 1821-28”, στο A. Anastasopoulos και E.
Kolovos (επιµ.), Ottoman Rule and the Balkans, 1750-1850; Conflict, Transformation,
Adaptation. Proceedings of an International Conference Held in Rethymno, Greece,
13-14 December 2003, Ρέθυµνο 2007, 210.
79. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 248. Βέβαια οι ελληνικές πηγές δείχνουν ότι οι έριδες τόσο εντός των Σφακίων όσο και µεταξύ Σφακιανών και άλλων χριστιανών αγωνιστών δεν έπαψαν ούτε µετά το ξέσπασµα της επανάστασης του 1821. Βλ., π.χ.,
Τωµαδάκης και Παπαδάκη, Κρητικά Ιστορικά Έγγραφα, τ. 1, 36-38, 87-88, 97-98.
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Γενίτσαροι, εγκληµατικότητα και εξεγέρσεις

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, η θρησκευτική βία
είναι ένα εξαιρετικά προσφιλές θέµα της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας. Στα περισσότερα έργα της ο µουσουλµανικός πληθυσµός
της Κρήτης, µέσω της ταύτισής του µε τους γενίτσαρους του νησιού,
ενδύεται τον ρόλο ενός κατοχικού στρατού που καταδυνάστευε τους
κατακτηµένους χριστιανούς. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι η πλειονότητα των συγγραφέων που αναπαράγουν αυτό το σχήµα αναγνωρίζουν παράλληλα την ντόπια καταγωγή των µουσουλµάνων της
Κρήτης. Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι η παράδοξη εικόνα
του «ντόπιου εισβολέα» χρησιµοποιήθηκε και σε άλλες ιστοριογραφίες εθνών-κρατών που αναδύθηκαν από τους κόλπους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και είχαν, όπως και η Κρήτη, µεγάλους
πληθυσµούς εξισλαµισµένων κατοίκων.80 Η εικόνα αυτή βασίζεται
στην παραδοχή ότι εντός ενός τέτοιου πλαισίου η θρησκεία αναδεικνύεται ως ο πιο ουσιαστικός παράγοντας καθορισµού της ατοµικής
και συλλογικής ταυτότητας και άρα αποκτά την αξία ανθρώπινου
ποιοτικού χαρακτηριστικού ικανού να διαφοροποιεί µε απόλυτο
τρόπο κουλτούρες και συµπεριφορές.81 Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε
αυτήν την αφήγηση, η αλλαξοπιστία αρκεί για να ερµηνεύσει τη
80. Για ορισµένα παραδείγµατα περιοχών όπου ντόπιοι εξισλαµισµένοι και µουσουλµάνοι εισήλθαν στα οθωµανικά στρατιωτικά σώµατα, βλ., π.χ., Gradeva, “Between Hinterland and Frontier”, 340-345· Michael Robert Hickok, Ottoman Military
Administration in Eighteenth-Century Bosnia, Λάιντεν, Νέα Υόρκη και Κολωνία 1997,
78-79· Abd ul-Karim Rafeq, “The Local Forces in Syria in the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, στο V. J. Parry και M. E. Yapp (επιµ.), War, Technology and Society
in the Middle East, Λονδίνο 1975, 279 και σποράδην· Evgeni Radushev, “‘Peasant’ Janissaries?”, Journal of Social History 42/2 (2008), 458-459 και σποράδην. Για µια προσπάθεια αναθεώρησης του σχήµατος του «ντόπιου εισβολέα», βλ. Virginia H. Aksan,
“Ottoman Ethnographies of Warfare” στο W. E. Lee (επιµ.), Empires and Indigenes: Intercultural Alliance, Imperial Expansion and Warfare in the Early Modern World, Νέα
Υόρκη και Λονδίνο 2011, 153-159.
81. «Κατά την πολιορκίαν δε του Χάνδακος οι πρώτοι εξωµόται παρείχον εκδουλεύσεις εις τους πολιορκουµένους. Αλλά βαθµηδόν οι απαρνηταί ούτοι του γένους και
του θρησκεύµατος αυτών κατέστησαν σκληρότεροι και αυτών των γνησίων Τούρκων,
επιδεινώσαντες την δυσπραγίαν των οµαιµόνων αυτών»· Ιωάννης Δ. Κονδυλάκης, Ιστορία και γεωγραφία της Κρήτης, Αθήνα 1903, 82.
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βίαιη συµπεριφορά του «κατακτητή» ή να νοµιµοποιήσει τη βίαιη
αντίδραση του «κατακτηµένου». Η ερµηνεία του φαινοµένου της
βίας, απʼ όπου και αν προέρχεται, είναι αδύνατο να περιοριστεί στο
πλαίσιο ενός τόσο απλοϊκού σχήµατος.
Είναι αλήθεια ότι, αν και η ραγδαία ανάπτυξη των γενιτσαρικών δικτύων µετά τη µονιµοποίηση συγκεκριµένων αυτοκρατορικών λόχων
στο νησί δηµιούργησε πολύ σηµαντικές ευκαιρίες κοινωνικής και οικονοµικής ανέλιξης για τον ντόπιο πληθυσµό, παράλληλα βασίστηκε στον
θρησκευτικό αποκλεισµό, συµβάλλοντας στη δηµιουργία διακρίσεων,
που µε τη σειρά τους έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη βίαιων συγκρούσεων
µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων στην περιοχή. Η γενιτσαρική βία
όµως δεν στρεφόταν µόνο κατά χριστιανών και άρα είναι πολύ δύσκολο
να εξηγηθεί αποκλειστικά ως προϊόν θρησκευτικού φανατισµού. Χρονικά, οι αναφορές σ’ αυτήν πυκνώνουν σηµαντικά από το δεύτερο µισό
του 18ου αιώνα και περιγράφουν είτε φαινόµενα εγκληµατικότητας που
σηµειώνονταν σε ατοµικό επίπεδο είτε βίαια περιστατικά που εκδηλώνονταν οµαδικά, λαµβάνοντας συχνά τον χαρακτήρα συλλογικών εξεγέρσεων, πολιτικών και οικονοµικών διεκδικήσεων ή θρησκευτικών
συγκρούσεων. Μολονότι τα δύο είδη βίας, η ατοµική και η συλλογική,
συνυπήρχαν έως το 1821, µπορούσαν να χαρακτηρίζονται από διαφορετική ένταση ανάλογα µε τη χρονική συγκυρία. Εδώ θα γίνει προσπάθεια να παρατεθούν περιληπτικά οι συνθήκες που επέτρεψαν την
ανάπτυξη της γενιτσαρικής βίας σε όλες της τις µορφές και οι αλλαγές
που αυτή υπέστη µέχρι την Επανάσταση του 1821.
Η περίοδος από το δεύτερο µισό και, κυρίως, το τελευταίο τέταρτο
του 18ου αιώνα έως το 1821 αποτελεί, σύµφωνα τόσο µε τις χριστιανικές όσο και µε τις µουσουλµανικές πηγές, την κατ’ εξοχή φάση
κατά την οποία άνθισε η γενιτσαρική βία. Κατά την περίοδο αυτή, οι
χριστιανικές µαρτυρίες κάνουν κυρίως λόγο για επιθέσεις µουσουλµάνων κατά χριστιανών και παρουσιάζουν το φαινόµενο ως εκδήλωση θρησκευτικού µίσους που ακολούθησε την Επανάσταση του
Δασκαλογιάννη,82 ενώ οι οθωµανικές αναδεικνύουν περισσότερες
82. Κριτοβουλίδης, Αποµνηµονεύµατα, ιδ΄-ιε΄· Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 155189· Πεπονάκης, Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί, 53-67.
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πτυχές του προβλήµατος, καθιστώντας σαφές ότι αυτό έπληττε τόσο
τους χριστιανούς όσο και τους µουσουλµάνους του νησιού.83
Η ανάπτυξη της γενιτσαρικής βίας στο νησί ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τη ραγδαία διεύρυνση των στρατιωτικών δικτύων την ίδια
περίοδο. Αν και οι γενιτσαρικές βίαιες κινητοποιήσεις δεν αποτελούσαν νέο φαινόµενο και µπορούν να εντοπιστούν σε πηγές ήδη
από τη φάση της πολιορκίας του Χάνδακα (1645-1669),84 από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα παρατηρούνται µεγάλες αλλαγές στη συχνότητα και τα αιτήµατά τους. Συγκεκριµένα, από την κατάκτηση
της Κρήτης έως τότε, οι καταγεγραµµένες στις οθωµανικές πηγές περιπτώσεις κινητοποιήσεων είναι µόλις τέσσερις, εµπλέκουν κυρίως
τα ντόπια σώµατα και συνδέονται µε προβλήµατα αµιγώς στρατιωτικής φύσης, όπως ζητήµατα οργάνωσης και µισθοδοσίας των διαφόρων σωµάτων·85 αντίθετα, από το σηµείο εκείνο και έπειτα οι
αναφορές σε τέτοια φαινόµενα πολλαπλασιάζονται δραµατικά, εµπλέκουν κατά κύριο λόγο τους αυτοκρατορικούς γενιτσάρους και
προβάλλουν στη συντριπτική πλειονότητά τους αιτήµατα που σχετίζονται όχι µε στρατιωτικά θέµατα, αλλά µε την τοπική οικονοµία,
κοινωνία και πολιτική.86
83. Για κάποια παραδείγµατα πηγών που αφορούν το ζήτηµα, βλ. ΤΑΗ.3: 366-368,
369, 437· Καραντζίκου και Φωτεινού, Τρίτος κώδικας, 429-430, 437· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 210-211, 212, 213-214· BOA, C.AS.524/21898· BOA, ΗΑΤ.650/31789
L· BOA, ΗΑΤ.650/31789 J· BOA, ΗΑΤ.650/31789 G· BOA, ΗΑΤ.650/31789 Β· BOA,
C.ZB.22/1075· BOA, C.HR.16/787· TAH.37: 49.
84. Rhoads Murphey, Ottoman Warfare, 1500-1700, Λονδίνο 1999, 28· Gülsoy, Girit’in Fethi, 189-190.
85. Marinos Sariyannis, “Rebellious Janissaries: Two Military Mutinies in Candia
(1688, 1762) and their Aftermaths”, στο Halcyon Days in Crete VI, 268-272· ΤΑΗ.7:
19· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 2, 419-420· Σταυρινίδης, Τουρκοκρατία, 188· ΤΑΗ.15:
300· ΤΑΗ.16: 44, 167· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 74, 106, 108, 109· ΒΟΑ,
C.AS.1218/54668.
86. Συνολικά από το 1757 µέχρι το 1826, το έτος διάλυσης του γενιτσαρικού σώµατος, πέρα από τις διάφορες γενικές µαρτυρίες ότι, π.χ., «γίνονται συχνά εξεγέρσεις για
το λάδι», εντοπίζονται στις πηγές πάνω από 25 αναφορές σε συγκεκριµένες στρατιωτικές εξεγέρσεις και άλλου είδους βίαιες κινητοποιήσεις των στρατιωτικών δικτύων.
Για µια αναλυτική παρουσίασή τους, βλ. Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης»,
286-301.
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Η αλλαγή στον αριθµό και στα αιτήµατα των στρατιωτικών εξεγέρσεων αντικατοπτρίζει την πορεία των γενιτσαρικών µονάδων της Κρήτης προς την «αποστρατικοποίηση» και την ενσωµάτωση των µελών τους
στον κρητικό κοινωνικό ιστό και την τοπική οικονοµία. Κατά το δεύτερο
µισό του 18ου αιώνα οι άµισθοι ντόπιοι ψευδογενίτσαροι (τασλακτσήδες) είχαν αρχίσει να αποτελούν την πλειονότητα του ανθρωπίνου δυναµικού των στρατιωτικών δικτύων του νησιού, ενώ και οι µισθοδοτούµενοι
γενίτσαροι, µετά τη µονιµοποίησή τους εκεί, είχαν αρχίσει ολοένα και περισσότερο να προέρχονται από κρητικές ή εκκρητικισµένες οικογένειες
και να ασχολούνται µε µη στρατιωτικά επαγγέλµατα.87 Όπως είναι λογικό λοιπόν, τα αιτήµατα και των δύο αυτών οµάδων αποµακρύνονταν
σταδιακά από θέµατα που θα απασχολούσαν έναν επαγγελµατικό
στρατό88 και κινούνταν πρωτίστως γύρω από προβλήµατα που αφορούσαν την καθηµερινότητα της κρητικής κοινωνίας. Παράλληλα, έχοντας
πρόσβαση στα µέσα της βίας και απολαµβάνοντας την προστασία που
τους εξασφάλιζε το γενιτσαρικό καθεστώς ειδικής δωσιδικίας και οι πάτρονες αξιωµατικοί τους, οι µουσουλµάνοι που εντάσσονταν στα γενιτσαρικά δίκτυα ένιωθαν γενικά ασφαλείς να εκφράζουν δυναµικά και µε
συχνότητα τις όποιες διεκδικήσεις τους, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση του αριθµού των κινητοποιήσεών τους. Αυτή η άρρηκτη σύνδεση
στρατού και κρητικής κοινωνίας όµως, όσο και αν επέτρεψε να ακουστούν δυνατότερα και πιο συχνά οι απόψεις ενός µεγάλου κοµµατιού του
ντόπιου πληθυσµού, είχε σοβαρότατα µειονεκτήµατα.
87. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι οι µισθοί των στρατιωτών ήταν
στην πλειονότητά τους πολύ χαµηλοί, ενώ παρατηρείται πάγωµα των αµοιβών τους
καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, που επιδεινωνόταν από την ολοένα µειούµενη κατά
την εποχή αυτή περιεκτικότητα σε ασήµι του άσπρου· Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι
της Κρήτης», 159-196· Şevket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire,
Κέιµπριτζ 2000, 162-164, 188-195.
88. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι οι στρατιώτες δεν µπορούσαν να εξεγείρονται και
για λόγους όπως η µισθοδοσία. Οι περιπτώσεις αυτές όµως ήταν λίγες και σταµατούν
να παρουσιάζονται στις πηγές από τα τέλη του 18ου αιώνα. Για τις δύο περιπτώσεις εξεγέρσεων για λόγους µισθοδοσίας που γνωρίζουµε, βλ. Sariyannis, “Rebellious Janissaries”· ΤΑΗ.3: 345-350, 361-363, 365-366· ΤΑΗ.9: 365-366· Καραντζίκου και
Φωτεινού, Τρίτος κώδικας, 416-417, 426-627, 429· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5,
193-194, 196-200, 207-210· ΒΟΑ, C.ML.165/6920· ΒΟΑ, MAD.d.17942: 83-84· Πεπονάκης, Εξισλαµισµοί και επανεκχριστιανισµοί, 54.
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Κατά πρώτον, είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι η µαζικοποίηση
των κινητοποιήσεων των γενιτσαρικών δικτύων δεν σήµαινε µεγαλύτερο «εκδηµοκρατισµό» της τοπικής πολιτικής σκηνής.89 Όσο κι αν αρκετά από τα αιτήµατα των ντόπιων µουσουλµάνων που συµµετείχαν σ’
αυτές, όπως η µείωση της τιµής βασικών διατροφικών προϊόντων, αποτελούσαν σε κάποιο βαθµό έκφραση των αναγκών του απλού κρητικού λαού, συχνά εξυπηρετούσαν και τα συµφέροντα της τοπικής
γενιτσαρικής ελίτ και λάµβαναν χώρα µε την ανοχή ή υπό την καθοδήγησή της. Η ένταξη στα στρατιωτικά δίκτυα δεν ήταν χωρίς αντάλλαγµα
και οι επικεφαλής τους, οι οποίοι φρόντιζαν για την εξασφάλιση προνοµίων σε όσους συνδέονταν µε αυτά, είχαν την απαίτηση οι πελάτες
τους να ανταποδίδουν την προσφορά τους, προασπιζόµενοι, ακόµα και
µε τη βία, τις οικονοµικές ή πολιτικές διεκδικήσεις τους.
Παρά ταύτα, δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι τα δίκτυα ακολουθούσαν τις προσταγές µιας συµπαγούς και αυστηρά ιεραρχηµένης
ηγεσίας. Αν κάποιος αναλογιστεί ότι µε τους διάφορους γενιτσαρικούς
λόχους είχαν συνδεθεί δεκάδες επαγγελµατικές οµάδες και τοπικοί
οίκοι, τα θέλω των οποίων µπορούσαν να συγκλίνουν ή να συγκρούονται ανάλογα µε τη χρονική συγκυρία, είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή η πολυπλοκότητα των σχέσεων που αναπτύσσονταν στους
κόλπους τους. Γι’ αυτόν τον λόγο παρατηρείται άλλωστε και το φαινόµενο αρκετοί αξιωµατικοί, νιώθοντας πως δεν µπορούσαν να βασίζονται πάντα στην υποστήριξη του απλού µουσουλµανικού λαού για την
προστασία των συµφερόντων τους, να διατηρούν προσωπικές φρουρές
τις οποίες χρησιµοποιούσαν για να επιβάλλουν τις διεκδικήσεις τους
και να καταβάλλουν τους οικονοµικούς και πολιτικούς ανταγωνιστές
τους, που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν µέλη του ίδιου σώµατος.90
89. Μια τάση της σύγχρονης οθωµανολογικής ιστοριογραφίας είναι να βλέπει στοιχεία «πρωτο-δηµοκρατίας» στο άνοιγµα των γενιτσάρων προς τη µουσουλµανική κοινωνία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο σε τέτοιες αξιολογήσεις ελλοχεύει
πάντα ο κίνδυνος γενικεύσεων και αναχρονισµών· Tezcan, The Second Ottoman Empire, 5-6· Hüseyin Yılmaz, “Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Öncesi Meşrutiyetçi Gelişmeler”, Dîvân 13/24 (2008), 2.
90. Χαρακτηριστικά, το 1820 ο γάλλος πρόξενος στα Χανιά αναφέρει «το σώµα των
γενίτσαρων αποτελείται από ντόπιους όλων των τάξεων και αµίσθους, οι οποίοι είναι
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Οι ένοπλες αυτές οµάδες βρίσκονταν, σύµφωνα µε τις πηγές της
εποχής, στον πυρήνα του προβλήµατος της βίας. Ο συνδυασµός του
θεσµοθετηµένου δικαιώµατος πρόσβασης των µελών τους στα µέσα
της βίας µε την ατιµωρησία που τους εξασφάλιζαν οι πάτρονές τους
είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός τεταµένου κλίµατος στην περιοχή, το οποίο έβρισκε συχνά έκφραση σε εγκληµατικές ενέργειες.
Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν λογικό οι χριστιανοί, οι οποίοι θεωρητικά δεν είχαν δικαίωµα στην οπλοφορία, να αποτελούν τα πιο εύκολα θύµατα. Όµως η κατάσταση αυτή έθιγε παράλληλα ένα
σηµαντικό κοµµάτι του µουσουλµανικού πληθυσµού, το οποίο διαµαρτυρόταν στη διοίκηση για τις βίαιες επιθέσεις που δεχόταν.91
Η τοπική οθωµανική διοίκηση δεν έµενε αδιάφορη στις διαµαρτυρίες για ένοπλες συµµορίες και εγκληµατίες που λυµαίνονταν την
ύπαιθρο και τις πόλεις,92 αλλά οι προσπάθειές της σπάνια έφερναν
αποτέλεσµα. Το 1782, για παράδειγµα, έλαβε χώρα µια από τις λίγες
τέτοιες επιτυχηµένες προσπάθειες από τον διοικητή του Χάνδακα
Ισµαΐλ Πασά, ο οποίος εκµεταλλευόµενος κάποιες ενδογενιτσαρικές
αντιπαλότητες, κατάφερε να αποτρέψει µια επερχόµενη ένοπλη σύγκρουση µε πρωταγωνιστές αξιωµατικούς των γενιτσάρων και να επιβάλει τη θανατική ποινή στους υπαιτίους της.93 Αυτή η περίπτωση
ωστόσο δεν αποτελούσε παρά ένα µεµονωµένο περιστατικό. Χαραγενικά εµπαθείς και σκληροί. Αυτοί που έχουν κάνει τις περισσότερες δολοφονίες είναι
περιζήτητοι στους λόχους και χαίρουν της προστασίας των Αρχηγών τους και των Αγάδων, οι οποίοι τους χρησιµοποιούν όταν τους χρειάζονται για να δολοφονούν ή να ξυλοκοπούν αυτούς που αντιπαθούν και για να υποκινούν εξεγέρσεις κατά των
υψηλόβαθµων αξιωµατούχων της Πύλης»· Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 183.
91. ΤΑΗ.3: 366-368, 369, 437· Καραντζίκου και Φωτεινού, Τρίτος κώδικας, 429-430,
437· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 210-211, 212, 213-214· BOA, C.AS.524/21898·
BOA, ΗΑΤ.650/31789 L· BOA, ΗΑΤ.650/31789 J· BOA, ΗΑΤ.650/31789 G· BOA,
ΗΑΤ.650/31789 Β· BOA, C.ZB.22/1075· BOA, C.HR.16/787· TAH.37: 49.
92. Βλ., π.χ., τις πηγές ΤΑΗ.32: 24· ΤΑΗ.34: 158, 163· ΤΑΗ.37: 8, 29, 31, 40, 42,
109, 137· ΤΑΗ.40: 5-6, 10, 96-97, 104, 105-106, 107, 124, 136-137· ΤΑΗ.41: 4-5, 26,
27-28, 28, 44, 128· ΤΑΗ.42: 28, 44, 54-55, 64· ΤΑΗ.43: 128· ΒΟΑ, C.ZB.22/1075· Olivier, Travels in the Ottoman Empire, τ. 2, 186.
93. ΒΟΑ, C.AS.1141/50724· ΤΑΗ.7: 274-275· Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 260262· ΤΑΗ.31: 61-62· ΤΑΗ.32: 51-68, 81-92, 102, 132-134· Anastasopoulos, “Political
Participation”· De Bonneval και Dumas, Αναγνώριση, 217-218.
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κτηριστική της αδυναµίας της διοίκησης να επιβάλει την τάξη στους
ενόπλους των γενιτσαρικών δικτύων αποτελεί µια φιλόδοξη συµφωνία, την υπογραφή της οποία επέβαλε ο διοικητής του Χάνδακα Χακί
Μεχµέντ Πασάς στους αξιωµατικών των γενιτσάρων και των ντόπιων σωµάτων της περιοχής το 1800. Μολονότι, σύµφωνα µε το κείµενό της, οι τελευταίοι αναγκάζονταν να δεσµευτούν ότι θα συλλαµβάνουν τους δολοφόνους στρατιώτες των σωµάτων τους και θα
σταµατήσουν να τους προσφέρουν προστασία,94 τα επόµενα χρόνια
η γενιτσαρική εγκληµατικότητα συνεχίστηκε και στα τρία σαντζάκια του νησιού µε αµείωτη ένταση,95 ενώ κορυφώθηκε στις αρχές της
δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα. Το 1810 ο διοικητής του Χάνδακα έστειλε στην Κωνσταντινούπολη τις αναφορές διαφόρων ναΐπηδων για 19 δολοφονίες, 12 µουσουλµάνων και επτά χριστιανών,
που έλαβαν χώρα µέσα σε 50 µέρες µόνο στο σαντζάκι του Χάνδακα,
ζητώντας αυτήν τη φορά την αντιµετώπιση της βίας που κυριαρχούσε
στον Χάνδακα και το Ρέθυµνο απευθείας από το κέντρο. Σύµφωνα µε
τον κατάλογο, από τα 21 άτοµα που κατηγορούνταν για τις δολοφονίες, οι 18 ήταν στρατιωτικοί, από τους οποίους οι 14 γενίτσαροι.96
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τον γάλλο πρόξενο των Χανίων, στις 9 Φεβρουαρίου 1812 ο ντεφτερντάρης της Κρήτης Χασάν Εφέντι έστειλε
µια αναφορά στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατήγγειλε ότι, εξαιτίας των καθηµερινών σφαγών που λάµβαναν χώρα στην παραπάνω
περιοχή, οι ραγιάδες της είχαν διασκορπιστεί.97
94. ΤΑΗ.37: 42, 43, 49-50.
95. Βλ., π.χ., τις αναφορές του Pashley από το γαλλικό προξενικό αρχείο για τα έτη
1806-1812· Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 184.
96. ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 Ν· ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 Ε· ΒΟΑ, HAT.650/31789 i· ΒΟΑ,
ΗΑΤ.650/31789 C· ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 L· ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 L· ΒΟΑ,
ΗΑΤ.650/31789 Μ· ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 G· ΒΟΑ, ΗΑΤ.650/31789 Β· ΒΟΑ,
ΗΑΤ.650/31789 J.
97. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 184. Επίσης ο γάλλος πρόξενος του Χάνδακα Alexandre Boze είχε στείλει αίτηση στον σουλτάνο καθώς και µια σειρά από έγγραφα στην
πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, µε τα οποία ζητούσε την τιµωρία του 18ου µπολούκ των αυτοκρατορικών γενιτσάρων της πόλης. Αιτία ήταν η δολοφονία του γιου
του στις 17 Απριλίου 1811 από έναν γενίτσαρο του λόχου. Οι πολύ ενδιαφέρουσες
αυτές πηγές σώζονται σήµερα στο αρχείο της Ναντ· ADN, Constantinople, D, Candie,
t. 2 (22 Απριλίου 1811 κ.ε.).
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Πέντε χρόνια µετά, ο Βαχίντ Πασάς στο κατάστιχο ΚΚ.d.827
κάνει αναφορά στις παραπάνω εκκλήσεις για βοήθεια προς την Κωνσταντινούπολη και στις αλλαγές που επέφεραν, σηµειώνοντας ότι
«παλιότερα κάποιοι κάτοικοι των Χανίων προέβαιναν σε άθλιες και
ανάρµοστες πράξεις, τολµώντας να φερθούν µε δόλιο και εγκληµατικό τρόπο. Ενεπλάκησαν σε απάτες εναντίον της δηµόσιας τάξης
στην περιοχή και στέρησαν από τους κατοίκους του βιλαετιού την
ασφάλεια και την ηρεµία. Επειδή οι ευυπόληπτοι κάτοικοι της περιοχής είχαν µείνει ανυπεράσπιστοι απέναντι στις παρενοχλήσεις
αυτές, ζήτησαν τη βοήθεια της Κωνσταντινούπολης, µε αποτέλεσµα
την αποστολή του µακαρίτη Χατζή Οσµάν Πασά, ο οποίος σε συνεργασία µε αυτούς διασκόρπισε τους εγκληµατίες».98
Πράγµατι, όλες οι πηγές της περιόδου συµφωνούν στην κατακόρυφη µείωση της εγκληµατικότητας στην περιοχή µετά την άφιξη
του «Πνιγάρη» Οσµάν το 1812. Ο Tancoigne, που βρισκόταν στα
Χανιά την περίοδο εκείνη, περιγράφει το κλίµα που επικρατούσε ως
εξής· «ο Οσµάν µε τον ερχοµό του αναζήτησε αµέσως τους δολοφόνους που εδώ και µερικά χρόνια αποτελούσαν µάστιγα για την πόλη
και την περιοχή της. Πάνω από 60 έπεσαν από το εξολοθρευτικό
σπαθί του... Μέσα σε διάστηµα τριών µηνών αποκατάστησε επιτέλους την ησυχία και επέβαλε το νόµο σ’ έναν τόπο όπου φαινόταν να
αναγνωρίζονται µόνο οι νόµοι εκείνων που είχαν εξευτελίσει την επίσηµη νοµοθεσία... Ο φόβος και ο τρόµος ήταν διάχυτος παντού.
Ακόµα και τα παλιά εγκλήµατα που τα θεωρούσαν παραγραµµένα, ο
Οσµάν τα αναζητούσε και τα τιµωρούσε µε την ίδια αυστηρότητα
όπως και τα πρόσφατα».99
Ο Sieber, πάλι, σηµειώνει το 1817 ότι «από τότε [το 1812] οι δρόµοι σε ολόκληρη την Κρήτη είναι πολύ ασφαλείς και, κατά τον ένα
χρόνο της παραµονής µου, δε µε προειδοποίησαν ούτε µια φορά για
ληστές. Ο γιος ενός Τούρκου παραπονέθηκε στο συνοδό µου ότι το
τελευταίο Μπαϊράµι ήταν απαίσιο. “Σκέψου µόνο”, είπε, “ότι δεν πυροβόλησαν ούτε έναν Έλληνα· παλιά ήταν καλύτερα και είχε πλάκα
98. Έγγρ. 142.
99. Tancoigne, Πληροφορίες και βιώµατα, 87.
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να βλέπεις τους Έλληνες ξαπλωµένους στο χώµα”».100
Όπως καθίσταται βέβαια σαφές από το κατάστιχο ΚΚ.d.827, τα παραπάνω δεν σηµαίνουν πως η γενιτσαρική εγκληµατικότητα είχε πάψει
την περίοδο 1812-1821. Το έγγραφο 142, π.χ., όπου γίνεται αναφορά
στον εγκληµατία οντάµπαση του 26ου τζεµαάτ Εµίν από το χωριό Καλύβες και στους ταραχοποιούς συντρόφους του, αποδεικνύει ότι το πρόβληµα της προστασίας που παρείχαν οι αξιωµατικοί των γενιτσάρων
στους παρανοµούντες πελάτες τους εξακολουθούσε να υφίσταται. Μάλιστα, τόσο από αυτή όσο και από άλλες καταχωρίσεις καταλαβαίνουµε
ότι, ακόµα και σε µια τέτοια τεταµένη περίοδο, κατά την οποία οι πασάδες έχαιραν της αµέριστης υποστήριξης του σουλτάνου στις συγκρούσεις τους µε την ντόπια µουσουλµανική ελίτ, γινόταν συχνά
προσπάθεια να µην παραβιάζεται απροκάλυπτα το προνόµιο της ειδικής δωσιδικίας των µελών του γενιτσαρικού σώµατος και να επιδιώκεται η τιµωρία των εγκληµατιών που ανήκαν στο σώµα πρωτίστως µέσω
των αξιωµατικών τους.101 Όπως ήταν φυσικό, η προσπάθεια αυτή συνέχιζε να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης από θερµόαιµους γενιτσάρους, ιδιαίτερα σε περιοχές µακριά από την έδρα του πασά.
Η γαλλική προξενική αλληλογραφία, για παράδειγµα, µας πληροφορεί πως, κατά την απουσία του Βαχίντ Πασά στο Ρέθυµνο, δύο
γενίτσαροι του 22ου τζεµαάτ και του 26ου µπολούκ των σεκµπάν
τραυµάτισαν µέσα σε ένα καφενείο στο λιµάνι των Χανίων έναν
γάλλο καπετάνιο ονόµατι Louis Cardi. Όπως αναφέρεται στις γαλλικές πηγές και επιβεβαιώνεται από το κατάστιχο KK.d.827,102 όταν ο
πασάς ενηµερώθηκε για το περιστατικό, ζήτησε από τον µουτεσελίµη και τον αγά των γενιτσάρων των Χανίων οι ένοχοι να συλληφθούν και να φυλακιστούν στον Πύργο του Νερού. Πράγµατι ο αγάς
των γενιτσάρων, κατόπιν παραινέσεων και του γάλλου προξένου, αρχικά εκτέλεσε τη διαταγή του πασά. Ωστόσο, η φυλάκιση διήρκησε
100. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 273-274. Για κάποια παραδείγµατα του
τι συνέβαινε παλαιότερα στο νησί, βλ. Olivier, Travels in the Ottoman Empire, τ. 2,
186 και C. S. Sonnini, Travels in Greece and Turkey Undertaken by Order of Louis XVI
and with the Authority of the Ottoman Court, τ. 1, Λονδίνο 1801, 331-333, 336-337.
101. Βλ., π.χ., τα έγγρ. 13, 15, 16, 17, 18, 52, 88, 132.
102. Έγγρ. 127.
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ελάχιστα. Λόγω πιέσεων που της ασκήθηκαν από τους αξιωµατικούς
των γενιτσάρων, η τοπική διοίκηση προτίµησε τελικά, προκειµένου
να προλάβει κάποια βίαιη γενιτσαρική κινητοποίηση, να αποφυλακίσει τους ενόχους και να τους παραδώσει στους λόχους τους. Ως εκ
τούτου, ακολουθήθηκαν για άλλη µια φορά οι διαδικασίες που προβλέπονταν από το καθεστώς ειδικής δωσιδικίας των γενιτσάρων· οι
δύο στρατιώτες «δικάστηκαν» στους στρατώνες τους από τους αξιωµατικούς τους και την επόµενη µέρα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να
υποστούν την παραµικρή τιµωρία.103
Η εγκληµατικότητα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούσε µία µόνο
πτυχή της στρατιωτικής βίας που εκδηλωνόταν στο νησί. Η προσπάθεια του κέντρου να επέµβει στις υποθέσεις των γενιτσαρικών δικτύων της Κρήτης µε την αποστολή δυναµικών διοικητών επρόκειτο
να πυροδοτήσει συλλογικές αντιδράσεις, τροφοδοτώντας µια σειρά
από συγκρούσεις που θα ριζοσπαστικοποιούσαν τον χαρακτήρα της
στρατιωτικής βίας. Θα προσέδιδε έτσι στην τελευταία πολύ πιο έντονο πολιτικό περιεχόµενο, το οποίο γίνεται καλύτερα κατανοητό
όταν εξετάζεται µε όρους σχέσεων κέντρου-περιφέρειας.
Από τότε που οι γενιτσαρικοί λόχοι µονιµοποίησαν την παρουσία
103. «L’assassin et son complice furent arrêtés et mis en prison le même soir par
suite de mes instances auprès du janissaire Aga. Les colonels des 22ème-26ème Régiments les réclamèrent comme appartenant à leur corps et les ayant obtenus ils les mirent en détention dans leurs casernes respectives... Le Pacha informé de cet attentat et
des démarches que je faisais pour obtenir la punition des coupables, ordonna le Musselim de faire mettre ces deux hommes prévenus de crime dans les prisons du gouvernement. Le Musselim me fit informer de la résistance qu’il éprouvait de la part des
Chefs de Régiments pour l’exécution des ordres du Pacha, et me fit dire par le Mousour
agassi qu’il convenait pour la tranquillité de la ville de laisser punir les coupables par
leur Corps respectif d’autant plus que la blessure du Capitaine Cardi n’était point mortelle... Le lendemain j’appris que le complice avait été mis en liberté et qu’on l’avait
rencontré le promenant dans les rues de la ville... Il est vrai de dire, Monseigneur,
qu’avec une populace sans frein comme celle de la Canée et d’après le despotisme des
Chefs janissaires et des Agas, il est à craindre que l’assassinat du Capitaine Cardi reste
impuni»· MAE, CCC, La Canée, 22: 378-379. Επίσης για την ίδια υπόθεση, βλ. ό.π.,
380, 381-382, 390, 394-398, 404-405, 406-407, 408. Στα γαλλικά αρχεία σώζονται και
άλλες υποθέσεις δολοφονικών επιθέσεων γενιτσάρων εναντίον γάλλων εµπόρων και
ναυτών από προηγούµενες περιόδους. Ενδεικτικά, βλ. ANF, AE, B1, La Canée, t. 354
(6 Φεβρουαρίου 1777).
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τους στην Κρήτη διευρύνοντας τα τοπικά πελατειακά τους δίκτυα,
τα συµφέροντά τους άρχισαν να αποσυνδέονται ολοένα περισσότερο
από αυτά της οθωµανικής κυβέρνησης, της οποίας τη βούληση, θεωρητικά, ήταν ο ρόλος τους να επιβάλλουν στο νησί. Αυτή η αποστασιοποίηση διαφαίνεται καθαρά στην πληθώρα των εξεγέρσεων
που λαµβάνουν χώρα έως το 1821, οι οποίες κινούνται στην κατεύθυνση του περιορισµού της εξουσίας των κεντρικά διορισµένων διοικητών των τριών σαντζακιών του νησιού. Μολονότι αυτό το κλίµα
δεν αποτυπώνεται έντονα στο κατάστιχο KK.d.827, η έλλειψη αναφορών των καταχωρίσεων του τελευταίου σε εξεγέρσεις δεν πρέπει
να µας ξεγελά. Το χρονικό διάστηµα που καλύπτει το κατάστιχο δεν
ήταν για το νησί παρά µια σύντοµη περίοδος ηρεµίας ανάµεσα σε
καταιγίδες. Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε ελληνικές
πηγές, πέρα από την εξέγερση του Ιουνίου του 1819 που οδήγησε
στην καθαίρεση του Βαχίντ Πασά, εντάσεις µε πρωταγωνιστές γενιτσάρους είχαν ξεσπάσει στα Χανιά και κατά τη διάρκεια της θητείας
του τελευταίου, τον Μάρτιο του 1817,104 ενώ, τον µήνα που ξεκίνησε
η σύνταξη του καταστίχου, στην ανατολική Κρήτη είχε εκδηλωθεί
µια ισχυρότατη γενιτσαρική εξέγερση που απείλησε τη ζωή του διοικητή του Χάνδακα Ιµπραχίµ Χιλµί Πασά.105
Σύµφωνα µε τους De Bonneval-Dumas, που βρέθηκαν στην Κρήτη
το 1783, οι αγάδες των γενιτσάρων «ανταγωνίζονται την εξουσία των
πασάδων µε τη δηµοτικότητα που αποκτούν... Η δεσποτική και στρατιωτική διοίκηση δεν έχει καµία σχεδόν επίπτωση στους Τούρκους κατοίκους της νήσου Κρήτης, που σχεδόν όλοι τους προσφέρουν
υπηρεσία ή είναι γραµµένοι στα στρατιωτικά σώµατα. Είναι πάντα
πρόθυµοι να υποθάλψουν µια στάση και προκαλούν τρόµο στον πασά,
ο οποίος φοβάται µήπως είναι το πρώτο τους θύµα... Η εξουσία των πα104. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 223-225. Εκτός τούτου, σύµφωνα µε τη γαλλική
προξενική αλληλογραφία, αντίστοιχες εντάσεις είχαν δηµιουργηθεί µεταξύ του Ιµπραχίµ Χιλµί Πασά και του πληθυσµού των Χανίων το καλοκαίρι λίγο πριν από την
άφιξη του Βαχίντ στο νησί· MAE, CCC, La Canée, t. 22: 83.
105. ΒΟΑ, ΗΑΤ.511/25076· Τ.Α.Η.42: 153-154· Τ.Α.Η.43: 156· Sieber, Ταξιδεύοντας στη
νήσο Κρήτη, 268-272· Σταυρινίδης, Ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας, 17-19· Θεοχάρης Δετοράκης, «Γεώργιου Νικολετάκη, χρονικά σηµειώµατα», Κρητολογία 5 (1977), 136-137.
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σάδων των δύο ιππουρίδων είναι ακόµη πιο περιορισµένη», ενώ οι
µουσουλµάνοι του νησιού «πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, όταν µπορούν να σφάζουν ατιµωρητί αυτούς που τους διοικούν».106 Αντίστοιχα,
ο Bowring χαρακτηριστικά γράφει τη δεκαετία του 1830· «κάθε µία
από τις επαρχίες της [Κρήτης] πριν από την επανάσταση διοικούνταν
από έναν πασά που διοριζόταν από την Πύλη, αλλά οι ντόπιοι αγάδες,
που ήταν οι πλούσιοι γαιοκτήµονες του νησιού, ήταν τόσο ισχυροί που
συνήθως έδιναν διαταγές στους πασάδες, οι οποίοι, αν και κάποιες
φορές επιχειρούσαν να αντισταθούν, σχεδόν πάντα αναγκάζονταν να
υποχωρήσουν για να µην πέσουν θύµατα της ξεροκεφαλιάς τους».107
Οι σχετικές αναφορές σε περιηγητικές και προξενικές µαρτυρίες
είναι πολλές και επαληθεύονται πλήρως από τις επίσηµες οθωµανικές πηγές, οι οποίες αναδεικνύουν µια µεγάλη πύκνωση των εξεγέρσεων εναντίον των διοικητών της Κρήτης κατά τα έτη 1812-1821.108
Το γεγονός αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την αλλαγή της διοικούσας τάξης στην Κωνσταντινούπολη και το νέο όραµα που αυτή
είχε για το µέλλον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Η άνοδος του Μαχµούντ Β΄ στον οθωµανικό θρόνο επρόκειτο να
σηµάνει µια περίοδο αποδυνάµωσης των τοπικών ελίτ που έδρευαν
στις οθωµανικές επαρχίες και συγκρούσεων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Νεότερες µελέτες δείχνουν ότι αυτή η πολιτική δεν ήταν
άσχετη µε την ανάπτυξη εθνικών κινηµάτων στους κόλπους της Αυτοκρατορίας.109 Εδώ ήδη αναλύθηκε ο τρόπος µε τον οποίο η επεµβατική και συγκεντρωτική πολιτική των εκπροσώπων του σουλτάνου
στην Κρήτη επηρέασε τις σχέσεις των Σφακιανών µε την οθωµανική
διοίκηση. Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα συνέπεια αυτής της περιόδου
έντασης που παρατηρείται στις πηγές είναι η πρωτοφανής πολιτική
συσπείρωση ενός σηµαντικού κοµµατιού του ντόπιου µουσουλµανικού πληθυσµού γύρω από τους γενιτσάρους, όπως αυτή εκφράζεται
µέσα από τις επίσηµες οθωµανικές µαρτυρίες.
106. De Bonneval και Dumas, Αναγνώριση, 213-214, 217.
107. Bowring, Report on Egypt and Candia, 154.
108. Για µια αναλυτική περιγραφή των εξεγέρσεων αυτών, βλ. Σπυρόπουλος, «Οι
γενίτσαροι της Κρήτης», 291-299.
109. Ilicak, “A Radical Rethinking of Empire”, 64-69, 98-99.
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Σ’ αυτήν τη φάση οι οθωµανικές πηγές αρχίζουν να δίνουν έµφαση
στο γεγονός ότι οι γενιτσαρικές εξεγέρσεις λάµβαναν χώρα µε την υποστήριξη των απλών κατοίκων της περιοχής. Οι αναφορές αυτές ξεκινούν
το 1814, όταν ο Οσµάν Πασάς, αφού είχε προβεί σε µεγάλης κλίµακας
εκκαθαρίσεις σε Χανιά και Ρέθυµνο, διορίζεται διοικητής όλης της Κρήτης και προσπαθεί να εισέλθει µε τον ιδιωτικό του στρατό στον Χάνδακα. Οι γενίτσαροι εξεγείρονται, κλείνουν τις πύλες και απαγορεύουν
την είσοδο στον πασά, ο οποίος αναφέρει σε επιστολή του προς την Κωνσταντινούπολη ότι την αντίδραση αυτή οργάνωσαν όχι µόνο επικεφαλής γενιτσαρικών λόχων, αλλά και ολόκληρων γειτονιών της πόλης
(mahalle ve miyane zabitanları).110 Λίγους µήνες αργότερα, όταν πια είχε
διοριστεί διοικητής της ίδιας πόλης ο διάδοχος του Οσµάν, ο Μουσταφά
Ρεσίντ Πασάς, ο τελευταίος στέλνει µια επιστολή στην Πύλη µε την
οποία εξηγεί γιατί δεν θανάτωσε τους αξιωµατικούς που ήταν υπεύθυνοι
για τις εξεγέρσεις κατά του προκατόχου του, σηµειώνοντας ότι «ο σουλτάνος γνωρίζει πως ο ψευδογενιτσαρισµός είναι ευρέως διαδεδοµένος
στον Χάνδακα. Αν είχα εκτελέσει τους αξιωµατικούς τους, θα είχαν όλοι
συνασπιστεί, θα είχαν µετατραπεί σε όχλο στρεφόµενοι εναντίον µου και
θα απειλούνταν η ασφάλειά µου».111 Ωστόσο, η ασφάλεια του Μουσταφά
Ρεσίντ απειλήθηκε ακόµα και όταν αποφάσισε απλώς να εξορίσει τους
εν λόγω αξιωµατικούς. Τότε, όπως ο ίδιος περιγράφει σε ένα άλλο έγγραφο, οι γενίτσαροι συγκάλεσαν συσκέψεις στους στρατώνες τους,
όπου όλοι, ανεξαρτήτως τάξης και αξιώµατος (sigar ü kibar), υπέγραψαν
µια συµφωνία και συγκεντρώθηκαν κάτω από την Πύλη του Πασά. Εκεί
οι εκπρόσωποι των λόχων παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι ολόκληρου
του µουσουλµανικού πληθυσµού του Χάνδακα, δηλώνοντας ότι «η τιµωρία ενός από εµάς ισούται µε την τιµωρία όλων µας και, σύµφωνα µε
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη µεταξύ µας συµφωνία, πρέπει
είτε όλοι οι σύντροφοί µας από τους πέντε ορτάδες που βρίσκονται στη
φρουρά του Χάνδακα και ο µουσουλµανικός πληθυσµός της περιοχής
µαζί να εκδιωχθούµε είτε ο διοικητής πασάς, υπό του οποίου τις διατα110. ΒΟΑ, ΗΑΤ.1338/52214.
111. “Kandiyeʼde olan yeniçerilik iddiası bir diyara mahsus olmadığı maʼlûm-ı veliyüʼnniamîleridir eğerce ustaları iʼdam etmiş oldım cümlesi biʼl-ittifak herc ü merc olmaklığı irtikâb eyleyerek kullarından menfûr ve emniyet halleri meslûb olur idi”· ΒΟΑ, ΗΑΤ.720/34322.
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γές είµαστε, να δώσει άφεση και να απαλλάξει τους λόχους µας».112
Όταν ο διοικητής αρνήθηκε να συµµορφωθεί, ξεκίνησαν εκτεταµένες
ταραχές, η αγορά της πόλης έκλεισε για δέκα µέρες και όλοι οι κάτοικοι
πήραν τα όπλα.113 Τον Ιανουάριο του 1818, σύµφωνα µε τον διοικητή
του Χάνδακα, µετά από µια γενιτσαρική εξέγερση αποφασίστηκε η εξορία ενός γενιτσαρικού λόχου, η οποία τελικά αποτράπηκε κατόπιν «αιτήµατος του πληθυσµού της περιοχής» (memleketçe).114 Στο ίδιο πνεύµα,
όταν το 1820 διατάχθηκε ο διορισµός ενός αξιωµατικού των γενιτσάρων
από την Κωνσταντινούπολη, ο διοικητής Χανίων Ιµπραχίµ Χιλµί Πασάς
αναφέρει στην Πύλη ότι ο µουσουλµανικός πληθυσµός του Χάνδακα
(Kandiye ahalisi) εξεγέρθηκε και δεν του επέτρεπε να εισέλθει, όπως
είχε κάνει παλιότερα και µε τον Οσµάν Πασά.115
Η λαϊκή συµµετοχή σε γενιτσαρικές εξεγέρσεις και άλλες βίαιες στρατιωτικές κινητοποιήσεις δεν αποτελεί κάποια καινοτοµία της περιόδου,
αφού παρατηρείται τουλάχιστον από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα.
Ωστόσο, τόσο η ρητορική των διοικητών που τους ήθελε να συγκρούονται όχι απλώς µε λόχους ή οµάδες συµφερόντων, αλλά µε µεγάλα κοµµάτια του ίδιου του µουσουλµανικού πληθυσµού της περιοχής, όσο και ο
ισχυρισµός των λόχων ενώπιον της διοίκησης ότι αποτελούσαν οργανικό
κοµµάτι και εκπροσώπους της κρητικής µουσουλµανικής κοινωνίας, αποτελούν καινούργια στοιχεία για τον ερευνητή των οθωµανικών εγγράφων
που προηγούνται της εποχής αυτής. Μολονότι οι γενίτσαροι είχαν σε µεγάλο βαθµό ταυτιστεί µε τον ντόπιο µουσουλµανικό πληθυσµό δεκαετίες
πριν από τα περιστατικά αυτά, µέχρι να ξεκινήσει αυτή η επίσηµη ρήξη διοικητών-γενιτσαρικών δικτύων, οι επίσηµες οθωµανικές πηγές αντιµετώπιζαν τον µουσουλµανικό πληθυσµό ως κάτι διαφορετικό από τους
γενιτσάρους, προσπαθώντας να συντηρούν την αίσθηση των ορίων µεταξύ διοικουµένων και διοικούντων. Αντίστοιχα, οι γενίτσαροι δεν έκαναν
112. “... ol babda birimizin hakkında zuhûr eden tedib cümlemiz hakklarında olmış gibidir
mukteza-yı ittifakımız üzere Kandiye kalesi muhafazasında mevcud olan beş orta kâffeten yoldaşlarımız ve ahali-yi memleket ile beraber kalkub gideriz ve yahud maiyetine memur oldığımız
muhafız paşa nefy ve iclal olınan ortalarımızı afüv ve itlak etdirir”· ΒΟΑ, ΗΑΤ.500/24476.
113. “... herkes silâhlanub çarşu ve bazar on gün kapanub”· ό.π.
114. ΒΟΑ, ΗΑΤ.511/25076.
115. ΒΟΑ, ΗΑΤ.753/35540.
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ποτέ επίσηµη αναφορά στο λαϊκό τους έρεισµα, αφού γνώριζαν καλά ότι
αυτό βασιζόταν στην παράνοµη είσοδο χιλιάδων ψευδογενιτσάρων στις
τάξεις τους. Η µετωπική σύγκρουση όµως που προκλήθηκε από τη νέα
πολιτική του κέντρου είχε ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, την απροκάλυπτη αναγνώριση από τις δύο πλευρές της άρρηκτης σύνδεσης γενιτσάρων
και µουσουλµανικής κοινωνίας στις αναφορές τους, αναγνώριση η οποία
επρόκειτο µάλιστα να συνεχιστεί µέχρι την κατάργηση του σώµατος. Χαρακτηριστικά, ας αναφερθεί ότι, όταν το 1826 διατάχθηκε από το κέντρο
η διάλυση του γενιτσαρικού σώµατος στην Κρήτη, ο Μεχµέντ Αλί της Αιγύπτου, αφού συµβουλεύτηκε τους διοικητές των τριών πόλεων του νησιού, εξέφρασε τους ενδοιασµούς του στην Κωνσταντινούπολη γράφοντας
ότι «οι [µουσουλµάνοι] κάτοικοί τους [των τριών πόλεων του νησιού] αποτελούν τη δύναµη των γενιτσάρων και, σύµφωνα µε αυτούς [τους διοικητές], ο ζήλος των γενιτσάρων [της Κρήτης] είναι ζήλος του ισλάµ,
αποδεκτός και σύµφωνος µε όσα απαιτούν οι παρούσες συνθήκες».116
Πέρα όµως από το ζήτηµα της ρητορικής των εγγράφων και της επίσηµης αναγνώρισης της προϋπάρχουσας σύνδεσης της τοπικής µουσουλµανικής κοινωνίας µε τους γενιτσάρους, οι προαναφερθείσες
αναφορές αντανακλούν µια πραγµατική αύξηση της συσπείρωσης του
µουσουλµανικού πληθυσµού της Κρήτης γύρω από τους γενιτσάρους,
που συνδέεται µε την επιθετική πολιτική του Μαχµούντ Β΄. Όπως προαναφέρθηκε, από το δεύτερο µισό του 18ου αιώνα τα γενιτσαρικά δίκτυα δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο σύστηµα πατρονίας. Ο κάθε λόχος, η
κάθε οικογένεια µεγαλογενιτσάρων και η κάθε επαγγελµατική οµάδα
είχε τα δικά της συµφέροντα που µπορούσαν να ταυτίζονται, να διαφοροποιούνται ή να συγκρούονται ανάλογα µε την περίσταση. Ως εκ τούτου, έως το 1812, οι περισσότερες γενιτσαρικές εξεγέρσεις ενάντια σε
πασάδες που διορίζονταν στο νησί προκαλούνταν κάθε φορά από διαφορετικές µερίδες γενιτσάρων και ψευδογενιτσάρων που θίγονταν από
την εκάστοτε πολιτική του κέντρου. Στην προκείµενη περίπτωση όµως,
η πολιτική του Μαχµούντ Β΄ δεν εναντιωνόταν απλώς σε ορισµένες από
αυτές τις οµάδες συµφερόντων, αλλά αψηφούσε ακόµα και βασικά προ116. “... bunların ahalisi kavi-yi yeniçeri olub indlerinde yeniçerilik gayreti gayreti islamiyet müreccah ve hasbelmevaki”· ΒΟΑ, ΗΑΤ.290/17385.
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νόµια, κεκτηµένα και κανόνες λειτουργίας του σώµατος που αποτελούσαν τη βάση της οικονοµικής και πολιτικής ισχύος του ίδιου και των
µελών του. Κατά συνέπεια, η πολιτική αυτή επέφερε µεγάλες αλλαγές
στη ζωή χιλιάδων Κρητικών που είχαν συνδεθεί µε τους γενιτσάρους και
προστάτευαν και χρηµατοδοτούσαν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες χάρη σ’ αυτούς, οδηγώντας τους σε µια κοινή αντίδραση.
Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν, η Επανάσταση του 1821 βρίσκει την µουσουλµανική κοινωνία περισσότερο συσπειρωµένη από ποτέ. Μολονότι
είναι αδύνατο να υπολογιστούν οι συνέπειες αυτής της συσπείρωσης για
τον τρόπο µε τον οποίο οι µουσουλµάνοι Κρητικοί αντέδρασαν στην πολεµική σύγκρουση που ακολούθησε, δεν είναι απίθανο αυτή να έπαιξε
κάποιο ρόλο στην αύξηση της πόλωσης µεταξύ των δύο µεγάλων θρησκευτικών κοινοτήτων του νησιού κατά την πρώτη φάση των εχθροπραξιών. Το σίγουρο είναι πάντως ότι από τα παραπάνω αναδεικνύεται
άλλη µία σηµαντική πτυχή των βίαιων κινητοποιήσεων της περιόδου, οι
οποίες αποδεικνύονται φαινόµενα εξαιρετικά πολύπλοκα και δυσερµήνευτα στο πλαίσιο απλουστευτικών θεωριών. Η γενιτσαρική βία δεν αποτελούσε έκφραση της καταπίεσης που ασκούσε ένα κατοχικό στράτευµα
ούτε απλή συνέπεια του ισλαµικού φανατισµού στο νησί, δεν ήταν ενιαία, προερχόταν από διάφορες πηγές και στρεφόταν προς διάφορες κατευθύνσεις, εξελισσόταν ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία και
µπορούσε να εκφράζει τόσο τις διεκδικήσεις συγκεκριµένων οµάδων όσο
και ενός µεγάλου κοµµατιού του ντόπιου πληθυσµού της Κρήτης.
Συµπεράσµατα

