
ΣΫΜΒΟλΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ
(1645 - 1770)

[*Η νπο τον ανωτέρω τίτ)ον εργασία τον κ. Ν. Στανρινίδη ελα- 
βε τό νπο της *Εταιρίας Κρητικών *Ιστορικών Μελετών προκηρνχϋ·'εν 
ΒΡΑΒΕΙΟ Ν ΓΕΩΡΓΙΟΥ A. ΚΑΤΕΚΑΚΗ, τό όποιον, κα&' α ώ- 
ρισεν ό χορηγήσας κ. /I. Γ. Καλοκαιρινός ϋ·α άπενέμετο, κατόπιν 
διαγωνισμόν, «εις την άρτιωτέραν ανέκδοτον πραγματείαν, την αφο· 
ρώσαν εις ύέμα της * Ιστορίας της Κρήτης των ετών 1669 - 1841*. 
Σνμφώνως προς την από 5- 9- 1953 σχετικήν προκήρνξιν τής 
Ε.Κ.Ι.Μ., ή πραγματεία αν τη δημοσιεύεται ήδη εις τα «Κρητικοί 
Χρονικά],

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η πρριοχή τών Σφακίων κατά την περίοδον τής τουρκοκρατίας 
ύπήρξεν άντικείμενον ζωηρότατης μερίμνης εκ μέρους τής ’Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας. Τό πλήθος των εν τφ Τουρκική) Άρχείψ Ηρα
κλείου άποκειμένων σχετικών εγγράφων, άλλα κα'ι γενι,κώτερον δ πλού
τος τής σχ.ετικής βιβλιογραφίας, μαρτυρούν πόσον έντονον υπήρξε τό 
διά την περιοχήν ταύτην ενδιαφέρον *. Εύλόγως δθεν τά Σφακιά θεω
ρούνται ως τό ίστορικώτερον τμήμα τής νήσου — εν τώ πλαισίφ πάν
τοτε τής περιόδου τής τουρκοκρατίας.

Κατά παράδοξον όμως τρόπον σημαντικοί πλάναι επεκράτησαν εις 
την έξιστόρησιν τών κατά την επαρχίαν τούτην. Ούτω π. χ. επικρατεί 
έτι ή άντίληψις δτι οί Σφακιανοί επί τουρκοκρατίας άπελάμβανον μέ
χρι τού 1770, σχεδόν πλήρους διοικητικής και φορολογικής ασυδο
σίας2. Ά μφισβητουμένη επίσης παραμένει ή στάσις, την οποίαν έτή- 
ρησαν έναντι τών Τούρκων κατά τε τον Κρητικόν Πόλεμον καί τά 
πρώτα έτη τής τουρκοκρατίας3.

Τά aiTiu τών τοιούτων πλανών καί ελλείψεων εΐνσι νομίζω τά εξής:
α) Οί μέχρι τούδε περί Σφακίων γράψαντες ήγνόησαν τάς τουρκι- 

κάς πηγάς. Είναι αληθές δτι ή έρευνα τών πηγών τούτων είναι λίαν 
δυσχερής καί διά ιό δυσπρόσιτον αυτών, ά τε παραμενουσών κατά τό 
πλεΐστον ανεκδότων καί διά τήν γλωσσικήν δυσκολίαν. Έν τούτοις 
δταν ληφθή ύπ’ όψιν δτι τά μόνα σχεδόν σωζόμενα επίσημα ιστορικά 
έγγραφα τής εποχής είναι τουρκικά, γίνεται αμέσως αντιληπτόν, δτι 
μόνον διά τής προσεκτικής έρεύνης τών στοιχείων τούτων καί τής αν
τιπαραβολής αυτών προς τά ήδη γνωστά, εν συνδυασμφ καί προς τάς
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μαρτυρίας των συγχρόνων Τούρκων ιστορικών, είναι δυνατόν νά προ- 
έλθη ή έξακρίβωσις τών περί Σφακίων επί τουρκοκρατίας ειδήσεων.

0) 'Ο τοπικισμός4, τό μίσος5 καί ενίοτε ποια τις ρομαντική προκα
τάληψης συνετέλεσαν επίσης είς τό νά επικράτηση πλήρης σχεδόν σύγ- 
χυσις ως προς την άυμβολήν τών Σφακιανών κατά τούς απελευθερω
τικούς αγώνας.

Έπιθυμών νά συμβάλω, καθ’ όσον δύναμαι, είς την προαγωγήν 
τής περί Σφακίων έρεύνης, δημοσιεύω εν μεταφράσει κατωτέρω 45 
έγγραφα, ειλημμένα εκ τού Τουρκικού ’Αρχείου 'Ηρακλείου καί άνα- 
φερόμενα είς τήν μεταξύ τών ετών 1659 καί 1770 περίοδον °. Διατών 
εγγράφων τούτων διευκρινεΐται :

α) κατά ποίον τρόπον συνετελέσθη ή υπό τού Τούρκου αρχιστρα
τήγου Δελή ή Γαζή Χουσειν Πασά’ υπαγωγή κατά τό έτος 1658 8 τής 
επαρχίας Σφακίων εις ιό βακουφικόν σύστημα9. Βάσει τής υπαγωγής 
ταύτης οί Σφακιανοί ύπεχρευϋντο, μαζί μέ ωρισμένα πάγια δοσίμα
ταΙ0, νά καταβάλλουν έτησίως διά τήν υπηρεσίαν τού 'Ιερού Δώρου" 
5000 γρόσια. Έκ τών εγγράφων καταφαίνεται δτι οί όροι τής υπα
γωγής έτηρήθησαν υπό τών Τούρκων μέχρι τού έτους 1690, δ'τε μετε- 
βλήθη γενικώς τό σύστημα τού κεφαλικού φόρου καί οί Σφακιανοί, 
βάσει τής μεταβολής ταύτης, ύπεχρεώθησαν καί είς τήν καταβολήν τού 
κεφαλικού φόρου12.

β) 'Ομοίαις διευκρινεΐται καί τό ίσχύσαν έν Σφακίοις διοικητικόν 
σύστημα 1S.

γ) Αίρεται ή έπικρατήσασα πλάνη ως προς τό πρόσωπον τής «προ- 
στάτιδος τών Σφακιανών-» Σουλτάνας, διευκρινουμένου δτι αύτη δεν 
ήτο, ως μέχρι τούδε νομίζεται, ή Βαλιδέ Σουλτάνα 14 (βασιλομήτωρ), 
άλλα ή Φατμά Χατούν χανούμ σουλτάν, τουτέστιν ή θυγάτηρ τής πριγ- 
κηπίσσης Σαλιχά, θυγατρός τού Σουλτάνου Άχμέτ Γ', καί οί έκάστο- 
τε ειδικοί κληρονόμοι αυτής15.

δ) Συνάγεται επίσης έκ τών δημοσιευόμενων εγγράφων δτι οί 
Σφακιανοί από τού 1690 καί εξής δχι μόνον δεν εύρίσκοντο είς πλεο
νεκτικήν θέσιν έναντι τών άλλων ραγιάδαιν τής Κρήτης, άλλα καί ήσαν 
βεβαρυμένοι μέ πλείονα ή ούτοι οικονομικά βάρη. Οΰτω εκτός τού κε· 
φαλικού φόρου, καταβαλλομένου υπό πάντων τών υποδούλων Κρητών, 
οί Σφακιανοί έπλήρωνον καί ενιαύσιον παγίαν εισφοράν προς τήν 
υπηρεσίαν τού 'Ιερού Δώρου, τής οποίας εισφοράς ήσαν άπηλλαγμέ- 
νοι οί λοιποί χριστιανοί τής νήσου. ’Ακριβώς δέ ή φορολογική αύτη 
άνισότης προεκάλεσε έπανειλημμένως τήν άντίδρασιν τών Σφακιανών, 
ή όποια διαφαίνεται είς τά δημοσιευόμενα έγγραφα καί αποτέλεσμα

Νικ. 2ταυρινί&οιί
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τής οποίας ήτο ή ανακατανομή τών φορολογικών τούτων βαρών, τή 
επεμβάσει τής μουτεβελίνας Φατμά χατούν χανοτιμ σουλτάν16.

ε) "Αλλά και ποικίλαι άλλοι ειδήσεις εξίσου ενδιαφέρουσαι, ώς ή 
συμμετοχή τών Σφακισνών ε’ις τήν κατά τό έτος 1692 άπόβασιν τοΰ 
Μοτσενίγκου είς Χανιά1Τ, 6 τρόπος τοΰ επισιτισμού τών Σφακίων, ή 
υπό τών Σφακιανών χρησιμοποίησις τών παρεχόμενων αΰτοΐς σιτηρών 
προς ΰπόθαλψιν τής πειρατείας18, τά ονόματα τών έκάστοτε ήγετών 
τής επαρχίας (εν οίς και τό όνομα τοΰ περιθρυλήτου Δασκαλογιάννη 19 
καί τοΰ αδελφού αυτού Νικολοϋ Σγουρομάλλη), οΐ όποιοι ήρχοντο είς 
τό Μ. Κάστρον προς διακανονισμόν μετά τοΰ Πασά και τοΰ Δεφτερ- 
δάρη 90 τών φορολογικών καί λοιπών υποθέσεων τής επαρχίας, πώς 
επληροφορήθησαν αί έν Κρήτη τουρκικά! άρχαί κατά τό έτος 1770 τήν 
κάθοδον τοΰ ρωσικού στόλου εις Μεσόγειον91 —πάντα ταΰτα καί πολ
λά άλλα διευκρινοϋνται ή απλώς διαφαίνονται είς τά κατωτέρω δημο
σιευόμενα έγγραφα.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. — Θεωρώ σκόπιμον νά σημειώσω κατωτέρω τήν προσιτήν είς εμέ περί 
Σφακίων βιβλιογραφίαν, τήν άναγομένην είς τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας 
καί τών μετέπειτα χρόνων :

Α) Βιβλία
W. Alison Phillips, The war of greek independence. London 1897 

σ. 305.
M F. Bourquelot, Huit jours dans Γ ile de Candie, Paris 1863, a. 

62, 63.
Dapper, Description des Isles de P Archipel, Amsterdam MDCC III, 

σ. 416, 434, 455.
Evliya Qelebi, Seyahatnamesi, Istanbul 192S. τ. 8ος, σ. 428, 476, 

526, 537, 552 - 556·
Γ. Γ. Γερβίνου, Ιστορία τής έπαναστάσεως καί άναγεννήσεως τής’Ελλά

δος (μτφρ ύπό ’Ιωάν. Η. Περβάνογλου), ΆΟήνησι 1864, τ. 1ος σ. 250, 251, 
252, τ. 2ος σ. 36 - 38, 40 - 41, 382 - 384.

De la Guilletiere, Athenes ancienne et nouvelle, 3eme editon, Pa
ris MDCLXXVI, a. 451.

Pietro Garzoni, Istoria de la Republics di Venezia, in Venezia 
MDCCV, τ. 1ος σ. 463.

Th. Gordon, History of the Greek Revolution, London MDCCCCXLIV 
t. 1ος σ. 301, 302, 303, 306, 307.

Francois Savinien d’ Alquie, Les memoires du voyage de 
monsieur le Marquis de Ville au Levant ou 1* histoire curieuse du 
Si0ge de Candie, le tout tire des memoires de F. B. Rostagne...Am
sterdam MDCLXXI, σ. 55.

George Finlay, The histroy of Greece under Othoman and Vene
tian domination, Edinburgh and London MDCCCLVI, a. 321.
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Άμβροσ. Φραντζή, ’Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης 'Ελλά
δος, εν ΆΟήναις 1839, τ. 1ος σ. 219, 225 καί ύποσ. 1.

Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, Ιστορία των επαναστάσεων τής Κρή. 
της, συμπληρωΟεΐσα ύπό Ί ω α ν Κονδυλάκη, εν Άθήναις 1897, σ. 
265, 268, 277, 280.

Huseyin Kami Hanyevi, Girit Tarihi, Istanbul 1288 (1871 μ X.) σ. 
24, 106.

Samuel Gridley Howe, Letters and Journals, Boston 1906, σ. 123, 
132, 133 κ.έξ. καί 161.

G. F. Hertzberg, Geschichte Griechenlands, Gotha 1879, τ. 4ος, σ. 102, 
103.

K. Κριτοβουλίδου, Άπομνημοιεύματα τοΰ περί αύτυνομίας τής 'Ελλά
δος πολέμου των Κρητών, έν ΆΟήναις 1859, σ. 8, 11 - 15, 48, 51, 60- 61, 
63 - 66, 121, 559.

Παν. Κ. Κριάρη, 'Ιστορία τής Κρήτης, (Νέα), έν ΆΟήναις 1931, τ. Β' 
σ. 12, 33 - 34, καί σ. 6 τών προσθηκών καί επεξηγήσεων τοΰ ίδιου τόμου,

Νικοσ. Καλομενοπούλου, Κρητικά, έν ΆΟήναις 1894, σ. 271, 272 
ύποσ. 1. 350.

Thomas Keightley, History of the independence in Greece, Edin
burgh 1830, τ. 1ος, σ. 209, 240, 241.

M. Louis Lacroix, lies da la Grece, Paris M.DCCC LXXXI, σ. 
580, 581.

Μαρίνου Τζάνε Μπουνιά λ ή, Ό Κρητικός Πόλεμος, έκδ. Άγαθ. Ξη- 
ρουχάκη, Τεργέστη 1908, σ. 162, 211, 308, 310.

Κάρο λ. Μενδελσώνος ΒαρΟόλδη, Οι περί έλευΟερίας τής Κρήτης 
αγώνες, έν Όδησσφ 1891, σ 5 - 8, 15 - 17, 24, 27 - 28, 57 - 59, 62 - 65, 
72, 75 καί Ιστορία τής 'Ελλάδος, ΆΤήναι 1873, (Μέρος Πρώτον) μτφρ. 
ύπό Άγγ. Βλάχου, σ 280.

Ί. Δ. Μ ο u ρ έ λ λ ο υ, Ιστορία τής Κρήτης (Πρώτη έκδοσις), 'Ηράκλειον 1932, 
τ. 1ος σ. 127, 241, (β έκδοσις) 'Ηράκλειον 1950, τ. 1ος σ. 127, 128, 129, 
130, 131 κ.έξ.

Ίωαν. I. Μαυρακάκη, Άνάλεκτα Κρητικής Λαογραφίας, Χανιά 1939 
σ. 76.

Ν aim a, Tarihi Naima, παλαιά τουρκική έκδοσις αχρονολόγητος, τ. 4ος σ. 
125, 260, 372.

I. Ε. Νουχάκη, Κρητική Χωρογραφία, έν ΆΟήναις 1903 σ. 17, 218 κ.έξ.
Στεφ. ΞανΟουδίδου, ’Επίτομος ιστορία τής Κρήτης, έν Άθήναις 1909, 

σ. 113, 118.
G. A. Olivier, Voyage dans 1’ Empire othoman.. , Paris an 9, τ. Ισς 

σ. 391 - 394, 405.
Ν. Π α π α δ ά κ η, Ό Ίεροσητείας Αμβρόσιος, Χανιά 1936, σ. 15,146, ύποσ. 2
Robert Pashley, Travels in Crete, London 1837, τ· 1°ς, σ ΧΧΠ, σ. 

310, 313, τ. 2ος, σ. 84. 86, 127, 169, 177, 179, 246, 287, 311.
Γ ρηγ. Παπαδοπετράκη. Ιστορία τών Σφακίων, έν ΆΟήναις 1888.
Richard Pocockes, Beschreibung des Morgenlandes und einige an- 

derer Lander. Aus dem Englischen iibersetzet, Leipzig 1754, Zweite 
Theil, σ. 330 ύποσ. Η, 332.

Ζαχαρ. Πρακτικίδου, Χωρογραφία τής Κρήτης συνταχΟεισα τφ 1818,
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έν Έρμουπόλει Σύρου 1900, σ. 11.
Ζαχαρ. Πρακτικίδου ή Τσιριγώτη, Συλλογή εγγράφων, έπιμελεία Στυλ. 

Μοτάκη, Χανιά 1953, σ. 7 κ.έξ.
Pouqueville, Histoire de la regeneration de la Grece, Paris 

MDCCCXXV, τ. 2ος, σ. 462, 467, τ. 3ος, σ. 36, 37, 299, 301, 302, 345t 
τ. 4ος σ. 305.

George Ρ e r rο t, L’ ile de Crete, Paris 1867, σ. X (τοΰ προλόγου), 64, 
111, 179, 182, 185, 186, 188, 190 κ.έξ.

‘Ιακώβ. Ραγκαβή, Τά 'Ελληνικά, έν ΆΟ-ήναις 1854, ι. 3ος σ. 485, 568.
V. Raulin, Description de Ρ ile de Crete, Paris 1869, τ. 1ος, σ. 52, 72, 

73, 74, 189, 200.
Ά 0· α v α σ. Σκληρού, Κρητικός Πόλεμος παρά Κ. Σάθ·α, 'Ελληνικά Άνέκ. 

δοια Β', σ. 61, 64.
G. S. Sonnini, Voyage en Grece et en Turquie, Paris 1801, τ. 1ος> 

σ. 450.
M. S a vary, Lettres sur la Grece, Paris M.DCC.LXXXVIII, a. 176,276, 

307 - 309, 310 - 312.
Captain T. A. B. Sprat t, Travels and researches in Crete, London 

MDCCCLXV, τ. 1ος, σ. 54-57, 249, τ. 2ος, σ. 120, 245, 248, 254, 257κ.έξ.
Καινοί. Σά6·α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Άβήνησι 1869, σ. 521.
Georges Streit, La volonte du peuple cretois, έν ‘ΑΟήναις 1889, σ. 

44, 50.
N. Σταυρό κ η, Στατιστική, σ 146, 147, 192.
Alex. Soutzo, Histoire de la revolution grecque, Paris MDCCC. 

XXIX, σ. 70.
F. W, Sieber, Reise nach der Inseln Kreta (έν Ε.Ε.Κ.Σ., B', a. 271).
M. Pitton de Tournefort, Relation d’ un voyage du Levant, Pa

ris MDCCXVII, τ. 1ος, σ. 28.
Μιχ Τρουλινοΰ, ‘Ιστορία τοΰ πολέμου τών Τούρκων κατά τών 'Ενετών, 

έν ΡεΟύμνη 1900, σ. 25.
Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, (έκδοσις τρίτη), 

έν ΆΟήναις 1888, τ. 1ος, σ. 152, 155.
Τουρκικόν Άρχειον 'Ηρακλείου, Τά δημοσιευόμενα έν μεταφρά

σει ένταΟΟα 45 έγγραφα.
Andrea Valiero, Storia della guerra di Candia, Trieste 1856, τ. 1ος 

σ. 16, 28, 72 ■ 73, 152, 201, τ. 2ος, σ. 148, 243.
La verite sur les evenements de Candle, Paris 1858, a. 12.
Cesare Vecellio, Costumes anciens et modernes, Paris MDCCC 

LX, σ. 406.
Ίωσ. Χατξιδάκη, Περιήγησις είς Κρήτην, έν Έρμουπόλει 1881, σ. 74, 

76, 77 - 78, 85, 88, 92.
Μ. Χουρμούζη Βυζαντίου, Κρητικά, έν Άθ-ήναις 1842, σ. 39.
Ν ι κ ο λ. Ε. ψ ύ χ α, ’Επαναστατική είκών τών δυτικών τής Κρήτης διαμερι

σμάτων, Άθήνησι 1870, σ. 47 ύποσ. (β), 48 ύποσ. (β), 52, 83 ύποσ. (γ), 84, 
85, 102, 103.

Β. Ψιλάκη, ’Ιστορία τής Κρήτης, έν Χανίοις 1909, τ. 2ος, σ. 269, 270, 280, 
τ. 3ος 7, 8, 86, 90, 91, 96, 97, 145, 147, 148, 150, 153, 154, 164, 259, 309, 
310, 311, 313, 338 κ.έξ.
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B) Περιοδικά

«Άθηνά», t. 29ος, ο. 133, Μ. Κοντογιάννη, 01 προστατευόμένοί, (περί 
έχδιώξεως άνυπάνδρων Σφακιανών έκ Σμύρνης 1797).

«Byzantinisch - Neugriecbische Jahrbucher» S - A avis Bd. XV (1938/39), 
Μ. B Σακελλαρίου, Χειρόγραφος έκθεσις περί ιής πολιορκίας χοί 
άλώσεως των Χανίων υπό τών Τούρκων (1645), σ 145, 147, 150, 151, 152, 
153, 156, 170.

«Ελληνικά», τ. 3ος, σ 364, (Περί εισόδου τών Σφακιανών είς Χανιά 1645).
«Έπετηρίς Εταιρίας Κρητικών Σπουδών», τ. Α', σ. 365, Μ. Γ. Πρωτο

ψάλτη, ’Ανέκδοτα έγγραφα Μ. Άφεντούλιεφ. σ. 130, Ν. Τ ω μ ο δ ά χ η, 
Τουρκογραικικά, σ. 400, 414, Γ, 7. Κουρμούλη Ιστορικά έγγραφα, 
τ. Β' σ. 150, Γ. Πρωτοψάλτη, 'Ανέκδοτα έγγραφα Άφεντούλιεφ. σ. 
269, Γ. Ζομπανάκη, "Ο Αυστριακός περιηγητής F. W Sieber στην 
Κρήτη, σ. 256, Α. Βουρδουμπάκη, Δύο ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφα- 
κία>ν. τοϋ α ύ τ ο ΰ, τ, Γ', σ. 206, Ανέκδοτα κρητικα έγγραφα, σ. 308, 
Ν. Ζουδιανοΰ, Τινά περί τής οικογένειας τοϋ Δασκαλογιάννη.

«’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 6ος, σ. 67, Κρήτη καί νήσοι τοϋ Αιγαίου (Κ. X α- 
ριτάκη, Ή Τουρκία κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΘ'αίώνος ύπό Α. Ψαλίδα).

«Κρητικά Χρονικά», τ. Α', σ. 275, Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Ή έπανάστασις τών Σφα- 
κιανών καί ό Δασκαλογιάννης κατά τά έγγραφα τοϋ Τουρκικού ’Αρχείου 
Ηρακλείου Β’ σ. 186, Σ. Γ. Καψωμένου, Τό τοπωνύμιο Χανιά. Γ’ σ. 
23,1. Π. Μαμαλάκη, Ή αποστολή τοϋ Δ. Μαυροκορδάτου είς Κρήτην, 
σ. 351, Εύμ. Φανουράκη, ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα, σ. 511, 
514, I. Π. Μαμαλάκη, Ό Samuel Howe καί ή Κρητική επανάσταση 
τοϋ 1866. Δ', σ. 26, Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Τά Σχολεία Ρεθύμνης. σ 67, 
Εύμ. Φανουράκη, ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα, σ. 261, Ί ω α ν. 
Καλιτσουνάκη, Περιηγηταί καί Ιστορικοί περί Κρήτης, σ 511, Έ λ. 
Κ. Πλατάκη, 01 σεισμοί τής Κρήτης. Ε', σ 71, Ίω. Δ. Τ ξ α ρ τ ζ ά- 
νου, ’Ανέκδοτος επιστολή τοϋ X" Άνδρέου Κριαρά. σ. 164, 165, 177, 
193, 198, 199, Ί ω. Μ α μα λά κ η, Ό Πάνος Κορωναϊος καί ή εκστρατεία 
τοϋ Όμέρ στό Λασίθι. ΣΤ', σ 333, Εύμ. Φανουράκη, ’Ανέκδοτα 
εκκλησιαστικά έγγραφα. Ζ', σ. 235, Μ. Γ. Παρλαμά, ’Ανέκδοτα έγγρα
φα έκ Σφακίων. Η’, σ 44, Cyril Mango, Quelques remarques sur 
la chanson de Dascaloyannis o. 227, Δ η μ. Α. Πείρο π ούλου, Τοϋ 
Δασκαλογιάννη τά τραγούδια.

«Κρητική ’Εστία» τεΰχ. 19ον σ. 12, Ε ύ μ. Φ α ν ο υ ρ ά κ η, Ή Θυμιανή Πα
ναγία τών Σφακίων. τεϋχ. 21ον, σ. 4, I. Δ. Τ ζ α ρ τ ζ ά ν ο υ, Τά τέκνα 
τοϋ Δασκαλογιάννη. τεΰχ. 39ον, σ. 20, Ζαχ. Πρακτικίδη ή Ταίρι* 
γώτη, Ιστορία συνοπτική κ.λπ. (άναδημοσίευοις έκ τής «Χρυσαλλίδος·, 
βλ. περιοδ. «Χρυσαλλίς»), τεϋχ. 41ον σ. 6, Ί δ ο μ. Παπαγρηγοράκη, 
Τά Σφακιά. τεϋχ. 42ον σ. 33, Ά ν τ. Καμπίτη, Διά τό έτυμον τής λεξ. 
Σφακιά. τεΰχ. 43ον σ. 19, Ίδομ. Παπαγρηγοράκη, Καί πάλιν τά 
Σφακιά, τεΰχ. 45ον, σ. 17, Κατ. Πατέρου-Χρυσουλάκη, Ό γά
μος στά Σφακιά. τεΰχ. 46ον σ. 12, τής α ύ τ ή ς, Ό θάνατος στά Σηα 
κιά. τεϋχ. 48ον σ. 9, I. Τσί βη, Σφακιά καί Σφακιανοί, τεϋχ. 50ον σ· 
22, Ίδομ. Π α π(α γρηγοράκη, Ό Βάμος.

«Κρητική Στοά» τ. 2ος σ. 173, Γ. Ί α κ. Κοίλαϊσάκη, Άφιερωτήριον τής

foix. Σίταυρινίδού
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επαρχίας Σφακίων.
«Ν. ’Εστία» χ. 25ος ο. 859, Ν. Τωμαδάκη, Ό Λαυρέντιος ΜαβΗ,ης καί 

ή Κρήχη.
«Νεοελληνικόν Άρχεΐον» σ. 233, Ν. Τωμαδάκη, Κρηχικά έγγραφα.
«Πανδώρα» χ. ΙΑ' (1860) σ. 180, Κ. Παπαρρηγοπούλου, Παναγιώτης 

Νικούσιος.
Περιοδικόν Δελχίον Βιβλιοθήκης Κρηχ. Φιλολογ, Συλλόγου έν Χανίοις, έτος 

Ιον, σ. 161. Έμμ. Γ ε ν ε ρ ά λ η, Δυο Ιστορικά έγγραφα.
«The fortnightly Review» Augiist 1890 σ. 186-201, by James D. 

Bourchier, The Stronghold of the Sphakiotes (άναδημοσίευσις εις 
τήχ ελληνικήν υπό τής Ν(έας) Η(μέρας); 2/16 Σεπτεμβρίου 1890.

«The Nineteenth Century* No 156 February 1890 σ. 303 - 311, by 
Charles Edwards, Crete and the Sphakiotes.

«Χριστιανική Κρήτη», χ. 1ος σ. 469, Άνδρ. Βουρδουμπάκη, Κρητικά 
Συμβόλαια.

«Χρυσαλλίς», τ. 4ος (1866) σ. 142, Ζαχαρ. Πρακτικίδου, 'Ιστορία Συ. 
νοπχική <οϋ καχά χήν νήσον Κρήχην εϊς τε Χανία καί ΡέΟυμνον συμβάν
τος πολέμου ΰπό χών Σφακιωχών . . ,καίά χό έιος 1821 έτος τό σωτήριον.

Γ) Δημοτικά άσματα περί Σφακίων καί Δασκαλογιάννη

Μπάρμπα - Πανχζελιοΰ, Τό τραγούδι χοΰ Δασκαλογιάννη. Εισαγωγή, 
σχόλια Βασ. Λαούρδα, 'Ηράκλειον 1917. “Ενθα έν. σ. 14 άναφέρον- 
ται καί αί λοιπαί εκδόσεις χοΰ ποιήματος.

Έλπίδος Μελαίνης, Κρητική Μέλισσα, έν ΆΟήναις 1888, σ. 7, Άσμα 
τής πρώτης εισβολής χών Τούρκων εις Σφακιά. 6 - 9 Ό Δασκαλογιάννης 
ιών Σφακιών.

Δ) Έγκυκλοπαιδεϊαι

Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, χ. 22ος σ. 658 έν λεξ. Σφακιά.
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ΈλευΟερουδάκη, χ. 11ος σ. 952 έν λεξ. Σφακιά.
Μεγάλη Στρατιωτική’ καί Ναυτική ’Εγκυκλοπαίδεια, έν ιαΐς λεξ. Κρήτη καί 

Σφακιά.

Ε) Εφημερίδες

Έφημερ. Ηρακλείου «Μίνως» τής 11ης Αύγουστου 1884, άριύ·. φύλ. 184, (Πε- 
ρίληψις αναφοράς κατοίκων έπαρχιών Καινούργιου καί Πυργιωτίσσης κα
χά χών Σφακιανών).

Έφημερ. Ηρακλείου, «Ή Φωνή χοΰ Λαοΰ» τής 18ης Μαΐου 1903, άριβ·. φόλ. 
18, σ. 3, Πρότασις Σ. Σκανδάλη περί μεχαθέσεως εις Καλύβες Άποκορώ* 
νου χής έδρας τοΰ Νομοΰ Σφακίων.

Έφημερ. 'Ηρακλείου «Δράσις» 30 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1939, άριΟ·. φύλ. 
2254 - 2257, Ν. Σχαυρινίδου, Ή μικρά καί ένδοξος έπαρχία ιών Σφα
κίων.

Έφημερ. Χανίων, «Κήρυξ» τής 12ης Ίανουαρ. 1955, άριΟ. φύλ. 2820 σ. 1, 'Ο
λίγα περί Σφακίων, Επιστολή Άνδ. II. Πρωτοπαπαδάκη καί άριΌ. 
φυλ. 2930 τής 22ας Μαΐου 1955 σ. 1, Ε ύ α γ γ. Σ. Φρονίμου, Τά Σφα· 
κιανά μοιρολόγια.
(Τοΰ λοιπού, χαριν συντομίας Οά άναφέρεται μόνον ιό όνομα χοΰ συγγρα.
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φέως ό τόμος καί ή σελίς. Ό αναγνώστης πρός περισσότερόν ένημέρωσίν του 
δύναται νά συμβουλεύεται τήν βιβλιογραφίαν).

2—George Finlay, σ. 321, The Sphakiots of Crete, were aban
doned to their fate as soon as their services were useless to Russian in
terests. The Sphakiots of Crete were attacked by the Turks, (1770) pur
sued into their mountains, and compelled to pay the haratsh, like the 
Christians in the plain. Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, σ 277] 
Μόνη ή ορεινή έπαρχία των Σφακίων έμεινεν αυτόνομος καί σχεδόν άφορολόγη. 
τος.,,.έπλήρωνε κατ’ άρχάς μικρόν ποσόν χρημάτων έτησίως, τό όποιον δμως βρα- 
δύτερον έπαυσαν νά καταδάλλωσιν οί Σφακιανοί, του φόρου άντικατασταθέντος 3ι’ 
ολίγων σάκκων χιόνος, τήν όποιαν έπεμπον εις τό μέγαρον τού ΙΙασα κατά τούς 
θερινούς μήνας, πρός παρασκευήν αναψυκτικών. Τά βέβαιον είναι ότι τά τής πα- 
ραχωρήσεως των προνομίων εις τούς Σφακιανούς είναι ολίγον σκοτεινά καί συγκε
χυμένα. Άναμφισβήτητον μέν είνε δττ οί Τούρκοι άφήκαν αυτούς νά κυβερνώνται 
κατά τά πάτρια καί τούς έςήρεααν τών φόρων εις οϋς ΰπεβλήθησαν οί λοιποί Κρή_ 
τες, αλλά 5έν είνε έντελώς έςηκριβωμένον πώς καί ύπό τίνας περιστάσεις πάρε, 
χωρήθησαν αΰτοϊς τά προνόμια ταΰτα. Samuel Gridley Howe σ. 123, 
Since that time (1770) the Sphakiotes have been obliged to pay the ha- 
ratch, from which they were before exempt. Κριτοβουλίδου, ’Απο
μνημονεύματα σ. 61... καί έπλήρωναν ούχί τόν κεφαλικόν φόρον (χαράτσι), ως οί 
λοιποί τής Κρήτης κάτοικοι, αλλά μικρόν τι ποσόν χρηματικόν λαμβάνοντες άπό. 
δειξιν τής πληρωμής τόν λεγόμενον τεσκερέν, αντί τοΰ χαρατσοχάρτου. Π. Κ ρ ι- 
ά ρ η, τ. Β', σ. 6 τών Προσθηκών καί ’Επεξηγήσεων,...οί μέν Σφακιανοί διϊσχυ* 
ρίζοντο, κατά παράδοσιν, ότι ή έπαρχία Σφακίων είχε δωρηθή εις τήν Βαληνδέ 
Σουλτάναν, δηλαδή τήν Βασιλομήτορα τοΰ κατά τήν άλωσιν τής Κρήτης Σουλτά
νου, ή όποϊα άφήκεν αύτούς άσυδότους.... Τ h. Keightley, τ. Ιος, σ. 240, 
The Sphakiotes had maintained a total independence till the year 1770, 
when, having joined the Russians, a corps of 15.000 Turks penetrated 
their mountains and forced them to engage to supply ice and snow in 
the summer to the Towns of Rhetimos and Canea, and each winter so
me bags of the celebrated chestnuts of their mountains, as an acknow
ledgment of the Sultan’s superiority. M. Louis Lacroix, σ. 681f 
Longtemps les Sphakiotes echapperent au caraeli, contribution imposee 
par les Turcs au reste de 1’ He; mais vers J770 les musulmans semerent 
parmi eux la division, et les attaquerent sous pretexte qu’ ils voulaient 
livrer Γ ile aux Russes.... Κάρο λ. Μενδελσώνος Βαρθόλδη, Οί 
περί ελευθερίας τής Κρήτης αγώνες, σ. 7, Έπί ένα δλον αιώνα οί ’Οθωμανοί δι. 
οικηταί ούδένα άλλον φόρον έτόλμων ν’ άπαιτήσωσι παρά τών υιών τών Λευκών 
Όρέων, ή ολίγον πάγον....εις αύτήν (τήν Βαληδέ Σουλτάναν) έστελλον κατ’ έτος 
διά τόν τύπον δώρα τινά. Εις τόν κεφαλικόν φόρον ουδέποτε ύπεδλήθησαν οί Σφα- 
κιώται.... Άλλ’ αί ελευθερία', τών Σφακιωτών όπέστησαν δεινόν τραύμα, ότε κατά 
τό 1770.... Τότε δ’ οί Σφακιώται άπέτισαν ακριβά τήν άφροσύνην τυιν.... Πρώτην 
τότε φοράν ΰπεβλήθησαν εις τόν κεφαλικόν φόρον.... I. Δ. Μουρέλλου, Α' 
Ικδοσις, τ. 1ος, σ. 127, Τήν εποχή εκείνη (1770) τά Σφακιά, ελεύθερα κι’ άσύ. 
δοτά όπως ήταν.... Β' εκδυσις, τ. 1ος σ. 131, Τήν έποχή έκείνη κλπ. Στεφ. 
Ξανθουδίδου, σ. 113, Μόνον τά Σφακιά έμειναν σχεδόν άνεξάρτητα καί 
αύτοδιοικούμενα καί μόνον τυπικώς άναγνωρίζοντα τήν κυριαρχίαν τοΰ Σουλτάνου
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διά τής πληρωμής μικρού ετησίου δασμού εις τήν Βαλιδέ Σουλτάναν (Βασιλομή- 
τορα). G. A Olivier, τ. 1ος σ. 392, Obliges par les Turcs, a transpor
ter en ete du haut de leurs montagnes la glace necessaire a la consom- 
mation des liabitans de la Canee et de Rethymo, ils ne payaient aucu- 
ne taxe, aucun impot:.. a. 394,. ils consentirent (en 1770) a payer le tri- 
but annuel auquel tous les Grecs sont soumis.·..

Γρηγ· Π a π a δ ο π ε τ ρ'άκη, σ 111... '0 δέ στρατηγός (Δελή Χουσεΐν) 
εύγνωμονών είς τήν βοήθειαν τοΰ προφήτου διά τήν λαμπράν νίκην....άφιέρωσεν 
εκ τών προσόδων τής χώρας έτησίως 5.000 γρόσια είς τάς ίεράς πόλεις Μεδίνην 
καί Μέκαν.... Άλλ’ οί πρόμαχοι τής ελευθερίας Λευκωρεΐται άλλως σκεπτόμενοι 
έματαίωσαν κατόπιν διά κρισιμωτάτης καί αθανάτου μάχης τάς τε αφιερώσεις καί 
όλα το0 στρατάρχου τά σχέδια καί τόν μώμον τής ήττης των άπέπλυναν καί τά 
έπί Ενετών πολιτικά προνόμια τής χώρας των καί τήν εντελή ατέλειαν διά γρα
πτής συμβάσεως έστερέωσαν καί μόνον δύο φορτώματα χιόνος παρεδεχθησαν νά 
στέλλωσιν έτησίως είς τά μέγαρα τοΰ Πασά.... ο 114 —δέν κατώρθωσάν ποτέ νά 
ύπαγάγωσι καί τούς Σφακιανούς είς τόν έπιβληθέντα τοίς πάσι ζυγόν, ούδ’ είς άλ" 
λον φόρον ή είς τόν τής χιόνος. σ. 154 ΟΕ σταθερώς τοίνυν άποκατασταθέντες είς 
τήν χιύραν των Λευκών Όρέων Σφακιανοί ΰπεχρεώθησαν, ώς εϊδομεν, είς έτήσιον 
φόρον 5.000 γροσίων. ’Αλλά πλήν τών συμφωνηθέντων τούτων δι’ όλα ανεξαιρέτως 
τά προϊόντα τής χώρας, έζήτησεν ή κυβέρνησις κατόπιν (κατά ιό 1770) νά δπα" 
γάγη τούς Λευκωρείτας καί είς τόν φόρον τοΰ χαρατσιού. Πολλάς απόπειρας έποί" 
ησαν οί ορεινοί ν’ άποφύγωσι τοΰτο, άλλ’ όμως δέν ήδυνήθησαν.... Τό κατώρθω- 
σαν άληθώς καί μόνον τάς προσυμφωνηθείσας 5 χιλιάδας έπλήρωνον ένίοτε μέχρι 
τοΰ 1821. ’Αλλά μετά τά πέρας τής έπαναστάσεως εκείνης τφ 1830 ύπεβλήθησαν, 
ώς καί οί λο.ποί Κρήτες είς τόν εξευτελιστικόν έκεΕνον φόρον τοΰ χαρατσιού,
πλήν μόνον τοΰ ήμίσεος ποσοΰ...... διόπερ ήναγκάσθησαν (οί Τούρκοι) νά τοΐς ύπο-
σχεθώον καθολικήν άτελεταν, αύτοδιοίκησιν κτλ. Ήρκέσθησαν δέ μόνον είς τόν τής 
χιόνος φόρον, όν έπί πολλά έτη έξηκολούθουν νά στέλλωσιν οί Σφακιανοί είς τόν 
Πασάν. σ. ΙΟ'', Εϊδομεν ανωτέρω ότι οί Λευκωρεΐται έξουδετέρωσαν διά τής εν" 
δόξου έκείνης νίκης τάς συμβάσεις τοΰ Λελή X ουσεϊν πρός τούς Σφακιανούς, cbS 
καί τήν πρός αύτάν δωρεάν τοΰ Σουλτάν Σουλεϊμάνη, καθώς καί τάς άγκερώσεις 
τοΰ στρατηγού τούτου πρός τάς ίεράς αυτών πόλεις· διότι ή χώρα τών Λευκών 
Όρέων έκηρύχθη όλως ατελής.... Διό περ καί οί Λευκωρεΐται άφ’ έαυτών παράτη
σαν τήν χιόνα καί άπεστελλον έτησίως έκ τών προϊόντων τής χώρας ταύτης άνά 
100 δκάδας τυρίου, κηροΰ καί μελιτος είς τήν Βασίλισσαν μέχρι τοΰ 1769, όπότε 
πλέον έπαυσαν διότι, ώς εϊδομεν, ύπεβλήθησαν είς τήν υποχρέωσή νά πληρώνουν
τά καθιερωμένα 5.000 γρ....  ο. 157, 'Όθεν έσφαλμένως έγραψεν 6 ΙΙαπαρρηγόπου-
λος έν τή ίστορίφ του ότι οί Λευκωρεΐται μετά τήν πτώσιν τής έπαναστάσεως 
έκείνης (1770) έπλήρωνον χαράτσι. Άπεφασίσθη μέν νά ύποβληθώσιν είς τόν φό" 
ρον τοΰτον, άλλ’ αύτοί διά παντοίων υπεκφυγών δέν έπλήρωσαν ποτέ· άλλως τε 
δε άεί διετέλουν έν έπαναστάσει καί τάς 5000 σπανίως έπλήρωνον. σ. 164, Ένε- 
κεν τής καταστάσεως ταύτης έπαυσαν τέλεον νά πληρώνωαι καί τόν φόρον 5.000 

γρόσια, έως ότου ήλθεν ή έπανάστασις τοΰ 1821. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, 
«Πανδώρα» τ. ΙΑ’ σ. 180, ’Επί μίαν Ικατονταετηρίδα, ούτε Άγαν, ούτε Καδήν 
είς τά όρη αυτών έδέχοντο’ έπεμπον μόνον δώρα τινά είς τήν Βαλιδέ Σουλτάναν 
....διότι τότε, (κιτά τό έτος 1770) έν τφ μέσψ τών άπεριγράπτων δυστυχημάτων 
τά όποια οί Τούρκοι έπήνεγκον είς όλας τάς δπά τών Ελλήνων κατοικουμενας 
^ώρα£. προσβληθεντες καί οί ορεινοί εκείνοι άπροσδοκήτως δπό τοΰ Πασά τής
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Κρήτης, ήναγκάσθησαν νά ύποκύψωσι κατά πρώτον εις τήν πληρωμήν τοΰ χαρα. 
τσίου. Pouqueville, t. 3ος, σ. 37 Sujets de la Porte, apres les desastres 
qu’ ils eprouverent en 1770, les montagnards n’ avaient jamais paye d’ 
autre redevance que les provisions de glace et de neige necessaires a la 
sensualite des Turcs de Rhetymos et de la Canee. Chaque hiver ils four- 
nissaient quelques sacs des marrons renommes qu1 on recolte dans les 
monts Blancs, comme une redevance d’ hommage au serail du sultan. .. 
ύποσ. 1, Souleves et abandonnes a cette epoque par les Russes qui les 
sacrifierent, les Turcs, au noiubre de quinze mille, etant parvenus a pe- 
netrer dans leurs montagnes, les obligerent a reconnaitre P autorite du 
sultan. G. Per rot o. 186, Sfakia etait cense faire partie de 1’ apanage 
de la sultane - valide ou sultane mere, a qui les habitants de ce district 
envoyaient chaque annee quelques presents. Ou se contentait de cette 
marque de sujetion, et 1’ on ne reclamait point des Sfakiotes 1’ impot 
appele haratch ou capitation, que payaient tous les autres ra'fas de Pile; 
....V. Rauliu τ. 1ος, a. 73, Depuis la conquete turque, les Sphakiotes 
etaient redevenus presque independants;.. ..ils voulurent, en 1770, pren
dre part a une revolte en Moree....Les malheureux habitants....convinrent 
d’ acquitter le karatch.... M. Savaryo. 312 ύποσ. (d). Depuis cette epo
que malheureuse, (1770) les Sphachiotes, qui auparavant etaient exempts 
du caracb, le paient comme le reste des Grecs. A. Soutzo σ. 70 «Res 
habitants de ce pays, lui dit · il, n’ont jamais paye de tribut aux divers 
conquerants qui s’ emparerent de Candie; comme un hommage a la pu
issance de votre sultan, ils envoyaient jusqu’ a present, pour satisfaire 
votre sensualite, quelques sacs de marrons recoltes sur ces montagnes 
et des provisions de neige et de glace...». B. Ψιλάκη τ. 3ος, σ. 7....δ δέ 
περισπούδαστος "Αγγλος Πάσλεϋ προστίθησι πρός τοίς ανωτέρω, δτι οί Τούρκοι 
παρασχόντες εις αύτούς άτέλειαν πλήρη καί αότοδιοίκησιν, ...,περιωρίσθησαν νά 
άπαιτήσωσι παρ’ αύτών ποσότητά τινα μόνον χιόνος, ϊνα τουλάχιστον δροσίζωνται 
δι’ αύτής.... σ. 115. Οί τέως έλεόθεροι καί αυτόνομοι Λευκωρεΐται δπεβλήθησαν 
εις φορολογίαν 5 χιλ. κατ’ έτος γροαίων καί εις τόν κεφαλικόν φόρον, τό χαρά
τσι (κατά τό έτος 1770), αλλά τόν μέν άλλον φόρον έπί τινα μόνον έτη κατέβαλ- 
λον, ούδέποτε δμως καί τό έξευτελιστικάν χαράτσι, βλ. καί σ. 313 Μόνον οί έκ 
των λευκωρειτών Σφακιανοί....καθ’ δ έξαρτώμενοι αμέσως από τής βασιλομήτορος 
(βαλιδές), πρός ήν έτέλουν μικρόν τινα, καθά εϊδομεν φόρον.... είχον μέχρι τής τοΰ 
Δασκαλογιάννη κυρίως έπαναστάσεως.... «Κρητική ’Εστία» περιοδ. τευχ. 48ον, σ. 
11 ....καί τόν μόνον φόρον πού ήσαν υποχρεωμένοι οί Σφακιανοί νά πληρώνουν 
ατούς Τούρκους, ήταν λίγα φορτία χιόνι...., Μπορούμε, με ιστορική ακρίβεια νά 
διαπιστώσουμε, πώς τά Σφακιά στάν πρώτο αιώνα τής τουρκοκρατίας τής Κρή
της (1669 - 1770) ήταν μία αυτόνομη καί άνεξάρτητη πολιτεία. «Κρητική Στοά» 
περιοδ. τ. 2ος, σ 173 ....οί μέν Σφακιανοί διϊσχυρίζοντο δτι ή έπαρχία Σφακίων
είχε δωρηθή εϊς τήν Βαληντέ Σουλτάναν........ή όποια τούς άφήκεν άσυδότους....
«Χριστιανική Κρήτη» τ. 1ος, σ. 469 .. -άλλ’ δμως είναι βέβαιον δτι μέχρι τής 
είρημένης έπαναστάσεως (1770) ούδέν απολύτως κατέβαλλαν τή Τουρκική κυβερ
νήσει.... (εν συνεχείςι άναφέρονται τά όσα άκρίτως καί άβασανίστως μετεδόθη- 
σαν εις τόν κ. Άνδ. Βουρδουμπάκην, ύπό τοΰ τότε Διευθυντοϋ τοΰ Μεταφρα
στικού Γραφ. Ηρακλείου, Γ. Οίκονομίδου. σχετικώς πρός τό αφορολόγητον τών 
Σφακιανών, ώς έξαχθέντα δήθεν έκ τοΰ αρχείου τοΰ Έβκαφίου ’Ηρακλείου),

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή εις την Ιστορίαν των Σφσκίων (1645 · 1770) 223

Μπάρμπα- Παντζελιοΰ, Τό τραγουδί τοΰ Δασκαλογιάννη.

(Διά την προ τοϋ 1770 περίοδον)

ΚΤ άνε ντο μάΰει δ Βασιλιάς, Τούρκους #ά μάαε φέρει 
νά δίδομε δοσίματα σαν κι είς τα κάτω μέρη,
Να δ:δόμε δοσίματα, τά δίδομε χαράτσια,
ναι ϋά μάς πεψει μονομιάς χιλιάδες μπαϊράκια,
νά δίδομε δοσίματα, χαράτσια κά&ε χρόνο. ο. 15 στ. 10 - 23
Δε δίδω ’γω δοσίματα, δ'ε δίδω 'γω χαράτσια σ. 16 οχ. 31
Πώς νά τά πόρον τά Σφακιά, λίγ9 εχονοιν ελπίδα, *
χαράτσια δεν πληρώνονσι, βεργι δεν των έδιδα, σ 22 or 205 - 206

(Διά την μετά τό 1770 περίοδον)

Παρά νά δόσονμ’ άρματα, χαράτσια στο Σουλτάνο,
καλλιά νά ξεκληρίσουμε στον κόσμο τον απάνω, ο. 27 or. 320 330
Οί Σφακιανυί δοσίματα, χαράτσια δεν έδιδα, ο. 38 οχ. 715
Και Σφακιανδς δοσίματα δεν εδιδε ποιες του σ. 30 οχ. 7 17
'Αλήθεια λέ:, οί Σφακιανοί δοσίματα δε δίδον ο. 40 οτ. 710
Μονϊδε στο νουν των τό ’βαναν, μονδ'ε στο λογισμόν των,
πώς ύλ'ε νά δώσονσι βεργί, σιόν Τούρκο τον όχϋ·ρόν των.
Μάντα νά κάμουν οι πτωχοί, κακός είναι κΤ 6 ζάρες.

σ 48 στ. 967 069
δοσίματα δ'ε δίδασι, ούτε εγκαριες εκάνα, σ. 48 στ 075

Έ λ π ί δ ο ς Μ ε λ α ί ν η ς, Κρητική Μέλισσα.

Τον τόπον σας 0·' άγήσωμεν άσύδοτον με νόμους σ. 8 στ. 23

3 — «Ελληνικά», τ. 3ος α. 364, 'Επιστολή Μάρκου Άνχωνίου Ναβαγέ- 
ρου, Προνοηχοϋ Χανιών προς ιόν Γ. ΓΤρονοητήν Κρήχης, άναφερομένη εις την 
είσοδον χών Σφαχιανών είς Χανιά (1645).

Ά ί)· α ν α σ. Σκληρό ν, ο. 61.

Καί μηννουσι τωδε οι Λευκών 'Όρων,
Άπ<·.ρ Σφακεΐα οϊδεν οχλος κικλησκειν
ονς λευκιεΐς σν τούϋ'νικον προσκληΐσαις' τμ στ στ 220 - 231

Σφών δ3 ήγεεσ&αι άνδρ3 άριστον δίζονιο
Ματθαίον εκ Κύδωνος, οίκον Καλλέργων οχ. 237 - 238

Ίην Δ’ ονν γε Μο)κενΐκος εκπέμπει άφαρ, στ. 241

Και Λευκιεϋσιν έςίαλλε Καλλέργην 
Μυχω δε κόλπου είσέδν δέσει χώρου 
Κοινέ} οχλοισην Ασπάλαθον κλημένου’
Συνωβίκην δ3 εταττεν άπβαίνειν εν δα,
Καί ηματ ανιω εκβάς πανρονς ον κτείνει,
Ιλλυριών πανροισι καν συνήν άρτι.
3Ah\3 υστεραία Μο)κενΐκος έμμένειν 
’Ήνωγεν' δσδ επειδεν αυτούς νοστέειν, οτ. 326 333
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Έχ γάρ Κνδωνος εξιέντες ά&ρόοι,
τούτους μεν οίχτρώς ωλ.εκαν χατχτανΰέντας, at. 336 · 33/

Και Αενχιεϊς πράττονοι δεινά εξίσου'
Σεύοντο γάρ χεν άχρι τε Σκύψου κώμης,
Καν φδέ που εκτειναν αυτών ον παύρονς,
Ίππήας όντας, καπιβαίνειν μη οϊους 
Κώμην ορεινήν, άοψαλή τε πρός φενξιν,
ΙΙροβάντες έμπης οϋρέων λευκών μέχρι,
Πίμπρηαιν άστυ, οικίας τε καί παΐδας.
Καί Λενκιεΐς οκήπτονιο μή οΐονς πάλλειν,
Πεζή ίόνιες ίππικάς προς δυνάμεις.
’Λλ λ' εί δίδωτο τοΐσδε τοία τις τάξις,
'Έγνωτ' αν οίοι Λευκιεΐς προς Όιμάνους. at. 311 - 3Γ)1

A. Valiero, τ, 1ος σ. 23, In questo mentre pervenuta la notizia 
dello sbarco de’ turchi al generale Andrea Cornaro, ehe comandava a 
tutto il regno, si raosse immediatamente dalla citta di Candia.. si porto 
al Calami poco discosto da Canea, come in posto molto atto per di la 
introdurvi qualche soccorso, e per dar consolazione agli assediati. a. 21, 
Obbedi prontamente il Canale e s’ accompagno col conte Carlo Celso 
Fenarolo bresciano, governatore dell’ armi di Candia, il quale dirigeva 
il soceorso di trecento fanti e cinquecento cernide .. essendo le tnilizie 
italiane d’ antiguardia ed i greci di retroguardia... a. 2P. Procuro pure 
che gli Sfachiotti calassero in buon numero per attacare gli alloggia- 
menti de’ nemici, ma secondo il costume della gente collettizia e poco 
ben dirretta per mancaza di capi, si dispersero immediatamente senza 
frutto. o. 72. Α1Γ arrivo de turchi in Candia, non si puo dire quanto si 
scuotessero que’ paesani, i quali sebbene nel principio della guerra s’era- 
no dimostrati o troppo timidi o desiderosi di novita, tuttavia nel prose- 
guimento parevano come pentiti essendo concorso numero considerabile 
di villici e particolarmente di Sfachiotti....a riconoscere il comando del 
Fenarolo, il quale s’ era posto tra Malassa e Calami, luoglii assai diffi- 
cili e che impedivano a’ nemici 1’ inoltrarsi e custodivano il terreno, 
che circonda il porto di Suda Ma appena capitati i turchi, abbandona- 
rono le insegne e pensarono piuttosto alia propria salute coll’ accordarsi 
cogli stessi, che a ricever vigore dalle disgrazie per difender la patria. 
Non e pero meraviglia, che gli animi deboli.... o 152 In questo mentre 
considerando gli assiediati, (di Candia) che qualche tumulto di villici e 
specialmente de Sfachiotti, avrebbe portato loro grandissimo sollievo, 
mandarono Mattio Calergi, uomo d’ autorita e credito appresso quelle 
Proli, per eccitarlo: Questi si maneggio con tanto fervore, che diede 
animo agli uni e agli altri d’intraprender ogni cosa; ma come che le sol- 
levazioni di gente indisciplinata e priva d’ assistenza di milizie e di ri 
coveri forti, riescono piuttosto trionfi che danni del nemieo, e gli con- 
fermano maggiormente il dominio col timore; cosi appuuto fu anche di 
questa, perche dopo esser stati uccisi alcuni turchi sparci per le campa- 
gne, unitisi gli altri con ordine, e usciti di Canea, obbligarono i villici 
alia fuga, abbruciate e consunte le loro abitazioni, e ancorche poco dopo
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arrivase Ιο stesso capitan'generale Mocenigo.... σ. 201 ....s’ incamino (il 
capitan generale Mocenigo) verso Canea'per vedere se Γ andata di Mat- 
teo Calergi tra i popoli-TSfacchiotti e Papadopoli avesse fatto qualche 
buon effetto in quelle genti, e per assistere a qualche loro intrapresa. 
Ma subodorata una buona disposizone de’ medesimi, solo in caso che da 
veneti fosse fatto uno'sbarco considerabile di soldati sopra il regno, con 
che si potesse occupare e sostener la campagna: ne potendo egli pensa- 
re ad una simile intrapresa in riguardo delle poche forze, che teneva, 
prese espediente....t. 2ος, σ. 148, E perche le montagne di Sfaccbia, poste 
sopra la Canea, erano abitate da alcuni popoli assai bellioosi, che van- 
tandosi d’ esser discendenti dagli antichi romani, vengono chiamati in 
quel paese le proli; e questi conservando disposizione verso il loro pri- 
mo padrone erano discesi in qualche numero ad assistere alle milizie 
ehristiane, vedendosi poi con la sconfitta delle medesime a.bbandonati, 
procurarono di restituirsi in grazia dei turchi e col donativo di niille 
reali e mille animali minuti, ne conseguirono Γ intento; avendo giudicato 
il bassa di non dover mettere in disperazione una gente feroce, che mu- 
nita dalle fortificazioni della natura^averebbe potuto portatgli continua- 
mente molestia ed in*,caso di nuova invasione anche accrescere le forze 
dell’ inimico. σ. 243, ESperche dubitavano (i Turchi) dell’ inclinazione dt* 
paesani, i quali si trovavano aggravati molto piu di quello che s’erano 
supposti nel principio della guerra, il visir del regno si porto in Canea, 
dove fatti chiamare i capi delle proli, particolarmente della Sfacchia, 
come le piu numerose ^ed atte all’ armi, fingendo che fossero capitati 
alia sua cognizione gli aggravi che venivano ad essi inferiti dalla rapa- 
cita di qualche ministro senza ordine de’ comandanti supremi, promise 
loro di sollevarli, esprimendose che da li innanzi non averebbero contri- 
buito, se non un solo carazo limitato, senza alcun’ altra immaginabile 
vessazione .... Byzantinisch - Neugrieehische Jahrbiicher, σ. 145, A 
prima vista li paesani si messero in spavento come quelii die non erano 
usi alle guerre; Ma poco duro quel timore, poiche in termine di poeo 
tempo venne nuova dalla Suda, che era il detto Ecc.mo Cappello ... 
σ. 147 Poiche delli 4000 villani in circa che ivi erano accorsi (χαιά τήν 
περιοχήν τής Μονής Κυρίας Γωνιάς) non ci fu nissuno, che ardisse sbarare 
pure una moschettata, essendo di poi scampati tutti per li monti quivi 
circonvicini.... a. 151. Ma delli paesani non se ne veddero mai alcuni, et 
massime di quelii, che havevano fatta la detta proferta, et doppo alquan- 
to tempo appena comparsero circa 40 cavalli feudatarii, dalli Gentil- 
huomini: Per 16 che quell’ 111.mo Governatore per dimostrare di non 
confidare nelle forze delli paesani.... σ. 153, ....Si che quelii (i paesani) 
presero il cammino verso la mezzaluna, et arrivati, che furono sotto di 
essa si pentirono di rinchiudersi nella piazza, et per cio si messero qua
si tutti in fuga verso la montagna, si che fu sforzato quell’ 111.mo Go
vernatore ...a metter mano alia spada, et a viva forza con buone coltel- 
Iate fame fermare una parte, et entrar dentro li quali furono circa 200...
σ. 156__ risolvette (P Ecc.mo Signor Generale) tentare ogni fortuna della
miglior gente pagata, che fusse nel Regno, come pure d’ alquanti villa
ni per il che spedi a quella volta circa 300 soldati et da 500 villani gui-

ΚΡΗΤΙΚΛ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. li
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dati dall 111.mo Signor Conte Carlo Fenarol Governatore di Candia....li 
quali arrivati sopra del monte a visto dell’ inimico, li villani intimoriti, 
et spaventati sbararono alcune mosehettate; onde li Turchi si messero 
tutti in arme;,.., li paesani alii primi tiri se ne erano scampati.... 

Μπουνιαλής

Τότες (1645) γιά μνιά διαλαλημόν ό γενεράλες κάμνει
να σώοουνε τά φέουντα, και ιούς αολντάδους βγάνει
ιοή συντροφιές των χωριών με τούς καπεταναίους,
κι’ ακόμη νά διαλέξουνε νέους καλούς Ρωμαίους
νά πάρουν τ’ άρκομποϋξά τοτς κι’ δλοι ν’ αρματώσου οι
νά πάυινε εις τα Χανιά άγια νά πολεμοϋοι. σ. 150, στ. 19 · 24

Ρωμαίοι, Φράγκοι ήτονε αυντροφιαομένοι όλοι,
κι’ απάνω σ’ όλους προεσζώς είχαν τον Φηναρόλη. σ. 151, στ. 1-2 
Καί τον Καλλέργη εστείλο.οι οτόν 'Αρμυρόν καί οώνει 
με μπεργαντιά, κι’ όξω ’δωκε κ5 εις τά Σψακιά ’ποοώνει.

