
ΜΙΑ «ΤΟΥΡΚΟΓΡΑΙΚΙΚΗ» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τό παρακάτω δημοσιευόμενο έγγραφο αποτελεί το Ελληνικό κεί
μενο μιας έντυπης εγκυκλίου τοϋ Τοπικού Συμβουλίου Χανιών, την 
εποχή τής αίγυπτιοκρατίας ', πού έκυκλοφόρησε, γραμμένη εις «Τουρ- 
κογραικικήν 2 τον ’Ιούλιο τοϋ 1834. Τό ιστορικό αυτό ντοκουμέντο, τό 
βρήκα στα Χανιά και τό κατέθεσα στο 'Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

'Ολόκληρη ή Εγκύκλιος είναι σέ φύλλο διαστάσεων 0,50X0,378 
μ., τυπωμένη από τη μια ό'ψη, μέ τό ελληνικό κείμενο στο αριστερό 
ήμισυ και τό τουρκικό στο υπόλοιπο. Στην άλλη όψη τοϋ φύλλου υ
πάρχουν : 1) Στην άνω αριστερή γωνία, τυπωμένη στήν Τουρκική, ή 
διεύθυνση : «Προς τήν A. Ε. τον Πρόξενον τής ’Αμερικής» kui 2) 
Γραμμένες μέ τό χέρι καί μέ μελάνι, δυο σημειώσεις, ή μια ’Εγγλέζι
κα3 καί ή άλλη ’Ιταλικά4.

Ή ’Εγκύκλιος είναι μια αυστηρή προειδοποίηση καί αναγγελία 
των μέτρων πού άπεφάσισε νά λάβει τό Τοπικό Συμβούλιο των Χα
νιών για τον κολασμό τής πορνείας5 καί των ερωτικών σχέσεων ανά
μεσα σέ άνδρες καί γυναίκες μέ διαφορετικές θρησκευτικές δοξασίες. 
Τό ύφος της είναι τραχύ καί δείχνει πόσο ήταν αποφασισμένη ή Διοί
κηση νά πατάξει σκληρά τό κακό πού, απ’ δτι αφήνεται νά διαφανεΐ, 
θά είχε παραγίνει.

Ή σημασία αύτοϋ τοϋ εγγράφου θά καταδειχθεΐ ακόμα πιο πολύ 
δταν, μαζύ μέ άλλο υλικό, θά συμβάλλει στή συστηματική καί ιστορι
κά τεκμηριωμένη διερεύνηση τοϋ σοβαρού αύτοϋ θέματος τής πορνείας 
στήν υπόδουλη Κρήτη, διερεύνηση πού δέ θά συμπληρώσει μονάχα 
ένα κενό τής τοπικής ιστορίας, μά θά προσφέρει συγχρόνως κΓ ένα α
κόμα σημαντικό στοιχείο στήν ιστορία καί τήν κοινωνιολογία τής δου
λείας γενικά.

Κ. Ε. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ

’) Γιά τήν περίοδο αυτή βλέπε καί Μ. Παρλαμα, Τό 'Ημερολόγιο 
τοϋ Κ. Κοζύρη, «Κρητικά Χρονικά», Τόμος Α'.

s) Βλ Ν. Τιομαδάκη, Τουρκογραικικά, Ε.Ε.Κ Σ., Τόμος Α' σελ. IcO 
·) Decision of the Council respecting bad women.
4) Bando delle donne publiche (’Εγκύκλιος Διαταγή γιά τις δημόσιες γυ

ναίκες) .
5) Βλ. 'Ημερολόγιο Κοζύρη, σελ. 837.
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ΤΟ ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ.

’Επίσημον γράμμα τον Άντιβασιλικοϋ Άρχιγραμματέως Σαμή 
βέη Έφένδη υπό τον τίτλον Στρατηγού έστάλθη προς τον Πρόεδρον 
τού Συμβουλίου τούτου ’Ρεφ'ετ έφένδην, καί άνεγνώσθη την ώραν τής 
ουνεδριάσεως, όποιον είναι τδ ακόλουθον.

α'. "Οτι άνέφερεν εις τον Άντιβασιλέα ό Ίμβραχήιι Φεήει εφέν- 
δης ένας από τους ’Αντιβασιλικους Γραμματείς, δτι, επειδή ακολου
θούν σχεδόν καθημερινώς ταυαχαί διά πόρνας γυναίκας, αί όποϊαι 
εύρίσκονται εις μερικάς γειτονειάς τής πόλεως Κυδωνιάς, καθώς παρα- 
τηρεΐται εις τα Πρωτόκολλα τού Συμβουλίου αυτού τού τόπον, και 
Επειδή, εκτός τούτον, οι Τακτικοί άνακατόνονται μαζί μέ αύτάς, και 
είναι ενδεχόμενον ν’ αποκτήσουν ασθένειας κολλητικός, θέλει λυτρωθή 
γενικώς ό λαός από τής καταφρονημένης πορνείας τά κακά, αν αυκω- 
θούν από το μέσον αί πόρναι.

