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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ, ΜΟΥΣΕΙΩ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ*

Β'. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΤΡ1ΑΡΧΕΙΟΝ

. 41

Άνχίγραφον γράμματος τοΰ Επισκόπου Κνωσοΰ Γερασίμου1 προς 
τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Σαμουήλ Χαντζερήν % διά τοΰ 
οποίου συνοδεύει εισφοράν τής Επισκοπής αυτού εις τό κοινόν 
τής Μ. Εκκλησίας, διεκτραγωδών άμα την άΰλίαν οικονομικήν 
κατάστασιν των εν Κρήτη Επισκοπών. (’Ιούλιος 1774).
ΆρπΤ. Χειρ. Μ.Η. 145. Έπί δίφυλλου κοινοΰ χάρτου μέ ΰδατίνας γραμ
μής καί ίΐυρεόν μέ στέμμα καί λέοντα, διαστ. 0,34χ0,24 μ., γεγραμμένον 
έπί των δύο πρώτων σελίδων. Τό δεύτερον φύλλον ετμή-ίΓη άνω καί κάτω 
διά τήν φακέλωσιν. Επιγραφή : τω παναγιωτάτφ αοφωτάτφ και αεβηαμιω- 
τάτφ μοι αν&ένττ] καί δεσπότ/] τω οικουμενική πατριάρχη κυρία) κυρίορ 
Σαμουήλ προσκννητώς. καί : 1774. Κατάστασις διατηρήσεως καλή. 

παναγιώτατε σοφώτατε, και σεβασμιώτατέ μοι αύθέντη και δε- 
απάτη, οικουμενικέ πατριάρχα, | την δουλικήν προσκννησιν ταπεινώς 
απονέμω τή ύμετέρα παναγιότητι, κατασπαζό | μένος τάς ίεράς χεΐρας 
αυτής καί πόδας.

/- Τήν δέ 'Ιεράν και άγίαν σύνοδον των άγιων αρχιερέων, ταπει
νούς και ευλαβώς προσκυνώ, μεγάλην χαράν | έλαβε δλον τό πτωχόν 
γένος μας, και μάλ.λιστα ημείς οι ταπεινοί δούλοι της, αρχιερείς τής 
ταλαίπωρου κρήτης, μανϋάι | νωντας τον άναβιβασμόν της και αυθις 
εις τον π(ατ)ριαριαρχικόν θρόνον. ό άγιος θεός νά τήν διαφύλαξη εις 
αυτόν άνώτε | ρον παντός ανιαρού εις έτη πολυάριθμα μετά πάσης 
υγείας και ευδαιμονίας, διά τήν τιμήν και ευπρέπειαν τον δυστυχούς 
γένους. τοιοντος βέβαια πρέπει ήμϊν άρχιερεϋς και πατριάρχης. χαι- 
ρόμεθα και εύφραινό [ μέθα κοινώς όλοι, άν καλά τεθλιμένοι και τα
λαιπωρημένοι από τάς καιρικός περιστάσεις ^ πτωχοί τε και \ άποροι 
με πάσαν δυναστείαν, πλήν τί έχομεν νά είπονμεν, δλα τά έγνωρίζομεν 
των πολλών μας αμαρτιών | απανθίσματα. έλαβον σεβασμιώτατέ 
μοι ανθέντα τάς πατριαρχικός και σεβάσμιας της έπιστολάς, δμον \ 
και τάς συνοδικός 4, και τάς μεν πρώτας ας και γεγρααμένας ’Ιανουά
ριου κ', έλαβον ’Ιουλίου ιγ'. τήν δέ \ δευτέραν ήν γεγραμμένην άπριλ- 
λίου a , ’Ιουνίου κθ'. τήν δέ τρίτην γεγραμμένην μ at ου ιε', τήν έλαβον

) Συνέχεια έκ τής σελίδος 468 τοΰ Β' τόμου.
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128 Εύμενίου Φανουςάκη

’Ιουνίου κη', μεθ* ήν απειλούσα και όνειδείζουσα με ώς αγνοτμονα και 
άπειθή. μη γένοιτο όμως \ χρίατε βασιλεύ να φανώ απειθής είς τον 
ανθέντην και δεοπότην μου, αγνώμων τε και άχάριοτος εις \ την μητέ
ρα μου την αγίαν εκκλησίαν, άλλ’ ή βραδύτης τοΰ ίρχομοΰ ενταύθα 
των επιστολών, με | απέδειξαν τοιούτον. ευθύς όμως όπου έ'λαβον τάς 
π(ατ)ριαρχικάς καί συνοδικός έπιστολάς, με δλον \ το γηρατείον και 
ασθένειας μου, έσυκώθην ευθύς καί ήλθον μέσαδ. και κατά την
προσταγήν την πανα \ γιώτητός της, και την επιταγήν τής άγιας Συνό
δου, ευθύς ένεχείρισα τά διακόσια πενήντα τοΰ εράνου “ μου | τφ έν- 
ταύθα μηκέ άρμενίω, νά τά έγχειρίση αυτόθι ό αδελφός αυτού μαρκύ- 
ζης’ άρμένιος καί αυτός, | τής παναγιώτητός της. καί ίδον όπου 
σφαλώ εδώ μέσα την πολίτζα τον. δεν ήττον όμως τής δννάμεώς | 
μου δεσπότη μου παναγιώτατε, άλλ’ ούτε ή επαρχία μου ουκώνει τοι
ούτον βάρος, επειδή άγκαλ.ά καί | φαίνεται νά είναι ή πρώτη είς την 
τάξιν, όμως είναι ή μικρότερα τής κρήτης αυτή τε καί ή τον άρκα- 
δίας, | όπου καί δεύτερα τή τάξη, εκείνος όμως όπου έκαμε την δια
νομήν, νομίζω νά τό έκαμε έχθροδώς. δεν | είμαι δεσπότη μου πανα- 
γιώτατε ούτε κλάψης ούτε φειδωλός, πλήν ή περίστασις τοΰ καιρού 
καί το γηρατείον | καί ή άσθένειαις οπού με έχουν περικνκλωμένον 
όπου δεν δένομαι πλέον καν νά κινηθώ, καί νά περ | ιέλθω την παρα
μικρήν επαρχίαν μου, καί μάλλιστα οπού κατά τό παρόν άνάπτει μία 
μεγάλη πυρκαϊά | εδώ είς τούς πτωχούς χριστιανούς. άφ’ ον έγενή- 
θην τέτοιο πράγμα δεν τό είδα είς τήν πατρίδα μας : δ άγιος \ έλεος νά 
γενή ΐλεως διά των άγιων σας ευχών νά μην άπολεσθούν οΐ ταλαίπω
ροι ψυχικά καί σωματικά | . καί πού έχω νά ζητήσω; δέλεν έχω νά 
περάσω με πόλην στενοχώριαν τώρα είς τό γηρατείον μου. νά έχω | 
τήν κατάρα σας εν άγίω πν(εύματ) ι, άνίσυτς καί ήμουν ευιυχής καί 
ήθελα δείξω καμίαν φειδωλίαν αλλά ή/λε \ λα κάμη κάθε βοήθειαν 
είς τήν μητέρα μου τήν άγίαν εκκλησίαν, καί τό είχα καί διά μισθόν, 
καί | διά καύχησιν μου. πλήν καθώς λέγω ή νστέρησίς μας όλονών 
καί ή πτωχεία μας μάς κάνει νά φαινό | μασθεν έλιπείς, επειδή καί 
ή έπαρχίαι μας εδώ είναι παραμικραίς, χωρίς εισοδήματα, μετά μό
λις νά ευγάλωμεν τό κατ’ έτος αίτήσιον μας, καί νά περάσωμεν καί 
τήν ζωήν μας μετρίως καί δχι με αύτάρ | κειαν, καί νά εύχαριστήσω- 
μεν καί τους αυθέντας μας, καί μάλλιστα εγώ ό δυστιχής όπου όλοι 
αποβλέπουν \ είς εμέ, με τό νά με ήξενρουν εξ αρχής, επειδή καί νά 
έχρημάτισα τόσους χρόνους επίτροπος τοΰ μακαρί | τον γέροντος μου 
κύρ γερασίμου8, δ ερχομός μου μέσα έπαρακίνησε καί τούς αυναδελ.- 
φούς μου άγιους \ αρχιερείς καί έκαμαν ώς εμέ. δθεν όλοι κοι
νώς δεόμεθα καί παρακαλοϋμεν τό ύψος τής \ παναγιώ τητός της, καί
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τήν αγίαν και Ίεράν σύνοδον, να μη μάς ζητηθή πλέον αυτός ό έρα
νος, | επειδή και δεν είναι της δυνάμεως μας νά τον δώσωμεν κατ’ 
ούδένα τρόπον, δχι πώς δεν θέλωμεν, | άλλ’ δτι δεν είναι τής δυνά
μει!) ς μας, καί πρέπει νά άφεθονμεν καί από τάς επαρχίας μας τε
λείως , | καί εις τοΰτο πρέπει νά βεβαιωθήτε από τον πανιερώτατον 
άγιον κυζίκου όπου έχρημάτισε γέρον | τας μας. τον συνάδελφον μας 
άγιου ρεϋύμνης 10 τούταις ταίς ήμέραις τον ακολούθησε μία μεγα \ λω- 
τάτη αδικία όπου άφανίστη τελείως δ πτωχός, καί διά τούτο ούτε τον 
είδαμεν ούτε τον έζητήσα | μεν 11 ήξεύροντες τό αδύνατον του. θέλει κό
μη όμως καί αυτός με τον καιρόν τό χρέος του κατά | την δύναμιν 
του. καί ταύτα μέν δονλικώς, at δε άγίαι καί θεοπειθείς ενχαί τής 
παναγιώτητός της | ειηααν μετ’ έμοϋ εν βίω παντί. (αψοδ.' Ίουλ- 
λίου ιε :

τής νμετέρας σεβασμιωτάτης παναγιώτητος ταπεινός δούλος καί 
ελάχιστος.