σ. 308, στ. 1 - 2

Καί τούς Σψακιώτες ώριοε τούς πρώτους γιά νά κράξουν 
όγιά νά βοηόήαουοι και ατό ψορτί νά ψτάξουν, 
νά κάμουσι ομόνοια, νά μαζωκτοΰσι ναλόου,
οτόν 'Αρμυρό νά κατεβοΰ, κ’ ΐντα κακό όά πάόου. ο. 308, στ. 6-9

Έπλάνεψε τούς Σψακιανούς τότες καί ’μάζωξέ τοοι,
καί ’πήγαν νά μαλώοουσι, αμμ’ έξωλό&ρεψέ root, σ 308, στ. 20 - 21

’Ετούτα όλα ’πάόανε οί κακοτυχιομένοι
ο'ι Σψακιανοί, όπου ’τόνε λιγάκι αναπαυμένοι. σ. 310, στ. 3 · 4

Naima, τ. 4ος. σ. 125, ’Αναφέρει δη οί πολιορκούμενοι τών Χανίων ά- 
πέστειλαν γράμματα εις τήν ύπαιθρον ζητοϋντες βοήθειαν. Κατόπιν τούτου ένο
πλοι περί τούς 1000 έφθασαν πρό τής πόλεως, ήμποδίσθησαν δμως ΰπό των 
άνδρών τού φρουροϋντος τόν κόλπον τής Σούδας Άλή Βέη, τοπάρχου τοϋ Δου- 
κακίν. σ. 127, Τήν έννάτην ημέραν τής πολιορκίας των Χανίων, επικουρία ά- 
ποτελουμένη έκ 500 εθελοντών κατέφθ-ασεν έκ Χάνδακος. Μή δυνηθύντες δμως 
οδιοι νά είσέλθ·ουν εντός τής πόλεως τών Χανίων καί καταδιωχθέντες υπό 
των Τούρκων, κατέφυγον εις τά όρη. σ. 130, Άναφέρεται έτέρα αποστολή 500 
περίπου εθελοντών έκ Χάνδακος. "Αμα τή άφίξει των δμως έξωΟι τής πόλεως 
(13 Τζεμ ιζίελεβέλ 1055 =9 ’Ιουλίου 1615) κατεδιώχΟησαν υπό τών Τούρκων, 
διασωΟένιων πολύ ολίγων, σ. 188, 190, 193, 197. Άναφέρονται αί κατά τό έτος 
1646 άψιμαχίαι, τοϋ φρουρίου Άποκοροινου, τής Μαλάξας, τών ύδρομύλων, 
τοΰ Άλμυροϋ καί Σούδας, εις ας συμμετέχουν χωρικοί έκ τής υπαίθρου, ούδα- 
μού δμως γίνεται λόγος περί συμμετοχής Σφακιανών. σ. 260. Κατ’ έκείνας τάς 
ήτέρας εςήλθον από ιό φρούριον (τοϋ Χάνδακος) μερικοί δποκινηταί διά νά Ιξε- 
γείρουν τούς ραγιάδες τής ορεινής καί δυσδάτου επαρχίας τών Σφακίων, οί δποίοι 
προεδαινον εις άπειθείας καί αποστασίας. Κατόπιν τούτου άπεστάλη εκεΐσε στρα* 
τός, δστις τούς ήνάγκασε νά ύποταχθώσι. Οί ραγιάδες τής πέριξ τής έπαρχίας τών 
Σφακίων περιοχής τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, τής Κισάμου καί τών λοιπών έπαρχτών
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είχαν προηγουμένως δηλώσει ύποταγήν καί άποδεχθή τήν καταβολήν τοΰ κεφαλι- 
κοΰ φόρου. Οί άποσταλέντες έκ τοΰ φρουρίου πρός έξέγερσιν των Σφακίων ιερείς 
συλληφθέντες άπηγχονίσθησαν κατά μήκος τών δημοσίων οδών. (16481 σ. 372, ’Επει
δή δε οί άπιστοι κάτοικοι τής κείμενης πλησίον των Χανίων επαρχίας των Σφα
κίων, βασιζόμενοι εϊς τό ορεινόν καί δύσβατον τής επαρχίας των, δέν διήγον φι_ 
λησύχως καί επί εποχής των απίστων (Ενετών), άπεστάλη έκείσε μετά δέκα τζορ. 
μπατζήδων ό Κετχουντάς τής Ρούμελης Κουτούζ Άλή Άγας, όστις κατέλαβε τό 
φρούριον, καταδιώξας καί διασκορπίσας τούς απειθείς τούτους. Έγένετο αποδεκτόν 
οπούς χορηγηθή συγγνώμη εις τούς ραγιάδες τούτους, τό φρούριον των όμως κατε- 
δαφίσθη. Ό ’Αρχιστράτηγος προσέφερε διάφορα δώρα καί έπεδαψίλευσε διαφόρους 
φιλοφρονήσεις εις τόν ρηθέντα Άλή Άγαν. (1648), Francois Savinien 
d’ Alquie, σ. 55, ,...de sorte que tout ce qui se passa pendant ce temps 
la (1664), fut que les Sfaciottes, ou paisans Grecs de 1* Isle, faisoient 
quelques courses de temps en temps sur les Turcs, et tuoient ceux qu’ 
ils trouvoient a 1’ escart, afin de vendre ensuite leurs testes aux Veni- 
tiens. De la Guilletiere, σ. 451, ....II est vray qu’ au commence
ment du siege, les Turcs voulant attirer la Noblesse Grecque de 1’ Tsle, 
qu’ on appelle les Sfaciottes, luy promirent le libre exercice de la Re
ligion Chrestienne, si elle voulait servir contre les Venitiens. Mais cette 
proposition fut detestee. et bien loin de cela, les Sfaciottes firent sentir 
les effets de leur valeur aux Mahometans dans les premieres annees de 
Γ invasion....Presentement (1669) incertains de 1’ evenement du Siege, 
ils demeurerent neutres dans les Montagnes, et le Vizir fait ce qu’ il 
peut pour les apprivoiser. Evliya Qelebi, x. 80c, σ. 476, Είτα δι’ υ
ψηλής βεζυρικής διαταγής κατεχωρήθη είς τούς Κώδικας τοΰ Ιεροδικείου τό βα- 
κούφιον των ραγιάδων των Σφακίων διά τάς πόλεις Μέκκαν καί Μεδινάν (1669). σ· 
538, Κατά τό έτος...., όταν δ Μελέκ Άχμέτ Πασάς ήτο Μ. Βεζύρης, διά φερμα
νιού τούτου έςεχωρήθη τό βακούφιον των Σφακίων εϊς τόν Δελή Χουσεΐν Πασά.... 
σ. 552, ..,.τά όρη των Σφακίων φαίνονται άπά άποστάσεως 300 μιλίων από τής 
θαλάσσης. Είς τά ύπερύψηλα ταϋτα όρη εδρίσκονται όγδοήκοντα έπτά κωμοπόλεις 
καταγραφεΐσαι διά τήν Μέκκαν καί Μεδινάν. σ. 553........Γίέριξ των Σφακίων υπάρ
χουν τέσσαρες χαράδραι μετά τεσσάρων ισχυρών φρουρίων.... Οί άπιστοι των Σφα
κίων ύπετάγησαν μόνον μετά τήν κατάληψιν υπό των Τούρκων των φρουρίων τού
των. Μ. S a vary, σ. 176, Les assieges (de la Canee) leur repondoient 
avec courage, et leur vendoient cher quelques succes incertains. Le ge
neral Cornaro tenta d’ armer les Grecs, et sur - tout les Sfhachiotes, qui 
vantoient leur bravoure. II en forma un bataillon. Leur temps etoit pas
se. A la vue de Γ ennemi, au bruit du canon, ils prirent honteusement 
la fuite, et il ne fut pas possible d’ en conduire un seul au feu. Geor
ge Perrot, σ. 185, Les Sfakiotes, en depit des demeles qu’ ils avaient 
souvent avec les Venitiens, ....semblent ne pas s’ etre joints aux autres 
indigenes pour appeler les Turcs, mais avoir au contraire, autant qu’ il 
etait en eux, resiste a la conquete musulmane. Dans les premieres an
nees de la guerre de Candie, les Sfakiotes firent sentir rudement leur 
valeur aux Turcs, malgre Γ offre que ceux - ci leur avaient faite du li
bre exercice de la religion chretienne....Les chefs Sfakiotes Zymbi, Bal-
samo et Calamo se distinguerent___ Γ ρ η γ. Παπαδοπειράκη, σ 111,
Μόνον οί Σφακιανοί, ώξ συνήθως οξυδερκέστεροι καί προνοητικώτεροι είς τά άφο-
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ρώντα τήν δλην πατρίδα, δέν εϊδον μέ καλόν δμμα τούς έπελθόντας νέους κατα- 
κτητάς' διόπερ οΰχί μόνον εξύβρισαν καί πολλούς πρωταιτίους, ώς λέγεται, έφό- 
νευσαν, άλλ’ άμα ϊδόντες τούς Μουσουλμάνους έπί τού πατρώου εδάφους άφήκαν 
παραχρήμα τάς πεπαλαιωμένας πρός τούς 'Ενετούς εχθρότητας καί αύθορμήτως 
συμμαχήσαντες συνεπολέμουν ύπέρ τοΰ χριστιανισμού ώς χριστιανοί άξίως έαυτών 
προσενεχθέντες. Μαχόμενοι δε ποτέ μετά των ‘Ενετών πρός τούς ’Οθωμανούς, αλλά 
των Ενετών νικηθέντων κατά κράτος, οί Σφακιανοί περιήλθον εις κίνδυνον τοΰ νά 
αίχμαλωτισθούν όίπαντες. Μόλις δέ μετά κόπου εξηγόρασαν τήν έλευθερίαν των 
διά δώρων σπουδαίων άποδοθέντων εις τούς νικητάς. Οί Τούρκοι τρομάξαντες τήν 
έξέγερσιν τού ιθαγενούς στοιχείου, δτε εϊδον τήν έπίθεσιν των Σφακιανών, αλλά 
νικηθέντων ούτως έκείνων έχάρησαν σφόδρα καί παραχρημα έγραψεν δ στρατάρ.
χη; Δελή Χουσείν είς τάν Σουλτάνον τό γεγονός.... σ. 113......Μάλιστα δέ ύπό των
οπαδών τού Κορανίου ούδέν εϊαέτι εϊχον πάθει, δταν άπεφάσισαν νά τούς πολεμή- 
σωσιν δμοΰ μέ τούς άρχαίους των έχθρούς.... σ. 114, Ούτως έχόντων των πραγμά
των «οί Σφακιανοί, λέγει καί έτερός τις, εδωκαν εις τούς έπιδρομείς Τούρκους 
σκληρά καί αίματηρά μαθήματα τής έαυτών ανδρείας κατά τούς πρώτους μάλιστα 
χρόνους...... Ν. ϋταυράκη, ο. 146, Ίδίφ πολλοί τών αρχηγών αύτών άπέβη-
σαν πολυθρύλητοι καί είς ανώτερα προήχθησαν αξιώματα, όνομαστοί δέ οί συν- 
ταγματάρχαι Ζίμπης καί Βαλσαμής καί δ λοχαγός Κάλαμος, έκ Σφακίων καί οί 
τρεις καταγόμενοι, ών τά δνόματα κατά τήν μαρτυρίαν τού Guilletiere....K α ρ.
Μενδελ. ΒαρΑ'όλδη, σ. 6, Οί 'Ενετοί έχρησιμοποίησαν τά φιλοπόλεμον 
τών όρε.νών, διανείμαντες αύτοϊς τουφέκια καί διδάξαντες αυτούς τά πρώτα στοι
χεία τής τακτικής' έφείλκυσαν δ’ εις τοιούτον βαθμόν τήν εύνοιαν τών Σφακιω- 
τών, ώστε, δτε οί λοιποί Κρήτες έπεκαλέοθησαν τήν βοήθειαν τών Τούρκων κατά 
τών 'Ενετών, οί Σφακιώται άντέστησαν, τάχιστα δέ ή Σφακιωτική γενναιότης ένέ- 
σπειρε τρόμον είς τούς Τούρκους. Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, σ. 
2R8, Ένφ δέ ταύτα έγίνοντο είς τά ανατολικά τής νήσου μέρη, δ άρχοντορρω- 
μαίος Ματθαίος Καλλέργης έστάλη είς Άποκόρωνα, μετά τών έλλήνων δπλαρχη- 
γών Μαχαιριώτου καί Πασκή καί άλλων Κρητών. *0 Καλλέργης μεταβάς είς Σφα' 
κιά, κατέπεισε τούς Σφακιανούς νά κατέλθουν είς 'Αρμυρόν καί πολεμήσουν κατά 
τών Τούρκων. Τωόντι δε οί ΣφακιανοΙ έκυρίευσαν τά φρούριον τού 'Αρμυρού- αλλά 
μετά τινα; ήμεράς κατέφθασχν έκ Χανίων καί Ρεθύμνου πολυάριθμοι Τούρκοι, οΕ- 
τινες νικήσαντες τούς Σφακιανούς τούς κατεδίωξαν μέχρι τών χωρίων αύτών, 
δπου διέπραξαν πολλά; ωμότητας καί ατιμώσεις, πολλάς δέ γυναίκας ώδήγησαν 
αιχμαλώτους είς Χανιά. 'Ο δέ Καλλέργης μετά τήν καταστροφήν ταύτην, έγκατα- 
λείψας τούς Σφακιανούς, οί όποιοι μέχρι τής εποχής εκείνης ήσαν, κατά τάν 
Μπουνιαλήν «λιγάκι αναπαυμένοι», είσήλθεν είς τά πλοία καί έπανήλθεν είς Χάν
δακα. 3

3. — ψ ι λ ά κ η, τ. 2ος 263, Δέν άπεπειράθησαν (οί Τούρκο») προσβολήν ούτε 
κατά τής Γραμβούσης ή τοΰ Καστελλίου τής Κισάμου ούτε προήλασαν κατά γήν, 
διότι ήθελον άκινδύνως βεβαίως καί αίφνης νά έπιπεσωσι πρά πάντων κατά τής 
πόλεως Χανίων, πρίν ή ήθελον σπεύσει πρός ύπεράσπισιν τούτων οΰ μόνον έκ τής 
άλλης νήσου 'Ενετοί, άλλά καί εγχώριοι καί πρά πάντων οί ένθεν καί ένθεν τών 
Λευκών Όρέων Ρηξίται καί Σφακιανοί, οί δποϊοι ατελείς ήδη δντες καί αυτόνο
μοι ποό πολλού, συνεμάχουν μετά τών 'Ενετών, σ. 270, ....οί αξιόμαχοι δμως Λευ- 
κορείται δέν ήτο δυνατόν νά προσέλθωαι πάραυτα καί αμέσως ούτως απαράσκευοι, 
ώς έπραξαν τούτο καί αυτοί είδοποιηθέντες,προθύμως, άλλ’ έξω τής πόλεως άπο*
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μείναντες, ώς θέλομεν Εδεϊ. σ. 280, Έν τούτοις κινδυνεύοντες άνά πάσαν στιγμήν 
αμύνονται μέν έτι καρτερικώς, άλλ’ έν ταυτφ προσεκάλουν άδιαλείπτως διά πόρων 
καί άλλων σημείων από των κωδωνοστασίων τούς έστρατοπεδευμένους έν ’Αποκο
ρώνω έκείνους έκ τε Ρεθύμνης, Σφακίων καί Χάνδακος προερχόμενους έγχωρίους 
χριστιανούς οϊτινες δέν έδύναντο έκ τής μεγάλης των πολεμίων δπεροπλίας νά 
προσελθωσιν είς έπικουρίαν. σ. 274, Έν τούτοις δ γενικός στρατιωτικός έν Κρήτη 
αρχηγός..., προσεκάλεαεν είς βοήθειαν πάντας τούς τιμαριούχους, ών προεξήρχον... 
τού έλληνος Φηναρώλη, ώς καί τούς έγχωρίους προκρίτους, οϊτινες έδραμον προθύ- 
μως.... τ. 3ος, σ. 7, Ούτως ύποκατέστη, καί δή έν πλήρει δημευτικψ βαθμψ, είς 
τήν ένετικήν τιμαριουχίαν, ή οθωμανική, άναγνωρισθείαης έφ’ άπάσης τής νήσου.... 
μετά τής τουρκικής κυριαρχίας άνευ περαιτέρω εχθροπραξιών, μηδ’ έκ μέρους αυτών 
τών έρρωμένως τέως άνθισταμένων Λευκορειτών.... σ. 8, Κατ’ άρχάς μέν έκ ττη 
πολλοϋ τών ’Οθωμανών πλήθους καταπλαγέντες καί οί Σφακιανοί διηρέθησαν, έκ 
τούτου δέ οί έχθροί δπερεΐχον αλλά συνελθόντες έκ τής παρατάσεως τού άγώνος 
....καί συμφρονήσαντες, ήγωνίσθησαν έρρωμένως κατά τού κοινού έχθροϋ καί επη- 
νώρθωσαν τά πρότερον μειονεκτήματα επί τοσοΰτον.... IX. Κ ρ ι ά ρ η, Β’ σ. 12 
Έλληνες δε καί Φράγκοι συνεκεντρώθησαν τότε (1645) έναντι τού κοινού κινδύνου... 
έπί κεφαλής δ’ αύτών έτάχθη αρχηγός....δ έντόπιος δπλαρχηγός Φηναρόλης. σ. 33 
Έν τφ μεταξύ είς τών Καλλεργών, τών Χανιών πιθανώς,...συνεννοηθείς μετά τού άρ- 
χοντος έν Άποκορώνψ Μαχαιρκύτου καί τού έπίσης προκρίτου Πασκή έρχεται εις 
τά μή έτι λαβόντα μέρος είς τόν άγώνα Σφακιά, καί διεγείρων τούς κατοίκους 
αυτών κατά τών Τούρκων, προσβάλλει τά φρούριο τού ’Αλμυρού· πλήν ήττηθείς.... 
Φαίνεται δέ δτι κατόπιν τούτου δ μέν Πασκής κατέφυγεν είς Χάνδακα, οί δε Σφα- 
κιανοί έξηκολούθησαν παρενοχλοΰντες τόν έχθράν έκ τών ορεινών καταφυγίων των, 
έως ού αυτός δ Χουσείν Πασάς έκστρατεύσας κατά τών Σφακίων μετά δυνάμεως 
έπί τοσούτον έπτόησε τούς κατοίκους, ώστε ουτοι έσπευσαν μετά δώρων πολλών 
νά δηλώσωσtv ότι υποτάσσονται είς αυτόν. 4

4. — Γρ. Παπαδοπετράκη, σ. 111, Μόνοι οί Σφακιανοί, ώς συνή
θως οξυδερκέστεροι καί προνοητικότεροι είς ιά άφορώντα τήν δλην πατρίδα... 
σ. 114....άστε ή χώρα των Λευκών Όρέων έθεωρεϊτο (ΰπό τών Τούρκων) άλλο- 
τρία ύπ' αύτών καί κράτος έν κράτει ύπαρχον, σ. 165, Είς όλα τά χωρία έδι- 
δάσκετο ή άνάγνωσις τών γραμμάτων, ή γραφή καί ή στοιχειώδης όρίθμησις... 
Είς τάς λοιπός όμως επαρχίας συνέβαινε τό εναντίον, σ. 186, ”Αλλο κέντρον 
έλευθέρας ένεργείας έν Κρήτη δέν ύπήρχεν. σ. 188....διότι πολλοί δουλόφρονες 
(τών πεδινών έπαρχιών) καί όλως αποκτηνωμένοι δέν ήθελον ν’ άποχωρισθώ- 
σιν άπό τούς αγάδες των.... Άλλ’ όμως καί έπαρχίαι ολόκληροι ώς ή Σητεία 
καί τό Λασίθι δέν έλαβον μέρος, πλήν ολίγων ατόμων, σ. 364....άλλ’ οί κάτοι
κοι (τών ανατολικών έπαρχιών τής Κρήτης) ούχί μόνον δέν ήκουον αύτών (τών 
σφακιανών οπλαρχηγών) περί έπαναστάσεως, ούχί μόνον δέν έχορήγουν αύτοΐς 
ούδέν τρόφιμον άνευ πολλής βίας, άλλά καί πολλαχοΰ έκακοποίουν, άπεγύμνω- 
νον καί κατεπρόδιδον αύτοΰς άγενώς, βλ. καί σ. 418 - 421. Β. Ψιλάκη, σ. 
601 ύποσ. 1, Εί καί οΰδείς αμερόληπτος δύναται νά άρνηθή τάς άνεκτιμήτους 
πρός τήν πατρίδα πάντοτε υπηρεσίας τών Σφακιανών, έν τούτοις ή έκ τής τρα- 
χύτητος τής χώρας καί τών περιστάσεων βιαιότης των ήτο μεγάλη, ού μικρά 
δέ άπόδειξις καί ό σκληρός τρόπος, καθ’ ον πανταχοΰ τής ιστορίας αύτοΰ εκ
φράζεται ό έκ Σφακίων συγγραφεύς Γρ. Παπαδοπετράκης.... Π. Κ ρ ι ά ρ η, 
Β' σ. 299, .. ..έπεδίωκον τήν καθ’ άπασαν τήν Κρήτην έπιβολήν Σφακιανών ώς
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αρχηγών..,. Ν. Παπαδάκη, σ. 146 ύποσ. 2, ....Μεγάλη η ευσυνειδησία καί 
ή φιλαλήθεια τοΰ συγγραφέως τούτου (Γρ. Παπαδοπετράκη), σύμφωνος δέ καί 
πρός τό εκκλησιαστικόν του αξίωμα! «Κρητικά Χρονικ]ά», Α', σ. 275, 
Ή ιστορία έξ άλλου, τοΰ ΙΙαπαδοπετράκη παρέχει βέβαια άφθονο υλικό, όχι 
όμως πάντοτε ΰπεύθ-υνα καί γνήσιο....

5, — ΙΤεριοδ. «X ρ υ σ α λ λ ί ς», τ. 4ος, σ. 184, ....έστειλαν γράμματα δλοι οί 
αρχηγοί γράφοντες, δτι δλοι οί Σφακιώται έδόθησαν είς τάς Αρπαγάς καί κλοπάς, 
καί λιποτακτοΰντες Αφήκαν μεμονωμένους τούς Ριξίτας....ούτως έξηκολούθουν άπ’ 
Αρχής τοΰ πολέμου.... σ. 185, ....εΐχον πληρώσει τάς έκλαμπρους άκοάς του από
τάς ψευδοανδραγαθίας πού έκαμαν.... σ. 186........Σφακιώται έδώ δεν εδρεθησαν.
"Οτι δ Τζελεπής δέν συγκατένευεν εις τό άρπάζειν, καί οδτοι φύσει φιλάρπαγες 
δέν ύπεκλεινον τον αΰχενα των ύπά τήν έκείνου διοίκησιν.... σ. 210, ...'"Η δπερη- 
φάνεια, διότι ήθελον μόνοι νά γενωσι κύριοι άπάσης τής Κρήτης, έγκαυχώμενοι 
εις τήν άσύγκριτον ανδρείαν των, καί πριν τοΰ πολέμου διαμεριζόμενοι τά των 
εχθρών χωρία καί μετόχια. Φεΰ τής κουφότητος των ασυνειδήτων!.... Ή αισχρό" 
κέρδεια, καθότι έξίσου ήρπαζον καί τά τών έχθρών λάφυρα, καί τά των άθλίων 
χριστιανών πράγματα καί ζώα, χωρίς νά βλεπωσιν, ή νά άκούωσι τούς Αναστεναγ
μούς καί τά δάκρυά των! Ε.Ε.ΚΣ. τ. 1ος, σ. 370.......Τά Ισχυρότερα μέλη της
είναι Σφακιώται- αύτοί σχεδόν είναι πάντες φιλόδοξοι, φιλόπλουτοι, φιλάδικοι, 
κλεπται, πλεονέκται, δπερόπται καί καταφρονηταί των άλλων.... σ. 371, ...,έπειδή 
είς τάς καρδίας αύτών χώραν δεν έχει οδτε ή δικαιοσύνη, ούτε ή φιλανθρωπία· 
ούτε ή πρός τον πλησίον αδελφική αγάπη, Αλλ’ έξ έναντίας ή δπερηφάνεια, ή φι-
λαρχία, δ φθόνος, ή αισχροκέρδεια, ή ασυμφωνία, σ. 373....... άλλα πράγματά των
(των χριστιανών) έκαυσαν καί ήρπαξαν οί εχθροί, καί άλλα οί Σφακιώται.... σ. 
374, ....βλέπομεν όμως καί μίαν χονδρήν υπερηφάνειαν, δπου έκυρίευσε τάς καρ
δίας τών Σφακιωτών, Καντζελλιέρηδων καί Φροντιστών, πώς έγιναν αύθενται τής 
Κρήτης.... σ. 377, ....δεύτερον νά άρπάζουν τροφάς, μονοτζιά καί δτι καί άν έρχε
ται είς τά Λουτρόν, μή έχοντας κατά δυστυχίαν μας διά τήν ώραν άλλον ΙΙόρτον, 
πρέπει άπά έκείνην τήν τρύπα τών Σπανδίτων ν’ άπεράσουν δλα καί άρπάζοντάς 
τα τά έξουσιάζουν δλα.... βλ. καί σ. 378, 382, 384, 386, 389, 390, 391 καί τ. 
2ος σ. 153, 156, 162, 163, 165, 167, 169 καί 171. Samuel G. Howe, 
σ. 123, The Sphakiotes, a hardy, brave set of mountaineers, have refu
sed to rise, and it is a great damper to us. σ. 132....if the Sphakiotes 
rise and join them, Candia is on a fair footing for becoming free; if they 
will not rise, nothing will be done.... «The rest of the Cretans are jea
lous ot the Sphakiotes, and do not wish them to partake in the affair, 
for they know their power and fear their ascendency....», βλ. καί σ. 153
καί 161. Κ. Κριτοβουλίδου, σ. 63.......άλλά καί δτε δ ’Αλβανός Χουσεΐν
περιήλθεν δλος Απρόσβλητος τόν Φεβρουάριον τοΰ 1824 τήν τραχειαν καί Ακατα" 
μάχητον τωόντι θέσιν τών Σφακίων....δέν έπέδειξεν δ λαός οδτος τήν συνήθη αύ" 
τοΰ γενναιοψυχίαν καί τά τεκμήρια τής δπολήψεώς του, άτινα Απας δ έλληνικός 
λαός ήλπιζε βεβαίως νά ϊδη είς αυτόν. Ούδ’ έμιμήθησαν τούς έφαμίλλους των κατά 
τε τήν πολεμικήν Αρετήν καί Ανδρείαν Ριζήτας τής Κυδωνιάς.... βλ. καί σ. 66. 
R. Ρ a s h 1 e y, τ. 1ος σ. 118, ένθα χαρακτηριστική άφήγησις τοΰ Σπυρ. Πα- 
παδάκη, προεστού τού χωρίου Πηγή ΡεΑ-ύμνης, τών όσων ύπέστη οδτος είς 
Λουτρόν υπό τών Σφακιανών κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 καί σ. 313, τάς 
διαρπαγάς ας ύπέστη ή Μονή Άρκαδίου ύπό τών Σφακιανών. Th. Gordon
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ο. 302, they are (the Sfakians) daring, vindicative venal, rapacious, and 
unwilling to submit to the restraints of law and order.... Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ- 
π η, σ. 152, *0 όλίγος οδτος λαός είναι ανδρείος καί έμπειροπόλεμος, άλλ’ άτα
κτος καί φιλάρπαξ.... Γ. Γερβίνου, τ. loc, σ. 250.......καί αύτοί οί έμπειρο.
πόλεμοι καί ληστρικοί ποιμένες τής έπαρχίας Σφακίων.... βλ. καί σ. 36, 37, 38, 
40, 382 καί 384. Κάρο λ. Μενδελσώνος Βαρθόλδη, σ. 6, ....οί μέν 
(Σφακιώται) έν όνόματι τής έλευθερίας άρπάζοοσι καί ληστεόοοαιν, οί δέ (πεδι
νοί) έν όνόματι τής ελευθερίας πάσχουαι τά πάνδεινα.... βλ. καί σ. 24, 27 καί 28. 
I. Μουρέλλου, χ. 1ος (α' έκδοσις) σ. 242, ....κ,’ αύτό έγινε αίτια νά κακο_ 
χαρακτηρισθοδν γενικά οί χαίνηδες των Σφακιανών καί νά τούς κηρυχθή ένας αυ. 
στηματικός πόλεμος.... Ν. Παπαδάκη, σ. 146, ύποσ. 2. Ένθα βαρύτατοι χαρα
κτηρισμοί τών Σφακιανών-

6. — Εις τό τέλος έκαστου εγγράφου σημειοΰται ό άριθ·. κιόδικος καί ή 
έγιριακή χρονολογία έκδόσεώς του. Εις δσα τοιαΰτα άναφέρονται δύο αριθμοί 
κωδικός, ό πρώτος αφορά εις τήν παλαιόν άρίθμησιν καί ό δεύτερος, εντός 
παρενθέσεως, εις τήν νέαν τοιαύτην. Έν ίδιαιτέρφ υποσημειώσει δηλοΰται ή 
πρός τό καθ’ ημάς ήμερολόγιον αντιστοιχούσα έγιριακή χρονολογία τού τουρ
κικού εγγράφου.

7. — Ό τρίτος κατά σειράν τοϋρκος αρχιστράτηγος κατά τόν Κρητικόν 
Πόλεμον, διαδεχθείς κατά Σεπτέμβριον τού 1646 τόν έν Κρήτη άποθανόντα 
αρχιστράτηγον Τζιγάλα Ζαδέ ή Τξιβάν Ζαδέ Μεχμέτ Πασάν. Μετά τήν ύπ" 
αυτού άλωσιν τής Ρεθύμνης (1646) έλαβε τόν τίτλον τού νικητού (Γαζή). Διε- 
κρίνετο διά τήν σωματικήν αυτού ρώμην, τήν ανδρείαν καί έπιβολήν του έπί 
τών τουρκικών στρατευμάτων, καταστείλας έπανειλημμένας αυτών στάσεις καί 
έξεγέρσεις έν Κρήτη. Λόγφ τής έξαιρετικής αυτού ανδρείας έγένετο πασίγνω
στος έν Κρήτη καί τό ονομά του ένέπνεε τρόμον εις τούς 'Ενετούς. Ό Έβλιά 
Τζελεμπή άναφέρει σ. 552, 553, δτι δύο φρούρια τής έπαρχίας Σφακίων κατε- 
λήφθησαν ύπό τού Δελή Χουσείν Πασά, ό ιστορικός όμως τής έποχής έκείνης 
Ναϊμά σημειοϊ δτι ή έπαρχία αΰτη κατελήφθη ύπό τού Κουτοΰζ Άλή ’Αγά. 
(Βλ. ύποσ. 3 δσα διαλαμβάνει ό Ναϊμά περί Σφακίων). Ό Γαζή Χουσείν Πα
σάς έκτισεν έν Κρήτη δύο φρούρια, τό παρά τόν Αλμυρόν Άποκορώνου μι
κρόν ήρειπωμένον σήμερον τοιοϋτον, καί τό έξωθι τσΰ 'Ηρακλείου φρούριον 
τής Φορτέτσας, δπερ έχρησιμοποίησεν ώς στρατηγεΐον κατά τήν μακροχρόνιον 
αύτοΰ άρχιστρατηγείαν. Διετέλεσεν αρχιστράτηγος μέχρι τού Αύγούστου τού 
1658, δτβ άνακληθείς εις Κωνσταντινούπολιν έθανατώθη, λόγφ αντιζηλίας, 
ύπό τού Μ. Βεζύρου Κιοπρουλή Μεχμέτ Πασά. (Βλ. περί αυτού Τουρκικόν 
Άρχεϊον Ή ρ α κ λ ε ί ο υ = Τ.Α.Η. Κώδ, 1ος, σ. 50, 53, 94. 118 Ν a i- 
ma, τ. 4ος σ. 156, 157, 159, 183, 210, 228. Evliya Qelebi, τ. 8ος, σ. 
388,391, 392,512, 538, 552, 553. A. V a 1 i e r ο, τ. 2ος σ. 116, 141, πρβ. Β. 
Ψιλάκην, τ. 2ος, σ. 278, 286, 289, 292, 293, 296, 313 καί Hammer, 
Geschichte des Osmanischen Reiches, Pesth 1840, τ. 3ος, σ. 274, 499, 500 8

8. — Πρό τής άνακηρύξεως τής έπαρχίας τών Σφακίων ώς βακουφικής 
περιοχής, προηγήθη σχετική συμφαινία μεταξύ τών Σφακιανών καί τού τουρ- 
κου αρχιστρατήγου. Όμιλών περί τής συμφωνίας ταύτης ό Valiero λέγει διι 
οί Σφακιανοί: «pensarono piuttosto alia propria salute coll’ accordarsi
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cogli stessi», καί όχι «procurarono di restituirsi in grazia dei turchi e col 
donativo di mille reali e mille animali minuti, ne conseguirono Γ inten- 
to», (βλ. V’al'iero, τ. 1ος, σ. 72 καί 2ος, σ. 148). Ό Valiero δέν αναφέρει 
πότε ακριβώς συνέβησαν χαΰχα, αφήνει όμως νά έννοηθή, όχι ή συμφωνία καί 
ή άποκαχάσχασις καλών σχέσεων μειά χών Τούρκων, ήχο αποτέλεσμα έγκαχα- 
λείψεως ιών Σφακιανών μειά χήν ήτταν χών χριστιανικών δυνάμεων, «ve- 
dendosi poi con la sconfitta delle medesime abbandonati» (βλ. Valie- 
r ο, I. 2ος, σ. 148). Ώς έμφαίνειαι έξ όσων άναφέρονται ύπό χοΰ Άθαν. Σκλη
ρού καί χοΰ Μπουνιαλή (βλ. ανωτέρω ύποσ. 3), οί Σφακιανοί πράγματι ύπέ- 
σχησον ήχχαν καί οί Τούρκοι είσέβαλον κατά πρώχον εις χήν επαρχίαν ίων 
δίαν κατά τύ 1648, ύποκινηθένχες ύπό χοΰ Ματθ. Καλλέργη, κατήλθον νά βοη
θήσουν τούς Ένεχούς εις χήν έπιχείρησιν τού Αλμυρού Άποκορώνου. Ή χρο. 
νολογία αδιη συμφωνεί άπολύχως καί μέ όσα αναφέρει ό χοϋρκος ίσχορικος 
Ναϊμά, όσχις, έξισχορών χά νεγονόχα τού εχους εκείνου, αναφέρει περί εισβο
λής εις χήν επαρχίαν χών Σφακίων, ύποχαγής χών Σφακιανών καί χορηγήσεως 
συγγνώμης είς τούς ραγιάδες τής επαρχίας ταύιης. (βλ. Ναϊμά, χ. 4ος, σ. 372 
καί ύποσ. 3 είσαγ.). Αί πληροφορίαι δέ αύται συμπίπτουν καί μέ όσα λέγει ό 
χούρκος περιηγητής Έβλιά Τσελεμπή, όσχις αναφέρει όχι «όταν ό Μελέκ’Αχμέτ 
ΙΙασας ήχο Μ. Βεζύρης, διά φερμανιού τούτου έξεχωρήθη τό βακούφι ον τών Σφακίων 
εις τόν Δελή Χουσεΐν Πααίν», (βλ. Evliya Qelebi, χ. 8ος, σ. 538 καί ύποσ. 
3 είσαγ ). ΓΙερί τού Μελέκ Άχμέχ Πασά γνωρίζομεν δει άνέλαβεν ουιος χήν Μ. 
Βεζυρείαν χό 1650 καί καθηρέθη ιό 1651, (βλ. Hammer, χ. 3ος, σ. 361, 366 
καί Valiero, χ. 1ος, σ. 227). Έκ χούχων όλων συνάγεχαι όχι οί Σφακιανοί 
ήλθον είς συμφωνίαν μειά τού χούρκου αρχιστρατήγου Δελή Χουσεΐν Πασά 
κατά τό έτος 1648, δύο δέ έχη άργόχερον, ήχοι καχά χό" 1650, παρεχωρήθη ή 
επαρχία των ώς φέουδον είς τούτον. Έν συνεχείφ, ό χούρκος άρχισχράχηγος, 
προφανώς κατόπιν νέας συμφωνίας μετά τών Σφακιανών διά τής οποίας άνέ- 
λαβον οδχοι, άνιί τών άρχικώς συμφωνηθέντων χιλίων ρεαλίων, νά καταβάλ
λουν έτησίως πένχε χιλιάδες γρόσια, αφιέρωσε κατά τό 1658, όχε άνεκλήθη έκ 
Κρήτης, δι’ επισήμου ίεροδικασχικής πράξεως χήν επαρχίαν ιών Σφακίων είς 
χάς δύο ίεράς πόλεις Μέκκαν καί Μεδινάν, (βλ. χό κείμενον χοΰ άφιερωχηρίου 
έν «Κρητική Στοφ», τ. 2ος, σ. 173, ύπό χρονολ. 18 Ρεμπιουλαχίρ 1068, 
αντιστοιχούσαν προς χήν 5ην Ίανουαρίου 1658 καί ούχί πρός τό 1659 ώς έσφαλ- 
μένως άναφέρεται. 'Ομοίως χά έν μεταφράσει δημοσιευόμενα ένχαΰθα ύπ’ άριθ. 
15, 31, 33, 34 καί 38 έγγραφα. Πρβ. Παπαδοπεχράκην, σ. Ill, 112f 
154, 155, Ψ ι λά κ η ν, χ. 3ος, σ. 8, Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, 
σ. 268, 277, Π. Κ ρ ι ά ρ η, τ. 2ος (νέα έκδ.), σ. 33, 34, 35 καί 6 Προσθηκών 
καί ’Επεξηγήσεων). 9

9. — V a k f πληθ. Ε ν k a f, βακούφιον, έβκάφιον καί βακουφικόν σύστη
μα. Θεσμός τής μουσουλμανικής θρησκείας διά χοΰ όποιου όταν άκίνηχον χι, 
ή χωρίον ή καί έπαρχία ολόκληρος άφιεροΰτο πρός συντήρησιν εύαγοΰς χινός 
ιδρύματος ή αγαθοεργού τίνος σκοπού, άπέβαλλε χήν αρχικήν ιδιότητα κυριό- 
τητος καί έθεωρειχο ώς θειον κτήμα. Ό κάτοχος τού άφιερωθέντος ακινήτου 
δέν έκέκχηχο πλέον απόλυτον κυριότητα έξουσίας έπί τούτου, άλλ’ έθεωρειχο 
τρόπον χινά ένοικιασχής τούτου καί καχέβαλλεν ενιαύσιον μικρόν χί ένοίκιον 
(ί χ ζ α ρ έ) πρός χό καθίδρυμα, είς ό ήχο άφιερωμένον χό άκίνηχον. Μεταβιβά
σεις καί πωλήσεις χοιούχων άκινήχων έπεχρέπονχο, τού έκάσιοιε αγοραστού
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άναλαμβάνοντος την ύποχρέωσιν τής καταβολής τοϋ άρχικώς καθορισθέντος 
έτησίου ένοικίου πρός τό καθίδρυμα. Μετά τήν έκλειψιν των κληρονόμων τοΰ 
κατόχου τοϋ ακινήτου, έθεωρεϊτο τοϋιο ώς άδέσποτον (μ α χ λ ο ύ λ) καί περιήρ- 
χετο εις τήν κυριότητα τοϋ ευαγούς ιδρύματος, δπερ πάλιν έπώλει τοΰτο εις 
άλλον μέ τήν βακουφικήν του ιδιότητα. Τά βακούφια διεκρίνοντο ώς σουλτα- 
νικά, βεζυρικά καί ιδιωτικά, άναλόγως τής ίδιότητος τοΰ άφιερωτοϋ. ’Επί 
τουρκοκρατίας τό μεγιστον μέρος τής ακινήτου περιουσίας εΐχεν αποκτήσει τήν 
βαχουφικήν ιδιότητα, ιδιαίτεροι δέ νόμοι καί διατάξεις διεΐπον τό πολύπλοκον 
τούτο σύστημα, δπερ αποτελούν ίδιαν υπηρεσίαν εφθοσε νά εχη καί ιδιαίτερον 
ύπουργειον. Ό βακουφικός θεσμός είσήχθη έν Κρήτη ευθύς άμα τή άλώσει 
ιών Χανίων (1640) υπό τών Τούρκων, ότε διά τής μετατροπής των εκκλησιών 
εις μουσουλμανικά τεμένη, άψιερώθησαν πρός συντήρησίν των διάφορα μεμο
νωμένα άκίνηια καί χωριά. Ή επαρχία τών Σφακίων, ώς εϊδομεν (βλ. άνωτ. 
δποσ. 8), άφιερώθη διά τούς πτωχούς ιών δύο ιερών πόλεων. Οί κάτοικοι 
ιών βακουφικών τούτων χωρίων έθεωροϋντο προνομιούχοι καί άπελάμβανον 
('ορισμένων ασυδοσιών καί ελευθεριών, δέν κατεπιέζοντο 6έ τόσον δσον οί κά
τοικοι ιών μή βακουφικών περιοχών. Τό βακουφικόν ζήτημα άνεκινήθη κατά 
πρώτον έν Κρήτη κατά τό 1880 καί διεκανονίσθη κατά τό 1884, τελικώς δέ 
έπαυσε νά ύφίσταται ό θεσμός οΰιος έν τή νήσφ κατά τό 1901 διά τής μετα
τροπής τών βακουφικών ακινήτων εις κτήματα τελείας ιδιοκτησίας. (Βλ. σχε- 
τικώς περί τών προνομίων τών βακουφικών χωρίων Τ.Α.Η. Κώδ. 1ος σ. 121, 
ένθα διαταγή τού Τούρκου αρχιστρατήγου Γαζή Χουσεΐν Πασά, υπό χρονολ. 
1657, περί απαλλαγής από τής αγγαρείας καί έκτακτων φόρων τών κατοίκων 
τών βακουφικών χωρίων Πρασές καί Χοόρα Μοναστήρ Ρεθύμνης καί σ. 129 
φερμάνιον έκδοθέν έκ Κων)πόλεως ύπό χρονολ. 1658 υπέρ τής ιδίας ύποθέ- 
σεως G. A. Olivier, τ. 1ος, σ. 186, 388. R. Pas hie y, τ. 1ος, σ. 116 
καί περί νομολογίας τοΰ βακουφικοΰ θεσμού έν Δη μ. Νικολαΐδου, ’Ο
θωμανικοί Κώδικες, τ. 2ος, σ. 1117 καί 1261. Περί τοΰ έν Κρήτη βακουφικοΰ 
ζητήματος βλ. Ν. Σταυρά’κη, σ. 148, ύποσ. 2, Έφημερίς «Μίνως» Ηρα
κλείου, άριθ. φυλ. 6 τής 24ης’Ιανουάριου 1881, Ν. Κουσουρελάκη, Κω. 
δίκες Κρητικής Πολιτείας τ. 1ος, σ. 652 καί γενικώς περί βακουφίων έν Κρή- 
τη, V. Raul in, τ. 1ος, σ. 62 καί Ψιλάκην, τ. 8oc, σ. 17, 30, 57, 59 
71, 77). 10 *

10. — Ώς εξάγεται έκ τής μελέτης ιών ένταΰθα δημοσιευομένων έν μετα
φράσει έγγραφων, οί Σφακιανοί, πλήν τής παγίας ένιαυσίου εισφοράς τών 5000 
γροσίων καί τοΰ κεφαλικοΰ τονν φόρου, ε’ις τήν πληρωμήν τού όποιου ύπεβλή- 
θησαν άπό τοΰ 1690, (βλ. κατωτέρω ύποσ. 12), κατέβαλλον καί τόν φόρον τής 
δέκατης διά τό ύπ’ αυτών παραγόμενα προϊόντα, ύπέκειντο δέ καί εις τήν πλη
ρωμήν «τών λοιπών έν τφ οχεηκφ βιβλίφ άναφερομένων φόρων» (βλ. έγγραφον 
άριθ. 5). Οί φόροι ούτοι, άπετελοΰντο έκ τών έτησίως καταβαλλομένων 500 
γροσίοιν δι’ αξίαν” τροφίμων τού Μουτεβελή των (έφορου τού βακουφιού) καί 
διά τάς δαπάνας τών έν Κρήτη τεμενών τού άφιερωτοϋ Δελ-ή ή Γαζή Χουσεΐν 
Πασά. (βλ. έγγρ. άριθ. 10). Κατεβάλλοντο ομοίως καί έτερα 500 γρόσια έτη
σίως διά τήν διατροφήν τοΰ έν Κρήτη τοποιηρητοϋ τοΰ Μουτεβελή, εις τόν 
όποιον παρέδιδον καί «ποσότητα τινά σιτηρών και διάφορα αλλα τρόφιμα» καί 
200 πρόβατα (βλ. έγγρ. άριθ. 12). Πλήν τούτων κατέβαλλον καί τά νόμιμα 
γραφικά δικαιώματα καί άμοιβήν τινά εις τούς Τούρκους είσπράκτορας τών
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φόρων των, (βλ. Ιγγρ. άριθ. 24). Άντέτεινον βεβαίως πάντοτε οί Σφακιανοί 
εις τήν πληρωμήν τών έκτακτων τούτων επιβαρύνσεων, δέν έπετύγχανον όμως 
νά άπαλλαγώσι τούτων, παρά τήν ένεργόν έπέμβαοιν τής έφορου καί «προσιά- 
τιδο;» αυτών Φατμά χατούν, χανούμ σουλτάν, καί τάς έκάστοτε έκδιδομένας 
αύστηράς κυβερνητικός διατυγάς (βλ. σχετικώς καί τά ύπ' άριθ 30, 31, 33, 
30, 36, 38 καί 39 έγγραφα).

11. — ΟΒτω μεταφράζω τήν έν τφ ύπ’ άριθ. 20 έγγράφφ (Χάτ Χουμα- 
γιούν τοΰ 1745) διά προιτην φοράν άπαντωμένην ονομασίαν Surrei §eri. 
f e, διά τής οποίας άναφέρειαι εφεξής ή ύπό ιών Σφακιανών κατυβαλλομένιι 
έτησία εισφορά τών 5000 γροσίων πρός τάς δυό ίεράς πόλεις Μέκκαν καί Με- 
δινάν. Εις τά προηγούμενα έγγραφα ή εισφορά αύτη συναντάται ώς μ ο υ- 
καττά ή τζιζιγιέ, δηλ. κατ’ αποκοπήν φόρος ή κεφαλικός φόρος (βλ. 
έγγρ. άριθ. 5, 6, 10 καί 12). Ή 'Οθωμανική Αυτοκρατορία, έκ λόγων πολιτι
κής σκοπιμότητος, άπέστελλε καθ’ έκαστον έτος πρός τάς δύο ίεράς πόλεις διά
φορα πολύτιμα δώρα καί μεγάλα χρηματικά ποσά διά τό έν Μέκκα τέμενος 
τοΰ Κιαμπέ, τούς φυλάρχους καί πτωχούς τών δύο τούτων πόλεων. Εις τό 
άποστελλόμενον κομπόδεμα συμπεριελαμβάνετο καί ή έτησία εισφορά τών 5000 
γροσίων τής έπαρχίας τών Σφακίων, έκ τών οποίων διετίθεντο 3000 γροσ. διά 
τούς πτωχούς τής Μεδινάς καί 2000 γροσ. διά τούς πιωχούς τής Μέκκας, συμ- 
φώνως πρός τόν έν τφ άφιερωτηρίφ όρον τοΰ Τούρκου αρχιστρατήγου Γαζή 
Χουσεΐν Πασά (βλ. Κρητική Στοά τ. 2ος, σ. 174). Ή εισφορά αόιη τών 
Σφακίων κατηργήθη κατά τό 1884, ότε διεκανονίσθη τό έν Κρήτη βακουφικύν 
ζήτημα (βλ. Ν. Σταυράκην, σ. 147, ύποσ 1 καί περί τοΰ ‘Ιερού Λώρου έν 
Melimet Zeki Pakalin, Osmanli Deyimleri ve terimrleri, Istanbul 1954 έν 
λέξ. S u r r e). 12

12. — Οί Σφακιανοί μέχρι τοΰ 1690 κατέβαλλον πρός τόν έκάστοτε Μου- 
τεβελήν των (έφορον τοΰ βακουφίου) μόνον τήν άρχικώς καθορισθείσαν ύπό 
τοΰ Γαζή Χουσεΐν Πασά παγίαν έτησίαν εισφοράν ιών 5000 γροσίων καί τά 
λοιπά άλλα δοσίματα, περί ιών οποίων έγένετο προλαβόντως λόγος (βλ. ύποσ. 
10). “Επί έποχής όμως τοΰ Μ. Βεζύρου Κιοπρουλή ή Σεχίτ Μουσταφά Πασά 
(1690), έπήλθε μεταβολή είς τόν τρόπον είσπράξεως καί εις ιό έν γένει ούστη- 
μα τοΰ κεφαλικοΰ φόρου, όιε πάντες οί ραγιάδες, οΰιε αύιών τών κληρικών 
έξαιρουμένων, ύπεχρεώθησαν είς τήν καιαβολήν του. Είς τό κομισθέν τότε έπί 
τή περιστάσει ταύιη είς Κρήτην αύτοκρατορικόν χάτιον καί είς τό πρός τόν 
Δεφτερδάρην τής Κρήτης άπευθυνόμενον προσωπικόν συνοδευτικόν έγγραφον 
τοΰ Μ. Βεζύρου γίνεται ιδιαιτέρα μνεία περί καταβολής κεφαλικοΰ φόρου καί 
έκ μέρους τών ραγιάδων τής Κρήτης, τών έξηριημένων έκ τών δύο ιερών πό
λεων. Άπό τοΰ έτους λοιπόν 1690 καί ούχί από τοΰ 1770, ώς έσφαλμένως άνα- 
φέρεται (βλ ύποσ. 2), ύπεχρεώθησαν οί Σφακιανοί είς τήν καταβολήν καί τοΰ 
κεφαλικοΰ φόρου, όσιις μέ ιό «νέον σύοιημα· θά κατεβάλλετο πλέον είς τό Δη
μόσιον καί ούχί είς τόν έκάστοτε Μουτεβελήν τής έπαρχίας των). Βλ. Τ.Α Η. 
Κώδ. 7ος, σ. 21, 174 καί 176 καί έκ τών ένταΰθα δημοσιευόμενων έγγράφων 
τά ύπ’ άριθ. 5, 6, 9, 10 καί έφεξής μετά τό 1690 έγγραφα. Πρβ. καί Ρ ο c ο σ
ίτε, τ. 2ος, σ. 332, όστις άποβιβασθείς κατά τό 1739 είς τήν Χώραν ιών 
Σφακίων καί διερχόμενος έκ τής έδρας τοΰ Μουτεβελή ’Αγά (πιθανώς έκ τού χ. 
Άσκύφου) αναφέρει ότι: Wir sahen hieselbst sechs Oder sieben Grieclien,
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die starke Ketten um die Halse hatten. Dieses ist die Strafe dererjenigen, 
die eine Steuer, welche etwa eine halbe Krone betragt, nicbt bezahlen...».
11 tyi τής αλλαγής τοΰ φορολογικού ουστήματος βλ. Καισαρίου Δαπόν- 
τ ε, Ιστορία των συμβάντων κλπ έν Κ. Σάθφ, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3ος 
σ. 46. Tournefort, τ. 1ος σ 31, 381 καί τ. 2ος σ. 263. G. F.i n 1 a y, σ. 
25 κ.έξ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ Έλλην. Έθνους Άθήναι 
1887, τ. 5ος σ. 517, Cant emir, The History of the Othman Empire, 
London MDCCXXXIV, σ. 366 καί N. Σ ταυ ράκη v, σ. 192, ύποσ. 2, οπού 
ό πληθυσμός των Σφακίων άνερχόμενος, κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1858, εις 
984 φορολογούμενους ήτο υπόχρεος εις πληρωμήν 20.401 γροσίων στρατιωτι
κού φόρου, ώς είχε μετονομασθή ό κεφαλικός φόρος μετά τό Χάτ Χουμαγιούν 
τοΰ 1856. Πρβ. καί δσα άλογίστως αναφέρει ό Παπαδοπετράκης έν τή ίστορίφ 
του, σ. 111, 112, 114, 154 κ.έξ.

13. — Άπαντες σχεδόν οΐ τε ήμέτεροι καί ξένοι ιστορικοί καί περιηγηταί, 
όμιλοϋντες διά τό ίσχύσαν έν Σφακίοις διοικητικόν σύστημα κατά τήν μέχρι 
τοΰ 1770 τουρκικήν δεσποτείαν, όμοφώνως άποφαίνονται, άντιγράφοντες ενίοτε 
ό είς τόν άλλον, ότι οι Σφακιανοί έχαιρον ανεξαρτησίας, ότι ήσαν αυτόνομοι, 
ότι δέν εΐχον έξάρτησιν τινά άπό τούς Πασάδες τής νήσου, ότι ήσαν κράτος έν 
κράτει καί ότι μόνον μετά τήν άτυχή έπανάστασιν τοΰ 1770 ήναγκάσθησαν, ήτ- 
τημένοι πλέον, νά δεχθώσι τήν πλήρη τουρκικήν ύποτέλειαν. Βλ. Μ. Sava- 
ry, σ. 309, «Elle ne dependent en rien du Gouvernement des Pachas. 
La Sultane envoie un hotnme de confiance pour y commander et en re- 
cueillir les tribute». G. Olivier, τ. 1ος, σ. 392, «Les Sphachiotes avai. 
ent su conserver sous les Romains ...et sous les Turcs, leurs lois et leurs 
coutumes....ils n’ avaient point d’ agas; ils ne voyaient jamais chez eux
les agens du gouvernement turc; ils formaient, en un mot, une republi- 
que eti quelque sorte independante, lorsqu’ en 1769...». Pouquevillej 
τ. 1ος, σ. 37, «Le territoire de Sphakia, dans 1’ ile de Candie, est, de 
temps immemorial, autonome, ou regi par ses lois. a. 299, Tel est le 
cheflieu de la republique de Sphakia». Τ. K eight ley, τ. 1ος. σ. 240, 
«The Sphakiotes had maintained a total independence till the year 
1770...... Κριτοβουλίδου, σ. 61, «....διατηρών καί ίδιον είδος άριστοκρατι.
κοΰ πολιτεύματος...». Ρ a s h 1 e y, τ. 1ος, σ. XXII, «....who had preserved
amid their native mountains a wild independence...... Th. Gordon, τ.
Ιο;, σ. 303, There is one district on the south western coast which has 
always enjoyed a certain share of independence, though tributary to the 
Porte...». Κ. Παπαρρηγόπουλος, έν Πανδώρα, τ. 11ος, σ. 181, «Έπί 
μίαν έκατονταετηρίδα ούτε Άγαν, ούτε Καδήν είς τά όρη αύτων έδεχοντο....ώς
πρός δέ τά λοιπά ήσαν δλως έλεύθεροι καί αΰτονομούμενοι κατά τά πάτρια. Καί 
εδεησε νά έπελθωσιν αί μεγάλαι συμφοραί τής έπαναστάεεως...... Ψ ι λ ά κ η ς, τ.
3ος, σ. 8, "Οθεν επί μίαν έκατονταετηρίδα ούτε άγαν ούτε καδήν είχον παρ’ έαυ- 
τοις οί Λευκωρεΐται, δλως ελεύθεροι διατελοδντες καί κατά τά πάτρια αύτόνομοι. 
Μόνον έπί τής έπαναστάσεως τοΰ Δασκαλογιάννη.... Παπαδοπετράκης, σ.
114, Πρός τούτοις δέ λεγομεν καί ήμείς ότι οΰδεμία πολιτική ούτε θρησκευτική 
αρχή κατά τά συμβαλλόμενα είχε δικαίωμα έπί τής χώρας των Λευκωρειτών. Αυ
τοί έαυτούς διώκουν κατά τά ανέκαθεν είθισμένα αριστοκρατικούς καί τοσούτψ έγέ- 
νοντο σεβαστοί, ώστε ή χώρα των Λευκών Όρέων εθεωρεϊτο άλλοτρία ύπ’ αύτων
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καί κράτος έν κράτει δπάρχον». Πρβ. Ζαμπελίου καί Κ ρ ι τ ο β ο U; 
λ ί δ ο υ, σ. 277, Στ. Ξανθουδίδου, σ. 113, G. Ρ e r r ο t, ο. 180, V. 
Raul in, τ. 1ος, σ. 73, Ν. Καλομενοπούλου, σ. 272, Samuel Howe 
σ. 1233 καί αλλαχού) Έκ τής μελέτης τών παρ’ ημών δημοσιευόμενων νΰν εγ
γράφων εξάγεται ότι άλλως είχον τά πράγμιίτα ώς πρός τδ ΐσχύσαν έν Σφα- 
κίοις διοικητικόν σύστημα κατά την μέχρι τοΰ 1770 τουρκικήν περίοδον. Ήδη 
από τοΰ 1671 βλεπομεν έπιλυομένην κτηματικήν διαφοράν Σφακιανών έν τώ 
Ίεροδικείψ τοΰ Μ. Κάστρου (βλ. έγγρ. άριθ. 2), έπίσης κατά τό 1672 άναφέ- 
ρεται ή υπαρξις Σούμπαση (αντιπροσώπου τού Άγά), έγκατεστημένου έν ιή 
Χώρφ Σφακίων (βλ. έγγρ. άριθ·. 3). Σημειωτέον δτι ή έπαρχία Σφακίων, κηθ’ 
δ βακουφική περιοχή, είχε πάντοτε Μουτεβελή Άγαν, ή τόν αντιπρόσωπον τού
του, μετά τοΰ οποίου είχον πάντοτε δοσοληψίας οΐ κάτοικοί της (βλ. έγγρ. όριά. 
4). 'Από τοΰ 1690 δέ, μετά τήν έπιβολήν τοΰ κεφαλικοΰ φόρου, εόρίσκοντο οδ- 
τοι εις συχνοτέραν έπικοινωνίαν καί μετά τοΰ άνωτάτου οικονομικού υπαλήλ- 
λου τής νήσου (Δεφτερδάρη) καί τοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ Μουτεβελή Άγά, παρά 
τών οποίων καί κλητεύονται εις τό Ίεροδικεΐον τον Μ. Κάστρου, (βλ. έγγρ. 
άριθ·. 10 καί 12). Κατά τήν άπόβασιν τοΰ Μοτσενίγκου εις Χανιά (1692) βλέπο- 
μεν τούς προκρίτους τών Σφακίων νά προσέρχωνται εις Ρέθυμνον, οπού εις τύ 
συνελθόν έν τή οίκίφ τοΰ Τοπάρχου Μούσα ΙΙασά Ίεροδικοστικόν Συμβούλιον, 
συνυπόσχονται μεταξύ άλλων καί τήν καιαβολήν τοΰ κεφαλικοΰ φόρου (βλ. 
έγγρ. άριθ. 6). Εις έκδοθέν φερμάνιον τοΰ έτους 1720 άναφέρεται δτι «πάσαι αί 
δίκαι και αί εριδες τών κατοίκων διεκανονίζονιο απ’ ευθείας υπό τών Πασάδων 
τοΰ Χάνδακος, ανστηρώς απαγορευόμενης πάοης άναμίξεως καί έπεμβάσεως εις 
ταύτας εκ μέρους τών Πασάδων τών Χανιών> (βλ. έγγρ. άριθ. 15). Έπίσης καί 
είς τά ύπ’ άριθ. 25, 26, 27 καί 30 έγγραφα, βλέπει τις κατά πόσον τά Σφακιά 
δέν ήσθάνοντο τήν πίεσιν των τουρκικών άρχών καί κατά πόσον εύσταθοΰσιν 
αί περί αυτονομίας καί μή έξαρτήσεώς των έκ τών Πασάδωι καί τών Δεφτερ- 
δάρηδων τής νήσου. 'Από τής δημιουργηθείσης μετά τό 1690 καταθλιπτικής 
διά τούς Σφακιανούς καταστάσεως, δτε εδρέθησατ οΰτοι εις ήσσονα τών άλλων 
ραγιάδων τής νήσου κατάσιασιν, διά τής καταβολής έκ μέρους των καί τοΰ κε- 
φαλικοΰ φόρου, έξήγαγεν αυτούς ή κατά τό 1760 κατά πρώτον άναφαινομενη 
Μουτεβελίνα Φατμά χατούν, χανούμ σουλτάν (περί ής βλ. ύποσ. 15), ήτις πράγ
ματι διά διαφόρων φερμανίων και αύτοκρατορικών χατίων σ^υνέβαλε εις τό νά 
άνακουφισθώσιν οίκονομικώς οδτοι καί χορηγηθή ποιά τις έλευθερία είς τού
τους, (βλ. έγγρ. άριθ. 31, 33, 34, 35, 36 καί 38). Περί ύπάρξεως ‘Αγά έν τή 
έπαρχία τών Σφακίων καί τής έδρας τούτου είς τι τών πεδινών χωρίων 
(Άσκύφου ή Νίμπρου) βλ. R. Ρ ο c ο c k e, σ. 332, δστις κατά τό 1739 ανα
φέρει δτι «Da wir in das platte Land kamen, giengen wir bei dem Hau- 
se des Aga des Gebietes Sfachia vorbei. Dieser notliigte uns bei ihm ein- 
zukehren...... Περί δέ τών σχέσεων, μεταξύ τοΰ Μουτεβελή Άγά καί τών
κατοίκων τών βακουφικών χωρίων βλ. Ο 1 i ν i e r, τ. 1ος, σ. 186, 388 κυί 
Pash ley. τ. 1ος, σ, 116. 14

14. — Η περί έκχωρήσεως τής έπαρχίας τών Σφακίων ώς φεούδου είς τήν 
βασιλομήτορα Σουλτάναν, άναφέρεται κατά πρώτον, καθ’ δσον γνωρίζω, ΰπό 
τοΰ γάλλου περιηγητοΰ Savary, δστις περιηγηθείς τήν Κρήτην κατά τό 1779, 
παρέμεινεν έν αυτή έπί έν δεκαεξάμηνον. Όμιλών οδιος περί τών Σφακίων 
γράφει: «Ces montagnes sont un apanage que le Grand · Seigneur accor-
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de a la Sultane Valide» βλ. Savary a. 309). Άγνωστον πόθεν ήρύσθη τήν 
έσφαλμένην ταύτην πληροφορίαν 6 γάλλος περιηγητής. *0 ίδιος υποπίπτει εις 
παρόμοιον σφάλμα άναφέρων δτι τό χωρίον Μαγαρϊτες μετά τής πεδιάδος του, 
πυρεχωρήθη ώς φέουδον, εις τήν Βασιλομήτορα Σουλτάναν, ενώ τούτο είχε χο- 
ρηγηθή εις ιόν πορθητήν τοϋ Μ. Κάστρου Κιοπρουλή Άχμέτ Πασδν (βλ. Sa
vary, σ. 247). Προχωροΰντες χρονολυγικώς βλέπομεν νά γίνεται μνεία περί 
Σουλτάνας καί εις τό γνωστόν «Τραγούδι τού Δασκαλογιάννη», τό συνταχθέν 
Οπό τοΰ σφακιανού τυροκόμου Μπάρμπα - Παντζελιοϋ κατά τό 1786. (Βλ. 
Μπάρμπα -Παντζελιοΰ, Τό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη. “Εκδοσις 
Βασ. Λαούρδα) :

Καί Σφακιανος δοσίματα δεν εδιδε ποιες τον
κι’ ο Βασιλιάς τά χάριζε χατίρι της νεί'ές του. σ. 39, στ. 717 - 718 
Νά γράψω ’νώ τού Βασιλιά καί σεις εις τη Σουλτάνα, 
πού οάς αγάπα σαν παιδιά δίχως κιανένα πράμα.

σ. 39, στ. 721 - 722

’Εντεύθεν, ιός φαίνεται, ήρύσθησαν καί οί μεταγενεστέρους γράψαντες περί Σφα' 
κίων. (Βλ. Ζαμπελίου καί Κριτοβουλίδου, σ. 278, Κριτοβουλί- 
δου, σ. 61, Καρόλου Μένδελσων Βαρθόλδη, Οί περί ελευθερίας 
τής Κρήτης αγώνες, σ. 7, Στ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ ο υ, σ. 114, G. Perrot. ο. 
186, V. R a u 1 ί η, τ. 1ος σ. 73, Ψ ι λ ά κ η, τ. 3ος, σ. 8 καί Παπαδοπε- 
τράκην, δστις μολονότι έν σελ. 111 τής ιστορίας του λέγει δτι ό Σουλτάνος 
«έδωρήσοιτο έκείνφ (εις τόν Γαζή Χουσεΐν Ιΐασάν) ώς χιμάριον χά Σφακιά». έν 
σελ. 155 όμως, επανερχόμενος έπί τοϋ θέματος, σημειοϊ δα «Πράς χιμήν δ’ αυ
τής (τής ρεθυμνίας χριστιανής σουλτάνας Εϋμενίας Βεργίτση) έδώρησεν δ Σουλ
τάνος ώς ίδιον αύτής χιμάριον καί τό χωρίον τής γεννήσεώς της Μαργαρϊται, κα
θώς και τό έπισημότερον μέρος τής παχρίδος της χά Σφακιά, όπως ώσιν υπό χήν 
άμεσον αϋχής έςουσίαν καί κυριότητα...... Ή περί βασιλομήτορος ύπόθεσις, δη-
μιουργηθεΐσα μάλλον έκ τοϋ τίτλου τής Φατμά χατούν, ήτις ώς θυγάτηρ Πριγ- 
κηπίσσης εφερεν καί αΰιή τόν τίτλον «σουλτάν» δηλ. πριγκήπισσα», άποδει- 
κνύεται άβάσιμος καί αστήρικτος Τά Σφακιά, ώς γνωστόν, έδωρήθησαν ώς τι- 
μάριον εις τόν τοΰρκον αρχιστράτηγον Γαζή Χουσεΐν Πασά (βλ. τά ύπ’ άριθ· 
5, 10, 12, 15 κ.εξ. έγγραφα καί χήν ύποσ. 8). 15 16 17 18 19 20

15. — Ή Φατμά Χατούν, χανούμ σουλτάν, είχε πατέρα τόν βεζύρην Μου- 
στυφά Πασάν, υιόν τοϋ Γαζή Χουσεΐν Πασά καί μηχέρα χήν πριγκήπισσα Σα- 
λιχά, ήτις ήχο θυγάχιιρ ιού Σουλτάνου Άχμέχ Γ\ Αυτή άποκαλεΐ πάντοτε πάπ- 
πον της ιόν Γαζή Χουσεΐν Πασάν. (Βλ. περί αυτής καί ιών τέκνων τοϋ Γαζή 
Χουσεΐν Πασά, Τ.Α.Η. Κώδ. 62, σ. 353 τού 1735. Κώδ ’Αφιερωτηρίων σ. 129 
τού 1758 καί έκ τών ενταύθα δημοσιευομένων έγγράφων τά ύπ’άριθ. 31, 34 καί 
38. ΙΙρβ. καί Hammer, τ. 4ος, σ 252 καί 438 καί ύποσ. 89 τών έγγράφων).

16. — Βλ. τά ύπ’ άριθ. 31 καί 33 έγγραφα.

17. — Βλ. τό ύπ’ άριθ. 6 έγγραφον.

18. — Βλ. τά ύπ’ άριθ' 19, 20 καί 30 έγγραφα.

19. — Βλ. τά ύπ’ άριθ. 26, 39 καί 40 έγγραφα.

20. — Ό άνώτατος έπί τών οικονομικών ύπάλληλος τής νήσου.

31. — Βλ. τά ύπ’ άριθ. 43 καί 44 έγγραφα.
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.
Κώδ. 1ος σ. 78

ΤΩ Κριτά.
Ό Μουσλή αγάς, Βοϊβόδας 1 τής πόλεως Ρε&ύμνης, ένήγαγεν ενώ

πιον τον Ίεροδικαστ ικοΰ τούτον Συμβουλίου την έκ τον χωοίου Σελλι - 
Σοφίαν φόρον υποτελή και κατέβεσεν έπ'ι παρουσία της τά άκόλουβα :

Την Σοφίαν τ αυτήν μετέφερεν δ εκ τών χαϊντούτηδωνΒ ληπτών τής 
’Επαρχίας Σφακίων Μπούρμπαγης φόρου υποτελής κα'ι την εγκατέαιη- 
οε εις τό χωρίον Σελλι, όπου και συνευρίσκεται μετ’ αυτής χωρίς νά 
την νυμφευϋή. Κατέρχεται δέ ουτος συχνά έκ τών δρέων και παραλαμ- 
βάνων μετ' αύτοϋ την Σοφίαν άπέρχεται πάλιν είς τά όρη, όπου μετά 
παραμονήν ολίγων ημερών την έπαναφέρει εις τδ χωρίον. ’Επειδή έ- 
πληροφορήθην πάντα ταϋτατήν προσήγαγον ενώπιον του ‘Ιεροδικαση- 
κοΰ τούτον Συμβουλίου και αίτονμαι όπως έρωτηίλή αΰτη και τής έπι- 
βλη&ή ή υπό τοΰ 'Ιερόν Νόμου Ιπιβαλλομένη τιμωρία, έρωτηόοΰν δε 
συνάμα και οι κάτοικοι τοΰ χωρίου Σελλί και καταχέσουν περ'ι τής δι 
αγωγής της.

Κατόπιν τούτων ήρωτήσαμεν τήν έναγομένην ήτις είπε τά εξής :
Με μετέφερε κάποιος φόρου υποτελής έκ Σφακίων καί με έγκατέ- 

ατησε είς τό χωρίον Σελλί. Μου εΐχεν είπή ότι έλά με στεφανωτή, ήρ· 
χετο δέ τακτικά και σννευρίσκετο μετ’ εμοΰ.

Έζητήσαμεν είτα πληροφορίας περί τής διαγωγής τής Σοφίας 
από τους κατοίκους τοΰ χωρίον της, από τον εν ένεργεία απαχήν 1 τοΰ

') Λ- σλαυική χρησιμοποιουμένη υπό τών Τούρκων μέ τήν έννοιαν τού άστυ- 
νόμου, τοΰ αρχηγού, οπλαρχηγού καί διοικητοΰ. Ό τίτλος ουτος άπενέμετο άλ
λοτε είς τούς ηγεμόνας τής Βλαχίας καί Μολδαβίας. Έχρηοιμοποιεΐτο επίσης 
καί μέ τήν έννοιαν τού Μουτεβελή ’Αγά (έφορου αφιερωμένων ακινήτων), τοΰ 
τελώνου καί τοΰ είσπράχτορος τών δημοσίων φόρων. Είς τάς νήσους τοΰ ’Αρ
χιπελάγους ό τίτλος ουτος έχορηγείτο είς τόν τοΰρκον ή έλληνα είσπράκτορα, 
δστις ήτο επιφορτισμένος μέ τήν έμπέδωσιν τής δημοσίας τάξεως καί τήν έφαρ 
μογήν τών έπιβαλλομένων υπό τού ’Ιεροδίκου ποινών. ’Ενταύθα μέ τήν έννοιαν 
τού αστυνόμου τής πόλεως Ρεθύμνης. (Βλ. Τ.Α.Η. Κιόδ. Ιος, σ. 122, Διαταγή 
διορισμού Βοϊβόδα Ρεθϋμνης ύπό τού τούρκου ’Αρχιστρατήγου (1657) Βλ. καί 
τά δημοσιευόμενα ενταύθα ύπ’ άριθ. 34, 36 καί 38 έγγραφα. Πρβ. G u i lie- 
tie r e, σ. 116. Olivier, 1ος, σ. 165).

’) X. επαρχίας Ρεθύμνης.
8) Α. ούγγρ. ληστής.
*) Ή κατώτερα τάξις τών εφίππων τιμαριωτών. Έν καιρώ ειρήνης διαμέ- 

νοντες είς τό τιμάριόν των άνελάμβανον τήν είοπροξιν τής δέκατης καί τών 
λοιπών αμέσων φόρων, τελούντες συνάμα συμβολαιογραφικά καί αστυνομικά
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χωρίου Χουσεϊν Βέην, από τον Παπα Γιαχονμήν, τον Πανα Γιακον- 
μήν, τόν Κωνοταντήν Βάτην, τον Άνδρονλήν, Μιχάλην, Δημήτρην, 
Νιχόλαν καί Γιάννην, οΐτινες κατέθεσαν τά έξης:

Ή Σοφία είναι από ξένην επαρχίαν, όέ)' φαίνεται καλής διαγωγής, 
την έφερε και την έγκατέστησε οτδ χωρίον μας είς φόρου υποτελής 
Μπούρμπαγη; ονομαζόμενος, από τούς χαϊντοντηδες ληοτάς. Μας είπε 
ότι και εγώ θά έλθω να εγκατασταθώ εις τό χωρίον σας. Άφ’ ου διέ- 
μεινεν δλίγας ημέρας μαζν μας, άνεχώρησεν έπειτα πάλιν με την Σο
φίαν εις τά δρη, όπου περιφέρεται πάντοτε και διαπράττει ληστείας. 
°Οταν δε άπεκαλνφθη ή διαγωγή του αν τη, έφυγε καί έξηφανίσθη.

Μετά την κατάθεσιν ταύτην κατεγράφησαν πάντα ταΰτα φδε τή αι
τήσει τον Βοϊβόδα, άρχάς τον μηνός Τζεμαζίελεβελ τον έτους χίλια 
εξήκοντα εννέα 5.

01 μάρτυρες : Ίσα Τσελεμπή υίός Έγιοΰπ, Χασάν Βέης νιος 
Άβδουλλάχ, ’ Αχμέτ βέης Δραγονμάν6, Ίμπραχ'ιμ νϊός Άλή, Άλής 
υπηρέτης, Γιονσονφ Βέης διερμηνεύς '.

2.
Κώδ. 8ος, (3ος) σ. 74.

