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Εισαγωγή   
 
 

Από το 1830 έως το 1841 η Κρήτη βρέθηκε υπό την κυριαρχία του Μεχμέτ Αλί, διοικητή 

της οθωμανικής επαρχίας της Αιγύπτου. Πιο συγκεκριμένα, το 1830 το νησί παραδίδεται 

στον Μεχμέτ Αλί ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που ο τελευταίος είχε προσφέρει στον 

σουλτάνο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης στον Μοριά, ωστόσο η κυριαρχία 

του μετέπειτα διοικητή της Αιγύπτου στο νησί δεν κράτησε παρά μόνο μια δεκαετία, αφού 

στις αρχές του 1841 και κάτω από έντονες διεθνείς πιέσεις αναγκάζεται να το εγκαταλείψει.1 

Ο Μεχμέτ Αλί, που επιθυμούσε και ήλπιζε ότι η ανταμοιβή για τις υπηρεσίες του θα ήταν η 

Συρία, αρχικά αρνήθηκε την Κρήτη, θεωρώντας ότι ο δεκαετής πόλεμος θα είχε προκαλέσει 

τέτοιες ζημιές στις δομές του νησιού που το κόστος διακυβέρνησης θα ήταν ασύμφορο για 

αυτόν.2 Επιπλέον, τα φορολογικά έσοδα που μπορούσε να αναμένει από την Κρήτη ήταν 

πολύ λίγα σε σχέση με εκείνα που θα μπορούσε να αποσπάσει από τη Συρία. Εν τέλει, 

υποχρεώθηκε να αποδεχτεί να αναλάβει τη διοίκηση του νησιού, η οποία επιβεβαιώθηκε το 

1833 με τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Κιουτάχεια.3 Παρά το γεγονός ότι η 

περίοδος αυτή της ιστορίας της Κρήτης συνιστά μια από τις λιγότερο μελετημένες από τους 

ιστορικούς, δεν παύει να είναι σημαντική, αφού κατά το διάστημα αυτό επιχειρείται από τη 

νέα διοίκηση η επιβολή μιας έντονα συγκεντρωτικής εξουσίας με ορισμένες πτυχές που 

μπορούν να ερμηνευθούν ως εκσυγχρονιστικές.  

 Η πολιτική του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη συνιστά μεταφορά της πολιτικής που 

ασκούσε στη «μητροπολιτική» Αίγυπτο, στοιχειοθετώντας, όπως φιλοδοξούμε να 

καταδείξουμε, ένα πρώιμο «τανζιμάτ», το οποίο επηρέασε σε έναν βαθμό τις αντίστοιχες 

μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά το διάστημα που ακολούθησε. Η 

                                                             
1 Προκειμένου η Μεγάλη Βρετανία να ασκήσει πίεση έτσι ώστε να σταματήσει η προέλαση του στρατού του 
πασά στην Ανατολία ο βρετανικός στόλος καταπλέει το 1840 στη Βηρυτό και απαιτεί από τις τοπικές αρχές 
να απαγορευτούν όλοι οι πλόες από τον Λίβανο στην Αίγυπτο. Όταν οι απειλές και οι προσπάθειες 
δωροδοκίας των αρχών απέτυχαν, η Βηρυτός βομβαρδίστηκε και μια μικτή βρετανοοθωμανική δύναμη 
αποβιβάστηκε στην πόλη. Βλ. A. L. al-Sayyid-Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, Κέιμπριτζ 1984, 
246. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της συνδιάσκεψης του Λονδίνου το Μάρτιο του 1841, ο Μεχμέτ Αλί 
δήλωνε υποταγή στον σουλτάνο, αναλάμβανε την αποκατάσταση του οθωμανικού στόλου που από το 1839 
είχε παραδοθεί στον πασά της Αιγύπτου και υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει τη Συρία και την Κρήτη, όπου 
αποκαθίστατο η απευθείας εξουσία του σουλτάνου. Από την άλλη, ο σουλτάνος δεσμευόταν για την έκδοση 
φιρμανιού με το οποίο θα αναγνώριζε στον πασά την κληρονομική διοίκηση της Αιγύπτου με τον τίτλο του 
χεδίβη. Βλ. É. Driault, L’Égypte et l’Europe: la crise de 1839-1841, τ. 4, Κάιρο 1930, 370-371. 
2 S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, τ. 2, Κέιμπριτζ 1976, τ. 2, 32. 
3 K. Fahmy, All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, his Army and the Making of Modern Egypt, Κέιμπριτζ 1997, 133-
134. Με την Ειρήνη της Κιουτάχειας, εκτός από την Κρήτη, επικυρώνεται η κυριαρχία του πασά σε ένα 
μεγάλο μέρος της Συρίας και της Παλαιστίνης (Trablusşam eyaleti Kuds ve Nablus sancaklarının uhde-i veliü’n-
ni’amiye tevcihleri ve Mısır ve Girid ibkaları). Βλ. Β.Γ., 30 Ιουλίου 1833, φ. 103. 
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επιστημονική έρευνα σχετικά με την πολιτική του Μεχμέτ Αλί σε διάφορα πεδία εξάλλου 

έχει συνδεθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με τη συζήτηση περί οθωμανικής 

νεωτερικότητας. Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι όροι όπως νεωτερικότητα, 

εκσυγχρονισμός, καινοτομίες, εκδυτικισμός και μεταρρυθμίσεις απαντούν με κάθε δυνατή 

μορφή ή παράγωγό τους εδώ και πολλές δεκαετίες και στην οθωμανολογική ιστοριογραφία. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτού του είδους τα ερμηνευτικά σχήματα συνδέονται αναπόσπαστα με 

τη λεγόμενη παραδοσιακή περιοδολόγηση της οθωμανικής ιστορίας, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε από τους ιστορικούς κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Σύμφωνα με 

αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία διήλθε τρεις βασικές φάσεις 

κατά τη διάρκεια της ιστορικής της υπόστασης: Την «κλασική» της εποχή (1300-1600), που 

κατά τον Ιναλτζίκ χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός στιβαρού κρατικού μηχανισμού που 

ασκούσε αποτελεσματικό έλεγχο επί της οθωμανικής επικράτειας· την περίοδο της 

«παρακμής» (1600-1789), που διέπεται από τον εκφυλισμό των «κλασικών» θεσμών και την 

αποδυνάμωση της κεντρικής κυβέρνησης και των μηχανισμών της· καθώς και την περίοδο 

1789-1922 που εν πολλοίς ταυτίζεται με τον εκσυγχρονισμό και τον εκδυτικισμό της 

αυτοκρατορίας, τις απόπειρες ενίσχυσης του συγκεντρωτισμού και εντέλει την αποσύνθεση 

της Αυτοκρατορίας υπό το βάρος του αλυτρωτικού εθνικισμού και του διεθνούς 

συσχετισμού δυνάμεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού και του Ανατολικού 

Ζητήματος. Αν και ιδίως από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα οι ιστορικοί υιοθέτησαν νέα 

ερμηνευτικά μοντέλα, που αποστασιοποιήθηκαν και αμφισβήτησαν αυτή την παραδοσιακή 

θεώρηση της οθωμανικής ιστορίας,4 ο εκσυγχρονισμός φαίνεται να παρέμεινε σε κάποιο 

βαθμό ως μια αξιωματική αρχή της ιστορικής ανάλυσης. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

αυτού του αφηγήματος, πέρα από το ότι αντιμετωπίζει τον εκσυγχρονισμό ως μια από τα 

πάνω διοικητική διαδικασία παραβλέποντας τις επιπτώσεις του στην κοινωνία και το ρόλο 

της τελευταίας σε αυτόν,5 είναι ότι διέπεται από ένα τυπολογικό δίπολο εκσυγχρονιστών και 

οπαδών της παράδοσης. Ειδικά στο πεδίο της οθωμανικής διοίκησης, υποστηρίζεται ότι 

είχε διαιρεθεί τον 19ο αιώνα σε δύο αντίθετες πλευρές με κύριους εκπροσώπους τους 

                                                             
4 Βλ., για παράδειγμα, J. Hathaway, “Problems of Periodization in Ottoman History: The Fifteenth 
through the Eighteenth Centuries”, The Turkish Studies Association Bulletin, 20/2 (1996), 25-31· C. Kafadar, 
“The Question of Ottoman Decline”, Harvard Middle Eastern and Islamic Review, 4/1-2 (1997-1998), 30-75· 
L. T. Darling, “Another Look at Periodization in Ottoman History”, The Turkish Studies Association Journal, 
26/2 (2002), 19-28· Ε. Γκαρά «Αναζητώντας μια νέα εικόνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: επιτυχίες και 
όρια των πρόσφατων αναθεωρήσεων της οθωμανικής ιστορίας», στο S. Faroqhi, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
ο κόσμος γύρω της, μτφρ. Γ. Καραχρήστος, Αθήνα 2009, 17-41. 
5 O. Bouquet, “Is it Time to Stop Speaking about Ottoman Modernisation?”, στο Order and Compromise: 
Government Practices in Turkey from the Late Ottoman Empire to the Early 21st Century, επιμ. M. Aymes, B. 
Gourisse, É. Massicard, Λάιντεν και Βοστόνη 2015, 48. 
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εκσυγχρονιστές γραφειοκράτες από τη μια πλευρά και τους ουλεμά από την άλλη.6 

Επιπροσθέτως, ο εκσυγχρονισμός της αυτοκρατορίας την περίοδο αυτή παρουσιάζεται ως 

το αποτέλεσμα της έμπνευσης και των ενεργειών μεμονωμένων προσώπων -πασάδων και 

άλλων ανώτατων αξιωματούχων- που είχαν ως στόχο την εκκοσμίκευση της οθωμανικής 

διοίκησης και την εισαγωγή δυτικών προτύπων. Σε αυτές τις θεωρήσεις περί οθωμανικής 

νεωτερικότητας, το όνομα του Μεχμέτ Αλί, πασά της Αιγύπτου και ιδρυτή της βασιλικής 

δυναστείας της χώρας, χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές ως ένα παράδειγμα πρώιμου 

οθωμανικού ή μουσουλμανικού εν γένει -αφού, όπως θα δούμε, η οθωμανική ταυτότητα του 

πασά έχει αμφισβητηθεί από κάποιους ερευνητές- νεωτερισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η 

παραδοσιακή ιστοριογραφία προτάσσει δύο βασικούς άξονες: πρώτον, ότι ο Μεχμέτ Αλί 

κατόρθωσε να «αναμορφώσει» την Αίγυπτο μέσα από την εφαρμογή ενός ευρύτατου 

εκσυγχρονιστικού προγράμματος και, δεύτερον, ότι και ο ευρύτερος οθωμανικός 

εκσυγχρονισμός κατά τον 19ο αιώνα συνιστά σε έναν μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του 

ανταγωνισμού ανάμεσα στον σουλτάνο και τον πασά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω 

από το ζήτημα του εκσυγχρονισμού είναι πολλά με πρώτο το αν ο εκσυγχρονισμός συνιστά 

ένα αναμφισβήτητο γεγονός ή είναι απλώς ένα ερμηνευτικό σχήμα. Στην περίπτωση του 

Μεχμέτ Αλί πιο συγκεκριμένα, μπορεί να τεθεί το ζήτημα της σχέσης του παλαιού με το 

νέο. Είναι σκόπιμο και μπορεί το πολιτικό πρόγραμμά του στην Αίγυπτο και την Κρήτη να 

χαρακτηριστεί ρηξικέλευθα εκσυγχρονιστικό ή θα πρέπει να προσεγγιστεί ως μια διαδικασία 

μετάβασης από το παλαιό στο νέο,7 η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται σε 

προϋπάρχοντες θεσμούς, αντιλήψεις και ήθη; Πρόκειται εν τέλει για έναν εκ των πρώτων 

οθωμανών εκσυγχρονιστών ή με την πολιτική και τα επιτεύγματά του ο διορατικός πασάς 

ενδιαφερόταν κυρίως να δημιουργήσει στη Δύση την εικόνα ενός μοντέρνου μουσουλμάνου 

ηγέτη, προκειμένου να μπορέσει να ασχοληθεί απερίσπαστος με την παγίωση σε όλη την 

επικράτειά του μιας εξουσίας που μάλλον ρέπει προς το «παραδοσιακό»; 

Ένα από τα προβλήματα με τα οποία η έρευνα για αυτή τη διατριβή ήρθε 

αντιμέτωπη ήταν η έλλειψη τόσο βιβλιογραφικών αναφορών όσο και πρωτογενών πηγών για 

τα χρόνια κυριαρχίας του πασά στην Κρήτη. Με εξαίρεση ίσως τη μελέτη της Έσματ 

Ζενάμπ Ράσεντ,8 η περίοδος των δέκα αυτών χρόνων της κρητικής ιστορίας συνιστά μια 

                                                             
6 Για την ταύτιση των ανθρώπων της θρησκείας με τους «παραδοσιακούς» βλ. N. Berkes, The Development of 
Secularism in Turkey, Λονδίνο 1998, 109. 
7 Ως προς το ευρύτερο ζήτημα της μετάβασης από το ένα κοινωνικό και πολιτικό καθεστώς στο άλλο με 
αφορμή τη χρήση του τεμένος του Ναυπλίου κατά τον 19ο αιώνα βλ.  Η. Κολοβός και Κ. Αμυγδάλου, «Η 
μετάβαση από το οθωμανικό στο ελληνικό κράτος στη χωρική διάσταση: το τζαμί του Ναυπλίου που 
μετασκευάστηκε στο «πρώτον εν Ελλάδι Βουλευτήριον» (1825)», Τα Ιστορικά, 67 (2018), 58-76. 
8 Ζ. Ι. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 1830-1840 (πρωτότυπος τίτλος: Κριτ τάχτα αλ-χουκμ αλ-
Μάσρι, 1830-1840), Ηράκλειο 1978. 
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terra incognita για τους ερευνητές και το γεγονός αυτό μάλλον είχε ως αποτέλεσμα να μας 

κεντρίσει περαιτέρω το ενδιαφέρον για τη μελέτη της παρά να λειτουργήσει ως 

αποτρεπτικός παράγοντας. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την περίοδο αυτή γεννήθηκε στη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, οδήγησε στην εκπόνηση της τελικής 

μεταπτυχιακής εργασίας και εκείνη με τη σειρά της σε οδήγησε σε νέα ερωτήματα, τα οποία 

πραγματεύεται η παρούσα διατριβή. Είναι προφανές ότι η τελευταία έχει στηριχτεί σε έναν 

πολύ μεγαλύτερο αριθμό αρχείων της εποχής, πραγματεύεται περισσότερα ζητήματα που 

αφορούν τη δεκαετία αυτή, ενώ και η ίδια η οπτική περί εκσυγχρονισμού της διοίκησης του 

πασά παρουσιάζεται διαφοροποιημένη ως προς αυτήν την μεταπτυχιακής εργασίας. 

 Ως προς τις πρωτογενείς πηγές της παρούσας διατριβής, επιχειρήθηκε να 

περιλαμβάνουν -στο μέτρο του δυνατού και με δεδομένη την έλλειψη ικανού αριθμού 

σχετικών αρχειακών πηγών για αυτή την περίοδο- διαφόρων ειδών τεκμήρια στην 

οθωμανική και την ελληνική γλώσσα, αλλά και δίγλωσσα. Συγκεκριμένα, η κρατική 

εφημερίδα Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε αποτελεί αναμφίβολα μια βασική πηγή για τη μελέτη της 

περιόδου, αφού παρέχει αυτούσιο τον επίσημο λόγο της διοίκησης, αλλά και πολλές άλλες 

πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας του πασά στην Κρήτη, δεδομένου ότι τα 

σωζόμενα φύλλα της εφημερίδας καλύπτουν την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 1831 

έως τις αρχές Ιανουαρίου του 1834. Παράλληλα, στο Ιστορικό Αρχείο Χανίων εντοπίσαμε 

ένα οθωμανικό κατάστιχο του 1835 με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Χανίων9 από το 

οποίο αντλήσαμε πληροφορίες για ποινικές υποθέσεις και για αποφάσεις σχετικές με τη 

δημόσια υγεία και την πολιτική πρόνοιας. Πολύ σημαντική πηγή για το πρώτο μισό της υπό 

έρευνα δεκαετίας αποδείχτηκαν και οι ιεροδικαστικοί κώδικες του Ηρακλείου των ετών 

1831-1833. Οι πληροφορίες που παρέχουν συμπλήρωσαν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την 

εικόνα μας αναφορικά με το ζήτημα της διαδικασίας επιστροφής των δημευμένων από το 

οθωμανικό κράτος περιουσιών όσων συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. 

 Ως προς το δεύτερο μισό της «αιγυπτιακής» δεκαετίας της Κρήτης, πολύτιμο 

αποδείχτηκε το αρχείο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο περιλαμβάνει την 

αλληλογραφία ανάμεσα στους έλληνες προξένους της Κρήτης και της Αιγύπτου με τις 

ελληνικές αρχές, η οποία χρονολογείται από το 1834 έως το 1838. Στα έγγραφα αυτά είναι -

προφανώς- αποτυπωμένη μια οπτική διαφορετική από εκείνη της διοίκησης του νησιού και 

η σημασία τους δε μπορεί να αγνοηθεί. Θεματολογικά τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν 

                                                             
9 Τέτοια συμβούλια, που αποτελούσαν ένα από τα βασικότερα όργανα διοίκησης της Κρήτης κατά τα χρόνια 
του Μεχμέτ Αλί, είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν στα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Σφακιά. 
Απαρτίζονταν από μουσουλμάνους και χριστιανούς αντιπροσώπους. Η λειτουργία τους θα αναλυθεί εκτενώς 
στη συνέχεια.  
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μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το ζήτημα της απελευθέρωσης των αιχμαλώτων της 

Επανάστασης -γεγονός που παρουσιάζεται ως καινοτόμος ευεργεσία από πλευράς 

«αιγυπτιακής» διοίκησης- αλλά και ως προς το ζήτημα της ίδρυσης λοιμοκαθαρτηρίων στα 

λιμάνια του νησιού. Από την άλλη πλευρά, στα οθωμανικά κατάστιχα του Λογιστηρίου 

Ηρακλείου της περιόδου 1839-1840 που απόκεινται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης είναι 

καταγεγραμμένες οι μισθοδοσίες γιατρών, χειρουργών και άλλων ειδικοτήτων που 

απασχολούνταν στα νοσοκομεία του νησιού, όπως επίσης και οι προμήθειες υλικού των 

ιδρυμάτων αυτών με τα στοιχεία αυτά να εμπλουτίζουν τη γνώση μας ως προς το ζήτημα της 

δημόσιας υγείας στην Κρήτη. Για την περίοδο 1839-1840 επίσης είχαμε την ευκαιρία κατά 

την έρευνα στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης να μελετήσουμε περιλήψεις υποθέσεων του 

Συμβουλίου Ηρακλείου σε οθωμανικό κατάστιχο αντλώντας στοιχεία για ποινικές υποθέσεις 

αλλά κυρίως για το θέμα της κρατικής αρωγής προς φτωχούς και αρρώστους. 

 Αρχεία και εφημερίδες της δεκαετίας του 1830 από το ελληνικό κράτος που 

απόκεινται αντιστοίχως στα Γενικά Αρχεία Κράτους και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των 

Ελλήνων, αν και δεν έχουν πάντοτε τον πρώτο λόγο στην παρούσα έρευνα, αποτελούν 

χρήσιμες πηγές, αφού οι ελληνικές αρχές εμπλέκονταν συνεχώς στα ζητήματα της Κρήτης 

και ο ελλαδικός χώρος κατέστη σημείο αναφοράς για το νησί μετά την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους. Ειδικά ως προς το θέμα των ελληνικών εφημερίδων, μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πολεμική που αναπτύσσεται στη υπό διαμόρφωση δημόσια σφαίρα μέσω του 

τύπου αφενός της διοίκησης του πασά στο νησί και αφετέρου του νεοσύστατου ελληνικού 

κράτους. Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διατριβή μελετήθηκαν και διάφορα άλλα ήσσονος 

ή μείζονος σημασίας λυτά έγγραφα και κατάστιχα, ενώ δεν πρέπει να υποτιμηθεί η συμβολή 

και των δημοσιευμένων –ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων- πηγών όπως ο Κώδικας των 

Θυσιών με τα ονόματα και τις δημευμένες περιουσίες των κατοίκων της Ανατολικής Κρήτης 

και το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου 

Ηρακλείου και κατέγραψε σε αυτό πλήθος πληροφοριών για την εποχή για τις οποίες 

διαφορετικά δεν θα είχαμε γνώση.10 

 Η μελέτη και επεξεργασία των παραπάνω πρωτογενών πηγών, καθώς και της 

διαθέσιμης βιβλιογραφίας, έχουν ως αποτέλεσμα την παρούσα διατριβή. Στις σελίδες που 

ακολουθούν δεν υπάρχει η παραμικρή φιλοδοξία να εξαντληθεί η ιστορική ανάλυση κάθε 

πτυχής της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη. Αυτό που επιχειρείται είναι η εξέταση 

των μέτρων και των πτυχών εκείνων της πολιτικής της διοίκησης του πασά που θεωρούνται 
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εν πολλοίς καινοτόμες, είτε από την ίδια τη διοίκηση είτε από τους ιστορικούς που έχουν 

ασχοληθεί με την εξουσία του πασά της Αιγύπτου. Η μελέτη της περιόδου κυριαρχίας του 

πασά στην Κρήτη κατά τη δεκαετία του 1830 συνιστά εξάλλου μια ευκαιρία να αναλυθεί σε 

επίπεδο μελέτης περίπτωσης το ζήτημα της φύσης του εκσυγχρονισμού, το οποίο θέσαμε 

παραπάνω. Όπως σκοπεύω να καταδείξω στις σελίδες που ακολουθούν, από τα πρώτα 

χρόνια της εξουσίας του πασά στο νησί υπήρξαν αναμφίβολα εκσυγχρονιστικές τομές στη 

διοίκηση και στις υποδομές του νησιού που δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να υποτιμηθούν. Η δημιουργία μικτών ως προς τη θρησκεία των μελών τους συμβουλίων, η 

ανάπτυξη μέτρων υπέρ της δημόσιας υγείας, η εισαγωγή της τυπογραφίας στο νησί και η 

παράλληλη αναγωγή της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης της διοίκησης στην Κρήτη μαζί με 

την τουρκική είναι μερικές μόνο από αυτές. Από την άλλη, πολλές από τις καινοτόμες 

διακηρύξεις της διοίκησης στην ουσία αναπαράγουν παραδοσιακές πρακτικές του 

οθωμανικού κράτους. Η εξουσία του πασά στο νησί ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία της 

να προβάλει στο διεθνές ακροατήριο –πρωτίστως τις αρχές των ξένων κρατών- την εικόνα 

ενός εκσυγχρονισμένου κράτους και την καθεαυτή φύση της που παραμένει μάλλον 

παραδοσιακή. Αυτή η διαπίστωση σχετικά με τον χαρακτήρα της πολιτικής που ασκείται 

υπό τον Μεχμέτ Αλί καθιστά απαραίτητη τη διερεύνηση της έννοιας του εκσυγχρονισμού. 

Τα όρια ανάμεσα στο παραδοσιακό και το νεωτερικό είναι σε αρκετές περιπτώσεις ασαφή, 

δεδομένου ότι μια θεωρούμενη παραδοσιακή εξουσία δεν είναι στατική, αλλά εισάγει κατά 

καιρούς νέα στοιχεία στον τρόπο διοίκησης, ενώ παράλληλα η εισαγωγή καινοτόμων 

εργαλείων διοίκησης από μια κρατική αρχή δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά και την 

εκσυγχρονιστική της φύση. Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με την εξέταση του ζητήματος 

του εκσυγχρονισμού, ευελπιστούμε ότι η παρούσα διατριβή αποτελεί συμβολή στην έρευνα 

και επειδή φέρνει στο φως ποικίλα στοιχεία για μια από τις λιγότερο μελετημένες περιόδους 

της ιστορίας της Κρήτης. Και αν οι θέσεις μας ως προς το ζήτημα της νεωτερικότητας της 

πολιτικής του Μεχμέτ Αλί μπορούν να θεωρηθούν απόψεις ανοικτές για περαιτέρω ιστορική 

πραγμάτευση, τα λίγο πολύ άγνωστα ιστορικά στοιχεία που αυτή η διατριβή φέρνει στο φως 

για την περίοδο 1830-1840 δεν θα χάσουν σε καμία περίπτωση τη σημασία τους. 

 Ως προς τη δομή της διατριβής, πέρα από την Εισαγωγή και τα Συμπεράσματα, 

αυτή χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια που υποδιαιρούνται σε επιμέρους ενότητες. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές ιστοριογραφικές απόψεις αναφορικά με την εξουσία 

του Μεχμέτ Αλί. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται 

                                                                                                                                                                               
10 Για το αξίωμα και το ρόλο του Κωνσταντίνου Κοζύρη κατά την περίοδο αυτή, βλ. Ε. Ζέη, «Το αγροτικό 
πείραμα στο Αιγαίο και η «τρέλα» της υπαίθρου: η περίπτωση του Κωνσταντίνου Κοζύρη στο Μεγάλο 
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την εξέλιξη της σχετικής ιστοριογραφίας, ξεκινώντας από τις αναφορές των σύγχρονων του 

πασά περιηγητών, συνεχίζοντας στην ανάδυση του ιστοριογραφικού αφηγήματος 

νομιμοποίησης της σύγχρονης αιγυπτιακής δυναστείας τις δεκαετίες του 1930 και του 1940 

μέχρι την εμφάνιση αναθεωρητικών ιστορικών μελετών οι οποίες έθεσαν την εξέταση της 

εξουσίας του πασά κάτω από ένα επιστημονικό πρίσμα κριτικής σκέψης. Αυτό που βασικά 

επιδιώκεται από την ιστοριογραφική αυτή επισκόπηση είναι να υπογραμμιστεί η ιδεολογική 

ταυτότητα του πασά που ήταν σαφώς οθωμανική -και όχι αιγυπτιακή ή αραβική όπως έχει 

υποστηριχτεί από διάφορους κύκλους στο πέρασμα των δεκαετιών- ενώ ομοίως αμιγώς 

οθωμανική ήταν κατά συνέπεια και η διοίκηση της περιόδου 1830-1840 στην Κρήτη.11 Στη 

δεύτερη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου εξετάζεται πώς η ιστοριογραφία ερμήνευσε τον 

επεκτατισμό του πασά. Παράλληλα, η ενότητα εστιάζεται στην αμφισβήτηση του 

παραδοσιακού δόγματος της γενικής ηρεμίας που επικρατούσε στις κτήσεις του Μεχμέτ 

Αλί. Η κοινωνική ειρήνη είναι κάτι που προπαγανδίζεται από την ίδια τη διοίκηση κατά τη 

δεκαετία του 1830 στην Κρήτη, ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται μάλλον στην 

αποσιώπηση των αντιδράσεων των κατοίκων της επικράτειας του πασά παρά στη συνολική 

αποδοχή που είχε το κράτος στα πλατιά στρώματα της κοινωνίας. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και πραγματεύεται τις βασικές 

παρεμβάσεις της διοίκησης στις υποδομές του νησιού με έμφαση στην κοινωνία και την 

ανασυγκρότηση της οικονομίας. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η διοίκηση 

πραγματοποίησε επιπλέον σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές δημόσιας υγείας όπως η 

ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων, η λειτουργία νοσοκομείων, η κατασκευή και επισκευή 

υδραγωγείων και κρηνών κ.ά. Το εύρος ωστόσο των μέτρων της διοίκησης υπέρ της 

δημόσιας υγείας μας οδήγησε στην απόφαση να το πραγματευτούμε σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο. Επιπλέον, η δημιουργία υποδομών υγείας αποτελεί -στην κλίμακα που 

πραγματοποιήθηκε την περίοδο αυτή- μια πολιτική που διαφοροποιεί τη διοίκηση του 

Μεχμέτ Αλί από εκείνη της προηγούμενης περιόδου. Από την άλλη, τα μέτρα που 

εξετάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο αφορούν ως επί το πλείστον παρεμβάσεις σε λίγο πολύ 

υπάρχουσες υποδομές. Μια εξαίρεση είναι η εισαγωγή της τυπογραφίας στο νησί, που 

αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα εκσυγχρονιστικά εργαλεία της νέας διοίκησης. Αν 

και η τυπογραφία συνιστά μια εντελώς νέα τεχνική στο νησί επιλέχθηκε να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης στην πρώτη ενότητα του δεύτερου κεφαλαίου, προκειμένου να γίνουν 

                                                                                                                                                                               
Κάστρο, (1831-1845)», Τα Ιστορικά, 37 (2002), 331-354. 
11 Όροι όπως «αιγυπτιοκρατία» και «αιγυπτιακή κατοχή» της Κρήτης αποτελούν συνηθισμένα στερεότυπα της 
παραδοσιακής ελληνικής και ξένης ιστοριογραφίας. Ενδεικτικά βλ. Θ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, 
Ηράκλειο 1990, 351-356· Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν. 
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αντιληπτοί ο ρόλος και η λειτουργία του κρατικού εντύπου της διοίκησης, της εφημερίδας 

Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, που αποτελεί μια εκ των βασικών πηγών της διατριβής. Στην ενότητα 

αυτή, επιδιώκεται να καταδειχτεί ότι η παρέμβαση αυτή της διοίκησης στη δημόσια σφαίρα 

αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο για την εδραίωση της εξουσίας της προπαγανδιστικό εργαλείο 

με αποδέκτες τόσο εντός όσο και εκτός νησιού. Μέσω της επίσημης εφημερίδας τους οι 

κρατικές αρχές παρουσιάζονται, ιδίως προς τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης μέσω των 

διπλωματικών εκπροσώπων τους στην Κρήτη, ως εκσυγχρονιστικές, πρόθυμες να 

υιοθετήσουν δυτικές πρακτικές και τεχνικές διοίκησης, ενώ παράλληλα αποκτούν μια «φωνή» 

υποστήριξης των θέσεών τους παίρνοντας μάλιστα μέρος σε αντιπαραθέσεις με εφημερίδες 

του εξωτερικού.  

 Στη δεύτερη ενότητα, εξετάζονται οι νέες κατασκευές και οι επιδιορθώσεις στις 

οποίες προχωρεί η διοίκηση, προκειμένου να ανασυγκροτήσει τις υποδομές του νησιού που 

καταστράφηκαν στη διάρκεια της Επανάστασης. Βασικός στόχος της διοίκησης είναι η 

αναδιοργάνωση των υποδομών εκείνων που θα συμβάλουν στη διατήρηση της τάξης στο 

νησί και την αύξηση των εσόδων της μέσω της φορολογίας. Η ανασυγκρότηση αυτών των 

υποδομών -λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, δρόμοι, γέφυρες, ελαιοτριβεία- 

διευκολύνει τη διοίκηση να δημιουργήσει ένα αφήγημα «νέας τάξης» το οποίο δίνει τέλος 

στα καταστροφικά χρόνια του πολέμου και ξεκινά με την εγκατάστασή της στο νησί το 

1830. Η διοίκηση βέβαια μάλλον επιδιορθώνει τις ήδη υπάρχουσες υποδομές παρά 

δημιουργεί νέες. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην εκπαίδευση, την οποία εξετάζουμε στην 

δεύτερη αυτή ενότητα του κεφαλαίου, καθώς οι λίγες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή 

μας αφορούν περισσότερο το ζήτημα των εκπαιδευτικών υποδομών παρά την ίδια την 

εκπαιδευτική διαδικασία ή το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Και εδώ όμως το εκπαιδευτικό 

τοπίο δεν φαίνεται να αλλάζει δραματικά την περίοδο αυτή. Για άλλη μια φορά γίνεται 

αντιληπτό ότι οι εξαγγελίες του πασά για την ίδρυση σχολείων εξυπηρετούν περισσότερο 

την ικανοποίηση των Μεγάλων Δυνάμεων παρά κάποια ειλικρινή επιθυμία ή ανάγκη της 

διοίκησης να αναμορφώσει εκ βάθρων τις εκπαιδευτικές δομές του νησιού. Στην τέταρτη 

ενότητα επιχειρούμε να αναλύσουμε το ζήτημα της διαδικασίας επιστροφής των 

δημευθεισών περιουσιών από τη διοίκηση σε όσους είχαν εμπλακεί στην Επανάσταση. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προσπάθεια αύξησης του 

πληθυσμού και κατά συνέπεια τόνωσης της παραγωγής και των φορολογικών εσόδων. Η 

διοίκηση και εδώ εφαρμόζει μια πολιτική που βασίζεται στις πρακτικές της προηγούμενης 

κατάστασης. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε με ακρίβεια πόσο αποτελεσματικό ήταν αυτό 

το μέτρο, αφού υπάρχουν μόνο ενδείξεις και όχι συγκεκριμένα στοιχεία που να 
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αποδεικνύουν την αύξηση του πληθυσμού στο νησί από το 1830 και μετά. Το βέβαιο είναι 

ότι η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς καθυστερήσεις για τις περιπτώσεις 

επιστροφής περιουσιών σε χριστιανούς που γυρνούν στο νησί και εγκαθίστανται σε αυτό με 

το καθεστώς του ζιμμί σε αντίθεση με όσους κατείχαν ελληνικά διαβατήρια. Η διοίκηση 

προπαγανδίζει τον εκσυγχρονισμό εντός και εκτός νησιού αρθρώνοντας έναν πρώιμο λόγο 

ισότητας των θρησκειών στην Κρήτη, αλλά ταυτόχρονα παραμένει παραδοσιακή, αφού 

επιστρέφει τις περιουσίες αβίαστα μόνο σε όσους είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν τον 

κεφαλικό φόρο ως ζιμμί στον πασά.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο, που χωρίζεται σε επτά ενότητες, εξετάζουμε τις αλλαγές που 

συντελέστηκαν στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης την περίοδο αυτή και που οδήγησαν σε 

μια πιο συστηματική χρήση της φυλακής στη νησί. Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 

εξετάζουμε την ίδρυση των συμβουλίων του νησιού και τον ρόλο που αυτά είχαν ως φορείς 

απονομής δικαιοσύνης. Αν και τα συμβούλια αυτά αποτελούν αναμφίβολα ένα εγχείρημα 

δημιουργίας ενός πιο «απρόσωπου» και αντιπροσωπευτικού κρατικού θεσμού, οι αποφάσεις 

τους απαιτούσαν τις περισσότερες φορές την επικύρωση του διοικητή του νησιού για να 

τεθούν σε ισχύ. Παράλληλα, αν και μέσω των συμβουλίων συμμετέχουν για πρώτη φορά 

χριστιανοί της Κρήτης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως αντιπρόσωποι επαρχιών, δεν 

είναι βέβαιο αν και σε ποιο βαθμό οι σύμβουλοι αυτοί είχαν το δικαίωμα διατύπωσης μιας 

αντίθετης γνώμης. Παράλληλα, όπως θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε στη δεύτερη 

ενότητα, ενώ οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται τώρα από τα συμβούλια αυτά και όχι από 

τους καδήδες της Κρήτης, οι ποινές που επιβάλλονται είναι εμπνευσμένες σε έναν βαθμό 

από τον ισλαμικό ιερό νόμο. Με άλλα λόγια, ο Μεχμέτ Αλί αντιγράφει μεν ορισμένους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά ο νόμος της επικράτειάς του παραμένει σε σύμπνοια με το 

σεριάτ, αφού οι ποινές που επιβάλλονται με βάση αυτόν είναι μεν απαλλαγμένες από τις 

ακραίες σωματικές τιμωρίες του παρελθόντος, αλλά εμπεριέχουν τη «μετρημένη» βία των 

μαστιγώσεων που είναι ικανή να δικαιολογήσει για τη διοίκηση μια επίφαση 

«εκσυγχρονισμού». Η βία εξάλλου είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της διαδικασίας των 

ανακρίσεων, προκειμένου να ανακαλυφθεί η δικαστική αλήθεια, όπως θα αναλύσουμε στη 

δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η επιβολή της θανατικής 

ποινής στην τέταρτη ενότητα του κεφαλαίου. Οι εκτελέσεις την περίοδο αυτή 

πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω του «αναίμακτου» απαγχονισμού υπακούοντας στο 

πνεύμα της οικονομίας της βίας που κυριαρχεί στη διαδικασία επιβολής ποινών της 

περιόδου αυτής. 
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 Στην πέμπτη ενότητα εξετάζουμε μια άλλη μορφή ποινής, απαλλαγμένης από την 

ευθεία άσκηση βίας, αυτήν της απέλασης ή εξορίας. Αυτή η ποινή επιβαλλόταν σε κρατικούς 

αξιωματούχους, ανθρώπους της θρησκείας και κυρίως ξένους, άτομα δηλαδή που κατείχαν 

ξένη υπηκοότητα ή προέρχονταν από άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Συνεχίζοντας την εξέταση των απαλλαγμένων από την ευθεία άσκηση βίας ποινών στην έκτη 

ενότητα επιχειρούμε να φέρουμε στο φως στοιχεία για τη γέννηση της φυλακής στην Κρήτη 

από τα μέσα της υπό έρευνα δεκαετίας και έπειτα. Μέσα από την παράθεση ποινικών 

υποθέσεων που εντοπίστηκαν στο κρατικό έντυπο, το βιβλίο αποφάσεων του Συμβουλίου 

Χανίων, το κατάστιχο περιλήψεων των υποθέσεων του Συμβουλίου Ηρακλείου και το 

ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη αφενός εξετάζουμε τη φύση της παραβατικότητας 

στην Κρήτη την περίοδο αυτή, αφετέρου διαπιστώνουμε ότι, ενώ έως το 1835 οι 

μαστιγώσεις συνυπάρχουν με τις φυλακίσεις και τα καταναγκαστικά έργα, από τα μέσα της 

δεκαετίας παγιώνεται στο νησί η επιβολή της ποινής του εγκλεισμού. Στη διαπίστωση αυτή 

συνηγορούν και στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για το χτίσιμο νέων φυλακών την 

περίοδο αυτή. Ακολουθώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του γάλλου διανοητή Μισέλ 

Φουκώ για τη γέννηση της αθέατης τιμωρίας που συνοδεύει την ανάδυση των σύγχρονων 

κρατών, επιχειρούμε να ιχνηλατήσουμε την περίοδο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 

τιμωρία των ενόχων στην Κρήτη παύει να σχετίζεται ευθέως με την πρόκληση πόνου στο 

σώμα του κατάδικου. Επιπλέον -και αυτό αποτελεί ίσως το τολμηρότερο εγχείρημα του 

κεφαλαίου- προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις συνθήκες που επικρατούν στις κρητικές 

φυλακές της περιόδου. Αποτελούν αυτές ένα προϊόν μελετημένου κρατικού 

προγραμματισμού; Ταυτίζεται με άλλα λόγια η συστηματοποίηση της φυλάκισης στην 

Κρήτη με έναν εκ των άνω ευρύτερο σχεδιασμό ελέγχου του κοινωνικού συνόλου ή απλώς ο 

πασάς θορυβημένος από τις καταγγελίες περί ατελείωτων μαστιγώσεων στην επικράτειά του 

-συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης- αποφασίζει τη μεταστροφή των τιμωριών προς το 

«ανθρωπιστικότερο» έτσι ώστε να βελτιώσει την εικόνα της εξουσίας του; Οι συνθήκες στις 

φυλακές μάλλον θα πρέπει να ήταν τραγικές, χωρίς καμία ιατρική φροντίδα. Η τροφή των 

κρατουμένων αρκούσε για την οριακή τους επιβίωση και τους παρείχε τις ελάχιστες δυνατές 

φυσικές δυνάμεις για να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο των καταναγκαστικών έργων που 

τις περισσότερες φορές συνόδευε τον εγκλεισμό.  

 Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στους τομείς της δημόσιας υγείας και της 

κοινωνικής πρόνοιας. Αναφορικά με τη δημόσια υγεία, η ανάπτυξη εκσυγχρονιστικών 

πρακτικών από τη διοίκηση είναι σε αυτόν τον τομέα πιο ορατή απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε 

άλλο. Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου, επιχειρείται μια ιστοριογραφική επισκόπηση του 
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ζητήματος της αντίληψης των Οθωμανών για την αρρώστια. Και ενώ η παραδοσιακή 

ιστοριογραφία αναπαράγει εν πολλοίς οριενταλιστικά στερεότυπα περί μοιρολατρίας των 

μουσουλμάνων σε ζητήματα ασθένειας, η πιο πρόσφατη έρευνα θέτει το όλο ζήτημα υπό μια 

νέα οπτική σύμφωνα με την οποία η μοιρολατρική στάση απέναντι στις μεγάλες αρρώστιες 

και επιδημίες της εποχής δεν καθοριζόταν προφανώς από τη θρησκεία. Παράλληλα, 

επιχειρούμε να παρουσιάσουμε το σκεπτικό της λήψης μέτρων υπέρ της δημόσιας υγείας 

στην Αίγυπτο, που βασίστηκε στις δύο κυρίαρχες θεωρίες της εποχής: στη μιασματική 

θεωρία από τη μια και την πεποίθηση ότι οι μεγάλες αρρώστιες της εποχής μεταδίδονται 

από άνθρωπο σε άνθρωπο από την άλλη. Με βάση αυτές εξάλλου τις θεωρίες εφαρμόστηκαν 

και στην Κρήτη παρόμοια υγειονομικά μέτρα. Στο τέλος της ενότητας υπογραμμίζουμε την 

ανάδυση ενός λόγου περί δημόσιας υγείας και τεχνολογικών επιτευγμάτων που σχετίζονται 

με αυτή, όπως η εισαγωγή στην Κρήτη θερμόμετρων και βαρόμετρων για τη μέτρηση της 

θερμοκρασίας. Η διοίκηση ασκεί μια υγειονομική πολιτική που στόχο έχει μια 

«καθαρότερη» ατμόσφαιρα, έναν βασικό έλεγχο των τροφίμων και πόλεις απαλλαγμένες από 

εστίες μόλυνσης, ωστόσο τη στηρίζει ενίοτε στην παράδοση και τις επιταγές του Κορανίου 

περί καθαριότητας. Αυτή ακριβώς η τάση της διοίκησης να επικαλείται τη μιασματική 

θεωρία και να εμμένει σε ζητήματα καθαριότητας είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον 

εξετάζεται σε αυτήν την ενότητα -και όχι στην ενότητα περί αποκατάστασης των υποδομών- 

το ζήτημα της επισκευής και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στην Κρήτη. 

 Από την άλλη, η χαρακτηριστική καθυστέρηση διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας 

συστηματικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έδωσε άλλη 

μία ευκαιρία στον πασά να παρουσιαστεί ως ένας «φωτισμένος» ηγεμόνας της Ανατολής που 

λάμβανε μέτρα κατά των ασθενειών και των επιδημιών τόσο στην Αίγυπτο όσο και την 

Κρήτη. Έτσι στη δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου ξεκινούμε την ανάλυση των βασικών 

υγειονομικών μέτρων στο νησί με την ίδρυση των στρατιωτικών νοσοκομείων. Εξετάζουμε 

τις ειδικότητες των εργαζομένων σε αυτά, ζητήματα που αφορούν τον εξοπλισμό και τη 

συντήρησή τους, ενώ θα γίνει λόγος και για την ίδρυση των ειδικών επιτροπών διαχείρισης 

της δημόσιας υγείας στην Κρήτη στις οποίες συμμετείχαν κυρίως στελέχη των ευρωπαϊκών 

προξενείων στο νησί, όπως συνέβη και με τις αντίστοιχες επιτροπές στην Αίγυπτο. Η τρίτη 

ενότητα του κεφαλαίου είναι αφιερωμένη στα λοιμοκαθαρτήρια που ιδρύθηκαν στην Κρήτη 

την περίοδο αυτή. Η διοίκηση ξοδεύει γενναία ποσά για την κατασκευή και τη συντήρηση 

αυτών των υποδομών που βασίζονται στη δεύτερη κυρίαρχη θεωρία της εποχής, αυτή της 

μεταδοτικότητας της αρρώστιας. Οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των 

λοιμοκαθαρτηρίων είναι αρκετά αυστηροί, ωστόσο δεν είναι σπάνια περιστατικά 
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λαθρεμπορίου. Η Κρήτη εντάσσεται με το μέτρο του υγειονομικού απομονωτισμού στην 

«κοινωνία των καθαρών» και ο χώρος του λιμανιού περνάει σε μια σφαίρα αστυνόμευσης και 

ελέγχου. Στην τέταρτη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται λόγος για την εισαγωγή των παιδιών 

στη σφαίρα της ιατρικοποίησης μέσω του προγράμματος των εμβολιασμών κατά της 

ευλογιάς. Και εδώ έχουμε μια πρακτική που έλαβε χώρα πρώτα στην Αίγυπτο έχοντας ως 

βασικό στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς και αξιόμαχου στρατού. Το πρόγραμμα 

εμβολιασμών στην Κρήτη αρχικά αντιμετώπισε προβλήματα λόγω μιας κακής παρτίδας 

φαρμάκου, ενώ δεν είναι γνωστό αν το όλο εγχείρημα ήταν αποτελεσματικό ως προς τη 

μείωση των ποσοστών ευλογιάς ή αν κατά πόσο βρήκε ανταπόκριση στους κατοίκους. Σε 

κάθε περίπτωση, οι εμβολιασμοί δεν παύουν να αποτελούν ένα ακόμα μέτρο της διοίκησης 

κατά της ασθένειας που τέθηκε σε εφαρμογή όχι σποραδικά, αλλά ως μια συστηματική 

επίσημη κρατική πολιτική την περίοδο αυτή.  

 Στην πέμπτη ενότητα του κεφαλαίου εξετάζουμε το ζήτημα της κρατικής 

ελεημοσύνης σε φτωχούς και αναξιοπαθούντες. Αν και η ενότητα αυτή δεν σχετίζεται άμεσα 

με κάποιο συγκεκριμένο υγειονομικό μέτρο της διοίκησης, επιλέχθηκε η υπαγωγή της στο 

κεφάλαιο αυτό για δύο λόγους: πρώτον, οι περισσότεροι από όσους αιτούνται κρατική 

ελεημοσύνη είναι άρρωστοι ή έχουν κάποια μορφής αναπηρία· κατά συνέπεια η -έστω 

χρηματική- ανακούφισή τους εντάσσεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε ένα πλαίσιο 

ηθικής και υλικής υποστήριξης των ασθενών. Δεύτερον, η χορήγηση ελεημοσύνης αποτελεί 

όψη της διάθεσης της διοίκησης να κρατήσει «καθαρές» τις πόλεις από κάθε είδους 

μιάσματα. Υπό την έννοια αυτή, αν η διοίκηση άφηνε τους ανθρώπους αυτούς στην τύχη 

τους, θα ερχόταν πιθανόν αντιμέτωπη με αύξηση της επαιτείας. Είναι λογικό ότι στην εποχή 

της μιασματικής θεωρίας, αλλά και της ευταξίας που ευαγγελιζόταν πως έφερε στην Κρήτη η 

νέα διοίκηση, εικόνες περιφερόμενων λεπρών, τυφλών και ακρωτηριασμένων μάλλον δεν θα 

ήταν αρεστές στους διοικούντες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται αντιληπτό από την 

εξέταση τέτοιων υποθέσεων είναι ότι τόσο η έκκληση για βοήθεια των ανθρώπων αυτών όσο 

και η ίδια η παροχή φιλανθρωπίας υπακούουν σε μια προσωπική σχέση υπηκόου-ηγεμόνα, 

μολονότι οι αιτούντες απευθύνονται στο «απρόσωπο» συμβούλιο. Με άλλα λόγια, είναι 

ρητώς η μεγαλοθυμία του πασά ο κρίσιμος παράγοντας που κρίνει την παροχή ελεημοσύνης 

και όχι η ύπαρξη μιας κρατικής πολιτικής πρόνοιας με συγκεκριμένους κανόνες προς 

ανάπηρους, γέροντες και αρρώστους, γεγονός που υποδεικνύει ότι η φύση του κράτους 

παραμένει εν πολλοίς προσωποκεντρική.  

 Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής είναι χωρισμένο σε τρεις 

ενότητες στις οποίες εξετάζονται τρία διαφορετικά ζητήματα, προκειμένου να 
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υπογραμμιστεί η σύμπνοια της διοίκησης -παρά τις αντίθετες διακηρύξεις της- με τις 

παραδοσιακές νόρμες του οθωμανικού κράτους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των τριών 

αυτών υπό εξέταση ζητημάτων -της δουλείας, της πορνείας και των ποινών που επιβάλλονταν 

σε χριστιανές- είναι ότι αποτελούν πτυχές της γυναικείας εμπειρίας. Αν και πρόκειται για 

διαφορετικές και μεμονωμένες θεματικές που δεν καλύπτουν με τρόπο ευρύ και ενιαίο τις 

γυναίκες της εποχής, οι συγκεκριμένες ενότητες έχουν έμφυλο προσανατολισμό και 

χρησιμοποιούν το φύλο ως αναλυτική κατηγορία. Όπως και να έχει, στην πρώτη ενότητα και 

με αφετηρία τις περήφανες διακηρύξεις της διοίκησης για τη μαζική απελευθέρωση των 

χριστιανών δούλων της Επανάστασης, επιχειρούμε να φέρουμε στο φως στοιχεία που 

αφορούν τη θέση αυτών των δούλων στην Αίγυπτο και στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 

προκειμένου να πάρουν το δρόμο της απελευθέρωσης και της επιστροφής. Στην ενότητα 

αυτή πολύτιμα αποδείχτηκαν τα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών -εκκλήσεις 

για παροχή βοήθειας εκ μέρους συγγενών δούλων, αλληλογραφία και αναφορές ελληνικών 

προξενείων στην Αίγυπτο κ.ά.- από τα οποία προκύπτουν πληροφορίες τόσο για την τύχη 

των δούλων μετά την άφιξή τους στην Αίγυπτο όσο και για το παρασκήνιο της 

απελευθέρωσής τους. Ακολουθώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις του Εχούντ Τολεντάνο, 

σύμφωνα με τις οποίες η λευκή δουλεία ήταν ηπιότερη από τη μαύρη δουλεία τόσο στο 

οθωμανικό παράδειγμα όσο και αλλού, επιχειρούμε να εξετάσουμε το προφίλ των 

ιδιοκτητών των δούλων αυτών, καθώς και τον τρόπο που αυτοί απελευθερώθηκαν. 

Αποδεικνύεται ότι η διοίκηση του πασά μπορεί να ενθάρρυνε την απελευθέρωση δούλων, 

πρακτική άλλωστε που δεν ήταν ασυνήθιστη και πριν από τον 19ο αιώνα στον ισλαμικό 

κόσμο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για συστηματική κρατική πολιτική. Οι 

περισσότεροι δούλοι της Επανάστασης πράγματι απελευθερώνονται σταδιακά από το 1830 

και έπειτα, ωστόσο αυτό συμβαίνει μόνο όταν οι συγγενείς τους με τη συμβολή των 

ελληνικών ή άλλων ξένων αρχών πληρώσουν το αντίτιμο της αξίας τους στους ιδιοκτήτες. 

Παράλληλα, προσπαθούμε να καταδείξουμε ότι η θέση των μαύρων και δη των μαύρων 

δούλων, ανδρών και γυναικών, στην Κρήτη ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη των λευκών 

στην Αίγυπτο. Πρόκειται για τους αράμπ των εγγράφων της εποχής, όρος που 

χρησιμοποιείται κατεξοχήν υποτιμητικά προκειμένου να υποδηλωθεί ο δούλος, ο υπηρέτης, 

ο ιπποκόμος. Αυτοί αναλαμβάνουν τις δυσκολότερες εργασίες στο νησί, αμείβονται 

χαμηλότερα, ενώ αποτελούν τα «εύκολα» θύματα, τους συνήθεις υπόπτους των ποινικών 

υποθέσεων. 