(Εις τό κάτω μέρος τής σελίδος) : κνωσοϋ Γεράσιμος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Περί τοϋ Κνωσοϋ Γερασίμου βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α', 172. σημ. 
10. Ό εις έγγραφον τοϋ ϊ. Α.Η., κώδ. 76, σ. 212 τοϋ έτους 1748, άναφερόμε- 
νος επίσκοπος Κνωσοϋ Γεράσιμος υιός Μιχαήλ είναι ό αυτός, άφοΰ εις τό 
ενταύθα δημοσιευόμενον έγγραφον αναφέρει: τεχρημάτιαα τόσους χρόνους επί
τροπος του μακαρίτου γέροντός μου κυρ γεραοίμου», δηλ. τοϋ Λετίτζη, παραιτη- 
θέντος, ως γνωστόν, τό 1756 (Σ ά ρ δ ε ω ν, αύτ. 17).

2) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» Α'. σελ. 163, σημ. 1.
3) Κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν κατάπνιξιν τής έπαναστάσεως τοϋ Δα- 

σκαλογιάννη άνώμαλον περίοδον. Βλ. κατωτέρω : «όπου κατά τό παρόν άνάπτει 
μία μεγάλη πυρκαϊά».

4) Ούδεμία τούτων διεσώθη.
5) *0 Ξανθ-ουδίδης, άνασκευάζων γνώμην τοϋ Γκερόλα, όρϋώς ύπε- 

στήριξεν ότι έδρα τοϋ ’Επισκόπου Κνωσοϋ άπό τής Β' Βυζαντινής Περιό
δου καί επί Τουρκοκρατίας όπήρ'ξεν ό "Αγ. Μύρων («Χριστ. Κρήτη» Β' σ. 335). 
’Εκεί λοιπόν διέμενε καί ό Γεράσιμος, όστις τήλΟε μέσα» (εις τό Μ. Κάστρο) 
ϊνα διεκπεραίωση τήν αποστολήν τών χρημάτων.

6) Βλ. Κομνηνοΰ Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν άλωσιν, Κωνσταντινούπο
λή 1870, σ. 515: «Πατριαρχενσας ουν (ό Σαμουήλ) ευρε χρέος του Κοινού πουγ- 
γεΐα 900, εκόατισε καί ή πατριαρχεία του πονγγεϊα SO" καί λοιπόν εις ελάφρωσιν 
τοϋ ιοιοντου βάρους ανλλογιζόμενος δπωοοΰν ξεπεσμόν τινα καί μείωσιν του χρέ
ους εϋρε πρόσφορου μέσον τον παρά τών αρχιερέων έρανον άλλ9 εκείνων γογγυ- 
ζόντων ......

7) ’Αρμένικός τύπος τοϋ ονόματος Μάρκος.
8) Ό επίσκοπος Κνωσοϋ, πλησιέστερον έδρεύων, άνελάμβανεν οσάκις παρί- 

στατο ανάγκη, ως επίτροπος τοϋ Μητροπολίτου. Ό Γεράσιμος, τοϋ οποίου επί
τροπος ύπήρξεν ό Κνωσοϋ, είναι προφανώς ό Λετίτζης καί ούχί δ κατωτέρω

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. *
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άναφερόμενος ώς γέροντας τον Γεράσιμος, δστις είναι ό Χίος, δ κατόπιν μη
τροπολίτης Κυζίκου δστις έξη είσέτι—βλ. «πρέπει να βεβαιωδήτε από τόν πανίε- 
ρώτατον άγιον Κνζίκον*—καθ’ ον χρόνον έγράφη ή επιστολή.

9) Εννοεί τό κατ’ επαρχίας καταβαλλόμενον έτησίως κανονικόν «φιλότι
μο ν», ενώ ό έρανος ήτο έκτακτος εισφορά.

10) Πιθανώς τοϋ Γερασίμου' βλ. Τωμαδάκη, αϋτ. 140.
”) ’Από τά ανωτέρω καί την προκειμένην φράσιν καθίσταται φανερόν 

δτι ό τότε μητροπολίτης Κρήτης Ζαχαρίας άπουσίαζεν ή δέν έλαμβάνειο ΰπ’ 
δψιν ύπό τών λοιπών αρχιερέων (πβλ. τήν κατ’ αύτοΰ μετά τρία έτη ύπογρα- 
φεΐσαν ύπό τών επισκόπων Κρήτης αναφοράν).

42.

’Αναφορά τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης Μαξίμου1 και τών Επισκόπων 
’Ανατολικής Κρήτης προς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην2, διά 
τής οποίας αναγγέλλεται ή αποστολή πληρεξουσίων διά τήν ρΰθ- 
μισιν τοϋ φόρου οινοπνευματωδών καί ζητείται ή μεσολάβησις 
τοϋ Πατριαρχείου διά τόν εΰνοϊκώτερον διακανονισμόν τοϋ ζη
τήματος. (’Ιούλιος 1793).
Άριθ. Χειρ. Μ.Η. 44. Έπί φύλλου χάρτου διαστάσεων 0,48X0,42 μ. μέ 
ΰδατίνας γραμμάς, στοιχεία Α.Υ. μέ στέμμα καί τρεις ανισομεγέθεις μη
νίσκους. Τό κείμενον έπί τής μιας σελίδος. Όπισθεν: 1793. Κατάστασις 
διατηρήσεως σχετικώς καλή : φθοραί κατά τά σημεία πτύξεως.

+ + t
Την νμετέραν οεβαομιωτάτην ήμΐν και θεόσωστον αυτής παναγι- 

ώτητα δουλικούς προσκύνησαντες μετά τής άγιας και Τέρας συνόδου,
| τήν παναγίαν αυτής δεξιάν πανενλαβώς κατασπαζόμεθα. 

f ήν και διαφνλάττοι ό άγιος θεός ϋγιά και πανευτυχουσαν μετά μα- 
κροβιότητος επί τόν πανάγιον αυτής πατριαρχικόν άποστολικόν καί 
οικουμενικόν θρόνον άνωτέραν | παντός δεινού συν τή επιτεύξει τών 
αγαθών υμών καί σωτηρίων καταθυμίων προς φωτισμόν καί βελτίω- 
σιν τών απανταχού ορθοδόξων, σύστασίν τε καί καύχημα ημών τών 