Ό Φράντζας υίός Γεωργίου έκ του χωρίου Θόλος3 * 9 τής ’Επαρχίας 
Σφακίων Νήσον Κρήτης και δ Μανώλης υίός Μισελή έκ τον χωρίου 
Βάρδενα0 τής ίδιας ’Επαρχίας, φόρου υποτελείς, έμφανισθέντες ενώ
πιον τον 'Ιερόν τούτου Συμβουλίου ήγειραν αγωγήν κατά τον έκ τον 
χωρίου Άνώπολις Καπετάν Κατσόνη υιού Γεώργη και Μίγλη υίυν 
Γιάτνη και κατά τοΰ έκ τοΰ χωρίου Ραγκά10 Μανονσου νίοϋ Σήφη 
και κατέθεσαν επί παρουσία των τά ακόλουθα:

Οι αμφιθαλείς αδελφοί Γεώργης και Μισελής, πατέρες ημών εΐχον

καθήκοντα. Κατά τόν Κρητικόν Πόλεμον άπεστάλη μέγας αριθμός σπαχήδων 
εΐ, τήν νήσον, ώνομαζονιο δέ Zeytun Si/Mhisi, δηλ. τιμαριούχοι έλαιοδένδρων 
έκ τοΰ είδους τοΰ χορηγούμενου είς αυτούς τιμαρίου. (Βλ. Naima, 4ος, σ. 
180 καί αλλαχού, Evliya Q e 1 e b i, 8ος σ. 380. Περί σπαχήδων βλ. γε- 
νινώτερον Ρ a k a 1 i n, έν λ. Sipahi καί Άμβρ. Φραντζή, 1ος σ. 3, ΰποσ. 2).

6) 14 Ίανουαρίου 1659.
“) Dragutnan.
’) Tercjman.
s) Συνοικισμός τής Χοίρας Σφακίων. Ύπό Ψιλάκη, 3ος, σ. 115 άναφέ- 

ρεται ώς χωρίον.
9) Άράδαινα.
10) ’Ανύπαρκτον σήμερον χωρίον, πιθανώς έγκαταλειφθέν. Περί έγκατα- 

ληφθέντων τοιούτων χωρίων βλ. Π α ττ α δ ο π ε τ ρ ά κ η ν, σ. 12, 12 καί Ψι
λά κ η ν, 3ος, σ. 115.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



240 Νικ. Σχαυρινίδου

είς την κατοχήν των επικοίνως ένα αγρόν εκτάσεως δεκαπέντε μουζον 
ρίων " ππόρον, κείμενον εν τή τοπο&επία «Λάκκος» τον χωρίου Ρί
ζαν ”, υπαγόμενου είς την ρηβεΐααν 'Επαρχίαν, πυνορενομένον εκ δύο 
μερών με άγραν τοΰ ανωτέρω άναφερ&έντος Μανοϋπου, με δμοιαν Κα- 
πετάν Μανώλη και με άγρόν θεοδωρή άπο τής άλλης πλευράς. Καίτοι 
δε με τα τον ύάνατον αυτών δ άγρός οντος ώφειλε νά είχε περιέλάη είς 
την κατοχήν μας οί ρηθέντες Καπετάν Κατοόι ης, Μισελής καί Μανοΰ- 
οος παρανόμως κατέχουσι καί νέμονται αυτόν. Αίτουμεϋα δπως έςε- 
ταα&ή ή υπόδεσις ανιη καί μάς άπονεμηίλή τό δίκαιον.

Ήροπήσαμεν τους εναγόμενους Καπετάν Κατσόνην, Μισελήν καί 
Μανονσον, οίΊινες άπήντησαν δ τι τον περιγρα γέντα άγρόν, λόγω τοΰ 
δτι ήτο άδέοποτος μάς έδτοπαν προ εικοσαετίας διά τίτλου οί Κασίμ 
’Αγάς, Μεχμετ 'Αγάς καί Τουράκ βέης, οΐιινες κατ' εκείνην την έπο- 
χήν ήσαν Ιδιοκτήται τούτον.

Κατόπιν τούτον εδώσαμεν τον λόγον είς τους ενάγοντας Φραντζάν 
καί Μανώλην, οΐτινες έκαστος Ιδιαιτέρως έπεβεβαίωταν rd ϋπό των 
εναγόμενων λεχ&έντα.

Άποφαινόμείλα δΰεν δτι λόγω παρελεύσεως πολλοϋ χρόνου απαγο
ρεύεται ή άνευ ειδικής άδειας έκδίκααις ύποίλέσεως άγροϋ, δστις επί 
δέκα έτη διετέλει, άνευ δχλήαεως, εις την κατοχήν άλλ.ου, συνεπώς ά- 
πηγορεύααμεν είς τούς ενάγοντας νά άσχολ.οΰνται με την διένεξιν ταύ- 
την.

Tfj αιτήσει κατεχωρίσίλη ή πράξις αυτή ώδε τή δέκατη ένάτη Τζε- 
μαζίελαχίρ τοΰ έτους χίλια δγδοήκοντα δύο“.

Οί μάρτυρες : Άλή Τσελεμπή υιός ’Αβδουλλάχ, Μεχμετ μπεο'ε νιος 
Βελή διαγγελεύς, Ρετζέι Βέης υιός Άλ,ή, Χουσεϊν Τσελεμπής κλπ.

Ιίο;δ 167ος, (1ος) σ. 34,
3.

’Ενεφανίσΐλησαν ενώπιον τοΰ 'Ιεροδικαστικοΰ τούτου Συμβουλίου 
ή Ζάμπιά τό γένος Άντώνη καί ό πρεπβύτερος υιός ταύτης Γεώργης, 
ή μεν σύζυγος ό δε νόμιμος υίός τοΰ εκ τοΰ χωρίου ’Αισιπάδες τής * 13

*’) Μέτρον σιχηρών άκαΟορίσχου βάρους καί καχομεχρήσεως έπιφανείας 
άναλόγως χής ποιόχηχος τοΰ εδάφους. Σχεχικώς βλ. Σ χ. ΞανΌουδίδουι 
Ή Ένεχοκραχία έν Κρήΐχι, σ 139, 164. Μ. Χουρμυύζη Βυζανχίου, σ. 
34. Spratt, 1ος, σ. 381. Naim a, 4ος, σ 373, Evliya Qelebi, 8ος 
σ. 651.

13) Άγνωσχον χωρίον, ίσως νά πρόκειχαι περί χοϋ Γύρος η Ζιρρ, συνοι
κισμών χής Ανωπόλεως. 13λ. Ε.Ε.Κ.Σ., 2ος, σ. 272,

“) 13 Όκχωβρίου 167J.
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ΠIN. Ε'

Σφακιανός τοξότης. ΕΙκών ληφΟεϊσα εκ τοϋ είδιι-οΰ περί ενδυμασιών βι
βλίου ιοϋ C es a r e V e c e 11 i o, Costumes anciens et modernes. Pa

ris MDCCC.LX σ 406, ένθα καί πλήρης περιγραφή τής ενδυμασίας.
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ΠΙΝ. XT'

^φιικιηνή ή χωρική τής Κρήτης. Είκών ληφθεϊσα έκ τού ειδικού περί έν- 
δυμοοιών βιβλίου τού C e S are V e c e 11 i ο, Costumes anciens et mo- 
dernes,-Paris MDCCC.LX σ. 407. ένθα καί περιγραφή τής ενδυμασίας.
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Επαρχίας Μονοφαταίον προερχόμενου καί εν Νέφς Σφακιά 14 15, διαμε
ρίσματος Χανιών, άποϋανόντος Σταμάτη υιόν Θεοδωρή και κατέ&εσαν 
επί παρουσία των Σταμάτη υιόν Νικόλα, Φραγκιό, υίοϋ Γεώργη, Γιάν
νη υίοϋ Μούρη, Γιάννη νιοϋ Μανιοϋ καί Νικηφόρου υιόν Θεοδοτρή, 
κατοίκων επίσης Νεφς Σφακίων, παρισταμένων αυτοπροσώπως διά 
τον εαυτόν των καί ώς πληρεξουσίων επιτρόπων εκ μέρους τοϋ Καπε- 
τάν Πύργον, Καπετάν Πόλου, Καπετάν Φάτζον, Καπετάν Μανώλη, 
Καπετάν Φραδίκα, Καπετάν Μπίζη, Καπετάν Π (όλη Μοράκη, Καπε
τάν Τζοβάνι, Καπετάν Βονρομανώλη, Καπετάν Νικόλα καί Καπετάν 
Νικηφόρου τά άκόλονΰα :

Δηλοϋμεν δτι δ άποίλανών προ έπταμήνου Σταμάτης εφονεύϋ·η εν 
τφ δωματίω του Έμποϋ Μπεκήρ μπεσέ, Σονμπααη16 τον χωρίου 
Νεφς Σφακιά. 'Ο φόνος οντος δέν διεπράχ&η παρά των κατοίκων τοϋ 
εν λόγω χωρίου, ώς εκ τούτου δε ονδεμίαν έ'χομεν άπαίτησιν παρ’ αυ
τών ούτε εγείρομεν αγωγήν τινά κατ’ αυτών λόγω φόρου αίματος.

Ταντα ΐερονομικώς έπικνρω&έντα κατεχωρίσϋησαν τη αιτήσει ώδε 
τη έννάτη τον μηνδς Ρεμπιονλ,αχίρ τοϋ έτους χίλια δγδοήκοντα τρία'".

Οι μάρτυρες : Ό διακεκριμένος προεστώς Ραμαζάν άγας υίδς Έλ 
χάτζ ’Αχμ'ετ κλητήο, Άχμέτ Έφένδης υιός ’Αλή, ό επίλεκτος μεταξύ 
των ομηλίκων τον Ραμαζάν ’Αγάς υιός Άβδονλλάχ, Άλή βέης υιός 
5Αβδονλλάχ, Γιουσονφ μπεσε υιός Άβδονλλάχ κ.λ.π.

4.
Κώδ. 27ος, (5ος) σ. 81.

Ένεφανίοΰησαν ενώπιον τοϋ 'Ιεροϋ τούτον Συμβουλίου οι έκ των 
εν τή νήσφ Κρήτη βακουφικών αφιερωμάτων τοϋ αειμνήστου καί αοι
δίμου Σονλτάν Ίμπραχίμ Χάν 11, έφ’ ου ή αφεσις των αμαρτιών, ρα·

14) Ήτοι ή κωμόπολις Κασχέλλι ή Χώρα Σφακίων ή Μπρόσνιαλος.
15) ’Ανθρωπος χοΰ Βοϊβόδα ή τοϋ Μουχεβελή ’Αγά ή χοΰ ’Αγά (τιμαρι

ούχου) τοΰ χωρίου ή χής βακουφικής περιοχής, αντιπροσωπεύουν αυτόν καί έκτε· 
λών χά ίδια μέ αυτόν χρέη. Έ·'ίοτε καί ό Μουιεβελή ’Αγάς έλέγεχο Σούμ- 
πασης (βλ. λ. Βοϊβόδας ΰποσ. 1). Ό χής πόλεω; Σούμπασης έφρόνχιζε διά τήν 
καθαριότητα καί έπιδιόρθωσιν των οδών καί την καχεδάφισιν, έν συνεννοήσει 
μεχά τοϋ άρχιτέκχονος χοΰ δημοσίου (Χασσά - Μεϊμαρή), των έχοιμορρόπων 
κτιρίων. Τάς νύκτας παρηκολούθει μετά των άνδρων του τούς κακοποιούς, 
συλλαμβάνων καί τιμωρών αυτούς. Βλ. Mahmut §efket Pa§a,Te- 
§kilati Askeriye, 1ος, σ. 60, P a k a 11 n, έν λ. Suba§i, Olivier, 1ος o. 
285 καί 386. Tournefort, 1ος, σ. 71.

,e) 26 ’Ιουλίου 1672.
”) Εξ άγνοιας ή έκ παραδρομής τοϋ γραφέως τοϋ Ιεροδικείου σημειοΰν- 

χαι ένχαϋθα τά Σφακιά ώς άνήκονχα είς χά αφιερώματα των έν Κρήτη χεμε- 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 16
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γιάδες τών Σφακίων Τζοβάνης νίός Γιάννη, Κασούλης νιος Βάρδα, 
Πώλος νίός Μοράκη, Νικολός νίός Πέρου, Καζζανέρος υιός Νικηφό
ρου, Μιχάλης νίός Γιάννη, Μανώλης Μ αν ιά, Λόδης νίός Ξηρούχη, 
Γεώργης νίός Καταούλη, Ξηρούχης νίός Μιχάλη καί Δράκος νίός Γε· 
ώργη φόρου υποτελείς, παριοτάμενοι αυτοπροσώπως διά τον εαυτόν των 
καί ώς πληρεξούσιοι επίτροποι διά την κατωτέρω ύπόϋ·εοιν έκ μέρους 
των λοιπών γνωστών ραγιάδων τοΰ ώς εϊρηται βακονφικοΰ αφιερώμα
τος καί κατέ&εοαν με την έκτεέλειοαν Ιδιότητά των έπί παρουσία τοΰ δια
κεκριμένου Σπαχή ia ’ Αβδουλλάχ ’Αγά νίοϋ ’Αβδουλλάχ, Μουτεβελή ί3 
τοΰ προαναφερίλέντος βακουφίον τά άκόλουέΔα ;

Ό Μουτεβελης ’Αβδουλλάχ ’Αγάς είσέπραξε παρ’ ημών επακριβώς 
καί ανελλιπώς την δεκάτην καί τους φόρους τών έτών χίλια δγδοήκον- 
τα δύο καί χίλια δγδοήκοντα τρία, τους οποίους ύποχρεονμε&α νά πλη- 
ρώναψεν είς τό Βακουφίον. Έπληρώσαμεν καί παρεδώσαμεν αντω 
ταΰτα επακριβώς. Ονδεμία αύ&αιρεσία τοΰ είρημένου Μουτεβελή έαη- 
μειώ&η. Τον εύγνυτμονοΰμεν καί εΐμεάα ευχαριστημένοι από αυτόν. 
Τόσον ήμεις δαον καί οί έντολοδόται μας δέν έχομεν ούδεμίαν διένεξιν 
ούτε αγωγήν τινά κατ’ αύτοΰ δΓ οίανδήποτε αΙτίαν 20.

Έπικυρωϋέντων τών λεγομένων των τούτων κατεχωρίσϋησαν ταϋ- 
τα τη αινήσει φδε τη δεκάτη τετάρτη ήμερα τοΰ μηνός Ζηλκααδε τον * 1

νών τοΰ Σουλτάν Ίμπραχίμ. Ή επαρχία των Σφακίων, ώς γνοιστόν, έξεχωρή- 
θη ώς φέουδον εις τόν ιοϋρκον αρχιστράτηγον Δελή η Γαζή Χουσε'ίν Πασά 
(βλ. οχετικώς ύποσ. 8 τής εισαγωγής).

1S) Βλ. ΰποσ. 4 τών εγγράφων.
,9) Τό πρόσωπον δπιρ, σομφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άφιερωτηρίου, 

άνελάμβανε τήν διαχείρισιν, τήν επιστασίαν καί διεξαγωγήν τών υποθέσεων 
τών άφιερωθέντων δι’ άγαθοεργόν τινά σκοπόν ακινήτων ή περιοχής τινός. Ή 
θέσις αίίτη διετηρεΐτο, ώς έπί τό πλεϊστον, μέχρι τοΰ θανάτου του υπό τοΰ ά- 
φιερωτοϋ καί έπειτα, άναλόγως τής έν τφ άφιερωτηρίιμ διαλαμβανόμενης δια· 
τάξεως, περιήρχετο είς τούς έξ άρρενογονίας καί θηλυγονίας κληρονόμους του. 
Ό Μουτεβελής, έν περιπτυίσει μή μονίμου έγκαταστάσεώς του έν τή περιφε
ρείς τών άφιερωθέντων άκινήτων, ήδύνατο νά διορίζη άντιπρόσωπόν του, ώς 
είνσι ό έν τφ παρόντι έγγράφιρ άναφερόμενος ’Αβδουλλάχ ’Αγάς. Τήν θέσιν 
τοΰ Μουτεβελή τών Σφακίων διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου του ό άφιερωτής 
Γαζή Χουσεΐν Πασάς, μετά τόν θάνατον δέ τούτου, συμφο'ννως τφ άφιερωτη- 
ρίφ του, περιήλθεν αΰιη είς τόν υιόν του Μεχμέτ. (Βλ. Κρητική Στοά, 
τ. 2ος, σ. 171 τούς ορούς τοΰ άφιερωτηρίου τοΰ Γαζή Χουσεΐν Πασά, καί έκ 
τών ένταΰθα δημοσιευομένων εγγράφων τά ΰπ’ άριθ. 5, 10, 12, 15, 51, 34 κέξ. 
έγγραφα περί τώι κληρονομινφ δικαιώματι Μουτεβελήδων τών Σφακίων καί 
Pakalin, ένθα άνωτ , γενικώς περί μουτεβελήδων έν λ. Mutevelli).

ao) Περί τών υφισταμένων σχέσεων μεταξύ τών κατοίκων βακουφικής πε
ριοχής καί τοΰ Μουτεβελή ή τοΰ άντιπροσώπου αύτοΰ, βλ. έν O.livier, τ. 
1ος, σ. 186, 388 καί Pashley, τ. Ιος, σ. 116,
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έτους χίλια δγδοήκοντα τέσσαρα2'.
ΟΙ μάρτυρες : Όμερ ’Αγάς νιος Χιζίρ, ΧοναεΧν βέης υιός Άβ- 

δουλλάχ, Γιουαοΰφ μπεσε νιος Άβδονλάάχ, Χουοειν βέης υιός Μου- 
οταφά, Άβάζ βέης νίός Άβδονλλάχ.

5.
Κώδ. 7ος, (8ος) σ. 113.

’Απευθύνεται προς τον Μονχαφίζην22 του Χάνδακας (δεν άναφέ- 
ρεται τό όνομα).

Γενέοθω νμϊν γνωοτόν 8τι ό μεγαλόδωρος και ενδοξότατος Μεχμέτ, 
ου άπειρον τό κλέος, δι’ αναφοράς τον άπευθυνθείαης προς την υψη
λήν μου αύτοκρατορικήν αυλήν, μοι γνωστοποιεί οτι τυγχάνει νομίμως 
διωρισμένος εκ μέρους τον πατρός του βεζύρου Χουσεΐν Πασά και άνε- 
γνωριομένος δι’ αύτοκρατορικοϋ μπερατίου μουτεβελής 23 των εις ιάς 
δύο Ιεράς πόλεις Μέκκαν και Μεδινάν άφιεροτμένοον και εν τώ Κτη- 
ματολογίφ αναφερομένων χωρίων τής ’Επαρχίας Σφακίων νήσον Κρή
της. 'Ως όμως τώ γνωστοποιεί ό εν τη νήαφ ταύτη αντιπρόσωπός τον 83 
οι κάτοικοι των βακονφικών τούτων χωρίων έναντιοΰνται εις τήν κα
ταβολήν τής δεκάτης των ουγκομιζομένων νπ’ αυτών σιτηρών και λοι
πών δημητριακών προϊόντων, των παραγομένων εις τους καλλιεργού
μενους αγρούς των χωρίων των, ώς και εις τήν πληρωμήν των λοιπών 
εν τω σχετικφ βιβλίω άναφερομένων φόρων των, διϊσχνριζόμενοι οτι 
«ό κεφαλικός μας φόρος είσπράττεται ήδη παρά τον Δημοσίου, συνε
πώς δέν νποχρεούμεθα νά πληρώνοομεν εις τό Βακούφιον ούτε δεκά- 
την ούτε άλλους φόρους».

’Επειδή αιτεΐται οΐηος τήν εκδοοιν αύτοκρατορικοϋ μου ορισμού 
δι’ ον νά νποχρεοϋνται οί κάτοικοι των βακονφικών τούτων χωρίων 
εις τήν καταβολήν, εκτός του κεφαλικοϋ φόρου, καί τής δεκάιης ώς 
και τών λοιπών εν τώ σχετικφ βιβλίφ άναφερομένων φόρων, ώς εκ 
τούτον, επ'ι τφ τέλει άπαγορεύαεως πάσης έξωθεν άναμίξεως, εντέλλο
μαι άμα τή λήψει τής παρούσης διαταγής μου δπως, εφοδιαζόμενοι δι’ 
αντιγράφου δεόντως υπογεγραμμένου και έσφραγ ισ μενού, έξαχθησομέ- 
νου εκ τού Νέου Βιβλίου τού Κτηματολογίου, έξετάσητε τήν ϋπόθεσιν 
ταύτην καί, εάν πράγματι έχη αύτη ώς άναφέρεται εν τή ϋποβληθείοη 
αιτήσει, φροντίσητε δπως είσπραχθοϋν παρά τών κατοίκων τών βα
κονφικών τούτων χωρίων πλήν τού κεφαλικοϋ φόρου και ή δεκάτη * **)

*’) 10 Φεβρουάριου 1674.
”) Διοικητής οχυρωμένης πόλεως.
**) Βλ. τήν ΰπ' άριΦ. 19 ύποσ, τών εγγράφων.
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ιών υη’ ανιών συγκομιζομένυτν σιτηρόόν καί δημητριακών ώς και πάν
τως οϊ λοιποί άλλοι φόροι, μη έπιτρέποντες εις τους ραγιάδες τούτους, 
παρά τά κατακεχατρισμένα εν τώ Κτηματολογίω νά προβάλλουν αστή
ρικτους δικαιολογίας καί να προβαίνουν είς έριδας καί φιλονικίας. 
ΕΙς ούδένα νά επιτρέψητε την δημιουργίαν πραγμάτων ά> τικειμένων 
είς τον ’Ιερόν Νόμον, τδ Κτηματολόγιον καί την αιποκρατορικήν μου 
διαταγήν. Οντω γινώακετε καί εΐ; τδ Ιερόν μου σΰμβολον πιστεύετε.

Έγράφη κατά τά τέλη τοΰ μηνδς Τζεμαζιελαχίρ τον έτους χίλια 
εκατόν τρία2*.

6.
Κώδ. 9oc, (7ος) σ. 93.

01 έκ τών ραγιάδων τής είς τά αφιερώματα τών δύο Ιερών πόλεατν 
υπαγόμενης Επαρχίας τών Σφακίων, διαμερίσματος πόλεως Χανιών, 
ΙΙιταόκολος υίδς Αιγενή έκ Νέφς Καστέλλι καί οϊ εκ τοΰ χωρίου "Αγιος 
’Ιωάννης τής Ιδίας ’Επαρχίας Μανώλης υ’ιδς Γιάννη, Νικολδς υίδς 
Βαρδή, Φραντεσκος υίδς Μανάρ, Μανοϋσος υιός Φόρου, Σταμάτης 
υίδς Μανούσου, Παπά Γιάννης υίδς Νικηφόρου καί Παύλος υίδς Μα- 
νούσου, δ έκ του χατρίου Άσκύφου Πώλος υίδς Μοράκη, οι εκ Πα- 
τσανον Κανάκης υίδς Μανώλη καί Μάρκος υίδς Κατσογεράκη, ό έξ 
’Αγίας Ρούμελης Σταμάτης υίδς Κλαδά, ό έκ Βουβά Βαρουξής υίδς 
Κωσταντή, οί έξ Αγίου Ίωάννου Τσόντος υίδς Μαΰιοΰ καί Νικολδς 
υίδς Δαμιανού, ό έκ Βραακά Δράκος υιός Παπά Γεώργη, καί πάλιν 
οί έκ τών ραγιάδων τού χωρίου Άσκύφου Σταυρογιάννης υίδς Πάτε
ρου καί Γεώργιος υίδς Κίφου, δ έκ Σαμαριάς Ξερίγος υίδς Κάτη καί 
πάλιν δ έκ Πατσανοΰ Κανάκης υίδς Συκιά, καί δ έξ Άσκύφου Στέ
φανος υίδς Σταμάτη, φόρου υποτελείς, ένεφανίσ&ησαν ένώπιον τοΰ Με- 
ροδικαστικοΰ Συμβουλίου, δπερ συνήλϋεν έν τή οΙκία τοΰ εύγενεστ άτου 
Άρχηγοΰ τών Αρχηγών Μουσά Πασά26, Τοπάρχου τοΰ Σαντζακιού 
Ρεάύμνης ύπδ τύπον άρπαλικίου26, ένιΊα έπί παρουσία καί τοΰ ήδη

*4) 9 Μαρτίου 1692.
!s) Γνωστός προηγουμένως ώς Μουσά Βέης καί εΐτα ώ; Καρά Μουσά Πα

σάς, λαβών τόν τίτλον τοΰ Πασά ώς αμοιβήν τών προσιρερΟειοών ύπ’ αΰτοϋ 
υπηρεσιών νατά τήν αποκρούουν τής κατά τό έτος 1692 άποβάσεως τοΰ Μοτσε- 
νίγκου εις Χανιά. (Βλ. περί αύτοΰ Τ.Α.Η. Κώδ. 2ος, σ. 127 τοΰ 1670, Κώδ. 8ος 
σ. 72 τοΰ 1693. Πρβ. Tournefort, c. 1ος, σ. 21, Ά ν τ. Γ. Σ ή φ α κ α, 
Συμβολή τής οικογένειας Σήφακα, σ. 35, Gerola Monumenti, τ. II, σ. 142).

Μ) Πρόσθετος οικονομική ένίοχυσις χορηγούμενη είς ανώτερους υπαλλή
λους ή είς πρόσωπα προσενεγκόντα μεγάλας υπηρεσίας είς τήν Ό6·ωμ. Αυτο
κρατορίαν, ή είς’ γηράσαντας υπαλλήλους υπό τύπον συντάξεως, διά παραχωρή- 
σεως είς αυτούς μονίμως ή προσωρινώς τών εσόδων χωρίου ή επαρχίας τινός.
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Σερδάρη27 28 τής νήσου Κρήτης και Μονχαφίζη τον Χάνδακας έκλαμ 
προτάτου καί εξοχωτάτον βεζνρον 'Ελχάτζ Μεχμετ Παπά™, παρόντων 
καί των κάτωϋι του παρόντος εγγράφου ϋποσημειονμένων αγωνιστών, 
έξέύλεααν τον οκοπόν των είπόντες οτι έρχονται αυτοπροσώπως διά τον 
έαυτόν των καί ώς πληρεξούσιοι των ραγιάδων των λοιπών χωρίων 
τής ’Επαρχίας των διά νά προβοϋν εις την κατωτέρω δήλωαιν. Άγ' 
ον δε έπιοτοποιήϋη ίεροδικαατικώς διά τής μαρτυρίας τών Μουσταφά 
’Αγά υίοΰ Χουσεΐν καί Χατζή Χουσεΐν νίον ’Αβδονλλάχ οτι πράγματι 
οντοι έρχονται καί ώς πληρεξούσιοι τών λοιπών ραγιάδων τής Επαρ
χίας των, ενεφανίσϋη δέ ώς εγγυητής τών ρηίλέντων ραγιάδων καί ό 
Κετχουντάς τής ’Επαρχίας ’Αποκορώνον Παπά Γεώργης νιος Μανώλη 
Ιερεύς, έκλήϋησαν οι ανωτέρω άναφερίλέντες ραγιάδες τών Σφακίων 
όπως καταχέσουν την δήλωσίν των. Κατέ&εσαν δέ οντοι αυτοπροσώ
πως διά τον εαυτόν των καί ώς πληρεξούσιοι τών σννεπαρχιωτών των 
τά ακόλουθα :

"Οταν προ καιρόν ό απαίσιος στόλος τών 'Ενετών ήλέλε καί έπο- 
λιύρκησε το φρούριον τών Χανίων, έπαναοτατήσαμεν απαντες τή υπο
κινήσει ζωηρότερων τινών εξ ήμών καί εγενόμε&α όργανα τών άπι
στων Ενετών™”· . Κατόπιν όμως τών εκ μέρους τον εξοχωτάτον Βεζΰρου 
έπανειλημμένως έκδοτεισών καί διά μονμπασίρη 29 άποσταλ^εισών εις 
ημάς διαταγών νπακοής, υποταγής καί καάησυχάσεως, έδέχ&ημεν νά 
ύποταχ&ώμεν καί άφ’ ου ήμνηστεύ&ημεν διά την παρανομίαν μας τού
την καί μετενοήσαμεν δι’ όσα έπράξαμεν, έδέχϋημεν πάλιν την νποιέ- 
λειαν. 'Υποσχόμενα ό&εν σήμερον ότι άναλαμβάνομεν την ΰποχρέωαιν 
νά μεταφέρωμεν εντός δέκα ημερών από τής ημερομηνίας του παρόν

Συμβολή εις ιήν ιστορίαν τών Σφακίων (1645 - 1770)

27) ’Αρχηγού στρατιωτικών δυνάμεων.
»») ”Η Φιντίκ (Πόντιος) Έλχάτζ Μεχμέτ Πασάς. Λιετέλεσε δϊς Σερασκέρης 

(Γ. Διοικητής) τής νήσου Κρήτης κατά τά έτη 1688 καί 1691. Συ>·εργασθείς 
ατενώς μετά τού χριστιανού Γραμματικού τής Πόρτας τού Μ. Κάστρου L ιαν- 
νιού Σκορδίλη κατεττίεσε σκληρώς τούς Χριστιανούς τής νήσου. Έπί τών ήμε- 
ρών του εγενετο η αποβασις τού Μοτσενίγκου εις Χανιά, ή συμμετοχή τών 
Σφακιανών εις τάς κατά τών Χανίων επιχειρήσεις τών 'Ενετών καί έν συνεχείς 
ή παράδοσις τής Γραμβούσης εις τούς Τούρκους (1692). Άναμιχθείς σκανδα- 
λωδώς εις τήν άπόδρασιν τής φρουράς τής Γραμβούσης καί κατηγορηθείς δΓ 
άλλας υπερβασίας καί καταχρήσεις, κατεδικάσθη καί έθανατώθη έν Μ. Κά- 
στριρ κατά Δεκέμβριον τού 1694. (Βλ. περί αυτού Τ.Α.Η. Κώδ. 8ος, σ. 16- 113, 
ένθα φερμάνιον τής καρατομήσεώς του. Πρβ. καί Hammer, τ. 3ος, σ. 814).

28α) Βλ. Ρ. Garzoni, τ. 1ος, σ. 463.
2*) Διαγγελεύς, δικαστικός κλητήρ. Βλ. έκτενέστερον περί τών μουμπασίρη. 

δων τό εκ τών ενταύθα δημοσιευόμενων ύπ’ άριθ. 32 έγγραφον.
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τος έγγραφου είς τήν τοπο&εσίαν Άτζή · Σου 80 καί να παραδώοωμέν 
είς τον Άβδονρραχμάν Άγαν, Αντιπρόσωπον και Κειχονντάν81 * * * * * * 88 τον 
εξοχωτάτου Βεζίρου, όπως παραδοέλώσι είς τούς ίδιοκτήτας των, πάν
τα τά κτήνη ήτοι πρόβατα αίγας, αγελάδας, φορβάδας, όνους και λοιπά 
αλλα κινητά πράγματα, τά όποια έκλεψαν και διήρπαοαν οι ραγιάδες 
τής ’Επαρχίας μας από τούς κατοίκους των χωρίων τών περιφερειών 
Χανίαιν, Ρεέλύμνης καί Χάνδακος. Έπίαης υποσχόμενα νά παραδώ- 
οωμεν τό βούτυρον, τον όποιου ή ποσό της τυγχάνει γνωστή, όπερ 
διήρπαοαν οί οννεπαρχιώται μας από τό εκ Αέρνας καταφίλάσαν είς 
τον λιμένα τών Ματάλων πλοίον, ώς καί πάνιας τούς εξ αυτόν διαρ- 
παγέντας τάπητας καί λοιπά πολεμικά είδη. 'Ομοίως ϋποσχόμείλα νά 
έπιοτρέψωμεν πάντα τά τυφέκια, πολεμοφόδια, ξίφη καί λοιπά αλλα 
πολεμικά όργανα, τά οποία παρελάβομεν παρά τών απίστων 'Ενετών 
διά τον κατά τών Μουσουλμάνων πόλεμον. Ύποσχόμείλα ωσαύτως νά 
παραδώοωμέν τά ανέκαθεν είς χεϊρας ημών ευρισκόμενα τυφέκια, ξί
φη, βέλη καί τόξα, πολεμοφόδια καί λοιπά πολεμικά είδη. Υποσχόμενα 
ομοίως νά Απολυτρώσωμεν έκ τής αιχμαλωσίας καί νά παραδώοωμέν 
εντός ενός μηνός από σήμερον πάντας τούς νφ’ ήμών αίχμαλωτισ&έν- 
τας κατά τάς μάχας Μουσουλμάνους καί πωληνέντας είς τον στόλον 
τών απίστων 'Ενετών. ’Επίσης νά παραδώοωμέν εντός δέκα ήμερών 
Από σήμερον πάντας τούς λιποιακτήσαντας καί είς την επαρχίαν μας 
καταφυγόντας μουρτάτες καί χαΐνηδες32 καί τούς έξ ήμών ζωηροτέρους 
καί ένεχομένους είς ληστείας, κλοπάς, υποκινήσεις προς στάσιν καί έπα- 
νάστααιν ώς καί τούς μουρτάτες38 καί γνωστούς επί ληστείρ Κεμιτζή 
Άλή καί Όμερ Άγά καί Νταγή Μουοταφα ’Αγά ναυτικούς. Δηλοϋ- 
μεν ομοίως ότι Από σήμερον καί είς τό εξής δέν VA προβαίνωμεν εις

246 Νικ, Σιαυρινίδου

so) Οδτω ώνομάσθη τό υπό ιών Τούρκων καί ούχί υπό τών 'Ενετών, ως 
εσφαλμένος άναφέρεται, άνεγερθέν μικρόν ήρειπωμένον σήμερον φρούριον τοΰ 
Αλμυρού παρά τό χωρίον Γεωργιούπολις Άποκορώνου. (Βλ. περί αυτού Εν- 
1 i y a Q e 1 e b i, t. 8ος, σ. 388, 553, N a i m a, τ. 4ος, σ. 197, V a 1 i e r ο, 
τ. 1ος, σ. 245, 247, Pococke, τ. 2ος, σ. 344 καί ύποσ. 3).

81) Παρ’ έκάστφ Πασά ύπήρχεν ή θέσις τού Κετχουντά ή Κεχαγιά, δστις 
παρίστατο καί ένήργει έκ μέρους τούτου, διεκπεραιών σχεδόν δλας τάς υποθέ
σεις, τοΰ Πασά, μή αναμιγνυόμενου ή εις έξαιρετικάς περιπτώσεις. (Βλ. S a- 
vary, σ. 331 καί Pa kali η, έν λ. Kapi Kethudasi).

Β>) Ό επίορκος, ό επίβουλος, ό στασιαστής, ό δεχθείς τήν ύποτέλειαν καί
τήν πληρωμήν τού κεφαλικοΰ φόρου καί είτα άθετήσας τήν ύπόσχεσίν του. (Βλ.
Στ. Ξανθουδίδου, Ποιμενικά Κρήτης έν λεξικογρ. άρχείφ, τ. 5ος, σ. 272,
Μπουνιαλή, σ. 224, στ. 16, Περί τών έν Κρήτη χαΐνηδων, βλ. Τ ο u r n e-
f o r t, τ. 1ος, σ. 92).

88) Ό αρνησίθρησκος.
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λεηλασίας και στάσεις, άλλα θά εϊμεθα πιστοί καί ϋποτεταγμένοι φό
ρου υποτελείς ραγιάδες τοϋ κραταιοτάτου καί μεγαλειοτάτου ημών βα- 
σιλέως. Θά καταβάλωμεν εις τον Μουτεβελήν84 μας τό υπόλοιπον τοϋ 
επιβληθέντος ήμιν κεφαλικοϋ φόρου διά τό έτος χίλια εκατόν τρία35, 
ώς καί την δεκάτην μας ανελλιπώς. ’Από σήμερον δε καί εις τό εξής 
δέν θά κλέπτωμεν τά πρόβατα καί λοιπά ζώα των κατοίκων τής Κρή
της, δεν θά προβαίνωμεν εις αποστασίας, δεν θά βλάπτωμεν τό Δημό
σιον, δεν θά έπιτρέπωμεν την προσέγγισιν εις την ’Επαρχίαν μα: τών 
εκ τοϋ φρουρίου τής Σούδας κρυφίως έξερχομένων απίστων χαΐνηδων 
καί κατ’ ούδένα λόγον θά χορηγοϋμεν εϊς αυτούς προστασίαν τινά. 
Όρκιζόμεθα καί καθιστάμεθα Αλληλέγγυοι διά πάντα ταϋια.

Μετά την δήλωσιν ταύτην τών ραγιάδων τής επαρχίας Σφακίων, 
προσήλθεν ό Κετχουντάς 38 τής επαρχίας Άποκορώνου Παπά Ι'εώργης 
υιός Παπά Μανώλη, δστις επί παρουσία τοϋ ίδιου Συμβουλίου κατέ- 
θεαεν δτι καθίσταται εγγυητής καί πληρωτής δΡ δ λα δαα ύπεσχέθησαν 

οί προλαλήσαντες.
ΕΙια έλαβον πάλιν τον λόγον οι ώς εΐρηται ραγιάδες τών Σφακίων 

καί προσέθεσαν δτι «εάν Από σήμερον καί εις τό εξής θελήση τις εξ 
ημών ή εκ τών συνεπαρχιωτών μας νά Αθετήση τά ώς άνω σύμφωνη - 
θέντα καί υπεσχημένα, ας τιμωρηθώμεν σνμφώνως προς τον 'Ιερόν 
Νόμον αναλόγως τοϋ άνομήιιατός μας, τά δε γυναικόπαιδά μας ας συλ- 
ληφθοϋν καί αίχ^μαλωτισθοϋν καί αί περιουσίαι δλων μας ας πωλη- 
θοϋν εκ μέρους τοϋ Δημοσίου». 'Η ενώπιον τοϋ Συμβουλίου οίκειοθε- 
λής κατάθεαίς των κατεχωρίσθη ώδε τή αιτήσει.

Οί μάρτυρες: Όσμάν Βέης, τό στήριγμα τών έξοχων Αρχηγών, 
Ρετζεπ τό καύχημα τών ομηλίκων του, Καπετάνιος καλιονίου 31, Όσμάν 
τό καύχημα τών ομηλίκων του, Καπετάνιος καλιονίου. Χασάν τό καύ
χημα τών όμοιων του, Καπετάνιος καλιονίου, Μουσταφά ’Αγάς τό 
καύχημα τών ομηλίκων του, Άγας τών εντοπίων εθελοντών τοϋ Χάν- 
δακος, Μουσταφά Άγας τό καύχημα τών ομηλίκων του, ’ Αγας τής 
”Ακ Τάμπιας, Άλή Άγας τό καύχημα τών ομηλίκων του, ’Αγάς τοϋ 
Κοϋλε τής θαλάσσης, Άχμέτ Αγάς υιός Μούσα Πασά, τό καύχημα 
τών όμηλίκοτν του, Χουαεϊν Αγάς, Αγάς τών έθελοντών τοϋ Αριστε- 
ροϋ τομέως Χάνδακος. Γιουοούφ Αγάς Διζντάρης38 τής Ρεέλύμνης,

84) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 19 ΰποσημείωσιν τών εγγράφων·
5ί) 1691 μ. X.
Ββ) ’Ενταύθα ή λεξ. Κετχουντάς η Κεχαγιάς μέ τήν σημασίαν τού Προέ 

δρου τής επαρχίας.
*’) Έκ τού ιταλικού qaleone, πολεμικόν πλοΐον.
*“) Φρούραρχος.
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Μουσταφά ’Αγάς πυροβολητής των γερλήδων89, Μεχμέτ ' Αγάς τον 
Κοϋλε της ΰαλάσοης, Μουσταφά ’Αγάς, Κετχονντάς του δεξιόν τομέως, 
Σονλεϊμάν Αγάς νιος Σιαχ'ιν ’Αγά, τό καύχημα των όμοιων του, Ά- 
λή Άγας τό καύχημα των προεστών, Άγας τών Γενιτσάρων τής Ρε- 
ίέύμνης, Έσσεϊχ Μουσταφα εφένδης, τό καύχημα τών Σεϊχών, Ίερο- 
κήρνξ τον τεμένους Χοναεϊν Πασά, Μαχμουτ ’Εφένδης, τό στήριγμα 
τών άπογραφέων, Ταμίας τοΰ Λογιστηρίου τον Χάνδακας, ”Ελ Χάτζ 
Χοναεϊν, Τζαπής * 40 τών Σφακίων, Μουσταφα Άγας, Άγας τών έντο
πίων τσετών4'. (Άχρονολόγητον)12.

7.
Κώδ. 7ος, (8ος) σ. 81.

Συμφώνως προς την Ιεράν διαταγήν, την κομισΰεΐσαν έκ τής πρω- 
τενούσης διά χειρός τον προς τον σκοπόν τούτον διορισίέέντος εκτάκτου 
απεσταλμένου άρχιΰυρωρον Χαλεπλή Άχμέτ ’Αγά, όπως έςετασίίή ή 
κατωτέρω νπόίέεσις σννεκροτή&η έπ'ι παρουσία τοΰ ήδη εν ενεργεία Βα- 
λή Χάνδακος εξοχωτάτου Βεζύρου Ισμαήλ Πασα48 Ίεροδικαατικόν 
Συμβούλων, ενώπιον τοΰ οποίον παρονσιάσϋ·ησαν οι ραγιάδες τής ’Ε
παρχίας Σφακίων, άνηκούσης εις τά βακουφικά αφιερώματα τών δύο 
ιερών πόλεων και νπαγομένης εις τό Σαντζάκιον τών Χανιών, οϊτινες 
και ήγειρον αγωγήν κατά τον τέως Μουτεσαρίφη 44 τοΰ Έγιαλετίον 45 * * 
τής Κρήτης εξοχωτάτου βεζύρου Μεχμέτ Πασά48 και κατέϋεοαν έπ'ι 
παρουσία τοΰ Κετχουντά καί πληρεξουσίου επιτρόπου του Άβδουρραχ- 
μάν Άγά υιόν Χασάν τά άκόλουίέα :

Κατά τον πόλεμον τών Χανιών ό έξοχώτατος Μεχμέτ Πασάς έλαβε 
παρ’ ημών χίλια χρυσά νομίσματα και μάς έζημίωσε πάρα πολύ. 
’Εκτός τούτου διά μέσον τοΰ Γραμματικού τής Πόρτας41 * * Γιαννιοΰ 48

·9) Τών έντοπίοιν γενιτσάρων.
40) Είσπράκτωρ τών βακουφικών φόρων.
4') “Ητοι αρχηγός τών καταδιωκτικών αποσπασμάτων. Ουτοι έργον είχον 

τήν καταδίωξιν τών χαΐνηδων καί πειρατών.
48) Έκ τοΰ κειμένου τοΰ έγγραφου καταφαίνεται οτι έγράφη τοΰτο μετά 

τήν αποτυχίαν τής άποβάσεως του Μοτσενίγκου, ήτοι κατά τό 1692.
4δ) Γνωστός ώς Καραγιλάν Ζαδέ 'Ισμαήλ Πασάς. Μετατεθείς έκ Χανίων 

εις τήν διοίκησιν τοΰ Μ. Κάστρου, προήδρευσε τοΰ δικαστηρίου, δπερ έξήτασε 
τάς υπερβασίας καί καταχρήσεις τοΰ Σερασκέρη Κρήτης Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ 
Πασά (βλ. υποσ. 28 τών έγγράφων).

44) Διοικητοΰ.
1δ) Όρος χρησιμοποιούμενος πρό τής έφαρμογής τής ονομασίας Βιλαγιίτ,

ήτοι Νομός, Γ. Διοίκησις.
4β) Βλ. περί αΰτοΰ ύποσ. 28 τών έγγράφων.
4’) ICapi Yazicisi. Βλ. περί τοΰ αξιώματος τών Γραμματικών τής Πόρτας
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ελαβε παρ’ ημών εξακόσια πεντήκοντα ασλάνια γρόσια, επτακόσια πρό
βατα, εκατόν είκοσι καντάρια βούτυρον και εκατόν τυφέκια. Επειδή 
μας κατεπίεσε και μας ήδίκησε πάρα πολύ αϊτούμεϋα όπως ερωτηϋή 
ουτος και διά τον 'Ιεροδικείου απονεμηϋή τό δίκαιον.

ΉρωτήΟη ό Άβδουρραχμάν ’Αγάς, πληρεξούσιος επίτροπος τον 
εναγόμενου Μεχμέτ Πασά, όστις άπήντησεν ότι «τα υπό τον εντολοδό
του μου Πασά τνραννικώς ληφέλέντα από τους ραγιάδες των Σφακίων 
πράγματα είναι τά άκόλονϋα : χίλια εκατόν πεντήκοντα ασλάνια γρό
σια, τετρακόσια άρνία, και εκατόν τυφέκια, διά ταντα υπάρχει καί ο
μολογία του εντολοδότου μου Πασά».

’Επειδή διαρρήδην άρνειται ότι ελαβε περισσότερα των όσων ανω
τέρω άναφέρονται, άρνονμενος επίσης καί τά όσα διατείνονται ότι ελα
βε παρ’ αυτών ό Γραμματικός τής Πόρτας Γιαννιός, δηλαδή εξακό
σια πεντήκοντα ασλάνια γρόσια καί τό βούτυρον, έξεδόϋ·η άπόφασις επι
στροφής μόνον των χιλίων εκατόν πεντήκοντα γροοίων συν εκατόν τρι
άκοντα τρία γρόσια τήν αξίαν τών τετρακοαίων άρνίων. Ταϋτα ύλά είσ- 
πραχΰοϋν μέσον τοϋ αύτοκρατορικοϋ απεσταλμένου, άρχιίλυρωροϋ τών 
ανακτόρων, Χαλεπλή Άχμέτ ’Αγά καί ϋά έπιστραφοϋν εις τους ραγιά
δες τών Σφακίων. * 4

έν Κρήτη, «Κρητικά Χρονικά», τ. Β’ σ. 553 και γενικώτερον, Περιοδ. «Θεολο
γία» χ. 6ος σ. 7 καί τ. 12ος, σ. 103. Παλαιότερον οί συντάκται τών εις ελλη
νικήν γλώσσαν συντασσομένων συνθηκών μεταξύ τής Όθωμαν. Αυτοκρατορίας 
καί τών ξένων κρατών (Ένετίας, Γενούης καί τών ’Ιπποτών τής Ρόδου) έλέ- 
γοντο υπό τών Τούρκων Γραμματικοί, (βλ. Pakalm, έν λ. Gramatikos).

4S) Γιαννιός ή Γιαννδς. Κατήγετο έκ τής ιστορικής οικογένειας τών Σκορ
διλών τοϋ χωρίου Μοναστηράκι επαρχίας Άμαρίου. Διετέλεσε Γραμματικός 
τής Πόρτας άπό τοϋ 1690 περίπου μέχρι τοϋ 1694. Συνεργαστείς ατενώς μετά 
τοϋ τότε Σερασκέρη (Γ. Διοικητοϋ) τής Κρήτης Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ Πασά 
(βλ. ύποσ. 28), άνεδείχθη δυνάστης καί έκμυζητής τών Χριστιανών τής νή
σου. Γενόμενος οργανον τών σιναϊτών καλογήρων συνήργησεν εις τήν κατεδά- 
ηπσιν τής ύπύ τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης ’Αθανασίου Καλλιπολίτου άνεγερθεί- 
σης έν Μ. Κάστρφ εκκλησίας τών Ταξιαρχών. Κατά τήν άποκάλυψιν τών σκαν
δάλων τοϋ Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ Πασά έφυγε κρυφίως εις Κωνσταντινούπολιν, 
οπού, άγνωστον πώς, έθανατώθη, δημευθείσης τής δΓ αθεμίτων μέσων δημι- 
ουργηθείσης κολοσσιαίας περιουσίας του. Συνώνυμος καί σύγχρονος περίπου 
τούτου δ Τζανάκης Σκορδίλης, διατελέσας Μ. Λογοθέτης τής Μητροπόλεως 
Κρήτης, έδειξε φιλογενή δράσιν. Περί τοϋ Γιαννιοϋ Σκορδίλη βλ. Τ.Α.Η. Κώδ. 
8ος σ. 76 - 136 καί τό έκ τών ένταΰθα δημοσιευομένοιν ΰπ’ άριθ. 8 έγγραφον. 
Πρβ. καί «Χριστιανική Κρήτη», τ. 1ος σ. 392, 394, Ζαχ. Πρακτικίδου, 
Χωρογραφία, σ. 31, όπου άναφέρεται ότι είς τό χ. Μοναστηράκι Άμαρίου 
υπάρχει, <μιά οικογένεια χριστιανών αρχόντων έχόντων προνόμιον άονδοσίας παρά 
ιοϋ Σουλτάνου*. Περί τοϋ Τζανάκη Σκορδίλη βλ. «Χριστιανική Κρήτη», τ. 1ος, 
σ. 383.
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Tfj αιτήσει κατεχωρίσ&η ή πράξις αϋτη ώδε αυθημερόν.
Οι μάρτυρες : Ό Τζεμπετζή Μπααή 49 * * 52 Άχ/ιέτ Αγάς, Σερδάρ Ζαδε 

Μεχμ'ετ έφένδης, Μεχμέτ Έφένδης 'Ιεροκήρνξ τοϋ τεμένους Βαλιδέ, 
Μουσταφά ’Αγάς Ταμίας των Τσαούσηδων κ.λ.π. (Άχρονολόγη- 
τον)δ“.

8.
Κώδ. 7ος, (8ος) σ. 98.

Αύτόγραφος έν μεταφράσει επιστολή τοϋ Γραμματικού’'1 Ι'ιαν- 
νιον42, άποσταλεΐσα νπ αύτοϋ εις τους ραγιάδες των Σφακίων.

Ό Μουτεβελής 53 έατειλεν ανέέρωπον στην Βασιλεύουσαν καί κατήγ- 
γειλεν, orι δή&εν δ Πασά έφένδης μαςS4 σάς έπήρε δυο χιλιάδες δκτακό- 
σια γρόαια και έπτακόσια πρόβατα55 * * κα'ι δτι κατόπιν τούτον ό Κιζλάρ 
’Αγάς59 έατειλεν εδώ ένα άγάν του με φερμάνι νά ζητήση την επιστρο
φήν των από τον Πασά έφένδη μας. Ό απεσταλμένος ’Αγάς έγραψε 
και σέ σάς νά έλθετε. Νά προφυλαχ&ήτε όμως και νά μην έλ&ετε. Νά 
πήτε δτι έμεϊς δεν έδώσαμε τοϋ Πασά οϋτε ένα άσπρο και δτι δεν έχο
με μαζί του κανένα νταβά. Διότι εάν ομολογήσετε δτι τον έδώσατε χρή
ματα, τότε ϋ·ά σάς ακοτώση δλους σας 6 Πασάς και &ά γίνεται αίτια νά 
κ.αταδικαο&ή. ’Εάν έλ&η εκεί δ απεσταλμένος τοϋ Κιζλάρ ’Αγά νά προ- 
φυλαχίλήτε. Νά μην πήτε τίποτε. Νά πήτε μόνο πώς δεν έχετε νταβά μέ 
κανένα. (Άχρονολόγητον)5Ι.

Ό ευχέτης σας 
Γιαννιδς Σκορδίλος58

4>) Cebeci Ba§i, ’Αρχηγός των Τζεμπετζήδων. Τζεμπετζήδες έλέγοντο άρ- 
χιχώς οί θωρακοφόροι καί άργότερον οί οπλουργοί.

c0) Τό έγγραφον τούτο εύρίσκεται εις τήν σειράν των πρακτικών τής κατά 
τό 1694 διεξαχθείσης έν Μ. Κάστριρ δίκης τοϋ Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ Πασά.

“) Βλ. ύποσ. 47 τών έγγραφων.
52) Βλ. ύποσ. 48 τών έγγραφων.
ί8) Βλ. ύποσ. 19 τών εγγράφων.
ε4) Δηλ. ό Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ Πασάς.
δε) Βλ. έγγραφον ύπ’ άριθ. 7.
δβ) Άρχιευνοΰχος, δστις ήτο ό γεν. επόπτης τών βακουφίων.
ί7) Ή έπιστολή αδτη τού Γραμματικού τής Πόρτας Γιαννιοΰ Σκορδίλη 

γραφεΐσα εις τήν ελληνικήν καί κατατεθεϊσα κατά πάσαν πιθανότητα ύπό τών 
Σφακιανών εις τό δικαστήριον, μετεφράσθη εΐτα εις τήν τουρκικήν καί κατε- 
χωρίσθη εις τήν σειράν τών πρακτικών τής δίκης τού Φιντίκ Χατζή Μεχμέτ
Πασά.

6β) Βλ. ύποσ. 48 τών έγγραφων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή είς τήν Ιαΐορίαν των Σφακίων (1645 - 1770) 251

9.
Κώδ. 7ος, (8ος) σ. 103.

Συνωδά προς τήν κομιαϋεισαν εκ της Βασιλευονσης διά χειρος τον 
εκ των άρχιΟυροτρών Χαλεπλη Άχμετ ’Αγά αντοκρατορικήν διαταγήν, 
όπως διενεογηΟή έλεγχος προς έξακρίβοτσιν τοϋ αριθμόν των κατά το 
έτος χίλια εκατόν τρία59 60 * * * 64 διά χειρος τοϋ τότε Δεφτερδάρη110 Κρήτης 
Άβδονλλάχ Έφένδη διανεμηϋέντων φορολογικών δελτίων, ώς καί πό
σα χρήματα εισέπραξε τότε οϋτος παρά των ραγιάδων βάσει δελτίων 
τριών κατηγοριών, είτε διά δελτίων φερόντων την ατομικήν του σφρα
γίδα ή καί εντελώς άνευ δελτίων, προσήλθον σήμερον ενώπιον τοϋ 'Ιε- 
ροδικαστικοϋ Συμβουλίου τοϋ αυγκλη&έντος εϊς τδ Διβάνιον τοϋ Χάν- 
δακος απαντες οι Κετχουντάδες01 τών Καστελλίων^ καί λοιποί άλλοι 
ραγιάδες τον Καζα Χάνδακος, δπου ένοόπιον τοϋ Γενικού Διοικητοϋ 
τής νήσου Κρήτης καί Μουχαφίζη τοϋ Χάνδακος έξοχωτάτου καί εκ- 
λαμπροτάτον ’Ισμαήλ Πασά "3 και τοϋ εκτάκτου απεσταλμένου Χαλεπλη 
Άχμετ Άγά διενεργήθη έλεγχος παρουσία καί τοϋ ώς εΐρηται Δεφτερ- 
δάρη Άβδουλλάχ Έφένδη εις τά βιβλία έκάστον χωρίου, εκ τοϋ όποιου 
προέκυψεν ότι διενεμήϋησαν τότε τά κατωτέρω φορολογικά δελτία.

Τη πρώτη Τζεμαζιονλεβελ 1106'·*.

Καζάς Χάνδακος Πλοναιοι
Μεσαίας

τάξεως

Πτωχοί

εργαζόμ. Σννολον

Επαρχία Τεμένους 82 245 118 445

» Μαλεβνζίον 219 637 172 1028

» Πυργιωτίασης 56 158 82 296

» Καινούργιου 260 553 186 999

» Μονοφατσίον 172 360 128 660

» Ρίζου 135 375 132 642

» ΙΙεδιάδος 496 492 376 1764

» Μεραμπέλλου 232 490 187 909

» Λασιθίου 58 162 55 275

» 'Ιεραπέτρας 136 397 131 664

Σητείας 112 415 73 600

» Μνλοποτάμου 332 595 212 1139

59) 1691 μ. X.
60) Βλ. ύποσ. 20 τής εισαγωγής,
81) Βλ. ύποσ. 36 τών έγγραφων.
β2) Τών επαρχιών.
β8) Βλ. ύποσ. 43 τών εγγράφων.
64) 8 Δεκεμβρίου 1694.
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Καζας ΡεΜμνης

Επαρχία Ρεδύμνης 430 005 232 1633
» Άγιου Βασιλείου 130 261 218 615
» Άμαρίον 146 230 118 500
» Σφακίων 300 327 30 057

Βακουφικά χωρία
τοϋ Μ. Βεζύρου ’Αχμέτ Πασά 70 . 170 207 519
01 έντύς τής πόλεως 22 153 213 388
Ιουδαίοι 8 31 112 151
Αρμένιοι 8 12 11 31
Ναϋιαι 1 10 207 278
Μοναχοί 8 41 40 95

10·

Κώδ. 7ος, (8ος) σ. 44.

Συνωδά τή άπευΟυνΟείση προς τον εν ένεογεία Διοικητήν τον Χάν
δακας εξοχώτατον βεζΰρην ’Ισμαήλ Πααάν85 και τον Ιεροδίκην τής 
πόλεως ταύτης, Ιερά αύτοκρατορική διαταγή δπως κλητευόμενοι δι’ α
πεσταλμένου τον Πασά οι ραγιάδες κάτοικοι τής εις τάς δύο Ιεράς πό
λεις Μέκαν κα'ι Μεδινάν αφιερωμένης ’Επαρχίας των Σφακίων, ϋπα- 
γομένης εϊς το Σαντζάκιον των Χανιών και δπως έξεταζομένων τούτων 
απονεμηδή τδ δίκαιον έπϊ τής έγερδείσης κατ’ αυτών αγωγής υπό τοϋ 
Μεχμϊτ Άγά υιού Άβδονλλάχ, δστις εΐχεν ενοικιάσει από τον κληρο
νομικά) δικαιώματι Μουτεβελήν τοϋ αφιερώματος τούτου ετερον Μεχ- 
μέτ Άγαν υιόν τον Χουαεΐν Πασά τους μονκατάδες τής Επαρχίας 
ταύτης των ετών χίλια εκατόν δύο86, χίλια έκατόν τρία81 καί χίλια εκα
τόν τέοοαρα™, ενεφανίσδη ό Μεχμέτ ’Αγάς οντος, υιός Άβδονλλάχ, 
ενώπιον τοϋ ‘Ιεροϋ τούτον Συμβουλίου καί επί παρουσία των εκ μέ
ρους των ραγιάδων τής ’Επαρχίας Σφακίων νομίμως διορισδέντων 
πληρεξουσίων επιτρόπων διά την έκδίκασιν τής ύποδέσεως ταύτης καί 
καπεταναίων αυτών Νικολοϋ νϊοϋ Σταμάτη, Γεώργη υιοϋ Νούτσου, 
Πέρον υιοϋ Πέτρου, Σταμάτη υιοϋ Παπά Μανώλη καί λοιπών άλλων 
κατέδεσε τα άκόλουδα ;

«’Από τον Μεχμετ Άγάν νΐόν τοϋ Χουαεΐν Πασά ενοίκιασα τούς 
μουκατάδες τών τριών έιών τής ’Επαρχίας Σφακίων, οι ραγιάδες δ- * ·

65) Βλ. ύποσ. 43 τών εγγράφων.
·8) 1690 μ. X.
8!) 1691 μ. X.
88) 169 2 μ. X.
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μως τής ’Επαρχίας ταντης μή σνμμορφούμενοι προς τάς διατάξεις τον 
Ίερον Νόμον και έπιδεικνύοντες απείθειαν και άνυπακοήν, μολονότι 
πρόκειται περ'ι έξηκριβωμένης οφειλής των, μΐ υποβάλλουν είς διαφό

ρους δυσκολία: και ταλαιπωρίας, δώσαντές μοι καθ’ δλον το τριετες 
αυτό χρονικόν διάστημα εν συνόλφ μόνον χίλια πεντακόσια δέκα γρό- 
σια, τον υπολοίπου ποσού παραμένοντος είς χρέος των. 'Οσάκις δε με- 
τέβην έπ'ι τόπον89 διά να εϊσπράξω καί συγκεντρώσω τό υπόλοιπον 
χρέος των,μοί προέβαλλον διαφόρους προφάσεις αντιτιθέμενοι είς την 
πληρωμήν του καί οϋτω ή εϊαπραξις τον υπολοίπου ποσοϋ καθίσταται 
τελείως αδύνατος, προσγινομένης τόσον είς έμε όσον καί είς τό βακον- 
φιον μεγάλης αδικίας καί ζημίας. Αίτοϋμαι όπως έρωτηθώσιν οϋτοι 
καί συμφώνως προς την dm χεΐρας μου ιεράν αύτοκρατορικήν διατα
γήν διαταχθή ή εϊαπραξις του καθνστερουμένον ποσοϋ από τους είρημέ- 
νους ραγιάδες καί άπονεμηθή τό δίκαιον».

Κατόπιν τούτον ήοωτήθηααν οι ανο> άναφερόμενοι αντιπρόσωποι 
των ραγιάδων, οιτινες κατέθεσαν τά ακόλουθα :

«Πράγματι εδίδομεν κάθε χρόνον ανελλιπώς είς τον έκάστοτε εντε
ταλμένοι’ Μοντεβελήν τον βακουφιού τον έκπαλαι καθορισθέντα μου ■ 
κατάν μας 10 τών πέντε χιλιάδων γροσίων, ώς καί τά είς ημάς άναλο- 
γοϋντα πεντακόσια γρόσια δι’ αξίαν τροφίμων, δαπάνας καί έξοδα τον 
ίεροϋ τεμένους. Επειδή όμως από τινων ετών καθωρίσθη νά πληρώ- 
νωμεν τον κεφαλικόν μας φόρον επί τή βάσει δελτίων, έπληρώοαμε ν 
ολόκληρον τον φόρον αυτόν επί τή βάσει δελτίων τρίτης τάξεως είς τούς 
είσπράκτορας, τον καταβληθέντος ποσοϋ άνελθόντος είς τέσσαρας χιλιά
δας καί πλέον γρόσια, δπερ ποσόν αυνεψηφίααμεν προς τον έτησίως 
καταβαλλόμενοι· νφ’ ημών μουκατάν τών πέντε χιλιάδων γροσίων καί 
οϋτω έξωφλήσαμεν τήν οφειλήν μας καί δkv όφείλομεν πλέον ούτε εν 
ασπρον».

ΕΙτα δ Μοντεβελής Μεχμέτ ’Αγάς παρουσίασε τήν προς τον κλη
ρονομικοί) δικαιώματι καί κυρίως Μοντεβελήν τοϋ βακουφιού Μεχμετ 
Αγαν υιόν Χουσεΐν Πασά χορηγηθεΤσαν επί τούτοις αύτοκρατορικήν 

διαταγήν, ή όποια, άναγνωσθεισα είς έπήκοον πάντων τών παριαταμέ- 
νων, διαλαμβάνει δτι, «ώς εξάγεται εκ τοϋ έπισήμως έξαχθέντος εκ τον 
αντοκρατορικοΰ θησαυροφυλακίου καί φέροντος τό αύτοκρατορικόν 
ιιονογραμμα αντιγράφου τής αύτοκρατορικής διαταγής, οι κάτοικοι τής

Her bar varub cem ue tahsil merad, ittiyimde. Χαρακτηριστική ή δή- 
λωσις τοΰ ένάγοντος δτι μετεβαινεν είς Σφακιά προς εϊσπραξιν τών ενοικια- 
σθέντων φόρων.

,0) Τήν κατ’ αποκοπήν ενιαύσιον παγίαν~ εισφοράν,
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ώς είοηται ’Επαρχίας Σφακίων οφείλουν έκτος τον κεφαλικοΰ των φό
ρου νά καταβάλλουν προς τον εκάστοτε Μουτεβελήν, αντιπρόσωπον τοΰ 
υιού τοΰ Χονσεΐν Πασά και τον μονκατάν των κατακεχαιρισμένων 
προϊόντων των και δέον να είοπραχ&ώσι τούτα διά τοΰ ‘Ιεροδικείου 
και καταβληϋ·ώαι προς τον έντεταλμένον Μεχμετ Άγαν υιόν Άβδουλ- 
λάχ, ένεργουμένων των επί τή περιστάσει προβλεπομένοον».

Κατόπιν τούτον, ίλεωρηόέντων των λογαριασμών τοΰ μονκατΰ τής 
επαρχίας ταύτης, προέκυψεν ότι ανέρχεται έτησίως ό φόρος ουτος εις 
τό ποσόν των δύο φορτίων 71 και επτά χιλιάδων άσπρων, τοΰ συνολι
κού ποσού διά τά τρία έτη αυμποσονμένου είς ές φορτία και είκοσι 
μία χιλιάδας άσπρα 13, ήτοι είς πέντε χιλιάδας εκατόν έβδομήκοντα πέν
τε ασλάνια 78 γρόσια.

Δεδομένου δέ, ότι κατεβλή&ησαν ήδη είς αυτόν έκ μέρους τών ρα
γιάδων τής ’Επαρχίας ταύτης χίλια πεντακόσια δέκα γρόσια, πράγμα 
όπερ άλλωστε ομολογεί καί 6 Μουτεβελής Μεχμετ ’Αγάς, δέον ουτοι, 
συμφώνως προς την έκδοέλείσαν αντοκρατορικήν διαταγήν, «α τω κα
ταβάλουν καί τό καϋνοτερούμενον ποσόν, ανερχόμενον είς τρεις χιλιά
δας εξακόσια πέντε γρόσια, άποφασιζομένου επί τούτοις όπως συμιιορ- 
φούμενοι προς ταΰτα οι κάτοικοι τής ’Επαρχίας Σφακίων, καταβά
λουν προς τον Μεχμετ Άγάν, αντιπρόσωπον τοΰ Χουσείν Πασά Ζαδε 
Μεχμετ Άγά, τό διά τάς δύο ίεράς πόλεις Μέκκαν καί Μεδινάν καϋ·ο- 
ριζόμενον έκ τοΰ άφιερωτηρίου ποσόν τούτο.

Τή αιτήσει κατεχωοίσϋη ή πράξις αυτή φδε τή εικοστή έκτη τοΰ μη- 
νός Ρετζεπ τοΰ έτους χίλια εκατόν έξ 71.