 Στη δεύτερη ενότητα αναπτύσσουμε το ζήτημα της πορνείας στην Κρήτη το 

οποίο είχε δύο φάσεις: αυτήν της ανοχής και αυτήν της απαγόρευσης. Μέχρι τα μέσα της 
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δεκαετίας του 1830 η πορνεία ήταν σιωπηρά ανεκτή τόσο στην Κρήτη όσο και στην 

Αίγυπτο. Στα Χανιά η πορνεία περιοριζόταν χωροταξικά σε μια κακόφημη γειτονιά του 

λιμανιού, όπου βρίσκονταν καφενεία και καπηλειά. Στα μέσα της δεκαετίας οι αρχές 

διαπιστώνουν ότι η πορνεία έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στη φυσική υγεία των στρατιωτών 

όσο και σε ζητήματα πειθαρχίας. Συχνά η συναναστροφή των στρατιωτών με πόρνες 

συνοδευόταν από την κατανάλωση οινοπνεύματος με αποτέλεσμα την πρόκληση επεισοδίων 

από στρατιώτες του πασά. Έτσι η πορνεία απαγορεύεται στην Κρήτη, όπως και στην 

Αίγυπτο, με τη διοίκηση να προβάλλει μια ηθικολογική ρητορική, ενώ οι ποινές που 

προβλέπονται για τους παραβάτες του νόμου είναι σε πλήρη σύμπνοια με ό,τι προβλέπει ο 

ισλαμικός ιερός νόμος. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τιμωρίες που 

επιβάλλονται σε χριστιανές γυναίκες την περίοδο αυτή, θέμα που εξετάζουμε στην τελευταία 

ενότητα του κεφαλαίου και της διατριβής. Όπως σε πολλά άλλα ζητήματα, η διοίκηση και 

στο ζήτημα αυτό ισορροπεί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το νεωτερικό. Μέσα κυρίως από 

υποθέσεις μοιχείας που εξετάζονται, διαπιστώνεται ότι οι χριστιανές τιμωρούνται με 

εγκλεισμό σε μοναστήρια και μαστίγωση που λαμβάνει χώρα σε αυτά μετά τη λειτουργία 

από εκπρόσωπο των χριστιανών, γεγονός που σηματοδοτεί την άσκηση εκ μέρους της 

εκκλησίας εκτελεστικής εξουσίας. Την ίδια στιγμή, αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες ενόχους αναπαράγει κατεξοχήν διακρισιακού τύπου παραδοσιακές 

αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι μεν άνδρες τιμωρούνται ως κακούργοι, οι δε γυναίκες 

ως αμαρτωλές. Επιπλέον, το κράτος εκχωρεί την εξουσία επί των χριστιανών γυναικών στις 

θρησκευτικές τους αρχές, ενώ διατηρεί το ίδιο την εξουσία επί των χριστιανών ανδρών.  
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Κεφάλαιο 1: Ο Μεχμέτ Αλί και η εποχή του: ταυτότητα και ιστοριογραφικές 
προσεγγίσεις 

1. Μεχμέτ Αλί Πασά και Μουχάμαντ Άλι Μπάσα: ιστοριογραφικά στερεότυπα και το 

ζήτημα της ιδεολογικής ταυτότητας του πασά 

 

(Ο Μεχμέτ Αλί) εγεννήθη εις την Μακεδονίαν, είναι συμπατριώτης και ζηλωτής του Αλεξάνδρου και 

εξουσιάζει σήμερα τη λαμπρή πόλη του γιου του Φιλίππου.12 

 

Οι περιηγητικές αφηγήσεις του 19ου αιώνα για τον Μεχμέτ Αλί αναπαράγουν ως επί το 

πλείστον την οριενταλιστική εικόνα ενός ανατολίτη άρχοντα, αναφερόμενες συχνά και στην 

οξυδέρκειά του. Ενώ άλλοι περιηγητές φανερά θαυμάζουν το εκσυγχρονιστικό του έργο, 

άλλοι τον βλέπουν ως έναν τύραννο που καταπιέζει τη χώρα. Ο ίδιος ο πασάς έδινε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο να καλλιεργήσει την εικόνα ενός ευγενούς και φωτισμένου 

εκσυγχρονιστή στους Ευρωπαίους. Σε αυτό το πλαίσιο, δεχόταν να συνομιλήσει με μεγάλο 

αριθμό ξένων ταξιδιωτών, διαδικασία που συνιστούσε ένα εξαιρετικό για την εποχή 

επικοινωνιακό εργαλείο. Ο βρετανός διπλωμάτης και περιηγητής Πέιτον αναφέρει ότι ο 

Μεχμέτ Αλί έδειχνε σπάνια ευγένεια στους ξένους επισκέπτες και διπλωμάτες, ενώ συχνά 

προσφερόταν για συζητήσεις μαζί τους, ανεξάρτητα από το αν επρόκειτο για μέλη 

διπλωματικών αποστολών, εμπόρους ή απλούς ταξιδιώτες που σαγηνεύονταν από τις 

ομορφιές της κοιλάδας του Νείλου.13 

Ο Έντουαρντ Λέιν, άγγλος οριενταλιστής και μεταφραστής που έζησε πολλά χρόνια 

στην Αίγυπτο την εποχή του Μεχμέτ Αλί υιοθετώντας τον τρόπο ζωής ενός μουσουλμάνου 

ευγενή της εποχής, θαυμάζει μεν τον πασά, αλλά δεν παραλείπει ενίοτε να επικρίνει τον 

αυταρχισμό του. Θεωρεί ότι διαθέτει εξαιρετική ικανότητα διοίκησης,14 ότι κατόρθωσε να 

γίνει σχεδόν ανεξάρτητος από τον σουλτάνο και πέτυχε επιπλέον η Αίγυπτος να 

απαγκιστρωθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο αναφέρει ότι μπορεί να 

καταδικάσει σε θάνατο οποιονδήποτε θελήσει χωρίς δίκη ή έστω κατηγορία: μια οριζόντια 

                                                             
12 Mevlidi Makedoniya’dır ve Filipos oğlu İskender-i zu-l'karneynin hemşehrisi ve halefidir ve el yevm mumaileyhin bina ve 
inşa eylediği meşhur İskenderiye de zir-i hükümetdedir. Απάντηση της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε στην εφημερίδα του 
Ναυπλίου Αθηνά, που κατηγορεί τη διοίκηση του πασά στην Κρήτη ως ξένη. Τα οθωμανικά και τα ελληνικά 
κείμενα της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε δεν είναι πάντοτε ταυτόσημα. Στην προκειμένη περίπτωση, χαρακτηριστικό 
του οθωμανικού αποσπάσματος είναι η επιλογή της λέξης halef, η ακριβής απόδοση της οποίας είναι 
«διάδοχος» ή «απόγονος», με την οποία επιχειρείται η γενεολογική ταύτιση του πασά με το Μεγάλο 
Αλέξανδρο. Βλ. Β.Γ., 30 Ιουλίου 1833, φ. 103.  
13 A. A. Paton, History of the Egyptian Revolution, τ. 2, Λονδίνο 1863, 82-83. 
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κίνηση του χεριού του είναι αρκετή για να πραγματοποιηθεί ένας αποκεφαλισμός.15 Στερεότυπα 

αποτελούν οι αναφορές πολλών περιηγητών στα «έξυπνα μάτια» του Μεχμέτ Αλί, αλλά και 

στη γενικότερη ικανότητά του να ψυχολογεί και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους, παρά την 

παντελή σχεδόν έλλειψη μόρφωσης.16 Οι συναντήσεις των ξένων αυτών με τον πασά 

υπακούουν σε μια αυστηρή θεατρικότητα: ο Μεχμέτ Αλί εμφανίζεται ως ηθοποιός στον ξένο 

επισκέπτη, φορώντας το τουρμπάνι του και την ενδυμασία οθωμανού αξιωματούχου, 

καθισμένος οκλαδόν στο ντιβάνι του και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή η εικόνα θα 

καταγραφεί ως φωτογραφία στις αφηγήσεις τους. Ο πασάς φαίνεται να αποζητάει αυτού του 

είδους τις αποτυπώσεις: κατά τον Γερμανό φον Πούκλερ τίποτα δεν είναι πιο εύκολο από το να 

επισκεφτεί κανείς τον πασά.17 Ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί δεν διστάζει να αναφέρει ότι δεν έχει 

λάβει καμία μόρφωση και φαίνεται να απολαμβάνει την εδραιωμένη εικόνα ενός 

αυτοδίδακτου, αλλά πανέξυπνου εκσυγχρονιστή. Επιχειρεί να καταστεί γνωστό ότι ο ίδιος 

και μόνον αυτός, ως πεφωτισμένος δεσπότης, προσπαθεί να αλλάξει προς το καλύτερο μια 

χώρα που δεν εννοεί να το καταλάβει. Ο άγγλος πολιτικός και διανοούμενος Τζον 

Μπάουρινγκ μας μεταφέρει μερικά από τα λόγια του πασά που ειπώθηκαν στις κατ’ ιδίαν 

συνομιλίες τους: Μη με κρίνεις με βάση τις δικές σου γνώσεις. Σύγκρινέ με υπολογίζοντας όλη την 

άγνοια που υπάρχει γύρω μου. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στην Αίγυπτο ό,τι ισχύει στην Αγγλία. 

Σας πήρε αιώνες να φτάσετε σε αυτό το σημείο, εγώ έχω μόνο λίγα χρόνια. Έχετε αρκετούς έξυπνους 

ανθρώπους που κατανοούν το έργο των ηγετών τους. Εγώ εδώ ελάχιστους μπορώ να βρω που να με 

καταλαβαίνουν και να κάνουν αυτό που προστάζω (…). Ήρθα στην Αίγυπτο και βρήκα μια χώρα που 

κατοικείται από βάρβαρους.18   

Ο σύγχρονος με τον Μεχμέτ Αλί ιστορικός Αμπνταλραχίμ αλ-Τζαμπάρτι τον 

αντιπαθούσε και αναπολούσε τις μέρες του μαμελούκου ηγέτη Αλί Μπέι αλ-Κιαμπίρ, που το 

1768 στασίασε κατά του σουλτάνου. Ωστόσο η αντιπάθεια αυτή οφειλόταν κατά πάσα 

πιθανότητα στο γεγονός ότι ο αλ-Τζαμπάρτι ήταν άνθρωπος με στενές σχέσεις με τη 

μαμελουκική ελίτ που κυβερνούσε τη χώρα μέχρι την εμφάνιση του Μεχμέτ Αλί. 

Παράλληλα, ο αλ-Τζαμπάρτι ανήκε στην ομάδα των διαχειριστών (μουτεβελλί) βακουφικών 

περιουσιών, τα προνόμια των οποίων τελείωσαν όταν οι βακουφικές περιουσίες περιήλθαν 

                                                                                                                                                                               
14 E. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Written during the Years 1833-1835, 
Λονδίνο 1986, 43.  
15 Ό.π., 124. 
16 R. R. Madden, Egypt and Mohammed Ali, Λονδίνο 1841, 11· H. P. Measor, A Tour in Egypt, Arabia Petroea 
and the Holy Land in the Years 1841-2, Λονδίνο 1844, 119· F. Heniker, Notes during a Visit to Egypt, the Oases, 
Mount Sinai and Jerusalem, Λονδίνο 1823, 63· “Interviews with Mehemet Ali”, Tait’s Edinburgh Magazine, 5 
(1838), 696-697, κ.ά.  
17 H. Pückler-Muskau, Egypt under Mehemet Ali, τ. 1, Λονδίνο 1845, 106. 
18 J. Bowring, Report on Egypt and Candia, Λονδίνο 1840, 146-147. 
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στον έλεγχο του κράτους κατά τη διάρκεια της εξουσίας του πασά. Επιπλέον, είναι λογικό 

πως, ως ντόπιος Αιγύπτιος, ο αλ-Τζαμπάρτι ενοχλούνταν εθνοτικά και πολιτικά από το 

γεγονός πως ένας ξένος (Αλβανός ή «Τούρκος») είχε αποκτήσει με βίαιο τρόπο τον έλεγχο 

της Αιγύπτου σε βάρος μιας ελίτ που ήταν ή θεωρούνταν ντόπια. Σε κάθε ευκαιρία ο αλ-

Τζαμπάρτι ασκεί κριτική στον Μεχμέτ Αλί. Tο 1806, για παράδειγμα, ο πασάς απευθύνει 

αίτημα στην Πύλη, προκειμένου να παραταθεί η εξουσία του στην Αίγυπτο, αναφέροντας σε 

αυτό τα θετικά της πολιτικής του. Σύμφωνα με τον αλ-Τζαμπάρτι, όταν έδωσε το έγγραφο 

σε αξιωματούχους του Καΐρου για να πάρει από αυτούς τις απαιτούμενες επικυρωτικές 

σφραγίδες, δεν τους επετράπη να διαβάσουν να κείμενο και, όσοι υπέγραψαν, το έκαναν από 

φόβο και όχι επειδή συμφωνούσαν με αυτό.19 Επιπλέον, περιγράφει με τα πιο μελανά 

χρώματα τη σφαγή των Μαμελούκων το 1811 και το κλίμα τρομοκρατίας που κυριάρχησε 

την περίοδο αυτή. Μάλιστα, ο αλ-Τζαμπάρτι αναφέρει ότι οι «Τούρκοι» έτρεφαν μίσος όχι 

μόνο για τους Μαμελούκους, αλλά για όλους τους αραβόφωνους της Αιγύπτου και ότι 

ελάχιστοι από αυτούς προσπάθησαν να σώσουν στα γεγονότα του 1811 τους φίλους ή τους 

γείτονές τους.20 Η οπτική του αλ-Τζαμπάρτι είναι ενδεικτική στο σημείο αυτό για το ότι οι 

Μαμελούκοι, οι οποίοι αντλούσαν την απώτερη καταγωγή τους από περιοχές του 

Καυκάσου, είχαν παγιωθεί στις συνειδήσεις των γηγενών αραβόφωνων ως ντόπιοι, ενώ οι 

στρατιώτες του Μεχμέτ Αλί, τουρκόφωνοι ή αλβανόφωνοι, θεωρούνταν εν πολλοίς «ξένοι».  

Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και μετά, οι ιστορικοί που ασχολούνται με την 

περίοδο του Μεχμέτ Αλί, βρίσκονται σε διαρκή συζήτηση αναφορικά με το ποια είναι η 

ιδεολογική ταυτότητα του άνδρα που έφτασε στην Αίγυπτο το 1801 ως επικεφαλής 

εκστρατευτικού σώματος στο πλαίσιο του πολέμου κατά των γάλλων εισβολέων και το 1805 

ορίστηκε βαλής της Αιγύπτου, ιδρύοντας τη μοναρχική δυναστεία που βασίλευσε στη χώρα 

ως το 1952, όταν οι εθνικιστές του Γκαμάλ Άμπντελ Νάσσερ και του Μοχάμεντ Ναγκίμπ 

εκθρόνισαν τον βασιλιά Φαρούκ Α΄.21 Οι θέσεις που προβάλλουν οι δύο καταρχήν 

ιδεολογικά διαφοροποιημένες παρατάξεις έχουν να κάνουν με το αν ο Μεχμέτ Αλί συνιστά 

τον ιδρυτή του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους και ταυτόχρονα έναν πρωτοπόρο του 

αιγυπτιακού εθνικισμού ή αν αυτός αποτελεί έναν περιφερειακό ηγεμόνα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, του οποίου η πολιτική και πολιτιστική ταυτότητα ήταν κατεξοχήν 

οθωμανική και ο οποίος δρούσε, ενίοτε οριακά, αλλά πάντως εντός του πλαισίου της 

                                                             
19 ʻAbd al-Raḥman Jabarti, Al-Jabartī’s History of Egypt, Πρίνστον 2009, 251. 
20 Ό.π., 285-288. 
21 Ο Φαρούκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αίγυπτο τον Ιούλιο του 1952, οπότε μετέβη στην Ιταλία. 
Ανακήρυξε τον μόλις λίγων μηνών γιο του Άχμαντ Φουάντ βασιλιά της Αιγύπτου, ωστόσο η μοναρχία 
καταργήθηκε οριστικά έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 1953. Βλ. P. J. Vatikiotis, The History of Egypt, 
Λονδίνο 1969, 376-381. 
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οθωμανικής νομιμότητας. Αυτές οι αντιπαρατιθέμενες ιστορικές θέσεις εκφράζονται ακόμα 

και μέσα από το ζήτημα της μεταγραφής και προφοράς του ονόματος του πασά: θα πρέπει 

αυτό να αποδίδεται ως Μουχάμαντ Άλι Μπάσα, όπως προκρίνει η πρώτη πλευρά, ή ως 

Μεχμέτ Αλί Πασά, όπως υποστηρίζει η άλλη; 

 Η άποψη ότι ο Μεχμέτ Αλί ήταν ο ιδρυτής του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους, 

αποτελεί μέρος του ευρύτερου, και επίσημου, εθνικού αφηγήματος της αιγυπτιακής 

ιστοριογραφίας. Αυτό το μονολιθικό αφήγημα το εισήγαγε πρώτη η ίδια η βασιλική 

οικογένεια ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, προκειμένου να συνδεθεί και να ταυτιστεί η 

σύγχρονη ιστορία της χώρας με την ίδρυση της δυναστείας. Με άλλα λόγια προέβαλε την 

άποψη ότι ήταν αυτή που απαγκίστρωσε τη χώρα από τον «οθωμανικό ζυγό», άποψη που 

ενθαρρύνθηκε από τις βρετανικές αρχές (από τo 1882 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1950 η Βρετανία έλεγχε την Αίγυπτο). Σταθμός στην καθιέρωση αυτού του αφηγήματος 

ήταν οι εορτασμοί που πραγματοποιήθηκαν το 1905 από τον τρισέγγονο του Μεχμέτ Αλί, 

χεδίβη Αμπάς Β΄, με αφορμή τα 100 χρόνια μοναρχίας στη χώρα. Στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων αυτών και προκειμένου ο Αμπάς να νομιμοποιήσει την καταγωγή και την θέση 

του στο θρόνο της Αιγύπτου, φροντίζει να παρουσιαστεί στις επίσημες ομιλίες που 

πλαισίωναν το γεγονός ο προπροπάππους του ως ο ιδρυτής της σύγχρονης Αιγύπτου.22 

Παράλληλα δε με τις παρελάσεις και τα πυροτεχνήματα των εορτασμών, οι 

παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν και τα πομπώδη αποκαλυπτήρια ενός τεράστιου 

αγάλματος του Μεχμέτ Αλί.23 

 Από το 1905 μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 20ού αιώνα, οι ιστοριογραφικές 

οπτικές σχετικά με την ιδεολογική ταυτότητα του Μεχμέτ Αλί συναρτώνται με τις πολιτικές 

απόψεις και επιδιώξεις του χεδιβικού στρατοπέδου, του βρετανικού παράγοντα και των 

αντιμοναρχικών εθνικιστών. Το μοναρχικό περιβάλλον, επιχειρώντας να διατηρηθεί στο 

επίκεντρο του διαρκώς αυξανόμενου αραβόφωνου εθνικισμού στη χώρα, αποτινάσσει αυτό 

που θεωρεί ως οθωμανικό παρελθόν και συνδέει τον ιδρυτή της δυναστείας με την ανάδυση 

του αιγυπτιακού εθνικού κράτους.24 Το 1923 ο Ιλιάς αλ-Αγιούμπι, επικεφαλής του 

                                                             
22 K. M. Cuno, “Constructing Muhammad Ali”, Al-Ahram Weekly, φ. 768, 10-17 Νοεμβρίου 2005, χ.σ. 
Πρόκειται για μια σειρά άρθρων έγκριτων ιστορικών, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Αλ-Αχράμ 
ενόψει του διεθνούς συνεδρίου Muhammad Ali and the World, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 
Νοέμβριο του 2005.  
23 Η όλη εκδήλωση της εκατονταετηρίδας 1805-1905 αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια μεταφοράς στην 
Αίγυπτο των αντίστοιχων εκδηλώσεων των ιωβηλαίων της βασίλισσας Βικτορίας. Πρόκειται για ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα διείσδυσης των δυτικών προτύπων στη χώρα, τα οποία προσαρμόστηκαν από τις 
ντόπιες ελίτ στην τοπική κλίμακα. Βλ. E. Podeh, The Politics of National Celebrations in the Arab Middle East, 
Κέιμπριτζ 2011, 57. 
24 Είναι με άλλα λόγια η περίοδος, κατά την οποία, σύμφωνα με τον Τολεντάνο, η λεγόμενη 
οθωμανοαιγυπτιακή ελίτ, στην οποία κυριαρχούσε η τουρκική γλώσσα, αλλά και η συνείδηση ότι η πολιτική 



22 
 

μεταφραστικού γραφείου της αιγυπτιακής βουλής και προστατευόμενος του βασιλιά 

Φουάντ, δημοσιεύει μια βιογραφία του Μεχμέτ Αλί. Στις πρώτες σελίδες αυτής της 

βιογραφίας ο συγγραφέας κάνει λόγο για τη γενέτειρα του πασά και για τα παιδικά χρόνια 

του Μεχμέτ Αλί. Για τον Αλ-Αγιούμπι ο Μεχμέτ Αλί είναι διάδοχος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου και των Πτολεμαίων, κατά συνέπεια η Καβάλα και η Μακεδονία γενικότερα 

σηματοδοτούν την απώτερη βασιλική καταγωγή του ιδρυτή της σύγχρονης αιγυπτιακής 

δυναστείας.25 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συσχετισμός του Μεχμέτ Αλί με τον Μεγάλο 

Αλέξανδρο και τους Πτολεμαίους δεν αποκλίνει από το αφήγημα περί εθνικής συνέχειας της 

αιγυπτιακής ιστοριογραφίας. Αντίθετα, συνάδει με αυτό, αφού η περίοδος κατοχής της 

Αιγύπτου από τον μακεδόνα στρατηλάτη και διοίκησής της από τους Πτολεμαίους 

θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής συνέχειας της χώρας από την αρχαιότητα ως 

τις μέρες μας και όχι μια παρένθεση ξένης επιβολής, όπως τα χρόνια των Οθωμανών.26 Από 

την άλλη, είναι λογικό ότι αυτό το μοναρχικό αφήγημα βρίσκεται σε απόλυτη σύμπνοια με 

τα συμφέροντα των βρετανικών αρχών στην Αίγυπτο, οι οποίες από τις αρχές ήδη του 20ού 

αιώνα είναι αντιμέτωπες με ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα εθνικιστών, οι οποίοι αντιτίθενται 

τόσο στην παρουσία των Βρετανών, όσο και στην υπόσταση της μοναρχίας στη χώρα. Όσο 

η δυναστεία του πασά ανακαλύπτει ιδεολογικά σχήματα που ενισχύουν την παρουσία της 

στη χώρα, τόσο εξυπηρετούνται τα βρετανικά συμφέροντα στην περιοχή, αφού για τους 

εθνικιστές τόσο η «τουρκική» δυναστεία της Αιγύπτου, όσο και οι Βρετανοί αποτελούν 

«ξένους» οι οποίοι καταδυναστεύουν τον αραβόφωνο πληθυσμό. 

 Από την άλλη, επικρίσεις για τις καινοτομίες του Μεχμέτ Αλί και των διαδόχων του, 

με αφορμή τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας, εκφράστηκαν πρώτα από όλα από 

μεταρρυθμιστές του ισλάμ στην Αίγυπτο. Tο 1905 ο Μουχάμαντ Αμπντούχ, ο οποίος 

διετέλεσε καθηγητής του αλ-Άζχαρ και μεγάλος μουφτής της Αιγύπτου, βρισκόταν σε 

                                                                                                                                                                               
και ιδεολογική ταυτότητά της ήταν οθωμανική, σταδιακά μετατρέπεται σε αιγυπτοοθωμανική, μέσα από μια 
διαδικασία ενσωμάτωσης σε αυτή ντόπιων Αιγύπτιων και ενίσχυσης της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας των 
μελών της, τα οποία σταδιακά κάνουν χρήση περισσότερο της αραβικής και λιγότερο της τουρκικής γλώσσας. 
Βλ. E. Toledano, “Forgetting Egypt’s Ottoman Past”, στο Cultural Horizons: a Festschrift in Honor of Talat. S. 
Halman, επιμ. J. L. Warner, Σίρακιουζ και Κωνσταντινούπολη 2001, 166. 
25 E. Ginio, “War, Dynasty, and Philanthropy: Kavala and the Khedivial Relief Campaign during the 
Balkan Wars (1912-13)”, στο Wealth in the Ottoman and Post-Ottoman Balkans: A Socio-Economic History, επιμ. 
E. Davidova, Λονδίνο 2016, 176-177. Η αναπαραγωγή του ιστορικού στερεότυπου του παραλληλισμού του 
Μεχμέτ Αλί με τον Μεγάλο Αλέξανδρο ως δύο πεφωτισμένων ηγεμόνων και θριαμβευτών στρατηλατών 
συναντάται κατά τον 19ο αιώνα και στον ελληνικό τύπο. Η εφημερίδα Ο Σωτήρ του Ναυπλίου, σε δημοσίευμά 
της το 1835, παραλληλίζει τους Αλί Πασά, Σκεντέρμπεη και Μεχμέτ Αλί με τους γεννημένους στις ίδιες 
περίπου με αυτούς περιοχές Πύρρο, Φίλιππο και Μεγάλο Αλέξανδρο αντίστοιχα. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, η γενιά των Αλβανών έχει όλα τα προτερήματα και τα ελαττώματα των στρατιωτών του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου: μάχιμοι, καρτερικοί, φίλοι των λαφύρων και της αρπαγής. Βλ. Ο Σωτήρ / Le Sauveur, φ. 18, 21 
Μαρτίου/2 Απριλίου 1835. 
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πλήρη ρήξη με τον χεδίβη και δημοσίευσε μια δριμεία κριτική του Μεχμέτ Αλί στην οποία 

τον περιγράφει όχι ως ιδρυτή, αλλά μάλλον ως καταστροφέα της σύγχρονης Αιγύπτου. Με 

το δικό του αφήγημα ο Αμπντούχ επιχείρησε να καταρρίψει τη θεωρία ότι ο Μεχμέτ Αλί 

δημιούργησε ένα στιβαρό κράτος δίνοντας τέλος στην αναρχία των αμέσως προηγούμενων 

ετών. Σύμφωνα με αυτό το αφήγημα, το πολιτικό σύστημα στην Αίγυπτο προ του 19ου 

αιώνα δεν βρισκόταν σε κατάσταση χάους και σε παρακμή που να δικαιολογεί την ανάγκη 

να «επανιδρυθεί» από τον πασά.27 Παρόμοια κριτική στον Μεχμέτ Αλί άσκησε ο επίσης 

ουλεμά Ρασίντ Ριντά, μέσω του περιοδικού «Αλ-Μανάρ» (Φάρος), που εξέδιδε την περίοδο 

αυτή.28 

 Η σημασία που έδινε την περίοδο αυτή η μοναρχική οικογένεια στην ιστορική 

τεκμηρίωση της νομιμότητάς της αποδεικνύεται και από τις προσπάθειες που κάνει 

προκειμένου να ανανεώσει το δεσμό της με τη γενέτειρα του ιδρυτή της δυναστείας. Κατά 

τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, όταν η Καβάλα κατακτάται από το βουλγαρικό 

στρατό, μεταφέρονται από την πόλη μουσουλμάνοι πρόσφυγες στην Αίγυπτο με βασιλικά 

σκάφη, ενώ ορισμένες αιγυπτιακές εφημερίδες δημοσιεύουν άρθρα που θέτουν το ζήτημα 

της προσάρτησης στην Αίγυπτο τόσο της πόλης της Καβάλας όσο και της γειτονικής 

Θάσου,29 που βρισκόταν ως τότε υπό ένα ιδιότυπο οθωμανοαιγυπτιακό καθεστώς. Εξαιτίας 

του ότι η Καβάλα ήταν η γενέτειρα του Μεχμέτ Αλί, οι μύθοι της αρχαιότητας αναφορικά 

με τη Μακεδονία μάλλον γοήτευαν τη βασιλική οικογένεια, που σε κάθε ευκαιρία συνέδεε 

την καταγωγή της με την ευρύτερη πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ας σημειωθεί επίσης πως μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας στο ελληνικό 

κράτος επετεύχθη μέσω διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες να χαρακτηριστούν ως 

μνημεία το σπίτι του Μεχμέτ Αλί και το μαυσωλείο της μητέρας του στην πόλη της 

Καβάλας.30 Οι πρώτες παρεμβάσεις στο χώρο των κτισμάτων αυτών είχαν πραγματοποιηθεί 

επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1909 και αφορούσαν εργασίες στήριξης και επισκευών 

                                                                                                                                                                               
26 I. Gershoni και J. Jankowski, Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900-1930, Νέα 
Υόρκη 1986, 152-153. Ο ίδιος ο πασάς ήταν θαυμαστής του Ναπολέοντα και αρεσκόταν να παραλληλίζεται 
με τον γάλλο αυτοκράτορα. Βλ. C. R. Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, Λονδίνο 1837, 113. 
27 Cuno, “Constructing Muhammad Ali”, χ.σ.· A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, 
Κέιμπριτζ 1983, 137-139· Y. Di-Capua, Gatekeepers of the Arab Past: Historians and History Writing in Twentieth-
Century Egypt, Μπέρκλεϊ 2009, 32-33. 
28 Ό.π., 227. 
29 Ginio, “War, Dynasty, and Philanthropy”, 176.  
30 Α. Στεφανίδου, Η πόλη-λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας: Πολεοδομική και ιστορική 
διερεύνηση, Καβάλα 2007, 325. Το 2011 δημοσιεύεται το βιβλίο των ιστορικών Χιθ Λάουρι και Ισμαΐλ 
Ερουνσάλ για τον Μεχμέτ Αλί που είναι βασισμένο κυρίως στη μελέτη των καταστίχων του βακουφιου του 
πασά στην Καβάλα και σε άλλα οθωμανικά αρχεία. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Μεχμέτ Αλί δεν απώλεσε 
ποτέ την οθωμανική πολιτιστική ταυτότητα, ενώ θεωρούν παράλληλα ότι αυτός διατήρησε ποικίλους δεσμούς 
με τη γενέτειρά του Καβάλα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Βλ. H. W. Lowry και İ. E. Erünsal, 
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στην οικία του Μεχμέτ Αλί, ενώ την περίοδο 1925-1930 πραγματοποιήθηκαν εργασίες για 

την ανάδειξη του μνημείων, που προέβλεπαν ανάμεσα σε άλλα και την απαλλοτρίωση και 

κατεδάφιση των γειτονικών κτισμάτων. Το 1934 διαμορφώνεται στο σημείο η «Πλατεία 

Μωχάμετ Άλυ», στο κέντρο της οποίας τοποθετείται ένα μεγάλο και επιβλητικό άγαλμα που 

αναπαριστά τον έφιππο πασά.31 Η συγκεκριμένη μορφή του αγάλματος αποτέλεσε 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης των δύο πλευρών και σαφώς ενέχει ηρωικά τυπολογικά 

στοιχεία. Μετά από την επανάσταση των Ναγκίμπ και Νάσσερ και την κατάλυση της 

μοναρχίας στην Αίγυπτο, οι σχέσεις των δύο χωρών πέρασαν σε ένα ψυχρό στάδιο και το 

1960 η ελληνική κυβέρνηση, σε αντίποινα για τη δήμευση ελληνικών περιουσιών στο Κάιρο 

και την Αλεξάνδρεια, δήμευσε τα αιγυπτιακά βακούφια στην Καβάλα. Το ζήτημα έληξε 

οριστικά το 1984, οπότε αναγνωρίστηκε η αιγυπτιακή ιδιοκτησία του ιμαρέτ της πόλης, 

καθώς και του σπιτιού όπου γεννήθηκε ο Μεχμέτ Αλί, που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.32 

 Στο πολιτικοποιημένο ζήτημα της ερμηνείας του ιστορικού ρόλου του Μεχμέτ Αλί 

ενεπλάκησαν και Αιγυπτιώτες. Το 1929 ο διπλωμάτης και ιστορικός Αθανάσιος Πολίτης 

δημοσιεύει το πόνημα L’Hellénisme et l’Égypte moderne. Το βιβλίο αναπαράγει τη 

φιλομοναρχική άποψη που ήθελε τον Μεχμέτ Αλί μεγάλο αναμορφωτή που έσωσε τη χώρα 

από την αναρχία και τα δεσμά των Μαμελούκων, ενώ ο συγγραφέας επισημαίνει πως το 

εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα που εφάρμοσε από το 1811 και έπειτα έκανε γιγαντιαία βήματα 

από την άποψη του πολιτισμού.33 Κάτω από την τυραννική εξουσία των Μαμελούκων, γράφει ο 

Πολίτης, το εμπόριο υποστηρίζεται όχι από τις ενθαρρύνσεις της κυβέρνησης, αλλά επειδή ο πλούτος 

της παραγωγής της Αιγύπτου την εφοδιάζει με ατέλειωτα προϊόντα.34 Στο πλήρως εναρμονισμένο 

                                                                                                                                                                               
Remembering One’s Roots, Mehmed Ali Paşa of Egypt’s Links to the Macedonian Town of Kavala: Architectural 
Monuments, Inscriptions and Documents, Κωνσταντινούπολη 2011.  
31 Λ. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου και Σ. Αγγελούδη-Ζαρκάδα, «Το χρονικό της διαμόρφωσης της πλατείας του 
Μωχάμετ Άλυ στην Παναγία Καβάλας», στο Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, 
επιμ. Ν. Ρουδομέτωφ, τ. 3, Καβάλα 2005, 113. Η έφιππη μορφή του πασά ήταν επιλογή της βασιλικής 
οικογένειας της χώρας, ενώ μια από τις λεζάντες που είχαν προταθεί για το άγαλμα συνέκρινε για άλλη μια 
φορά τον Μεχμέτ Αλί με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Βλ. ΕΛ.Ι.Α., Αρχείο γλύπτη Κώστα Δημητριάδη, 
Επιστολή Κ. Δημητριάδη προς έλληνα πρεσβευτή στην Αίγυπτο, 3 Σεπτεμβρίου 1930· Βλ. Χειρόγραφη λεζάντα που 
συνοδεύει τη φωτογραφία μιας μακέτας του αγάλματος, χ.χ. Το ενδιαφέρον της αιγυπτιακής μοναρχικής 
κυβέρνησης για την τύχη των μνημείων παρέμεινε ζωντανό μέχρι και τη δεκαετία του 1940. Στα Γ.Α.Κ. 
Ροδόπης έχει εντοπιστεί έγγραφο του 1946 της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Βακουφίων στο οποίο αναφέρεται ότι 
ο βασιλιάς Φαρούκ Α΄ διέθεσε μεγάλα ποσά προ του πολέμου για την ανάπλαση της πλατείας Φουάτ Α΄ στο 
κέντρο της πόλης της Καβάλας. Στην εν λόγω πλατεία βρισκόταν το λεγόμενο μαυσωλείο της μητέρας του 
Μεχμέτ Αλί, η ιερότης του οποίου, σύμφωνα με το έγγραφο παραβιάζεται καθημερινά από τη χρήση του 
μαρμάρινου περιτοιχίσματός του από πλανόδιους πωλητές και φωτογράφους που απλώνουν εκεί την 
πραμάτειά τους και λερώνουν το μνημείο, ενώ ζητείται να παρέμβουν οι αρχές και να απαγορεύσουν τη 
δραστηριότητα αυτών των μικροπωλητών στην περιοχή. Βλ. Γ.Α.Κ. Ροδόπης, Αρχείο Π.Α.Μ.Θ., φάκ. 10, 
Έγγραφο Διεύθυνσης Αιγυπτιακών Βασιλικών Βακουφίων προς Υπουργό-Γενικό Διοικητή Ανατολικής Μακεδονίας. Το 
εν λόγω κτίσμα κατεδαφίστηκε μετά από απόφαση του Δημάρχου Καβάλας το 1967. 
32 Ginio, “War, Dynasty, and Philanthropy”, 178. 
33 Ό.π., 174. 
34 A. G. Politis, L’Hellénisme et l’Égypte moderne, τ. 1, Παρίσι 1929, 112. 
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με το πνεύμα του ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων αυτό πόνημα, που τοποθετείται 

υπέρ των γαλλικών θέσεων, αναφέρεται ότι η γαλλική εισβολή του 1798 έσωσε τη χώρα από 

την αναρχία,35 ενώ από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του ο Μοχάμεντ Άλι κατόρθωσε με 

επιτυχία να εξαλείψει από τη χώρα τους Τούρκους και τους Άγγλους.36 Κατά τον Πολίτη, η 

ελληνική παροικία της Αιγύπτου αναπτύχθηκε την εποχή αυτή, αφού, εκτός από τους 

εγκατεστημένους από την αρχαιότητα Έλληνες, στη χώρα εγκαταστάθηκαν από το 1830 και 

έπειτα πολλοί έμποροι έλληνες υπήκοοι (Hellènes), παρακινούμενοι από την ευεργετική 

πολιτική του πασά. Επιπλέον, αναφέρει ότι ορισμένοι ελληνορθόδοξοι χριστιανοί της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Grecs) είχαν έρθει στην Αίγυπτο, προκειμένου 

στρατολογηθούν στα αλβανικά σώματα για την τελική σύγκρουση με τους Μαμελούκους το 

1811.37 Ως προς την δικαιολόγηση της καταστολής της Επανάστασης του 1821 από τον 

Ιμπραΐμ, ο Πολίτης αναφέρει ότι αυτή δεν προήλθε από τον φανατισμό του Μεχμέτ Αλί, 

αλλά από την πρόθεση του να προασπίσει τα συμφέροντά του, αφού γνώριζε ότι ο 

σουλτάνος έψαχνε αφορμή για να τον απομακρύνει από την ηγεσία της Αιγύπτου. Βασικό 

επιχείρημα του βιβλίου του Πολίτη ως προς το ζήτημα αυτό είναι πως ο Μεχμέτ Αλί 

γνώριζε την υποστήριξη που η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο παρείχε στους επαναστάτες, 

καθώς και τη δράση της Φιλικής Εταιρείας στην Αίγυπτο και δεν προέβη ποτέ σε καμία 

ενέργεια προκειμένου να καταστείλει τις κινήσεις αυτές.38 

Το 1930 δημοσιεύεται στην Αλεξάνδρεια από τον Ρ. Ραδόπουλο μια βιογραφία του 

βασιλιά Φουάντ, τα πρώτα κεφάλαια της οποίας είναι αφιερωμένα στον Μεχμέτ Αλί και το 

γιο του Ιμπραΐμ. Πρόκειται για μια ωδή στον ιδρυτή της σύγχρονης αιγυπτιακής δυναστείας 

και στον τότε βασιλιά Φουάντ, που αντικατοπτρίζει λίγο πολύ την ταύτιση της ελληνικής 

παροικίας στην Αίγυπτο με την πολιτική γραμμή του παλατιού. Όπως είναι προφανές, η 

εθνικιστική ρητορεία της αντιμοναρχικής παράταξης, που από τη δεκαετία του 1930 γίνεται 

εντονότερη, προκαλούσε φόβο στις ξένες κοινότητες της χώρας ακόμα και για την ίδια τους 

την υπόσταση.39 Κατά τον Ραδόπουλο, ο Μεχμέτ Αλί ήταν ένας εκπολιτιστής, 

ανεξίθρησκος, προοδευτικός, πεφωτισμένος, γενναίος ηγέτης που ηγάπα ιδιαιτέρως τους 

Έλληνας, ενώ, προκειμένου να απενοχοποιήσει συνειδησιακά στους έλληνες αναγνώστες του 

την επεκτατική πολιτική του πασά, αναφέρει ενδεικτικά ότι ο πραγματικός σκοπός της 

απόβασης του αιγυπτιακού στρατού στην Πελοπόννησο ήταν να την απελευθερώσει από την 

                                                             
35 Ό.π., 63. 
36 Ό.π., 171. 
37 Ό.π., 176. 
38 Ό.π., 187-192. 
39 Α. Νταλαχάνης, Ακυβέρνητη παροικία: Οι Έλληνες στην Αίγυπτο από την κατάργηση των προνομίων στην έξοδο 
(1937-1962), Ηράκλειο 2015, 31-40. 
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βάρβαρον και αναχρονιστικήν Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν.40 Στην «αγιογραφία» αυτή του πασά, 

ο Ραδόπουλος σκιαγραφεί τους απώτερους σκοπούς της πολιτικής του Μεχμέτ Αλί που 

αρχικά ήταν η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους εκτός του πλαισίου της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Όταν αυτό το σχέδιο ναυάγησε εξαιτίας της παρέμβασης των Ευρωπαϊκών 

Δυνάμεων -εννοώντας προφανώς την καταστροφή του αιγυπτιακού στόλου στο Ναβαρίνο 

από τους στόλους Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας- ο Μεχμέτ Αλί ξεκίνησε την υλοποίηση ενός 

άλλου σχεδίου εκπολιτισμού και ριζικής αναγέννησης ολόκληρης της αυτοκρατορίας 

εισβάλλοντας στη Συρία και βαδίζοντας εναντίον του ίδιου του σουλτάνου.41 

 Από τη δεκαετία του 1930 και μετά σταδιακά η πίεση που ασκούν οι εθνικιστές στη 

δυναστεία γίνεται ολοένα εντονότερη. Ο βασιλιάς Φουάντ αποφασίζει να οργανώσει τα 

Βασιλικά Αιγυπτιακά Αρχεία, τουλάχιστον αυτά που χρονολογούνταν από τις αρχές του 

19ου αιώνα και έπειτα, μεταφέροντάς τα καταρχάς από το κτήριο της Ακρόπολης 

(Σιταντέλα), όπου βρίσκονται ατάκτως ερριμμένα ως τότε, στη Βιβλιοθήκη του Παλατιού 

Αμπντίν.42 Σκοπός της βασιλικής οικογένειας ήταν η προώθηση της ιστορικής έρευνας της 

περιόδου 1805-1930, η ανάδειξη της ιστορίας του οίκου που ίδρυσε ο Μεχμέτ Αλί και μέσω 

αυτής η νομιμοποίηση της εξουσίας της βασιλεύουσας δυναστείας και του ίδιου του Φουάντ. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός των Κρατικών Αρχείων, όπως και του Κρατικού Μουσείου, 

καθίσταται πυλώνας του καθεστωτικού ιδεολογήματος, που βασίζεται σε μια θεωρία 

διοικητικής, πολιτιστικής και κατ’ επέκταση εθνικής συνέχειας.43 Πράγματι την περίοδο 

αυτή παρακολουθούμε την αξιοποίηση των οθωμανικών αρχείων που απόκεινται στο Κάιρο 

προς όφελος της βασιλικής οικογένειας και τη δημοσίευση μιας σειράς ιστορικών ερευνών 

που προωθούν την πεποίθηση ότι ο ιδρυτής της σύγχρονης δυναστείας της Αιγύπτου είναι 

αυτός που απαγκίστρωσε τη χώρα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα ο ιδρυτής του 

αιγυπτιακού εθνικού κράτους. Οι μελετητές αυτών των αρχείων δεν είχαν εξάλλου περιθώριο 

για συμπεράσματα που απέκλιναν από αυτή τη θέση, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι 

                                                             
40 Ρ. Γ. Ραδόπουλος, Ο Βασιλεύς Φουάτ Α' και η αναγεννωμένη Αίγυπτος μετά συνοπτικής ιστορίας του Μωχάμετ 
Άλη και του Χεδίβου Ισμαήλ, Αλεξάνδρεια 1930, xiv-xv. 
41 Ό.π., 86. 
42 H. A. Rivlin, The Dar al-Watha'iq in 'Abdin Palace at Cairo as a Source for the Study of the Modernization of Egypt 
in the Nineteenth Century, Λάιντεν 1970, 1. 
43 Κατά τον Τολεντάνο, εκτός από τα αρχεία που ιδρύθηκαν από τον μονάρχη, προκειμένου να 
νομιμοποιηθεί η εξουσία του, και άλλοι μορφωτικοί θεσμοί στη χώρα εξυπηρετούν την ιδέα της εθνικής 
συνέχειας, αποκρύπτοντας ουσιαστικά το οθωμανικό παρελθόν της χώρας. Από την Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Αιγύπτου, αλλά και από αυτήν του Πανεπιστημίου Καΐρου πολλά οθωμανικά χειρόγραφα είχαν χαθεί ή 
μεταφερθεί στο εξωτερικό κατά τον 19ο και 20ό αιώνα, ενώ και τα δύο μεγάλα μουσεία της πρωτεύουσας, το 
Αιγυπτιακό Μουσείο και το Ισλαμικό Μουσείο -ιδρυθέντα αμφότερα κατά τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα-, 
εστιάζουν το πρώτο στην φαραωνική περίοδο και το δεύτερο στην ευρύτερα μουσουλμανική ταυτότητα της 
χώρας, αποσιωπώντας τα σκοτεινά οθωμανικά χρόνια. Ακόμα και τα οθωμανικά τεμένη της πόλης, προσθέτει 
ο Τολεντάνο, δύσκολα ταυτίζονται στις συνειδήσεις των ντόπιων ως τέτοια. Βλ. Toledano, “Forgetting 
Egypt’s Ottoman Past”, 159-161. 
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απαγόρευαν την είσοδο στα αρχεία σε οποιονδήποτε έκριναν οι ίδιοι ανεπιθύμητο. Τη 

γνωστότερη περίπτωση αποτελεί ο ιστορικός Αμπντ αλ-Ραχμάν αλ-Ράφι,44 ο οποίος, αφού 

πραγματοποίησε έρευνα στα αρχεία, άσκησε κριτική στην πολιτική του Μεχμέτ Αλί, με τις 

αρχές να του απαγορεύουν για τον λόγο αυτόν έκτοτε την είσοδο στο χώρο του αρχείου.45 

Μετά την αλλαγή καθεστώτος το 1952 αποφασίστηκε ότι η ιστορία της χώρας έπρεπε να 

ξαναγραφτεί και τα κρατικά αρχεία που ήταν συνδεδεμένα με την ιστορία των μοναρχών της 

χώρας, να επανιδρυθούν. Το 1954 ψηφίστηκε ο νόμος επανίδρυσης των Εθνικών Αρχείων 

(Dar al-Watha'iq), τα όποια τέθηκαν υπό τη σκέπη του Υπουργείου Εθνικής 

Καθοδήγησης.46 

 Σε κάθε περίπτωση, από τη δεκαετία του 1920 και μετά ξεκινάει να γράφεται μια 

«νέα» αιγυπτιακή ιστορία. Επιδίωξη μάλιστα του βασιλιά Φουάντ δεν ήταν η αξιοποίηση 

μόνο των αρχείων του παλατιού, αλλά και αυτών των ξένων προξενείων. Το 1929 ο έλληνας 

πρέσβης ζητάει από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών την άδεια δημοσίευσης 

διπλωματικών αρχείων της περιόδου 1833-1870, περίοδο για την οποία, όπως αναφέρει, 

δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον ο βασιλιάς Φουάντ.47 Το 1935 δημοσιεύονται μια σειρά από 

ελληνικά διπλωματικά έγγραφα της περιόδου 1833-1849, υπό την αιγίδα του βασιλιά 

Φουάντ και της Βασιλικής Εταιρείας Γεωγραφίας της Αιγύπτου.48 Το 1925 ο Ιταλός 

Άντζελο Σαμμάρκο διορίζεται βιβλιοθηκάριος στο παλάτι του Αμπντίν και από το 1931 

ξεκινάει να δημοσιεύεται το δεκάτομο έργο του για την ιστορία του Μεχμέτ Αλί, με βάση 

ιταλικά διπλωματικά έγγραφα.49 Ο Σαμμάρκο μάλιστα, μέσα στον ευρύτερο ανταγωνισμό 

των ευρωπαϊκών κρατών για το σχηματισμό ζωνών επιρροής εκτός Ευρώπης και την ίδια 

στιγμή που γάλλοι ιστορικοί γράφουν παρόμοιες μελέτες υπό την αιγίδα του Φουάντ, έδωσε 

εντολή στους ιταλούς αρχειονόμους να αποκρύψουν κάθε έγγραφο που θα παρουσίαζε την 

Ιταλία με τρόπο μειωτικό σε σχέση με τη Γαλλία.50  

 Το 1925 ο γάλλος ιστορικός Εντουάρ Ντριό δημοσιεύει κατά παραγγελία του 

Φουάντ μια σειρά διπλωματικών εγγράφων από την αλληλογραφία των γάλλων προξένων 

στην Αίγυπτο, που χρονολογούνται από το 1807 έως το 1814. Στον πρόλογο του βιβλίου ο 

                                                             
44 Ένα από τα σημεία που ο Αλ-Ράφι ασκεί κριτική στον Μεχμέτ Αλί είναι η σφαγή των Μαμελούκων στη 
Σιταντέλα, γεγονός που αμαύρωσε, σύμφωνα με τον Αλ-Ράφι, την πολιτική του πασά. Επιπλέον, τον επικρίνει 
για τις καινοτομίες του στον αγροτικό τομέα. Βλ. A. el-Dessouky, “The Making of a Modern Hero”, Al-
Ahram Weekly, φ. 768, 10-17 Νοεμβρίου 2005, χ.σ. 
45 Di-Capua, Gatekeepers of the Arab Past, 134. 
46 Ό.π., 294-295. 
47 A. Gorman, Historians, State and Politics in Twentieth-Century Egypt: Contesting the Nation, Λονδίνο και Νέα 
Υόρκη 2003, 16. 
48 A. G. Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, pendant le règne de Mohamed Aly (1833-1849), Ρώμη 1935. 
49 A. Sammarco, Il regno di Mohammed Ali nei documenti diplomatici italiani inediti, 10 τ., Ρώμη 1930-1931. 
50 Di-Capua, Gatekeepers of the Arab Past, 121. 
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Ντριό συνδέει τη μοίρα των δύο ανδρών με τις τόσο μεγάλες προσδοκίες και εμμέσως πλην 

σαφώς τον κοινό βρετανό εχθρό: το 1805 ο Αυτοκράτωρ Ναπολέων λαμβάνει το στέμμα του 

βασιλιά της Ιταλίας στο Μιλάνο και ο Μοχάμεντ Άλι γίνεται πασάς στο Κάιρο, ηγέτης της Αιγύπτου. 

Αλλά, σύμφωνα με τον Ντριό, και το τέλος των δύο μεγάλων ανδρών είναι παρόμοιο: να 

γιατί τα ονόματα και των δύο δεν μπορούν να ξεχωριστούν από τις όχθες του Νείλου: Ο Ναπολέων να 

βρίσκεται φυλακισμένος των Άγγλων, νεκρός στην Αγία Ελένη, και ο Μοχάμεντ Άλι να έχει 

συλλάβει ένα ναπολεόντειο έργο που εν τέλει τον εκδικήθηκε.51 Είναι η εποχή της κατασκευής του 

ήρωα Μοχάμεντ Άλι52 πάνω σε μια θεωρία κοινών χαρακτηριστικών με τον Ναπολέοντα 

Α΄, που ίσως εξυπηρετούσε και μια διάθεση των Γάλλων να ανταγωνιστούν τη Βρετανία, που 

από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι η ευρωπαϊκή δύναμη με άμεσο έλεγχο επί της Αιγύπτου. 