| εντελών αυτής δούλων. μετά τήν προσκύνησιν τήν όφειλομένην 
ήμΐν προς τήν θεοδόξαστον αυτής παναγιώτητα δηλοποιοϋμεν τώ σεβα- 
αμιωτάτφ ημών δεσπότη καί | οικουμενικού προστάτη, δτι κατά τόν 
υψηλόν ορισμόν τον προσκυνητου μεκτονπίου3 τοϋ κραταιοοτάτου δο
βλετιού καί κατά τήν δεσποτικήν προσταγήν τής νμετέρας σέβα \ σμίας 
παναγιώτητος, καί τής Τέρας καί άγιας Συνόδου ποιήσαντες, με δλον 
όπου εβραδύναμεν δχι εκ τής άμελείας ημών, αλλά από τά καιρικά πε
ριστατικά τοον | διαφόρων δυσκολιών καί εναντιοτήτων, ιδού εξαπο- 
στέλλομεν μό κοινόν ίλάμιον 4 τής κατά χάνδακα βασιλικής κρίσειυς5, 
καί μετά τής παρούοης ταπεινής ημών καί \ ευτελούς αναφοράς εκα-
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στος ημών των ευτελών ήμετέρων δούλων ύφ5 έκάστης επαρχίας τε και 
επισκοπής υποκείμενοις τώ θρόνφ τής άγιωτάτης μητροπόλεως \ κρή
νης, άνά δύω ανθρώπους από πάσαν παροικίαν, οι όποιοι διορίσθησαν 
από έκάατης επαρχίας τους Ιδιους έπαρχιώτας εις τούς μεχκεμέδες6 
των | επαρχιών με Ιλάμιον των ναι πήδων7 τών έξω μεχκεμέδων προς 
τον βασιλικόν μεχκεμέ βεβαιωθέντες καί διορισθέντες κατά χάνδακα, 
ώς δηλοποιείται | καί εκ του ίδιου ίλαμίου τής βασιλικής κρίσεως. οι 
όποιοι νπάρχουσιν επίτροποι κοινοί καί πληρεξούσιοι βεκίλιδες8 τών 
λοιπών ραγιάδων πάσης επαρχίας | εις τό νά έρωτηθώσι, καί νά απο- 
κριθώαι, καί εις την εκκλησίαν, καί εις τό κραταιόν δοβλέτιον περί τής 
επικαρπίας τον κρασιού καί ρακιού τοπτάν9, πόσον δηλαδή \ κρασί 
καί ρακί είναι δυνατόν νά λογισθή καί νά μετριθή εις πάσαν επαρ
χίαν, κατά την κοινήν μαρτυρίαν τών ραγιάδων εις τούς έξω μεχκεμέδες 
τών επαρ | χιών, διά νά λάβη τέλος ή υψηλή προσταγή του κραταιω- 
τάτου δοβλετιού, καί ή άπόφασις τής άγιας του Χ(ριστο)ϋ εκκλη
σίας. Τούτους λοιπόν τούς είρημένους. | πληρεξουσίους βεκίληδες 
καί επιτρόπους τών ταπεινών ραγιάδων τής· κραταιάς βασιλείας, εξα- 
ποστέλλουσι κοινώς έκάστης επαρχίας πτωχοί ραγιάδες εκ | μέρους 
πάντων, νά μαρτυρίαωσι καί νά δμολογήσωσι πάσαν τήν αλήθειαν μα- 
χσουλίου 10 τον κρασιού καί τής ρακής ως ό υψηλός ορισμός διακελεύ- 
εται, καί | ή αεβασμιωτάτη ϋμετέρα παναγιώτης θεσπίζει καί προστάτ- 
τει μετά τής Τέρας Συνόδου. όθεν παρακαλοϋμεν ΐκετεντίκώς τήν 
αγίαν τοΰ θεόν έκκλη | αίαν τήν κοινήν μητέρα ημών νά δείξη σπλάγ
χνα οίκτιρμών καί εις τούς κατά κρήτην δυστιχεστάτους χριστιανούς, 
νά όδηγήση νά συμβουλεύση νά παραινέση τούτους τούς | εξαποστελλο- 
μένονς εις πάντα τα δέοντα καί συμφέροντα, καί νά κινηθή εν πάση 
προθυμία ευσπλάγχνου καί μητρικής έννοιας καί ζήλου θειου διά νά 
δυνηθώ j σιν οι πτωχοί χριστιανοί νά ενρωσι τον τρόπον τής ευκολίας 
καί έλαφρότητος εις τήν συδωσίαν του τοιούτον βασιλικού μοιρίον!1 
διά νά έλαφροθώαι από τά | πλέον δεινότερα καί βαρύτερα πειρατήρια, 
καί ταλαιπωρίας, καί κόπους, καί άννπόφωρα βάσανα όπου τούς προ- 
ξενοΰνται από τούς έπιστάτας ταντης τής αν δω | αίας καί συνάξεως, 
επειδή εις άκρότατον κίνδυνον απορίας καί ολέθριου καταστάσεως εν- 
ρίσκειαι βεβυθισμένον τό γένος τών πτωχών, καί εις έσχάτην απελ | 
πισίαν. προς τούτοις δέ ΐκετεντίκώς παρακαλοϋμεν τήν σεβάσμιον 
αυτής παναγιώτητα, καί τήν Τέραν σύνοδον νά πληροφορηθή δτι εις 
τήν πατρίδα μας | αυτήν, μήν ώντας εξαρχής εξουσία εις τους ρωμαί
ους διά καμίαν σύναξιν συδωσίματος1*, είναι αδύνατον νά συνάγεται 
τούτο τό μοιρίον με ταπεινόν χέρι τών | πτωχών ρωμαίων ημών 
απάντων, αλλά ας επινόηση ή κοινή μήτηρ ημών τίνα τρόπον ενμαραι-
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τέρας και εϋκολοτέρας οννάξεως, διότι πολλοί ίλέλει | κινδυνεύσουσι 
διά τό αδύνατον, σχεδόν εϊπειν και την Ιδίαν ζωήν αυτών έν φόβοι 
κυρίου. και ταϋτα μεν επί τοσοντον αί δε πανάγιαι εύχαί τής ύμε- 
τέρας | σεβάσμιας παναγιώτητος, καί πάσης τής Τέρας καί άγιας Συνό
δου ειησαν ήμΐν φυλακτήριον ασυλον. , αψ\γψ Τουλλίου κηη

Τής ΰμετέρας έλεοατηρίκτου παναγιώτητος, καί πάσης τής 'Ιερας συνό
δου ελάχιστοι δούλοι καί υποκλινεϊς

f ό Κρήτης Μάξιμος

f δ Κνωσού Γεράσιμος f ό Πέτρας ’Ιωακείμ (;)
f <5 5Αρκαδίας Γεράσιμος f δ Σητείας Θεοφύλακτος
f δ Χερρονήσου Γεράσιμος f δ Ιερας Γεδεών (;)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*) Βλ. «Κρητικά Χρονικά» ,Α', σ. 259, σημ. 2.
2) Νεόφυτον Ζ' τό πρώτον. Βλ. αυτόθι σ. 266. σημ. 1.
8) ’Επιστολής. Έκ τοϋ Τ.Α.Η. άρυόμεθα τά έν συνεχείφ στοιχεία, συγκεν- 

τρωθέντα μετ’ έπιμελείας υπό τοϋ φίλου Ν. Σταυρινίδου, μεταφραστοϋ καί με- 
λετητοϋ τοΰ αρχείου τούτου :

‘Εν τφ κώδ. 126, σ· 17, υπάρχει κατακεχωρισμένη ή περί ής ό λόγος επι
στολή, ύπογραφομένη υπό τίνος Μεχμέτ, ίσως τοΰ τότε βεζύρου, καί απευθυ
νόμενη πρός τόν Ιεροδίκην Κρήτης. ’Εν αυτή γίνεται γνωστόν δτι άπεφασί- 
σθη νά προσέλθουν εις τήν Βασιλεύουσαν έξ όλων των μερών τής αυτοκρα
τορίας οι πρόκριτοι καί δημογέροντες έκάστης περιφερείας, ϊνα καθορισθή 
καί άνατεθή εις αυτούς ή ε’ίσπραξις τοϋ φόρου οινοπνευματωδών. Άναφέρεται 
επίσης ότι άπεστάλησαν σημειώματα έκ μέρους τοϋ Πατριαρχείου πρός τάς 
Μητροπόλεις διά τήν αποστολήν των αντιπροσώπων, ϊνα αποφευχθούν άδικίαι 
εις βάρος των ραγιάδων κατά τον διακανονισμόν τοϋ ζητήματος.

*) Άπόφασιν.
5) Δηλ. τοΰ 'Ιεροδικείου Χάνδακος. Ή άπόφασις δέν εύρίσκειαι κατακε- 

χωρισμένη εις τούς κώδικας τοΰ Τ. Α. Η. Ήτο σχετική μέ τήν έκτέλεσιν τών 
εντολών τοΰ μνημονευθέντος μεκτουπίου καί τόν διορισμόν τών αντιπροσώπων 
(βλ. κατωτέρω).

6) ‘Ιεροδικεία.
7) Άπόφασιν τών επαρχιακών 'Ιεροδικών.
8) ’Αντιπρόσωποι.
9) Συνολικώς.
10) Παραγωγής, εισοδήματος.
") Τό Ιστορικόν τής επιβολής τοΰ φόρου των οινοπνευματωδών έν Κρήτη 

έχει ώς εξής κατά τάς προκυψάσας έκ τής μελέτης τοϋ Τ.Α.Η. πληροφορίας:
Ό φόρος οΰτος έπεβλήθη εις όλα τά τμήματα τής Αυτοκρατορίας τό πρώ

τον κατά τό έτος 1791, βάσει αύτοκρατορικοΰ φερμανιού, απευθυνόμενου πρός 
τούς 'Ιεροδίκας. Ή καταβολή έδει νά γίνεται έπιτοπίως καί άπαξ τοΰ έτους 
κατά τήν έκθλιψιν, οίνου, δύο παράδες κατ’ όκάν. Κατά τήν άπόσταςιν ρακής
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ή άλλου οινοπνευματώδους ποτοΰ καθ'’ δμοιον τρόπον έδει νά καταβάλλωνται 
τέσσαρες παράδες κατ’ όκάν. Διά τοΰ αύτοϋ φερμανιού άνετέθη ή εϊσπραξις 
είς τόν Έσσε'ίτ Ίμπραχίμ Ρεσίτ (Κώδ. 44, σ. 127).