Οι μάρτυρες: Μεχμέτ Έφένδη; ίεροκήρυξ τοΰ τεμένους τής Βαλι- 
δέ, Σερδάρ Ζαδ'ε Μεχμέτ Έφένδης, Διζντάρ Άχμετ ’Αγάς υιός Γιου- 
σούφ, Έλχάτζ Άχμετ ’Αγάς, Μουσλή ’Εφένδης, ’Αλή Ταελεμπή δι

δάσκαλος. * 7

71) Έκαστον φορτίον 100 χιλιάδες άσπρα.
7J) "Ητοι 621 χιλιάδες άσπρα.
7*) Άργυροΰν νόμισμα κατ' άλλους τών Σελτζουκιδών καί κατ’ άλλους πο

λωνικόν ή ολλανδικόν, φέρον έπί τής μιας δψεως τόν ήλιον καί επί τής άλλης 
λέοντα, αρσλάν τουρκιστί έξ οΰ καί έλσβε τήν ονομασίαν. ΙΙαρ’ όλον οτι άπη- 
γορεύΟη ή κυκλοφορία του έν Τουρκίςι άπό τοΰ τέλους τού 16ου αίώνος, διε- 
τηρήβ-η δμως ή ονομασία του, τής αξίας του οΰσης ισοτίμου πρός τήν αυστρια
κήν ρεγγίναν, τό ισπανικόν τάλληρον ή ρεάλιον καί πρός τό σύγχρονον πρός 
αυτά γερμανικόν γκρονς, ήτοι τό γνωστόν τουρκικόν γρόσιον. Βλ. Pakalin, 
έν λ. Arslanli καί Kuru§. Πρβ. Tournefort, τ. 1ος β. 24, Περιοδ. «Θεο
λογία», τ 7ος, σ. 217 καί «’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 11ος σ. 265, ύποσ. 5. 
Τό ασλάνι, ως βλέπομεν είς τό παρόν έ’γγραφον, είχε κατά τό 1695, άσπρα 120. 

u) 2 Μαρτίου 1695.
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11.
Κώδ. 8ος, σελ. 95.

Πίναξ εμφαίνων τά διά χειρδς τοϋ Αεφτερδάρη 75 Κρήτης ' Αβδονλ- 
λάχ εφένδη διανεμηΟέιτα φορολογικά δελτία είς τους φόρου υποτελείς 
των ’Επαρχιών τοϋ 'Εγιαλετίου 76 Κρήτης κατά τδ έτος 1106

Περιφέρεια Χάνδακος Πλούσιοι
Μεααίας
τάξεως

Πτωχοί
εργαζόμ. Σύνολον

’Επαρχία Πεδιάδος 353 1057 353 1764
» Μονοφατσίου 132 396 132 660
» Καινούργιου 200 599 200 999

» Πυργιωτίσσης 59 178 59 296

» Τεμένους 89 267 89 445

» Μαλεβυζίον 205 618 205 1028
Μοναχοί 30 90 30 150
’Ιουδαίοι τον φρουρίου Χάνδακος 11 51 17 85
Ρωμηο'ι παρεπίδημοι 30 105 182 317
’Αρμένιοι φρουρίου Χάνδακος 5 15 5 25
ΈπαρχίαΣητείας τοϋ ομωνύμου Αιβά* 1 *̂ 112 336 112 560

» Ίεραπέτρας 133 399 133 665

» Μεραμπέλλυν 175 525 175 875
» Λ ασιΟίου 55 165 55 275
» Ρίζου, παρ)μα Χάνδακος 128 386 128 642

Βακουφικά χωρία τοϋ αειμνήστου
Μ. Βεζύρου 79 103 313 103 519

Βακονφιον Σφακίων υπαγόμενου
εις τάς δύο Ιεράς πόλεις 182 544 182 908

'Επαρχία ΡεΟύμνης μετά τών κα-
τοίκων τον φρουρίου 326 981 326 1633

7δ) Βλ. ύποσ. 20 τής εισαγωγής.
7β) Βλ. ΰποσ. 45 τών έγγραφων.
77) 1694 μ. X.
7S) L,iva ήτοι βιλαγιέτιον, Νομός. Οί Τούρκοι, άμα τή άλώσει τοϋ Μ· 

Κάστρου, διήρεσαν τήν νήσον είς 4 νομούς, βραδύτερον όμως κατηργήΟη ό 
Νομός Σητείας, συγχωνευτείς μετά τοϋ Χάνδακος.

79) "Ητοι τοϋ πορ θήτου τοϋ Μ. Κάστρου Κιοπρουλή Φαζίλ Άχμέτ Πασά· 
Ήσαν δέ ταΰτα : α) τά εντός τής περιφέρειας Τόπ Άλτί τοϋ Μ. Κάστρου χω’ 
ρία, β) τό χωρίον Άγιος Θωμάς μετά τοϋ Μετοχιού Μεγάλη Βρύση, γ) τό χω- 
ρίον 'Αγία Βαρβάρα Επαρχίας Μονοφατσίου καί δ) τό χωρίον Μαγαρίτες με
τά τοϋ μετοχιού Άγγελιανά. Βλ. περί αυτών Τ.Α.Η· Κώδ. 2ος, ο. 116, 127> 
129 καί 131.
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Επαρχία Μυλυποτάμου, παράρτη-
μα ΡεΟΰμνης 227 685 227 1139

’Επαρχία 'Αγίου Βασιλείου
» 5 Αμαρίον, παράρτημα Γε-

123 360 123 615

ίΐΰμνης ίου 300 100 500
’Επαρχία Χανίονν τοΰ Ιδιον Λιβά 236 739 236 1232

» ’ Αποκορώνον
» Κιαάμου,παράρτημα Χα

205 765 255 1275

νιών 200 600 200 1006
Επαρχία Σέλινου
’Ιουδαίοι, Ρωμηοί, έμποροι πό-

87 260 87 431

λεως Χανιών 4 35 171 220

Συν•υλον 3.586: 
10.829:

πλούσιοι
μεσαίας τήξεως

3.786: πτωχοί εργαζόμενοι 

18.2019“

12.
Κώδ. 8ος, (7ος) σ. 6G.

Ό εκ ΡεΟνμνης Χατζή Μονσταφάς, αρχηγός του καταδιωκτικού 
αποσπάσματος και Μοντεβελής τον βακουφιού τής ’Επαρχίας Σφα- 
κίων, διορισ&είς προς τοΰτο υπό τον κληρονομικά) δικαιώματι κατέ- 
χοντος τό αξίωμα τοΰτο Μεχμέτ Βέη, υΐοϋ τοΰ αειμνήστου Γαζή Χου- 
σε'ί'ν Πασά, ενεφανίοΟη ενώπιον του Ίεροΰ τούτον Συμβουλίου κα'ι ή- 
γειρεν αγωγήν κατά των ραγιάδων τής ’Επαρχίας ταύτης, αντιπροσω
πευόμενων υπό των Καπεταναίων των χωρίων Καπετάν Γεώργη, Κα- 
πετάν Νικολοΰ Μπατοζάκη, Νικολοΰ, Γιαννάκη και Γεώργη Νικηφό
ρου, Καπετάν Σήψη νίοΰ Νικολοΰ, Κανάκη υιόν Παύλον, τοΰ έτερον 
Καπετάν Κανάκη, Καπετάν Νικολοΰ Πατζιντιώτη, Κούρον νίοΰ Γεά>ρ- 
γη, Χαριδήμου, Σταρογιάννη νίοΰ Γιάννη, Παπά Δημήτρη, Καπετάν 
Ξηρούχη, Γεώργη νίοΰ Σήφη, Μανώλη Πατσανοΰ νίοΰ Γεώργη, Νί
κο λή Πατσανοΰ, Γεώργη Νίφη, Τσιρκανοΰ* 81 * * νίοΰ Γεώργη φόρου ύπο-

*°) Λαμβανομένου υπ’ οψιν ou έκαστον φορολογικόν δελτίον άνελόγει κα
τά μέσον δρον εις 1 : 1, δυνάμεΟα νά συμπεράνωμεν δτι οί κάτοικοι τής νή
σου κατά τό 1694 άνήρχοντο εις 72.800 περίπου άτομα.

81) Έν τή έπαρχίφ Σφακίων ώς καί εις άλλα κεφαλοχώρια τής Κρήτης
υπάρχει ή συνήθεια των προσωνυμίων. Βλ. σχετικώς, «Χριστιανικήν Κρήτην», τ.
1ος, σ. 502, δπου εξ αδελφοί Ζερβουδάκη φέρουν εξ διαφορετικά προσωνυμία.
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τελών, τοϋ Γραμματικού82 των ραγιάδων Παπά Δημήτρη, παρισταμέ- 
νων και των πρωτογέρων88 των χωρίων και των προκρίτων καί επι
φανών έξ αυτών, κατέ&εσε τά ακόλουθα :

<sΎπό τών ραγιάδων της ’Επαρχίας ταύιης καταβάλλονται έτησίως 
από πολλών ήδη ετών, εκτός τον μονκατά τών πέντε χιλιάδων γροσίων 
καί πεντακόοια γρόοια διά τάς δύο ίεράς πόλεις καί τον κυρίως Μου
τεβελήν, καί έιερα πεντακόσια γρόοια διά τον νπ’ αντοϋ διοριζόμενον 
αντιπρόσωπον Μουτεβελήν. ’Εκτός τούτων οι ραγιάδες έ'διδον εις τον 
διοριζόμενον έκάστοτε Μουτεβελήν καί μίαν ποσότητα σιτηρών καί διά
φορα αλλα τρόφιμα. Άφ’ η; εποχής όμως έφηρμόοίλη καί εις τους 
ραγιάδες τών Σφακίων ή διά φορολογικών δελτίων πληρωμή τοϋ κε- 
φαλικοϋ των φόρου, προβάλλυντες ουτοι διαφόρους προφάσεις καίλυ- 
σιεροΰν τήν έξόφλησιν τών υποχρεώσεων των τούτων. Αίτοϋμαι δ&εν 
όπως έρωτηάοϋν ουτοι καί έπιτευχίλή ή εΐσπραξίς των διά μέσου τοϋ 
*Ιεροδικείου».

Κατόπιν τούτον ήρωτήϋησαν οι έι αγόμενοι οΐτινες είπον τά εξής:
«Συμφώνως προς τό εις χεϊράς μας φερμάνιον καί τάς εν τώ Αύ- 

τοκρατορικώ Κιηματολογίω έγγραφός, καταβάλλομεν από τής άλοόσεως 
καί έντεΰίλεν πλήν τον κεφαλικοΰ μας φόρου καί λοιπών άλλων πραγ
μάτων τον μουκατάν μας πέντε χιλιάδες γρόοια καί τετρακόσια έως 
πεντακόσια γρόσια εις τον ειαπράκτορα διά τον κεφαλικόν μας φόρον, 
δίδομεν δέ καί πεντακόσια γρόοια εις τον διορισμένον έφ’ ημών Μου
τεβελήν διά νά τά παραδώση εις τον κυρίως τοιοϋτον. ’Επί πλέον δε 
δίδομεν έτησίως διά τήν διατροφήν τοϋ διορισμένου Μουτεβελή δια
κόσια πρόβατα, διακόσια μουζούρια σίτου καί διακόσια μονζούρια 
κριϋήν, ώς καί έκατόν είκοσι γρόσια διά διαφόρους αλλας άνάγκας 
τον. Δεν έχομεν δυνάμεις νά δίδωμεν περισσότερα».

Μετά τήν άπάντησίν των ταύτην καί τήν διαπίστωσιν δτι εις χεΐ- 
ρας τοϋ ώς ειρηται Μουτεβελή δεν ενρίσκεται αϋτοκρατορική τις δια
ταγή ή έιερόν τι έγκυρον Ιεροδικαστικόν έγγραφον διά νά δύναται ου- 
τος νά άπαιτή τήν καταβολήν τοϋ υπολοίπου ποσοϋ, άπηγορεύά-η έκ 
μέρους τον 'Ιεροδικείου είς τον ένάγοντα καί έγένετο είς αυτόν σύστα- 
σις όπως μη έχη απαιτήσεις παρά τών ραγιάδων διά ποσά πέραν τής 
συγκατα&έσεώς των.

Γ-ή αιτήσει κατεχωρίσάη ή πράξις αϋτη φδε τή δεκάτη πέμπτη τοϋ 
μηνός Ρεμπιουλεβελ τοϋ έτους χίλια έκατόν επτά 81. * 8 * *

82) Ve reayalarin yazicisi olan Papa Dimitri, Περί τών γ ρ a cp έ ω v 
τής επαρχίας Σφακίων βλ. <Χριστιανική Κρήτη», τ. 1ος, σ. 470.

8S) Ve Kara Kocalan, ήτοι τούς γέροντας τών χωρίων.
“*) 13 ’Οκτωβρίου 1695 μ. X.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 17
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Οί μάρτυρες : Μονσταφά ’Αγης, Έααειτ ’ Αβδονλλ.άχ Έφένδης, 
Σονλιϊμάν Τσαυνς, Άβδουλλάχ ’Αγάς, Άλή ’Αγάς.

13.
Κώδ. 38ος, (9ος) ο. 90.

Τδ φερμάνιον διά την φορολογίαν τών εις χεΐρος τών Μουαονλμά- 
νων καί απίστων ευρισκομένων αίγοπροβάτων καί Ιριφίων προσκομι- 
οιΗν είς Χάνδακα διά χειρδς του Κιουταονκ Χουσεΐν ’Αγά, δατις ή- 
γόραοε τον φόρον τούτον άπό τον άρχικώς αγοραστήν Μεχμετ Άγαν, 
άνεγνώσϋη είς τδ Διβάνιον 85 τον Διοικητοΰ Χάνδακας έξοχωτάτου ’ Α- 
λή Πασά καί σνμφώντος πρδς τά έν αύτφ διαλαμβανόμενα διετάχΟη- 
σαν οί Ναΐπαι τών ’Επαρχιών δπτος προβοΰν είς την καταγραφήν τών 
αίγοπροβάτων έκάστον χωρίου.

Κατόπιν τής γενομένης καταμετρήσεως κατεστρώθη δ κατωτέρω πί- 
ναξ σήμερον την δεκάτην τον μηνδς Ζηλχιτζέ τον έτους χίλια εκατόν 
δέκα ··.

’Επαρχίας Μονοφαταίον 10.932
» Ρίζου 11.511
» Πεδιάδας 10.057
» Μαλεβνζίου 6.155
» Τεμένους 2.192

» Πυργιωτίσσης 6.392
» Καινούργιου 11.347
» Ηεραπέιρας 5 241
» Λασίθι ον 5.897
» Σητείας 18.247
» Μεραμπέλου 10.924
» Σφαγίων 11.000

Σύνολον 109.895
Ό ως άνω πίναξ παρεδόθη είς τους είσπράκιορας πρδς εϊοπραξιν 

παρά τών ραγιάδων καί λοιπών.

14·
Κώδ. 115ος, (15β) σ. 12.

. . . . καί λοιποί, καί έξ 'Λ}ίας Ρονμέλης

βί) Είς τό ϋυμβυύλιον ιυϋ ίΐαοα, είς δ παρεχάΟηνιο απαντες οί άξιωμα 
τοίχοι τής πόλεως.

8β) 29 Μαίου 1699 μ. X.
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. . , . καί εκ τοϋ χωρίου Νέφς Σφακιά......................................................

. . . . από τους Κωμηιάδες 6 Καπετάν Λιγόρης και ' Αλεξάς ....

. . . . από τό χωρίον Βρασκά ........................................... ...............................

. . . . Γιάννης, Γεώργης καί Νικήιας Μπουμπράκη; καί λοιποί . . .

. . . . καί Νικολός Σπαντίτης καί Γεώργης Μπαψτάκης.......................

. . . . Κατοονλογιάννης καί Καπετάν Μανώλης.......................................

. . . . πιστοποιηίλείοης της πληρεξουσιότητάς τον υπό τοϋ ίκ τοϋ χωρίον
Πατοανός........................ενώπιον τον Μυντεβελή τοϋ ρηϋέντος βακου
φιού.................................................. Τσοκαδάρ Μεχμ'ει ’Αγά κατέτ%σεν ώς
εκπρόσωπος.............................. από τους νπ ανιόν ραγιάδες της νήσου
..........................................).............................. τάν τά πράγματα καί τά τρό

φιμα.......................................... νά επιβλη&ή ... ..................................................
. . . . ότι ϋά παραδώοονν . ..........................................................................
τή εικοστή έκτη87........................

15.
Κώδ. 62ος, (16ος) σ. 42.

’ Απευϋυνεται προς τον Μουγ^αγίζην88 τον Χάνδακος (δεν αναφέ- 
ρεται τδ ονομα) καί τον ’Ιεροδίκην τής πόλεως ταντης.

Γενέονω ϋμϊν γνωστόν ότι ό διακεκριμένος μεταξύ των όμοιων 
καί ομηλίκων του Μουσταφας89. ου ανξηϋείη ή δόξα, δι’ αναφοράς 
του άπευ&ννύείσης προς τήν αυτοκρατορικήν μου αυλήν, μοί γνωρίζει 
ότι τυγχάνει κληρονομικφ δικαιώαατι νόμιμος Μουτεβελής τον βακου
φιού, όπερ άποτελειται έκ των εν τή νήσω Κρήτη κειμένων χωρίου·, 
τά όποια άφιερώϋησαν υπό του πάππον τον Γαζή Χόνσειν Πασά διά 
τάς δύο ίεράς πόλεις Μέκκαν καί Μεδινάν. ’Αναφέρων οϋτος τούτο 
κα&ιστά γνωστόν ότι μέχρι σήμερον πάσαι αι δίκαι καί αί εριδες των

87) Τό ελλιπές, λόγφ φθοράς τοΰ κώδικος, έγγραφον τοΰτο, ευρίσκεχαι κα- 
χακεχιορημένον εις τήν σειράν των εγγραφών χοϋ έιους 1710

88) Βλ. ύποσ. 22 ιών έγγραφων.
89) Ό Μουσταφάς οΰιος είναι ό παιήρ χής «προσιάιιδος» ιών Σφακιανών 

Φαιμά Χαχοΰν χανούμ σουλτάν. Είναι γνωοιός ώς βεζύρ Μουσχαφά Πασάς, 
διοικηχής ιοΰ Έριβάν. Περί αΰχοΰ ό Hammer τ. 4ος, σ. 252, άνχλών από 
χόν τοΰρκον χρονικογράφον Τσελεμπηζαδέ, λέγει διι ήχο υιός χοϋ Δελή ή Γα
ζή Χουσεΐν Πασά, έν χφ παρόνιι δμως έγγράφφ, ώς σημειοϊ ό ίδιος έν χή α
ναφορά χου, λέγει όχι ό Γαζή Χουσείν Πασάς ήχο πάππος χου' πλήν τούτου 
καί εις άλλο έγγραφον χοϋ Τ.Α Η. (βλ. Κώδ. Άφιερωτηρίων σ. 129) τοϋ έχοις 
1758, άναφέρειαι οΰιος ώς έγγονος τοϋ προαναφερθέντος Πασά. Δέον δθεν νά 
παραδεχθή τις, ότι ό Μουσιαφάς οΰιος ήχο μάλλον έγγονος καί ούχί υιός τοϋ 
Δελή Χουσείν Πασά. Πρβ. καί ύποσ. 15 χής εισαγωγής.
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260 Νικ. Σταυρινίδου

κατοχών τών προς τον σκοπόν τούτον άφιερωϋέντων χωρίων τής ’Ε
παρχίας Σφακίων διεκανονίζοντο απ’ εύϋείας υπό των Πασάδων τοϋ 
Χάνδακος, ανοτηρώς απαγορευόμενης πάσης αναμίξεως και έπεμβά- 
οεως είς ταύτας εκ μέρους των Πασάδων των Χανιών.

Παρά ταϋτα όμως δ Κεχαγιάς 90 τοϋ ήδη Πασά των Χανιών Έσατ 
Πασά 91, τυγχάνων άνθρωπος σκληρός και βίαιος, ήρχιοεν από τής ημέ
ρας τής άφίξεώς του νά έναπείρη διχόνοιαν μεταξύ των κατοίκων και 
νά ύποβάλλη τούτους είς πληρωμήν προστίμων, σκληρώς καταπιέζων 
αυτούς. 'Αποδίδων ουτος είς αυτούς την κατηγορίαν δτι έλεηλάτησαν 
έν πλοΐον είς την νήσον Κύϋηρα ζητεί παρ’ αυτών πρόστιμον τρεις χι
λιάδας χρυσά νομίσματα διά γεγονός δπερ ουδόλως συνέβη. 'Ομοίως 
διά διαφόρων διάβολων και συκοφαντιών ζητεί παρά τοΰ φόρου υπο
τελούς Δασκαλογιάννη", κατοίκου τοϋ χωρίου Σπηλιά, δπερ υπά
γεται εις τά χωρία τοϋ βακουφιού τούτου", πρόστιμον δύο χιλιάδας 
γυόσια. Συνέλαβε συνάμα ουτος πάρα πολλούς ραγιάδες έκ των χωρίων 
τούτων και τούς ζαμπίτηδές9* των, τούς όποιους ερριτρεν είς τάς φυ- 
λακάς καί έξακολου&εΐ τάς άτελευτήτους ταύτας Αδικίας και καταπιέ' * 61 * 63

80) Βλ. ύποσ. 31.
91) Υιός τοΰ Κιοπρουλή ή Σεχίτ Μουσταφα Πασά. Διετέλεσε καί Πασάς 

ΡεΦύμνητ, ένθα καί άπεβίωσε κατά το 1726. Βλ. περί αυτού, Τ.Α.Η. Κώδ. 
15ος, σ. 345, Hammer, τ. 4ος, σ. 157 καί 259. ΙΙρβ. Ίωαν. Π α π α- 
δάκη, ’Ετήσιον Κρητικόν Ήμερολόγιον ιοΰ έτους 1902, έν Χανίοις 1902, σ
61, ένθα ό δημοσιευόμενος υπό τοϋ Γ. Ίακ. Καλα'ίσάκη κατάλογος δέν άναφέ- 
ρεταί είς τούς πασάδες τής Κρήτης, άλλά τών Χανιών.

9’) Ή επωνυμία «δάσκαλος» έδίδετο επί τουρκοκρατίας έν Κρήτη εις πάντας 
τούς γνωρίζοντας άνάγνωσιν καί γραφήν καί είς τούς χριστιανούς γραμματείς 
τών φόρων τών χωρίων ή έπαρχιών. Βλ. Μ. Χουρμούζη Βυζαντίου, σ.
63, R a u 1 ΐ η, τ 1ος, σ. 47, Ψ ι λ ά κ η ν, τ. 3ος σ. 100 καί «Χριστιανική Κρή' 
τη», τ. 1ος, σ. 470.

·*) Πρόκειται περί τού χωρίου Σπηλιά έπαρχίας Κισάμου, δπερ μετ' άλ
λων χωρίων κειμένων έν τή έπαρχίφ ταύιη καί έν ταΐς έπαρχίαις ΡεΦύμνης, 
Άποκορώνου καί Τεμένους, άπετέλουν έτερον φέουδον έκχωρηθέν είς τον Ι’α- 
ζή Χουσεΐν ΙΙααάν, δπερ άφιέρωαεν ούτος δι’ άλλους αγαθοεργούς σκοπούς. 
Βλ. Τ.Α.Η. Κώδ. 1ος, σ. 91, ένθα τό άφιερωτήριον αύτοΰ υπό χρονολογίαν 
2> Τζεμαζίε'.αχίρ 1068 = 20 Μαρτίου 1658.

9‘) Zabit, δ αξιωματικός τοϋ στρατού ή τής αστυνομίας, ό εντεταλμένος 
είς τήν τήρησιν τής τάςεως καί τής πειθαρχίας, ό έπιστάτης, ό ευταξίας, ένίοτε 
καί μέ τήν σημασίαν τοΰ είσπράκτορος τών φόρων. Ό τίτλος οΰτος έδίδετο έν 
Κρήτη είς τόν Καπετάνιον τοΰ χωρίου ή είς τούτους τών έπαρχιών, οΐτινες 
έλάμβανον δια ταγός άπό τόν Μουτεβελή Άγαν καί διεκανόνιζον τάς μεταξύ 
τών χριστιανών διαφοράς άνευ τής μεσολοβήσεως τοΰ 'Ιεροδίκου. Σχετικώς βλ· 
Ρο cocke, τ. 2ος, σ. 330, Raulin, τ. 1ος, σ. 47, Ε.Ε.Κ.Σ., τ. 1ος, σ. 132( 
Κριτοβουλίδου, σ. 61, καί «ΆΦηνά», τ. 57ος, ο. 188.
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σεις του, γενόμένος οΰτω υπαίτιος άρχής έρημώσεως πάντων των χω
ρίων του βακουφιού διά τοϋ διασκορπισμού των κατοίκων του. Άνα- 
φέρων ούτος πάντα ταΰτα αίτειται την έκδοσιν αύτοκρατορικής μου δια
ταγής διά τής όποιας αϋατηρώς νά παραγγέλεται, όπως μή καταπιέζων- 
ται και ταλαιπωρούνται οι ραγιάδες των βακουφικών τούτων χωρίων, 
ενοχοποιούμενοι διά τοιούτων άβασίμων συκοφαντιών και διάβολων 
και νά μή ζητή παρ’ αυτών ό Πασάς των Χανιών αδίκως χρήματα' 
άπδ σήμερον δέ καί εις τδ έξης πάσαι at δίκαι και αΐ υποθέσεις των 
βακουφικών τούτων χωρίαιν νά διακανονίζωνται έκ μέρους σου τοϋ 
Πασά τοϋ Χάνδακος ή των διαδόχων σου, αυστηρώς απαγορευόμενης 
πάσης άναμίξεως καί επεμβάαεως εις ταύιας των έκάστοτε Πασάδων 
τών Χανιών.

Προς τον σκοπόν όθεν τούτον έξεδόθη το παρόν υψηλόν αντοκρα- 
τορικόν μου φερμάνιον.

’Εντέλλομαι άμα τή λήψει τούτου όπως, συ μ μορφούμένος προς 
ταΰτα ού ό Πασάς τοϋ Χάνδακος, άπαγορεύσης την έκ μέρους τον Πα
σά τών Χανίων εϊαπραξιν χρημάτων διά τοιούτων συκοφαντιών καί 
διαβολ,ών παρά τών ραγιάδων τών βακουφικών τούτων χωρίων, μή 
έπιτρέπων νά νφίστανται ούτοι τοιαύτας καταπιέσεις και καταδυναστεύ
σεις, πάσαι δέ at δίκαι και αί υποθέσεις τών βακουφικών τούτων χα>- 
ρίοιν θεωρώνται και διακανονίζωνται από τοϋδε καί είς τό εξής εκ μέ
ρους αοϋ ή έκ μέρους τών διαδόχων σου, αυστηρώς άπαγορευομένης 
πάσης επεμβάαεως και άναμίξεως είς ταΰτας τών Πασάδων τών Χα
νίων.

Συμμορφωθήτε προς τό πνεύμα τής παρούσης ίεράς διαταγής μου, 
άφ’ ου δέ διεξέλθητε καλώς τό περιεχόμενό)’ της νά έπιστρέψητε ταν- 
την είς τούς ζαμπίτηδες τών βακουφικών χωρίων διά νά μένη αϋτη 
παρ’ αύτοϊς.

Οΰτω γινώσκετε και είς τό ιερόν μου σύμβολων πιστεύετε.
Έγράφη τήν εικοστήν έννάτην Ζηλχτζέ τοϋ έτους χίλια εκατόν τρι

άκοντα δύο95 96.
Έκ τής περιφρυυρήτου Κωνσταντινουπόλεως

Έλήφθη κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ μηνός Ρεμπιουλεβέλ 1133 9β.

Συμβολή είς την totogiav τών Σφοκίων (1645 - 1770) 261

Κώδ. 62ος, (16ος) σ. 42.
16.

’Απευθύνεται προς τον Μουχαφίζην τοϋ Χάνδακος (δεν αναφέρε-

95) 12 'Οκτωβρίου 1720 μ. X.
") 19 Δεκεμβρίου 1720 μ. X.
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τηι δνομα) καί τον Διζντάρην 91 τον φρουρίου της Ρόδον.
Γενέα&ω ύμίν γνωατόν δη προηγουμένως ειχεν έκόοϋή Ιερά /ιού 

διαταγή διά τής οποίας άπεστέλλετο εις Ρόδον δπως εγκλεισϋή εις τό 
φρούριον τής νήοου ταύτης ώς καλεμπέντης 98 ό εκ τών κατοίκων των 
Χανιών ’ Αλή Καψοδάοης 99, δστις μή διάγων εν ησυχία άλλα βασιζό
μενος εις μερικούς δυνάστας προέβη είς καταπιέσεις κατά τών πτωχών 
ραγιάδων καί άκόμη καί κατ’ αυτών τών ραγιάδων τών χωρίων τής 
'Επαρχίας Σφακίων, άτινα αποτελούν τό βακούφιον τον Γαζή Χουαεΐν 
Παοά. Συλληφϋείς δε οντος καί έγκλεισ&είς είς την φυλακήν έπρόκειτο 
νά άποσταλή είς Ρόδον. Καλέ’ δν χρόνον δμως άνεμένετο ή ευκαιρία 
έξευρέαεως πλοίου καί ή μεταφορά του εις την νήσον ταύτην, εφίλα- 
σεν εκ τής Βααιλευούσης Ιερά διαταγή διά τής όποιας ώρίζετο ή έκδί- 
κασις τών εδαφών τών είς τήν κατοχήν τούτον ώς μαλικιανέ 100 ευρι
σκομένων χωρίων, ουνορευομένων μετά τούτων τής 'Επαρχίας Σφα
κίων, ύπαγομένων δ’ είς τό βακούφιον τοΰ Γαζή Χουσείν Πασά. Διά 
τον λόγον τούτον είχεν άνασταλή ή αποστολή του είς Ρόδον. Κατά τήν 
ενώπιον δμως τοΰ 'Ιεροδίκου τών Χανιών έκδίκασιν τής ύποϋέσεως 
τών ορίων, οπότε είχε διορισ&ή εκ τής Βααιλευούσης καί έκτακτος 
Μονμπαοίρης 101, ό επίτροπος τοΰ Μουτεβελή τών Σφακίων προέβαλεν 
άρνηοιν είπών δτι δέν έχει δικαιοδοσίαν τινά )’d παρίοταται ώς 'Επί
τροπος διά τήν πρυκειμένην ύπόίλεσιν καί συνεπώς δέν δύναται νά έκ- 
δικασδή ή υπόδεσις αυτή. Έπιδείξας ουτω άπείίλειαν προς τον 'Ιερόν 
Νόμον έπέβη αμέσως πλοίου καί μετέβη είς τήν Βασιλεύουσαν οπού 
ήρχισε νά παραπονήται, προσπαέλών νά καταπατήση τό δίκαιον τοΰ ρη- 
ΰέντος 'Αλή Καψοδάση, κατορ&ώοας συιάμα τήν εκδοσιν Ιεράς διατα
γής διά τήν αποστολήν του ώς καλεμπέντη είς τό φρούριον τής Ρό

δου.
Γνωρίζων ήμΐν νΰν δι' επιστολής σου πάντα ταΰτα συ 6 Βεζύρης * 10

9Ι) Φρούραρχον.
") Ό καταδικαστείς είς κάθειρξιν εντός φρουρίου.
") Οί Σφακιανοί, ώς γνωστόν, είχον πάντοτε συνοριακός διαφοράς μετά 

τοΰ Ίμπραχίμ Άληδάκη, κατά τοΰ έν Μπρόσνεριρ πύργου τοΰ οποίου έπετε. 
θησαν κατά τό 1774. Νύν βλέπομεν δτι καί παλαιότερον είχον τοιαύτας δια
φοράς μετά τίνος Άλή Καψοδάση, τοΰ όποιου τά χωρία έγειτνίαζον πρός τά 
τών Σφακίων. Ούδαμώς άπίδ-ανον ό έν τφ παρόντι έγγράφφ άναφερόμενος 
Άλή νά ήτο ό πατήρ τοΰ Ίμπραχίμ Άληδάκη.

10°) Αί διά σουλτανικής διαταγής, μιλκναμ'ε λεγομένης, είς αμοιβήν τών 
προσφερθ-εισών υπηρεσιών εκχωρούμενοι είς άνωτέρους αρχηγούς ή άγωνιστάς 
γαϊαι ή χωρία, τών όποιων ένέμοντο τούς φόρους ή καί έξουσίαζον ύπό τύπον 
τελείας ιδιοκτησίας.

101) Βλ. ύποσ. 29 τών έγγραφων.
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καί Πασάς τον Χάνδακος αίτεΐσαι όπως δοθή άφεσις είς τον ώς εΐρη- 
ται Άλήν και έκδοθή αντοκρατορική διαταγή διά τής οποίας νά δια- 

τάσσεται ή άπόλυσίς του εκ τής φυλακής.
Έπ'ι τώ σκοπώ δθεν δπως θεωρηθή υυτος σνγγνωστέος καί άφεθή 

ίλεύθερος, μ ή άποαχελλό μένος ώς καλεμπέντης είς Ρόδον, έξεδόθη ή 
παρούσα διαταγή μου. *Εντέλλομαι άμα τή λήψει της όπως, αν μ φώ 
νως προς ταυτήν, χορηγηίλή άφεσις είς τον ώς εΐρηται Άλήν, μή άπο- 
στελλομένου τούτου ώς καλεμπέντη, άλλα »·ά παραμένη ουιο; ανενόχλη
τος έν τή πόλει των Χανιών. ’Ενεργήσατε σνμφώνως προς τό πνεύμα 

τής ιεράς μου τ αυτής διαταγής.
Ούτω γινώσκετε καί είς τό Ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη κατά τάς άρχάς τον μηνός Ζηλκααδε τον έτους χίλια έκα- 

τύν τριάκοντα τέσοαρα lu2.
Έκ τής περιφρονρήτου Κωνσταντινουπόλεως

17.
Κφδ. 62ος, (16ος) σ. 254.

Φέρει τήν σφραγίδα τον έξοχωτάτον Ίπσίρ ΧονσεΧν Πασά'°*, Δι- 
κητον του Έγιαλετίον 104 (Κρήτης).

Σοφολογιώτατοι κύριοι Ναΐπαι '°5 των ’Επαρχιών τής νήσον Κρή
της, ήτοι του Καινούργιου, Ρίζον, Μονοφατσίον, Πυργιωτίααης καί 
των παραρτημάτων αυτών καί σείς οι ζαμπίτηδες10β τών μονκατά- 
δων ,0? καί κάτοικοι τών χωρίων.

Γίνεται είς υμάς γνωστόν οτι οι ραγιάδες τής ’Επαρχίας Σφακίων 
προσεκόμισαν αναφοράν είς τό Διβάνιον του Χάνδακος ώς καί τό χο- 
ρηγηθ'εν είς αυτόνς εκ μέρους τον κραταιοΰ ημών Σουλτάνου φερμά- 
νιον, είς τά όποια άναφέρεται ότι, επειδή τά χωρία τής ’Επαρχίας ναύ
της εύρίακονται επί πετρωδών εδαφών και είς τά επί τών όρέων εδά
φη των δέν είναι δυνατή ή καλλιέργεια καί συγκομιδή δημητριακών 
προϊόντων, οι κάτοικοι τών χωρίων τούτων προμηθεύονται ανέκαθεν 102
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102) 2 Αύγουστου 1722 μ. X.
los) Είναι ο 33ος μετά τήν άλωσιν Γ. Διοικητής Κρήτης καί Πασάς του 

Μ Κάστρου (βλ. ανέκδοτον κατάλογον Πασάδων Κρήτης είς τά έν τφ Μου
σείο) Ηρακλείου άποκείμενα χειρόγραφα Γεωργίου Νικολετάκη, ένάα 
άναφέρεται ώς *ΰψίρ χατζή χουσείν παχ>).

,04) Βλ. ύποσ. 45 τών εγγράφων.
los) Αντιπρόσωπος, επίτροπος τοϋ Καζασκέρη. Ίεροδικαστής ή άντιπρό- 

σωπος τούτου.
10β) Βλ. ύποσ. 94 τών εγγράφων.
,0Τ) Τών κατ’ αποκοπήν φόρων.
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264 Νικ. Σιαυρινίδοιί

διά χρημάτων των την είς αυτούς άναγκαιοϋσαν ποσότητα σιτηρών από 
τους κατοίκους των ώς άνω μνημονευθεισών ’Επαρχιών, μεταφέρον- 
τες ταντα είς τά μέρη των προς συντήρησίν των.

Παρά τά έκπαλαι κεκανονισμένα ταϋτα, μερικοί έξ υμών εναντιώ
νονται είς ταντα, γινόμενοι οντω πρόξενοι τον διασκορπισμού και άφα- 
νισμον τών ραγιάδων, προξενούντες άμα ζημίαν και έλάττωσιν τών 
πόρων τον βακουφιού τών δύο ιερών πόλεων.

’Επί τώ σκοπώ όπως ένεργήσητε συμφώνως προς το άνά χεΐρας 
των υψηλόν φερμάνιον καί διά να δύνανται ούτοι ώς καί πρότερον νά 
προβαίνουν είς την αγοράν από τάς ώς άνω άναφερ&είσας ’Επαρχίας 
τών άναγκαιούντων προς συντήρησίν των ποσοτήτων σιτηρών έγράφη 
καί άποστέλλεται τό παρόν μπουγιουρουλντί.

Γενέοθω γνωστόν άμα τη λήψει τούτου δτι δέον, καθ’ α άναφέρεται 
εν τώ νψηλώ ίερω αύτοκρατορικώ φερμανίω, νά απέχετε από πά- 
σης έναντιώοεως καί παρεμποδίσεως, όταν οί ραγιάδες τής ’Επαρχίας 
ταύτης θελήσουν δι’ ιδίων χρημάτων των νά αγοράσουν καί μεταφέ
ρουν είς τά χωρία των, ώς συμβαίνει άλλωστε τούτο παλαιόθεν, την 
άναγκαιοϋσαν προς συντήρησίν των ποσότητα σιτηρών από τους κατοί
κους τών περιφερειών σας.

Νά αποφεύγετε πάσαν εναντίαν ενέργειαν προς τά παλαιόθεν κεκα- 
νονισμένα καί προς όσα άναφέρονται έν τφ ίερφ αύτοκρατορικώ φερ
μανίω. Δεν επιτρέπεται επί σκοπώ) ματαίας πλεονεξίας νά ύφίστανται 
ταλ.αιπωρίας καί κακουχίας οι πτο)χοί ραγιάδες.

’Ενεργήσατε συμφώνως προς την υψηλήν διαταγήν καί τό παρόν 
μπούγιού ρουλντί.

τή 8 1145108 
(Μονογραφή τοΰ Πασα)

18.
Κώδ. 138ος ο. 13.

Απευθύνεται προς τον Μουχαφίζην 109 τοΰ Χάνδακος (δεν αναφέ- 
ρεται τό δνομα) καί προς τούς 'Ιεροδίκας.

Γενέοθω ύμΐν γνωστόν δτι οί ραγιάδες τών χωρίων τής ’Επαρχίας 
Σφακίων, ύπαγομένων είς τό βακούφιον τον ποτέ Γαζή Χουσεϊν Πα
σά, δι’ αναφοράς των ύποβληθείαης προς τήν αύτοκρατορικήν μου αυ
λήν μοί γνωρίζουν δτι επειδή τά χωρία των κεΐνται εις δρεινάς περι-

109) Τό έτος 1732 μ. X.
109) Βλ. ύποσ. 22 τών εγγράφων.
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φερείας τής αυτοκρατορίας μου δεν είναι δυνατή ή είς αυτά καλλιέρ
γεια καί συγκομιδή δημητριακών προϊόντων. 'Ως έκ τούτον ήγόραζον 
ούτοι μέχρι τούδε διά χρημάτων των τα άναγκαιοϋντα είς αυτούς σιτη
ρά από διαφόρους ευφόρους περιφέρειας της νήσου, χωρίς ουδείς νά 
έναντιούται είς τοϋτο. 'Εσχάτως όμως μερικοί ζαμπίτηδες 110 των χω
ρίων, ενεργούντες παρά τον 'Ιερόν Νόμον, απαγορεύουν είς αυτούς τήν 
αγοράν των δημητριακών τούτων. 1 νωρίζονιες ήμΐν ούτοι ταντα, αί- 
τούνται τήν έκδοσιν ίεράς μου διαταγής, δι’ ής να απαγορεύεται ή πα
ρά τον 'Ιερόν Νόμον έκ μέρους τών ζαμπίτηδων προβολή εμποδίων 
κατά τήν αγοράν τών σιτηρών.

Συνεπεία τής αναφοράς ταντης έγένετο έρευνα είς τα εν τφ αυτό- 
κρατορικώ αρχειοφυλακεία) μου φυλασσόμενα λογιστικά βιβλία τών δύο 
'ιερών πόλεων, έκ τής οποίας διεπιστώ&η ότι 6 ήδη ’Αγάς τής Πύλης 
τής Ευδαιμονίας μου1", ’Επόπτης τών Έβκαφίων καί τοιοΰτος τών 
Έβκαφίων τών δύο 'ιερών πόλεων, εκλαμπρότατος καί εντιμότατος 
Έλχάτζ Μπεσίρ Ά)'ας “2, ον άπειρον εΐη τό κλέος, είς αιτησίν του, 
ύποβληϋεΐσαν κατά τό έτος χίλια εκατόν τριάκοντα εξ "9, άνέφερεν όιι, 
επειδή είς τα χωρία τής ’Επαρχίας Σφακίων, ατινα αποτελούν τό βα- 
κούφιον τού ποτέ Εαζή Χουσειν Πασά καί κεινται επί ορεινών περι
φερειών τής Αυτοκρατορίας μου, δεν είναι δυνατή ή καλλιέργεια καί 
συγκομιδή δημητριακών προϊόντων, ώς έκ τούτου οί ραγιάδες τών 
Σφακίων μέχρι τών ημερών μας αγοράζουν διά χρημάτων των τά σι
τηρά αυτών από ιά εύφορα χωρία τής νήσου Κρήτης. Μολονότι δέ ού- 
δεμία άντίρρησις προεβάλλετο έξωίλεν διά τήν ένέργειάν των ταυτην, 
εσχάτως οί ζαμπίτηδες μερικών χωρίων, παρά τον 'Ιερόν Νόμον 
καί τά έκπαλαι κεκανονισμένα παρεμποδίζουν τήν πώλησιν τέόν σιτη
ρών καί προξενούν οϋτω μεγάλην αδικίαν είς τούς πτωχούς ραγιάδες, 
γινόμενοι υπαίτιοι τού άφανισμού αυτών, έπιφέροντες άμα μείωσιν τών 
εσόδων τού βακουφιού. Συνεχίζων ούτος αίτεϊται όπως μή παρεμβάλ
λεται ούδεμία έξωέλεν ή υπό τών ζαμπίτηδων τών χωρίων άντίρρησις, 
όταν οί ραγιάδες τών Σφακίων βέλουν διά χρημάτων νά αγοράσουν * 112

uo) Βλ. νιποσ. 94 τών εγγράφων.
'“) Τίτλος δν εφερε ό άρχιευνοΰχος τοϋ σουλτανικοΰ γυναικωνίτου.
112) ’Υπήρξε παντοδύναμος, συνετός καί άγχίνους πολιτικός, ύπηρετήσας 11 

έτη ύπό τόν Σουλτάν Άχμέτ Γ καί 16 υπό τόν Μαχμούτ Α\ Άπεβίωσε τό 
1746 καί τόν διεδέχθ·η 6 συνώνυμός του Μακτοΰλ (εκτελεστείς) Μπεσήρ ’Αγάς. 
Βλ. περί αύτοΰ Ά θ·. Ύ ψ η λ ά ν τ η ν, σ. 343, 348, 353, 360. Πρβ. καί Η a m· 
m e r, τ. 4ος a. 267, 273, 275 καί 413.

n*) 11 ’Ιανουάριου 1724 μ. X. Βλ. κατωτέρω τήν ίδιαν χρονολογίαν ση· 
μειουμένην ήμερολογιακώς.
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266 Νικ. Σταυρινίδου

καί μεταφέρουν είς τά χωρία των την εις αυτούς έπαρκοΰσαν ποσότη
τα σιτηρών από τά χωρία εκείνα από τά όποια έπρομηέλεύοντο 
ταΰτα μέχρι σήμερον. Οί δέ ραγιάδες των Σφακίων νά μη προβαίνουν 
είς αγοράς σιτηρών πέραν τής άναγκαιούαης είς αυτούς ποαότητος, ού
τε νά μεταφέρουν ταΰτα είς Άλλα μέρη έκτος τών χωρίων των. Έπ'ι 
τούτοις έζήτει τότε ό Αγάς τής Πύλης τής Ευδαιμονίας μου την έκδο- 
σιν ίεράς μου διαταγής, δτε και έξεδό&η αϋτη, υπό χρονολογίαν είκο- 
σιπέντε Ρεμπιουλαχίρ τοΰ έτους χίλια εκατόν τριάκοντα έξ.

Τύ αποτέλεσμα τής εν τώ αύτοκρατορικφ αρχειοφυλακείατ γινόμε
νης έρεύνης ταύτης έσηαειώίλη εν τώ περιέλωρίω τής αναφοράς τών ρα- 
γιάδοιν τών Σφακίων και έπ'ι τώ σκοπφ νά ένεργήσητε βάσει τής έν 
τώ περιέλωρίφ επεξηγηματικής είσηγήσεως ταύτης έξεδόίλη το παρόν 
φερμάνιόν μου.

Εντέλλομαι οέλεν διά τοΰ Ιεροΰ τούτου ορισμού μου, όπως, αμα 
τή λήψει τούτου, ενεργοίϊντες συμφώνως προς τά έν αύτφ, φροντίσητε 
νά μη προβαίνουν οί ραγιάδες τών προαναφερέλέντων χωρίων είς αγο
ράν σιτηρών πέραν τής άναγκαιούαης είς αυτους ποαότητος, ούτε νά 
μεταφέρουν ταΰτα είς Άλλα μέρη, αλλά νά δύνανται νά αγοράζουν διά 
τών χρημάτων των την άναγκαιοΰσαν είς αυτούς ποσότητα άπό τά χω
ρία τής νήσου, εΐς τά όποια πωλοϋνται γεννήματα, μ ή έπιτρέποντες είς 
τούς ζαμπίτηδες τών χωρίων ή είς Άλλους έξω&εν νά εμποδίζουν αυ
τούς κατά την αγοράν καί μεταφοράν των είς τά χωρία των. Ουιω γι- 
νώσκετε καί είς τό Ιερόν μου σύμβολων πιστεύετε.

Έγράφη τή εικοστή τοΰ μηνός Ρεμπιουλεβέλ τοΰ έιους χίλια εκα
τόν τεσσαράκοντα οκτώ “4.

Έκ τής έν Κωνσταντινουπύλει έδρας

19.
Κώδ. 6ος, σ. 31.

’Απευ&ύνεται προς τον τέως Μ. Βεζύρην καί νυν Μουχαφίζην 115 
τοΰ Χάνδακος, Γεγέν Μεχμ'ετ ΙΙασάν “0.

Γενέα&ω σοι γνωστόν ότι, κα#’ α αμα τή άφίξει σου είς την νήσον

“*) 29 Ιουλίου 1735 μ. X.
,|6) Βλ. ϋποσ. 22 τών εγγράφων.
1,β) Διετέλεσε Μ. Βεζύρης άπό τοΰ έτους 1737 - 1739. Ύπήρξεν ύπερφία 

λος, σκληρός καί φιλέκδικος. Μετά τήν καθαίρεσίν του άπό τής Μ. Βεζυρίας 
άνέλαβε, κατά παράκλησίν του, τήν Γ. Διοίκησιν τής Κρήτης. Άναφέρεται είς 
τόν ανέκδοτον κατάλογον τών Πασάδων Μ. Κάστρου τοΰ Γεωργίου Ν ι κ ο- 
λετάκη ΰπ’ αΰ|. άριά. 39 ως «ααιίρ Ισπακ (τ. Μ. Βεζύρης) Ι'εγεν Μεχμέι*. 
Ώς έμφαίνεται έκ τοΰ παρόντος εγγράφου αμα τή άφίξει του είς Κρήτην, ύπεί-
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Κρήτην εκ σύμφωνον μετά των κατοίκων τον φρουρίον τον Χάνδακος 
δί’ έκθέσεώς σον αναφέρεις, οί ραγιάδες τής έν τή νήσω Κρήτη περι
φέρειας τών Σφακίων, αννεργαζόμενοι ελευθέρως καί δντες καθ’ δλα 
ομόφωνοι μετά τών κονρσάρων και τών απίστων εχθρών μας, έκτισαν 
φονρνονς διπνρίτον επί τής έναντι τής Επαρχίας των κζιμένης νήσον 
I ’ανδον κα'ι εφοδιάζονν τά διερχόμενα έκεΐθεν πλοία τών κονρσάρων 
με διαφόρονς προμήθειας Επειδή δε ή περιοχή είς τήν οποίαν 
κατοικούν είναι ορεινή, δασώδης και πετρώδης, κα'ι δεν παράγει σιτη
ρά, άπενθννονται οί κάτοικοί της κατ’ έισς είς τονς έκάοτοτε Πασά
δες τοϋ Χάνδακος καί έκθέτοντες τάς ανάγκας των επιτνγχάνονν τήν 
έκδοσιν μπονγιουρλονντί"3 τον Πασά, όπως άγοράσονν καί μεταφέρονν 
εις τά χωρία των επτά έως οκτώ χιλιάδες μονζονρια 119 σίτον ή κρι- 
θήν από τάς προς τήν ’Επαρχίαν των γειτνιαζονσας περιοχάς. Mk τήν 
πρόφασιν όμως αντήν κατορθώνονν οντοι νά μεταφέρονν κρνφίως είς 
τήν ’Επαρχίαν των περί τά τεσσαράκοντα έως πεντήκοντα χιλιάδες μον- 
ζονρια σιτηρά, γινόμενοι ον τω υπαίτιοι σιτοδείας εν τή νήσφ. Μ ή δντες 
δέ ενπειθεΐς καί νποτεταγμένοι ώς οί άλλοι κάτοικοι τής νήσον, άλλ’ * 342

Συμβολή εις χήν Ιστορίαν τών Σφακίων (1645 - 17t0) S267

κων είς εισηγήσεις τών εντοπίων παραγόντων, έστράφη κατά τών Σφακιανών, 
διά τονς όποιους ήρξατο περίοδος νέων αδικιών καί καταπιέσεων. (Βλ. καί τό 
επόμενον ύπ’ άριΟ·. 20 έγγραφον). Μετά τήν έκ Κρήτης άνάκλησίν του άνέλαβε 
τήν αρχιστρατηγίαν τοΰ κυτά τής Περσίας πολέμου, φονευδ-είς είς τινα μάχην 
κατά τά τέλη τοϋ έτους 1745. Βλ. περί αύτοΰ, ΆΊΙανασ. Ύψηλάντη, Τά 
μετά τήν αλωσιν, σ. 314, 341 - 344 καί 353. Πρβ. Hammer, τ. 4ος, σ. 341«
342 , 351, 353 , 354 , 408 καί 409.

“’) Mahal mezburun Kar§usmda Gavdos tabir olunur ada derunun- 
da peksimet tenureleri ihdas ve merur ve ubur iden Kursan sefainine 
mabali mezkurden zehair virub....'0 κατά ιό 1739, δύο έτη πρό τής έκδό- 
σεως τοϋ παρόντος εγγράφου, είς Σφακιά αποβιβαστείς άγγλος ιερωμένος Ρο- 
cocke όμιλών περί τής Γαύδου λέγει τά έξης: «Die Insel wird etwa von 
dreissig Familien aus der Landschaft Sfacbia bewohnet...Sie haben auch 
einen Dolmetscher, weil offers Schiffe dahin kommen, um Wasser und 
I.ebensmittel zu holen: und die Malteser Korsaren versehen sich hie- 
selbst gleichfalls»' Βλ. Po cocke, τ. 2ος, σ. 331 καί ό Olivier, όστις 
έπεσκέφΟη τήν Κρήτην τό 1793 γράφει : «L,es Maltais, dans leurs courses, 
frequentaient autrefois le port de la Sphacbie. Ils y etaient bien accueil* 
lis des habitants, qui s’empressaient de leur fournir les provisions et 
tous les secours dont ils avaient besoin». Βλ. Olivier, τ. 1ος, σ. 405, 
ό δέ Raulin έπισκεφΟείς αυτοπροσώπως τήν νήσον Γαΰδον τό 1845 λέγει δτι : 
*Un Arnaoute reside dans Γ ile pour empecher la contrebande, et sur- 
tout les infractions aux reglements sanitaires que pourraient commettre 
les batiments etrangers». Βλ. Raulin, τ. 1ος, σ. 191.

lls) "Εγγραφος διαταγή.
Ile) Βλ. ύποσ. 11 τών εγγράφων.
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ερχόμενοι εις συχνήν επαφήν και επικοινωνίαν μετά των απίστων Εχ
θρών μας, περιφέρονται ουτοι πάντοτε ένοπλοι, άφομοιωθέντες πλή
ρως κατά τά ήθη καί τον χαρακτήρα προς αΰτοτις ι1°. Πάντες δέ οΐ 
αίχμαλωτισμοϊ καί πάσαι αί άπαγωγαί τών κατοικούντων εις τά παρά
λια Μουσουλμάνων γίνονται τή υποδείξει καί παρακινήσει τών ανθρώ
πων αυτώνm. ΙΙρό ολίγου ακόμη χρόνου άπήγαγον ουτοι δέσμιους, * S

18°) Οϊ Σφακιανοί οΰχί μόνον ήρχοντο εις συχνήν Επικοινωνίαν, βοηθούν- 
ιες καί εκμεταλλευόμενοι τούς έκάστοτε προσεγγίζοντας εις τήν νησίδα τής 
Γαύδου ή εις τούς λιμένας των ξένους πειρατάς, άλλ’ έξήσκουν καί οί ίδιοι, 
ώς τούτο άναφέρεται ύπό τών ξένων περιηγητών καί εϊς τά ύφ’ ημών νΰν δη
μοσιευόμενα έγγραφα (βλ, πλήν τοΰ παρόντος καί τά ύπ' άριθ. 20 καί 30 Εγ
γραφα) εις εύρεΐαν κλίμακα τό άλλωστε οΰχί διά τήν εποχήν εκείνην τόσον 
ατιμωτικόν επάγγελμα τοΰ πειρατοΰ. Σχετικώς πρός τήν έξασκουμένην ύπό τών 
Σφακιανών πειρατείαν βλ. Dapper, τ. 1ος, σ. 455, «Les habitants de 
Spliachia.. ..sont acoutumez a vivre de pirateries et de brigandages». 
K. Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Άθήναι 1869, σ. 521. «’Εκτός τούτου 
Ετερος πειρατικός στολίσκος Μανιατών καί Σφακιωτών έληίζετο τά παράλια τής 
Πελοποννήσου καί Κρήτης». Μπάρμπα -Παντζελιοϋ, Τά τραγούδι τοΰ 
Δασκαλογιάννη, έκδοσ. Β. Λαούρδα, σ. 38, στ. 705, όπου ό αρχηγός τής Έ- 
παναστάσεως τοΰ 1770 Δασκαλογιάννης προσφωνεϊται ύπό τοΰ Πασά τοΰ Μ, 
Κάστρου διά τοΰ τίτλου τοΰ άρχικουρσάρου :

Καλώς τόνε τον Δάσκαλο, τον πρώτο τών κουρσάρο).

Olivier, τ. 1ος, σ. 405 «...qui contient (ό λιμήν τής Χώρας τών Σφακίων 
ή τοΰ Λουτρού) sept a huit gros bateaux dont les Sphacliiotes se servent 
pour leur commerce, et quelquefois aussi pour les pirateries qu’ ils exer- 
cent a Γ imitation de leurs ancetres». Περιοδ. «’Ηπειρωτικά Χρονικά», 
τ. 6ος, σ. 67, «Εις τά νότιον μέρος τούτου τοΰ νησιού εύρίσκονται μερικά χωρία 
εϊς άποστασίαν, όπου λέγονται Σφακιά άνάμεσα στά βουνά καί είναι καί κλέφτες 
καί τής στεριάς καί τής Θαλάσσης». Πρβ. Pash ley, τ. 1ος, σ. 76 κ.έξ.
S p r a 11, τ. 1ος, σ. 249, τ. 2ος, σ. 255, Παπαδοπετράκης, σ. 56, Ψ ι- 
λ ά κ η ς, τ. 3ος, σ. 309, 310, Lacroix, σ. 581, Lidio Cipriani, Cre- 
ta e P origine mediterranea della civilta, Firenze 1943, σ. 6. Άρια τ. 
Κριάρη, Συλλογή Δημωδών ποιημάτων κλπ. (έκδοσ. 1920), σ. 84. Ν ι κ ο λ. 
Παπαντωνάκης, πειρατής έκ Χώρας Σφακίων καί αλλαχού.

***) Αί πειρατικοί αΰται έπιδρομαί έγίνοντο ενίοτε καί έκ λόγων έκδική- 
σεως κατά τούρκων αγάδων, άδικούντων ή καταδυναστευόντων τούς χριστια
νούς. Χαρακτηριστική είναι έν προκειμένψ ή κατά τό 1739 ένεργηθείσα πειρα
τική επιδρομή κατά τοΰ χ. Νταλαμπέλλω επαρχίας Μυλοποτάμου, διά τήν 
όποιαν δ Pococke λέγει τά εξής: «Gegen diesem Orte iiber (τό χωρίον Πέ
ραμα Μυλοποτάμου) ist der Hafen Astomia (Πάνορμος ;) wo die Malteser 
dieses Jahr ans Uler kamen, und iiber zwanzig Tiirken aus den Fle- 
cken Delabolou, welches fast eine League von der See lieget, wegfuhr- 
ten. Man sagte, dieser Ueberfall sey von einem Bedienten des Aga des 
Fleckens veranlasset worden, welcher, da er von seinem Herrn tibel be- 
gegnet worden, zu den Maltesern in Gozo gegangen, ihnen den Weg
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αίχμαλωτίσαντες από τά παράλια τών ’Επαρχιών Σέλινου και Κιαά- 
μον) δυο φοράς από είκοσι έως τριάκοντα Μουσουλμάνους 122. Γνωρί
ζεις είσέτι εν vfj εκθέσει σου ότι όταν οι κάτοικοι του Χάνόακος έζή- 
τηααν δΓ αίτήσεώς των όπως κανονίσει] άπαξ διά παντός και γίνεται 
τοϋτο μονίμως, δηλαδή ή καθ’ έκαστον έτος χορηγούμενη εις τους κα
τοίκους των Σφακίων ποσό της των επτά εως οκτώ χιλιάδων μουζου- 
ρίων σιτηρών φορτώνεται ουχ'ι από λιμένας των οποίων ή φύλαξις κα'ι 
έπιτήρησις είναι αδύνατος, άλλ’ από αυτόν τούτον τον λιμένα τού Χάν- 
δακος' πληροφορηθέντες τούτο οί κάτοικοι των Σφακίων από τό εκδο- 
θέν έκ μέρους σου μπουγιουρουλντ'ι κα'ι άντιλαμβανόμενοι ότι δεν ϋά 
δΰνανται, ώς και πρότερον, νά συνεχίζουν τάς καταχθονίους πράξεις 
των, επέβησαν αμέσως έ’νιοι εκ των προκρίτων των είς πλοΐον και άνε- 
χώρησαν με προορισμόν να έλθουν ενταύθα 1ϊ9, πράγμα όπερ αναφέ
ρεις έκτενώς και εν όλαις ταΐς λεπτομερείαις εν τη εκθέσει σου.

Είναι γνωστή είς πάντας ή ειλικρίνεια, ή άφοσίωσις και τά πλει- 
στα αισθήματα εϋοπλαγχνίας, τά όποια τρέφεις προς τούς πτωχούς, 
προσόντα άτινα περικοσμοΰν ολως ιδιαιτέρως τον χαρακτήρά σου, είς 
έκδήλωσιν δε τής πλήρους επιδοκιμασίας και αποδοχής των λαμβανο- 
μένων παρά αοϋ οωφρόνων και ορθών διοικητικών μέτρων και είς 
δήλωοιν τής αύτοκρατορικής μου εγκρίσεως έξεδόθη ή παρούσα ιερά 
διαταγή μου.

"Αμα τή λήψει ταύτης φρόντισον νά καταβάλης πάσαν προσπά
θειαν εν τή εφαρμογή τής τυχούσης πλήρους επιδοκιμασίας καί άδειας

gezeigt, und, wie es heisst, selbst an den Herrn sicb gerochen habe, da 
er denselben binden helfen», βλ. Pococke, t. 2ος, σ. 860.

l”) Είς τούς κοόδικας χοΰ Τουρκικού ’Αρχείου 'Ηρακλείου άναφέρονται 
ούκ ολίγοι τοιαϋται περιπτώσεις απαγωγών Τούρκων υπό Μαλτέζων πειρατών 
ή άλλων μή κατονομαζόμενων, εκ διαφόρων παραλίων χωρίων τής νήσου Κρή
της. Χαρακτηριστικώς σημειώ ένταΰδσ τήν κατά τό έτος 1782 γενομένην επι
δρομήν υπό τού έκ Μάλτας πειρατοΰ Τζεχοΰτ Γιαννάκη κατά τού χ. 
Ιίαβοΰσι Ίεραπέτρας, έκ τού όποιου άπήγαγον 13 Τούρκους. ’Εκ τούτων, κατά 
παράκλησίν των, έξηγόρασεν έκ τής αιχμαλωσίας δύο άτομα ό ίερεϋς τής Κά· 
σου Παπά Γεώργης, κατά τήν έκεΐσε προσέγγισιν των πειρατών. Βλ. Τ.Α Η. 
Κώδ. 13ος, σ. 12. ’Επίσης ατελεύτητος είναι ό αριθμός άλλων τοιούτων περι
πτώσεων καί τών άποσταλέντων έκ τής Βασιλευούσης φερμανίων (κυβερνητι
κών διαταγών), έκ τών όποιων έμφαίνεται ποια μέτρα έλάμβανεν ή Όδωμαν. 
Αυτοκρατορία διά τήν άντιμετώπισιν καί πάταξιν τής πειρατείας.

Ι2Β) Δέν γνωρίζω έάν ή έν τφ παρόντι έγγράφιρ διά πρώτην φοράν άνα- 
φερομένη αποστολή έπιτροπής έκ Σφακιανών είς Κωνσταντινούπολιν πρός έκ- 
δεσιν παραπόνων σχετίζεται μέ τήν έν τφ ΰπ’ άριδ. 23 έγγράφω τού 1746 άνα- 
φερομένην τοιαύτην. Βλ. σχετικώς καί τό ύπ' άριδ. 31 έγγραφον. Πρβ. καί 
Παπαδοπετράκην, σ. 154.
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αποφάοεως ηον ταύτης, οντως ώστε νά καταπτή αυτή μόνιμος ρυίλμι- 
οιικός καν (ον τ ον ζητήματος τούτου. Νά καιαχωριοίλή δε το παρόν αύ- 
τοκρατορικόν μου φερμάνιον εις τον κώδικα καί νά διαφυλαχιλή τού
το, κοινοποιούμενου του περιεχομένου του d; πάντας. Νά απαγόρευσή 
πάσα έξω&εν ενέργεια άντιβαίνοναα εις το περιεχόμενόν τον.

Ένέργηοον καί}’ ον νόμιμον ανωτέρω έκτίίλεται τρόπον, μή έπι- 
τρέπων ίνεργείας άντιβαινούσας προς την τετιμημένην ναύτην διαταγήν 
μου. Οντω γίνωσκε και εις το ιερόν μου ούμβολον πίστευε.

Έγράφη κατά τά τέλη ιοϋ μηνός Σιεβάλ τον έτους χίλια εκατόν 
πεντήκοντα τρία ,24.

Έκ τής περιφρουρήτου Κωνσιαντινονπόλετυς

20.
Κώδ. 12ος, σελ 2.

Χάτ Χουμαγιονν 125 * 
Ένεργείσίλω αυνφδά

’Απευθύνεται προς τον Μονχαφίζην τον Χάνδακας βεζνρην........... ...
τον Μονχαφίζην Χανιών βεζνρην................. τον εν τή διοικήσει τής
Ρεθνμνης 128 , τους 'Ιεροδίκας του, Χάνδακας, των Χανιών
καί τής Ρεθύμνης καί τον Δεφτερδάρην127 τής Κρήτης Ριζβάν Κάδε 
Άλή >28.

*34) 7 ’Ιανουάριου 1741 μ. X.
Ι2δ) Χάτ Χουμαγιοϋν ή Χάτ Σερίφ έλέγοντο αί κυβερνητικοί έχεϊναι δια- 

ταγαί (φερμάνια), τάς οποίας διεξερχόμετος αυτός οδτος ό Σουλτάνος, έαη- 
μείου πλησίον τοϋ αύιοκρατορικοϋ μονογράμματος ιου τήν φράσιν ιμουτζεηΐν- 
τζε άμ'εΐ όλοννά», ήτοι ένεργείσθυ) συνφδά.