Το 1930 ο Ντριό γράφει ότι ο Ναπολέοντας άφησε την Ανατολή στον Μοχάμεντ Άλι, στον 

οποίο η Ευρώπη βρήκε έναν άλλον Ναπολέοντα.53 Το ίδιο έτος ο γάλλος γλωσσολόγος και 

ερευνητής Ζαν Ντενί δημοσιεύει ένα ευρετήριο των οθωμανικών αρχείων που φυλάσσονταν 

στο Κάιρο και χρονολογούνταν από τις αρχές του 19ου αιώνα, απαραίτητο εργαλείο για 

τους ιστορικούς.54  

Το 1931 ο καθηγητής στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Λονδίνου Χένρι Ντόντγουελ δημοσιεύει υπό την αιγίδα του χεδίβη το 

μνημειώδες έργο του για τον Μεχμέτ Αλί, που καθιερώνει την άποψη ότι ο τελευταίος 

επιθυμούσε την καθολική απαγκίστρωση της χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και 

ταυτόχρονα παγιώνει στον αγγλόφωνο κυρίως κόσμο τον χαρακτηρισμό του πασά ως 

ιδρυτή της σύγχρονης Αιγύπτου.55 Τη σημασία των αρχειακών έναντι των αφηγηματικών 

πηγών προήγαγε και ο γάλλος στρατιωτικός και ιστορικός ερευνητής Ζορζ Ντουέν, που 

επιχείρησε τις δεκαετίες του 1920 και 1930 να συμβάλει στην κατασκευή του καθεστωτικού 

ιδεολογήματος από μια αυστηρά επιστημονική οπτική, μέσα από τη μελέτη γραπτών 

τεκμηρίων, που οδήγησε στη συγγραφή διάφορων βιβλίων για τις εκστρατείες του Μεχμέτ 

Αλί.56 To 1931 τα αδέρφια Ζορζ και Ρενέ Κατάουι, o Μουχάμαντ Σάμπρι και αρκετοί 

άλλοι έρχονται να συμβάλουν με τις μελέτες και τις δημοσιεύσεις τους στο λεγόμενο 

«σχέδιο Αμπντίν», την προσπάθεια κατασκευής δηλαδή του καθεστωτικού ιδεολογήματος 

μέσα από τα αιγυπτιακά αρχεία, παρουσιάζοντας μια ηρωική εικόνα του Μεχμέτ Αλί. Η νέα 

αυτή ιστοριογραφία παράλληλα δημιουργεί μια συμβατική περιοδολόγηση της αιγυπτιακής 

                                                             
51 É. Driault, Mohamed Aly et Napoléon (1807-1814): correspondance des consuls de France en Égypte, Κάιρο 1925, 
iv. 
52 Αυτή η εκδοχή του ονόματος του πασά συναντάται σε γαλλκά πονήματα και πηγές της εποχής.  
53 Driault, L’Égypte et l’Europe, xiv. 
54 J. Deny, Sommaire des archives turques du Caire, Κάιρο 1930. 
55 H. Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad 'Ali, Κέιμπριτζ 1931, vii. 
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ιστορίας, σύμφωνα με την οποία το 1798, έτος εισβολής των Γάλλων, συνιστά την αρχή της 

σύγχρονης ιστορίας της χώρας, αφού τότε ουσιαστικά δόθηκε τέλος στα «σκοτεινά χρόνια» 

της οθωμανικής κυριαρχίας. Σύμφωνα με τη συμβατική αυτή περιοδολόγηση, η ιστορία του 

Μεχμέτ Αλί περιγράφεται, τουλάχιστον για τα χρόνια μέχρι το 1841, ως μια ηρωική 

περίοδος, ενώ το β΄μισό του 19ου αιώνα της αιγυπτιακής ιστορίας είναι ταυτισμένο με την 

έναρξη της εκμετάλλευσης της χώρας από τους αποικιοκράτες. Αυτή η εκμετάλλευση 

κορυφώνεται το 1882 με τη βρετανική κατοχή της Αιγύπτου και σηματοδοτεί τις απαρχές 

του σύγχρονου αιγυπτιακού εθνικισμού.57 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το αφήγημα της ιστορικής σύνδεσης 

της ίδρυσης του αιγυπτιακού εθνικού κράτους με τα ηρωικά χρόνια του Μεχμέτ Αλί, αν και 

ήταν δημιούργημα του μοναρχικού περιβάλλοντος, υιοθετήθηκε πολιτικά και από το 

εθνικιστικό-αντιμοναρχικό στρατόπεδο. Ακόμα και μετά την επανάσταση των Ναγκίμπ και 

Νάσσερ το 1952, τόσο μέσα από την αιγυπτιακή όσο και μέσα από τη διεθνή 

ιστοριογραφία, το εθνικιστικό αφήγημα του Μουχάμαντ Άλι κατάφερε να παραμείνει λίγο 

πολύ αλώβητο. Ενώ κατά τα πρώτα χρόνια μετά το 1952, στην προσπάθεια του νέου 

καθεστώτος να αποδομηθεί όλη η βασιλική δυναστεία της χώρας, ο Μεχμέτ Αλί 

χαρακτηρίστηκε ως ένας ξένος ηγέτης που εκμεταλλευόταν τον πλούτο της χώρας προς 

όφελός του και που άνοιξε το δρόμο στην αποικιοποίηση της Αιγύπτου, το 1962 

δημοσιεύτηκε το Εθνικό Κεφάλαιο,58 σύμφωνα με το οποίο ο πασάς αναγνωριζόταν ως ο 

ιδρυτής του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους. Έτσι, δημιουργείται μια νέα εθνική ρητορεία 

σύμφωνα με την οποία ο Μεχμέτ Αλί και ο Ιμπραΐμ ήταν άραβες εθνικιστές που έσωσαν τη 

χώρα από την εκμετάλλευση των Οθωμανών.59 Η περίοδος αυτή εξάλλου είχε όλα τα 

                                                                                                                                                                               
56 Di-Capua, Gatekeepers of the Arab Past, 133. 
57 Κατά τον Εχούντ Τολεντάνο, τα μέσα του 19ου αιώνα αποτελούν τα «ξεχασμένα» από την παραδοσιακή 
ιστοριογραφία χρόνια της σύγχρονης αιγυπτιακής ιστορίας. Είναι τα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα στη 
«λαμπρή» από την άποψη του επεκτατισμού αντιβασιλεία του Μεχμέτ Αλί και σε αυτή του Ισμαΐλ που 
οδήγησε την Αίγυπτο στη χρεοκοπία και στον πλήρη έλεγχο της χώρας από τους Βρετανούς. Ο ίδιος δεν 
ακολουθεί αυτήν την παραδοσιακή περιοδολόγηση, αλλά προτείνει την περίοδο 1841-1863 -δηλαδή τα 
χρόνια των αντιβασιλέων Ιμπραΐμ, Αμπάς και Σαΐτ- ως ένα ξεχωριστό προς έρευνα ιστορικό διάστημα, αφού 
θεωρεί ότι αυτά αποτελούν μια ενιαία περίοδο από άποψη εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, αλλά και 
γενικότερα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών εξελίξεων. Βλ. E. Toledano, State and Society in Mid-
Nineteenth Century Egypt, Κέιμπριτζ 1990, 25-26. 
58 Πρόκειται για ένα καθεστωτικό μανιφέστο εγκαινίασης μιας πολιτικής αραβικού σοσιαλισμού, η οποία 
προέβλεπε εθνικοποιήσεις και καινοτομίες σε διάφορους τομείς όπως π.χ. στον αγροτικό. 
59 Toledano, “Forgetting Egypt’s Ottoman Past”, 154. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
μόνη ιστορική προσωπικότητα της χώρας κατά την οθωμανική περίοδο πριν από τον 19ο αιώνα που 
περιγράφηκε θετικά από την εθνική ιστοριογραφία και τα σχολικά βιβλία της Αιγύπτου κατά τις δεκαετίες του 
1930 και του 1940 ήταν αυτή του Μαμελούκου Αλί Μπέι αλ-Κιαμπίρ. Σύμφωνα με το ευρύτερο εθνικιστικό 
αφήγημα αυτής της περιόδου, αν και η περίοδος της εξουσίας των Μαμελούκων πριν από την οθωμανική 
κατάκτηση αξιολογείται θετικά ως προς την ευμάρεια, την ισλαμική τέχνη, την αρχιτεκτονική και την ισχυρή 
κυβέρνηση, τα χρόνια των Μαμελούκων μετά από το 1517 παρουσιάζονται συνυφασμένα με μια σκοτεινή 
εποχή εσωτερικών συγκρούσεων. Εξαίρεση σε αυτή την περίοδο τυραννίας θεωρείται πως είναι τα χρόνια 
εξουσίας του Αλί Μπέι αλ-Κιαμπίρ, ο οποίος θεωρείται πρόδρομος του Μεχμέτ Αλί, καθώς κατάφερε να 
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χαρακτηριστικά μιας ιδανικής εθνικής ιστορίας: inter alia επικές στρατιωτικές νίκες του 

Ιμπραΐμ (και σε βάρος του οθωμανού σουλτάνου), επεκτατισμός και κατάκτηση 

αραβόφωνων, ως επί το πλείστον, περιοχών, ανταγωνισμός με τις Μεγάλες Δυνάμεις, 

εκσυγχρονισμός στο εσωτερικό της χώρας και εδαφική συρρίκνωση μετά από τη βίαιη 

παρέμβαση και τις πιέσεις ξένων δυνάμεων. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη από το 1956 η 

Αίγυπτος του Νάσσερ βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνασπισμένες δυνάμεις του Ισραήλ, της 

Αγγλίας και της Γαλλίας στην κρίση του Σουέζ, ενώ 11 χρόνια αργότερα η χώρα γνωρίζει 

την πιο «ταπεινωτική» στρατιωτική ήττα της σύγχρονης ιστορίας της στον Πόλεμο των Έξι 

Ημερών. Η εθνική ρητορεία δεν αργεί να εντοπίσει σχεδόν αποκλειστικά στον «ξένο 

παράγοντα» τις αιτίες για οποιαδήποτε εθνική ταπείνωση και αυτό καθίσταται αυτομάτως 

ένα συνδετικό στοιχείο της εποχής του Νάσσερ με την εποχή του μεγάλου πασά.60  

Ενδεικτικό της στάσης της εθνικής αιγυπτιακής ιστοριογραφίας μετά το 1952 

αναφορικά με τα χρόνια του Μεχμέτ Αλί είναι και το βιβλίο της αιγύπτιας ιστορικού Έσματ 

Ζενάμπ Ράσεντ61 για την εξουσία του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη την περίοδο 1830-1840. Το 

εν λόγω βιβλίο που δημοσιεύτηκε το 1964 στην Αίγυπτο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική 

πηγή για την παρούσα διατριβή, αφού συνιστά την μοναδική ιστορική έρευνα που έχει γίνει 

ως τώρα για την εν λόγω περίοδο. Από την άλλη, το βιβλίο της Ράσεντ αναπαράγει τα 

εθνικά στερεότυπα για την εξουσία του Μεχμέτ Αλί. Η συγγραφέας, που βασίζει την έρευνά 

της στα αιγυπτιακά αρχεία και στις αναφορές των ξένων προξένων στην Κρήτη, θεωρεί ότι η 

εξουσία του Μεχμέτ Αλί στο νησί έθεσε τέρμα στην αυθαιρεσία της προηγούμενης 

οθωμανικής διοίκησης και ότι την περίοδο 1830-1840 η Κρήτη γνωρίζει μια άνευ 

προηγουμένου χρηστή διοίκηση σε τέτοιο βαθμό που η δεκαετία αυτή μπορεί να 

                                                                                                                                                                               
κερδίσει προσωρινά την ανεξαρτησία του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να μην στέλνει τους 
απαιτούμενους φόρους στο αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο. Βλ. I. K. Sung, Mamluks in the Modern Egyptian 
Mind: Changing the Memory of the Mamluks, 1919-1952, Νέα Υόρκη 2016, 35-36. 
60 Fahmy, All the Pasha’s Men, 22. Προκειμένου να αποδομήσει τη θεωρία αναγωγής του Μεχμέτ Αλί σε 
εκφραστή του αιγυπτιακού εθνικισμού, ο Φάχμι προχωρεί σε ένα δημοσίευμά του σε σύγκριση της πολιτικής 
του πορείας με αυτήν του Γκαμάλ Άμπντελ Νάσσερ. Κατά το σκεπτικό του, ενώ η περίοδος 1840-1841 έχει 
συνδεθεί με το τέλος της αυτοκρατορίας του Μεχμέτ Αλί, συνιστά ουσιαστικά τον απόλυτο θρίαμβό του. Οι 
Μεγάλες Δυνάμεις, τρομοκρατημένες από τις συνεχείς νίκες του στρατού του Ιμπραΐμ και φοβούμενες το 
επακόλουθο χάος μιας πιθανής πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προχωρούν σε συνέδριο στο 
Λονδίνο το 1840 και αποφασίζουν ουσιαστικά να στερήσουν από τον πασά όλες τις κτήσεις του, 
αναγνωρίζοντάς του κληρονομική εξουσία στην Αίγυπτο και το Σουδάν. Με τον τρόπο αυτό ο πασάς 
ουσιαστικά διασφάλιζε τον πραγματικό του στόχο, σε αντίθεση με μια πραγματική εθνική ήττα, όπως αυτή 
του 1967, οπότε οι ισραηλινές δυνάμεις βάζουν τέλος στα όνειρα του εθνικιστή Νάσσερ για ένωση του 
αραβικού κόσμου και ευημερία του αιγυπτιακού έθνους. Βλ. H. Fahmy, “An Officer and an Ottoman 
Gentleman”, Al-Ahram Weekly, φ. 768, 10-17 Νοεμβρίου 2005, χ.σ. 
61 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ράσεντ υπήρξε η πρώτη γυναίκα στην Αίγυπτο που κατέλαβε ως ιστορικός 
θέση ακαδημαϊκού. Υπήρξε μαθήτρια του Σαφίκ Γκουρμπάλ, πρωτοπόρου της «φιλελεύθερης» 
ιστοριογραφίας στη χώρα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και το 1949 ξεκίνησε να εργάζεται 
στο Πανεπιστήμιο Άινς Σαμς στο Κάιρο. Το 1963 ξεκίνησε να διδάσκει στο Κολλέγιο Θηλέων του 
Πανεπιστημίου αλ-Άζχαρ και το 1977 έγινε διευθύντρια στο Κέντρο Πανεπιστημιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Ριάντ. Βλ. Gorman, Historians, State and Politics, 37-38. 
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χαρακτηριστεί «χρυσός αιώνας» της νήσου. Για τη Ράσεντ, ο Μεχμέτ Αλί ήτο ριψοκίνδυνος 

και ήρως από τους σύγχρονους ήρωες, ενώ φρόντισε να αναμορφώσει τόσο στη μητροπολιτική 

Αίγυπτο όσο και στην «αποικία» της Κρήτης την τάξη, την αγροτική παραγωγή και την 

εκπαίδευση. Τα μόνα σφάλματα που καταλογίζει στον πασά είναι ότι ζήτησε σε πολλά 

θέματα τη βοήθεια των μη Αιγυπτίων, εννοώντας προφανώς τους ευρωπαίους συμβούλους 

του, και ότι άνοιξε το αιγυπτιακό εμπόριο στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο, γεγονός που οδήγησε 

σταδιακά στην αποικιοποίηση της χώρας.62 

Το 1984 δημοσιεύεται η έρευνα της αιγύπτιας ιστορικού Αφάφ Λουτφί αλ-Σαγίντ 

Μαρσό, στην οποία αναπαράγονται οι βασικοί άξονες επιχειρημάτων του παραδοσιακού 

εθνικιστικού αφηγήματος. Η Μαρσό, χρησιμοποιώντας κυρίως αφηγηματικές πηγές,  

υποστηρίζει ότι οι καινοτομίες και ο επεκτατισμός της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί οδήγησαν 

σε μια ριζική αλλαγή των δομών της αιγυπτιακής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της 

αφύπνισης της εθνικής συνείδησης. Όπως ισχυρίζεται στο βιβλίο της, η στρατολόγηση 

αραβόφωνων φελάχων στον πόλεμο εναντίον του σουλτάνου καλλιέργησε μια νέα ταυτότητα 

στις τάξεις τους, ενώ οι στρατιωτικές νίκες του Ιμπραΐμ αναπόφευκτα συνέβαλαν στην 

εθνικοποίηση του στρατού. Αντίστοιχα, κατά τη Μαρσό, στα χρόνια αυτά εθνικοποιήθηκε 

και ο διοικητικός ιστός της χώρας, με εξαίρεση μια ολιγάριθμη τουρκόφωνη ελίτ, η οποία 

διατηρήθηκε σκόπιμα από τον πασά, αφού ο ίδιος ψυχολογικά δεν μπορούσε να κάνει τη 

μετάβαση και να γίνει Αιγύπτιος.63 Η χρήση της αραβικής γλώσσας στη διοίκηση και οι 

καλύτερες συνθήκες παραγωγής και διαβίωσης για τους αγρότες-φελάχους αποτελούν, κατά 

τη Μαρσό, τους πυλώνες της στροφής της χώρας προς έναν εθνικό προσανατολισμό.64 Το 

βιβλίο και το άρθρο της Μαρσό πυροδότησαν εκ νέου τη συζήτηση για το αν ο Μεχμέτ Αλί 

είναι ουσιαστικά ο «τελευταίος» των Οθωμανών, ή, ως Μουχάμαντ Άλι, ο θεμελιωτής του 

αιγυπτιακού εθνικισμού. Με άλλα λόγια, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το αν ο Μεχμέτ Αλί 

επιδίωκε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου εθνικού αιγυπτιακού κράτους ή αν, πεθαίνοντας 

το 1848, θεωρούσε πως είχε επιτύχει τη βασική του στόχευση: να του αναγνωριστεί από τον 

                                                             
62 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 3, 13, 95. 
63 Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 261-263. Στη δημόσια συζήτηση που διεξήχθη κατά τις 
παραμονές του διεθνούς συμποσίου Muhammad Ali and the World το 2005 στην αιγυπτιακή εφημερίδα Αλ-
Αχράμ, η Μαρσό επιχείρησε να προβάλει ή να επινοήσει στοιχεία της προσωπικότητας του Μεχμέτ Αλί τα 
οποία συνάδουν με το ηθικό μοντέλο ενός σωστού οικογενειάρχη με βάση τα αυστηρά ήθη της χώρας. 
Σύμφωνα με τη Μαρσό, ο Μεχμέτ Αλί σε αντίθεση με πολλούς άνδρες της εποχής του είχε μία μόνο γυναίκα, στην 
οποία συμπεριφερόταν με αγάπη και σεβασμό, ενώ ποτέ δεν τιμώρησε τα παιδιά του για ανυπακοή, και επέμενε οι 
κόρες του να μάθουν καλά να διαχειρίζονται την περιουσία τους. Βλ. A. L. al-Sayyid-Marsot, “Muhammad Ali: 
The Family Man”, Al-Ahram Weekly, φ. 768, 10-17 Νοεμβρίου 2005, χ.σ. 
64 A. L. al-Sayyid-Marsot, “Muhammad Ali’s Internal Policies”, στο L’Égypte au XIXe siècle, Παρίσι 1982, 
161-163. 
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σουλτάνο το δικαίωμα κληρονομικής διακυβέρνησης μιας τόσο σημαντικής οθωμανικής 

επαρχίας. 

Οι πρώτες προσπάθειες κατάρριψης των παραδοσιακών αντιλήψεων για την εξουσία 

του Μεχμέτ Αλί ξεκίνησαν σποραδικά στην αιγυπτιακή και τη διεθνή ιστοριογραφία από τη 

δεκαετία του 1930 και συνεχίστηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Είναι η εποχή που η ιστοριογραφία απαγκιστρώνεται σταδιακά από τις επιταγές 

του παλατιού και ακολουθεί μια πιο ελεύθερη ακαδημαϊκή πορεία. Ήδη, όπως είδαμε, από 

το 1930 ο αιγύπτιος ιστορικός Αμπντ αλ-Ραχμάν αλ-Ράφι ασκεί κριτική σε πολλές πτυχές 

της πολιτικής του πασά. Το 1939 η δημοσίευση της αρκετά πρωτοπόρας έρευνας του 

άγγλου ιστορικού Τζέιμς Χέιγουορθ-Νταν για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 

Μεχμέτ Αλί εγκαινιάζει μια νέα τάση στη διεθνή ιστοριογραφία. Ο Χέιγουορθ-Νταν ασκεί 

δριμεία κριτική στον πασά για το ότι επιχείρησε να εφαρμόσει μόνο επιφανειακά τη 

σύγχρονη, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκπαίδευση, ενώ στην πραγματικότητα το όλο 

εκπαιδευτικό εγχείρημα του πασά δημιουργήθηκε προκειμένου να ενισχύσει την 

αποτελεσματικότητα του στρατού και να εξυπηρετήσει τα επεκτατικά σχέδια του Μεχμέτ 

Αλί. Κατά τον Χέιγουορθ-Νταν, στις σχολές αυτές καλλιεργούνταν σιδερένια στρατιωτική 

πειθαρχία, με τους μαθητές να φυλακίζονται ή να μαστιγώνονται κάθε φορά που έδειχναν 

απείθεια.65 Το 1961 η Έλεν Ρίβλιν, εξετάζοντας την αγροτική πολιτική του Μεχμέτ Αλί υπό 

ένα αυστηρώς κριτικό κοινωνικοοικονομικό πρίσμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ναι μεν 

ο πασάς προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτός και η 

οικογένειά του τον πλούτο της χώρας, ωστόσο δεν παύει να συνιστά έναν πρωτοεθνικιστή 

που απαγκίστρωσε τη χώρα από την παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επιπλέον, 

ασκεί κριτική στον Ντόντγουελ για τον θαυμασμό του προς τον πασά,66 ενώ αναγνωρίζει ότι 

ο Μεχμέτ Αλί κατείχε μια κατ’ εξοχήν οθωμανική πολιτιστική ταυτότητα, θεωρώντας 

ωστόσο ότι διακατεχόταν και από έναν ασυνείδητο εθνικισμό που οδήγησε σε μια 

ανεξάρτητη Αίγυπτο. Σημειώνει σχετικά: Ίσως ο Μουχάμαντ Άλι είναι ένας προφήτης του 

εθνικισμού, που ευνοήθηκε από την πτώση της απαρχαιωμένης υπερεθνικής Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας· και συνεχίζει: πέτυχε το στόχο του (να του αναγνωριστεί το δικαίωμα κληρονομικής 

διακυβέρνησης της χώρας) και ακούσια κατάφερε να βάλει την Αίγυπτο στο δρόμο της εθνικής 

ανεξαρτησίας.67 

 Λίγα χρόνια αργότερα, δημοσιεύεται το βιβλίο του βρετανού ιστορικού Πίτερ Χολτ 

με τίτλο Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, στο οποίο ο συγγραφέας χαρακτηρίζει 

                                                             
65 J. Heyworth-Dunne, An Introduction To the History of Education in Modern Egypt, Λονδίνο 1939, 185, 195. 
66 H. A. Rivlin, The Agricultural Policy of Muhammad Ali in Egypt, Κέιμπριτζ Μασ. 1961, 298. 
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κλισέ τον χαρακτηρισμό ιδρυτής της σύγχρονης Αιγύπτου, που πρώτος ο Ντόντγουελ απέδωσε 

στον Μεχμέτ Αλί. Βέβαια, ο Χολτ αναπαράγει ένα άλλο στερεότυπο, ότι ο Μεχμέτ Αλί 

παρέλαβε «καμένη γη» και ότι η επιτυχία του οφείλεται, πρώτον, στο ότι η Αίγυπτος μέχρι 

το 1805 βρισκόταν σε πλήρη αναρχία και, δεύτερον, στο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

παρέπαιε στα χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στο τέλος της βασιλείας του Σελίμ Γ΄ και 

τo «αίσιο γεγονός» της σφαγής των γενιτσάρων. Σε κάθε περίπτωση, ο Χολτ μπορεί να 

χαρακτήριζε ριζικές τις καινοτομίες του Μεχμέτ Αλί, ωστόσο δεν έκανε κανέναν λόγο για 

εθνική αφύπνιση ή ανεξαρτησία, ενώ με σαφήνεια υποστήριζε ότι αυτός ο πασάς δεν έπαυε 

να είναι ένας από τους τυχοδιώκτες που κατά καιρούς εμφανίζονταν στην αυτοκρατορία και 

επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν την εξουσία που κατείχαν.68 Από την άλλη πλευρά, ο 

Παναγιώτης Βατικιώτης το 1969 διατυπώνει με απερίφραστο τρόπο την άποψη ότι ο 

επεκτατισμός του πασά στερείται οποιασδήποτε εθνικής χροιάς ή διάθεσης δημιουργίας 

εθνικού κράτους. Ωστόσο θεωρεί ότι το εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα που εφάρμοσε στην 

Αίγυπτο έθεσε τα θεμέλια ενός σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους. Κοντολογίς, κατά τα λόγια 

του Βατικώτη, ο Μουχάμαντ Άλι έδωσε στην Αίγυπτο την οργανωτική βάση και το ανθρώπινο 

δυναμικό για την ανάδυση ενός σύγχρονου κράτους.69 Την ίδια περίοδο ο, γερμανικής καταγωγής, 

ισραηλινός ιστορικός Γκάμπριελ Μπάερ συμπεραίνει στην ερευνά του για την κοινωνική 

ιστορία της Αιγύπτου ότι τα κρατικά στελέχη της εποχής αυτής στη χώρα είναι κατεξοχήν 

τουρκόφωνα. Οι αξιωματικοί του περίφημου στρατού του πασά είναι τουρκόφωνοι, 

προερχόμενοι συνήθως από μη αραβικές περιοχές, όπως είναι και οι κατέχοντες υψηλές 

θέσεις στη διοίκηση. Κατά τον Μπάερ, η σταδιακή αντικατάσταση με αραβόφωνους τόσο 

στη διοίκηση όσο και στο στρατό πραγματοποιείται από τα μέσα του αιώνα, ενώ και όσες 

«τουρκικές» οικογένειες μένουν στη χώρα, ενσωματώνονται σταδιακά στον τοπικό πληθυσμό 

κατά τις επόμενες δεκαετίες.70 

 Το 1985 ο Τολεντάνο δημοσιεύει μια δριμεία κριτική στις απόψεις της Μαρσό, 

επικρίνοντας τις διχοτομικές προσεγγίσεις της, όπως για παράδειγμα τη διάκριση ανάμεσα 

στους «Αλβανούς» και τους «Οθωμανούς» ή την αντίληψη ότι οι Μαμελούκοι αποτελούσαν 

μια «ξένη άρχουσα τάξη», κλασικό στερεότυπο του αιγυπτιακού εθνικού αφηγήματος.71 

Επιπλέον, ο Τολεντάνο επισημαίνει πολλά μεταφραστικά και μεθοδολογικά λάθη στα οποία 

έχει υποπέσει η Μαρσό και παράλληλα καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της ότι ο Μεχμέτ Αλί 

                                                                                                                                                                               
67 Ό.π., 251-252.  
68 P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922: A Political History, Ίθακα 1966, 192. 
69 Vatikiotis, The History of Egypt, 52, 68-69. 
70 G. Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, Σικάγο 1969, 220-223. 
71 E. Toledano, “Mehmet Ali Paşa or Muhammad Ali Basha? An Historiographic Appraisal in the Wake of 
a Recent Book”, Middle Eastern Studies, 21/4 (1985), 143. 
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συνέβαλε στην κατασκευή του αιγυπτιακού έθνους.72 Κατά τον ισραηλινό ιστορικό, ο 

Μεχμέτ Αλί αναμφίβολα συνιστά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στη 

σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για να τον 

καταστήσει κανείς ήρωα ή εθνικιστή. Ο Μεχμέτ Αλί συνιστά έναν άκρως επιτυχημένο 

οθωμανό αξιωματούχο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το έμψυχο και το άψυχο υλικό της 

Αιγύπτου, προκειμένου να νομιμοποιήσει την εξουσία του εντός του οθωμανικού πλαισίου 

και να εξασφαλίσει τόσο το δικό του όσο και το μέλλον των απογόνων του. 

 Από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και έπειτα, επιχειρήθηκε από ερευνητές 

να αναθεωρηθεί η καθιερωμένη αντίληψη για την ιδεολογική ταυτότητα του Μεχμέτ Αλί και 

να αποδομηθεί ό,τι είχε απομείνει από το ιδεολογικό αφήγημα που είχε οικοδομηθεί γύρω 

από το πρόσωπο του πασά. Μια από τις πρώτες έρευνες στις οποίες έγινε προσπάθεια να 

αναιρεθούν οι παραδοσιακές θεωρήσεις των προηγούμενων δεκαετιών είναι αυτή του 

Ρόμπερτ Χάντερ. Ο Μεχμέτ Αλί τοποθετείται πλέον εντός οθωμανικού πλαισίου και όχι 

στη σφαίρα ενός πρωτο-εθνικισμού, ενώ επιπλέον τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο 

ριζοσπαστικές ήταν οι μεταρρυθμίσεις του πασά σε σχέση με το παρελθόν. Ο Χάντερ, 

χρησιμοποιώντας κυρίως τα αραβικά αρχεία της εποχής, υποστήριξε ότι o Μεχμέτ Αλί 

κατάφερε να δημιουργήσει έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό, ο οποίος ήταν ελεγχόμενος 

από τον ίδιο. Με άλλα λόγια, ο πασάς χρησιμοποίησε μια δυτική, ναπολεόντεια ρητορεία 

περί «προόδου» και «πολιτισμού», προκειμένου μέσα από αυτή να εφαρμόσει άκρως 

παραδοσιακές πρακτικές διακυβέρνησης. Παράλληλα, ο Χάντερ ενίσχυσε τα επιχειρήματα 

του Μπάερ αναφορικά με το ζήτημα του εξαραβισμού του στρατού και της διοίκησης που 

υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκε στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί, σύμφωνα με τις απόψεις 

όσων έβλεπαν τον πασά ως ιδρυτή του σύγχρονου αιγυπτιακού έθνους. Η έρευνα του 

Χάντερ καταδεικνύει ότι ο Μεχμέτ Αλί τοποθέτησε αποκλειστικά «Τούρκους» στις καίριες 

θέσεις, τόσο στη διοίκηση όσο και στο στρατό, αφού τους εμπιστευόταν περισσότερο από 

τους ντόπιους Άραβες. Στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί φαίνεται ότι ανέλαβαν υψηλά αξιώματα 

τουρκόφωνοι Οθωμανοί, ενώ οι μη τουρκόφωνοι λάμβαναν χαμηλότερους μισθούς για τις 

ίδιες θέσεις. Πολλοί μάλιστα άνθρωποι σε υψηλές θέσεις της διοίκησης φαίνεται ότι 

κατάγονταν από την γενέτειρα του πασά, την Καβάλα, και ανήκαν στον ευρύτερο οίκο του 

Μεχμέτ Αλί, έχοντας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δεσμούς συγγένειας με τον πασά.73 

                                                             
72 Ό.π., 143-144, 155. 
73 R. F. Hunter, Egypt under the Khedives: From Household Government to Modern Bureaucracy, 1805-1879, Κάιρο 
1999 (πρώτη έκδοση: 1984), 22-25. Οι όροι που χρησιμοποιεί ο Χάντερ αναφορικά με την εθνοτική 
καταγωγή των αξιωματούχων του πασά είναι «Τούρκοι» και «μη Τούρκοι» (Turks, non-Turks). Υποθέτουμε ότι 
εννοεί τους τουρκόφωνους, που κατέχουν μια κοινή πολιτιστική ταυτότητα, σε αντίθεση με τους 
αραβόφωνους, που πάντως και αυτοί είναι Οθωμανοί. 
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 Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εκδίδεται η ενταγμένη στο ρεύμα 

αναθεωρητισμού των παραδοσιακών αξιωμάτων μονογραφία του αμερικανού ιστορικού 

Κένεθ Κούνο με θέμα την αγροτική πολιτική του Μεχμέτ Αλί. Ο Κούνο, χρησιμοποιώντας 

μια ευρεία γκάμα αρχειακών πηγών, όπως φορολογικά και ιεροδικαστικά κατάστιχα και 

φετβάδες, καταδεικνύει ότι η άκρως ριζοσπαστική αγροτική πολιτική του Μεχμέτ Αλί δεν 

ήταν κάτι περισσότερο από μια συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων διοικήσεων της 

περιοχής. Με άλλα λόγια, στο έργο του προτείνεται μια προσήκουσα με το γενικό ρεύμα 

αναθεωρητισμού της εποχής λογική συνέχειας της πολιτικής ανάμεσα στον 18ο και τον 19ο 

αιώνα, χωρίς τις αγκυλώσεις του διχοτομικού μοντέλου ασυνέχειας, το οποίο υπαγορεύει το 

κυρίαρχο μοντέλο περιοδολόγησης της σύγχρονης αιγυπτιακής ιστορίας, που εγκαινιάζεται 

είτε με την άφιξη του Ναπολέοντα στη χώρα το 1798 είτε με την ανάληψη της εξουσίας από 

τον Μεχμέτ Αλί το 1805.74  

Μια νέα βάση για το όλο ζήτημα τέθηκε με την έκδοση της μονογραφίας του 

αιγύπτιου ιστορικού Χαλέντ Φάχμι. Στοχεύοντας ιδιαιτέρως στο βιβλίο της Μαρσό, ο 

Φάχμι μελετά την οργάνωση του στρατού του πασά και ανατρέπει τα βασικά επιχειρήματα 

της εθνικιστικής βιβλιογραφίας, τα οποία τροφοδοτούν τον αιγυπτιακό εθνικισμό. Η 

επιλογή της θεματικής δεν είναι τυχαία, καθώς η στρατιωτική ιστορία συνιστά διαχρονικά 

κατ’ εξοχήν όχημα των εθνικιστικών απόψεων, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και αλλού. 

Σύμφωνα με τον Φάχμι, οι άξονες πάνω στους οποίους στήθηκε το ιστορικό εθνικιστικό 

οικοδόμημα της Αιγύπτου, τους οποίους επιχειρεί να ανατρέψει, είναι βασικά τρεις: πρώτον 

το εθνικιστικό επιχείρημα βασίζεται στην πεποίθηση ότι το αιγυπτιακό έθνος συνιστά μια 

έννοια που αόριστα προϋπήρχε και που αφυπνίζεται μέσω της δημιουργίας και των 

εκστρατειών του στρατού του Μεχμέτ Αλί. Δεύτερον, στο πλαίσιο του εθνικιστικού 

αφηγήματος, προκειμένου να ερμηνευθεί οποιαδήποτε αποτυχία ή ήττα του έθνους, είτε 

επινοούνται θεωρίες συνωμοσίας είτε γίνεται επίκληση εχθρικών παρεμβάσεων ξένου 

παράγοντα, που στην περίπτωση της πολιτικής του Μεχμέτ Αλί είναι, όχι τυχαία, ο 

βρετανικός. Τέλος, ο Φάχμι υποστηρίζει ότι ένας ακόμα άξονας των εθνικών μύθων είναι το 

διαρκώς επαναλαμβανόμενο στην εθνικιστική ιστοριογραφία αξίωμα ότι οι Οθωμανοί 

αποτελούν τον βασικό «εχθρό» της Αιγύπτου και πως ο πόλεμος εναντίον τους συνιστά 

υπέρτατο δείγμα εθνικής αφύπνισης.75 

 Ο Φάχμι προσεγγίζει σε έναν βαθμό την άποψη του Τολεντάνο, αφού υποστηρίζει 

ότι το κράτος στρατολογούσε τους αραβόφωνους φελάχους μέσα από διαδικασίες βίαιες 

                                                             
74 K. Cuno, The Pasha’s Peasants: Land, Society, and Economy in Lower Egypt, 1740-1858, Κέιμπριτζ 1992, 198. 
75 Fahmy, All the Pasha’s Men, 17-18. 
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που σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπαν την καλλιέργεια αιγυπτιακού εθνικού αισθήματος, 

ενώ οι αξιωματικοί παρέμεναν τουρκόφωνοι Οθωμανοί.76 Παράλληλα, θεωρεί ότι η βασική 

αιτία της αντιπαλότητας της Αιγύπτου με τη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι ότι η τελευταία 

φοβόταν τον βιομηχανικό ανταγωνισμό με τον Μεχμέτ Αλί, αλλά μάλλον το ότι ο 

τελευταίος επεδίωκε την επέκταση της εξουσίας του σε μεγάλες περιφέρειες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, γεγονός που έθιγε τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα των Βρετανών. Ως 

προς την ανατροπή του εθνικιστικού μοτίβου που θέλει τον Μεχμέτ Αλί και τον γιο του 

Ιμπραΐμ ως πρωτοεθνικιστές που βάζουν τέλος στους «σκοτεινούς αιώνες» της οθωμανικής 

κυριαρχίας, ο Φάχμι σκιαγραφεί το οθωμανικό πλαίσιο αναφοράς του βαλή της Αιγύπτου. 

Για τον αιγύπτιο ιστορικό ο Μεχμέτ Αλί είχε αμφιλεγόμενα αισθήματα τόσο απέναντι στους 

υπηκόους του στην Αίγυπτο όσο και απέναντι στον οθωμανό σουλτάνο, όχι επειδή ήταν 

Αλβανός, όπως ισχυρίζεται η Μαρσό, αλλά επειδή αβέβαιη και αμφιλεγόμενη ήταν η ίδια η 

θέση του πασά στο οθωμανικό σύστημα.77 Όσοι εκ των οθωμανών πασάδων αποκτούσαν 

μεγάλη δύναμη ή κινούνταν εκτός των ορίων της οθωμανικής νομιμότητας προκαλούσαν 

αναμφίβολα τη δυσαρέσκεια των σουλτάνων. Αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη 

αντιπαράθεση με τις σουλτανικές δυνάμεις όπως στην περίπτωση του Αλί Πασά Τεπελενλί,78 

                                                             
76 Και ο Κλοτ Μπέι, γάλλος αρχίατρος της Αιγύπτου και σύμβουλος του πασά, γράφει στα τέλη της δεκαετίας 
του 1830 για τους Άραβες, που υφίστανται στρατολόγηση για πρώτη φορά: Οι ίδιοι δεν έχουν κανένα πνεύμα 
εθνικότητας. Άλλωστε δεν γνωρίζουν να εκτιμούν άλλη γλώσσα από τη μεριά της εξουσίας από αυτήν της δύναμης. Για 
αυτό λοιπόν και ο Μεχμέτ Αλί αναγκάστηκε να εφαρμόσει βία για να υπηρετήσουν τους σκοπούς του . Βλ. B. Α Clot-
Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 2, Παρίσι 1840, 257. Και ο Κόουλ επιβεβαιώνει ότι, ενώ πριν από τον 19ο 
αιώνα η εκπαίδευση στην Αίγυπτο ήταν στα χέρια των ουλεμά, ο Μεχμέτ Αλί εγκαινίασε πρώτος τις 
εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό παιδιών των οθωμανών αξιωματούχων της χώρας. Στη συνέχεια ο 
πασάς ίδρυσε στην ίδια την Αίγυπτο διάφορες σχολές, όπου φοιτούσαν μέλη τουρκόφωνων κιρκάσιων 
οικογενειών, ενώ ένας μικρός μόνο αριθμός δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έκανε δεκτά τα παιδιά των 
ευκατάστατων ντόπιων οικογενειών της Αιγύπτου. Οι στρατιωτικές σχολές την ίδια στιγμή εξακολουθούσαν να 
είναι κλειστές σε οποιονδήποτε δεν ανήκε στην λεγόμενη οθωμανική-αιγυπτιακή ελίτ. Βλ. J. Cole, Colonialism 
and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s 'Urabi Movement, Πρίνστον 1993, 77-78.  
77 K. Fahmy, All the Pasha’s Men, 25. Tην ανάλυση του Φάχμι επέκρινε η καθηγήτρια στο Αμερικανικό 
Πανεπιστήμιο του Καΐρου Πασκάλ Γκαζάλε, η οποία υποστηρίζει ότι ο Φάχμι, στην προσπάθειά του να 
γράψει μια κοινωνική ιστορία των ανώνυμων, κοινών, στρατιωτών του πασά, ανακαλύπτει στοιχεία αντίστασής 
τους στην στρατολόγηση ακόμα και όταν αυτά δεν υπάρχουν, αναπαράγοντας έτσι τη διχοτομική αντίληψη 
της θεωρίας του οριενταλιστικού δεσποτισμού, με τον πασά στη θέση του πανίσχυρου ηγεμόνα και τους 
στρατιώτες του στη θέση των εξουσιαζόμενων. Κατά την Γκαζάλε, η συμπάθεια για τους απλούς στρατιώτες 
δεν υπακούει σε μια επιστημονική λογική όταν συνδυάζεται με μια σφοδρή αντιπάθεια προς το σύγχρονο 
κράτος ή τον άνδρα που δημιούργησε αυτόν τον στρατό, ενώ θεωρεί ότι ο Φάχμι επιμένει στο ερώτημα αν ο 
Μεχμέτ Αλί είναι ή όχι ο ιδρυτής της σύγχρονης Αιγύπτου, τη στιγμή που η σύγχρονη ιστοριογραφία τείνει 
να το έχει ξεπεράσει. Βλ. P. Ghazaleh, “The Missing Link”, Al-Ahram Weekly, φ. 768, 10-17 Νοεμβρίου 
2005, χ.σ. 
78 Σχετικά με τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον αν είχαμε στη διάθεσή μας 
στοιχεία επίσημων επαφών ή συνεννοήσεων ανάμεσα στον Μεχμέτ Αλί και σε άλλους αγιάν της 
αυτοκρατορίας. Γνωρίζουμε μόνο ότι ο πρώην σιλαχτάρης του Αλί Πασά των Ιωαννίνων, Ηλίας Μπότας, μαζί 
με ορισμένους αλβανούς μπέηδες της περιοχής και 63 ακόμα ψυχές βρήκαν καταφύγιο στην Κρήτη του 
Μεχμέτ Αλί το 1832. Ο πασάς τους υπεδέχθη με ανοικτάς αγκάλας, ως φίλους (usul-u müstahsene-i daveri üzerine 
misafirce hüsn-ü riayet olunub) και διέταξε να τους παραχωρηθούν κονάκια, αλλά και να τους χορηγηθεί τροφή 
και μισθός ανάλογα με τα αξιώματά τους. Οι εν λόγω μπέηδες φαίνεται ότι μετά τον θάνατο του Αλί Πασά 
είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους φοβούμενοι για τη ζωή τους, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες 



37 
 

το κεφάλι του οποίου απεστάλη στην Κωνσταντινούπολη το 1822 ή στην περίπτωση του, πιο 

τυχερού, Νταούτ Πασά που εκτοπίστηκε από τη Βαγδάτη το 1830. Είναι συνεπώς λογικό να 

συμπεράνει κανείς ότι όσο ο Μεχμέτ Αλί αποκτάει ολοένα μεγαλύτερη πολιτική και 

στρατιωτική ισχύ τόσο προκαλεί ανησυχία και δυσαρέσκεια στην Κωνσταντινούπολη.79  

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι διαπιστώσεις για μια «τουρκοκρατούμενη» 

διοίκηση του πασά ισχύουν και στην περίπτωση της Κρήτης. Η μόνη περίπτωση που 

εντοπίστηκε Άραβας να κατέχει διοικητική θέση στο νησί την περίοδο 1830-1840 είναι αυτή 

του Σεΐχ Χασάν. Το Μάρτιο του 1832 ο Αρμένιος Αβραάμ Ατσέμογλου, που ως τότε 

εκτελούσε χρέη μεταφραστή από τα αρμενικά στα τουρκικά, διορίζεται Γενικός Ταμίας 

Κρήτης (Girid sarrafı)80 στη θέση του απερχόμενου Σεΐχ Χασάν. Ο τελευταίος γέννημα 

θρέμμα της Αιγύπτου (evlad-ı 'Αrab'dan olub)81 παραιτήθηκε από τη συγκεκριμένη θέση, αφού 

δεν καταλάβαινε τη βασική γλώσσα του νησιού, δηλαδή τα ελληνικά.82 Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1830 φαίνεται ότι σταδιακά οι αραβόφωνοι ξεκινούν να καταλαμβάνουν 

χαμηλόβαθμες θέσεις στη διοίκηση. Ο Κλοτ Μπέι μας πληροφορεί ότι στην Αίγυπτο, με 

βάση το σύστημα επαρχιακής διοίκησης του Μεχμέτ Αλί, ορισμένες χαμηλόβαθμες θέσεις 

καλύπτονται αποκλειστικά από αυτόχθονες Άραβες.83 Κατά τον Μπάερ, από το 1840 ο 

Μεχμέτ Αλί προσπαθεί για πρώτη φορά να αντικαταστήσει τους τουρκόφωνους 

αξιωματικούς στο στρατό με αραβόφωνους και η διαδικασία αυτή εντάθηκε κατά τις 

επόμενες δεκαετίες.84 Η περίπτωση της άγνοιας της ελληνικής από τον Σεΐχ Χασάν δεν είναι 

δυνατόν να ήταν η μοναδική. Όσοι είχαν διοριστεί από την Αίγυπτο δεν γνώριζαν 

πιθανότατα ελληνικά, που ήταν η βασική καθομιλούμενη στο νησί, ωστόσο θα είχαν 

λιγότερα προβλήματα προσαρμογής αν ήταν τουρκόφωνοι και σίγουρα αν δεν τους 

                                                                                                                                                                               
πληροφορίες για το πού βρήκαν καταφύγιο έως το 1832. Το 1832 η σχέσης ανάμεσα στο σουλτάνο και τον 
Μεχμέτ Αλί είναι εχθρική και το γεγονός ότι πρώην αξιωματούχοι του Αλί Πασά βρίσκουν καταφύγιο στο 
νησί του πασά δηλώνει μια μορφή αλληλεγγύης ανάμεσα σε δύο πλευρές, οι οποίες μοιράζονταν παρόμοιες 
επιδιώξεις και ανησυχίες. Βλ. Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1832, φ. 75. 
79 Ο Φάχμι στο σημείο αυτό προσεγγίζει αυτό που ο Άσαντ Ρουστούμ είχε γράψει ήδη από το 1930, ότι 
δηλαδή στην πάλη με τον Μαχμούτ Β΄ ο Μεχμέτ Αλί δεν πολεμούσε μόνο για τον πλούτο, τη θέση του και 
το πρεστίζ του, αλλά και για την ίδια του τη ζωή. Βλ. A. Rustum, The Royal Archives of Egypt and the Origins of 
the Egyptian Expedition to Syria, Βηρυτός 1936, 50. Για τον Ρουστούμ ο επεκτατισμός του Μεχμέτ Αλί 
σχετιζόταν με την πεποίθηση του ίδιου του πασά ότι κάποια μορφή ανεξαρτησίας, εντός ή εκτός οθωμανικού 
συστήματος, θα του εξασφάλιζε πάνω από όλα τη δική του ασφάλεια. Βλ. A. Rustum, The Royal Archives of 
Egypt and the Disturbances in Palestine, 1834, Βηρυτός 1938, 48-50. 
80 Όπως επισημάναμε παραπάνω, οι αποδόσεις στα ελληνικά των οθωμανικών όρων στο δίγλωσσο κρατικό 
έντυπο Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε δεν είναι πάντοτε ακριβείς. Εδώ, για παράδειγμα, ο όρος σαράφ (αργυραμοιβός, 
δανειστής, τραπεζίτης κ.ά) αποδίδεται ως ταμίας. 
81 Η ελληνική απόδοση του όρου (γέννημα θρέμμα της Αιγύπτου) μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο όρος αράμπ δεν εννοεί τον αφρικανό μαύρο, αλλά τον ντόπιο αιγύπτιο άραβα. 
Κατά τον Φάχμι, ο όρος evlad-ı ‘Arab χρησιμοποιούνταν ευρέως για να χαρακτηρίσει τους φελάχους 
στρατιώτες του στρατού του πασά. Βλ. K. Fahmy, All the Pasha’s Men, 246. 
82 Β.Γ., 30 Μαρτίου 1832, φ. 53. 
83 Clot-Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 2, 186-187. 
84 Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, 220-221. 
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ακολουθούσε ο υποτιμητικός χαρακτηρισμός άραβας. Το κατά πόσο ο συγκεκριμένος 

Χασάν δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, διότι γενικά ένιωθε «ξένο σώμα» 

τόσο εντός διοίκησης όσο και εντός κοινωνίας του νησιού παραμένει άγνωστο. Αυτό που 

είναι βέβαιο είναι ότι η διοίκηση του νησιού παρέμεινε τη δεκαετία 1830-1840 ξεκάθαρα 

οθωμανική, χωρίς καμία, λανθάνουσα ή όχι, εθνική αιγυπτιακή ή αραβική απόχρωση. 
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2. Ο εδαφικός επεκτατισμός του πασά και οι αντιδράσεις των «ευεργετηθέντων»: κίνητρα 

και ερμηνείες 

Τριήμεροι κανονοβολισμοί έγιναν από του φρουρίου τούτου. Το σώμα του Τακτικού, αναβάν επί των τειχών 

κατά παράταξιν έκαμε γυμνάσιον πυρός. Η πόλις σχεδόν όλη διπλασίως του πρώτου, εγεμίσθη και 

περιεφωτίσθη από πολλών κανδηλίων. Πυροτεχνήματα διαφόρων ειδών εκπυρσοκροτήθησαν. 85 

 

Οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε το αφήγημα που θέλει τον Μεχμέτ Αλί 

ιδρυτή του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους είναι αφενός το ευρύ εκσυγχρονιστικό 

πρόγραμμα που εφάρμοσε στην Αίγυπτο, αφετέρου οι στρατιωτικές επιτυχίες του γιου του 

Ιμπραΐμ στο πλαίσιο της επεκτατικής πολιτικής του. Από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του 

στην Αίγυπτο ο Μεχμέτ Αλί εφάρμοσε μια σειρά από καινοτομίες στη διοίκηση, την 

ύπαιθρο, το στρατό, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία και τη δικαιοσύνη. Πολλές από τις 

καινοτομίες αυτές φαίνεται ότι εφαρμόστηκαν και στις κτήσεις του Μεχμέτ Αλί πέρα από 

την Αίγυπτο, όπως στην Κρήτη και τη Συρία, ενώ το όλο εκσυγχρονιστικό πρόγραμμά του 

επηρέασε σε έναν βαθμό και τη διαμόρφωση των αντίστοιχων οθωμανικών καινοτομιών, οι 

οποίες κορυφώθηκαν από την περίοδο του Τανζιμάτ και μετά. Αν και κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, όπως εξηγήσαμε παραπάνω και όπως θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια, η 

σύγχρονη ιστορική ανάλυση έχει καταδείξει ότι οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν την 

περίοδο αυτή στην Αίγυπτο δεν συνιστούν μια τόσο ριζοσπαστικά διαφοροποιημένη 

πολιτική ως προς το παραδοσιακό, οθωμανικό πλαίσιο όσο θεωρούνταν παλαιότερα, είναι 

κοινώς παραδεκτό ότι αποτελούν σε κάθε περίπτωση ένα αξιοσημείωτο εκσυγχρονιστικό 

εγχείρημα. 

 Όπως σημειώνει εύστοχα η Έλεν Ρίβλιν, η ζωή του Μεχμέτ Αλί χωρίζεται σε 

τέσσερις φάσεις: του αγώνα του για την απόκτηση εξουσίας, της παγίωσης της εξουσίας του, 

της εξάπλωσης της εξουσίας του και τέλος της μεταβίβασης της εξουσίας του στους 

κληρονόμους του.86 Ο Μεχμέτ Αλί, αφού εξολόθρευσε τους μαμελούκους αντιπάλους του 

το 1811,87 έμεινε μόνος κυρίαρχος στη χώρα, ανεμπόδιστος να εφαρμόσει την πολιτική του. 

                                                             
85 Üç gün üç gece top endaht olınmış ve kandil-i vefire ta'likiyle hayli havai fişenk eylemiş ve Hanya’da bulunan cihadiye-i 
mansureye dahi ateş ta'limi etdirilmiş müşahede kılınmış. Από την περιγραφή των εορτασμών στο νησί, κατόπιν της 
αναγγελίας της πτώσης της Δαμασκού, την οποία κατέλαβαν τα στρατεύματα του Ιμπραΐμ Πασά. Βλ. Β.Γ., 28 
Ιουνίου 1832, φ. 62. 
86 Rivlin, The Agricultural Policy, 252. 
87 Για τη σφαγή των Μαμελούκων δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο των αρχών του 20ού αιώνα μια απολογητική 
ρητορεία στο πλαίσιο της ιστορικής αποθέωσης του Μεχμέτ Αλί και της μοναρχικής οικογένειας. Σύμφωνα 
με αυτή την κατασκευή, οι Μαμελούκοι διακυβέρνησαν με τυραννικό και διεφθαρμένο τρόπο τη χώρα. Κατά 
τη διάρκεια δε των τελευταίων ετών της εξουσίας τους επικράτησε στη χώρα χάος και αταξία, που διορθώθηκε 
με την επιβολή της τάξης στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί. Βλ. Sung, Mamluks in the Modern Egyptian Mind, 66-69. 
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Κύριο μέλημα του βαλή της Αιγύπτου ήταν η δημιουργία ενός σύγχρονου αξιόμαχου 

στρατού και μιας ισχυρής συγκεντρωτικής διοίκησης, που θα του εξασφάλιζαν την παγίωση 

της εξουσίας του. Για να κατορθώσει να δημιουργήσει έναν αξιόμαχο στρατό, ο πασάς 

χρειαζόταν πόρους. Για το λόγο αυτό αναδιοργάνωσε το σύστημα της γαιοκτησίας, 

βελτίωσε το σύστημα της είσπραξης των φόρων και δημιούργησε μια συγκεντρωτική, ικανή 

και υπάκουη διοίκηση. Παράλληλα, εισήγαγε νέες καλλιέργειες, όπως αυτή του βαμβακιού, 

και προχώρησε σε εγγειοβελτιωτικά έργα και διανοίξεις καναλιών. Παράλληλα, επιχείρησε 

να αναπτύξει το εμπόριο αλλά και τη βιομηχανία, η οποία περιστρεφόταν σε μεγάλο βαθμό 

γύρω από τις ανάγκες του στρατεύματος. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο σκοπός της 

μεταρρυθμιστικής πολιτικής του πασά στον αγροτικό τομέα δεν ήταν επ’ ουδενί η βελτίωση 

των όρων διαβίωσης των φελάχων. Αντίθετα, ήταν η συσσώρευση πόρων για τη συγκρότηση 

και συντήρηση του στρατού και ο προσωπικός του πλουτισμός. Τo 1814 ο πασάς καταργεί 

την εκμίσθωση φόρων (ιλτιζάμ) στην Αίγυπτο αποσπώντας έτσι από τους μισθωτές φόρων 

την πηγή των εσόδων τους. Με άλλα λόγια, οι αγρότες πλήρωναν έκτοτε τους φόρους τους 

απευθείας στο κράτος, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση εσόδων στο κρατικό 

θησαυροφυλάκιο που ελέγχεται από τον ίδιο τον πασά. Ο αλ-Τζαμπάρτι ασκεί δριμεία 

κριτική στον πασά για την αγροτική του πολιτική και κυρίως για την κατάργηση του ιλτιζάμ, 

πολιτική που προήλθε -κατά τον αλ-Τζαμπάρτι- από τον ζήλο που επέδειξε ο Μεχμέτ Αλί 

ως προς την εκμετάλλευση της χώρας και με απώτερο σκοπό τον ολοένα και μεγαλύτερο 

προσωπικό του πλουτισμό.88  

 Είναι γεγονός, όπως θα επισημάνουμε και στη συνέχεια, ότι οι μεταρρυθμίσεις του 

Μεχμέτ Αλί στον ευρύτερο στρατιωτικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό τομέα 

επηρέασαν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ στη δική του 

μεταρρυθμιστική πορεία. Κατά τον αμερικανό ιστορικό Στάνφορντ Σο, ό,τι ήλπιζε να 

εφαρμόσει ο Μαχμούτ Β΄ στην Κωνσταντινούπολη είχε ήδη εφαρμοστεί με μεγαλύτερη 

επιτυχία στην Αίγυπτο από τον Μεχμέτ Αλί. Αν και ο Μεχμέτ Αλί πειραματίστηκε από τα 

πρώτα χρόνια της εξουσίας του με διάφορες παραδοσιακές μεθόδους συγκρότησης 

στρατεύματος, εν τέλει κατέληξε στην υποχρεωτική, βίαιη στρατολόγηση φελάχων, μιας 

ομάδας παντελώς αγνοημένης στρατιωτικά κατά τα προηγούμενα χρόνια. Οι φελάχοι δεν 

είχαν τις ίδιες προοπτικές προαγωγής με τους «Τούρκους» και τις περισσότερες φορές 

παρέμεναν απλοί στρατιώτες. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί ήταν «Τούρκοι». Ο μεγαλύτερος 

βαθμός που θα μπορούσαν να έχουν οι φελάχοι ήταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτός του 

λοχαγού (yüzbaşı), ενώ ένα μικρό ποσοστό «Αράβων» προοριζόταν και τους ακόμα 

                                                             
88Al-Jabarti, History of Egypt, 326-329. 
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χαμηλότερους βαθμούς του στρατού.89 Ουσιαστικά, για την οργάνωση του στρατεύματος ο 

Μεχμέτ Αλί επηρεάστηκε από το οθωμανικό νιζάμ-ι τζεντίντ του Σελίμ Γ΄, αλλά και από τους 

σύγχρονους τακτικούς ευρωπαϊκούς στρατούς. Προκειμένου να πλαισιώσει αυτόν τον νέο 

στρατό, ο Μεχμέτ Αλί στρατολόγησε ευρωπαίους αξιωματικούς, τεχνικούς, γιατρούς και 

μηχανικούς, δημιουργώντας παράλληλα και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές. 

Προκειμένου να κατορθώσει να στηρίξει οικονομικά το στρατιωτικό του εγχείρημα, ο 

Μεχμέτ Αλί ήταν απαραίτητο να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα της χώρας. 

Παράλληλα, βελτιώθηκε η κατάσταση της δημόσιας υγείας στη χώρα με την ίδρυση 

καραντινών και κλινικών, την πραγματοποίηση εμβολιασμών, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν 

Ιατρική Σχολή και Σχολή Μαιών. Η φροντίδα των αρρώστων και τραυματισμένων 

στρατιωτών, η γέννηση υγιών παιδιών και η εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής των 

εμβολιασμών συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διαρκή τροφοδοσία με έμψυχο 

υλικό ενός αξιόμαχου, υγιούς, ρωμαλέου στρατεύματος. Κατά τον Σο, το όλο 

εκσυγχρονιστικό εγχείρημα του Μεχμέτ Αλί πέτυχε επειδή στηρίχθηκε στη βία και την 

καταστολή. Όποιος δοκίμαζε να το αμφισβητήσει ή να αντισταθεί σε αυτό, είχε να 

αντιμετωπίσει τον νέο στρατό.90 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πασάς κατάφερε να 

δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό και κυρίως πειθαρχημένο στρατό, αφού πρώτα φρόντισε 

να απαλλαγεί από ορισμένα ανυπάκουα σώματα αλβανών μισθοφόρων, που συχνά 

προκαλούσαν επεισόδια στο Κάιρο. Όταν ο σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια του Μεχμέτ Αλί 

για την καταστολή της εξέγερσης των Ουαχαβιτών στην αραβική χερσόνησο, ο πασάς 

βρήκε την ευκαιρία να συνδράμει στέλνοντας στις αφιλόξενες αραβικές ερήμους κατά 

κύματα τα πιο ανυπάκουα αλβανικά στρατεύματα σε έναν πόλεμο που διήρκησε από το 

1811 έως το 1818.91 

 Η δημιουργία μιας ισχυρής συγκεντρωτικής διοίκησης και ενός αξιόμαχου στρατού 

αποτέλεσαν τις βασικές προϋποθέσεις για την εδαφική εξάπλωση της εξουσίας του πασά. Για 

τον εδαφικό επεκτατισμό του Μεχμέτ Αλί έχουν υποστηριχθεί διάφορες θεωρίες. Η 

φιλομοναρχική ιστοριογραφία των α΄ μισού του 20ού αιώνα έβλεπε στις κατακτήσεις του 

γιου του πασά την προσπάθεια απελευθέρωσης της χώρας από την οθωμανική κατοχή και 

δημιουργίας μιας αιγυπτιακής αυτοκρατορίας. Από το 1952 και μετά, παρότι το νέο 

καθεστώς επιδόθηκε σε μια συστηματική προσπάθεια δυσφήμισης της μοναρχίας της χώρας 

με αποκορύφωμα την εξουσία του τελευταίου βασιλιά Φαρούκ Α΄, το ηρωικό ιδεολόγημα 

                                                             
89 Fahmy, All the Pasha’s Men, 246-247. 
90 Shaw, History of the Ottoman Empire, τ. 2, 10-12.  
91 Fahmy, All the Pasha’s Men, 85-86. 
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των Μεχμέτ Αλί και Ιμπραΐμ κατάφερε τελικά να επιβιώσει σχετικά αλώβητο. Είναι η εποχή 

που ο Νάσσερ επιθυμεί τον συνασπισμό των αραβικών κρατών, επιδίωξη η οποία εν μέρει 

υλοποιήθηκε με τη δημιουργία της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας, την πολιτική δηλαδή 

ένωση της Αιγύπτου και της Συρίας. Αν και αυτή η πολιτική ένωση αποδείχθηκε ιδιαιτέρως 

βραχύβια, το όλο ιδεολόγημα του παναραβισμού ήταν αρκετό για να ενισχυθεί ιδεολογικά 

μια νέα εθνικιστική τάση στην αιγυπτιακή ιστοριογραφία, σύμφωνα με την οποία ο 

καβαλιώτης πασάς και ο γιος του ήταν άραβες εθνικιστές που επιχείρησαν και αυτοί να 

ενώσουν όλους τους αραβικούς λαούς της Μέσης Ανατολής εναντίον των Οθωμανών.  