β'. “Οτι προστάζει ό Άντιβασιλευς τά ακόλουθα.
1. ’Άν άπεράσουν εις τό εξής τιμημένα αί τοιοϋται γυναίκες, έχουν 

την άδειαν νά κατοικούν πάλιν εις τά όσπήτιά των.
2. Ν’ άποφασισθή μέ την γνώμην όλου τού Συμβουλίου μία παι

δεία δι’ εκείνον, οποίος ήθελεν άποκοτήσει πλέον νά κάμη αυτήν τήν 
πραξιν, και πιασθή.

3. Νά εϊδοποιηθή αυτή ή παιδεία εις τάς πόρνας, διι θά ένεργη- 
θή, και νά άναγκασθούν νά κάμουν αποχήν από τήν πορνείαν.

4. ’Άν μετά τήν είδοποίησιν ήθελεν ακολουθήσει αυτή ή πραξις, 
νά ένεργηθή ή παιδεία και εις τον άνδρα και εις τήν γυναίκα.

5. Ή παιδεία αυτή νά ήναι σκληρά τόσον διά τήν γυναίκα, καθώς 
και διά τον άνδρα.

6. "Οπου άκουσθή τοιαύτη πραξις, νά έξεταχθή καλά, και έπειτα 
νά πατηθή εύθυς εκείνο τ’ όσπήτι από τον Ζαμπίτην, κα'ι νά φερθούν 
άνδρας και γυναίκα εις τό Συμβούλων, διά νά ένεργηθή ή αποφασι
σμένη παιδεία, και νά έξαλειφθή διόλου τό άνομα των πορνών.

7. ’Άν ευρίσκατνται τοιούται γυναίκες κα'ι εις τάς λοιπάς πόλεις 
τής Κρήτης, νά έξακολονθήση τό δμοιον κ’ εκεί, άπής είδοποιηθούαιν 
έγγράφως τά Συμβούλια.

8. Νά πασχίση πολύ ή Διοίκησις τής Κρήτης είς τήν στερέωσιν 
αυτής τής Προσταγής.

’Επειδή ή ασφάλεια τής τιμής τού λαού, καί ή ησυχία τού λαού 
είναι σύμφωνα με τήν θέλησιν τού Άντιβασιλέως.

5Εγκύκλιος.
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’Επειδή εις δλα τα έθνη ή φύλαξις τής τιμής είναι ένα από τα α
ξιόλογα αντικείμενα.

’Επειδή γίνονται αφορμή αί άτιμοι γυναίκες, at δποίαι κατοικούν 
ανάμεσα εϊς τιμημένας φαμιλλίας, νά δοκιμάζουν στενοχώριαν μεγά- 
λην αί τίμιαι.

Και επειδή αί διάφοροι ταραχαί, δσαι ακολουθούν πολλάκις, προ
έρχονται από αύτάς τάς άνοήτους.

Άποφασίζομεν.
Α'. Νά συναχθοΰσιν ολαι αί άτιμοι γυναίκες τής πόλεως ταύτης, 

διά νά παραγγελθοΰσι νά κάμουν αποχήν από τήν πορνείαν, και ία υ- 
πανδρευθοΰν, διά νά σκεπάσουν τήν τιμήν των.

Β’. Νά είδοποιηθοϋσι οι ίμάμιδες, γέροντες, και λοιποί τίμιοι κά
τοικοι κάθε γειτονειάς νά προσέχουν άγρυπνά, καί όταν εννοήσουν, δτι 
άκολουθεί καμμία ατιμία είς τήν γειτονιάν των, νά εξετάσουν καλά, 
καί άφοΰ βεβαιωθούν τήν αλήθειαν, νά ειδοποιήσουν παρευθυς τον 
Ζαμπίτην, ή τήν αιμωτέραν γουάρδιαν, <5td νά πατήται εκείνο τ’ όαπή- 
τι, καί νά φυλακόνεται δ μέν ανδρας είς τον τόπον τής γουάρδιας, αν 
ήναι ώρα τής νυκτός, ή δε γυναίκα είς τ’ δοπήτι τοϋ ιμάμη τής γειτο 
νειας, καί τό πρωί νά φέρνωνται είς το Συμβούλιον, αν δμω; ήναι 
ημέρα, νά φέρωνται ευθύς ό ανδρας καί ή γυναίκα είς τό Συμβούλων.