12β) Δέν άναφέρονται τά ονόματα.
127) Ό ανώτερος επί των οικονομικών υπάλληλος.
12β) Υπήρξε καί οδτος μετά τόν Γεγέν Μεχμέτ ΙΙασάν (βλ. ύποο. 116) ό 

αμείλικτος διώκτης τών Σφακιανών. Άφ' ής άνέλαβε τήν υπηρεσίαν τοΰ άνω- 
τάτου οικονομικού υπαλλήλου τής νήσου (1745) κατώρΟωσε διά τών δολερών 
είσηγήσεών του πρός τήν Κυβέρνησιν, νά παρααύρη ταύτην εις τήν λήψιν σκλη
ρών μέτρων κατά τών Σφακιανών. Έκ τής αδιεξόδου ταύτης κιιταστάοεως, συ 
νεχισΟείσης καί ύπό ιών διαδόχων του μέχρι τοϋ 1760, έξήγαγε τούς Σφακια- 
νούς ή άναψανεΐσα τότε κατά πρώτον Μουιεβελίνα Φατμά Χατούν, χανουμ 
σουλτάν (βλ. περί αυτής τήν ύπ’ άριθ. 15 ύποσ. τής εισαγωγής καί 89 τών εγ
γράφων). Ό Δεφτερδάρης Ριζβάν Ζαδέ Άλή, άναλαβάν καί τήν υπηρεσίαν τής 
επιστασίας άνεγέρσεως καί επισκευής τών έν Κρήτη ακινήτων τοϋ Δημοσίου 
Ιβ ι n a Emini) περιήλΟ-εν εις οίκονομικάς ανωμαλίας, δημευθείσης έν ιέλει 
τής περιουσίας του. ΆπέΟανε τό 1753 καί έτάφη εις τό έν τφ περιαύλιο τοϋ 
αδτοκρατορικοΰ τεμένους Ηρακλείου (σημ. ’Αρχαιολογικόν Μευεεϊοτ) νεκροτα 
φεϊον τών έπιοήμων άνδρών, οπού έφαίνετο ό τάφος του.μέχρις έσχατων.
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'Ως γνωστόν οΐ ραγιάδες τής ’Επαρχίας Σφακίων νήσον Κρήτης 
υπαγόμενοι είς τό βακούφιον τον άποβιώσαντος Γαζή Χονοεΐν Πασά, 
κατέβαλλον δι' άπαντα τό προϊόντα των και τους λοιπούς φόρους των 
πέντε χιλιάδας γρόσια κατ' αποκοπήν φόρον νποτελείας. Κατά τδ έτος 
όμως χίλια εκατόν δυο129 διετάχθη δπως ό μεν κεφαλικός φόρος είσ- 
πράττεται εκ μέρους τον Δημοσίου, οι δε λοιποί φόροι έκ μέρους τον 
βακουφιού. ’Επειδή δέ τό καθοριαθέν έτησίως υπό τον άφιερωτοΰ 
προς καταβολήν ώς 'Ιερόν Λώρον130 είς τούς κατοίκους τών δύο πό
λεων Μέκκας και Μεδινάς ποσόν τόνν επτά χιλιάδων τετρακοσίων ένε- 
νήκοντα έπτά γροσίων παραμένει άπό πολλοΰ χρόνου άπλήρωτον, κα
ταβαλλόμενου καθ’ έκαστον έτος απ' ευθείας νπ' αυτόν τούτον τον τα
μείου τής Υπηρεσίας Λιαχειρίσεως τών δύο ιερών πόλεων, ώς έκ τού
τον προαεγένετο μεγίστη βλάβη καί ίπήλθε μείωσις τών εσόδων τοΰ 
καθιδρύματος τούτου. Πλήν τούτον επειδή ή ίπαρχία αΰτη κειται είς 
τό ακρον τής νήσου οί περισσότεροι τών κατοίκων της ερχόμενοι είς 
ίπικοινωνίαν με τούς εχθρούς προς ημάς κουρσάρους 131, συμπεριφέ- 
ρονται πάντοτε προς τάς Άρχάς μετά ακαιότητος καί τραχύτητος. Βασι
ζόμενοι δ’ είς τό δτι ή επαρχία των δήθεν υπάγεται είς τά βακούφια τής 
υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων, δέν αποδέχονται καί έναντιοΰνται 
εις τήν καταβολήν τον είς τάς κεφαλάς αυτών κατ’ ατομον έπιβληίϊεν
τός, σννφδά προς τούς δρονς τής νποτελείας, κεφαλικον φόρου. ’Επί
σης επειδή μέ τήν παρέλευσιν τον χρόνον έπήλθεν αύξησις είς τον 
πληθυσμόν τής επαρχίας ταύτης, δπον θά ήτο δυνατόν νά διανεμηθούν 
μερικαί ακόμη χιλιάδες φορολογικών δελτίων, οί κάτοικοι ταύτης με 
τήν φρούδην ελπίδα δτι νποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν μόνον τον 
κατ’ αποκοπήν ετησίου φόρον των, λαμβάνουν μόνον έννεακόαια δγδο- 
ήκοντα φορολογικά δελτίαΙ3Ζ, μή δεχόμενοι νά πληρώσουν ούτε ένα 
οβολόν περισσότερον τούτων. ”·Οταν δέ θελήση δ Δεφτερδάρης τής νή
σου νά προβή είς τήν κατ’ άτομον διανομήν τών φορολογικών δελτίων, 
εκδηλώνοντες οντοι άπασαν τήν μοχθηρίαν καί κακίαν των, εγκαταλεί
πουν τά χατρία των καί διαπεραιοΰνται είς τήν άπέναντι τής επαρχίας 
των κειμένην νήσον Μπουγάδοζ183, γινόμενοι ουτω υπαίτιοι νά παρα
μένουν αδιανέμητα είς χεΐρας τών Δεφτερδάρηδων μερικαί χιλιάδες 
φορολογικών δελτίων καί πρόξενοι μεγίστης βλάβης καί απώλειας είς 
τάς προσόδους τοΰ Δημοσίου. * 18

,2i>) 1690 μ. X. Βλ. καί τήν ύπ’ άριθ. 12 ύποσ. τών εγγράφων.
18°) Βλ. τήν όπ’ άριθ 11 όποσ. τής εισαγωγής.
ι*‘) Βλ. τάς όπ’ άριθ. 120, 121 καί 122 ύποσ. τών εγγράφων.
1Μ) Βλ, τό όπ’ άριθ·. 11 έγγραφον.
***) Ή νησίς Γαύδος.
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Σχετικώς προ; τήν κατ’ ατομον διανομήν των φορολογικών δελ
τίων και την δι' αυτού του τρόπον εΐαπραξιν και σνγκέντρωσιν τοΰ 
κεφαλικού φόρου από τους ραγιάδες τής επαρχίας ταύτης, εϊχον έκδο- 
θή προγενεστέρως, κατά τα έτη εκατόν πεντήκοντα τρία134 και πεντή- 
κοντά εξ135 διάφοροι ίερα'ι διαταγαί μου, ώς τούτο διαπιστούται εκ 
τής γενομένης έρεύνης εις τό λογιστήριον τοΰ κεφαλικον φόρου. Επί
σης είς τά βιβλία των μουκατάδων τής υπηρεσίας των δυο Ιερών 
πόλεων φέρεται κατακεχωριαμένη εγγραφή δηλοΰαα ότι οί κάτοικοι τής 
επαρχίας ταΰτης οφείλουν id καταβάλλουν έιησίως επτά χιλιάδες τε
τρακόσια ένενήκοντα εννέα γρόσια διά τους κατοίκους τών δύο ιερών 
πόλεων ώς Ιερόν Δώρον.

'Επειδή δέ ή ύπόθεσις τοΰ 'Ιερού Δώρου τών δυο ιερών πόλεων 
τυγχάνει πάντοτε μία έκ τών μάλλον Ιερών θρησκευτικών υποθέσεων 
μας, πρέπει δε αυτή id διακανονισθή καί τακτυποιηθή καταλλήλως 
επί τών ημερών τής ευκλεούς βασιλείας μου, αντοκρατορική μου δε 
επιθυμία είναι όπως Απαλλαχθούν οί έκάατοτε Δεφτερδάρηδες τής Κρή
της από ματαίας καί ανωφελείς ζημίας, ώς έκ τούτου δέον προς ρύθ- 
μισιν τού ζητήματος τούτου να προστεθούν εις τήν έπαρχίαν ταύτην, 
έκ τών είς χεΐρας τών Δεφτερδάρηδων ευρισκομένων άδιανεμήταιν φο
ρολογικών δελτίων, τόσα δελτία όσα θά ήδύναντο νά καλΰφουν τό πο
οόν τού 'Ιερού Δώρου, διανεμουμένων συγχρόνως μετά τής προσθήκης 
ταΰτης καί τών φορολογικών δελτίων τών ραγιάδων τούτων. Νά άπο- 
στέλλωνται δέ έτησίως από τούδε καί εϊς τό εξής υπό τών έκάστοτε Δε
φτερδάρηδων προς τό ταμεΐον τής υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων τά 
χρήματα τού ιερού δατρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εννόητον είναι ότι 
θέλουν Απαλλαγή καί οί Δεφτερδάρηδες από πόσης μελλοντικής ζημίας.

Συνωδά όθεν προς τάς προηγουμένως έκδοθείσας ίεράς διαταγάς 
μου, φρόντιαον συ ό Δεφτερδάρης νά διακανονίσης τήν ϋπόθεσιν ταύ
την καί αυμφώνως προς τάς διατάξεις τού Μπερατίου * 186 * 188 νά διανείμης 
κατ' ατομον τά φορολογικά δελτία τών ραγιάδων τούτων είς τρεις κα
τηγορίας καί άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως έκάστου ραγιά, 
ούδενός έκ τούτων έξαιρουμένου ή παραμένοντος ανευ φορολογικού δελ-

184) 1740 μ X. Βλ. τήν διαταγήν ταύτην εν Τ.Α.Η. Κώδ. 6ος, σ. 16.
186) 1743 μ. X. Δέν άνευρέθη ε’ις τούς κώδικας τοΰ Τ.Α.Η.
,8β) Κατά τήλ καθ' έκαστον έτος αποστολήν έκ Κωνσταντινουπόλεως εις 

τάς επαρχίας τών περιεχόντων τά δελτία τοΰ κεφαλικοϋ φόρου δεμάτων, τών 
γνωστών ώς <μπογτσάδων», έξεδίδετο καί τό στερεότυπον φορολογικόν φερμά- 
νιον, δπερ έλέγετο μπεράτιον. Ιίερί ρτερατίων βλ. «Κρητικά Χρονικά», τ. Β
ο. 158 όποσ. 20,
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τ[ον, προβαίνων οντω εις τήν κατ’ αχομον εϊσπραξιν του κεφαλικοϋ 

φόρου.
Επειδή όμως δυνατόν νά μή διακανονισϋή ή ΰπόϋεσις αϋτη εντός 

ενός Ετους, χορηγείται από τοΰδε ή εγκρισις όπως καταβληϋή τό ήμιου 
τού Ίεροϋ Δώρου κατά τό έτος εκατόν πεντήκοντα εννέα 131 και τό Ετε
ρον ήμιου κατά τό έτος εξήκοντα ,3β. Διά την συγκέντρωσιν του ποοοΰ 
τοϋ ώς ειρηιαι Ίεροϋ Δώρου προσετέϋησαν άρχομένου τοϋ έτους εκα
τόν πεντήκοντα εννέα, τό όλον γίλια τριακόσια πεντήκοντα επτά, φορο
λογικά δελτία τριών κατηγοριών, άντιπροσωπεύοντα ιό καϋαρόν ποοόν 
τών επτά χιλιάδων τετρακοοίων ένενήκοντα εννέα γροσίων, άπηλλαγμέ- 
νων από παντός δικαιώματος και τέλους. Τό ήμιου τούτων, ήτοι γρό- 
σια τρεις χιλιάδας έπτακόοια τεσσαράκοντα εννέα και ήμιου, άποστεί- 
λατε εις τάς αρχάς τοϋ έτους έκατόν πεντήκοντα εννεα διά τοϋ εκ μέ
ρους τής υπηρεσίας τών δύο Ιερών πόλεων άποσταλέντος εκτάκτου 
μουμπααίρη 189 είς τό αυτοκρατορικόν ταμεΐον, δπόϋεν ϋέλουν παραδο
χή είς τό ταμεΐον τής υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων, φροντίζοντες 
ομοίως όπως κατά τό τέλος τοϋ ίδιου έτους άποσταλή και τό ετερον ή- 
μιου.

’Από τοϋδε και είς τό εξής ήτοι από τοϋ έτους έκατόν εξήκοντα ϋά 
αποστέλλουν έκ Κρήτης εις τήν Βασιλεύουσάν μου, τή βοηϋεία τοϋ 
ϋψίστου ϋεοϋ, κατά τάς αρχάς έκάστον έτους οί έκάστοτε άναλαμβάνον- 
τες τήν εϊσπραξιν τοϋ κεφαλικοϋ φόρου τής νήσου Κρήτης Δεφτερδάρη- 
δες τό διά τό 'Ιερόν Δώρον πρυοριζόμενον ποσόν τών επτά χιλιάδων 
τετρακοσίων ένενήκον τα έννέα γροσίων, όπερ κατατιϋέμενον είς τό αύ 
τοκρατορικόν ϋησαυροφυλάκιόν μου ϋέλει έκεΐϋεν παραδοχή εν καιρφ 
εις τό ταμεΐον τής υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων.

Τό έκ τών προσόδων τοϋ κεφαλικοϋ φόρου προερχόμενον ποσόν 
τοϋτο μή υποκείμενον είς ούδεμίαν κράιησιν και είς ούδέν τέλος κα- 
ϋωρίσϋη ώς ότζακλίκιον ,4° διά τό 'Ιερόν Δώρον, ϋέλει δε ϋεωρηϋή δ 
τρόπος ούτος δ διακανονίζων τήν ύπόϋεσιν ταύτην ώς μόνιμος και δια- 
κανονιστικός κανών, γενομένης σχετικής έπί τούτοις έγγραφής είς τά 
βιβλία τοϋ αύτοκρατορικοΰ ϋηααυροφυλακίου μου.

Συ δϋεν δ Δεφτερδάρης, άμα τή άφίξει 'σου είς τήν νήσον Κρήτην 
μετά τής άνά χεΐρας σου Ιεράς ταύτης αύτοκρατορικής μου διαταγής, 
φρόντισον νά διανείμης διά τον φόρον τοϋ έτους εκατόν πεντήκοντα

>") 1746 μ. X.
"") 1747 μ. X.
“*) Ενταύθα μέ τήν έννοιαν ιού μεταφέροντος διαταγήν «νά, διαγγελέως- 
,<0) Ώς έσοδον, άντίκρυσμα. Βλ· Pakalin έν λ. Ocakhk.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 18
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έννέα, έκ τών άνά χεΐρας σου ευρισκομένων δελτίων, κατ’ ατομον δμοΰ 
μετά τής ώς άιωϋι μνημονευόμενης προσθήκης, είς τους κατοίκους τής 
ίπαρχίας ταντης τά άναλογοϋντα είς αυτούς φορολογικά δελτία εις 
τρεις κατηγορίας, άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως έκάστου φο
ρολογούμενου, ουδενδς εκ τούτων παραμένοντος ανευ δελτίου και αφο
ρολογήτου. Φρόντισον δέ να καταβάλης πάσαν προσπάθειαν καί προ
σοχήν ούτως ώστε προβαίνων είς την ολοσχερή εΐσπραξιν τοϋ Ιερονο- 
μικώς έπιβαλλομένου κεφαλικοϋ τούτου φόρου νά άποστείλης διά τοϋ 
ώς άνω άναφερθέντος μουμπααίρη είς τό αύτοκρατορικδν θησαυροφυ- 
λάκιόν μου, δμοΰ μετά τοϋ αντιτίμου των φορολογικών δελτίων, άτινα 
προσετέθησαν διά τό Ιερόν ιΙώρον, τό μέν ήαισυ ποαόν εις τάς άρχάς 
τοϋ παρόντος έτους τό δέ έτερον ήαισυ λήγοντος τούτου. Τά χρήματα 
ταΰτα θέλουαι παραδοθή διά τοϋ αύτοκρατορικοϋ θησαυροφυλακίου 
μου είς τό ταμεΐον των δύο Ιερών πόλε τον.

Σείς δε δ Βεζύρης τοϋ Χάνδακας καί δ Μουχαφίζης τής Ρεθύμνης, 
εχοντες ϋπ’ δψιν δτι αντοκρατορική μου άπαίτησις είναι όπως διακα 
νονιοθή καί διευθετηθή καταλλήλως καί δριστικώς ή ύπόθεσις αϋτη 
σνμφώνως προς τό πνεϋμα τής παρούσης αύτοκρατορικής μου διατα
γής, φροντίσατε νά μή δείξητε ούδεμίαν ολιγωρίαν ή επιείκειαν έν τή 
διεξαγωγή τής ύποθέαεως ταντης, μή ίπιτρέποντες να τύχωσιν οί ρα
γιάδες τής επαρχίας τούτης ουδεμιάς προστασίας. Φροντίσατε, διά 
τοϋ ώς εΐρηται Δεφτερδάρη, τήν κατ’ άτομον διανομήν τών φορολογι
κών δελτίων τών ραγιάδων τούτων, δμοϋ μετά τών δελτίων τής προσ
θήκης, χρησισοποιουμένων προς τοΰτο τών είς χεΐρας τών προηγουμέ
νων Δεφτερδάοηδων άδιανεμήτατν παραμενόντων δελτίων, βοηθούντες 
δέ τοϋτον εις τήν εΐσπραξιν καί συγκέντρωσιν τοϋ διά τό έτος πεντή- 
κοντα εννέα καθορισθέντος ποσοΰ τοϋ '/εροΰ Δώρου, φροντίσατε νά 
αποστολή είς τήν Βασιλεύουσάν μου τό μέν ήαισυ τούτου κατά τάς άρ
χάς τοϋ Ιδιου έτους διά τοϋ ώς εΐρηται μονμπααίρη, τό δέ έτερον ή μ ί
σα διά μέσου τοϋ προροηθέντος Δεφδερδάρη.

’Εάν δέ άναφανή άντίδρασις ή άντίατασις τις έκ μέρους τών ραγιά
δων τής Ιπαρχίας ταύιης καί διατείνωνται ούτοι δτι «δέν δεχόμεθα 
περισσότερα φορολογικά δελτία από τά νεωστί προατεθέντα διά τό ’Ιε
ρόν Δώρον» καί εάν έναντιωθοΰν ούτοι καί επιμένουν νά πληρώνουν 
τον κεφαλικόν των φόρον, ώς πρότερον, κατ' αποκοπήν, φροντίσατε 
νά παταχθή πάσα τοιαύτη άντίδρασις καί άποπεμφθοϋν οί εναντιούμε- 
νοι. Νά παράσχητε δέ πάσαν βοήθειαν καί υποστήριξιν είς τόν ώς εΐ- 
ρηται Δεφτερδάρην διά νά δυνηθή ούιος παντί αθένει νά διανείμη 
κατ’ άτομον τά άναλογοϋντα είς τούς ραγιάδες τούτους φορολογικά δελ
τία εις τρεις κατηγορίας άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως Ικά-
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στ ον ραγιά, ώς καί κατά την εΐαπραξιν καί συγκέντρω σιν του ποσοϋ 
δπερ αντιπροσωπεύουν τά δελτία ταϋτα, άποφενγοντες παντί τρόπω πά. 
οαν ένέργειαν καί πράξιν άντιβαινούσας και άντικειμένας είς τδ πα
ρόν μου αυτοκρατορικόν φερμάνιον.

Καί σείς δε οί Ίεροδΐχαι ομοίως να καταβάλητε πάσαν προσπά
θειαν και πάσαν ένίσχυαιν είς την προώθησιν και διεξαγωγήν τής ύπο- 
θέαεως ταύτης, τής οποίας ό διακανονισμός τυγχάνει αύτοκρατορική 
μου έπιθνμία.

’Επί τω ακοπφ τούτω έξεδόθη τό παρόν αυτοκρατορικόν μου φερ
μάνιον. ’Ενεργούντες ουμφώνως προς τό πνεύμα τής ίεράς ταύτης δια
ταγής μου καί αυμμορφούμενοι προς ταύτην, άποφνγετε παντϊ τρόπιμ 
πάσαν πράξιν και ένέργειαν άντιβαίνουσαν κα'ι άντικειμένην προς 
ταύτην.

Ου τω γινώακετε καί είς τό ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή όγδοη Σιαμπάν τοϋ έτους χίλια έκατόν πεντήκονια 

όκτώ 141 * *.
Έκ τής περιφρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως

Έλήφθη τή 6ΐ1 Σαφέρ 1159'**.

21.
Κώδ. 12ος, σελ. 4.

Ή υπό τοϋ έκλαμπροτάτου καί ίξοχωτάτου αύθέντου μας, ’Αγά 
τής Πύλης τής Ευδαιμονίας αταλεΐσα επιστολή διά τον κεφαλικόν 
φόρον των ραγιάδων τής επαρχίας Σφακίων.

Έλήφθη τή 7 Σαφέρ 1159144
Ίερολογιώτατοι καί αοφολογιώτατοι Ίεροδίκαι Χάνδακος καί Χα

νιών, αυξηθεί η ή σοφία σας.

Μετά τών προαηκόντοτν προς υμάς χαιρετισμών σάς καθιστώ γνω
στόν δτι καίτοι παλαιότερον άπεστέλλετο άνελλιπώς εις τό ταμείον τής 
υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων τό καθορισθέν διά τό ’Ιερόν Αώρον 
ποαόν τοϋ υπό τήν έποπτείαν μας διατελοΰντος εν Κρήτη βακουφιού 
τοϋ τέως άρχιστρατήγου αειμνήστου Γαζή Χουσεϊν Πασά, έν τούτοις 
από πολλοϋ ήδη χρόνου καθυατερεΐται τοϋτο μή είσπραττομένου έκει- 
θεν.

’Επειδή ουνεπείμ τής καθυατερήαεως ταύτης ύφίσιαται ζημίαν καί

'*') 26 Αύγουστου 1745 μ. X.
>4*) 18 Φεβρουάριου 1746 μ. X.
14“) Τοΰ άρχιευνούχου ιοΰ σουλταντκοΰ γυναικωνίτου καί έπόπτου τών βα- 

κουφίων Μπεσίρ ’Αγά. Βλ. περί αύιοΰ ΰποσ. 112 τών εγγράφων.
144) 19 Φεβρουάριου 1746 μ. X.
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απώλειαν το ταμεΐον των δύο ιερών πόλεων, επί τφ σκοπώ τής είσ- 
πράξεως και σνγκει τρώσεως τον ποσοΰ τούτον εξεδόθη υψηλή αντο-
κραιορική διαταγή 146 και διωρίσθη κομιστής ταύτης ό............................

’Επί τούτω έγράφη και ή παρούσα επιστολή μου. "Αμα τή λήψει 
ταύτης καταβάλατε πάσαν επιμέλειαν και προσπάθειαν έν τή εφαρμογή 
και εκτελέσει τών όσων άναφέρυνται έν τή υψηλή αντοκρατορική δια- 
ταγή.

Εΐη διαρκής ή σοφία και ή παιδεία υμών

22.
Κώδ. 12ος, σ. 4.

’Απευθύνεται προς τους Διοικητάς (Μουχαφίζ) Χάνδακος και Χα
νιών και τους Ηεροδίκας τών δύο τούτων πόλεων.

Γενέσθω ΰμΐν γνωστόν δτι ο εκλαμπρότατος καί έντιμόταχος εν έ- 
νεργεία ’Αγάς τής Πύλης τής Ευδαιμονίας μου Χατζή Μπεσίρ Άγάς,,α, 
ον άπειρον τό κλ.έος, δι’ αναφοράς του άποοταλείσης προς τό αύτοκρα- 
τορικόν μου διβάνιον καθιστά γνωστόν δτι, επειδή τό ετήσιον έσοδον 
τού έν Κρήτη υπό τήν έποπτείαν του διατελούνως βακουφιού τον αει
μνήστου τέως αρχιστρατήγου Γαζή Χονσεΐν Πασά δεν είσπράττεται έ- 
κεΐθεν από πολλον ήδη χρόνου, άλλα καταβάλλεται τούτο απ’ ευθείας 
υπό τού ταμείου τών δύο Ιερών πόλεων, πράγμα δπερ μεγάλως ζημιοΐ 
τήν υπηρεσίαν τής διαχειρίσεως τού Περού Δώρου καί επειδή κατά τό 
παρόν σωτήριον έτος διεκανονίσθη διά τού εκδοθέντος Χάτ Χονμα- 
γιούν 147 ή ύπόθεοις αν τη, αίτεΐται δπως έκδοθή είδική αντοκρατορική 
διαταγή δι' ής νά διατάσσεται δπως καταβληθή πάσα προσπάθεια υπέρ 
τής τάχιστης είσπράξεως τον καθορισθέντος διά τό 'Ιερόν Δώρον πο
σοΰ καί ή αποστολή τούτου είς τό ταμεΐον τών δύο ιερών πόλεων <5ίά 
μέσου τού έκ τών διαγγελέων τού ’Αγά τής Πύλης τής Ευδαιμονίας 
μου, μουμπασίρη...........................ου άπειρον εΐη τό κλέος.

Σνμφώνως δθεν προς τήν έκφρασθεΐσαν επιθυμίαν τού έκλαμπρο - 
τάτον μου ’Αγά καί έπί τώ τέλει δπως μή έπιτραπή είς ούδένα νά πυο- 
βή εις πράξεις αντιθέτους, έξεδόθη ή παρούσα υψηλή αντοκρατορική 
μου διαταγή. Έντέλλεσθε δπως ένεργήσητε σνμφώνως προς τό πνεύμα 
τής παρούαης διαταγής μου.

"Αμα τή λήψει ταύτης ένεργήαατε καθ’ δν ανωτέρω άναφέρεται τρό
πον, άπέχοντες πόσης ένεργείας άντιβαινοναης προς τό πνεύμα ταύτης. * *

14ί) Εννοεί τό Χάτ Χουμαγιούν τοΰ 1745. Βλ. ιό ΰπ' άριΦ. 20 έγγραφον. 
14β) Βλ. ύποσ. 143 ιών έγγραφων.
*4’) Βλ. τό ύπ' άριΰ·. 20 έγγραφον.
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Οντω γινώσκετε καί είς το Ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή τετάρτι] Ζηλκααδε τον έτους χίλια έκατδν πεντήκοντα 

οκτώ 148 149.
Έκ τής έν Κωναταντινονπόλει έδρας 

Έλήψθη τον μήνα Μουγ/ιοεμ rον έτους 115914β.

23.
Κώδ. 12ος, σ. 19.

’Ίσον και Απαράλλακτον τω πρωτοτύπω.
Νά καταχωρισθή είς τούς κώδικας των Ιεροδικείων τοϋ Χάνδακος, 

τών Χανιών καί τής Ρεθύμτης, ώς και εις τδ Λογιστήριον τής νήσου 
Κρήτης, όπου καί νά φνλαχθή.

Τή 8 Σαφέρ 1160 150 *
Βεζίρης Κιοπρονλή Ζαδλ Έλχάτζ Άχμετ Πασάς ΙΜ.

Ό ταπεινός θεράπων Μεχμλτ Έμίν 
’Επιθεωρητής των οικονομικών υποθέσεων των δύο ιερών πόλεων 
Κύριε ίλάαθητι τούτου.
Είς τδ σνγκληθέν εν τω νέω σεραγίω τοϋ Δερβίς Μοναταψά Έ- 

φένδη, εκ των γραιτματέων 152 τοϋ ’Αγά τής Πύλης τής Ευδαιμονίας

14β) 18 Νοεμβρίου 1745 μ. X.
149) 13 "Ιανουάριου 1746 μ. X.
,ί0) 7 Φεβρουάριου 1747 μ. X.
“‘) Ήτο υιός τοϋ Κιοπρουλή Νουμάν Πασά. Διεΐέλεσε δίς Πασάς τών 

Χανιών καί δίς τοϋ Μ. Κάστρου. Κατά τήν πρώτην όλιγοχρόνιον διοίκησίν του 
έν Μ. Κάστρφ (1747), τή αιτήσει τοϋ τότε μητροπολίτου Κρήτης Γερασίμου 
τοΰ έκ Βενεράτου ή Λητίτζης, έπέτρεψε τήν έπιδιόρΟτοσιν τών άπό τής άλώ- 
σεως καί έντεϋΟεν έν ήρειπωμένη καταστάσει παραμενουσών εκκλησιών τής πε
ριφέρειας τοϋ Μ. Κάστρου. Άναφέρεται είς τόν κατάλογον τών πασάδων Χα
νιών Γ. Καλαϊσάκη, ύπ’ αΰξ. άριβ·. 36 καί 43, καί εις τόν ανέκδοτον τοι- 
τοΰτον Γ. Νικολετάκη ύπ1 αΰξ. άριΟ·. 43 καί 49. Βλ. περί αΰτοΰ Τ.Α.Η· 
Κώδ. 171, σ. 117, 119 καί Κώδ. 10 σ. 14. Πρβ. Pococke, τ. 2ος, σ. 334 
II amme r, τ. 4ος σ. 311, 339, 340, 443. I. ΓΙ α π α δ ά κ η, ενΟ. άνωτ. σ. 63, 

1ί!) Πρόκειται περί τών άρχιγραμματέων τής 'Υπηρεσίας τών δύο ιερών 
πόλεων. Περί αυτών ό Άύαν. Ύψηλάντης, ένΟ. άνωτ. σ. 723 λέγει: 
«Γιαζιτζή - έφένδης' ί βαθμός τοΰ όφφικίου είναι μικρός, άλλ’ ή δύναμις τοΰ αύ- 
θέντου αύτοΰ κιζλάρ-άγασή δίδωσιν αύτψ πολλήν τήν ίσχύν- ή έπιστασία 
του είναι τό νά Ιχη τά κατάστιχα τών εισοδημάτων τής Μέκκας καί τής Μεδι- 
νέ...... Εις τό σεράγιον δΟεν τοϋ κατά τό έτος 1746 άρχιγραμματέως Δερβίς
Μουσταφά έφένδη έξηναγκάσθη ή μεταβάσα είς Κωνσταντινούπολή πρός εκθε- 
σιν παραπόνων επιτροπή τών Σφακιανών νά προβή είς τήν έν τφ παρόντι έγ- 
γράφφ διαλαμβανομένην ταπεινωτικήν ύπόσχεσιν, κατόπιν τής φυλακίσεως καί 
τών έξευτελισμών ας ύπέστη αυτή υπό τοΰ συνωνύμου πρός τόν προκάτοχόν το»
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έντιμοτάτου καί έκλαμπροτάτου Μπεοηρ ’Αγά υίοϋ Άβδουλμουϊμήν 1ί8, 
Ιεροδικαατικφ αυμβουλίω, παρισταμένου και τον άποσταλέντος εκ μέ
ρους τοΰ *Ιεροδικείου Έσσεΐτ ’Αβδουλ Μπακή έφέΐ’δη, έλαβε τον λό
γον ό ρηέλεις Δ*ρβίς Μουσταφά έφένδης, πληρεξούσιος επίτροπος διά 
την κατωτέρω ν.ιόϋεσιν έκ μέρους τον ώς εΐρηται Μπεοηρ ’Αγά καί 
ένώπιον των έκ τών κατοίκων τοΰ έν τη νήσφ Κρήτη και έν τη επαρ
χία Σφακίων υπό την έποπτείαν τον Μπεοηρ ’Αγά διατελονντος βακου
φιού τοΰ αειμνήστου Χουαειν Πασά απεσταλμένων διά την κατωτέρω 
ΰπό&εσιν Καπετάν Πώλου νίοϋ Μανούσον, Καπετάν Μισελή νίοϋ Θο- 
δωρή, Καπετάν Πατίοχια νίοϋ Νικηφόρου, Καπετάν Γιάννη νίοϋ Στρα- 
τή, Καπετάν Μανούσον νίοϋ Γεώργη, Καπετάν Σήψη νίοϋ Μαρή, Κα
πετάν Θοδωρή νίοϋ Κώστα, Καπετάν Μανώλη νίοϋ Άμηρά, Ασυλού- 
γη νίοϋ Πιρά, Γεώργη καί Σιρούχη καί Γιάννη και Μιχάλη καί Λυν- 
λούδη και Γεώργη και Θοδωρή καί Σήψη καί Τοπάλ164 Γιάννη, καί 
Κώστα, καί Πήρουν καί Στεπάν155, φόρου υποτελών, παριαταμένων 
αυτοπροσώπως διά τον έαντόν των καί ώς πληρεξουσίων έπιτρόπων 
τών ραγιάδων τής έπαρχίας των, τής πληρεξουσιότητάς των ταύτης κα
ταλλήλως διαπιοτωΰείσης, κατέ&εσε μέ την έκτε&εΐσαν ιδιότητά του τα 
άκόλονΐλα :

Διά τοϋ πρό τίνος καιροϋ έκδο&έντος Χάτ Χονμαγιουν 158 είχε κα- 
ϋορισ&ή όπως καταβάλλουν οί ραγιάδες τής έπαρχίας Σφακίων ώς φό- 
ρον ϋποτελείας έπτά χιλιάδες πεντακόσια γρόσια διά το 'ιερόν Δώρον 
τ(7)ν δύο ιερών πόλεων. Έκ τοϋ ποσοϋ ιούτου κατεβλήίλησαν έκ μέ
ρους των διά το 'Ιερόν Δώρον τοϋ έτους χίλια εκατόν πεντήκοντα έν- 
νέα 15) είς τους έν Κρήτη έντεταλμένους την εισπραξίν του τό ήμισν πο
οόν ήτοι γρόσια τρεις χιλιάδες έπτακόαια πεντ ήκοντα. ΕΙχον παρα μεί
νει προς πληρωμήν έτερα τρεις χιλιάδας έπτακόαια πεντήκοντα γρόσια, * 15

Κιχ. Σταυρινίδου

νέου όρχιευνούχου Μακτούλ (θανατωθείς) Μπεσήρ Άγό. Περί τών έξευτελι- 
σμών τούτων βλ. τά ύπ’ άριθ. 31 καί 33 έγγραφα. Περί αποστολής επιτροπής 
είς Κωνστανιινούπολιν βλ. καί τό ύπ’ άριθ. 19 έγγραφον καί τήν υπ’ άριθ. 
123 δποσ. Πρβ. καί Παπαδοπετράκην, σ. 154.

is*) Είναι ό διαδεχθείς τόν άποβιώσαντα τό 1746 πανίσχυρον άρχιευνοϋ- 
χον Μπεσήρ Άγαν (βλ. ύποσ. 112). Πλεονέκτης καί φιλοχρήματος ών, μετήρ- 
χετο παν αθέμιτον μέσον πρός συγκέντρωσιν πλούτου. Έθανατώθη τό 1762. 
Βλ. τά ΰπ’ άριθ. 31 καί 33 έγγραφα. Πρβ. Ά θ α ν. ’Υψηλόν την, σ. 367, 
369 καί Hammer, τ. 4ος, σ. 414, 466 καί 467.

***) Ό χωλός.
15‘) Στεφάνου.
156) Τοϋ έκδοθέντος τόν Αύγουστον τοΰ 1745, (βλ. τό ύπ’ άριθ. 23 έγγρα

φον).
>») 1746 μ. X.
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άτινα καί κατεβλήδησαν νυν ύπ’ αυ ιών έν τφ παρόν τι ιεροδιχαοτιχφ 
αυμβονλίω εϊς τό ταμειον τών δύο Ιερών πόλεων. Συνεπώς κατεβλήδη 
ολόκληρον ίο ποοόν τον 'Ιερού Δώρου του άναψερδέντος έτους και δεν 
χρεωστοΰν πλέον οΐ ραγιάδες ούτοι ούτε εν άοπρον.

Μετά την επικύρωσιν και αποδοχήν τούτων, έλαβον τον λόγον οι 
παριστάμενοι εν τφ ονμβονλίω ραγιάδες, οΐτινες και κατέδεααν διά 
τόν εαυτόν των και ώς πληρεξούοιοι επίτροποι τών σννεπαρχιωτών των 
επί παρουσία τον ώς ειρηται Δερβίς Μουοταφά εφένδη τά άκόλουδα :

Ήμεις προ καιρού διεκανονίοαμεν και διά σχετικής ιεροδικαστι- 
κής άποφάσεως έδέχδημεν νά πληρώνωμεν ώς φόρον υποτελείας διά 
τό 'Ιερόν Δώρον κατ’ έτος επτά χιλιάδες πεντακόσια γρόσια. Μετά τήν 
καταχώρηοιν δε τής σχετικής Ιεροδικαστικής άποφάσεως είς τά βιβλία 
τών δύο ιερών πόλεων, βάσει ταύτης, έξεδόδη τό βασιλικόν Χάτ Χον- 
μαγιούν. Παρά ταΰτα όμως, τραπέντες είς τήν οδόν τής πανουργίας 
ήλδομεν είς τήν Βασιλεύουσαν μέ σκοπόν νά ζητήσωμεν τήν μείωσιν 
τον ποσού τούτου και άπεπειράδημεν νά υποβάλω,ιιεν σχετικήν προς 
τούτο αίτησήν. Νυν παραιτούμενοι τού σκοπού τής μειώσεως δεχόμεδα 
νά πληρώνωμεν καδ’ έκαστοι’ έτος επί τόπου τό 'Ιερόν Δώρον είς τους 
εντεταλμένους τήν εισπραξίν του, δπερ έκειδεν δέλει άποσταλή είς τό 
ταμειον τών δύο ιερών πόλεων. Επ’ αυτών δλων εσυμφωνήσαμεν, ν- 
πεσχέδημεν καί ώρκίσδημεν. ’Εάν δέ, από τονδε καί είς τό εξής, δεν 
καταβάλ.λωμεν όλοσχερώς καδ’ έκαστον έτος είς τό ταμειον τών δύο 
Ιερών πόλεων τό σνμφωνηδεν ώς άνω ποσόν, τότε νά εΐμεδα υποχρε
ωμένοι νά πληρώνωμεν άποζημίωαιν είκοσι χιλιάδες γρόσια.

Τή αιτήσει κατεχωρίοδησαν ταΰτα ώδε τή εικοστή όγδοη Ζηλχιτζε 
τού έτους χίλια έκατόν πεντήκοντα έννέα 158.

Οι μάρτυρες : Μπαμπά Έλχάτζ Μουοταφά ’Αγά υιός Σελήμ, Σεΐχ 
Άλή ’Αγά Σερδάρ, Έλχάτζ Μεχμετ ’Αγά ταμίας, Έλχάτζ Χασάν 
σονλτανικός θυρωρός, Μεχμετ υιός Ίμπραχίμ, Άχμετ Βίης Σερδάρ.

Έλήφδη τή 8 Σαφέρ 1160'59.

24.
Κώδ. 76ος, σ. 228.

Ό ταπεινός δεράπων Έλχάτζ Άχμετ 
Ιεροδίκης τής περιφρουρήτου πόλεως τού Χάνδακος 

Κύριε ίλάσδητι τούτου

Ιΐροσήλδον εις το εν Χάνδακι υψηλόν Διβάνιον τού έξοχωτάτου

1ί8) 24 Δεκεμβρίου 1746 μ. X.
“*) 7 Φεβρουάριου 1747 μ. X.
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καί αγαθοεργού βεζίρον Κιοπρουλή Ζαδε Έλχάτζ Άχμετ Πασά l,i0 οί 
εκ τών καπεταναίων των Σφακίων τής νήσου Κρήτης Καπετάν Πώλος, 
Καπετάν Μουσοϋρος, Καπετάν Θοδωρής, Πέρος καί Κωατάκης, Καπε- 
τάν Κατσούλης, Κατιετάν Νικήιας, Κατιετάν Άμηρά Πώλος, Καπετάν 
Δαμονλής και δ έτερος μικρός Καπετάν Δαμουλής, Καπετάν Σταμάτης 
Δαμονλάκης, Καπετάν Νικολός Γιακιατίκης, Καπετάν Κλαπατός, Καπε
τάν Μανοΰαος Σταματουκάκη;, Καπετάν Βάγιος, Καπετάν Μπάρδας, 
Καπετάν Γιάννης, Καπετάν Τοτόζ1β1, Καπετάν Μιχάλης, Καπετάν 
Παύλος, Καπετάν Νικολάκης, Καπετάν Γεωργάκης, Καπετάν Σήψης 
Παπάκης, και λοιποί είκοσι τέσσαρες καπεταναϊοι, οΐτινες λαβόντες τον 
λόγον έπί παρουσία ιον υπέρ ου τδ έγγραφον τούτο Δεφτερδάρη τής 
Κρήτης διακεκριμένου μεγιστάνος εντιμότατου Ριζβάν Ζαδε Άλή έ- 
φένδη 183 κατέθεσαν τά ακόλουθα :

Δηλοΰμεν δτι δεχόμεθα καί αναλαμβάνομεν την ΰποχρέοτσιν νά 
πληρώνωμεν καθ' έκαστον έτος τδ διά τής προσθήκης των χιλίτον τρια- 
κοσίων πεντήκοντα επτά φορολογικών δελτίων δυνάμει βασιλικού Χάτ 
Χουμαγιούν 168 καθορισθέν έφ’ ημών ποσδν των έπτά χιλιάδων πεντα- 
κοσίων γροοίων τοϋ "Ιεροί5 Δώρου, ιός καί τδ ανέκαθεν ύφ' ημών κα
ταβαλλόμενου αντίτιμου των εννεακοαίων δγδοήκοντα φορολογικών δελ
τίων τοϋ κεφαλικοΰ φόρου, άι ερχόμενον είς γρόαια πέντε χιλιάδες εξα
κόσια πεντήκοντα εννέα καί ήμισυ. Ύποβάλλομεν μόνον την παράκλη- 
σιν δτι ευρισκόμενοι είς δυσχερεστάτην οικονομικήν θέσιν, άδυνατοϋ- 
μεν νά πληρώνωμεν τά ζητούμενα παρ’ ημών γραφικά δικαιώματα 
καί την αμοιβήν τοϋ είσπράκτορος διά τα χίλια τριακόσια πεντήκοντα 
έπιά φορολογικά δελτία τής προσθήκης, άνερχόμενα είς γρόαια τρια
κόσια τριάκοντα τέσσαρα καί τριάκοντα παράδες.

Νά πληρώσωμεν τά αυμφώνως πρδς τδ ίερδν αυτοκρατορικδν μπε- 
ράτιον * 164 έντελλόμενα ποσά τών ετών πεντήκοντα εννέα 165 καί εξήκον
τα ιβ6( αλλά διά τά άπδ τά άπδ τοΰδε καί είς τδ εξής μέλλοντα νά κα
ταβληθούν, νά άρθή τδ ποσδν τών τριακοσίων τριάκοντα τεσσάρων 
γροοίων καί τριάκοντα παράδων καί νά πληρώνωμεν καθ’ έκαστον έτος 
μόνον τδ άνέκαθεν καταβαλλόμενου ύφ’ ήμών ποσδν τών πέντε χιλιά
δων έξακοσίων πεντήκοντα εννέα καί ήμισυ γροοίων καί τά έπτά χι

ιβο)*Βλ. περί αΰτοϋ έν ίιποσ. 161.
,β1) Θεοδόσιος.
"3) Βλ. περί αϋχοΰ έν ύποσ. 128.
‘"8) Βλ. χό ύπ' άριΟ. 20 έγγραφον.
164) Βλ. χήν ύπ' άριθ·. 136 ύποσ.
t,s) Ήχοι χοϋ έχους 1159 άνχισχοιχοΰνχος πρός ιό 1746 μ. X. 
lss) ΤοΟ^έιους 1160 άνχισχοιχοΰνχος πρός ιό 1747 μ. X,
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λιάδες πεντακόσια γρόσια τοϋ Ίεροϋ Δώρου των δύο Ιερών πόλεων. 
”Ας ουνταγβή ίεροδικαστική πράξις άναφέρονσα δτι άναλαμβάνομεν 
την νποχρέωσιν ταύτην και να ϋποβλη&ή αύτη δι’ άποφάσεως μέσω 
τον έξοχωτάτου Πασά προς την εϋσπλαγχνον υψηλήν Αυτοκρατορίαν ίβ\

Τή αιτήσει κατεχωρίσϋη ή πραξις αύτη ώδε τη είκοατή πρώτη τοϋ 
μηνδς ΡεμπιονλαχΙρ τον έτους χίλια έκατόν εξήκοντα 1ββ.

ΟΙ μάρτυρες : Άβδουρραχμάν Αγάς Κετχουντάς τών Γερλήδων, 
Χουσείν ’Αγάς τσαούσης τον Διβανίου, Έλχάτζ Άλή Άγας Κετχονν- 
τάς τον Διβανίον Χάνδακος, Μεχμετ νιος Άβδονλλάχ Σπαχής, Άχ- 
μέτ Άγας κλητήρ, Έλχάτζ Μεχμετ Έφένδης γραφενς τοϋ Διβανίου, ό 
διακεκριμένος προνχων ’Ισμαήλ Άγας, φρούραρχος, Έλχάτζ *Ισμαήλ 
Άγας διαγγελεύς, Έλχάτζ Άλή Αγάς μουτεβελής, Χασάν Έφένδης 
λογιστής, Έλχάτζ Άβδουρραχμάν έφένδης τής Οικονομικής Υπηρε
σίας, Έλχάτζ Μονσταφά Έφένδης Ρονζναμετζής 168 τής Κρήτης.

Έλήφϋη 1,0 τή 3GH Τζεμαζιελεβελ 1163 m.

25.
Κώδ. 76ος, σ. 178.

Διά την έκ&εσιν τής παρούσης δηλώσεως, καταγραφήν και λήψιν 
άποφάσεως διά τήν κατωτέρω ύπό&εσιν, προοήλίλεν εις το σεράγιον τοϋ 
Σερασκέρη τής Κρήτης και Μουχαφίζη τον Χάνδακος έξοχωτάτου και 
ακένωτου είς ευεργεσίας υπέρ τών πτωχών φιλεύσπλαχνου Μονσταφά 
Πασάδ κατά τδ παρόν έτος χίλια έκατόν εξήκοντα τρία”* δ ιατελών

'*') Υποθέτω δτι ή δήλωσις αυτή τών έν Κρήτη Καπεταναίων τών Σφα· 
χίων χατετέθη είς τό Λιβάνιον τοϋ Μ. Κάστρου ή συνεπείς πιέσεως ασκηθεί- 
σης έντεϋθεν ή προφανώς κατόπιν ΰποδείξεως τής είς Κωνσταντινούπολιν δια- 
μενούσης επιτροπής, ήτις καταπιεζομένη καί διατελοΰσα έν φυλακίσει εκεί, δεν 
ήτο δυνατόν άλλως νά άποφυλακισθή καί έπιστρέψη είς Κρήτην. Σχετική 
μνεία τής συνυποσχετικής τούτης δηλώσεως τών έν τφ παρόντι έγγράφιρ Σφα- 
κιαιών γίνεται είς τά ύπ’ άριθ. 26 καί 31 έγγραφα, δπου άναφέρεται δτι: 
*Τοτ8 απεσταλη και εκ Κρητης έτέρα τοιαύτη σνννποσχετική πράξις, ή όποια και 
κατεχτορίσ&η εις τό λογιοτήριον της *Υπηρεσίας τον Κεφαλικον Φόρον, είς τό κα
τάστιχον τής χρήοεως τοϋ έτους 1159> (βλ. τά ύπ’ άριθ. 26 καί 31 έγγραφα).

,β·) 20 ’Απριλίου 1747 μ. X.
,β9) Ό έν τή οικονομική υπηρεσία έντεταλμένος τήν καταγραφήν τών 

ημερησίων δημοσίων έσόδων καί δαπανών υπάλληλος. Βλ. Pakalin, έν λ. 
Ruznam?eci.

1Τ0) Έκ τοϋ διβανίου (συμβουλίου) τοϋ Πασά είς τό Ίεροδικεΐον τοϋ Μ. 
Κάστρου.

"*) 29 Απριλίου 1750 μ. X.
"”) Είς τόν ανέκδοτον κατάλογον τών Πασάδων Μ. Κάστρου τοϋ Γ. Ν ι- 

κολετάκη άναφέρονται ΰπ’ αδξ. άριθ. 45 καί 46 δυό ΰπό τό αυτό κατά σειράν
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282 Νικ. Σταυρινίδου

Δεφτερδάρης τής Κρήτης διακεκριμένος μεταξύ τών άνθρώπων τον κα
λάμου έντιμότατος 'Αλή εφένδης, δοτις έν τφ σνγκληθέντι εν τφ δω- 
ματίω τον έκλαμπροτάτον Χασάν ° Αγά, Κετχουντά 174 τον έξοχωτάτου 
προρρηθέντος Πασά τής Κρήτης ‘Ιεροδικαατικφ Συμβούλια) έλαβε τον 
λόγον και κατέθεσε ζά άκόλουθα :

“Η συγκέντρωαις και εΐσπραξις του κεφαλικοΰ φόρου τον έτους χί
λια εκατόν εξήκοντα τρία ώς και ή εϊσπραξις κα'ι έγκαιρος αποστολή 
όπου δει τον παλαιόϋεν καταβαλλόμενου ποσού τον Ίεροϋ Δώρου τών 
ραγιάδων τής έν τή νήσφ Κρήτη κείμενης επαρχίας Σφακίων εϊχεν ά- 
νατεθή εϊς εμέ δι' ύτρηλοϋ αύτοκρατορικοϋ φερμανιού δοθέντος εϊς χεϊ- 
ράς μου. ’Έκαμον λοιπόν αρχήν νά εισπράττω τον κεφαλικόν φόρον 
ώς και τό έσοδον τοϋ Ίεροϋ Δώρου και είχον είσπράξει μέρος τούτων, 
παραμείναντος ένός υπολοίπου εκ δέκα χιλιάδων εκατόν όγδοήκοντα 
γροσίων εις χρέος τών ραγιάδων. Διά τό ποσόν τοΰτο είχον λάβει άπό 
τον Καπετάν Πώλον} Κετχονντάν τοϋ Καστελλίου τών Σφακίων και 
πληρεξούσιον επίτροπον όλων τών κατοίκων τής επαρχίας ταύτης χρεω
στικόν ομόλογον δεόντως νπογεγραμμένον παρ’ αντον. Μέχρι σήμερον 
όμως έξ αφορμής μερικών υπεκφυγών και προφάσεων καθυστέρηαεν ή 
εϊσπραξις τον ποσού τούτον, τον καπετάν Πώλου μή δυνηθέντος νά 
εΐαπράξη τοΰτο κατόπιν κα'ι τής παρατηρηθείοης άπρεπους συμπεριφο
ράς τών καπεταναίων τών Σφακίων. ’Επειδή δε οι ραγιάδες τής επαρ
χίας ταύτης διεσκορπίσθησαν εις διάφορα χωρία κα'ι τάς επαρχίας τής 
Κρήτης καλόν και ωφέλιμον θά ήτο — και διά τοϋ τρόπου τούτου θά 
έμειοντο τό υπό τον Καπετάν Πώλων όφειλόμενον ποσόν τών δέκα χι
λιάδων εκατόν όγδοήκονια γροσίων—εάν έπετρέπετο ή κατ’ ατομον 
εϊσπραξις τών δφειλομένων άπό μεν τούς διασκορπιαθέντας εις τά σαν
τζάκια Χάνδακα:, Χανιών, Ρεθύμνης καί Σητείας ραγιάδες εκεί όπου 
εύρίσκονται ουτοι, άπό δε τούς παραμένοντας εις τήν επαρχίαν των διά 
μέσον τοϋ τοποτηρητυϋ τοϋ Μοντεβελή τοϋ βακουφιού Δεμπρεντ'ερ Έλ· 
χάτζ Άχμέτ κα'ι τών καπεταναίων των. 'Επειδή δε τοΰτο θέλει γίνει 
τή οικεία βονλήσει κα'ι έπιθυμία μου ώς εκ τούτου αίτοϋμαι όπως δο- 
ίλή σχετική και έκ μέρους τοϋ έξοχωτάτου Πασά άδεια εις τούς ανθρώ
πους μου τούς όποιους θά άποστείλω πρός εϊσπραξιν.

δνομα πασάδες. * *0 πρώτος (ύπ' όρη1}. 45) ώς «Σιλιχταρ Παλιατζή Μοναταφα 
παχ» καί ό δεύιερος (ΰπ’ άριβ\ 46) ώς «’Ελιζή Μουοταφας». “Αγνωστον όθ·εν 
ποιος έκ τών δύο τούτων πασάδων είναι ό έν τφ πσρόντι εγγράφω σημειούμε- 
voc Μουσταφά Πασάς.

"■) 1749 μ. X.
*74) Βλ. τήν ΰπ' άριθ·. 31 ύποσ. τών εγγράφων.
”“) Πρόεδρον τής ’Επαρχίας.
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Χορηγηϋείσης τής άδειας ταύτης είς τον ρηϋέντα Άλή εφένδην 
καϋ’ ον ανωτέρω άναφέρεται τρόπον, κατεχωρίαϋη ή πράξις αϋτη έν 
τώ παρόντι κώδικι τή εικοστή ένάτη Τζεμαζιελαχϊρ τον έτους χίλια εκα

τόν έξήκοντα τρία ,,β.
Οι μάρτυρες: 'Ο διακεκριμένος μεταξύ τών ομηλίκων του φρού

ραρχος Ισμαήλ ’Αγάς, ό διακεκριμένος σπαχής τών εθελοντών Χαλήλ 
’Αγάς, ό διακεκριμένος Έλχάτζ Μονσταφά εφένδης, ρουζναμετζής 111 
τής Κρήτης, ό διακεκριμένος σπαχής Έλχάτζ Χασάν εφένδης τον λο
γιστηρίου τής Κρήτης, ’Ελχάτζ ’Αβδονρραχμάν τεζκερετζής'1* τής 
Κρήτης.

26.
Κώδ. 8ος, (3ος) σ 326.

Αίτια τής γραφής τον παρόντος εγγράφου είναι ή έξής :
Κατόπιν παρακλήαεώς μας προς τον εκλαμπρότατον, έντιμότατον 

κα'ι φιλεύαπλαγχνον ευεργέτην μας, τον έξοχώτατον αυ&έντην μας Διοι
κητήν τον Έγιαλετίου τής Κρήτης και Μουχαφίζην τον Χάνδακος, δι- 
ωρία&η ό Μονσταφά ’Αγάς, Κετχουντάς τών Τζεμπετζήδων1,9 τοϋ 
Χάνδακος εϊσπράκτωρ τής έν τή νήσω Κρήτη κειμένης ’Επαρχίας τών 
Σφακίων νπαγομένης είς τό βακούφιον τοϋ άειμνήστον Γαζή Χονσεί'ν 
Πασά, διά τον είς τάς κεφαλάς μας έπιβληάέντα κεφαλικόν φόρον τοϋ 
έτους χίλια έκατόν έξήκοντα τέσσαρα 18°, ώς και τοϋ 'Ιεροϋ Δώρου τοϋ 
ίδιου έτους, τό όποιον ϋπεσχέ&ημεν και άνελάβομεν νά πληρώσωμεν 
συμφώνως προς τό εκδο&έν υψηλόν Χάτ Χουμαγιούν 181 διά κατατείλεί- 
αης εγγράφου ομολογίας μας"** προς τό ταμειον τών δύο ιερών πό
λεων. Διά τήν ταχείαν και ανελλιπή είσπραξιν τών δημοσίων τούτων 
εσόδων, άνερχομένων καί τών δύο δμοϋ είς δεκατρείς χιλιάδας τετρα
κόσια ένενήκοντα τέσσαρα γρόσια καί τήν κατάέλεσίν των κατά τά έκ
παλαι κεκανονισμένα εις τό Ταμειον τής Κρήτης, δηλοϋμεν ημείς οι 
κάτωϋι τοϋ παρόντος υποφαινόμενοι καπεταναίοι οτι κα&ιστάμε&α άλ- 
ληλεγγνως συνυπεύ&υνοι καί πληρωταί καί άποδεχόμε&α τό ποοόν τον- * 178

”") 25 Μαϊου 1750 μ. X. (
,,Τ) Βλ. τήν υπ’ άριθ, 169 ύποσ. τών εγγράφων.
178) Δικαστικός υπάλληλος ποιων τάς περιλήψεις τών αναφορών τών κι- 

νουντων άγιογάς.
,,β) Βλ. ύποσ. 49 τών εγγράφων.
,8°) 1750 μ. X.
m) Βλ. τό ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον.
lea) ‘Εννοούν τάς καταναγκαστικός συνυποσχετικάς δηλώσεις. Βλ. τά ύπ’ 

όριά·. 23 καί 24 έγγραφα.
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το νά τυγχάνη προσωπικόν χρέος μας, υποκείμενον είς πληρωμήν εκ 
μέρους μας. ‘Εάν δέ τις ίξ ήμών των καπεταναίων εναντίωση η δυσ
τροπών δεν καταβάλη τα χρήματα τής κοινότητάς του, άναλαμβάνομεν ό
λοι ημείς οι υπόλοιποι καπεταναΐοι νά καταβάλωμεν πάσαν προσπάθειαν 
και άφ’ου συλλάβωμεν τον δυστροποΰντα καπετάνιον νά τον προσαγάγω- 
μεν δέαμιον είς Χάνδακα προς τιμωρίαν καί επιβολήν τοϋ προστίμου.

Άναλαμβάνομεν νά μή παρεμβάλλωμεν εμπόδια προς τον ώς εΐρη- 
ται εϊαπράκτορά μας και δεχόμεθα την εφαρμογήν οίουδήποτε εκ μέ
ρους του μέτρου, όπερ ήθελεν ουτος κρίνει πρόσφορον διά τήν διεξα
γωγήν τής εργασίας του. Ύποαχόμεθα και ύποχρεονμεθα νά εύρισκώ- 
μεθα πάντοτε πλησίον του μέχρι τελείας είσπράξεως και έξοφλήσεως 
τοϋ ποσού τούτου. Χρεωστοϋμεν χάριν και ευγνωμοσύνην πρός τον Μου- 
σταφά Άγαν και ύποαχόμεθα και άναλαμβάνομεν τήν ύποχρέωαιν νά 
επιοτρέψωμεν είς αυτόν τό επίσημον ύπ’ αυτού υπογράφει· χρεωστικόν 
ομόλογον, όπερ έδωσεν ουτος είς τό Ταμεΐον Κρήτης. Πρός βεβαίωσιν 
πάντων τούτων δίδεται εκ μέρους μας ή παρούσα δήλωαις. 

δ δούλος Καπετάν Θόδωρος δ δούλος Καπετάν Βιπούλης
» » Γιάννης » » Πώλος Άμιραδάκης
» » Μιχάλης » » Δαμουλής
» » Μανοϋσος » » Βάγιος
» » Άνδρουλής » » Βάρδας
» » Γερωθόδωρος » » Περμοϋλος
» » Παύλος » » Κλοψοσήφης
» » Καρπόζηρος » » Βαρδής
» » Μπολέντης δ δούλος Δασκαλογιάννης198 γραμματι

κός τοϋ Καατελλίου.

Καταχωροννται ενταύθα τα όσα ϋπεσχέθησαν καί άνέλαβον τήν υπο- 
χρέωσιν μεταξύ των και κατέθεσαν έν τώ διβανίφ τοϋ ίξοχωτάτου καί 
φιλευοπλάγχνου Σερασκέρη τής νήσου Κρήτης καί Μουχαφίζη τοϋ Χάν- 
δακος ίξοχωτάτου Μουαταφά184 Πασά οΐ καπεταναΐοι τών Σφακίων 
ενώπιον τοϋ ίκλαμπροτάτου Δεφτερδάρη τής Κρήτης Ριζβάν Ζαδε Ά- 
λή ίφένδη'"5, όλων τών γραμματέων τοϋ Λογιστηρίου τής Κρήτης καί 
τών αγάδων τοϋ βιλαγετίου. Τή 9 Μουχαρέμ τού έτους 116418>. * *

,S8) Bende Daskalo Yani Yazici Kasteli Mezbur. Ό Δασκαλογιάννης, δ 
μετέπειτα αρχηγός τής έπαναστάσεως τοϋ 1770 σημειοΰται ενταύθα ώς γραφεύς 
ή γραμματικός τής επαρχίας 2φακίων. Περί γραφέων βλ. «Χριστιανική Κρή
τη», τ. 1ος, σ. 470.

*84) Βλ. ύποσ. 172 ιών εγγράφων.
18ί) Βλ. ϋποσ. 128 ιών έγγραφων. 
ι««) 27 Νοεμβρίου 1760 μ. X.
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27 ·
Κώδ. 10ος, σ. 817 καί 318.

°Εντιμότατε, εΰαπλαγχνε καί έξοχώτατε Σουλτάνε 187 μας έσο υγιής 

και ευτυχής.
Οι ένταϋβα παρεπιδημουντές καπεταναΐοι των ραγιάδων τής επαρ

χίας Σψακίων ευλαβώς υποβάλλουν διά τής παρονσης αΐτήσεώς των τά 
οέβη των προς την εξοχότητά οας καί σάς γνωρίζουν ότι ήλβομεν έδώ 
προ δύο μηνών διά την νπόβεσιν τοΰ κεφαλικοϋ φόρου των ραγιάδων 
τής επαρχίας μας και περιφερόμενα φερέοικοι καί ειμε9α είς ά9λίαν 
κατάοτασιν. Ίκετεύομεν και ζητοΰμεν από τον εκλαμπρότατου Δεφιερ- 
άάρ έφένδην τά δελτία τοΰ κεφαλικοϋ μας φόρου, αλλά δέν βάλει νά 
μας τά δώοη και μας, αποπέμπει λέγων δτι πρέπει νά τά ατείλη εις την 
βααιλεύονοαν. Τον παρακαλοϋμεν νά στείλη είς την έπαρχίαν μας, συμ- 
φώνως προς το Χάτ Χουμαγιονν 189, ανβρωπόν του διά νά φροντίσω- 
μεν την εΐσπραξιν, αλλά <5λν τό δέχεται. Δεχόμενα νά εΐοπραχϋοϋν οκτώ 
γρόσια από κάβε πτωχόν ράγιάν που εΰρίσκεται εδώ ή εις τό Ρέβυμνον 
και τά Χανιά 189 και νά στείλη επίτηδες άνβρωπόν του είς την επαρ
χίαν μας διά νά είσπράττη δέκα γρόσια, άλλά και αυτό δέν τό δέχεται. 
Εύρισκόμεβα είς μεγάλην αμηχανίαν, απορίαν και απελπισίαν. Διά 
την άγάπην τοΰ Θεοϋ εύαρεστηβήτε νά μας εύσπλαγχνισβήτε. Νά διά
ταξη ή έξοχά της σας δπως δοβή μία διέξοδος και τάξις είς την κατά- 
στάσίν μας αυτήν συμφώνως προς την αϋτοκρατορικήν διαταγήν. Νά 
μη ύφίστανται οι πτωχοί ραγιάδες αδικίας καί ταλαιπωρίας. Ίκετεύο
μεν την εξοχότητά σας καί είς υμάς εναπόκειται νά διατάξετε εν προ- 
κειμένω.

01 καπεταναϊοι τών ραγιάδων
Σοφολογιώτατε Ίεροδίκα τοΰ Χάνδακας.
’Εξετάσατε ϊερονομικώς την παρούσαν ΰπόβεσιν καί γνωρίσατε δι' 

άποφάαεώς σας την άλήβειαν επί τής ϋποβέαεως ταύτης. Τή 9η Σιε- 
βάλ 1167 19°.

(Μονογραφή τοΰ Πασά) * 169

>«’) Ενταύθα μέ τήν έννοιαν Κύριέ μας, αϋθέντα μας.
,8β) Βλ. τό ΰπ’ άριθ. 20 έγγραφον.
169) 01 Σφακιανοί κατόπιν τής επιβολής τού κεφαλικοϋ φόρου, τής αϋξή- 

σεως καί προσθήκης τών συμπληρωματικών φορολογικών δελτίων πρός κάλυ- 
ψιν τοΰ ποσού τοΰ Ίεροϋ Δώρου (βλ. εγγρ. άριθ. 20), τής μειώσεως τών χορη
γούμενων είς αυτούς σιτηρών (βλ. εγγρ. άριθ. 19) καί τών διαφόρων ταπεινώ
σεων καί έξευτελισμών είς οϋς ΰπεβάλλοντο, Ιλθόντες είς άπόγνωσιν είχον αρ
χίσει νά διασκορπίξωνται «είς τά σαντζάκια Χάνδακος, Χανιών, Ρε&ύμνης καί 
Σητείας*, ώς άναφέρεται είς τό ύπ* άριθ. 26 έγγραφον.

•ο») 18 Ιουλίου 1764 μ. X.
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Εύλαβώς υποβάλλω τά κάτωθι:

Συμφώνως προς την διαταγήν υμών έξήτασα την νπόθεσιν τ αν την 
εν τψ ’Ιεροδικεία), δπον παρονα ιάσθησαν οι ύποβαλόντες την αΐτηοιν 
εκ των καπεταναίων των Σφακίων, Καπετάν 'Ανδρου λής νιος Γιάτον, 
Μανοϋσος νιος Γεώργη, Μιχάλης υιός Θοδωρή, Πώλος υιός ’Αμηρά, 
Παπά Μανοϋσος νίός Δημήτρη καί Νικηφόρος υιός Νικόλα, οΐτινες 
κατΠίεσαν τά ακόλουθα :

Συμφώνως προς τό παλαιόθεν υφιστάμενον σύστημα της επαρχίας 
μας, διά την κατ’ ατομον εϊαπραξιν τον κεφαλικον φόρου οννωδά προς 
τάς διατάξεις του αύτοκρατορικοΰ μπερατίου 191 και τού έκδοθέντος τε- 
τιμημένον Χάτ Χονμαγιούν, ερχόμεθα καθ’ έκαστον έιος εϊς τον Χάν
δακα, οπού διορίζεται εκ μέρους τον Δεφτερδάρ έφένδη εις είσπρά- 
κτωρ, δστις παραλαμβάνων παρ’ αυτού τά δελτία τον κεφαλικον φό
ρου της επαρχίας μας αναχωρεί μεθ’ ημών διά την ’Επαρχίαν μας, 
δπον διανέμων κατ' ατομον τά δελτία προβαίνει είς την εϊαπραξιν τον 
φόρου τούτον. ’Ήλθομεν και εφέτος νά ζητήσωμεν τά δελτία τον έτους 
έξήκοντα οκτώ 192, αλλά μολονότι παρακαλοϋμεν και ικετεύομεν τον Δε
φτερδάρ έφένδην έπ'ι δύο ολοκλήρους μήνας, ουτος μάς καθυστερεί καί 
μάς παρεμβάλλει έμπόδια. ’Από τούς ραγιάδες πού έρχονται δι’ υπο
θέσεις των από την επαρχίαν μας εις τον Χάνδακα, εισπράττει δκτώ 
γρόσια διά κάθε δελτίον μεσαίας τάξεως. Δέν ενδίδει είς τάς παρακλή
σεις μας και ήλθομεν οϋτω εις τελείαν άπόγνωσιν.

Διεπιστώθη δτι αί προφορικαί των δμολογίαι συμφωνούν απολύ
τως προς τά εν τή αιτήσει των άναφερόμενα. Ώς δε έπληροφορή- 
θημεν παρ’ ατόμων καλώς γνωριζόντων την ύπόθεαιν ταύτην είσ- 
πράττονται από κάθι ράγιάν τής επαρχίας ταύτης, κάτοχον δελτίον 
μεσαίας τάξεως, δκτώ γρόσια καί δτι δ Δεφτερδάρης δέν ενδίδει είς 
τάς παρακλήσεις των προκειμένου περί τής κατ’ ατομον καί επί τό
πον διανομής καί είοπράξεως τών δελτίων τού κεφαλικον φόρου, άλ

λα παρεμβάλλει διάφορα εμπόδια καί καθυστερεί επί δύο ήδη μή
νας τους ενταύθα παρεπιδημοΰντας καπεταναίους τής επαρχίας. Φέ- 
ρομεν ταντα είς γνώσιν τής έξοχότητος σας καί ή έν προκειμένω 
ένέργεια εναπόκειται είς την ϋμετέραν έκλαμπρότητα. Tfj 10n Σιε- 
βάλ 1167 * *··)

191) Βλ. χήν ύπ’ άριθ. 136 ύποσ. χών εγγράφων. 
ι**) "Ηχοι χοϋ έγιριακοϋ εχους 1168, άνχισχοιχοϋνχος 

1754 μ. X. έιος. ■'
*··) 19 ’Ιουλίου 1754 μ. X.

πρός χό καθ’ ημδ?
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'28.
Κώδ. 10ος, σ. 315.

’Απευθύνεται προς τον Μονχαφίζην τοΰ Χάνδακος βεζίρην Τοράκ 
Μεχμετ Πασαν 194 και τον Ιεροδίκην της πόλεως ναύτης.

