
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΡΙΚΚΕΡΙ

Εύρηται παρ' έμώι έγγραφον, ελληνιστί γεγραμμένον, προερχόμενον όμως 
παρά τοΰ βεζύρου Χοσρέφ Μεχμέτ Καπουδάν πασά, άπό^27 Ιουλίου 1815.

Τό έγγραφον τούτο έχει γραφή επί περγαμηνής (0,43x0,59). Εις τό 
άνω μέρος αυτού υπάρχει τουρκική σφραγίς, ήτις, κατά μετάφρασιν τού εν 
Ν. Κοκκινιά διαμένοντος λογίου νέου Κιαμήλ βέη, γράφει τά εξής: «Διοίκησις 
ναυτικών Άπτούλ Μεχμέτ Χοσρέβ 1216·». Κύκλωθεν δέ τής σφραγΐδος ρητά 
εκ τού ιερού των Μωαμεθανών βιβλίου Κορανίου. ’Αριστερόθεν δέ τής σφρα
γΐδος παρατίθεται τουρκιστί περίληψις τού έν λόγω εγγράφου φέρουσα την 
αντίστοιχον ως άνω καθ’ημάς τουρκικήν χρονολογίαν (από 2 σαβάλ 1230).

Τό έν λόγφ ελληνιστί γεγραμμένον έγγραφον απευθύνεται προς τούς 
προεστώτας καί επιτρόπους τής νήσου τών Τρικκέρων 1 καί υπενθυμίζει 
αύτοΐς δτι, συμφώνως προς τό από τού έτους 1812 διάταγμα, ώφειλον οί 
κάτοικοι τών βορείων Σποράδων νά πληρώσουν ωρισμένον χρηματικόν 
ποσόν διά την αγοράν φρεγάδας προς ένίσχυσιν τού καταδιωκτικού στολίσκου 
κατά τών πειρατών. Ένφ δέ οί λοιποί κάτοικοι τών νήσων έδωσαν τό ανα
λογούν αύτοΐς χρηματικόν ποσόν, οί τών Τρικκέρων κάτοικοι κατέβαλον τά 
έξοδα δύο μηνών, αντί τών πέντε τοιούτων, ως έδετ δθεν προτρέπει αυτούς 
νά καταβάλωσι τώ Ιπί τούτω άποστελλομένω πληρεξουσίφ Βαλή|Μουσταφα 
Τσαούση την ύπολειφθεΐσαν συνεισφοράν των.

Ό παρ’ ου άποστέλλεται τό έν λόγφ έγγραφον βεζύρης είναι Τούρκος 
πολιτικός καί ναύαρχος Τοπάλ Χοσρέφ Μεχμέτ καλούμενος, γεννηθείς έν 
Γεωργία τώ 1769. ’Αργυρώνητος δούλος ών τού καπουδάν πασά Κιουτζούκ 
Χουσείν (1792-1803), άπηλευΟερώθη μετά ταΰτα καί τή υποστηρίξει αυτού 
άνήλθεν εις ανώτατα στρατιωτικά καί πολιτικά αξιώματα, τό κατ’άρχάς σφρα- 
γιδοφύλαξ καί κεχαγιάς τού σουλτάν Σελήμ Γ'. γενόμενος. Τφ 1801 έστάλη 
ως πασάς τής Αϊγύπτου προς κατάπαυσιν τών έκτροπων τών Μαμελούκων, 
άτινα έγένοντο μετά την έκκένωσιν τής Αίγύπτου υπό τών Γάλλων. Μετά 
ταύτα έγένετο καπουδάν πασάς, ήτοι υπουργός τών Ναυτικών, έξολοθρεύσας