Χαρακτηριστικό της εθνικής αιγυπτιακής ιστοριογραφίας είναι το βιβλίο της Ράσεντ 

για την κυριαρχία του πασά στην Κρήτη. Αφού η αιγύπτια ιστορικός εκθειάζει σε ολόκληρο 

το πόνημά της την αποικιακή πολιτική του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη, δεν παραλείπει να 

αναφέρει από την άλλη πλευρά ότι ο αποικισμός είναι κάτι κακόν, μέγα κακόν, συντασσόμενη 

πλήρως με την αντιαποικιοκρατική ρητορεία που κυριαρχεί στην Αίγυπτο την περίοδο της 

δημοσίευσης του βιβλίου της. Η Ράσεντ υποστηρίζει ότι στα χρόνια του πασά οι ζωές των 

κατοίκων της Αιγύπτου ήταν καλύτερες από ό,τι ήταν στα χρόνια των Μαμελούκων και 

αντίστοιχα για τους Κρητικούς ότι η περίοδος 1830-1840 ήταν η καλλιτέρα περίοδος της ζωής 

των. Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι ο «αιγυπτιακός επεκτατισμός» είχε αποκλειστικά θετικά 

αποτελέσματα στην Κρήτη. Ως προς τα κίνητρα της επέκτασης της κυριαρχίας του στην 

Κρήτη, η Ράσεντ υποστηρίζει ότι ο πασάς εποφθαλμιούσε από νωρίς το νησί, διότι αυτό θα 

χρησίμευε ως διαμεσολαβητικός θαλάσσιος σταθμός βόρεια της Αλεξάνδρειας, εννοώντας 

προφανώς ότι το νησί παρείχε στον πασά οφέλη τόσο για τον πολεμικό του στόλο όσο και 

για το εμπόριο.92 

Το 1969 ο Βατικιώτης διατυπώνει με σαφήνεια την άποψη ότι ο επεκτατισμός του 

πασά είχε ως βασικό στόχο την διασφάλιση της δικής του θέσης και εκείνης των απογόνων 

του ως δυναστείας που θα κατείχε κληρονομικά την εξουσία στην Αίγυπτο. Για τον 

Βατικιώτη, κάθε εκστρατεία του πασά είχε ξεχωριστά κίνητρα που δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν συνολικά ως μια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας αυτοκρατορίας. Η 

κατάκτηση της Μέκκας και της Μεδίνας έγινε ύστερα από έκκληση του σουλτάνου, η 

κατάκτηση του Σουδάν είχε ως κύριο στόχο τη στρατολόγηση ντόπιων φελάχων, ενώ η 

επέκταση του πασά στον ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο Πέλαγος πραγματοποιήθηκε εκ νέου 

σε συνεννόηση με το σουλτάνο, προκειμένου να κατασταλεί η ελληνική επανάσταση. Οι 

πόλεμοι στη Συρία και η προέλαση του στρατού του Ιμπραΐμ στη Μικρά Ασία δεν φαίνεται 

να εξέφραζε πραγματική διάθεση του Μεχμέτ Αλί να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Ο 

                                                             
92 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 89-95. 
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πασάς ήδη είχε προκαλέσει την ανησυχία της Βρετανίας που έβλεπε να κινδυνεύουν τα 

συμφέροντά της στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και ο ίδιος είχε την οξυδέρκεια να 

αντιληφθεί ότι το χάος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια πιθανή πτώση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας θα τον έφερνε αντιμέτωπο με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.93 

Η αιγυπτιακή εθνικιστική ιστοριογραφία επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο το 

1984 με το περίφημο βιβλίο της αλ-Σαγίντ Μαρσό. Η αιγύπτια ιστορικός ισχυρίζεται ότι ο 

επεκτατισμός του πασά οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανάγκη της αιγυπτιακής οικονομίας 

να στραφεί σε νέες αγορές. Κατά τη Μαρσό, το ολοένα πιο ενεργό εμπόριο και οι 

καινοτομίες του Μεχμέτ Αλί στο εσωτερικό της χώρας οδήγησαν σταδιακά σε μια αύξηση 

του διαθέσιμου κεφαλαίου, ένα μέρος του οποίου επενδύθηκε στην αγροτική παραγωγή και 

ένα άλλο μεγάλο μέρος ρευστού επενδύθηκε, κατά τα λεγόμενα της Μαρσό, στη 

βιομηχανία, που αρχικά προσανατολιζόταν στον στρατιωτικό τομέα και αργότερα 

επεκτάθηκε σε άλλους τομείς. Η διαρκής συσσώρευση πλούτου από το εμπόριο και τη 

βιομηχανία, αλλά και η ανάγκη της χώρας για πρώτες ύλες είχαν ως συνέπεια να καταστεί ο 

επεκτατισμός αναπόφευκτος, προκειμένου να προστεθούν στον όλο μηχανισμό 

περισσότερες αγορές και περισσότερες πηγές πρώτων υλών. Με άλλα λόγια, η Μαρσό 

αναπαράγει το παραδοσιακό ιδεολόγημα ότι ο πασάς επεδίωκε τη δημιουργία ενός 

ανεξάρτητου κράτους και μάλιστα ενός κράτους εθνικού, αφού ναι μεν ο Μεχμέτ Αλί δεν 

γνώριζε αραβικά και αυτοχαρακτηριζόταν «Τούρκος», αλλά ο στρατηλάτης Ιμπραΐμ 

ταυτιζόταν με τους άραβες, μιλούσε αραβικά, θαύμαζε τους άραβες και απεχθανόταν τους Τούρκους 

και τους Οθωμανούς. Το σχέδιο αυτό απέτυχε εξαιτίας της παρέμβασης του ξένου 

παράγοντα.94 Κριτική σε αυτή τη θεωρία της «αιγυπτιακής» επέκτασης άσκησε ο Εχούντ 

Τολεντάνο στη λογική ότι η βιομηχανία της Αιγύπτου δεν υπήρξε τόσο αναπτυγμένη που να 

δικαιολογεί μια μερκαντιλιστικού και ιμπεριαλιστικού τύπου στροφή σε νέες αγορές.95 

Μια παραπλήσια θεωρία οικονομικών κινήτρων για τον «αιγυπτιακό» επεκτατισμό 

έχει αναπτυχθεί και από τον αμερικανό ιστορικό Φρεντ Λόσον. Σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, το βασικό κίνητρο για τις επεκτατικές ενέργειες του πασά ήταν η εξεύρεση πόρων: η 

εκστρατεία στη Χετζάζη σχετιζόταν με τον έλεγχο του εμπορίου της Ερυθράς Θάλασσας, η 

κατάκτηση του Σουδάν με τα κοιτάσματα χρυσού της περιοχής, η εμπλοκή του πασά στις 

ελληνικές υποθέσεις με την ανάπτυξη του εμπορίου στο Αιγαίο Πέλαγος και η εισβολή στη 

Συρία με την ανάγκη να προμηθευτεί η αιγυπτιακή πολεμική βιομηχανία κάρβουνο και 

ξυλεία. Κατά τον Λόσον, υπήρχαν κατά τη δεδομένη περίοδο συγκεκριμένα οικονομικά 

                                                             
93 Vatikiotis, The History of Egypt, 64-69. 
94 Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 229. 
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συμφέροντα ομάδων ανθρώπων εντός Αιγύπτου που προώθησαν την επεκτατική πολιτική. 

Τέτοιες ομάδες ήταν των κρατικών αξιωματούχων και των εμπόρων που είχαν τη 

δυνατότητα να προκαλέσουν στρατιωτική κινητοποίηση προς όφελός τους.96  

 Ο Φάχμι, από την άλλη, υιοθετεί διαφορετική οπτική για τις πολεμικές επιχειρήσεις 

του πασά της Αιγύπτου. Εξετάζει μεμονωμένα τις εκστρατείες του Μεχμέτ Αλί στο Σουδάν, 

τη Χετζάζη, την Πελοπόννησο, τη Συρία, τη Μικρά Ασία και ασκεί κριτική στον Λόσον, ότι 

παρουσιάζει ως αιτίες της επεκτατικής πολιτικής τις πραγματικές της συνέπειες. Επιπλέον, 

επισημαίνει ότι δύο από τις πολεμικές επιχειρήσεις του στρατού του βαλή της Αιγύπτου, 

στην Αραβία και στον Μοριά, πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του σουλτάνου, κατά 

συνέπεια το οικονομικό κίνητρο δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνο του τους πολέμους εν 

γένει του Μεχμέτ Αλί.97 Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Φάχμι, η εκστρατεία του πασά στο 

Σουδάν εξυπηρετούσε κυρίως τον εφοδιασμό του στρατού με έμψυχο υλικό και του 

θησαυροφυλακίου του με χρυσάφι, ενώ αυτή στην Αραβία διατάχθηκε από τον σουλτάνο, 

προκειμένου να κατασταλεί η εκεί εξέγερση των Ουαχαβιτών. Για τον αιγύπτιο ιστορικό η 

Συρία ήταν εξ αρχής ο διακαής πόθος του Μεχμέτ Αλί, αφού η χώρα ήταν πλούσια σε 

πρώτες ύλες, όπως η απαραίτητη για τη ναυπήγηση πλοίων ξυλεία, ενώ θα μπορούσε να 

τροφοδοτήσει και τον στρατό του πασά με επιπλέον άνδρες. Κομβικό σημείο ωστόσο για 

τις επιδιώξεις του πασά, αλλά και για την μεταστροφή της πολιτικής του και την τελική 

σύγκρουση του στρατού του Ιμπραΐμ με τα οθωμανικά στρατεύματα, φαίνεται ότι ήταν η 

καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, κατά την ανάλυση του Φάχμι. 

Πρόκειται για την περίοδο που έγινε αντιληπτό ότι οι δύο άνδρες, ο βαλής και ο σουλτάνος, 

είχαν συγκρουόμενα πολιτικά συμφέροντα. Και αυτό γιατί, ενώ το εκσυγχρονιστικό 

πρόγραμμα του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, όπως η δημιουργία ενός νέου στρατού, είχε ως 

στόχο την ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας στην οθωμανική περιφέρεια, οι καινοτομίες του 

βαλή της Αιγύπτου είχαν την αντίθετη επιδίωξη: την ενίσχυση της δικής του εξουσίας σε 

βάρος του σουλτάνου και μάλιστα σε μια τόσο πλούσια και σημαντική για την 

αυτοκρατορία επαρχία. Όσο λοιπόν αναδιοργανωνόταν η κεντρική Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στα χρόνια του Μαχμούτ, τόσο γινόταν ολοένα σαφέστερο ότι η ευθεία 

σύγκρουση με την Αίγυπτο ήταν αναπόφευκτη. Το 1824 ο σουλτάνος ζητάει τη βοήθεια του 

Μεχμέτ Αλί προκειμένου να καταστείλει τους επαναστατημένους Έλληνες και, παρά τις 

επιτυχίες του στρατού του Ιμπραΐμ, η εκστρατεία αυτή είχε για τον πασά μεγάλο κόστος. 

                                                                                                                                                                               
95 Toledano, “Mehmet Ali Paşa or Muhammad Ali Basha?”, 151-152. 
96 F. Lawson, The Social Origins of Egyptian Expansionism during the Muhammad ‘Ali Period, Νέα Υόρκη 1992, 
85-116. 
97 Fahmy, All the Pasha’s Men, 45. 
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Το 1827, μέσα σε λίγες ώρες, ο στόλος που με τόσο κόπο και έξοδα είχε φτιάξει ο Μεχμέτ 

Αλί, καταστρέφεται στο Ναβαρίνο από τις ενωμένες βρετανικές, γαλλικές και ρωσικές 

δυνάμεις και η πανωλεθρία αυτή χρεώνεται στον σουλτάνο, ο οποίος είχε στο μεταξύ 

αρνηθεί διπλωματική μεσολάβηση των Βρετανών για τη διευθέτηση του ελληνικού 

ζητήματος. Παράλληλα, ο Μαχμούτ Β΄ ζήτησε από τον Μεχμέτ Αλί να διατηρήσει τις 

χερσαίες του δυνάμεις στην Πελοπόννησο προκειμένου να καταστείλει ό,τι είχε μείνει ως 

τότε όρθιο από τον ελληνικό ξεσηκωμό. Ωστόσο ο βαλής της Αιγύπτου δεν ήταν 

διατεθειμένος να αφήσει τον πολύτιμο στρατό του χωρίς ναυτική κάλυψη και απέσυρε τις 

δυνάμεις του, αφού συμφώνησε την κατάπαυση του πυρός με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σαν 

να μην έφταναν όλα αυτά, η ανταμοιβή που έλαβε από τον σουλτάνο για την πολυετή του 

περιπέτεια στο Μοριά δεν ήταν η Συρία, όπως ο ίδιος επιθυμούσε και ανέμενε, αλλά η 

Κρήτη. 

 Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του 

πασά και σε αυτόν του σουλτάνου δεν ήταν μια αναμέτρηση διαφορετικών κρατικών 

οντοτήτων, ούτε μια σύγκρουση διαφορετικών εθνικών, εθνοτικών ή πολιτιστικών 

κατηγοριών. Η πολεμική που αναπτύχθηκε εκατέρωθεν στις εφημερίδες της εποχής ήταν 

ένας απόηχος του στρατιωτικού ανταγωνισμού ή ακόμα και προσωπικής αντιπαράθεσης 

ανάμεσα στους δύο πόλους εξουσίας. Η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο Κάιρο και την 

Κωνσταντινούπολη είχε στην ουσία να κάνει με το ότι ο πασάς διεκδικούσε περισσότερο 

ζωτικό χώρο και ο σουλτάνος προσπαθούσε να υπερασπιστεί την υπό τον έλεγχό του 

επικράτεια. Ο Μεχμέτ Αλί ήταν ένας τουρκόφωνος πασάς, πολύ καλά ενημερωμένος για τα 

τεκταινόμενα στην οθωμανική πρωτεύουσα. Συχνά έστελνε δώρα στον σουλτάνο 

προκειμένου να διατηρήσει την εύνοιά του. Ονόμασε το κανάλι που διάνοιξε στην 

Αλεξάνδρεια, ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της εποχής του, Μαχμουντίγια προς 

τιμή του σουλτάνου, ενώ και το τέμενος που διέταξε να χτιστεί στο Κάιρο έχει οθωμανική 

αρχιτεκτονική. Επιπλέον, όταν οι ιμάμηδες των τζαμιών διαφόρων πόλεων της 

αυτοκρατορίας ζητούσαν να μάθουν ποιο όνομα να μνημονεύσουν στο κήρυγμά τους, το 

δικό του ή του Μαχμούτ Β΄, η απάντηση που λάμβαναν ήταν αυτό του σουλτάνου.98 Ούτε 

στην Κρήτη φαίνεται να έπαυσαν οι πάγιες τελετές που τιμούσαν το όνομα του σουλτάνου 

κατά τη δεκαετία του 1830. Πέρα από το γεγονός ότι αυτές μπορεί να θεωρηθούν θεσμική 

εκδήλωση σεβασμού προς τον οίκο του Οσμάν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νησί 

παραχωρήθηκε στον πασά από τον σουλτάνο. Συνεπώς, η εσωτερική και διεθνής 

νομιμότητα της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί στο νησί επέβαλλε την απόδοση των οφειλόμενων 

                                                             
98 Ό.π., 71-72. 



46 
 

τιμών στον μονάρχη. Αναγνωρίζοντας την εξουσία του σουλτάνου, ο πασάς νομιμοποιούσε 

τη δική του εξουσία στο νησί.99  

 Αν και δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πληροφορίες, φαίνεται ότι σε ορισμένες 

περιοχές της Συρίας και της Παλαιστίνης η διοίκηση εφάρμοσε πολιτική ίσων αποστάσεων 

απέναντι στις διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες. Από την ίδια τη διοίκηση 

του πασά ο στρατός του Ιμπραΐμ παρουσιάζεται ως ένας σωτήριος στρατός που 

απελευθέρωσε τον τοπικό πληθυσμό από τα δεινά της προηγούμενης διακυβέρνησης, που 

έκλεψε και λεηλάτησε το βιος του (ne kadar harman ve hasılatları varan İstanbul 'askeri cümlesini 

yağma ve garat (sic) etdiklerinden). Από τις πρώτες μέρες μετά την κατάκτηση του Χαλεπίου 

προπαγανδίζονται η αποδοχή της νέας εξουσίας από τους ντόπιους, καθώς τοποθετείται 

ντόπιος μουτεσελίμ, δηλαδή αναπληρωτής επαρχιακός διοικητής, η ασυλία που παρέχεται 

στους ηττημένους στρατιώτες, η αποκατάσταση των πραγματικών ή μη αδικιών του 

προηγούμενου καθεστώτος.100 Κατά τον Σο, προκειμένου να κερδίσει την εύνοια των 

ντόπιων στα νεοκατακτημένα εδάφη, ο Ιμπραΐμ ακολουθούσε μια τακτική διορισμού 

ντόπιων διοικητών, γεγονός που συνέβαλε στην ευρύτερη αποδοχή της νέας εξουσίας εκ 

μέρους των κατοίκων. Όταν οι Οθωμανοί μπήκαν εν τέλει στη Συρία, γράφει ο Σο, ήταν 

αυτοί και όχι οι Αιγύπτιοι που θεωρούνταν ξένοι κατακτητές·101 πρόκειται ωστόσο για 

ισχυρισμό που απαιτεί πειστικότερη τεκμηρίωση. Πάντως, ένα χρονικό της εποχής, 

γραμμένο από τον ιερωμένο και μέλος της Αγιοταφικής Αδελφότητας των Ιεροσολύμων, 

Νεόφυτο εκ Κύπρου, εξιστορεί με παρόμοιο τρόπο τα γεγονότα. Ο Νεόφυτος περιγράφει 

με μελανά χρώματα τον αυταρχισμό των Οθωμανών απέναντι στους χριστιανούς, αλλά και 

τους μουσουλμάνους της Παλαιστίνης την περίοδο 1821-1831 με αφορμή το ξέσπασμα της 

Ελληνικής Επανάστασης. Σύμφωνα με το χρονικό του, ο στρατός του Ιμπραΐμ κατέλαβε 

άνευ αντίστασης τις πόλεις Γάζα, Γιάφα, Ιεροσόλυμα, Γαλιλαία και Σαμάρεια και 

χρειάστηκε να πολιορκήσει μόνο την Άκρα.102 Μετά την κατάληψη της Άκρας, η νέα 

διοίκηση διοργανώνει στην Ιερουσαλήμ τους γνωστούς εορτασμούς της με φωταγωγήσεις, 

                                                             
99 Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 1836 έφτασε στην Κρήτη η είδηση ότι ο Μαχμούτ Β΄ απέκτησε γιο και ο 
Μεχμέτ Αλί διέταξε να πραγματοποιηθεί επταήμερη γιορτή με 105 κανονιοβολισμούς καθημερινά και 
φωταγωγήσεις κτηρίων. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 343. Τον Ιούλιο του 
1839, όταν ήρθε η είδηση για την ενθρόνιση του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ, διατάχθηκαν κανονιοβολισμοί 
επί τριήμερο. 
100 Β.Γ., 7 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 71. 
101 Shaw, History of the Ottoman Empire, τ. 2, 33. 
102 Την Άκρα την υπερασπιζόταν εκ μέρους των Οθωμανών ο Αμπντουλλάχ Πασάς, στον οποίο ο Ιμπραΐμ 
παρέχει ασυλία, αφού, σύμφωνα με το χρονικό του Νεόφυτου, γίνονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις για το 
ζήτημα του θησαυρού του περίφημου Τζεζάρ Πασά και των διαδόχων του. Βλ. Neophitos of Cyprus, 
“Annals of Palestine, 1821-1831”, Journal of the Palestine Oriental Society, 18 (1938), 84. Η φιλόξενη υποδοχή 
του οθωμανού πασά στην Αίγυπτο προπαγανδίζεται και στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε. Βλ. Β.Γ., 16 Ιουνίου 1832, φ. 
61· Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1832, φ. 75.  
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μουσικές και χορούς, ενώ ο Νεόφυτος θεωρεί τις εκδηλώσεις αυτές πηγαία έκφραση χαράς 

των μη μουσουλμάνων κυρίως κατοίκων, αφού ο ερχομός των «Αιγυπτίων» θεωρείται για 

αυτούς απελευθέρωση.103  

 Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Νεόφυτου ή για το 

πλαίσιο στο οποίο έγραψε το χειρόγραφό του. Γνωρίζουμε ότι ήρθε στην Παλαιστίνη από 

την Κύπρο το 1801 και ότι το 1846 εξακολουθούσε να συγγράφει. Κατά συνέπεια, είναι 

πιθανόν να έγραψε το χειρόγραφό του κατά τη διάρκεια της κατοχής της περιοχής από τον 

Ιμπραΐμ, θέλοντας να προσεταιριστεί τους «Αιγύπτιους», όσο αυτοί ήταν στα πράγματα. Σε 

κάθε περίπτωση, ο ενδεχόμενος ενθουσιασμός των ντόπιων και η χαρά τους για την 

κατάκτηση της Ιερουσαλήμ μάλλον δεν κράτησε πολύ. Τον Απρίλιο του 1834 ο μεγάλος 

αριθμός χριστιανών προσκυνητών στα Ιεροσόλυμα, που πιστώνεται εμμέσως από τον 

Νεόφυτο στην ευνοϊκή για τους μη μουσουλμάνους πολιτική της νέας διοίκησης,104 οδήγησε 

σε ένα ατύχημα που έλαβε χώρα στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου, όπου ποδοπατήθηκαν 

δεκάδες από αυτούς. Παράλληλα, μια πολύ σοβαρή εξέγερση εναντίον του Ιμπραΐμ ξέσπασε 

στις περιοχές της Ιουδαίας και της Σαμάρειας όταν οι αρχές επιχείρησαν να επιβάλουν την 

υποχρεωτική στρατολόγηση των μουσουλμάνων της περιοχής. Η εξέγερση αυτή 

αποδείχτηκε πιο δύσκολη να κατασταλεί από όσο έδειχνε στην αρχή και χρειάστηκε η 

άφιξη στην Ιερουσαλήμ του ίδιου του Μεχμέτ Αλί το καλοκαίρι του 1834 συνοδευόμενου 

από επιπλέον στρατεύματα για να την πατάξουν. Κατά τον Νεόφυτο, επειδή η εξέγερση είχε 

προκληθεί από δυσαρεστημένους για την υποχρεωτική στρατολόγηση μουσουλμάνους, οι 

χριστιανοί και οι εβραίοι της περιοχής αποδέχθηκαν την εξουσία του Ιμπραΐμ και τάχθηκαν 

στο πλευρό του.105 Σε όλο εξάλλου το χρονικό του Νεόφυτου οι εξεγερμένοι περιγράφονται 

ως πλιατσικολόγοι ή δειλοί, ο ξεσηκωμός των οποίων δεν είχε κανένα κοινωνικό έρεισμα. Η 

οπτική βέβαια αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στη γενικότερη πολιτική εύνοια που επέδειξε 

                                                             
103 Neophitos, “Annals of Palestine”, 85. 
104 Σύμφωνα με τον Ρουστούμ, η ευνοϊκή στάση απέναντι στους μη μουσουλμάνους ήταν μια από τις βασικές 
αιτίες για τις οποίες διερράγησαν οι σχέσεις ανάμεσα στον Ιμπραΐμ και τους ντόπιους αγιάν με αποτέλεσμα τις 
συγκρούσεις της περιόδου 1832-1834. Το 1832, για παράδειγμα, ο Ιμπραΐμ καταργεί τον άτυπο φόρο που η 
οικογένεια Αμπού-Γκος της Ράμλα λάμβανε από χριστιανούς και εβραίους προσκυνητές που κατευθύνονταν 
στην Ιερουσαλήμ. Βλ. Rustum, The Royal Archives of Egypt and the Disturbances, 21-22. Είναι εξάλλου η ίδια η 
διοίκηση που το Νοέμβριο του 1832 προπαγανδίζει τη διευκόλυνση μιας ομάδας δεκαέξι χριστιανών 
προσκυνητών που ξεκινούν από την Κρήτη για τα Ιεροσόλυμα έχοντας μαζί τους ως εφόδια λίγο λάδι και 
τυρί. Η διοίκηση αποφασίζει να απαλλάξει αυτά τα προϊόντα από τους τελωνειακούς δασμούς. Β.Γ., 24 
Ιανουαρίου 1833, φ. 85. Πρόκειται ενδεχόμενα για κάποιους από τους προσκυνητές για τους οποίους ο 
Κωνσταντίνος Κοζύρης την ίδια περίοδο φροντίζει να προμηθευτούν τον απαραίτητο τεζκερέ προκειμένου να 
μπορούν να ταξιδέψουν. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 348. Είναι προφανές 
ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των χριστιανών προσκυνητών στα Ιεροσόλυμα, τόσο μεγαλύτερα θα 
ήταν τα έσοδα της εκεί διοίκησης και της ίδιας της εκκλησίας, γεγονός που επιπροσθέτως μπορεί να 
ερμηνεύσει την ευνοϊκή στάση του Νεόφυτου απέναντι στον Ιμπραΐμ και τον Μεχμέτ Αλί. Κατά συνέπεια, η 
νέα εξουσία δεν ήταν δυνατόν να αφήσει μερικές τοπικές οικογένειες να λυμαίνονται ουσιαστικά τις πηγές 
εσόδων της περιοχής.  



48 
 

η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί απέναντι στους μη μουσουλμάνους, ειδικότερα ως προς την 

αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών φορέων. Επιπλέον, 

ο Νεόφυτος είναι λογικό να επιθυμούσε να κερδίσει την εύνοια των αρχών με μια επαινετική 

για τις ίδιες αφήγηση. 

 Κατά τον Ρουστούμ, οι ταραχές ξέσπασαν μεν με αφορμή την υποχρεωτική 

στρατολόγηση,106 ωστόσο εξέφραζαν και τη γενική δυσαρέσκεια των μουσουλμάνων της 

περιοχής για τη νέα διοίκηση και κυρίως για τον συγκεντρωτισμό της και τη μεγαλύτερη 

φορολογική πίεση που άσκησε στον ντόπιο πληθυσμό. Ο Ρουστούμ παράλληλα επιχειρεί να 

καταρρίψει την αντίληψη που είχε παγιωθεί από ιστορικούς της «σχολής» του παλατιού 

Αμπντίν, όπως ο Σάμπρι και ο Ντόντγουελ, οι οποίοι, αναπαράγοντας το εθνικιστικό 

αξίωμα του «ξένου δακτύλου», εξέφρασαν την πεποίθηση ότι τις σοβαρές ταραχές στη Συρία 

τις προκάλεσαν ουσιαστικά πράκτορες του σουλτάνου.107 Ας σημειωθεί πως η ίδια οπτική 

ενυπάρχει στην άποψη του Ντόντγουελ ότι οι διαμαρτυρίες στην Κρήτη την ίδια περίοδο 

οφείλονται στον ερχομό στο νησί πρακτόρων από την Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό την 

πρόκληση ταραχών.108 Και ενώ η αιγυπτιακή μοναρχία του α΄ μισού του 20ού αιώνα και η 

φιλικά διακείμενη προς εκείνη ιστοριογραφία πάσχιζαν να αποδείξουν ότι ο στρατός του 

Ιμπραΐμ έφερε στις κατακτημένες χώρες τον πολιτισμό και τον εκσυγχρονισμό, έχοντας την 

πλήρη αποδοχή των κατοίκων, το κρατικό έντυπο της δεκαετίας του 1830 απέκρυπτε από 

την ειδησεογραφία του οποιαδήποτε μορφή αντιπολίτευσης και αντίστασης.

                                                                                                                                                                               
105 Neophitos, “Annals of Palestine”, 85. 
106 Για την ανάγκαιότητα της πολιτικής βίαιης στρατολόγησης στη Συρία, τακτική που προκάλεσε ταραχές 
στην περιοχή αυτή, πληροφορούμαστε και από έγγραφο του έλληνα πρόξενου στα Χανιά προς τις ελληνικές 
αρχές το Φεβρουάριο του 1838. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενεία Ελλάδος εις Κρήτην, Επιστολή Έλληνα 
Πρόξενου, 1/13 Φεβρουαρίου 1838. 
107 Rustum, The Royal Archives of Egypt and the Disturbances, 27-35.  
108 Dodwell, The Founder of Modern Egypt, 244. 
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Κεφάλαιο 2: Το νησί του πασά: εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση των 

υποδομών 

1. Η τυπογραφία στην υπηρεσία της προπαγάνδας: η εφημερίδα της νέας διοίκησης και η 

παρέμβαση της εξουσίας στη δημόσια σφαίρα μέσω του τύπου 

Ένατον: εισήγαγε (η διοίκηση του πασά) στο νησί την τυπογραφία και την λιθογραφία.109 

 

Το έργο της διοίκησης της Κρήτης στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830 μόνο εύκολο 

ή απλό δεν ήταν. Είχε προηγηθεί μια δεκαετία καταστροφικού πολέμου ανάμεσα στους 

χριστιανούς και τους μουσουλμάνους του νησιού, τον οποίο είχε κληθεί να καταστείλει προς 

όφελος του σουλτάνου ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί, οπότε ξεκίνησε η ανάμιξή του στον ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου Πελάγους. Ο δεκαετής πόλεμος στο νησί είχε οδηγήσει στη 

διάλυση των δομών, την πληθυσμιακή συρρίκνωση, την ερήμωση της υπαίθρου, την 

καταστροφή μεγάλου μέρους της παραγωγής, την κοινωνική και εθνοτική ρήξη ανάμεσα 

στις δύο κύριες κοινότητες του νησιού. Κατά τα χρόνια του πολέμου, οι μουσουλμάνοι 

κάτοικοι είχαν ως επί το πλείστον οχυρωθεί στις πόλεις, ενώ οι χριστιανοί βρίσκονταν 

κυρίως στα χωριά της υπαίθρου. Μετά την καταστολή της επανάστασης στην Κρήτη από τις 

δυνάμεις του Ιμπραΐμ, πολλοί από τους τελευταίους είχαν καταφύγει σε γειτονικά νησιά ή 

στην Πελοπόννησο, ενώ άλλοι βρίσκονται ως σκλάβοι ή αιχμάλωτοι στην Αίγυπτο και σε 

άλλα σημεία της αυτοκρατορίας.  

Από το 1830 και μετά, οπότε το νησί ενσωματώνεται στην επικράτεια του Μεχμέτ 

Αλί, η νέα εξουσία, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις παραπάνω συνθήκες, αναλαμβάνει να 

ασκήσει μια νέα πολιτική, αποδεσμευμένη από την ευθεία καταστολή που ασκούσε τα 

προηγούμενα χρόνια. Με αυτή τη λογική, επιλέγεται η εδραίωση μιας συγκεντρωτικής 

                                                             
109 Tasi'an cezire üzerinde tab'hane yok iken hurufat ve taş mengeneleri ile ihya etmişdir. Από την απαρίθμηση των 
επιτευγμάτων της διοίκησης στο φύλλο 104 του κρατικού εντύπου Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε ως απάντηση στις 
κατηγορίες της ελληνικής εφημερίδας Αθηνά για τον αυταρχισμό της εξουσίας στην Κρήτη. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι αυτά που απαριθμούνται από τη διοίκηση στο συγκεκριμένο φύλλο της εφημερίδας είναι κατά τη 
διατύπωσή της επιτεύγματα ή ωφέλειες (menafi’) με στόχο την αποκατάσταση της τάξης στην Κρήτη, όπως 
αυτή ίσχυε πριν από την Επανάσταση του 1821, και όχι καινοτομίες. Με άλλα λόγια, η διοίκηση δεν δηλώνει 
πουθενά στο κείμενο πως ασκεί καινοτόμο πολιτική ούτε ότι αποσκοπεί στην εκ βάθρων αλλαγή των 
διοικητικών δομών της Κρήτης. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, τα επιτεύγματα αυτά προσδιορίζονται κατά τρόπο 
αρκετά παραδοσιακό ως κοινωφελή καλά που απορρέουν από την προσωπική φιλανθρωπική διάθεση του πασά 
(ve etmiş ve etmekde olan menafi’-i hayriye külliyetlüce olub cümlesinin beyanı mümkün olmadığından bu kadarca beyan 
idilmişdir ve bunların cümlesi hidiv-i ‘azam-ı hazretlerinin himmetiyle husule gelmişdir). Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, 
φ. 104 (παράρτημα). 
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διοίκησης με βασικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης και δημόσιας τάξης,110 που 

θα προσέφεραν με τη σειρά τους στη νέα εξουσία τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια του 

στρατεύματος του πασά.111 Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, κάθε φορά που 

κρινόταν απαραίτητο, η καταστολή είχε ξανά τον πρώτο λόγο. Πάντως ένα από τα μη βίαια 

όργανα για την επίτευξη των επιδιώξεων της νέας εξουσίας στην Κρήτη ήταν το επίσημο 

έντυπο της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στο νησί, η δίγλωσση εφημερίδα Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε / 

Κρητική Εφημερίς,112 η οποία αποτελεί το βασικότερο προϊόν της εισαγωγής στο νησί της 

τεχνολογίας της τυπογραφίας. 

 Δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη 

της έκδοσης του κρατικού αυτού εντύπου ούτε για τη λειτουργία των τυπογραφείων στο 

νησί. Το έντυπο ξεκίνησε να εκδίδεται πιθανότατα στα τέλη του 1830113 και κάθε φύλλο 

αποτελούνταν από τέσσερις συνήθως σελίδες, οι οποίες χωρίζονταν σε δύο στήλες με το 

οθωμανικό κείμενο στη δεξιά πλευρά και το αντίστοιχο ελληνικό στην αριστερή. 

Επιλέγοντας να εκδώσει ένα δίγλωσσο κρατικό έντυπο, η διοίκηση καθιστά για πρώτη φορά 

και τα ελληνικά επίσημη γλώσσα του νησιού. Το γεγονός αυτό πρώτα από όλα συνάδει με 

τις διακηρύξεις της διοίκησης περί πολιτικής ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο βασικές 

κοινότητες του νησιού. Στην πράξη με τα ελληνικά το κρατικό έντυπο απευθύνεται στην 

πλειονότητα των κατοίκων του νησιού που παραμένει ελληνόφωνη, ενώ η χρήση των 

οθωμανικών υπακούει στη λογική ότι αυτή είναι η επίσημη γλώσσα της τοπικής και 

κεντρικής διοίκησης. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι τα φύλλα της εφημερίδας, αφού 

σταχώνονταν σε τόμους, αποστέλλονταν στην Αίγυπτο κατά συνέπεια με τη χρήση των 

οθωμανικών η διοίκηση καθιστά τη θεματολογία της εφημερίδας κατανοητή στους 

                                                             
110 Το καθεστώς «νόμου και τάξης» αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής του Μεχμέτ Αλί και 
στην Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο ιστοριογραφικά αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τους 
θαυμαστές και από τους επικριτές του. Κατά τη Μαρσό για παράδειγμα, η παγίωση ενός τέτοιου καθεστώτος 
στην Αίγυπτο επέτρεψε στη χώρα να επιστρέψει σε φυσιολογικούς ρυθμούς μετά το χάος της διακυβέρνησης 
των Μαμελούκων και να γιατρέψει τις πληγές της. Ο Φάχμι, από την άλλη, αντιλαμβάνεται τις διαθέσεις του 
πασά μέσα από μια διαφορετική οπτική, απόλυτης κυριαρχίας του συγκεντρωτικού κράτους, μέσα από 
διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου. Βλ. Marsot, Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 101· Fahmy, All the 
Pasha’s Men, 133-134. 
111 Στην Κρήτη υπάρχει έντονη παρουσία του στρατού και του στόλου του πασά ειδικά όσο διαρκούσε ο 
πόλεμος στη Συρία. Ή ύπαρξη στρατιωτικών νοσοκομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στην Κρήτη εξάλλου την 
καθιστούσαν έναν ιδανικό σταθμό για τον στόλο και τους τραυματίες στρατιώτες του πολέμου. Ο ανώνυμος 
συγγραφέας μιας αναφοράς του 1833 για τον αιγυπτιακό στόλο παρατηρεί ότι το Μάρτιο του 1832 8.000 
στρατιώτες μεταφέρθηκαν από την Αίγυπτο στην Κρήτη, προκειμένου να αποσταλούν στη Συρία και να 
ενισχύσουν τον εκεί στρατό του πασά. Βλ. “Sketches of a Year’s Service in the Egyptian Marine, in 1832 
and 1833”, The United Service Journal and Naval and Military Magazine, 3 (1833), 467. 
112 Όπως συμβαίνει συχνά στα κείμενα της εφημερίδας, έτσι και η απόδοση του οθωμανικού τίτλου της στα 
ελληνικά δεν είναι ακριβής. Η κατά λέξη μετάφραση είναι Γεγονότα της Κρήτης. 
113 Το δέκατο φύλλο της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, που είναι το παλιότερο σωζόμενο, δημοσιεύτηκε στις 26 
Φεβρουαρίου 1831. Με δεδομένο ότι η έκδοση του εντύπου πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση, 
πιθανολογούμε ότι το πρώτο φύλλο δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1830. Βλ και O. Koloğlu, “Girit’te 
Türkçe Basın”, Tarih ve Toplum, 48 (1987), 9-12. 
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τουρκόφωνους αξιωματούχους του πασά στη μητρόπολη. Σε κάθε περίπτωση με δεδομένο 

το ότι οι εγγράμματοι στην Κρήτη ήταν λίγοι, η εφημερίδα θα ήταν κάτι που μάλλον θα 

τους διάβαζαν άλλοι, παρά οι ίδιοι.  Επιπροσθέτως, η εφημερίδα ως όργανο κρατικής 

προπαγάνδας απευθυνόταν και στις Μεγάλες Δυνάμεις κατά συνέπεια η χρήση της ελληνικής 

γλώσσας ήταν μάλλον απαραίτητη για το σκοπό αυτό, αφού οι πρόξενοι στο νησί συχνά 

ήταν ντόπιοι Κρητικοί ή ελληνόφωνοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Σύμφωνα με τη 

Ράσεντ, για τη σύσταση του τυπογραφείου η διοίκηση προμηθεύτηκε τα ελληνικά στοιχεία 

από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ενώ τα αντίστοιχα αραβικά από την Αίγυπτο.114 

Πρέπει να σημειωθεί ότι o Μεχμέτ Αλί είχε ήδη συστήσει τυπογραφείο στο Κάιρο, όπου 

από το 1828 εκδίδεται το εκεί αντίστοιχο κρατικό έντυπο με τίτλο Βεκαγί-ι Μισρίγιε 

(Γεγονότα της Αιγύπτου). Η κρατική αυτή εφημερίδα ήταν επίσης δίγλωσση -στα αραβικά 

και τα οθωμανικά-115 και σαφώς επηρέασε όχι μόνο την ίδρυση του αντίστοιχου εντύπου 

στην Κρήτη, αλλά και την ίδρυση της πρώτης επίσημης εφημερίδας της κεντρικής 

οθωμανικής διοίκησης, η οποία ξεκίνησε να εκδίδεται το 1831 στην Κωνσταντινούπολη με 

τον τίτλο Τακβίμ-ι Βεκαγί (Ημερολόγιο Γεγονότων).116  

Το τυπογραφείο στην Αίγυπτο ιδρύθηκε στο Μπουλάκ του Καΐρου κάπου ανάμεσα 

στα 1819 και 1822,117 και η πρώτη του έκδοση ήταν περιέργως ένα αραβοϊταλικό λεξικό, 

όχι ίσως επειδή ο ιστορικός Ρίτσαρντ Βέρντερι θεωρεί πως η ιταλική ήταν ακόμα η lingua 

franca, αλλά κυρίως γιατί τόσο τα μηχανήματα όσο και η τεχνογνωσία για το τυπογραφικό 

εγχείρημα αποκτήθηκαν στην Ιταλία από τους απεσταλμένους του πασά.118 Το γεγονός ότι 

δεν τυπώθηκε ένα θρησκευτικό βιβλίο στην πρώτη των μηχανημάτων, αλλά ένα λεξικό, 

φανερώνει ότι επιχειρείται να καταδειχτεί σημειολογικά ότι ο προσανατολισμός της 

διοίκησης του πασά είναι ορθολογικός και βασίζεται στα δυτικά πρότυπα. Σύμφωνα με τον 

Μπάνκι, ως το 1842 το τυπογραφείο του Μπουλάκ έχει εκδώσει 243 τίτλους.119 Ανάμεσα σε 

αυτά βρίσκονται κανονισμοί για τη λειτουργία του στρατού και του στόλου στα τουρκικά 

                                                             
114 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 87.  
115 O. Koloğlu, “İlk Türkçe Gazete: Vakayi-i Mısriye”, Tarih ve Toplum, 58 (1988), 9-12. 
116 H. T. Karateke, “The Ottoman Official Gazette Taqvim-i Veqayi, 1831. An Ottoman Annal in its Own 
Right” στο Turkish Language, Literature, and History: Travelers' Tales, Sultans, and Scholars Since the Eighth 
Century, επιμ. B. Hickman, G. Leiser, Άμπινγκτον 2016, 191-207. 
117 R. Verdery, “The Publications of the Būlāq Press under Muhammad 'Alī of Egypt”, Journal of the 
American Oriental Society, 91 (1971), 129-132. 
118 Το πρώτο τυπογραφείο εισήχθη στην Αίγυπτο το 1798 με την κατάκτηση της επαρχίας από τον 
Ναπολέοντα, προκειμένου να εκδίδονται τα συγγράμματα των επιστημόνων που ακολούθησαν τον γαλλικό 
στρατό. Βλ. G. N. Atiyeh, “The Book in the Modern Arab World: The Cases of Lebanon and Egypt”, στο 
The Book in the Islamic World: The Written World and Communication in the Middle East, επιμ. G. N. Atiyeh, 
Όλμπανι 1995, 244. 
119 T. X. Bianchi, “Catalogue général des livres arabes, persans, et turcs, imprimés à Boulac en Egypte 
depuis l’introduction de l’imprimerie dans ce pays en 1822 jusqu’en 1842”, Journal asiatique, Série 4, 2 
(1843), 24-61. 

http://www.ghazali.org/articles/jaos-91-1-rnv.pdf
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και στα αραβικά, διάφορα έντυπα μεταφρασμένα από τα γαλλικά και τα αγγλικά, ένας 

ποινικός κώδικας για τους ναύτες του αιγυπτιακού στόλου, οδηγίες για τη βελτίωση της 

αγροτικής παραγωγής, βιβλία γραμματικής, ημερολόγια, συλλογές ποιημάτων και 

τραγουδιών και ασφαλώς η κρατική εφημερίδα.120 Ο Λέιν από την πλευρά του αναφέρει ότι 

από το κρατικό αιγυπτιακό τυπογραφείο έβγαινε -ανάμεσα σε άλλα- και ένα ημερολόγιο 

τσέπης.121 

Σε κάθε περίπτωση, στην Κρήτη ιδρύθηκαν δύο τυπογραφεία, στα Χανιά και το 

Ηράκλειο, τα οποία ήταν αρμόδια για την εκτύπωση όχι μόνο του κρατικού εντύπου, αλλά 

και μιας σειράς διοικητικών εγγράφων, όπως διαταγές, εγκύκλιοι, αναφορές, υγειονομικές 

διατάξεις κ.ά.122 Κατά τη Ράσεντ, το τυπογραφείο των Χανίων ήταν μεγαλύτερο από αυτό 

του Ηρακλείου, απασχολούσε μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων και λειτουργούσε και ως 

βιβλιοδετείο, που στάχωνε τις εφημερίδες ανά εξάμηνο και τις απέστελλε στην Αίγυπτο. 

Δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πληροφορίες για τους υπαλλήλους των 

τυπογραφείων ούτε για τους εργάτες που απασχολούνταν στην τυπογραφικά μηχανήματα. 

Είναι ασφαλώς πιθανόν να υπήρχαν ανάμεσά τους άνθρωποι από την Αίγυπτο με πείρα στην 

τυπογραφία, οι οποίοι ήρθαν στο νησί επιφορτισμένοι να μεταλαμπαδεύσουν την 

τεχνογνωσία τους. Τον Απρίλιο του 1833 το Συμβούλιο των Χανίων εξετάζει διαταγή του 

γραμματέα του Πασά Ζεκί Εφέντι, σύμφωνα με την οποία τα φύλλα της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε 

πρέπει να βιβλιοδετούνται και να αποστέλλονται στην Αίγυπτο. Κατόπιν τούτου, το 

συμβούλιο έδωσε εντολή στους υπεύθυνους του τυπογραφείου να καταθέτουν κατά τη λήξη 

κάθε έτους δύο βιβλιοδετημένα αντίτυπα των εκδοθέντων φύλλων στα αρχεία του 

Συμβουλίου Χανίων και της Αιγύπτου (sal be sal cildlenerek bir cildi Hanya meclis-i 'aliyyesinde ve 

bir cildi mahruse defterhanesinde hıfz olunmak üzere).123 Στις 29 Οκτωβρίου 1833 ο βιβλιοδέτης 

ζήτησε μέσω του γραμματέα του Συμβουλίου Χανίων, Αρίφ Εφέντι, να πληρωθεί για δύο 

                                                             
120 J. de Hammer, Histoire de l’Empire ottoman: depuis son origine jusqu’à nos jours, τ. 16, Παρίσι 1839, 409-414. Ο 
Ρενό ομαδοποιεί τις εκδόσεις του τυπογραφείου του Μπουλάκ ανά κατηγορία παραθέτοντας συνολικά 55 
τίτλους από το 1821 έως το 1830. Βλ. J. T. Reinaud, “Notice des ouvrages arabes, persans et turcs imprimés 
en Egypte”, Journal Asiatique, série 2, 8 (1831), 333-344.  
121 Lane, Manners and Customs, 230. 
122 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 88, υποσ. 284. Για παράδειγμα, στο αρχείο του Ιστορικού 
Μουσείου Κρήτης εντοπίστηκε δίγλωσσο τεζκερέ (άδεια, πιστοποιητικό) του 1831, σύμφωνα με το οποίο ο 
Μανόλης Πλασίτης από το χωριό Φόδελε, του οποίου περιγράφονται τα φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, 
χρώμα μαλλιών και ματιών), έχει την άδεια να διάγει ησύχως με εγγυητές για τη συμπεριφορά του τοπικούς 
καπετάνιους. Βλ. Α.Ι.Μ.Κ, φ.3, α/α: 17. Γνωρίζουμε πως τέτοιες άδειες δίνονταν σε εμπόρους και πρώην 
φυγάδες της επανάστασης -κυρίως Έλληνες υπηκόους- που επέστρεψαν στην Κρήτη και εγκαταστάθηκαν στα 
χωριά τους με τον όρο να διάγουν ειρηνικό βίο. Βλ και Β.Γ., 24 Δεκεμβρίου 1832, φ. 82. 
123 Β.Γ., 29 Απριλίου 1833, φ. 94. Βλ και Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 89, υποσ. 286. Η 
συγκεντρωτική πολιτική του πασά είχε εφαρμογή και στην αρχειοθέτηση των διαταγμάτων και γενικά του 
έντυπου υλικού που εκδιδόταν στην επικράτειά του. Το 1840 θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με το διάστημα 
φύλαξης των εγγράφων στην επαρχία και το πότε αυτά πρέπει να στέλνονται στο Κάιρο. Βλ. L. Kozma, 
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τόμους εφημερίδων των οποίων ανέλαβε τη στάχωση προς 12 γρόσια τον ένα. Από τους δύο 

αυτούς τόμους τον έναν τον παρέδωσε ο τυπογράφος Αλί Εφέντι στο συμβούλιο, ενώ ο 

άλλος παραδόθηκε στον σερασκέρη Μουσταφά Πασά,124 για να αποσταλεί από αυτόν στην 

Αίγυπτο.125 Είναι σαφές ότι τα κρατικά έντυπα αρχειοθετούνται από τις αρχές μαζί με τα 

υπόλοιπα έγγραφα της διοίκησης τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αίγυπτο, αφού η επίσημη 

εφημερίδα του κράτους έχει καταστεί η φωνή της εξουσίας προς τους κατοίκους και τις 

ξένες διπλωματικές αρχές, καθώς και ένα ημερολόγιο καταγραφής γεγονότων, στο οποίο τα 

μέλη της διοίκησης μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή.126 

Στο τυπογραφείο Ηρακλείου εργάζονται τρία άτομα το 1831, ενδεχομένως δύο 

εργάτες, οι Χασάν Μανσούρ και Αλί Αμπού, και ο διοικητικός υπάλληλος Ιωσήφ 

Μπατράν.127 Εκτός από τους εργάτες και τον Μπατράν για ένα δίγλωσσο έντυπο 

απαιτούνταν η εργασία μεταφραστών. Ωστόσο δεν έχουμε πληροφορίες για τη διαδικασία 

της μετάφρασης των ειδήσεων και των διαταγών από τα οθωμανικά στα ελληνικά. Δεν 

έχουμε επίσης πληροφορίες ούτε για το πώς επιλέγονταν οι ειδήσεις και οι διαταγές που θα 

δημοσιεύονταν ούτε για το ποιος συνέτασσε τα πρωτότυπα κείμενα των ειδήσεων. Αυτό που 

σίγουρα γνωρίζουμε είναι ότι τα οθωμανικά και τα ελληνικά κείμενα δεν είναι πάντοτε 

                                                                                                                                                                               
“How to Work on Social History in the Egyptian Archives: Some Thoughts”, στο Society, Law and Culture 
in the Middle East: “Modernities” in the Making, επιμ. D. Ze'evi και E. Toledano, Βερολίνο 2015, 144-145. 
124 Ο Μουσταφά Πασά είναι ο διοικητής του νησιού κατά τη δεκαετία 1830-1840. Γεννήθηκε σε χωριό της 
ευρύτερης Αλβανίας και μετέβη ως παιδί στην Αίγυπτο μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος συμμετείχε σε 
εκστρατευτικό οθωμανικό σώμα που προοριζόταν να πολεμήσει εναντίον των Γάλλων. Το 1821 μεταβαίνει 
μαζί με το θείο του στην Κρήτη και το 1832 διορίζεται διοικητής του νησιού, θέση την οποία κράτησε έως το 
1850. Το 1853-1854 διατελεί μεγάλος βεζίρης και το 1866-1867 εκ νέου διοικητής Κρήτης. Ο Μπάουρινγκ 
αναφέρει ότι ο Μουσταφά Πασά είχε ήπιο χαρακτήρα και δεν καταπίεζε τους κατοίκους, όπως ήταν η τακτική 
άλλων πασάδων της αυτοκρατορίας, ενώ, σύμφωνα με τον άγγλο περιηγητή, ήταν περισσότερο αγαπητός 
στους χριστιανούς του νησιού παρά στους μουσουλμάνους. Ο Μπάουρινγκ αναφέρει επίσης ότι λάμβανε πολύ 
υψηλό μισθό. Βλ. Bowring, Report from Egypt and Candia, 156.  
125 Β.Γ., 9 Νοεμβρίου 1833, φ. 114. 
126 Πρέπει να σημειωθεί ότι η τυπογραφία, που ξεκίνησε από την έκδοση των κρατικών εντύπων στην Αίγυπτο 
και την Κρήτη, καθίσταται κατά τα επόμενα χρόνια μια σταθερή καινοτομία του εκσυγχρονιστικού 
εγχειρήματος του Τανζιμάτ σε επαρχιακό επίπεδο. Οι εφημερίδες θεωρήθηκαν προφανώς άκρως επιτυχημένο 
μέτρο από τη σκοπιά της διοίκησης και η κυκλοφορία τους παγιώνεται. Όταν το 1864 αναλαμβάνει τη 
διοίκηση του βιλαετιού του Δούναβη ο Μιντχάτ Πασά, μια από τις ευφυέστερες μορφές της περιόδου του 
οθωμανικού εκσυγχρονισμού και ένας εκ των εμπνευστών του οθωμανικού συντάγματος του 1876, επιχείρησε 
να αναμορφώσει τη διοίκηση και τις υποδομές στην περιοχή, ενώ ίδρυσε στην πρωτεύουσα Ρούσε 
(Ρουστσούκ) τη δίγλωσση εφημερίδα Τούνα - Ντούναβ (Δούναβης) στην οθωμανική και τη βουλγαρική 
γλώσσα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1860 ο Μιντχάτ Πασά αναλαμβάνει τη διοίκηση της περιφέρειας της 
Βαγδάτης, όπου εφάρμοσε ένα ευρύ εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε δημόσια έργα και 
τη συγκρότηση συστήματος κοσμικής εκπαίδευσης βασισμένης στην ισότητα των θρησκειών. Και στη 
Βαγδάτη ο Μιντχάτ Πασά ίδρυσε δίγλωσση εφημερίδα, τη Ζέβρα - Ζάουρα (ποταμός Τίγρης) στην αραβική 
και την οθωμανική γλώσσα. Βλ. E. Ceylan, The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization 
and Development in the Nineteenth-Century Middle East, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2011, 20, 275-276. Όπως και 
στην Κρήτη, έτσι και στις περιοχές αυτές τα οθωμανικά ήταν γλώσσα των εφημερίδων ως επίσημη γλώσσα 
του κράτους και όχι γιατί μεγάλη μερίδα του ντόπιου πληθυσμού μιλούσε τουρκικά. Από αυτή τη σκοπιά, η 
χρήση της οθωμανικής γλώσσας στις τοπικές επίσημες εφημερίδες μπορεί να αντιμετωπιστεί όχι ως γλωσσική 
διευκόλυνση του τοπικού πληθυσμού, αλλά ως επιβολή του κρατικού συγκεντρωτισμού, ως επιβολή του 
κράτους στις τοπικές επαρχιακές κοινωνίες. 
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ταυτόσημα. Πολλές φορές στην εφημερίδα δε γίνεται ακριβής μετάφραση, αλλά ελεύθερη 

απόδοση των οθωμανικών στο ελληνικό κείμενο. Στο τυπογραφείο Χανίων προϊστάμενος 

ορίζεται από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας ο Αλί Εφέντι Ζαμς, ενώ εργάζονται 

τουλάχιστον ακόμα δύο εργάτες.128 Τον Οκτώβριο του 1833 ο Αναγνώστης Πετρίδης και ο 

Ευθύμιος Αγγελίδης, στοιχειοθέτες του τυπογραφείου Χανίων, απευθύνονται στο Συμβούλιο 

των Χανίων και ζητούν αύξηση του μηνιαίου μισθού τους, ο οποίος είναι 60 γρόσια. Το 

συμβούλιο κρίνοντας ότι οι περί ων ο λόγος νέοι όχι μόνον ευρίσκονται προ ικανού διαστήματος εις 

το ενταύθα Γενικόν Τυπογραφείον συνδεταί των γραμμάτων αλλά και δια χρόνου και πόνου μακρού 

εξασκήθησαν εις τα της τυπογραφικής μηχανής, αύξησε κατά 70% περίπου το μισθό των 

εργατών, ο οποίος έφτασε τα 100 γρόσια (Tab’hane-i daveri müterekkiblerinden Anağnosti ve 

Eftimi'nin muhafız paşa hazretlerine takdim idüb meclis-i daveriye ihale buyurılan ‘arzuhalleri 

mealında mersumlar Tab’hane-i daveride rumi müterekkiblik hizmetinde olub mahiye-i kadimleri 

altmışar kuruş isede idare olamadıklarından bir mikdar zamını istid’a etmişler ile lede’l-müzakere 

merkuman üç seneden berü terkib hizmetinde bulundukları ve maharet kisb eyledikleri tahkik etmekle 

mersum Anağnosti ile Eftimi’nin mahiye-i kadimleri olan altmışar kuruş üzerine kırkar kuruş zam 

olunarak).129   

Ένα δύσκολο ερώτημα αναφορικά με την πρώιμη αυτή φάση της τυπογραφίας στο 

νησί συνιστά το τι ποσοστό του πληθυσμού του νησιού είχε τη δυνατότητα να έχει 

πρόσβαση ή να μπορεί να διαβάσει την επίσημη εφημερίδα της διοίκησης. Είναι 

πιθανότερο να γίνονταν γνωστά τα δημοσιεύματά της στο ευρύ κοινό από τη μεσολάβηση 

των μελών των συμβουλίων στο νησί, που γνωρίζουμε πως ήταν παραλήπτες της Βεκαγί-ι 

Γκιριντίγιε, ή άλλων συνδρομητών. Γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα διέθετε συνδρομητές και ότι 

η τιμή της συνδρομής αυτής το 1831 ήταν 30 γρόσια κάθε εξάμηνο.130 Η Ράσεντ μας 

πληροφορεί ότι ορισμένοι εκ των συνδρομητών δεν ήταν αξιόπιστοι πληρωτές και γι’ αυτό 

το Συμβούλιο Χανίων αποφάσισε να λάβει μέτρα για την πληρωμή των καθυστερούμενων 

ποσών, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.131 Πιθανόν, οι σταθεροί της 

                                                                                                                                                                               
127 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 88. 
128 Σύμφωνα με τη Ράσεντ, ο Αλί Εφέντι, που θα έπρεπε να είχε κάποια σχετική τεχνογνωσία από την 
αιγυπτιακή εφημερίδα, διορίστηκε από την Αίγυπτο και επιφορτίστηκε με το καθήκον να οργανώσει την 
τυπογραφία στην Κρήτη. Για το σκοπό αυτό τα οθωμανικά τυπογραφικά στοιχεία απεστάλησαν από την 
Αίγυπτο και τα αντίστοιχα ελληνικά από την Πελοπόννησο. Βλ. Ό.π., 87. 
129 Β.Γ., 27 Οκτωβρίου 1833, φ. 112. 
130 Στο ελληνικό κείμενο το ποσό αναφέρεται ως δύο τάλληρα δίστηλα· Β.Γ., 26 Φεβρουαρίου 1831, φ. 10. Στον 
πίνακα ισοτιμιών των νομισμάτων της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε την ίδια εποχή φαίνεται ότι το τάλληρο αντιστοιχεί 
σε 15 γρόσια. Βλ. Β.Γ., 19 Μαρτίου 1831, φ. 12. Η Ράσεντ αναφέρει το ποσό των 80 γροσίων ως ετήσιο ποσό 
συνδρομής του εντύπου. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 88, υποσ. 286. 
131 Ό.π., 88-89. 