Γενέοθω οοι γνωστόν οτι καθ’ α δι εσφραγισμέιης επιστολής σου 
γνωρίζεις νμΐν, εκ τον ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων γροσίων 
τοΰ Ίεροΰ Δώρου 195 τοΰ έτους χίλια εκατόν εξήκοντα εξ'™ τής επαρ
χίας Σφακίων εΐοεπράχθησαν, σνμφώνως προς τό κατατεθεν χρεωστι
κόν ομόλογον, εξ χιλιάδες γρόσια, ατινα και κατετεθησαν προς φύλαξιν 
είς τον Τζεμπεχανεν191 rον Χάνδακος, τό δέ υπόλοιπον χίλια πεντα
κόσια γρόσια, είαπραχθ'εν υπό τοΰ τέως Δεφτερδάρη τής Κρήτης Δερ- 
β'ις Μεχμετ εφένδη εύρίσκεται είς χρέωαιν τούτον ώς ώμολόγηαεν ό 
ΐόιος εν τψ ’Ιεροδικεία), αννταχθείσης έπ'ι τούτοις επισήμον Ιεροδικα- * 107

194) Σταυλάρχης ών τών ’Ανακτόρων διωρίσθη Πασάς τής Καραμανίας καί 
είτα Καπουτάν Πασάς (Ναύαρχος). Παυθείς από τής θέσεως ταύτης άνέλαβε 
τον Δεκέμβριον τοΰ 1752 άρχικώς τήν διοίκησιν τοΰ Νομοϋ τοΰ Μ. Κάστρου 
και είτα ολοκλήρου τής νήσου Κρήτης. Εις τό διοριστήριων έγγραφόν του άνα- 
φέρετυι ώς «τέως Διοικητής τον Σαντζακιού Ίνεπίχτι» (Ναύπακτού) (Βλ. Τ.Α.Η. 
Κώδ. 138, σ. 15). Κατεπίεσε τούς χριστιανούς ύποχρεώσας αυτούς νά άναλά- 
βουν έγγραφον ΰπόσχεσιν καταβολής τρις τοΰ έτους βαρύτατων εισφορών δι· 
εαυτόν καί τήν ακολουθίαν του. Τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1755 έπαύθη τής θέ- 
σεώς του καί καθηρέθη τοΰ βαθμού του, άφαιρεθέντων τών Ιππουρίδων του 
διότι, ώς αναφέρει τό κομισθέν τότε φερμάνιον, «κατόπιν έκτεδέντων παραπό
νων οτι κατεδννάστενσες τούς ραγιάδες τής νήσου και ήνάγκαοες τούτους νά άναλά- 
βονν έγγραφον νποχρέωοιν καταβολής υπερβολικών καταπιεστικών εισφορών». Δη- 
μευθέντων πάντων τών υπαρχόντων του, διετάχθη ή μεταγωγή του είς Ρέθυ- 
μνον μέ τήν εντολήν νά ίδιωτεύτ) εκεί, λαμβάνων ετησίως πρός συντήρησίν του 
μόνον 5 χιλ. γρόσια. Άρχάς Δεκεμβρίου τοΰ ίδιου έτους άνηγγέλθη έκείθεν ό 
θάνατός του. Άναφέρεται είς τόν ανέκδοτον κατάλογον τών Πασάδων Μ. Κά* 
στρου τοΰ Γ. Νικολετάκη ΰπ’ άριθ. 47 ώς εΤονράκ Μεχμετ ΓΙάχ». Βλ. 
περί αύτοΰ, Τ.Α.Η. Κώδ. 10ος, σ. 335, 336, 338, 339, 340, 341, 343, 348 καί 
αλλαχού. Πρβ. Hammer, 4ος, σ. 442, 453, 465, 466 καί 497.

,85) Βλ. ύποσ. 11 τής εισαγωγής.
19β) 1752 μ. X.
107) ’Αποθήκη οπλών, όπλοστάσιον. Ούτως ώνομάσθη υπό τών Τούρκων 

τό επί ενετοκρατίας κτίριον τής Loggia καί Armeria τοΰ Μ Κάστρου, τοΰ 
οποίου τό ανατολικόν τμήμα άνοικοδομηθέν καί άποπερατωθέν κατά τό 1935 
χρησιμοποιείται νΰν ώς Δημαρχεΐον Ηρακλείου. Έπί τουρκοκρατίας είς τόν 
άνω όροφον τοΰ κτιρίου τούτου έστεγάζοντο αί οικονομικοί ύπηρεσίαι καί τό 
γραφείον τοΰ άνωτάτου έπί τών οικονομικών τούρκου υπαλλήλου (Δεφτερδάρη)· 
’Εκεί εύρίσκετο καί τό γραφείον τοΰ χριστιανοΰ Γραμματικού τής Πόρτας. Περί 
τής Loggia καί Armeria βλ. G. G e r ο 1 a, Monumenti Veneti, τ. 3ος, σ. 35. 
Πρβ. καί Στέργ. Σπανάκη, Ή Aodja τοΰ 'Ηρακλείου έν τφ Περιοδ, 
«Κρητικές Σελίδες», τ. 3ος, σ. 437.
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στικής πράξεως. Επειδή δε ή ανελλιπής και ολοσχερής εΐσπραξις και 
αποστολή τον ποσού τον 'Ιερόν Δώρου είς τδ ταμεΐον τών δύο ιερών 
πόλεων δέον νά έπιαπευΟή, από πολλον δε ήδη χρόνον καθυστερεί ή 
αποστολή του, υπεβλήθη άρμοδίως παράκλησις όπως εϊαπραχβή το είς 
χρέος τοϋ Δεφτερδάρη τούτον ευρισκόμενον ποσόν τών χιλίων πεντακο- 
αίων γροσίων, δπερ συμπληρούμενον μετά τών ήδη εΐσπραχϋέντων έξ 
χιλιάδων νά άποσταλή τό ταχύτερον και άνευ τής παραμικρός καθυατερή- 
σεως είς τό ταμεΐον τών δύο ιερών πόλεων διά τον άφικνονμένου έκει- 
σε δι’ άλλας υποδέσεις μονμπααίρη 198 Άλή έκ Ροατοβίου, ον άπειρον 
τό κλέος.

Διά τον σκοπόν τούτον έξεδόθη τό παρόν αύτοκρατορικόν φερμά- 
νιον. ’Εντέλλομαι άμα τή λήψει τούτου όπως συμμορφούμενοι προς τό 
περιεχόμενόν τον ένεργήαητε άνευ τής παραμικράς κα&υστερήσεως, μή 
επιτρέποντες είς ουδένα νά προβή εις ενέργειαν τινά άντιβαίνουσαν 
προς τό υψηλόν πνεύμα τού Ιερού τούτον ορισμού μον. Ούτω γινώσκε- 
τε και είς τό Ιερόν μον αύμβολον πιστεύετε. Έγράφη μεσούντος τού 
μηνός Σιεβάλ τού έτους χίλια εκατόν έξήκοντα έπτά1™.

Έκ τής εν τή περιφρονρήτφ Κωαταντινουπόλει έδρας

29.
Κώδ. 10ος, σ. 328.

Εύλαβώς υποβάλλω προς τήν εξοχότητά σας τά κάτωθι :
Σννωδά προς τό καταστρωθεν υπό τών γραμματέων τού Λογιστη

ρίου Κρήτης και άποσταλεν είς τήν Βασιλεύουσαν βιβλίον τών ληψο
δοσιών τον άποϋανόντως τέως Δεφτερδάρη τής Κρήτης Ριζβάν Ζαδέ 
Άλή έφένδη ,0°, είς τον όποιον είχεν άνατεθή ή εΐσπραξις τού κεφάλι· 
κού φόρου καί τών μουκατάδων τών έτών 1167201 καί 1168™*, φέρε
ται ούτος χρεώστης διά 4516 1/2 γρόοια. ’Επειδή όμως έγινε γνωστόν 
είς τήν Βασιλεύουσαν ότι ουτος έχει νά λαμβάνη διά χρεωστικής ομο
λογίας από μέν τήν ’Επαρχίαν Σφακίων εκ τής χρήσεως τού έτους 
1167, γρόσια τρεις χιλιάδας, από δε τής χρήσεως τού έτους 1168 έτε- 
ρα εξ χιλιάδες γρόσια καί από διάφορα άλλα κονδύλια αυτής ταύτης 
τής πόλεως τού Χάνδακος 1000 γρόσια καί από δέκα έπαρχίας τής νή
σου, εκ τών ώς εϊρηται χρήσεων 4000 γρόσια καί 12.000 γρόσια από

'·*) Διαγγελεως, αγγελιοφόρου. 
ι,β) 24 ’Ιουλίου 1754 μ. X.
,0°) Βλ. περί αΰιοΰ ύποσ. 128. 
*»') 1763 μ. X.
•°*) 1754 μ. X.
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τό πλεόνασμα τής ’Αποθήκης, χρήσεως των δύο ώς ανωτέρω ετών ήτοι 
τδ δλον 26,000 γρόσια, έξεδόθη ιερά αύιοκρατορική διαταγή όπως και 
τή βοήθεια τον κομιατοΰ τής διαταγής ταύτης γκεδικλή 203 τοΰ γενιτσα· 
ρικοΰ σώματος Χασάν ’Αγά, φροντίσωμεν να ίξετάσωμεν καί διαλευ- 
κάνωμεν την ΰπόθεσιν ταύτην.

Σνμφώνως λοιπόν προς ταϋτα προσήγθησαν είς τό σνγκληθεν επί 
παρουσία τον εξοχωτάτυν και έκλαμπροτάτου Μουχαφίζη τοΰ Χάνδα
κας εντιμότατου Ντοράκ Μεχμέτ Πασά 20‘, <5 Καστελ Κετχονντάς 208 τής 
Επαρχίας Σφακίων Καπετάν Άνδρουλ.ής και λοιποί άλλοι καπεταναΐοι 
καί οΐ Κοτζαμπάσηδες τοϋ εν τφ βιβλία) των ληψοδοσιών άναφερομέ- 
νων δέκα επαρχιών καί 6 γραμματικός τον κεφαλικοϋ φόρου Σπνρί- 
δος 206 φόρου υποτελής, οΐτινες επί παρουσία καί τοϋ νϋν Δεφτερδάρη 
τής Κρήτης Δερβίς Μεχιχέτ έφένδη, τοΰ ώς ανωτέρω μνημονευθέντος 
κομιοτοϋ τής αύτοκρατορικής διαταγής Χασάν ’Αγά, τών γραμματέων 
τοΰ Αογιστηρίου, τών αγάδων καί άξιωματονχων τής πόλεως τοϋ Χάν- 
δακος, έρωτηθέντες σχετικώς προς τάς άνω άναφερομένας υποθέσεις 
κατέθεσαν τά ακόλουθα :

01 καπεταναΐοι τών Σφακίων άπεδέχϋησαν καί άπήντησαν ότι ουμ- 
φώνως προς τήν χρεωστικήν ομολογίαν των, οφείλουν εκ τής χρήσεως 
τοΰ έτους 1167 γρόοια 3000, άτινα άναφέρονται καί συμπεριλαμβά- 
νονται είς τό άποσταλέν είς τήν Βασιλεύουσαν κατάστιχου τών ληψοδο
σιών, ’Επίσης κατέθεσαν σχετικώς προς τήν ΰπόθεσιν τών 1000 γρο
θιών τής χρήσεως 1168 τής επαρχίας των, ότι δ καταβαλλόμενος ΰπ’ 
αυτών είς τό Ταμεΐον τής Κρήτης κατ’ αποκοπήν κεφαλικός φόρος τής 
επαρχίας των άνήρχετο άρχήθεν, έκτος τοΰ 'Ιεροΰ Αώρου, είς 5596 

γρόσια, έκ τών όποιων ώς άπεδείχθη εκ τοΰ γενυμένου ελέγχου τών 
λογαργιασμών μας άμα τφ θανάτω του, παρέμενσν είς χρέος μας 1015 

γρόσια, ποσόν όπερ συμπεριλαμβάνεται καί άναφέρεται εις τό άποστα- 
λέν είς τήν Βασιλεύουσαν κατάστιχου, °Οσον διά τήν ύπόθεαιν τών

20*) Ουτω έλέγοντο οί γηράσαντες και συνεπώς κατέχοντες προνομιούχοι 
τινά Οέσιν εις to γενιτσαρικόν σώμα. Βλ. Pakalin, έν λ. Gedikli.

20<) Βλ. περί αϋτοΰ όποσ. 194.
108) *0 Πρόεδρος τής 'Επαρχίας.
j°e) ye ciziyg yazicisi Ispirido zemi. Οί Γραμματικοί τής Πόρτας (Ka- 

pi yazicisi) πλήν τών άλλων καθηκόντων των, επιμελούντο καί τήν τήρησιν 
τών βιβλίων τοΰ κεφαλικοϋ φόρου τών Χριστιανών, (βλ. όποσ. 47) Ό ενταύ
θα άναφερόμενος Σπυρίδος φέρεται είς τήν σειράν τών Γραμματικών τής Πόρ
τας. ως διαδεχθείς τον ίΐανατωίΐέντα ή δολοφονηθόντα προκάτοχόν του ιατρόν 
Άντωνάκην υιόν Γεώργη. Βλ περί αυτών ΤΑ.Π. Κώδ. 10ος σ. 231, 233, 238, 
328. 329, 330.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 19
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1000 γροσίων τής πόλεως τον Χάνδακος έρωτηθέντες δ τε Κετχουντάς 
τής πόλεως και οι λοιποί ραγιάδες άπήντησαν δτι ζώντος τον εν λόγω 
Αεφτερδάρη εΐοεπράχ&ησαν παρ' αυτού ταϋτα, παραμείναντος ενός υπο
λοίπου 132 γροσίων και 10 παράδων, δπερ καί τούτο άναφέρεται είς 
το άποσταλέν κατάστιχον. Σχετικώς με την ύπόθεσιν των 4000 γρο
σίων των δέκα επαρχιών, έρωτηθέντες οί Κοτζαμπάσηδες τούτων απήν- 
τησαν δτι εκ τής χρήσεως των παρελθόντων ετών δεν έμεινεν είς χρέος 
των ούτε είς παράς, πλήν τής χρήσεως 1168 εκ τής όποιας παρέμεινεν 
υπόλοιπον 1380 γρόσια καί 17 παράδες, ποσόν δπερ άναφέρεται είς τδ 
κατάστιχον. Διά την ύπόθεσιν των 12.000 γροσίων τοϋ πλεονάσματος 
τής 'Αποθήκης, έξηκριβώθη εκ τής γενομένης έξετάσεως των γραμ
ματέων καί υπαλλήλων τοϋ Λογιστηρίου δτι ποαδν 5.000 γροσίων, άν- 

τιπροσωπεϋον τδ πλεόνασμα τής ’Αποθήκης τοϋ έτους 1167 έθεωρήθη, 
κατά τά εν ισχυΐ, ώς έαοδον καί φέρεται έγγεγραμμένον είς τδ άποστα
λέν βιβλίον. Με τδ πλεόνασμα τοϋ έτους 1168 οϋδεμίαν σχέσιν έχει ό 
άποθανών Δεφτερδάρης διότι τοϋτο δεν έπετενχθη είοέτι, δεδομένου 
δτι ή ’Αποθήκη καί τδ πλ.εόνασμα εύρίσκεται ύπ’ έγγύησιν τοϋ ήδη 
Δεφτερδάρη Δερβίς Μεχμέτ έφένδη, θά έξαρτηθή δε μετά τδν Μάρ
τιον τοϋ 1168 καί μέχρι τής εποχής τοϋ αλωνισμού.

’Εξακριβωθέντος δθεν εκ τοϋ γενομένου ελέγχου καί εκ των ληφθεί
σων πληροφοριών παρά πάντων τών γραμματέων καί τών υπαλλήλων 
τοϋ Λογιστηρίου καί διαπιστωθέντος άρμοδίως καί παρά τοϋ εκτάκτου 
απεσταλμένου δτι πλήν τών 4516 γροσίων ουδέν άλλο τι παραμένει είς 
χρέος τοϋ άποβιώσαντος Δεφτερδάρη, τή αιτήσει άποστέλλεται τδ πα
ρόν τή υμετέρα ϋψηλότητι, συνταχθέν τή 19 τοϋ μηνδς Ρεμπιουλεβέλ 
τοϋ έτους 1168™\ Είς υμάς εναπόκειται ή περαιτέρω έν προκειμένφ 
ενέργεια.

30.
Κώδ. 10ος, σελ. 4.

’Απευθύνεται πρδς τους Διοικητάς τοϋ Χάνδακος καί τών Χανιών.
Γενέσθω ϋμίν γνωστδν διά τής παρούσης ούτοκρατορικής μου δια

ταγής δτι δ έκλαμπρότατος καί διακεκριμένος μεταξύ τών μεγιστάνων, 
εν ένεργεία Δεφτερδάρης τής Κρήτης εντιμότατος Άχμέτ, ου άπειρον 
ειη τδ κλέος, δι’ ενσφραγίστου έγγράφου του γνωρίζει ήμιν δτι καίτοι 
εις τδ έπ’ ευκαιρία, τής τακτοποιήσεως τοϋ ζητήματος τοϋ κεφαλικοϋ 
φόρου τών ραγιάδων τοϋ έν τή νήσω Κρήτη καί εν τή ’Επαρχία Σφα- 
κίων βακουφιού τοϋ ποτέ Γαζή Χουσεΐν Πασά πρδ καιρού έκδοθέν

•°’) 22 Δεκεμββίου 1754 μ. X.
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υψηλόν Χάτ Χονμαγιονν 208 οητώς άνεφεοετο δτι μη λαμβάνονζες οί 
Δεφτερδάραι τής Κρήτης ύπ’ δψιν τους ισχυρισμούς των κατοίκων τής 
Επαρχίας ταυ της περί κατ’ αποκοπήν καταβολής τοϋ φόρου τούτον, 
έδει νά προβαίνουν είς την σύνταξιν των φορολογικών δελτίων, είς τά 
όποια νά περιλ.αμβάνωνται τό δνοματεπώννμον καί τά χαρακτηριστικά 
έκαστου φορολογούμενου καί νά φροντίζουν την διανομήν τούτων άνα- 
λόγως τής οικονομικής καταατάσεώς των είς τρεις κατηγορίας, (be συμ. 
βαίνει τούτο δι’ όλους τους ραγιάδες τής περιφρονρήτου επικράτειας 
μου, είσπράττοντες τον κεφαλικδν φόρον καί τό εκ τών παραγομένων 
προϊόντων των καθορισθέν ετήσιον ποοόν τών 7500 γροσίων, όπερ νά 
άποστέλλεται εγκαίρως είς τό ταμειον τής υπηρεσίας τών δύο Ιερών 
πόλεαιν, παρά ταϋτα οί ραγιάδες τής ίν λόγω ’Επαρχίας συνεργαζόμε- 
νοι ατενώς μετά τών απίστων έχθρών κουρσάρων 209 καί όντες λίαν πα
νούργοι καί δόλιοι, βασιζόμενοι δέ καί είς τό δύσβατον τών οδών των 
καί τό απρόσιτον τής ’Επαρχίας των καί συμ περιφερόμενοι πάντοτε 
μετά σκαιότητος, άρνοϋνται από μερικών ετών *ήν καταβολήν τών φό
ρων των προβάλλοντες αρνησιν καί έμμονήν καί άντίστασιν, αυγκεν- 
τρωθέντων ούτω είς χρέος των άνω τών 40.000 γροσίων, προερχόμε
νων από τον κεφαλικόν φόρον καί από τό κονδύλιον τοϋ 'Ιερού Δώ
ρου. Μολονότι δέ, ώς αναφέρει ό έν λόγω Δεφτερδάρης τής Κρήτης, 
εφρόντισε αυμφώνως προς τό άπευθυνθέν προς αυτόν φερμάνιον νά ζη· 
τήση παρ’ αυτών τήν καταβολήν τοϋ αυσσωρευθέντος ποσοϋ τούτου, 
ουτοι όχι μόνον δέν έπλήρωσαν τό ποσόν τών διαρρευσασών χρήσεων 
αλλά διέκοψαν τήν καταβολήν καί τοϋ παρόντος έτους. eΟσάκις δέ άπέ- 
ατειλεν ανθρώπους εις τήν επαρχίαν των διά νά ζητήσουν καί έπιαπεύ- 
σονν τήν πληρωμήν τών φόρων των, όχι μόνον δέν έπλήρωσαν τού
τους άλλ’ ούτε άπάντησιν τινά έδωσαν. Λόγφ δέ τών δυσβάτων οδών 
τής επαρχίας των δέν είναι εύκολος ή άποστολή έπαρκοϋς δυνάμεως 
άνδρών διά τήν αύλλητρίν των, πρόδηλος δέ είναι πάντοτε 6 κίνδυνος 
συνεπεία, τής διηνεκούς επαφής καί τοϋ συνασπισμού των μετά τών α
πίστων κουρσάρων. ’Εάν δέ, παρ’ ελπίδα, φθάαη απεσταλμένος τις είς 
τήν επαρχίαν των, οί κατηραμένοι κάτοικοί της καί οί υπόλογοι κα- 
πεταναίοι των επιβιβαζόμενοι τών ιστιοφόρων των διαφεύγουν είς τήν 
εν τη περιοχή των κειμένην νήσον Μπουγάδοζ al°, πλήν δέ τών γυναικών, 
τών ανηλίκων παιδιών, τών ασθενών, μερικών γερόντων καί τών έξαι- 
ρονμένων τής φορολογίας, ουδέ έν άλλο άτομον φαίνεται είς τά χωρία

Συμβολή είς την Ιστορίαν των Σφακίων (1645 · 1770)

,os) Βλ. τό όπ’ άριΦ. 20 έγγραφον.
,09) Βλ. τάς ύπ’ άριθ·. 117, 120, 121 ύποσ. 
ίι°) Ή νησϊς Γαύδος.
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των. Κατ' αυτόν τον τρόπον πρόδηλος είναι ή παντελής απώλεια των 
φόρων τούτων εν δοω θά καμμύωμεν τους οφθαλμούς μας, θά έξαρ- 
τηθή δέ η περαιτέρω εΐσπραξις τοϋ είς χρέος των κεφαλικοϋ φόρου 
από την αύλληψιν των καπεταναίων των και από τον αποκλεισμόν των 
οδών καί των μέσων τής διαφυγής των τυγχάνει δθεν έπάναγκες καί 
απαραίτητον παρ’ ημών των μουχαφίζηδων τοϋ Χάνδακος καί τών 
Χανιών δπως διαταχτούν οι μεν καπεταναϊοι τών είς Χανιά ευρισκο
μένων φρεγάδων τοϋ δημοσίου 811 νά άποκλείαουν τους λιμένας καί να 

καταλάβουν ιά Ιστιοφόρα των, οι δε γερλήδες αγάδεςτοϋ Χάνδακος 
καί τών Χανιών να άποκλείαουν διά τών άνδρών των τάς διόδους καί 
διαβάσεις τής επαρχίας των διά νά καταστή οΰιω εύκολος ή εισπραξις 
τών φόρων των. Επειδή δε ό ώς εϊρηται Δεφτερδάρης τής Κρήτης 
θεωρεί δτι παρίαταται απόλυτος ανάγκη, διά τήν διεξαγωγήν καί τα- 
κτοποίησιν τής ύποθέσεως ταύτης, ή αποστολή εκ μέρους μου ίεράς 
διαταγής μου άπευθυνομένης προς υμάς, δι’ ής νά έντέλλεσθε δπως 
διατάξητε τήν αποστολήν τών φρεγάδων τοϋ δηιιοσίου καί τήν στράτευ- 
σιν τών γερλήδων αγάδων ώς εκ τούτου έξεδόθη τό παρόν υψηλόν αύ· 
τοκρατορικόν φερμάνιόν μου, διότι καί αύτοκρατορική μου έπιθυ- 
μία είναι νά μήν άπωλεσθή ούτε εν άσπρον τόσον από τό εαοδον τοϋ 
κεφαλικοϋ φόρου δσον καί από τό καθορισθέν προς αποστολήν είς τό 
ταμεϊον τών δύο Ιερών πόλεων ποσόν τοϋ Ίεροϋ Δώρου.

Σείς δθεν οι βεζύρηδες φροντίσατε συμφώνως προς τό παρόν υψη
λόν φερμάνιόν καί από κοινοΰ ενεργοϋντες διατάξατε δπως άναλάβουν 
αι μεν εϊς Χανιά εϋρισκόμεναι φρεγάδαι τον αποκλεισμόν τών λιμένων 
καί τήν αύλληψιν τών Ιστιοφόρων των, οί δε έκ τών αγάδων έκείνων, 
οι όποιοι έχουν ανδρας είς τήν εξουσίαν των νά άποκλείαουν δι’ δλων 
τών άνδρών καί τών άξιωματικών των τάς διαβάσεις τής έπαρχίας 
των διά νά παρεμποδισθή οΰτω ή διαφυγή τών κατοίκων της. Μετά 
δέ τήν ολοσχερή εισπραξιν τοϋ είς χρέους των παραμένοντος κεφαλικοϋ 
φόρου καί τοϋ ποοοϋ τοϋ Ίεροϋ Δώρου νά καθορισθή αύοτηρώς καί 
νά τακτοποιηθή μονίμως ή ύπόθεσις αντη ούτως ώστε νά παραλαμβά- 
νουν οϊ κάτοικοι τής έπαρχίας ταύτης, συμφώνως προς τήν οικονομι
κήν των κατάστασιν τά άναλογοϋντα είς αυτούς δελτία τοϋ κεφαλικοϋ 
φόρου ώς γίνεται τοϋτο καί δι’ δλους τούς άλλους ραγιάδες τής θεο-

992

,u) «Hanyada olan miri firkata kaputani limanlarim set ve bent ve 
Kayiklarim ahz». Όμιλών 6 Pococke περί ιών Τούρκων τής πόλεως τών 
Χάννων καί περί εξοπλισμού ΰπ’ αύτών δύο γαλερών γράφει: Die Einwobner 
dieser Stadt sind sekr kriegerisch, und hatten diesen Sommer zwei Ga- 
leeren ausgertisted...», βλ. P o c o c k e, τ. 2ος, σ. 334.

,la) Οϊ αρχηγοί τών εντοπίων γενιτσάρων.
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φρονρήτον έπικρατείας μου καί νά καταβάλλουν εγκαίρως, άγογγύστως 
και Ανελλιπώς τους φόρους των. ’Επί τώ τελεί δέ όπως από τούδε και 
είς χό έξης διακανονίσει) απαξ διά παντός καί διά τρόπον μη έπιτρέ- 
ποντος περαιτέρω ανησυχίας και φροντίδας ή ϋποθεαις αυτή της είσ- 
πράξεως τών δημοσίων τούτων εσόδων και όπως γνωρίσήτε είς την 
βασιλεύουσάν μου διά σχετικής άποφάσεώς σας τό αποτέλεσμα τών 
ίνεργειών σας, εγένετο σχετική ΰπόδειξις και εκ μέρους του άρχιδεφτερ- 
δάρη μου Μονοταφά Χιλμή, ου άπειρος ειη ή δόξα, όπως δι’ άποφά- 
αεως τον ^ΰτοκρατορικοΰ μου Διβανίου έκδοθή ή Ιερά αυτή βασιλική 
μου διαταγή. Έξεδόθη όθεν τό παρόν υψηλόν αύτοκρατορικόν φερμά- 
νιόν μου και εντέλλομαι όπως ίνεργήσητε ουμφώνως προς τούτο καί 
ονμμορφονμενοι προς τά έν αντφ άποφύγετε από πάσης πράξεατς άντι- 
βαινούσης προς τό υψηλόν περιχόμενόν τον. Οϋτω γινώοκετε καί είς 
τό ιερόν μου ονμβολον πιστεύετε.

Έγράφη τή τριακοοτή τού μηνός Ρετζέπ τού έτους χίλια εκατόν 
έβδομήκοντα <3ύο21’.

Έκ τής περιφρουρήτον Κωνσταντινουπόλεως

31.
Κώδ. 10ος, σ. 14.

'Απευθύνεται προς τον Μονχαφίζην τον Χάνδακος βεζίρην Έλχάτζ 
Άχμέτ Πασά214, τον *Ιεροδίκην τής πόλεως ταύτης καί προς τον Δε- 
φτερδάρην τού Ταμείου Κρήτης.

Γενέσθω νμΐν γνωστόν διά τής παρούσης αύτοκρατορικής μου δια
ταγής ότι δι’ νποβληθείσης αναφοράς προς την ευδαίμονα βασιλικήν 
μου αυλήν ή διαχειρίστρια 215 τον εις τό δυτικόν τμήμα τής νήσου Κρή
της καί εν τή επαρχία. Σφακίων κειμένου βακουφιού τού ποτέ Γαζή 
Χουσεϊν Πασά, καθιστά γνωστόν ότι από τους ραγιάδες τής επαρχίας 
ταύτης είσεπράττοντο <3ιά τά παραγόμενα ϋπ’ αυτών προϊόντα καί τους 
λοιπούς φόρους, των, έκ μέρους τής υπηρεσίας τον Βακουφιού καί πα- 
ρεδίδοντο, ουμφώνως προς τους όρους τούς καθορισθέντας υπό τού 
άφιερωτού, είς τό ταμεΐον τής . υπηρεσίας τού 'Ιερού Δώρου, διατιθέ-

21") 18 Μαρτίου 1769 μ. X.
2U) Πρόκειται περί τοϋ διατελέσαντος διά δευτέραν φοράν Μουχαφίξη τοϋ 

Μ. Κάστρου Έλχάτζ Άχμέτ Πασά, υίοϋ τοΰ Κιοπρουλή Νουμάν Πασά. Άνα- 
φέρεται εις τόν ανέκδοτον κατάλογον ιών Πασάδων τοΰ Μ. Κάστρου ιοΰ 
Ι’εωρ. Νικολειάκη ύπ’ αΰξ. άριΌ. 43 καί 49 ένθα σημειοϋται «ήλθε πά
λιν δ Κοπροολουσαδές Άχμέτ». Περί αΰτοΰ βλ. καί ΰποσ. 151.

2ϊβ) Είναι η αναφαινομένη διά πρώτην φοράν είς τά έγγραφα Μουτεβε- 
λινα και «προσιατις» τών Σφακιανών, Φατμά Χατούν, χανούμ σουλτάν. Βλ. 
περί αυτής τάς υποσ. 13 καί 16 τής εισαγωγής καί 89 τών έγγραφων.
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μένα υπέρ των κατοίκων των δύο Ιερών πόλεων, έτησίως και κατ' ά- 
ποκοπήν 5000 γρόοια ώς κεφαλικδς φόρος. "Οταν όμως κατά το έτος 
110221β άπεφασίσθη όπως δλοι οι ραγιάδες τής θεοφρουρήτου έπικρα- 
τείας μου καταβάλλουν βάοει δελτίων τον κεφαλικόν των φόρον, τότε 
διά φερμανιού διετάχθη δπως από την επαρχίαν των Σφακίων είσπράτ- 
τεται ό μέν κατ' αποκοπήν φόρος των 5000 γροοίων υπό τον Δημο
σίου ό δε επί των προϊόντων ύπό τής υπηρεσίας τον Βακουφιού. Μο
λονότι δέ μέχρι τον έτους 1159 2,7 εξηκολούθησεν ή εΐσπραξις των φό
ρων τούτων κατ’ ανιόν τον τρόπον, δ κατά τά μέσα δμως τοϋ έτους 
11582,8 διορισθείς τέως Δεφτερδάρης τής Κρήτης άποβιώσας Ριζβάν 
Όγλοΰς 319, έκ λόγων καϋαρώς συμφεροντολογικών και προαειαιρισμοϋ 
τών άνωτέρων, κατώρθωαε διά μέσου του γιαζιτζή 220 νά προσέγγιση 
τον τότε Άγάν τής Πύλης τής Ευδαιμονίας μου Χατζή Μπεσήρ ’Λ - 
γάν™' και δι' απατηλών εισηγήσεων, δτι δήθεν άπό τον έτους 1102 
οπότε ήρχιαε νά εΐαπράττεται δ κεφαλικός φόρος τών ραγιάδων τών 
Σφακίων έκ μέρους τοϋ Δημοσίου, έκκρεμει ή καταβολή τοϋ 'Ιεροϋ 
Δώρου καί δτι καταβάλλεται ούτος άπ’ ευθείας άπό τό ταμεΐον τής ύπη- 
ρεοίας τών δύο 'Ιερών πόλεων, δτι δήθεν ηϋξήθη δ πληθυσμός τής 
έπαρχίας ταύτης καί εάν διενέμοντο τά δελτία τοϋ κεφαλικόν φόρου 
κατ’ ατομον θά είσεπράττετο περισσότερος κεφαλικός φόρος, επέτυχε 
νά έπιβαρύνη τους ραγιάδες τών Σφακίων καί νά διανείμη κατά τό 
έτος 1159 διά νέας προσθήκης εγγραφείσης εις τό κονδύλων τοϋ κεφα- 
λικοϋ φόρου τής νήσου, 1357 δελτία κεφαλικοϋ φόρου τριών κατηγο
ριών 233, άναβιβάσας οϋτω τό ποαόν τοϋ δώρου άπό τό άρχικώς καθο- 
ρισθέν υπό τοϋ άφιερωτοϋ τών 5000 γροοίων εις 7500 γρόσια, πλήν 
τών εξόδων γραφικής ύλης καί προσωπικού. Έπέτυχεν δμοίως νά θε
ωρείται τούτο ώς άντίκρυσμα τών 5000 γροοίων καί νά είσπράττεται 
παρά τών έκάστοτε Δεφτερδάρηδων τής νήσου καί νά παραδίδεται είς 
τό ταμεΐον τών δύο ιερών πόλεων υπέρ τών δποίων καί ένεγράφη ύπ’ 
αυτού ώς ότζακλίκιον 33β. Κατώρθωσεν έπίσης τότε ουτος τήν έκδοσιν 
Ιερας διαταγής κεκοσμημένης δι’ ίεροϋ αντοκρατορικοϋ χατίου™'.

31β) 1690 μ. X.
*17) 1746 μ. X.
»* *·) 1745 μ. X.
919) Βλ. χήν ύπ’ όριίΚ 128 ύποσ.
3ao) Βλ. χήν ύπ’ άριθ. 152 ύποσ.
aal) Βλ. χήν ύπ’ άριΟ. 112 ύποσ.
aaa) Βλ. ιό ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον. 
339) Βλ. χήν ύπ’ άριθ. 140 ύποσ. 
334) Βλ. χό ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή εις χήν Ιστορίαν χών Σφακίων (1645 - 1770) 295

"Οταν δμαις, ολίγον μετά την κατόπιν μνρίων βιαιοπραγιών και 
καταπιέσεων εναρξιν τής διανομής και τής είσπράξεως των νεωοτί 
προοτεθέντων δελτίων του κεφαλικον φόρου, έπήλ&εν δ θάνατος του 
’Αγά τής Πύλης τής Ευδαιμονίας μου Χατζή Μπεοήρ ’Αγά και εις 
την θέσιν τούτου άνήλθεν δ εκτελεστείς Μπεοήρ ’Αγάς226, τότε κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τής υπηρεσίας τούτου μετέβησαν εις την Βασιλεύ
ουσαν μερικοί εκ των ραγιάδων των Σφακίων προς εκθεσιν των παρα
πόνων των καί διεκτραγώδησα των δεινοπαϋημάτων των. Τότε δ ’Α
γάς οϋτος άλλους μεν έξ αυτών ερριψεν εις τάς φυλακάς καί άλλους 
δι’ απειλών καί εκφοβισμών ήνάγκααε καί ελαβε παρά τών χειρών των 
πιεστικώς καί τυραννικώς έγγραφον δμολογίαν αποδοχής, τών υπέρ τάς 
δυνάμεις των έπιβληθέντων εις αυτους προσθέτουν δελτίων του κεφαλι- 
κοϋ φόρου καί κατεχώρισεν το έγγραφον τοϋτο οπού δει 226. Έξ αιτίας 
όμως τής παρά την αντοχήν των ίπιβληθείοης έπιβαρύνσεως ταύτης ε- 
ξηκολούθησεν ή αδιάκοπος διένεξις, τών ραγιάδων τοΰ βακουφιού όν

τα»’ υποχρεών νά καταβάλουν μέχρι τοΰδε άνω τών 150 πουγγίων 227. 
’Επειδή δέ ή επαρχία των είναι βραχώδης καί τά έδάφη των ανεπί
δεκτα καλλιέργειας καί οϋχί παραγωγικά, καί δέν είναι ούτοι εις ϋέσιν 
νά πληρώσουν δχι μόνον τδ άντίτιμον τών νεοπροατεθέντων δελτίων 
αλλά καί αυτά τά πρότερον ύπ' αυτών άγογγύστως καί άνευ φιλονει- 
κιών καταβαλλόμενα ετησίως κατ' αποκοπήν 5000 γρόαια, περιήλθον 
ώς εκ τούτου είς πλήρη άφανισμόν καί οι μέν περισσότεροι εξ αυτών 
διεσκορπίσθησαν τήδε κακειαε, οΐ <5ε ύπολειπόμενοι είναι ήδη καί αν 
τοί έτοιμοι νά εγκαταλείψουν τάς έατίας των. Ταυτα πάντα πληροφορη- 
θεΐσα, κατόπιν εξετάσεως, ή Ιν λόγω διαχειρίατρια άπδ ανθρώπους κα
λώς γνωρίζοντας τά πράγματα, αΐτεΐται εν τή αναφορά της όπως μετά 
συγκαταβάσεως καί εύσπλαγχνίας ένεργοϋντες ά ρω μεν δλοσχερώς τήν 
επιβληθείααν προσθήκην, ή προς αποφυγήν ζημίας του δημοσίου, νά 
έπιβληθή αυτή άναλάγως τής οικονομικής των αντοχής, τών υπολοίπων 
δελτίων είτε κατανεμουμένων είς άλλα μέρη ή άφαιρουμένων τελείως.

Πράγματι ή επαρχία αυτή είχε χορηγηθή ώς τεμλίκιον 228 είς τον 
Γαζή Χουσεΐν Πασάν, δστις όταν αφιέρωσε ταύτην ώς βακούφιον είς

22t) Βλ. χήν ύπ' άριθ·. 153 ύποσ.
”β) Περί τής είς Κωνσχαντινούπολιν μεταβάοης έκ Σφακιανών επιτροπής 

και τής υπογραφείσης ύπ" αυτής καχαναγκασχικής συνυποοχεχικής δηλώσεως 
βλ. τό ύπ' άριύ·. 19 έγγραφον καί τήν ύπ’ άριίΚ 123 ύποσ.

a”) *Simdiye dek yuzelli kiseden mutecaviz». Οΰτω μεταφράζω χήν 
χουρκ. λέξιν Rise, άντιπροσωπεύουσαν ποσόν 500 γροσίων.

*“*) Παραχώρησις δημοσίας γής ύπό τύπον φέουδου. Βλ. καί χήν ύπ' άριΟ* 
100 ύποσ.
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τάς δύο Ιεράς πόλεις, καθώριαε νά δίδωνται μόνον 5000 γρόοια ώς 
είσφορά διά το ’Ιερόν Αωρον ώς τούτο ρητώς άναφέρεται είς τό κείμε
νον του αυνταχθέντος τότε άφιερωτηρίον τον 22β. Κατεβάλλοντο δέ πράγ
ματι καθ’ έκαστον έτος τά 5000 ταϋτα γρόσια εκ μέρους τοϋ βακου
φιού και άπεστέλλοντο είς τό ταμειον των δνο ιερών πόλεων.

'Αργότερον όμως, όταν κατά τό 1102 άπεφααίαθη ή εΐσπραξις τοϋ 
κεφαλικοϋ φόρου των ραγιάδων τής θεοφρουρήτου επικράτειας μου 
βάσει ατομικών δελτίων, επειδή είχε διαταχθή τότε όπως τά 5000 ταν
τα γρόσια είσπράττωνται απ' ευθείας από τό Δημόσιον διά τον κατ’ ά- 
ποκο.ιήν κεφαλαχόν φόρον τών κατοίκων τής επαρχίας ταύτης, τότε, λό- 
γφ τής μεταβολής ταύτης, παρέμεινεν άνεξόφλητον και iv έκκρεμότητι 
τό υπό τον άφιερωτον καθορισθέν χρηματικόν ποοόν τον Ίεροϋ Δώ
ρου, συμπληρούμενον εκτοτε εκ μέρους τοϋ ταμείου τής υπηρεσίας τών 
δύο Ιερών πόλεων.

“Επειτα πάλιν, κατά τό έτος 1159, έπί τή προφάσει ότι δήθεν οϊ 
κάτοικοι τής έπαρχίας ταύτης αρνοϋνται νά παραλάβονν τά σνμφώνως 
προς τό νέον φορολογικόν σύστημα άναλογοΰντα είς αυτούς κατ' ατο
μον δελτία τον κεφαλικον φόρον, τή είσηγήαει τον τότε Δεφτερδάρη τής 
Κρήτης άποβιώσαντος Ριζδάνογλου, επετεύχθη ή έκδοσις Ιεράς διατα 
γής κεκοαμημένης δι’ αύτοκρατορικοϋ χατίου ’"°, δυνάμει τής όποιας 
διετάσσετο όπως πλήν τον ώς άνω άναφερθέντος κατ' άποκοπήν κεφα- 
λικοϋ φόρον τών 5000 γροαίων, γίνη είς τό κονδύλων τοϋ το νέα προσ
θήκη εκ 1357 φορολογικών δελτίων τριών κατηγοριών άντιπροσωττεν
όντων ποαόν, πλήν τών εξόδων γραφικής ύλης και αμοιβής προσωπι
κού, 7500 γροαίων καί όπως είσπράττεται τούτο καθ’ έκαστον έτος υπό 
τών έκάατοτε Δεφτερδάρηδων τής νήσου και άποστέλλεται ώς εισφορά 
είς τό ταμειον τών δύο ιερών πόλεων.

”Οταν δέ μερικοί ραγιάδες έκ τής επαρχίας ταύτης ήλθον εις τήν 
Βασιλεύουσαν, ώδηγήθησαν τότε ούτοι είς τό έν τώ Νέφ Σεραγίω δω
μάτων τοϋ Δερβίς Ιφένδη, γιαζιτζή 2,1 τοϋ τέως ’Αγά τής Πύλης τής 
Ευδαιμονίας Μπεσήρ ’Αγά, όπου έπί παρουσίρ καί τοϋ Ιπόπτου τής 
υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων, επεβλήθη είς αυτούς νά υπογράφουν, 
ώς πληρεξούσιοι τής έπαρχίας των, έγγραφον αυννποσχετικόν 222 ότι δέ
χονται νά παραλαμβάνουν καθ’ έκαστον έτος τά δελτία τοϋ κεφαλικοΰ 
φόρου καί νά καταβάλλουν τό άντίτιμόν των. Τότε άπεατάλη καί έκ

22·) Βλ. Περιοδ. «Κρητική Στοά», τ. 2ος, σ. 173, όπου τό άφιερωτήριον 
έν μεταφράσει είς τήν ελληνικήν.

•’°) Βλ. τό ύπ’ άριύ·. 20 έγγραφον.
'*') Βλ. τήν ύπ’ άριύ·. 152 ύποσ.
*,!) Βλ. τό ύπ' άρι{Κ 23 έγγραφον.
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Κρήιης ετέρα τοιαντη συνυποσχετική ιεροδικαστική πράξις23S, ή όποια 
και κατεχωρίσθη εις τό Λογιατήριον της υπηρεσίας του κεφαλικοΰ φό
ρου είς τό κατάστιχον τής χρήαεως τον έτους 1159.

Είναι όμως γνωστόν ότι όταν διετάχθη ή βάσει ατομικού δελτίου 
εϊσπραξις τον κεφαλικοΰ φόρου των ραγιάδων τής θεοφρονρήτον επι
κράτειας μου, έχορηγήθη είς τά βακούφια εκείνα, από τα όποια θά 
είσεπράττοντο εκ μέρους του Δημοσίου τό εις αυτά ώς έσοδον καθορι- 
αθ'εν πάλαι ποτό υπό τοϋ άφιερωτοϋ ποσόν, μία ανάλογος αντιπαροχή' 
διά τό βακσύφιον όμως των Σφακίων ονδεμία τοιαντη αντιπαροχή κα- 
θωρίσθη, ώς τούτο έγένετο γνωστόν έκ τής έν τφ περιθωρίω τής άνα- 
φορας τής διαχειριστρίας κατακεχωρισμένης λεπτομερούς σημειώσεως, 
τής χορηγηθείσης εκ μέρους τής υπηρεσίας τοϋ Λογιστηρίου των κεφα- 
λικών φόρων των δύο ιερών πόλεων.

’Επειδή δε, ώς διαπιστοϋται καί εξάγεται εκ των υφισταμένων εγ
γραφών, έπήλθε ιροποποίηαις καί μεταβολή είς τους άρχικώς υπό τοϋ 
άφιερωτοϋ τεθέντας όρους, σνμφώνως προς τους οποίους θά κατεβάλ- 
λοντο ώς εισφορά διά τό ‘Ιερόν Δώρον 5000 γρόσια κατ’ αποκοπήν 
κεφαλικός φόρος, πλήν δε τούτον επειδή μεταγενεστέρως προσετέθησαν 
και έπεβλήθηοαν, παρά τους όρους τοϋ άφιερωτηρίου καί με τήν πρό- 
φασιν εισφοράς προς τό Ιερόν Δώρον ετερα 7500 γρόσια, ήτοι τό άν- 
τίτιμον 1357 δελτίων κεφαλικοΰ φόρου, πράγμα όπερ μεγάλως έβλαψε 
καί ήδίκηαε τόσον τό βακούφιον όσον καί τους πτωχούς ραγιάδες' ώς 
εκ τούτον έξ ευσπλαχνίας καί οίκτου προς τούτους καί επί τφ σκοπώ 
προστασίας τοϋ βακουφιού καί τής μή παντελούς καταστροφής τούτον, 
κατόπιν έπισταμένης σκέιμεως καί σννφδά προς τήν εισηγητικήν έκ- 
θεοιν 881 τοϋ Άρχιδεφτερδάρη μου Έλχάιζ Ίμπραχίμ, ού άπειρον τό 
κλέος, άπεφασίσθησαν τά κάτωθι :

Έκτος των κατ’ αποκοπήν 5000 γροσίων, των καταβαλλομένων 
παλαιόθεν υπό των ραγιάδων τής επαρχίας ταύτης διά τον κεφαλικόν 
των φόρον, θά δίδωνται είς αυτούς, κατά αυγκατάβασιν, από τοϋ έτους 
1174 835 έκ των 1357 δελτίων τριών κατηγοριών τής προσθήκης, μό
νον 400 τοιαϋτα άντιπροσωπεύοντα ποσόν 2210 γροσίων. °Ετερα 343

Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τών Σφακίων (1645 · 1770) 297

”!) Βλ. τό ύπ’ άριθ. 24 έγγραφον.
!34) Οΰτω μεταφράζω τήν τουρκ. λέξιν Telhis, ήτοι συνοπτική έκθεσιζ 

ΰπέχουσα θέσιν άπαντήσειος, καταχωριζομένη έν τφ περιθώρια) (derkenar) 
τής αίτήσεως ή αναφοράς και ύποβαλλομένη έκ μέρους τοΰ αρμοδίου προϊ
σταμένου κυβερνητικής τινός υπηρεσίας προς τόν Μ. Βεζυρην ή τούτου πρός 
τόν Σουλτάνον. Έν Κρήτη ήκούετο αϋτη ώς derkenar, ήτοι άπάντηαις έν τφ 
περιθωρίφ.

>“) 1760 μ. X.

1«ί
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δελτία θά διανεμηθούν είς τούς λοιπούς ραγιάδες της νήσον, τον σχε
τικόν κονδνλίον Εγγραφομένου εις τδ αρμόδιον γραφειον. Τά υπόλοιπα 
614 δελτία θά διανεμηθούν εϊς τά 61 φορολογικά γραφεία τής θεο· 
φρονρήτον Επικράτειας μου και θά προστεθούν εις τους κεφαλικούς 
φόρους των λοιπών ραγιάδων μου. Τό κατ' αποκοπήν ποσόν τού κε- 
φαλικοϋ φόρου των 5000 γροαίων θά είσπράττεται, ώς πάντοτε, υπό 
τών Εκάστοτε Δεφτερδάρηδων τής Κρήτης και θά άποστέλλεται ώς είσ- 
φορά τού Ιερού Αώρου είς την Βασιλεύουσάν μου διά νά παραδοθή 
είς τό ταμειον τής υπηρεσίας τών δυο Ιερών πόλεων.

Συνωδά δΕ προς την άναφερθεισαν εισηγητικήν εκθεσιν τού Άρχι- 
δεφτερδάρη μου, δ πως από σήμερον καί είς τό εξής μή Επιβαρύνωνται 
πλέον οί ραγιάδες τής Επαρχίας ταύτης πέραν τών καθορισθέντων 400 
δελτίων καί μή ταλαιπωρούνται ούτοι, νά καταχωρισθή δΕ τό παρόν είς 
τό γραφειον τού κεφαλικού φόρου καί νά γνωοτοποιηθή είς τό ταμειον 
τής νήσον Κρήτης, γνωστοποιονμένου συνάμα τούτον καί είς τό άρχι- 
λογιστήριον τών δύο Ιερών πόλεων καί προς Εκτέλεσιν τούτων νά Εκ- 
δοθή Ιερά αντοκρατορική διαταγή, Εξεδόθη ή παρούσα μου.'Εντέλλομαι 
δθεν δπως συμφώνως προς τήν ώς ειρηται εισηγητικήν εκθεσιν νά 
καταχωρισθή ή παρούσα είς τό γραφειον τού κεφαλικού φόρου καί νά 
γνωοτοποιηθή είς τό άρχιλογιστήριον τής υπηρεσίας τών δύο Ιερών 
πόλεων, Εκδιδομένου συνάμα υπό τού αύτοκρατορικού θησαυροφυλα
κίου ειδικού κατάστιχου φέροντος ιήν σφραγίδα καί τό αύτοκρατορι- 
κόν μονόγραμμα.

‘Επί τφ σκοπώ δθεν δπως συμμορφούμενοι προς ταύτα Ενεργήση τε 
καταλλήλως, Εξεδόθη τό παρόν υψηλόν ανιοκρατορικόν μου φερμάνιον. 
'Εντέλλομαι αμα τή λήψει τού Ιερού τούτου ορισμού μου δπως Ενεργή- 
σητε σννφδά προς τό Επί τούτοις ΕκδοθΕν καί άρμοδίως ύπογραφεν 
καί κοσμηθΕν δΓ αύτοκρατορικού μονογράμματος κατάστιχον, μή Επι- 
τρέποντες Ενέργειαν τινά αντίθετον προς ταύτην. Ούτω γινώακετε καί 
είς τό Ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε. Έγράφη τή δωδεκάτη Σιαμπάν 
τού έτους χίλια Εκατόν Εβδομήκοντα τρία 5"\

Έκ τής έδρας τής περιφρυυρήτου Κοινσταντινουπόλεως
Έλήφθη τή 27 τού μηνός Ραμαζάν τού Ετους 1173*”.

Κώδ. 38ος, (9ος) σ. 227.
32.

Ένεργείοθω συνωδά ,|18
Άντίγραφον τού αύτοκρατορικού χατίου τού κραταιού ήμών άνα-

·3·) 19 Μαρτίου 1760 μ. X.
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κτος 9,9 ληφθέν τβ 25y Σαφέρ τού έτους 117524°.
’Απευθύνεται προς τον Μονχαφίζην τοΰ Χάνδακας τον Μουτεααρί- 

φην τοΰ Σαντζακιού Ρεθύμνης και τούς ίν τω Σαντζακίω τούτφ ‘Ιερό- 
δίκας.

Γενέαθω νμΐν γνωστόν δτι καθ’ α δ τέως 'Ιεροδίκης της Ρεθύμνης 
Έααειι Ίμπραχίμ, ου ανξηθείη ή σοφία, καί άπας υ πληθυσμός τής 
πόλεοτς ταύ της δι’ αναφοράς των καθιστούν γνωστόν ο τι προσελθόν τες 
Ιν αώματι οΐ τε Μουσουλμάνοι κα\ δ πληθυσμός τής ώς εϊρηται πό- 
λεως εξέθεσαν τον σκοπόν των καί κατέθεσαν δτι :

Ή έπαρχία των, αποτελούσα τμήμα τής νήσου Κρήτης, ή όποια 
τυγχάνει Ικ των άκραίων μουσουλμανικών συνόρων, είναι κατά τό 
πλεΐστον βραχώδης και οι προς σποράν άγροί της όίν είναι παραγωγι
κοί, Συνεπεία τούτου παράγει ελάχιστα σιτηρά, τά όποια δέν έπαρκούν 
διά τάς ετήσιας άνάγκας των, επειδή δε καί δ λιμήν της είναι σχεδόν 
κατεστραμμένος καθίσταται αδύνατος ή διά πλοίων έξ άλλων μερών 
μεταφορά σιτηρών. ’Από των αρχαιότατων δέ ετών ή αυντήρηαις τών 
κατοίκων της έξηρτάτο πάντοτε από τα μειαφερύμενα εκ τών πεδινών 
χωρίων τού Σαντζακιού Χάνδακος σιτηρών. Μολονότι δέ από τής άλώ- 
σεως και εντεύθεν ούδεμία άπαγόρευσις εισαγωγής σιτηρών είς τό Ρέ· 
θυμνον εϊχεν έπιβληθή από τους έκάστοτε διοικητάς τού Χάνδακος, εν 
τούτοις από δύο ήδη έτών άπηγορεύθη ϋπ’ αυτών αύστηρώς πάσα με- 
φορά σίτου, ώριοθέντων σκοπιών εις τά μεταξύ τών δύο έπαρχιών σύ
νορα. ’Εν ω δέ χορηγούνται διά τον πληθυσμόν τής επαρχίας Σφα
κίων 12.000 κιλέδες241 σίτου καί θά έπρεπε νά χορηγήται ανάλογος 
ποσότης καί διά τάς άνάγκας τού πληθυσμού τής Ρεθύμνης, απαγο
ρεύεται ή μεταφορά έστω καί ενός κιλέ σιτηρών τόσον από τά πληαιέ- 
ατέρα χωρία οσον καί από τά πεδινά τοιαΰτα. Συνεπεία τής άπαγο- 
ρεύσεως ταύτης παρουαιάσθη λιμός είς τό βιλαγιέτιόν των καί οί κά
τοικοί τον έφθασαν είς πλήρη άφανισμόν. Πλήν τούτου, τβ υποκινήσει 
μερικών Αχρείων καί χωρίς νά ύφίαταται ένάγων, μέ έσχεδιααμένας 
πάντοτε άγωγάς, άποστέλλονται μουμπααίρηδες 242 μέ μπουγιονρονλ- * 18

2") 2 Μαίου 1760 μ. X.
,,!|) Βλ. ύποσ. 125.
m) Τού Σουλτάν Μουαταφΰ Γ', υίοΰ ιού Σουλτάν Άχμέτ Γ' βλ. καί 

ύποσ. 261.
24ϋ) 15 Σεπτεμβρίου 1761 μ. X.
’“) «On iki bin keyl hinda virub...». To keyl ή k i 1 e, κιλόν ή κοι. 

λόν, ήτο μέτρον βάρους διά τά σιτηρά έν Τουρκίρ, ζυγίζον διά τόν οϊτον οπό
18 έως 20 οκάδες. Βλ. σχετιχώς Olivier, τ. 1ος, σ. XIII καί Kamil 
Kepeci, Tarih Liigati, Istanbul 1952, έν λ. keyl καί kile.

*4’) Δικαστικοί κλητήρες ή διαγγελείς, άποατελλόμενοι έκ μέρους τής Κυ·
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ντιά 243 244 έκ μέρους τών διοικητών τοϋ Χάνδακος προς κλήτευσιν καί 
προσαγωγήν ώρισμένων ατόμων. Έκ τών μουμπασίρηδων τούτων άλ
λοι μεν λαμβάνουν ώς μουμπασιριγιε'*1* 50 και 100 γρόσια, άλλοι δε 
διαμένοντες ένα και δύο μήνας είς το βιλαγιέτιόν των 245 σκηνοθετούν 
τή υποκινήσει Ινίων φαύλων και απατεώνων διαφόρους υποθέσεις. 
”Οταν δέ έλθη έτερος κλητήρ έκ Χάνδακος μέ νέον μπούγιούρουλντί 
κρύπτονται οι φαύλοι και απατεώνες και τότε οί δύο κλητήρες συναγω
νίζονται εις την έξεύρεαιν διαφόρων ψευδολογιών καί τεχνασμάτων 
καί προσπαθούν νά ενοχοποιήσουν τούς πολύπαθε ΐς καί τλήμονας εν α
γομένους καί νά τούς υποβάλλουν εις διάφορα πρόστιμα. Αί τοιαύται 
δέ διαβολαί καί ή επιβολή τών προστίμων γίνονται πλέον κατά σύστη
μα. Εις μάλιστα κλητήρ, δνόματι Χασάν ’Αγάς, έλθών άλληλοδιαδό- 
χως δύο φοράς έκ Χάνδακος καί διαμείνας έπί ενα καί δύο μήνας, 
διά διαφόρων ψευδολογιών καί συκοφαντιών κατά τών δυστυχών ρα
γιάδων, προέβη εις επιβολήν προστίμων καί δι’ αλλεπαλλήλων μπου- 
γιονρουλτίων, περιλαμβανόντων πλείατας δσας διαβολάς καί δολοπλο
κίας, έκαμε νά έλθουν τόσοι άλλοι κλητήρες, οί όποιοι κατετυράννηααν 
καί ύβρισαν δχι μόνον τούς έπαγγελματίας αλλά καί αυτόν τον διοικη
τήν καί ολόκληρον τον λαόν τού βιλαγιετίου. Καί αυτός δέ ό υπηρέτης 
του έξελθών μίαν ημέραν είς τήν αγοράν έχρησιμοποίησε χυδαίαν γλώσ
σαν κατά μερικών ευυπολήπτων προσώπων. “Οταν δέ δλοι οί κάτοικοι 
τού βιλαγιετίου μετέβηοαν έν σώματι εϊς τήν Πόρταν τού ΙΙααά 246 διά 
νά καταστήσουν γνωστόν είς τον Χάνδακα τήν τοιαύτην διαγωγήν τού 
κλητήρος, ύβρισεν ουτος άπαντας τούς προσελθόντας διά χυδαιοτάτων 
ύβρεων.

Καθιστώντ3ς γνωστόν οί δυστυχείς ουτοι διά τής αϊτήσεώς των ταύ-

βερνήσεως, τοϋ Πασά ή άλλης τίνος δημοσίας αρχής πρός έκτέλεσιν διαταγής 
τινός, κλήτευσιν καί προσαγωγήν προσώπων είς τό Διβάνιον ή εις τό Ίεροδι- 
κεΐον ή αναγγελίαν χαρμόσυνου τινός είδήσεως, Οί αότοί έφρόντιζον διά τήν 
τήρησιν τής τάξεως καί τής πειθαρχίας έν τοϊς δικαστηρίοις. Περί τής μάστι
γος ταύτης τών μουμπασίρηδων βλ. Ά Ο. Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, ένΟ. άνωτ. σ. 743, 
Pakalin, έν λ. Miiba§ir καί «Κρητικά Χρονικά», τ. Ζ', σ. 252 ένθα γίνε
ται μνεία περί αποστολής τό 1820 «καβάζη μπουμπασίρη» είς Εφακιά- πρβ, καί 
ύποσ. 29 κ.έξ.

24ί) ’Εγγράφους διαταγάς.
244) Αμοιβή τοϋ μουμπασίρη. Βλ. περί τών χρησιμοποιούμενων ΰπό τών 

μουμπασίρηδων μεθόδων διά τήν εϊσπραξιν περισσότερός αμοιβής Ά Ον Ύ ψη
λά ντην, σ. 743, 744, Pakalin, έν λ. Miiba§iriyye καί «Κρητικά Χρο
νικά», τ. Ζ’, σ. 252.

24e) Βλ. τάς όπ’ άριΌ. 45 καί 78 ύποσ.
24β) Είς τό Διοικητήριον.
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της τα δεινοπαάήματά των, αιτούνται όπως εξ οίκτον και ευσπλαγχνιας 
προς αυτούς, έπιτραπή από σήιιερον και εις το έξης η μεταφορά τ&ν 
άναγκαιούτων σιτηρών ώς κα'ι πρότερον και νά μη έμποδιζωνται νπο 
τών διοικητών οϊ μεταφέροντες σιτηρά εις Ρέΰυμνον, νά μή νφίοταν- 
ται επιδέσεις κατά την μεταφοράν, νά μη έρχωνται έκ Χανδα- 
κος κλητήρες χωρίς νά υπάρχουν ένάγοντες κα'ι δι’ υποδέσεις και άγω- 
γάς ακηνοάετημένας καί έσχεδιαομένας’ αν δέ παραατή ανάγκη απο
στολής τοιούτου νά καταβάλλεται η αμοιβή του έκ μέρους τον ένάγον- 
τος και νά έπιστρέφη οντος αμέσως οϊκαδε, να μη ταλαιπωρούν και 
κατατυραννοϋν κατ’ ονδένα λόγον οι κλητήρες τούς πτωχούς ρα
γιάδες να μη τούς συλλαμβάνουν άνευ αίτιας τίνος νά τούς φυλακί
ζουν και τούς αρπάζουν τά χρήματά των, νά μη τούς υποβάλλουν α
δίκως εις καταναγκαατικά έργα, να μη ταλαιπωρούν διά μηδαμινά καί 
ανύπαρκτα πράγματα τούς ραγιάδες και νά έκδοάή έκ νέου αύτοκρατο- 
ρική διαταγή, κεκοαμημένη δι’ αυτοκρατορικού χατίου 247 * διά τής ο
ποίας νά διακανονίζωνται δριστικώς καί άπαξ διά παντός πάντα ταύτα 

τά ζητήματα.
"Οταν κατά τό 11552ia οι ραγιάδες τού Χάνδακος δι’ αναφοράς 

των 249 παρεπονέάησαν καί διεξετραγώδησαν τά δεινοπαάήματά των δτι 
δ Χασάν, Κετχονντάς τού τέως διοικητού τού Χάνδακος Έμπού Μπε- 
κήρ Πασά 250 251 από κοινού μετά τού Ντιζντάρη τού Χάνδακος ’Ισμαήλ 551
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247) Βλ. ύποσ. 125.
34β) 1742 μ. X.
249) Δέν εύρίσκεται κατακεχωρισμένη είς τούς κώδικας χοϋ 'Ιεροδικείου 

Ηρακλείου.
ace) 0ά πρόκειται περί χοΰ άναψερομένου είς χόν ανέκδοτον κατάλογον 

χών πασάδων Μ. Κάστρου χοΰ Γ. Νικολετάκη, ύπ' αΰξ. άριΟ·. 38 «Σιλι 
κχάρ Μπεκίρ». Βλ. περί αύχοϋ Τ.Α.Η. Κώδ. 137ος, σ. 119 καί 121.

251) Είναι ό τρίτος κατά σειράν, κληρονομική δικαιώματι Ντιζντάρης 
(φρούραρχος) τοΰ Μ. Κάσχρου. *0 πάππος τούτου διατελέσας σιλιχτάρης (υπα
σπιστής) τοΰ άφιερωτοΰ τών Σφακίων, τούρκου αρχιστρατήγου Δελή ή Γαζή 
Χουσεΐν Πασά, διωρίσθη άμα τή άλώσει τοΰ Μ. Κάστρου (1669) πρώτος φρού
ραρχος. Ύπήρξεν οικογένεια δυναστών καί καταπιεστούν τοΰ χριστιανικού στοι
χείου. Έκέκτητο πάμπολλα φέουδα, όπως τό χωρίον Μελιδόνι Μυλοποτάμου, 
τά χ. Σίλαμος καί Μαλάδες Τεμένους, τό ήμισυ τοΰ δροπεδίου ΛασιίΚου, 
πολλά ακίνητα είς τό χ. Κριτσά Μεραμπέλλου καί αλλαχού. Ό ενταύθα ση- 
μειούμενος Ισμαήλ ’Αγάς μετέτρεψε τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου ’Ανδρονίκου 
τοΰ Μ. Κάστρου είς βαλανειον, τό γνωστόν ώς «Ντιζντάρ Χαμάμι». “Εκτισε 
και τέμενος επ ονόματι του εν Μ. Κάστρα) είς ■θ’έσιν 'μικρόν άπέχουσαν από 
τής λατινικής εκκλησίας τής «Παναγίας τοΰ Σπάνια». *0 έκ τών απογόνων τής 
οικογένειας ταυτης Αλή Μπεγακης κατέσκαψε καί κατερήμωσε τό τε χωρίον 
Σιλαμος καί την εκκλησίαν τής Θεοτοκου, έκδιώξας τούς χριστιανούς έκ τοΰ
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302 Νικ. Σταυρινίδου

καί τινων άλλων δμογνωμόνων των υποβάλλουν αυτούς είς πρόστιμα, 
πωλοΰν τά κτήνη, τά τέκνα και τάς γυναίκας αυτών καί οιι οί διά δια
φόρων δολοπλοκιών και σκηνοθεσιών προσαγόμενοι διά διαταγής τού 
Πασά είς Χάνδακα ραγιάδες, μετά την άνάκρισίν των δεσμεύονται είς 
τό τομροϋκι2δ* και δέν απολύονται ίκειθεν, εάν δεν καταβάλλουν πρό- 
ατιμον άλλος 500, άλλος 600 καί άλλος 50 γρόαια, δτι όταν εύρεθή ατο· 
μόν τι δολοφονηθέν, λαμβάνουν άπό κάθε ράγιάν 20 παράδες διά φό- 
ρον αίματος' δτι δι’ερευνάν τών τυφεκίων λαμβάνουν 17 παράδες, δια 
την φύλαξιν τών πύργων 17 παράδες και εισφοράν δι' Αξίαν άσβεστου 
έπιδιορθώαεως τών φρουρίων 20 παράδες από κάθε ατομον, δτι παρά * 283

χωρίου τούτου καί σφετεριστείς τά ακίνητά των κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 
1866. Βλ. περί τής οικογένειας ταύτης, Τ.Α.Η. Κώδ. 38ος, σ. 217, 218, 227,
283, 340, 351, 352 , 360 καί άλλαχυϋ. Κώδ. άφιερωτηρίων σ. 15 ένθα τό άφι- 
ερωτήριον τοΰ τεμένους του. Evliya (Jelebi, τ. 8ος, σ. 380, «Χριστια
νική Κρήτη», τ. 2ος, σ. 66, Περιοδ. «Κρητικός Λαός», σ. 174, ΙΤρακτικίδης, 
σ. 4, 6 καί 11, «Κρητικά Χρονικά», τ. 1ος, σ. 195 καί τ. 8ος, σ. 15, Έφημε- 
ρίς «Πατρίς» 'Ηρακλείου, άριθ. φύλλων 2482, 2483 καί 2484 τής 11ης, 12ης, 
καί 13ης Μαρτίου 1955 καί ’Οδηγόν Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, Ηράκλειον 
1953 σ. 25, ένθα ή έν τφ Μουσείο) επιτύμβιος στήλη άνήκει είς τόν πρώτον φρού
ραρχον τοϋ Μ. Κάστρου Γιουσούφ 'Αγά, καί ούχί εις τόν υπασπιστήν αΰτοΰ.