Στόχος αυτού του κεφαλαίου ήταν να αναδείξει την πολυµορφία και
την πολυπλοκότητα του φαινοµένου της βίας στην προεπαναστατική
Κρήτη, ξεφεύγοντας από τα πολύ στενά αναλυτικά πλαίσια στα οποία
αυτή έχει ερµηνευτεί έως σήµερα. Όπως αποδεικνύεται, η βία αποτελούσε ένα φαινόµενο που εκδηλωνόταν ανεξαρτήτως θρησκεύµατος,
µπορούσε να παίρνει διάφορες µορφές και να ενισχύεται από την κυρίαρχη τοπική κουλτούρα, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί πριν από την
οθωµανική κατάκτηση και εξακολουθεί να υφίσταται έως τις µέρες µας.
Το κατάστιχο KK.d.827 καθιστά σαφές πως η βία µπορούσε να απο-
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τελεί καταλύτη και µέσο πολιτικών εξελίξεων στην περιοχή. Η περίπτωση των Λευκών Ορέων δείχνει ότι οι βεντέτες και τα τοπικά παιγνίδια εξουσίας επηρέαζαν όχι µόνο τις εσωτερικές κοινωνικές και
πολιτικές ισορροπίες στον ναχιγέ των Σφακίων, αλλά και τις σχέσεις
της εκεί κοινωνίας µε την οθωµανική διοίκηση. Αντίστοιχα, η βίαιη
επέµβαση της κεντρικής οθωµανικής εξουσίας στις τοπικές υποθέσεις
µπορούσε να προκαλεί αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις στους κόλπους και των δύο µεγάλων θρησκευτικών οµάδων του νησιού, οι οποίες
µάχονταν, µε διαφορετικό τρόπο η κάθε µία, για τη διατήρηση ή επέκταση των δικαιωµάτων και του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, ερχόµενες
ανά περιόδους σε µερική ή πλήρη ρήξη µε το οθωµανικό καθεστώς.
Βέβαια, φαινόµενα όπως οι γενιτσαρικές εξεγέρσεις παρουσιάζονταν
σε πολλά µέρη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και σίγουρα δεν αποτελούν κρητική ιδιαιτερότητα. Η κυρίαρχη όµως στο νησί κουλτούρα της
βίας αποτελεί ένα τοπικό χαρακτηριστικό που όχι µόνο έτρεφε τις βίαιες
γενιτσαρικές κινητοποιήσεις, αλλά και συνέδεε τους ντόπιους µουσουλµάνους και χριστιανούς σε µια κοινή αντίληψη των εννοιών της ανδρείας
και της συλλογικής αντίστασης απέναντι στην όποια έξωθεν επιβαλλόµενη εξουσία. Αυτή η τοπική κουλτούρα αφορούσε και τις δύο µεγάλες
θρησκευτικές οµάδες, εδραζόταν στον νησιωτικό χαρακτήρα της επαρχίας και αποκτούσε πιο έντονα χαρακτηριστικά στις γεωγραφικά δυσπρόσιτες περιοχές, όπως τα Σφακιά, ενώ ήταν κάτι όχι απλώς εξαιρετικά
δύσκολο να αντιµετωπιστεί από την κεντρική οθωµανική διοίκηση, αλλά
και ιδιαίτερα δυσνόητο για τους εξωτερικούς παρατηρητές. Έτσι, δεν είναι
τυχαίο ότι, όπως ο περιηγητής Pashley έκπληκτος άκουγε τον αγωνιστή
του 1821 Βαρδουλάκη να καυχιέται για τους φόνους που είχε διαπράξει
στο πλαίσιο βεντετών, θεωρώντας τους δείγµα ανδρείας και πρακτική που
γέµιζε µε περηφάνια κάθε Σφακιανό,117 µε τον ίδιο τρόπο και ο πρόξενος
της Γαλλίας στα Χανιά το 1819 απορούσε για το γεγονός ότι, ενώ οι γενίτσαροι που πρωτοστάτησαν στην εξέγερση κατά του Βαχίντ Πασά ήταν
φονιάδες, οι ντόπιοι επέµεναν να τους αποκαλούν «παλικάρια».118
117. Στο ίδιο πλαίσιο ως δείγµα ανδρείας ερµηνεύεται παραδοσιακά στην Κρήτη και
η αντίσταση των Σφακίων κατά της οθωµανικής αρχής.
118. Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 182.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στόχος αυτής της µελέτης δεν ήταν η εξαντλητική ιστορική ανάλυση των πληροφοριών που περιέχονται στο κατάστιχο KK.d.827,
αλλά η ανάδειξη της σηµασίας του ως ερευνητικού εργαλείου για
όσους ασχολούνται µε την ιστορία της Κρήτης και του οθωµανικού
κράτους, και η τοποθέτησή του σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.
Έγινε λοιπόν κυρίως προσπάθεια να εξεταστούν µια σειρά από λιγότερο γνωστές ή και παντελώς άγνωστες πτυχές της κρητικής ιστορίας,
όπως αυτές ξεδιπλώνονται στις σελίδες του, και να αντιπαραβληθούν
µε πληροφορίες που παίρνουµε από άλλες πρωτογενείς µαρτυρίες που
αφορούν στο νησί.
Το κατάστιχο KK.d.827 µάς δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουµε
µε ιδιαίτερη λεπτοµέρεια τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης της
οθωµανικής δυτικής Κρήτης. Παράλληλα µας επιτρέπει να εµβαθύνουµε στην καθηµερινότητα της προεπαναστατικής κρητικής κοινωνίας χωρίς πολλές από τις παραµορφώσεις και τα στερεότυπα των
ιστορικών µαρτυριών του 19ου αιώνα που συντάχθηκαν µετά την
ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, ο κρατικοκεντρικός χαρακτήρας της πηγής δηµιουργεί περιορισµούς που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τους ερευνητές.
Η οθωµανική εξουσία επιδίωκε την επικοινωνία µε εκπροσώπους
πληθυσµιακών οµάδων της Αυτοκρατορίας που προσδιορίζονταν κυρίως µε βάση γεωγραφικούς, θρησκευτικούς και επαγγελµατικούς
όρους. Ωστόσο, η συχνότητα των επίσηµων αναφορών σε τέτοιες
οµάδες εξαρτιόταν πρωτίστως από το µέγεθος των καθηκόντων που
τους απέδιδε η διοίκηση στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την
οµαλή διεξαγωγή της φοροσυλλογής και την τήρηση της τάξης σε
κάθε περιοχή. Έτσι, π.χ., στο κατάστιχο γίνονται διαρκείς αναφορές
σε κρατικούς θεσµούς µε σηµαντικές εκτελεστικές εξουσίες, όπως τα
όργανα της στρατιωτικής διοίκησης και οι δικαστές, και σε θεσµούς
µε αυξηµένα φοροσυλλεκτικά ή φοροδοτικά καθήκοντα, όπως οι µαλικιανέ αγάδες και οι κοινοτικές αντιπροσωπείες των χριστιανών.
Παρʼ όλα αυτά, πηγές από άλλες περιοχές του νησιού αποδεικνύουν
ότι το ελλιπές ενδιαφέρον της κρητικής διοίκησης για µορφές συλλο-
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γικής οργάνωσης, όπως οι µουσουλµανικές κοινότητες της υπαίθρου,
δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να ερµηνεύεται ως απουσία τους,1 µε
τον ίδιο τρόπο που οι εξαιρετικά περιορισµένες αναφορές του καταστίχου σε πληθυσµιακές οµάδες όπως οι γυναίκες, οι εβραίοι και οι
δούλοι δεν πρέπει να οδηγούν τον ερευνητή στο συµπέρασµα ότι τέτοιες οµάδες δεν υπήρχαν ή ότι το µέγεθός τους ήταν αµελητέο.2
Αν δοθεί λοιπόν η απαραίτητη προσοχή στην αποφυγή τέτοιων παγίδων και στην προσεκτική ανάγνωση των πηγών του, το κατάστιχο
µπορεί να προσφέρει στον σύγχρονο ιστορικό έναν θησαυρό πληροφοριών για µια σειρά από θέµατα που αφορούν όχι µόνο τη διοικητική,
αλλά και την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ιστορία του νησιού.
Μεταξύ των καταχωρίσεών του βρίσκουµε, λόγου χάρη, αναλυτικές
πληροφορίες για τα ποσά που εισέπραττε η τοπική διοίκηση από τον
ντόπιο πληθυσµό. Τέτοιες αναφορές µάς επιτρέπουν να κατανοήσουµε
πολύ καλύτερα το είδος και το µέγεθος της φορολογίας που επιβαλλόταν σε επίπεδο σαντζακιών, ένα εξαιρετικά σηµαντικό πεδίο της οικονοµικής ιστορίας του νησιού που µέχρι σήµερα παρέµενε ανεξερεύνητο.
Ο συνδυασµός των πληροφοριών αυτών µε όσα αποκαλύπτουν άλλες
πρωτογενείς µαρτυρίες για τις τακτικές φορολογικές εισφορές και τα
έξοδα της επαρχίας µάς δίνουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε µια
σφαιρική εικόνα των εσόδων της διοίκησής της και της οικονοµικής
διαχείρισής τους τόσο σε αυτοκρατορικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Παράλληλα, οι πληροφορίες που δίνονται σχετικά µε την κρατική οι1. Απόδειξη αποτελεί το περιεχόµενο πηγών από την ανατολική Κρήτη που αποδεικνύουν ότι η διοίκηση δεν είχε κανένα πρόβληµα να απευθύνεται και σε µουσουλµάνους αντιπροσώπους χωριών στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτές καλούνταν να
καταβάλουν χρηµατικά ποσά, όπως εγγυήσεις για την τήρηση της τάξης σε µια περιοχή· ΤΑΗ.32: 52· Anastasopoulos, “Political Participation”, 127-142.
2. Για τη σηµασία του θεσµού της δουλείας στην πρώιµη οθωµανική Κρήτη, βλ. Yannis Spyropoulos, “The Creation of a Homogeneous Collective Identity: Towards a History of the Black People in the Ottoman Empire”, International Journal of Turkish
Studies 16/1-2 (2010), 25-46· του ίδιου, “Status Claims, Religion and Slave Ownership in Early Ottoman Crete (1650-1720)”, στο E. Balta, Y. Dedes, E. N. İşli και M. S.
Koz (επιµ.), Yücel Dağlı Anısına: “geldi Yücel, gitti Yücel. bir nefes gibi...”, Κωνσταντινούπολη 2011, 469-493· του ίδιου, “Slaves and Freedmen in 17th and Early 18th
Century Ottoman Crete”, Turcica 46 (2015), 177-204.
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κονοµική πολιτική αποκαλύπτουν σηµαντικά στοιχεία και για τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις της τελευταίας, τις συµµαχίες και τις συγκρούσεις που αυτή προκαλούσε τόσο στους κόλπους της κρητικής
κοινωνίας όσο και στο επίπεδο των σχέσεων κέντρου-περιφέρειας. Τα
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η οθωµανική εξουσία στην προσπάθειά
της να ελέγξει οικονοµικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το σαπούνι και
τα σιτηρά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα του τρόπου µε τον
οποίο τα τοπικά δίκτυα ανταποκρίνονταν σε τέτοιες προκλήσεις και
αποκαλύπτουν τους µηχανισµούς διαπραγµάτευσης που χρησιµοποιούσαν προκειµένου να υπερασπίσουν τα ιδιαίτερα συµφέροντά τους.
Εκτός των παραπάνω, το κατάστιχο KK.d.827 περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για µια χρονική περίοδο µε ιδιαίτερη σηµασία για την ιστορία του νησιού. Το γεγονός ότι απεικονίζει τις πολιτικές
και οικονοµικές ισορροπίες που επικρατούσαν στη δυτική Κρήτη λίγο
πριν από το ξέσπασµα της Επανάστασης του 1821 επιτρέπει την ανίχνευση των βαθύτερων σχέσεων της οθωµανικής κεντρικής πολιτικής
µε την ανάπτυξη του επαναστατικού αυτού κινήµατος στα Σφακιά. Μάλιστα αναδεικνύει ένα άγνωστο κοµµάτι των εσωτερικών αιτιών που
συνέβαλαν στη σύµπλευση των κρητών οπλαρχηγών µε τους επαναστατηµένους πληθυσµούς της Πελοποννήσου. Χάρη στα έγγραφα που
δηµοσιεύονται εδώ καθίσταται σαφές ότι η συγκεντρωτική πολιτική
του Μαχµούντ Β΄ επηρέαζε τις σχέσεις εξουσίας που είχαν αναπτυχθεί
όχι µόνο µεταξύ του µουσουλµανικού, αλλά και του χριστιανικού πληθυσµού του νησιού. Η πιεστική πολιτική και στρατιωτική επέµβαση
της διοίκησης στις εσωτερικές διαµάχες των Σφακίων αποδεικνύει ότι
η ενίσχυση της δύναµης των απεσταλµένων από τον σουλτάνο πασάδων οδηγούσε στον αυστηρότερο έλεγχο όλων των ντόπιων παραγόντων εξουσίας, ανεξαρτήτως θρησκεύµατος και άσχετα µε το βακουφικό
ή µη καθεστώς της περιοχής στην οποία αυτοί κατοικούσαν.
Μολονότι νέες µελέτες αποδεικνύουν ότι αντίστοιχες εξελίξεις
λάµβαναν χώρα ταυτόχρονα και σε άλλες περιοχές που πρωταγωνίστησαν στο ξέσπασµα της Επανάστασης του 1821,3 αυτή η πτυχή
3. Ilicak, “A Radical Rethinking of Empire”, 62, 64-65.
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της πολιτικής του Μαχµούντ και των εκπροσώπων του παραµένει σε
γενικές γραµµές άγνωστη. Υπό το φως των νέων στοιχείων που περιέχονται στο κατάστιχο, υποστηρίζεται ότι τέτοιες συγκρούσεις δεν
είναι δυνατό να παραβλέπονται ως παράγοντες διαµόρφωσης ισορροπιών δυνάµεων σε µια περίοδο διαρκών οικονοµικών, κοινωνικών
και πολιτικών ζυµώσεων για τις επαρχίες του δυτικού τµήµατος της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Τέλος, µία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του καταστίχου που
έγινε προσπάθεια να υπογραµµιστεί εδώ είναι η ανάδειξη στις σελίδες του στοιχείων της καθηµερινής ζωής της Κρήτης που συνέδεαν
µουσουλµάνους και χριστιανούς σε µια ενιαία τοπική κουλτούρα. Το
γεγονός ότι η διοίκηση έπρεπε συχνά να µεταφράζει τα διατάγµατά
της στα ελληνικά για να επικοινωνήσει µε ντόπιους µουσουλµάνους
κρατικούς υπαλλήλους ή η επιδίωξη να απαγορεύσει τον κοινό ενδυµατολογικό κώδικα που είχε διαµορφωθεί µεταξύ των δύο µεγάλων θρησκευτικών οµάδων του νησιού είναι ενδεικτικά αυτής της
πραγµατικότητας. Το ίδιο ισχύει και µε πολλά από τα περιστατικά
βίας που απαντούν στην πηγή και αφορούν χριστιανούς και µουσουλµάνους, τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονταν µε εθιµικές εκδηλώσεις διαχρονικά εµφανιζόµενων στην περιοχή φαινοµένων, όπως η
οπλοκατοχή, τα εγκλήµατα τιµής, οι βεντέτες και οι απαγωγές γυναικών. Ένα λοιπόν ενδιαφέρον συµπέρασµα που εξάγεται από το
κατάστιχο είναι πως η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών
βίας που απαντούν στις σελίδες του δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Αντίθετα, τα περισσότερα αφορούσαν ενδοθρησκευτικές διαµάχες, ενώ πολλά απ’ αυτά είναι πιο εύκολο να γίνουν κατανοητά
ως εκφάνσεις ενός τοπικού modus vivendi που προέβαλλε ως αρετές
την επίδειξη ανδρείας και την αυτοδικία. Παρʼ όλα αυτά η βία της
εποχής ήταν ένα πολυδιάστατο φαινόµενο που, µεταξύ άλλων, είχε
σίγουρα και θρησκευτικές διαστάσεις, ενώ συνδεόταν παράλληλα µε
µια σειρά πολιτικών και οικονοµικών εξελίξεων της εποχής.
Από τα µέσα του 18ου αιώνα τα γενιτσαρικά δίκτυα ενσωµάτωσαν σταδιακά το µεγαλύτερο µέρος του µουσουλµανικού πληθυσµού
του νησιού, γεγονός που επέδρασε στο είδος και τον αριθµό των βίαιων πολιτικών διεκδικήσεων του σώµατος. Ωστόσο, παρά τη συµ-
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µετοχή ντόπιων κατοίκων στις βίαιες γενιτσαρικές κινητοποιήσεις,
αυτές αποτελούσαν συνήθως την έκφραση της βούλησης διαφόρων
δικτύων πατρονίας που δεν χαρακτηρίζονταν πάντα από συνοχή και
οµοιοµορφία. Αυτή η πολυδιάσπαση βρίσκει έκφραση στις επίσηµες
οθωµανικές πηγές, οι οποίες µέχρι την πρώτη δεκαετία του 19ου
αιώνα αντιµετώπιζαν τις εξεγέρσεις των γενιτσάρων ως προϊόντα
ενεργειών οµάδων που, ακόµα και αν λάµβαναν χώρα µε τη συµµετοχή ντόπιων ψευδογενιτσάρων, δεν εξέφραζαν την ευρύτερη τοπική
µουσουλµανική κοινωνία. Η κατασταλτική επέµβαση του σουλτάνου Μαχµούντ µε την αποστολή µιας σειράς δυναµικών διοικητών
στην περιοχή από το 1812 έως το 1821 είχε ως αποτέλεσµα τόσο τη
δηµιουργία ενός κοινού βίαιου µετώπου των γενιτσαρικών δικτύων
απέναντι στους διοικητές αυτούς όσο και την ανάπτυξη µιας επίσηµης ρητορικής που για πρώτη φορά αναγνώριζε την άρρηκτη σχέση
της κρητικής µουσουλµανικής κοινωνίας µε τους λόχους που
έδρευαν στο νησί. Ο Βαχίντ Πασάς, ο πασάς που ήταν υπεύθυνος για
τη σύνταξη του υπό έκδοση καταστίχου, θα συγκρουόταν µε τα δίκτυα αυτά το 1819 και θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει το νησί.
Τα παραπάνω θέµατα που αναπτύχθηκαν εδώ είναι µόνο κάποια
από τα ιστορικά ζητήµατα που αναδεικνύονται µέσω του καταστίχου KK.d.827. Οι πληροφορίες που µας δίνει το τελευταίο για την
ιστορία της Κρήτης και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Ελπίζουµε, λοιπόν, αυτή η έκδοση να αποτελέσει ένα πρώτο έναυσµα για τη συστηµατική εκµετάλλευσή τους
από τους ιστορικούς, αλλά και µια υπενθύµιση προς τους έλληνες
αναγνώστες της σηµασίας που έχει η µελέτη των οθωµανικών πηγών
για την κατανόηση του παρελθόντος των πρώην οθωµανικών περιοχών που απαρτίζουν τη σύγχρονη ελληνική επικράτεια.
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Συλλογές λυτών εγγράφων
- Cevdet Askeriye (C.AS)
- Cevdet Bahriye (C.BH)
- Cevdet Maliye (C.ML)
- Cevdet Hariciye (C.HR)
- Cevdet Zabtiye (C.ZB)
- Hatt-ı Hümayun Tasnifi (HAT)

Συλλογές καταστίχων
- Maliyeden Müdevver (MAD): κατάστιχα 4624, 6461, 17942

Αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας (Archives du
Ministère des Affaires étrangères [MAE]) στο Παρίσι

- Correspondance politique (CP), Turquie, t. 212, 213
- Correspondance consulaire et commerciale (CCC), La Canée, t.
22, 23

Εθνικά Αρχεία της Γαλλίας (Archives Nationales de France
[ANF]) στο Παρίσι
- Affaires Etrangères (AE), B1, La Canée, t. 350, 354, 355

∆ιπλωµατικά Αρχεία Νάντης (Archives Diplomatiques de
Nantes [ADN])

- Constantinople, Série D (correspondance avec les Echelles),
Candie, t. 2

Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

- Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου (TAH): κατάστιχα 7, 9, 15, 16, 17,
19, 21, 24, 25, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 48

150

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Ν. Ρεθύµνης

- Divan-ı Hümayun Defterleri, Kamil Kepeci Tasnifi (KK): κατάστιχο 827 (ψηφιακό αντίγραφο του καταστίχου που βρίσκεται
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Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου Αχµέντ Αγά,
τον ναΐπη, τον µουφτή, τον αγά των γενιτσάρων, τους λοιπούς αγάδες
και αξιωµατικούς, και τους προύχοντες της περιοχής. Από την τέταρτη
µέρα του µήνα Σεβάλ του έτους 1232 (17/8/1817) παρατάθηκε ο διορισµός του διοικητή των φρουρίων Ρεθύµνου και Χανίων. Ακολουθώντας όσα ορίζει το χάτι χουµαγιούν που αφορά το ζήτηµα, ζητείται
ο διορισµός ενός κεχαγιά του πασά στο Ρέθυµνο για να προωθεί τις
σηµαντικές υποθέσεις της περιοχής. Το διάταγµα διαβάστηκε στο ντιβάνι των Χανίων, ανακοινώθηκε και, προκειµένου να εφαρµοστούν
όσα προτάσσει, πρέπει αυτοί στους οποίους απευθύνεται να παραµείνουν πιστοί στη διοίκηση. Τους ζητείται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να βρίσκονται στα πόστα τους και όταν παρουσιάζεται
ανάγκη να διοικούν το ιππικό (süvari), το πεζικό (piyade), το πυροβολικό (topçı) και τα βοηθητικά σώµατα (cebeci) της πόλης χωρίς ελ-
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λείψεις. Τέλος, ζητείται να προασπίζουν την τάξη της περιοχής, να
προστατεύουν τους ραγιάδες από την καταπίεση, να µην επιτρέπουν
σε κανέναν κάτοικο του Ρεθύµνου και των γύρω περιοχών να παρανοµεί και σε κανέναν φυγά εγκληµατία να πατήσει το πόδι του στην
περιοχή, να συλλαµβάνουν και να τιµωρούν τους παρανόµους και να
αναφέρουν αµέσως στον πασά αυτές τους τις ενέργειες.
Βλ. και έγγρ. 3, 4.

σ. 4

3
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

25 Ζιλκαντέ 1232 [6/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή (baş buğ) των στρατιωτών της Σούδας Μεχµέντ Εµίν Μπέη, τον ντιζντάρη και τους υπόλοιπους αγάδες του φρουρίου. Σύµφωνα µε το χάτι χουµαγιούν που
εκδόθηκε την τέταρτη µέρα του µήνα Σεβάλ του έτους 1232
(17/8/1817) και ορίζει την παράταση του διορισµού του πασά ως διοικητή των φρουρίων Ρεθύµνου και Χανίων, παρατείνεται ο διορισµός όλων των αξιωµατικών και υπαλλήλων που υπηρετούν στα
φρούρια της διοικητικής δικαιοδοσίας του. Το διάταγµα, πέρα από
τη Σούδα, στάλθηκε επίσης στον Αλµυρό µε τον τσαούση του εντερούν Ιµπραχίµ, καθώς και στην Κίσαµο και τη Γραµβούσα.
Βλ. και έγγρ. 2, 4.

σ. 5

4
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

25 Ζιλκαντέ 1232 [6/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Αποκόρωνα, τους
µουκατά αγάδες, τους σουµπασήδες, τους καπετάνιους των ραγιάδων
και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των εκεί χωριών. Την τέταρτη µέρα
του µήνα Σεβάλ του έτους 1232 (17/8/1817) εκδόθηκε χάτι χουµαγιούν σύµφωνα µε το οποίο παρατείνεται ο διορισµός του πασά ως διοικητή των φρουρίων Ρεθύµνου και Χανίων, ζητείται από τους αγάδες,
τους προύχοντες και τους αξιωµατικούς του συµβουλίου των Χανίων
να δίνουν προσοχή στην επιβολή της τάξης και στην ενασχόληση µε
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τα θέµατα των ραγιάδων, ενώ τέλος διατάσσεται να υπάρχει άµεση
ενηµέρωση της διοίκησης από το ιεροδικείο, τους καπετάνιους και
τους σουµπασήδες σχετικά µε τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στους
ναχιγέδες και στα χωριά τους. Σηµειώνεται πως, µολονότι πρέπει να
υπάρχει συνεργασία των αρµοδίων ώστε να συλλαµβάνονται άµεσα
οι εγκληµατίες που εµφανίζονται στην περιοχή και να µεταφέρονται
ενώπιον του πασά, δεν είναι σπάνια φαινόµενα οι ληστείες και δολοφονίες. Ως εκ τούτου, ζητείται οι τοπικοί παράγοντες εξουσίας να µην
επιδεικνύουν χαλαρότητα στην αντιµετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Οι σχετικές προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και στα ελληνικά.
Βλ. και έγγρ. 2, 3.

5
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 5

25 Ζιλκαντέ 1232 [6/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα, τους µουκατά
εµίνηδες του ναχιγέ και τους καπετάνιους των ραγιάδων. Πρέπει να
εισπραχθούν τα οφειλόµενα έξοδα ταξιδίου στον απεσταλµένο κεχαγιά της Πύλης εφέντι τσοχαντάρη, ο οποίος µεταβίβασε το διάταγµα παράτασης διορισµού του πασά. Η είσπραξη ορίζεται
συνολικά για το σαντζάκι Χανίων στα 11.085,5 γρόσια. Για το κάθε
τεκιαλίφ πρέπει να εισπραχθούν 13,5 γρόσια, δηλαδή για τα 325,5
τεκιαλίφ του ναχιγέ Αποκόρωνα πρέπει να δοθούν συνολικά 4.394
γρόσια και 10 παράδες. Το έγγραφο εκδόθηκε και στα ελληνικά.

σ. 5

6
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

[χ.χ.]

Στάλθηκαν στους πέντε ναχιγέδες του λιβά των Χανίων1 διατάγµατα στα ελληνικά για την είσπραξη ετήσιου τεκιαλίφ 16 παράδων

1. Μολονότι στην πραγµατικότητα υπήρχαν µόνο τέσσερις ναχιγέδες στο σαντζάκι
των Χανίων, η πόλη των Χανίων λογίζεται ως ξεχωριστή φορολογική περιφέρεια και
ως εκ τούτου εδώ γίνεται αναφορά όχι σε τέσσερις, αλλά σε πέντε ναχιγέδες.
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από τον Αποκόρωνα και 25 παράδων από τους υπόλοιπους ναχιγέδες
για τα έξοδα ταξιδιού του καπουτζήµπαση. Οι υπολογισµοί που ακολουθούν έχουν ως εξής:
2

µ

1350

µ

µ

3

µ
µ

σ. 6

µ
µ

70

1138

15

58

39

1016

35

53

37

165

8

3186
4394

10

130

8

11085

20

478

12

7
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

1 Ζιλχιτζέ 1232 [12/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη, τους µουκατά εµίνηδες, τον
σούµπαση, τους καπετάνιους και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των
ραγιάδων και στάλθηκε στον Μυλοπόταµο, το Αµάρι, τον Άγιο Βασίλειο, το Ρέθυµνο, τον Κάστελλο, το Ατσιπόπουλο, τα Χανιά, τον
Αποκόρωνα, την Κίσαµο και το Σέλινο. Ο αρχικαπετάνιος των Σφακίων Ανδρουλής µαζί µε τον καπετάνιο Γιάννη δολοφονήθηκαν από
τους δύο γιους του επίσης σφακιανού καπετάνιου Πατσιανοµάρκου
που είναι κάτοικος του χωριού Καλλικράτης. Θεωρείται σηµαντική
2. Η λέξη «ανταλέτ» ( )عدالتσηµαίνει «δικαιοσύνη». Ο γραφέας δεν διευκρινίζει σε
τι αναφέρονται τα έξοδα που καταγράφονται κάτω από την λέξη αυτή, αν και το πιθανότερο είναι να αφορούν την έκδοση και µεταφορά του εγγρ. 5 του καταστίχου, το
οποίο φέρει τίτλο «διάταγµα απονοµής δικαιοσύνης» (adalet buyuruldısı).
3. Στο κατάστιχο η λέξη «καβάσης», που σηµαίνει «φρουρός», «κλητήρας», σηµειώνεται ως “gavas” ( )غواصαντί του ορθού “kavas” ()قواس.
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η σύλληψη και προσαγωγή των δολοφόνων. Πρέπει ο ναΐπης να εκδώσει έγγραφα στα ελληνικά που να προειδοποιούν ότι το πιθανότερο είναι οι δολοφόνοι να έχουν καταφύγει στους ναχιγέδες των
ατόµων στα οποία απευθύνεται το διάταγµα. Επίσης πρέπει να γίνει
έρευνα στα χωριά των τελευταίων, τις παραλιακές περιοχές και τα
φυλάκιά (karakolhane) τους και πρέπει να συλληφθούν όλοι οι εγκληµατίες αµέσως, σε όποιο µέρος και αν βρεθούν.
Βλ. και έγγρ. 8, 21, 66, 75.

σ. 6

8
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

3 Ζιλχιτζέ 1232 [14/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αγίου Βασιλείου, τον
αγά των γενιτσάρων του Ρεθύµνου, τον απεσταλµένο από τον πασά
προς διερεύνηση της υπόθεσης ντελίλµπαση Σουλεϊµάν Αγά,4 τους
µουκατά εµίνηδες, τον σούµπαση, τους καπετάνιους των ραγιάδων
και τους κοινοτικούς εκπροσώπους. Ο αρχικαπετάνιος των Σφακίων
Ανδρουλάκης µε τον σύντροφό του καπετάνιο Γιάννη πριν από κάποιες µέρες ξεκίνησαν από το χωριό του ναχιγέ Αγίου Βασιλείου Καψοδάσος µε κατεύθυνση προς το χωριό των Σφακίων Καλλικράτης.
Ωστόσο, στην τοποθεσία Φορακανό (;)5 οι εγκληµατίες Γιώργης
Γιωργάκης, ο αδερφός του Ανδρουλής6 και οι συνεργοί τους Σπαδανιάς µε τον γιο του κρύφτηκαν και πυροβόλησαν τον προαναφερθέντα αρχικαπετάνιο σκοτώνοντάς τον. Ο προαναφερθείς ναΐπης,
κατά την αυτοψία διεπίστωσε ότι το τραύµα είχε γίνει στο άνω αριστερό σηµείο του θώρακα του θύµατος. Με το διάταγµα αυτό ανακοινώνεται το παραπάνω περιστατικό και ζητείται η σύλληψη των
δολοφόνων και η προσαγωγή τους µε τη συνεργασία των κατοίκων
των χωριών του Αγίου Βασιλείου.
4. Ο Σουλεϊµάν Αγάς ήταν το άτοµο που είχε ηγηθεί των στρατιωτών του Βαχίντ
κατά τη Σφαγή της Χίου. Για τη σχετική αναφορά, βλ. Maden και Eğilmez, Vahid
Paşa’nın Hayatı, 89.
5. فوراقانو.
6. Στα έγγρ. 66 και 75 αναφέρεται ως Γιάννης.
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Πέραν της σύλληψης των εγκληµατιών, ζητείται η αποστολή του ντελίλµπαση Σουλεϊµάν Αγά, µε συνοδούς τους αξιωµατικούς των γενιτσάρων του Ρεθύµνου, στο χωριό Καψοδάσος µε σκοπό να ανακρίνει τους
µουσουλµάνους και τους ραγιάδες της περιοχής, να ανακαλύψει ποιοι
είναι αυτοί που µε την αµέλεια που επέδειξαν επέτρεψαν τη διαφυγή των
εγκληµατιών και να τους προσαγάγει ενώπιον του πασά. Αν δεν σταθεί
δυνατή η σύλληψη των εγκληµατιών, ζητείται η προσαγωγή του καπετάνιου του χωριού και 8-10 κοινοτικών εκπροσώπων.
Βλ. και έγγρ. 7, 21, 66, 75.

σ. 7

9
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

23 Ζιλκαντέ 1232 [4/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τους αγάδες, αξιωµατικούς και προύχοντες της περιοχής. Ζητείται η
αποστολή ναυτών για τον αυτοκρατορικό στόλο από το Ρέθυµνο και
τα Χανιά. Αντίστοιχες εντολές στάλθηκαν µε χάτι χουµαγιούν σε
όλους τους παραθαλάσσιους καζάδες της Ρούµελης και της Ανατολίας, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου. Συνολικά ζητήθηκαν 500
ναύτες, ενώ από τα Χανιά ζητήθηκαν τέσσερις και από το Ρέθυµνο
δύο. Οι ναύτες πρέπει να µεταβούν στον αυτοκρατορικό ναύσταθµο
και, προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδά τους, ζητείται από τους
προύχοντες και τους αγάδες η αποστολή για κάθε µήνα υπηρεσίας
19 γροσιών ανά άτοµο και οι σχετικές εγγυήσεις.

Βλ. και έγγρ. 77.

σ. 7

10
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΚΑΤΗΣ
ΑΠΟ ΣΟΥΜΠΑΣΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ

19 Ζιλχιτζέ 1232 [30/10/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον σερντάρη του ναχιγέ Μυλοποτάµου και τους εµίνηδες των κρατικών µουκατάδων. Καθώς δεν είναι
απαραίτητο οι εµίνηδες των µουκατάδων να αναµειγνύονται προσωπικά στην είσπραξη της δεκάτης, οι σουµπασήδες των µουκατά-
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δων εκµεταλλεύονται για δικό τους όφελος τις εισπράξεις και τολµούν να εµποδίζουν την αποστολή τους στην Πύλη του Πασά και
στο ιεροδικείο. Μέχρι να διευθετηθεί το ζήτηµα των απαραίτητων
δαπανών του ναΐπη Μυλοποτάµου,7 ζητείται να παρουσιαστούν στον
πασά οι εισπράξεις που έχουν γίνει. Επίσης ζητείται η επαναφορά
των παρανοµούντων σουµπασήδων στην τάξη που καθορίζεται από
τον ιερό νόµο και το εθιµικό δίκαιο µε τη συνδροµή των εµίνηδων
των µουκατάδων και των αξιωµατικών τους.
Βλ. και έγγρ. 144.

11
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 7-8

27 Ζιλχιτζέ 1232 [7/11/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων και τον µουτεβελή του βακουφιού του νερού που ρέει εντός των Χανίων, στον
καπετάνιο και τους κοινοτικούς εκπροσώπους του χωριού Περβόλια
που βρίσκεται στον ναχιγέ Χανίων. Ο µακαρίτης διοικητής των Χανίων «Υδρονοµέας» (Su Yolcu) Αλί Πασάς, ο οποίος συγκέντρωνε και
εκµεταλλευόταν οικονοµικά το νερό που πηγάζει και διαχέεται από
την τοποθεσία Σούµπασης του χωριού Περβόλια, διέταξε κατά το έτος
1198 (1783-1784) να οδηγηθούν οι 20 από τις 40 µασούρες ύδατος
που βρίσκονταν στην κατοχή του προς τις υδρορροές της πόλης των
Χανίων, ενώ οι υπόλοιπες 20 να κατευθυνθούν προς την υδρορροή
Μανίν Τσεσεντί (Σώµα Νερού) πλησίον του τσιφλικιού του Χαλίλ
Αγά, το οποίο εξαρτάται διοικητικά από τον ναχιγέ Χανίων. Εκεί διέταξε την κατασκευή βακουφικής βρύσης, το επιπλέον νερό της οποίας
ήταν αντικείµενο κληρονοµικής εκµετάλλευσης από τους προγόνους
του Τζεµαλί, του παρόντος µπέη των εθελοντών του αριστερού τοµέα
του φρουρίου Χανίων, και έπρεπε να κατευθυνθεί στο τσιφλίκι Καρυδιά. Μολονότι όλα τα σχετικά διατάγµατα και έγγραφα παρουσιάστηκαν στον πασά και πράγµατι πρέπει η εκµετάλλευση των
7. Στο έγγραφο δεν προσδιορίζεται ο ρόλος του ναΐπη στην υπόθεση. Πιθανώς επρόκειτο για κάποια ανάµειξή του στη συλλογή των φόρων.

172

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

συγκεκριµένων υδάτων να γίνεται υπό τους προαναφερθέντες όρους,
παρατηρήθηκε ότι εδώ και κάποιο χρονικό διάστηµα ορισµένα άτοµα
τόλµησαν να εκτρέψουν τη ροή του νερού που έπρεπε να κατευθύνεται στο τσιφλίκι Καρυδιά προς άλλη τοποθεσία. Πρέπει ο ναΐπης και
ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του νερού (sukuyulusı) να µην επιτρέψουν την ανάµειξη κανενός στη διαχείριση των υδρορροών που κατευθύνουν το νερό της βρύσης που βρίσκεται δίπλα στο τσιφλίκι του
Χαλίλ Αγά και να αποτρέψουν οποιαδήποτε ζηµιά µπορεί να προκληθεί στο νερό της πόλης των Χανίων.
Βλ. και έγγρ. 98, 103.

12
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 8

1 Μουχαρέµ 1233 [11/11/1817]

Της καταχώρισης προηγούνται οι εξής υπολογισµοί:

µ

1335

-

µ
µ 1233:

1232

21665 38

µ

8

23400 38

815
µ

28

µ
µ

29

18
10

23400

µ

38

14670
29

8730

8. Το σύνολο κανονικά ανέρχεται στα 23.000 γρόσια και 38 παράδες.
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µ
325,5

231

75,25

83,25

100 (x18
)

5859

4158

1354

1498

1800

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά των Χανίων, τους
κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων
της πόλης των Χανίων. Σε διάστηµα εννιά µηνών, από την πρώτη
µέρα του Τζεµαζιγιουλεβέλ 1232 (19/3/1817) έως την τελευταία µέρα
του Μουχαρέµ του έτους 1233 (20/12/1817) δόθηκαν, µέσω του ιεροδικείου και των ντόπιων προυχόντων, 21.665 γρόσια και 38 παράδες για τις υπηρεσίες του µουµπασίρη ως κρατικά έξοδα.
Αντίστοιχα, από τον µήνα Σεβάλ (14/8/1817) έως την τελευταία µέρα
του Ζιλχιτζέ (10/11/1817), δόθηκαν ως πληρωµή του κεχαγιά 1.735
γρόσια. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ανέρχεται στα 23.400
γρόσια και 38 παράδες, έξοδα που, προκειµένου να καλυφθούν, πρέπει οι κάτοικοι του σαντζακιού Χανίων να πληρώσουν από 28 γρόσια και 29 παράδες για το κάθε ένα από τα 815 τεκιαλίφ της
περιοχής.9 Με σκοπό να διευκολυνθεί η καταβολή του ποσού, ζητείται να εισπραχθούν σε πρώτη φάση από κάθε τεκιαλίφ 18 γρόσια και
αργότερα 10 γρόσια και 29 παράδες. Σύµφωνα µε το καθιερωµένο
σύστηµα πληρωµών, οι ραγιάδες που κατοικούν εντός της πόλης των
Χανίων δίνουν 100 τεκιαλίφ, δηλαδή στην προκείµενη περίπτωση
1.800 γρόσια, που πρέπει να κατανεµηθούν µε τη συµβολή του ιεροδικείου και των κοτζαµπάσηδων και να εισπραχθούν από κάποιον
ντόπιο.
Βλ. και έγγρ. 36.