Ποιαν άντίδρασιν συνήντησεν ό νέος φόρος είς τά άλλα σημεία τής επι
κράτειας δέν γνωρ ιξομεν. Άπό έγγραφον όμως τοΰ κώδ. 44, σ. 136, τοΰ αύτοϋ 
έτους, πληροφορούμενα δτι ή άντίδρασις ύπήρξεν έν Κρήτη λίαν έντονος, έκ- 
τραπεΐσα ενιαχού, μάλιστα κατά τάς επαρχίας Πεδιάδος καί Μαλεβυζίου, καί 
είς βιαιοπραγίας κατά των απεσταλμένων, των γραμματέων καί των κολτζή- 
δων (χωροφυλάκων). Είς τήν κίνησιν ταύτην έπρωτοστάτουν αυτοί οί τοϋρκοι 
άμπελοκτήμονές καί έν τή έπαρχίρ, Πεδιάδος αυτός οδτος ό 'Ιεροδίκης τής 
επαρχίας Μεχμέτ. ΕΙχεν έπέλθει σχετική ΰφεσις τής άντιδράσεως, δτε άνετέθη 
διά τό έπιόν έτος (1792) ή εϊσπραξις τοΰ φόρου είς τόν αυτόν Έσσε'ίτ Ίμπρα- 
χίμ Ρεσίτ παρά τοΰ γενικού επόπτου τού φόρου οινοπνευματωδών Ρεσίτ Χαλήλ, 
δστις κατέβαλε τμηματικώς διά τού Ιουδαίου Γιακό (’Ιακώβ), έγγυητοΰ αύτοϋ, 
τό ποσόν τής μισθώσεως (Κώδ. 126, σ. 14). Φαίνεται δτι ή εϊσπραξις τού φό
ρου δέν έγίνετο κανονικούς, αλλά είσεπράττετο δυσανάλογον ποσόν πρός τό πρα
γματικόν εισόδημα καί παραγωγήν. Αϊ διαμαρτυρίαι των ραγιάδων προεκάλε- 
σαν τήν μνημονευθείσαν ήδη (βλ. σημ. 3) διαταγήν περί τής αποστολής αντι
προσώπων πρός διαπίστωσιν τής δυναμικότητος παραγωγής έκάστης επαρχίας, 
περί τής οποίας γίνεται λόγος καί είς τό προκείμενον έγγραφον.

Τήν περαιτέρω έξέλιξιν τοΰ ζητήματος, συνδεομένην πρός τό ακολούθως 
δημοσιευόμενον έγγραφον, θά παρακολουθήσωμεν κατωτέρω.

12) Κατά τούς πρώτους μετά τήν άλωσιν τού Χάνδακος χρόνους ή εϊσπρα- 
ξις τοΰ κεφαλικοΰ φόρου, ως καί των διαφόρων εισφορών, διεξήγετο υπό τών 
Τούρκων μέσω τών Προέδρων τών Επαρχιών καί τών Καπεταναίων τών χω
ρίων (Κώδ. 12, σ. 276 κ.ά.). 43

43.

Άντίγραφον ανυπόγραφων αναφοράς τών ’Αρχιερέων τής Άνατ. Κρή
της πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, διά τής οποίας ζητείται 
ται ή βοήθεια και μεσολάβησις τής Μ. Εκκλησίας διά την άρσιν 
τών φοβερών δεινών, τά όποια επεσώρευσεν επί τών Χριστιανών 
ή αυθαιρεσία τοΰ Σαγιρ Χασάν, ένοικιαστοϋ τοΰ φόρου οινο
πνευματωδών έν Κρήτη. (Σεπτέμβριος 1793).
Άριθ. Χειρ. Μ.II. 43. Έπί όμοιου φύλλου χάρτου . διαστ. 0,68 X 0,51 μ. 
μέ ύδατίνας γραμμάς καί στοιχεία F C TOSCOLANO μήνη, IMPERIAL. 
Τό κείμενον έπί τής πρώτης σελίδος. Όπισθεν: 1793. Κατάστασις διατη- 
ρήσεως καλή, πλήν κηλίδων υγρού α'ίτινες κατέστησαν μέρη τινά τού 
κειμένου εξίτηλα.

Τήν νμετέραν ϋεοδόξαατον και πα ννπερσέβαστον αυτής παν αγιό
τητα δουλικώς προσκυνονμεν, και ταπεινώς τήν πάνδημον αυτής κατα- 
απαζόμεϋα δεξιάν, \ άμα και τήν περί αυτήν "Ιερόν και Νεοσύλλεκτον 
σύνοδον προσκυνούντες άσπαζόμεΝα.