Γ'. Επειδή δ ανδρας σχεδόν πάντοτε δεν δυναστεύει τήν γυναίκα 
είς τήν πραξιν αυτήν, αλλά γίνεται με τήν θέλησιν καί εύχαρίστησίν 
της, αν ήναι ομόφυλοι νά φυλακωθή ή γυναίκα ενα μήνα, καί νά δέρ- 
νεται καθ’ ημέραν προς 20 ξυλιαίς % δι’ επιστασίας δύω ’Αντιπροσώ
πων, έωσον τελειωθή ή διορία.

Α'. °Ολα τά έθνη είναι πλάσματα τοϋ Θεού, επειδή δμως αί Θρη- 
σκεΐαι καί οί νόμοι διαφέρουσι, καί έχει χρέος καθένας νά παραιτήση 
τά δσα ή Θρησκεία του τον εμποδίζει, αν ήθελε πιασθή Τούρκιοσα μα
ζί μέ Χριστιανόν, Χριστιανή μαζί με Τούρκον, Τούρκιοσα μαζί με

β) Γιά τή συστηματική καί απάνθρωπη εφαρμογή τής ποινής τής μαστι- 
γιόσεως, αναφέρουν πρός τούς πρέσβεις τών Συμμαχικών Δυνάμεων ’Αγγλίας, 
Γαλλίας καί Ρωσσίας, οί επτά χιλιάδες άοπλοι Χρισιιανοί πού συνάχθηκαν 
στις Μουρνιές Κυδωνιάς τόν μοιραίο εκείνο Σεπτέμβριο τοϋ 1833 : «Τοιαϋτα 
Συμβούλια—έγραφαν μεταξύ ιών άλλων—ιομοθετοϋν, διοικούν, κρίνουν, κατα
δικάζουν καί έκτελοΰν, τιμωρούν, θανατώνουν καί κάμνουν τά πάντα, είναι 
επανορθωτικά δικαστήρια καί ποινικά καί αί ποινσί είναι ξύλον μέχρι θανά
του' έκ τών ξυλιζόμενων όσοι φθάσουν νά επιζήσουν μένουν άχρηστοι είς 
τήν κοινωνίαν άπό τά τραύματα.(Κ. Κριτοβουλίδου, 'Απομνημονεύ
ματα τοϋ περί αυτονομίας τής Ελλάδος πολέμου τών Κρητών σελ. 586). Βλ. ά- 
κόμα καί μερικές περιπτώσεις μαστιγώσεων στό ημερολόγιο τού Κοζύρη, σελ. 
337, 341, 312.
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’Εβραίον, η ’Εβραία μαζί με Τούρκον ή Χριατιανόν, να φυλακωθή ή 
γυναίκα 6 μήνας, και νά δέρνεται προς 20 ξυλιαΐς καθ’ ήμέραν δΤ ε
πιστασίας δύω Αντιπροσώπων.

Ε'. ’Αν αυτή, ή οποία ήθελε πιασθή, ήναι παρθένος, και δια- 
φθαρθή από άλλης φυλής άνδρα, και βεβαιωθή από το ίδιάν της τό 
βτόαα, ν’ άποφασιαθή τότε μία παιδεία εις αυτήν αυστηρότερα.

ΣΤ'. ’ Αν ό άνδρας ήναι εντόπιος, και δεν έχη υποστατικά, αλλά 
ήναι ποταπός άνθρωπος, νά φυλακωθή μαζ’ι μέ την αλυσσίδα <5ίά τρεις 
μήνας, διότι αν εξορισθή δεν θέλει τον αωγρωνίσει ή έξορία, άν έχη 
υποστατικά, και ήναι πραγματευιή·, νά εξορισθή δι’ ένα χρόνον, διότι 
είς αυτόν είναι αρκετή παιδεία ή εξορία' αν όμως ήναι ξένος νά δαρ- 
θή 100 ξυλιαϊς, και να διωχθή διά πάντα από τήν Κρήτην, αν έχη 
γυναικόπαιδα, και κάμνη κα’ι έαπόριον, νά διωχθή διά πάντα μαζί με 
τήν φαμίλλιάν του' αν ήναι άνθρωπος τής τοπικής ’Εξουσίας, είς άλ
λον μεν να σμικρύνεται ό βαθμός του, είς άλλον δε νά κόπτεται 6 μι
σθός του, καί ν’ άποβαλθή από τον βαθμόν του· τέλος αν ήναι υπή
κοος ξένος, νά εξορισθή από τον Πρόξενόν του.