9. Το πραγµατικό συνολικό ποσό που ζητάει η διοίκηση είναι κατά 11 σχεδόν γρόσια
µεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται λίγο παραπάνω.
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13
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ

σ. 9

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Κισάµου, τον διορισµένο για την υπόθεση καπουτζήµπαση κεχαγιά Αχµέντ Αγά, τον χασεκί Αλί Αγά του οτζάκ των γενιτσάρων, τους υπαλλήλους των
υπόλοιπων οτζάκ, τους σουµπασήδες και δηµογέροντες των χωριών
Ρούµατα και Σάσσαλος. Ο καπουτζήµπασης στάλθηκε µε µπουγιουρουλντί για την κατεδάφιση του σπιτιού του εγκληµατία Ουστά Αλί
που βρίσκεται στο χωριό Παλιά Ρούµατα, την καταµέτρηση και κατάσχεση της περιουσίας του. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Σάσσαλο
µε σκοπό την εύρεση, τον αιφνιδιασµό και τη σύλληψη του εν λόγω εγκληµατία. Ζητείται να ανακριθούν οι εκεί κάτοικοι, να κατεδαφιστούν
τα σπίτια του προαναφερθέντος που βρίσκονται στο χωριό και να καταγραφεί και να κατασχεθεί η περιουσία του. Τέλος, διατάσσεται η
σύλληψη του Αλί και των συνεργών του µε τη συνδροµή των αξιωµατικών που βρίσκονται στη συνοδεία του καπουτζήµπαση και του χασεκί Αλί Αγά και τη συνεργασία των εκεί κατοίκων.
Βλ. και έγγρ. 15, 16, 17, 18, 95, 106.

14
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΓΙΑΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

σ. 9

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων του Ρεθύµνου και τον επικεφαλής της συντεχνίας των χασάπηδων Αχµέντ. Σε αρζουχάλι του τελευταίου αναφέρεται
ότι είναι σύνηθες δύο φορές το χρόνο, τον µήνα Νοέµβριο και την άνοιξη,
να γίνεται διατίµηση του κρέατος. Τώρα, µολονότι µπήκε ο Νοέµβριος,
δεν έχουν ακόµα καθοριστεί οι τιµές του κρέατος και, επειδή υπάρχει κίνδυνος να ζηµιωθεί η συντεχνία, ζητείται να συγκεντρωθούν οι προύχοντες και όσοι άλλοι χρειάζεται και να γίνει διατίµηση που να διαρκεί από
την παρούσα µέρα του Νοεµβρίου έως τον Ιούνιο.
Βλ. και έγγρ. 35, 186.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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σ. 10

15
ΑΡΠΑΓΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

175

[χ.χ.]

Διάταγµα το οποίο εκδόθηκε στα ελληνικά και στάλθηκε στα Χανιά,
το Σέλινο, τον Αποκόρωνα και τα Σφακιά. Το έγγραφο απευθύνεται στον
ναΐπη του καζά των Χανίων, τους εµίνηδες των δηµόσιων µουκατάδων
των Χανίων, τους σουµπασήδες των χωριών του ναχιγέ και συνολικά
τους µουσουλµάνους και τους ραγιάδες κατοίκους τους. Ο κάτοικος του
χωριού του ναχιγέ Κισάµου Παλιά Ρούµατα, ο άθλιος γιος του ράφτη
Ουστά Αλί Ρουστέµ µαζί µε τους εγκληµατίες Πιστολάκη Χασάν από το
χωριό Σάσσαλος, τον αδερφό του Χαλίλ, τον άλλο αδερφό του Αχµέντ
και τον Βεµπιγιαζάκη Αζίζ εισέβαλαν στο σπίτι της Μεριέµ κόρης του
Χατζή Μπεκίρ, κατοίκου του χωριού Παλιά Ρούµατα, και την απήγαγαν.
Οι κάτοικοι του χωριού τούς ακολούθησαν και τη γλίτωσαν από τα χέρια
τους, αλλά οι έξι εγκληµατίες µαζί µε επτά συνεργάτες τους ξέφυγαν.
Ζητείται από όλους τους αγάδες και τους οτζακλήδες να συνεννοηθούν
και σε συνεργασία µε τους εκεί κατοίκους να εισβάλουν στα σπίτια των
εγκληµατιών και να τους συλλάβουν.
Βλ. και έγγρ. 13, 16, 17, 18, 95, 106.

σ. 10-11

16
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τον διορισµένο για
την υπόθεση καπουτζήµπαση κεχαγιά Αχµέντ Αγά, τον απόστρατο
χασεκί των γενιτσάρων Αλί Αγά, τους µουκατά εµίνηδες, τον σερντάρη, τους σουµπασήδες και τους δηµογέροντες των χωριών Σάσσαλος και Παλιά Ρούµατα. Διευκρινίζεται ότι οι εγκληµατίες της
προηγούµενης καταχώρισης απήγαγαν την κοπέλα προκειµένου να
τη φέρουν στον Ουστά Αλί. Ζητείται αυτοί να συλληφθούν µαζί µε
τους επτά συνεργάτες τους, να θανατωθούν και οι περιουσίες τους να
κατασχεθούν από το δηµόσιο. Δίνεται προειδοποίηση ότι όποιος προβεί ξανά σε τέτοιου τύπου ενέργειες θα θανατώνεται. Τέλος σηµειώνεται πως όλοι οι αξιωµατικοί των γενιτσάρων, των τζεµπετζήδων,
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των τοπτσήδων και των υπολοίπων οτζακλήδων δεσµεύτηκαν εγγράφως για την πραγµατοποίηση των παραπάνω.
Βλ. και έγγρ. 13, 15, 17, 18, 95, 106.

σ. 11-12

17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

7 Μουχαρέµ 1233 [17/11/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη αγά του Ρεθύµνου,
τον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων, τους αγάδες και αξιωµατικούς, τους µουκατά εµίνηδες, τους προύχοντες της περιοχής και
τους σουµπασήδες. Το περιεχόµενό του είναι παρόµοιο µε αυτό των
προηγούµενων δύο καταχωρίσεων.
Βλ. και έγγρ. 13, 15, 16, 18, 95, 106.

σ. 12-13

18
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

15 Μουχαρέµ 1233 [25/11/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου, τον απεσταλµένο του
πασά χασά χασεκί Τσουρούνζαντε Μεχµέντ Αγά, τους σουµπασήδες και
τους δηµογέροντες των χωριών Πρινές και Αζογυράς. Η καταδίωξη των
εγκληµατιών των προηγούµενων καταχωρίσεων συνεχίζεται. Εντωµεταξύ ο Πιστολάκης Χασάν µε τα αδέρφια του Χαλίλ και Αχµέντ έφτασαν
στο χωριό Πρινές και διανυκτέρευσαν στο σπίτι του γιου του Βεργερακίογλου Ιµπραχίµ.10 Την επόµενη µέρα έµειναν στο σπίτι του γιου του
Καούρογλου Αχµέντ στο χωριό Αζογυράς,11 ενώ τη στιγµή σύνταξης του
εγγράφου, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, βρίσκονται στον ναχιγέ
Σελίνου και τους προστατεύουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Βλ. και έγγρ. 13, 15, 16, 17, 95, 106.

10. Για την οικογένεια των Βεργέρηδων, βλ. Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 76, 193,
222, 225, 264, 273-274.
11. Για την οικογένεια των Καούρηδων, βλ. ό.π., 34, 76, 201, 205, 222, 225, 273274, 379-380, 396-397, 406, 451, 473-474, 495-496, 532-534· Εµµανουήλ Σ. Λαµπρινάκης, Γεωγραφία της Κρήτης, Ρέθυµνο 1890, 61.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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σ. 13

19
ΛΙΣΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
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[χ.χ.]

Το έγγραφο αναφέρει σε αναλυτική λίστα οκτώ άτοµα, επτά χριστιανούς από τον ναχιγέ Αποκόρωνα και έναν µουσουλµάνο από τον
ναχιγέ Χανίων, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις:12 από το χωριό Φρες
και τη συνοικία Κούκος τον Νικόλα Κολιδά και τον βοσκό του
Μπαντρίογλου Χιουσεΐν13 Νικόλα Λαγό· από το χωριό Εµπρόσνερος
τον Νικολή Μυριντάκη· από το χωριό Τζιτζιφές-Γαβαλοχώρι14 και
την περιοχή Αγιά Φωτιά τον Μανόλη Τζαγάρη· από το Γαβαλοχώρι
και την περιοχή Δουλιανά τον Κουκουλή Σεργάκη· από το χωριό Τζιτζιφές-Γαβαλοχώρι και την περιοχή Λέργεσι (;) τον Γιώργη Τζανουδάκη· από το χωριό Πεµόνια και την περιοχή Μελιδόνι τον Γιάννη
Τζαµπετούδη. Εκτός των παραπάνω επτά χριστιανών, στο τέλος σηµειώνεται και το όνοµα του παπουτσή Ουστά Σουλεϊµάν Τσουτάνη
Γιωργούρη από το χωριό Μαλάξα του ναχιγέ Χανίων.

σ. 13

20
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΛΗΣΤΗ

17 Μουχαρέµ 1233 [27/11/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Αποκόρωνα, τον
µουκατά εµίνη, τον σούµπαση και τον καπετάνιο των ραγιάδων του
χωριού (...).15 Κατόπιν διενέργειας δίκης και έκδοσης σχετικού µπουγιουρουλντιού ζητείται η σύλληψη ενός χριστιανού ληστή από τον
ναχιγέ Αποκόρωνα,16 η παράδοσή του στον απεσταλµένο µουµπασίρη και η προσαγωγή του στην Πύλη του Πασά.
12. Πιθανώς πρόκειται για µέλη της συµµορίας του Ουστά Αλί που αναφέρεται στις
καταχωρίσεις 13, 15, 16, 17 και 18.
13. Για τον Μπαντρίογλου, βλ. και έγγρ. 134, 143.
14. Μολονότι πρόκειται για τα ονόµατα δύο διαφορετικών χωριών στην καταχώριση
καταγράφονται µαζί. Πιθανώς το ένα ήταν µετόχι του άλλου.
15. Το όνοµα του χωριού δεν συµπληρώθηκε από τον γραφέα.
16 Το όνοµα του ληστή, το χωριό και η συνοικία όπου αυτός κατοικεί δεν συµπληρώθηκαν από τον γραφέα.
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21
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

σ. 13-14

27 Μουχαρέµ 1233 [7/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των εθελοντών του αριστερού
τοµέα του Ρεθύµνου Μεχµέντ Μπέη. Κάποια γνωστά άτοµα από τα
Σφακιά δολοφόνησαν τον αρχικαπετάνιο των Σφακίων και κατέφυγαν
στον εν λόγω ναχιγέ για βοήθεια. Έτσι, ο βαλής του Χάνδακα Ιµπραχίµ Χιλµί πασάς διέταξε την αποστολή ενός αριθµού στρατιωτών από
το σαντζάκι Ρεθύµνου στην περιοχή ώστε να τιµωρήσει ορισµένους
εγκληµατίες από το χωριό Καλλικράτης. Αν κατά την επιδροµή τους οι
στρατιώτες έχουν κλέψει κάποια ζώα των εγκληµατιών και τα έχουν
µεταφέρει στο Ρέθυµνο, πρέπει αυτά να παρθούν µε επέµβαση του ιεροδικείου. Ζητείται από τον αγά των εθελοντών, µαζί µε 62 εθελοντές
υπό τις διαταγές του, να πάει στο παραπάνω χωριό που βρίσκεται στην
αρχή των συνόρων του Ρεθύµνου και, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο
της παρουσίας του, να ελέγξει αν υπάρχει κάποια χαλάρωση στις προσπάθειες των απεσταλµένων του πασά. Πρέπει να είναι σε επιφυλακή
µέρα και νύχτα ώστε, αν κάποιος από τους εγκληµατίες και τους ληστές εµφανιστεί στην περιοχή, να συλληφθεί.
Βλ. και έγγρ. 7, 8, 66, 75.

22
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

σ. 14

27 Μουχαρέµ 1233 [7/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Ρεθύµνου, τον
εµίνη του τελωνείου, τους αγάδες και τους αξιωµατικούς της περιοχής. Καθώς έχει απαγορευτεί πλήρως η αποστολή σαπουνιού και
ελαιολάδου από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στην Ευρώπη (Frenkistan), το προηγούµενο έτος είχε σταλεί φιρµάνι σύµφωνα µε το
οποίο όλο το ελαιόλαδο που συγκεντρώνεται στο Ρέθυµνο πρέπει να
γίνεται σαπούνι, να σταλεί σταδιακά στην Κωνσταντινούπολη µε

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ιστιοφόρα καράβια και καΐκια και να µην υπάρχουν αυξήσεις στις
τιµές του σαπουνιού. Ωστόσο τα παραπάνω δεν τηρούνται, το σαπούνι στέλνεται στο εξωτερικό και πουλιέται σε εξωφρενικές τιµές
στους κατοίκους του Ρεθύµνου και των Χανίων, όπως θα πουλιόταν
σε ξένους. Ζητείται να υπολογιστεί από τώρα η ποσότητα ελαιολάδου που θα πάρουν τα µαγαζιά από τους παραγωγούς και η ποσότητα σαπουνιού που θα φτιάξουν τα σαπωνοποιεία µε βάση τις
περσινές ποσότητες που εισπράχθηκαν για την Κωνσταντινούπολη
και να µην υπάρξει καµία αύξηση από την τελική τιµή.

Βλ. και έγγρ. 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 15

23
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

27 Μουχαρέµ 1233 [7/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τον εκεί
εµίνη του τελωνείου, τους αγάδες και αξιωµατικούς της περιοχής. Το
περιεχόµενο είναι παρόµοιο µε αυτό της προηγούµενης καταχώρισης.

Βλ. και έγγρ. 22, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 15

24
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

5 Σαφέρ 1233 [15/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τον µουκατά εµίνη του
χωριού Κούνενι του ίδιου ναχιγέ, τον σερντάρη Κισάµου, τον καπετάνιο
των ραγιάδων και τους κοινοτικούς τους εκπροσώπους. Λόγω της αδιαφορίας που επιδεικνύεται στη σύλληψη και παράδοση των δολοφόνων
και ληστών που περιφέρονται στο νησί της Κρήτης, όχι µόνο οι κάτοικοι του προαναφερθέντος χωριού δεν πληρώνουν χρηµατικές εγγυήσεις,
όπως ήταν υποχρεωµένοι να κάνουν παλαιότερα, αλλά προσφέρουν προστασία και καταφύγιο στους δολοφόνους του µοναχού παπα-Δηµήτρη.
Ζητείται από τους κατοίκους να πληρώσουν το ποσό των 1.000 γροσιών
ως εγγύηση και στέλνεται µουµπασίρης για την είσπραξη.
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ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

σ. 15

13 Σαφέρ 1233 [23/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου. Ο εγκληµατίας Ιµπραχίµ µπήκε στο σπίτι του Γιάννη από το χωριό Ρουµελή
Μυλοποτάµου, προέβη σε διάφορες παρανοµίες και τελικά τον τραυµάτισε θανάσιµα µε πιστόλι, δραπέτευσε και κρύφτηκε. Ο ίδιος, όπως
και οι σύντροφοι και συνεργάτες του, ο Γιάννης από τους Μαργαρίτες και ένας άλλος Γιάννης, πρέπει να παραδοθούν στον µουµπασίρη
που στέλνεται ώστε να τιµωρηθούν παραδειγµατικά. Αντίστοιχο
µπουγιουρουλντί στάλθηκε και στα Χανιά.
Βλ. και έγγρ. 27, 28, 29.

σ. 15

26
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

25 Σαφέρ 1232 [14/1/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή της Γραµβούσας, τον
ντιζντάρη, τους αγάδες των αζάπηδων, των τζεµπετζήδων και των
τοπτσήδων της νησίδας. Μολονότι η Γραµβούσα ως συνοριακή περιοχή της Κρήτης είναι εξαιρετικά σηµαντική και χρήζει διαρκούς
φύλαξης, όπως αποδείχθηκε σε παλαιότερη καταµέτρηση που έλαβε
χώρα µετά την έκδοση µπουγιουρουλντιού, δεν δίνεται η απαραίτητη
προσοχή στην προστασία της, µε αποτέλεσµα τα πυροµαχικά, οι
στρατιώτες και τα δηµητριακά της να είναι ελλιπή. Ανακοινώνεται
ότι αναµένεται να έρθουν στο φρούριο της Γραµβούσας οι αγάδες
του φρουρίου των Χανίων για να καταγράψουν τους στρατιώτες που
έχουν εγκαταλείψει τα πόστα τους και για να ελέγξουν τα πηγάδια
των δηµητριακών. Σύµφωνα µε το κατάστιχο που αποστέλλεται στη
Γραµβούσα, στα πηγάδια-σιταποθήκες πρέπει να υπάρχουν από
παλιά 204 µουζούρια σιτάρι, 92,5 µουζούρια που τοποθετήθηκαν
πρόσφατα συν 3,5 µουζούρια που θα πάρουν οι αγάδες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να συγκεντρωθούν και να τοποθετηθούν στα δηµόσια
πηγάδια µε τη συνδροµή των αγάδων και των πρεσβυτέρων της πε-
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ριοχής συνολικά 300 µουζούρια σιτάρι, ενώ 107 µουζούρια τα οποία
οφείλονται στο δηµόσιο πρέπει να φυλαχτούν για το επόµενο έτος.
Τέλος, οι τίτλοι µισθοδοσίας χωρίς κατόχους (mahlûl esami)17 πρέπει
να παραχωρηθούν χωρίς ανταλλάγµατα στους δικαιούχους και οι
υπόλοιποι αγάδες να φροντίσουν ώστε 20 άτοµα από τους τζεµπετζήδες, τους τοπτσήδες, τους αζάπηδες και τους µουσταχφιζάν του
φρουρίου να υπηρετούν ως φύλακες εντός του φρουρίου και, αντίστοιχα, έξι από τους καϊκτσήδες του λιµανιού να βρίσκονται σε
πόστα στην ακτή. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση για τυχόν
ελλείψεις σε πυροµαχικά.
Βλ. και έγγρ. 33, 64, 91, 93, 94, 104.

27
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΚΛΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ

σ. 16

13 Σαφέρ 1233 [23/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τον µουκατά εµίνη και τον σούµπαση του χωριού Ρουµελή Μυλοποτάµου. Το διάταγµα ζητά να αρχίσουν να πληρώνουν οι κάτοικοι των
χωριών εγγυήσεις για τη σύλληψη εγκληµατιών επειδή, αντί οι τελευταίοι να συλλαµβάνονται και να παραδίδονται στη διοίκηση, τους
επιτρέπεται να διαφεύγουν. Αναφέρεται το παράδειγµα του εγκληµατία Ιµπραχίµ, ο οποίος, ενώ ήταν καταγεγραµµένος στα κατάστιχα
του ιεροδικείου ως καταζητούµενος, µπήκε στο σπίτι του Γιάννη γιου
του Μανόλη από το προαναφερθέν χωριό, πήρε τα τρόφιµα και τα
ποτά του, τον πυροβόλησε, τον τραυµάτισε και διέφυγε. Ζητείται η
σύλληψη του εγκληµατία και η πληρωµή εγγυήσεων στον µουτεσελίµη από τους κατοίκους του χωριού.
Βλ. και έγγρ. 25, 28, 29.

17. Αναφέρεται στις θέσεις όσων στρατιωτών είτε έχουν πεθάνει είτε δεν βρίσκονται
στα πόστα τους και πρέπει να δοθούν σε άλλους στρατιώτες.

182

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

σ. 16

28
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

3 Σαφέρ 1233 [23/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των γενιτσάρων του Ρεθύµνου
Μεχµέντ Αγά και τον ντιζντάρη του φρουρίου της Σούδας. Ο εγκληµατίας Ιµπραχίµ µπήκε στο σπίτι του Γιάννη από το χωριό Ρουµελή Μυλοποτάµου και τον τραυµάτισε µε πιστόλι. Σηµειώνεται πως µαζί του
πρέπει να τιµωρηθεί και ένας από τους συντρόφους του, ο Ρεθυµνιώτης
Μπενιάλογλου. Ζητείται από τον αγά των γενιτσάρων να στείλει τον
Μπενιάλογλου στο φρούριο της Σούδας και να γνωστοποιήσει µε διάταγµά του τη σύλληψη και την τιµωρία του. Από τον δε ντιζντάρη ζητείται, όταν φτάσει ο προαναφερθείς, να τον φυλακίσει και να ενηµερώσει
για την ενέργειά του αυτή το ντιβάνι των Χανίων και του Ρεθύµνου.
Βλ. και έγγρ. 25, 27, 29.

σ. 16

29
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

13 Σαφέρ 1233 [23/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και τον αγά
των γενιτσάρων. Το περιεχόµενο της καταχώρισης αφορά το ίδιο
θέµα µε τις δύο προηγούµενες. Υποστηρίζεται ότι ο Μπενιάλογλου
συνελήφθη, αλλά ο άλλος εγκληµατίας σύντροφός του Αγγελιανής
Ποπιάλ (;)18 µαζί µε τον Ιµπραχίµ ξέφυγαν και κρύβονται εντός του
ναχιγέ Μυλοποτάµου. Ζητείται η σύλληψή τους.
Βλ. και έγγρ. 25, 27, 28.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

σ. 16-17

15 Σαφέρ 1233 [25/12/1817]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη του σαντζακιού Ρεθύµνου, τον ναΐπη του καζά, τον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων,
τους υπόλοιπους αγάδες και αξιωµατικούς, τον εµίνη του τελωνείου
18. پوپيال.
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και τους προύχοντες της περιοχής. Κάποιοι στο Ρέθυµνο και στα Χανιά
πουλούν σαπούνι σε εξωφρενικές τιµές προς απαγορευµένα µέρη.
Λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη στην Κωνσταντινούπολη πρέπει αυτή
η πρακτική να σταµατήσει και όλη η παραγωγή να στέλνεται µε εγγυήσεις στην πρωτεύουσα. Για τα παραπάνω στάλθηκε µουµπασίρης
ο Χατζής Μουσταφά Αγάς και παρέδωσε φιρµάνι στον πασά.

Βλ. και έγγρ. 22, 23, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 17

31
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΩΝ

25 Σαφέρ 1233 [4/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή των στρατιωτών της Σούδας
Μεχµέντ Εµίν Μπέη, τον τοπτσήµπαση, τον κουµπαρατζήµπαση και
τους υπόλοιπους αξιωµατικούς της νησίδας. Σύµφωνα µε σχετικό διάταγµα του χυτηρίου κανονιών (tophane) της Κωνσταντινούπολης, αν
υπάρχουν κανόνια και όλµοι στην παραµεθόριο της Ρούµελης και των
νησιών τα οποία έχουν υποστεί ζηµιές, πρέπει να αντικατασταθούν µε
άλλα που θα σταλούν από τον αυτοκρατορικό ναύσταθµο για να επισκευαστούν. Γι᾽ αυτόν τον λόγο πρέπει να γίνει καταγραφή των χαλασµένων κανονιών των διαφόρων φρουρίων των Χανίων από τον
αρχιορυχαλκοχόο (dökcibaşı) του χυτηρίου. Έτσι, υπό την επίβλεψή του,
ζητείται να καταγραφούν τα χαλασµένα κανόνια και οι όλµοι σε ένα υπογεγραµµένο κατάστιχο και η καταγραφή να αποσταλεί στον πασά.
Βλ. και έγγρ. 32.

σ. 17

32
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

27 Σαφέρ 1233 [6/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη του σαντζακιού Ρεθύµνου
καϊµακάµη αγά, τον ναΐπη του καζά Ρεθύµνου, τον ντιζντάρη της πόλης,
τον τοπτσήµπαση, τον κουµπαρατζήµπαση, τους αγάδες και αξιωµατικούς
της περιοχής. Το περιεχόµενο του µπουγιουρουλντιού είναι αντίστοιχο µε
αυτό του προηγούµενου εγγράφου και αφορά τα κανόνια του Ρεθύµνου.
Βλ. και έγγρ. 31.
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33
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

σ. 18

3 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [11/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον υπεύθυνο για την καταγραφή των
µουσταχφιζάν και των αζάπηδων της Κισάµου ντιζντάρη του φρουρίου, τον αγά των αζάπηδων και διορισµένο για την καταγραφή
γραµµατέα Χαφίζ Αγά, τον κεχαγιά και τους υπόλοιπους αξιωµατικούς του φρουρίου. Οι περισσότεροι των µουσταχφιζάν και αζάπηδων
της Κισάµου δεν κατοικούν στο φρούριο και επιδεικνύουν αµέλεια
στην άσκηση των καθηκόντων τους. Προκειµένου να διαταχθεί η
ανάθεση των κενών τίτλων µισθοδοσίας των προαναφερθέντων
στους κατοίκους του φρουρίου που διεκδικούν τις θέσεις, εκδόθηκε
µπουγιουρουλντί του πασά µε το οποίο ζητείται η κατάθεση σχετικών
αιτήσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει η καταµέτρηση, να διορθωθούν και να καταγραφούν οι τίτλοι µισθοδοσίας που έχουν δοθεί
σε µη µουσουλµάνους. Ζητείται από τον γραµµατέα, µέσω της εξέτασης των καταστίχων που βρίσκονται στα χέρια των αγάδων των
στρατιωτών, να ελέγξει συστηµατικά ποιοι από τους 37 µουσταχφιζάν και 39 αζάπηδες19 είναι παρόντες και ποιοι απουσιάζουν από το
φρούριο, ποια αποδεικτικά έγγραφα (sened) των ευρισκοµένων συµφωνούν µε τα ονόµατά τους και ποια όχι, να καταγράψει τα ονόµατα
και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των στρατιωτών σε κατάστιχο και
να το στείλει στον πασά. Τέλος, διατάσσεται ο ντιζντάρης και οι υπόλοιποι στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο να ανταποκριθούν
πρόθυµα σε όσα ζητάει ο γραµµατέας, ώστε η καταγραφή να λάβει
χώρα χωρίς προβλήµατα.
Βλ. και έγγρ. 26, 64, 91, 93, 94, 104.

19. Από τα απογραφικά κατάστιχα της περιόδου γνωρίζουµε ότι ο πραγµατικός αριθµός στρατιωτών για τα δύο αυτά σώµατα είναι 40 άτοµα· Σπυρόπουλος, «Οι γενίτσαροι της Κρήτης», 114. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από το έγγρ. 64 του
παρόντος καταστίχου.
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34
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΔΕΣ
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

σ. 18

5 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [13/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των ντόπιων γενιτσάρων Χανίων
Βελιγιουντίν Αγά. Οι κάτοχοι αποθηκών ελαιολάδου και µουκατάδων
από τους οποίους παράγεται το ελαιόλαδο για το σαπούνι που ζητήθηκε µε φιρµάνι από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να το αποδώσουν
στους σαπουντζήδες της περιοχής. Ακολουθώντας τη διατίµηση που
καθορίστηκε ύστερα από συνεδρίαση, κάθε µίστατο ελαιολάδου που
δίνεται από τους µουκατάδες και τα ζεαµέτια πρέπει να κοστολογείται
11 γρόσια. Στάλθηκαν µπουγιουρουλντιά στον σαπουντζή Κιρκικίογλου Μουσταφά σύµφωνα µε τα οποία το ποσό πρέπει να πληρώνεται
σε µετρητά, ενώ πρέπει να συγκεντρωθούν συνολικά 400 µίστατα ελαιολάδου. Υπεύθυνος για τη συγκέντρωσή τους είναι ο αγάς των ντόπιων
γενιτσάρων που έχει διοριστεί εµίνης του Εµίν Μπέη, γαµπρού του µακαρίτη Χατζή Εµίν Εφέντι και νοµέα των εσόδων από τους κρατικούς
µουκατάδες για το έτος 1232 (1816-1817).
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 18

35
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

17 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [25/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους ναΐπηδες των ναχιγέδων Ρεθύµνου,
Αγίου Βασιλείου, Αµαρίου και Μυλοποτάµου, τους σουµπασήδες και
τους καπετάνιους των ραγιάδων. Υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος
στην κουζίνα της Πύλης του Πασά, την αγορά των Χανίων και των
γύρω ναχιγέδων και ως εκ τούτου πρέπει να διευκολυνθεί η διαδικασία αγοραπωλησίας και εµπορίας του. Γι᾽ αυτόν τον λόγο εκδόθηκε
µπουγιουρουλντί σύµφωνα µε το οποίο το αρνίσιο και κατσικίσιο
κρέας πρέπει να πουλιέται στα Χανιά έναντι 48 και 42 παράδων αντίστοιχα. Υπεύθυνος ελέγχου της αγοράς για την εφαρµογή της διαταγής έχει οριστεί ο επικεφαλής των χασάπηδων Αγάκος Αχµέντ.
Βλ. και έγγρ. 14, 186.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 19

19 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [27/1/1818]

Του εγγράφου προηγούνται οι παρακάτω υπολογισµοί:
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Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων που
κατοικούν στην πόλη των Χανίων. Από την πρώτη Τζεµαζιγιουλεβέλ
του έτους 1232 (19/3/1817) έως την τελευταία µέρα του µήνα Μουχαρέµ του έτους 1233 (10/12/1817), σε διάστηµα εννιά µηνών, έχει
καταγραφεί σε κατάστιχο ότι για τα έξοδα των µπουµπασίρηδων, του
ιεροδικείου και των προυχόντων δόθηκαν 23.400 γρόσια και 38 παράδες. Για την κάλυψη αυτών των εξόδων πρέπει κανονικά να συλλεχθούν από το κάθε ένα εκ των 815 τεκιαλίφ 28 γρόσια και 29
20. Το ποσό κανονικά ανέρχεται στα 8.741 γρόσια.
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παράδες. Ωστόσο, προκειµένου να διευκολυνθεί η καταβολή του
ποσού, συλλέχθηκαν 18 γρόσια, ενώ τα υπόλοιπα 10 γρόσια και 29
παράδες αφέθηκαν ώστε να εισπραχθούν αργότερα. Τα εναποµείναντα
χρήµατα ζητείται να εισπραχθούν και να δοθούν για τα έξοδα των συντεχνιών και του κεχαγιά της πόλης. Ακολουθούν οι υπολογισµοί που
αναφέρονται και στον πίνακα σχετικά µε την πόλη των Χανίων.
Βλ. και έγγρ. 12.

σ. 19
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23 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [31/1/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και τον αγά
των γενιτσάρων. Ο κάτοικος Χανίων γενίτσαρος Οµέρ Σακάκης,
προκειµένου να πάρει µε χρεόγραφο (temessük) από τον κάτοικο Ρεθύµνου χασάπη Χατζηνουµάνογλου Μαχµούντ Μπεσέ 2.805 γρόσια,
ήρθε στο ντιβάνι και δήλωσε ότι ανέθεσε την είσπραξη του ποσού
στον πρώην υπεύθυνο του τελωνείου (gümrükçi) του Χάνδακα Καρακάση.21 Αν και ο τελευταίος ταξίδεψε στο Ρέθυµνο για να εκπληρώσει όσα του ζητήθηκαν, πέρασε ορισµένο χρονικό διάστηµα χωρίς
να υπάρχει κάποια εξέλιξη, µε αποτέλεσµα ο Οµέρ να ζητήσει εκ
νέου την είσπραξη του ποσού.
Λόγω αυτής της κωλυσιεργίας, ο εγγυητής Καρακάσης αποφασίστηκε να κληθεί ενώπιον του πασά παρουσία µαρτύρων για να απολογηθεί. Καθώς οι µάρτυρες που έφερε ο τελευταίος κατέθεσαν µόνο
για την ανάθεση και όχι για την παράδοση του ποσού και επειδή ο
Καρακάσης δεν έχει δώσει κάποια σχετική έγγραφη απόδειξη, πρέπει µε τη συνδροµή του αγά των γενιτσάρων να διασφαλιστεί η παράδοση των χρηµάτων στο σύνολό τους από τον Μαχµούντ Μπεσέ
ή από τον εγγυητή του.

21. Για την περίφηµη κρητική οικογένεια των Καρακάσηδων, βλ. Σπυρόπουλος, «Οι
γενίτσαροι της Κρήτης», 253-255.
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38
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη
του καζά Ρεθύµνου και τον αγά των γενιτσάρων της πόλης. Ο Ρασκολούρος Μανόλης εκτελέστηκε µε απαγχονισµό στο Ρέθυµνο
λόγω των υπερβολικών του αισχροτήτων. Προκειµένου να γίνει παράδειγµα προς αποφυγή, η ακίνητη και κινητή περιουσία του που
βρίσκεται στα χωριά Σκουλούφια, Κυριάννα και Πίκρης, ο µισθός
που λάµβανε από τον κάτοικο του Ρεθύµνου Στεκλάκη Ιµπραχίµ Αγά
και τα µετρητά του πρέπει να καταγραφούν για να δηµευτούν.

σ. 20

39
ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

9 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [6/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη του σαντζακιού Ρεθύµνου, τον αγά των γενιτσάρων, τους αγάδες των τζεµπετζήδων, των
τοπτσήδων, και των υπολοίπων οτζάκ, τον ντιζντάρη του Ρεθύµνου,
τον ναΐπη του καζά, τους προύχοντες της περιοχής και τους πρεσβυτέρους. Όπως είναι γνωστό, οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών έχουν
ανάγκη από φρούρηση και πολεµοφόδια, ενώ τα µεγάλα φρούρια χρειάζονται δηµητριακά για την επιβίωση των κατοίκων τους. Ειδικά στα
φρούρια της Κρήτης, που βρίσκονται στη µέση του πελάγους, η εξασφάλιση δηµητριακών αποτελεί βασικό καθήκον της διοίκησης. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης και προκειµένου να µην υποστεί ζηµιά ούτε
ένα από τα δηµόσια πηγάδια που βρίσκονται υπό κρατική διαχείριση,
το σιτάρι το οποίο τοποθετείται σ᾽ αυτά από παλιά ανταλλάσσεται και
ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Σ᾽ αυτό το πλαίσιο συνηθίζεται το σιτάρι που ανανεώνεται και εξάγεται από τα πηγάδια να
δίνεται για τα τσιφτ22 του φρουρίου του Χάνδακα και για τους µισθούς
των ντόπιων στρατιωτών του φρουρίου των Χανίων.
22. Τα χωράφια που προορίζονται για σπορά.
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Ωστόσο, αν και σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα του έτους
1229 (1813-1814) τα δηµητριακά του φρουρίου του Ρεθύµνου, όπως
γίνεται και στα Χανιά, έπρεπε να ανανεωθούν, εξαιτίας κάποιων εµποδίων δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία, το υπάρχον σιτάρι µοιράστηκε σε
πολύ χαµηλή τιµή στους αρτοποιούς και το καινούριο σιτάρι αγοράστηκε σε πολύ υψηλή τιµή. Μάλιστα, λόγω απροσεξίας, ένα µέρος των
δηµητριακών σάπισε µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος των 10.500 µουζουριών σιταριού που είχαν συλλεχθεί πριν από 10 χρόνια να καταστραφεί. Καθώς γνωστοποιήθηκε πως στα δηµόσια πηγάδια και σε
µορφή χρέους έχουν µείνει πλέον µόνο περίπου 5-6.000 µουζούρια σιτάρι, πρέπει οι αγάδες, οι προύχοντες του φρουρίου και οι δηµογέροντες να σταµατήσουν να αδιαφορούν και από δω και πέρα, σε περίπτωση
τέτοιας καταστροφής, να συνεργάζονται και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να ενηµερώνουν τον πασά. Επειδή τουλάχιστον στα πηγάδια των Χανίων µε τα χρόνια έχει συγκεντρωθεί αρκετό σιτάρι,
πρέπει οι αγάδες της πόλης αυτής να επέµβουν για να διορθώσουν την
κατάσταση. Στο εξής πρέπει να τοποθετείται στα πηγάδια σιτάρι σε
πολύ φτηνές τιµές, να δίνεται σε υψηλές τιµές και, όταν κρίνεται απαραίτητο, να ανοίγονται τα παλιά πηγάδια ώστε το σιτάρι να παραµένει
βρώσιµο, ενώ τα καινούρια πηγάδια πρέπει να παραµένουν κλειστά
ώστε εντός πέντε-έξι ετών τα δηµητριακά να ανανεώνονται πλήρως.
Τέλος, πρέπει κάθε χρόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο να εξάγεται το σιτάρι ενός πηγαδιού και, όπως προστάζει η σχετική µε το θέµα αυτοκρατορική διαταγή, να δίνεται για τους µισθούς σε είδος των ντόπιων
στρατιωτών των Χανίων µε τη συνδροµή του ιεροδικείου και των αγάδων και κατόπιν έκδοσης µπουγιουρουλντιού.
Βλ. και έγγρ. 40, 48, 49, 121, 122, 123, 130, 131.

σ. 20
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29 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [6/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον αγά των
γενιτσάρων, τον ναΐπη, τους προύχοντες και τους αγάδες του φρουρίου.
Πρέπει να ερωτηθεί ο ντιζντάρης Ρεθύµνου Φεϊζουλάχ Αγάς γιατί, ενώ
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πούλησε σε αρτοποιούς και άλλα άτοµα σιτάρι αξίας 47.515,5 γροσιών,
εισέπραξε σε δόσεις µόνο 32.612,5 γρόσια, τα οποία χρησιµοποίησε
για την αγορά 3.754 µουζουριών σιταριού που τοποθετήθηκαν στα πηγάδια. Σύµφωνα µε αυτούς τους υπολογισµούς συσσωρεύεται ένα χρέος
του αξίας 14.903 γροσιών. Ζητείται από τον µουτεσελίµη να πάρει το
κατάστιχο του ντιζντάρη και, µε τη συνδροµή του µουµπασίρη που έχει
αποσταλεί γι᾽ αυτήν την υπόθεση, να εισπράξει το προαναφερθέν ποσό
και να τοποθετήσει το ανάλογο σιτάρι στα πηγάδια.
Βλ. και έγγρ. 39, 48, 49, 121, 122, 123, 130, 131.

41
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
ΡΙΨΗ ΚΑΝΟΝΙΟΒΟΛΙΣΜΩΝ

σ. 20-21

3 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [10/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη του
καζά, τους αγάδες, τους αξιωµατικούς και τους προύχοντες της πόλης.
Αναγγέλλεται η γέννηση του πρίγκιπα Σουλεϊµάν το βράδυ της Τετάρτης,
24ης µέρας του µήνα Ζιλχιτζέ 1232 (10/12/1817). Διατάσσεται η δηµόσια αναγγελία του χαρµόσυνου γεγονότος και η ρίψη επταήµερων κανονιοβολισµών. Το νέο ανακοινώθηκε από τον απεσταλµένο αυτοκρατορικό
καπουτζήµπαση πρώην εµίνη του αυτοκρατορικού ναυστάθµου Ισµαΐλ
Αγά και το φιρµάνι διαβάστηκε στο ντιβάνι των Χανίων.
Βλ. και έγγρ. 42, 44.

σ. 21

42
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3 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [10/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή και τον τοπτσήµπαση της
Σούδας και αφορά τη διεξαγωγή επταήµερων εορτασµών και τη ρίψη
κανονιοβολισµών λόγω της γέννησης του πρίγκιπα Σουλεϊµάν. Αναφέρεται ότι αντίστοιχη διαταγή εκδόθηκε και για τα φρούρια της
Γραµβούσας (προς τον διοικητή και τον τοπτσήµπαση), της Κισάµου (προς τον ντιζντάρη) και του Αλµυρού (προς τον ντιζντάρη).
Βλ. και έγγρ. 41, 44.
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43
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

3 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [10/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τους αγάδες, τους αξιωµατικούς, τους προύχοντες και τον εµίνη του
τελωνείου της πόλης. Μολονότι στάλθηκε φιρµάνι και διορίστηκαν
µουµπασίρηδες για το ζήτηµα της αποστολής του σαπουνιού στην
Κωνσταντινούπολη, έγινε γνωστό στον πασά ότι δεν αφιερώθηκαν ο
απαραίτητος χρόνος και η ενέργεια για τη διεκπεραίωση της αποστολής του µέσω των διορισµένων υπαλλήλων. Πρέπει όλοι όσοι εµπλέκονται, έχοντας στην κατοχή τους ή αποθηκευµένο σε µαγαζιά
και αποθήκες σαπούνι, να πληρώσουν εγγυήσεις, να το φορτώσουν
σε καράβια και καΐκια και να το στείλουν στην πρωτεύουσα. Για τα
παραπάνω στάλθηκε φιρµάνι µε τον Γιουσούφ, αγγελιοφόρο του µεγάλου βεζίρη.

Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.
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σ. 22

9 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [16/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων της
πόλης των Χανίων και αφορά την πληρωµή τεκιαλίφ από τους ναχιγέδες των Χανίων για την κάλυψη των εξόδων του µουµπασίρη
Ισµαΐλ Αγά, αυτοκρατορικού καπουτζήµπαση και πρώην εµίνη του
κριθαριού,23 που ήρθε για να ανακοινώσει τη γέννηση του πρίγκιπα
Σουλεϊµάν. Συγκεκριµένα πρέπει να εισπραχθούν 4.500 γρόσια και
38 παράδες από το σαντζάκι Χανίων.
23. Στο έγγρ. 41 αναφέρεται ως πρώην εµίνης του αυτοκρατορικού ναυστάθµου.
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Βλ. και έγγρ. 41, 42.

σ. 22
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

9 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [16/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Μυλοποτάµου, τον σερντάρη,
τον κεχαγιά του Καστελιού24 και τους καπετάνιους των ραγιάδων. Παλαιότερα είχε εκδοθεί µπουγιουρουλντί που παραχωρούσε άδεια αγοράς από τον σερντάρη του ναχιγέ Μυλοποτάµου πρώην χασεκί
Ντερβίς Αγά ενός κονακιού µιας εισόδου έναντι περίπου 18.000 γροσιών και ακίνητης περιουσίας στο χωριό Μερτζάν.25 Ωστόσο κάποιοι
επιτήδειοι, αν και είχε γίνει γνωστό ότι ένας ισχυρός µουσουλµάνος
θα αγόραζε την περιουσία, άδραξαν την ευκαιρία που προέκυπτε από
την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και δίνοντας 6.000 γρόσια
επιχείρησαν να µοιραστούν µεταξύ τους το δικαίωµα είσπραξης
φόρων από τους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, ξεκίνησαν να εισπράττουν από τους ραγιάδες 21.000 γρόσια ως διανοµή φόρων προοριζόµενων για την τοπική διοίκηση (tevzi) και ως τεκιαλίφ. Διατάζεται η παρεµπόδιση αυτής της κερδοσκοπίας, η διάδοση στους ραγιάδες της είδησης ότι η διοίκηση δεν έχει ζητήσει ούτε ένα άσπρο
ως φορολογία και ότι τέτοιες αγοραπωλησίες γίνονται µόνο από µουσουλµάνους και µε την άδεια του ιδιοκτήτη.
24. Το Καστέλι Μυλοποτάµου ήταν µια µικρή οχυρή τοποθεσία που βρισκόταν στο
σηµερινό Πάνορµο.
25. Μερτζάν (mercan) σηµαίνει «κοράλλι». Ίσως επρόκειτο για κάποιον παραθαλάσσιο οικισµό.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗ

19 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [26/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τον Σερίφ Μεχµέντ Εφέντι που έχει διοριστεί για την υπόθεση, τον
αγά των γενιτσάρων, τον αρχιτσοχαντάρη του πασά Φεϊζουλάχ Αγά
και τους προύχοντες της περιοχής. Η Ραζιγέ Χατούν, η οποία πέθανε
άτεκνη, είχε µεταβιβάσει πριν από τον θάνατό της την περιουσία της
στον µπεκτασή Αρναµπούντ Σαλίχ Μπαµπά, ο οποίος πέθανε άτεκνος κατά τη διάρκεια του ιερού προσκυνήµατος (hac) και ως εκ τούτου διατάσσεται η δήµευση της περιουσία της.
Βλ. και έγγρ. 47, 82, 83.

σ. 23
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19 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [26/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη, τον
διορισµένο για την υπόθεση ουλεµά26 και τον αγά των γενιτσάρων της
πόλης. Λόγω του ότι αναµένεται η έκδοση φιρµανιού για τη δήµευση της
περιουσίας του µπεκτασή Αρναµπούντ Σαλίχ Μπαµπά, ο οποίος πέθανε
άτεκνος και θάφτηκε στον ζαβιγέ του, ζητείται από τον µουτεσελίµη να
καταγράψει και να προστατεύσει τη δηµευµένη περιουσία του νεκρού,
ακόµα και αν αυτή έχει απογραφεί ήδη µε τη συµβολή του ιεροδικείου.
Επίσης ζητείται από τον ναΐπη Σελίνου Μεχµέντ Εφέντι και τον ναΐπη Ρεθύµνου να διορίσουν έναν µουλά27 για να συντάξει κατάστιχο που θα καταγράφει αναλυτικά το σύνολο της περιουσίας του νεκρού. Τέλος,
ζητείται από τον αγά των γενιτσάρων να επιβλέψει τη διαδικασία ώστε
να γίνουν όλα µε τη σωστή σειρά, να αποθηκευτούν τα πράγµατα στο
σωστό µέρος και να παραχωρηθούν στο τελωνείο προς φύλαξη.
Βλ. και έγγρ. 46, 82, 83.