f Τό δεινό (παναγιώτατε και Νεοφρονρητε δέσποτα, και άπααα ή
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περί αυτήν 'Ιερά και θεοτίμητος σύνοδος και όμήγυρις των πανιερω- 
τάτων και οεβαομι,ωιάτων αρχιερέων) πολύμορφα και πολυειδή κα | 
θεστήκασι, καί διαφόρων προξενοΰσι τον όλεθρον και την βλάβην κα- 
τάγε το μάλλον και ήτταν, ώς ή εν αντοϊς φαυλότης ειωθε ένεργεϊν 
καθ’’ ών φέρεται υποκειμένων, ή διά διαστήματος χρόνου | τίνος ένερ- 
γοΰντα λήγοναι τής βλάβης και οντω φορητά ένίοις δείκνυνται τοΐς κ.α- 
τατρυχομένοις υπό των δεινών, την θεραπείαν νφ’ ετέρων λαμβάνοντες 
και απαλλαγήν. ή δι’ δλου τον βίου και τής ζωής τι \ μωροϋοι τους 
ταυ τα έχοντας, τά δε διά παντός τιμωρούντο ταντα αφόρητα καί άνύ- 
ποιστα ώς τον παντελή έμποιοϋντα όλεθρον καί άφανισμόν τοΐς προοπε- 
σονσι. καί εΐ ταντα μόνον τον σώματος \ καθάπτονται τυχόν καί φο- 
φορητά τοΐς κατ’ εντολήν πορενομένοις, εϊ δέ καί τής ιρυχής αυτής 
έπαπειλώσι τον φοβερόν κίνδυνον καί ού μόνον μιας αλλά πολλών, 
δσον έστί τό δεινόν καί νπερμέγεθες τό κακόν, \ ώστε δεΐαθαι τους 
πάσχοντας θερμής βοήθειας καί χειρός ανθρώπινης ζήλον έχούαης θεόν 
παντοκράτορος, ΐνα μή εις τελείαν χωρήσωσι άπόλειαν αί ψνχαί καί τά 
σώματα μηδενός δντος τον βοηθοϋντος. ονχ ότι | ή θεία πρόνοια δεϊται 
προστασίας ανθρώπινης ώς μόνης επαρκονσης, άλλ’ ισμεν πολλάκις στέρ- 
γουσαν καί τήν των ανθρώπων εις τά καλά προθυμίαν όπως δοξα- 
αθώσι παρ' αυτής οΐ τ.αντης άντεχόμενοι Ιεροί | άνδρες καί οί τον 
θείου νόμου τηρηταί καί νπερασπισταί, οπαδοί οντες των θεϊκών εν
ταλμάτων καί πληρωταί, πάσαν δεικννοντες φροντίδα περί τής των 
ψυχών σωτηρίας, μέχρι τής ιδίας αυτών ζωής, διά τήν προς | τον 
θεόν άγάπην καί τήν προς τον πλησίον καί ούτω μακαρίζονται ώς τω 
θεώ δουλεύσαντες καί τον χριστιανικόν λαόν οικονόμησαν τες τον υπό 
θεοΰ αντοϊς έμπιστευθέντα, ώς μιμηταί των προφητών καί άγιων άν- 
δρών καί | στόμα αυτών χρηματίσαντες καθά θεός τω προφήτη δια
μαρτύρεται. καί οντω τον τής άμοιβής λήγονται στέφανον παρά τής 
δικαιοσύνης αντου, μάλιστα οί υπέρ τον εκλεκτόν καί πιστού λαού αυ
τού προστατεύοντες τού χρι | στιανικον. άπερ ταντα πάντα είδύτες καί 
ημείς ώς ή τε παναγία αυτής κορυφή καί δ περί αυτήν πανίερος σύλ
λογος ταϋτα βούλεσθε καί ταντα ές αεί πραγματεύεσθε τήν σωτηρίαν 
τον λαού καί τήν βελτίωσιν, ονκ ώκ \ νήσαμεν γράψαι σοί τω μεγάλοι 
καί οικουμενικοί ποιμένοι καί τοΐς λοιποϊς πανιέροις ποιμέσι καί έκ- 
τραγωδήσαι μετά δακρύων τά άφόρητα δεινά άπερ έπακολουθοϋσι καί 
μέλλονσι άκολονθήσαι καί εις έοχάτην άπόλειαν | καταντήααι τά των 
δνστνχεστάττον χριστιανών καί πτωχών ραγιάδων των δντων ενταύθα 
εις τήν κρήτην διά τά κακά όπου τούτους περιεκύκλωσάν, έξ αιτίας 
τού έμιρίου καθώς έγινεν τανΰν χείρον τον προ') \ τον επιβοώμεθα 
πάντες καί οί πτωχοί χριστιανοί τήν θεϊκήν βοήθειαν, καί τήν βασι-
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λικήν ενσπλαγχνίαν, και την πατριαρχικήν προστασίαν, και την συνο
δικήν νπεράσπισιν. ’Επειδή παναγιώτατε δέσποτα και | πάσα ή 
'Ιεοά σύνοδος, άφ’ ον τα γράμματα τά προσκννητά και πατριαρχικά 
προς ημάς άπαντας ήλθον διαλαμβάνοντα περί της εκλογής τον κάθε 
καστελλίον και επαρχίας των ανθρώπων, νά σταλθδ) \ οι προς τελείαν 
πληροφορίαν τής ποοότητος τοΰ κρασιού | και βασιλικόν έμιρίου του 
δοθέντος ‘, έως νά συνάςωμεν τους ανθρώπους έως νά σταλθώσι και 
φθάοωσι αύτόσε εις βασιλεύουσαν οί παρ’ ήμΐν σταλθέντες. \ δαίμων 
πονηρδς και τύχη επίβουλος καί ολέθρια ήιιών απάντων τών δυστυχών 
κρητών. έλαβε την επιστασίαν απ’ αυτού τοΰ έμιρίου τοΰ βασιλικού 
διά τδ κρασί γενόμενος σαραπ έμινίς2 κάποιος έξώλης | καί δλοθρεν- 
τής Σαγίρ χασάν αγάς χανιότης3 κωφός1 άνθρωπος ώμος καί τών 
χριστιανών φθορεύς παντέλειος λέων μαινόμενος καί θηρίον άτίθασ- 
σον κατά τών χριστιανών καί πτωχών τής βασιλείας ρα | γιάδων, οϊον 
φάλαρις δ άκραγαντϊνος καί κεφρήν δ αίγύπτιος καί σεναχειρίμ βαβν- 
λώνειος καί δλως δαίμων άρήϊος καί φλδξ κατά τών χριστιανών άσβε
στος, μέχρι μυελών καί δστέων | τον άφανισμδν έμποιών τοϊς χριστια
νούς τώ λόγοι δήθεν τοΰ έμιρίου. Καθώς γοΰν ήλθε ενταύθα ευθύς 
δ αλιτήριος λυττών κατά πάντων τών ραγιάδων χριστιανών τί ούκ 
έπραξε; | τί ούκ έτέλεσε; φεϋ καί δεν δννάμεθα νά τά περιγράφω,ιιεν 
άπαντα, τδ μεν πρώτον διά τής βίας αύτοΰ καί διά μέσον τοΰ κουμερ- 
κιάρη 5 υπερίσχυσε τδ εαυτού βούλωμα, καί ή ιδία του θέ | ληαις διά 
νά ενεργήση τδ φερμάνιόν τον, καί με δλον όπου ήξευρε δτι οί απε
σταλμένοι είναι έτι εις βασιλεύουσαν διά τδ έμιρί τοΰ κρασον όπου νά 
τδ πάρωσι οί πτωχοί ραγιάδες, διά νά μή γέ | νωσι τά πάνδεινα. 
λοιπόν αυτός τούτο δεν τδ έστοχάσθη τελείως" άλλά τί; ευρεν άλλους 
κατά την γνώμην τον την θηριώδη καί απληστον αίμοβόρους λύκους 
καί αυτούς κατ’ αυτόν τούρκους τών οποί | ων έπάκτοσε εις κάθε να- 
αγε° άπδ ένα ένα χωρίον άλλο δεκάεξη πουγγεϊα άλλο δεκατέσσαρα άλλο 
δώδεκα άλλο δέκα μέχρι τών ένέα καί επτά, καί έξη καί τέσσαρα, σχεδόν 
μόνον | τδ σαντζάκι7 τον κάστρου τής κάνδιας συμποσοννται ποσότης 
επέκεινα τών εκατόν τριάκοντα πουγγείων8. άφήνομεν λ,οιπόν εις την 
ύμετέραν περίβλεπτον σύνεσην καί γνώσιν πανα\γιοηατε δέσποτα καί άγια 
σύνοδος νά σκεφθήτε καί νά καταλάβετε, αυτά τά πουγγεϊα άφ’ ου εί
ναι μόνον πάκτος, διά νά δοθώσι τοΰ ρηθέντος σαγίρ χασάν σαράπ 
έμινί ύστερον άπδ αυτά | πρέπει εκείνοι οί πακτοταί τούρκοι νά έβγά- 
λωσι τα διάφορα τών άσπρυτν όπου έλαβαν* δίδοντες τώ κωφώ διά νά 
λάιβωσι τά χωρία, έπειτα καί αυτοί θέλουν ατοχασθιδσι νά \ έβγάλωσι 
το επιθυμητόν κέρδος των, διά τδ όποιον έπάρακινήθησαν εις τοΰ)το, 
και το ολοϋστερινδν την άκραν άσπλαγχνίαν όπου έγωσι κατά τών χρι-
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στιανών διά νά τούς άψα \ νίαωαι. αυτά δλα πρέπει νά συναχ&ώσι πα
ρά Ίων χριστιανών, και ποιος πλούτος ; ή ποια δύναμις εξ αρκεί; τού
του χάριν καί άφ' ου τά έπάκτωσαν, έξήλ&ον εις τά χωρία | άκόμι τά 
αμπέλια άτρύγιτα, άκόμι δεν δρίμασαν οι βότρυς, και αυτοί με βίαν, 
καί με δαρμούς, καί με άσπλαγχνον γνώμην, έβίαζον τούς πτωχούς 
χριστιανούς νά τρυ \ γίαωσι καί νά λινοπατήαωαι φοβούμενοι μήπως 
τά κάμωσι σταφύδας,, καί σχεδόν καί αύτάς τάς κρεβατίνας όπου είς 
τάς έπαύλεις οί χριστιανοί ε'χουσι καί αϋτάς έβίασαν νά \ τάς τρυγί- 
σωσι καί νά τά κάμωσι κρασί, διά νά λάβωσι δήίλεν τό έμιρί νβρί- 
ζοντες καί την πίστην τους δέρνοντες καί πληγώνοντες αυτούς, ώς οί 
τής Κρήτης δεινοί περί τούς χ(ριστια)νούς είώϋασι. καί άλ | λο στοχά- 
σίλητε άφ’ ου γένη τό κρασί οντω καί πατη&ώσι τά σταφύλια χωρίς νά 
δριμάσωσι τό άνόριμον γλεϋκος τί μέλλει γενέσϋαι; ξύδι' καί άφ’
ον πληρώσωσι τό έμιρί καί τά | λοιπά βαρέα έξοδα, (επειδή εύίλύς τό 
μετρονσι οί έπιστάται τούρκοι χωρίς νά προφίλάνωσι νά τό έβγάλωσι 
άπό τούς λινούς) μετ’ δλίγας ήμέρας ξννίζει ώς μή εν καιρώ τρνγι | 
§έντα τά σταφύλια, καί χάνουαι οί δυστυχείς χριστιανοί καί τά άσπρα 
όπου έδοσαν είς τό έμιρί καί χάνουαι καί τό κρασί των. καί χάνονται 
καί αυτοί έξολοκλήρου. ποιος δύναται νά δδύρεται καί νά έκτραγωδή 

| ταύτην την άννπόφορον δυστυχίαν ; ή ταύτην την φϋοράν; είς δε τό 
μεταξύ τούτων έπεμψεν ό άγιος κυδωνιάς10 προς άλλον συνάδελφον 
άγιον λάμπης11, τό ίσον τον σταλέντος έκ τής βασιλευούσης των | χά
νι οπών χριατιανέόν, δίδοντας καλάς ειδήσεις καί χαράς μηνύματα, 
δτι οί πεμφ&έντες χ(ριστια)νοί έπήραν τό έμιρί έπάνωτονς άναμέ- 
νοντες καί τους καστρινούς διά νά λάβη τέλος τό υψηλόν φερμάνι, | 
καί ον τω άπευίλινόμενος δ άγιος λάμπης τω άγίω κυδωνιάς την παρα
λαβήν τής έπιατολής μαϋών ταϋτα ό ρηάείς κωφός έλαβε μέ απάτην 
καί με κολτζίδες 12 καί έπιαααν τον γραμματοφόρον λαβών παρ’ | αυ
τόν τό γράμμα καί τό έφερε προς τον ήγεμώνα 15, ό δε πολυχρονισμέ
νος ήγεμών δεν είπε ούδεν ούτε έανγγμσϋη ώσάν όπου γιολουντά 14 καί 
καλά έγραφε ό εις προς τον άλλον, άλλ’ ό σαράπ έμινίς \ έιφοβέριζε 
διά νά τά πέμψη είς την βασιλεύουσαν τάχα νά καταστρέψη τον κυδω
νιάς καί λάμπης τό πώς ψενδώς διεγείρονσι τον λαόν λέγοντες δτι 
έλαβον οί ραγιάδες τό μιρί άπό την πάλιν, \ πράγμα όπου είναι πάντι 
ανοίκειον ψευδός ό είς προς τον άλλον νά γράψη. τί δεν έκαμε τί δεν 
έλάλησε, ώστε νά είπή ό ϋεοήλατος δτι μέχρι έκατών χιλιάδων γροσίων 
τό άναβιβά | ζω τών ραγιάδων δεν τό αφήνω 15 έπαπειλών τά μύρια, 
καί μέ δόαιν άσπρων τοϋ ένταϋύλα καδδί1* ζητεί νά λάβη τό ίλάμι καί 
ϋαρροϋμεν δτι καί μέχρι τοϋ νυν νά τό έλαβε, λαμβά \ νοντας καί άλ. 
λας διαφενδεύοεις παρ’ άλλων τοϊς δώροις καί τώ πλήίλει τών χρημά-
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των έπιατηριζό μένος, και άνίσως και το έπιτύχη ή έσχάτη αττάλεια είναι 
πλέον των οΐκτρών της κόψης χ(ριστια)νών. [ διά τούτο βλέποντες 
ημείς οι ταπεινοί άρχιερεΐς ταΰτα τα κάκιστα και σνμπεραίνοντες τον 
μέγαν δλεθρον κατά των χριστιανών και τά δάκρνα αυτών και σχεδόν 
την απελπισίαν, και μη δυνάμενοι απ’ εν | τεϋθεν ουδεποσώς βοηϋή- 
σαι καί έπικονρήσαι τοΐς δνστυχέσι χ(ριστια)νοΐς γράφομεν προς την 
νμετέραν παναγιότητα τον κοινόν προστάτην τον χριστιανικόν πληρώ
ματος καί π(ατέ)ρα κοινόν απάντων καί προς την άγιοτάτην σύνοδον 