55 
 

αναγνώστες να ήταν τα μέλη της διοίκησης,132 μέλη των θρησκευτικών αρχών, βαθμοφόροι 

του στρατού, πρόξενοι, εμπορικοί πράκτορες. Είναι πιθανόν επίσης ορισμένοι αναγνώστες 

να βρίσκονταν εκτός Κρήτης. Οι πρόξενοι στην Κρήτη είναι λογικό να ενημερώνουν τις 

αντίστοιχες κρατικές αρχές για την αρθρογραφία της εφημερίδας και είναι πολύ πιθανό να 

αποστέλλουν το έντυπο στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Τον Απρίλιο του 1835 ο έλληνας 

πρόξενος στα Χανιά Πέρογλου ενημερώνει τις ελληνικές αρχές αναφορικά με ένα άρθρο 

του διοικητή του νησιού Μουσταφά Πασά στο φύλλο 135 της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε.133 Από την 

άλλη πλευρά, είναι πιθανόν ότι και ιδιώτες εκτός Κρήτης είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν 

την εφημερίδα, αφού, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, την περίοδο αυτή αναπτύσσεται 

μια πολεμική ανάμεσα στον ελληνικό τύπο και στο έντυπο της διοίκησης στην Κρήτη. Στο 

πλαίσιο αυτό, είναι λογικό ότι συντάκτες και αρθρογράφοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα 

ενδιαφέρονταν να ενημερώνονται για όσα κάθε φορά γράφει η εφημερίδα της Κρήτης.  

Η μεταφορά της κρατικής τυπογραφίας στο νησί συνιστά αναμφίβολα ένα 

συγκεντρωτικό και εκσυγχρονιστικό μέτρο, ενώ ο σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι αυτή 

να καταστεί ένα μέσο κρατικής προπαγάνδας. Το κρατικό έντυπο μπορεί να επηρεάσει τη 

δημόσια γνώμη και αυτό συνιστά ένα μεγάλο κέρδος για την ίδια την εξουσία. Η 

τυπογραφία και κυρίως η κυκλοφορία της κρατικής εφημερίδας συνιστούν ένα πρωτόγνωρο 

όργανο πολιτικής επιβολής στο νησί. Μέσα από την Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε γνωστοποιούνται οι 

ποινικές υποθέσεις, προκειμένου να καλλιεργηθεί η κοινωνική ευταξία μέσω του 

παραδειγματισμού των ποινών, δημοσιεύονται αποφάσεις των νεοσυσταθέντων συμβουλίων, 

καθώς και όλες οι ντιρεκτίβες της διοίκησης. Η κρατική μηχανή παρεμβαίνει για πρώτη 

φορά στη δημόσια σφαίρα μέσω του τύπου, διευρύνοντας έτσι το πεδίο επιρροής της 

εξουσίας της. Ο τούρκος ιστορικός Τζενγκίζ Κιρλί επιχειρεί να αναλύσει την ανάδυση της 

κοινής γνώμης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βασιζόμενος στις θεωρίες του μεγάλου 

γερμανού διανοητή της εποχής μας Γιούργκεν Χάμπερμας.134 Σύμφωνα με τον Κιρλί, κατά 

τη διάρκεια της σουλτανείας του Μαχμούτ Β΄ και κυρίως από το 1830 και έπειτα, 

                                                             
132 Στο ημερολόγιό του ο Κωνσταντίνος Κοζύρης, μέλος του Συμβουλίου Ηρακλείου, αναφέρει τον Μάρτιο 
του 1831 την παραλαβή μιας γαζέτας. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 192. 
133 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον Ελλάδος εις Κρήτην (Χανιά), Επιστολή έλληνα προξένου, 25 Απριλίου 1835. 
134 Ο Χάμπερμας αντιλαμβάνεται την ανάδυση του τύπου και την ταυτόχρονη δημιουργία μιας δημόσιας 
σφαίρας στον ευρωπαϊκό χώρο ως χαρακτηριστικά εκσυγχρονισμού και νεωτερικότητας. Κατά τον 
Χάμπερμας, στις αστικές, ευρωπαϊκές κοινωνίες αναδύθηκε κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα μια 
δημόσια σφαίρα μέσα από τον τύπο, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση, αλλά και τον έλεγχο, της 
ευρύτερης κουλτούρας των καφενείων, όπου σύχναζαν διάφοροι διανοούμενοι της εποχής, χώρος που 
παραδοσιακά θεωρούνταν λίκνο πολιτικής αναταραχής. Κατά τον Χάμπερμας, αυτή η εμπλοκή κράτους και 
κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο της δημόσιας σφαίρας οδήγησε στη δημιουργία της κοινής γνώμης, που 
ταυτίζεται κατά τα λόγια του γερμανού διανοούμενου με το φωτισμένο αποτέλεσμα της κοινής και δημόσιας 
αντανάκλασης στα θεμέλια της κοινωνικής ευταξίας και για το οποίο η εκσυγχρονισμένη εξουσία δεν μπορεί να 



56 
 

διαμορφώνεται μια πολιτική επιτήρησης και ελέγχου της κοινής γνώμης από το κράτος. 

Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη στρατολόγηση ωτακουστών και γενικά 

πληροφοριοδοτών, αλλά και τις πρώτες οθωμανικές εφημερίδες, που ξεκινούν να 

κυκλοφορούν την περίοδο αυτή. Κατά τον Κιρλί, από το 1830 και μετά εντείνονται οι 

υπηρεσίες ωτακουστών σε καφενεία, ξενοδοχεία, άλλα δημόσια μέρη, ακόμα και σπίτια 

ιδιωτών, με αποτέλεσμα να σώζεται ως τις μέρες μας πληθώρα αναφορών τους (ζουρνάλ) στα 

οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης. Επιπλέον, ενώ μέχρι και τις αρχές του 19ου 

αιώνα το πρόσωπο του σουλτάνου παραμένει περιχαρακωμένο αυστηρά στο ιδιωτικό του 

περιβάλλον, από το 1830 και μετά ο οθωμανός ηγεμόνας εδραιώνει τόσο τις δημόσιες 

εμφανίσεις του στην πρωτεύουσα όσο και τις περιοδείες του στην οθωμανική επαρχία 

πραγματοποιώντας τες σε τακτά χρονικά διαστήματα.135 Παράλληλα με την ανάδυση του 

σουλτάνου ως δημόσιου προσώπου, η κυκλοφορία της Τακβίμ-ι Βεκαγί συνιστά τον επίσημο 

δημόσιο λόγο του κράτους.136  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η διαδικασία επιτήρησης της κοινής γνώμης και 

κρατικής παρέμβασης στη δημόσια σφαίρα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα έχει άμεση 

σχέση με την αντιπαράθεση του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ -και αργότερα του Αμπντούλ 

Μετζίτ- με τον Μεχμέτ Αλί της Αιγύπτου. Οι πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από το 

1831 ανάμεσα στις δύο πλευρές πολύ γρήγορα κατέληξαν σε πανωλεθρία του στρατού του 

σουλτάνου. Ο Μεχμέτ Αλί στις αρχές της δεκαετίας κατέκτησε την Παλαιστίνη, τη Συρία, 

περιοχές της Ανατολίας και τα στρατεύματα του γιου του Ιμπραΐμ βρίσκονταν μόλις μία 

ημέρα μακριά από την οθωμανική πρωτεύουσα. Είναι συνεπώς λογικό ότι μπροστά στο 

ενδεχόμενο της πλήρους κατάρρευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο σουλτάνος 

έπρεπε να εδραιώσει την εξουσία του στα μάτια των υπηκόων του, αλλά και να έχει 

λεπτομερή γνώση της κοινής γνώμης, όπως αυτή εκφραζόταν στους δρόμους και τα 

καφενεία της πρωτεύουσας.137 

                                                                                                                                                                               
αδιαφορήσει. Βλ. J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of 
Bourgeois Society, Κέιμπριτζ Μασ. 1991, 57-67. 
135 C. Kırlı, “Surveillance and Constituting the Public in the Ottoman Empire”, στο Public, Politics and 
Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa, επιμ. S. Shami, Νέα Υόρκη 2009, 
290-292. 
136 Ό.π., 293-294, D. Stephanov, “Sultan Mahmud II (1808-1839) and the First Shift in Modern Ruler 
Visibility in the Ottoman Empire.” Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association 1(1-2), 129-148. Και 
ο Μεχμέτ Αλί βέβαια επισκέπτεται τις κτήσεις του κατά τους θερινούς μήνες. Το καλοκαίρι του 1833 
επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κρήτη, επίσκεψη που επαναλαμβάνει το 1837. Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 
1833· Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Διάφορα Ιουλίου, Επιστολή Έλληνα Πρόξενου στα Χανιά προς τις ελληνικές αρχές, 
6/18 Ιουλίου 1837. 
137 Είναι σαφές ότι οι αναφορές των πληροφοριοδοτών του 19ου αιώνα δεν έχουν σχέση με τις ινκόγκνιτο 
παρουσίες (tebdil-i kıyafet) κρατικών αξιωματούχων ή ακόμα και του ίδιου του σουλτάνου, ο οποίος 
μεταμφιεσμένος κάποιες φορές κυκλοφορούσε σε δημόσια μέρη, προσπαθώντας να αποδώσει δικαιοσύνη 
τιμωρώντας όσους παρανομούν. Η παρακολούθηση της κοινής γνώμης είναι πλέον συστηματική και οι 
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Σύμφωνα με τον Κιρλί, στις αναφορές (ζουρνάλ) των πληροφοριοδοτών από τα 

χιλιάδες καφενεία της Κωνσταντινούπολης στις αρχές της δεκαετίας του 1830 κυριαρχεί το 

ζήτημα του πολέμου με τον πασά της Αιγύπτου. Συγκεκριμένα, πολλές αναφορές 

πρακτόρων κάνουν λόγο για κατάρες και ύβρεις για τον Μεχμέτ Αλί από τους 

συμμετέχοντες σε πολιτικές συζητήσεις θαμώνες των καφενείων, ωστόσο αυτό μπορεί και να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελευταίοι είχαν πάντα υπόψη τους το ενδεχόμενο της ύπαρξης 

μυστικών πρακτόρων ανάμεσά τους, συνεπώς ήλεγχαν περισσότερο το τι απόψεις εξέφραζαν. 

Επιπλέον, οι πράκτορες είναι πιθανόν ότι μετέφεραν τέτοιου είδους πληροφορίες, 

προκειμένου να καθησυχάσουν τους ανωτέρους τους, χωρίς στην πραγματικότητα να 

υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις προς το πρόσωπο του πασά. Σε γενικές γραμμές η 

δυσαρέσκεια, ο πεσιμισμός, η ανησυχία και ο φόβος φαίνεται να κυριαρχούσαν ως 

συναισθήματα στην οθωμανική πρωτεύουσα. Η έκκληση της Πύλης προς τη Ρωσία για 

παροχή βοήθειας ταπείνωσε τον σουλτάνο και το γόητρο των Οθωμανών. Ας σημειωθεί πως 

η ύπαρξη πρακτόρων δεν ήταν αποκλειστικό φαινόμενο της οθωμανικής πρωτεύουσας, αλλά 

αφορούσε όλη την οθωμανική επικράτεια. Η ίδια πρακτική ακολουθούνταν και στην 

Αίγυπτο από τον Μεχμέτ Αλί, ενώ η ανίχνευση της κοινής γνώμης συνιστούσε κρατική 

πρακτική και στην Κρήτη κατά τη δεδομένη περίοδο. Τον Ιούνιο του 1832 το Συμβούλιο 

Ηρακλείου ενέκρινε την δαπάνη 150 γροσίων για κάθε μήνα που βρίσκονταν στην υπηρεσία 

της οι πράκτορες, οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον της περιοδείας σε 

ορισμένες περιοχές του Ηρακλείου και της σύνταξης αναφορών για το τι είδαν και τι 

άκουσαν.138 Είναι λογικό να εικάσουμε ότι ο συνολικός αριθμός των πρακτόρων της 

διοίκησης στην Κρήτη ήταν μεγαλύτερος. Φαίνεται παράδοξο η απόφαση για τη 

μισθοδοσία μυστικών πρακτόρων να δημοσιοποιείται μέσω της κρατικής εφημερίδας, 

μπορεί όμως να αποσκοπούσε στην προληπτική αυτολογοκρισία του πληθυσμού από φόβο 

μήπως παρακολουθούνταν. 

 Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο σουλτάνο και τον πασά εκδηλωνόταν και σε επίπεδο 

εφημερίδων. Η ίδρυση της Τακβίμ-ι Βεκαγί τρία χρόνια μετά την ίδρυση της αντίστοιχης 

αιγυπτιακής εφημερίδας έρχεται να δημιουργήσει την πρώτη έντυπη πολεμική ανάμεσα στην 

Πύλη και τον Μεχμέτ Αλί, αφού και οι δύο εφημερίδες παρουσίαζαν η κάθε μια τη δική της 

επίσημη εκδοχή για τα τεκταινόμενα στο μέτωπο του πολέμου της Συρίας.139 Στον έντυπο 

                                                                                                                                                                               
ωτακουστές καταγράφουν οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση ή την αναφορά κάποιας απαγορευμένης ή 
επικίνδυνης λέξης. Βλ. C. Kırlı, “Kahvehaneler ve Hafiyeler: 19. Yüzyıl Ortalarında Osmanlı’da Sosyal 
Kontrol”, Toplum ve Bilim, 83 (2000), 69-70. 
138 Β.Γ., 28 Ιουνίου 1832, φ. 62.  
139 O. Koloğlu, İlk gazete, ilk polemik: Vekayi-i Mısriye’nin öyküsü ve Takvimi Vekayi ile tartışması, Άγκυρα 1989, 
66-83. 
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αυτόν ανταγωνισμό και στον ευρύτερο πόλεμο προπαγάνδας που εξελισσόταν συμμετείχε 

όμως και η εφημερίδα που ιδρύθηκε από τη διοίκηση του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη, η οποία 

τακτικότατα αφιερώνει σελίδες στην «εποποιία» του πολέμου της Συρίας.140 Σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι χαρακτηριστικό πως στις περιγραφές των «θριάμβων» του στρατού του 

Ιμπραΐμ στη Συρία που διαβάζουμε στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, είναι συχνοί οι υποτιμητικοί 

χαρακτηρισμοί για τους στρατηγούς του σουλτάνο. Συγκεκριμένα, στις περιγραφές της 

κατάκτησης του Χαλεπίου και της Αντιόχειας ο συντάκτης του κειμένου παραφράζει τους 

περίλαμπρους επίσημους τιμητικούς τίτλους του οθωμανού σουλτάνου χαρακτηρίζοντάς τον 

επικεφαλής του οθωμανικού στρατού στη Συρία Χουσεΐν Πασά ως «στρατάρχη μέγα 

ρυπαρό, εξοχότατο και τρισέβαστο των φυγάδων» (murdar-ı ekrem müşir-i efham firari-i 

mu'azzam). 

Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο προπαγανδιστικό ρόλο της επίσημης εφημερίδας της 

διοίκησης στην Κρήτη, αυτή αποκρύπτει οποιαδήποτε εξέλιξη ή δραστηριότητα μπορεί να 

αμφισβητήσει την εικόνα γενικευμένης ευμάρειας του πληθυσμού και αποδοχής της 

εξουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώιμης αυτής λογοκρισίας αποτελούν τα 

επεισόδια που έλαβαν χώρα στο χωριό Μουρνιές Χανίων, όπου το φθινόπωρο 1833 

συγκεντρώθηκε ένα πλήθος 7.000 δυσαρεστημένων από τη βαριά φορολόγηση χωρικών -

χριστιανών και μουσουλμάνων- προκειμένου να διαμαρτυρηθεί, ενώ συντάχθηκε και 

υπόμνημα διαμαρτυρίας προς διάφορες προξενικές αρχές. Η συγκέντρωση διαλύθηκε με τη 

βία, ενώ ορισμένοι από τους υποκινητές της αντίστασης συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.141 

Για τα γεγονότα αυτά δεν γίνεται κανένας λόγος στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε.142 Αντίθετα, 

διαβάζουμε σε αυτή λίγο καιρό αργότερα αναφορές για μια ασυνήθιστη αύξηση του 

στρατού που έφτανε στο νησί, γεγονός που από μόνο του ήταν ικανό να προκαλέσει 

                                                             
140 Β.Γ., 12 Αυγούστου 1832, φ. 68.  
141 Κ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήνα 1859, 580-
581· Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, xxii-xxiv. 
142 Όσο σιωπηρή υπήρξε η εφημερίδα της Κρήτης για τα γεγονότα των Μουρνιών, άλλο τόσο θορυβημένος , 
όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ο ελληνικός τύπος της εποχής. Ενδεικτικά, η εφημερίδα Τριπτόλεμος που 
εκδιδόταν στο Ναύπλιο αναφέρει τον Οκτώβριο του 1833 τη βίαιη διάλυση της συγκέντρωσης και τη 
μεταφορά ορισμένων εκ των πρωτεργατών της σιδεροδέσμιων στις φυλακές Χανίων. Η εφημερίδα 
αναδημοσιεύει (αυτούσια, όπως υποστηρίζει) εγκύκλιο της διοίκησης προς τους κατοίκους του νησιού αμέσως 
μετά τα γεγονότα, σύμφωνα με την οποία η κίνηση στις Μουρνιές θεωρείται στασιαστική ενέργεια και οι 
αρχές αναγκάστηκαν να διακόψουν την οχλαγωγία δια των όπλων μόνο όταν το πλήθος έδειξε απείθεια και 
δεν διαλύθηκε με τις πρώτες προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η διοίκηση έδωσε προθεσμία 20 
ημερών σε όσους θέλουν να φύγουν από το νησί για να το δηλώσουν στις αρχές, ενώ προειδοποίησε ότι 
οποιοσδήποτε στο εξής παρουσιάσει ανάλογη συμπεριφορά θα υπηρετεί σιδηροδέσμιος στα κάτεργα για δέκα 
χρόνια. Βλ. Τριπτόλεμος, 18 Οκτωβρίου 1833, φ. 25. Από την άλλη πλευρά, η εφημερίδα Ο Σωτήρ που 
εκδιδόταν απίσης στο Ναύπλιο αναφέρει σε φύλλο της των αρχών του 1834 πως τα γεγονότα στην Κρήτη 
έχουν οδηγήσει σε έναν γενικευμένο τρόμο, ενώ έχουν ξεκινήσει διωγμοί και εκτελέσεις, ο αριθμός των 
οποίων φτάνει τις 40 στην περιοχή των Χανίων, γεγονός που οδήγησε σε παρέμβαση των προξένων. Βλ. Ο 
Σωτήρ / Le Sauveur, 14/26 Ιανουαρίου 1834, φ. 1. 
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ανησυχία στους κατοίκους της Κρήτης.143 Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εφημερίδας 

γνωστοποιείται η άφιξη του ναυάρχου του αντιβασιλικού στόλου Οσμάν Νουρεντίν Πασά 

από την Αλεξάνδρεια με τρεις φρεγάτες (φιρκατέιν), δύο δίκροτα (καπάκ) και μια κοβέρτα 

(κορβέτ),144 ενώ λίγες μέρες αργότερα αναγγέλλεται στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε η άφιξη στο νησί 

του 21ου Συντάγματος Τακτικών.145 Η σιωπή της κρατικής εφημερίδας αναφορικά με τα 

γεγονότα των Μουρνιών συνάδει με το ευρύτερο αφήγημα της διοίκησης αναφορικά με την 

εδραίωση στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί μιας γενικευμένης ηρεμίας, που κατά την 

παραδοσιακή βιβλιογραφία της δεκαετίας του 1930 εκδηλώνεται και στην ομαλή και άνευ 

αντίστασης πληρωμή των φόρων.146 

 Η πολεμική ανάμεσα στις εφημερίδες δεν περιορίζεται σε εκείνη ανάμεσα στις 

επίσημες εφημερίδες του Καΐρου και της Κωνσταντινούπολης. Όπως η Τακβίμ-ι Βεκαγί και η 

Βεκαγί-ι Μισρίγιε μεταφέρουν την αντιπαράθεση ανάμεσα στον σουλτάνο και τον Μεχμέτ Αλί 

από τα πεδία των μαχών στην έντυπη προπαγάνδα, μια παρόμοιας μορφής πολεμική 

αναπτύσσεται και ανάμεσα στην εφημερίδα της διοίκησης της Κρήτης και σε εφημερίδες 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Οι ειδήσεις από το μέτωπο της Συρίας, τον αιγυπτιακό 

στρατό, αλλά και από την Κρήτη είναι αρκετά συχνές στην εφημερίδα Αθηνά,147 η οποία 

τον Απρίλιο του 1832 προτείνει την ένωση του νησιού με την Ελλάδα, ενώ κάνει λόγο για τα 

δεινά που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι του νησιού.148 Από τις αρχές 

του 1833 η κριτική της εφημερίδας Αθηνά γίνεται πολύ σκληρότερη απέναντι στη διοίκηση 

του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη. Τον Φεβρουάριο του 1833 η ελληνική εφημερίδα κάνει 

αναφορές για κατασχέσεις περιουσιών, καθημερινούς ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις και άθλιες 

                                                             
143 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανησυχίας που σκόρπιζε στο νησί ο στρατός του πασά είναι το εξής: 
όταν τον Μάρτιο του 1832 αναμενόταν η άφιξη του αιγυπτιακού στόλου με δύο τάγματα τακτικού στρατού, η 
διοίκηση σπεύδει μέσω της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε να καθησυχάσει τους προεστούς του νησιού ότι πρόκειται για 
αλλαγή φρουράς ρουτίνας και ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούν ή να είναι καχύποπτοι. Βλ. Β.Γ., 30 Μαρτίου 
1832, φ. 53.  
144 Β.Γ., 27 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 109. 
145 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1833, φ. 110. 
146 Ο Ντόντγουελ αναγνωρίζει ότι η Κρήτη ήταν πάντα μέρος της Graecia Irredenta, του ευρύτερου δηλαδή 
ελληνικού εθνοτικού ή πολιτιστικού χώρου, και ότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι εντός και εκτός νησιού που 
επιθυμούσαν την ένωση με την Ελλάδα. Υποστηρίζει όμως πως η παγίωση ενός καθεστώτος ηρεμίας απέτρεψε 
μια τέτοια προοπτική. Βλ. Dodwell, The Founder of Modern Egypt, 246. Τα όποια προβλήματα διατάραξης της 
κοινής ειρήνης διαπιστώθηκαν, παρά την «ήπια» -κατά τον Ντοντγουελ- διακυβέρνηση, όταν πρόσφυγες της 
Ελληνικής Επανάστασης με ελληνικά διαβατήρια και με μόνο σκοπό την πρόκληση επεισοδίων έφτασαν στο 
νησί. Ό.π., 244. 
147 Η εφημερίδα Αθηνά εκδιδόταν στο Ναύπλιο από το 1832, ενώ το 1835 μεταφέρεται στην Αθήνα. Εκδότης 
της ήταν ο γεννημένος στα Χανιά δημοσιογράφος και πολιτικός Εμμανουήλ Αντωνιάδης. Βλ. Σ. 
Παπαγεωργίου, «Η τυπογραφία στην Αθήνα στα πρώτα χρόνια του Όθωνα», Ερανιστής 12 (1975), 58. 
Σύμφωνα με τον Ντόντγουελ, ο οποίος επικαλείται βρετανικά αρχεία, οι πρόσφυγες από την Κρήτη στην 
Ελλάδα είχαν ιδρύσει μια εφημερίδα, τη Μινέρβα, προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. 
Πιθανότατα ο Ντόντγουελ εννοεί την εφημερίδα Αθηνά. Βλ. Dodwell, The Founder of Modern Egypt, 246. 
148 Αθηνά, 28 Απριλίου 1832, φ. 16. 
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συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του νησιού.149 Τον Μάρτιο του 1833 κατηγορεί τη 

διοίκηση της Κρήτης ότι στρατολογεί υποχρεωτικά μουσουλμάνους του νησιού και τους 

μεταφέρει στην Αίγυπτο και ότι έχει εφαρμόσει μια τυραννική πολιτική στο νησί,150 ενώ ένα 

μήνα περίπου αργότερα καταφέρεται εκ νέου εναντίον της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί, 

υποστηρίζοντας ότι υπάρχει γενικευμένη δυσαρέσκεια των κατοίκων της Κρήτης για τη νέα 

εξουσία κυρίως εξαιτίας της βαριάς φορολόγησης, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η 

Κρήτη κινδυνεύει να καταστεί φέουδο εις τον Άραβα.151 

 Οι συντάκτες της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε φιλοδοξούν να καταστούν οι υπερασπιστές του 

καθεστώτος στο εξωτερικό. Οι επαναλαμβανόμενες επικρίσεις της εφημερίδας Αθηνά προς 

τη διοίκηση του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη προκάλεσαν την αντίδραση της τελευταίας, η 

οποία «σηκώνοντας το γάντι» εξέφρασε τον αντίλογό της μέσα από το δικό της όργανο 

προπαγάνδας. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1833 η Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε δημοσιεύει 

μακροσκελέστατη απάντηση προς τους συντάκτες της ελληνικής εφημερίδας κατηγορώντας 

τους για συκοφαντία και ψεύδη. Πιο συγκεκριμένα, το βασικό επιχείρημα της Βεκαγί-ι 

Γκιριντίγιε ως προς τις κατηγορίες που εξαπολύει η Αθηνά είναι ότι από το 1830 η εξουσία 

του πασά έχει ωφελήσει με τις ευεργετικές της πολιτικές την Κρήτη που ως τότε μαστιζόταν 

από τον πόλεμο και την καταστροφή. Στο πλαίσιο της πολεμικής μεταξύ των δύο φύλλων 

εντάσσεται και η επιγραμματική παράθεση στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε των δεκαεπτά βασικών 

επιτευγμάτων της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στο νησί, όπως αυτά χρησιμοποιούνται στην 

αρχή των κεφαλαίων της παρούσας διατριβής.152  

 Ως προς τις κατηγορίες που εξαπολύει η ελληνική εφημερίδα προς τη διοίκηση του 

πασά στην Κρήτη, με το σκεπτικό ότι η τελευταία είναι «ξένη» προς το νησί, η Βεκαγί-ι 

Γκιριντίγιε αρθρώνει τον αντίλογό της με επιχειρήματα που ανάγονται στην αρχαία ιστορία. 

Πιο συγκεκριμένα, ο συντάκτης της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε επικαλείται ως αντεπιχείρημα τον 

Δαναό από την Αίγυπτο, ο οποίος βασίλεψε 50 χρόνια στο αρχαίο Άργος (bundan üç bin üç 

yüz sekiz rumi senesinden mukaddem Mısırlı-l'asl Zanaos nam zat Mısır'dan hareket ve Mora'da kain 

Arhos'a varub elli sene saltanat sürmüş), αλλά και τον επίσης «Αιγύπτιο» Κέκροπα, ο οποίος 

θεμελίωσε το κράτος των Αθηνών και σύστησε το συμβούλιο του Αρείου Πάγου (üç bin dört 

yüz on beş rumi tarihinden mukaddem Kekrops nam Mısırlı Mısır'dan kıyam Atina'ya varub Atina 

ahalisi behaim makulesi iken usul-u insaniyete getirüb, meşhur Ariyos Pağos ismiyle müsemma meclisi 

icad etmemiş mi?). Καταλήγοντας, ο συντάκτης αναρωτιέται αν θα πρέπει με βάση αυτά τα 

                                                             
149 Αθηνά, 4 Φεβρουαρίου 1833, φ. 84. 
150 Αθηνά, 11 Μαρτίου 1833, φ. 94. 
151 Αθηνά, 29 Απριλίου 1833, φ. 107. 
152 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
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επιχειρήματα να διεκδικήσει η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί την Αθήνα και το Άργος ως πόλεις 

που ιστορικά ανήκουν στην Αίγυπτο. Τα επιχειρήματα που προβάλλει η διοίκηση του 

νησιού για να αποδείξει πως δεν συνιστά ξένη κατοχή δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον 

ρόλο των «Αιγυπτίων» της αρχαιότητας στις πόλεις-κράτη των Αθηνών και του Άργους. 

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ταύτιση του Μεχμέτ Αλί με τους αυτόχθονες της Αιγύπτου, 

κατά συνέπεια την παραδοχή ότι ο πασάς συνιστά έναν κυρίαρχο ξένο προς την Κρήτη. 

Αντίθετα, ο συντάκτης του κρατικού εντύπου τονίζει ότι ο Μεχμέτ Αλί δεν είναι ξένος προς 

τους κατοίκους του νησιού, αφού εγεννήθη εις την Μακεδονίαν, είναι συμπατριώτης και ζηλωτής 

του Αλεξάνδρου και εξουσιάζει σήμερα τη λαμπρή πόλη του γιου του Φιλίππου.153 Με άλλα λόγια, ο 

πασάς της Αιγύπτου παρουσιάζεται ως γηγενής Μακεδόνας και τρόπον τινά διάδοχος του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το προπαγανδιστικό έντυπο με άλλα λόγια επιχειρεί να 

δημιουργήσει μια ανανεωμένη, οικεία οπτική του Μεχμέτ Αλί στα μάτια των Ελλήνων, 

αποφορτισμένη από τα κλισέ του ξένου δυνάστη, του τύραννου και σατράπη της Αιγύπτου, του 

φαραώ, τον οποίον υπηρετούν καταναγκαστικά οι δυστυχείς Άραβες.154 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εισαγωγή της κρατικής τυπογραφίας στο νησί συνιστά 

μια πρώτη εκσυγχρονιστική πτυχή της νέας διοίκησης. Η τυπογραφία δημιουργεί νέες 

συνθήκες για τη διάχυση ειδήσεων, διαταγών και προκηρύξεων. Η διοίκηση του Μεχμέτ 

Αλί, αλλά και η κρατική εξουσία ευρύτερα, έχει πλέον στα χέρια της ένα πολύτιμο όργανο 

με το οποίο μπορεί να ωραιοποιήσει την εικόνα της, να προπαγανδίσει το έργο της, να 

βάλει κατά των αντιπάλων της, να καλλιεργήσει την πειθαρχία και τον φόβο στους 

ανθρώπους. Τόσο μέσω του κρατικού εντύπου, όσο και μέσω των θεσμών που θα 

αναλύσουμε παρακάτω στη διατριβή, προκύπτει ότι η νέα διοίκηση στο νησί με το 

συγκεντρωτισμό της έχει ως βασικό στόχο την τάξη και την πειθαρχία του πληθυσμού. 

Παράλληλα, ως προϊόν αυτής της τάξης θα επέλθει και η βέλτιστη εκμετάλλευση των 

φορολογικών πόρων του νησιού, ενώ δε θα πρέπει να υποτιμηθεί και η στόχευση της 

διοίκησης στη δημιουργία μιας διεθνούς εικόνας στην οποία η εξουσία του πασά θα 

παρουσιάζεται ως πολιτισμένη και εκσυγχρονιστική. Απογραφές, κρατικός τύπος, έλεγχος 

δημόσιας υγείας, εντατικοποίηση φυλακίσεων και προσπάθειες αναζωογόνησης και αύξησης 

του πληθυσμού αποτελούν εργαλεία που συμβάλλουν στον στόχο αυτό. Το σύστημα 

διακυβέρνησης που η νέα διοίκηση επιχειρεί να εφαρμόσει είναι βασισμένο στην άσκηση 

μιας πολιτικής τακτικής, που θα βασίζεται όχι στην άμεση και ωμή βία αλλά στη διαρκή 

καλλιέργεια της κοινωνικής πειθαρχίας με την παράλληλη επίφαση της ίσης μεταχείρισης 

                                                             
153 Β.Γ., 30 Ιουλίου 1833, φ. 103.  
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μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων. Ωστόσο, κάθε φορά που η πολιτική αυτή 

αποτυγχάνει η καταστολή αποτελεί πάντοτε μια εναλλακτική επιλογή. Και αυτό συμβαίνει 

διότι, παρά τις εκσυγχρονιστικές της πρακτικές, ο χαρακτήρας της διοίκησης παραμένει εν 

πολλοίς παραδοσιακός με την έννοια ότι θεωρείται πως οι υπήκοοι δεν έχουν ιδιαίτερα 

δικαιώματα απέναντι στην αυθαιρεσία και τη βία της κρατικής εξουσίας.

                                                                                                                                                                               
154 Η χρήση αυτών των χαρακτηρισμών για τον πασά αποτελεί συχνό φαινόμενο στον ελληνικό τύπο της 
εποχής.  
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2. Από τη σύγχυση του πολέμου στην «νέα τάξη» της κανονικότητας: υποδομές και 

επιδιορθώσεις 

 

Ι. Λιμάνια και εγκαταστάσεις 

Τα πάντα ανακαινίζονται και ευπρεπίζονται σήμερον υπό την σκέπην της Αυτού Υψηλότητος.155 

Η σφοδρότητα αλλά και η διάρκεια του πολέμου της δεκαετίας του 1820 στην Κρήτη μας 

επιτρέπει να υποθέσουμε ότι στα δέκα αυτά χρόνια θα πρέπει να καταστράφηκε ένα πολύ 

μεγάλο μέρος των υποδομών της Κρήτης. Οι διαρκείς αναφορές της εφημερίδας της 

διοίκησης σε κατεστραμμένα κτήρια και φθορές σε υποδομές συνηγορούν σε αυτή τη 

διαπίστωση. Λιμάνια, δημόσια κτήρια, βρύσες, κρατικές αποθήκες είτε έχουν ερειπωθεί, είτε 

έχουν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο και την εγκατάλειψη. Στην ύπαιθρο πολλές κατοικίες, 

ελαιοτριβεία, δρόμοι, γέφυρες και άλλες κατηγορίες κτισμάτων και υποδομών φαίνεται ότι 

έχουν την ίδια τύχη. Επιπλέον, το νησί παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση εξαιτίας των 

θανάτων, των αιχμαλωσιών και της μετανάστευσης, ενώ εικάζουμε πως θα υπήρχε πτώση 

τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στο εμπόριο. Έτσι, η διοίκηση ξεκινάει ένα ευρύ 

πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών του πολέμου με αφετηρία την επιδιόρθωση των 

λιμανιών, που ευρύτερο σκοπό θα έχει τη δημιουργία στο νησί των κατάλληλων υποδομών 

για την εξασφάλιση των κρατικών εσόδων μέσω της φορολογίας.  

Ο Ρολέν αναφέρει ότι κατά την Επανάσταση του 1821 είχαν σκοτωθεί ή 

εγκαταλείψει την Κρήτη τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της και ότι από το 1830 και 

μετά ξεκινά μια περίοδος αναμόρφωσης του νησιού κατά την οποία τονώθηκε ο πληθυσμός, 

βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσής του, ανασυντάχθηκε η παραγωγή και το εμπόριο.156 Ο 

Ρόμπερτ Πάσλεϊ, από την άλλη πλευρά, κάνει συχνά λόγο για κατεστραμμένα σπίτια και 

υποδομές, ιδίως στην κρητική ύπαιθρο. Ο άγγλος περιηγητής, που επισκέφτηκε το νησί στα 

1833-1834, αναφέρει την άφιξη σε μοναστήρι της περιοχής του Αποκόρωνα Χανίων 

μοναχών από την Πάτμο, προκειμένου να αναζωογονηθεί η παντελώς εγκαταλελειμμένη 

από τα χρόνια του πολέμου γη, ενώ σε άλλα σημεία των περιγραφών του κάνει λόγο για 

κατεστραμμένα μοναστήρια και ελαιώνες, για έλλειψη ζώων, για ακαλλιέργητες γαίες και 

διαλυμένες κατοικίες. Ενδεικτικά, κατά τον Πάσλεϊ, στη διάρκεια της επίσκεψής του στο 

χωριό Ρογδιά κοντά στο Ηράκλειο διαπίστωσε ότι όλα τα σπίτια των κατοίκων ήταν 

                                                             
155 Εl yevm saye-i adaletvaye-i cenab-ı daveride cümle harabat 'imariyet (sic) ile şenlendirmiş idüğünden. Β.Γ., 30 
Μαρτίου, 1832, φ. 53. 
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καινούριες κατασκευές, αφού ο τόπος αυτός είχε προηγουμένως καταστραφεί ολοσχερώς, 

ενώ στο χωριό Επισκοπή, στα σύνορα των επαρχιών Ρεθύμνου και Αποκορώνου, από τις 

300 οικίες που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο σώζονταν στα μέσα της δεκαετίας του 1830 οι 

60.157 Ως προς την μείωση της παραγωγής και των αλληλένδετων με αυτή εξαγωγών των 

αγροτικών προϊόντων του νησιού, ο Πάσλεϊ αναφέρει ότι πριν από την καταστροφή των 

αμπελώνων στα χρόνια της Επανάστασης, οι εξαγωγές σταφίδας ήταν τουλάχιστον 

δεκαπλάσιας ποσότητας σε ετήσια βάση.158 

Στη διαπίστωση περί καταστροφής των αμπελώνων της Κρήτης συμπίπτει ο 

Μπάουρινγκ, ο οποίος θεωρεί ότι αυτή ήταν ολοσχερής κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

επισημαίνοντας πάντως πως κατά τη δεκαετία του 1830 η αμπελοκαλλιέργεια 

αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό με αποτέλεσμα το νησί να καλύπτει τις εσωτερικές του 

ανάγκες.159 Σύμφωνα με τον Μπάουρινγκ, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί 

είχε καταβάλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επίτευξη κοινωνικής 

ησυχίας, τα ερείπια που προκάλεσε ο πόλεμος ήταν σε τέτοιο βαθμό ορατά στο νησί ακόμα 

το 1837, ώστε να αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος το συνολικό μέγεθος της καταστροφής 

που αυτός είχε προκαλέσει. Ως προς τις υποδομές του νησιού, η διοίκηση ρίχνει το βάρος 

στην επιδιόρθωση των μόλων και των λιμένων, κατά τον Μπάουρινγκ, ενώ η λιθόστρωση των 

αστικών δρόμων από τη διοίκηση ήταν συστηματική και καινοτόμος για τα δεδομένα των 

υπόλοιπων οθωμανικών πόλεων. Από την άλλη, στην ύπαιθρο οι δρόμοι ήταν σε κακή 

κατάσταση από τις φθορές του πολέμου και των καιρικών συνθηκών και οι περισσότερες 

γέφυρες γκρεμισμένες. Παράλληλα, τα κατεστραμμένα σπίτια συνιστούν μια κατηγορία η 

οποία συναντάται συχνά στα αρχεία της εποχής και είναι ενδεικτική της κατάστασης η οποία 

επικρατούσε στην ύπαιθρο.160 Και ενώ υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, όπως θα 

αναλύσουμε στη συνέχεια, αναφορικά με την επιστροφή περιουσιών σε φυγάδες οι οποίοι 

αποφασίζουν να μεταβούν εκ νέου στην Κρήτη μετά το 1830 ή τη μεταβίβαση των 

περιουσιών τους σε συγγενείς τους, αν οι φυγάδες έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν πληροφορίες 

για οποιαδήποτε συνδρομή της διοίκησης στην ανακατασκευή των κατεστραμμένων οικιών. 

                                                                                                                                                                               
156 V. Raulin, Description physique de l’île de Crète, Μπορντώ 1869, 230, 277-278.  
157 R. Pashley, Travels in Crete, Κέιμπριτζ 1837, τ. 1, 33, 80, 98, 122, 144, 259, 235. 
158 Ό.π., τ. 2, 302, υποσ. 2. 
159 Bowring, Report from Egypt and Candia, 158. 
160 Αναφορές σε κατεστραμμένες ιδιωτικές περιουσίες στην ύπαιθρο υπάρχουν και στα κατάστιχα καταγραφής 
των περιουσιών των χριστιανών που ήταν θύματα του πολέμου ή είχαν εγκαταλείψει τα χωριά τους. Βλ. Β. 
Δημητριάδης και Δ. Δασκάλου (επιμ.), Ο Κώδικας των Θυσιών: ονόματα και δημευμένες περιουσίες των χριστιανών 
αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1821, Ηράκλειο 2003, 23, 49, 83, 131· 
B.Ο.A./Maliye Nezareti/ML.VRD.TMT.d.16198, σ. 2, 3, 4, 5, κ.ά. Αρκετές είναι οι αναφορές σε 
ερειπωμένες κατοικίες στις υποθέσεις αγοραπωλησιών και διανομής κληρονομίας των κατάστιχων του 
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Κατά τον Μπάουρινγκ, που αναφέρει ότι η διοίκηση δεν έδειξε μεγάλη προθυμία να 

συνδράμει τους χωρικούς, η ανακατασκευή των κατοικιών τους ήταν ιδιαιτέρως επαχθής 

οικονομικά.161 

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση εφαρμόζει ένα ευρύ πρόγραμμα αποκατάστασης 

των υποδομών του νησιού με αφετηρία τα λιμάνια και εν συνεχεία τα διοικητικά κτήρια, τα 

ελαιοτριβεία, τα κτήρια στρατιωτικής χρήσης και τους δρόμους. Ο απώτερος σκοπός είναι 

η αύξηση των κρατικών εσόδων και όχι η ανακούφιση των κατοίκων του νησιού. Αυτό που 

ουσιαστικά η διοίκηση επιχειρεί να επιτύχει μέσα από τη δημοσίευση στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε 

πληροφοριών αναφορικά με τις ανακαινίσεις και τις επιδιορθώσεις είναι να παγιώσει την 

αντίληψη εγκαθίδρυσης ενός νέου καθεστώτος. Κι αυτό η διοίκηση το επιτυγχάνει μέσα από 

την άρθρωση ενός δημόσιου λόγου που εκφράζει μια τομή ανάμεσα στο παρόν και το 

παρελθόν. Κατά τη διοίκηση, η περίοδος πριν από το 1830 ήταν τα χρόνια του χάους, της 

αναρχίας και της σύγχυσης της επανάστασης, ενώ με την υπαγωγή του νησιού στη 

δικαιοδοσία του πασά επανήλθε η ευταξία και ξεκίνησε η ανασυγκρότηση. Δεν είναι 

ασφαλώς δυνατό να ισχυριστεί κάποιος ότι κατά τη διάρκεια ενός δεκαετούς πολέμου δεν 

προκλήθηκαν καταστροφές. Ωστόσο, η νέα διοίκηση συχνά, μέσω του δημόσιου λόγου της, 

τονίζει το «χάος» της προηγούμενης περιόδου προκειμένου να αναδείξει την «ευταξία» της 

δικής της εξουσίας. Οι αναφορές στις καταστροφές και τη σύγχυση που προκάλεσε ο 

πόλεμος, συνιστούν ένα στερεότυπο για τη διοικητική γλώσσα της εποχής επειδή το 

προκείμενο είναι η επαναφορά σε μια «τάξη», τόσο αστική όσο και κοινωνική, που θα 

επιτευχθεί, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, μέσα από μια διαδικασία υπακοής και 

πειθαρχίας. Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου, η αποκατάσταση των υποδομών εκτυλίσσεται 

σχεδόν ταυτόχρονα με την αποκατάσταση της ηρεμίας στο νησί, άρα και την ευκολότερη 

πειθάρχηση των κατοίκων. Δεν είναι τυχαίο που στην απαρίθμηση των ευεργεσιών της 

διοίκησης στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε τον Αύγουστο 1833 αναφέρεται ότι, ανάμεσα σε άλλα, η 

                                                                                                                                                                               
ιεροδικείου Ηρακλείου στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830 σε πολλά χωριά των επαρχιών της 
ανατολικής Κρήτης. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 8, 9, 11, 13, 16, 20, 21, κ.ά. 
161 Ό.π., 155, 162-163. Η παροχή χρηματικής βοήθειας σε κατόχους κατεστραμμένων οικιών, όπου υπήρξε, 
ήταν σποραδική. Στις αρχές του 1831 οι κάτοικοι του χωριού Σταυράκια στο Ηράκλειο διαμαρτυρήθηκαν 
στις αρχές ότι έχει ερημωθεί το χωριό τους και τα σπίτια τους και ότι είναι αναγκασμένοι να διαμένουν σε 
κάθε σπίτι δέκα ψυχές (karyeleri haraba müşrif olduğunu ve beher evde on can mikdarı iskân olub), ζητώντας βοήθεια 
από τη διοίκηση προκειμένου να ανακαινίσουν τα σπίτια τους και να φροντίσουν εκ νέου τις σοδειές τους. Η 
διοίκηση, παρασυρόμενη ενδεχομένως από την επιθυμία να παρουσιαστεί ως ευεργέτιδα δύναμη, εγκρίνει να 
μοιραστούν 5.000 γρόσια στους κατοίκους του χωριού. Στο διάστημα που ακολούθησε και, ενώ 
πραγματοποιούνταν η καταγραφή των ζημιών, η διοίκηση σκέφτηκε ότι, αν δοθούν χρήματα στους χωρικούς, 
αυτό θα τους αποτρέψει να ασχοληθούν με τις αγροτικές τους εργασίες και αποφάσισε να τους χορηγήσει 
σπόρους ή ζώα, κατόπιν της σχετικής εξακρίβωσης ότι πράγματι αυτά τους λείπουν. Τελικά, δόθηκαν 1.600 
γρόσια μόνο σε οκτώ κατοίκους του χωριού, οι οποίοι παρουσιάστηκαν εκ νέου στις αρχές ζητώντας ενίσχυση 
για την κατεστραμμένη τους περιουσία, ενώ η αρχικά υπεσχημένη χρηματική βοήθεια σε όλους τους 
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νέα διοίκηση στερέωσε στο νησί θαυμασίαν ευταξίαν ώστε την σήμερον ο οδοιπόρος περιφέρεται 

άφοβα και ανύποπτα (cezire üzerinde olan 'adaletden cümle cezireyi bir adam geşt-ü güzar etmek murad 

ise bilâ-şek ve lâ-havf geşt-ü güzarına kadirdir).162 

Η νέα διοίκηση δεν έχει σκοπό να αναμορφώσει εκ βάθρων το νησί. Οι 

παρεμβάσεις της περιστρέφονται κυρίως γύρω από την οικονομία και τον στρατό. Στα τέλη 

του 1831 η διοίκηση αποφασίζει την πρώτη γενναία παρέμβαση στο λιμάνι των Χανίων.163 

Κατασκευάζεται νέος μόλος προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των προς εισαγωγή 

και εξαγωγή προϊόντων. Σύμφωνα με τη σχετική αναγγελία του Συμβουλίου των Χανίων, 

πολλές φορές καταστρέφονταν τα εμπορεύματα λόγω της έλλειψης προβλήτας, τα κύματα 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα προκαλούσαν δυσχέρειες στις εμπορικές δραστηριότητες, 

ενώ η εκφόρτωση των αγαθών από τα πλοία πραγματοποιούνταν με εμπόδια λόγω της 

βροχής και της λάσπης.164 Η είδηση γνωστοποιείται στους προξένους που εδρεύουν στο 

νησί, ενώ, σύμφωνα με το κείμενο, όλες οι φορτοεκφορτώσεις στο εξής ορίζεται να 

πραγματοποιούνται μέσω της νέας αυτής κατασκευής, εκτός από τα σαπούνια τα οποία, 

αφού ζυγιστούν, μπορούν να φορτώνονται στα πλοία από τα πέριξ του λιμανιού 

σαπωνοποιεία. Ο νέος αυτός μόλος κοστίζει στη διοίκηση κάτι περισσότερο από 3.200 

γρόσια, γεγονός που αποτυπώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της για τη δημιουργία 

ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για το εμπόριο.165 Όπως επιβεβαιώνουν και οι περιηγητικές 

αφηγήσεις, τα λιμάνια, όπως και τα τελωνεία της Κρήτης, αποτελούν την πρώτη εικόνα που 

αντικρίζουν όσοι φτάνουν στο νησί και είναι λογικό η διοίκηση να ενδιαφέρεται για τον 

ευπρεπισμό τους, όχι μόνο για την ενίσχυση των εσόδων της, όπως προαναφέραμε, αλλά και 

για λόγους δημόσιας εικόνας. Στα τέλη του 1832 αποφασίζεται η ανακαίνιση του φθαρμένου 

μόλου του τελωνείου της Σούδας.166 Στις αρχές του 1833 αποφασίζεται να ανακαινιστούν οι 

υφασμάτινες κλινοστρωμνές μιας αίθουσας αναμονής των εμπόρων στο τελωνείο Χανίων 

                                                                                                                                                                               
κατοίκους ανακλήθηκε. Βλ. Β.Γ., 19 Μαρτίου 1831, 12 και Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 510-
512.  
162 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104.  
163 Τα έργα υποδομής στα λιμάνια μάλλον δεν ήταν πολύ συχνά, αφού το λιμάνι των Χανίων κατασκευάστηκε 
από τους Βενετούς και έκτοτε φαίνεται ότι ουσιώδεις επισκευές έγιναν μόνο κατά την περίοδο που την Κρήτη 
εξουσίαζε ο Μεχμέτ Αλί. Βλ. Ν. Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφικών, 
ιστορικών, αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών ειδήσεων περί της νήσου, Αθήνα 1890, 17. 
164 Το Δεκέμβριο 1833 τσακίστηκε ο μόλος του λιμανιού των Χανίων από την κακοκαιρία και τα κύματα 
προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και αποθήκες που βρίσκονταν κοντά στη θάλασσα, ενώ χάθηκαν και τέσσερα 
σκάφη που βρίσκονταν εντός του λιμένος. Η είδηση φτάνει σε αγγλικό ναυτιλιακό περιοδικό της εποχής με 
επιστολή που αναφέρει επίσης ότι ολόκληρο το νησί δοκιμάστηκε άσχημα από την κακοκαιρία. Βλ. J. Purdy, 
“The Port of Canea”, The Nautical Magazine for 1836, Κέιμπριτζ 2013, 332-333. 
165 Β.Γ., 20 Δεκεμβρίου 1831, φ. 44· Β.Γ., 9 Ιουνίου 1832, φ. 60. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί η σημασία των 
λιμανιών και στον στρατιωτικό τομέα, αφού κάποιες φορές τα πολεμικά πλοία του στόλου του πασά 
επισκευάζονται στα ναυπηγεία των κρητικών λιμένων. Η πολεμική γολέτα του Γετίμ Καπετάν τον Αύγουστο 
του 1832 κατέπλευσε στο Χάνδακα προκειμένου να πισσωθεί (kalafat olunmak üzere) και να επισκευαστεί, 
διαδικασία που κόστισε περισσότερα από 400 γρόσια. Βλ. Β.Γ., 15 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 72. 
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(gümrükde bulunan döşeme).167 Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα στα λιμάνια, η 

συστηματικότερη φύλαξή τους και η ανακαίνιση των διοικητικών κτηρίων στα αστικά κέντρα 

πρέπει να εξεταστούν, όπως θα το πράξουμε σε επόμενο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την 

παγίωση της επιβολής της ποινής των καταναγκαστικών έργων σε καταδίκους από τα 

συμβούλια του νησιού. 