26. Δεν αναγράφεται το όνοµά του.
27. Το έγγραφο αναφέρεται στον ουλεµά το όνοµα του οποίου λείπει στις προσφωνήσεις.
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ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

21 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [28/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου, τον ντιζντάρη, τους
αγάδες των οτζάκ, τους µουκατά εµίνηδες, τους µουτεβελήδες των βακουφιών, τους προύχοντες και τους πρεσβυτέρους. Με τη δικαιολογία
ότι υπήρχε έλλειψη, το σιτάρι που υπήρχε στα δηµόσια πηγάδια του
Ρεθύµνου πουλήθηκε αρχικά σε πολύ χαµηλή τιµή στους αρτοποιούς
και στη συνέχεια αγοράστηκε νέα ποσότητα σε πολύ υψηλή τιµή.
Πέραν τούτου, λόγω του ότι οι υπάλληλοι δεν έδειξαν την απαραίτητη
προσοχή, το σιτάρι που είχε συγκεντρωθεί στις δηµόσιες αποθήκες για
5-10 χρόνια χάλασε, µε αποτέλεσµα τώρα να έχουν µείνει µόνο περίπου 5-6.000 µουζούρια για τα οποία πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε να
µη χαλάσουν επίσης. Συγκεκριµένα, τα δηµητριακά πρέπει να µοιραστούν στους µουσουλµάνους κατοίκους των χωριών του σαντζακιού
Ρεθύµνου σε τιµή τεσσάρων γροσιών ανά µουζούρι, να ζητηθούν από
τους τελευταίους 4.007 µουζούρια σιτάρι για να τοποθετηθούν στα πηγάδια και κάθε Μάρτη να ανοίγεται από ένα πηγάδι και το περιεχόµενό του να µοιράζεται σε όλους τους ραγιάδες. Παράλληλα, κρίνεται
απαραίτητο όταν το σιτάρι του προηγούµενου έτους παλιώνει να αντικαθίστανται µε καινούργιο, σε καταστάσεις πολιορκίας να φυλάσσεται και σε περιόδους ειρήνης να πουλιέται στους αρτοποιούς. Αν δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος και είναι ανάγκη όλο το σιτάρι να πουληθεί
στους αρτοποιούς λόγω σιτοδείας, τα χρήµατα που εισπράττονται από
αυτούς πρέπει να δίνονται στους εµίνηδες των µουκατάδων υπό τον
όρο να µοιραστούν όλα στους µουσουλµάνους αγρότες.
Βλ. και έγγρ. 39, 40, 49, 121, 122, 123, 130, 131.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

17 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [24/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου, τον ντιζντάρη,
τους αγάδες των οτζάκ, τους αξιωµατικούς, τους εµίνηδες των µου-
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κατάδων, τους µουτεβελήδες των βακουφιών, τους προύχοντες της
περιοχής και τους πρεσβυτέρους της παραµεθορίου. Έως ένα σηµείο
το περιεχόµενο του εγγράφου είναι παρόµοιο µε αυτό της προηγούµενης καταχώρισης. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το χρέος του ντιζντάρη προς το δηµόσιο είναι 16.027 γρόσια, ότι κατά την περίοδο της
σποράς δίνονται στους µουσουλµάνους κατόχους χωραφιών (çift)
όλων των χωριών του σαντζακιού Ρεθύµνου για κάθε γεµάτο µουζούρι τέσσερα γρόσια και ότι εισπράττονται από αυτούς 4.000 γεµάτα µουζούρια µε νέο σιτάρι προκειµένου να τοποθετηθούν στα
δηµόσια πηγάδια. Παράλληλα ανοίγεται ένα πηγάδι µε παλιό σιτάρι
το οποίο δίνεται σε όλους τους ραγιάδες και αντικαθίσταται µε νέο,
ενώ δίνεται και σιτάρι στους γεωργούς των βακουφιών. Σε περίπτωση οικονοµικής κρίσης, µε τη συµβολή του ιεροδικείου, του βαλή
και όλων των αρχηγών, τα χρήµατα που παίρνονται από τους φούρνους όταν τους δίνεται σιτάρι πρέπει να µοιράζονται όλα στους µουσουλµάνους αγρότες.
Βλ. και έγγρ. 39, 40, 48, 121, 122, 123, 130, 131.

σ. 24

50
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

25 Ρεµπιουλάχιρ 1233 [4/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη του Ρεθύµνου, τον
ναΐπη του καζά, τον αγά των γενιτσάρων, τους υπολοίπους αγάδες
και αξιωµατικούς, τον εµίνη του τελωνείου και τους προύχοντες της
περιοχής. Μολονότι έχουν δοθεί προειδοποιήσεις για την αποστολή
του παραγόµενου και αποθηκευµένου σαπουνιού του Ρεθύµνου και
των Χανίων στην Κωνσταντινούπολη, οι σχετιζόµενοι µε την υπόθεση µουλτεζίµηδες και µουτεβελήδες δίνουν αλλού το σαπούνι και
το ελαιόλαδο. Στάλθηκε φιρµάνι µε τον µουµπασίρη χασά χασεκί
Μουσταφά Αγά στο ντιβάνι των Χανίων, απ᾿ όπου διαβιβάστηκε και
στο Ρέθυµνο, σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η πραγµατοποίηση όσων
αναφέρονται στα προηγούµενα σχετικά διατάγµατα και η τιµωρία
όσων δεν τα τηρούν.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.
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51
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΒΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

σ. 24

11 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [19/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και τον αγά
των γενιτσάρων Ρεθύµνου Μεχµέντ Αγά. Ο Κοπριτάκης Τοσούν και
ο Λάζος Μουσταφά από το χωριό Εµπρόσνερος του ναχιγέ Αποκόρωνα µαζί µε τον Ντελί Χασανάκη Αλί από τον Νίπο Αποκόρωνα
βίασαν µια χριστιανή κοπέλα (reaya kızı) στο τσιφλίκι του Χαϊντάρ
αγά που βρίσκεται κοντά στο φρούριο του Αλµυρού και διέφυγαν.
Ζητείται η σύλληψη και φυλάκισή τους στο φρούριο του Ρεθύµνου
από τον αγά των γενιτσάρων και τους σερντάρηδες του ναχιγέ Ρεθύµνου µε τη συνεργασία όλων των κατοίκων των ναχιγέδων και του
µουτεσελίµη της περιοχής και η δήµευση της περιουσίας τους.
Βλ. και έγγρ. 52, 53, 55, 60.

σ. 24

52
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

11 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [19/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µπολούκµπαση των ντελίλ του
πασά, τους µουκατά αγάδες του Αποκόρωνα και των υπολοίπων ναχιγέδων, τους σουµπασήδες, τους δηµογέροντες και τους καπετάνιους όλων των χωριών και αφορά την ίδια υπόθεση µε την προηγούµενη καταχώριση. Ζητείται η διερεύνηση του ζητήµατος από τον
µουµπασίρη του πασά, η εύρεση των εγκληµατιών, νεκρών ή ζωντανών, η κατεδάφιση των σπιτιών και η δήµευση της περιουσίας τους
από τον αγά των γενιτσάρων και τους αξιωµατικούς των υπόλοιπων
οτζάκ µε τη συνεργασία των κατοίκων της περιοχής.
Βλ. και έγγρ. 51, 53, 55, 60.

σ. 25

53
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

13 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [21/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη µουτεβελή των Σφακίων και τους καπετάνιους του ναχιγέ και αφορά την ίδια υπόθεση µε
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τις δύο προηγούµενες καταχωρίσεις. Σ᾽ αυτήν την καταχώριση το
τσιφλίκι όπου έγινε το έγκληµα ονοµάζεται «τσιφλίκι Σαπουντζίζαντε». Επίσης σηµειώνεται ότι, αν οι εγκληµατίες καταφτάσουν στα
Σφακιά, πρέπει ο εκεί πληθυσµός να κινηθεί εναντίον τους χωρίς να
δείξει έλεος ή να τους αφήσει περιθώριο αντίδρασης και να τους
φέρει στον πασά νεκρούς ή ζωντανούς.
Βλ. και έγγρ. 51, 52, 55, 60.

σ. 25

54
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

15 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [23/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αποκόρωνα, τους σουµπασήδες, τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους της περιοχής. Προ πέντε µηνών είχε εκδοθεί µπουγιουρουλντί
που ανέφερε ότι για κάθε ένα από τα 32528 τεκιαλίφ του ναχιγέ Αποκόρωνα πρέπει να κατασκευάζονται και να στέλνονται στο οπλοστάσιο
των Χανίων έξι καλάθια. Έως την παρούσα ηµεροµηνία, ενώ έχει αποσταλεί ένα µέρος της ζητούµενης ποσότητας, η πλειονότητα των καλαθιών εξακολουθεί να µην έχει παραδοθεί. Λόγω του ότι πρέπει να
ξεκινήσει η επισκευή των προστατευτικών των κανονιών του φρουρίου
ζητείται η άµεση αποστολή των υπόλοιπων καλαθιών.
Βλ. και έγγρ. 59.

55
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΒΙΑΣΤΩΝ

σ. 25

15 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [23/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα, τον απεσταλµένο του πασά Ισµαΐλ Αγά, τον κεσιντέ τσαούση των αυτοκρατορικών γενιτσάρων Χατζή Τσαβούς, τους σουµπασήδες όλων των
28. Σύµφωνα µε τα άλλα έγγραφα του καταστίχου, τα τεκιαλίφ του Αποκόρωνα είναι
325,5. Βλ., π.χ., έγγρ. 44.
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χωριών και όλους τους µουσουλµάνους της περιοχής. Αναφέρεται
ότι, λόγω του ότι έχει επιδειχθεί χαλαρότητα και αµέλεια ως προς τη
σύλληψη των βιαστών Κοπριτάκη Τοσούν, Λάζου Μουσταφά και
Ντελί Χασανάκη Αλί, τα χωριά Εµπρόσνερος και Νίπος πρέπει να
αποστείλουν χρηµατικές εγγυήσεις µε βάση τις απογραφές που περιέχονται στα κατάστιχα του ιεροδικείου.
Βλ. και έγγρ. 51, 52, 53, 60.

σ. 25

56
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

19 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [27/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, τον σούµπαση, τον
καπετάνιο των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους του χωριού Κοντόπουλα, ενός από τα χωριά των Κεραµειών. Την προηγούµενη µέρα δολοφονήθηκε ένας χριστιανός από τα Σφακιά στο
χωριό αυτό. Ζητείται η διερεύνηση των αιτιών της δολοφονίας, η
ανεύρεση της ταυτότητας και η σύλληψη των δολοφόνων από τον
απεσταλµένο µουµπασίρη, τον καπετάνιο και τον σούµπαση µε τη
συνεργασία του συνόλου των κατοίκων του χωριού. Τέλος, ζητείται
η άµεση παρουσίαση ενώπιον του πασά κάποιων κοινοτικών εκπροσώπων, του καπετάνιου και του σούµπαση.

σ. 25

57
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

19 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [27/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη
και τον υπεύθυνο του τελωνείου της πόλης, πρώην κεχαγιά των αζάπηδων Μουσταφά Μπέη. Ο µακαρίτης πρώην βαλής της Σεβάστειας
Οσµάν Πασάς είχε δώσει µέσω του Μουσταφά Μπέη στον Ρεθυµνιώτη Κλαψάρογλου Αχµέντ 2.000 ριάλια γρόσια για την αγορά και
µεταφορά από την Αλεξάνδρεια 149 καλαθιών µε ρύζι. Σύµφωνα µε
το σχετικό κατάστιχο, το υπόλοιπο του χρέους του προαναφερθέντος
µπέη από τα χρήµατα που έδωσε ο µακαρίτης Οσµάν στον σαράφη
Κλαψάρογλου και από τα έξοδά του για τη µεταφορά του εµπορεύ-
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µατος µε πλοία ανέρχεται στα 5.116,5 γρόσια και 17 παράδες. Η κατάσταση αυτή, καθώς και το ζήτηµα του χαµάµ του προαναφερθέντος στα Χανιά,29 γνωστοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και
στάλθηκε φιρµάνι µε βάση το οποίο πρέπει ο µπέης να πληρώσει το
χρωστούµενο ποσό στο ταµείο του πασά, συνυπολογίζοντας τα έξοδα
για το νερό του χαµάµ του στα Χανιά.
σ. 26

58
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

21 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [29/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καδή των Χανίων, τον αγά των γενιτσάρων, τους αγάδες και προύχοντες της περιοχής και όσους σχετίζονται µε την υπόθεση. Σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα, το
ελαιόλαδο και το σαπούνι της Κρήτης πρέπει να αποσταλεί όλο στην
Κωνσταντινούπολη και απαγορεύεται να πουλιέται σε άλλο µέρος.
Μολονότι έχει εκδοθεί και σχετικό διάταγµα του πασά, παρουσιάζεται χαλάρωση στην εφαρµογή της εντολής. Ζητείται η άµεση εφαρµογή της από τους προύχοντες και τους σχετιζόµενους µε την
υπόθεση, ενώ ο καδής και οι αξιωµατικοί, όπως αποφασίστηκε σε
σύσκεψη µε τον µουµπασίρη χασεκί αγά, πρέπει να ασκήσουν πίεση
στους υπευθύνους για την πραγµατοποίηση όσων έχουν διαταχθεί.

Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 26

59
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ

23 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [31/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αποκόρωνα, τους σουµπασήδες και τους καπετάνιους των ραγιάδων της περιοχής. Λόγω του
ότι πρέπει να επισκευαστούν τα προστατευτικά των κανονιών του

29. Η πηγή δεν προσδιορίζει σαφώς ποιο είναι το ζήτηµα αυτό, αν και από τη συνέχεια του εγγράφου γίνεται κατανοητό ότι µάλλον επρόκειτο για κάποιο χρέος του Μουσταφά από τη χρήση νερού.
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φρουρίου των Χανίων, πριν από πέντε µήνες είχε, όπως γίνεται συνήθως, ζητηθεί η κατασκευή και αποστολή έξι καλαθιών για κάθε
ένα από τα 32530 τεκιαλίφ του ναχιγέ Αποκόρωνα. Ενώ έχει έρθει µια
ποσότητα καλαθιών, η πλειονότητά τους δεν έχει φτάσει ακόµα και
ζητείται αυτά να παραδοθούν στο σύνολό τους στο οπλοστάσιο των
Χανίων εντός πέντε ηµερών.31
Βλ. και έγγρ. 54.

σ. 26
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25 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [2/4/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους ναΐπηδες των σαντζακιών Χανίων
και Ρεθύµνου, τους εµίνηδες των κρατικών µουκατάδων, τους σουµπασήδες, τους καπετάνιους των ραγιάδων, τους κοινοτικούς εκπροσώπους και το σύνολο του πληθυσµού. Αφορά την υπόθεση του βιασµού
που αναλύεται σε προηγούµενες καταχωρίσεις. Προηγείται η περιγραφή
των γεγονότων, ακολουθεί η επανάληψη της εντολής να βρεθούν οι
δράστες νεκροί ή ζωντανοί, να τιµωρηθούν, να κατεδαφιστούν τα σπίτια και η ακίνητη περιουσία τους. Προστίθεται ότι γι᾽ αυτό το θέµα ο
πασάς απευθύνθηκε και στον ντιζντάρη του φρουρίου του Αλµυρού.
Βλ. και έγγρ. 51, 52, 53, 55.

σ. 26
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29 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [6/3/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αποκόρωνα, στον σούµπαση, τον καπετάνιο των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους του χωριού Φιστικλί.32 Η κάτοικος του χωριού Πρόβαρµα
Αποκορώνου Κατερινιά Μπολουδοπούλα βρέθηκε νεκρή στα όρια
30. Βλ. την υποσηµ. στο έγγρ. 54.
31. Ωστόσο, λίγο παρακάτω στο έγγραφο αναφέρεται πως η παράδοση πρέπει να
γίνει όχι εντός πέντε, αλλά τριών ηµερών.
32. Πιθανότατα πρόκειται για το χωριό Ασπρουλιάνοι, όπου και σήµερα ακόµα καλλιεργείται η αραχίδα.
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του χωριού Φιστικλί, αλλά στην ιατροδικαστική εξέταση δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύµα. Ζητείται από το ιεροδικείο, τον διορισµένο
µουµπασίρη, τον σούµπαση και τον καπετάνιο του χωριού η διερεύνηση της αιτίας θανάτου, των ονοµάτων όσων ήταν µαζί της και αν
υπήρχε κάποιος που επιβουλευόταν τη ζωή της. Αν βρεθεί κάποιος
υπεύθυνος, αυτός πρέπει να συλληφθεί και να παραδοθεί στον µουµπασίρη για να µεταφερθεί ενώπιον του πασά και να τιµωρηθεί.

σ. 27
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23 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1233 [30/4/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον σιλαχτάρη του πασά µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον καδή του Ρεθύµνου, τους αγάδες και τους αξιωµατικούς
της περιοχής. Όταν η Κωνσταντινούπολη έχει ανάγκη από τρόφιµα και
άλλα χρειώδη πρέπει να µεταφέρονται προµήθειες, να υπάρχει διαρκής
προετοιµασία για την αποφυγή σιτοδείας και να απαγορεύεται η µεταφορά και πώληση ειδών πρώτης ανάγκης σε άλλες περιοχές. Γι᾿ αυτόν
τον λόγο στάλθηκαν σε όλη την Αυτοκρατορία µουµπασίρηδες µε διατάγµατα που ορίζουν πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποστολή χρειωδών στην πρωτεύουσα. Ενώ οι εν λόγω υπάλληλοι καταβάλλουν προσπάθεια για την τήρηση των παραπάνω, κάποιοι άπληστοι
κερδοσκόποι διεξάγουν λαθρεµπόριο προς απαγορευµένες περιοχές µε
αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζεται έλλειψη ελαιολάδου και σαπουνιού. Σύµφωνα µε τα κατάστιχα του τελωνείου της Κωνσταντινούπολης, από το Ρέθυµνο έχουν αποσταλεί εντός τριών ετών 130
καντάρια ελαιόλαδο και 11.444 καντάρια σαπούνι. Από το σύνολο των
καταγεγραµµένων περιοχών ανά έτος πρέπει να αποστέλλονται στην
Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον 100.000 καντάρια ελαιόλαδο και
50.000 καντάρια σαπούνι για να αποτραπεί πιθανή έλλειψή τους. Ως εκ
τούτου, το Ρέθυµνο πρέπει να αυξήσει την ποσότητα ελαιολάδου που
στέλνει ετησίως στην Κωνσταντινούπολη στα 5.000 καντάρια και την
ποσότητα σαπουνιού στα 7.988 καντάρια. Για τα παραπάνω στάλθηκε
φιρµάνι µε τον χασά χασεκί µουµπασίρη αγά. Πρέπει ο µουτεσελίµης
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να αναγνώσει το διάταγµα στο ντιβάνι και να το κοινοποιήσει στους
πάντες, ζητώντας την καταγραφή του στα ιεροδικαστικά κατάστιχα. Στη
συνέχεια πρέπει να προµηθευτεί και να στείλει τις παραπάνω ποσότητες ελαιολάδου και σαπουνιού στην Κωνσταντινούπολη µε βάση τη διατίµηση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Τέλος, οι αγάδες, οι
αξιωµατικοί και οι υπόλοιποι σχετιζόµενοι µε την υπόθεση πρέπει να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη συγκέντρωση των ζητούµενων ποσοτήτων και την αποστολή τους µε καράβια, δίνοντας εγγυήσεις.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 27
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23 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [30/4/1818]

Του εγγράφου προηγείται λίστα µε τις περιοχές των ναχιγέδων
Χανίων και Ρεθύµνου όπου υπάρχουν φυλάκια και στάλθηκαν σχετικά διατάγµατα:
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Ακολουθεί µπουγιουρουλντί για τις βίγλες στα χωριά των ακρωτηρίων των Χανίων που απευθύνεται στους σουµπασήδες, τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους δηµογέροντες. Οι βίγλες σκοπεύουν στην αναγνώριση των καραβιών που πλέουν κοντά στην Κρήτη
και από παλιά διορίζονται σ’ αυτές ντόπιοι σκοποί (bekçi) οι οποίοι
υπηρετούν µέρα-νύκτα και διαβιβάζουν αµέσως στο ιεροδικείο τις
πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση και το είδος των καραβιών
και από εκεί ενηµερώνονται όλοι. Ζητείται να δοθεί διαταγή στα ελληνικά στους σκοπούς των φυλακίων που βρίσκονται εντός των χωριών ώστε να βρίσκονται διαρκώς στα πόστα τους και να µην τα
αφήνουν ούτε στιγµή.
Βλ. και έγγρ. 174, 180.
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27 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1233 [4/5/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Κισάµου, τον
ντιζντάρη του φρουρίου, τον εκπρόσωπο του αγά των αζάπηδων και
τους υπόλοιπους αξιωµατικούς του φρουρίου. Σύµφωνα µε το απογραφικό κατάστιχο που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του αγά των αζάπηδων του φρουρίου, από τα 40 άτοµα του σώµατος, εντός του φρουρίου
ήταν παρόντες µόνο πέντε, ενώ από τους µουσταχφιζάν [οι οποίοι είναι
επίσης 40 άτοµα] παρέµεναν εντός µόνο ένα έως τρία άτοµα. Οι υπόλοιποι στρατιώτες, αντίθετα µε όσα απαιτεί η υπηρεσία της παραµεθορίου,
κατοικούν στα χωριά περιµετρικά του φρουρίου και δωροδοκούν τους
αξιωµατικούς τους ώστε να µην σηµειώνουν την απουσία τους. Αν και
κανονικά πρέπει οι παραπάνω να τιµωρηθούν, αυτή τη φορά συγχω-
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ρούνται. Ωστόσο, αν οι αγάδες και αξιωµατικοί τούς βρουν εκτός φρουρίου, µε τη συνδροµή του διορισµένου για την υπόθεση αγά33 και του
Αρίφ, κεχαγιά του οτζάκ των γιαµάκηδων34 των εθελοντών των Χανίων,
πρέπει να τους πάρουν από όπου βρίσκονται και να τους µεταφέρουν
εντός του φρουρίου. Ζητείται στο εξής, αν αξιωµατικοί ή στρατιώτες βρίσκονται χωρίς λόγο στην επαρχία παρατώντας την υπηρεσία τους, να τιµωρούνται τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανώτεροί τους.
Βλ. και έγγρ. 26, 33, 91, 93, 94, 104.

σ. 28
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7 Ρετζέµπ 1233 [13/5/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη των Χανίων, στον αγά των γενιτσάρων, στους ουλεµάδες και λοιπούς ενάρετους κατοίκους, τους προύχοντες και το σύνολο του πληθυσµού, των αγάδων, των αξιωµατικών
και των πρεσβυτέρων της περιοχής. Αν γίνει γνωστό και επιβεβαιωθεί
ότι κάποιος έχει πουλήσει και µεταφέρει σε απαγορευµένες περιοχές
έστω και µία οκά ελαιόλαδο από τα Χανιά και το Ρέθυµνο ή ότι έχει
δώσει µετρητά µε πρόθεση να αγοράσει ελαιόλαδο, θα τιµωρηθεί. Είναι
απαραίτητο όλο το υπάρχον ελαιόλαδο και σαπούνι να σταλεί στην
Κωνσταντινούπολη, όπως προστάζει το σχετικό αυτοκρατορικό διάταγµα. Γι᾽ αυτό πρέπει οι αγάδες και αξιωµατικοί, ακολουθώντας τις
προσταγές του άλλου αυτοκρατορικού διατάγµατος που έφτασε στο Ρέθυµνο µε τον µουµπασίρη χασεκί χασά Μεχµέντ Νουρί Αγά, να συγκεντρώσουν και να φορτώσουν το σαπούνι και το ελαιόλαδο από όλα τα
µέρη που προβλέπεται, να πάρουν το ελαιόλαδο στην καθορισµένη τιµή
και, να στείλουν τα προϊόντα στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να δοθεί
ούτε ένα δράµι αλλού. Αντίστοιχα, µέχρι να φτάσει το φιρµάνι που έχει
33. Ο γραφέας δεν σηµειώνει το όνοµα του αγά.
34. Ο γραφέας µάλλον εννοεί γεµίν (δηλαδή στρατιώτες του «δεξιού τοµέα», )يمين,
όρος που χρησιµοποιείται συχνά για σώµατα εθελοντών που υπηρετούσαν σε διάφορα
φρούρια του νησιού, και όχι γιαµάκ ()ڍماق, όρος που χαρακτηρίζει µια κατηγορία αυτοκρατορικών γενιτσάρων και όχι τακτικό στρατιωτικό σώµα (οτζάκ).
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εκδοθεί για την περίπτωση των Χανίων, πρέπει οι συντεχνίες των λαδεµπόρων και των σαπωνοποιών να συγκεντρωθούν στους στρατώνες,
την Πύλη του Αγά και το ιεροδικείο και να δώσουν τέλος στις πράξεις
που εναντιώνονται στην αυτοκρατορική βούληση. Οι δε αξιωµατικοί,
αγάδες, ουλεµάδες, ενάρετοι κάτοικοι και δηµογέροντες καλούνται να
ενεργήσουν σύµφωνα µε τις προηγούµενες αυτοκρατορικές εντολές.

Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 28
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17 Ρετζέµπ 1233 [23/5/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τον σούµπαση, τον
καπετάνιο των ραγιάδων και όλους τους κατοίκους του χωριού Σπηλιά-Δρακόνα35 που ανήκει στον προαναφερθέντα ναχιγέ. Έχουν σταλεί διατάγµατα που ζητούν οι δολοφόνοι του αρχικαπετάνιου των
Σφακίων Ανδρουλή, ο κάτοικος του χωριού Καλλικράτης Μάρκος
Γιωργακάκης και οι γιοι του Γιώργης και Γιάννης, να βρεθούν νεκροί
ή ζωντανοί. Από αυτούς οι τελευταίοι δύο θεάθηκαν να τριγυρίζουν
στο χωριό Σπηλιά-Δρακόνα και ζητείται η καταβολή κάθε προσπάθειας για τη σύλληψή τους και η αποστολή τους στο ντιβάνι των Χανίων σε συνεργασία µε τον διορισµένο καβάση και τη συνοδεία του.
Βλ. και έγγρ. 7, 8, 21, 75.

σ. 28-29
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23 Ρετζέµπ 1233 [29/5/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον Αµπντουσαµέντ Εφέντι και τους καπετάνιους του ναχιγέ Σφακίων. H διαχείριση των δικαιωµάτων νοµής
φόρων (iltizamat) που βρίσκονται εντός των λιβάδων ανήκουν στους
βαλήδες και τους µουτασαρίφηδές τους. Έτσι, η διοίκηση του µουκατά
του ναχιγέ των Σφακίων, η οποία βρίσκεται εντός του σαντζακιού των
35. Δεν είναι σαφές γιατί ο γραφέας αναφέρεται στα δύο αυτά χωριά σαν ένα. Ίσως
το ένα να θεωρούνταν µετόχι του άλλου.
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Χανίων, είχε κατά την κατάκτηση της Κρήτης δοθεί στον Γαζή Χιουσεΐν Πασά. Σύµφωνα µε ένα φιρµάνι του 1233 (1817-1818), πρέπει ο
τωρινός πασάς να διορίσει έναν πιστό και φιλικά προσκείµενο προς
τους ραγιάδες καϊµακάµη. Επειδή ο Αµπντουσαµέντ Εφέντι είναι γνωστός γι᾽ αυτές του τις ιδιότητες, του ανατίθεται η διαχείριση των θεµάτων του παραπάνω ναχιγέ. Ακολουθώντας την ισχύουσα παράδοση,
πρέπει οι ραγιάδες να δίνουν στα κρατικά ταµεία τη δεκάτη και τους
φόρους του τελωνείου, τον φόρο αιγοπροβάτων και τους υπόλοιπους
συνήθεις φόρους, τον καθορισµένο κεφαλικό φόρο για το έτος 1233
(1817-1818) και τους φόρους του έτους 1234 (1818-1819), οι οποίοι
πρέπει να εισπραχθούν χωρίς καθυστερήσεις και να αποσταλούν στο
θησαυροφυλάκιο του πασά. Ζητείται να δοθεί προσοχή ώστε να µην
καταπιέζεται ο πληθυσµός και οι όποιες τέτοιες περιπτώσεις να αναφέρονται στον πασά. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και όταν υπάρχει λόγος
ο καϊµακάµης να απουσιάζει από το πόστο του ή όταν παρουσιάζεται
µια σειρά θεµάτων προς εξέταση. Οι δε καπετάνιοι και οι υπόλοιποι
κοινοτικοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο καϊµακάµης διορίστηκε από τον πασά, να συνεργάζονται πρόθυµα µαζί του για τα θέµατα του µουκατά και να µην εναντιώνονται στις προσταγές του.
68
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Του εγγράφου προηγούνται οι παρακάτω υπολογισµοί:
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36. Το ποσό που ζητείται από τη διοίκηση µε βάση τις τρεις διανοµές που ακολουθούν είναι µεγαλύτερο κατά περίπου οκτώ γρόσια.
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Τους υπολογισµούς ακολουθεί η σηµείωση «όταν συλλεχθούν οι
τρεις διανοµές θα ακολουθήσει αύξηση της τάξης των 8 γροσιών και
20 παράδων» και σχετική καταχώριση που απευθύνεται στον ναΐπη
του καζά Χανίων, τους καπετάνιους και κοινοτικούς εκπροσώπους
των ραγιάδων της πόλης των Χανίων. Σύµφωνα µε την τελευταία,
πρέπει να διευκολυνθεί η είσπραξη του ποσού των 37.091 γροσιών
και 17 παράδων που δαπανήθηκε στο διάστηµα οκτώ µηνών, από
την πρώτη µέρα του µήνα Ζιλχιτζέ 1232 (2/10/1817) έως την τελευταία µέρα του µήνα Ρετζέµπ 1233 (5/6/1818), και έξι µηνών, από την
πρώτη µέρα του µήνα Μουχαρέµ 1233 (11/11/1817) έως την τελευταία µέρα του Τζεµαζιγιουλάχιρ (6/5/1818).
Έτσι, τα παραπάνω ποσά, που δαπανήθηκαν για τα έξοδα των απεσταλµένων από την Κωνσταντινούπολη µουµπασίρηδων και των
προυχόντων που τους βοήθησαν στο έργο τους, θα εισπραχθούν σε
τρεις διανοµές. Αυτή τη φορά, για την πρώτη διανοµή, θα εισπραχθούν 12.366 γρόσια και 26 παράδες και, συγκεκριµένα, για κάθε ένα
από τα 815 τεκιαλίφ του σαντζακιού Χανίων θα πρέπει να εισπραχθούν 15 γρόσια και 7 παράδες. Δηλαδή, για τα 100 τεκιαλίφ της πόλης
των Χανίων πρέπει να εισπραχθούν 1.517 γρόσια και 20 παράδες.
Ζητείται η πληρωµή να γίνει χωρίς καθυστερήσεις.
Βλ. και έγγρ. 76.
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

σ. 29

27 Ρετζέµπ 1233 [2/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και τον
ναΐπη της περιοχής. Ο σούµπασης του χωριού Επισκοπή Ρεθύµνου
είχε οργανώσει στο σπίτι του πρώην υπευθύνου του τελωνείου Μουσταφά Μπέη37 συνάθροιση για τη σύναψη γαµήλιας συµφωνίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάθροισης αυτής πυροβόλησαν και σκότωσαν τον παρευρισκόµενο εκεί µαύρο Καρά Μεχµέντ, κάτοικο του
προαναφερθέντος χωριού. Ο µουτεσελίµης ανέκρινε τον σούµπαση
ο οποίος κατοικεί στο σπίτι, αλλά αυτός ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε
ποιος ήταν ο δολοφόνος. Έτσι ο σούµπασης συνελήφθη από τον
αξιωµατικό του και φυλακίστηκε. Ζητείται η εύρεση του δολοφόνου,
η µεταφορά του ενώπιον του πασά και να µην γίνονται ανεκτές τέτοιες ενέργειες.

σ. 29

70
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΟΠΛΟΣ

27 Ρετζέµπ 1233 [2/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αµαρίου Μεχµέντ Εφέντι και
τον µουκατά εµίνη του Αµαρίου. Ο εγκληµατίας Γιάννης Τζοβάνης,
κάτοικος του χωριού Βιζάρι Αµαρίου, ραγιάς στην καταγωγή από
γενιά σε γενιά και ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στο Βιζάρι, όταν
λόγω κάποιας διαµαρτυρίας του συγγενή του και κατοίκου του ίδιου
χωριού Κωσταντή Σταυράκη βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, συµπεριφέρθηκε ανυπάκουα και χυδαία ενώπιον των κατοίκων του χωριού. Επιπλέον µουσουλµάνοι κάτοικοι ενηµέρωσαν τη διοίκηση ότι
περιφέρεται ένοπλος. Ζητείται η σύλληψή του.
Βλ. και έγγρ. 85, 86, 109.

37. Για τον Μουσταφά Μπέη βλ. και το έγγρ. 57.
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71
ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

5 Σαµπάν 1233 [10/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου. Σύµφωνα
µε δύο χρεωστικά έγγραφα (temessük), ο σύζυγος της Λεµπιµπέ, ο
καδής Ταχίρ Οµέρ Εφέντι, έπρεπε να εισπράξει από τον αγά των εθελοντών του αριστερού τοµέα Μεχµέντ Μπέη ένα χρέος αξίας 1.000
γροσιών. Πριν από την είσπραξη ο Οµέρ πέθανε και το ποσό αυτό µεταβιβάστηκε µε βάση το ισλαµικό δίκαιο κληρονοµικά στη σύζυγό
του και µε χοτζέτι στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του. Εκτός τούτου,
σύµφωνα µε άλλο χρεωστικό έγγραφο, ο Μεχµέντ οφείλει ένα ακόµα
ποσό αξίας 2.000 γροσιών. Όταν ζητήθηκε το ποσό από τον προαναφερθέντα, αυτός καθυστέρησε, προέβαλε αντίσταση και τελικά αρνήθηκε να το δώσει. Η αδικία αυτή έγινε γνωστή στο αυτοκρατορικό
συµβούλιο και στάλθηκε σχετικό φιρµάνι στον πασά. Αφού η Λεµπιµπέ ήρθε στα Χανιά, διατάχθηκε η αποστολή µουµπασίρη, ο οποίος
πρέπει να συνοδεύσει και τον προαναφερθέντα µπέη στο ντιβάνι των
Χανίων και η υπόθεση να εξεταστεί παρουσία όλων των αντιδίκων.
Βλ. και έγγρ. 78.

72
ΚΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

σ. 30

3 Σαµπάν 1233 [8/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη του πασά στον ναχιγέ
Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι. Το 1231 (1815-1816) ο Χιουσεΐν
από το Ουλγκιούν38 αγόρασε από τα Χανιά µε σκοπό να εµπορευτεί
σαπούνι αξίας 11.500 γροσιών και το φόρτωσε στο καράβι του σφακιανού καπετάνιου Φαραντάκη Δηµήτρη για να το µεταφέρει στην
Κωνσταντινούπολη. Στον δρόµο, ο καπετάνιος, ο αδερφός του και
άλλα γνωστά άτοµα του πληρώµατός του, επιβουλευόµενοι την πε38. Πρόκειται για την πόληΔουλτσίνο (Ulcinj) της Αδριατικής, η οποία σήµερα ανήκει στο Μαυροβούνιο.
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ριουσία του Χιουσεΐν τον δολοφόνησαν, άρπαξαν το σαπούνι και τα
υπόλοιπα υπάρχοντά του. Κατόπιν αιτήσεως του αδερφού του Χιουσεΐν, του Ελχάτζ Μεχµέντ, στάλθηκε φιρµάνι µε τον τσοχαντάρη του
µεγάλου βεζίρη Χιουσεΐν Αγά που ζητά τη σύλληψή τους. Οι δράστες, που φέρονται να βρίσκονται στα Σφακιά, πρέπει να µεταφερθούν ενώπιον του πασά, ενώ για τη εκτέλεση της εντολής ζητείται
να συνεργαστούν ο µουµπασίρης και οι καπετάνιοι.
Βλ. και έγγρ. 187, 188.

σ. 30

73
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

11 Σαµπάν 1233 [16/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη και τον καδή Ρεθύµνου, τον απεσταλµένο για την υπόθεση µουµπασίρη χασά χασεκί
Μεχµέντ Νουρί Αγά, τον µπολούκµπαση των καπουτζήδων Σαλίχ
Αγά, τον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων, τους προύχοντες,
τους αγάδες και αξιωµατικούς της περιοχής. Έχει ζητηθεί η αποστολή
συγκεκριµένων ποσοτήτων σαπουνιού και ελαιολάδου στην Κωνσταντινούπολη. Αν λόγω ελλιπούς κατανόησης ή αµέλειας υπάρχουν
ακόµα στα Χανιά ορισµένοι προύχοντες – σύµφωνα µε όσα λέγονται
πρόκειται για κάποιους ανώτερους κρατικούς αξιωµατούχους
(ümera) – που χρωστούν, πρέπει να γίνουν υπολογισµοί και το ζήτηµα να τακτοποιηθεί. Ζητείται να γνωστοποιηθεί ότι, χωρίς να δοθεί
από τα Χανιά ούτε ένα δράµι λιγότερο ελαιόλαδο και σαπούνι, είναι
απαραίτητο οι καθορισµένες ποσότητες να σταλούν στην Κωνσταντινούπολη έως τις 4 Νοεµβρίου. Καθίσταται σαφές ότι στο εξής οι
Ρεθυµνιώτες δεν έχουν καµιά δικαιολογία για να κωλυσιεργούν, ούτε
µπορούν να ισχυριστούν ότι δήθεν υπάρχει έλλειψη ελαιολάδου ή
σαπουνιού. Αντίθετα, είναι υποχρεωµένοι να στείλουν τα προϊόντα
στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί µε καράβια για το φορτίο των
οποίων πρέπει πρώτα να δοθούν εγγυήσεις.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.
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74
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

21 Σαµπάν 1233 [26/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον αγά των
αυτοκρατορικών γενιτσάρων, τον ναΐπη και τους προύχοντες της περιοχής. Από την αρχή του έτους 1232 (21/11/1816) έως και τον Νοέµβριο του 1233 (1817) οι κάτοικοι των Χανίων έστειλαν αποκλειστικά
σε µορφή σαπουνιού το σύνολο των προµηθειών που κανονικά είχε
ζητήσει η Κωνσταντινούπολη σε σαπούνι και ελαιόλαδο. Αν και για
το έτος 1816-1817 είχαν αρχικά ζητηθεί 15.000 καντάρια ελαιολάδου,
οι µουκατά εµίνηδες, οι κάτοχοι ζεαµετιών και τιµαρίων, οι σχετιζόµενοι µε την υπόθεση κάτοχοι ακίνητης περιουσίας και έµποροι, δεδοµένου ότι είχαν στείλει µεγαλύτερη ποσότητα σαπουνιού, πήραν ένα
χοτζέτι και ζήτησαν αυτοκρατορική άδεια ώστε για κάποια χρόνια να
περιοριστούν οι ποσότητες ελαιολάδου που στέλνουν. Έτσι µέσω των
ανθρώπων τους διευθετήθηκε το ζήτηµα των προµηθειών της Κωνσταντινούπολης από τα Χανιά. Αντίθετα, οι έµποροι και οι αγάδες του
Ρεθύµνου, παραβιάζοντας την αυτοκρατορική εντολή και έχοντας
σκοπό να προβούν σε αγοραπωλησίες, άρχισαν τις δικαιολογίες και
τις δολοπλοκίες προκειµένου να µην στείλουν τις απαραίτητες ποσότητες. Πρέπει σταδιακά να συλλεχθεί και να σταλεί το σύνολο του
ελαιολάδου και σαπουνιού στην πρωτεύουσα. Αν οι αγάδες, οι εµίνηδες, οι προύχοντες και οι έµποροι φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους,
θα τους δοθεί η άδεια να συνεχίσουν το εξωτερικό εµπόριο.

Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 80, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 31
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ΦΥΓΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

23 Σαµπάν 1233 [28/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι και τους καπετάνιους του ναχιγέ. Ζητήθηκε από τους
κατοίκους της Ανώπολης Σφακίων Δασκαλάκη Μανούσο και Γιώργη
να παρουσιαστούν ενώπιον του πασά για να δικαστούν και εκδόθηκε
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σχετικό µπουγιουρουλντί, στο οποίο όµως δεν υπάκουσαν, αποφεύγοντας να εµφανιστούν. Επίσης οι δολοφόνοι του αρχικαπετάνιου
των Σφακιών Ανδρουλή Μαρκάκης, Πατσιανογιώργης και Γιάννης
κρύφτηκαν στα σπίτια τους και άρπαξαν τα ζώα και τα πράγµατα των
ραγιάδων του ναχιγέ προκαλώντας καταστροφές. Αφού γνωστοποιήθηκε στη διοίκηση ότι οι εν λόγω δολοφόνοι βρίσκονται στην Ανώπολη, ζητείται από τον καϊµακάµη να βρει τους δολοφόνους νεκρούς
ή ζωντανούς µε τη συµβολή και συνεργασία του διορισµένου µουµπασίρη, των κατοίκων του χωριού και όλων των καπετάνιων. Τέλος,
αν οι Δασκαλάκηδες Μανούσος και Γιώργης που παρέχουν βοήθεια
στους δολοφόνους δεν υπακούσουν, πρέπει να τιµωρηθούν παραδειγµατικά, η ακίνητη και κινητή περιουσία τους να δηµευτεί, να παραδοθούν στον µουµπασίρη και να οδηγηθούν ενώπιον του πασά.
Βλ. και έγγρ. 7, 8, 21, 66.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 31

23 Σαµπάν 1233 [28/6/1818]
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Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους ραγιάδες, τους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους που
κατοικούν εντός της πόλης των Χανίων. Στο χρονικό διάστηµα οκτώ
µηνών, από την πρώτη Ζιλχιτζέ του 1232 (21/10/1817) έως το τελευταίο δεκαήµερο του µήνα Ρετζέµπ του 1233 (26/5-5/6/1818), και έξι
µηνών, από την πρώτη µέρα του µήνα Μουχαρέµ 1233 (11/11/1817)
έως την τελευταία µέρα του Τζεµαζιγιουλάχιρ (6/5/1818), δαπανήθηκε το ποσό των 37.091 γροσιών και 17 παράδων για τα έξοδα των
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απεσταλµένων από την Κωνσταντινούπολη µουµπασίρηδων και των
προυχόντων που τους βοήθησαν στο έργο τους. Κατά την πρώτη διανοµή, εισπράχθηκαν 12.366 γρόσια και 26 παράδες και τώρα πρέπει
να εισπραχθούν τα υπόλοιπα 24.733 γρόσια και 12 παράδες. Συγκεκριµένα, για κάθε ένα από τα 815 τεκιαλίφ του σαντζακιού Χανίων
θα πρέπει να εισπραχθούν 30 γρόσια και 14 παράδες.39 Δηλαδή, για τα
100 τεκιαλίφ της πόλης των Χανίων πρέπει να εισπραχθούν 3.035 γρόσια. Ζητείται η πληρωµή να γίνει χωρίς καθυστερήσεις.
Βλ. και έγγρ. 68.

77
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

σ. 31

23 Σαµπάν 1233 [28/6/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τους αγάδες και αξιωµατικούς της περιοχής. Από το 1232 (18161817) έχει ζητηθεί, αντί της αποστολής στον αυτοκρατορικό ναύσταθµο ναυτών, να εισπράττονται για κάθε άτοµο 500 γρόσια.
Παροµοίως για το έτος 1233 (1817-1818) έχουν ζητηθεί από τα
Χανιά τέσσερα και από το Ρέθυµνο δύο άτοµα, δηλαδή συνολικά
3.000 γρόσια αντίτιµο για να µην αποσταλούν ναύτες. Εκδόθηκε φιρµάνι για την αποτελεσµατική µεταφορά των χρηµάτων στο ταµείο
του αυτοκρατορικού ναυστάθµου και ζητείται η αποστολή 1.000 γροσιών από το Ρέθυµνο αντί για τους δύο ναύτες που οφείλουν να πάνε
κανονικά και να µην καθυστερήσει η πληρωµή.
Βλ. και έγγρ. 9.

σ. 31
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ΑΡΝΗΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΕΟΥΣ

29 Σαµπάν 1233 [4/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου. Σύµφωνα

39. Το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό είναι µεγαλύτερο κατά δύο περίπου γρόσια από αυτό που αναφέρεται ως ζητούµενο παραπάνω.
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µε δύο χρεωστικά έγγραφα, ο αγάς των εθελοντών του αριστερού
τοµέα του Ρεθύµνου Μεχµέντ χρωστάει στον σύζυγο της Λεµπιµπέ
καδή Ταχίρ Οµέρ Εφέντι 1.000 γρόσια που δικαιούνται τώρα η σύζυγος, µε βάση το κληρονοµικό δίκαιο, και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά του, σύµφωνα µε σχετικό χοτζέτι. Ωστόσο ο Μεχµέντ αρνήθηκε
την αποπληρωµή τόσο των παραπάνω όσο και ακόµα 2.000 γροσιών
που οφείλει σύµφωνα µε ένα άλλο χρεωστικό έγγραφο. Τα παραπάνω
γνωστοποιήθηκαν στο αυτοκρατορικό συµβούλιο και στάλθηκε στον
πασά σχετικό διάταγµα, σύµφωνα µε το οποίο η υπόθεση έπρεπε να
προωθηθεί στον ναΐπη Ρεθύµνου και εκείνος να ζητήσει δίκη κατ’
αντιµωλία. Ωστόσο ο ναΐπης, ευνοώντας τον προαναφερθέντα µπέη
και µε σκοπό να τον προστατεύσει, κράτησε το περιεχόµενο του φιρµανιού κρυφό. Η Λεµπιµπέ µε αρζουχάλι γνωστοποίησε στη διοίκηση την αδικία και αιτήθηκε την ενώπιον του πασά παρουσία των
δύο αντιδίκων. Ζητείται από τον µουτεσελίµη να παραδώσει χωρίς
καθυστέρηση στον απεσταλµένο µουµπασίρη τον µπέη για να τον
οδηγήσει στο ντιβάνι των Χανίων.
Βλ. και έγγρ. 71.