| καί δμνγειριν ώς εις ποιμένας μείζονας καί τό δύνααθαι έ'χοντας 
μετά τής άνω βοήθειας καί εγγύτερον όντας τον βασιλικού κράτους καί 
τής αύτοκρατορικής εύμενίας καί εύσπλαγχνίας διά νά βοηθήσετε \ τοΐς 
δυατνχεστάτοις χριατιανοϊς, διά τό άνομα του ϋεοϋ προστατεύσατε, δώ- 
τε χεΐρα βοήθειας τοΐς καταπεπτωκόσι χριστιανοΐς καί τέλεον άπολε- 
σθησομένοις σώματι καί ψυχή άνίσως ή βοήθεια τής πα | τριαρχικής 
έπισκέψεως δεν προφθάση, καί ή προστασία τών πανιέρων αρχιερέων 
διά τής βασιλικής εύσπλαγχνίας. διά την αγάπην τοϋ έλεήμονος 
θεού νά μην φθαρή ό πιστός ραγιάς | τοϋ βασιλικού κράτους. παν- 
αγιώτατε δέσποτα άγιοι καί σεβασμιώτατοι αρχιερείς δι’ αγάπην τον 
εσταυρωμένου Ίηαοϋ καί ϋεοϋ ποιήσατε έλεος τοΐς χριστιανοΐς διά τον 
σταυρόν του διά τά πά \ ϋη τον, δι’ αυτό τό πανέντιμον καί ζωυρρόν 
αίμα αντοϋ καί σώμα τό παρ'’ υμών καί ημών 'Ιερουργονμενον, βοη
θήσατε τοΐς χριστιανοΐς καί λυτρώσατε τούτους τών δεινών τούτων τών 
άδικι | ών με την δύναμιν τής βασιλικής άποφάσεως, διότι μέ τό νά 
είναι ή φθορά υπέρ τό μέτρον μέλλουσι οί περισσότεροι έξομόσασθαι την 
τον χ(ριστο)ν πίστιν. καί γίνεται ή παντελής άπόλεια. καί ϋστε \ ρον 
μέλλει νά έκζητηθή τό αίμα τών ψυχών αυτών υπό τοϋ φοβερού κρι- 
τοϋ εξ υμών καί έξ ημών, λοιπόν χατχουμαγιού 17 άς εϋγη με άλας τάς 
δεινάμεις, νά δο> | ίλή εις τον πτωχόν ραγιά όπου νά είναι άπόφασις 
βασιλική σφοδρά καί παντοτινή εις τους ραγιάδες νά δίδεται μόνον τό 
έμιρί διά παντός καί κατ’ έτος τοϋ κρασιού καί δχι εις άλλον, τό δε 
διά νά | γένη άνεσις καί βοήθεια εις τούς χριστιανούς τό χάτι νά είναι 
όπου νά άναριχθή τό έμιρί τοϋ κρασιού εις τά ντονλούμια18 τών άμ· 
πελίων καί τότε γίνεται ή τελεία βοήθεια, καί έτζι γινόμενον νά γέ | νη 
καί ένα υψηλόν φερμάνιον εις τον τεφτερτάρ εφέντην 19 τής κρήτης νά 
γένη χιταπίντι20 νά κάνη ταξίλι21 τά άσπρα, άνίσως πάλιν παναγιώτατε 
δέσποτα καί γένη ζήτησις τις διά τούτο δηλ. διά | τά ντονλούμια καί 
δεν αταθή δυνατόν (πλήν έλπίζομεν θεού συνεργοΰντος καί αυτής 22 νά 

γίνη) πρέπει πάλιν διά τον θ(εό)ν τό υψηλόν καί προσκννητόν χατχου- 
μαγιού νά γίνη χωρίς άλλο καί νά σταλθή εις την κρήτην | όπου οί 
ραγιάδες άίά πάντα νά έχωαι τό έμιρί τοϋ κρασοϋ πάαης κρήτης. καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:40 EEST - 54.161.213.156



IBS ίϊύμενίου Φανουράκη

δσα έξοδα και αν τρέξωαι δοα και αν δοθώσι είναι έτοιμοι ευθύς οι 
πτωχοί και δυοτυχεΐς ραγιάδες χ(ριστια)νοί νά τά \ άποκριθώαι ευθύς 
χωρ'ις καιρού αναβολήν καθώς έλθη το προσκυνητδν χάτι, δλοι κοινώς 
μικροί και μεγάλοι τούρκοι και χριστιανοί την παναγιάτητά της έπι- 
βοώνται, οτι ήθελε κάμη \ ή παναγιότητά της και ή άγια σύνοδος είναι 
ευχαριστημένοι κατά πάντα χωρ'ις καμμίαν έναντίωσιν, μόνον νά γένη 
ή βοήθειά των δι’ υψηλού χατιχονμαγιού, και οτι εξοδευθώσι ας έξο- 
δευθώαι πλήν | διά πάντα εις τούς ραγιάδες νά είναι το χάτι. πρέπει 
προς τοΰτοις νά είναι γνωστόν αυτή και τη ιερά συνόδω οτι άνίσως 
και οι έδικοί μας άνθρωποι και ελθωσι και φέρωσι μεθ’ αυτών φερ
μάνι23 <5ίά νά έχωσι οί | ραγιάδες το μιρι τού κρασιού και δχι ό ρηθείς 
σαγιρ χασάν αγάς εις μάτην εχουσι νά τδ φέρωσι, και εις μάτην έξό- 
δενσαν οί δυστυχείς και πτωχοί χ(ριστια)νοί τά τόσα έξοδα, διόιι 
έχει σκοπόν καί άπόφασιν ό νέ | ος σαράπ έμινίς με την δόσιν τών 
άσπρων μαζή με τον κουμερκιάριν νά άκνρώσωαι το φερμάνι, καί νά 
μην πιάση τόπον παντάπαοι έδά) αυτό τό φερμάνι, όπου εχουσι νά φέ
ρωσι | άπό την βασιλ-ενονσαν εδώ οί ραγιάδες καί νά μένη άνενέργη- 
τον καί αργόν χωρίς νά δφελήση ούδέν, αλλά μόνον τό έδικόν του καί 
ή έδική του θέλησις καί άπόφασις νά έχη τό κύρος καί την δύναμιν.

| τούτου χάριν διά τους οίκτιρμούς τού θεού χάτ χουμαγιου νά γίνη 
χάτ χουμαγιου καί εΐμεθα έτοιμοι νά άποκριθώμεν εις τά έξοδα, πα- 
ρακαλοϋμεν προσέτι θερμώς νά είναι πρό \ βλεψις καί προστασία άπό 
τό μέρος τής παναγιότητός της καί τής άγιας συνόδου, νά μην πάθωσι 
τι κακόν ή αδικίαν, οί πτωχοί δύω αρχιερείς άγιος κυδωνιάς καί άγιος 
λάμπης | παρά τοΰ κωφού χασάν αγά, επειδή φοβερίζει πώς εχει νά 
τούς κακοποίηση απ' αυτού, επειδή καί έγραψε 6 είς αδελφός προς τον 
άλλον αδελφόν τήν εϊδησιν. καί αύθις άνακεφα | λαιοΰντες γράφο-. 
μεν χεΐρα βοήθειας δρέξατε τοϊς πτωχοϊς χ(ριστία) νοϊς νά τελείωση τό 
χάτ χουμαγιου καί νά γένη τών δεινών άνακούφησις ΐνα μή γένη ή 
φθορά παντελής εις τό τών χ(ριστια)νών \ γένος, καί μένομεν προ- 
σκυνοϋντες τήν θεοδόξαστον αυτής παναγιύτητα καί τήν περί, αυτήν 
Ίεράν καί θεοτίμητον σύνοδον. εκ χάνδακας τής Κρήτης αψ\γν : 
σεπτεμβρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

') Βλ. προηγοΰμενον έγγραφον.
s) ’Επιστάτης οίνου, έντσΰθα ό ενοικιαστής τοΰ φόρου οινοπνευματωδών.
s) Καθ’ δν χρόνον οί άποσταλέντες αντιπρόσωποι τών επαρχιών εύρίσκοντο 

εν Κωνσταντινουπόλει, ή εϊσπραξις τοΰ φόρου οινοπνευματωδών τής Κρήτης 
ύπενοικιάσθη υπό τοΰ γενικοΰ επόπτου Βοϊβύδα τοΰ Γαλατά Χαλήλ είς τόν έκ 
Χανιών Χαγίρ Χασάν, ώς μάς πληροφορεί τύ έν Κώδ. 126, σ. 23, έγγραφον
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τοΰ Τ.Α.Η. Τό έγγραφον τοϋτο προσθέτει δτι επειδή ούδείς έκ τών προσελ- 
θόντων εις Κωνσταντινούπολή ραγιάδων των σαντζακίων Κρήτης έκρίθη 'ικα
νός νά άναλάβη τήν ένοικίασιν τοΰ φόρου, προεκρίθη ως πλειοδοτήσας 3ίς τό 
ποσόν τών 14.500 γροσίων ο Χασάν (τέλος τοΰ 1792).