!6ϊ) «Re.ayayi tomruga vurub». Tomruk, έλέγετο υπό τών Τούρ. 
κων τό δεσμωτήριον ή ή φυλακή, δπου οί κρατούμενοι έμενον ελεύθεροι έντός 
τοΰ αυτού χώρου. Εις τους στρατώνας τών γενιτσάρων ό τόπος άποθηκεύσεως 
τού κρέατος έλέγετο επίσης τομρούκ, έν ’Ανατολή δέ ή ονομασία αΒτη έδίδετο 
είς τήν γνωστήν ποδοκάκην τήν χρησιμοποιουμένην πρός τιμωρίαν τών άμελών 
καί άτακτούντων μαθητών. Πλήν τούτων, τό τομρούκ ήτο είδος βασανιστή, 
ρίου άποτελουμένου έκ δύο κεχωρισμένων χονδρών ξύλων μέ δύο όπάς, έντός 
τών οποίων διερχόμενοι έκλείοντο στερεώς οί πόδες τοϋ βασανιζομένου, δντος 
υποχρεωμένου νά ϊσταιαι ή νά εύρίσκεται ύπτιος καί πολλάκις πρηνηδόν. Τό 
τομρούκ άπετελεϊτο καί έκ δύο κοίλων κορμών δένδρου, έντός τών όποιων έκλεί- 
ετο ολόκληρον τό σώμα τού βασανιζομένου, άφιεμένου έλευθέρου μόνον τοΰ 
προσώπου αυτού. Τό τομρούκ τοΰ Μ. Κάστρου εΰρίσκετο έγκατεστημένον είς 
τόν Μ. Κούλεν. Είς τό βασανιστήριον τούτο προφανώς υπεβλήθη καί ό άρχη- 
γός τής Έπαναστάσεως τοϋ 1770 Δασκαλογιάννης. Βλ. Μπάρμπα Παντζε 
λ ι ο ΰ, ένθ. άνωτ. σ. 41, στ. 805.

πιάνουν και κατεβάζουν τον κάτω οτό τιμουροϋκι 

Είς τούς κώδικας τοΰ Τ.Α.Η. υπάρχουν αιτήσεις χριστιανών πρός τόν Πασδν 
τού Μ. Κάστρου, βασανιζομένων έπί πολλάς ημέρας είς τό τομρούκ τού Μ, 
Κοΰλε καί αίτούντων τήν άπαλλαγήν των. Περί τοϋ βασανιστηρίου τούτου βλ. 
Πράξεις ’Αποστόλων, ιστ’ 24, ένθα άναφέρεται δτι ό ’Απόστολος Παύλος καί ό 
συνοδός αΰτοΰ Σίλας ύπέστησαν τό μαρτύριον τούτο είς τήν πόλιν τών Φι
λίππων «καί τους πόδας αυτών ήοφαλίοατο εις το ξύλον*. Πρβ. Ρ a k a 11 π, έν 
λ. Salma Tomruk, Kamil Kepeci, ένθ. άνωτ. έν λ. Tomruk καί Κ, 
Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3ος, σ. λε’ τού προλόγου.
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τα έκπαλαι είωθότα λαμβάνουν άπό κάθε χωρίον 500 οκάδες έλαιό- 
λαδον και δτι ό πρόεδρος των κρεωπωλών λαμβάνει &πό κάθε χωρίον 
3 πρόβατα, τότε κατά τά μέσα τοϋ μηνός Τζεμαζιελεβέλ τον έτους 2255”' 
έξεδόθη Ιερά διαταγή 264 απευθυνόμενη προς τον διοικητήν τον Χάνδα- 
κος, προς τους Ίεροδίκας τής πόλεως ταύτης και των επαρχιών, όπως 
μετά τήν υπό τών ραγιάδων καταβολήν τον Ιερόν κεφαλικοϋ φόρου, τών 
συνήθων κανονικών φόρων, τής Ιεράς δέκατης καί τών κατ’ έθος δο
σιμάτων, ώς άναφέρονται ταυ τα εν τώ σχετικφ καταατίχω και έντέλ- 
λονται δι' αυτοκρατορικών διαταγών, νά μή ταλαιπωρούνται και κατα- 
δνναστενωνται ουτοι και να μή απαιτούν παρ’ αυτών ούτε ενα οβολόν.

’Έπειτα πάλιν, κατά τά τέλη τοϋ μηνός Ρετζέπ τον ότους 1155uii, 
κατόπιν αναφοράς απάντων τών κατοίκων τής νήσου είχεν έκδοθή έτέ- 
ρα Ιερά διαταγή 288 άπευθυνομένη προς τους Ίεροδίκας τον Χάνδακος, 
τών Χανιών, τής Ρεθνμνης καί τους λοιπούς Ίεροδίκας τής νήσον, διά 
τής όποιας διετάσσοντο ουτοι λίαν ανστηρώς, όπως μετά τήν υπό τών 
ραγιάδων τής Κρήτης άπότιαιν τών δυνάμει Ιερών διαταγών έπιβε- 
βλημένων αντοις δοσιμάτων νά μή επιβαρύνωνται μέ άλλας υπο
χρεώσεις, νά μή λαμβάνουν παρ’ αυτών 150 γρόσια δι’ έκαστον αυτο- 
κτονοΰντα ώς φόρον αίματος και μολονότι (5έν προέβηααν είς τήν επι- 
διόρθωσιν τών εκκλησιών των αν εν σχετικής άδειας, ούτε έδωσαν 
εϊς τους έχθρονς κουρσάρους σιτηρά, νά μή συλλαμβάνωνται άναι- 
τίως καί ρίπτωνται είς τάς φνλακάς και έπιβάλλωνται είς αυτούς πρό
στιμα με τήν κατηγορίαν ότι δήθεν «επιδιορθώσατε τήν εκκλησίαν σας 
και επωλήσατε σιτηρά είς τους κουρσάρους», νά μή λαμβάνουν από 
κάθε άτομον 20 παράδες δι’ εισφοράν καυσόξυλων, ετέρους 20 παρά- 
δες διά τήν φροΰρησιν τών πύργων, διά τήν έπιδιόρθωσιν τών φρου
ρίων 20 παράδες, νά μή νποχρεοννται είς τήν μεταφοράν κάθε ημέ
ραν 18 φορτίων χιόνος τήν εποχήν τοϋ θέρους, ούτε νά ταλαιπωρούν
ται και καταδυναατεύωνται διά τήν μεταφοράν ενός ή δύο φορτίων 
χιόνος διά μερικούς άξιωματούχους, νά μή λαμβάνη παρ’ αυτών κα- 
ταπιεστικώς ό πρόεδρος τών κρεωπωλών 4 και 5 πρόβατα άντι ενός 
γροσίου, ούτε νά ύφίοτανται παρά τους κανονισμούς και τον Ιερόν 
Νόμον, παρόμοιας φύοεως καταπιέσεις και άρθοϋν τών κεφαλών τών 
πτωχών ραγιάδων αί τοιαϋται καταπιέσεις και τυραννίαι και νά προ- 
οτατευθοϋν και τύχουν ύποατηρίξεως άπό τούς δυνάατας και τούς κατα- 
πιεστάς.

’**) 8 Ιουλίου 1742 μ. X.
,8‘) Δέν άνευρέθη παρομοία διαταγή είς τούς κώδικας τοΰ Τ,Α.Η.
'") 20 Σεπτεμβρίου 1742 μ. Χ.||
'*·) Δ4ν άνευρίφη.
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Και άλλοτε, κατά τά τέλη τον μηνός Σιαμπάν τοϋ έτους 1155™, 
κατόπιν είσηγήσεως τον τέως Ρεΐσονλκιουτάπ™ και προς τον σκοπόν 
οριστικού διακανονισμού και όπως ληφθή ώς ρυθμιστικός κανών τών 
υποθέσεων τούτων, είχε ληφθή άπόφασις και έξεδόθη τότε Ιερόν χάτιον 
υπό τον δεσπότου και αύτοκράτορος εξ αδελφόν μου αειμνήστου Σουί
ταν Μαχμούτ259, ας είναι ευώδης 6 τάφος αύτοϋ, κεκοσμημένον διά 
τής αύτογράφου αυτού φράσεως «ένεργείσθω συνφδά» 260 έν τώ οποία) 
διελαμβάνοντο όπως αυνεχισθή ή εξαγωγή σιτηρών εκ Χάνδακος εις 
επαρκή ποσότητα διά τάς άνάγκας τού πληθυσμού τής περιφέρειας Ρε- 
θύμνης, καθ' ον τρόπον έγενετό αυτή ανέκαθεν, υπό τον δρον δμως 
μη έπιτρέπηται ή εξαγωγή οντε ενός κόκκον σιτηρών έξω τής νήσου, 
γίνηται έλεγχος και επαγρύπνηαις και τιμωρώνται αυστηρότατα οΐ τολ- 
μώντες διά τίνος μέσου νά πωλώαιν είς τους εχθρούς κουρσάρους ή 
είς συμβεβλημένα μεθ’ ημών κράτη σιτηρά, νά μήν άποατέλλωνται 
μονμπασίρηδες εκ Χάνδακος τή υποκινήσει ιορισμένων προσώπων 
έχόντων αποκλειστικόν σκοπόν τό ίδιον αυτών συμφέρον και χωρίς νά 
ύφίστανται ενάγοντες, δταν δέ παρίσταται ανάγκη διορισμού μουμπα- 
αίρη εκ μέρους τοϋ ενάγοντος νά ελέγχεται είς ποιαν πλευράν εύρίσκε- 
ται ό εναντιούμενος καί να καταβάλλεται ή αμοιβή τού κλητήρος έκ μέ
ρους τούτον, παραπεμπομένης εϊτα τής υπό έκδίκααιν ϋποθέσεως δπου 
δει, νά μή υποβάλλουν οι κλητήρες τούς δυστυχείς ραγιάδες είς πρό
στιμα, νά μή τούς συλλαμβάνουν καί τούς φυλακίζουν είτε τούς εξα
ναγκάζουν είς πληρωμήν τών δφειλομένων ανευ άδειας ή σχετικής ίε- 
ροδικαστικής άποφάσεως, νά μή λομβάνουν παρ' αυτών αδίκως χρή
ματα, νά μή εγκαθίστανται καί καταλύουν, δτ αν άποσταλοΰν εις τι μέ
ρος, είς τάς οικίας τών πτωχών τούτων ραγιάδων δπου διαμένουν ον- 
τοι μετά τών οικογενειών των, νά μή λαμβάνουν δωρεάν τάς ζωοτρο
φίας καί τά σιτηρά των αλλά νά προστατεύουν τούς ραγιάδες, νά επι
στρέφουν αμέσως οΧκαδε ευθύς ώς διεκπεραιώσουν τήν εργασίαν των 
καί νά μή ταλαιπωρούν καί καταδυναστεύουν τούτους με εισφοράς καί 
ίπιβαρύναεις ήδη καταργηθείσας.

'Επειδή δέ, ώς μοί γίνεται γνωστόν, λόγω τού ευτυχούς γεγονοτος

ϊίΤ) 19 'Οκτωβρίου 1742 μ. X.
ace) *ο άρχιγραμματεΰς τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Διβανίου, υπέχων θέσιν καί 

υπουργού τών ’Εξωτερικών. Βλ. Άθ. Υψηλόν την, ο. 737, Marquis de 
Bonnac, Memoire Historique....Paris MDCCCXCIV, σ. XXXI ύποσ. 1. 
Πρβ. Pakalin, έν λ. Babiali καί Reis · til - Ktittap.

269) Σουλτάν Μαχμούτ'Α', υιός Σουλτάν Μουσταφα Β', βασιλεύσας από τοϋ 
1730 -;ΐ754 μ. X.

’•°) Βλ. ύποσ. 125.
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τής άναρρήσεώς μου είς τον θρόνον 241 επιβάλλεται ή άνανέωσις και 
έκ μέρους μου της ώς ειρηται ιερας διαταγής, υποβάλλεται δϊ ή παρά· 
κληαις όπως έκδοθή βάσει τής προηγούμενης ταύτης νέος ιερός ορι
σμός μου, ώς έκ τούτου εγένετο έρευνα εις τάς εν τφ αύτοκρατορικφ) 
διβανίφ μου φυλαασομένας αποφάσεις, όπου πράγματι εύρέθη κατακε- 
χωρισμένη ή τότε έκδοθειοα Ιερά διαταγή, αυμφώνως προς τό πνεύμα 
τής όποιας συνετάχθη ή παρούσα όπως ενεργήσητε συνφδά ναύτη.

’Εντέλλομαι αμα τή λήχμει τού ιερού τούτου ορισμού μου όπως συμ- 
μορφούμενοι προς τό Ιερόν αυτής περιεχόμενον ενεργήσητε δεόντως, 
ούδαμώς άφιοτάμενοι τών εν αύτφ διατασσομένων.

Ούτω γινώοκετε και είς τό Ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη κατά τα τέλη τού μηνός Σιεβάλ τού έτους χίλια εκατόν 

έβδομήκοντα τέσσαρα 202. ·
Έκ τής περιφρουρήτου Ίσλαμπόλ262

33.
Κώδ. 8ος, (3ος) σ. 353.

'Απευθύνεται προς τον Μουχαφίζην τού Χάνδακος καί τους Ίερο- 
δίκας τών Χανίων και τών Σφακίων 2δ4.

Γενέσθω ύμΐν γνωστόν διά τής παρούοης αύτοκρατορικής μου δια

!*') Τό παρόν αΰτοκρατορικόν χάτιον έξεδόθη έπί τών ημερών τοΰ Σουλ* 
τάν Μουσταφά Γ',υίοδ τοΰ Σουλτάν Άχμέι Γ', βασιλεόσαντος από τοΰ 1757 - 
1774 μ. X.

·”) 22 Μαίου 1761 μ. X.
’**) Κυριολεκτικώς : Έκεΐ όπου άφθονεΐ τό στοιχεΐον τοΰ Ίσλάμ. Είς πάν

τα τά πρό τής άναρρήσεώς τοΰ Σουλτάν Μουσταφά Γ' (βλ. ΰποσ. 261) έκδο- 
θέντα φερμάνια άναφέρονται στερεοτύπως αί λέξεις «Konstantiniye el ma- 
hruse» (έκ τής περιφρουρήτου Κωνσταντινουπόλεως) ή «Bemakamu Konstan
tiniye» (έκ τής έν Κωνστ. έδρας) ή απλώς «Konstantiniye·, ώς τόπος έκδόσεώς 
των. Ό Σουλτάνος όμως οδτος ή θέλησε νά μετατρέψη τήν τουρκικήν ονομα
σίαν τής Κωνστ. Istanbul είς I s 1 a m b ο 1, τό ίδιον δέ επραξε καί διά τά 
έπί τής βασιλείας του κοπέντα νομίσματα. Βλ. σχετ. Άθ. Ύ ψ η λ ά ν τ η ν 
σ. 728.

2e4) «Hanya ve Istakya Kadilam. Διά πρώτην φοράν έν τώ παρόντι έγ- 
Υράφφ γίνεται λόγο; περί Καδή (Ιεροδίκου) Σφακίων. Άσφαλτος θά έννοή τόν 
Μουτεβελήν τής επαρχίας ή τόν Άγαν αΰτοΰ, δστις, πλήν τών άλλων, έξετέ- 
λη καί χρέη Ίεροδικαστοΰ διακανονίζων τάς διαφοράς καί υποθέσεις τών 
Σφακιωτών. Ώς φαίνεται έκ τών ένταΰθα δημοσιευομένων έγγραφων, είς πε
ριπτώσεις φόνων καί έπιβολής θανατικής ποινής, είς τήν πρό τοΰ 1770 περίο 
δον, αρμόδιος ήτο ό πλησιέστερος πρός τήν έπαρχίαν 'Ιεροδίκης, δστις πάλιν 
άνέθετε τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως είς τόν ζαμπίτην (βλ. ΰποσ. 94), ή τόν 
Άγαν ή Σοΰμπασην τής περιφερείας (βλ. ΰποσ· 15 καί 19), δτε ή ύπόθεσις κα- 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 20
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ταγής δτι οί ραγιάδες τής if τή νήαφ Κρήτη κείμενης επαρχίας των 
Σφακίων, υπαγόμενης είς τα βακούφια τον αειμνήστου Γαζή Χοναεϊν 
Πασά, δι’ αναφοράς των άπευθυνθείσης προς τό αύτοκρατορικόν μου 
διβάνιον καθιστούν γνωστόν δνι μολονότι έξ εύμενείας προς αυτούς 
ίμειώθη δ Ιερός κεφαλικός των φόρος και έδόθη είς χεΐρας αυτών υψη
λή Ιερά αντοκρατορική διαταγή μου™5, έν τούτοις μετά την νπ’ αυτών 
καταβολήν του κεφαλικοϋ των φόρου σνμφώνως προς τήν υψηλήν τού
την διαταγήν και προς τον εσχάτως γινόμενον διακανιαμόν τής πληρω
μής τον, γνωρίζουν δτι πιέζονται πάλιν νά καταβάλλουν περισσότερα 
τών καθωρισθέντων καί παρακαλοϋν δπως εκδοθή νέα Ιερά διαταγή 
uov άπαγορεύουαα τάς καταπιέσεις ταύτας.

Κατόπιν τούτου ήρευνήθησαν τά εν τώ αύτοκρατορικφ λογιστηρίφ 
κατάστιχα τον κεφαλικοϋ φόρου, δπον σνμφώνως προς τήν ύποβληθεϊ- 
σαν εισηγητικήν έκθεσιν άναφέρεται δτιϊββ από τους ραγιάδες τον είς 
τό δυτικόν τμήμα τής νήσου Κρήτης καί έν τή Ιπαρχία Σφακίων κει
μένου βακουφιού τοΰ ποτέ Γαζή Χουσειν ΙΙαοά είσεπράττοντο έκ μέ
ρους τής υπηρεσίας τον Βακουφιού, διά τά παραγόμενα νπ’ αυτών 
προϊόντα καί τους λοιπούς φόρους των καί παρεδίδοντο σνμφώνως 
προς τους ορούς τους καιΊορισθέντας υπό τοϋ άφιερωτοΰ είς τό ταμεϊον 
τής υπηρεσίας τοϋ ’Ιερού Δώρου, διατιθέμενα υπέρ τών κατοίκων τών 
δύο Ιερών πόλεων, ετησίως καί κατ’ αποκοπήν 5000 γρόσια ώς κεφα~ 
λικός φόρος. ’Όταν όμως κατά τό έτος 1102™’ άπεφασίοθη δπως δλοι 
οι ραγιάδες τής θεοφρουρήτου επικράτειας μου καταβάλλουν βάσει δελ
τίων τον κεφαλικόν των φόρον, τότε διά φερμανιού διετάχθη δπως 
από τήν έπαρχίαν τών Σφακίων είσπράττεται ό μέν κατ’ αποκοπήν φό
ρος τών 5000 γροσίων υπό τοϋ Δημοσίου δ δέ έπί τών προϊόντων υπό 
τής υπηρεσίας τοϋ Βακουφιού. Μολονότι δέ μέχρι τοϋ έτους 1159™" 
εξηκολούθησεν ή εΐοπραξις τών φόρων τούτων κατ’ αυτόν τον τρόπον, 
δ κατά τά μέσα δμως τοϋ έτους 1158™* διορισθείς τέως Δεφτερδάρης * 36

τέληγεν εις συμβιβασμόν διά πληρωμής τοϋ φόρου αίματος. Παρά ταϋτα όμως 
αί επεμβάσεις τών 'Ιεροδικών καί άξιωματούχων, άποβλεπόντων μάλλον είς 
χρηματισμόν, δέν ελειπον. Βλ. σχει. τά ένταΰθα δημοσιευόμενα ΰπ’ άριθ· 31,
36 καί 38 έγγραφα. Πρβ. διά τήν μετά τό 1776 περίοδον «Κρητικά Χρονικά», 
τ. 7ος, σ. 248, 249, 250 · 252 καί Περιοδ. Δελτίον Κρητικ. Φιλολογ. Συλλόγου 
Χανιών, σ. 162 καί υποσ. 13 τής εισαγωγής.

Μ5) Βλ. τό ΰπ’ άριΰ·. 31 έγγραφον.
se9) ’Επαναλαμβάνεται ύπό τύπον t e 1 h i s (βλ. ύποσ. 234) τό κείμενον τοϋ 

ύπ’ όριά. 31 εγγράφου.
1690 μ. X.
1746 μ. X.
1745 μ. X.
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τής Κρήτης άποβιώαας Ριζβάν Όγλοϋς170, έκ λόγων καθαρώς συμφε
ροντολογικών και προαεταιρισμοΰ τών άνωτέρων, κατώρθωσε διά μέ
σον τοΰ γιαζιτζή27' νά προσέγγιση τον τότε Άγαν τής Πύλης τής Ευ
δαιμονίας μου Χατζή Μπεσήρ Άγαν 272 και δι' απατηλών εισηγήσεων, 
δτι δήθεν από τοΰ έτους 1102, δτε ήρχιαε να εϊαπράττεται δ κεφάλι· 
κύς φόρος τών ραγιάδων τών Σφακίων εκ μέρους τον Δημοσίου, έκ- 
κρεμεΐ ή καταβολή τον ’Ιερού Δώρου καί δτι καταβάλλεται ουτος απ' 
ευθείας από τό ταμειον τής υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων, δτι δή. 
9εν ηυζήθη δ πληθυσμός τής επαρχίας ταύιης και έάν διενέμοντο τά 
δελτία τοΰ κεφαλικοϋ φόρου κατ' ατομον θά είσεπράττετο περισσότερος 
κεφαλικός φόρος, ίπέτνχε νά έπιβαρύνη τους ραγιάδες τών Σφακίων 
καί νά διανείμη κατά τό έτος 1159, διά νέας προσθήκης έγγραφείαης 
είς τό κονδύλιον τοΰ κεφαλικοϋ φόρου τής νήσου, 1357 δελτία κεφαλι- 
κον φόρου τριών κατηγοριών 2,8, άναβιβάσας ουτω τό ποσόν τοΰ δώ
ρου άπό τό άρχικώς καθοριαθέν υπό τοΰ άφιερωτοΰ τών 5000 γρο
θιών εις 7500 γρόαια, πλήν τών έξόδων γραφικής ύλης καί προσωπι
κού. Έπέτνχεν δμυίως νά θεωρήται τούτο ώς άντίκρνσμα τών 5000 
γροσίων και νά εϊαπράττεται παρά τών έκάστοτε Δεφιερδάρηδων τής 
νήσου καί νά παραδίδεται είς τό ταμειον τών δύο ιερών πόλεων υπέρ 
τών όποιων καί ένεγράφη ύπ' αυτού ώς δτζακλίκιον 17i. Κατώρθωσεν 
έπίσης τότε ουτος τήν εκδοσιν Ιεράς διαταγής κεκοσμημένης δι' Ιερού 
αύτοκρατορικοΰ χατίον21*.

"Οταν δμως, ολίγον μετά τήν κατόπιν μορίων βιαιοπραγιών καί 
καταπιέσεων εναρξιν τής διανομής και τής είσπράξεως τών νεωοτί προ- 
στεθέντων δελ.τίων τοΰ κεφαλικοϋ φόρου, Ιπήλθεν δ θάνατος τού Άγά 
τής Πύλης τής Ευδαιμονίας μου Χατζή Μπεσήρ Άγά και είς τήν θέ- 
σιν τούτου άνήλθεν δ έκτελεαθείς Μπεσήρ Αγάς 21,1, τότε κατά τάς πρώ- 
τας ημέρας τής υπηρεσίας τούτου μετέβησαν είς τήν Βασιλεύουσαν με
ρικοί έκ τών ραγιάδων τών Σφακίων προς εκθεσιν τών παραπόνων 
των καί διεκτραγώδησιν τών δεινό:ταθημάτων των. Τότε δ Αγάς ουτος 
άλλους μέν έξ αυτών ερριψεν είς τάς φυλακάς και άλλους δι' απειλών 
και έκφοβισμών ήνάγκασε και ελαβε παρά τών χειρών των πιεστικώς 
καί τυραννικώς έγγραφον δμολογίαν άποδοχής, τών παρά τάς δυνάμεις
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a,°) Βλ. τήν ύπ’ άριθ·. 128 ύποσ. 
,Ι1) Βλ. τήν ύπ’ άριθ·. 152 ύποσ. 
*’*) Βλ. τήν ύπ' άριθ·. 112 ύποσ. 
”') Βλ. τό ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον. 
1,4) Βλ. τήν ύπ’ άριΟ. 140 ύποσ. 
m) Βλ. τό ύπ’ άριθ. 20 έγγραφον 
*’*) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 153 ύποσ.
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των έπιβληθέντων εις αυτούς προσθέτων δελτίων τον κεφαλικοϋ φόρου 
και κατεχώριοεν τό έγγραφον τούτο όπου δ««2”. Έξ αιτίας όμως τής 
παρά την αντοχήν των έπιβληθείσης έπιβαρύνσεως ταύτης έξηκολούθη- 
σεν ή αδιάκοπος διένεξις, των ραγιάδων τον βακουφιού δντων υπο- 
χρέων νά καταβάλουν μέχρι τονδε άνω των 150 πονγγίων 2?8. ’Επειδή 
δε ή επαρχία των είναι βραχώδης κα'ι τά εδάφη των Ανεπίδεκτα καλ
λιέργειας και ούχΐ παραγωγικά καί δέν είναι οϋτοι εις θέσιν rd πλη- 
ρώοονν οχι μόνον τό αντίτιμου των νεοπροστεθέντων δελτίων αλλά και 
αυτά τά πρότερον ϋπ’ αυτών άγογγύστως και άνευ φιλονεικιών κατα
βαλλόμενα έτηοίως και’ αποκοπήν 5000 γρόοια, περιήλθον ώς έκ 
τούτου είς πλήρη άφανισμόν καί οι μεν περιοσότεροι εξ αυτών διε- 
σκορπίσθησαν τήδε κακεΐοε, οι δε απολειπόμενοι είναι ήδη καί αυτοί 
έτοιμοι νά έγκαταλ.είψονν τάς εστίας των. Ταϋτα πάντα πληροφορηθεΐ- 
οα, κατόπιν έξετάσεως, ή εν λόγφ διαχειρίστρια από ανθρώπους καλώς 
γνωρίζοντας τά πράγματα, αίτεϊται έν τή αναφορά της όπως μετά ουγ- 
καταβάσεως καί εύαπλαγχνίας ένεργοϋντες άρωμεν δλοσχερώς την 
έπιβληθεϊσαν προσθήκην, ή προς αποφυγήν ζημίας του δημοσίου, νά 
έπιβληθη αύτη άναλόγως τής οικονομικής των αντοχής, τών υπολοί
πων δελτίων είτε κατανεμουμένων εις άλλα μέρη, ή άφαιρουμένων τε
λείως.

Πράγματι ή επαρχία αύτη είχε χορηγηθή ώς τεμλίκιον2,9 είς τον 
Γαζή Χουσειν Πασάν, δστις όταν αφιέρωσε τούτην ώς βακούφίον είς 
τάς δύο ίεράς πόλεις, καθώρισε νά δίδωνται μόνον 5000 γρόοια ώς 
εισφορά διά τό 'Ιερόν Δώρον, ώς τούτο ρητώς άναφέρεται είς τό κεί
μενον τού συνταχθέντος τότε άφιερωτηρίου του * 28°. Κατεβάλλοντο δε 
πράγματι καθ’ έκαστον έτος τά 5000 ταϋτα γρόοια έκ μέρους τού βα
κουφιού καί άπεοτέλλοντο είς τό ταμείου τών δύο ιερών πόλεων.

’Αργότερου όμως, όταν κατά τό 1102 άπεφασίσθη ή ειοπραξις τού 
κεφαλικοϋ φόρου τών ραγιάδων τής θεοφρουρήτου έπικρατείας μου 
βάσει ατομικών δελτίων, επειδή είχε διαταχθή τότε όπως τά 5000 ταϋ
τα γρόοια είσπράττωνται άπ’ ευθείας από τό Δημόσιον διά τον κατ’ 
αποκοπήν κεφαλικον φόρου τών κατοίκων τής επαρχίας ταύτης, τότε, 
λόγφ τής μεταβολής ταύτης, παρέμεινεν ανεξόφλητου καί έν έκκρεμότητι 
ιό υπό τού άφιερωτοΰ καθορισθέν χρηματικόν ποοόν τού 'Ιερού Δώ
ρου, αυμπληρούμενον έκτοτε έκ μέρους τού ταμείου τής υπηρεσίας τών 
δύο ιερών πόλεων.

*”) Βλ. τήν υπ’ άριθ·. 226 ύποσ.
,,ι>) Βλ. τήν ύπ’ άριθ·. 227 ύποσ.
2|9) Βλ. τήν ΰπ’ άριθ·. 228 ύποσ.
28°) Βλ. τήν ύπ’ άριθ·. 229 ύποσ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή είς τήν Ιστορίαν χών Σφακίων (1645 - 1770) 809

’Έπειτα πάλιν, κατά το έτος 1159, έπί xfj προφάοει δτι δήθεν οι 
κάτοικοι τής επαρχίας ταύτης άρνοΰνται νά παραλάβουν τά συμφώνως 
προς το νέον φορολογικόν σύστημα άναλογοϋντα εις αυτούς κατ’ ατο
μον δελτία του κεφαλικού φόρου, τή είσηγήσει τον τότε Δεφτερδάρη 
τής Κρήτης άποβιώσαντος Ριζβάνογλον, έπειεύχθη ή εκδοσις Ιερας δια
ταγής κεκοσμημένης δι' αύτοκρατορικοϋ χαιίου 3St, δυνάμει τής όποιας 
διετάασετο όπως πλήν τοϋ ώς άνω άναφερθέντος κατ’ αποκοπήν κεφα- 
λικοϋ φόρου των 5000 γροσίων, γίνη εις τό κονδύλων τούτο νέα προσ
θήκη εκ 1357 φορολογικών δελτίων τριών κατηγοριών, άντιπροσω- 
πενόντων ποσόν, πλήν τών ίξόδων γραφικής ύλης και αμοιβής προσω
πικού, 7500 γροσίων καί όπως είοπράττεται τούτο καθ' έκαστον έτος 
υπό τών έκάστοτε Δεφτερδάρηδων τής νήσου καί αποστέλλεται ώς εισ
φορά είς τό ταμείον τών δύο Ιερών πόλεων.

“Οταν δε μερικοί ραγιάδες εκ τής επαρχίας ταύτης ήλθον είς τήν 
Βασιλεύουσαν, ώδηγήθησαν ούτοι είς τό εν τώ Νέφ Σεραγίω δω
μάτων τού Δερβίς έφένδη, γιαζιτζή™ τού τέως Άγα τής Πύλης τής 
Ευδαιμονίας Μπεαήρ Άγα, όπου επί παρουσία καί τού επόπτου τής 
υπηρεσίας τών δύο Ιερών πόλεων, έπεβλήθη είς αυτούς νά υπογράψουν, 
ώς πληρεξούσιοι τής επαρχίας των, έγγραφον συνυποσχετικόν 2,3 ότι δέ
χονται νά παραλαμβάνονν καθ' έκαστον έτος τά δελτία τού κεφαλικού 
φόρου καί νά καταβάλλουν τό άντίτιμόν των. Τότε άπεστάλη καί εκ 
Κρήιης έτέρα τοιαύτη συνυποσχετική ιεροδικαατική πράξις™', ή όποια 
καί κατεχωρίσθη είς τό Λογιστήριον τής υπηρεσίας τού κεφαλικού φό
ρου είς τό κατάστιχον τής χρήαεως τού έτους 1159.

Είναι όμως γνωστόν ότι όταν διετάχθη ή βάσει ατομικού δελτίου 
ειαπραξις τού κεφαλικού φόρου τών ραγιάδων τής θεοφρουρήτου επι
κράτειας μου, έχορηγήθη είς τά βακούφια εκείνα, από τά όποια θά 
είαεπράττοντο εκ μέρους τού Δημοσίου τό είς αυτά ώς έσοδον καθορι- 
σθέν πάλαι ποτέ υπό τού άφιερωτού ποσόν, μία ανάλογος αντιπαροχή’ 
διά τό βακούφων όμως τών Σφακίων ούδεμία τοιαύτη Αντιπαροχή κα- 
θωρίσθη, ώς τούτο έγένετο γνωστόν εκ τής εν τφ περιθωρίω τής ανα
φοράς τής όιαχειριστρίας κατακεχωρισμένης λεπτομερούς αημειώσεως, 
τής χορηγηθείσης έκ μέρους τής υπηρεσίας τού Λογιστηρίου τών κεφα- 
λικών φόρων τών δύο Ιερών πόλεων.

’Επειδή δέ, ώς διαπιστούται καί εξάγεται έκ τών υφισταμένων έγ- * **

,β1) Βλ. ιό ΰπ' άριθ. 20 έγγραφον. 
3”) Βλ. τήν ΰπ’ άριθ-. 152 ύποσ. 
,3*) Βλ. ιό υπ’ άριΰ·. 23 έγγραφον.
**4) Βλ. τό ΰπ’ άριΟ. 24 έγγραφον.
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γραφών, έπήλθε τροποποίησις και μεταβολή εις τους άρχικώς υπό τοΰ 
άφιερωτοϋ τεθέντας όρους, ανμφώνως προς τους όποιους θά κατεβάλ
λον το ώς εισφορά διά τό 'Ιερόν Δώρον 5000 γρόοια κατ' αποκοπήν 
κεφαλικός φόρος, πλήν δε τούτον ίπείδη μεταγενεστέρως προσετέθηοαν 
και έπεβλήθηοαν, παρά τούς όρους τοΰ άφιερωτηρίου και με την πρό- 
φαοιν εΐοφοράς προς τό Ιερόν Δώρον ετερα 7500 γρόοια, ήτοι τύ άν- 
τίτιμον 1357 δελτίων κεφαλικοϋ φόρου, πράγμα δπερ μεγάλως έβλαψε 
και ήδίκηαε τόσον τό βακούφιον όσον και τούς πτωχούς ραγιάδες' ώς 
εκ τούτου έξ ευσπλαχνίας και οίκτου προς τούτους και επί τώ σκοπώ 
προστασίας τοΰ βακουφιού και της μη παντελούς καταστροφής τούτου, 
κατόπιν έπισταμένης σκέφεως και συνωδόι προς την εισηγητικήν έκ- 
θεσιν 286 τοΰ Άρχιδεφτερδάρη μου Έλχάτζ Ίμπραχίμ, ον άπειρον τό 
κλέος, άπεφασίσθησαν τά κάτωθι:

Έκτος τών κατ’ άποκοπήν 5000 γροαίων, τών καταβαλλόμενων 
παλαιόθεν υπό τών ραγιάδων τής επαρχίας ταύτης διά τον κεφαλικόν 
το>ν φόρον, θά δίδωνται είς αυτούς, κατά συγκατάβαοιν, άπό τοΰ έτους 
11742Ββ εκ τών 1357 δελτίων τριών κατηγοριών τής προσθήκης, μό
νον 400 τοιαΰτα άντιπροσωπεύοντα ποσόν 2210 γροαίων. °Ετερα 343 
δελτία θά διανεμηθούν είς τούς λοιπούς ραγιάδες τής νήσου, τοΰ σχε
τικού κονδυλίου έγγραφομένου είς τό αρμόδιον γραφείον. Τά υπόλοιπα 
614 δελτία θά διανεμηθούν είς τά 61 φορολογικά γραφεία τής ϋεο- 
φρονρήτου επικράτειας μου καί θά προστεθούν είς τούς κεφαλικούς 
φόρους τών λοιπών ραγιάδων μου. Τό κατ' άποκοπήν ποσόν τοΰ κε- 
φαλικοΰ φόρου τών 5000 γροαίων θά είαπράττεται, ώς πάντοτε, υπό 
τών εκάατοτε Δεφτερδάρηδων τής Κρήτης καί θά άποστέλλεται ώς εισ
φορά τοΰ Ιερού Δώρου είς τήν Βασιλεύουσάν ιτου διά νά παραδοθή 
εις τό ταμεΐον τής υπηρεσίας τών δύο ιερών πόλεων,

Συμφώνως όθεν προς τήν εισηγητικήν ταύτην εκθεσιν καί τήν έν 
τφ περιθωρίφ γραφεί σαν σημείωσιν 281, ότι ή ώς ανωτέρω ληφθεϊαα 
άπόφααις διακανονισμού τής ύποθέσεως ταύτης κατεχωρίαθη δεόντως 
είς τά βιβλία τής υπηρεσίας τοΰ κεφαλικοϋ φόρου, άντίγραφον δί τής 
Ικδοθείοης τότε Ιεράς διαταγής έγνωστοποιήθη προς τό λογιστήριον 
τής νήσου Κρήτης, έγράφη τό παρόν αυτοκρατορικόν μου φερμάνιον 
καί εντέλλομαι όπως ένεργήσητε συμφώνως προς τό πνεύμα τής έν τώ 
περιθωρίφ διαλαμβανομένης σημειώαεως.

Επειδή δε έκ τής γενομένης ερεύνης είς τό αυτοκρατορικόν μου * ···)

,5S) Βλ. τήν ΰπ' dgiO. 234 ύποα.
···) 1760 μ. X.
,*7) Βλ. ίιποο. 234.
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Συμβολή βΐς τήν Ιστορίαν τών Σφακίοτν (1645 · 1770) ail

λογιστήριον έξηκριβώθη δτι εϊχεν εκδοθή προηγουμένως28S * *, καθ ον 
νόμιμον ανωτέρω άναφέρεται τρόπον, Ιερά μου διαταγή διακανονίζου- 
αα την ύπόθεσιν ταύτην, ώς εκ τούτον ένεργοϋντες ουμφώνως προς 
ταύτην και άποφεύγοντες άπδ πάοης ένεργείας αντικειμένης προς αυ
τήν, φροντίοατε όπως μη νφίοτανται καταπιέοεις και έκπτοήαεις οι ρα

γιάδες τής επαρχίας ταύτης.
Οντω γινώσκετε καί εις τό ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή 12 Ζηλκααδέ τοϋ έτους 1175 289 * 29 * *.

Έκ τής περιφρυυρήτον Ίσλαμπόχ m.
Έλήφθη τή 28 Σαφερ 1176™'.

34.
Κώδ. 8oc, (3ος) σ. 351.

’Απευθύνεται προς τον Μουχαφίζην τοΰ Χάνδακος καί τους Ίερο- 
δίκας τών πόλεων...........................

Γενέοθω ύμίν γνωστόν δτι ή εκ τών έναρέτων μονοονλμανίδων Φατ- 
μά χατούν, χανούμ σουλτάν, ειη διαρκής ή άγνότης αυτής, ύπέβαλεν 
άναφοράν προς τό αντοκρατορικόν μου διβάνιον διά τής όποιας καθι
στά γνωστόν δτι οι ραγιάδες τής έν τή νήσω Κρήτη επαρχίας τών Σφα- 
κίων, υπαγόμενοι εις τά εν τή νήσω ταύτη βακούφια τοϋ αειμνήστου 
πάππου της Γαζή Χουσεΐν Πασά, ετύγχανον ανέκαθεν ελεύθεροι™1, εν 
φ δε πλήν τών Μουτεβελήδων των288 ούδείς άλλος είχε τό δικαίωμα 
νά αναμιγνύεται εις τάς υποθέσεις αυτών, ούτε νά νποβάλλη αδίκως 
είς πρόστιμα καί νά τους έξαναγκάζη είς την πληρωμήν τών δφειλομέ- 
νων, παρά ταϋτα μερικά άτομα, παρά τήν χορηγηθεΐσαν εις τους κα
τοίκους τής έπαρχίας ταύτης ελευθερίαν, <5έν παύουν από τοϋ νά τους 
καταπιέζουν καί νά τούς καταδυναστεύουν. Επειδή <5έ αίτεΐται αυτή 
έν τή άναφορρ της δπως ή παλαιόθεν δι’ ϋιμηλής αύτοκρατορικής δια
ταγής 294 χορηγηθεϊαα είς αυτούς ελευθερία είναι σεβαστή παρά πάντων

28β) 'Εννοεί τό ύπ’ άριΟ·. 31 έγγραφον.
”*) 25 Μαίου 1762 μ. X.
”°) Βλ. τήν ΰπ’ άριθ. 263 ΰποσ.
5ί1) 7 Σεπτεμβρίου 1762 μ. X.
2’2) «lsfakye nahiyesi reayasi kadimeleyamdan serbest olub...». Μεταφρά

ζω «ελεύθεροι» ώς πλέον περιεκτικήν τήν τουρκ. λ. s e r b e s t.
29i) «...mulevellilerinden gain bir kimesne umurlanna mudahele ve hi

gairi hakin tecrirn ve tagrim olunmak iktiza idmez iken...».
2*4) Ειδικήν διαταγήν άναφερομένην είς τάς χορηγηθεισας πρός τούς Σφα

κιανούς ελευθερίας δέν συνήντησα είς τούς κώδικας τοϋ Τ.Α.Η. Ήτο δμοις 
αυτονόητον ότι ή βακουφική ίδιότης τής^περιοχής ('έχορήγη είς αυτήν άναλό·
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312 Νιχ. Σταυρινίδου

καί δπως εκδοδή νέα Ιερά αντοκρατορική μου διαταγή δι’ ής νά μη 
επιτρέπηται εις ουδένα έξωδεν νά επεμβαίνη κα'ι ενοχλή αυτούς, ώς εκ 
τούτον έγένετο έρευνα είς τα εν τφ αύτοκρατορικφ λόγιατηρίφ φνλασ- 
οόμενα βιβλία τής υπηρεσίας των δύο ιερών πόλεων και διεπιστώδη 
δτι ή ήδη κληρονομικφ δικαιώματι Διαχειρίοτρια εϊχεν υποβάλει και 
άλλοτε αναφοράν, εν τή οποία διελάμβανεν αυτή δτι τα εν τφ Σαντζα- 
κίω τής Ρεδύμνης χωρία Χώρα Μοναοτήρ, Πρασές 295, ή επαρχία 
Σφακίων και λοιπά αλλα χοτρία τής νήσον Κρήτης, άφιερωδέντα είς 
τας δύο Ιεράς πόλεις Μέκκαν καί Μεδινάν καί δι’ άλλους Ιερούς σκο
πούς ύπδ τον αειμνήστου τέως Σερδάρη 599 τοϋ φρουρίου τής Ρεδύμνης 
αειμνήστου Γαζή Χουσειν Πασά καί των όποιων τυγχάνει αυτή κλήρο- 
νομικφ δικαιώματι διαχειρίοτρια, μολονόνι έχαιρον ελευδερίας από 
τής άλώσεως καί εντεϋδεν καί αί υποδέσεις των διεκανονίζοντο καί 
διεκπεραιονντο υπό των έκάστοτε διαχειριστών, ονδείς δέ άνεμιγνύετο 
είς τας υποδέσεις αυτών καί ήνώχλει τούς κατοίκους των, παρά ταΰτα 
από τινων ετών οι Διοικηταί τής Ρεδύμνης καί λοιποί άλλοι αυταρχι
κοί υπάλληλοι, παρά τον 'Ιερόν Νόμον καί παρά την χορηγηδεϊσαν είς 
αυτούς ελενδερίαν, κατατνραννοΰν καί καταπιέζουν τούτους. ’Επίσης 
διαλαμβάνει ή εν λόγο? διαχειρίοτρια εν τή ΰποβληδείση αιτήσει της 
δτι σνμφώνως πρός τάς διατάξεις τον Νέου Συστήματος 291 ή έκπαλαι

νους ελευθερίας, τάς όποιας έστεροϋντο αί μή βακυυφικαΐ ιοιαΰται. Έν προ
κειμένη) δέν αποκλείεται νά έννοή καί τήν έκδοθεϊσαν κατά τό 1720 προστα
τευτικήν διαταγήν (βλ. έγγραφον 15), ώς καί τήν κατά τό 1760 επ’ εύκαιρίφ 
τής άναμίξεως είς τά πράγματα ιών Σφακίων τής Μουτεβελίνας Φαιμά χα- 
τούν, χανούμ σουλτάν έκδοθεϊσαν ρυθμιστικήν διαταγήν (βλ. έγγραφον 31 καί 
τήν ύπ’ άριθ. 9 ΰποσ. τής εισαγωγής).

,9S) Καί τά χωρία ταΰτα είχον χορήγησή ώς φέουδα είς ιόν Δελή ή Γαζή 
Χουσεΐν Πασάν, δστις τά αφιέρωσε πρό τής έκ Κρήτης άνακλήσεώς του δΓ 
άλλους αγαθοεργούς σκοπούς (βλ. σχετ. υποσ. 93). Διά τό χ Χώρα Μοναστήρ 
(σήμερον Χρωμονασιήρι) υπάρχει ειδική χαρακτηριστική διαταγή έκδοθεϊσα 
κατά 1657, έν τή όποίφ διαλαμβάνονται αί έκ τής βακουφικής του Ιδιότητος 
άπορρέουσαι έλευθερίαι καί προνομίαι.

2") Βλ. ΰπεσ. 27. ’Ενταύθα μέ τήν σημασίαν τού αρχιστρατήγου.
m) «Nizami cedit §urutu mucebince». "Υποθέτω δτι μάλ" 

λον θά πρόκειται περί τής έπελθούσης μεταβολής είς τό σύστημα τών βακου- 
φίων τών δύο Ιερών πόλεων (χαρεμέίν) έπί βασιλείας τοΰ Σουλτάν Μουοταφά 
Γ' (1757 - 1774), έπί τών ημερών τοΰ όποιου έξεδόθη τό παρόν έγγραφον. Σχε- 
τικώς ό Ά θ α ν. Ύψηλάντης (ένθ. άνωτ. σ. 723) γράφει: «δ Ραγήπης 
(Μ. Βεζίρης Ραγήπ Πασάς) επί τοΰ σουλτάν Μουσταφά ολιγοστέυσα; τήν δύνα- 
μιν τού κιζλάρ - άγασή καί όστερήαα; αύτόν τήν επιστασίαν τών λεγομένων χα' 
ρεμέΐν, τά δποΐα Ικαμεν άπαντα μαλικιανέδες» καί σελ. 727 «....οπού, δντα πρδ" 
τερον χαρεμέϊν, ήτοι άφοσιωμένα είς τόν κιαμπέ τόν έν τή Μέκκφ, μετέβαλεν είς 
μαλικιανέδες». Ώς γνωστόν καί ή έπαρχία τών Σφακίςον άνήκεν είς τά αφιερώ’
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χορηγηθεϊσα έλενθερία εις τά βακούφια τών Μ. Βεζνρών διετηρήθη 
ώς και πρότερον και επεκυρώθη, αΐτεΐται δέ τήν εκδοσιν ίερας αντο- 
κρατορικής μου διαταγής δι’ ής νά διαιάοοεται όπως διοικούνται και 
τά μέρη ταϋτα, ώς καί πρότερον, έκ μέρους τον βακουφιού, πλήν δε 
τών έκάστοτε διαχειριστών οϋδεις άλλος νά αναμιγνύεται και νά φρον- 
τίζη διά τάς υποθέσεις τών ραγιάδων το>ν, οί δε Διοικηταί τής Ρεθύ- 
μνης και άλλοι έξωθεν νά μη ζητούν παρ’ αυτών, παρά τον Ιερόν Νό
μον και άνεν άνωθεν διαταγής, διαφόρους εισφοράς.

’Επειδή, ώς άναφέρεται είς τό σημείωμα το καταχωρισθέν εις τό 
περιθώριον τής αΐτήσεως τής διαχειριατρίας Φατμά χατούν, χανούμ 
αουλτάν, τα βακούφια τά άνήκοντα είς τάς δύο Ιεράς πόλεις και κατα- 
βάλλοντα κατ’ αποκοπήν ποσόν τι, τυγχάνουν παλαιόθεν παντελώς 
άπηλλαγμένα πάσης έπιβαρύνσεως καί κατοβάλ,λουν μόνον τον άρχικώς 
καθορισθέντα κατ’ αποκοπήν φόρον, μετά τήν καταβολήν δε υπό τών 
κατοίκων κα'ι τών ραγιάδων των, τής αυμφώνως προς τούς κανονισμούς 
καί τό κατάατιχον επιβεβλημένης είς αυτούς ίερας δεκάτης και τήν δλο- 
αχερή καταβολήν είς τον Βοϊβόδαν των ,Μ τών κατακεχωρισμένων έν 
τφ βιβλίω τον Αύτοκρατορικού Κτηματολογίου δοσιμάτων τής ελευθε
ρίας, δαονδήποτε ποσόν κα'ι &ν είναι τούτο, μικρόν ή μεγάλον, καθώς 
καί τήν καταβολήν εις τούς ίντεταλμένονς είσπράκτορας τών εισφορών 
τών επιβεβλημένων δι’ ιερών μου διαταγών, δεν επιτρέπεται πλέον είς 
τους Μίρι - Μιράν™* *, τούς Μιρ - Λιβά300, τούς Μουτεσελήμ 801, τούς 
Σουμπασήδες 30ί, τούς Βοϊβόδες>03, τούς Άλάϊ - Βέη30ί, τούς Ζαΐμη- 
δες’05, τούς Τιμαριούχους, τούς Τσέρη - Μπασή,06, τούς Ταέρη - Σου-

ματα ιών δύο ιερών πόλεων (χαρεμέϊν). Βλ. καί τάς ύπ’ άριθ. 8 καί 9 ύποσ. 
τής εισαγωγής.

,98) Βλ. ύποσ. 1 τ.ών έγγραφων.
,5*) Βαθμός πολιτικού διοικητοΰ, Πασάς.
,οβ) Βαθμός στρατιωτικού διοικητοΰ. "Αλλοτε άπενέμετο καί είς τούς ύπο- 

διοικητάς, Σαντζάκ Βέη.
•°') Τοποτηρητής ιών διοικητών ή υποδιοικητών, ή εΐσπράκτωρ τών άπο- 

λαυών των.
*02) Βλ. τήν ύπ' άριθ. 15 υποσ. ιών εγγράφων.
•°*) Βλ. τήν ύπ' άριθ. 1 υποσ. τών έγγραφων.
*°*) Παλαιότερον οί φεουδάρχαι. Μεταγενεστέρους οί αρχηγοί χωροφυλακής 

διοικητικής τινός περιφερείας. Βλ Pakalin, έν λ. Alay Beyi,
,οί) Τιμαριούχους. Ώς γνωστόν αί χορηγούμενοι υπό τού Κράτους γαιαι, 

έλέγοντο «Tuna γ» καί «Zeame t». Τού μέν πρώτου ό κάτοχος έλέγετο 
«Krbab-i-timar» τού δέ δευτε'ρου «Zaim».

so") Έλέγοντο οί Σπαχήδες (βλ. ύποσ. 4 τών έγγράφων) οί τοποτηρηταί καί 
οί επιμελούμενοι τούς ίππους καί τά υποζύγια τών άξιωματούχων.

2QO
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ρουτζουλερή ,οη, τούς Ταμίας, τους Διευθυντής τών ’Υπηρεσιών, τους 
Έπόπτας, τους ΕΙσπράκτορας των δημοσίων φόρων καί λοιπούς νά 
καταπιέζουν, νά επεμβαίνουν και νά υποβάλλουν αυτούς εις διαφόρους 
Ιπιβαρύνοεις. Νά μη άποατέλλωνται μουμπασίρηδες ,0Β έκ μέρους τών 
Διοικητών και τών Ίεροδικαστών χωρίς νά ϋπάρχη άποχρών τις λό
γος, νά άπέχουν δέ και να αποφεύγουν από τοΰ νά καταπιέζουν και 
κατατυραννοΰν τούς ραγιάδες, ζητοΰντες παρ’ αυτών δωρεάν τρόφιμα, 
τροφάς διά τά ζώα των και διάφορα άλλα τοιαύτης φύσεως πράγματα. 
Τηρουμένων δέ πάντοτε σεβαστών τών δρων τής ελευθερίας των, έάν 
ραγιάς τις διαπράξη έγκλημά τι κολάσιμον καί συμφώνως προς τον 
'Ιερόν Νόμον έπιβληθή εις αυτόν ή θανατική ποινή τής αγχόνης ή τής 
Ικτελέοεως ή τής άποκοπής μέλους τίνος τοΰ σώματός του, αρμόδιος 
είς τήν έπιβολήν τής ποινής ταυτής θά είναι ό κατά τήν έποχήν τής 
διαπράξεως τοΰ ίγκλήματος 'Ιεροδίκης, θά έκτελήται δέ αϋτη, μετά τήν 
έκδοσιν τής ϊεροδικαστικής άποφάσεως, τή φροντίδι τοΰ ζαμπίτη’0" 
τής περιφέρειας, μή έπιτρεπομένου νά έκτελήται αϋτη αλλαχού, είς δε 
έκ τών δρων τής ελευθερίας είναι δτι απαγορεύεται ή λήφις έστω καί 
ίνός οβολού ώς αμοιβής διά τήν πράξιν τής έκτελέσεως. ’Επειδή δε είς 
τό προρηθέν έν τω περιθωρίφ σημείωμα άναφέρεται δτι οΐ παλαιόθεν 
κατακεχωρισμένοι καί άνεγνιορισμένοι δροι οϋτοι δέον νά τίθενται είς 
εφαρμογήν ώς ακριβώς έχουσιν, ή έκδοσις δέ τών άναγκαιουαών εν 
προκειμένω αυτοκρατορικών διαταγών άναφέρεται είς τήν κεκοσμημέ- 
νην δι’ αύτοκρατορικοΰ χατίου υψηλήν διαταγήν μου*10, καταχωρι- 
σθεΐσαν είς τό βιβλίον τών έπιθεωρητών τής υπηρεσίας τών δύο Ιερών 
πόλεων, δπου εϋρηται κατακεχωρισμένον και τό άφιερωτήριον τοΰ Αει
μνήστου Γαζή Χουσειν Πασά καί δπου έμφαίνεται δτι καί ή έπαρχία 
Σφακίων τυγχάνει έκ τοΰ είδους τών βακουφίων τούτων, ώς έκ τούτου 
συνφδά πρός τό έν τώ περιθωοίφ διαλαμβανόμενον σημείωμα, έξεδό- 
θη τό παρόν αυτοκρατορικόν μου φερμάνιον.

’Εντέλλομαι άμα τή λήχρει τοΰ ιερού τούτου ορισμού μου δπως συμ- 
μορφούμενοι πρός τό περιεχόμενόν του καί ένεργούντες βάσει τών δσων 
Ανωτέρω άναφέρονται, έχετε ύπ’ διριν υμών δτι ή έπαρχία τών Σφακίων 
ονσα έκ τών βακουφίοιν τών άπολαμβανόντων έλευθερίαν καί καθ’ δ 
παντελώς Απηλλαγμένη πάσης έπιβαρύναεως, καταβάλλουσα μόνον τον 
άρχικώς καθορισθέντα κατ’ αποκοπήν φόρον, τυγχάνει καθ’ δλοκλη-

,οτ) Κατώτερος αξιωματικός τών σπαχήδων. 
,08) Βλ. ϋποσ. 242.
,οί) Βλ. ΰποσ. 94.
*10) Βλ. τό ύπ' άριβ·. 31 έγγραφον.
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ρίαν ελεύθερα καί δέον νά διοικήται αύτη ουμφώνως προς τάς διατά
ξεις χών έλευθέρως διοικουμένων βακουφίων. Νά μη έπιτρέψητε 
δέ είς τους Μίρι - Μιράν και λοιπούς οιρατιωτικούς νά ζητούν, παρά 
τάς έκδοθείσας ήδη αύτοκρατορικάς μου διαταγάς, Ιστω καί τδ έλάχι- 
οτον πράγμα ώς είσφοράν παρά τών ραγιάδων τούτων, οϋτε νά ΰπυβάλ- 
λωνται οντοι είς ταλαιπωρίαν τινά ή καταπίεοιν.

Οϋτω γινώσκετε και είς το Ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή 21 Ζηλκααδέ 1175s'1.

Έκ τής περιφρονρήτου Ίολαμπόλ

Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τών Σφάκίων (1645 - 1770) 315

35.
Κώδ. 8ος, (3ος) οελ. 351.

Απευθύνεται προς τούς Διοικητάς τού Χάνδακος, τών Χανιών, 
τής Ρεθύμνης και τούς 'Ιεροδίκας τών πόλεων τούτων.

Ρενέαθω νμιν γνωστόν δτι οι ραγιάδες τής εν τώ σαντζακίφ τών 
Χανιών νήσου Κρήτης κείμενης έπαρχίας τών Σφακίων, υπαγόμενης 
είς τα βακούφια τού αειμνήστου Γαζή Χουσεΐν Πασά, νπέβαλον αναφο
ράν είς τό αύτοκρατορικόν μου διβάνιον, έν τή όποια καθιστούν γνω
στόν δτι επειδή ή έπαρχία των είναι βραχώδης καί τα έν αυτή παρα- 
γόμενα προϊόντα δέν επαρκούν διά τήν συντήρησίν των, αγοράζουν ανέ
καθεν διά χρημάτων των από τα πεδινά χωρία, άτινα επίσης τυγχά
νουν βακούφια τού Ιδιου άφιερωτοΰ 81% τήν άναγκαιοϋσαν είς αυτούς 
ποσότητα σίτου και κριϋής. Μολονότι δε οϋδεμία μέχρι τοϋδε παρενε- 
βάλλετο εξωθεν παρακώλυαις κατά τήν μεταφοράν τών σιτηρών τούτων, 
άπό τίνος μερικά άτομα, χωρίς νά ύπάρχη σχετική τις διαταγή, δέν

■**) 3 Ιουνίου 1762 μ. X.
SIJ) Εις τον Δελή ή Γαζή Χουσεΐν Πασάν είχεν έκχωρηθή καί τρίτον φέ· 

ουδον έν Κρήτη. Τοΰιο άπετελεΐτο από τό χ. Άλικιανοϋ Χανίων, τά χ. ’Αλη
θινή, Πλάτανος, Χουστουλιανά, Λίσταρος, Μονόχωρο, Πλώρα, Τρυπητά, Πε
τροκεφάλι, Μπόμπια καί Κουσές Έπαρχίας Καινούργιου, ιό χ. Τυμπάκι Έπαρχ. 
Πυργιωτίσσης μετά διαφόρων Μετοχίων, μεταξύ τών οποίων ή Ξερή Καρά καί 
ή Συμπάλλουσα καί τό χ. Μ. Επισκοπή Πεδιάδος. Τό φέουδον τούτο χορηγη- 
■θέν είς τόν Γαζή Χουσεΐν Πασά επί βασιλείας τοϋ Σουλτάν Μεχμέτ Δ' δΓαυ- 
τοκρατορικοΰ μ ι λ χ ν α μ έ, (βλ. όποσ. 100) χρονολογούμενου άπό 1ης Τζεμα- 
ζίελαχίρ 1060 (17 Μαΐου 1650 μ. X.) δέν διετέθη ύπ’ αυτού δΓ αγαθοεργόν 
τινα σκοπόν, άλλά πρός επικαρπίαν αυτού τε καί ιών απογόνων αυτού, ήτο δέ 
γνωστόν ώς τεμλίκιον τού Γαζή Χουσεΐν Πασά. Βλ. σχετ. Τ.Α.Η. Κώδ, 
Άφιερωιηρίων σ. 129, Κώδ. 36, σ. 201, 205 καί Κώδ. 149 σ. 68. Περί τών ετέ
ρων δυο φεούδων βλ. τάς όποσ. 8 τής εισαγωγής καί 93 καί 295 ιών έγγρα
φων.
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316 Νικ. Σταυρινίδου

παύουν άπό τοϋ νά υποβάλλουν τούς ραγιάδες τούτους είς την καταβο
λήν προστίμων υπό τύπον μουρονριέ*'*. ’Επειδή δέ οι εν λόγω ραγιά
δες παρακαλοΰν εν τη αιτήσει των όπως έκδοθή υψηλόν αύτοκρατορι- 
κόν φερμάνιον διατάασον νά μή ύποβάλλωνται ουτοι εις την πληρωμήν 
μουρουρά διά τά ουτω διά την συντήρησίν των και διά των χρημάτων 
των αγοραζόμενα σιτηρά, ώς εκ τούτου έξεδόθη ή παρούσα αύτοκρατο- 
ρική μου διαταγή όπως μή καταπιέζωνται και νφίοτανται ταλαιπωρίας 
διά πληρωμήν μουρουριέ τών σιτηρών, τά όποια αγοράζουν διά χρημά
των των διά τάς ίδιας αυτών άνάγκας άπό τά άλλα μέρη και μεταφέ
ρουν είς τήν επαρχίαν των.

’Εντέλλομαι άμα τη λήψει τοϋ Ιεροϋ τούτου ορισμού μου όπως ένερ- 
γοϋντες συμφώνως προς τήν έκδοθεϊσαν έπϊ τούτοις διαταγήν μου νά 
μή έπιτρέψηιε νά ύποβάλλωνται είς ταλαιπωρίας και καταπιέσεις οι 
ραγιάδες τών Σφακίων και είς πληρωμήν μουρουριέ, όταν ουτοι θελή- 
σουν νά μεταφέρουν είς τήν έπαργβαν των τά ϋπ’ αυτών έξ άλλων έπαρ- 
χιών αγοραζόμενα καί διά τάς άνάγκας των προοριζόμενα σιτηρά.

Οϋτω γινώσκετε καί εις το ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή 28 Ζηλκααδε 1175"1.

Ίσλαμπόλ ““

36.
Κώδ. 8ος, (3ος) σ. 391.

Άπευϋύνεται προς τον Μουχαφίζην τοϋ Χάνδακος καί τούς Ίερο- 
δίκας τοϋ Χάνδακος, τών Χανιών καί τής Ρεθύμνης.

Γενέσθω ύμιν γνωστόν διά τοϋ παρόντος αυτοκρατορικιιϋ μου φερ
μανιού δτι ό Μεχμέτ, αυξηθεί η αύτοϋ ή περιωπή, νόμιμος Καϊμακά
μης 818 τοϋ Μουτεβελή τών εν τή νήσω Κρήτη καί είς τά σαντζάκια 
τοϋ Χάνδακος, τών Χανιών καί τής Ρεθύμνης ευρισκομένων βακου- 
φίων τοϋ ίδρυτοϋ άγαθοεργών ’ιδρυμάτων άειμνήστου Γαζή Χουσειν 
Πασά, δι’ άναφοράς του άπευθυνθείοης προς τό αύτοκρατορικόν μου 
διβάνιον καθιστά γνωστόν δτι μολονότι οι ραγιάδες τών βακουφικών 
αυτών χωρίων άνέκαθεν διοικοϋντο, συμφώνως προς τό έκδοθέν Χάτ 
Χουμαγιούν’“7 καί συνωδά προς τάς διατάξεις τής χορηγηθείσης είς αυ
τούς ελευθερίας, δεν έπετρέπετο δε εις τούς’Ιεροδίκας καί τούς άξιωμα- * 8

*") Διαμετακομιστικά τέλη Βλ. Pakalin ένλ. Mururiyye.
8“) 10 Ιουνίου 1762 μ. X.
*“) Βλ. ύποσ. 263.
,1β) ΈνταϋΟα μέ τήν έννοιαν τοϋ τοποτηρητοΰ, αντιπροσώπου. 
8Π) Θά πρόκειται μάλλον περί τοϋ εγγράφου 31.
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τούχους ή και?' οίονδήποτε τρόπον άνάμιξις καί έπέμβααις είς τάς υπο
δέσεις αυτών, εν τούτοις από τινων ετών οί έκάστοτε Διοικηταί καί 
Ίεροδίκαι, παρά τάς διατάξεις της χορηγηδείαης είς τους ραγιάδες 
τούτους ελευδερίας, επεμβαίνουν και αναμιγνύονται εις τάς υποδέσεις 
αυτών, γινόμενοι οϋτω πρόξενοι δημιουργίας άνωμαλιών είς τδ βακού- 
ψιον, εις την μείωσιν και φδοράν τών προϊόντων και προσόδων του 
καί είς τον διασκορπισμόν καί άφανισμόν τών ραγιάδων του. ’Επειδή 
δέ αΐτεΐται ουτος όπως έκδοδή ιερά μου διαταγή δι’ ής να διατάσαων- 
ται αί εν τή νήσω άρχαί δπως ένεργοϋααι συμφώνως προς τάς διατά
ξεις της χορηγηδείσης ελευδερίας μη επιτρέψουν είς ούδένα την δημι · 
ουργίαν άντιδέτων πράξεων, ίγένετο ώς εκ τούτου ερευνά είς τά εν τώ 
αυτοκρατορικω λογιατηρίφ φυλασσόμενα βιβλία τής υπηρεσίας τών δύο 
Ιερών πόλεων, όπόδεν κατεχωρίσδηπαν είς τό περιδώριον τής ύποβλη- 
δείσης αΐτήαεως τά κάτωδι:

Τά είς τά σαντζάκια τοΰ Χάνδακος, τών Χανιών καί τής Ρεδύ- 
μνης νήσου Κρήτης κείμενα βακούφια τοΰ αειμνήστου Γαζή Χουαεΐν 
Πασά, όντα έκ τών βακουφίων τών άνηκόντων είς τάς δύο Ιεράς πό
λεις, τυγχάνουσιν από παλαιοτάτων ετών καδ’ ολοκληρίαν έλεύδερα πά- 
αης επιβαρύνσεως, καταβάλλοντα κατ’ αποκοπήν τινα φόρον, ώς ϋπα ■ 
γόμενα είς την κατηγορίαν τών σουλτανικών αφιερωμάτων καί τών Μ. 
Βεζυρών. Άφ’ ου δε καταβάλουν άνελλιπώς οί ραγιάδες τών περιφε
ρειών τούτων είς τους Βοϊβόδας των819 την συμφώνως προς τό βιβλίον 
καί τούς κανονισμούς, ίπιβληδεΐααν είς αυτούς Ιεράν δεκάτην, τά κε- 
κανονισμένα δοσίματα, τον φόρον αδικημάτων καί Εγκλημάτων, τον 
γαμήλιον φόρον, τον φόρον χαρμοαύνου αγγελίας διά τον δοΰλον καί 
την δούλην, τον δεσποτικόν φόρον καί τούς λοιπούς άλλους φόρους, οΐ- 
τινες φέρονται έγγε)'ραμμένοι ώς έσοδα τοΰ βακουφιού τούτου, υσον- 
δήποτε ποσόν αντιπροσωπεύουν ουτοι, μικρόν ή μεγάλον, μετά την κα
ταβολήν τούτων νά μή επιτρέπεται είς τούς Μίρι - Μιράν “9, τούς 
Μιρ - Λιβά 82°, τούς Μουτεσελήμ 911, τούς Σούμπααη 332, τούς Βοϊβό- 
δα, τούς Άλάϊ Βέη’^, είς τούς κατόχους ζιαμετίων981 καί τιμαρίων921 
είς τούς Τσέρη - Μπααή 835, τούς Τσέρη - Σουρουτζουλερή,!β, τούς Τα

Συμβολή βΐς την Ιστορίαν των Σφαχίων (1645 · 1770) 317

,1β) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 1 ύποσ. τών έγγραφων. 
““) Βλ. ύποσ. 299.
"·) Βλ. ύποσ. 300.
981) Βλ. ύποσ. 301.
*”) Βλ. τήν ύπ’ άριθ·. 15 ύποσ. τών έγγραφων. 
995) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 304 ύποσ.
,84) Βλ. τήν ύπ' άριθ. 305 ύποσ.
"*) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 306 ύποσ.
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318 Νιχ. Σταυρινίίου

μίας, τούς Διευδυντάς των *Υπηρεσιών, τούς Έπόπτας, τούς ΕΙοπρά
κτορας των δημοσίων φόρων και λοιπούς άρμοδίους νά Αναμιγνύωνται 
καί επεμβαίνουν εις ιάς υποδέσεις αυτών, Νά Απέχουν δέ καί αποφεύ
γουν οί Διοικηταί καί οι 'Ιεροδίκαι από τον νά Αποστέλλουν, ανευ Α- 
ποχρώντος τίνος λόγου, μουμπαοίρηδες 821 εις τούς ραγιάδες των βα- 
κουφίων τούτων, νά μη ζητούν οί μουμπαοίρηδες δωρεάν τρόφιμα καί 
τροφός διά τά ζώα των, ούτε νά καταπιέζουν καί κατατυραννοΰν αυ
τούς μέ τοιούτου είδους Απαιτήσεις. Νά τηρούνται δέ πάντοτε αεβασταί 
αί διατάζεις τής έλευ&ερίας των, εις έκ τών ορών τής όποιας είναι, ώς 
Αναφέρεται είς την Ιν τώ περι&ωρίω καταχωριο&ειααν σημείωαιν, όπως 
εϊαπράττωνται Απαντα τά έσοδα καί οί φόροι τών βακουφίων τούτων 
έκ μέρους μόνον τού Βοϊβόδα των. ’Επί τφ τέλει oihv όπως ένεργή - 
αητέ συμφώνως προς τάς διατάξεις τής χορηγηίλείσης είς αυτούς έλευ- 
όερίας έγράφη το παρόν φερμάνιον

’Εντέλλομαι διά τού Ιερού τούτου ορισμού μου όπως ένεργούν τες 
ουμφώνως πρός την έκδοίέεΐσαν έπί τούτοις διαταγήν μου καί έχοντες 
υπ’ δψιν ότι οί ραγιάδες τών ώς εΐρηται χωρίων τυγχάνουοιν παλαιό- 
ϋ·εν έλεύ&εροι πάσης έπιβαρύνοεως, καταβάλλοντες μόνον κατ’ Αποκο
πήν τινα φόρον καί ότι Απολαμβάνουοιν πλήρους έλευ&ερίας, δέον ώς 
έκ τούτου νά διοικούνται έκ μέρους τών ζαμπίτηδων128 αυτών Αφ’ 
ον δέ εϊσπραχ&ώσιν παρ’ αυτών, ουμφώνως πρός τούς ϊαχύοντας 
κανονισμούς καί τό σχετικόν βιβλίον καί καϋ·’ δν τρό;ιον άνέκα&εν είσ- 
ποάττονται οί ύπ’ αυτών δφειλόμενοι φόροι καί τά δοσίματα αυτών, 
μή έπιτρέψετε είς ούδένα έκ τών διοικητικών υπαλλήλων ή είς Αλλον 
εξω&εν νά έπεμβαίνη, παρά τάς κειμένας διατάξεις, είς τάς ύποΆέοεις 
των καί νά καταπιέζη αυτούς.