σ. 32
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

1 Ραµαζάν 1233 [5/7/1818], Σάββατο, ώρα 1.30

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή της Σούδας και τους υπόλοιπους αξιωµατικούς του φρουρίου. Μολονότι το απόγευµα της προηγούµενης µέρας αναµενόταν η κήρυξη της έναρξης του ραµαζανιού,
το φεγγάρι στα Χανιά δεν ήταν ορατό, µε αποτέλεσµα η σχετική επιβεβαίωση να έρθει από το Ρέθυµνο. Εκδόθηκε έγγραφο του ιεροδικείου στα Χανιά για να ξεκινήσει η νηστεία του ραµαζανιού και
µπουγιουρουλντί του πασά σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι του φρουρίου της Σούδας και οι µουσουλµάνοι κάτοικοι των περιχώρων του µέσω της ρίψης τριών κανονιοβολισµών.
Βλ. και έγγρ. 89.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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80
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

9 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1233 [16/4/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη
του καζά, τους αξιωµατικούς και τους προύχοντες της περιοχής. Σύµφωνα µε αυτοκρατορική διαταγή, κάθε χρόνο το Ρέθυµνο πρέπει να
στέλνει 5.000 καντάρια ελαιόλαδο και 7.988 καντάρια σαπούνι στην
Κωνσταντινούπολη και να µην επιτρέπει την εµπορία ούτε µιας οκάς
από τα προϊόντα αυτά σε άλλα µέρη. Οι κάτοικοι ενηµέρωσαν τη διοίκηση ότι στο Ρέθυµνο, αφενός, λόγω έλλειψης αναγκάζονται να
αναµειγνύουν το ελαιόλαδο που αποστέλλεται στην πρωτεύουσα µε
κατακάθια του ελαιοτριβείου και, αφετέρου, χρειάζονται περισσότερα καράβια για να µεταφέρουν τα βαρέλια στην Κωνσταντινούπολη. Ζητήθηκε από τον πασά να δείξει επιείκεια για το ζήτηµα του
ελαιολάδου και αυτός µε τη σειρά του προώθησε το αίτηµα στο αυτοκρατορικό συµβούλιο, χωρίς όµως να υπάρξει ευτυχής κατάληξη.
Επειδή η εξαίρεση από την εισφορά δεν ήταν µεταξύ των λύσεων
που προκρίθηκαν και οι ανάγκες της Κωνσταντινούπολης παραµένουν αµετάβλητες, πρέπει, καθώς τα 5.000 καντάρια ελαιόλαδο
έχουν µειωθεί στο µισό, σε πρώτη φάση να υπάρξει τουλάχιστον αύξηση στην ποσότητα του σαπουνιού ώστε να φτάσει τα 10.488 καντάρια. Ωστόσο και τα 2.500 καντάρια που αποµένουν, αποφασίστηκε
ότι πρέπει στο µέλλον να αποσταλούν ακέραια.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 101, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 32

81
ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΙΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΝΝΙΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

13 Ραµαζάν 1233 [17/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τους καπετάνιους,
τους κοινοτικούς εκπροσώπους και τους δηµογέροντες εννιά χωριών
του ναχιγέ. Αν και έχει δοθεί εντολή ο πασάς να ενηµερώνεται για οποι-
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αδήποτε αδικία λαµβάνει χώρα στην επικράτειά του, γνωστοποιήθηκε
ότι ο µουκατά εµίνης των εννιά χωριών Χιουσεϊναγάζαντε Σακίρ αγάς
και ο µουλτεζίµης του, ο Σαµάνογλου Γιουσούφ, µαζί µε τους διορισµένους από αυτούς σουµπασήδες, ζητούν και εισπράττουν αυξηµένους
εθιµικούς φόρους και δεκάτη από τους εκεί ραγιάδες. Λόγω του ότι πρόκειται για σοβαρή περίπτωση, πρέπει το θέµα να διερευνηθεί από τους
ντόπιους καπετάνιους σε συνεργασία µε τον ναΐπη και τον απεσταλµένο
µουµπασίρη για το ζήτηµα. Αν πράγµατι ισχύει η καταγγελία, ο πασάς
πρέπει να λάβει γνώση και οι παραβάτες να τιµωρηθούν.

σ. 32

82
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΜΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΡΒΙΣΗ

11 Ραµαζάν 1233 [15/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου. Η περιουσία του
θανόντος κατά το ιερό προσκύνηµα µπεκτασή Αρναβουντί Σαλίχ
Μπαµπά έχει αξία 15.198,5 γρόσια. Μετά τον θάνατό του ο µουτεβελής του βακουφιού Σερίφ Αγάς αντιδίκησε µε τους υπεύθυνους του
δηµόσιου ταµείου (beytülmal) και εκδόθηκε χάτι χουµαγιούν σύµφωνα µε το οποίο ο µουτεβελής πρέπει να διαχειρίζεται την παραπάνω ακίνητη περιουσία. Ζητείται κάθε χρόνο να υπολογίζει, να
ελέγχει τα έσοδά της και να τα χρησιµοποιεί προς όφελος των ραγιάδων µε βάση τους κανόνες που έχουν τεθεί. Ο εµίνης του τελωνείου απαγορεύεται να επεµβαίνει στη διαχείριση του βακουφιού.
Βλ. και έγγρ. 46, 47, 83.

σ. 32

83
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

11 Ραµαζάν 1233 [15/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου. Η ακίνητη περιουσία
που είχε κληροδοτήσει η µακαρίτισσα Ραζιγέ Χατούν στον µπεκτασή
Σαλίχ Μπαµπά έχει αξία 8.251 γρόσια. Με βάση σχετικό χάτι χουµαγιούν
οι κληρονόµοι της πρέπει να είναι και διαχειριστές της περιουσίας της.
Βλ. και έγγρ. 46, 47, 82.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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84
ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

13 Ραµαζάν 1233 [17/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου. Ο εγκληµατίας
Χασάν από το χωριό Μαλάθυρος Κισάµου δολοφόνησε τον κάτοικο
του ίδιου χωριού Μπεγιαζάκη Τοσούν, Για το θέµα αυτό εκδόθηκε
µπουγιουρουλντί και έγινε έρευνα. Ωστόσο ο δολοφόνος διέφυγε και,
καθότι αρνήθηκε να υπακούσει τον αξιωµατικό του, εκδιώχθηκε από
το σώµα στο οποίο υπηρετούσε. Ακολουθώντας το εθιµικό δίκαιο,
οι προύχοντες της περιοχής ζήτησαν οι εγκληµατίες να γίνουν παράδειγµα προς αποφυγή και η περιουσία τους να δηµευτεί και να πουληθεί. Ζητείται λοιπόν οι µουκατά εµίνηδες, ο Μεχµέντ Εµίν Αγάς
και ο Μπαχρί Αγάς, να αγοράσουν από το δηµόσιο έναντι 1.630 γροσιών το κτίσµα µίας εισόδου του Χασάν που περιλαµβάνει δωµάτιο,
καθώς και το χωράφι, τα δέντρα και τα πράγµατά του τα οποία, σύµφωνα µε τα επίσηµα κατάστιχα, βρίσκονται στο χωριό του. Ο δε δολοφόνος δεν πρέπει να επιστρέψει ποτέ εκεί ούτε να επέµβει ξανά
στη διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων.

σ. 33

85
ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟΥΦΕΚΙ

13 Ραµαζάν 1233 [17/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Αποκόρωνα, τον
σούµπαση του χωριού Καλαµίτσι, τους καπετάνιους και κοινοτικούς
εκπροσώπους του χωριού. Ενώ ο κάτοικος του προαναφερθέντος χωριού Γιώργης Γακελάκης γέµιζε το τουφέκι του, αυτό εκπυρσοκρότησε και του τραυµάτισε τρία δάκτυλα του δεξιού του χεριού. Το
θέµα διερευνήθηκε και κατατέθηκε στον πασά δήλωση των χωρικών. Αν και απαγορεύεται οι ραγιάδες να φέρουν όπλα, αποδείχθηκε
ότι πράγµατι ο Γιώργης αυτοτραυµατίστηκε. Πρέπει το ζήτηµα να
εξεταστεί περαιτέρω και το όπλο να παραδοθεί στον απεσταλµένο
µουµπασίρη.
Βλ. και έγγρ. 70, 86, 109.
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86
ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ
ΑΠΟ ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥΦΕΚΙΟΥ

σ. 33

13 Ραµαζάν 1233 [17/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τον σούµπαση,
τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους
του χωριού Ασφοθελός-Ναπουδιανά (;).40 Ενώ τρία έως πέντε παιδιά χριστιανών βρίσκονταν στο σπίτι µιας χριστιανής, ένα από αυτά,
ο Μιχελής, βρήκε ένα τουφέκι και, καθώς το περιεργαζόταν, αυτό
εκπυρσοκρότησε, τραυµατίζοντας θανάσιµα στο αριστερό πόδι ένα
από τα άλλα παιδιά, τον Αργύρη, τον γιο του Γιάννη. Ύστερα από
εξέταση του τραύµατος επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω και οι κάτοικοι του χωριού έκαναν δήλωση, η οποία παρουσιάστηκε ενώπιον του
πασά. Ζητείται ωστόσο να γίνει περαιτέρω διερεύνηση µε τη συµβολή του ιεροδικείου, του διορισµένου µουµπασίρη, του σούµπαση
και του καπετάνιου και, αν πράγµατι έτσι έχουν τα πράγµατα, η χριστιανή ιδιοκτήτρια του σπιτιού και οι όποιοι φιλοξενούµενοι σ᾽ αυτό,
ο πατέρας και η µητέρα του νεκρού παιδιού µαζί µε το τουφέκι πρέπει να παραδοθούν στον µουµπασίρη και να οδηγηθούν στο ντιβάνι.
Βλ. και έγγρ. 70, 85, 109.

σ. 33

87
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

19 Ραµαζάν 1233 [23/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και τον αγά
των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Ο Κέκερης Χασάν από το χωριό

40. Το τοπωνύµιο θα µπορούσε να διαβαστεί και ως µία λέξη (Ασφοθελοναπουδινά
)اسفوثهلونابوذينا, αν και µια τέτοια ανάγνωση είναι µάλλον υπερβολική, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη πως ο γραφέας σε διάφορες καταχωρίσεις του καταστίχου αναφέρεται
σε περισσότερα του ενός τοπωνύµια ως ενιαίους οικισµούς. Ας σηµειωθεί ότι, µολονότι τα τελευταία γράµµατα σχηµατίζουν την κατάληξη «-δινά», εδώ επιλέγεται η ανάγνωση «-διανά», καθώς πρόκειται για µια εξαιρετικά συνηθισµένη τοπωνυµιακή
κατάληξη της ευρύτερης περιοχής Κισάµου.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
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Χρωµοναστήρι Ρεθύµνου πυροβόλησε µε τουφέκι και σκότωσε τον
Χασάν, τον σούµπαση του χωριού του. Ζητείται από τον µουµπασίρη η κατεδάφιση του σπιτιού του δολοφόνου και η καταγραφή και
δήµευση της περιουσίας του, ενώ από τον αγά των γενιτσάρων ζητείται να τον συλλάβει, να τον φυλακίσει και να τον οδηγήσει στο
ντιβάνι των Χανίων. Τέλος, πρέπει οι κάτοικοι του χωριού να δώσουν χρηµατικές εγγυήσεις για την παράδοσή του στις αρχές.
88
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19 Ραµαζάν 1233 [23/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου και στον αγά
των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Οι εγκληµατίες κάτοικοι του Χάνδακα, ο Οσµάν του 18ου µπολούκ και ο ανήλικος γιος του, ο Σουλεϊµάν του 14ου τζεµαάτ, πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άτοµα και
διέφυγαν στο Αµάρι. Επίσης ο εγκληµατίας κάτοικος Χάνδακα Καρατολαµαλίογλου Τοσούν, αφού διέπραξε διάφορες παρανοµίες, διέφυγε
και κρύφτηκε µαζί µε τον κάτοικο του χωριού Πλάτανος Ρεθύµνου
Σοµαλή του 37ου τζεµαάτ. Για όλα τα παραπάνω ο πασάς ενηµερώθηκε από τον βεζίρη του Χάνδακα Ελχάτζ Μουσταφά Πασά.41 Ζητείται από τον αγά των γενιτσάρων του Ρεθύµνου να καταφτάσει
αυτοπροσώπως και να φροντίσει για τη σύλληψη των εγκληµατιών και
την ενηµέρωση του πασά. Ο δε µουτεσελίµης πρέπει να δώσει την
απαραίτητη προσοχή και να µην αδιαφορήσει για το θέµα.

σ. 34

89
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΡΑΜΑΖΑΝΙΟΥ

23 Ραµαζάν 1233 [27/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τον αγά των γενιτσάρων και τους αγάδες της περιοχής. Κατά τη διάρ-

41. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου, διοικητής του Χάνδακα από τις 10
Σεβάλ 1231 (3/9/1816) ήταν ο Ιµπραχίµ Χιλµί Πασάς. Ο Ελχάτζ Μουσταφά Πασάς
διορίστηκε στη θέση του στις 13 Σαµπάν 1233 (18/6/1818)· ΤΑΗ.42: 206.
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κεια του ραµαζανιού, τη νύκτα του Σαββάτου, τρεις κάτοικοι του Ρεθύµνου ενηµέρωσαν τη διοίκηση ότι τη µέρα εκείνη ξεκίνησε στα
Χανιά η νηστεία. Ωστόσο, για να γνωστοποιηθεί πότε θα γίνει το
µπαϊράµι πρέπει να έρθουν στο Ρέθυµνο δύο ακόµα άτοµα από τα
Χανιά και να επιβεβαιώσουν την πληροφορία. Επειδή τα άτοµα αυτά
δεν έχουν φτάσει ακόµη και δεν υπάρχει καµιά σχετική πληροφόρηση, ζητείται να αποσταλούν δύο αυτόπτες µάρτυρες στο ιεροδικείο Ρεθύµνου για να επιβεβαιώσουν επίσηµα την πληροφορία.
Βλ. και έγγρ. 79.

σ. 34

90
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

3 Ραµαζάν 1233 [7/7/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον σούµπαση, τον καπετάνιο των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους του χωριού Θέρισο. Την
προηγούµενη µέρα ο εγκληµατίας κάτοικος του χωριού Θέρισο Χανίων Μπρατζάκης Μιχάλης µαχαίρωσε και σκότωσε έναν άλλο µη
µουσουλµάνο του χωριού. Πρέπει ο διορισµένος µουµπασίρης, ο διορισµένος ως επικεφαλής από το ιεροδικείο και όλοι σε όσους απευθύνεται το έγγραφο να συλλάβουν τον δράστη και να τον παραδώσουν
στον µουµπασίρη για να τον οδηγήσει ενώπιον του πασά.

σ. 34

91
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΙΩΝ
ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

1 Σεβάλ 1233 [4/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου. Κανονικά οι αξιωµατικοί και στρατιώτες που υπηρετούν στα φρούρια Κισάµου και
Γραµβούσας πρέπει να βρίσκονται διαρκώς εντός των φρουρίων.
Επειδή η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι αυτοί όχι µόνο δεν παραµένουν στις θέσεις τους, αλλά και συγκαλύπτουν την απουσία τους, το
θέµα πρέπει να διερευνηθεί. Ζητείται η καταγραφή των ονοµάτων
όλων των παρόντων από τον µουµπασίρη που αποστέλλεται µε τη συν-
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δροµή των αγάδων των στρατιωτών και η παρουσίασή τους σε µορφή
καταστίχου. Κρίνεται απαραίτητο οι υπεύθυνοι να µην χαριστούν σε
κανέναν και να εκφράσουν όλη την αλήθεια για ό,τι συµβαίνει.
Βλ. και έγγρ. 26, 33, 64, 93, 94, 104.

σ. 34

92
ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5 Σεβάλ 1233 [8/8/1818]

Το έγγραφο δεν έχει παραλήπτη. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται
από ποιο µέρος και κράτος έρχονται και προς πού κατευθύνονται τα
πλοία και τα καΐκια που προσαράζουν στο λιµάνι του φρουρίου της
Γραµβούσας. Επίσης πρέπει να υπάρχει έλεγχος σχετικά µε το φορτίο,
τα µετρητά, τα κανόνια και το είδος των πλοίων, να γνωστοποιείται
πόσες µέρες θα παραµένουν στο λιµάνι, τι είδους πλοία συνάντησαν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και τι νέα µεταφέρουν. Είναι σηµαντικό όλα αυτά να ερωτώνται µε ευγενικό και ήπιο τρόπο και οι πληροφορίες να µεταφέρονται στο ντιβάνι των Χανίων. Όλα τα παραπάνω
έχουν καθιερωθεί από παλιά ως αρµοδιότητα του διοικητή της Γραµβούσας. Παρ’ όλα αυτά, στις αναφορές του διοικητή που στάλθηκαν
στον πασά µε τον καβάση του τελευταίου δεν περιέχονται αυτές οι
πληροφορίες και δεν υπάρχει τίποτα από όσα είχε ζητήσει η διοίκηση
από τον µπέη, πράγµα που δείχνει ολιγωρία. Στο εξής ζητείται να δίνεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε ο πασάς να ενηµερώνεται πλήρως
και οι στρατιώτες και αξιωµατικοί να βρίσκονται στα πόστα τους.

σ. 34

42

93
ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΝΤΙΖΝΤΑΡΗ ΚΙΣΑΜΟΥ

5 Σεβάλ 1233 [8/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου και τον διοικητή του
ίδιου φρουρίου. Διατάχθηκε ο διορισµός ενός καβάση ως υπευθύνου για
42. Από το περιεχόµενο του εγγράφου γίνεται σαφές ότι παραλήπτης είναι ο διοικητής της Γραµβούσας.
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την καταµέτρηση των στρατιωτών της Γραµβούσας και της Κισάµου και
τον έλεγχο των παρουσιών τους. Εκτός του ότι κατά τον έλεγχο οι περισσότεροι στρατιώτες µαζί µε τον ντιζντάρη ήταν απόντες, όταν ρωτήθηκαν
οι σκοποί των νυκτερινών φυλακίων τι συνέβη, ανέφεραν ότι ο ντιζντάρης, µε τη δικαιολογία πως ο πεθερός του ήταν άρρωστος, βρισκόταν σε
κάποιο χωριό. Διατάσσεται οι αξιωµατικοί που απουσιάζουν στην ύπαιθρο χωρίς µπουγιουρουλντί να τιµωρηθούν, ο δε ντιζντάρης να εξοριστεί
στη Γραµβούσα και να παραδοθεί από τον ναΐπη στον απεσταλµένο µουµπασίρη. Ζητείται από τον διοικητή της Γραµβούσας να τον φυλακίσει και
να µην τον ελευθερώσει, αν δεν εκδοθεί πρώτα µπουγιουρουλντί.
Βλ. και έγγρ. 26, 33, 64, 91, 94, 104.

σ. 35

94
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

5 Σεβάλ 1233 [8/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται προς τον ναΐπη Κισάµου, τον κεχαγιά του
οτζάκ του ντιζντάρη του φρουρίου Κισάµου και τους υπόλοιπους αξιωµατικούς. Αν και οι αξιωµατικοί και στρατιώτες των φρουρίων πρέπει
να βρίσκονται µόνιµα στο µέρος της υπηρεσίας τους, γνωστοποιήθηκε
και επιβεβαιώθηκε ότι ο Χασάν, ντιζντάρης και προσωρινός αντικαταστάτης (vekil) του αγά των αζάπηδων του φρουρίου της Κισάµου,
αντί να βρίσκεται στο φρούριο περιφέρεται µέρα και νύκτα στα χωριά
της υπαίθρου. Διατάσσεται η εξορία του στο φρούριο της Γραµβούσας και, µέχρι να διοριστεί στη θέση του κάποιος άλλος, η αντικατάστασή του από τον κεχαγιά του οτζάκ των µουσταχφιζάν της Κισάµου.
Βλ. και έγγρ. 26, 33, 64, 91, 93, 104.

σ. 35

95
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

7 Σεβάλ 1233 [10/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου, τους µουκατά εµίνηδες
του χωριού Σάσσαλος, τους δηµογέροντες και τους καπετάνιους των ραγιάδων. Έχει εκδοθεί διάταγµα για τη σύλληψη των εγκληµατιών Πιστολάκη Χασάν και των αδερφών του Αχµέντ και Χαλίλ από την
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τοποθεσία Κοντουδιανά του χωριού Σάσσαλος. Ωστόσο γνωστοποιήθηκε από έγκυρη πηγή ότι, λόγω της αδιαφορίας και της κωλυσιεργίας
των ατόµων στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο, οι εγκληµατίες
αυτοί έχουν βρει καταφύγιο και κρύβονται στο παραπάνω χωριό. Ζητείται η σύλληψή τους µε τη συνεργασία όλων, η παράδοσή τους στον απεσταλµένο µουµπασίρη και η παρουσίασή τους ενώπιον του πασά.
Βλ. και έγγρ. 13, 15, 16, 17, 18, 106.

σ. 35

96
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

7 Σεβάλ 1233 [10/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου, τον µουκατά εµίνη,
τον σούµπαση, τους δηµογέροντες και τον καπετάνιο των ραγιάδων
του χωριού Άστρικας. Η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι ο Εσεφλερίογλου Μεµίς Μπεσέ από το χωριό Κάδρος Σελίνου δολοφονήθηκε τα
µεσάνυκτα αυτής της Παρασκευής στο χωριό Άστρικας, ενώ ερχόταν
στα Χανιά. Ζητείται η διενέργεια έρευνας στο χωριό και τα περίχωρά
του για την εύρεση της ταυτότητας του δολοφόνου. Πρέπει να ερωτηθούν οι κάτοικοι για το ποιοι γνώριζαν ότι ο δολοφονηµένος θα
κατευθυνόταν στα Χανιά, ποιος έφυγε από την περιοχή την ώρα
εκείνη, ποιος µπήκε στο χωριό και ποιος τον συνόδευε. Ζητείται η
διερεύνηση, µε τη συνδροµή όλων και του διορισµένου µουµπασίρη,
της ταυτότητας όσων άκουσαν ή είδαν τον πυροβολισµό κατά τη
διάρκεια της νύκτας. Όταν αποκαλυφθεί ο δολοφόνος πρέπει αυτός
να συλληφθεί, να φυλακιστεί και να µεταφερθεί στο ντιβάνι των Χανίων. Πρέπει τέλος να διεξαχθεί έρευνα και για την ταυτότητα των
παιδιών, της συζύγου και των συγγενών του δολοφονηµένου.
97
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥ

σ. 35

7 Σεβάλ 1233 [10/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου, τον µουκατά εµίνη,
τους δηµογέροντες, τον σούµπαση και τον καπετάνιο των ραγιάδων του
χωριού Τεµένια. Ο κάτοικος του χωριού αυτού Κεφαλάκης Μαχµούντ
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δολοφόνησε τον κάτοικο του χωριού Λάκκοι43 Χανίων Εµίν Μπεσέ,
διέφυγε στο χωριό του και κρύφτηκε. Γι’ αυτόν τον λόγο εκδόθηκε εντολή από τον αγά των γενιτσάρων µε βάση την οποία ο µισθός του (dirlik) διαγράφτηκε από τα κατάστιχα του λόχου του. Ζητείται, µε τη
συνεργασία του ιεροδικείου, του απεσταλµένου µουµπασίρη και όλων
των χωρικών, η διερεύνηση του θέµατος, η σύλληψη του εγκληµατία,
η φυλάκιση και η παρουσίασή του στο ντιβάνι των Χανίων.

σ. 35

98
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

19 Σεβάλ 1233 [22/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ντιζντάρη των Χανίων, τον αγά των
αζάπηδων του δεξιού τοµέα και τον γραµµατέα των ντόπιων γενιτσάρων. Υπάρχουν κάποια προβλήµατα στη ροή του νερού του χωριού
Περβόλια που φτάνει στα Χανιά. Επειδή παρουσιάζεται πρόβληµα λειψυδρίας, είναι απαραίτητο να επιδιορθωθούν οι βλάβες και όπου υπάρχουν κενά στη λιθοδοµή να συµπληρωθούν. Γι᾽ αυτό χρειάζεται έλεγχος και να σηµειωθούν οι επισκευές και τα έξοδα σε κατάστιχο. Πρέπει όλα τα παραπάνω να πραγµατοποιηθούν σε συνεργασία µε τον
µουτεβελή του νερού και τους µάστορες των υδρονοµέων.

Βλ. και έγγρ. 11, 103.

σ. 36

99
ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

19 Σεβάλ 1233 [22/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου σιλαχτάρη
αγά και τον ναΐπη της περιοχής. Επειδή το Ρέθυµνο ανήκει στη διοικητική δικαιοδοσία του πασά και πρέπει να ασχοληθεί αυτοπροσώπως
µε τη διευθέτηση των σηµαντικών κρατικών υποθέσεων και την προώθηση της ευηµερίας του πληθυσµού της περιοχής, αποφάσισε η δι43. القوز.
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οικητική του έδρα να µεταφερθεί εκεί εντός κάποιων ηµερών. Προκειµένου να διευκολυνθεί η µετάβασή του από το ένα µέρος στο άλλο
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές και καθαρισµοί στον δρόµο
έως το χωριό Επισκοπή. Αντίστοιχα, από το Ρέθυµνο έως τα σύνορα
των Χανίων πρέπει, µε τη συνδροµή των ραγιάδων που κατοικούν σε
χωριά κοντά στα µέρη που θα φροντιστούν και υπό την επιτήρηση του
λαγουµιτζήµπαση του Ρεθύµνου, να βοηθήσουν όλοι ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες προετοιµασίες το συντοµότερο δυνατό.
Βλ. και έγγρ. 100, 107, 108.

σ. 36

100
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

19 Σεβάλ 1233 [22/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα, τον λαγουµιτζήµπαση των Χανίων, που είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό των δρόµων στους οποίους αναφέρεται το έγγραφο, τον σούµπαση, τους
καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των χωριών που βρίσκονται στον δρόµο από το χωριό Τσοµλεκτσί44 στο χωριό
Φιστικλί και από εκεί έως το χωριό Επισκοπή. Και σ᾽ αυτήν την καταχώριση ζητείται η ταχεία επισκευή των δρόµων από τους οποίους θα περάσει ο πασάς κατά την πορεία του από τα Χανιά προς το Ρέθυµνο.
Βλ. και έγγρ. 99, 107, 108.

σ. 36

101
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

23 Σεβάλ 1233 [26/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ντιζντάρη Αλµυρού. Η διοίκηση
πληροφορήθηκε ότι κάποιοι κύριοι προσόδων του λιβά Ρεθύµνου, οι
οποίοι οφείλουν να στείλουν ελαιόλαδο στην Κωνσταντινούπολη,
44. Η λέξη τσοµλεκτσί (çömlekçi) σηµαίνει αυτόν που κατασκευάζει πήλινα δοχεία.
Ίσως πρόκειται για το χωριό Κουρνάς Αποκορώνου που έχει παράδοση στην παραγωγή κεραµικών.
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λόγω της υστεροβουλίας τους και προκειµένου να δηµιουργήσουν
τεχνητή έλλειψη, εξάγουν παράνοµα στα Χανιά και πουλούν το προϊόν αυτό σε απαγορευµένα µέρη. Προκειµένου να δεσµεύεται όλο το
ελαιόλαδο που µεταφέρεται από τα Χανιά στο Ρέθυµνο και να αποστέλλεται στο σύνολό του στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει ο ντιζντάρης να βρίσκεται σε επιφυλακή µέρα και νύκτα και, αν περνά
κάποιο τέτοιο φορτίο από τον Αλµυρό, να το κατάσχει µε τους στρατιώτες του φρουρίου και να το στέλνει στον πασά.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 102, 149, 150, 156, 167.

σ. 36

102
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

23 Σεβάλ 1233 [26/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα και τους σουµπασήδες των δηµόσιων µουκατάδων. Το έγγραφο περιέχει παρόµοιες
πληροφορίες µε το προηγούµενο διάταγµα. Σ᾽ αυτήν την περίπτωση
αναφέρεται συγκεκριµένα στους ναχιγέδες Ρεθύµνου και Αγίου Βασιλείου και ζητείται να διοριστούν σκοποί µεταξύ των χωρικών των
χωριών που βρίσκονται κοντά στους δρόµους για να διασφαλίσουν
ότι όποιο φορτίο περάσει θα κατασχεθεί και θα αποσταλεί στα Χανιά.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 149, 150, 156, 167.

σ. 37

103
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

25 Σεβάλ 1233 [28/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον προύχοντα των Χανίων Χιουσεΐν
Σακίρ Αγά γιο του Χατζή Χιουσεΐν Αγά. Το δίκτυο υδροδότησης των
Χανίων χρειάζεται επισκευή και, όπως συνηθίζεται, πρέπει να δοθεί
ένα ποσό στους ουλεµάδες για τη σύνταξη του σχετικού καταστίχου,
καθώς και 15.448,5 γρόσια για την αγορά των χρειωδών. Έτσι, πρέπει
οι εντός των τειχών του φρουρίου κατοικούντες αγάδες από τα σπίτια,
τα χαµάµ και τις κρήνες των οποίων περνάει νερό, οι µουτεβελήδες
κάποιων βακουφιών και οι υπόλοιποι αγιάνηδες να συγκεντρωθούν
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και να πληρώσουν για τις επισκευές αυτές. Αν γίνουν περισσότερα ή
λιγότερα έξοδα από όσα έχουν υπολογιστεί, πρέπει αυτά να καταγραφούν και να ελεγχθούν. Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, µικροί και µεγάλοι, ευεργέτες και ευεργετούµενοι, πρέπει να ενηµερωθούν και, όταν
φτάσει το µπουγιουρουλντί του πασά, να προµηθευτούν γρήγορα τους
σωλήνες, τον ασβέστη, τις πέτρες και τα υπόλοιπα χρειώδη, να διορίσουν χωρικούς από τα χωριά που βρίσκονται στα περίχωρα του φρουρίου, να συγκεντρώσουν τους ραγιάδες των χωριών Περβόλια,
Δαράτσος, Αγιά Μαρίνα, Γαλατάς και Τσοµλεκτσί και να βρουν τους
µάστορες, τους κτίστες και τους υδρονοµείς που βρίσκονται σ᾽ αυτά
ώστε οι εργασίες να τελειώσουν το συντοµότερο δυνατό.
Βλ. και έγγρ. 11, 98.

σ. 37

104
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΝΤΙΖΝΤΑΡΗ ΚΙΣΑΜΟΥ

25 Σεβάλ 1233 [28/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή του φρουρίου της Γραµβούσας. Παρότι οι αξιωµατικοί και αγάδες των φρουρίων πρέπει να
βρίσκονται διαρκώς στις θέσεις όπου είναι διορισµένοι, ο ντιζντάρης
και προσωρινός αντικαταστάτης του αγά των αζάπηδων του φρουρίου Κισάµου Χαφίζ Χασάν κατά τη διάρκεια εφόδου είχε εγκαταλείψει το πόστο του. Ως εκ τούτου τιµωρήθηκε µε εξορία στο
φρούριο της Γραµβούσας. Τώρα, αφού γνωστοποιήθηκε στη διοίκηση ότι αυτός έχει µεταµελήσει, επανατοποθετείται στη θέση του
και µπορεί να συνεχίσει στην υπηρεσία του, υπό την προϋπόθεση
στο εξής να παραµένει µέρα και νύκτα στο πόστο του και να πηγαίνει τους στρατιώτες του στις υπηρεσίες τους χωρίς να δηµιουργούνται κενά σ᾽ αυτές.
Βλ. και έγγρ. 26, 33, 64, 91, 93, 94.
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105
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 37

25 Σεβάλ 1233 [28/8/1818]
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Το έγγραφο απευθύνεται στον καδή των Χανίων, τους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων της πόλης
των Χανίων. Πρέπει να εισπραχθούν τεκιαλίφ για την κάλυψη των
εξόδων τριών µηνών, από τον µήνα Σαµπάν (6/6/1818) έως τον µήνα
Σεβάλ (1/9/1818) του έτους 1233. Τα χρήµατα αυτά προορίζονται για
την κάλυψη εξόδων που έγιναν από το ιεροδικείο και τους προύχοντες της περιοχής για την επισκευή της κατοικίας του πασά και των
κονακιών των ακολούθων του, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων των απεσταλµένων µουµπασίρηδων της κεντρικής διοίκησης.
Τέλος, πρέπει να πληρωθούν τεκιαλίφ για την κάλυψη εξόδων που
αφορούν άλλο ένα τρίµηνο, από την πρώτη µέρα του µήνα Ρετζέµπ
(7/5/1818) έως το τέλος του Ραµαζάν (3/8/1818). Συνολικά το ποσό
που πρέπει να εισπραχθεί ανέρχεται στα 10.987 γρόσια και 30 παράδες.45 Καθώς στα Χανιά υπάρχουν 815 τεκιαλίφ, για κάθε ένα από
αυτά πρέπει να εισπραχθούν 13,5 γρόσια. Δηλαδή, από την πόλη των
Χανίων που έχει 100 τεκιαλίφ πρέπει συνολικά να εισπραχθούν, µε
τη συνδροµή του ιεροδικείου και των κοτζαµπάσηδων και χωρίς καθυστέρηση, 1.350 γρόσια.

45. Το ποσό αυτό δεν συµφωνεί µε τους υπολογισµούς που αναγράφονται στον πίνακα.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

σ. 37
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106
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΗΣ ΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ

27 Σεβάλ 1233 [30/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου. Προκειµένου να
προστατευτούν οι περιοχές Κουλουρίδι46 και Λάκκος (;)47 του ναχιγέ
Σελίνου από την επέµβαση του µουλτεζίµη τους, πρώην κατοίκου του
χωριού Σάσσαλος, φυγά και βιαστή Πιστολάκη Αχµέντ, καταγράφηκαν τα χωράφια και τα διάφορα δέντρα που βρίσκονται σ᾽ αυτές και
απαγορεύτηκε η νοµή των φόρων τους (iltizam) από τον προαναφερθέντα εγκληµατία. Το δικαίωµα νοµής των φόρων αυτών παραχωρήθηκε στη σύζυγό του Χαντιτζέ Χατούν από τον µουκατά εµίνη Αχµέντ
Μπέη και από εδώ και στο εξής, αν ο δολοφόνος48 πατήσει το πόδι του
στο χωριό ή στις παραπάνω περιουσίες, θα θεωρηθεί ότι η σύζυγός
του τον υποθάλπει και θα πρέπει να συλληφθεί αµέσως.
Βλ. και έγγρ. 13, 15, 16, 17, 18, 95.

σ. 37

107
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΣΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

27 Σεβάλ 1233 [30/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον ναΐπη,
τους αγάδες, αξιωµατικούς και προύχοντες της περιοχής. Ο πασάς
πρέπει να εξετάσει αυτοπροσώπως τις σηµαντικές υποθέσεις και να
προωθήσει την ευηµερία του πληθυσµού του Ρεθύµνου το οποίο έχει
προσαρτηθεί στη διοικητική δικαιοδοσία του. Γι’ αυτόν τον λόγο η
46. قولوريذى. Πρόκειται για την τοποθεσία Κουλουριδιανά, βόρεια του χωριού Επανωχώρι.
47. Σηµειώνεται ως «Ιλάκες» ()ايالكس. Ίσως ο γραφέας αναφέρεται στο Επανωχώρι
Σελίνου, το παλιό όνοµα του οποίου ήταν Λάκκος Σγουράφας. Μια δεύτερη ανάγνωση
της λέξης θα µπορούσε να ήταν «Πλάκες» ()ابالكس, αν και τέτοιο τοπωνύµιο δεν υπάρχει στην περιοχή.
48. Στο έγγραφο δεν προσδιορίζεται ποιον έχει δολοφονήσει ο Αχµέντ.
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διοικητική του έδρα θα µεταφερθεί την Τετάρτη, πρώτη µέρα του
µήνα Ζιλκαντέ, από τα Χανιά στην εν λόγω πόλη. Ο πασάς θα µείνει
από ένα βράδυ στα χωριά Τσοµλεκτσί, Καλύβες και Επισκοπή που
βρίσκονται στον δρόµο του. Η κατοικία του, τα δωµάτια και τα κονάκια των ακολούθων του στο Ρέθυµνο πρέπει να έχουν συντηρηθεί
και, όταν θα φτάσει εκεί, όλοι πρέπει να βρίσκονται στα πόστα τους
Βλ. και έγγρ. 99, 100, 108.

σ. 38

108
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

27 Σεβάλ 1233 [30/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους ναΐπηδες Χανίων και Αποκόρωνα,
τον µουτεβελή και τους µουκατά εµίνηδες των χωριών Καλύβες και
Επισκοπή. Ο πασάς, κατά το ταξίδι του από τα Χανιά στο Ρέθυµνο,
που θα ξεκινήσει την πρώτη µέρα του µήνα Ζιλκαντέ, θα διανυκτερεύσει στα δύο αυτά χωριά. Σύµφωνα µε έγγραφο που φέρει ο απεσταλµένος ως υπεύθυνος για τη διαχείριση του θέµατος της διαµονής
(konakçı) αγάς των αγγελιοφόρων του ντιβανιού Οσµάν Αγάς, προκειµένου να µην ταλαιπωρηθεί κανένας πρέπει κατά την άφιξη του
πασά να είναι έτοιµα τα κονάκια που θα χρησιµοποιηθούν, να έχει
διοριστεί κάποιος ντόπιος υπεύθυνος για την προετοιµασία τους και
να έχουν γίνει οι προµήθειες για τα φαγητά που θα ετοιµαστούν.

Βλ. και έγγρ. 99, 100, 107.

109
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΡΑΓΙΑΔΩΝ
ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

σ. 38

27 Σεβάλ 1233 [30/8/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον επίσκοπο Σελίνου. Σύµφωνα µε
µπουγιουρουλντί του πασά που συντάχθηκε στα ελληνικά, πρέπει να
συγκεντρωθούν τα τουφέκια και τα πιστόλια που βρίσκονται στην
κατοχή και στα σπίτια των ραγιάδων του χωριού Άγιος Δίκαιος (;).49
49. Στην καταχώριση διαβάζουµε «Άγια Δίτσοζ» ()ايا ذيچوز.

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
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Ζητείται να καταγραφούν τα ονόµατα των κατόχων, να περιγραφούν
τα όπλα και ο αριθµός τους, να παραδοθούν στον διορισµένο καβάση
και να αποσταλούν µαζί µε το σχετικό κατάστιχο.
Βλ. και έγγρ. 70, 85, 86.

σ. 38

110
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥΤΕΣΕΛΙΜΗ ΧΑΝΙΩΝ

1 Ζιλκαντέ 1233 [2/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον κεχαγιά του πασά Οσµάν Αγά, ο οποίος
είναι εκ των αυτοκρατορικών γκεντικλήδων,50 τον ναΐπη Χανίων, τον
µουφτή της πόλης, τον αγά των γενιτσάρων, τους αξιωµατικούς και αγάδες των ντόπιων οτζάκ, τους προύχοντες της περιοχής και τους πρεσβυτέρους. Επειδή ο πασάς έφτασε στο Ρέθυµνο και δεν είναι δυνατό να
επιληφθεί αυτοπροσώπως των θεµάτων που αφορούν το σαντζάκι των
Χανίων, διορίζει εκεί µουτεσελίµη του τον φίλο του λαού και πιστό κεχαγιά του Οσµάν Αγά. Πρέπει όλοι οι υπάλληλοι της φρουράς να βρίσκονται στα πόστα τους, να συνεχίσουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, να
προστατεύουν τον πληθυσµό από τους εγκληµατίες, να καταβάλλεται
κάθε προσπάθεια ώστε να εξετάζονται τα αιτήµατα των ραγιάδων και
όλα τα ζητήµατα της περιοχής. Τέλος, οι υπόλοιποι στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο πρέπει να γνωρίζουν ότι ο προαναφερθείς αγάς έχει
διοριστεί µουτεσελίµης από τον πασά, να τον υπακούν και να φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των θεµάτων που τους αφορούν.
Βλ. και έγγρ. 111.

σ. 38

111
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΤΕΣΕΛΙΜΗ ΧΑΝΙΩΝ

3 Ζιλκαντέ 1233 [4/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, τους εµίνηδες των
κρατικών µουκατάδων, τους σουµπασήδες και τους καπετάνιους των
50. Ο όρος γκεντίκ (gedik) είχε διάφορες έννοιες. Συνήθως συνδεόταν µε το δικαίωµα
οικονοµικής εκµετάλλευσης ενός συγκεκριµένου χώρου ή αγαθού, ή κάρπωσης ενός εισοδήµατος που, όπως στην προκείµενη περίπτωση, ανήκε στο κράτος. «Γκεντικλής»
ήταν ο κάτοχος του δικαιώµατος αυτού.
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ραγιάδων.51 Ο Βαχίντ Πασάς, µουτασαρίφης Χανίων και Ρεθύµνου,
µε διάταγµα το οποίο έστειλε στο ντιβάνι των Χανίων, διόρισε µουτεσελίµη του σαντζακιού Χανίων τον συντάκτη του εγγράφου. Πρέπει τα όσα γράφει στο διάταγµά του να διαδοθούν, να δοθεί προσοχή
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και ο ναΐπης να ενηµερώνεται αµέσως από τους εκπροσώπους που βρίσκονται στους ναχιγέδες για όσα συµβαίνουν εκεί. Οι µουκατά εµίνηδες και οι καπετάνιοι
πρέπει, αν κάποιος παραβιάσει τον νόµο στους ναχιγέδες και τα χωριά
τους, να τον συλλαµβάνουν και να τον φέρνουν στα Χανιά.
Βλ. και έγγρ. 110.

σ. 39

112
ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

5 Ζιλκαντέ 1233 [6/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουκατά εµίνη, τον σούµπαση και
τον καπετάνιο του χωριού Μαρουλάς Ρεθύµνου. Ο εγκληµατίας Βελί
Οµέρογλου Φαφούλ,52 κάτοικος του µετοχιού Άγιος Ιωάννης που
ανήκει στο χωριό Μαρουλάς Ρεθύµνου, δολοφόνησε τον Μεµίσογλου Χασάν και διέφυγε. Πρέπει τα υπάρχοντά του να καταγραφούν
ένα προς ένα µε τη συνδροµή του ιεροδικείου και του διορισµένου
µουµπασίρη και να δηµευτεί η περιουσία του.

σ. 39

113
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΑ

5 Ζιλκαντέ 1233 [6/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη, τους εµίνηδες των κρατικών
µουκατάδων, τους µουτεβελήδες των βακουφιών, τους σερντάρηδες,
τους δηµογέροντες, τους καπετάνιους και τους κοινοτικούς εκπρο51. Από το περιεχόµενο του εγγράφου γίνεται κατανοητό ότι συντάκτης είναι ο
Οσµάν Αγάς.
52. Για την οικογένεια των Φαφούληδων, βλ. ΤΑΗ.45: 97-118· Ψιλάκης, Ιστορία της
Κρήτης, 205, 266-268.
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σώπους των ραγιάδων και στάλθηκε στους ναχιγέδες του σαντζακιού
Ρεθύµνου: στον ναχιγέ Μυλοποτάµου, τον ναχιγέ Αµαρίου, τον ναχιγέ Αγίου Βασιλείου, τον τοµέα (kol) του Ατσιπόπουλου Ρεθύµνου
και τον τοµέα Καστέλλου Ρεθύµνου. Την τέταρτη µέρα του µήνα
Σεβάλ του έτους 1233 (7/8/1818), κατά τους διορισµούς που έλαβαν
χώρα στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε η παραµονή του πασά
στη θέση του διοικητή Χανίων και Ρεθύµνου. Το διάταγµα διαβάστηκε στο ντιβάνι του στο Ρέθυµνο, παρόντων των ουλεµάδων, των
αγάδων και των αξιωµατικών. Σύµφωνα µε την αυτοκρατορική απόφαση, πρέπει αυτοί στους οποίους απευθύνεται αυτό το µπουγιουρουλντί να συνεργαστούν µε τον πασά για την ευηµερία των
µουσουλµάνων και των ραγιάδων των ναχιγέδων τους για να µη λαµβάνουν χώρα παράνοµες πράξεις και για την άµεση σύλληψη όσων
προβαίνουν σ᾽ αυτές.

σ. 39

114
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

7 Ζιλκαντέ 1233 [8/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ντιζντάρη Ρεθύµνου, τους αγάδες
και τους υπόλοιπους προύχοντες. Λόγω του ότι έχουν προκληθεί ζηµιές στο τείχος µεταξύ της θαλάσσιας πλευράς του Πύργου του
Νερού και του Φάρου στο Ρέθυµνο, το κοµµάτι αυτό πρέπει να επισκευαστεί. Μολονότι έχουν γίνει εκτιµήσεις και έχει συνταχθεί κατάστιχο σχετικά µε την ποσότητα του ασβέστη, των πετρών και των
λοιπών χρειωδών, χρειάζεται διερεύνηση του ποιος θα εµπλακεί στην
προµήθεια των παραπάνω, µε ποιον τρόπο θα γίνουν τα ανοίγµατα
και οι επισκευές στο τείχος, ποια χωριά θα στείλουν άτοµα για τις
επισκευές και υπό ποιο καθεστώς. Όταν αποφασιστούν τα παραπάνω,
πρέπει οι αποφάσεις να κατατεθούν εγγράφως στον πασά.
Βλ. και έγγρ. 141.
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115
ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΟΥΤΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΥΤΣΗΜΠΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

11 Ζιλκαντέ 1233 [12/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Χανίων και τον αγά
του Πύργου του Νερού. Ο µπαρουτσήµπασης Χανίων, µολονότι είχε
προειδοποιηθεί επανειληµµένως, δεν πρόσεξε και, λόγω κερδοσκοπικών ενεργειών του, η µία πλευρά της µπαρουταποθήκης πήρε
φωτιά. Εκτός τούτου, µε αφορµή το παραπάνω γεγονός, αποκαλύφθηκαν διάφορες παρανοµίες του. Πρέπει ο Ιµπραχίµ να φυλακιστεί
στον Πύργο του Νερού των Χανίων και να µην αφεθεί ελεύθερος αν
πρώτα δεν εκδοθεί σχετικό µπουγιουρουλντί.

σ. 40

116
ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ

15 Ζιλκαντέ 1233 [16/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους καδήδες και ναΐπηδες που βρίσκονται στα λιµάνια όπου θα κάνει στάση το πλοίο που µεταφέρει αυτό το
µπουγιουρουλντί έως την τελική άφιξή του στο Κουσάντασι, τους αγιάνηδες και αξιωµατικούς και τους σταθµάρχες (menzilciler) των περιοχών αυτών. Ο κάτοχος του παρόντος µπουγιουρουλντιού Ελχάτζ Εµίν
Αγάς επιβιβάζεται σε πλοίο στις 15 Ζιλκαντέ και αποστέλλεται από το
Ρέθυµνο στο Κουσάντασι. Όταν φτάσει στον προορισµό του πρέπει οι
εκεί σταθµάρχες να παρέχουν άµεσα την απαραίτητη στέγαση και υποζύγια στον ίδιο και στους υπηρέτες του κι ακόµη πρέπει να τους επιτραπεί να χρησιµοποιήσουν τις εκεί εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

σ. 40

117
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

15 Ζιλκαντέ 1233 [16/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ντιζντάρη του φρουρίου Ρεθύµνου.
Οι Μεχµέντογλου Μεχµέντ από τον Αποκόρωνα και ο γιος του Χιου-
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σεΐν είχαν φυλακιστεί για τις εγκληµατικές τους πράξεις. Παρουσιάστηκαν όµως ενώπιον του πασά µετανιωµένοι και δήλωσαν ότι δεν θα
εγκληµατήσουν ξανά, γι’ αυτό αποφασίστηκε η απελευθέρωσή τους.