“Ενα μήνα κατόπιν ό Διοικητής τοΰ Χάνδακος διεβίβασεν αναφοράς τοΰ 
τέως ένοικιαστοΰ Ίμπραχίμ Ρεσίτ, ζητοΰντος όπως έπιτραπή νά συνέχιση τήν 
εϊσπραξιν καί προσφέροντος 2000 γρόσια επί πλέον τής προσφοράς Σαγίρ. Ή 
α'ίτησις τούτου δέν έγένετο αποδεκτή, διότι έν τφ μεταξύ ό Χασάν προσέθεσε 
5.500 γρόσια ει^, τήν πρώτην αύτοΰ προσφοράν. Ουτω ό φόρος κατεκυρώθη 
έπ’ όνόματι τοΰ τελευταίου (Κώδ. 126, σ. 25, έγγραφον τοΰ 1793).

Έκ τοΰ εγγράφου τοΰ Τ. Α. II. Κώδ. 126, σ. 86 πληροφορούμεθα ότι ένα 
μήνα μετά τήν έκδοσιν τοΰ κατακυροΰντος τήν εϊσπραξιν τοΰ φόρου εις τόν 
Χασάν φερμανιού οί ραγιάδες των τριών νομών τής Κρήτης έζήτησαν τήν άνά- 
θεσιν τοΰ φόρου κατ’ αποκοπήν (μουκατά) εις αυτούς, καθώς τοΰτο έγίνετο 
διά τά άλλα τμήματα τής Αυτοκρατορίας, δεχόμενοι νά καταβάλλουν τό αύτό 
ποσόν τών 40 πουγγείων (20 χιλ. γρόσια). Πρός στήριξιν τής αίτήσεώς των 
ταύτης προέβαλον ότι ό έν λόγω Χασαν είσέπραττε πολλαπλάσιον τοΰ υπέρ
ογκου τούτου ποσοΰ. Διά φερμανιού (ούχί όμως χάτι χουμαγιούν) άπεφασίσθη, 
παρά τό γεγονός ότι ό Χασάν καί πάλιν δίς έπλειοδότησεν, ή άνάθεσις τής 
εϊσπράξεως εις τούς ραγιάδες, συγκεκριμένους μάλιστα εις τούς είκοσι έν 
Κωνσταντινουπόλει ευρισκομένους αντιπροσώπους.

4) Τό έπώνυμον Σαγίρ σημαίνει κωφός.
5) Τελώνου.
e) Ναχιγιέ : επαρχία.
7) Περιφερειακή διοίκησις, νομός.
8) Ώς εϊδομεν δ Χασάν είχεν άναλάβει τήν εϊσπραξιν αντί 40 πουγγείων. 

"Ακολούθως έπλειοδότησε διά 10 επί πλέον πουγγείων. "Ωστε είσέπραττε πρα
γματικούς ποσόν όντως ύπέρογκον, άφοΰ τά 130 πουγγεία άντεπροσώπευον μό
νον τό ποσόν ΰπενοικιάσεως τοΰ φόρου τοΰ σαντζακιού Χάνδακος εις τούς άλ
λους Τούρκους.

9) Εννοείται ή καταβολή τών τόκων τών χρημάτων τά όποια οί πακτωταί 
έδανείσθησαν, ΐνα υπενοικιάσουν τήν εϊσπραξιν.

10) Ό τόν Μαρτινιανόν διαδεχθείς Γεράσιμος. Βλ. Τωμαδάκη, αύτ., 
σ. 144, Σ ά ρ δ ε ω ν, αύτ. 46. Οΰτος, εκλεγείς τόν Μάρτιον τοΰ 1780 καί άνα- 
λαβών μόλις τό 1783, έξηκολούθησε νά είναι επίσκοπος τής αυτής έ'δρας καί 
πέραν τοΰ 1797, ώς μαρτυρεί γράμμα του πρός τόν μητροπολίτην Μάξιμον, τό 
οποίον θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς.

“) Τόν Μεθόδιον Σιλιγάρδον. Περί αύτοΰ καί τής δολοφονίας του, βλ. 
έγγραφον άριθ. 12 καί σημ. έπ’ αύτοΰ 2, 3, 5 καί 9, «Κρητικά Χρονικά» Α', 
σ. 269 κ.έξ. ’Εκεί έσημειώθη ώς χρονολογία τής δολοφονίας του ή υπό τοΰ 
ανεψιού του Βερνάρδου άναφερομένη (9 ’Ιουλίου 1793). Έν τούτοις τό παρόν 
έγγραφον, γραφέν κατά μήνα Σεπτέμβριον, όμιλεΐ περί αύτοΰ ώς ζώντος, αλλά 
κινδυνεύοντος. ’Επειδή τό Βραβεΐον τής Μονής Άσωμάτων αναγράφει τοΰτον 
ώς άποθανόντα τό 1793 συνάγεται ασφαλώς ότι έδολοφονήθη ούχί πολύ μετά 
τήν αποστολήν τοΰ προκειμέτνυ εγγράφου. Έκ τούτου δύναταί τις νά ύποθέση 
ότι ή κατάσχεσις τής πρός τόν άγιον Κυδωνιάς έπιστολής τοΰ Μεθοδίου καί 
ή κατ’ αύτοΰ μανία τοΰ πανισχύρου καί δολοπλόκου Σαγίρ δέν ήσαν ξένα 
πρός τά αίτια τοΰ φόνου. Οϋτω ερμηνεύεται καί ή έπί μακράν σιωπή τοΰ Κρή-
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της Μαξίμου, δι’ ήν έπεπλήχθη παρά τοΰ Πατριάρχου διά χοϋ προμνησθέντος 
έγγραφου.

12) Χωροφύλακας.
ι:1) Τόν Πασάν τοΰ Χάνδακος Χασάν Πασά, προΰπάρξαντα Μ. Βεζύρην.
14) Έν τάξει, καλώς.
15) Είδομεν ήδη δτι ή τακτική τοΰ Σαγίρ Χασάν ήτο νά πλειοδότη έκά- 

στοτε, ύπερακοντίζων πάντα ανταγωνιστήν, ακολούθως δέ νά καλύπτη πολλα- 
πλασίως διά βιαιοπραγιών τό ποσόν τής μισθώσεως.

1β) Μέ δωροδοκίαν τοΰ ιεροδίκου.
17) Αΰτοκρατορική διαταγή, έφ’ ής ό Σουλτάνος ίδιοχείρως έγραφε την 

φράσιν : μουτζεπίντζε άμ'ελ δλοννά = ενεργηϋ·ήτω αννφδά. Ή τοιαύτη διαταγή ΰπ’ 
ούδενός ήδύνατο νά άνακληθή ή άκυρωθή.

18) Τά στρέμματα. Ό φόρος οινοπνευματωδών είχε καθορισθή, ώς εϊδο- 
μεν, έπί τοΰ έκθλιβομένου γλεύκους καί τοΰ άποσταζομένου οινοπνεύματος. 
Ζητείται νΰν νά καθορισθή κατά στρέμμα, ΐνα άποφευχθοΰν κυρίως τά εκ 
τοΰ προώρου τρυγητοΰ κακά.

19) ’Αρχιλογιστήν, έχοντα έξουσίαν άνάλογον τών σημερινών οικονομικών 
έφορων.

20) Το ορθόν : χιτάπεν' νά γένμ χιτάπεν: άπευθυνόμενον πρός αύτόν.
21) Νά είσπράττη.
22) Τής Παναγιότητος.
23) Παρά τάς έντονους παρακλήσεις τής Εκκλησίας Κρήτης δέν έξεδό- 

θη χάτι χουμαγιούν, αλλά άπλοΰν φερμάνιον, διά τοΰ οποίου παρεχωρεϊτο, 
ώς είδομεν, ή ε’ίσπραξις τοΰ φόρου εις τούς είκοσι απεσταλμένους. Ώς όρθώς 
προέβλεπον οί τό έ'γγραφον άποστείλαντες, τό φερμάνιον τοΰτο εις ούδέν ϊσχυ- 
σεν, προφανώς, διότι ήκυρώθη διά τών ενεργειών καί δωροδοκιών τοΰ Σαγίρ, 
δστις καί πάλιν έξηκολούθησε την εϊσπραξιν, καταβάλλων νΰν 25 χιλ. γρόσια 
ώς μίσθωμα τοΰ φόρου.

Τό επόμενον έτος 1794, κατόπιν νεωτέρων είς βάρος του καταγγελιών, ότι 
διά καταπιέσεων είσέπραττε έκ τών τριών νομών τής Κρήτης πλέον τών 72.500 
γροσίων, ή ένοικίασις ήκυρώθη καί άπεστάλη έκτακτος απεσταλμένος διά τόν 
έλεγχον τών εισπράξεων τοΰ ένοικιαστοΰ. Τέλος ό Σαγίρ καί ό υιός αύτοΰ 
Ίμπραχίμ έφυλακίσθησαν έν Χάνδακι (Τ.Α.Η., Κώδ. 126, σ. 136), άπεφυλακί- 
σθησαν δμως μετά την καταβολήν τών όφειλομένων (αύτ. σ. 138).