Το καλοκαίρι του 1833 οι αρχές, κατόπιν διατάγματος του ίδιου του Μεχμέτ Αλί 

προς τα συμβούλια του νησιού, αποφασίζουν την επιδιόρθωση των περιτειχισμάτων και τον 

καθαρισμό του λιμανιού των Χανίων, που συνιστά το βασικότερο λιμάνι της Κρήτης. Και 

επειδή το λιμάνι, από την καλή κατάσταση του οποίου κρεμάται το τοπικό εμπόριο πρέπει να 

επισκευαστεί, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο αντιβασιλέας (iyab ve zehab sefain kaziyesi ki 

limanın tathir ve imarına mevkuf olub tathire lazım), το συμβούλιο απέστειλε έγγραφο στην 

Αλεξάνδρεια προκειμένου να σταλεί τάχιστα συνεργεία καθαρισμού των λιμανιών (kayıklar 

ba irade-i seniye İskenderiye’den gelmelerine ferman-ı ali sudur buyurulmuş ve İskenderiye’den 

geleceğinden hemen liman-ı mezkûrun münhedim olan cihetlerinin binasına sarf olunmak). Η διοίκηση 

μάλιστα θεωρεί τόσο σημαντικό έργο για την Κρήτη τη βελτίωση των λιμανιών της ώστε 

περιλαμβάνει τα έργα αυτά στην προπαγανδιστική απαρίθμηση των καινοτομιών της στην 

Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε της 11ης Αυγούστου 1833.168 Η διαταγή του πασά για την ανοικοδόμηση 

των λιμανιών δεν άφηνε περιθώριο για κωλυσιεργία και το Συμβούλιο των Χανίων αμέσως 

διέταξε να μεταβούν πλοία της διοίκησης στη Σαντορίνη, προκειμένου να μεταφέρουν το 

καλό της χώμα για την ανακατασκευή των γκρεμισμένων τμημάτων του λιμανιού, ενώ ο 

αρμόδιος μηχανικός Αχμέτ Εφέντι επιφορτίστηκε με το καθήκον να επιβλέπει τα έργα της 

ανακαίνισης μαζί με τους άλλους τεχνίτες της πόλης.169 Η σημασία που έδινε η διοίκηση 

στα λιμάνια φανερώνεται και από τις συχνές καταγραφές στο κρατικό έντυπο των αφίξεων 

εμπορικών πλοίων στα κρητικά λιμάνια, καθώς και των εμπορευμάτων, των ονομάτων των 

πλοιάρχων και των λιμανιών προέλευσής τους.  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1830 το λιμάνι των Χανίων αποκτά και τον περίφημο 

φάρο με τη μορφή που έχει σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλέστερη 

                                                                                                                                                                               
166 Β.Γ., 24 Δεκεμβρίου 1832, φ. 82.  
167 Β.Γ, 15 Φεβρουαρίου 1833, φ. 87. 
168 Sabi aşr cezire üzerinde bulunan Kandiye ve Resmo ve Hanya limanları tathir olunmak üzere lazımgelen alat ve edevatın 
İskenderiye'den gönderilmesi içün ne derecelerde olduklarını Girid muhafızından sual buyurulmuşlardır /Δέκατο έβδομον: 
[Ο Μεχμέτ Αλί] διέταξε τον σερασκέρη της Κρήτης [Μουσταφά Πασά] να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση των 
λιμένων Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, προκειμένου να αποσταλεί από την Αλεξάνδρεια στο νησί ο αναγκαίος 
εξοπλισμός· Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
169 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. Ο Σκοτ, που επισκέπτεται το λιμάνι των Χανίων το 1834, σημειώνει ότι 
όλος ο χώρος του λιμανιού τελεί υπό επισκευή και ανακαίνιση. Βλ. Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 
308-311. 
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προσέγγιση των εμπορικών και πολεμικών πλοίων.170 Το 1831 η εγκατάσταση στο χωριό 

Καλύβες Χανίων -πλησίον του στρατιωτικού λιμανιού της Σούδας- του 11ου τάγματος του 

στρατού του πασά δημιουργεί τις πρώτες ανάγκες για τη χρήση επιπλέον κτηρίων. Γρήγορα 

οι αρχές διαπίστωσαν ότι εξαιτίας του πολέμου τόπος κανείς δεν εστέκετο σώος και αβλαβής για 

την αποθήκευση προμηθειών (ol mahalde zahire ve kumanya ve alayın sair malzemelerinin vaz'ı 

edecek mahal bulunamadığından tuğyan esnasında harab olmuş). Έτσι αποφασίζεται να 

αποκατασταθούν ορισμένα από τα κατεστραμμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου κτήρια 

και εγκρίνεται για τον λόγο αυτό η δαπάνη 2.184 γροσίων και μερικών παράδων.171 

Φρούρια, τείχη και εγκαταστάσεις είναι λογικό να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές 

από έναν πόλεμο. Κατά τον Ρολέν, τα φρούρια της Κρήτης είναι σε άθλια κατάσταση, παρά 

τα μεγάλα ποσά που η διοίκηση έχει ξοδέψει για τη συντήρησή τους.172 Το Νοέμβριο του 

1831 γίνονται εργασίες συντήρησης στην τάπια που βρίσκεται στη Χανιόπορτα του 

Ηρακλείου.173 Τον Ιούνιο του 1832 η διοίκηση ανακαινίζει τα κανονοστάσια (top kundakları) 

διαφόρων θέσεων στο Ηράκλειο με συνολικό κόστος που έφτανε τα 1.450 περίπου γρόσια 

σε υλικά και μεροκάματα ξυλουργών και σιδηρουργών.174 Τον Ιανουάριο του 1833 

αποκαθίστανται οι φθορές σε διάφορα σημεία του τείχους του Ηρακλείου, όπου βρίσκονταν 

στρατιωτικές αποθήκες, γεγονός που κόστισε στη διοίκηση 394 γρόσια και δέκα παράδες σε 

υλικά (καρφιά, άμμος, ασβέστης, χώμα, δοκάρια) και μεροκάματα.175 Τον Σεπτέμβριο του 

1833 μηχανικός και αρχιτέκτονας επιφορτίζονται από τη διοίκηση να επισκεφτούν το 

φρούριο της Σούδας και να εκτιμήσουν το ύψος της δαπάνης για την ανακαίνιση των πυλών 

του.176 Το 1835 πραγματοποιείται ανακαίνιση κτηρίου της φρουράς του φρουρίου Χανίων 

και συνολικά του φρουρίου,177 ενώ συνεχείς φαίνεται ότι είναι οι ανακαινίσεις στρατιωτικών 

κτηρίων (αποθηκών, στρατώνων κ.ά.) μέχρι και το 1839.178 

Παράλληλα, στα πλαίσια του ευπρεπισμού των πόλεων και της δημιουργίας 

εκσυγχρονισμένων αστικών ιστών, η διοίκηση αποφασίζει την επιδιόρθωση των κρηνών και 

των υπόγειων υδραγωγείων της πόλης των Χανίων, γεγονός που συνάδει -όπως θα αναλυθεί 

σε επόμενο κεφάλαιο- και με την ενίσχυση της έννοιας της δημόσιας υγιεινής και της 

καθαριότητας στην πόλη. Την ίδια στιγμή, ήδη από το Μάρτιο του 1832, η διοίκηση 

                                                             
170 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 72-73. 
171 Β.Γ., 26 Φεβρουαρίου 1831, φ. 10. 
172 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 65. 
173 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 200. 
174 Β.Γ., 4 Αυγούστου 1832, φ. 67. 
175 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
176 Β.Γ, 27 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 109. 
177 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 36, 134. 
178 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 36· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 1241, σ. 8. 
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διαπιστώνει την μάλλον ελεεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι λιθοστρώσεις των 

δρόμων και των πλατειών των πόλεων (kezalik bir müdetden beri derun-ı memlek[et]de olan 

sokakların kaldırımları zedelenmiş) εξαγγέλλοντας την ανάπλασή τους, ενώ προπαγανδίζει την 

πολιτική δημοσίων έργων της αναφέροντας, όπως επισημάναμε στην αρχή του κεφαλαίου, 

ότι τα πάντα ανακαινίζονται και ευπρεπίζονται σήμερα υπό τη σκέπη της Αυτού Υψηλότητος.179 

Παρά τις προπαγανδιστικές της διακηρύξεις περί κατάργησης των αγγαρειών, οι 

παρεμβάσεις της διοίκησης συχνά στηρίζονται στην -αναγκαστική- συμβολή του 

πληθυσμού. Όπως και στο παρελθόν, κάποιες φορές είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι που 

επωμίζονται με τη μορφή αγγαρείας την κατασκευή δημόσιων έργων. Το καλοκαίρι του 

1832 ο ηγούμενος μιας σταυροπηγιακής μονής στην επαρχία Κισσάμου μαζί με μερικούς 

άλλους προεστούς της περιοχής, ενθαρρυμένοι από τις συνεχείς αποκαταστάσεις των ζημιών 

του πολέμου, απευθύνονται στο Συμβούλιο των Χανίων ζητώντας την κρατική συνδρομή για 

τη λιθόστρωση και συντήρηση των αγροτικών δρόμων πέριξ των χωριών τους. Σε απάντηση 

της έκκλησης αυτής, το Συμβούλιο των Χανίων αποφάσισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση 

και την περίφραξη των οδών της υπαίθρου είναι οι ίδιοι οι χωρικοί των επαρχιών Κισσάμου, 

Σελίνου και Αποκορώνου, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, οι οποίοι οφείλουν να 

αποκαταστήσουν τη λιθόστρωση των δρόμων και μάλιστα πρέπει να το κάνουν και αρκετά 

καλά, αφού, κατά την απόφαση των αρχών, αν ο δρόμος καταστραφεί από τις βροχές, θα 

πρέπει να τον επιδιορθώσουν οι ίδιοι χωρικοί που ανέλαβαν εξ αρχής την ανακαίνισή του. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Συμβούλιο των Χανίων καθιστά υπεύθυνους τους 

προεστούς των χωριών των επαρχιών αυτών να καταδίδουν στις αρχές όποιον αρνείται να 

εργαστεί ή όποιον επιδεικνύει οκνηρία.180 Η διοίκηση, με άλλα λόγια, επιβάλλει ένα είδος 

αγγαρείας στην ύπαιθρο, η οποία μειώνει στο ελάχιστο για την ίδια το κόστος της 

συντήρησης των δρόμων, ενώ η δημοσιοποίηση της υπόθεσης αυτής μέσω του κρατικού 

εντύπου εξυπηρετεί και τη γνωστοποίηση της απόφασής της στις υπόλοιπες επαρχίες.181 

 

ΙΙ. Τα ελαιοτριβεία του πασά 

 

Μια άλλη κατηγορία κτισμάτων που η διοίκηση σπεύδει να επιδιορθώσει είναι τα 

ελαιοτριβεία. Έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι οι καταστροφές της Επανάστασης σε 

                                                             
179 Β.Γ., 30 Μαρτίου, 1832, φ. 53. 
180 Β.Γ., 29 Ιουλίου 1832, φ. 66. 
181 Η επιβολή αγγαρειών δε φαίνεται να ήταν συχνό φαινόμενο την περίοδο αυτή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση 
το περιστατικό αυτό έρχεται σε αντίθεση με την καταγραφή των επιτευγμάτων της διοίκησης, στη δεύτερη 
θέση της οποίας βρίσκεται η διακήρυξη ότι η διοίκηση του πασά κατάργησε τις αγγαρείες στο νησί (sanien 
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ελαιοκαλλιέργειες και λιοτρίβια έχουν επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή και κατά συνέπεια 

τη συλλογή της ποσότητας που εισπράττει ως φόρο το κράτος. Η ερήμωση των 

καλλιεργειών απασχόλησε τον ίδιο τον Μεχμέτ Αλί, ο οποίος στο διάγγελμά του προς το 

Συμβούλιο Χανίων το καλοκαίρι του 1833 ανέφερε ότι στην Κρήτη από την εποχή της 

επανάστασης τα περισσότερα σπίτια, περιουσίες και ελαιώνες έχουν περιέλθει σε κατάσταση ελεεινή και 

οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αδυνατούν να τα διαχειριστούν (Girid ceziresinin bir müdetden beri ihtilal ve 

fesad tekevvüniyle ba'zı emlâkin ve 'arazisi ve mahsulının cüz-i 'azamı olan zeytun eşçarı harab ve telef 

suretlerini bulmuş ve ekserisi ashabı iktidar-ı temellükünde olmadığından idarelerinden aciz kalub), 

διατάσσοντας παράλληλα να γίνουν ενέργειες για να προφυλαχθεί και να πολλαπλασιαστεί η 

σοδειά του βασικότερου προϊόντος της Κρήτης.182 Επιθυμώντας να μονοπωλήσει το 

εμπόριο του λαδιού,183 η διοίκηση αγοράζει, ενοικιάζει και ανακαινίζει τα ερειπωμένα 

ελαιοτριβεία, ενώ υποχρεώνει τους χωρικούς να μεταφέρουν σε αυτά τη σοδειά τους. Τα 

ποσά που δαπανά το κράτος είναι μεγάλα και συνιστούν μάλλον μια μακρόπνοη επένδυση 

στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός συγκεντρωτικού φορολογικού μηχανισμού, στο 

βαθμό που το νησί φαίνεται να θεωρείται από τις αρχές μόνιμη κτήση του πασά. Πολλές 

από τις αγοραπωλησίες αυτές δημοσιεύονται στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, ενδεχομένως για 

λόγους λογοδοσίας ή και προπαγάνδας, προκειμένου να πειστούν όσοι ιδιοκτήτες 

ελαιοτριβείων είχαν ανάγκη «εύκολου» ρευστού.  Επιπλέον, με τον τρόπο αυτόν η διοίκηση 

προπαγανδίζει τις ανακαινίσεις και τις επιδιορθώσεις κτηρίων και δομών που 

καταστράφηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να σηματοδοτηθεί και στο 

πεδίο της οικονομίας η νέα αρχή που έχει ξεκινήσει με την εγκατάσταση στην Κρήτη της 

νέας εξουσίας.  

Τον Οκτώβριο του 1831 η διοίκηση διαπιστώνει ότι η ποσότητα ελαιόλαδου που 

συνελέγη ως φόρος σε είδος κατά την τρέχουσα χρονιά είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

της προηγούμενης χρονιάς, αλλά εκτιμά ότι στο εξής αυτή θα αυξηθεί, καθώς έχει παγιωθεί 

στο νησί η ειρήνη και η ηρεμία. Επιπλέον, δεν αργεί να αντιληφθεί ότι σε ορισμένες 

περιοχές όπου αναμένεται αύξηση της παραγωγής, είτε δεν υπάρχουν αρκετά ελαιοτριβεία 

είτε υπάρχουν αλλά είναι κατεστραμμένα από τον πόλεμο. Παράλληλα, η διοίκηση δείχνει 

να γνωρίζει ορισμένα τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι χωρικοί, προκειμένου να 

αποκρύπτουν τη συνολική τους παραγωγή: κάποιες φορές αλέθουν τις ελιές τους σε «φιλικά» 

                                                                                                                                                                               
fukara ahalisine meşakkat ve mazarrat götüren ankaryayı bi'l-külliye ahaliden ref'etmişdir). Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 
1833, φ. 104. 
182 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
183 Φαίνεται ότι αρχικά η διοίκηση είχε σχεδιάσει την απαγόρευση εξαγωγής του ελαιόλαδου, απόφαση που 
ωστόσο δεν φαίνεται να ίσχυσε επί μακρόν, ενδεχομένως μετά και από πιέσεις των ξένων προξένων. Βλ. 
Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 41-42. 
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ελαιοτριβεία και ψεύδονται στις αρχές παρουσιάζοντας ένα μόνο μέρος της σοδειάς, 

κάποιες φορές δεν αλέθονται αρκετά δυνατά οι ελιές με αποτέλεσμα να μένει σε αυτούς 

μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού γύρω από τους πυρήνες των καρπών. Στοχεύοντας στον 

τερματισμό αυτών των φαινομένων και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η διοίκηση διατάσσει ότι μπορούν μεν να λειτουργούν τα 

ήδη υπάρχοντα ιδιωτικά ελαιοτριβεία ή να επιδιορθώσουν οι χωρικοί τα τυχόν 

κατεστραμμένα, ωστόσο όσοι εξ αυτών δεν έχουν λιοτρίβι θα πρέπει να προσκομίζουν 

εφεξής τη σοδειά τους μόνο στα κρατικά ελαιοτριβεία. Τα ιδιωτικά με άλλα λόγια 

ελαιοτριβεία προορίζονταν πλέον για χρήση από τους ιδιοκτήτες τους και μόνο. Όπως 

συνηθίζεται στα χρόνια αυτά, η διαταγή ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν υπακούσει 

τα παραπάνω, θα υπηρετήσει τρεις μήνες αλυσοδεμένος σε καταναγκαστικά έργα, ενώ την 

τιμωρία δεν θα την απέφευγαν ούτε όσοι υπεύθυνοι των κρατικών ελαιοτριβείων εμπλέκονταν 

σε καταχρήσεις, αφού τότε θα τους περίμενε η εξορία στην απομακρυσμένη Γραμβούσα. Η 

εν λόγω μάλιστα διαταγή αφορούσε ρητώς χριστιανούς και μουσουλμάνους και επιπλέον 

προπαγανδίζεται ως απορρέουσα από το πνεύμα ισότητας των δύο βασικών θρησκειών: να 

είναι ισότης μεταξύ Μωαμεθανών και Χριστιανών επί της γης ως όμοια πλάσματα Θεού (kâffe-i ömür 

dünyada muhammedi ve 'isevi müsavat üzere olmak hakaniyet idüğünden).184 

Με αφετηρία αυτές τις διαταγές της διοίκησης συναντάμε κατά το επόμενο 

διάστημα αρκετές αγορές, ενοικιάσεις και ανακαινίσεις κατεστραμμένων ελαιοτριβείων εκ 

μέρους της, καθώς επιθυμεί να ελέγξει απολύτως την παραγωγή του ελαιόλαδου.185 Αυτές οι 

αγορές και ανακαινίσεις ανακοινώνονται στην επίσημη εφημερίδα της διοίκησης. Τον Ιούνιο 

του 1832 η διοίκηση αποφασίζει την ανακαίνιση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο 

ελαιοτριβείων της επαρχίας Μαλεβιζίου (Maleviz nahiyesinin yağhaneleri ihtilal senelerinde 'adim 

olunmuş ve ta'mire muhtaç olmuş olub): πρόκειται για δύο τρίπετρα ελαιοτριβεία στα χωριά 

Σταυράκια και Βούτες, συνολικού κόστους επισκευής 4.837 γροσίων και 20 παράδων, για 

                                                             
184 Β.Γ., 21 Οκτωβρίου 1831, φ. 37. 
185 Οι κρατικές επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυριαρχούν, ωστόσο δεν περιορίζονται σε αυτά. Στα ιεροδικαστικά 
κατάστιχα Ηρακλείου συχνές είναι οι περιπτώσεις πώλησης στον πασά νερόμυλων, κτημάτων και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. Τον Αύγουστο του 1832 ένας μουσουλμάνος πουλάει στον πασά τα μερίδια που 
κατέχει από τέσσερις υδρόμυλους (asyab) στα χωριά της επαρχίας Ρίζου Άγιος Βασίλειος, Βαχός, Χόντρος 
και Αμιράς για 750 γρόσια. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 50, σ. 138. Μια εκτίμηση του αριθμού των ελαιοτριβείων την 
εποχή αυτή στις επαρχίες Πεδιάδας, Μονοφατσίου και Καινούριου δίνεται από τον Χουρμούζη. Βλ. Β. 
Χουρμούζης, Κρητικά, Αθήνα 1842, 103. 
Τον Ιανουάριο του 1833 συναντάμε περίπτωση πώλησης στο κράτος -πραγματικά στον ίδιο τον πασά- 
μεριδίου υδρόμυλου στο χωριό Σύμη της επαρχίας Ρίζου, το οποίο πωλείται από έναν χριστιανό στον 
Μεχμέτ Αλί έναντι 300 γροσίων (miri içün olmak üzere, yalnız üç yüz kuruş devletlü 'inayetlü merhametlü hıdiv-i 
'azam el-hac Mehmet Ali Paşa efendimiz hazretlerine bey'-i bat-ı sahih-i şer‘i ile bey ve temlik ve teslim idüb). Βλ. 
Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 14. Στις αρχές Οκτωβρίου 1833 πωλείται στον πασά το περιουσιακό μερίδιο -ένα έκτο 
ενός μουκατά- του Αρναούτ Ζαντέ Χαλίλ Ρασίντ Αγά στο χωριό Χαντράς της Σητείας, το οποίο κατείχε με 
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τρία δίπετρα στα χωριά Πενταμόδι, Πύργος και Τήλυσσος, κόστους 1.320 περίπου 

γροσίων, και για τρία μονόπετρα στα χωριά Πετροκεφάλι, Σάρχος και Καβροχώρι, με 

κόστος αποκατάστασης λίγο παραπάνω από 2.600 γρόσια.186 Τον Οκτώβριο του 1832 η 

διοίκηση αγοράζει μερίδια ελαιοτριβείων στα χωριά Σκλάβοι, Βάβελοι και Βικάνα από τα 

οποία τα δύο τελευταία είναι ετοιμόρροπα και οι αρχές αναλαμβάνουν την ανακαίνισή 

τους.187 Η διοίκηση αγοράζει σωρηδόν ελαιοτριβεία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένεται 

πλούσια σοδειά. Τον Νοέμβριο του 1832 προχωρεί στην αγορά ενός μονόπετρου 

ελαιοτριβείου στο χωριό Έμπαρος με κόστος 600 γρόσια, το οποίο μάλιστα δεν χρειαζόταν 

ανακαίνιση (ta'mire ihtiyacı olmadığı),188 ενώ μετά από λίγο καιρό αγοράζει ακόμα ένα στην 

κοντινή Βιάννο αναλαμβάνοντας τις όποιες επιδιορθώσεις.189 Η υπόθεση αυτή συναντάται 

περίπου ένα μήνα μετά και στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, όπου καταγράφεται η εν λόγω 

αγοραπωλησία του μονόπετρου λιοτριβιού μαζί με όλον του τον εξοπλισμό (μηχανισμός 

πιεστηρίου, τσουβάλια, καντήλια κ.ά.).190 Οι αγορές των ελαιοτριβείων από τη διοίκηση 

πιστοποιούνται στα ιεροδικεία και η μεταβίβαση στο δημόσιο πραγματοποιείται στο όνομα 

του Μεχμέτ Αλί, αφού η κρατική γη ανήκει σε αυτόν, μέσω του εκπροσώπου του που 

συνήθως είναι ο υπεύθυνος των αποθηκών Σαλί Αγά. 

Το 1833 σειρά έχουν τα ελαιοτριβεία στα χωριά Ανώγεια και Φλαθιάκες191 της 

επαρχίας Καινούριου. Σύμφωνα με την υπόθεση που δημοσιεύθηκε στο κρατικό έντυπο, 

πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση ντόπιων ειδικών η εκτίμηση της αξίας τους και, αφού 

υπολογίστηκαν τα ποσά των επιδιορθώσεων, ορίστηκε η αγορά καθ’ ολοκληρίαν του 

λιοτριβιού στα Ανώγεια έναντι 1.100 γροσίων και η αγορά του ενός τρίτου του λιοτριβιού 

στους Φλαθιάκες για 1.000 γρόσια.192 Λίγο διάστημα αργότερα οι δύο αυτές μεταβιβάσεις 

εντοπίζονται και στα κατάστιχα του καδή, όπου καταγράφεται επίσημα η αγοραπωλησία των 

δύο κτηρίων με ολόκληρο τον εσωτερικό τους εξοπλισμό.193 Το Φεβρουάριο του 1833 ένας 

χριστιανός από το χωριό Πόμπια πουλάει το μερίδιό του από ένα λιοτρίβι στο χωριό 

Απεσωκάρι στον πασά για 93 γρόσια.194 Η διοίκηση εξετάζει αν τα ελαιοτριβεία χρήζουν 

επισκευής και προχωρεί άμεσα στην εξασφάλιση των ανάλογων πιστώσεων προκειμένου 

                                                                                                                                                                               
βεράτι. Λίγο αργότερα μια τεράστια περιουσία στο ίδιο χωριό, η οποία περιελάμβανε χωράφια, κτίσματα, 
ελαιοτριβείο, δέντρα, πωλείται στον πασά έναντι 11.110 γροσίων. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 50, σ. 54, 59. 
186 Β.Γ., 13 Ιουλίου 1832, φ. 64. 
187 Β.Γ., 17 Νοεμβρίου 1832, φ. 79. 
188 Β.Γ., 24 Ιανουαρίου 1833, φ. 85. 
189 Β.Γ., 4 Φεβρουαρίου 1833, φ. 86. 
190 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 44. 
191 Το χωριό αναφέρεται ως İflakakas στα ιεροδικαστικά κατάστιχα και ως Φύλακας στο ελληνικό τμήμα της 
Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε.  
192 Β.Γ., 28 Νοεμβρίου 1833, φ. 116. 
193 Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 86, 88. 
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γρήγορα να επιδιορθωθεί το κτίσμα. Η αγορά των κατεστραμμένων ελαιοτριβείων από τη 

διοίκηση δίνει σε αυτήν τη δυνατότητα να ελέγχει αποτελεσματικότερα την είσπραξη των 

φόρων, ενώ παράλληλα αποτελεί και μια ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες τους να πουλήσουν ή 

να ανακαινίσουν195 άμεσα τις ρημαγμένες τους περιουσίες. Το Μάρτιο του 1833 η διοίκηση 

αγοράζει για 400 γρόσια τα πέντε έκτα ενός ελαιοτριβείου στο χωριό Καινούργιο της 

επαρχίας Μιραμβέλλου, του οποίου η όψη μόνο σε κτίσμα δεν θα πρέπει να παρέπεμπε. 

Από την αυτοψία που πραγματοποίησαν τοποτηρητές των αρχών στο εν λόγω ελαιοτριβείο 

διαπιστώθηκε ότι έλειπε το πιεστήριο, τα εργαλεία του, ο σιδερένιος άξονας στον οποίο 

στηρίζονται οι πέτρες άλεσης, καθώς και η σκέπη του, ενώ στερούνταν και πόρτες με το 

συνολικό κόστος των επιδιορθώσεων να αγγίζει τα 900 γρόσια.196 Λίγο καιρό αργότερα, το 

κράτος αγοράζει μερίδια από ένα ελαιοτριβείο στον Κρουσώνα του Ηρακλείου,197 ένα 

ελαιοτριβείο με αρκετές ζημιές στο χωριό Ίνια του Ηρακλείου198 και μερίδια από 

ελαιοτριβεία σε αρκετά καλή κατάσταση στα χωριά Χόντρος και Περβολάκια.199 

Τον Ιούνιο του 1833 η διοίκηση αγοράζει και ανακαινίζει το ελαιοτριβείο ενός 

μουσουλμάνου στους Αποστόλους της επαρχίας Πεδιάδας έναντι 700 γροσίων, ενώ τα 

χρήματα που δαπανά την ίδια περίοδο για μερίδια ελαιοτριβείων στα χωριά Σκιλλούς και 

Πεζά της ίδιας επαρχίας φτάνουν τα 1.250 και 300 γρόσια αντίστοιχα.200 Τη μεταβίβαση 

                                                                                                                                                                               
194 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 45. 
195 Τον Οκτώβριο του 1833 και ενόψει της επικείμενης σοδειάς η διοίκηση ενοικιάζει στο χωριό Γαβαλοχώρι 
Χανίων το ελαιοτριβείο δύο μουσουλμάνων. Κατά τη διαπραγμάτευση του ενοικίου, αποφασίζεται αυτό να 
κυμανθεί στο ίδιο ποσό με την περσινή χρονιά, με τον όρο να αναλάβει η διοίκηση την ανακαίνισή του. Για 
τις σχετικές επιδιορθώσεις χρειάστηκαν 30 καστανιές, 15 σανίδια, 300 καρφιά, δύο δοκάρια (τσαβρώνια), 
τέσσερα ζεύγη μεντεσέδων (μάσκουλα) και ένα κλειδί (otuz 'aded kestane ve on 'aded beş [sic] damgalı tahta ve üç yüz 
çivi ve iki çavron ve dört çift kapı maşkulası ve bir kilidin lüzmü). Β.Γ., 17 Οκτωβρίου 1833, φ. 111. 
196 Β.Γ., 22 Απριλίου 1833, φ. 93. 
197 Β.Γ,. 10 Μαΐου 1833, φ. 95. 
198 Β.Γ., 30 Μαΐου 1833, φ. 96· Β.Γ., 21 Ιουνίου 1833, φ. 99.  
199 Β.Γ., 8 Ιουλίου 1833, φ. 101. Η συγκεκριμένη πώληση του Οξούνογλου Αχμέτ Αγά μπιν Μουσταφά προς 
το κράτος επικυρώνεται εγγράφως με πράξη που εντοπίζεται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα του Ηρακλείου. 
Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 168. Παρόμοιες μεταβιβάσεις ελαιοτριβείων από ιδιώτες στο δημόσιο συναντάμε την 
περίοδο αυτήν σε πολλά χωριά του Ηρακλείου, όπως στο Γαλένι της επαρχίας Τεμένους (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 
23), στο χωριό Φοινικιά της επαρχίας Τεμένους (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 31), στα Γαβαλιανά της επαρχίας 
Καινούριου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 81-82), στο Λιγόρτυνο της επαρχίας Μονοφατσίου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 87 και 
Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 132), στη Μέση της επαρχίας Ρίζου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 88), στο Ζωφόρο της επαρχίας 
Πεδιάδας (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 108), στη Μονή της επαρχίας Μαλεβιζίου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 133), στο χωριό 
Πάρτιρα της επαρχίας Μονοφατσίου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 131-132), στην Απάνω Βιάννο, την Κάτω Βιάννο 
(Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 174, Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 157, 180, Τ.Α.Η, 51, σ. 108), στη Ρογδιά της επαρχίας Μαλεβιζίου 
(Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 157), στον Άγιο Βασίλειο επαρχίας Ρίζου (Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 181 και Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 
116), στο Κάτω Μιλιαρίσι Μονοφατσίου (Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 130, 145), στον Κρουσώνα Μαλεβιζίου (Τ.Α.Η., 
αρ. 51, σ. 145), στο Χαμέζι της επαρχίας Σητείας (Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 177), στο Σωκαρά της επαρχίας 
Μονοφατσίου (Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 184), στο Ρουκάνι της επαρχίας Τεμένους (Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 192), στα 
χωριά της επαρχίας Πεδιάδας Αβδού, Μοχός, Στραβορίνα και Ποταμάκι (Τ.Α.Η., αρ. 51., σ. 194) κ.ά. 
200 Β.Γ., 20 Ιουλίου 1833, φ. 102. Η πώληση εκ μέρους του Ντερβίς Ταρακτσί Μεχμέτ Αγά στο χωριό 
Απόστολοι συναντάται και στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, όπου αναφέρεται με λεπτομέρεια και ο εξοπλισμός 
του εν λόγω ελαιοτριβείου. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 172. Το ίδιο συμβαίνει και με την πώληση των μεριδίων του 
Εμίν Αγά σε ελαιοτριβείο στο χωριό Σκιλλούς. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 193. 
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στον πασά της κυριότητας των ελαιοτριβείων στα χωριά αυτά τη συναντάμε και στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα του Ηρακλείου, όπου καταγράφεται ο πλήρης εξοπλισμός τους, 

ανάμεσα στον οποίο ο αριθμός των πετρών (taş), των πιεστηρίων (mengene), των δεξαμενών 

λαδιού (yağ havuzu), των χώρων αποθήκευσης κατσίγαρου (cibrehane), των κατεστραμμένων ή 

μη οικημάτων (bir bab harabe hane ve diğer bir bab fevkani ve tahtani hane), των πιθαριών (küb), 

ακόμα και των δέντρων (kestane ağacı) που βρίσκονταν σε ένα κτήμα.201 Στην περιοχή των 

Χανίων, η διοίκηση αγοράζει τα επτά μερίδια ελαιοτριβείου από τα δεκαέξι που μια 

μουσουλμάνα κατέχει στο χωριό Κυρτωμάδω της επαρχίας Κυδωνίας. Η αξία των μεριδίων 

ανερχόταν σε 1.900 γρόσια, ενώ το κόστος των επιδιορθώσεων εκτιμάται σε 2.000 

γρόσια.202 Οι αρχές προχωρούν σε συνεχείς αγορές και ανακαινίσεις ελαιοτριβείων σε όλη 

τη διάρκεια του 1833, στα χωριά Γαβαλιανά της επαρχίας Καινούριου,203 στο Χορδάκι 

Χανίων,204 στα χωριά Κουνουπιδιανά και Βρύσες Χανίων,205 στο χωριό Ροδωπός της 

επαρχίας Κισάμου.206 

Δεν είναι πάντοτε σαφές αν οι αγορές αυτές γίνονταν με τη συναίνεση των 

ιδιοκτητών ή αν στην πραγματικότητα πρόκειται για απαλλοτριώσεις. Σύμφωνα με το 

δημοσίευμα της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε για την αγορά του ελαιοτριβείου στη Βιάννο που 

αναφέρθηκε μερικές αράδες παραπάνω, ο καδής του Ηρακλείου καλείται να προσκαλέσει 

τους ιδιοκτήτες του ελαιοτριβείου αυτού για να συνταχθεί το απαραίτητο χοτζέτι της 

μεταβίβασης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη πώληση δεν έγινε απαραίτητα με 

τη συναίνεση των ιδιοκτητών, που σε διαφορετική περίπτωση θα απευθύνονταν οι ίδιοι στο 

δικαστήριο. Όπως και να έχει, είτε η διοίκηση απαλλοτρίωνε τα ιδιωτικά ελαιοτριβεία είτε 

τα αγόραζε με τη συναίνεση των ιδιοκτητών τους, το γεγονός ότι πλέον τα περισσότερα 

ελαιοτριβεία ανήκουν στον πασά φαίνεται να είχε μακροπρόθεσμα δυσάρεστα 

αποτελέσματα για τους χωρικούς. Μπορεί ορισμένοι ιδιοκτήτες να κέρδιζαν άμεσα κάποια 

χρήματα, ωστόσο τα κρατικά πλέον ελαιοτριβεία αποδείχτηκαν επαχθή για τους χωρικούς. 

Σε έγγραφο του έλληνα πρόξενου στα Χανιά τον Φεβρουάριο του 1835 αναφέρεται ότι οι 

χωρικοί στην Κρήτη είναι αναγκασμένοι να αλέθουν τις ελιές τους σχεδόν αποκλειστικά στα 

                                                             
201 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 60. 
202 Β.Γ., 9 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 107. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ανάγκη των επιδιορθώσεων ήγειρε και 
το ζήτημα των ημερομισθίων των μαστόρων και των κτιστών, οι οποίοι ζητούσαν να πληρωθούν εννέα γρόσια 
ημερησίως αντί έξι και αντίστοιχα πέντε γρόσια αντί τριών οι βοηθοί τους. Η διοίκηση, με το σκεπτικό ότι 
παρόμοιοι εργάτες σπανίζουν και ότι είναι απόλυτη ανάγκη να επουλωθούν οι καταστροφές της Επανάστασης 
στα κτίσματα αυτά, αποφασίζει να δώσει οκτώ γρόσια στους έμπειρους τεχνίτες, επτά στους λιγότερο 
έμπειρους και πέντε στους βοηθούς τους. Βλ. Β.Γ., 17 Οκτωβρίου 1833, φ. 111. 
203 Β.Γ., 27 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 109. 
204 Β.Γ., 27 Οκτωβρίου 1833, φ. 112. 
205 Β.Γ., 2 Νοεμβρίου 1833, φ. 113· Β.Γ., 18 Νοεμβρίου 1833, φ. 115. 
206 Β.Γ., 23 Δεκεμβρίου 1833, φ. 119. 
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κρατικά ελαιοτριβεία, οι υπάλληλοι των οποίων συχνά κρατούν περισσότερο από το νόμιμο 

έβδομο της σοδειάς.207 

 

ΙΙΙ. Σχολεία και θρησκευτικά κτήρια 

 

Δέκατο έκτον: εβοήθησεν όσον ήτον αναγκαίον εις την σύστησιν Αλληλοδιδακτικών Σχολών 

Γραικικής γλώσσης.208 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο Μεχμέτ Αλί πρώτος εισήγαγε την έννοια της κρατικής 

εκπαίδευσης στην Αίγυπτο, αφού εκεί, όπως και στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

η μουσουλμανική παιδεία βρισκόταν μέχρι το 19ο αιώνα στα χέρια των ουλεμά και το 

κράτος δεν είχε αναπτύξει συγκροτημένη εκπαιδευτική πολιτική, είναι επίσης γνωστό ότι ο 

πασάς εφάρμοσε μόνο επιφανειακά τη σύγχρονη, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

εκπαίδευση. Απώτερος στόχος όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος του 

Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο ήταν να προετοιμάσουν στελέχη για το στράτευμα. Δυστυχώς 

ωστόσο οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την εκπαίδευση της περιόδου 1830-1840 στην 

Κρήτη είναι πολύ λίγες. Δεν είναι δηλαδή γνωστό αν ο πασάς επιχείρησε να εφαρμόσει και 

εδώ παρόμοιες εκπαιδευτικές πολιτικές. Φαίνεται πάντως πως η κατάσταση σε αυτό το πεδίο 

δεν άλλαξε δραματικά αυτά τα χρόνια σε σχέση με την περίοδο πριν από το 1830. Οι μόνες 

πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν την κτηριακή ανασυγκρότηση σχολείων 

και σχολών, χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τα μαθήματα, τους μαθητές ή τους δασκάλους.  

 Σύμφωνα με καταχώριση στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, τον Αύγουστο του 1832 

λειτουργούσαν στα Χανιά «ελληνικά», δηλαδή ελληνόφωνα σχολεία, ένα εκ των οποίων 

υπήρχε ήδη πριν από το 1830 (lisan-ı rumi bir mektebin küşadına kable’l-tuğyan bu tarafda ba’zı 

zevat sa’y itmişler). Η δε αλληλοδιδακτική μέθοδος που προπαγανδίζει η διοίκηση φαίνεται 

να προϋπήρχε της επιβολής της εξουσίας του πασά στο νησί, ενώ γίνεται σαφές ότι 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται, τουλάχιστον στα «ελληνικά» σχολεία,209 και κατά τα χρόνια 

της νέας αυτής διοίκησης. Ένα τουλάχιστον παρόμοιο σχολείο υπήρχε στο Ηράκλειο, αφού 

                                                             
207 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον εις Κρήτην, Επιστολή Έλληνα Πρόξενου στην Κρήτη προς Έλληνα Πρόξενο 
στην Αίγυπτο, 2/14 Φεβρουαρίου 1835. 
208 Sadise aşr bir nice rumi mekteblerin küşad ve ihyasına lazım gelen me’unet icra buyurulmuşdur. Β.Γ., 11 Αυγούστου 
1833, φ. 104.   
209 Η αλληλοδιδακτική μέθοδος φαίνεται να εφαρμόστηκε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στα «ελληνικά» 
σχολεία. Το Σεπτέμβριο του 1832 γνωστοποιείται η ίδρυση αλληλοδιδακτικής σχολής στην Ανώπολη 
Σφακίων με διευθυντή τον Εμμανουήλ Γερακάκη, στο χωριό Σπηλιά με τη συνδρομή του επισκόπου 
Κυδωνίας και Κισσάμου Αρτεμίου, αλλά και στο χωριό Νίπος Χανίων. Βλ. Β.Γ., 29 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 74. 
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από το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη πληροφορούμαστε ότι τουλάχιστον κατά 

τον Φεβρουάριο του 1832 ο εγγονός του φοιτούσε σε αλληλοδιδακτικό σχολείο σε αυτή την 

πόλη.210 Το 1837 επίσης φαίνεται να λειτουργεί παράλληλα με το κοινοτικό σχολείο των 

χριστιανών και στο Ρέθυμνο ένα αλληλοδιδακτικό σχολείο με 68 μαθητές που γίνονται 78 

το σχολικό έτος 1838-1839.211  

 Παράλληλα, τo 1832 προπαγανδίζεται η ίδρυση μιας νέας σχολής στην παραλία των 

Χανίων, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το αν πρόκειται για κρατικό ή ιδιωτικό σχολείο. Εκεί 

σύμφωνα με το κρατικό έντυπο γινόταν δεκτός κάθε τάξης και ηλικίας άνθρωπος, 

προκειμένου να διδαχθεί την ευφραδεστάτη γαλλική γλώσσα. Είναι σαφής η προσπάθεια της 

νέας διοίκησης να φανεί ως εκσυγχρονιστική στους ξένους προξένους και ως μια διοίκηση 

που δίνει σημασία στην εκπαίδευση των κατοίκων του νησιού. Η ίδρυση μιας σχολής 

εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας οπωσδήποτε εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Από την άλλη 

πλευρά, γνωστοποιείται και η ύπαρξη ορισμένων «τουρκικών» σχολείων (mekteb-i turki), αλλά 

και ενός σπουδαστηρίου (dershane),212 όπου διδάσκεται η αραβική και η περσική γλώσσα.213  

Το καλοκαίρι του 1833 και με αφορμή την έλευση του πασά στο νησί διατάσσεται 

να ανεγερθούν δύο νέα σχολεία έξω από τα τείχη των Χανίων στην περιοχή Νεροκούρου, 

ένα «ελληνικό» και ένα «τουρκικό». Η τοποθεσία για το κτίσιμο των σχολείων επιλέχθηκε με 

γνώμονα τον καλό και υγιεινό αέρα, κάτι που άλλωστε υπακούει -όπως θα δούμε στη 

συνέχεια της διατριβής- στην ευρύτερη υγειονομική πολιτική της διοίκησης. Αν και αποτελεί 

αντίληψη των νεωτεριστών του 19ου αιώνα ότι τα διοικητικά και δημόσια κτήρια πρέπει να 

βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στην περίπτωση της Κρήτης ο τόπος επιλέγεται με βάση 

                                                             
210 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 336. Η λειτουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων 
προπαγανδίζεται και στην απαρίθμηση των ευεργεσιών της διοίκησης τον Αύγουστο του 1833. Βλ. Β.Γ., 11 
Αυγούστου 1833, φ. 104 Γενικά, Τα αλληλοδιδακτικά ή λανκαστεριανά σχολεία, όπου οι πιο έμπειροι 
μαθητές δίδασκαν τους νεότερους, ιδρύθηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των 
παιδιών της εργατικής τάξης στη Βρετανία. Την περίοδο του Μεχμέτ Αλί ο θεσμός αυτός εισήχθη στην 
Αίγυπτο και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας υπήρξαν πρώην σπουδαστές αυτού του τύπου των σχολείων 
στην Ευρώπη. Την ίδια περίοδο αυτές οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν και στον τομέα της στρατιωτικής 
εκπαίδευσης στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τον Μίτσελ, το λανκαστεριανό σχολείο, τουλάχιστον στη θεωρία, 
συνιστά έναν τέλεια οργανωμένο μηχανισμό βασισμένο στην πειθαρχία. Υπάρχει ένα αυστηρά και απόλυτα 
προγραμματισμένο σχέδιο διάρθρωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αναφορικά με το πότε ο μαθητής θα 
διδαχτεί, θα αφομοιώσει, θα επαναλάβει ή θα αναπαραγάγει την όποια γνώση. Βλ. T. Mitchell, Colonising 
Egypt, Λος Άντζελες 1988, 69-89· N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Λονδίνο 2001, 102-104. 
Σύμφωνα με την φουκωκική ανάλυση, η εμφάνιση των σχολείων τύπου Λάνκαστερ στις αρχές του 19ου αιώνα 
σηματοδοτεί την ίδρυση ενός μηχανισμού απόλυτης πειθάρχησης των μαθητών, οι οποίοι δαπανούν το 
σύνολο του χρόνου τους στη διδαχή και τη μάθηση. Βλ. Μ Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία: η γέννηση της 
φυλακής, Αθήνα 1976, 217-219. 
211 Ν. Β. Δρανδάκης, «Ειδήσεις περί των σχολείων Ρεθύμνης κατά το δεύτερον τέταρτον του 19ου αιώνος», 
Κρητικά Χρονικά, 4 (1950), 39 
212 Στο ελληνικό κείμενο αναφέρεται ως μουντεριχανές. Ενδεχομένως να πρόκειται για σχολείο/φροντιστήριο 
διαμόρφωσης «μουντερίς» (müderris), δηλαδή καθηγητών μεντρεσέδων. Αυτό θα εξηγούσε και την εκμάθηση 
αραβικών και περσικών, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να διδάξουν σε μεντρεσέδες.  
213 Β.Γ., 21 Αυγούστου 1832, φ. 69. 
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τους κανόνες υγιεινής, ενώ παράλληλα εντός των τειχών υπήρχε έλλειψη χώρου για την 

πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Ως ένας μάλιστα από τους υπευθύνους για την 

εξέταση της τοποθεσίας για το κτίσιμο του σχολείου ορίστηκε ο αρχίατρος του νησιού 

Ζοζέφ Καποράλ. Είναι επιπλέον λόγος για την επιλογή αυτή ίσως να ήταν ότι οι αρχές θα 

φοβόντουσαν αντιδράσεις, αν επρόκειτο για νέου τύπου σχολεία και όχι για θρησκευτικά 

σχολεία, στα οποία θα δίδασκαν ουλεμά. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Ράσεντ, τα εν λόγω 

σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ, εξαιτίας κυρίως των αντιδράσεων των κατοίκων.214 Η 

Ράσεντ δεν αναφέρει αν οι αντιδράσεις προέρχονταν από χριστιανούς ή μουσουλμάνους, 

παρά μόνο ότι οι κάτοικοι φοβήθηκαν ότι τα νέα αυτά σχολεία θα προετοίμαζαν τα παιδιά 

για τη στελέχωση του στρατού και της διοίκησης του πασά και θα φυγαδεύονταν στην 

Αίγυπτο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λίγο μετά την επίσκεψη του πασά στο νησί σημειώθηκαν 

τα αιματηρά γεγονότα στις Μουρνιές, στα οποία είχε κυριαρχήσει η άποψη ή φήμη ότι ο 

Μεχμέτ Αλί σχεδιάζει να λειτουργήσει σχολεία ως πρόφαση προκειμένου να στέλνει τα 

παιδιά του νησιού στην Αίγυπτο.215 Σύμφωνα με την Αιγύπτια ιστορικό, όταν λίγα χρόνια 

αργότερα -ίσως κατά τη δεύτερη επίσκεψη του πασά στο νησί- ο πρόξενος της Αυστρίας 

στην Κρήτη έθεσε στον Μεχμέτ Αλί το ζήτημα της ίδρυσης σχολείων, ο πασάς απάντησε 

αρνητικά ισχυριζόμενος ότι οι κάτοικοι είναι «αμαθείς» και «φανατικοί».216 Δεν είναι γνωστό 

αν η αποτυχία του εκπαιδευτικού εγχειρήματος του 1833 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να 

εγκαταλείψει πράγματι ο πασάς κάθε σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας κρατικής κοσμικής 

εκπαίδευσης στην Κρήτη. Ασφαλώς και ο Μεχμέτ Αλί είχε σπουδαιολογήσει την 

εκπαίδευση ως θεσμό που μπορούσε να υπηρετήσει τους στόχους του κρατικού 

συγκεντρωτισμού και του εκσυγχρονισμού. Οι προσπάθειες για μια κοσμική εκπαίδευση 

εξάλλου θα ταίριαζαν απόλυτα στην εικόνα ενός διορατικού εκσυγχρονιστή ηγέτη, 

επικεφαλής μιας νεωτερικού τύπου διοίκησης. Παρόλα αυτά, οι αντιδράσεις των κατοίκων 

στην Κρήτη φαίνεται να είχαν καταλυτικό ρόλο στο να σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτη 

αλλαγή στο τοπίο της εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με 

κρατικά σχολεία στην Κρήτη την περίοδο αυτή είναι πολύ λίγες. Η Ράσεντ μας πληροφορεί 

                                                             
214 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 84. Η Ράσεντ τοποθετεί το χώρο που επιλέχθηκε για το 
κτίσιμο των σχολείων στην περιοχή Νέο Χωριό Χανίων, ωστόσο τόσο στο ελληνικό όσο και στο οθωμανικό 
κείμενο της κρατικής εφημερίδας καταγράφεται η περιοχή Νεροκούρος. Ενδεχομένως, η αιγύπτια ιστορικός 
να έχει διαβάσει το τοπωνύμιο με εσφαλμένο τρόπο από τα αραβικά αρχεία. 
215 Η φυγάδευση των παιδιών στην Αίγυπτο θα πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με τις τότε φήμες ή 
πληροφορίες, από τον κόλπο της Σούδας. Αυτό συνηγορεί στη διαπίστωση ότι η περιοχή που επιλέχθηκε για 
την ίδρυση των σχολείων ήταν ο Νεροκούρος και όχι το, πιο μακρινό, Νέο Χωριό.  
216 Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 27. 
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και για την ίδρυση το 1837 κρατικού σχολείου για μουσουλμάνους στο Ηράκλειο όπου τα 

παιδιά διδάσκονταν την αραβική και το κοράνι.217 Στα κατάστιχα του Λογιστηρίου 

Ηρακλείου της περιόδου 1839-1840 πράγματι συναντάμε καταγραφές δαπανών ενός 

κρατικού σχολείου (mekteb-i daveri), που εικάζουμε -τόσο από το όνομα με το οποίο 

προσδιορίζεται όσο και επειδή οι δαπάνες του καταγράφονται σε κρατικά οικονομικά 

κατάστιχα- ότι είναι «κοσμικό» αλληλοδιδακτικό σχολείο και όχι μεντρεσές.218 Φαίνεται 

πάντως πως ήταν ίδρυμα στο οποίο φοιτούσαν μουσουλμάνοι, αφού στις δαπάνες του για το 

έτος 1839 αναφέρεται η δωρεά ενός κορανίου (bir kıt'a mushaf-ı şerifin hediyesi).219 

Το 1837 επίσης ιδρύεται στα Χανιά μια αμερικανική σχολή με ιεραποστολικό 

χαρακτήρα στην οποία φοιτούσαν αγόρια και κορίτσια κυρίως Ελλήνων υπηκόων και άλλων 

Ευρωπαίων που κατοικούσαν στο νησί. Η ίδρυση αυτού του σχολείου έγινε κατόπιν άδειας 

που ζήτησε ο αμερικανός πρόξενος στα Χανιά από τον ίδιο τον πασά κατά τη δεύτερη 

επίσκεψή του στην Κρήτη, γεγονός που καταδεικνύει το πόσο προσπαθούσε ο Μεχμέτ Αλί 

να φτιάξει την εικόνα ενός νεωτεριστή ικανοποιώντας τους δυτικούς. Η εν λόγω σχολή 

λειτούργησε με τον όρο ότι δεν θα φοιτήσουν σε αυτήν παιδιά ντόπιων. Εν τέλει, σύμφωνα 

με την Αγγελική Καραθανάση, στο σχολείο αυτό έγιναν κατ’εξαίρεση δεκτά ελάχιστα παιδιά 

ντόπιων χριστιανών, αλλά ακόμη και μουσουλμάνων.220 Η ίδρυση του σχολείου 

μνημονεύεται και από τη Ράσεντ, σύμφωνα με την οποία γύρω στο 1837 ιδρύονται στην 

Κρήτη, αρχικά στα Χανιά και έπειτα στο Ηράκλειο, σχολεία από κάποιον Αμερικανό, στα 

οποία φοιτούσαν ευρωπαίοι και ντόπιοι χριστιανοί.221 Αλλά και αυτό το εγχείρημα 

συνάντησε αντιδράσεις από τους θρησκευτικούς κύκλους του νησιού. Στα σχολεία αυτά 

πιθανότατα εστιάζεται η έντονη αντίδραση της Εκκλησίας, μέσω πατριαρχικής επιστολής 

                                                             
217 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 85-86. 
218 Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιείται η προμήθεια 30 καζανιών και 30 καραβανών αξίας 65 γροσίων, γεγονός 
που μας υποδεικνύει τη συγκρότηση των όρων υποδοχής μαθητών, αλλά και την κρατική μέριμνα για τη 
λειτουργία του σχολείου. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2168, σ. 49. Σε άλλο σημείο καταγράφονται η προμήθεια 
μερίδων κρέατος (lahim ta'yinatları) για τους άρρενες (mevcud sabiyanlar) του σχολείου, καθώς και οι μισθοί του 
διευθυντή (nazır) Αλί Αγά και του κουρέα (berber) Τζεμαλί. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ: 2303, σ. 2, 38, 44. Επιπλέον, 
αναφέρονται οι δαπάνες για καθαριστές (ferraş), μεροκάματο αιγύπτιου εργάτη ('amele Mısırlı Ahmed ücret 
yevmiyesi), προμήθειες χαρτιού (kağid), μελανιού (mürekkeb), κονδυλοφόρων (kalem), διάφορες επισκευές (ba'zı 
mahalin ta'miratları içün), αγορά λαχανικών (sebze), αλατιού (tuz) και άλλων προϊόντων για το μαγείρεμα. Βλ. 
Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 2, 4, 26, 30, 63. Εκτός από τις επισκευές, την ίδια περίοδο φαίνεται ότι 
κατασκευάζεται στο σχολείο μία κρήνη (mekteb-i daveri'nin çeşmesi ‘imal içün), αφού η χρήση νερού έχει μεν 
σχέση με την θρησκευτική κάθαρση, ωστόσο συνδέεται και με τη βαρύτητα που η διοίκηση δίνει στις 
εγκαταστάσεις ύδρευσης. Όπως έχουμε προαναφέρει, το ζήτημα των υποδομών ύδρευσης θα εξεταστεί στο 
κεφάλαιο της δημόσιας υγείας· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2618, σ. 63· T.A.X., Α.Α.Κ.: 2410, σ. 36. 
219 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ: 205, σ. 20. 
220 Α. Καραθανάση, Η αμερικανική σχολή Κρήτης (1837-1843): από το κίνημα του τσαγιού στον πρώτο πόλεμο του 
οπίου, Αθήνα 2018, 177, 195-196. Για την ίδρυση και λειτουργία της σχολής βλ. ό.π., 179-266. 
221 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 85. Αναφορά στο σχολείο αυτό κάνει και ο Μπάουρινγκ, 
σύμφωνα με τον οποίο σε αυτό φοιτούσαν ευρωπαίοι και χριστιανοί του νησιού. Βλ. Bowring, Report from 
Egypt and Candia, 157, 164.  
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του 1837 του Γρηγορίου ΣΤ΄ προς τον Μητροπολίτη Κρήτης, με την οποία του ζητά να 

εξουδετέρωση την δολεράν απάτην των Λουθηροκαλβινιστών, καθώς επίσης και να παύσει το 

θεομίσητον εκείνο και ψυχοφθόρον Σχολείον.222 

 Μπορεί οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν στην Κρήτη να μετρίασαν τις όποιες 

φιλοδοξίες του πασά για την καθιέρωση μιας κοσμικής εκπαίδευσης στο νησί που θα 

τροφοδοτούσε τη διοίκηση και το στρατό του πασά, ωστόσο ο ίδιος δεν σταμάτησε να 

προβάλλεται στο εξωτερικό ακροατήριο ως ένας φωτισμένος ηγέτης. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, τα θρησκευτικά κτήρια αποτελούν ακόμα μια κατηγορία κτισμάτων για τα 

οποία η διοίκηση διαγγέλλει πολιτική ανακαίνισης ή επιδιόρθωσης. Ως προς το ζήτημα της 

ανακαίνισης των εκκλησιών, η διοίκηση εμφατικά στις αρχές του 1831 δια μέσου του 

Μουσταφά Πασά και του Οσμάν Νουρεντίν Μπέι,223 της διοικητικής και στρατιωτικής 

δηλαδή ηγεσίας του νησιού, απευθύνει διάγγελμα προς τους χριστιανούς της Κρήτης, το 

οποίο δημοσιεύεται στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε. Σύμφωνα με αυτό, οι χριστιανοί χωρίς κανέναν 

φόβο ή ανησυχία έχουν την άδεια -προφανώς κατόπιν σχετικού αιτήματος- να ανακαινίσουν 

ή να κτίσουν εκ νέου τις εκκλησίες και τα μοναστήρια που καταστράφηκαν την εποχή της 

Επανάστασης με όποιον τρόπο θέλουν. Αυτή η διακήρυξη συνάδει με την κρατική ρητορεία 

περί ισότητας των θρησκειών απέναντι στον νόμο και τη «νέα εποχή» στη σχέση μεταξύ των 

δύο βασικών κοινοτήτων του νησιού, που η διοίκηση επιχειρεί να παγιώσει.224 Το ίδιο 

προφανέστατα ίσχυε και για την ανακαίνιση των κατεστραμμένων τζαμιών· για παράδειγμα, 

τον Οκτώβριο του 1833 εγκρίνεται το αίτημα του ιμάμη του τζαμιού στο Καστέλι 

Κισσάμου για επιδιόρθωση του τεμένους και τον Νοέμβριο του 1833 εγκρίνεται η 

ανακαίνιση του τζαμιού και μεντρεσέ του Ανκεμπούτ Αχμέτ Πασά στο Ρέθυμνο, για την 

οποία μάλιστα η διοίκηση αναλαμβάνει τα έξοδα που ανέρχονταν σε 1.725 γρόσια.225 Η 

διοίκηση δεν κάνει κανέναν λόγο για το αν οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις για τους ναούς ίσχυαν 

και για τους εβραίους, γεγονός που πιθανόν να ερμηνεύεται από τον μικρό τους αριθμό 

                                                             
222 Ε. Φανουράκης, «Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω 
Μουσείω Ηρακλείου», Κρητικά Χρονικά, 2 (1948), 300-302. 
223 Ο Οσμάν Νουρεντίν καταγόταν από τη Μυτιλήνη και, αφού στρατολογήθηκε από τον Μεχμέτ Αλί, 
μετέβη στη Γαλλία και την Ιταλία για εκπαίδευση. Με την επιστροφή του στην Αίγυπτο απέκτησε τον τίτλο 
του «Μπέι», διορίστηκε αντιναύαρχος του πολεμικού ναυτικού του πασά και απεστάλη στην Κρήτη τη 
δεκαετία του 1820 για να καταστείλει την επανάσταση. Το 1830 ο Οσμάν Νουρεντίν μεταβαίνει εκ νέου στην 
Κρήτη ως διοικητής του στρατού και του στόλου στο νησί. Ένας ανώνυμος συντάκτης αναφοράς για το στόλο 
του πασά, ενώ θαυμάζει τον ίδιο τον Μεχμέτ Αλί, τονίζει ιδιαιτέρως τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Οσμάν 
Νουρεντίν, όπως την άγνοιά του για τα ναυτικά θέματα, τον αυταρχικό του χαρακτήρα και την αδυναμία του 
στις καταχρήσεις. Βλ. “Sketches of a Year’s Service in the Egyptian Marine”, 311-319, 459-467. 
224 Β.Γ., 19 Μαρτίου 1833, φ. 12. 
225 Βλ. Β.Γ., 27 Οκτωβρίου 1833, φ. 112· Β.Γ., 16 Δεκεμβρίου 1833, φ. 118. Το 1835 οι κάτοικοι του χωριού 
Καλύβες απευθύνονται στο Συμβούλιο των Χανίων αναφέροντας ότι κάποιες εγκαταστάσεις (meşruta) του 
τζαμιού τους έχουν καταστραφεί και ζητούν να τις επιδιορθώσουν. Οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από την 
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στην Κρήτη. Εξάλλου, είναι τα πάθη ανάμεσα στις δύο βασικές κοινότητες του νησιού που 

πρέπει να καταλαγιάσει η νέα διοίκηση και όχι να εφαρμόσει κάποια ανεξίθρησκη πολιτική 

συνολικά ικανοποιώντας κάθε πιστό του νησιού. 