Ζ’. ’Όποιος ήθελε κάμει πλέον τήν τέχνην του ρ ο φ ι ά ν ο υ ή γυ
ναίκα, ή ανδρας νά παιδευθή, καθώς προείπαμεν διά τάς πορνευθεί- 
σας ή μοιχευθείσας γυναίκας.

Η’. ’ Αν διαφθείρη κανένας τήν παρθενίαν μιας νέας δμοπίστου 
του, άφοΰ λάβουν και οι δύο τήν παιδείαν, ή όποια θέλει άποφασιαθή 
τότε, και άν δέν ήναι κανένα έμπόδιον τής συγγένειας, νά τήν υπαν
δρεύεται κατά τήν Θρησκείαν του.

Θ'. ’Όσοι άνδρες περιφέρωνται, είς τάς γειτονειάς, διά νά πωλοϋν 
πραγματείας, νά πιάνεται αν ήθελεν έμβή κανένας μέσα άπό τήν θύ· 
ραν ξένου όσπητίυυ, και νά ένεργήται εν ταύτφ ο,τι προείπαμεν δι’ ε
κείνους, οϊ όποιοι πιααθοϋν νύκτα ή ημέραν είς ξένον όσπήτι' αί δε 
γυναίκες 1, αί όποΐαι κάμνουν τήν τέχνην του πραγματευτοΰ είς τα απή- 
τια, νά εκλεχθούν αί γνωσται διά τήν τιμιότητά των άπό τον Τελάμττά
σην τής πόλεως ταύτης, καί νά καταγραφθοϋν τα δνόματά των είς τον 
Μεκκεμέ.

Γ. Εις τα χωριά νά είδοποιηθή δλον τούτο, καί αν άκολουθήση 
τοιαύτη παρανομία, νά πιασθούν ανδρας καί γυναίκα, καί νά αταλ- 
θούν είς τό Συμβούλιον. *

’) Γυναίκες πραματευτές ήσιτν οί νιελάλισαες, που κάτω άπό τό άΟώο αότό 
επάγγελμα έκρυβαν τήν επαίσχυντη ιδιότητα τής μασιροποϋ. Βλ. δσα διεξοδι
κό γράφει ό Ν. Σταυρινίδης, Ρεμπιά Γκιουλνούς, ή ΡεΟυμνία Χριστια
νό Σουλτάνα (σιήν εφημερίδα τοΰ Ηρακλείου «Πατρίς» άριΟ. φύλλου 1086/ 
30 - 7 - 1950).
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ΙΑ'. "Επιφορτίζεται την θεωρίαν αυτού τον εγκλήματος, και τον 
οργανισμόν των εγκληματικών αποφάσεων ό Πρόεδρος τον Σνμβον- 
λίου τούτου.

ΙΒ’. Νά κοινοποίησή ή παρούσα εις Γλώσσαν Τονρκογραικικήν 
από την Α "Εν. τον Σεραακέρην τής Κρήτης Μονατοφα Πασσαν εις 
τον Καδδήν τον Τμήματος τούτον "Εαίν Έφένδην, "Ιμάμιδες τής πό- 
λεως. Πρόεδρον 'Ρεφέτ εφένδην} Ε. Σννταγματάρχην Σελήμ βέγην, 
Ζαμπίτην Μεχμετ άγαν, Επίσκοπον Κυδωνιάς καί Κιασάμον κύριον 
"Αρτέμιον, Μεμούριδες, ΚαατελκιαχγΆδες, καί 'Ιερείς τών επαρχιών 
τών Χανιών, διά νά ένεργηΟή δσον ανήκει, προς δε τα Σνμβούλια 
Μεγάλου Κάστρου καί "Ρε&ύμνης ”, καί τούς ενταύθα Κυρίους Προξέ
νους καί Άντιπροξένους τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. δι" ειδησιν ιήν 
άνήκου σαν.

Εν Κυδωνιά, την 15 "Ιουλίου 1834 (20 "Ρεμβιουλ - Έβέλ 1250).

’) Άπό τή λεπτομέρεια αυτή ελέγχεται ώ; όρθ·ή ή μαρτυρία τού Κριτο 
βουλίδη (’Απομνημονεύματα σελ. 57G) διι τά τοπικά Συμβούλια τής Κρήτης, 
κατά ιήν περίοδο αυτή, ήσαν τρία καί δχι τέσσερα, δπως τά γράφει ό Ν, 
Σταυρό κ η ς, Στατιστική τοΰ πληθ·υσμοϋ τής Κρήτης (σελ 156) καί ό Μ. 
Παρλαμά ς, Ημερολόγιο τοΰ Κοζύρη, δ. π., σελ. 179.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:07 EEST - 54.161.213.156