Ούτω γινώσκετε καί είς τό ιερόν μου σύμβολον πιστεύετε.
Έγράφη τή 25 Σιαμπάν 1176 32β.

Έκ τής περιφρουρήτου Ίσλαμπόλ880

37.
Κώδ. 42ος, σ. 59.

Ό ταπεινός θεράπων Ιεροδίκης τού Χάνδακας ευλαβώς υποβάλλει 
πρός την αυτού έξοχότητα : * ***)

,2·) Βλ. τήν ύπ’ άριθ. 307 όποσ. 
,,τ} Βλ. τήν ύπ" άριθ. 242 όποσ.
***) Βλ. τήν ΰπ’ άριθ·. 94 όποσ. 
»»·) 28 Φββρουαρίου 1763 μ. X. 
,|0) Βλ. τήν ύπ* άριθ·. 263 όποο.
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Συμβολή είς χήν Ιστορίαν ιών Σφακίων (1645 - 1770) 819

Σννωδά προς τάς άπευθυνθείαας, βάσει ζοϋ προεκδοθέντος Χάτ 
Χονμαγιονν *'*, δύο αντοκραωρικάς διαταγάς προς τον έξοχώτατον, 
φιλενσπλαγχνον και έλεήμονα Σεραακέρην τής νήσον Κρήτης και Μου- 
χαφίζην τον Χάνδακος ΧαμΙτ Χαμζα Παοαν ssi τέως Μ. Βεζύρην, είς 
τάς όποιας άναφέρεται ότι οι ραγιάδες τής έπαρχίας Σφακίων καθ' ο 
υπαγόμενοι είς τό βακονφιον τοΰ εις τάς αιωνίους μονάς επαναπαυό
μενου αειμνήστου Γαζή Χουοεϊν Πασά, τυγχάνοναιν έκ των ραγιάδων 
των προαηρτημένων εϊς τάς δύο Ιεράς πόλεις καί ότι οφείλουν οντοι 
διά την Ιτησίαν εισφοράν τον Ίεροϋ Δώρου διάφορα υπόλοιπα παρελ- 
θουσών χρήσεων, ήτοι από τάς εισφοράς τών ετών 1172833 κα'ι 1173,3i 
ώς και τών ετών 117 5 385 και 1177,ae τό συνολικόν ποσόν τών 14500 
γροσίων ώς καί ολόκληρον την εισφοράν τον έτους 11763,1 καί ότι δέον 
έξάπαντος νά παραδοθώσι τά καθνστερούμενα ποσά ταΰτα έντός ολί
γων ημερών είς τον ώς εΐρηται έξοχώτατον Πασάν, ονμμορφονμενοι 
προς ταϋτα, προσεκαλέααμεν, άμα τή ελεύσει είς τό Διβάνιον τοΰ Χάν
δακος τοΰ άποσταλέντος έκ τής Βασιλευούσης τζοκαντάρη ,ss, τον τέως 
Δεφτερδάρην τής Κρήτης Άχμέτ έφένδην καί προσηγάγομεν μερικούς 
έκ τών ραγιάδων τής έπαρχίας Σφακίων, οΐτινες έρωτηθέντες οχετι- 
κώς προς τά καθυστερούμενα υπόλοιπα κατέθεσαν παρουσίφ πάντων 
τών παρισταμένων τά άκόλονθα :

*Ότι τό ζηιονμενον παρ’ αυτών έσοδον τον Ίεροϋ Δώρου τοΰ έτους 
1172 είσπραχθέν κατά τό ίδιον έτος διά χειρός τοΰ είς όν άνετέθη ή 
εΐσπραξις είσπράκτορος καί τών κολτζήδων 389 τοΰ τότε Δεφτερδάρη τής * 9

,·1) Βλ. ύποσ. 317.
*") Μ. Βεζύρης έπί Σουλχάν Μουσταφά Γ , παυθείς χό 1763. Διετέλεσε 

δίς Πασάς χοϋ Μ. Κάστρου καί Σερασκέρης (αρχιστράτηγος) Κρήτης τό 1763 
καί 1766. Σημειοΰται είς τόν ανέκδοτον κατάλογον ίών Πασάδων τού Μ. Κά
στρου, Γ. Ν ι κ ο λ ε ι ά κ η ΰπ’ αΰξ. άριΰ·. 56 «Χαμίτ Χαμουζας» καί ΰπ’ άριΟ. 
58 «πάλιν 4 Χαμίτ Χαμουζας». Βλ. περί αΰτοΰ Τ.Α.Η., Κώδ. 8ος, σ. 340, 402, 
417, 433, Κώδ. 9ος, σ. 188, 301, Κώδ. 12ος, σ. 197, 237. Πρβ. Hammer, 
4ος σ. 490, 530, 531, 539, 510 καί 541, δπου άναφέρεται ότι διετέλεσε καί 
Πασάς Χανιών, δέν γίνεται δμως μνεία τούτου έν ιφ καταλόγιρ Γ. Κ α λ α ϊ- 
σ ά κ η.

»»') 1758 μ. X.
9'*) 1759 μ. X.
”*) 1761 μ. X.
··*) 1763 μ. X.
·*') 1762 μ. X.
***) Κλητήρ τών ‘Ανακτόρων χρησιμοποιούμενος δι’ εξωτερικός υποθέσεις.
*") Τελωνοφύλαξ, δασοφύλαξ, δργανον τής τάξεως, είσπράκτωρ. Άργότε- 

ρον ή ονομασία αυτή έδόάη είς τά όργανα τά έντεταλμένα τήν δίωξιν χοϋ λα
θρεμπορίου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:53 EEST - 54.161.213.156



320 Νικ. Σταυρινΐδου

Κρήτης Άχμέτ Έφένδη, παρεδόϋη είς αυτόν τον ίδιον Δεφτερδάρην, 
"Οοον αφορά είς το έσοδον των ετών 1173 και 1175 είπον οντοι ότι 
και τούτο είσπραχίΐέν υπό των εντεταλμένων υπό του τότε Δεφτερδάρη 
και νυν ένταύόα παριοταμένου ετέρου Άχμέτ έφένδη, είσπράκτορος 
Έλχάτζ Μουσταφά, τοΰ ’Αγά τον σώματος των Ξένων’40 και των κολ- 
τζήδων τον, παρεδόϋη και τούτο εις αυτόν τον ίδιον τον Δεφτερδάρην. 
’Ομοίως και τό έοοδον τον έτους 1177 είσπραχϋεν υπό άνϋρώπων τοΰ 
ίδιου Δεφτερδάρη παρεδόϋη εις αυτόν. Ή ύπ’ αυτών καταβολή πάν
των των εσόδων τούτων κατεδείγβη εκ των εις χειρ ας των ευρισκομέ
νων έξοφλητικών αποδείξεων δεόντως υπογεγραμμένων και έσφραγι- 
αμένων.

Κατόπιν τούτων έξηκριβώϋη ότι αί είσφοραι τον ’Ιερού Δώρου 
των ετών 1173, 1175 και 1177 δέον νά ζητηϋώσιν από τον παρόντα 
έν τφ συμβούλια) τούτω τέως Δεφτερδάρην ’ Λχμέι έφένδην. Διά τό έ
οοδον τον έτους 1172, έδόϋη ή πληροφορία έκ τοΰ Λογιστηρίου ότι ώς 
έξακριβονται έκ τών βιβλίων τούτου τό έοοδον τούτο εύρίσκεται πράγ
ματι είς χρέωσιν τον πρώην Δεφτερδάρη έτέρου ’Αχμέτ έφένδη.

Άναφορικώς είς τά έσοδα τών έτών 1173, 1175 και 1177 έπανει- 
λημμένως έδήλωσε και ώμολόγησε ό έν τφ Συμβουλίφ τούτω παριατά - 
μένος τέως Δεφτερδάρης ότι είοεπράχϋηοαν ταΰτα υπό τών είσπρακτό- 
ρων, τών κολτζήδων και τών ανθρώπων τον. Πλήν όπως έπρόσϋεσεν 
ουτος ότι «τά χρήματα ταΰτα άπεστάλησαν προ καιρού δι’ έξόδων μου 
είς την Βασιλεύουσαν και εν μέρος έκ τούτων παρεδόίΐη όπου δει τής 
σχετικής άποδείξεως παραλαβής ενρισκομένης έκεϊσε.Διά τό μή παραδο- 
ϋέν είσέτι υπόλοιπον όπερ εύρίακεται εις χρέωσίν μου, έδωσα χρεωστι
κός ομολογίας έσφραγισμένας έκ μέρους μου, at δποιαι αίτοΰμαι όπως 
άποαταλούν προς πληρωμήν εις την Βασιλεύουσαν διά τον κλητήρος 
μου έν συνοδεία τού άποσταλέντος έκειϋεν τζοκαντάρη. Έπϊ τούτοις 
αίτοΰμαι όπως έκδοϋή σχετική ιεροδικαστική άπόφασις».

Γενομένης αποδεκτής τής προτάαεως τοΰ ώς εϊρηται Άχμέτ έφένδη 
όπως άποσταλώαιν είς την Βασιλεύουσαν at ύπ’ αυτού χορηγηϋεϊοαι 
χρεωατικαι όμολογίαι <5ta τον κλητήρος του, αυνοδεύοντος τον έκειϋεν 
άποοταλέντα τζοκαντάρη καί παραδοϋώαιν όπου δει τά ύπ’ αυτού κα- 
ϋνατερούμενα έσοδα τού *Ιερού Δώρου, αννετάχϋη ή παρούσα πράξις 
καί παραπέμπεται προς την υψηλότητα της διά τά περαιτέρω.

Tfj 26 Ρεμπιουλεβέλ 1178’*'.

*40) Garip Agasi. ’Αρχηγός τοΰ συγκροτηΟέντος έκ νεομουαουλμάνον 
στρατιωτικού σώματος.

*“) 12 Σεπτεμβρίου 1764 μ. X.
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38.
Κώδ. 9ος, (7ος) σ. 283.

Βασιλικόν Χάτ Χουμαγιουν 342
Ένεργείσθω συνωδά.

’Απευθύνεται προς τον Μουχαφίζην τοϋ Χάνδακος τέως Μ. Βεζύ- 
ρην Χαμζά ΙΙαοάν 843 , τους Μουχαφίζηδες των Χανιών και της Ρεθύ- 
μνης καί τους 'Ιεροδίκας τον Χάνδακος των Χανιών και ιής Ρεθύμνης.

Γενέσθω υμιν γνωστόν διά τής παρούοης αύτοκρατυρικής μου δια
ταγής δτι ή έκτων αωφρώνων πεπλοφόρων Μουσουλμανί δων, ή φέρουοα 
τό σεμνόν διάδηιια Φττμά, χανονμ σουλτάν, εΐη διαρκής ή άγνόιης και 
ή αρετή αυτής, έοτειλεν αΐτηοιν είς τό αύιοκρατορικόν μου Διβάνιον, 
εν τή όποια, αναφέρει δτι τυγχάνει κληρονομικά) δικαιώματι Μουτεβε- 
λίνα τοϋ εν τφ οαντζακίφ των Χανιών κειμένου βακουφιού τοϋ τέως 
αρχιστρατήγου και παππού της αειμνήστου Ραζή Χοναεΐν Πασά, δτι 
οI κάτοικοι και οΐ ραγιάδες τον βακουφιού τούτον παλαιόθεν έτύ/χα- 
νον, δυνάμει προεκδο&έντων βασιλικών Χάτ Χουμαγιουν, άπηλλαγμέ- 
νοι πάσης έπιβαρύνσεως, καταβάλλοντες μόνον τον και’ αποκοπήν έτή- 
σιον φόρον καί δτι είναι από πάσης άπόφεως έλεύ&εροι, των έκάοτοτε 
υποθέσεων των, μικρών ή μεγάλων, διακανονιζόμενων και διεξαγόμε
νων υπό του Μουτεβελή αυτών. Έν ω δε εις έκ των όρων τής χορη- 
γηθείοης είς αυτούς ελευθερίας είναι δτι δεν έπρεπεν ουτοι νά καταπι- 
έζωνται και ταλαιπωρώνται υπό τών Διοικητών και τών Ιεροδικών 
και δτι αί παλαιό&εν υφιστάμενοι έλευ&ερίαι τών ραγιάδων και τών 
κατοίκων τών είς τάς δύο ίεράς πόλεις νπαγομένων βακουφίων, έδει ά- 
νανεω&εισαι νά παραμείνουν σεβαστοί, παρά ταΰτα οί δραγουμάνοΡ" τοϋ 
Χάνδακος, τών Χανιών και τής Ρεθύμνης προφασιζόμενοι δτι «οί 
δροι τής χορηγη&είσης είς υμάς ελευθερίας άνεοτάλησαν και ότι έχο- 
μεν είς χεΐράς μας νέαν διαταγήν»84δ, δέν τείνουν ώτα ακοής είς τά 
παράπονά των, άλ,λά συκοφαντούν και διαβάλλουν αύτους είς τους Δι· 
οικητάς, τούς 'Ιεροδίκας και τους Ναΐπας και έφευρίσκοντες διαφό
ρους προφάσεις αποστέλλουν προς αυτούς, παρά τάς αύτοκρατορικάς 
διαταγάς, μουμπασίρηδεςοϊτινες δέν παύουν από τοϋ νά τους κατα- 
δνναοτεύουν και νά τους καταπιέζουν, νποβάλλοντες αυτούς είς κατα
βολήν προστίμων και άπαιτοΰντες συνάμα παρ' αυτών αδίκως και πα- 
ρανόμως διατροφήν τών ιδίων και τροφάς διά τά ζώα των. *

*42) Βλ. ΰποσ. 125.
“') Βλ. ΰποσ. 332.
*44) Kandiye ve Hanya ve Resirno tercumanlari.
*4δ) Βλ. ΰποσ. 297.
,4β) Βλ. ΰποσ. 242.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ θ. 21
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’Επειδή ή ώς εϊρηται Φατμά, χανούμ αονλτάν, διαλαμβάνει εν zjj 
αιτήσει της όπως άπό τοϋδε και εϊς το εξής πασαι αί δίκαι αυτών, αΐ 
υποθέσεις και τά ζητήματα των διακανονίζωνται διά τής ίερονομιχής 
δδοΰ μεοψ τον Καϊμακάμη 847 848 τυΰ Μουτεβελή, ονδε'ις δέ έξωθεν καί εν 
ουδεμία περιπτώσει νά αναμιγνύεται καί επεμβαίνη εις τάς υποθέσεις 
αυτών καί παρακαλεϊ ή αΐτοϋοα όπως συμψώνως προς την ληφθεΐσαν 
προ καιρόν άπόφασιν περ'ι διαφνλάξεως και διατηρήσεως τής χορηγη- 
θείσης ελευθερίας έκδοθή Ιερά αυτοκρατορική μου διαταγή, ώς ix 
τούτον, εγένετο ερευνά εϊς τά εν τφ αύτοκρατορικφ θησαυροφυλάκιο) 
φυλασσόμενα βιβλία τοϋ λογιστηρίου τής υπηρεσίας τών δύο Ιερών 
πόλεων, όπόθεν διεπιστώθησαν τά ακόλουθα : °Οτι δέον νά τηρήται Α
πόλυτος σεβασμός προς την παλαιόθεν χορηγηθεισαν ελευθερίαν είς τά 
βακούφια τά έξαρτώμενα εκ τών δύο ιερών πόλεων, καθ’ δν δε τρόπον 
διωκήθησαν ταϋτα μέχρι σήμερον οντω νά διοικώνται ίν ίλενθερία 
άπό τους Βοϊβόδας των3*”. Μετά την καταβολήν δέ υπό τών κατοίκων 
των τών δυνάμει αύτοκρατορικών διαταγών Ιπιβληθειοών εϊς αυτούς 
δοσιμάτων και τοϋ κεφαλικοΰ φόρου, άς προσέξουν, άς προσέξουν849 
οί είαπράκτορες νά μή ζητούν άπό τους κατοίκους και τούς ραγιάδες 
τών βακουφίων τούτων, διότι δήθεν τά υπαγόμενα εϊς τάς δύο Ιεράς 
πόλεις βακούφια έγιναν μαλικιανέδες 85°, δόσιμον δι’ υποδοχήν τών 
Πασάδωνδόσιαον διά κοινοποίησιν χαρμοσύνου είδήσεως, άμοιβήν 
διά τον μουμπασίρην 851, εισφοράν διά προμήθειαν σιτηρών, είσφοράν 
διά την επίπλωαιν τοϋ Σεραγίου, νά μή έκτελοϋν Αγγαρείας, να μή κα
λώ ν τα ι ούτε προσάγωνται είς τον Χάνδακα διά μπούγιούρουλντί τού 
Πασά και νά μή υποβάλλονται είς πρόστιμα. °Οταν δε έχουν υποθέ
σεις Ιεροδικαστικής φύσεως ή υποθέσεις και ζητήματα ιδιωτικής φύ- 
σεω; νά Ικδιχάζωνται ταϋτα έπι τύπου διά μέσου τοϋ Βοϊβόδα αυτών 
κ ιι νά διοικώνται υπό τοϋ Βοϊβόδα των, έν τφ πνεύματι τής χορηγη- 
θείσης είς αυτούς ελευθερίας. Έν έν'ι λόγω οί Διοικηταί, οί Ίεροδι- 
κααται και πάντες οί άνθρωποι οί ζώντες καί οί μέλλοντες νά ζήαουν 
όγείλουν νά Απέχουν καί νά προφυλάσσωνται από πάσης ενεργείας και 
πράξεως Αντικειμένης είς τούς όρους τής έλευθερίας των. Είναι ένθερ
μος καί διακαής αύτοκρατορική μου επιθυμία όπως συνεχισθή καί δια- 
τηρηθή καί νΰν ή παλαιόθεν υφιστάμενη ελευθερία είς τά Ικ τών δύο

947) Βλ. ύποσ. 316.
848) Βλ. ύποσ. 1 τών εγγράφων.
849) Zinhar ve zinhar. Πρός περισσότερόν έπίτασιν ή λέξι; αύτη επανα

λαμβάνεται δις έν τφ τοιιρκικφ έγνράφψ.
,δ0) Βλ. ύποσ. 297.
*“) Βλ. ύποσ. 244.
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ιερών πόλεων έξαρτώμενα βακούφια. Έάν δέ εΰρεδούν άτομα τινα μη 
νπακούοντα και μη σνμμορφούμενα είς ταύτα, καταπιέζουν Si και τα
λαιπωρούν τούς δυστυχείς ραγιάδες και δεν αναγνωρίζουν την χορηγη- 
δειααν εις αυτούς ελευδερίαν, λέγοντες εις αυτούς «τά έκ τών ιερών 
πόλεων έξαρτώμενα βακούφια έγιναν μαλικιανέδες καί δεν υπάγονται 
πλέον είς τάς ίεράς πόλεις και κατά συνέπειαν δεν απολαμβάνετε πλέον 
καμιιίας ελενδερίας» 352, παραστή δέ ανάγκη διαμαρτυρίας κατ’ αυτών, 
άς είναι βέβαια τά άτομα ταντα δτι δά τιμωρώνται ανοτηρώς απ’ εν- 
δείας διά της ιεροί ομικής όδοΰ. Έπί τφ τέλει δδεν όπως ενεργήτε 
συμφώνυτς προς ταϋτα και είς ένδειξιν δτι η παλαιόδεν χορηγηδεισα 
είς αυτούς έλευδερία άνενεώδη καί εδεωρήδη διατηρητέα, έκοσμήδη ή 
παρούσα αύτοκρατορική μου διαταγή διά τού κραταιοΰ μου αύτοκρα- 
τορικοΰ χατίου, κατεχωρίσδη δέ εν τώ περιδωρίω τής αίτήσεως τής 
Φατμά, χανούμ σονλτάν, ή εκ τού αύτοκρατορικοϋ μου διβανίου έκδυ- 
δείσα λεπτομερής εισηγητική έκδεσις είς το λογισιήριον τής υπηρεσίας 
τών δύο Ιερών πόλεων. ΈπΙ τώ τέλει δδεν δπως διακανονισδή ή υπό
δεσις αν τη ανμφώνως προς τήν ανωτέρω άναφερομένην εισηγητικήν 
έκδεσιν συνειάχδη τδ παρόν αύτοκρατορικόν μου φερμάνιον.

’Εντέλλομαι άμα τή λήγει τού ιερού τούτου ορισμού μου δπως ενερ- 
γούντες ανμφώνως προς τήν έπί τούτοις έκδοδεϊσαν διαταγήν μου καί 
έχοντες νπ δψιν δτι τά χωρία τά υπαγόμενα είς τά τοιούτου είδους 
βακούφια τυγχάνουν άπηλλαγμένα από πάοης έπιβαρύναεως, καταβάλ- 
λοντα μόνον τον παλαιόδεν καδορισδέντα ετήσιον κατ’άποκοπήν <γάρον, 
φροντίσατε νά σέβεσδε τήν παλαιόδεν χορηγηδεΐσαν είς αυτά έλευδε- 
ρίαν, καδ’ ον δέ τρόπον διφκήδηααν καί έξασκεΐται είς αυτά ή εξου
σία μέχρι σήμερον, ουτω νά ουνεχισδή έξασκουμένη αύτη διά μέσου 
τού Βοϊβόδα αυτών βάσει τής χορηγηδείσης είς αυτά ελενδερίας. At 
υποδέσεις καί τά ζητήματα αυτών νά διακανονίζωνται διά μέσου τού 
έκάστοτε Καϊμακάμη τού Μουτεβελή καί νά μή έπιτρέψητε είς τούς 
δραγουμάνους ή είς άλλον τινά εξωδεν νά επεμβαίνουν καί προβαίνουν 
είς ενεργείας άντιβαινούσας τούς ορούς τής άνεξαρτησίας αυτών.

"‘’I Δέον νά σημειωΟή δτι παρά ιά υπό του ΆΟ. Ύψηλάντου γραφόμενα 
περί μετατροπής τών έκ τών δύο ιερών πόλεων έξαρτωμένων βακουφίων (χα- 
ρεμέϊν) είς μαλικιανέδες (βλ. ϋποσ. 100), φαίνεται δτι χάρις είς τήν έπέμβασιν 
τής «προστάτιδος» Φατμά χατούν, χανούμ σουλτάν, δέν ϊοχυσεν ή άπόφασις 
αΰτη δια τό βακούφιον τών Σφακίων. "Ο ίδιος Ύψηλάντης επανερχόμενος έπί 
τοϋ ίδιου θέματος λέγει : Άλλ’ έπί τοδ 2ουλτάν Άπχουλχαμίχη (διαδόχου τού 
έκδόσαντος τό παρόν έγγραφον Σουλτάν Μουσταφά) άνενεώθη πάλιν τό ότζάκι 
(τό τάγμα) χών παλχαχζήδων, άνενέωσε καί ό γιαζιχζής πάλιν χά πρώτα καί έδό- 
θη καί ή έξουσία χφ κιξλάρ - άγασή. (Βλ. Ύψηλάντην σ. 723).
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324 Νικ. Σταυρινίδου

Οντω γινώσκετε καί εις το Ιερόν μου ούμβολον πιστεύετε. 
Έγράφη τη 3(1 Ζηλχιτζε τον έτους 1178 858

"Εκ της περιφρουρήτου Ίσλαμπόλ854 
Έλήφθη τη 11 Μονχαρέμ 1179 856

39.
Κώδ. 9ος, (7ος) σ. 302.

Οί εκ τών ραγιάδων τής επαρχίας Σφακίων, υπαγόμενης είς τά έν 
τή νήσφ Κρήτη τής Μεσογείου Θαλάσσης βακούφια τον αειμνήστου 
Γαζή Χουσεϊν Πασά, Νικόλας Παπαδάκης, νιος Παπά Γιάννη, Γεώρ- 
γης Παχύς, Τζιζμετζή Δημήτρης, Τσιλιμικάκης, Βαρδής Κοντογιαννά- 
κης, Καμαλάκης, Γεώργης Γιβρέκ, Γερολουλούδης, Μανώλης νίός 
Ρούπη, Καπειάν Νικολάκης, Γιαζιτζή Δαμούλης, Γεώργης Παλακον- 
μάκης, Πιρίλος Μπερναρδάκης, Κώνοταντής Βουτζάκης, Χαμάλ Στρα- 
τής Τσουπάκης, Κωνστανιής Καραμεοάκης, Γεώργης Γλυμενάκης Τζιζ- 
μετζής, Σταμάτης νίός Νικολάκη καί λοιποί άλλοι γνωστοί φόρου υπο
τελείς, προσελθόντες είς το Ίεροδικαστικδν Συμβούλων κατέθεσαν οΐ- 
κειοθελώς έκαστος Ιδιαιτέρως, επί παρουσία τον νπίρ ον το έγγραφον 
τούτο εν ένεργεία Δεφτερδάρη τής Κρήτης έκλαμπροτάτον Ίβραχίμ 
έφένδη τά ακόλουθα :

’Αναλαμβάνομεν την ευθύνην όπως άποατείλη ό Δεφτερόάρ εφέν- 
δης δΓ ήμών προς τον Κετχουντάν του Καστελλίον μας Δαακαλογιάν- 
νην, φόρου υποτελή, τά 1439 δελτία τον κεφαλικον μας φόρου τριών 
κατηγοριών τοΰ παρόντος έτους 1179 sie. Δηλονμεν ομοίως διι άνεθέ- 
σαμεν καί ενεπιστενθημεν είς τον ώς ειρηται φόρου υποτελή Γιάννην 367 
την Ανελλιπή εΐαπραξιν καί σνγκέντρωσιν τον κεφαλικον φόρου τοΰ ώς 
ανω άναφερθέντος έτους, άνερχομένου εις 2310 γρόαια, τήν εισφοράν 
τιϋ 'Ιερού Δώρου διά τό ίδιον έτος 5000 γρόσια, τον μουκατάν τού 
έτους τούτον ανερχόμενον είς 1000 γρόσια καί το καθνστερούμενον 
ποσδν τών 1051 γροσίων καί 14 παράδων από τήν εισφοράν τοΰ Ίε- * *

*68) 13 Μσΐου 1765 μ. X.
*54) Βλ. ύποσ. 263.
5“) 19 Ιουνίου 1765 μ. X.
·”) 1765 μ. X.
,ί?) Δηλαδή είς τόν Δασκαλογιάννην, τόν αρχηγόν τής Έπαναστάσεως τοΰ 

1770.
558) Τής Ιδίας λέξεως έγένεχο χρήσις είς τό περί τοΰ καθορισμού χής ενιαυ

σίου εισφοράς τών 5000 γροσίων (βλ. έγγραφον άριΟ. 10), ενταύθα όμως μέ 
τήν έννοιαν τής δέκατης τών υπό τών Σφακιανών παραγομένων προϊόντων, τού 
φόρου αιγοπροβάτων καί λοιπών άλλων εισφορών. (Βλ. σχετ. ύποσ. 10 τής ει
σαγωγής).
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ρον Δώρου τον προηγουμένου έτους 1178359, ήτοι τό ολον 9361 γρο- 
σιπ καί 14 παράδες. ’Εάν δε άμελήση ή παράλειψη την εϊσπραξιν καί 
σνγκέντρωσιν τον ποσού τούτον ό ώς εΐρητ,αι φόρου υποτελής Γιάννης 
και έπέλθη ζηαία τις λόγω καθυστερήσεως η αναβολής και μη εγκαί
ρου καταθέσεως καί πληρωμής τούτον, άναλαμβάνομεν ημείς άλληλεγ- 
γύως καί ύποσχόμε6α νά καταβάλ.ωμεν ολόκληρον τό ποσόν τούτο εγ
καίρως καί ανελλιπώς δΓ ίερονομικής έγγυήσεως, καθιστάμενοι εγγνη- 
ταί δ είς διά τον άλλον.

Μετά τήν Ιερονομικήν έπικύρωσιν τούταιν, κατεχωρίσθη τή αιτήσει 

τό παρόν ενταύθα τή 7ν Ρεμπιουλεβελ τον έτους 1179 36°.
Οί μάρτυρες : Ό Κετχονντάς των τσαούσηδων Έλχάτζ Άλή ’Αγάς, 

’Αβδουρραχμάν ’Αγάς Κετχονντάς των Γερλήδων, ’Αχμετ ’Αγάς Τσα
ούσης των Τζεμπετζήδων, ’Ισμαήλ έφένδης γραμματείς τον 'Ιεροδι
κείου, Σαατζή Ζαδ'ε Μεχμέτ έφένδης, Μουσταφά Τσελεμπής άρχικλη- 
τήρ κ.λ.π.

Συμβολή είς τήν Ιστορίαν των Σφακίων (1645 ■ 1770)

Κώδ. 12ος, σ. 288.
40.

Διά τήν επί τόπου έξέτασιν τής κατωτέρω ΰποθέσεως άπεστάλη, κα
τόπιν αίτήσεως, ό διορισθείς εκ μέρους τον 'Ιεροδικείου Μεχμετ έφέν
δης υιός Μουσταφά, δστις μεταβάς είς τό κονάκιον 331 τοϋ ήδη διενθύ- 
νοντος τάς υποθέσεις τής Δεφτερδαρίας τής νήσον Κρήτης καί αντιπρο
σώπου τον Δεφτερδάρη καί έκτελονντος τά καθήκοντα τοϋ Ρουζναμε- 
τζή3β9 είς τό λογιστήριον τής υπηρεσίας ταύτης, διακρινομένου είς τάς 
υποθέσεις τον καλάμου καί τής γραφίδας, έκλαμπροτάιου Σαλήχ εφέν- 
δη, συνεκάλεσεν επί παρουσία πλείσιων Μουσουλμάνων Ίεροδικαατι- 
κόν Συμβούλων ενώπιον τοϋ όποιου παρουσιασθείς δ Σγονρομάλλης 
Νικολός35Β, φόρου υποτελής, προσερχόμενος ώς άντιπρόαυιπος όλων 
των κατοίκων καί μέ τήν ιδιότητα τον Κετχονντά834 τοϋ Καστελλίου 
των Σφακίων, νπαγομένου είς τά εκ των δύο ιερών πόλεων εξαρτώ μέ
να βακούφια τον έν κνρίω αναπαυθέντος αειμνήστου Γαζή Χουοεΐν 
ΙΙασά, κατέθεσεν αυτοπροσώπως <5ίά τον εαυτόν του καί ώς αντιπρό
σωπος τών οννεπαρχιωτών του, επί παρουσία τοϋ υπέρ ον τό έγγρα
φον τούτο προμνησθέντος Σαλήχ έφένδη τά ακόλουθα ; *

*59) 17 64 μ. X.
*30) 13 Αύγουστου 1765.
861) Μεγάλη οικία.
»β>) Βλ. ΰποσ. 169.
*68) Αδελφός τοϋ αρχηγού τής Έπαναστάσεως 1770 Δασκαλογιάννη.
*61) Προέδρου τής επαρχίας τών Σφακίων.
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326 Νιχ. Σταυρινίδου

«Δηλώ δτι κατά την ϋεώρησιν των λογαριασμών μας μεά' δλων 
των γραμματέων τον λογιστηρίου άπεδείχάη δτι εκ του διά το έτος 
1181,ai, ώς συνήθως, καταβαλλόμενου καΰ' έκαστον έτος έκ μέρους 
τών ραγιάδων της επαρχίας μας κατ' αποκοπήν ποαοΰ τών 5000 γρο- 
σίων δεν κατεβλήέλη ϋφ' ημών ούτε έν ααπρον η οβολός τις εϊς τον ά- 
ποβιώααντα Δεψτερδάρην τής Κρήτης Μεχμετ έφένδην, ώς καί εις τον 
διευΟννοντα σήμερον την Δεφτερδαρίαν Σαλήχ έφένδην, αλλά παραμέ
νει ολόκληρον τδ ποσδν τούτο εις χρέος τών ραγιάδων τής έπαρχίας 
μας. ’Υπόσχομαι δτ%ν καί εγγυώμαι εϊς τον ώς εΐρηται Σαλήχ έφέν
δην δπως, εϊσπράττων καί σνγκεντρώνων το ποσδν τούτο τών 5000 
γροσίων του 'Ιερού Δώρου, τδ παραδώσω εϊς αυτόν τούτον καί έξο- 
φλήσω οντω την οφειλήν μου».

Μετά την έπί τόπον καταγραφήν πάντων τούτων υπό τού άποστα- 
λέντος έκ μέρους τού ’Ιεροδικείου προαναφερ&έντος Μεβλάνα‘"’, άνέ- 
φερεν οντος καί ήμϊν ταύτα αμα τη έπιστροφή του εϊς τδ Ίεροδικεϊον 
συνοδευομένον καί ύπδ άλλων έμπιστων τής υπηρεσίας καί κατεγράφη- 
σαν τή αΐτήαει ώδε τή 4 τού μηνδς Ρετζέπ τού έτους 1181se!.

ΟΙ μάρτυρες: Ό διακεκριμένος μεταξύ τών ομηλίκων του Μου- 
τεβελής τού βακουφιού τού Φαζίλ ' Αχμέτ Πασά, Έμίν έφένδης, γραμ- 
ματενς τής υπηρεσίας τού Ρονζναμέ, Χονσεΐν έφένδης, γραμματευς τής 
Οϊκονομικής ’Υπηρεσίας> Μοναταφά έφένδης ν’ιδς Σεϊχ Μεχμετ έφέν- 
δη, μόνιμος αρχηγός τών υπηρετών τού Μοναταφά 'Αγά, Όσμάν έφέν
δης γραφενς τής αποθήκης τού Δημοσίου, Γιουσούφ 'Αγάς, Καρά Ίμ- 
πραχίμ 'Αγάς έμπορος κ.λ.π.

41.
Κώδ. 133ος, σ. 270.

Μετά τήν διανομήν τής περιουσίας τού πρδ καιρού άποΰανόντος 
Παπά Κωναταντή υίού Ρεώργη, έκ τής έπαρχίας τών Σφακίων, ήτις 
άνελόγησεν εϊς τήν σύζυγον αυτού Παπαδιάν τδ γένος Πόλου, εϊς τήν 
μητέρα του Σοφούλαν, εϊς τδν ανήλικον υίόν του Γεώργην καί εϊς τήν 
ανήλικον θυγατέρα του Σοφούλαν, ένεφανίσϋη ένώπιον τού έν τφ αε· 
ραγίφ συγκλη&έντος Ίεροδικαστικού Συμβουλίου δ Περουλιός, πληρε 
ξούσιος έπίτροπος έκ μέρους τών ώς άνω μνημονευ&ειαών, ήτοι τής 
συζύγου καί μητρδς τού άποΰανόντος καί έκ μέρους τών ανηλίκων τέ
κνων του, τών όποιων τυγχάνει ϋ·εΐος, καί κατέύεαεν έπί παρουσίμ *

·“) 1767 μ. X.
*δβ) Κύριος, δ κύριός μας, ένιαΰΟα μέ τήν Ιννοιαν τοΰ υπαλλήλου χοΰ 

Ιεροδικείου.
«”) 15 Νοεμβρίου 1767 μ. X.
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Συμβολή είς την Ιστορίαν των Σφακίων (1645 ■ 1770) 327

τού παπά Στεφάνή υιού Κωνσταντή, κατοίκου τον χωρίου Μάκρη Σί- 
βα 898 τής έπαρχίας Πυργιωτίασης τά ακόλουθα :

Προ ένδεκα μηνών άπό τής ήμερομηνίας τον παρόντος εγγράφου, 
καϋ’ ήν στιγμήν δ παπά Κωνσταντής σννέτρωγεν εν Μακρή Σίβα με
τά του παπά Στεφάνή, ό τελευταίος οντος έτραυμάτισε μέ μίαν σού
βλαν τον παπά Κωνσταντήν εις τό μάγουλών του καί έπειτα του έδωσεν 
ένα λάκτισμα είς την κοιλίαν του. ’Επειδή εξ αιτίας τον τραύματος 
καί τοΰ λακτίσματος τούτου άπεϋανεν δ ώς ειρηται παπά Κωνσταντής, 
ώς εκ τούτον αίτονμαι όπως εξετασϋή ή υπόδεσις αν τη καί έπιβληϋή 
είς τον φονέα ή υπό τον 'Ιερόν Νόμον επιβαλλόμενη τιμωρία.

’ Ερωτηϋείς δ ώς ειρηται παπά Στεφάνής άπήντησεν δτι «πράγματι 
έκτύπησα άκουσίως είς τό μάγουλον τον άπο&ανόντα μέ μίαν σούβλαν, 
δέν άπέΰανεν όμως οντος από τό κτύπημα τούτο, τό όποιον ούτε μώλω
πα τινά τοΰ έπροξένησε. 'Ο παπά Κωνσταντής διατελών εν πλ.ήρη υγεία, 
καί άφ’ ον διέμεινεν έπί δεκατέασαρας ημέρας είς τό χωρίονμας, άνεχώ- 
ρηαεν εΐτα είς τό χωρίον του, όπου άσϋενήσας απέ&ανεν εκ φυσικού ϋα- 
νάτον». ΕΙς έπανειλημμένας ερωτήσεις μας άπήντησεν οντος τά ίδια.

Κατόπιν τούτον ήρωτήϋη δ πληρεξούσιος επίτροπος των κληρονό
μων δστις άπεδέχ&η τήν κατάίλεσιν ταύτην τού εναγόμενου,

’Επειδή ουδέν έν προκειμένφ προβλέπεται υπό τού Ιερού Νόμον, 
άπηγορεύϋη εις τον πληρεξούσιον επίτροπον νά άσχολήται μέ τήν διέ- 
νεξιν ταύτην. ’Επί τούτοις φέρονται ταϋτα. είς γνώοιν τής ύμετέρας 
νψηλότητος.

Tfj 25 Ζηλκααδέ 1182 *·“.

Κώδ. 11ος, σ. 10.
42.

Μετά τήν διανομήν τής περιουσίας τού πρό τίνος καιρού δολοφο- 
νη&έντος 870 Μιχάλη εκ Σφακίων, κατοίκου τού χωρίου Παναοός τής 
έπαρχίας Καινούργιου, ήτις άνελόγησεν είς τήν σύζυγον αυτού ΙΙο&ού- 
λ,αν τό γένος Γιάννη, είς τον ένήλικον υιόν του Γεώογην, εις τήν ενήλι
κον έλυγατέρα του Μαρούλαν καί είς τά ανήλικα έτερα τέκνα αυτού 
Γιαννιόν καί Ειρήνην, ένεφανίσϋησαν ενώπιον τού 'Ιερού τούτου Συμ
βουλίου ή μέν μνημονευ&εΐαα ΙΙοτΊούλα αυτοπροσώπως διά τον έαυτόν 
της καί ώς πληρεξούσιος επίτροπος των δύο ανηλίκων τέκνων της οί 
δέ Γεώργης καί Μαρούλα αυτοπροσώπως καί επί παρουσία τών Έλ- 
χάτζ Άλή υίού Αηλαβέρ Χουοεΐν, ’ Αχμέτ μπεσέ υιού Μεχμέτ, Άχμ'ετ 
μπεσέ υίού Μουσλή, Μουαταφά μπεσέ υιού Μουαλή, Μουσταφά υίού * ··*)

*“*) Piryotige nahiesine tabi Makri §iva nam kariyeae.
··*) 23 Μαρτίου 1769 μ. X.
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328 Νικ. Σταυρινίδου

Γιουσονφ, Τζώρτζη υιόν Μανούσον, Γιάννη υίοϋ Κωνσταντή και λοι
πών άλλων, των οποίων τά ονοματεπώνυμα τνγχάνουσι γνωστά, απάν
των κατοίκων τον χωρίου Πανασός, κατέθεσαν τά ακόλουθα :

«'0 ϋφ’ ημών κληρονομούμενος και δολοφονηθείς Μιχάλ.ης ενρέ- 
ϋη νεκρός εντός τον πλησίον τον χωρίου Πανασός χειμάρρου. Επειδή 
οί φονεϊς αυτόν παρέμεινον άγνωστοι, άπητήσαμεν από τους κατοίκους 
του χατρίον τούτον νά τους παρουσιάσουν, όταν δε ηγείραμεν αγωγήν 
κατ’ αυτών εδημιουργήθηοαν πλεΐσται διενέξεις και έχϋρότητες μεταξύ 
ημών και αυτών. Νυν, τη μεσολαβήσει τρίτων παρητήάημεν οϊκειοθε- 
λώς τής αγωγής μας και δηλονμεν δτι από σήμερον και είς το εξής 
ούδεμία διένεξις οϋτε αγωγή τις νφίοταται μεταξύ ημών καί εκείνων. 
Δηλονμεν επίσης δτι έξωφλήσαμεν πάσαν άπαίτησίν μας προερχομένην 
λόγφ φόρου αίματος διά τον νφ’ ημών κληρονομούμενοι’, θέλει δε 
παύσει ή μεταξύ ηβών υφιστάμενη διένεξις».

Μετά την έπικύρωσιν πάντων τούτων κατεχωρίσθη τή αιτήσει ή 
πράξις αυτή ώδε τή 27 Τζεμαζιελαχίρ τον έτους 1183'’".

Οί μάρτυρες: Σειχ Ζαδε Μολλά Σακίρ τής Κανλή Τάμπια, Ού- 
ζονν Μεχμέτ μπεσέ πρώην σημαιοφόρος, Ταστζή Σαλήχ μπεσέ του 13 
λόχου των γερλήδων, ό διακεκριμένος προύχων Μονσταφά ίφένδης, 
Ιμάμης τον τεμένους Σοφού Μεχμέτ πασά, Μαγριπλή Έλχάτζ Μεχ-

Β,°) Ώς αφορμήν τών συχνών δολοφονιών προβάλλει ό Παπαδοπετράκης 
(βλ. σ. 162) δτι έδεωροΰντο οι Σφακιανοί «άνχάρχαι καί ώς μή ύποχαχθενχες». 
Προσθετέον είς ταϋια δχι οί πεδινοί τής Κρήτης χριστιανοί, κατόπιν τής γε- 
τομένης άνακατομής τών φορολογικών δελτίων τής επαρχίας Σφακίων, είχον 
έπιβαρυνθή διά 348 δελτίων (βλ. έγγραφον άριθ. 31), πράγμα δπερ ασφαλώς 
θά καθίστα τούς Σφακιανούς μισητούς είς τούτους. Καί ή κακή συνήθεια δμως 
ένίων Σφακιανών πρός τήν κλοπήν πραγμάτων τουρκικών ή καί χριστιανικών, 
καθίστα τούτους επίσης μισητούς. Βλ. σχετ. έφημερίς «Μίνως» 'Ηρακλείου τής 
11ης Αύγούστου 1884, άριθ. φυλ. 184, δπου περίληψις αναφοράς «πρός χήν 
Γεν. Διοίκησιν χών καχοίκων Καινούργιου καί Πυργιωχίσσης, φερούσης 520 6πο- 
γραφάς, δΓ ής έκδηλοδσιν δχι νεήλυδές χινες Σφακιανοί χήν επαρχίαν χαύχην πε- 
ριερχόμενοι έμπορίου ένεκα, καθισχώνχες δρμηχήριον χάς οικίας των έκεΐ έγκαχε. 
σχημένων δμοχωρίων χων Σφακιανών, παρεχόνχων αύχοϊς άσυλον, καί έκεΐθεν δρ. 
μώμενοι ληίζουσι συνεχώς χήν έπαρχίαν, φονεύουσι χοϋχον καί έκεΐνον χόν έχθρόν 
χων, άρπάζουσι χά ζώα χών δυσχυχών χωρικών, άπερ άνενοχλήχως μεχαφέρουσιν 
είς χά Σφακιά καί έν γένει παν κακούργημα διαπράχχονχες άπέρχονχαι είς χά 
ίδια διαδεχόμενοι 6π’ άλλων...... Βλ. καί «The Fortnightly Review» (έν τώ
τμήματι τών Περιοδικών τής προτασσόμενης βιβλιογραφίας). «Πας Σφακιώχης 
είναι ποιμήν καί πας ποιμήν κλέπχης» καί διι «συνεννοοΰνχο oOxot μέ χούς κρε. 
οπώλας χών Χανίων καί έμαχαίουν χάς προσπάθειας χων». Περί τοΰ κατά τών 
Σφακιανών πολέμου καί διωγμού βλ. καί Ψ ι λ ά κ η ν, τ. 3ος, σ. 153.

·’>) 11 'Οκτωβρίου 1769 μ. X.
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μετ 5Αγά τον 42»υ| Χαλήλ Τσαούς της Κανλή Τάμπια, Άλή Τααους 
τον δεξιόν τών εθελοντών Χάνδακος κ.λ.π.

43.
Κώδ. 11ος, σελ. 22.

Ευλαβώς υποβάλλει προς την εϋδαίμονα και ενκλεη ντρηλότητά της 

δ ταπεινός θεράπων τά ακόλουθα
Οι Ουλεμάδες313, οΐ Σεΐχαι87S, ol 'Ιμάμηδες 313, οί Χατίπηδες 313, 

ol Άγιάννιδες3,8 καί πλεϊστοι άλλοι κάτοικοι τής Ιεράς κα'ι ωραίας 
ταντης πόλεως καί τον φρονρίον τών Χανιών, τον άποτελοϋντος τμήμα 
τών νικηφόρων μεθορίων τής κοσμοκρατορίας μας, προαελθόντες εν 
πώμα τι εις τό * *Ιεροδικαοτικόν Συμβούλων εξέθεσαν τον σκοπόν των 
καί κατέδεσαν τά ακόλουθα:

Κατά τό παρόν ενοίωνον έτος καί μεσονντος τον ιερόν μηνός Σιε- 
βάλ311, ήγκνροβόλησεν είς τον λιμένα τών Χανιών εν πλοίον Ντούμ- 
προ313, προερχόμενον έκ Τριπολίτιδος τής Βερβερίας, διά τον όποιον 
άφίκετο εις άνθρωπος τον Πασά τής περιφέρειας ταντης κομίζων μεθ’ 
έαντον γραπτήν εκθεσιν γεγονότων προς αποστολήν εις τον εν τή βααι- 
λενονση μόνιμον αντιπρόσωπον τής Τριπολίτιδος. Έρωτηθείς ουτος 
σχετικώς μ'ε τήν αΙτίαν τής άφίξεώς τον εις Χανιά κατέθεσεν εις τό 
'Ιεροδικαοτικόν Συμβούλων τό συνελϋόν είς τό σεράγιον, τό προοριζό- 
μενον διά τους διοικητάς τών Χανιών, επί παρουσία τον σεβαστού 
Κετχονντά3,9 τον Πασά καί ημών δτι «όταν ό προ καιρόν αποστο
λείς προς τον βασιλέα τής 'Ολλανδίας εκ μέρους τον Πασά τής Τριπο- 
λίτιδος πρέσβυς Μίρι Μαχμούτ, έκ τών αρχηγών τον ότζακίου 380 τής 
περιφέρειας μας, επέστρεφε μετά τον διακανονισμόν τών εϊς αυτόν 
άνατεθεισών ύ.ιοΐλέαεων οικαδε, εϊδεν είς τον πορθμόν τον Γιβραλτάρ 
καί εντός τον αγγλικού λιμένος του Γιβραλτάρ ήγκνροβολήμένα 28 γα· 
λιόνια τών 60 τηλεβόλων έκαστον, 22 μεσαίας χωρητικότητος πλοία ο
νομαζόμενα φρεγάδες καί 4 όλμοβόλα τύπου «μπόμπα» ήτοι τό δλον

*’“) Διδάκτορες τής μουσουλμανικής θεολογίας καί τοΰ Ιεροΰ μουσουλμα
νικού δικαίου, κ. Ουλεμάδες.

,78) Ό προκαθήμενος μουσουλμανικού τεκέ (μοναστηριού δερβίσιδων).
*74) ’Ιμάμης ήτοι ό προηγούμενος, τοΰ οποίου τό παράδειγμα πρέπει νά 

μιμούνται παντες. Ο λειτουργός εν μουσουλμανικφ τεμένει, χότζας.
875) Ίεροκήρυξ έν μουσουλμανικφ τεμένει.
,,β) Πρόκριτοι, προύχοντες, προεστοί,
·77) 31 Ίανουαρίου 1770 μ. X.
*™) Ντούμπροβνικ, έτέρα ονομασία τής Ραγούζης. Ραγουζαΐον πλοίον.
*’*) Βλ. ΰποσ. 31.
,8°) Στρατιωτικόν σώμα.
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54 πλοία st)‘. 01 ήμίαεις ιών έντός των πλοίων ευρισκομένων Απίστων 
ήααν άπό το έθνος τής Δανιμαρκίας, δηλαδή από τους υποκειμένους 
είς την Ρωσίαν, και οι λοιποί Αγγλοι ναϋται από ιούς άπιστους τής 
’Αγγλίας, οΐ δε Αρχηγοί και οΐ πλοίαρχοί των ρώσοι και αί αημαΐαι 
των ρωοικαί. 'Γαΰτα πάντα διεπίατωαεν δ ώς εΐρηται πρέσβυς του Πα
σά τής Τριπολίτιδος ϊδίοις δμμασιν, δταν δε μυστικά) τφ τρόπω ήρώ- 
τησε τους σκοπούς και τάς προθέσεις των, έπληροφορήθη μετά βεβαιότη- 
τος ότι αι καταχθόνιοι προθέσεις των ήσαν νά κατευθυνθοΰν προς τάς,έν 
τή Μεοογείω Θαλάσση Ιαλαμικάς κτήσεις τον Μορέως και τήςΣούδας. 
Ό πρέσβυς άμα τή επιστροφή του είς την Βερβερίαν άνεκοίνωοεν είς 
τόν Παοάν τής περιφέρειας όσα είδεν είς τον λιμένα τοΰ Γιβραλτάρ».

Μετά την ένώπιον ημών εκθεσιν πάντων τούτων ίκ μέρους τοΰ Α
πεσταλμένου τοΰ Πασά τής Τριπολίτιδος καί καθ’ όν καιρόν ήτο οϋτος 
έτοιμος προς άναχώρηαιν είς την βασιλεύουσαν, ινα έκθεση εκεί προ- 
φορικώς καί ίγχειρίση την γραπτήν εκθεσιν προς τόν έκεϊ Αντιπρόσω
πον τοΰ ότζακίου τής Τριπολίτιδος, εφθαααν ένταϋθα, τό έν κατόπιν 
τοΰ άλλου, πολλά γράμματα Αποσταλέντα έκ μέρους γνωστών και Αξιό
πιστων έμπορων τής πόλεως τών Χανιών, ευρισκομένων είς τάς χώ
ρας τής Ευρώπης, ήτοι Από τά μέρη τής Γαλλίας, Από τήν Μασσαλίαν, 
Από τόν Τάραντα τοΰ ’Αδριατικοΰ κόλπου και άπό τά μέρη τής Κερ- 
κύρας, τό περιεχόμενον τών όποιων είναι όμοιον προς τάς έκ Τριπο- 
λίτιδος ληφθείαας πληροφορίας όσον Αφορά, είς τόν Αριθμόν καί τόν τύ
πον τών πλοίων καί ότι οί επ’ αυτών έπιβαίνοντες έλεεινοί ναϋται είναι 
κατά τό ήμισυ έκ Δανιμαρκίας καί κατά τό ήμιαν ”Αγγλοι, οί δέ πλοί
αρχοι καί αί αημαιαί των είναι ρωοικαί.

’Επειδή πάντες οί παριατάμενοι έν τώ ουμβουλίω τούτω ήτήοαντο 
όπως γνωστοποιηθούν διά κοινοποιήσεως προς τόν έξοχώτατον καί 
ευαπλαγχνικώτατον Βεζύρην καί Μουαίρην, τόν Μουχαφίζην τοΰ Χάν· 
δάκος καί έκειθεν προς τήν υψηλήν έδραν τής κραταιάς ημών βασι
λείας αί έξ Αλλεπαλλήλων πηγών γνωστοποιούμενοι καί μετ’ έπιτάαεως 
κοινολογούμεναι καί τυγχάνουσαι καθ’ όλα σύμφωνοι τρομακτικοί αυ- 
ται ειδήσεις888 καί έπειδή περιήλθε τούτο είς τήν άμεσον γνώσιν καί 
τοΰ ταπεινού θεράποντος ότι πράγματι ούτως έχει ή υπόδεσις αϋτη, ώς

8β1) Περί τοϊ> αριθμού τών ρωσικών πλοίων, τών κυβερνητών, τών πληρω
μάτων και τών τηλεβόλων αΰτών βλ. James Emerson, The History of 
Modern Greece, London 1830 a. 319 καί 359. Essais de Geographic.... 
Londres 1785 a. 217. 11ρβ. Hammer, τ. 4ος, σ. 601 καί Κ. Σάθα, 
Τουρκοκρατούμενη, σ. 480.

'·*) Jhbari muvehi§elerin.
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έκ τούτου υποβάλλει εΰσεβάστως το παρόν κατ’ αϊτησιν καί παράκλησιν 
προς την ύμετέραν φιλελεήμονα στραταρχίαν.

Έγράψη τή 18η Σιεβάλ τοΰ έτους 1183393.
Ό ταπεινός θεράπων 

ΧαφΙζ Έγιούπ
Έλήφθη τη 22 Σιεβάλ 1183 884 ’Ιεροδίκης Χανιών

Συμβολή είς τήν Ιοτορίαν τδν Σ «ρακιών (1646 - 1770) 831

44.
Κώδ. 11ος, σ. 23.

Έξοχώτατε, φιλελεήμων και φιλεύσπλαγχνε Κύριέ μας, έστω αίώ- 
νιον το κλέος καί ευδαίμων ό βίος υμών.

Οϊ υποφαινόμενοι δούλοι σας γνωρίζουν ύμΐν διά της παρούαης 
αναφοράς των δτι μεαοΰντος τού μηνός Σιεβάλ385 τοΰ παρόντος μου
σουλμανικού έτους, κατέφθααεν έκ Τριπολίτιδος τής Βερβερίας έν 
πλοιον Ντονμπρο ,8,!, έκ τού όποιου άπεβιβάαθη είς άνθρωπος τού Πα
σά τής περιφέρειας ταύτης μέ έγγραφον έκθεσιν τούΤου, έν τή όποίρ. 
άναφέρει δτι προ καιρού εϊχομεν άποοτείλει δι’ υποθέσεις μας είς την 
'Ολλανδίαν τον Μίρι Μαχμουτ ώς πρέσβυν, δστις όταν, μετά την διε
ξαγωγήν τών άνατεϋειαών αϋτώ υποθέσεων, έπέστρεφεν είς Τριπολίτι- 
δα, εΐδεν Ιδίοις όμμααιν εις τον πορθμόν τοΰ Γιβραλτάρ καί εντός τοΰ 
αγγλικού λιμένος τοΰ Γιβραλτάρ 28 πλοία τών 60 τηλεβόλων, 22 φρε
γάδας καί 4 πλοία τύπου «.μπόμπα·». Τά έν λόγφ πλοία ήααν πλήρη 
μέ στρατόν τής Δανιμαρκίας καί ”Αγγλους, έφερον δέ σημαίας ρωαικάς 
καί οϊ αρχηγοί καί πλοίαρχοί των είχον διορισθή έκ μέρους τής Ρωσίας. 
Έρωτήαας ούτος τον σκοπόν τής άφίξεώς των έπληροφορήθη δτι θά &- 
ναχωρήσονν διά την Μεσόγειον μέ πρόιΊεσιν τον Μορέαν καί την Σούδαν.

Καθ’ ον χρόνον ό άφικόμενος έκ Τριπολίτιδος άνθρωπος τού Πα
σά ήτοιμάζετο νά άναχωρήοη διά την βασιλεύουσαν διά νά ΰποβάλη 
προς τον έκεΐ μόνιμον άντιπρόσωπον τοΰ όιζακίον των 381 την έγγρα
φον έκθεσιν τού Πασά τής Τριπολίτιδος, έλήφϋηααν γράμματα έμπο
ρων τών Χανιών ασχολούμενων μέ τό έμπόριον, τά όποια έφερον πλοία 
καταφθάσαντα από τά μέρη τής Γαλλίας, από την Μασσαλίαν, από τον 
Άδριατικόν κόλπον καί άπό την Τεργέστην, τών όποιων τό περιεχόμε- 
νον είναι καθ’ δλα σύμφωνον προς τό περιεχόμενον τής ανωτέρω άνα- 
φερθείσης έκθέσεως, προς τον αριθμόν καί τον τύπον τών πλοίων, δτι * 384

*83) 3 Φεβρουάριου 1770 μ. X.
384) 7 Φεβρουάριου 1770 μ. X.
3,ί) 31 Ιανουάριου 1770 μ. X.
»83) Βλ. ΰποσ. 378.
··») Βλ. ΰποσ. 380.
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φέρουν ρωσικήν σημαίαν και δτι είναι άρτίως έξωπλισμένα και πλήρη 
στρατού 888.

Επειδή αί εξ αλλεπαλλήλων πηγών γραπταί ανται πληροφορίαι 
περί τον απόπλου των πλοίων διά την Μεσόγειον γίνονται μετ’ επιτά- 
σεως γνωοταί, ϋποβάλλομεν δ μ οφώνως προς την φιλελεήμονα καί φι- 
λεύαπλαγχνον υψηλότητά της τον αύθέντην μας πάντες ήαεΐς οι αγάδες, 
οι αρχηγοί τον σώματος των γενιτσάρων καί οι κάτοικοι τής πόλεως 
των Χανιών τήν παρούσαν ταπεινήν αναφοράν μας μέ την παράκλησιν 
δτι είναι λίαν έπάναγκες ι>α γνωστοποίησή ή τρομακτική αν τη εΧδησις 
προς τήν ύφηλήν αυτοκρατορίαν. Ευθύς δέ ώς ϋποβληθή εις τήν ύφη- 
λότητά της ή ύπόθεσις αυτή έξαιτούμεθα δπως θέληση νά καταστήση 
γνωστόν εις ήμάς τους ταπεινούς θεράποντάς της οίονδήποτε μέτρον 
ήθελε λάβει επί τής προκειμένης ύποθέσεως.

’Επί τούτοις εϊς υμάς τον έξοχώτατον, τον φιλελεήμονα καί φι- 
λενοπλαγχνον αύθέντην μας εναπόκειται νά άποφααίαη.
Ό ταπεινός θεράπων Μουαταφά, ’Αγάς των εντοπίων γενιτσάρων τοΰ 

φρουρίου των Χανιών
» » Έλχάτζ Μεχμέτ, Διζντάρης των Χανίων
» » Σειτ Άλής, αρχηγός των εθελοντών τοΰ δεξιόν

τοΰ φρουρίου τών Χανίων
■» » Μεχμέτ, αρχηγός τοΰ δεξιόν τών ξένων τοΰ φρου

ρίου τών Χανίων
» » Μουαταφά, αρχηγός τοΰ αριστερού τών ξένων τοΰ

φρουρίου τών Χανίων
» » Μουαλή, αρχηγός τών Τζεμπετζήδων τοΰ φρου

ρίου τών Χανίων 
Έλήφθη τή 22 Σιεβάλ 1183889

45.
Κώδ. 11ος, σ. 30.

’Εξοχότατε καί φιλελεήμων Κύριέ μας έσο υγιής.
Διά τής παρούσης αναφοράς των οι δούλοι ραγιάδες σας, οΐ κατοι- 

κοΰντες εις τό χωρίον Κανλί Καστέλλ καί δλοι οι ραγιάδες τής επαρ
χίας Τεμένους φέρουν εϊς γνώαιν τής εξοχότητάς της δτι πρό τίνος και
ρού εΐχεν έλθη προσωρινώς εις τό χωρίον μας χάριν εμπορίας κάποιος 
φόρου υποτελής εκ Σφακίων, εναντίον τοΰ οποίου μετά τήν έκ τοΰ χω
ρίου μας άναχώρηαίν τον καί έξωθεν τούτου επετέθησαν αδίκως διά * *

*88) Βλ. ΰποσ. 381.
*88) 7 Φεβρουάριου 1770 μ. X.
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φονικού δργάνον δ Κοτζά Όγλοϋ 'Ισμαήλ καί ο Στεφανάκης, οΐ οποίοι 
αφ’ ου τον έφόνευααν έξηφανίσΐίησαν εκ τοϋ χωρίου μας 390. Εκ των 
άνενρεϋέντων εις χεΐρας τών φονέιυν τούτων διαφόρων πραγμάτων ά· 
νηκόντων εις τον φονενΙΗντα, διαπισιοϋται μετά βεβαιότητος δτι φο- 
νεΐς τούτου είναι οι ώς εϊρηται Κοτζά Όγλοϋ ’Ισμαήλ και δ φόρου 
υποτελής Στεφανάκης. Φέροντες ταϋτα εις γνώσιν της ϋψηλότητός της 
κάμνομεν έκκλησιν είς τα φιλεύσπλαγχνα αίσίΐήματά της καί δηλονμεν 
δτι άναλαμβάνοιιεν νά πληρώσωμεν χίλια γρόσια διά τάς δαπάνας τον 
μαγειρείου οιονδήποτε βεζύρου, επί τών ημερών τοϋ όποιου δεν κατα- 
οτή δυνατή ή ονλληψις καί ή προσαγωγή τών φονέων τούτων, ή δεν 
ειδοποίησή τό Διβάνιον τον Χάνδακος περί τούτων έκ μέρους οίουδή- 
ποτε εξ ημών τών ραγιάδων η τών Μουσουλμάνων. 'Εάν δέ παρουσία* * 
οί)ή τις έκ τών συγγενών τοϋ φονευ&έντος καί έγείρη άπαίτησιν τινά 
διά τον φονευϋέντα ας μη γίνη και’ οϋδένα λόγον δέκτη ή άπαίιησίς 
τον καί ή αγωγή του.

’Επί τούτοις αίτούμείΐα την έκδοαιν Ιεράς διαταγής έκ μέρους τής 
ϋψηλότητός της, είς ήν καί εναπόκειται ή περαιτέρω ένέργεια.

ΟΙ δούλοι ραγιάδες τον χωρίου Κανλί Καστέλλ

Ίερολογιώτατε Ίεροδίκα τοϋ Χάνδακος,
'Επειδή δ 'Ισμαήλ καί δ Στεφανάκης, λησταί καί φονεις τοϋ πρό 

τίνος καιρού δολοφονηϋέντος εις τό χωρίον Καστέλλ τής επαρχίας Τε
μένους φόρου υποτελούς έκ Σφακίων έξηφανίοϋησαν, έντέλλομαι δπως 
ουλληφέΐώσιν οντοι οπουδήποτε καί έάν ενρίακωνται καί προσαχ&ώ- 
αιν είς Διβάνιον τοϋ Χάνδακος. Έπί τφ σκοπφ δέ παραδειγματισμού 
διωρίσιΐη έκ μέρους μας μονμπασίρης 30‘, δστις ΰέλει φροντίσει τήν 
πώλησιν τών ακινήτων καί σκευών τοϋ ώς εϊρηται φονέως Στεφανάκη. 
Είς τον μονμπασίρην τούτον δέον νά παραδοϋή τό άντίτιμυν τής πω- 
λήσεως τών ακινήτων καί σκευών.

Τη 11 Ζηλκααδέ 1183*98.
Ακριβές άντίγραφον τής διαταγής τού Βεζύρου

8,°) Περί τών υπό τών πεδινών δολοφονιών τών Σφακιανών βλ. ύπου. 370. 
*91) Βλ. ύποσ. 243.
*82) 25 Φεβρουάριου 1770 μ. X.

Ν. ΣΤΑΥΡ1ΝΙΔΗΣ
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