1 Τό Τρίκκερι είναι ή παρά τήν είσοδον τοϋ Παγασητικοϋ κόλπου κειμένη πολίχνη, 
ήτις έπί Τουρκοκρατίας ύπήγετο εις τήν επισκοπήν Σκιάθου καί Σκοπέλου. Μ. Ί. Γ ε- 
δεών, Κανονικαί διατάξεις. Τόμ. Α', έν Κων/πόλει 1888, σελίς 811. Κακώς δέ έν τφ 
έγγράφο) έκλαμβάνεται ώς νησίς.
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τούς Γενιτσάρους και γενόμενος ό κυριώτερος θεμελιωτής τοΰ τακτικού στρα
τού τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μετά την ήτταν τοΰ Ναυαρίνου, διά τής 
επιβολής του, διέσωσε από σφαγής τούς εν Κ/πόλει Ευρωπαίους. Κατά το 
1838 εγένετο μέγας βεζΰρης. Μετά την αποτυχίαν τοΰ ύπ’ αύτοϋ προκληθέν- 
τος πολέμου προς Μεχμέτ Άλήν τής Αίγυπτου (1839- 1840), παραιτηθείς, 
άπεσΰρθη εις Ραιδεστόν ίδιωτεΰων. Ό σουλτάν Άβδούλ Μετζήτ άνακαλέσας 
αυτόν Ικ τής ιδιωτείας, διώρισεν υπουργόν κατά τό 1853, συνηγορήσαντα 
θερμώς υπέρ τής συνεννοήσεως τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τήν 
Ρωσσίαν. Μη κατορθωθείσης ταΰτης, εκηρύχθη ό κριμαϊκός πόλεμος (1853 - 
1856) κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου άπέθανεν (1855).

Ιδού δέ τό κείμενον τής εν λόγφ διαταγής.

Χοορεφ μεχμεδ πασάς, ελέω Θεόν Καπουδάν πασάς.

Προεστώτες καί επίτροποι τής νήσου Τρικκέρων. Ίξεΰρετε πολλά καλά, 
δτι προλαβόντος εις τό 1812ον έτος έξεδόκαμεν υψηλόν μας πουγιουρδί, 
προστάζοντες τούς σκοπελίτας, σκερανούς, σκιαθώτας, λιδρομίτας ψαρρανούς 
καί εσάς, δτι δλοι σας κατά αναλογίαν τής δυνάμεώς σας νά δώσετε αυτούς (;) 
διά νά άρματωθή ή φεργάδα προς έξολόθρευσιν τών κλεπτών, οί μέν σκια- 
θώται οκτώ, οί σκοπολΐτες δώδεκα, οί σκερανοϊ επτά, οί λιδρομίτες δύω, οί 
ψαρρανοί δώδεκα καί εσείς οί τρικκερώτες οκτώ' οί άνωθεν λοιπόν νησιώται 
κατά τήν προλαβόντος έκδοθεΐσαν ημών προσταγήν έπλήρωσαν τό άνάλογόν 
των, εσείς δμως οί τρικκερώτες δεν επληρώσετε τά δσα έξοδα σάς αναλογούν, 
αλλά μόνον δύω μηνών έξοδα, εις καιρόν όπου έχετε νά δίδετε πέντε μηνών 
εις τούς σκοπελίτας, οί όποιοι τά έξόδευσαν. Έπΐ τούτφ λοιπόν γράφοντες διά 
τοΰ παρόντος ημών υψηλού πουγιουρδοΰ σάς προστάζομεν ήγεμονικώς, δτι 
αποφασιστικούς, ευθύς νά αποπληρώσετε τό άνάλογον οπού έμεινε τριών 
μηνών εις χίλια πεντακόσια είκοσι: 1520:γρόσια εις τον Ιπίτηδες στελλό- 
μενον παρ’ ημών βαλή μουσταφά Τσαούσην προσέχοντες λοιπόν καλώς, μή 
παρεκτραπήτε τής δικαιοσύνης, ποιήσατε, ώς σάς προστάζομεν ήγεμονικώς' 
εξ άποφάσεως 1815 ’Ιουλίου 27.

Έξεδόθη τό παρόν από τοΰ βασιλικού δονανμά.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Σ. ΜΠΟΥΑΣ 

Διάκονος.
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