σ. 40

118
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

7 Ζιλκαντέ 1233 [8/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καδή Ρεθύµνου, τους αγάδες και
τους αξιωµατικούς της περιοχής. Λόγω του ότι δίνεται προσοχή στη
διατίµηση των προϊόντων πρώτης ανάγκης που προορίζονται για τους
κατοίκους της περιοχής, το προηγούµενο έτος, το 1232 (1816-1817),
είχε εκδοθεί µπουγιουρουλντί µε βάση το οποίο πρέπει η τιµή της
µίας οκάς ελαιολάδου και σαπουνιού που πουλιέται σε όσους κατοικούν εντός του Ρεθύµνου να µην ξεπερνά τους 40 παράδες, διατίµηση η οποία ισχύει και για τον Χάνδακα. Παρ’ όλα αυτά, στο Ρέθυµνο υπάρχουν παραγωγοί που πουλούν δηµόσια το σαπούνι έναντι
δύο γροσιών, που συγκεντρώνουν το ελαιόλαδο και δηµιουργούν τεχνητή έλλειψη. Επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη, ζητείται η
συντεχνία των λαδεµπόρων και των σαπωνοποιών να προσέλθει στο
ιεροδικείο και να δηλώσει ότι θα τηρεί την παλιά διατίµηση των 40
παράδων για το ελαιόλαδο και το σαπούνι.
Βλ. και έγγρ. 119, 166.

σ. 40
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17 Ζιλκαντέ 1233 [18/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καδή Ρεθύµνου. Λόγω του ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στην επικράτηση της τάξης στο Ρέθυµνο και
έχουν παρουσιαστεί φαινόµενα πώλησης σαπουνιού έως και 80 παράδες την οκά, είχαν δοθεί προειδοποιήσεις, ενώ και τώρα εκδόθηκε
µπουγιουρουλντί του πασά σύµφωνα µε το οποίο εντός της πόλης δεν
πρέπει το σαπούνι να πουλιέται σε τιµή άνω των 40 παράδων. Αν και
η συντεχνία των λαδεµπόρων και των σαπωνοποιών το προηγούµενο
έτος τηρούσε όσα είχαν διαταχθεί ως προς το ελαιόλαδο, τώρα ενη-
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µέρωσαν τη διοίκηση ότι πουλώντας και το σαπούνι σ᾽ αυτήν την τιµή
υφίστανται ζηµιά και ζήτησαν, καθώς η τρέχουσα [χονδρική] τιµή του
έχει καθοριστεί στους 28 παράδες, να τους δοθεί η άδεια να το δίνουν
έναντι 52 παράδων την οκά. Έτσι αποφασίζεται η τιµή του ελαιολάδου να παραµείνει στους 40 παράδες, αλλά η τιµή του σαπουνιού να
ανέλθει στους 52. Ωστόσο, όταν θα βγει η νέα παραγωγή ελαιολάδου
οι δύο τιµές θα εξισωθούν στους 40 παράδες.
Βλ. και έγγρ. 118, 166.

σ. 40
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17 Ζιλκαντέ 1233 [18/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αµαρίου, τον σούµπαση, τον
καπετάνιο και τους δηµογέροντες των ραγιάδων του χωριού Άρδακτος. Παλαιότερα είχε γνωστοποιηθεί στη διοίκηση πως ο εγκληµατίας Κακαδούλης από το χωριό Άρδακτος Αµαρίου δολοφόνησε τον
Ιµπραχίµ Ντιρακαλή από το ίδιο χωριό και διέφυγε. Αν και έχει δοθεί
η σχετική διαταγή για τη σύλληψή του, µένει ακόµα να διεξαχθεί
έρευνα στα περίχωρα του χωριού µε τη συνδροµή του ιεροδικείου,
του διορισµένου µουµπασίρη και του συνόλου των κατοίκων της περιοχής. Όταν φανερωθεί, πρέπει να συλληφθεί, να φυλακιστεί και να
παραδοθεί στον µουµπασίρη, ο οποίος θα τον οδηγήσει ενώπιον του
πασά. Ζητείται να σηµειωθούν και να διασταυρωθούν τα ονόµατα
των συγγενών του θύµατος, το όνοµα του τόπου στον οποίο δολοφονήθηκε, ο τρόπος και τα αίτια του τραυµατισµού του. Τέλος, πρέπει να καταγραφεί σε κατάστιχο η αξία της περιουσίας του
δολοφόνου και να ενηµερωθεί σχετικά ο πασάς.

Βλ. και έγγρ. 154.
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29 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [6/2/1818]
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29 Ρεµπιουλεβέλ 1233 [6/2/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον αγά των
γενιτσάρων, τον ναΐπη, τους προύχοντες και τους αγάδες του φρουρίου.
Επειδή οι ντιζντάρηδες είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή και διαχείριση
του σιταριού των αυτοκρατορικών φρουρίων, ο ντιζντάρης Ρεθύµνου
Φεϊζουλάχ Αγάς ερωτήθηκε για το κρατικό σιτάρι του φρουρίου Ρεθύµνου που πουλήθηκε µε τη συνδροµή του στους φουρνάρηδες και σε άλλους έναντι 47.515,5 γροσιών. Από αυτά συγκέντρωσε σταδιακά τα
32.612,5 γρόσια, ποσό µε το οποίο αγόρασε σε διάφορες τιµές 3.75455
µουζούρια σιτάρι το οποίο τοποθέτησε στα κρατικά πηγάδια, ενώ τα υπόλοιπα 14.903 γρόσια παρέµειναν ως χρέος του. Επειδή πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε, ανάλογα µε την περίσταση, τα
δηµητριακά του φρουρίου να επανατοποθετούνται σε είδος και στο σύνολό τους στις δηµόσιες σιταποθήκες, ζητείται να συγκεντρωθεί το υπόλοιπο σιτάρι. Ο µουτεσελίµης διατάζεται να πάρει το κατάστιχο από τον
προαναφερθέντα ντιζντάρη και, µε τη συνδροµή του διορισµένου µουµπασίρη και τη συνεργασία όλων, να συλλέξει το χρωστούµενο σιτάρι και
να το τοποθετήσει στα κρατικά πηγάδια. Ο ναΐπης, οι αγάδες και οι προύχοντες, πρέπει να δώσουν σηµασία στα παραπάνω και να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για την πραγµατοποίησή τους.
Βλ. και έγγρ. 39, 40, 48, 49, 121, 123, 130, 131.

53. Στον προηγούµενο πίνακα αναφέρεται το ποσό των 3.754,5 µουζουριών.
54. Στον προηγούµενο πίνακα αναφέρονται 30 παράδες, αν και το ποσό των 20 παράδων συµφωνεί µε όσα σηµειώνονται στην επόµενη καταχώριση.
55. Τα ποσά που αναγράφονται στους δύο πίνακες είναι 3.754,5 και 3.254 µουζούρια.
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[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεσελίµη Ρεθύµνου, τον αγά
των γενιτσάρων, τους αγάδες των τζεµπετζήδων, των τοπτσήδων και
των υπόλοιπων οτζάκ, τον ντιζντάρη Ρεθύµνου, τους προύχοντες της
περιοχής και τους πρεσβυτέρους. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η
ύπαρξη σιταριού για τους κατοίκους και τη φρουρά των φρουρίων
της παραµεθορίου είναι πολύ σηµαντική. Ειδικά στα φρούρια της
Κρήτης, προκειµένου να υπάρχει επάρκεια, είναι παλιά τακτική ένα
µέρος των δηµητριακών να τοποθετείται σε δηµόσια πηγάδια και,
για να µην χαλάσει, ανά διαστήµατα να ανταλλάσσεται και να ανανεώνεται. Έτσι, συνηθίζεται το παλιό αυτό σιτάρι να δίνεται στην
περίπτωση του φρουρίου του Χάνδακα στους αγρότες που κατοικούν
εκεί και στην περίπτωση των Χανίων για τους µισθούς των ντόπιων
στρατιωτών. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα του
έτους 1219 (1804-1805), τα δηµητριακά του Ρεθύµνου πρέπει να
ανανεώνονται όπως γίνεται και στα Χανιά. Ωστόσο, εξαιτίας ορισµένων εµποδίων, δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή και το παλιό
σιτάρι του Ρεθύµνου µοιράστηκε σε πολύ φθηνή τιµή στους αρτοποιούς της πόλης, το νέο σιτάρι αγοράστηκε σε εξωφρενική τιµή,
ενώ, λόγω αµέλειας, ένα µέρος του χάλασε.
Η διοίκηση, λοιπόν, ανακάλυψε ότι υπήρχαν 11.500 µουζούρια σιτάρι που βρίσκονταν στις σιταποθήκες εδώ και µια δεκαετία, από τα
οποία πολλά είχαν καταστραφεί. Τώρα υπολογίζεται ότι έχουν αποµείνει
περίπου 5-6.000 µουζούρια και πρέπει οι αγάδες, οι προύχοντες του
φρουρίου και οι δηµογέροντες να σταµατήσουν να επιδεικνύουν χαλαρότητα και να δίνουν προσοχή ώστε από εδώ και στο εξής να µην υπάρξει άλλη αντίστοιχη καταστροφή. Ακολουθώντας το παράδειγµα των
αγάδων των Χανίων, πρέπει να µην πουλούν το σιτάρι σε εξευτελιστικές
τιµές ούτε να το ανανεώνουν σε εξωφρενικές τιµές, ανάλογα µε την περίσταση να ανοίγουν το πηγάδι µε το παλιότερο σιτάρι και να µην σπεύδουν να ανοίγουν τα πηγάδια µε τη νέα σοδειά. Για να υπάρχει πλήρης
ανανέωση των δηµητριακών ανά πέντε µε έξι χρόνια, πρέπει κάθε έτος
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να βγάζουν το σιτάρι ενός-δύο πηγαδιών και, ακολουθώντας την αυτοκρατορική εντολή, όπως γίνεται και στα Χανιά, να το δίνουν για τους µισθούς των ντόπιων στρατιωτών. Η διανοµή αυτή πρέπει να γίνεται µε τη
συνδροµή του ιεροδικείου, των αγάδων και ύστερα από µπουγιουρουλντί
του βαλή της περιοχής και να ακολουθείται από πλήρη αντικατάσταση
του σιταριού σε είδος. Τέλος, πρέπει να διαχωριστεί το µέχρι τώρα κατεστραµµένο σιτάρι από το υπόλοιπο, να υπολογιστεί η ποσότητά του, να
συγκληθεί σύσκεψη για τη σταδιακή αντικατάστασή του και όσα συζητηθούν να κατατεθούν εγγράφως στον πασά.
Βλ. και έγγρ. 39, 40, 48, 49, 121, 122, 130, 131.

σ. 42
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19 Ζιλκαντέ 1233 [20/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον επίσκοπο Ρεθύµνου. Όπως, ακολουθώντας το ισλαµικό δίκαιο, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
προστασία της περιουσίας, της ζωής και της τιµής των µουσουλµάνων, µε παρόµοιο τρόπο είναι υπεύθυνη και για την περιουσία, τη ζωή
και την τιµή των ραγιάδων. Ωστόσο, για να είναι διακριτοί οι µεν από
τους δε, πρέπει µε βάση τις επιταγές της σαρίας τα υποδήµατα και τα
ρούχα των ραγιάδων να µη µοιάζουν µε αυτά των µουσουλµάνων.
Παρ’ όλα αυτά, οι χριστιανές που κατοικούν στο Ρέθυµνο φορούν διαφόρων ειδών τσόχες µε µεταξένιους γιακάδες, φερετζέδες µε σάλια,
κίτρινα παπούτσια, µπότες και γιλέκα που κανονικά αρµόζουν µόνο
σε µουσουλµάνες και περιφέρονται στα σοκάκια και στην αγορά µε
αυτά. Ακολουθώντας όσα προτάσσει ο ιερός νόµος, πρέπει αυτή η
συµπεριφορά να απαγορευτεί και να οριοθετηθεί. Πρέπει ο επίσκοπος
να συγκεντρώσει τους εκπροσώπους των χριστιανών κατοίκων του
Ρεθύµνου και να τους ζητήσει να υποδείξουν στις γυναίκες τους να
φορούν µαύρες τσόχες χωρίς µετάξι µε µαύρα σάλια και να µην τους
επιτρέπουν να βάζουν πολύχρωµες τσόχες, φερετζέδες από πολύχρωµα σάλια, γιλέκα µε κορδέλες και σιρίτια λαιµού. Τέλος, πρέπει να
χρησιµοποιούν µαύρα και κόκκινα παπούτσια και κόκκινα σχέδια, τα
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υποδήµατά τους να µην είναι κίτρινα, και να αλλάξουν τους πολύχρωµους φερετζέδες και τα παπούτσια τους µε µαύρα και κόκκινα.
Βλ. και έγγρ. 125.

σ. 42
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19 Ζιλκαντέ 1233 [20/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου και τον αγά των γενιτσάρων. Το περιεχόµενό του είναι παρόµοιο µε αυτό της προηγούµενης καταχώρισης. Εδώ ο πασάς ζητά από τον ναΐπη και τον αγά
των γενιτσάρων να συγκεντρώσουν τη συντεχνία των ραφτών και να
τους ενηµερώσουν για το πρόβληµα, ώστε οι τελευταίοι να µη ράβουν τα ίδια ρούχα για χριστιανές και µουσουλµάνες.
Βλ. και έγγρ. 124.

σ. 42
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ

23 Ζιλκαντέ 1233 [24/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους καπετάνιους και τους κοτζαµπάσηδες
του ναχιγέ Σφακίων. Ο ναχιγές Σφακίων µετέφερε τα δηµητριακά που
συγκεντρώθηκαν από τη δεκάτη του έτους 1233 (1817-1818) στην κοντινή αγορά των Χανίων, όµως αυτά δεν παραδόθηκαν στον υπάλληλο
που είχε στείλει η διοίκηση για να τα παραλάβει. Πρέπει όσοι χρωστούν
ακόµα και σταµάτησαν τη διαδικασία να παραδώσουν, όπως πρέπει, τα
δηµητριακά στον καϊµακάµη µουτεβελή Αµπντουσαµέντ Εφέντι.
127
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΣΥΜΠΛΟΚΗ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

σ. 42

5 Ζιλχιτζέ 1233 [6/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη και µουτεσελίµη Χανίων κεχαγιά του πασά και τον αγά των γενιτσάρων. Η διοίκηση πληροφορήθηκε στο Ρέθυµνο ότι, το απόγευµα της περασµένης Δευτέρας,
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ένας εγκληµατίας από το πλήρωµα του καπετάνιου Κουλοπετράκη
από τα Χανιά µαχαίρωσε και τραυµάτισε στην άκρη του λιµανιού
[των Χανίων] έναν από τους καπετάνιους των ξένων πλοίων και είναι
πιθανό µέχρι τη στιγµή που γράφεται η καταχώριση να έχει διαφύγει
σε κάποιο άλλο µέρος. Ζητείται από τον µουτεσελίµη, αν ο εγκληµατίας έχει συνεργούς, µε τη συνδροµή του αγά των γενιτσάρων, να τους
συλλάβει, να τους φυλακίσει στον Πύργο του Νερού και να ενηµερώσει τον πασά.

σ. 42

128
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

13 Ζιλχιτζέ 1233 [14/10/1818]

Ο παπα-Βασίλης και ο Δηµήτρης από το χωριό Λαγκά συνόδευσαν τον µουµπασίρη Μουσταφά αγά για την εξέταση του ζητήµατος
που αναπτύσσεται στην επόµενη καταχώριση. Ο σερντάρης του Μυλοποτάµου, οι βεκίληδες του µουκατά και ο σούµπασης των Μαργαριτών Ρουστέµ αναζητούν τον δολοφόνο Νικολή σύµφωνα µε
απόφαση του ναΐπη.

Βλ. και έγγρ. 129.

σ. 42

129
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

7 Ζιλχιτζέ 1233 [8/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη και τους σουµπασήδες του
Μυλοποτάµου. Ο εγκληµατίας Νικολής Γαλιγιαννάκης από τους
Μαργαρίτες έκανε επιδροµή στο χωριό Λαγκά, εισέβαλε στο σπίτι
του Γιάννη, τον πυροβόλησε µε τουφέκι και τον σκότωσε. Ο ναΐπης,
αν και έπρεπε να εκδώσει και να παρουσιάσει άµεσα στη διοίκηση
σχετική αναφορά, δρώντας ενάντια στις υποχρεώσεις του, επέδειξε
εθελοτυφλία µε αποτέλεσµα να χρειάζεται διερεύνηση της υπόθεσης. Πρέπει, όταν φτάσει αυτό το µπουγιουρουλντί, µε τη συνδροµή
και συνεργασία του διορισµένου µουµπασίρη, του σούµπαση και των
καπετάνιων, ο ναΐπης να προβεί σε έρευνα στη Λαγκά και στα γύρω
χωριά και, όταν εµφανιστεί ο δολοφόνος, να τον παραδώσει στον
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µουµπασίρη για να µεταφερθεί στο ντιβάνι του Ρεθύµνου. Πρέπει να
γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να σηµειωθεί στη σχετική αναφορά
πού ήταν το τραύµα του θύµατος, ενώ ζητείται ο µουµπασίρης να
οδηγήσει ενώπιον του πασά τον καπετάνιο του χωριού και πέντε-έξι
χριστιανούς κοινοτικούς εκπροσώπους για να εξακριβώσουν όσα
αφορούν την υπόθεση. Τέλος, ζητείται από τους σουµπασήδες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθεί ο δολοφόνος.
Βλ. και έγγρ. 128.

130
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΗΓΑΔΙΟΥ-ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

σ. 42

20 Ζιλχιτζέ 1233 [21/10/1818]

Δεν σηµειώνεται παραλήπτης. Στο πάνω µέρος της καταχώρισης
σηµειώνεται το εξής µπουγιουρουλντί· «Ακολουθώντας τις επιταγές
δικαστικής απόφασης για την ανανέωση του σιταριού που βρίσκεται
στα δηµόσια πηγάδια του Ρεθύµνου, πρέπει µε τη συµβολή του ιεροδικείου, των αγάδων και των οτζακλήδων να ανοιχθεί ένα παλιό πηγάδι και το σιτάρι να µοιραστεί στους στρατιώτες των ντόπιων οτζάκ».
Σύµφωνα µε το µπουγιουρουλντί αυτό, το οποίο απευθυνόταν στον
ναΐπη Ρεθύµνου, ανοίχτηκε το παλιό πηγάδι που βρίσκεται στην
πλευρά του Παλιού Λόντος (;)56 και, από τα 1.020 µουζούρια σιτάρι
που βρίσκονταν εντός, τα 370 έπρεπε να δοθούν στους φούρνους,
αλλά είναι χαλασµένα. Τα υπόλοιπα 650 µουζούρια θα µοιραστούν
στους στρατιώτες για τον µισθό του λεζέζ.57 Θα σταλεί από τον ντεφτερντάρη Κρήτης νέο σιτάρι για να αντικαταστήσει τα χαλασµένα
370 µουζούρια και τα υπόλοιπα θα δοθούν κανονικά για τους µισθούς.
Βλ. και έγγρ. 39, 40, 48, 49, 121, 122, 123, 131.

56. اسكى لودوس. Η λέξη “lodos” σηµαίνει τον νοτιοδυτικό άνεµο. Ίσως εδώ να εννοείται ότι το πηγάδι βρισκόταν στη νοτιοδυτική πλευρά του φρουρίου. Ωστόσο το επίθετο «παλιός» που προηγείται δείχνει µάλλον ότι το όνοµα δεν αναφέρεται απλώς σε
κάποιο γεωγραφικό σηµείο του ορίζοντα, αλλά σε συγκεκριµένη τοποθεσία της πόλης.
57. Η λέξη «λεζέζ» αποτελεί συντοµογραφία των µηνών Σεβάλ, Ζιλκαντέ και Ζιλχιτζέ.
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131
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ντιζντάρη Ρεθύµνου. Ο βαλής έχει
στείλει σχετικό σηµείωµα που αναφέρει ότι, προκειµένου να µην χαλάει το σιτάρι που φυλάσσεται στα κρατικά πηγάδια του Ρεθύµνου,
πρέπει κάθε χρόνο, µε τη συµβολή του ιεροδικείου, να ανοίγεται ένα
πηγάδι τον Σεπτέµβριο, το περιεχόµενό του να µοιράζεται από τους
αγάδες στους στρατιώτες και στη θέση του να τοποθετείται νέο σιτάρι. Γι᾽ αυτόν τον λόγο ανοίχθηκε το πηγάδι που βρίσκεται κάτω
από τα εργαστήρια στο Λόντος (;), που περιέχει σιτάρι 13 ετών, και
εκδόθηκε µπουγιουρουλντί για τη διανοµή του στους στρατιώτες.

Βλ. και έγγρ. 39, 40, 48, 49, 121, 122, 123, 130.

σ. 43

132
ΑΡΠΑΓΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΤΗΣ

7 Ζιλχιτζέ 1233 [8/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των γενιτσάρων Χανίων. Ακολουθώντας τα προτάγµατα του ιερού νόµου, η Κωνσταντινούπολη
έχει εκδώσει διάταγµα που απαγορεύει τον αρραβώνα µε παρθένες ή
µη παρθένες χωρίς την άδεια του κηδεµόνα τους, ενώ και ο πασάς
έχει στείλει στους ναΐπηδες Χανίων και Ρεθύµνου προειδοποιήσεις
σχετικές µε το ζήτηµα. Παρ’ όλα αυτά, ο γενίτσαρος Ταµπουρατζής
Μεχµέντ από τα Χανιά διέφθειρε τη µικρή κόρη του Γιαννάκη Κλιµατσά από το χωριό Νεοχώρι. Όταν εµφανιστεί, πρέπει ο αγάς των
γενιτσάρων να συλλάβει τον Μεχµέντ, να τον οδηγήσει στο ντιβάνι
των Χανίων και, µε τη συνδροµή του µουτεσελίµη, να τον ανακρίνει
ώστε να αποδειχτεί αν πήρε την κοπέλα παρά τη θέλησή της. Εκτός
τούτου είναι απαραίτητο να τιµωρηθεί παραδειγµατικά και ως υπεύθυνος για την κατακρεούργηση µε σφαίρες της µεγάλης αδερφής της
κοπέλας. Ζητείται να προσαχθεί στον στρατώνα του 22ου µπολούκ
των σεκµπάν, να τιµωρηθεί όπως του αξίζει και στη συνέχεια να µε-
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ταφερθεί από τον µουτεσελίµη στον Πύργο του Νερού για να φυλακιστεί. Επειδή το ζήτηµα αυτό δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτε
άλλο παρόµοιο, ζητείται να εξεταστεί µε προσοχή και να µην επιδειχθεί καµιά χαλαρότητα και αντίσταση κατά τη φυλάκιση του Μεχµέντ στον Πύργο του Νερού.

σ. 43

133
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

11 Ζιλχιτζέ 1233 [12/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Μυλοποτάµου, τον σερντάρη, τους µουκατά εµίνηδες και τους προύχοντες της περιοχής. Οι
κάτοικοι του χωριού Στρόβλες Σελίνου γιοι του Χασάκη Μπεκτάς, ο
διαβόητος Ντοκµετζής (ορυχαλκοχόος) Ουστά Μεχµέντ και ο αδερφός του Αλί58 δολοφόνησαν τον Χασάν Αχµέντ Γαλάκη από το ίδιο
χωριό και διέφυγαν. Λόγω του ότι υπάρχουν υποψίες πως θα κινηθούν προς τον Χάνδακα και τις πεδιάδες του για να σωθούν, αν οι εγκληµατίες αυτοί περιφέρονται στον Μυλοπόταµο, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εντοπιστούν, να συλληφθούν, να φυλακιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον του πασά.

σ. 43

134
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

14 Ζιλχιτζέ 1233 [15/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα και τον διορισµένο για την υπόθεση µουµπασίρη µπαστσαούση του Ρεθύµνου. Ο εκ
των εµίνηδων των κρατικών µουκατάδων Μπαντρίογλου Χιουσεΐν και
ο γιος του Χαλίλ από το χωριό Φρες του Αποκόρωνα πυροβόλησαν
και σκότωσαν τη Μαρία από το ίδιο χωριό. Η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι ο µουτεσελίµης Χανίων και καϊµακάµης του πασά Οσµάν
Αγάς µε τη συνδροµή του αγά των γενιτσάρων έχουν ήδη επιδοθεί στην
58. Πιθανώς επρόκειτο για µέλη της οικογένειας των Τουγµετζήδων. Για τον «διαβόητο επί φόνοις» Χασάν Μπέη Τουγµετζή, βλ. Κριτοβουλίδης, Αποµνηµονεύµατα, 26
και Ψιλάκης, Ιστορία της Κρήτης, 220.
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καταδίωξή τους, ωστόσο πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειµένου αυτού του είδους οι εγκληµατίες να µη διαφεύγουν. Ζητείται
από τον µπαστσαούση, αµέσως µόλις µάθει ότι επιλέχθηκε από τον
πασά και διορίστηκε µουµπασίρης για το θέµα αυτό και ότι στάλθηκαν
µαζί του ως συνοδεία σκοποί (nöbetçi) και καβάσηδες, να σπεύσει στο
παραπάνω χωριό, να κάνει έφοδο στα µέρη όπου θα βρει τους Μπαντρίογλου Χιουσεΐν και Χαλίλ, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει
ενώπιον του πασά. Ο δε ναΐπης πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια
ώστε µαζί µε τον µουµπασίρη να εντοπίσουν τους προαναφερθέντες
δολοφόνους, είτε βρίσκονται στο χωριό τους είτε σε κάποιο άλλο κοντινό χωριό, να τους συλλάβουν και να τους στείλουν στο Ρέθυµνο.
Βλ. και έγγρ. 143.

135
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

σ. 43

17 Ζιλχιτζέ 1233 [18/10/1818]
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Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αγίου Βασιλείου, τους εµίνηδες
των κρατικών µουκατάδων, τους σουµπασήδες και τους καπετάνιους
των ραγιάδων της περιοχής. Ορισµένα σηµαντικά τµήµατα της κατοικίας του βεζίρη που βρίσκεται στο Ρέθυµνο επισκευάστηκαν µε τη συνδροµή του ιεροδικείου, των προυχόντων και των αγάδων και τα έξοδα
των επισκευών ανήλθαν σε 4.857 γρόσια και 38 παράδες.59 Για να καλυφθεί το ποσό αυτό πρέπει να δοθούν για κάθε ένα από τα 769 τεκια59. Στον πίνακα σηµειώνεται το ποσό των 4.844 γροσιών και 28 παράδων.
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λίφ του σαντζακιού Ρεθύµνου έξι γρόσια και 12 παράδες.60 Σύµφωνα µε
σχετική διαταγή που εκδόθηκε και στα ελληνικά, πρέπει µε τη συνδροµή
του ιεροδικείου και των καπετάνιων να εισπραχθούν 1.086 γρόσια και
30 παράδες από τα 172,5 τεκιαλίφ του ναχιγέ Αµαρίου.
Βλ. και έγγρ. 136.

136
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

σ. 43

17 Ζιλχιτζέ 1233 [18/10/1818]

Προηγείται σηµείωµα σύµφωνα µε το οποίο έχουν αποσταλεί αντίστοιχα µπουγιουρουλντιά στα ελληνικά προς το Ατσιπόπουλο και
τον Κάστελλο. Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου και τους
καπετάνιους των χωριών του τοµέα του Ατσιπόπουλου. Λόγω των επισκευών που έγιναν στην κατοικία του βεζίρη, τη σιταποθήκη του
φρουρίου, το οπλοστάσιο και διάφορους ακόµα χώρους κρατικής ιδιοκτησίας, χρειάστηκαν από την αρχή του Αυγούστου τρία ολόκληρα
φορτία χώµα από κάθε τεκιαλίφ. Το Ατσιπόπουλο έχει 148,5 τεκιαλίφ
και πρέπει το χώµα που αναλογεί σ’ αυτά να φορτωθεί σε ζώα για να
µεταφερθεί στο Ρέθυµνο.
Βλ. και έγγρ. 135.

σ. 44
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17 Ζιλχιτζέ 1233 [18/10/1818]

Το έγγραφο είναι συνέχεια της επόµενης καταχώρισης. Όταν ο ντελίλµπασης του πασά έφτασε στο χωριό Εµπρόσνερος, συγκλήθηκε συµβούλιο µε τους κατοίκους του χωριού και διαβάστηκε το µπουγιουρουλντί, οι κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν αντιδικία µε τους Σφακιανούς και ότι δεν έχει βγει κανείς τους στα βουνά για να βρει ποιοι είναι
οι κλέφτες. Επίσης δεσµεύτηκαν ότι στο εξής για τα όποια πρόβληµατά
τους µε τους Σφακιανούς θα στέλνουν αρζουχάλι και θα ζητούν την έγ60. Το ποσό που προκύπτει συµφωνεί µε το ποσό που σηµειώνεται στον πίνακα.
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κριση του πασά πριν από την οποιαδήποτε ενέργειά τους, ακόµα και αν
οι Σφακιανοί ξεκινήσουν βεντέτες. Τέλος, υπογράφτηκε ειρηνευτική συµφωνία που συµπεριλήφθηκε σε δικαστικό έγγραφο του ναΐπη Αποκόρωνα,
το οποίο στάλθηκε στο Ρέθυµνο µε τον µουµπασίρη.
Βλ. και έγγρ. 138, 139, 140.

σ. 44

138
ΔΙΕΝΕΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΙΩΝ

14 Ζιλχιτζέ 1233 [15/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα, τον µουκατά εµίνη
του χωριού Εµπρόσνερος και τους δηµογέροντες του χωριού. Αν και είναι
γνωστό ότι κάποιοι βοσκοί από τα Σφακιά είναι ζωοκλέφτες, ο σούµπασης του προαναφερθέντος χωριού δεν έχει καταφέρει να τους συλλάβει
και να τους πάει στον βαλή, αλλά έδωσε τα ονόµατα των εγκληµατιών
που φηµολογείται ότι συµµετέχουν. Επειδή δεν έχει αποσταλεί ακόµα
µουµπασίρης µε µπουγιουρουλντί ώστε αυτοί να συλληφθούν, έφτασαν
στο σηµείο να συγκεντρωθούν έξω από το χωριό και να προετοιµάζονται
για να ριχθούν στη µάχη, σαν να βρίσκονταν σε πόλεµο, ενώ ένας βοσκός
µαζί µε 50-60 άτοµα έφτασαν στα σύνορα των Σφακίων, δηλώνοντας ότι
θα πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και θα κάψουν το αντίπαλο χωριό.
Προκειµένου να διερευνηθούν τα παραπάνω στέλνεται ο ντελίλµπασης
του πασά για να δει ποιος είναι ο λόγος της διένεξης και ποιοι είναι αυτοί
που απειλούν τους ραγιάδες ότι θέλουν να συγκεντρωθούν, να πάρουν το
νόµο στα χέρια τους και να κάψουν χωριά. Ζητείται να στείλει αµέσως
αναφορά στη διοίκηση περιγράφοντας την κατάσταση.
Βλ. και έγγρ. 137, 139, 140.
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17 Ζιλχιτζέ 1233 [18/10/1818]

Το έγγραφο αφορά το επόµενο µπουγιουρουλντί. Ο µουµπασίρης
ντελίλµπασης στάλθηκε στο Ασκύφου και διάβασε αυτό το µπουγιουρουλντί ενώπιον των κατοίκων. Οι κάτοικοι του χωριού δήλωσαν
ότι δεν έχουν καµία διένεξη µε τους κατοίκους του Εµπρόσνερου και
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πως αν το ζητήσει ο διοικητής θα παρουσιαστούν ενώπιόν του όλοι
αµέσως. Το έγγραφο αυτό δόθηκε στον µουτεβελή Σφακίων καϊµακάµη Αµπντουσαµέντ που ήρθε µε τον ντελίλµπαση.
Βλ. και έγγρ. 137, 138, 140.

σ. 44

140
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

14 Ζιλχιτζέ 1233 [15/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον µουτεβελή καϊµακάµη των Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι και τον καπετάνιο του χωριού Ασκύφου. Σύµφωνα µʼ αυτό το µπουγιουρουλντί που γράφτηκε στα ελληνικά, η διένεξη του Ασκύφου µε το χωριό Εµπρόσνερος παρουσιάστηκε στη διοίκηση ως έχει. Αν για την κατάσταση αυτή ευθύνεται
κάποιος από το χωριό Ασκύφου, αυτός δεν πρέπει να φυγαδευτεί,
αλλά να παραδοθεί στον ντελίλµπαση, χωρίς την επίδειξη από τις
αρχές οποιασδήποτε αντίδρασης ή χαλαρότητας.
Βλ. και έγγρ. 137, 138, 139.

σ. 44

141
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΕΙΩΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

17 Ζιλχιτζέ 1233 [18/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αγίου Βασιλείου, τους
σουµπασήδες των χωριών και τους καπετάνιους των ραγιάδων. Χρειάζεται επισκευή των προστατευτικών των κανονιών της τάµπιας του
Πύργου του Νερού που βρίσκεται έξω από τα τείχη του φρουρίου του
Ρεθύµνου. Μετά από σχετική έρευνα καθορίστηκε ότι χρειάζονται 542
φορτία ξυλείας για παραπήγµατα, τα οποία πρέπει να αποσταλούν από
τους ναχιγέδες του Αγίου Βασιλείου, του Αµαρίου και του Μυλοποτάµου. Συγκεκριµένα πρέπει να δοθεί ένα φορτίο για κάθε τεκιαλίφ και,
καθώς ο Άγιος Βασίλειος έχει 172,5 τεκιαλίφ, πρέπει οι κάτοικοί του να
φορτώσουν στα ζώα και να στείλουν ανάλογα φορτία ψηλών πασσάλων, τους οποίους πρέπει να παραδώσουν στον αγά του πύργου.
Βλ. και έγγρ. 114.
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 44

21 Ζιλχιτζέ 1233 [22/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη και µουτεσελίµη Χανίων Οσµάν Αγά, τον ναΐπη του καζά Χανίων, τον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων, τους αγάδες και αξιωµατικούς των ντόπιων
οτζάκ, τους προύχοντες της περιοχής, τους ευυπόληπτους κατοίκους
και πρεσβυτέρους του βιλαετιού. Παλιότερα κάποιοι κάτοικοι των
Χανίων προέβαιναν σε άθλιες και ανάρµοστες πράξεις, τολµώντας να
φερθούν µε δόλιο και εγκληµατικό τρόπο. Ενεπλάκησαν σε απάτες
εναντίον της δηµόσιας τάξης και στέρησαν από τους κατοίκους του
βιλαετιού την ασφάλεια και την ηρεµία. Επειδή οι ευυπόληπτοι κάτοικοι της περιοχής είχαν µείνει ανυπεράσπιστοι απέναντι στις παρενοχλήσεις αυτές, ζήτησαν τη βοήθεια της Κωνσταντινούπολης, µε
αποτέλεσµα την αποστολή του µακαρίτη Χατζή Οσµάν Πασά, ο
οποίος σε συνεργασία µαζί τους διασκόρπισε τους εγκληµατίες.
Από τότε, αν κάποιος από τους στρατιώτες των αξιωµατικών προέβαινε σε ανάρµοστες πράξεις, προκειµένου να συλλαµβάνεται και
να τιµωρείται αµέσως παραδινόταν και παραπεµπόταν στον πασά ή
τον µουτεσελίµη, οι οποίοι συγκέντρωναν τα σχετικά χοτζέτια και
αποδεικτικά έγγραφα µαζί µε τις υπόλοιπες αποφάσεις και τα έστελναν στον σουλτάνο προς ενηµέρωσή του. Μάλιστα έχουν εκδοθεί και
σχετικά χάτι χουµαγιούν και, προκειµένου αυτές οι συµφωνίες και
οι αποφάσεις να τηρούνται, πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από όλους ώστε να µη λαµβάνουν χώρα ενέργειες αντίθετες µʼ
αυτές. Παρά ταύτα ο τωρινός οντάµπασης του 26ου τζεµαάτ Εµίν
από το χωριό Καλύβες, µαζί µε διάφορους συντρόφους του και άλλα
διεφθαρµένα άτοµα της περιοχής, προκαλεί συχνά διενέξεις, ενώ
πρόσφατα έγινε και υπαίτιος σφαγών στο χωριό Φιστικλί. Ο άνθρωπος αυτός παραµένει ατιµώρητος, δεν ακούει κανέναν από όσους
προσπάθησαν να τον λογικεύσουν, ξεπέρασε τα όρια επανειληµµένα
και έχει γίνει υπαίτιος διαφόρων διαµαχών.
Επίσης, ενώ στο Σέλινο κάποιος εγκληµατίας Αλί µε τον αδερφό
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του Μεχµέντ δολοφόνησαν τον ευυπόληπτο Χασάν Μπεσέ και θα
έπρεπε να τιµωρηθούν, επιδεικνύεται χαλαρότητα και αδιαφορία για
τη σύλληψή τους. Τέλος, στα Χανιά τα βράδια κάποιες φορές ακούγονται πυροβολισµοί, αλλά οι αξιωµατικοί δεν διερευνούν την υπόθεση µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι που βρίσκονται εντός των τειχών
να έχουν χάσει την ηρεµία τους. Επειδή πρέπει υπό την παρούσα διοίκηση να ξυπνήσουν όλοι αυτοί από τον λήθαργο στον οποίο έχουν
πέσει, ζητείται από τον µουτεσελίµη, όταν φτάσει το µπουγιουρουλντί, µε τη συνεργασία του αγά των γενιτσάρων και όλων των
οτζακλήδων να τιµωρήσει τον οντάµπαση και να συλλάβει αµέσως
τους δολοφόνους Αλί και Μεχµέντ ώστε να µπορέσει επιτέλους ο
πληθυσµός να νιώσει ασφαλής και να επιστρέψει στην τάξη. Στο εξής
πρέπει να µη δίνεται η ευκαιρία σε εγκληµατίες να προβαίνουν σε
τέτοιες φαυλότητες και, αν κάποιος, όποιος και αν είναι αυτός, εγκληµατήσει, πρέπει να συλλαµβάνεται αµέσως µε τη συνδροµή των
αξιωµατικών του και να τιµωρείται.

σ. 45

143
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

21 Ζιλχιτζέ 1233 [22/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι, τους καπετάνιους και τους υπόλοιπους κατοίκους των
χωριών της περιοχής. Στο πάνω µέρος της καταχώρισης αναφέρεται
ότι το έγγραφο εκδόθηκε στα ελληνικά. Λόγω του ότι γνωστοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε πως τα πρόβατα, οι κατσίκες, τα βόδια και
τα υπόλοιπα ζώα του εγκληµατία Μπαντρίογλου Χιουσεΐν και του
γιου του Χαλίλ βόσκουν στα Σφακιά, πρέπει να καταγραφούν στο
σύνολό τους, να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν µε τους βοσκούς
τους στο Ρέθυµνο.
Βλ. και έγγρ. 134.
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144
ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΑΠΟ ΣΟΥΜΠΑΣΗΔΕΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

σ. 45

21 Ζιλκαντέ61 1233 [22/9/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Μυλοποτάµου και τον
σερντάρη Μεχµέντ Αγά. Το 1232 (1816-1817) ο µισός µουκατάς του
Μυλοποτάµου παραχωρήθηκε από τον βεζίρη Χασάν Πασά, ο οποίος
είναι κάτοχος του δικαιώµατος ισόβιας νοµής της εν λόγω προσόδου
(malikâne), στον υπάλληλο της διοίκησης Γεγένογλου Ιµπραχίµ Αγά
από τον Χάνδακα. Ο σούµπασης Μεχµέντ Μπέης του χωριού Αρκός
(;)62 που ανήκει στον µουκατά οφείλει 10 κιούπια, 2 οκάδες και 100
δράµια, ο σούµπασης του χωριού Καλανδαρέ Μουσταφά γιος του Χιουσεΐν Μπεσέ 32 κιούπια και 7 οκάδες, ο σούµπασης Μουτεβελάκης
Ντερβίς Μπεσέ του χωριού Ρουµελή 58 κιούπια και 1 οκά, ενώ πάλι
ο σούµπασης Μουτεβελάκης Ντερβίς Μπεσέ του χωριού Πέραµα
µαζί µε τον Ιµπραχίµ γιο του Χιουσεΐν Μπεσέ από το χωριό Μελιδόνι
χρωστούν 60 κιούπια ελαιόλαδο. Συνολικά το χρέος των παραπάνω
ανέρχεται σε 165 κιούπια και 300 δράµια, τα οποία καθυστερούν να
δώσουν. Πρέπει ο σερντάρης και ο ναΐπης να συγκεντρώσουν το υπόλοιπο αυτό, να το παραδώσουν στον δικαιούχο και, αν υπάρχουν άλλα
αντίστοιχα περιστατικά, να ενηµερώσουν τον πασά.
Βλ. και έγγρ. 10.

145
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

σ. 45

23 Ζιλχιτζέ 1233 [24/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους δηµογέροντες και τους καπετάνιους των ραγιάδων των χωριών Γεράνι, Πρινές, Βεδέροι, Ιστανµ61. Είναι πιθανό ο γραφέας να έχει σηµειώσει κατά λάθος την ηµεροµηνία 21 Ζιλκαντέ αντί για 21 Ζιλχιτζέ 1223 (22/10/1818).
62. ارقوس. Ίσως ο γραφέας αναφέρεται στο χωριό Αξός Μυλοποτάµου.
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πούλκιοϊ (;) και Καπεδιανά του ναχιγέ Ρεθύµνου. Τα χωριά αυτά, που
από παλιά προµηθεύουν το φρούριο του Ρεθύµνου µε µικρά καλάθια,
πρέπει τώρα να στείλουν 500 κοµµάτια στον τζεµπετζήµπαση της
πόλης ύστερα από αίτηµά του προς τον πασά. Το διάταγµα εκδόθηκε
στα ελληνικά και ορίζει ότι η τιµή στην οποία θα αγοραστούν τα καλάθια πρέπει να είναι η ίδια µε την παλιά. Τα δε χρήµατα θα δοθούν
από τον γραµµατικό της Πύλης.
146
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

σ. 45

23 Ζιλχιτζέ 1233 [24/10/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους δηµογέροντες και τους καπετάνιους των ραγιάδων των χωριών Αντάνασσος, Βολιώνες, Πατσός και
Κρήνες (;)63 του ναχιγέ Αµαρίου. Τα χωριά αυτά από παλιά προµηθεύουν το φρούριο του Ρεθύµνου µε κάρβουνο για τους ταµπουρτζήδες. Επειδή το κάρβουνο έχει τελειώσει, πρέπει τώρα να στείλουν
2.000 οκάδες κάρβουνο υψηλής ποιότητας στον τζεµπετζήµπαση της
πόλης ύστερα από αίτηµά του προς τον πασά. Το διάταγµα εκδόθηκε
στα ελληνικά και ορίζει ότι η τιµή στην οποία θα αγοραστεί το κάρβουνο πρέπει να είναι η ίδια µε την παλιά. Τα δε χρήµατα θα δοθούν
από τον γραµµατικό της Πύλης.
Βλ. και έγγρ. 153.

σ. 45

147
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

6 Μουχαρέµ 1234 [5/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των εθελοντών του δεξιού
τοµέα Γιουσούφ Μπέη και στον γραµµατέα των οτζάκ των γερλήδων. Με µπουγιουρουλντί ο στρατιώτης των εθελοντών του δεξιού
τοµέα Μεχµέντ γιος του Χιουσεΐν είναι κάτοχος τίτλου µισθοδοσίας

63. Ίσως ο γραφέας εννοεί το χωριό Βρύσες Αµαρίου ή το Σπήλι, που φηµίζεται για
τις πηγές του.

254

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

αξίας 15 άσπρων, τον οποίο έχει κληρονοµήσει από τον πατέρα του
από το έτος 1138 (1725-1726). Ο Μεχµέντ έχει συνταξιοδοτηθεί
(emekdar olub), είναι άρρωστος και δεν έχει πια τη δύναµη ούτε να
αφιππεύσει. Λόγω του ότι, κατά την καταµέτρηση των στρατιωτών,
που έγινε παρουσία του πασά και ύστερα από αυτοκρατορική εντολή,
εµφανίστηκε µε καλοσύνη και σεβασµό, ο Μεχµέντ στο εξής εξαιρείται από κάθε είδους υπηρεσία. Προκειµένου µέχρι το τέλος της
ζωής του να προσεύχεται για τον σουλτάνο, µαζί µε το δικαίωµα µισθοδοσίας τού δίνεται η άδεια να αποστρατευτεί πλήρως (mütekaid
olmak). Ζητείται από τον αγά και τον γραµµατέα να λάβουν γνώση
των παραπάνω και, εφ᾿ όρου ζωής, ο Μεχµέντ να λαµβάνει κάθε
χρόνο από το νησί της Κρήτης τις τέσσερις δόσεις του µισθού του σε
µετρητά και σιτάρι κανονικά και πλήρως.64
148
ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ

σ. 45

9 Μουχαρέµ 1234 [8/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου, τον αγά των γενιτσάρων, τους αγάδες και αξιωµατικούς των υπολοίπων οτζάκ και
τους προύχοντες της περιοχής. Όλοι µαζί οι προύχοντες και οι αγάδες έχουν δεσµευτεί και αποφασίσει από παλιά τον τρόπο διαχείρισης των δηµόσιων πηγαδιών και έχει δοθεί άδεια παραχώρησης
σιταριού έναντι ενεχύρου, ανάλογα µε την περίσταση και τις ανάγκες των κατοίκων των ναχιγέδων και των χωριών. Μολονότι ο σουλτάνος έχει απαγορεύσει τις µαζικές συγκεντρώσεις µε σκοπό την
ανάδειξη αιτηµάτων και έκφραση παραπόνων, αυτή τη φορά οι κάτοικοι του καζά του Αµαρίου ξεκίνησαν οµαδικά µε κατεύθυνση προς
το Ρέθυµνο. Έτσι, προκειµένου να γίνουν γνωστές οι προθέσεις τους,
οι αξιωµατικοί πρέπει να στείλουν έναν-δυο ανθρώπους να επικοι64. Οι επίσηµες απογραφές στρατιωτών του έτους 1819 επιβεβαιώνουν ότι ο Μεχµέντ αποστρατεύτηκε λαµβάνοντας τον τιµητικό τίτλο του «ντουατζή», του υπευθύνου
για την προσευχή των στρατιωτών του σώµατος· ΒΟΑ, MAD.d.4624: 52.
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νωνήσουν µαζί τους. Αν οι Αµαριώτες δεν ανταποκριθούν, δεν στείλουν κανέναν εκπρόσωπο εντός ή εκτός των τειχών να συναντήσει
τους απεσταλµένους και γίνει αντιληπτό ότι δεν θα ληφθεί µε αυτόν
τον τρόπο κάποια απάντηση, τότε πρέπει, όποια και αν είναι τα αιτήµατά τους σε σχέση µε τα δηµητριακά, να τα στείλουν µε µερικούς
δηµογέροντες σε µια αίτηση. Ζητείται, ανάλογα µε τις προθέσεις που
θα επιδείξουν, να επιδιωχθεί η έναρξη προφορικής επικοινωνίας µαζί
τους εντός λογικών πλαισίων και, µε τη συνεργασία όλων, ο διορισµός κάποιου ατόµου κατάλληλου για διαπραγµάτευση, χωρίς να
απορριφθούν αµέσως τα αιτήµατά τους.