 Αναμφίβολα, η διοίκηση βρέθηκε το 1830 αντιμέτωπη με όσα μπορεί να 

προξενήσει ένας δεκαετής πόλεμος. Από την αρχή ο βασικός της στόχος ήταν η εξασφάλιση 

των φορολογικών της εσόδων και για αυτόν ακριβώς το λόγο το πρόγραμμα 

ανοικοδόμησης στην Κρήτη έχει ως αφετηρία τα λιμάνια, τους δρόμους και, όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω, τις υποδομές της υγείας. Παράλληλα, η διοίκηση, προκειμένου να 

διασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο της φοροεισπρακτικής διαδικασίας, επιχειρεί να γίνει 

συγκεντρωτικότερη αποκτώντας -με ή παρά τη θέληση των ιδιοκτητών τους- και 

επιδιορθώνοντας έναν μεγάλο αριθμό ελαιοτριβείων. Έτσι, τα περισσότερα ελαιοτριβεία της 

Κρήτης περνούν στην ιδιοκτησία του Μεχμέτ Αλί που ελέγχει ουσιαστικά τα έσοδά που 

αυτά αποφέρουν, ενώ οι χωρικοί δεν έχουν πλέον το περιθώριο να αλέσουν την παραγωγή 

τους αλλού με ευνοϊκότερους όρους. Όλες οι παρεμβάσεις στις υποδομές προπαγανδίζονται 

μέσω του κρατικού εντύπου, προκειμένου να προβληθεί η διοίκηση στις Μεγάλες Δυνάμεις 

ως εκσυγχρονιστική. Σε αυτήν την κατεύθυνση, εντάσσεται η προσπάθεια ανοικοδόμησης 

σχολείων και οι διαρκείς εξαγγελίες της διοίκησης ότι το έργο της θα αποβεί εξίσου 

επωφελές για χριστιανούς και μουσουλμάνους. Σε κάθε περίπτωση, αν και η διοίκηση δεν 

έχει σκοπό να αναμορφώσει το νησί εκ βάθρων, το έργο της δε θα πρέπει να υποτιμηθεί, 

αφού κάποιες υποδομές αναμφίβολα βελτίωσαν τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. 

Αυτό που ωστόσο εξυπηρετεί πρώτα από όλα το οικοδομικό αυτό πρόγραμμα είναι το ίδιο 

το αφήγημά της διοίκησης ότι πριν το 1830 υπήρχε το «χάος» το οποίο αντικαταστάθηκε 

πλέον από την «τάξη».

                                                                                                                                                                               
κακοκαιρία (buz tutması idüğünden), που πολλές φορές απλά εντείνει την καταστροφή σε ένα κτίσμα που έχει 
υποστεί ήδη φθορές ή που η συντήρησή του έχει εγκαταλειφτεί. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 4. 
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3. Η επιστροφή των δημευθεισών περιουσιών των επαναστατών: μια προσπάθεια αύξησης 

του πληθυσμού και τόνωσης της αγροτικής παραγωγής βασισμένη στην ισότητα των 

θρησκειών 

Όταν επιστρέψει εις την πατρίδα του κανείς εκ των φυγόντων την επανάστασιν, να σημειώνεται το 

όνομα και επίθετόν του εις ιδιαίτερον χαρτίον παράρτημα του βιβλίου και να στέλλεται εις τον 

αρχιφοροσυνάκτη. Διότι άρχισαν να επιστρέφωσι.226 

 

Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830, οπότε η Κρήτη πέρασε στην κυριαρχία του 

Μεχμέτ Αλί, οι άνθρωποι της νέας διοίκησης απευθύνονται με διαγγέλματα στους κατοίκους 

του νησιού διατρανώνοντας δύο νέες θεμελιώδεις αρχές: την ισότητα των χριστιανών και των 

μουσουλμάνων απέναντι στον νόμο227 και την εγγύηση ότι οι χριστιανοί ήταν ασφαλείς στο 

νησί. Τον Οκτώβριο του 1830 η διοίκηση δια του διοικητή της νήσου Μουσταφά Πασά και 

του επικεφαλής του στρατεύματος Οσμάν Νουρεντίν Μπέι απευθύνεται με έντυπη διαταγή 

στους κατοίκους των επαρχιών Κυδωνίας και Αποκορώνου και το Συμβούλιο Χανίων 

προειδοποιώντας να μην πηγαίνει (κανείς) εις κανενός ραγιά οσπήτιον ή να σηκώσει χέρι επάνω εις 

κανένα ραγιάν, το οποίον τούτο, αν αποδειχθεί ότι επείραξεν κανένα ραγιάν, όντα ενέχυρον, ήτοι 

αμανάτι, από τον Θεόν, αυτός αν ηξεύρει βέβαια, ότι θα το μετανιώσει με την μεγάλην παιδείαν όπου 

θα δοκιμάσει υπό ημάς.228 Τον Ιανουάριο του 1831 οι δύο ισχυροί άνδρες του νησιού 

απευθύνονται στους χριστιανούς της επαρχίας Αμαρίου καθησυχάζοντάς τους ότι υπό τη 

σκέπη του φιλάνθρωπου πασά, δηλαδή του Μεχμέτ Αλί, κάθε χριστιανός της Κρήτης είναι 

ασφαλής και κανένας μουσουλμάνος δε θα τους προκαλέσει προβλήματα στο εξής. Οι 

διαβεβαιώσεις αυτές φαίνεται να δίνονται όταν η διοίκηση πληροφορείται ότι επίκειται η 

φυγή πολλών χριστιανών της περιοχής από την Κρήτη, την ίδια στιγμή που αυτή επιχειρεί 

να ενισχύσει δημογραφικά το νησί. Για αυτό το λόγο, προσπαθεί να τους αποτρέψει με το 

επιχείρημα ότι όσοι εγκαταλείψουν τα σπίτια και περιουσίες τους θα διακινδυνεύσουν μια 

σίγουρη ευμάρεια για την αβεβαιότητα μιας άσκοπης περιπλάνησης και προσφυγιάς.229 

                                                             
226 Kezalik esna-yı ihtilalda adalara firar eden re'ayalar dahi peyderpey gelmekde olduklarından anların dahi vürudleri anda 
ismi ve lakabı tahrir olunarak cizyedar tarafına pusulalarını götürmeleri. Από τις διατάξεις του Συμβουλίου Χανίων 
αναφορικά με τη διαδικασία της είσπραξης φόρων. Β.Γ., 24 Μαΐου 1831, φ. 19. 
227 Η ισότητα των θρησκειών απέναντι στον νόμο περιλαμβάνεται στην προπαγανδιστική απαρίθμηση των 
ευεργεσιών της διοίκησης στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε: Πέμπτον: ισοστάθμισε τους λαούς των δύο θρησκειών και τους 
αφόπλισε όλους, εκτός ενός Τουρκικού σώματος ωπλισμένου, οποίον είναι οι στρατιώτες (Hamisen cezire üzerinde olan iki 
millet bir derecede olmak üzere 'askeriden ma'adası cümlesinin silahlarını bırakdırub muhammedi ve 'isevi dünyaca bir 
siyakdadır). Σε άλλο σημείο της ίδιας διακήρυξης, αναφέρεται ότι υπό τη σκέπη του Μεχμέτ Αλί 
προστατεύτηκε η χριστιανική θρησκεία και ότι οι ιερείς της μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και να 
ανακαινίζουν τους ναούς τους κατά το δοκούν. Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104.   
228 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, φάκ. 241, Διαταγή Μουσταφά Πασά και Οσμάν Νουρεντίν Μπέι, 
2 Τζεμάζι-ουλ-εβέλ 1246. 
229 Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα, 582-583· Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 505-506. 
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Όπως προαναφέραμε, το Φεβρουάριο του ίδιου έτους οι δύο άνδρες απευθύνουν εκ νέου 

διάγγελμα προς τους χριστιανούς της Κρήτης αναφέροντας ότι είναι επιθυμία του Μεχμέτ 

Αλί αυτοί να ζουν με άνεση και ελευθερία.230 Τον Απρίλιο του ίδιου έτους ο Οσμάν 

Νουρεντίν Μπέι απευθύνεται στους χριστιανούς του νησιού με έντυπη εγκύκλιο στα ελληνικά 

αναφέροντας ότι μετά από δέκα χρόνια διχονοίας και ακαταστασίας, η ησυχία των χριστιανών 

είναι σήμερον στερεωμένην υπό τη σκέπη του φιλάνθρωπου Μεχμέτ Αλί. Σύμφωνα με την 

εγκύκλιο, το μόνο που είχαν να κάνουν οι τελευταίοι, προκειμένου να απολαύσουν αυτή την 

προνομιακή κατάσταση, ήταν να υπακούουν στη νέα διοίκηση εγκαταλείποντας κάθε ιδέα 

για ανώφελη αντίσταση.231   

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διακηρύξεις περί δίκαιης μεταχείρισης των δύο 

μεγάλων κοινοτήτων απέναντι στον νόμο και οι παράλληλες διαβεβαιώσεις περί της 

ασφάλειας των χριστιανών σχετίζονται με την ανησυχία της διοίκησης μπροστά στο 

ενδεχόμενο περαιτέρω πληθυσμιακής συρρίκνωσης στο νησί.232 Ήδη ο πληθυσμός του 

νησιού έχει μειωθεί κατά τα χρόνια του πολέμου και υπάρχει φόβος ότι η αγροτική 

παραγωγή θα είναι ανεπαρκής και δεν θα αποφέρει ικανά έσοδα στο κράτος. Υπό τον φόβο 

αυτόν η διοίκηση ουσιαστικά παρακάμπτει τον ισλαμικό νόμο και διακηρύσσει την ισότητα 

των θρησκειών εισάγοντας ουσιαστικά έτσι ένα πρώιμο Τανζιμάτ σε επαρχιακό επίπεδο. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τα πρακτικά αποτελέσματα που είχε η διακήρυξη της 

ισότητας των θρησκειών -μικτά συμβούλια, συμμετοχή των εκκλησιαστικών αρχών στην 

ποινική δικαιοσύνη, χρήση ελληνικής γλώσσας ως επίσημης κ.ά.- οι χριστιανοί της Κρήτης 

εξακολουθούσαν να πληρώνουν κεφαλικό φόρο (χαράτσι), που σύμφωνα ωστόσο με τη 

διοίκηση ήταν κατά 30% περίπου χαμηλότερος σε σχέση με άλλες περιοχές της 

αυτοκρατορίας.233 Η διοίκηση με άλλα λόγια κινείται μεταξύ του παραδοσιακού και του 

                                                             
230 Β.Γ., 19 Μαρτίου 1831, φ. 12. Βλ. και Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 507. 
231 Α.Ι.Μ.Κ., Εγκύκλιος Οσμάν Νουρεντίν Μπέι, 3 Απριλίου 1831 (άνευ αρίθμησης).  
232 Κάθε εκτίμηση για τον πληθυσμό της Κρήτης πριν και μετά την Επανάσταση θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Κατά τον Πάσλεϊ, ο οποίος αναπαράγει τα αποτελέσματα της απογραφής της 
κρατικής διοίκησης, το 1834 ζούσαν στο νησί 129.000 κάτοικοι, από τους οποίους 40.000 ήταν 
μουσουλμάνοι. Πριν από τον πόλεμο ο πληθυσμός του νησιού εκτιμάται ότι έφτανε τους 260.000-280.000 
ανθρώπους, αριθμός που, αν ισχύει, σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης χάθηκε (νεκροί, φυγάδες, 
σκλάβοι) ο μισός περίπου πληθυσμός της Κρήτης. Δεδομένου όμως ότι δεν είχε υπάρξει απογραφή 
παλιότερα, η εκτίμηση περί 260-280.000 κατοίκων μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιφύλαξη, ως ένας 
υπερβολικός αριθμός που προβάλλεται για να διεκτραγωδηθεί το μέγεθος της καταστροφής στην Κρήτη. 
Επιπλέον, επιφυλακτικά μπορεί κάποιος να σταθεί και απέναντι στον αριθμό των 129.000 κατοίκων, 
δεδομένου ότι δεν γνωρίζουνμε αν η διοίκηση είχε την ικανότητα να απογράψει πράγματι τους πάντες. Είναι 
λογικό πως οι κοινότητες θα μπορούσαν να επιδιώξουν να αποκρύψουν πληθυσμό, προκειμένου να μειώσουν 
τη φορολογική απαίτηση της διοίκησης από εκείνες.  
233 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. Τον Απρίλιο του 1831, ανάμεσα στις υπόλοιπες διακηρύξεις για την 
ασφάλεια των χριστιανών, ο Μουσταφά Πασά και ο Οσμάν Νουρεντίν απευθύνουν νέο διάγγελμα στα 
ελληνικά, σύμφωνα με το οποίο παραγράφεται ο κεφαλικός φόρος του έτους 1830. Από το 1831 το χαράτσι 
θα πληρώνεται ως εξής: 16 γρόσια και τρεις παράδες για όσους ανήκουν στην υψηλή κατηγορία (ala), οκτώ 
γρόσια και 14 παράδες για όσους ανήκουν στη μεσαία (evsat) και τέσσερα γρόσια και 12 παράδες για εκείνους 
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ριζοσπαστικού. Ενώ διακηρύττει την ισότητα των θρησκειών και εισάγει μέτρα αναβάθμισης 

του ρόλου των χριστιανών του νησιού, διατηρεί τον κεφαλικό φόρο που συνιστά την 

χαρακτηριστικότερη εκδήλωση των παραδοσιακών, θρησκευτικής προέλευσης, διακρίσεων 

της αυτοκρατορίας σε βάρος των μη μουσουλμάνων. Πέρα από τη θρησκευτική παράμετρο, 

ότι δηλαδή η κατάργηση του φόρου θα εξόργιζε στο συμβολικό επίπεδο τους 

μουσουλμάνους, υπάρχει και η πρακτική οικονομική: ο κεφαλικός φόρος λογικά ήταν 

σημαντικό έσοδο για το κράτος και δεν μπορούσε να καταργηθεί λόγω της επίπτωσης που 

αυτό θα είχε στα κρατικά έσοδα. Επιπλέον, όταν η διοίκηση συνδέει την ισοστάθμιση των δύο 

βασικών κοινοτήτων με τον αφοπλισμό τους και ταυτόχρονα καταγράφεται στο ελληνικό 

κείμενο της επίσημης εφημερίδας ότι το μόνο ένοπλο σώμα είναι τουρκικόν αναιρεί εν μέρει 

τη ρητορεία περί ισότητας που αναπτύσσει. Η στρατολόγηση ανδρών εξάλλου που έλαβε 

χώρα στην Κρήτη αφορούσε αποκλειστικά μουσουλμάνους, ενώ χριστιανοί μόνο κατ’ 

εξαίρεση φαίνεται ότι γίνονταν δεκτοί στο στρατό του πασά.234 Αν και δεν είναι γνωστό αν 

οι χριστιανοί αυτοί προορίζονταν για να πολεμήσουν ή για να αναλάβουν βοηθητικές ή 

επιστημονικές -για παράδειγμα ιατρικές- υπηρεσίες, η συμμετοχή τους στον στρατό του 

πασά θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως μια μηδαμινή, αλλά αξιοσημείωτη ρωγμή στο 

μουσουλμανικό χαρακτήρα του στρατεύματος.  

 Στο πλαίσιο πάντως αυτού του πρώιμου λόγου περί ισότητας και ως απόρροια της 

συγκεκριμένης πολιτικής, η διοίκηση αποφασίζει να επιστρέψει τις περιουσίες των 

εμπλεκόμενων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην επανάσταση χριστιανών, οι οποίες είχαν 

κατά την προηγούμενη περίοδο δημευθεί από το οθωμανικό κράτος. Αυτό βέβαια δεν 

αποτελεί ιδιαιτερότητα της νέας διοίκησης, αλλά μάλλον μια, ούτως ή άλλως γενναία, 

απόφαση εφαρμογής μιας γενικότερης πολιτικής αμνηστίας προς τους επαναστατημένους, 

που ήδη είχε αποφασιστεί και από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ με το φιρμάνι του Ιουλίου 

του 1830, λίγο πριν η Κρήτη παραχωρηθεί στον Μεχμέτ Αλί. Δια του εγγράφου αυτού, ο 

σουλτάνος παρέχει γενική αμνηστία στους επαναστάτες, ενώ ανάμεσα σε άλλα διατάζει και 

την επίλυση των ζητημάτων που είχαν προκύψει στην Κρήτη εξαιτίας του πολέμου 

                                                                                                                                                                               
της χαμηλότερης (edna). Βλ. Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 507-508. Σύμφωνα με τη Ράσεντ, στα 
χρόνια αυτά είχε προταθεί η κατάργηση του κεφαλικού φόρου και η εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου για 
χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους, ωστόσο το σχέδιο δεν ευοδώθηκε για λόγους που η συγγραφέας 
αποδίδει στο ότι έτσι ο Μουσταφά Πασά θα έχανε το γόητρό του στο μουσουλμανικό κόσμο. Ας σημειωθεί 
πως το 1835 τα ποσά του κεφαλικού φόρου αυξάνονται και το σύστημα παραμένει ως έχει έως τη δεκαετία 
του 1850. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 35-37. 
234 Πάντως η στρατολόγηση στην Κρήτη φαίνεται ότι ούτως ή άλλως ήταν περιορισμένη. Το Φεβρουάριο του 
1838 ο έλληνας πρόξενος στα Χανιά Πέρογλου ανέφερε για την Κρήτη ότι οκτακόσιοι νεοσύλλεκτοι 
αναχώρησαν από το νησί για την Αίγυπτο και προσεχώς θα αναχωρήσουν άλλοι τόσοι, ανάμεσα στους 
οποίους μερικοί Έλληνες Ρουμελιώτες και δύο μόλις νέοι χριστιανοί Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα θα λάβουν 
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αναφορικά με τις περιουσίες των χριστιανών, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος με σαφήνεια 

για επιστροφή των δημευθεισών περιουσιών σε αυτούς που πήραν τα όπλα εναντίον του 

κράτους.235 Η σύγχρονη ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είχε ως συνέπεια 

να έχουν οι φυγάδες τη δυνατότητα να αναζητήσουν εκεί τη νέα τους στέγη ως έλληνες 

πολίτες, γεγονός που καθιστούσε την πολιτική αμνηστίας την καλύτερη δυνατή επιλογή τόσο 

για τον σουλτάνο όσο και για τον Μεχμέτ Αλί, προκειμένου να δοθεί ένα κίνητρο στους 

εκπατρισθέντες να επιστρέψουν στο νησί και να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η παραγωγή και 

η φορολογία στην Κρήτη. Επιπλέον, με την πολιτική αυτή δινόταν στις Μεγάλες Δυνάμεις 

ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού της ζωής και της περιουσίας των χριστιανών της οθωμανικής 

επικράτειας, ειδικά σε μια περίοδο που τόσο ο πασάς όσο και ο σουλτάνος ξεκινούσαν να 

αρθρώνουν έναν λόγο δίκαιης μεταχείρισης όλων των θρησκειών της επικράτειάς τους. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της επιστροφής των περιουσιών που είχαν 

περιέλθει στην κατοχή του κράτους, στους φυγάδες της Eπανάστασης ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται από τα πρώτα χρόνια της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη. Στόχος 

αυτής της ενέργειας ήταν ασφαλώς να δοθεί ένα κίνητρο για επιστροφή στο νησί σε όσους 

επαναστάτες ή συγγενείς/κληρονόμους θυμάτων του πολέμου είχαν διαφύγει ή φυγαδευτεί 

κατά τα χρόνια της Επανάστασης στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

Αν και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ασφαλή πορίσματα ελλείψει 

σχετικών πηγών, υπάρχουν ενδείξεις πως η πολιτική αυτή ήταν αποτελεσματική. Ο 

Μπάουρινγκ, που επισκέπτεται την Κρήτη στα 1837, υπολογίζει ότι ο συνολικός αριθμός 

των κατοίκων ανέρχεται σε 153.000 ψυχές και σημειώνει ότι ο χριστιανικός πληθυσμός έχει 

αυξηθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830 χάρη στον ερχομό προσφύγων, στην 

απουσία επιδημιών και στην αύξηση των γάμων σε μια περίοδο παγιωμένης κοινωνικής 

ειρήνης. Αυτή μάλιστα η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τους αυστηρούς 

υγειονομικούς κανονισμούς, που θα αναλυθούν παρακάτω, φαίνεται ότι οδήγησε σε μια πολύ 

σημαντική αύξηση της παραγωγής και των φορολογικών εσόδων.236 

 Το γεγονός ωστόσο που κατέστησε το ζήτημα της επιστροφής των φυγάδων 

ιδιαίτερα περίπλοκο ήταν η ίδρυση του ελληνικού κράτους, στα εδάφη του οποίου είχαν 

βρει καταφύγιο από τη δεκαετία του 1820 οι περισσότεροι από αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, 

κάποιοι φυγάδες απέκτησαν ελληνικό διαβατήριο, γεγονός που τους απέκλειε από τις 

                                                                                                                                                                               
τουρκικά ονόματα για να μην ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους στρατιώτες. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. 
Προξενεία Ελλάδος εις Κρήτην, Επιστολή Έλληνα Προξένου, 1/13 Φεβρουαρίου 1838. 
235 Δημητριάδης και Δασκάλου (επιμ.), Ο Κώδικας των Θυσιών, λθ΄-μα΄, 356-357. 
236 Bowring, Report from Egypt and Candia, 157, 167. Στο συμπέρασμα περί αύξησης του πληθυσμού, ιδιαίτερα 
του χριστιανικού, στην Κρήτη τη δεκαετία του 1830 συνηγορεί και ο Ρολέν. Βλ. Raulin, Description physique de 
l’île de Crète, 209. 
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διατάξεις της διοίκησης στην Κρήτη περί επιστροφής των περιουσιών τους. Όπως είναι 

λογικό, οι αρχές στο νησί μπορεί να καλωσόριζαν όσους φυγάδες αποφάσιζαν να 

επιστρέψουν στην Κρήτη για να καλλιεργήσουν εκ νέου τις περιουσίες τους με το καθεστώς 

του ζιμμί, ωστόσο δεν ήταν διατεθειμένες να πράξουν το ίδιο για τους κατόχους ελληνικών 

διαβατηρίων, που είτε επιθυμούσαν απλά να πωλήσουν τη γη τους και να επιστρέψουν στην 

Ελλάδα είτε σκόπευαν να εγκατασταθούν στην Κρήτη με το προνομιακό καθεστώς του 

ξένου υπηκόου. Από εξηγήσεις που έδωσε ο Μουσταφά Πασά σχετικά με το ζήτημα αυτό 

στους προξένους της Γαλλίας και της Βρετανίας μετά από τις διαμαρτυρίες 

«Κρητοελλήνων» το καλοκαίρι του 1833, προκύπτει ότι αυτοί μπορούσαν να έρθουν στην 

Κρήτη μόνο για τρεις μήνες, τους απαγορευόταν να μεταβούν στα χωριά τους, παρά μόνο 

αν υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν είχαν πρόθεση να προκαλέσουν φασαρίες, η οποιαδήποτε 

εμπορική τους δραστηριότητα θα έπρεπε να περιορίζεται εντός των πόλεων,237 ενώ δεν 

είχαν δικαίωμα να μεταβιβάσουν τις περιουσίες τους, παρά μόνο όταν η διοίκηση 

αποφάσιζε να δώσει στους ιδιοκτήτες αυτούς συνολικά ένα συγκεκριμένο και σύντομο 

χρονικό περιθώριο για αυτόν το σκοπό.238 Είναι προφανές ότι η διοίκηση αποσκοπεί στην 

εγκατάσταση δικών της υπηκόων στα εδάφη της, προκειμένου να λαμβάνει από αυτούς τον 

κεφαλικό φόρο, υπηκόων μάλιστα που απαγορεύεται ρητώς να κατέχουν εφεξής όπλα. Η 

διατήρηση της δημόσιας τάξης εξάλλου συνιστά ακόμα ένα μεγάλο πονοκέφαλο για τη 

διοίκηση ειδικά μετά τα γεγονότα στις Μουρνιές, αφού ανησυχεί μήπως καλλιεργηθεί στους 

χωρικούς η ιδέα της εξέγερσης. Στη βάση αυτής της λογικής η διοίκηση θα πρέπει να ήταν 

επιφυλακτική απέναντι σε όλους τους φυγάδες, αφού ορισμένοι από αυτούς είχαν αποδείξει 

αν μη τι άλλο εμπράκτως πως μπορούσαν να αψηφήσουν την εξουσία και να εξεγερθούν.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άφιξη στα Χανιά το Σεπτέμβριο του 1838 

πέντε φαλαγγιτών αξιωματικών239 με ελληνικά διαβατήρια, κρητική φορεσιά, παράσημα, 

σπαθί και μάλλον προκλητική διάθεση. Η εικόνα τους μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από 

τις τοπικές αρχές και δια μέσου του προέδρου του Συμβουλίου Χανίων ζητήθηκαν οι 

σχετικές εξηγήσεις από τον έλληνα πρόξενο. Η βασική ένσταση της «αιγυπτιακής» πλευράς 

ήταν ότι είναι απαράδεκτο οι αξιωματικοί αυτοί να φέρουν την ίδια στιγμή τοπική φορεσιά 

                                                             
237 Αυτή η διάταξη φαίνεται ότι ίσχυε για όλους τους ξένους εμπόρους και καταργήθηκε κατά τη δεύτερη 
επίσκεψη του Μεχμέτ Αλί στο νησί το 1837. Βλ. Bowring, Report from Egypt and Candia, 154. 
238 Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 1-12. 
239 Αρκετοί κρητικοί πρόσφυγες που εικάζουμε πως απέκτησαν ελληνική υπηκότητα υπηρετούσαν στην 
Ελλάδα σε στρατιωτικά σώματα. Αυτός εξάλλου ήταν ένας τρόπος για να σταματήσει το κράτος τη χορήγηση 
συντάξεων απομάχων σε πρόσφυγες από την Κρήτη, προτιμώντας να τους τοποθετήσει σε ενεργές θέσεις 
έναντι μισθού. Αυτό φαίνεται πως το γνώριζε η διοίκηση στην Κρήτη, μέριμνα της οποίας ήταν οι πρόσφυγες 
που επέστρεφαν να παραμένουν φιλήσυχοι και νομοταγείς. Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 
1184, Κατάλογος διορισθέντων Κρητών αξιωματικών στη φάλαγγα, 13/25 Μαρτίου 1837. 



86 
 

και σπαθιά -αφού η διοίκηση είχε ρητώς απαγορέψει την κατοχή όπλων από τους ντόπιους- 

και της ελληνικής ότι πρόκειται για έλληνες αξιωματικούς και θα πρέπει η διοίκηση του 

νησιού να δείξει τον ίδιο σεβασμό που δείχνει η ελληνική στους αξιωματικούς του πασά. Ο 

πρόεδρος του Συμβουλίου Χανίων πρότεινε οι αξιωματικοί αυτοί να παραμείνουν εντός του 

χώρου του προξενείου για να μην τους συμβεί κάτι δυσάρεστο και ο πρόξενος, λαμβάνοντας 

προφανώς το μήνυμα, συμφώνησε.240 Ας σημειωθεί πως την ίδια περίοδο είχαν σημειωθεί 

επεισόδια εναντίον μουσουλμάνων με πρωταγωνιστή κάποιον Βικοστρατή, γεγονός που 

έκανε τη διοίκηση πολύ πιο αυστηρή σε ζητήματα ασφάλειας.241 Η διοίκηση εξάλλου 

εξορίζει ανθρώπους των οποίων η συμμετοχή στην Επανάσταση ήταν γνωστή, όπως συνέβη 

τον Ιούνιο 1834 που το Συμβούλιο των Χανίων εκδίδει απόφαση για την εξορία δύο 

χριστιανών, παρ’ ότι είχαν καταθέσει τα ελληνικά τους διαβατήρια και είχαν εγκατασταθεί 

στα χωριά τους ως ζιμμί. Η απόφαση να απομακρυνθούν οριστικά οι δύο άνδρες 

εκδηλώνεται και μέσω της άδειας που δίνει η διοίκηση να πουληθούν οι περιουσίες τους 

μέσω επιτρόπων, κάτι που, όπως προαναφέραμε, δεν αποτελούσε συνήθη πρακτική.242 

 Στο μεταξύ στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από το Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, το 

κράτος είχε ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830 να παραχωρεί σε 

ορισμένους από τους κρήτες πρόσφυγες εκτάσεις γης από τις λεγόμενες εθνικές γαίες,243 τα 

κτήματα δηλαδή που ανήκαν στο οθωμανικό κράτος και περιήλθαν στην κατοχή του 

ελληνικού δημοσίου μετά το 1830.244 Μετά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης του Μεχμέτ 

Αλί στην Κρήτη για την ασφάλεια των χριστιανών και των περιουσιών τους πολλοί από τους 

πρόσφυγες αυτούς επιστρέφουν στο νησί τους και αυτό δημιουργεί περιπλοκές και στην 

Ελλάδα. Το φθινόπωρο του 1836 ο οικονομικός επίτροπος Μαντινείας απευθύνεται στη 

Γραμματεία των Οικονομικών υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι εθνικές γαίες 

που διανεμήθηκαν από την κυβέρνηση Καποδίστρια στους πρόσφυγες της Κρήτης, γιατί οι 

περισσότεροι έχουν επιστρέψει στο νησί τους και νοικιάζουν τις παραχωρηθείσες εκτάσεις 

                                                             
240 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενεία Ελλάδος εις Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου προς Γραμματεία 
Εξωτερικών, 30 Οκτωβρίου/12 Νοεμβρίου 1838. 
241 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενεία Ελλάδος εις Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Προξένου προς Γραμματεία των 
Εξωτερικών, 8/12 Δεκεμβρίου 1838· Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 50 υποσ.160. 
242 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου στην Κρήτη προς Έλληνα 
Πρόξενο στην Αίγυπτο, 21 Ιουνίου/3 Ιουλίου 1834· Επιστολή Μουσταφά Πασά προς Έλληνα Πρόξενο, 14 Ιουνίου 
1834/19 Σεφέρ 1250· Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 32. 
243 Παράλληλα παραχωρούνταν εθνικές οικίες (πολλές από τις οποίες σε ετοιμόρροπη κατάσταση), με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντός αστικών κέντρων πυρήνες προσφυγικών συνοικισμών, όπως π.χ. αυτός 
της Νέας Κρήτης στη Μεθώνη. Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1310, Νομαρχία 
Μεσσηνίας, Αναφορά του Οικονομικού Επιτρόπου Μεθώνης προς τη Γραμματεία των Οικονομικών, 2 Ιουλίου 1839.  
244 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1180, Νομαρχία Αργολιδοκορινθίας, Ονομαστικοί κατάλογοι 
Κρητών προσφύγων, όπου αναγράφεται ο αριθμός στρεμμάτων ή χρημάτων τα οποία έλαβαν το 1832· Γ.Α.Κ. Κ.Υ., 
Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1339, Νόμοι-Διατάγματα-Εγκύκλιοι, Ονομαστικοί κατάλογοι Κρητών 
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σε γεωργούς, τους οποίους εκμεταλλεύονται.245 Τον Οκτώβριο του 1836 η Γραμματεία των 

Οικονομικών διαπιστώνει ότι πολλοί κρητικοί πρόσφυγες έχουν εγκαταλείψει τις 

παραχωρηθείσες σε αυτούς γαίες προκειμένου να επιστρέψουν στην Κρήτη και σχεδιάζει 

την επανακαταμέτρηση των εναπομεινάντων Κρητών και των γαιών που κατέχουν.246 Άλλες 

φορές διαπιστώνεται πως είναι δύσκολο να ταυτοποιηθούν βάσει παραχωρητηρίων οι 

ιδιοκτήτες των γαιών αυτών, γιατί άλλοι έχουν επιστρέψει στην Κρήτη και άλλοι έχουν 

αποβιώσει. Το 1839, για παράδειγμα, οι αρχές αντιλαμβάνονται ότι 20 στρέμματα γης 

έχουν παραχωρηθεί σε κάποιον Ιωάννη Τζελεπάκη, ο οποίος από το 1833 έχει επιστρέψει 

στην Κρήτη. Επιπλέον διαπιστώνεται πως τα 25 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στον 

Αντώνιο Βαλλέργα παραμένουν ακαλλιέργητα, γιατί ο κάτοχος έχει αποβιώσει προ πολλών 

ετών, ενώ και στις δύο περιπτώσεις συγγενείς των κατόχων της γης που παραμένουν στην 

Ελλάδα ζητούν την κληρονομική μεταβίβαση των κτημάτων.247   

 Αν και δεν έχουμε στη διάθεσή μας ακριβή στοιχεία, φαίνεται ότι από το 1830 και 

μετά πολλοί πρόσφυγες της Επανάστασης επιστρέφουν στην Κρήτη. Αρκετοί από αυτούς 

βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και ζητούν την πληρωμή των ναύλων τους από τη διοίκηση, 

με τον όρο να πληρώσουν το χρέος τους μετά την επιστροφή των περιουσιών τους. Τον 

Ιούλιο του 1832 ο Μαθιός Μουράκης από χωριό του Ρεθύμνου αφήνει τη σύζυγο και τα 

παιδιά του ενέχυρο (rehin) στον πλοίαρχο, προκειμένου να βρει χρήματα για να πληρώσει 

τα ναύλα της οικογένειας, ενώ η διοίκηση διαπιστώνει ότι πολλοί πρόσφυγες είναι σε αυτή, 

αν όχι σε χειρότερη, κατάσταση.248 Οι αφίξεις φυγάδων στα λιμάνια φαίνεται ότι είναι 

συχνές και, δεδομένων των νέων υγειονομικών κανονισμών που έχουν θεσμοθετηθεί στο 

νησί, συνάγεται πως θα πρέπει σε αυτά να επικρατεί διαρκής κίνηση. Σύμφωνα με τη 

διοίκηση, μόνο το Σεπτέμβριο του 1832 προσέγγισαν το λιμάνι των Χανίων 43 πλοία με 

280 επιβάτες εκ των οποίων τα δύο τρίτα φυγάδες της Επανάστασης.249  

 Από αυτούς, όσοι έχουν ελληνικά διαβατήρια δέχονται ισχυρή πίεση από τη 

διοίκηση προκειμένου είτε να φύγουν από την Κρήτη είτε να μείνουν ως φορολογούμενοι 

                                                                                                                                                                               
προσφύγων, στρέμματα και περιγραφή θέσης των κτημάτων που έλαβαν σε χωριά της επαρχίας Αργολίδας, 1836-1838, 
κ.ά.  
245 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1214, Νομαρχία Αρκαδίας, Επιστολή Οικονομικού Επιτρόπου 
Μαντινείας προς Γραμματεία των Οικονομικών, 4 Νοεμβρίου 1836. Παρόμοια παράπονα είχαν διατυπωθεί το 1835 
από τον Νομάρχη Αργολίδας-Κορινθίας. Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1182, 
Νομαρχία Αργολιδοκορινθίας, Αναφορά Νομάρχη Αργολίδας-Κορινθίας προς τη Γραμματεία των Εσωτερικών, 9 
Νοεμβρίου 1835. 
246 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1340, Νόμοι-Διατάγματα-Εγκύκλιοι, Εγκύκλιος της 
Γραμματείας των Οικονομικών, 22 Οκτωβρίου 1836. 
247 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Εθνικών Κτημάτων, φάκ. 1340, Νόμοι-Διατάγματα-Εγκύκλιοι, Αναφορά της 
Διοίκησης Αργολίδας προς τον Οικονομικό Επίτροπο Ναυπλίου, 28 Οκτωβρίου 1839. 
248 Β.Γ., 12 Αυγούστου 1832, φ. 68. 
249 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1832, φ. 75. 
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οθωμανοί υπήκοοι πληρώνοντας το χαράτσι.250 Είναι χαρακτηριστικό ότι το ζήτημα της 

μεταχείρισής τους από τη διοίκηση κυριαρχεί κατά τα χρόνια αυτά στα σχετικά με την 

Κρήτη αρχεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το 1834 η διοίκηση του νησιού 

θέτει εικοσαήμερη προθεσμία στους κατόχους ελληνικών διαβατηρίων που ζουν σε χωριά 

του νησιού να επιλέξουν ανάμεσα στο να φύγουν, πουλώντας τις περιουσίες τους, και το να 

μείνουν ως οθωμανοί υπήκοοι πληρώνοντας τον κεφαλικό φόρο.251 Αυτό προκάλεσε τη 

διαμαρτυρία των ελληνικών προξενικών αρχών με αποτέλεσμα ο Μουσταφά Πασά να δώσει 

περαιτέρω μικρές παρατάσεις στην προθεσμία μέχρις ότου λάβει διευκρινίσεις από το 

Κάιρο περί του πρακτέου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έπαψαν καθ’ όλο αυτό το διάστημα 

οι πιέσεις που ασκούσαν οι αρχές στους έλληνες ιδιοκτήτες στην ύπαιθρο χώρα.252 Ένας 

ακόμα τρόπος για να αποθαρρύνουν οι αρχές τη διεκδίκηση περιουσιών από κατόχους 

ελληνικών διαβατηρίων ήταν η μη αποδοχή πληρεξούσιων επιτρόπων, αλλά η υποχρεωτική 

παρουσία των ίδιων των ιδιοκτητών της γης στο νησί προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεσή 

τους.253  

 Αν για τους κατέχοντες ελληνικά διαβατήρια η διοίκηση αποδεικνυόταν μάλλον 

αφιλόξενη, για τους φυγάδες οι οποίοι αποφάσισαν να γυρίσουν στο νησί ως υπήκοοι του 

πασά το κράτος φαίνεται ότι τήρησε την υπόσχεσή του και τους επέστρεψε de jure περιουσίες 

και υποστατικά.254 Μάλιστα, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις η διοίκηση έντεχνα φρόντιζε να 

δημοσιοποιεί την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων στον πρώην φυγάδα μέσα από το 

επίσημο έντυπό της, προκειμένου οι υποθέσεις αυτές να διαβαστούν από τους πολιτικούς και 

διπλωματικούς εκπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων για λόγους διεθνούς εικόνας της 

                                                             
250 Αυτή η στάση της διοίκησης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις εντός του ελληνικού κράτους. 
Ενδεικτικά τον Ιανουάριο του 1836 η εφημερίδα Αθηνά αναφέρει για τον πασά: Με μύριους τρόπους εμποδίζει 
την μετάβασιν Κρητών εις την Ελλάδα, αφού εδήμευσεν όλας τας ιδιοκτησίας των Ελλήνων Κρητών, και δε θέλει να τους 
τα παραχωρήσει, αν πρώτον δεν τους κάμει ραγιάδες, αφού αφήνει να τους δολοφονούν δεν τους δέχεται εις την Κρήτην 
και τέλος μέχρι τούδε ενώ δεν εμπορούν ουδέ από τα φρούρια να εξέλθουν, διότι ίσως φοβείται η πολιτισμένη αύτη 
Κυβέρνησις ότι μόνον η θέα των ελευθέρων Κρητών Ελλήνων εξυπνά το φιλελεύθερο των Κρητών πνεύμα. Βλ. Αθηνά, 
4 Ιανουαρίου 1836, φ. 300. 
251 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά Έλληνα Προξένου προς Γραμματεία 
Εξωτερικών, 20 Ιουνίου 1834· Έγγραφο Μουσταφά Πασά προς Έλληνα Πρόξενο, 14 Ιανουαρίου 1834/15 Ραμαζάν 
1249. 
252 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά Έλληνα Προξένου στα Χανιά προς Έλληνα 
Πρόξενο στην Αίγυπτο, 18 Ιουλίου 1834.  
253 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο εις Κρήτην (Χανιά), Αναφορά Έλληνα Προξένου προς Γραμματεία 
Εξωτερικών, 22 Νοεμβρίου/4 Δεκεμβρίου 1835. 
254 Οι επιστροφές δημευθεισών περιουσιών στους δικαιούχους αφορούν μεν ως επί το πλείστον φυγάδες της 
Επανάστασης, ωστόσο την περίοδο αυτή σημειώνονται και επιστροφές δημευμένων περιουσιών σε ανθρώπους 
που είχαν μετοικήσει από το νησί για άλλους λόγους, ακόμα και πολλά χρόνια νωρίτερα. Αυτές οι περιουσίες 
είχαν περιέλθει κατά την πολυετή απουσία των ιδιοκτητών τους στην κατοχή κληρονόμων και μετά από το 
θάνατο των τελευταίων έγιναν κρατική περιουσία την οποία ζητούν να λάβουν εκ νέου οι αρχικοί δικαιούχοι. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι υποθέσεις γέροντα που είχε εγκατασταθεί στην Έφεσο κατά τον 
18ο αιώνα και μοναχού που διαπιστώνεται το 1833 ότι για 40 χρόνια μονάζει στο Άγιο Όρος. Βλ. Β.Γ., 19 
Αυγούστου 1833, φ. 105. 
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εξουσίας του Μεχμέτ Αλί. Τέτοιες υποθέσεις συναντάμε από τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας. Στις αρχές του 1831 ο Εμμανουήλ Λιγοδάκης από το χωριό Κεφαλάς Χανίων 

απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων ισχυριζόμενος ότι προ της Επαναστάσεως κατείχε 

περιουσία στο χωριό Δαράτσος (kable’l-tuğyan Daraco karyesinde bir mikdar emlaki olub). 

Επειδή η περιουσία αυτή -γη και οικία- περιήλθε στην κατοχή του κράτους (miri canibinden 

mazbut olduğundan), ο Λιγοδάκης ζήτησε να του επιστραφεί παρά το γεγονός ότι δεν ήταν 

καταγεγραμμένη στο κατάστιχο των δημευθεισών περιουσιών των επαναστατών. Το 

συμβούλιο έκανε δεκτή γραπτή βεβαίωση των κατοίκων που πιστοποιούσαν τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώματα του αιτούντος σε ένα σπίτι και 34 ελιές και ενέκρινε την επιστροφή της 

περιουσίας του.255  

 Τον Αύγουστο του 1832 δυο χριστιανές με το όνομα Μαρία από τα χωριά Γαλατά 

και Κυρτομάδω Χανίων επιστρέφουν από τα νησιά του Αιγαίου όπου είχαν βρει καταφύγιο 

και διεκδικούν τις περιουσίες τους απευθυνόμενες στο Συμβούλιο Χανίων. Οι αρχές 

λαμβάνοντας υπόψη και τις μαρτυρίες των συγχωριανών τους (kura-ı mezkûre ahalisinden sual 

olunub) επιδίκασαν την επιστροφή 41 και 74 ριζών ελιών αντίστοιχα στις δύο γυναίκες, ενώ 

διατάχτηκε να διαγραφούν τα κτήματα αυτά από τα κατάστιχα της δημόσιας περιουσίας.256 

Η διαδικασία που ακολουθούνταν ως προς την επιστροφή των περιουσιών των προσφύγων 

είχε ως εξής: Οι δικαιούχοι απευθύνονταν στο συμβούλιο της περιοχής όπου βρισκόταν η 

περιουσία τους, ζητώντας αυτή να τους αποδοθεί. Αν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες της 

περιουσίας είχαν πεθάνει και προσέρχονταν οι κληρονόμοι τους, το συμβούλιο τους 

παρέπεμπε συνήθως στο ιεροδικείο προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι είναι οι πραγματικοί ή 

οι μόνοι κληρονόμοι, με βάση κυρίως μαρτυρίες μουσουλμάνων, σπανιότερα χριστιανών,257 

αλλά και για να διανεμηθούν τα κληρονομικά μερίδια με βάση το ισλαμικό δίκαιο.258 

Κάποιες φορές και τα ίδια τα συμβούλια μπορούσαν να αποδεχτούν μαρτυρίες τρίτων, που 

                                                             
255 Β.Γ., 26 Φεβρουαρίου 1831, φ. 10. 
256 Β.Γ., 12 Αυγούστου 1832, φ. 68.  
257 Τον Μάρτιο του 1833 η Μαρία από το χωριό Λουτράκι επιχειρεί να αποδείξει ότι είναι η χήρα του 
Αντώνη και η κληρονόμος της δημευμένης περιουσίας του (miri içün mukataat nazırı İbrahim Ağa zabt eder) 
μαζί με τα παιδιά της, από τα οποία ένα έχει εξισλαμιστεί. Στο ιεροδικείο προσέρχονται ως μάρτυρες δύο 
χριστιανοί, ο Φράγκος γιος του Μιχάλη και ο Νικολής γιος του Αντώνη, και πιστοποιούν τη συγγένεια 
(mersumenin davasına mutabık beyyine taleb olundukda İfranka veled-i Mihali ve Nikoli veled-i Anton haziran olub 
istişhad olunduklarında fi'l-hakika müdde'i-i mersume mürd olan Anton zimminin zevcesi olduğunu ve nev müslim Şakir 
sulbi oğlu olduğunu ve İflori ve İzmaragdi ve Vitorya sulbiye kızları olduklarını dahi bizler bilüriz). Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 49, 
σ. 76. 
258 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμβούλια παρέπεμπαν απευθείας στα ιεροδικεία και κληρονομικές 
υποθέσεις άσχετες με το ζήτημα της επιστροφής των δημευθεισών περιουσιών στους φυγάδες. Φαίνεται ότι 
την περίοδο αυτή αρκετοί, παρακινούμενοι από τη διαδικασία επιστροφής των περιουσιών από τη διοίκηση, 
απευθύνονται στα συμβούλια προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την καταπάτηση της περιουσίας τους από 
τρίτους ή για κληρονομικές διαφορές. Για τις εν λόγω υποθέσεις η διοίκηση γνωστοποιεί μέσα από την 
Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα την έχουν τα ιεροδικεία. Βλ Β.Γ., 26 Ιουλίου 1832, φ. 
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πιστοποιούσαν ότι οι αιτούντες ήταν πράγματι οι μόνοι κληρονόμοι των ιδιοκτητών, κατά 

συνέπεια δεν εμπλεκόταν το ιεροδικείο.259 Τέτοιες πρακτικές δεν είναι συχνές και μάλλον 

αποτελούν κατά περίπτωση αντιμετώπιση, αφού δεν έχει νομική βάση ή λογική άλλα 

κληρονομικά δικαιώματα να επικυρώνονται από το συμβούλιο και άλλα από το ιεροδικείο. 

Τις περισσότερες φορές ήταν το ιεροδικείο που αναλάμβανε να πιστοποιήσει τους 

κληρονόμους και να ορίσει τα περιουσιακά μερίδια. Το συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το 

σχετικό ιλάμ (απόφαση) του ιεροδικείου για κάθε υπόθεση που εξέταζε, ταύτιζε τα ονόματα 

και την περιουσία των αιτούντων με τα στοιχεία των καταστίχων των διοικητικών κτημάτων 

και επικύρωνε την επιστροφή της δημευμένης περιουσίας, εκδίδοντας τα σχετικά έγγραφα. 