Έν τφ μεταξύ, φαίνεται κατά τό διάστημα τής φυλακίσεως τοΰ Σαγίρ, 
έξακολουθοΰν αί καταπιέσεις έκ μέρους τών τοπικών τουρκικών αρχών. Τό έγ
γραφον τουλάχιστον τοΰ κώδ. 126, σ. 181, τοΰ αύτοϋ έτους διατάσσει τόν Διοι
κητήν τοΰ Χάνδακος Χασάν Πασά νά συλλάβη καί παραδώση εις τόν κομιστήν 
τοΰ φερμανιού τόν Ναΐπην (τοπικόν ιεροδίκην) Μαλεβυζίου, ώς καταπιέζοντα 
τούς ραγιάδες κατά τήν εϊσπραξιν τοΰ φόρου οινοπνευματωδών (δστις νΰν εί
ναι δι’ ολόκληρον τήν νήσον 35.000 γρόσια) καί έκ τοΰ έμφανώς δωροδοκού- 
μενον, ΐνα μεταφέρη τοΰτον καί περιορίση είς τό Φρούριον τής Ρόδου.

Κατόπιν νέων διαβημάτων τών ραγιάδων, διά μέσου τοΰ Γενικοΰ ’Επό
πτου των οινοπνευματωδών Χαλήλ, πρός τήν Υψηλήν Πύλην, άνετέθη είς αυ
τούς ή εΐσπραξις τοΰ φόρου αντί 20.000 γροσίων: οί πρόκριτοι καί κοτζαμπά
σηδες άνελάμβανον νά συγκεντρώνουν τόν φόρον καί νά καταθέτουν αυτόν είς 
τό Δημόσιον Ταμεΐον (Κώδ. 126, σ. 171 τοΰ έτους 1794).
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’Αντίγραφου Ιπιστολής τοϋ Μητροπολίτου Κρήτης Μαξίμου προς τον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην 1 διά τής οποίας παρίσταται τό άδύνα- 
τον τής καταβολής τοϋ ετησίου παρ’ αϋτοϋ και τών επισκόπων, 
λόγφ τής άθλιας αυτών οικονομικής καταστάσεως. (’Ιούνιος 1794). 
Άριίλ Χειρ. Μ. Η. 165. Έπί φύλλου λεπτοΰ χάρτου μέ ΰδατίνας γραμ- 
μάς καί λατινικά ψηφία, διαστ. 0.37 X 0,24 μ. Γεγραμμένον καί έπί τών 
δύο σελίδων. Ή επιγραφή χωρίζεται άπό τοϋ κειμένου. Κατάστασις δια- 
τηρήσεως δχι καλή. ΦΟοραί έκ τής υγρασίας κατά τά σημεία πτύξεως.

+ t +
την νμετέραν ϋεοοεβεπτάτην καί σεβαομίαν μοί αυτής Παναγιώ

τη τα δονλικώς προσκννήαας μετά | τής Ίεράς και άγιας Συνόδου τής 
περ'ι αυτήν, πανευλαβώς κατασπάζομαι την παναγίαν αυτής δεξιάν.

/' ήν [καί διαφυλάττει........................] έπί τον πανάγιον αυτής | πατρι
αρχικόν άποστολικόν και οίκου μεν ι [κόν θρόνον] κρείττυνα παντός δει 
νοΰ [και] πιόνι καί | βαϋντάτη βιοτή συν τή ιερά καί αγία Σννόδφ 
προς φωτισμόν ενσεβείας τών [άπα]νταχοϋ χρι | στεπονύμων λαών, 
καί καύχημα έμοϋ τοϋ ελάχιστου αυτής δούλου. μετά την δφειλο- 
μένην μοι \ προσκύνηοιν τή σεβασμιοτάτη αυτής παναγιώτητι, καί 
ερευνάν τής άεοαώστου μοι καί πολνεράστου | αυτής ύγιείας, δη/.ο ποιώ 
τώ δεσπότη μου καί οικουμενικά) προστάτη, τή τε Ιερά καί άγια συνό- 
δτο | δτι, λαβών τό πανάγιον καί σεβάσμιον συνοδικόν αυτής καί ποοσ- 
κννητόν, καί γνούς τά εν | αύτώ, μεταπεμψάμενος τους έκδημούντας 
ήμετέρους άγιους επισκόπους, καί έγκαλεσάμ ενός | τους ένδημούντας, 
ένεφάνησα τούτοις καί ημερότερα τά εκκλησιαστικά γράμματα 2. σκέιριν 

| δε πολλάκις περί τούτου ποιησάμενοι μεταξύ ημών, καί βαίλυτάτην 
τοϋ πράγματος έξέτασίν τε \ καί περιέργειαν μετά τής εκάστου τών επι
σκόπων έν καάαρότητι αννηδότος, άνυποκρίτφ | τή απολογία μαρτυ
ρίας τε καί έξομολογήσεως υπό μάρτυρι άεω, έγνων δ οϋκ ήλπιζον | 
έξ αυτών, ότι δηλαδή ούδείς τούτων κατά τό γε νυν έχων εν ισχύει 
καί ευπορία υπάρχει εις | τό νά έκπληρώση κατά την προθυμίαν του 
τό εκκλησιαστικόν διακέλενμα. δϋεν καί σχεδόν | παραβιασάμενος 
τινάς έξ αυτών κατά άδειαν πληρεξουσιότητας, οίμωγής καί δακρύ
ων, | καί ύλρήνων ουκ ολίγων τό πράγμα προύξενον έγένετο μεταξύ 
ήαών. επειδή αι καιρικαί | περιστάσεις, καί αΐ επάλληλοι συμφοραί, 
εις τοσαύτην οϊκτράν κατάστασιν έφεραν σχεδόν | πάντας, ώστε καί 
άδυνατειν άποδιδόναι κατ’ έτος έκαστον αυτόν τό τών άφευκτων τόκων 

| τών ιδίων τό έπάναγκες δφλημα, ούχί δέ καί έκπτωσιν ή ϋφεσιν 
παρά μικράν τών κε \ φαλαίο>ν φροντίσαι τε καί οικονομήσαι την προς 
το μέλλον ετήσιον, πολλώ μάλλον δέ καί έφέτο \ κάν οβολών άποδοΰναι
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οι πλείστοι καί πάντες ώς είπεΐν κατά το μάλλον και ήτταν συμφοράς 
| και ζηιιίας μέτοχοι έγένοντο επί του προηγεμονεύσαντος 3 κατά {λείαν 

έκδίκησιν προς ημάς. \ ώς καί δήλον έ’σται τη ύμετέρα παναγιώτητι και 
πάοη τή 'Ιερή, σννόδφ ή άθλιότης έκαστον \ έκ του υπογεγραμμένου αυ
τών καθαρού τε καί ανυπόκριτου κατάστιχου. δθεν ΐνα μη το | 
πράγμα είς άθλιοτέραν κατάστασιν καί σχεδόν άπόγνωσιν τοιούτους 
άπορους φέρων εμβολή, | άνακοχήν του πένθους αυτών παραμυθίας 
χάριν τε οίκονομήααι, ελευθέρους τούτους πάντας | (έφίλαρμένος εις 
στίχος) κατά | δύναμιν ,]τώσεως προθνμοπ[. . . . καθ' α] καί
το προς την αγίαν σύνοδον ίδιον αυτών [ γράμμα δηλοποιεΐ. πα
ρακαλώ) λοιπόν την αεβασμίαν μοι αυτής παναγιώτητα καί πάσαν \ την 
'Ιεράν Σύνοδον, οίκτήραι καί έλεήσαι τους τοιούτους απόρους, καί την 
μακροϋνμίαν την \ θεομή μίτον αυτοΐς προμνηστεύσασθαι, καί δώρήσα- 
σθαι ώς σύνηθες δν το τοιούτον τή φιλοτέκνω \ καί κοινή μητρί τή 
άγια, του χ(ρισιο)ϋ εκκλησία. καί ταϋτα μεν επί τοσοΰτον ώς μη 
παρενο I χλοϊ μοι τάς παναγίας αυτής άκοάς, αϊ δε πανάγιαι αυτής 
εύχαί, μετά τής Ίεράς καί \ άγιας συνόδου, εΐησάν μοι φνλακτήριον 
ασυλον. , αψ\δ’: Ίουνίφ ιγ'.

τής θεοσεβεατάτης καί θεοστηρίκτου σεβάσμιας αυτής παναγιώτη- 
τος καί πάσης τής 'Ιεράς καί άγιας Συνόδου ελάχιστος δούλος, ύπο- 
κλινής τε καί πειθήνιος τοΐς δεσποτικοΐς αυτοΐς προστάγμασι

(Είς τό κάτω μέρος τής δευτέρας σελίδος δεξιά): ο Κρητης μάξιμος 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

>) Γεράσιμον τόν Γ' βλ. «Κρητ. Χρονικά» Α', σ. 272 σημ. 1.
2) Τοιαΰτα γράμματα δέν διεσώθησαν μεταξύ τών εγγράφων τής Μητρο- 

πόλεως, τών περιελθόντων είς τό Μουσείον Ηρακλείου
8) Ήγεμών έ\ Χάνδακι ήτο τό 1794 ό Χασάν Πασάς, διαδεχθείς τό 1793 

τόν Γαζή Χουσεΐν ΙΙασάν. Προφανώς ενταύθα γίνεται λόγος περί τού τελευ
ταίου

+ Ο ΛΑΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
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