σ. 46

149
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

9 Μουχαρέµ 1234 [8/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα και τον ντιζντάρη του φρουρίου του Αλµυρού. Έχει αποφασιστεί η σταδιακή αποστολή ελαιολάδου και σαπουνιού από το Ρέθυµνο στην Κωνσταντινούπολη και, προκειµένου τα προϊόντα αυτά να πουλιούνται στον
πληθυσµό της περιοχής µε συγκεκριµένη διατίµηση, η αντίστοιχη
µεταφορά ελαιολάδου από το εσωτερικό του σαντζακιού στην πόλη
του Ρεθύµνου. Ωστόσο η διοίκηση πληροφορήθηκε από τον λαό ότι
κάποιοι άπληστοι χωρικοί, αντί να στέλνουν το ελαιόλαδό τους στην
πόλη, το εξάγουν λαθραία από τον Αλµυρό στα Χανιά. Ζητείται από
τον ντιζντάρη, αν κάποιος εξάγει λαθραία ελαιόλαδο και σαπούνι
προς τα Χανιά, να τον συλλαµβάνει και να τον παραδίνει στη διοίκηση µαζί µε το προϊόν που εξάγει. Για το θέµα αυτό στάλθηκαν στον
Αλµυρό οι Εµπού Μπεκίρ και Μουσά, οι οποίοι θα παραµείνουν ως
υπάλληλοι στο φρούριο. Πρέπει ο ντιζντάρης να φυλάσσει µαζί τους
τους δρόµους και να εφαρµόζει όσα προστάζει το παρόν διάταγµα.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 150, 156, 167.
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150
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

11 Μουχαρέµ 1234 [10/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου. Λόγω του ότι έχει
απαγορευτεί η πώληση ελαιολάδου και σαπουνιού σε περιοχές εκτός
της Κωνσταντινούπολης, έχει εκδοθεί αυτοκρατορικό διάταγµα µε
βάση το οποίο πρέπει ετησίως να στέλνονται από το Ρέθυµνο σε δόσεις 11.322 καντάρια σαπούνι και 1.666 καντάρια ελαιόλαδο, χωρίς
να εξάγεται σε άλλα µέρη ούτε ένα δράµι. Επίσης είχε εκδοθεί ιεροδικαστικό χοτζέτι µε το οποίο έπρεπε ο πληθυσµός του Ρεθύµνου να
στείλει πλήρως τις ποσότητες που έχουν καθοριστεί για το έτος 1232
(1816-1817) έως τον Νοέµβριο. Καθώς µένει ακόµα ένα µέρος που
δεν έχει συγκεντρωθεί, αυτό πρέπει να σταλεί σε διάστηµα 20-30
ηµερών. Επίσης, προκειµένου να γίνει κανονικά η συγκέντρωση των
προϊόντων για το τρέχον έτος 1233 (1817-1818) και να αποσταλούν
στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει οι προύχοντες της πόλης και οι έµποροι να δεσµευτούν γραπτά στο ιεροδικείο. Μόλις φτάσει αυτό εδώ
το µπουγιουρουλντί πρέπει να κληθούν όσοι αναµειγνύονται στην
παραπάνω υπόθεση και να προβούν σε γραπτές δεσµεύσεις για την
αποστολή των παραπάνω ποσοτήτων ελαιολάδου και σαπουνιού.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 156, 167.

σ. 46

151
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

13 Μουχαρέµ 1234 [12/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του Αγίου Βασιλείου, τους
σουµπασήδες, τον σερντάρη, τους δηµογέροντες, τους καπετάνιους
και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των χωριών του ναχιγέ. Αναφέρθηκε ότι οι εγκληµατίες Καρακάσογλου Μπουλούλ από τα Χανιά,
Μολαχασάνογλου Σεγιντί, κουρέας Σουλεϊµάν, Ταζεδάκης Εντχέµ,
Φιλιππάκης Γιώργης και Κουρναλάκης Σταύρος θεάθηκαν στα χωριά
των ναχιγέδων του Ρεθύµνου, όπου βρίσκονται µε σκοπό να κατα-
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φύγουν στον Χάνδακα για να κρυφτούν. Αν έρθουν στα χωριά του
Αγίου Βασιλείου, πρέπει όλοι να συνδράµουν στη σύλληψη και την
προσαγωγή τους από τον µουµπασίρη στο ντιβάνι του Ρεθύµνου.
Ακολουθεί σηµείωση µε βάση την οποία αντίστοιχα έγγραφα στάλθηκαν στους ναχιγέδες Αµαρίου, Μυλοποτάµου, Ρεθύµνου και στους
σουµπασήδες των τοµέων Ατσιπόπουλου και Καστέλλου.
Βλ. και έγγρ. 152.

σ. 46

152
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

14 Μουχαρέµ 1234 [13/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον Μεχµέντ, σούµπαση του χωριού
Περβόλια (Bağçelik) που βρίσκεται κοντά στο Ρέθυµνο. Αναφέρθηκε
ότι οι εγκληµατίες Καρακάσογλου Μπουλούλ από τα Χανιά, Μολαχασάνογλου Σεγιντί, κουρέας Σουλεϊµάν, Ταζεδάκης Εντχέµ, Φιλιππάκης Γιώργης και Κουρναλάκης Σταύρος, θεάθηκαν στα χωριά των
ναχιγέδων του Ρεθύµνου, όπου βρίσκονται µε σκοπό να καταφύγουν
στον Χάνδακα και να κρυφτούν. Ζητείται από τον σούµπαση, αν εµφανιστούν στα Περβόλια, να τους συλλάβει και να τους οδηγήσει
στο ντιβάνι του Ρεθύµνου.
Βλ. και έγγρ. 151.

σ. 46-47

153
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΣΑΝΤΖΑΚΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον εµίνη του µουκατά Μυριοκεφάλων
που ανήκει στον ναχιγέ Ρεθύµνου, τον σούµπαση και τον καπετάνιο
της περιοχής. Σύµφωνα µε την τρέχουσα τιµή του κάρβουνου που
ισχύει για τους κατοίκους Ρεθύµνου, κάθε οκά κοστίζει δύο παράδες
όταν αγοράζεται στον τόπο παρασκευής, ενώ η µεταφορά της στο
Ρέθυµνο κοστίζει άλλους δύο, δηλαδή συνολικά τέσσερις παράδες.
Από τον µουκατά Μυριοκεφάλων ζητήθηκαν 10.000 οκάδες κάρ-
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βουνο. Ζητείται από τον εµίνη να πάρει από το ταµείο του πασά το
απαραίτητο χρηµατικό ποσό, να ζητήσει την παρασκευή 10.000 οκάδων κάρβουνου, τη µεταφορά τους στο Ρέθυµνο και την παράδοσή
τους στον λιµενάρχη Χαλίλ Αγά. Ακολουθούν σηµειώσεις σύµφωνα
µε τις οποίες κάρβουνο ζητήθηκε µε µπουγιουρουλντιά από τις παρακάτω περιοχές: από τον µουκατά της Ασή Γωνιάς του ναχιγέ Αποκόρωνα 10.000 οκάδες· από τον µουκατά των Αρόλιθι και Ρουµπάδο
του ναχιγέ Ρεθύµνου 5.000 οκάδες· από τους Σφακιανούς της περιοχής Κράπη Σφακίων 10.000 οκάδες και µεταφορά µε τα ζώα των εκεί
χωριών· από τον ναχιγέ Μυλοποτάµου 10.000 οκάδες και όχι 8.000
οκάδες που αποστέλλονται ετησίως· από το χωριό Μαργαρίτες 6.000
οκάδες µε βάση παλιότερη ρύθµιση.
Βλ. και έγγρ. 146.

σ. 47

154
ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

25 Μουχαρέµ 1234 [24/11/1818]

Το έγγραφο είναι χωρίς παραλήπτη.65 Η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του φυγά δολοφόνου Χιουσεΐν Κακαδούλη από το
χωριό Άρδακτος Αµαρίου πρέπει να καταγραφεί από τον ναΐπη και να
ακολουθήσει δήµευσή της.

Βλ. και έγγρ. 120.

σ. 47

155
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

23 Μουχαρέµ 1234 [22/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στους καδήδες και ναΐπηδες των περιοχών όπου θα κάνει στάση ο απεσταλµένος του πασά από το Κουσάντασι µέχρι την τελική άφιξή του στο Σκούταρι, τους αγιάνηδες

65. Από το περιεχόµενο του εγγράφου συµπεραίνεται ότι µάλλον πρόκειται για τον
ναΐπη του Αµαρίου.
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και αξιωµατικούς και τους σταθµάρχες των περιοχών αυτών. Ο κάτοχος του παρόντος εγγράφου, ο αγάς του εντερούν του πασά Αλί
Αγάς, ο οποίος µεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη αιτήµατα της διοίκησης αφορώντα σηµαντικά ζητήµατα, θα επιβιβαστεί σε πλοίο
στις 23 Μουχαρέµ 1234 (22/11/1818) και θα µεταβεί από το Ρέθυµνο
στο Κουσάντασι. Όταν φτάσει εκεί πρέπει οι υπεύθυνοι να του παρέχουν άµεσα την απαραίτητη στέγαση και υποζύγια, να τον αφήσουν να χρησιµοποιήσει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες τους.

σ. 47

156
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

1 Σαφέρ 1234 [30/11/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα και τον ντιζντάρη του φρουρίου Αλµυρού. Έχει ζητηθεί η σταδιακή αποστολή
ελαιολάδου και σαπουνιού από το Ρέθυµνο στην Κωνσταντινούπολη,
να µην γίνεται λαθραία µεταφορά ελαιολάδου από το σαντζάκι Χανίων στο σαντζάκι Ρεθύµνου και το αντίθετο και να σταµατήσει η
απευθείας φόρτωση των προϊόντων αυτών σε λιµάνια. Ωστόσο η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι κάποιοι άπληστοι διεξάγουν λαθραίες
εξαγωγές από τον Αλµυρό στο Ρέθυµνο. Ζητείται από τον ντιζντάρη,
αν κάποιος εξάγει λαθραία ελαιόλαδο από το Ρέθυµνο στα Χανιά, να
τον συλλαµβάνει και να τον παραδίνει µαζί µε το προϊόν του στη διοίκηση. Επίσης, πρέπει ο ντιζντάρης να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή
ώστε, αν περνά ελαιόλαδο από το σαντζάκι των Χανίων και ιδιαίτερα από τον Αποκόρωνα προς το Ρέθυµνο, µε τη συνδροµή του διορισµένου γι᾽ αυτό το ζήτηµα και διαµένοντα στο φρούριο Αλµυρού
υπάλληλου καβάση, να το κατάσχει και να το στέλνει στον πασά.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 167.

260

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

157
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

σ. 47

5 Σαφέρ 1234 [4/12/1818]
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Προηγείται σηµείωση σύµφωνα µε την οποία εκδόθηκαν σχετικά
διατάγµατα και για τους υπόλοιπους ναχιγέδες του Ρεθύµνου. Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αµαρίου, τους εµίνηδες των κρατικών µουκατάδων, τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους της περιοχής. Όπως έχει οριστεί από παλιά, οι
ραγιάδες των ναχιγέδων Αµαρίου και Αγίου Βασιλείου πρέπει να δίνουν κάθε τρεις µήνες από 76 παράδες για κάθε τεκιαλίφ, ενώ αντίστοιχα αυτοί του ναχιγέ Μυλοποτάµου, των τοµέων Ατσιπόπουλου
και Καστέλλου πρέπει να δίνουν 66 παράδες. Έτσι, σε σχετική προειδοποίηση της διοίκησης, η οποία συντάχθηκε στα ελληνικά, αναφέρεται ότι για το διάστηµα των έξι µηνών, από την πρώτη µέρα του
µήνα Σαµπάν του έτους 1233 (6/6/1818) έως την τελευταία µέρα του
µήνα Μουχαρέµ του έτους 1234 (29/11/1818), πρέπει να δοθούν τα
χρήµατα δύο δόσεων. Καθώς ο ναχιγές Αµαρίου έχει 100,5 τεκιαλίφ,
πρέπει να πληρώσει για κάθε ένα από αυτά 152 παράδες, δηλαδή ένα
σύνολο 381 γροσιών και 36 παράδων.
158
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

σ. 47

14 Σαφέρ 1234 [13/12/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου, τον αγά των γενιτσάρων, τους αγάδες και αξιωµατικούς των ντόπιων οτζάκ και τους
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προύχοντες της περιοχής. Λόγω του ότι πρέπει ο πασάς να εξετάσει
αυτοπροσώπως τις σηµαντικές υποθέσεις των κατοίκων των Χανίων
που βρίσκονται εντός της διοικητικής δικαιοδοσίας του, η διοίκησή
του θα µεταφερθεί τη Δευτέρα, 15η µέρα του µήνα Σαφέρ, από το
Ρέθυµνο στην εν λόγω πόλη. Ως εκ τούτου, διορίζεται µουτεσελίµης
και καϊµακάµης στον λιβά Ρεθύµνου ο φίλος του λαού και πιστός σιλαχτάρης του πασά Μουσταφά Αγάς.
159
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 48

23 Σαφέρ 1234 [22/12/1818]
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Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, στους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων της
πόλης. Από παλιά δίνεται µε ιεροδικαστικό χοτζέτι στους µουτασαρίφηδες των Χανίων µηνιαίος µισθός 500 γρόσια, χρήµατα τα οποία
πρέπει να δοθούν στον κεχαγιά και τους υπόλοιπους υπαλλήλους του
πασά. Τα χρήµατα αυτά για το εξάµηνο από την πρώτη µέρα του
µήνα Σεβάλ του έτους 1233 (4/8/1818) έως την τελευταία µέρα του
µήνα Ρεµπιουλεβέλ του έτους 1234 (27/1/1819) πρέπει να εισπραχθούν σε δύο δόσεις που ανέρχονται σε 3.810 γρόσια και 6 παράδες.
Στον προαναφερθέντα λιβά υπάρχουν 815 τεκιαλίφ για κάθε ένα από
τα οποία πρέπει να εισπραχθούν 4 γρόσια και 27 παράδες, δηλαδή
από την πόλη των Χανίων που έχει 100 τεκιαλίφ πρέπει να εισπραχθούν 467,5 γρόσια.
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160
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΥΠΟΡΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ

25 Σαφέρ 1234 [24/12/1818]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Ρεθύµνου και ιεροδιδάσκαλο (müderris) Μεχµέντ Εµίν Εφέντι. Ο µακαρίτης κάτοικος του χωριού Νταλαµπέλλω66 Μυλοποτάµου Ουφανούογλου
Μεχµέντ ανήκει στους γνωστούς και πλουσίους της περιοχής. Έτσι,
όπως έγινε και µετά τον θάνατο του πατέρα του, πρέπει µε τη βοήθεια του ιεροδικείου να απογραφεί ολόκληρη η ακίνητη και κινητή
περιουσία του και το κατάστιχο να αποσταλεί στη διοίκηση µε τον
µουµπασίρη που διορίστηκε γι᾽ αυτήν την υπόθεση. Σκοπός της απογραφής είναι, αν έρθει απεσταλµένος της Υψηλή Πύλης, να υπάρξει
σχετική ενηµέρωση προς την Κωνσταντινούπολη.

σ. 48

161
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΞΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ
ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

19 Ρεµπιουλεβέλ 1234 [16/1/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή του φρουρίου της Σούδας. Ο διοικητής του παραπάνω φρουρίου έστειλε δυο ενηµερωτικά
έγγραφα, σύµφωνα µε τα οποία την προηγούµενη µέρα προσάραξαν
κάποια εµπορικά σκάφη στην Παλιά Σούδα, ενώ µια µέρα πριν είχαν
προσαράξει κάποια ακόµα πλοία στη Σούδα φορτωµένα µε ελαιόλαδο από τη Σµύρνη. Ωστόσο ο πασάς πληροφορήθηκε ότι στην
πρώτη περίπτωση ένα πλοίο ανήκε σε µοσχοβίτες εµπόρους, ενώ στη
δεύτερη ένα πλοίο που υποτίθεται ότι ήρθε φορτωµένο µε ελαιόλαδο
είχε µπει στη Σούδα έναν µήνα πριν. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε
να µην επαναληφθούν τα λάθη που έκανε ο διοικητής στις αναφορές
που έστειλε. Ζητείται να σηµειώνει από ποιο κράτος είναι τα πλοία
που προσαράζουν και, αν µεταφέρουν ελαιόλαδο, πότε ήρθαν, από
ποιο µέρος το έχουν φορτώσει, τι ποσότητες µεταφέρουν, ποια είναι
66. دالبلوس.
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τα ονόµατα των καπετάνιων τους, από πόσα άτοµα αποτελούνται τα
πληρώµατά τους και να στέλνει άµεσα σχετική αναφορά.
σ. 48

162
ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ

29 Ρεµπιουλεβέλ 1234 [26/1/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου, τον προσωρινό αντικαταστάτη του αγά του οτζάκ των αζάπηδων Κισάµου και κεχαγιά
του σώµατος. Η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι την Κυριακή ένα αγγλικό εµπορικό πλοίο κατέληξε κάτω από το χωριό Καλυβιανή λόγω
κακοκαιρίας. Ο καπετάνιος και το πλήρωµα µε τη βάρκα τους βγήκαν
µε ασφάλεια στο χωριό, βγάζοντας έξω και κάποια από τα πράγµατά
τους. Πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε τα άτοµα αυτά και τα πράγµατά
τους να προστατευτούν και να αντιµετωπιστούν µε φιλική διάθεση,
καθώς και να δοθεί προσοχή ώστε να τηρηθούν όσα προβλέπουν οι
υπάρχουσες διακρατικές συνθήκες. Οι παραλήπτες του εγγράφου πρέπει να πάνε στο σηµείο όπου καταστράφηκε το πλοίο, να προσφέρουν
βοήθεια όπως επιβάλλει η περίσταση, µε τη συµβολή του ιεροδικείου
να καταγράψουν τα πράγµατα του πληρώµατος σε κατάστιχο και, ακολουθώντας ό,τι τους ζητηθεί, να τα φυλάξουν. Πρέπει τέλος να διερευνήσουν αν το πλήρωµα είναι πράγµατι άγγλοι υπήκοοι ή υπήκοοι
άλλου κράτους, σε τι κατάσταση βρίσκονται, πόσοι είναι αριστοκράτες, πόσοι είναι µέλη του πληρώµατος, ποιο είναι το όνοµα και η φήµη
του καπετάνιου και να ενηµερώσουν τη διοίκηση.

σ. 48
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ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ

15 Ρεµπιουλάχιρ 1234 [11/2/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Ρεθύµνου, τον αγά των γενιτσάρων, τον ντιζντάρη και το σύνολο των ντόπιων αγάδων και προυχόντων της περιοχής. Εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγµα µε βάση
το οποίο η διοίκηση του Ρεθύµνου στο εξής διαχωρίζεται από τη διοίκηση των Χανίων και διορίζεται διοικητής Ρεθύµνου ο πρώην µου-
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τασαρίφης του σαντζακιού Αλαϊγέ67 Οσµάν Χασέµ Πασάς. Μέχρι
την άφιξη του σχετικού εγγράφου διορίζεται µουτεσελίµης ο σιλαχτάρης του Βαχίντ Πασά Μουσταφά Αγάς.
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20 Ρεµπιουλεβέλ 1234 [17/1/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον επίσκοπο Ρεθύµνου. Μολονότι οι
ταβέρνες (meyhane) είναι απαγορευµένες από παλιά στις συνοικίες
γύρω από την κατοικία του διοικητή και στο λιµάνι, έγινε γνωστό ότι
κάποιοι ραγιάδες προσπάθησαν να ανοίξουν τέτοια µαγαζιά στις µουσουλµανικές γειτονιές της πόλης. Στάλθηκε προειδοποίηση στα ελληνικά ότι αν πράγµατι έχει συµβεί κάτι τέτοιο, αυτοί που το
τόλµησαν πρέπει να εκτελεστούν όπου βρεθούν. Αν υπάρχουν άτοµα
που επιθυµούν να ανοίξουν ταβέρνες, πρέπει να προειδοποιηθούν
ώστε να παραιτηθούν από αυτήν τους την αξίωση και, αν δεν ακολουθήσουν τη διαταγή, πρέπει η περιγραφή και τα ονόµατά τους να
δοθούν στον µουτεσελίµη του σαντζακιού.

σ. 49
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ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ

3 Ρεµπιουλάχιρ 1234 [30/1/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, τον µουκατά εµίνη,
τον σούµπαση και τον καπετάνιο των ραγιάδων του χωριού Πρασές.
Γνωστοποιήθηκε στη διοίκηση πως ο εγκληµατίας κάτοικος τού παραπάνω χωριού Ντουλανάκης Χαλίλ τόλµησε να βιάσει την αδερφή
του και ζητήθηκε η τιµωρία του. Πρέπει, µε τη συνδροµή του αξιωµατικού της περιοχής, να διεξαχθεί έρευνα για να βρεθεί. Μολονότι
αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω εγκληµατίας δεν λαµβάνει κάποιο εισόδηµα από το κράτος, προκειµένου να µην ξεφύγει και να τιµωρηθεί,
67. Πρόκειται για τη σύγχρονηΑλάνια (Alanya) που βρίσκεται στα νότια παράλια της
Τουρκίας.
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πρέπει να κατεδαφιστεί το σπίτι του και να δηµευτεί η περιουσία του
µε τη συνδροµή του ιεροδικείου, του διορισµένου για την υπόθεση
µουµπασίρη και όλων των υπολοίπων στους οποίους αναφέρεται το
διάταγµα. Ζητείται να δηµιουργηθεί απογραφικό κατάστιχο της περιουσίας του και να αποσταλεί στη διοίκηση.

σ. 49
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25 Ρεµπιουλάχιρ 1234 [21/2/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, τους προύχοντες της
πόλης, τους αγάδες και τους αξιωµατικούς. Λόγω του ότι οι κάτοικοι
των Χανίων δεν πρέπει να αγοράζουν το σαπούνι και το ελαιόλαδο
που χρειάζονται σε πολύ υψηλές τιµές, πρέπει η κάθε οκά ελαιολάδου να πουλιέται έναντι 40 παράδων. Μολονότι κρίνεται δίκαιο το
προϊόν αυτό να πουλιέται στην ίδια τιµή µε το σαπούνι, µετά από
διαπραγµατεύσεις έγινε φανερό ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε ότι, προκειµένου να µεταφερθεί σαπούνι
από ένα σαπωνοποιείο σε ένα κατάστηµα στην αγορά, αφού υπολογιστούν τα έξοδα µεταφοράς, η τιµή λιανικής πώλησης και ζυγιστεί
το προϊόν, πρέπει να δίνονται ηµερησίως στους κατοίκους έως τρία
καντάρια καθαρού, καλής ποιότητας και ατόφιου σαπουνιού µε την
τιµή της οκάς να µπορεί να ανέρχεται στους 44 παράδες. Ξεκινώντας
από την πρώτη µέρα του µήνα Τζεµαζιγιουλεβέλ (26/2/1819), πρέπει
το σαπούνι να αγοράζεται και να πουλιέται όπως ορίζεται παραπάνω
και, µετά την παραγωγή του, να δίνεται στους καταστηµατάρχες. Ζητείται οι επικεφαλής της συντεχνίας των σαπωνοποιών να πάνε στο
ιεροδικείο, να εκθέσουν την κατάσταση, και, µε τη συνδροµή όλων,
να επιλεγούν και να σηµειωθούν σε ιεροδικαστική καταχώριση τα
ονόµατα των καταστηµαταρχών που θα πουλούν το σαπούνι. Τέλος,
ζητείται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή ώστε να τηρηθούν τα παραπάνω και να µην υπάρχει αύξηση στις τιµές.
Βλ. και έγγρ. 118, 119.
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27 Ρεµπιουλάχιρ 1234 [23/2/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Αποκόρωνα. Σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα, το κάθε ένα από τα τρία σαντζάκια της Κρήτης
πρέπει σταδιακά να στέλνει το ελαιόλαδο και το σαπούνι που παράγει
στην Κωνσταντινούπολη. Για την εφαρµογή αυτής της εντολής και
προκειµένου το ελαιόλαδο να µη µεταφέρεται και να µην πουλιέται
από τα Χανιά στο Ρέθυµνο και το αντίστροφο είχαν προειδοποιηθεί
όλοι µε παλαιότερο µπουγιουρουλντί. Ωστόσο γνωστοποιήθηκε ότι τα
χωριά του Αποκόρωνα µεταφέρουν όλο τους το ελαιόλαδο στο Ρέθυµνο. Πρέπει, µέσω της συνεργασίας προυχόντων και αξιωµατικών, να
ενηµερωθούν οι µουκατά εµίνηδες, οι σουµπασήδες και όλοι όσοι σχετίζονται µε την υπόθεση ώστε να µην πουλιέται ούτε ένα δράµι ελαιολάδου. Αν σηµειωθούν τέτοια κρούσµατα, όποιοι και αν είναι αυτοί
που το πουλούν, πρέπει να καταγραφούν αµέσως τα ονόµατά τους και
να κοινοποιηθούν προκειµένου να τιµωρηθούν.
Βλ. και έγγρ. 22, 23, 30, 34, 43, 50, 58, 62, 65, 73, 74, 80, 101, 102, 149, 150, 156.
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9 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [6/3/1819]
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Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, στους κοτζαµπάσηδες και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των ραγιάδων που κατοικούν
εντός των Χανίων. Πρέπει, µε τη συνδροµή του ιεροδικείου και των
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προυχόντων της περιοχής, ο γραµµατικός της Πύλης και οι κεχαγιάδες της πόλης να εισπράξουν συνολικά 12.245 γρόσια και 26 παράδες68 για την κάλυψη των εξόδων έξι µηνών, από την πρώτη µέρα
του µήνα Ζιλκαντέ του έτους 1233 (2/9/1818) έως την τελευταία
µέρα του µήνα Ρεµπιουλάχιρ του τρέχοντος έτους 1234 (25/2/1819).
Επειδή η πόλη των Χανίων έχει 100 τεκιαλίφ, πρέπει οι εκεί ραγιάδες να πληρώσουν 1.502,5 γρόσια.
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13 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [10/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στους ναΐπηδες των ναχιγέδων Χανίων,
Σελίνου, Κισάµου και Αποκόρωνα, τους εµίνηδες των κρατικών µουκατάδων και τους σουµπασήδες. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται σχετικά µε τον µουκατά του σατσµατζήµπαση, που είναι µαλικιανέ του
ιεροδιδασκάλου της Κωνσταντινούπολης Μεχµέντ Ταρίφ Μπέη, τα
διάφορα προς πώληση στην Αυτοκρατορία σκάγια, φυσίγγια, δοκάρια, καρφιά, οι µεταλλικές ράβδοι, το µολύβι και τα εργαλεία πρέπει
να πουλιούνται και να αγοράζονται µέσω των διορισµένων από τον
κάτοχο του µουκατά υπαλλήλων. Ωστόσο στην Κρήτη, εδώ και κάποια χρόνια, οι κάτοικοι των τριών σαντζακιών του νησιού προµηθεύονται και πουλούν τα προϊόντα αυτά όπως επιθυµούν οι ίδιοι µε
αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µείωση των κερδών του µουκατά.
Πρέπει, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό του µουκατά και όπως
σηµειώνεται σε αυτοκρατορικό διάταγµα, τον µήνα Μουχαρέµ κάθε
έτους να ορίζεται από τους κατοίκους κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος
να λαµβάνει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο και να απαγορεύεται η
ανάµειξη οποιουδήποτε άλλου στη διαδικασία. Τέλος, πρέπει να γνωστοποιούνται τα ονόµατα όσων προβάλλουν εµπόδια σ’ αυτή. Για να
διοικηθεί ο πιο πάνω µουκατάς κατά τα έτη 1234 (1818-1819) και
1235 (1819-1820) όπως προκρίνουν οι προύχοντες της περιοχής, το
68. Στον πίνακα αναφέρεται το ποσό των 12.245 γροσιών και 14 παράδων.
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δικαίωµα νοµής των φόρων του παραχωρήθηκε µε αποδεικτικό έγγραφο και τη συνδροµή του ιεροδικείου από τον κάτοχό του στον
κάτοικο των Χανίων Αµπντουλµπεντίογλου Αλί. Πρέπει στο εξής οι
αγοραπωλησίες των παραπάνω προϊόντων εντός της πόλης και των
ναχιγέδων των Χανίων να γίνονται µέσω του εν λόγω υπαλλήλου και
να µην αναµειγνύεται κανείς άλλος σ᾽ αυτές.

σ. 50
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

15 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [12/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον βοεβόδα του ναχιγέ Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι, τον καπετάνιο και τους δηµογέροντες του χωριού Καλλικράτης Σφακίων. Η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι ο Σήφης
Περβιµάκης, από το χωριό Καλλικράτης Σφακίων, ενώ έβοσκε τα
πρόβατά του στη µέση της νύκτας, πυροβολήθηκε και δολοφονήθηκε. Εκδόθηκε προειδοποίηση στα ελληνικά µε την οποία ζητείται
να βρεθούν και να συλληφθούν οι δολοφόνοι του. Πρέπει ο βοεβόδας, µε τη συνδροµή του απεσταλµένου µουµπασίρη και τη συνεργασία του συνόλου των χωρικών, να διεξαγάγει έρευνα, να συλλάβει
τον δολοφόνο και να τον παραδώσει στον απεσταλµένο µουµπασίρη
για να οδηγηθεί ενώπιον του πασά. Τέλος πρέπει να συνταχθεί αναφορά προς τον πασά που να αναλύει την κατάσταση, τα αίτια της δολοφονίας και αν ο δολοφονηµένος έχει κληρονόµους ή όχι.
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23 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [20/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καδή Χανίων και τον αγά των γενιτσάρων. Σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα, απαγορεύεται ο
φόρος διανοµής περιουσίας να ανέρχεται σε ποσοστό που ξεπερνά το
2,5% των περιουσιών των θανόντων που διανέµονται µεταξύ των
κληρονόµων τους, όπως και η πληρωµή τέλους από τους κατηγορουµένους σε δίκες. Από εδώ και στο εξής πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε, όπως προβλέπει το αυτοκρατορικό διάταγµα, να µην
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ζητούνται αυξηµένα ποσά από τους κατοίκους της παραµεθορίου
όταν εισπράττονται ο εθιµικός φόρος, ο φόρος διανοµής και τα έξοδα
φετβάδων. Τα έξοδα δικαστικών αποφάσεων πρέπει να εισπράττονται ανάλογα µε τη φύση της υπόθεσης και σύµφωνα µε όσα συνηθίζονται στην περιοχή χωρίς επιπλέον αυξήσεις.
Βλ. και έγγρ. 181, 182, 183.
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27 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [24/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων, τους αγάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων και των ντόπιων οτζάκ και το σύνολο των
αξιωµατικών και των δηµογερόντων της παραµεθορίου. Είναι απαραίτητο να µην παραµένει ενεργή ούτε µία εστία ανυπακοής και εξέγερσης στην Αυτοκρατορία και να διαλυθούν τα δίκτυα που
προκαλούν αυτά τα φαινόµενα. Προκειµένου να µειωθούν οι κακουργηµατικές πράξεις που προκαλούν οι εγκληµατίες του σαντζακιού Χανίων και να προστατευτούν οι ραγιάδες, είχε αποσταλεί
µπουγιουρουλντί του πασά προς τους αξιωµατικούς που ζητούσε µε
τη συνεργασία όλων να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προς αυτήν
την κατεύθυνση. Ωστόσο, ενώ είχαν αρχίσει να συλλαµβάνονται οι
εγκληµατίες σε διάφορες περιοχές, το προηγούµενο έτος η Φατιµέ
Χατούν από τη Σούδα δολοφονήθηκε εντός της πόλης από τον κάτοικο του χωριού Βουκολιές Τσεµπρουλάκη Ιµπραχίµ, τον κάτοικο
του χωριού Γεράνι Σιροχουσάκη, τον Μεσραλάκη από το Νέο
Χωριό, τον Χατζηαγάκογλου Μπέη από το Σιρίλι και τον αδερφό του
Παθαπάτη, τον Ντερβίς. Οι εγκληµατίες αυτοί τριγυρίζουν στην Κίσαµο και τα Χανιά και λεηλατούν τις περιουσίες των εκεί ραγιάδων
διαταράσσοντας την ησυχία τους. Ζητείται να συλληφθούν και να τιµωρηθούν όπως τους αξίζει.
Βλ. και έγγρ. 173, 175.
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29 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [26/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του ναχιγέ Σελίνου, τον
σούµπαση, τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των χωριών του ναχιγέ. Η διοίκηση πληροφορήθηκε ότι
οι εγκληµατίες Τσεµπρουλάκης Ιµπραχίµ από το χωριό Βουκολιές,
Σιροχουσάκης Σελίµ από το χωριό Γεράνι, Μεσραλάκης από το Νέο
Χωριό, Χατζηαγάκογλου Μπέης από το Σιρίλι και ο αδερφός του Παθαπάτη, ο Ντερβίς, τριγυρίζουν στην Κίσαµο και στα Χανιά καταπιέζοντας τους εκεί ραγιάδες. Λόγω του ότι κανείς τους δεν έχει γίνει
αποδεκτός από τα οτζάκ και καθώς πρέπει να παύσουν οι εγκληµατικές τους πράξεις, διορίστηκε και στάλθηκε ένας υπάλληλος του
πασά µε αυτό το µπουγιουρουλντί. Ζητείται να συνεργαστούν όλοι
ώστε, αν οι προαναφερθέντες εγκληµατίες πατήσουν το πόδι τους
στον ναχιγέ Σελίνου, να συλληφθούν και να οδηγηθούν ενώπιον του
πασά. Ακολουθούν σηµειώσεις σύµφωνα µε τις οποίες αντίστοιχα
διατάγµατα στάλθηκαν και στους ναχιγέδες Χανίων Αποκόρωνα, Κισάµου και στον ντιζντάρη του φρουρίου του Αλµυρού.

Βλ. και έγγρ. 172, 175.

174
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[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους σουµπασήδες, τους καπετάνιους των ραγιάδων και τους κοινοτικούς εκπροσώπους των χωριών που βρίσκονται σε ακρωτήρια. Είναι
απαραίτητο να γνωστοποιείται αµέσως τι τύπου είναι τα καράβια που
πλέουν γύρω από τις ακτές της Κρήτης και ποιου κράτους τη σηµαία
χρησιµοποιούν. Γι’ αυτόν τον λόγο από παλιά διορίζονται, κατά την
πρώτη µέρα της ισηµερίας, στις βίγλες που βρίσκονται στις ακτές του
νησιού σκοποί που πρέπει να παραµένουν εκεί µέρα και νύκτα για να
ειδοποιούν τα ιεροδικεία για το είδος των καραβιών που πλησιάζουν.
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Τα ιεροδικεία, µε τη σειρά τους, πρέπει να ενηµερώνουν τον πασά.
Ζητείται από τον ναΐπη να παρουσιάσει, µαζί µε τους σουµπασήδες
και τους καπετάνιους, αυτήν τη διαταγή που έχει εκδοθεί στα ελληνικά στους σκοπούς των καραουλιών και να γίνουν οι διορισµοί. Ακολουθούν σηµειώσεις µε βάση τις οποίες αντίστοιχα διατάγµατα
στάλθηκαν στα χωριά που βρίσκονται στην απόσταση από το χωριό
Γαλατάς του ναχιγέ Χανίων έως τα όρια του ναχιγέ Κισάµου, στον
ναχιγέ Σελίνου, τον ναχιγέ Κισάµου και τον ναχιγέ Αποκόρωνα.
Βλ. και έγγρ. 63, 180.
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175
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ

9 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [5/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τον ναΐπη
του καζά Κισάµου, τον σεκµπάν µπίνµπαση Ζουνµπούλ69 Αγά που
στάλθηκε από τον πασά ως µουµπασίρης για να συλλάβει τους παρακάτω εγκληµατίες, τον Αλί Τσαβούς που ήρθε ως συνοδός του τελευταίου, τους εµίνηδες των κρατικών µουκατάδων, τον σούµπαση,
τους καπετάνιους και τους κοινοτικούς εκπροσώπους της περιοχής.
Εδώ και ορισµένο διάστηµα οι µη κρατικοί υπάλληλοι (dirliksiz) εγκληµατίες Τσιροχουσάκης70 Σελίµ από το χωριό Γεράνι του ναχιγέ
Χανίων, Μεσραλάκης από το Νέο Χωριό, Χατζηαγάκογλου Μπέης
από το Σιρίλι, ο αδερφός του Παθαπάτη, ο Ντερβίς από το χωριό
Κοντοµαρί και ο Τσεµπρουλάκης Ιµπραχίµ από το χωριό Βουκολιές
τριγυρίζουν ένοπλοι στους ναχιγέδες της Κισάµου και των Χανίων
καταπιέζοντας τους εκεί ραγιάδες. Καθώς καταζητούνται νεκροί ή
ζωντανοί, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από όλους ώστε να
τιµωρηθούν. Ζητείται να κατεδαφιστούν τα σπίτια τους, η περιουσία
τους να δηµευτεί και να πουληθεί υπέρ του δηµοσίου.
Βλ. και έγγρ. 172, 173.

69. Το όνοµα Ζουνµπούλ ή Σουνµπούλ (Υάκινθος) δινόταν συνήθως σε µαύρους ευνούχους.
70. Στα έγγρ. 172 και 173 αναφέρεται ως Σιροχουσάκης.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΙΜΠΡΑΧΙΜ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων των Χανίων. Οι κάτοχοι των βακουφικών µουκατάδων του µακαρίτη Σουλτάνου Ιµπραχίµ που βρίσκονται στην Κρήτη, ο
ιεροδιδάσκαλος Ιζέτ Εφέντι και ο Οσµάν Νουρί Μπέης Εφέντι, έχουν
διορίσει για τα έτη 1234 (1818-1819) και 1235 (1819-1820) καϊµακάµη των µουκατάδων τους τον Ταρακτσίζαντε µέσω της παραχώρησης του δικαιώµατος νοµής των φόρων τους, και εκείνος µε τη
σειρά του διόρισε σούµπαση και συνεργάτες. Ωστόσο ο Ενβερί
Μπέης Εφέντι παραχώρησε άλλον αντίστοιχο τίτλο σε κάποιους εµπόρους από το Ρέθυµνο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί διαµάχη
που αδικεί τους ραγιάδες. Η κατάσταση έχει κοινοποιηθεί στην
Υψηλή Πύλη, αναµένεται σχετική διαταγή και, προκειµένου οι εµπλεκόµενοι να ενεργήσουν όπως αυτή ορίζει, πρέπει προς το παρόν
η διοίκηση του χωριού Γαλατάς Χανίων και του τζαµιού του Σουλτάνου Ιµπραχίµ να παραχωρηθεί προσωρινά στον αγά των γενιτσάρων µέχρι αυτή να φτάσει εδώ. Στο µεσοδιάστηµα η διαχείριση και
οι εισπράξεις του βακουφιού θα συνεχιστούν όπως προβλέπεται από
τον κανονισµό του τελευταίου.

σ. 52

177
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ

13 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [9/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον εµίνη του τελωνείου Χανίων και
των γύρω περιοχών Κασίµ Αγά. Από λάθος υπολογισµό δεν δόθηκαν
σωστά οι µισθοί των στρατιωτών που κατοικούν στην παραµεθόριο.
Ο κιουτσούκ τσαούσης αγάς φέρνει από το αυτοκρατορικό γενιτσαρικό οτζάκ το περιληπτικό κατάστιχο και την επιστολή διανοµής των
χρηµάτων που στέλνει ο αγάς των γενιτσάρων της Κωνσταντινού-

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
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πολης. Σύµφωνα µε αυθεντικό σηµείωµα του αρχιγραφέα της κεντρικής γενιτσαρικής διοίκησης, µε τη συνδροµή του υπηρετούντος
στα Χανιά αγά των γενιτσάρων, του γραµµατέα των γενιτσάρων και
των αξιωµατικών των ορτάδων, πρέπει να σταλούν στην Πύλη του
Αγά 20.053 γρόσια. Προκειµένου αν έχει γίνει κάποιο λάθος αυτό να
διορθωθεί, ζητείται η παραλαβή από τον κιουτσούκ τσαούση αγά µιας
απόδειξης παράδοσης και η φύλαξή της.

σ. 52

178
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ
ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ

15 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [11/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή και τον τζεµπετζήµπαση
της Σούδας. Όλοι οι στρατιώτες πρέπει να γνωρίζουν τους αξιωµατικούς τους, να υπακούουν και να λογοδοτούν σ᾽ αυτούς. Ο καπετάνιος Καρακάσογλου Χασάν από τη Σούδα παίρνει ένα ηµεροµίσθιο
αξίας 18 άσπρων από το οτζάκ των τζεµπετζήδων της Σούδας. Λόγω
του ότι έχει αποχωρήσει από την οµάδα των γενιτσάρων, αλλά, όταν
ήταν να τιµωρηθεί για τις απαράδεκτες πράξεις του, λογοδότησε
στους παραπάνω, πρέπει, όπως ορίζουν οι όροι λειτουργίας της τάξης
των οτζάκ στις παραµεθορίους, να του αφαιρεθεί το δικαίωµα µισθοδοσίας του και να δοθεί σε κάποιον άλλον άξιο. Ζητείται από τον
τζεµπετζήµπαση να γράψει και να στείλει την αίτηση για την εύρεση
κάποιου άλλου που θα τον αντικαταστήσει και, από τον διοικητή, αν
υπάρχουν κάτοχοι ηµεροµισθίων από τα οτζάκ της Σούδας οι οποίοι
είναι εγγεγραµµένοι γενίτσαροι, να ζητήσει από τους αγάδες να διορθώσουν τα ονόµατά τους. Τέλος, προκειµένου τα ηµεροµίσθιά τους
να δοθούν σε κάποιον άλλο, τα ονόµατα και η περιγραφή τους πρέπει να σηµειωθούν σε κατάστιχο που θα αποσταλεί στον πασά.
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179
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΓΛΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ

9 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [5/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον διοικητή των στρατιωτών και τον
λιµενάρχη της Σούδας. Ο άγγλος καπετάνιος Σπύρος71 ήρθε στο λιµάνι της Σούδας µε 1.200 κοιλά72 σιτάρι και εξήγαγε µια ποσότητά
τους προκειµένου να την πουλήσει στην προκυµαία της Τούζλας.
Ύστερα από αίτηµα του αγγλικού προξενείου των Χανίων, του δίνεται άδεια προκειµένου να µεταφέρει µε το πλοίο του το υπόλοιπο σιτάρι στο Ρέθυµνο, αφού το ιεροδικείο Χανίων ενηµέρωσε τον πασά
ότι τα Χανιά δεν έχουν ανάγκη από σιτάρι.

σ. 52

180
ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΓΛΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ

17 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [13/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη µουτεβελή του ναχιγέ
των Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι, στους καπετάνιους των ραγιάδων του ναχιγέ και τους κοινοτικούς εκπροσώπους. Σύµφωνα µε έγγραφο που έχει εκδώσει η διοίκηση στα ελληνικά, γύρω από το νησί
υπάρχουν βίγλες µε σκοπούς που στόχο τους έχουν να ειδοποιούν αµέσως τα ιεροδικεία για το είδος και τη σηµαία των καραβιών που περνούν και τα ιεροδικεία, µε τη σειρά τους, να προωθούν τις πληροφορίες
αυτές στον πασά. Παροµοίως, στα Σφακιά µε αυτήν την υπηρεσία είναι
επιφορτισµένοι οι καπετάνιοι των χωριών του ναχιγέ, οι οποίοι πρέπει
να ενηµερώνουν τον καϊµακάµη της περιοχής σχετικά µε το είδος των
πλοίων, τη σηµαία, το φορτίο, τον αριθµό του πληρώµατος, τα ονόµατα και την περιγραφή των καπετάνιων τους. Ο δε καϊµακάµης πρέπει να διαβιβάζει τις παραπάνω πληροφορίες στη διοίκηση.
Βλ. και έγγρ. 63, 174.

71. Από το όνοµα του καπετάνιου γίνεται κατανοητό ότι επρόκειτο για ελληνόφωνο
άγγλο υπήκοο, πιθανώς από την περιοχή των Ιονίων Νήσων που την υπό εξέταση περίοδο ήταν προτεκτοράτο της Αγγλίας.
72. Το κοιλό (kile) συνήθως αντιστοιχούσε περίπου σε 20 οκάδες (25,659 κιλά)· Halil
İnalcık, “Weights and Measures”, στο H. İnalcık µε τον D. Quataert (επιµ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, τ. 1, Κέιµπριτζ 1997, xl.
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181
ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

21 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [18/3/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Χανίων και στον αγά των γενιτσάρων της πόλης. Όπως είναι γνωστό, έχει εκδοθεί αυτοκρατορική εντολή µε βάση την οποία απαγορεύεται να εισπράττεται φόρος
διανοµής µεγαλύτερος του 2,5% των ποσών των περιουσιών των θανόντων που µοιράζονται µεταξύ των κληρονόµων τους, καθώς και η
πληρωµή δικαστικών τελών από τους κατηγορουµένους σε δίκες.
Από εδώ και στο εξής πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε, όπως προβλέπει το αυτοκρατορικό διάταγµα, να µην ζητούνται αυξηµένα ποσά
από τους κατοίκους της παραµεθορίου κατά την είσπραξη του εθιµικού φόρου, του φόρου διανοµής και των εξόδων φετβάδων. Επίσης
πρέπει τα τέλη έκδοσης δικαστικών αποφάσεων να εισπράττονται
ανάλογα µε τη φύση της υπόθεσης και σύµφωνα µε όσα συνηθίζονται στην περιοχή χωρίς επιπλέον αυξήσεις.

Βλ. και έγγρ. 171, 182, 183.

σ. 52
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

23 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [19/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον αγά των γενιτσάρων των Χανίων.
Πρέπει τα τέλη από τη διεξαγωγή δικών και την έκδοση δικαστικών
εγγράφων να εισπράττονται µε βάση τους νόµους του κράτους και το
εθιµικό δίκαιο και όχι να υπερτιµολογούνται και να γίνονται µέσο
καταπίεσης του πληθυσµού. Ζητείται οι στρατιώτες, ντόπιοι και αυτοκρατορικοί, να µην επεµβαίνουν σε θέµατα που είναι εκτός της δικαιοδοσίας τους παίρνοντας περισσότερα χρήµατα από όσα
αναλογούν στις υπηρεσίες τους και να µην αναµειγνύονται στις δικαστικές υποθέσεις.
Βλ. και έγγρ. 171, 181, 183.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

22 Τζεµαζιγιουλεβέλ 1234 [19/3/1819]

Σύµφωνα µε αυτοκρατορικό διάταγµα που στάλθηκε και διαβάστηκε ενώπιον των ουλεµάδων, των αξιωµατικών των αγάδων των
Χανίων, οι φόροι για τις δίκες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή και
τα τέλη έκδοσης δικαστικών εγγράφων πρέπει να εισπράττονται µε
βάση το τοπικό δίκαιο και ανάλογα µε την περίπτωση, ενώ το τέλος
διανοµής περιουσιών θανόντων πρέπει να µην ξεπερνά το 2,5%.
Βλ. και έγγρ. 171, 181, 182.
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184
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΗΣ ΦΟΡΩΝ

[χ.χ.]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Κισάµου. Κάποια άγνωστα
άτοµα προκειµένου να εισπράττουν παράνοµα τη δεκάτη των χωριών Μουρί και Τοπόλια Κισάµου, τα οποία είναι µέρος του τιµαρίου του αγά των αζάπηδων Κισάµου Χαϊλί (;) Μεχµέντ Εµίν,
παρενοχλούσαν τους ραγιάδες. Προκειµένου να επανέλθει η τάξη, ο
ναΐπης Χανίων, ύστερα από την έκδοση µπουγιουρουλντιού, παραχώρησε για τα έτη 1232-1233 (1815-1817) σε κάποιον Γενιτσαράκη
Χαλίλ το δικαίωµα νοµής των φόρων των περιοχών αυτών αξίας
10.000 γροσιών. Επειδή οι ραγιάδες έµειναν ικανοποιηµένοι, του παραχωρείται το δικαίωµα νοµής φόρων και για τα έτη 1234-1235
(1818-1820) υπό τον όρο να πληρώσει τα 10.000 γρόσια σε µετρητά
και σε δύο δόσεις, τα µισά τώρα και τα άλλα µισά έως τις αρχές του
Μάρτη του 1235 (1820). Εγγυητής ορίζεται ο εµίνης του τελωνείου
Κασίµ Αγάς.
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185
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

21 Τζεµαζιγιουλάχιρ 1234 [17/4/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους µουκατά εµίνηδες και τους προύχοντες της περιοχής. Το τείχος του λιµανιού των Χανίων κοντά στον Φάρο έχει καταρρεύσει και
χρειάζεται επισκευή. Ακολουθώντας την έκδοση αυτοκρατορικής εντολής, η επισκευή του ανατέθηκε στον εµίνη του τελωνείου Κασίµ
Αγά υπό τον όρο αυτή να γίνει µε έξοδα των κατοίκων της περιοχής.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ότι µέχρι στιγµής η επισκευή δεν έχει ξεκινήσει, τα κύµατα της θάλασσας που εισέρχονται στο λιµάνι καταστρέφουν τους κυµατοθραύστες της προβλήτας, κάνοντας ακόµα πιο
δύσκολη την ανακατασκευή του τείχους. Καθώς η κεντρική διοίκηση
ζήτησε να µάθει τον λόγο της καθυστέρησης, ο Κασίµ Αγάς ερωτήθηκε σχετικά και πληροφόρησε τη διοίκηση ότι, αν λάβει την απαραίτητη βοήθεια από τους κατοίκους, δεν θα παραιτηθεί από την
ανάληψη του έργου. Ζητείται να δοθεί η απαραίτητη προσοχή από
όλους τους τοπικούς παράγοντες ώστε να διεκπεραιωθεί το έργο.

σ. 53

186
ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

13 Ρετζέµπ 1234 [8/5/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη του καζά Χανίων, τους αγάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων και των ντόπιων οτζάκ, τους
προύχοντες και τους αξιωµατικούς της περιοχής. Καθώς πρέπει να
δίνεται προσοχή στις τιµές των προϊόντων πρώτης ανάγκης για τον
τοπικό πληθυσµό, δύο φορές ετησίως, κατά τους µήνες Σαφέρ και
Νοέµβριο, συνηθίζεται να γίνονται διατιµήσεις του κρέατος. Προς
το παρόν, λόγω του ότι το κρέας είναι άφθονο, πρέπει αυτοί στους
οποίους απευθύνεται αυτό το µπουγιουρουλντί να µειώσουν αναλόγως την τρέχουσα τιµή του πρόβειου, του αρνίσιου, του κατσικίσιου
και του βοδινού κρέατος, ώστε να συνεχίσει να πουλιέται στα Χανιά
για το εξάµηνο έως τον Νοέµβριο χωρίς προβλήµατα. Στη συνέχεια

278

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

πρέπει να ενηµερωθεί η διοίκηση για την υπάρχουσα κατάσταση.
Βλ. και έγγρ. 14, 35.

σ. 53

187
ΚΛΟΠΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ

25 Ρετζέµπ 1234 [20/5/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον καϊµακάµη µουτεβελή των Σφακίων Αµπντουσαµέντ Εφέντι και τους καπετάνιους των Σφακίων.
Κατά το έτος 1231 (1815-1816) ο Χιουσεΐν από το Ουλγκιούν ξεκίνησε από τα Χανιά µε σκοπό να εµπορευτεί σαπούνι αξίας 11.500
γροσιών στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δολοφονήθηκε εν πλω από
τον καπετάνιο Φαραντάκη Δηµήτρη από το χωριό Θόλος Σφακίων,
µαζί µε τον συνεργάτη του, τον Κουντουράκη Μανούσο, και άλλους
γνωστούς συνεργούς, οι οποίοι έκλεψαν το εµπόρευµα και τα πράγµατα του Χιουσεΐν. Πιστεύεται ότι οι δολοφόνοι κρύβονται στα Σφακιά και, ύστερα από φιρµάνι του οποίου την έκδοση πέτυχε ο
αδερφός του Χιουσεΐν, ο Ελχάτζ Μεχµέντ, ζητείται οι δράστες να
συλληφθούν από τον καϊµακάµη Σφακίων και τους καπετάνιους της
περιοχής.

Βλ. και έγγρ. 72, 188.

σ. 53

188
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1 Σαµπάν 1234 [26/5/1819]

Το έγγραφο έχει παραλήπτη τον Αµπντουσαµέντ Εφέντι. Επειδή
οι δολοφόνοι που αναφέρονται στην προηγούµενη καταχώριση δεν
έχουν βρεθεί ακόµα και οι κάτοικοι προέβαλαν στον απεσταλµένο
µουµπασίρη ανόητες δικαιολογίες, ζητείται να οδηγηθούν ο καπετάνιος και 3-5 κοινοτικοί εκπρόσωποι του χωριού Θόλος ενώπιον του
πασά.
Βλ. και έγγρ. 72, 187.
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189
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΚΙΑΛΙΦ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΧΙΓΕΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ

σ. 54

[χ.χ.]

µ

100

467

20

83,25

389

8

325,5
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29

231
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37

75,25

351

32
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6

Για το εξάµηνο διάστηµα από την πρώτη µέρα του µήνα Ρεµπιουλάχιρ 1234 (28/1/1819) έως την τελευταία µέρα του Ραµαζάν
(23/7/1819) πρέπει να εισπραχθεί το προαναφερθέν ποσό σε δύο δόσεις. Δηλαδή, πρέπει για κάθε τεκιαλίφ να εισπραχθούν 4 γρόσια και
27 παράδες. Εκδόθηκαν πέντε σχετικά µπουγιουρουλντιά προς τους
ναΐπηδες, τους σουµπασήδες και τους καπετάνιους των ραγιάδων που
βρίσκονται στους παραπάνω ναχιγέδες.

σ. 54

190
ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ

1 Σαµπάν 1234 [26/5/1819]

Το έγγραφο απευθύνεται στον ναΐπη Σελίνου, τον σούµπαση και
τον καπετάνιο των ραγιάδων του χωριού Κακοδίκι. Ο Γιάννης Σκαφάκης από το χωριό Κακοδίκι Σελίνου δολοφόνησε την αδερφή του
Μαρία. Όταν το έµαθαν οι παραλήπτες του εγγράφου πήγαν στο
µέρος που βρισκόταν το πτώµα και κατά την εξέταση ανακάλυψαν
ότι το θύµα είχε σκάγια στο δεξί χέρι και τον αγκώνα της και ότι
έφερε τραύµατα από µαχαίρι. Ζητείται ο Γιάννης να συλληφθεί και
να οδηγηθεί ενώπιον του πασά.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Αγάς (ağa): τίτλος που δινόταν σε υψηλόβαθµους αξιωµατικούς του στρατού,
κυρίως σε αρχηγούς στρατιωτικών σωµάτων, αλλά και σε µη στρατιωτικούς,
όπως σε υψηλόβαθµους µουσουλµάνους διοικητικούς αξιωµατούχους που
δεν έφεραν τον τίτλο του πασά και γενικά σε µουσουλµάνους προύχοντες.
αγάς των αυτοκρατορικών γενιτσάρων (dergâh-ı âli yeniçerileri ağası): ο αρχηγός του αυτοκρατορικού γενιτσαρικού σώµατος και στρατιωτικός προϊστάµενος της φρουράς/αστυνοµίας µιας πόλης.
αγάς των ντόπιων γενιτσάρων (yerlü yeniçerileri ağası): ο αρχηγός του ντόπιου γενιτσαρικού σώµατος µιας πόλης.
αγιάνης (ayan): µουσουλµάνος τοπικός προύχοντας που λειτουργούσε ως κοινοτικός εκπρόσωπος.
αζάπηδες (azaban): ντόπια σώµατα ιππικού.
αρχιτσοχαντάρης (başçukadar): υπεύθυνος για τη φύλαξη των ενδυµάτων
του πασά.
ασκερί (askeri): όρος που σηµαίνει «στρατιωτικός», αλλά χαρακτηρίζει όλα
ανεξαιρέτως τα διοικητικά και στρατιωτικά στελέχη της Αυτοκρατορίας.
Ο όρος χρησιµοποιούνταν σε αντιδιαστολή µε τον όρο «ραγιάς».
άσπρο (akçe): ασηµένιο νόµισµα που κόπηκε για πρώτη φορά από τους Οθωµανούς τον 14ο αιώνα. Λόγω της σταδιακής αλλοίωσής του σε περιεκτικότητα
ασηµιού σταδιακά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και κατέληξε να χρησιµοποιείται ως λογιστική µονάδα. Σε άσπρα, µεταξύ άλλων, υπολογίζονταν οι
χρηµατικοί µισθοί των στρατιωτών της Αυτοκρατορίας. Την υπό εξέταση περίοδο τρία άσπρα αντιστοιχούσαν σε έναν παρά και 120 άσπρα σε ένα γρόσι.

Βακούφι (vakıf): αφιέρωµα κινητής ή ακίνητης περιουσίας, τα έσοδα του
οποίου χρησιµοποιούνταν για φιλανθρωπικούς ή/και θρησκευτικούς, γενικά για θεάρεστους, σκοπούς.
βακφιγές (vakfiye): κανονισµός λειτουργίας ενός βακουφιού.
βαλής (vali): ο διοικητής µιας οθωµανικής επαρχίας. Ο όρος συχνά χρησιµοποιείται και για να δηλώσει τον διοικητή ενός σαντζακιού.
βεζίρης (vezir): τίτλος που δινόταν σε πασάδες τριών ιππουρίδων.
βοεβόδας (voyvoda): όρος που την εξεταζόµενη περίοδο συνήθως χαρακτήριζε υποµισθωτές φόρων µεγάλων περιοχών (χάσια, hass), οι διοικητικές
αρµοδιότητες των οποίων µπορούσαν να είναι τόσο ευρείες ώστε να διοικούν µεγάλες πόλεις, ολόκληρους καζάδες ή ακόµα και σαντζάκια. Στην
Κρήτη ο όρος απαντά σπάνια και αφορά µάλλον άτοµα που είχαν το δικαίωµα είσπραξης των φόρων ενός ολόκληρου ναχιγέ.
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Γενίτσαροι (αυτοκρατορικοί) (dergâh-ı âli yeniçerileri): τακτικός στρατός
πεζικού µε διοικητική έδρα την Κωνσταντινούπολη. Οι γενίτσαροι είχαν
δηµιουργηθεί τον 14ο αιώνα ως επίλεκτη φρουρά του οθωµανού σουλτάνου, αλλά µε την πάροδο του χρόνου το µεγαλύτερο µέρος τους είχε διοριστεί στις οθωµανικές επαρχίες. Στην Κρήτη της υπό εξέταση περιόδου
βρίσκονταν εγκατεστηµένα τρία σώµατα γενιτσάρων που αποτελούνταν
σχεδόν αποκλειστικά από στρατιώτες µε ντόπια καταγωγή.
γενίτσαροι (ντόπιοι) (yerlü yeniçerileri): τακτικά σώµατα πεζικού των οποίων
οι διοικητικές έδρες βρίσκονταν σε διάφορα σαντζάκια της οθωµανικής
περιφέρειας. Στην Κρήτη σώµατα ντόπιων γενιτσάρων είχαν δηµιουργηθεί στον Χάνδακα και τα Χανιά.
γερλής (yerlü): ο «ντόπιος», όρος που χρησιµοποιούνταν για να χαρακτηρίσει
τους στρατιώτες των ντόπιων σωµάτων της Κρήτης. Όταν χρησιµοποιείται µόνος του στις πηγές, δηλώνει συνήθως τους ντόπιους γενιτσάρους.
γιαµάκης (yamak): κυριολεκτικά η λέξη σηµαίνει «βοηθός». Οι γιαµάκηδες
ήταν οι αυτοκρατορικοί γενίτσαροι που είχαν δικαίωµα µόνιµης εγκατάστασης στη φρουρά ενός συγκεκριµένου φρουρίου. Έτσι, όταν ο λόχος
στον οποίο ανήκαν µετετίθετο σε κάποιο άλλο µέρος, αυτοί µπορούσαν να
παραµείνουν στο φρούριο όπου ήταν ήδη εγκατεστηµένοι και να µη µετακινηθούν στη νέα έδρα του λόχου τους.
γραµµατικός της Πύλης (kapu yazıcısı): αξιωµατούχος, διερµηνέας στην
Πύλη του Πασά και στο ταµείο της επαρχίας. Ο γραµµατικός της Πύλης
ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση πολλών διοικητικών ζητηµάτων που
προέκυπταν σε σχέση µε τους χριστιανούς της επαρχίας.
γρόσι (guruş): ασηµένιο οθωµανικό νόµισµα που σταδιακά από τα τέλη του
17ου αιώνα αντικατέστησε το άσπρο ως η κυρίαρχη νοµισµατική µονάδα
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Την υπό εξέταση περίοδο ένα γρόσι αντιστοιχούσε µε 120 άσπρα ή 40 παράδες.

Εγιαλέτι (eyalet): επαρχία του οθωµανικού κράτους. Περιφέρεια, η υψηλότερη ιεραρχικά και µεγαλύτερη γεωγραφικά κατηγορία διοικητικής υποδιαίρεσης στην Αυτοκρατορία.
εθελοντές ή σπαχήδες (gönüllüyan/sipahiyan): ντόπια σώµατα ιππικού.
εµίνης του τελωνείου (gümrük emini): αρµόδιος για τον έλεγχο της λειτουργίας του τελωνείου και την είσπραξη των τελωνειακών δασµών µιας πόλης.
εντερούν αγάς (enderun ağası): υπεύθυνος για τη φροντίδα των ιδιαίτερων
δωµατίων του πασά.
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Ζαβιγές (zaviye): µοναστήρι δερβίσηδων και χώρος ιερού προσκυνήµατος,
όπου συνήθως φιλοξενούνταν και ταξιδιώτες.
ζεαµέτι (zeamet): τιµάριο που καταρχήν απέφερε από 20.000 έως 99.999
άσπρα ετησίως στον νοµέα των εσόδων του (ζαΐµη).
ζιµής (zimmi): όρος που χρησιµοποιούνταν για να χαρακτηρίσει τους φορολογούµενους χριστιανούς και εβραίους υπηκόους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Ιππουρίδα (tuğ): ουρά αλόγου που κοσµούσε το κράνος και το κοντάρι της
σηµαίας υψηλόβαθµων οθωµανών αξιωµατούχων. Ο αριθµός ιππουρίδων
που είχε κάθε αξιωµατούχος συµβόλιζε τον βαθµό του στην ιεραρχία της
οθωµανικής διοίκησης.
ιρσαλιγέ (irsaliye): φορολογικά έσοδα µιας επαρχίας που, µετά την αφαίρεση
των εξόδων για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής διοίκησης, αποστέλλονταν στο αυτοκρατορικό ταµείο της Κωνσταντινούπολης.

Καβάσης (gavas/kavas): µέλος της στρατιωτικής ακολουθίας του πασά.
καβάσµπασης (gavasbaşı/kavasbaşı): ένας εκ των επικεφαλής της στρατιωτικής ακολουθίας του πασά.
καδής (kadı): ιεροδίκης.Δικαστής που εκδίκαζε υποθέσεις µε βάση το σεριάτ,
το κανούν και το ορφ της περιοχής στην οποία ήταν διορισµένος.
καζάς (kaza): διοικητική περιφέρεια οριοθετούµενη από τη δικαστική δικαιοδοσία ενός καδή.
καϊµακάµης (kaymakam): αντικαταστάτης/εκπρόσωπος κάποιου αξιωµατούχου.
κανούν (kanun): σουλτανικό δίκαιο, διατάγµατα και κώδικες νόµων που εξέδιδε ο σουλτάνος.
καπουτζήµπασης (kapucıbaşı): υπεύθυνος τελετών. Μέλος της συνοδείας του
πασά ή της αυλής του σουλτάνου.
κεσιντέ τσαούσης (keşide çavuş): αγγελιοφόρος της Πύλης του Αγά.
κεχαγιάς (kethüda): τίτλος που δινόταν σε οικονόµους των οίκων των πασάδων, σε υπαρχηγούς στρατιωτικών σωµάτων, σε κοινοτικούς εκπροσώπους και σε υψηλόβαθµα στελέχη των συντεχνιών.
κιουτσούκ τσαούσης (küçük çavuş): χαµηλόβαθµος αγγελιοφόρος των αυτοκρατορικών γενιτσάρων.
κουµπαρατζήδες (humbaracıyan): ντόπια σώµατα πυροβολικού.
κουµπαρατζήµπασης (humbaracıbaşı): αρχηγός ενός σώµατος κουµπαρατζήδων.
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Λαγουµιτζήδες (lağımcıyan): ντόπια σώµατα επιφορτισµένα µε το καθήκον
ανοίγµατος λαγουµιών.
λαγουµιτζήµπασης (lağımcıbaşı): αρχηγός ενός σώµατος λαγουµιτζήδων.
λεζέζ (lezez): συντοµογραφία των µηνών Σεβάλ, Ζιλκαντέ και Ζιλχιτζέ του
σεληνιακού ηµερολογίου, που χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει την τέταρτη από τις τέσσερις τριµηνιαίες δόσεις στις οποίες λάµβαναν το µισθό
τους οι στρατιώτες της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
λιβάς (liva): βλ. «σαντζάκι».

Μαλικιανέ (malikâne): σύστηµα εκµίσθωσης φορολογικών προσόδων από το
κράτος σε ιδιώτες εφ’ όρου ζωής. Το σύστηµα αυτό εισήχθη το 1695, αλλά
στην Κρήτη εφαρµόστηκε µόλις το 1720. Ο όρος µαλικιανέ, πέρα από τις
εισφορές τις οποίες χαρακτήριζε, αναφερόταν και στις διάφορες φοροδοτικές µονάδες/περιοχές οι οποίες τις κατέβαλλαν.
µαλικιανέ αγάς (malıkâne ağası): µισθωτής µουκατάδων µέσω του φορολογικού συστήµατος µαλικιανέ.
µουκατάς (mukataa): φορολογική µονάδα, της οποίας τα έσοδα µπορούσαν
να παραχωρηθούν ως τιµάριο σε κάποιον αξιωµατούχο ή να εκµισθωθούν
σε ιδιώτες.
µουκατά εµίνης (mukataa emini): κρατικός υπάλληλος ή ιδιώτης µισθωτής ή
υποµισθωτής του δικαιώµατος είσπραξης των εσόδων ενός µουκατά.
µουµπασίρης (mübaşir): εντεταλµένος αγγελιοφόρος/κλητήρας της διοίκησης.
µουσταχφιζάν (mustahfızan): σώµατα πεζικού που διοικούνταν από τους φρουράρχους κάθε φρουρίου (ντιζντάρηδες) και παρέµεναν µονίµως εντός των
τειχών τους.
µουτεβελής (mütevelli): διαχειριστής βακουφιού.
µουτεσελίµης (mütesellim): προσωρινός αντικαταστάτης/εκπρόσωπος επαρχιακού διοικητή.
µουφτής (müfti): ερµηνευτής του σεριάτ που διοριζόταν από την τοπική διοίκηση σε κάθε σαντζάκι.
µπαρουτσήδες (barutçıyan): σώµατα υπεύθυνα για την κατασκευή και φύλαξη του µπαρουτιού των φρουρίων.
µπαρουτσήµπασης (barutçıbaşı): επικεφαλής του σώµατος των µπαρουτσήδων.
µπαστσαούσης των αυτοκρατορικών γενιτσάρων (dergâh-ı âli yeniçerileri
serçavuşu/başçavuşu/çavuşbaşısı): «αρχιαγγελιοφόρος» των αυτοκρατορικών γενιτσαρικών λόχων µιας πόλης, ο τρίτος αξιωµατικός στην ιεραρχία τους µετά τον αγά και τον γραµµατέα.
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µπέης φρουρίου (beğ): ο διοικητής ενός φρουρίου στο οποίο δεν ήταν τοποθετηµένος κάποιος πασάς.
µπεκτασής (bektaşı): µέλος του δερβισικού τάγµατος των µπεκτασήδων.
µπεράτι (berat): διοριστήριο έγγραφο που εκδιδόταν από την κεντρική διοίκηση.
µπεσέ (beşe): τίτλος που έφεραν στρατιωτικοί τόσο του αυτοκρατορικού όσο
και των ντόπιων σωµάτων, γενιτσαρικών και µη. Κατά την περίοδο που
εξετάζεται εδώ χαρακτήριζε τους στρατιώτες κάτω από τον βαθµό του οντάµπαση.
µπίνµπασης (binbaşı): στρατιωτικός διοικητής χιλίων ανδρών.
µπολούκ (bölük): κατηγορία λόχων που απαντά σε διάφορα στρατιωτικά σώµατα. Στην περίπτωση των αυτοκρατορικών γενιτσάρων της Αυτοκρατορίας τα µπολούκ αριθµούσαν 61 λόχους.
µπολούκ των σεκµπάν (sekban bölüğü): λόχος των αυτοκρατορικών γενιτσάρων σεκµπάν. Για τους τελευταίους, βλ. «σεκµπάν».
µπολούκµπασης (bölükbaşı): αρχηγός ενός λόχου µπολούκ.
µπουγιουρουλντί (buyurıldı): διάταγµα τοπικού διοικητή.

Ναΐπης (naib): αναπληρωτής δικαστής/πληρεξούσιος του καδή σε περιοχές
που υπάγονταν στη δικαιοδοσία του τελευταίου.
ναχιγές (nahiye): περιοχή δικαιοδοσίας ενός ναΐπη και διοικητική υποδιαίρεση ενός καζά.
ντεφτερντάρης (defterdar): επικεφαλής της οικονοµικής υπηρεσίας µιας οθωµανικής επαρχίας. Στην περίπτωση της Κρήτης ο ντεφτερντάρης έδρευε
στον Χάνδακα.
ντελίλµπασης (delilbaşı): ένας εκ των επικεφαλής των φρουρών της ιδιωτικής ακολουθίας του πασά.
ντιβάνι (divan): συµβούλιο. Στην περίπτωση της Κρήτης ο όρος αναφέρεται
συνήθως στο συµβούλιο διοίκησης ενός σαντζακιού που συνερχόταν στην
Πύλη του Πασά υπό την προεδρία του τελευταίου.
ντιζντάρης (dizdar): φρούραρχος µιας πόλης ή φρουρίου και αρχηγός του
στρατιωτικού σώµατος των µουσταχφιζάν που έδρευε εκεί.
ντουατζής (duacı): απόστρατος στρατιώτης, υπεύθυνος για την τέλεση της
προσευχής στο σώµα όπου υπηρετούσε.
Οντάµπασης (odabaşı): κυριολεκτικά ο «αρχηγός του στρατώνα». Ο οντάµπασης ήταν δεύτερος στην ιεραρχία ενός στρατιωτικού λόχου µετά τον
τσορµπατζή και συνήθως διαχειριστής της βακουφικής περιουσίας του.
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ορτάς (orta): λόχος ντόπιου ή αυτοκρατορικού στρατιωτικού σώµατος.
ορφ (örf): εθιµικό δίκαιο.
οτζάκ (ocak): κυριολεκτικά η «εστία». Σε επίπεδο στρατού ο όρος «οτζάκ»
δήλωνε όλα τα τακτικά σώµατα του οθωµανικού κράτους και συνηθέστερα αυτό των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Μπορεί όµως να αναφέρεται και σε διαφόρων ειδών µη στρατιωτικές οργανώσεις (θρησκευτικές
κ.ά.) που λειτουργούσαν στο οθωµανικό κράτος.
οτζακλής (ocaklu): µέλος ενός εκ των τακτικών στρατιωτικών σωµάτων της
Αυτοκρατορίας.
ουλεµάς (ulema): λόγιος, απόφοιτος µεντρεσέ, ειδικός σε ζητήµατα θρησκείας
και ισλαµικού δικαίου.
ουστάς (usta): ο µάγειρας ενός λόχου αυτοκρατορικών γενιτσάρων.
Παράς (para): ασηµένιο νόµισµα που κόπηκε πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 17ου αιώνα. Ένας παράς αντιστοιχούσε την υπό εξέταση περίοδο σε τρία άσπρα και 40 παράδες αντιστοιχούσαν σε ένα γρόσι.
πασάς (paşa): τίτλος που έφεραν οι πιο υψηλόβαθµοι αξιωµατούχοι της οθωµανικής διοίκησης. Στην Κρήτη, όταν ο όρος χρησιµοποιείται στις πηγές
χωρίς άλλον προσδιορισµό, αναφέρεται συνήθως στους σαντζακµπέηδες
του νησιού.
Πύλη του Αγά (Ağa Kapusı): κατοικία και διοικητικό κέντρο του αγά των αυτοκρατορικών γενιτσάρων.
Πύλη του Πασά (Paşa Kapusı): κατοικία και διοικητικό κέντρο του σαντζάκµπεη.

Ραγιάς (reaya): όρος που δηλώνει τους φορολογούµενους υπηκόους της Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκείας και κοινωνικής θέσης. Στην Κρήτη
της υπό εξέταση περιόδου χρησιµοποιούνταν για να προσδιορίσει τους
µη µουσουλµάνους κατοίκους της περιοχής.
Σαντζάκι (sancak): διοικητική υποδιαίρεση του εγιαλετιού.
σαντζάκµπεης (sancakbeği): διοικητής σαντζακιού.
σατσµατζήµπασης (saçmacıbaşı): ο υπεύθυνος για την πώληση άχρηστων
µεταλλικών αντικειµένων.
σεκµπάν (sekban): κατηγορία λόχων των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Οι
σεκµπάν αριθµούσαν συνολικά 34 λόχους. Ο όρος χρησιµοποιούνταν για
να δηλώσει και µισθοφόρους στρατιώτες, εκτός του κρατικού στρατού.
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σελάµ αγάς (selam ağası): υπεύθυνος για την οργάνωση των συναντήσεων
του πασά µε άλλους αξιωµατούχους.
σερασκέρης (serasker): γενικός στρατιωτικός διοικητής ενός εγιαλετιού, τίτλος που δινόταν στον βαλή του Χάνδακα.
σεριάτ (şeriat): ο ιερός νόµος του ισλάµ.
σερντάρης (serdar): αξιωµατικός των γενιτσάρων υπεύθυνος για την τήρηση
της τάξης σε επίπεδο ναχιγέ. Οι σερντάρηδες είχαν την υποχρέωση να
συγκεντρώνουν σε περίπτωση επιστράτευσης τους διασκορπισµένους
στην ύπαιθρο γενίτσαρους.
σιλαχτάρης (silahdar): αξιωµατούχος υπεύθυνος για τη φύλαξη των όπλων
του πασά.
σούµπασης (subaşı): υπάλληλος που διοριζόταν από τον υπεύθυνο για την
είσπραξη των φόρων µιας περιοχής. Ο σούµπασης είχε ως κύρια καθήκοντά του την τήρηση της τάξης στην περιοχή όπου διοριζόταν και τη διασφάλιση της οµαλής συλλογής των φόρων.
σπαχής (sipahi): κυριολεκτικά ο «ιππέας». Ο όρος στην Κρήτη χρησιµοποιούνταν συνήθως για να δηλώνει τους στρατιώτες των σωµάτων των εθελοντών.

Τάµπια (tabya): προµαχώνας ενός φρουρίου.
τασλακτσής (taslakçı): άτοµο που, χωρίς να είναι εγγεγραµµένο στα επίσηµα
κατάστιχα ενός γενιτσαρικού λόχου, προσποιούνταν τον γενίτσαρο, απολαµβάνοντας πολλά από τα προνόµια και την προστασία που παρείχαν οι
ορτάδες στα µέλη τους.
τεζκερές (tezkere): αποδεικτικό έγγραφο.
τεκιαλίφι ορφιγέ/τεκιαλίφ (tekâlif-i örfiye/tekâlif): έκτακτα δοσίµατα σε χρήµα
ή είδος, τα οποία, σε πιο πρώιµες φάσεις της ιστορίας της, η οθωµανική
διοίκηση επέβαλλε κυρίως κατά τη διάρκεια πολέµων. Την εξεταζόµενη
περίοδο πολλές από αυτές τις εισφορές άρχισαν να παγιώνονται και να
χάνουν τον έκτακτό τους χαρακτήρα. Ο όρος τεκιαλίφ, πέρα από τις εισφορές τις οποίες χαρακτήριζε, αναφερόταν και στις διάφορες φοροδοτικές µονάδες/περιοχές οι οποίες τις κατέβαλλαν.
τζεµαάτ (cemaat): κατηγορία λόχων που απαντά σε διάφορα στρατιωτικά σώµατα. Στην περίπτωση των αυτοκρατορικών γενιτσάρων της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας, τα τζεµαάτ αριθµούσαν 101 λόχους.
τζεµπετζήδες (cebeciyan): ντόπια σώµατα οπλουργών. Ορισµένες φορές ο
όρος χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλα τα βοηθητικά στρατιωτικά
σώµατα µιας περιοχής.
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τζεµπετζήµπασης (cebecibaşı): αρχηγός ενός σώµατος τζεµπετζήδων.
τιµάριο (timar): πηγή εσόδων καταρχήν από 1 έως 19.999 άσπρα. Η νοµή
των εσόδων των τιµαρίων παραχωρούνταν σε κρατικούς αξιωµατούχους
(τιµαριούχους) ως αµοιβή για τις υπηρεσίες τους.
τοπτσήδες (topçıyan): ντόπια σώµατα πυροβολικού.
τοπτσήµπασης (topçıbaşı): αρχηγός ενός σώµατος τοπτσήδων.
τουρνατζήµπασης (turnacıbaşı/serturnai): αρχηγός του 68ου τζεµαάτ του αυτοκρατορικού γενιτσαρικού σώµατος. Επίσης, βαθµός των αυτοκρατορικών γενιτσάρων. Οι αγάδες των αυτοκρατορικών γενιτσάρων των τριών
πόλεων της Κρήτης έφεραν πάντα αυτόν τον βαθµό.
τσαούσηδες του εντερούν (enderun çavuşları): διαβιβαστές της προσωπικής
αλληλογραφίας του πασά.
τσαούσηδες του ντιβανιού (çavuşan-ı divan): αγγελιοφόροι της Πύλης του
Πασά.
τσαούσης (çavuş): αγγελιοφόρος διαφόρων υπηρεσιών και στρατιωτικών
λόχων, ο οποίος µπορούσε να έχει και αρµοδιότητες κλητήρα.
τσοχαντάρης (çukadar): χαµηλόβαθµος αγγελιοφόρος που µπορούσε να υπηρετεί στις Πύλες του Αγά και του Πασά.
Φετβάς (fetva): γνωµοδότηση µουφτή κατόπιν ερµηνείας του σεριάτ.
φιρµάνι (ferman): αυτοκρατορικό διάταγµα.

Χαΐνης (hain): κυριολεκτικά ο προδότης. Όρος που χρησιµοποιούνταν από
τους Οθωµανούς για τους Κρητικούς που συνεργάζονταν µε τους Βενετούς κατά τον Κρητικό Πόλεµο.
χασά χασεκί (hassa haseki): επίλεκτο µέλος της ιδιωτικής συνοδείας ενός
πασά ή της αυλής του σουλτάνου.
χασεκί (haseki): τίτλος που έφεραν οι στρατιώτες των τζεµαάτ 14, 49, 66 και
67 του αυτοκρατορικού γενιτσαρικού σώµατος. Επίσης, ένας από τους
τίτλους που δίνονταν ως τιµητική διάκριση σε ορισµένους αξιωµατούχους
του σώµατος.
χάτι χουµαγιούν (hatt-ı hümayûn): αυτοκρατορικό διάταγµα µε ιδιόχειρη σηµείωση του σουλτάνου.
χοτζέτι (hüccet): λιτό ιεροδικαστικό έγγραφο.

Ψευδογενίτσαρος: βλ. «τασλακτσής».
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(Οι αριθµοί παραπέµπουν στον αύξοντα αριθµό των περιλήψεων.)
Άγγλοι: (Σπύρος, καπετάνιος) 179· (υπήκοοι) 162
Αγιά Μαρίνα: 103
Άγιος Δίκαιος (;): 109
Άγιος Βασίλειος: 7, 8, 35, 102, 113, 135, 141, 151, 157
Άγιος Ιωάννης: (µετόχι) 112
Αζίζ: (Βεµπιγιαζάκης) 15
Αζογυράς: 18
Αιγαίο: 9
Ακρωτήρι: 63
Αλαϊγέ: 163
Αλεξάνδρεια: 57
Αλί: (Αγάς, αγάς των ιδιαίτερων δωµατίων του πασά) 155· (Αγάς, χασεκί των
γενιτσάρων) 13, 16· (Αµπντουλµπεντίογλου) 169· (γιος του Χασάκη Μπεκτάς) 133· (εγκληµατίας) 142· (Κιουτσούκ, αφηγητής) 63· (Ντελί Χασανάκης) 51, 55· (Ουστά Ρουστέµ) 15, 16· (Πασάς, ο «Υδρονοµέας», πρώην
διοικητής Χανίων) 11· (Τσαβούς, απεσταλµένος πασά) 175
Αλµυρός: 3, 42, 51, 60, 101, 121, 149, 156, 173
Αµάρι: 7, 35, 63, 70, 88, 113, 120, 121, 135, 141, 146, 148, 151, 154, 157
Αµπντουσαµέντ: (Εφέντι, καϊµακάµης µουτεβελής Σφακίων) 67, 72, 75, 126,
139, 140, 143, 170, 180, 187, 188
Ανατολία: 9
Ανδρουλής: (αρχικαπετάνιος Σφακίων) 7, 8, 66, 75· (Γιωργακάκης, βλ. και
Γιάννης) 8
Αντάνασσος: 146
Ανώπολη: 75
Αποκόρωνας: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 19, 20, 36, 44, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 63,
68, 76, 85, 100, 102, 105, 108, 117, 134, 137, 138, 149, 153, 156, 159,
167, 168, 169, 173, 174, 189
Αργύρης: (παιδί) 86
Άρδακτος: 120, 154
Αρίφ: (κεχαγιάς των γιαµάκηδων [sic] των εθελοντών Χανίων) 64
Αρκός (;): 144
Αρόλιθι: 153
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Ασή Γωνιά: 153
Ασκύφου: 139, 140
Άστρικας: 96
Ασφοθελός (;): 86
Ατσιπόπουλο: 7, 63, 113, 135, 136, 151, 157
Αχµέντ: (Αγάκος, επικεφαλής συντεχνίας χασάπηδων) 14, 35· (Αγάς, καπουτζή-µπασης κεχαγιάς) 13, 16· (Αγάς, µουτεσελίµης Ρεθύµνου) 2· (Αγάς,
τουρνατζήµπασης, προµηθευτής σιταριού) 121· (Καούρογλου) 18· (Κλαψάρογλου, σαράφης) 57· (Μπέης, µουκατά εµίνης Σελίνου) 106· (Πιστολάκης) 15, 18, 95, 106

Βασίλης: (παπάς) 128
Βαχίντ: (Πασάς, διοικητής δυτικής Κρήτης) 111, 163
Βεδέροι: 145
Βελί: (Οµέρογλου Φαφούλ) 112
Βελιγιουντίν: (Αγάς, αγάς των ντόπιων γενιτσάρων Χανίων) 34
Βιζάρι: 70
Βολιώνες: 146
Βουκολιές: 172, 173, 175

Γαβαλοχώρι: 19
Γαλατάς: 63, 103, 174, 176
Γεράνι: 145, 172, 173, 175
Γιάννης: (γιος του Μανόλη) 25, 27, 28· (Γιωργακάκης) 66, 75· (δολοφονηµένος
κάτοικος της Λαγκά) 129· (καπετάνιος Σφακίων) 7, 8· (Κλιµατσάς) 132·
(παιδί) 86· (Σκαφάκης) 190· (Τζαµπετούδης) 19· (Τζοβάνης, εγκληµατίας) 70
Γιουσούφ: (αγγελιοφόρος µεγάλου βεζίρη) 43· (Αζµαλιγιαλίζαντε Αγάς, προµηθευτής σιταριού) 121· (Μπέης, γραµµατέας του οτζάκ των γερλήδων)
147· (Σαµάνογλου, µουλτεζίµης) 81
Γιώργης: (Γακελάκης) 85· (Γιωργακάκης/Πατσιανογιώργης) 8, 66, 75· (Δασκαλάκης) 75· (Τζανουδάκης) 19· (Φιλιππάκης) 151, 152
Γραµβούσα: 3, 26, 42, 91, 92, 93, 94, 104
Δαράτσος: 103
Δηµήτρης: (µοναχός)· 24 (από τη Λαγκά) 128· (Φαραντάκης) 72, 187
Δρακόνα: 66
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Ευρώπη (Frenkistan): 22
Εµίν: (Ελχάτζ Αγάς, απεσταλµένος του πασά) 116· (Μπέης, γαµπρός του
Χατζή Εµίν Εφέντι) 34· (Μπεσέ, κάτοικος Λάκκων Χανίων) 97· (οντάµπασης του 26ου τζεµαάτ από τις Καλύβες) 142· (Χατζής Εφέντι, πρώην νοµέας εσόδων των µουκατάδων σαπουνιού) 34
Εµπού Μπεκίρ: (απεσταλµένος του πασά) 149
Εµπρόσνερος: 19, 51, 55, 137, 138, 139, 140
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SUMMARY

Yannis Spyropoulos

Ottoman Administration and Society in Prerevolutionary
Western Crete: Archival Testimonies (1817-1819)

The decade preceding the Greek Revolution of 1821 was one of
transition on Crete. The Empire-wide political changes initiated during the reign of Sultan Mahmud II acted as a catalyst for the redistribution of local power on the island and led to a series of
developments in the field of politics and the economy which influenced every strata of Cretan society. The inhabitants and institutions of the island reacted to these changes in various ways. Some
fought for the old order and others claimed a more privileged position
in what they perceived as a new regime. In light of the new information provided by a recently discovered Ottoman source, the KK.d.827
register, the main objective of this book is to sketch out these dynamics and to establish a historical analysis that places them in their
imperial and local context. At the same time, the book constitutes an
attempt to help historians exploit the potential offered by Ottoman
sources for the study of the Empire’s provinces that would later form
the Greek state.
The book consists of two parts; the first part is a study of the history of western Crete before the eruption of the Revolution of 1821
and the second is the Greek translation of the KK.d.827 register,
which records the decisions made during the years 1817-1819 by the
governor (sancakbeği) of the administrative divisions (sancaks) of
Hanya (mod. Chania) and Resmo (mod. Rethymno). Both the scarcity
of Ottoman registers regarding western Crete, and the fact that it constitutes, to the best of our knowledge, the only extant official record
produced by a paşa’s council in Crete, render the KK.d.827 register
a source of profound importance for the island’s history. Its entries
form a long uninterrupted sequence of administrative decisions that

304

SUMMARY AND CONTENTS

cover a multitude of issues, such as taxation, censuses of the personnel of local fortresses, management of cereal provisions, enforcement
of penal sentences and imperial orders, maintenance of public order,
resolving of inter-communal conflicts, construction and maintenance
of water supply networks, governmental buildings, and fortifications,
imposition of commercial bans, handling of diplomatic issues concerning foreign merchants, etc. Moreover, it refers to not only one,
but to both of the sancaks of western Crete and it covers a period that
stops just one and a half year before the outbreak of the Greek Revolution on the island, providing valuable information on the events
that led to it.
The register was discovered at the Ottoman Archives in Istanbul
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi) in 2009 and a digital copy of the source
was acquired two years later by the Rethymno branch of the General
State Archives of Greece (Γενικά Αρχεία του Κράτους), under the
auspices of which the present study is being published. The main purpose of the translations provided in the second part of the book is to
make the register’s content accessible to all researchers, and especially for those not trained in reading Ottoman paleography. The first
part of the book, on the other hand, constitutes a comprehensive analysis of the Ottoman administrative institutions, economy, and society in the prerevolutionary western Crete based on the information
provided by the register KK.d.827 and various unpublished sources
from the Ottoman and French archives in Istanbul, Herakleion, Paris,
and Nantes.
The first part of the book comprises an introduction, three main chapters, and an epilogue. The introduction aims to put the historical information provided by the study into context. Through an analysis of
the impact of various decentralization processes in the late seventeenth
and eighteenth centuries on the island’s administration, it sketches out
the developments that led the government of Istanbul to a direct confrontation with Crete’s local elites in the decade preceding the Revolution. After the 1720s, the introduction of malikâne tax-farms on
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Crete and the subsequent localization of the island’s imperial janissaries (dergâh-ı âli yeniçerileri) greatly contributed to the creation of financial and political loci of power that effectively limited the authority
of the centrally appointed Ottoman officials. Four years after his
ascension to the throne, Mahmud II, deeply inspired by the idea of a
centralizing, authoritarian Ottoman polity that left little space for centrifugal powers to evolve, decided to deal with the issue through the
appointment of a series of disciplinarian governors with direct orders
to violently interfere into local politics. As a result, the period from
1812 to 1821 was characterized by successive military revolts and
center-periphery struggles over the island’s political and financial life.
These developments shook the foundations of the early modern Cretan economy and administration and had a great impact on the life of
both Muslims and Christians, forming the bedrock of conditions and
events that led to the outbreak of the 1821 Revolution.
Following the introduction, the book’s first chapter deals with the
different layers of institutions found in prerevolutionary western
Crete. It describes the role of the paşas and their councils, the island’s
judicial system, and the organization of the local and imperial military corps stationed in the capital cities and the fortresses of the province’s western sancaks. It then continues with an analysis of the
liaisons between Crete’s tax-farming and administrative systems. The
chapter focuses on the complex mechanisms that connected the financing of local state offices with the island’s revenues, and stresses
the impact of the blurring of boundaries between private initiative
and officialdom on Crete’s administration. It subsequently attempts
to detect the role of various collective forms of representation in such
a system. Underlining the predominantly economic functions of these
entities in the framework of the Ottoman tax-farming apparatus, it
proceeds with the identification of various types of communal institutions that existed in the cities and countryside of Crete and traces
down their interaction with the administration, assessing the different roles of local Christians and Muslims in them.
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The second chapter consists of an analysis of the impact of Ottoman state policies, both at a central and local level, in the economy
of western Crete. Taxes in Crete were divided into two main categories, those collected by the local governors (tekâlif) and those imposed on local tax payers by the central state through the island’s
treasury (deftedarlık). The former were collected irregularly several
times a year to meet the needs of the local administration at a sancak
level. Those centrally imposed, on the other hand, formed regular
taxes, collected yearly in both cash and wheat, and allocated between
the Empire’s central fisc and the state’s permanent local ʻcivilian’
and military personnel.
The chapter argues that, despite the great amount of taxes paid by
the locals to the Ottoman authorities, western Crete’s economy ran
deficits right before the 1821 Revolution and was incapable of supporting the administration without the financial contribution of the
island’s more affluent eastern part. This was mainly the outcome of
the province’s swollen military organization resulting from its frontier-land (serhad) status and of a gradual shift of the area’s production from cereals to olive oil. Moreover, the local economy’s
condition was exacerbated in the second half of the eighteenth century by the increasing conversion of the local population to Islam and
its enrollment to the army, which notably reduced the number of local
tax payers. Yet, all of the above did not mean that there were no other
reasons behind western Crete’s financial problems, or that its economy did not have its strong points. To elaborate on these strengths
and weaknesses, the chapter continues with an analysis of grain provisions and the area’s thriving olive-oil and soap industry, discussing
at the same time the ways in which local corruption and the centralizing Mahmudian financial policies affected the economy.
Finally, the third chapter deals with the issue of violence in Cretan society. The theme of Muslim atrocities against the Christian populations before the Revolution of 1821 has been repeatedly used in
Greek nationalist historiography as a means of historical legitimiza-
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tion of a series of Christian purges against the local Muslims that took
place in the course the nineteenth century and of the latter’s final expulsion from the island in 1924. Consequently, prerevolutionary violence has not been studied in its complexity as a sociopolitical
phenomenon related to both religious groups or as a manifestation of
a common local culture. Chapter 3 maintains that violence in prerevolutionary Crete was not just a religious, but also a cultural, social,
and political phenomenon that affected both Christians and Muslims.
It was strongly influenced by local traditions that perceived crimes of
honor and blood feuds as acts of bravery, while its intensity and scope
changed according to the political circumstances. The chapter focuses on the cases of the Christian communities of Sphakia and of the
island’s janissaries, and maintains that Istanbul’s aggressive centralization scheme played an important role in redirecting local Christian and Muslim violence towards collective political initiatives that
were destined to change Crete’s history.
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