Οι αποφάσεις μεταβίβασης, αφού λάβουν την τελική έγκριση από τον Μουσταφά Πασά, 

κοινοποιούνται στους υπεύθυνους των κρατικών γαιών (mukata'at nazırı), οι οποίοι 

αποτελούν τον τελικό κρίκο της όλης διαδικασίας. Η περιουσία διαγράφεται από τα 

κατάστιχα της κρατικής γης και στον δικαιούχο παραχωρείται σχετικό αποδεικτικό 

έγγραφο, προκειμένου τα ιδιοκτησιακά δικαιώματά του να μην αμφισβητηθούν. Αν η 

δημευθείσα περιουσία είχε αγοραστεί στο μεταξύ από άλλον, ο δικαιούχος φυγάς μπορούσε 

να την εξαγοράσει καταβάλλοντας το ποσό που ο αγοραστής ξόδεψε για να την αποκτήσει. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση της Σοφούλας από το Κάτω Χωριό της 

επαρχίας Ιεράπετρας που το Σεπτέμβριο του 1832 απευθύνεται στο ιεροδικείο για την 

περιουσία του άνδρα της Νικόλα και του αδελφού του Γιώργη. Μέρος της περιουσίας αυτής 

είχε στο μεταξύ πωληθεί για 200 γρόσια σε έναν μουσουλμάνο της περιοχής, αφού πρώτα 

είχε δημευτεί ως περιουσία φυγάδων (eğerci emlak-i mezkûr mürd olan Yorgi zimminin olub ancak 

tuğyan hasebiyle mersum diyar-ı ahara firar idüb emlaki taraf-ı miriyye 'aid ve raci’ olmağla akdem 

miriyye memur Hacegândan Kâmil Efendi emlak-i mezkûru bana iki yüz kuruşa bey’ idüb).260 Η 

περιουσία εν τέλει μεταβιβάστηκε στη Σοφούλα, αφού πλήρωσε την αξία του μεριδίου που 

είχε πωληθεί. Αναλόγως, τον Οκτώβριο του 1833 ο Βασίλης Ντακάκης από το Λουτράκι 

Μαλεβιζίου ζητάει να εξαγοράσει από τον Μεχμέτ Αγά Χασάνογλου το μερίδιο που του 

                                                                                                                                                                               
66· Β.Γ., 4 Αυγούστου 1832, φ. 67· Β.Γ., 21 Αυγούστου 1832, φ. 69· Β.Γ., 15 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 72· Β.Γ., 
13 Οκτωβρίου 1832, φ. 76 κ.ά. 
259 Το Δεκέμβριο του 1832, για παράδειγμα, η ανιψιά του θανόντος κατά την Επανάσταση Δασκαλογιάννη 
από το χωριό Σίβα Μαλεβιζίου, Κατερίνα, ζητάει δια του επιτρόπου συζύγου της να της παραχωρηθούν μία 
κατοικία, ένα αμπέλι πέντε εργατών, ένα χωράφι πέντε μουζουριών και 50 ελαιόδεντρα. Το Συμβούλιο 
Ηρακλείου δέχτηκε τη μαρτυρία του συζύγου ότι ο Δασκαλογιάννης δεν έχει άλλους νόμιμους κληρονόμους 
πέραν της Κατερίνας (mersume Katerina'dan başka varisi olmadığını mersum ifade etmiş) και μεταβιβάζει τα 
περιουσιακά στοιχεία, διαγράφοντάς τα από το κατάστιχο των δημευθεισών περιουσιών, χωρίς η υπόθεση να 
εξεταστεί από το ιεροδικείο. Β.Γ., 14 Ιανουαρίου 1833, φ. 84. Πρόκειται για τον καταγεγραμμένο στον 
«Κώδικα των Θυσιών» Γιάννη Δασκάλου. Η περιουσία που αναγράφεται στο κατάστιχο συμπίπτει ως προς όλα 
τα στοιχεία πλην της παραγωγικής ικανότητας του χωραφιού, η οποία σημειώνεται ότι είναι 15 μουζούρια. Βλ. 
Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 66-67. 
260 Τ.Α.Η., αρ. 50, σ. 15. 
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αναλογεί από το χωράφι του πατέρα του Μανόλη, το οποίο είχε πωληθεί ως δημευθέν προς 

625 γρόσια στον παραπάνω μουσουλμάνο. Σημειωτέον ότι στο μεταξύ ο αδερφός του 

Βασίλη, Γιάννης, είχε ήδη αγοράσει το δικό του μισό μερίδιο από την εν λόγω γη. Οι δύο 

πλευρές κατέθεσαν στο Συμβούλιο Ηρακλείου τα σχετικά έγγραφα της αγοραπωλησίας και 

έτσι ο Βασίλης εξαγόρασε το δικό του μερίδιο προς 312 γρόσια και 20 παράδες, αφού 

πιστοποιήθηκε από το ιεροδικείο η συγγένεια των δύο φυγάδων.261   

Ένα ζήτημα που προέκυψε στο πλαίσιο των αγοραπωλησιών μεταξύ ιδιωτών ήταν 

ποιος θα επιβαρυνθεί τα χρήματα που είχαν ξοδευτεί για τις επιδιορθώσεις αυτών των 

σπιτιών, τα οποία ως επί το πλείστον ήταν ερειπωμένα και οι πρώτοι αγοραστές τους είχαν 

ξοδέψει πολλά χρήματα για να τα ανακαινίσουν. Το Σεπτέμβριο του 1832 η διοίκηση 

διαπιστώνει ότι παλαιοί και νέοι ιδιοκτήτες επιδίδονται σε έναν ιδιότυπο αγώνα 

καθυστέρησης που ζημιώνει αμφότερους, αφού οι πρώτοι δεν ανακαινίζουν πια τα σπίτια, 

αναμένοντας αυτά να αποδοθούν στους πρώην ιδιοκτήτες που φτάνουν στο νησί, ενώ οι 

δεύτεροι καθυστερούν τη διεκδίκησή τους με την ελπίδα ότι δεν θα επωμιστούν εκείνοι τις 

αναγκαίες επιδιορθώσεις. Οι αρχές αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα τεχνάσματα πλήττουν 

οικονομικά περισσότερο από όλους την ίδια, αφού η εγκατάλειψη των σπιτιών συνεπαγόταν 

γενικότερη αναστάτωση και άρα ίσως εγκατάλειψη των φορολογικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Έτσι, οι αρχές αποφασίζουν να δώσουν μια σολομώντεια λύση: οι νέοι 

ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν στους παλιούς -σε όσους δηλαδή αγόρασαν από το 

κράτος- εκτός από τα χρήματα που οι τελευταίοι είχαν πληρώσει για να αγοράσουν την 

περιουσία από το δημόσιο, το ποσό των εξόδων ανακαίνισης κατά το ήμισυ, αν αυτές έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Σεπτέμβριου του 1832, και καθ’ ολοκληρίαν, αν αυτές 

έχουν πραγματοποιηθεί μετά από αυτό το χρονικό σημείο.262 Τον Απρίλιο του 1833, για 

παράδειγμα, η φυγάς Αναστασία Καλαϊτζοπούλα διεκδίκησε το σπίτι της από τη Ραμπιά, η 

οποία το είχε αγοράσει ως δημευθέν. Το σπίτι επεστράφη στην Αναστασία, αφού αυτή 

πλήρωσε στη Ραμπιά 150 γρόσια για την αγορά και 30 γρόσια για τα έξοδα που η τελευταία 

είχε κάνει για αυτό καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου που το κατείχε.263 

                                                             
261 Β.Γ., 18 Νοεμβρίου 1833, φ. 115. Πρόκειται για την πατρική περιουσία του καταγεγραμμένου στον 
«Κώδικα των Θυσιών» ως Μανόλη Ντάκου από το χωριό Λουτράκι. Το εν λόγω χωράφι έχει καταγραφεί και 
στις πωλήσεις των δημευθέντων κτημάτων (το όνομα του ιδιοκτήτη έχει εσφαλμένως αναγνωστεί κατά τη 
μετάφραση ως Μανόλης Ραφάκης αντί του ορθού Μανόλης Ντακάκης). Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο 
Κώδικας των Θυσιών, 48-49, 256-257. 
262 Β.Γ., 22 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 73. 
263 Β.Γ, 30 Μαΐου 1833, φ. 96. Πρόκειται πιθανότατα για την οικία στη συνοικία Χατζί Αλί Πασά του 
Ηρακλείου που ανήκε σύμφωνα με τον «Κώδικα των Θυσιών» στην Αναστάσω Καλαϊτζή (αποδόθηκε εκ 
παρερμηνείας ως Αναστάσος Καλαϊτζής στη μετάφραση) και πωλήθηκε σε κάποιον Κοβαμί Μεχμέτ Μπεσέ 
έναντι 150 γροσίων. Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 242-243. 
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 Κατά τη διαδικασία που ακολουθείται μετά από κάθε αίτημα επιστροφής 

περιουσίας, οι αρχές επιχειρούν να ταυτίσουν το όνομα και το χωριό του αιτούντος με τα 

στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα κατάστιχα δημευθεισών περιουσιών, όπως ο 

λεγόμενος «Κώδικας των Θυσιών» για τις περιοχές της ανατολικής Κρήτης. Μάλιστα η 

διοίκηση, προκειμένου να διορθώσει τυχόν λάθη και να συμπληρώσει παραλείψεις των 

καταστίχων αυτών, πραγματοποίησε το 1832 νέα καταγραφή κτημάτων και ιδιοκτητών, την 

οποία επίσης λαμβάνει υπόψη. Κάποιες μάλιστα φορές οι αρχές έρχονται αντιμέτωπες με 

λανθασμένες καταγραφές στα κατάστιχα των περιουσιών που κατασχέθηκαν κατά την 

Επανάσταση. Τον Ιανουάριο του 1833 προσέρχεται στο Συμβούλιο Ηρακλείου κάποιος 

Σταμάτης Αλεξάκης από το χωριό Κεράσα Μαλεβιζίου ζητώντας να αποδοθεί η περιουσία 

του κατά την Επανάσταση θανόντος Γιώργου Πετράκη στις δυο του κόρες, τη Χριστίνα και 

τη Μαρία, των οποίων είχε την κηδεμονία αυτός και η μητέρα τους Ελίνα με την οποία ο 

Σταμάτης είχε στο μεταξύ παντρευτεί. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι το 

όνομα του Πετράκη ήταν καταγεγραμμένο εκ παραδρομής (galat olarak) στο κατάστιχο των 

δημευθεισών περιουσιών ως Μαριάτης,264 ενώ παράλληλα δεν υπήρχε βεβαιότητα ότι οι δύο 

αυτές κοπέλες ήταν πραγματικά κόρες του (müteveffa-ı mersumun evladları olub olmadığı 

nama'lum idüğini ağa-ı mumaileyh bildirmiş). Το συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη 

γνωμοδότηση του ιεροδικείου του Ηρακλείου για το αν τα δύο κορίτσια είναι οι νόμιμες 

κληρονόμοι του ιδιοκτήτη και μετά από τη θετική εισήγηση του τελευταίου αποφασίστηκε 

να τους παραχωρηθούν ένα σπίτι, ένα αμπέλι 20 εργατών, ένα χωράφι δέκα μουζουριών και 

40 ελαιόδεντρα.265 Η υπόθεση συναντάται πράγματι στα ιεροδικαστικά κατάστιχα της 

εποχής, όπου ο εν λόγω Σταμάτης ως πατριός (üvey babaları) και πληρεξούσιος (vekil) των 

δύο κοριτσιών, αλλά και της χήρας του Πετράκη, με τη μαρτυρία δύο αξιόπιστων 

μουσουλμάνων αποδεικνύει ότι αυτές αποτελούν τις νόμιμες κληρονόμους του νεκρού 

(ahrar-ı rical-ı müsliminden Hüseyin bin Mustafa ve Hüseyin bin Abdullah namun meclis-i şer'de 

hazıran olub istişhad olduklarında fi'l-hakika İstamati-i mersumun mevkulları-ı mersuman Maria ve 

Hıristina nasraniyeler halik-i mersum Betraki Yorgi zimminin sulbiye kızları ve Elina nasraniye dahi 

zevcesi olduklarını bizler bilüriz).266 Είναι επίσης σαφές ότι, κάθε φορά που ως κληρονόμος 

παρουσιαζόταν κάποιος ανήλικος, οριζόταν επίτροπος μέχρι αυτός να ενηλικιωθεί.267 Οι 

                                                             
264 Πράγματι μετά από αντιπαραβολή με τον «Κώδικα των Θυσιών» διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω περιουσία 
είναι καταγεγραμμένη στο όνομα Γιώργης Μαργέτης από το ίδιο χωριό, για τον οποίο υπάρχει και η σημείωση 
firar (φυγάς). Στις αρχές του 1833 ο Μαργέτης (Πετράκης) φέρεται νεκρός, ωστόσο δεν είναι σαφές αν πέθανε 
στην Eπανάσταση ή μετά τη φυγή του. Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 66-67. 
265 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
266 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 23. 
267 Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 1833 η Γαρυφαλλιά Δημήτραινα από το χωριό Κάτω Ασίτες Μαλεβιζίου 
ζητάει να της παραχωρηθεί η δημευμένη περιουσία του νεκρού Αντώνη Σπυριδάκη της οποίας δικαιούχος 
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μαρτυρίες μουσουλμάνων είναι αρκετά συνηθισμένες στις υποθέσεις αυτές, προκειμένου να 

αποδειχθεί με τον τρόπο αυτό η γνησιότητα των κληρονόμων ενός φυγά. Η υπόθεση 

καταγράφεται στον ιεροδικαστικό κώδικα στις 24 Σαμπάν 1248 (16 Ιανουαρίου 1833) και 

δύο μόλις ημέρες αργότερα δημοσιεύεται στο κρατικό έντυπο η σχετική απόφαση του 

συμβουλίου, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η όλη διαδικασία ακολουθούσε 

ταχείς ρυθμούς.   

Παρά τους ταχείς ρυθμούς, η διοίκηση επιθυμεί η όλη διαδικασία να 

πραγματοποιείται σωστά. Ενδεικτική της προσοχής που έδειχναν οι αρχές είναι η υπόθεση 

της Αννεζίνας Περδικοπούλας που το Φεβρουάριο του 1833 ζητά να παραχωρηθεί η 

περιουσία του συζύγου της Κωνσταντή Κοζενάκη από το χωριό Βούτες Μαλεβιζίου στα 

τρία παιδιά της, τον Νικολή, τη Μαρούλα και την Ελένη. Η τελευταία δεν μπόρεσε να 

προσέλθει στο συμβούλιο λόγω ασθενείας και η διοίκηση, αφού πρώτα πιστοποιήθηκε από 

μάρτυρες ότι πίσω από την απουσία της Ελένης δεν λανθάνει απάτη, διαπίστωσε αφενός ότι 

στο όνομα του πατέρα υπάρχει περιουσία στο κατάστιχο περιουσιών των φυγάδων (Kozenaki 

Kostandi isminde Hacegân Kâmil Efendi'nin tahrir eylediği firarın emlak defterinde mukayyed idüği) 

και αφετέρου ότι ο ίδιος έχει πεθάνει και ότι έχει τρία παιδιά εν ζωή (müteveffa-ı mezburun 

Nikoli ve Marula ve Eleniya isimlerde üç evladı hayatda olub karyelerinde sakin oldukları tahkik 

olunduğunu ağa-ı mumaileyh i'lam ile bildirmiş). Κατόπιν τούτου η διοίκηση παραχώρησε στα 

παιδιά του Κωνσταντή ένα σπίτι, έναν αμπελώνα τριών εργατών, έξι ρίζες ελιές και ένα 

χωράφι δύο μουζουριών.268 

Σε μια άλλη περίπτωση, το Μάρτιο του 1833 ο Αντώνης Γαβιώτης προσέρχεται στο 

Συμβούλιο Ηρακλείου ως νόμιμος κληρονόμος του αδελφού του Μανόλη Γαβιώτη, ο 

οποίος πέθανε εις τα ξένα (diyar-ı aharda vefat olmuş), και ζητάει να του παραχωρηθεί η 

περιουσία του που αποτελείται από δύο σπίτια, ένα αμπέλι δύο εργατών, εννέα ελιές και ένα 

                                                                                                                                                                               
ήταν ο επίσης νεκρός αδελφός του και σύζυγος της Δημήτρης Σπυριδάκης. Η Γαρυφαλλιά είχε από το γάμο 
της ένα δωδεκάχρονο αγόρι και το Συμβούλιο Ηρακλείου παρέπεμψε την υπόθεση στο ιεροδικείο της πόλης 
προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος διανομής της εν λόγω περιουσίας, που αποτελείτο από ένα σπίτι, ένα 
χωράφι, ένα αμπέλι δύο εργατών και τρεις ελιές. Στο ιεροδικείο Ηρακλείου πραγματοποιείται η εκτίμηση των 
περιουσιών των νεκρών, τόσο του Αντώνη όσο και του Δημήτρη, και αναγνωρίζονται οι δύο κληρονόμοι τους  
(bundan akdem mürd olan Anton nam halikin varisi li-ebeveyn karındaşı Dimitri’ye münhasıre olub kable'l-kısme Dimitri 
dahi mürd olub varisi zevcesi-i mersume Garufalya ile sulbi sagir oğlu Manoli). Το ιεροδικείο επιδικάζει το ένα όγδοο 
στη Γαρυφαλλιά και τα επτά όγδοα στο γιο της Μανόλη, ενώ η γυναίκα ορίστηκε ταυτόχρονα επίτροπος του 
παιδιού μέχρι αυτό να ενηλικιωθεί (vasi nasb olunan validesi Garufalya). Ο Αντώνης Σπυριδάκης καταγράφεται 
με το όνομα αυτό στον «Κώδικα των Θυσιών». Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 64-
65· Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 23. 
268 Β.Γ,. 4 Μαρτίου 1833, φ. 89. Πρόκειται για τον εκ παραδρομής καταγεγραμμένο στον «Κώδικα των 
Θυσιών» ως Κωνσταντή Κοζεβάκη, για τον οποίον επίσης εσφαλμένως υπάρχει η ένδειξη φυγάς (firar), ενώ ρητώς 
στην υπόθεση αναφέρεται ότι ο εν λόγω είναι νεκρός (müteveffa). Τα περιουσιακά του στοιχεία στον Κώδικα 
ταυτίζονται με αυτά της παραχώρησης. Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 50-51. 
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χωράφι οκτώ μουζουριών στο χωριό Μαγαρικάρι της επαρχίας Πυργιώτισσας.269 Αφού 

πιστοποίησε την περιουσία και τον θάνατο του Μανόλη Γαβιώτη, το συμβούλιο διαπίστωσε 

ότι ο Αντώνης είχε μια αδελφή με το όνομα Βικτορία η οποία διέμενε στο Τυμπάκι, την 

οποία ο αιτών δεν φαίνεται να είχε αναφέρει εξαρχής. Έτσι, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο 

ιεροδικείο Ηρακλείου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα δύο αυτά αδέλφια είναι οι 

μοναδικοί κληρονόμοι του θανόντος.270 Εκεί ο Αντώνης Γαβιώτης δήλωσε ότι η περιουσία 

του αδελφού του πέρασε στην κατοχή του δημοσίου (Manoli Gavyoti halikin terekesi bana ve 

kız karındaşım Vitoriya nasraniyeye isabet eder iken tereke-i mersumu mumaileyh miri içün zabt 

itmekle eylediğinde) και με τις μαρτυρίες δύο μουσουλμάνων πιστοποιήθηκε ότι αυτός και η 

αδελφή του είναι αδέρφια του θανόντος Μανόλη.271  

Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν τα περιουσιακά μερίδια των αγνοουμένων 

και των αιχμαλώτων, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί χριστιανοί της Κρήτης 

βρίσκονταν ως δούλοι στην Αίγυπτο και σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, ενώ η τύχη 

άλλων αγνοούνταν. Το 1833 μάρτυρες επιβεβαιώνουν στο ιεροδικείο του Ηρακλείου ότι η 

Φωτεινή από το χωριό Αχλάδια Μαλεβιζίου είναι κόρη του νεκρού Ζαχαρία. Η ίδια 

δήλωσε ότι, μαζί με την αγνοούμενη αδελφή της (kızkarındaşım Marya gaybe olub), ήταν οι 

μοναδικές κληρονόμοι της δημευμένης πατρικής περιουσίας τους. Φαίνεται πως τα μερίδια 

των περιουσιών των αγνοουμένων που είχαν κατασχεθεί -και δεν είχαν στο μεταξύ πωληθεί- 

παρέμεναν στην κατοχή του δημοσίου. Το ιεροδικείο επιδίκασε μεν την πατρική περιουσία 

κατά το ήμισυ σε κάθε μια από τις δύο αδελφές (Zahari zimminin cümle emlakinden nısfı 

müddeiye-i mersume Fotino tasarrufuna ve diğer nısfı uhra dahi kızkarındaşı Marya'nın zabt ve 

tasarrufuna), ωστόσο το κράτος κράτησε το μερίδιο της Μαρίας μέχρι τυχόν να εμφανιστεί 

(Marya gaybe olmağla hissesini miriyye memuru mumaileyh İbrahim Ağa'nın zabt ve tasarrufuna).272 

Το ίδιο συνέβη τον Μάρτιο του 1834, όταν ένας εξισλαμισμένος άνδρας προσήλθε στο 

ιεροδικείο προκειμένου να διανεμηθεί η κληρονομιά του νεκρού πατέρα του Αναστάση 

ανάμεσα σε αυτόν και τα δύο του αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων, ο Μανώλης, βρισκόταν 

υπό βρετανική προστασία (İngiliz himayesinde olan), ενώ ο άλλος, ο Γιάννης, ήταν 

αγνοούμενος (gayb 'ane'l-beled).273 Η ίδια διαδικασία φαίνεται να ακολουθείται και σε 

περιπτώσεις αιχμαλώτων. Το ιεροδικείο επιδικάζει τη διανομή των μεριδίων, αλλά η 

περιουσία παραμένει στο κράτος μέχρι να εμφανιστεί ο δικαιούχος. Τον Μάρτιο του 1834 

                                                             
269 Πρόκειται για την περιουσία του Μανόλη Γαμπιώτη, όπως είναι καταγεγραμμένος στον «Κώδικα των 
Θυσιών». Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 104-105. 
270 Β.Γ., 29 Απριλίου 1833, φ. 94.  
271 Η υπόθεση καταγράφηκε στο ιεροδικαστικό κατάστιχο στις 21 Σεβάλ 1248 και μετά από λίγες ημέρες η 
υπόθεση δημοσιεύεται στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 59, σ. 65. 
272 Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 12. 
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το ιεροδικείο Ηρακλείου πραγματοποιεί τη διανομή των κληρονομικών μεριδίων μιας 

χριστιανής από το χωριό Σκοτεινό της επαρχίας Πεδιάδας. Η περιουσία μοιράζεται στο 

σύζυγο και στον γιο της, ωστόσο ο τελευταίος έχει ασπαστεί το ισλάμ και είναι αιχμάλωτος, 

οπότε το μερίδιό του περιέρχεται στο δημόσιο (ancak merkum Mustafa esir olduğundan hissesi 

beytülmala 'aid).274  

 Και ενώ η διοίκηση επιχειρεί να επαναφέρει την κανονικότητα στο νησί τονώνοντας 

τον πληθυσμό και την αγροτική παραγωγή, φαίνεται πως διάφοροι προκαλούσαν 

προσκόμματα στη διαδικασία της επιστροφής των περιουσιών. Το Μάρτιο του 1833 μια 

κοπέλα από ένα χωριό της Πεδιάδας απευθύνεται στο Συμβούλιο Ηρακλείου ισχυριζόμενη 

ότι οι επιστάτες (subaşı) των κρατικών κτημάτων επιχειρούν να της πάρουν την περιουσία. 

Δεν είναι σαφές ποιός ήταν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των επιστατών αυτών και αν αυτοί 

ήταν κρατικοί υπάλληλοι, μισθωτές ή ιδιώτες που βρίσκονταν στη δούλεψη των τελευταίων. 

Σύμφωνα με την αναφορά της γυναίκας, η περιουσία αυτή ανήκει στον πατέρα της, ο οποίος 

τη διεκδίκησε αφότου γύρισε στην Κρήτη, ενώ επί του παρόντος ο ίδιος είχε μεταβεί στην 

Πάρο προκειμένου να φροντίσει για την επάνοδο στο νησί των υπόλοιπων παιδιών του. 

Αφού επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της γυναίκας, το Συμβούλιο διέταξε τους επιστάτες να μην 

προβούν ξανά σε καμία ενόχληση αναφορικά με την συγκεκριμένη περιουσία.275 Δεν είναι η 

πρώτη φορά που κατά τα χρόνια αυτά οι χωρικοί κατηγορούν τους επιστάτες για 

αυθαιρεσία. Τον Οκτώβριο του 1833 οι επιστάτες εμποδίζουν έναν χριστιανό να 

καλλιεργήσει ένα αμπέλι που αγόρασε από έναν φυγάδα με ελληνικό διαβατήριο (patentalı) 

στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου,276 ενώ παρακάτω θα παρουσιάσουμε και άλλες περιπτώσεις 

αυθαιρεσιών από επιστάτες.277 Οι αρχές ασκούν μια πολιτική που προκαλεί αντιδράσεις σε 

ορισμένες ομάδες μουσουλμάνων που δυσκολεύονται να απαγκιστρωθούν από το πρόσφατο 

ancien régime βλέποντας τους καταφυγόντες στα νησιά του Αιγαίου και στον Μοριά 

χριστιανούς αποστάτες να επιστρέφουν στα χωριά τους και να καλλιεργούν τη γη. Αν και 

ορισμένοι επιστάτες θα επεδίωκαν έτσι και αλλιώς να αποσπάσουν χρήματα ή περιουσία 

από τους χωρικούς ανεξαρτήτως θρησκεύματος, οπωσδήποτε για κάποιους από αυτούς η 

                                                                                                                                                                               
273 Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 190· ομοίως Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 101· Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 76, 149, 122 κ.ά. 
274 Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 185. Άλλες φορές κληρονόμοι αγνοουμένων ή πρώην ιδιοκτητών που βρίσκονται εκτός 
Κρήτης -χωρίς πάντα να είναι γνωστό αν πρόκειται για φυγάδες- απευθύνονται στα συμβούλια, προκειμένου 
να τους εκχωρηθούν περιουσίες των τελευταίων. Η διοίκηση κινεί τη διαδικασία εκχώρησης τέτοιων 
περιουσιών προκειμένου αυτές να καλλιεργούνται και να αποδίδουν. Το Σεπτέμβριο του 1833 ο Αντώνης 
Πετρουλάκης από το Πατελάρι Χανίων ζητάει να του παραχωρηθεί η περιουσία του θείου του που βρίσκεται 
στην ξενιτιά (diyar-ı aharda bulunduğundan). Το Συμβούλιο Χανίων διαβιβάζει την υπόθεση στο ιεροδικείο της 
πόλης και η περιουσία εκχωρείται με χοτζέτι με τον όρο ότι η εκχώρηση ισχύει μέχρι να γυρίσει ο ιδιοκτήτης 
της. Βλ. Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1833, φ. 110. 
275 Β.Γ., 21  Ιουνίου 1833, φ. 99. 
276 Β.Γ., 18 Νοεμβρίου 1833, φ. 115. 
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διακήρυξη της διοίκησης περί ισότητας των δύο θρησκειών αποτελεί κενό γράμμα. Είναι 

λογικό ότι μια μερίδα μουσουλμάνων και θίγεται οικονομικά και πιθανόν θεωρεί ηθικά 

απαράδεκτη την επιστροφή των δημευθεισών περιουσιών σε πρώην αποστάτες που 

ξεσηκώθηκαν βίαια μόλις πριν από λίγα χρόνια εναντίον των αρχών.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν δημοσιεύονται όλες οι υποθέσεις επιστροφής 

περιουσιών στο κρατικό έντυπο, πιθανόν εξαιτίας του μεγάλου τους αριθμού. Την άνοιξη 

του 1833, για παράδειγμα, ο Μανόλης Παπαδάκης φαίνεται να διεκδικεί ως κληρονόμος 

την δημευμένη περιουσία του νεκρού Χατζηγιάννη.278 Ο Παπαδάκης πιστοποιεί με τις 

μαρτυρίες δύο μουσουλμάνων ότι ο πατέρας του Πέτρος και ο πατέρας του Χατζηγιάννη, 

παπά Μιχαήλ, ήταν αδέλφια (ahrar-ı rical-ı müsliminden İbrahim bin Mehmed ve Hüseyin bin 

Mehmed namun meclis-i şer'de hazıran olub istişhad olduklarında fi'l-hakika müdde'i-i mersum 

Manoli zimminin babası Petro ve halik-i mersum Hacıyani zimminin babası papa Mihail ile li-ebeveyn 

karındaşlar olduklarını bizler bilüriz),279 ωστόσο η υπόθεση δε δημοσιεύεται στο κρατικό 

έντυπο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και επειδή παρόμοιες υποθέσεις οδηγήθηκαν και 

κατέληξαν αποκλειστικά στο ιεροδικείο, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή των διοικητικών 

κρατικών αρχών, πέραν της αρχικής αίτησης των φυγάδων σε αυτά περί επιστροφής της 

περιουσίας τους. Το ίδιο συνέβη και με τους κληρονόμους του Νίκου Ματαλιώτη από το 

χωριό Νύβριτος που σκοτώθηκε στην Επανάσταση.280 Τέτοιες περιπτώσεις πιστοποίησης 

κληρονόμων και καταγραφής, εκτίμησης και διανομής περιουσιών συναντάμε συχνά στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα Ηρακλείου της εποχής και τις περισσότερες φορές οι περιουσίες 

ταυτίζονται με τις καταγεγραμμένες στον «Κώδικα των Θυσιών».281  

Οι ταυτίσεις αυτές, πέρα από τη συνεισφορά τους στην έρευνα, αποτελούν και δείκτη 

για το κατά πόσο διεξοδικά έγινε η όλη διαδικασία. Το Μάρτιο του 1833 ο Φανούρης 

Διδασκαλάκης απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων ζητώντας να επιστραφούν σε αυτόν 

οι δημευθείσες περιουσίες του πατέρα του Μιχελή Διδασκαλάκη και του εκ πατρός θείου 

του Αναγνώστη Διδασκαλάκη από το χωριό Καντί Τσιφλιγί της επαρχίας Καινούριου. Οι 

περιουσίες αυτές αφορούσαν η μεν πρώτη σε ένα σπίτι, ένα αμπέλι δύο εργατών, ένα χωράφι 

εννέα μουζουριών, έξι ελιές και μισό μερίδιο ελαιοτριβείου, η δε δεύτερη σε δύο σπίτια, ένα 

χωράφι δέκα μουζουριών και 58 ελαιόδεντρα.282 Κατόπιν αντιπαραβολής με τον «Κώδικα 

                                                                                                                                                                               
277 Β.Γ., 19 Μαρτίου 1831, φ. 12. 
278 Πρόκειται ενδεχομένως για τον καταγεγραμμένο με το ίδιο όνομα στον «Κώδικα των Θυσιών» κάτοικο 
του χωριού Μαγαρικάρι. Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 104-105. 
279 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 64. 
280 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 10-11· Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 130-131. 
281 Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 2, 10, 13, 14, 63, 84, 98 κ.ά.· Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 5, 9, 17 19, 21, 27, 56, 65, 128, 162, 168, 
175, 209, 210 κ.ά. 
282 Β.Γ., 10 Μαΐου 1833, φ. 95. 
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των Θυσιών» διαπιστώθηκε ότι πρόκειται αναμφίβολα για τις περιουσίες των Μιχελή 

Μαγάρη και Αναγνώστη Αναστάση από το χωριό Παναγιάσα της επαρχίας Καινούριου.283  

Τον Απρίλιο του 1833 η Κατερίνα Καβιαζοροπούλα από την Κεράσα Μαλεβιζίου 

ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη αδελφή και κληρονόμος του νεκρού της Επανάστασης Γιώργη 

Καβιαζορόπουλου. Το συμβούλιο διαπιστώνει ότι η περιουσία του εν λόγω είναι 

καταγεγραμμένη στο σχετικό κατάστιχο, ωστόσο μένει να αποδειχτεί ότι ο Γιώργης είναι 

πραγματικά νεκρός και ότι η Κατερίνα είναι η αδελφή του και η μοναδική του κληρονόμος. 

Η υπόθεση διαβιβάζεται στο ιεροδικείο Ηρακλείου και, μετά τη σχετική επιβεβαίωση του 

καδή ('ilam), το συμβούλιο παραχωρεί στην αδελφή του θανόντος ένα σπίτι, ένα χωράφι 

επτά μουζουριών, ένα αμπέλι έξι εργατών και 16 ελαιόδεντρα.284 Την υπόθεση τη συναντάμε 

και στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, όπου η Κατερίνα αποδεικνύει με μάρτυρες ότι είναι 

αδερφή του νεκρού (Yorgi veled-i Mihali Katerina ile li-ebeveyn karındaşlar olduklarını).285 

Αναλόγως, τον Οκτώβριο του 1833 ο Θοδωρής Συρετάκης από το χωριό Ατσιπάδες που 

βρισκόταν υπό την αγγλικήν σκέπην ζητάει μερίδιο από την κληρονομιά του πατέρα του.286 Ο 

Θοδωρής είχε τρία ακόμα αδέλφια στο νησί, εκ των οποίων ο ένας είχε εξισλαμισθεί και 

ενταχθεί σε στρατιωτικό σώμα στην Κρήτη. Η υπόθεση παραπέμπεται στο ιεροδικείο, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταγραφή, εκτίμηση της αξίας και διανομή των 

περιουσιακών στοιχείων.287 

 Οι επιστροφές περιουσιών δεν περιορίζονται στα χωριά του Ηρακλείου. Η διοίκηση 

προπαγανδίζει μέσω του κρατικού της εντύπου αντίστοιχες διαδικασίες στα χωριά του 

Ρεθύμνου και των Χανίων.288 Τον Οκτώβριο του 1833, για παράδειγμα, η Ευγενία και η 

Αργυρή από το χωριό Πηγή του Ρεθύμνου απευθύνονται στο συμβούλιο της πόλης 

ζητώντας να τους παραχωρηθεί η πατρική τους περιουσία, που είχε δημευθεί κατά τα 

χρόνια της Επανάστασης. Οι δύο γυναίκες απέδειξαν με μάρτυρες ότι μια τρίτη αδερφή 

                                                             
283 Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 128-129. Στην υπόθεση αυτή τόσο τα ονόματα όσο 
και η ονομασία του χωριού εκ πρώτης όψεως διαφέρουν. Ωστόσο, τα ονόματα αρκετές φορές αποδίδονται 
διαφορετικά από πηγή σε πηγή. Η σημείωση δίπλα στην ονομασία του χωριού θα μπορούσε, ακολουθώντας 
την ορθογραφία της λέξης kadı στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, να αποδοθεί ως han-ı kadı. Κατά συνέπεια  το 
τοπωνύμιο που στον «Κώδικα των Θυσιών» έχει αναγνωστεί ως «Χάνι Κάρες» πρέπει να διαβαστεί han-ı kadı. 
284 Ο νεκρός είναι κάποιος του οποίου το όνομα αποδίδεται ως Γιώργης Κολαδούρης (θεωρητικά ορθότερα 
Γιώργης Καβλαζόρης βάσει της ελληνικής απόδοσής του στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε) στη μετάφραση του 
«Κώδικα των Θυσιών» με τα ίδια ακριβώς περιουσιακά στοιχεία στο χωριό Κεράσα. Βλ. Δημητριάδης και 
Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 66-67· Β.Γ., 5 Ιουνίου 1833, φ. 97.  
285 Τ.Α.Η., αρ. 51, σ. 11. 
286 Β.Γ., 18 Νοεμβρίου 1833, φ. 115. 
287 Πρόκειται ίσως για την περιουσία του Δημήτρη Συρέτη (που αποδίδεται στην ελληνική μετάφραση ως 
Δημήτρης Στρατής), αν και δεν συμπίπτουν απόλυτα τα στοιχεία της περιουσίας. Βλ. Δημητριάδης και 
Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 88-89. Η υπόθεση συναντάται και στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, όπου 
πραγματοποιείται η διανομή των κληρονομικών μεριδίων στους δικαιούχους. Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 54, σ. 54. 
288 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1833, φ. 110· Β.Γ., 28 Νοεμβρίου 1833, φ. 116· Β.Γ., 9 Δεκεμβρίου 1833, φ. 117· 
Β.Γ., 16 Δεκεμβρίου 1833, φ. 118· Β.Γ., 23 Δεκεμβρίου 1833, φ. 119· Β.Γ., 6 Ιανουαρίου 1834, φ. 120. 
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πέθανε στην ξενιτιά και ότι δεν υπάρχει άλλος κληρονόμος, με αποτέλεσμα να τους 

παραχωρηθούν εν τέλει 60 ελιές, ένα σπίτι και μερικά χωράφια.289 Παρόμοιες περιπτώσεις 

συναντάμε και στα πρακτικά του Συμβουλίου Χανίων το 1835. Τον Ιανουάριο του 1835 ο 

Δημήτρης Χατζηαναγνωστάκης διεκδικεί για λογαριασμό του ίδιου και της αδελφής του την 

περιουσία του φυγά πατέρα τους (esna-ı tuğyanda firar eden Hacıanağnostaki nam 'isevinin varisi) 

στο χωριό Κορακιές του Ακρωτηρίου στα Χανιά. Η περιουσία, που αποτελείτο από ένα 

εγκαταλελειμμένο σπίτι, χωράφια, ελιές, συκιές και στέρνες, αποδίδεται εν τέλει στον 

Δημήτρη, αφού ο καδής, ο οποίος είναι μέλος ταυτόχρονα του συμβουλίου, επιβεβαιώνει 

ότι οι υπόλοιποι συγγενείς ζουν εκτός Κρήτης.290  

Το ίδιο συμβαίνει την ίδια περίοδο με το αίτημα του Γιάννη Μπεναριδάκη από το 

χωριό Αερινό των εννιά χωριών του Κισάμου (Kisamo nahiyesi dokuz pare kurasından Ayrino 

karyesi), ο οποίος απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων, προκειμένου να αποδοθεί σε 

αυτόν και στην εξισλαμισμένη αδερφή του η περιουσία του δολοφονημένου αδερφού τους 

Μάρκου (Lakonyes nam mahalde maktulen vefat olan li-ebeveyn er karındaşım Marko'nun varisi), 

που είχε δημευτεί από το κράτος στα χρόνια που μεσολάβησαν (emlak miri defterinde 

mukayyed).291 Την ίδια περίοδο εξετάζεται στο Συμβούλιο των Χανίων η υπόθεση ενός 

Κρητικού στην καταγωγή δημοσιογράφου στο Ναύπλιο, ο οποίος διεκδικεί τη δημευμένη 

περιουσία του πατέρα του στο χωριό Κυρτωμάδω (Bundan akdem 'arzuhal mealında Giridü-

l'asl Anaboli gazetecisi Senyor Andruniari'nin Kirtimado karyesinde pederi Anagnostaki). Σύμφωνα 

με τη σχετική αρχειακή πηγή, για την εν λόγω περιουσία είχε προσέλθει στο συμβούλιο ένα 

χρόνο νωρίτερα ο αδερφός του δημοσιογράφου Νικολής, στον οποίο είχε αποδοθεί η 

περιουσία (geçen sene karındaşım Nikoli gönderilüb ve emlak-i mezkûru meclis-i 'aliyye'den mersuma 

virilmiş). Ο Νικολής σκόπευε να πουλήσει την περιουσία δι’αντιπροσώπου, ωστόσο εν τέλει 

η πώληση δεν πραγματοποιήθηκε και έτσι η περιουσία περιήλθε εκ νέου στην κατοχή του 

δημοσίου (füruht olunmayub bir müddet kalmış ol anda firari emlak canib-i miriden müceddeden 

tahrir olunmakta). Εν τέλει, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του συμβουλίου και την 

έγκριση του καδή, η περιουσία αποδίδεται εκ νέου στον πληρεξούσιο του 

δημοσιογράφου.292 

                                                             
289 Β.Γ., 2 Νοεμβρίου 1833, φ. 113. Ίσως ταυτίζεται με την περιουσία των εξήντα ελιών της καταγεγραμμένης 
ως φυγάδας Κατερίνας Σπυριδοπούλας από το ίδιο χωριό. Βλ. B.O.A., ML.VRD.TMT.d.16198, σ. 6. 
290 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 152-153. 
291 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 176. 
292Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 183-184. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν το συμβούλιο υπήρξε ευνοϊκό 
προς τον δημοσιογράφο λόγω της ιδιότητάς του, μπορούμε όμως να εικάσουμε ότι η «αιγυπτιακή» διοίκηση 
θα διέκειτο θετικά απέναντι σε έναν άνθρωπο που εργάζεται πιθανόν σε κάποια εφημερίδα του Ναυπλίου και 
άρα μπορεί καταρχήν να επηρεάσει την ελληνική κοινή γνώμη. 
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 Συμπερασματικά, η διαδικασία επιστροφής των περιουσιών φαίνεται πως ήταν 

αρκετά ταχεία, καθώς από τη σκοπιά της διοίκησης κάθε νέα καλλιεργήσιμη περιουσία 

αποτελούσε μια νέα φορολογητέα μονάδα, ενώ κάθε φυγάς που επέστρεφε στο νησί 

συνιστούσε έναν ακόμα ραγιά, που ερχόταν να προστεθεί σε ένα πειθαρχημένο κοινωνικό 

σύνολο και ο οποίος όφειλε υπακοή στους νόμους του πασά. Παρόλα αυτά, η όλη 

διαδικασία δεν ήταν επ’ουδενί πρόχειρη, αλλά περιείχε ελέγχους που δείχνουν ότι καταρχήν 

η εξουσία ενδιαφερόταν να γίνει σωστά η επιστροφή ή έστω να ελεχθεί μέχρι το τέλος. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ελλείψει πηγών δεν είμαστε σε θέση να προβούμε σε 

οποιαδήποτε ακριβή εκτίμηση αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η πολιτική επιστροφής 

των δημευθεισών περιουσιών συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού του νησιού στη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1830. Οπωσδήποτε όμως συνετέλεσε καθοριστικά στο ρεύμα 

επιστροφής στην Κρήτη των φυγάδων της Επανάστασης που τα παραπάνω στοιχεία 

φανερώνουν ότι υπήρχε. Σε αυτό συνετέλεσαν επίσης οι συνεχείς διακηρύξεις της διοίκησης 

για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού και το δεδομένο γενικότερο καθεστώς 

ευταξίας που εδραίωσαν οι αρχές μέσω της αυστηρής πειθαρχίας που επέβαλαν στην Κρήτη. 

Όσον αφορά συνολικά τις ενότητες του κεφαλαίου αυτού θα λέγαμε ότι η διοίκηση 

πατάει συνεχώς σε δύο ιδεολογικές «βάρκες»: την εκσυγχρονιστική και την παραδοσιακή. 

Από τη μια, διακηρύσσει την ισότητα των δύο βασικών θρησκειών του νησιού, αφοπλίζει 

χριστιανούς και μουσουλμάνους, τοποθετεί χριστιανούς σε συμβούλια με δικαστικές και 

διοικητικές αρμοδιότητες, αναβαθμίζει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη. Την ίδια στιγμή η 

ισότητα αυτή έχει «όρια»: διατηρείται ο φόρος του χαρατσιού, ο οποίος βάραινε τους 

χριστιανούς στο νησί, ενώ ο στρατός παραμένει μουσουλμανικός. Αυτό που επιχειρείται 

από την «αιγυπτιακή» διοίκηση στην Κρήτη είναι να επιβληθεί για πρώτη ίσως φορά με 

τέτοια ένταση μια συγκεντρωτική κεντρική εξουσία. Οπωσδήποτε η εξουσία αυτή έχει 

ορισμένες νεωτερικές πτυχές με συμβολικά σημαντικότερη τη νομική εξίσωση χριστιανών 

και μουσουλμάνων. Από την άλλη, αν και ο κρατικός συγκεντρωτισμός δεν είναι από μόνος 

του στοιχείο νεωτερικότητας, είναι ένα στοιχείο που εκπέμπει νεωτερικότητα σε συνάρτηση 

με το είδος της πολιτικής φιλοσοφίας που τον συνοδεύει και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί 

όπως οι σύγχρονες απογραφές ή η αλλαγή στάσης αναφορικά με τη δημόσια υγεία. 

Νεωτερικό είναι και το διεθνές πλαίσιο αναφοράς, που ενδιαφέρει και τον Μαχμούτ Β΄ και 

τον Μεχμέτ Αλί, αφού στο πλαίσιο του Ανατολικού Ζητήματος πιέζονται αμφότεροι 

πολιτικά από τις ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις να είναι ευνοϊκοί προς τους χριστιανούς -και 

δευτερευόντως τους εβραίους- και ενδιαφέρονται και οι ίδιοι για την εικόνα τους στη 

χριστιανική Ευρώπη.
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Κεφάλαιο 3: Εξουσία, ποινές και εγκλεισμός: η πορεία προς την αθέατη 

τιμωρία και η γέννηση της φυλακής στην Κρήτη 

1. Φορείς επιβολής νόμου και ποινών: τα συμβούλια και ο νόμος του μαστιγίου 

Έκτον: εσύστησε συμβούλια καθώς συνειθίζονται εις την Ευρώπη, τα τουρκο-χριστιανικά μέλη των 

οποίων έχουν την αυτήν ισχύν.293 

 

Το καλοκαίρι του 1833 η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί, επιχειρώντας να δώσει απάντηση στους 

συντάκτες της εφημερίδας Αθηνά, οι οποίοι την κατηγορούν για καταπίεση, απαριθμεί και 

διακηρύττει, όπως είδαμε, τα επιτεύγματά της μέσα από την Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε. Στον 

ιδιότυπο αυτό κατάλογο των διοικητικών επιτευγμάτων της η διοίκηση περιλαμβάνει τη 

σύσταση των μικτών ως προς το θρήσκευμα συμβουλίων με διοικητικές και δικαστικές 

αρμοδιότητες, καθώς και την κατάργηση των δικαστικών εξόδων -προφανώς σε 

αντιδιαστολή με τα ιεροδικεία στα οποία θα συνέχιζαν να πληρώνουν κανονικά- και των 

χρηματικών προστίμων για τους παραβάτες του νόμου, οι οποίοι πλέον θα τιμωρούνται με 

σωματική τιμωρία. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση θεωρεί ότι η σύσταση συμβουλίων (meclis-i 

'aliye ή meclis-i daveri) με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες αποτελεί έναν επιτυχημένο 

θεσμό της Ευρώπης, τον οποίον μεταφέρει στην Κρήτη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι 

τα συμβούλια αυτά συστάθηκαν και λειτουργούν με μουσουλμάνους και χριστιανούς 

αντιπροσώπους, προκειμένου να τονιστεί ο καινοτόμος τους χαρακτήρας. Αν αναλογιστεί 

κανείς ότι πριν από το 1830 η δικαστική διαδικασία λάμβανε χώρα κανονικά στο ιεροδικείο, 

ενώπιον του καδή ο οποίος εκδίκαζε με βάση κατά κύριο λόγο το ισλαμικό δίκαιο, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ίδρυση των μικτών συμβουλίων αυτών συνιστά ένα είδος νεωτερικότητας. 

Με την πρακτική αυτή αποσπάται de facto η εξέταση των δικαστικών υποθέσεων από μια 

μονοπρόσωπη, «παραδοσιακή» αρχή για να περάσει σε έναν -θεωρητικά- πολυπρόσωπο και 

«σύγχρονο» θεσμό.294  

 Τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια συμβούλια ήταν αυτά των Χανίων και του 

Ηρακλείου, ενώ μικρότερα ήταν αυτά του Ρεθύμνου και των Σφακίων. Στα συμβούλια των 

τριών πόλεων συμμετείχαν οι καδήδες, οι αρμόδιοι για τα οικονομικά αξιωματούχοι 

(defterdar), ο επικεφαλής των τελωνείων (gümrük emini) και εκπρόσωποι, ορθόδοξοι 

                                                             
293 Sadise Avrupa meclisleri gibi mecalis küşad buyurulub, erbab-ı meclis muhammedi ve 'iseviden 'ibaret olub. Από την 
απαρίθμηση των επιτευγμάτων της διοίκησης. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104 (παράρτημα). 
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χριστιανοί και μουσουλμάνοι, από κάθε επαρχία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του άγγλου 

πρόξενου στο Κάιρο Κάμπελ, τα ετήσια έξοδα του Συμβουλίου Ηρακλείου έφταναν τα 

266.040 γρόσια, ενώ αυτά του Συμβουλίου των Χανίων τα 185.700. Τα ετήσια έξοδα των 

συμβουλίων Ρεθύμνου και Σφακίων δεν ξεπερνούσαν τα 63.800 και 18.000 γρόσια 

αντίστοιχα.295 Το Συμβούλιο Χανίων296 είχε 16 μέλη, από τα οποία τα 11 ήταν 

μουσουλμάνοι και τα πέντε ορθόδοξοι χριστιανοί. Το Συμβούλιο Ηρακλείου είχε 33 μέλη -

περισσότερα, αφού μεγαλύτερη ήταν και η έκταση δικαιοδοσίας του-, από τα οποία 21 ήταν 

μουσουλμάνοι και 12 ορθόδοξοι χριστιανοί. Το Συμβούλιο Ρεθύμνου είχε 11 μέλη, από τα 

οποία επτά μουσουλμάνοι και τέσσερις ορθόδοξοι χριστιανοί, ενώ αυτό των Σφακίων ήταν 

πενταμελές, με αποκλειστικά ορθόδοξους χριστιανούς συμβούλους.297  

 Οι εκπρόσωποι των επαρχιών (vekil για χριστιανούς και μουσουλμάνους, kapudan ή 

kastel kahyası για χριστιανούς)298 ήταν επιφορτισμένοι με τη γνωστοποίηση και εκτέλεση των 

διαταγών των συμβουλίων στις περιοχές τους, ενώ παράλληλα σε αυτούς απευθύνονταν τα 

συμβούλια κάθε φορά που προέκυπτε ένα θέμα που αφορούσε στην επαρχία τους. Εκτός 

από τα μέλη των συμβουλίων κάθε χωριό είχε έναν αγά (ή σούμπαση) ή έναν καπετάνιο 

αντίστοιχα, οι οποίοι αποτελούσαν τις ελάσσονες διοικητικές μονάδες στην ύπαιθρο. Στα 

συμβούλια δεν συμμετέχουν εβραίοι ούτε αρμένιοι χριστιανοί, των οποίων ο αριθμός στην 

Κρήτη ήταν γενικά μικρός, αφού μέριμνα και κίνητρο της διοίκησης δεν ήταν η 

δημοκρατική αντιπροσώπευση όλων των πληθυσμιακών ομάδων του νησιού, αλλά η 

επαναφορά της ομαλότητας και της δημόσιας ηρεμίας, τάξης και ασφάλειας, που είχε 

εκλείψει κατά τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της σύγκρουσης των δύο μεγάλων 

κοινοτήτων, ορθόδοξων χριστιανών και μουσουλμάνων. Οι πρόεδροι των συμβουλίων -πλην 

                                                                                                                                                                               
294 Ενδεικτικό των νέων τάσεων είναι και το γεγονός ότι το 1833 απαγορεύτηκε στα μέλη των συμβουλίων να 
κάθονται σε στρώματα και διατάχθηκε να εκτελούν επιμελώς τα καθήκοντά τους καθήμενοι σε καρέκλες. Βλ. 
Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 20. 
295 Bowring, Report from Egypt and Candia, 184.  
296 Από τα τέλη του 1833 το Συμβούλιο Χανίων συναντάται στην ελληνική γλώσσα ως Αντιβασιλικόν Συμβούλιον 
Κυδωνίας. 
297 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 17-18. 
298 Χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσφωνούνται στα συμβούλια ως βεκίλ, αντιπρόσωποι δηλαδή των 
επαρχιών. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 64 (Hanya nahiyesinin vekili Panagiotakis)· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 171 
(İsfakiye vekili kapudan Andiriu)· Β.Γ., 8 Ιουλίου 1833, φ. 101. Οι χριστιανοί του Συμβουλίου Χανίων συχνά 
προσφωνούνται στις οθωμανικές πηγές ως σενιόρ, όπως, για παράδειγμα, Σενιόρ Παναγιωτάκης, Σενιόρ Αλεξάκης. 
Ενίοτε ο τίτλος βεκίλ γίνεται πιο συγκεκριμένος, όπως το Νοέμβριο του 1839 όταν σε καταγραφή του 
Συμβουλίου Ηρακλείου σημειώνεται ο μουσουλμάνος αντιπρόσωπος της επαρχίας Πεδιάδας Σελίμ Αγά (Pedya 
nahiyesinin İslami vekil Selim Ağa). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 49. Κατά τον Ρολέν οι μουσουλμάνοι 
επικεφαλής των επαρχιών έχουν τον τίτλο bölükbaşı, ωστόσο αυτός ο τίτλος συναντάται μαζί με τον τίτλο του 
σούμπαση (subaşı) και για επικεφαλής χωριών και όχι επαρχιών (Selino nahiyesinde Suya nam karyesi muhafazasına 
memur İsma’il bölükbaşı). Βλ. Β.Γ., 24 Μαΐου 1831, φ. 19· V. Raulin, Description physique de l’île de Crète, 
Μπορντό 1958, 60. 
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εκείνου των Σφακίων- διορίζονταν από τον ίδιο τον Μεχμέτ Αλί299 και στο νησί υπόκεινταν 

μόνο στον έλεγχο του διοικητή του νησιού Μουσταφά Πασά.300 

Η νέα εξουσία με τον ελιγμό της διακήρυξης της ισότητας των θρησκειών στο νησί 

παγιώνεται μέσα από μηχανισμούς διοίκησης, στους οποίους οι χριστιανοί έχουν σε κάθε 

περίπτωση αναβαθμισμένη θέση σε σχέση με το παρελθόν. Γνωρίζουμε ότι το 1831 ο 

μισθός των συμμετεχόντων στο Συμβούλιο Ηρακλείου χριστιανών και μουσουλμάνων είχε 

οριστεί στα 250 γρόσια μηνιαίως.301 Προβλεπόταν επίσης η πληρωμή από το κρατικό 

ταμείο του ενοικίου των κατοικιών των μελών του συμβουλίου, καθώς και δαπάνη για την 

τροφή των συμμετεχόντων, η οποία καταβαλλόταν προφανώς σε είδος, και ποσότητα 

βρόμης για τα ζώα τους.302 Οι καπετάνιοι του Συμβουλίου Σφακίων (İsfakiye meclisinde 

hizmetde istihdam olunan kapudanlar) από την άλλη πλευρά αμείβονταν με 200 γρόσια, αφού η 

δικαιοδοσία του εν λόγω συμβουλίου ήταν μικρότερη, άρα ο χρόνος απασχόλησής του 

μικρότερος.303 Ο Κωνσταντίνος Κοζύρης, μέλος του Συμβουλίου Ηρακλείου, αναφέρει στο 

ημερολόγιό του ότι στις 22 Ιανουαρίου (πρώτη ημέρα του μηνός Ραμαζάν) του έτους 1832 

έλαβε δύο μηνιάτικα ύψους 484,30 γροσίων.304 Το φθινόπωρο του 1832 ο Αλέξιος, 

αντιπρόσωπος των χριστιανών της πόλης ταύτης (nefs-i Hanya vekili), απευθύνθηκε στο Συμβούλιο 

των Χανίων, ζητώντας να του καταβληθεί το ποσό του ενοικίου της κατοικίας του, το οποίο 

ζητά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για μια περίοδο 15 μηνών και είκοσι ημερών, προς 17 γρόσια 

το μήνα,305 ένδειξη ότι οι παροχές που τα μέλη των συμβουλίων δικαιούνταν, δεν τους 

καταβάλλονταν πάντα στην ώρα τους.  

 Ο ρόλος των νέων αυτών συμβουλίων δεν ήταν αποκλειστικά δικαστικός, αλλά 

πολυδιάστατος. Οι υποθέσεις που εξέταζαν αφορούσαν διοικητικά, οικονομικά, πολιτικά και 

                                                             
299 Το 1834 ο περιηγητής Πάσλεϊ συναντάει τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ηρακλείου Ρατίμπ Εφέντι, τον 
οποίο αναφέρει ως διορισμένο από τον ίδιο τον πασά της Αιγύπτου και ο οποίος δεν γνωρίζει ελληνικά· 
Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 198-201. Ο Ρατίμπ Εφέντι φαίνεται ότι αναχωρεί για την Αίγυπτο μαζί με την 
οικογένειά του το Φεβρουάριο του 1841 και αντικαθίσταται από τον Χατζί Χουσεΐν Εφέντι, ενώ η λειτουργία 
των συμβουλίων φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι το 1844. Βλ. Παρλαμάς, «Το Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου 
Κοζύρη», 601, 609, 613. 
300 Bowring, Report from Egypt and Candia, 156.  
301 Ενδεικτικά, ως προς το κόστος εργασίας την εποχή αυτή, ας αναφερθεί πως ένας βαστάζος πληρώνεται ένα 
γρόσι ανά ώρα, ενώ το μεροκάματο ενός φύλακα κυμαίνεται από τριάμισι γρόσια μαζί με φαγητό μέχρι 
τεσσεράμισι γρόσια άνευ σίτισης. Βλ. Β.Γ., 29 Αυγούστου 1832, φ. 70, Β.Γ., 23 Δεκεμβρίου, 1833, φ. 119. Ο 
Μπάουρινγκ το 1838 μας πληροφορεί πως το μεροκάματο ενός απλού εργάτη στο νησί ήταν πέντε γρόσια, 
ενώ ενός έμπειρου μάστορα έφτανε τα δέκα. Βλ. Bowring, Report on Egypt and Candia, 163. Οι μισθοί 
χαμηλόβαθμων διοικητικών υπαλλήλων κυμαίνονταν από 60 μέχρι 75 γρόσια, ενώ συνήθως τους περεχόταν 
τροφή σε είδος (ρύζι, βούτυρο, όσπρια ή σιτάρι). Βλ. Β.Γ., 31 Οκτωβρίου 1832, φ. 77 και Β.Γ., 9 Νοεμβρίου 
1833, φ. 114. Οι γιατροί αμείβονταν περισσότερο και οι μισθοί ορισμένων εξ αυτών κυμαίνονταν στα 135-150 
γρόσια. Βλ. Β.Γ., 12 Ιουνίου 1832, φ. 60. 
302 Β.Γ., 4 Ιουνίου 1831, φ. 20. 
303 Β.Γ., 3 Μαΐου 1831, φ. 17. 
304 Μ. Παρλαμάς, «Το Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 357.  
305 Β.Γ., 1 Δεκεμβρίου, 1832, φ. 80. Παράλληλα, με τους μισθούς των συμβούλων εξισώνεται ο μισθός του 
διερμηνέα του Συμβουλίου των Χανίων, δηλαδή ανέρχεται στα 250 γρόσια μηνιαίως.  
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κοινωνικά ζητήματα. Oι πράξεις, διαταγές και αποφάσεις των συμβουλίων τις περισσότερες 

φορές χρειαζόταν να επικυρωθούν από τον Μουσταφά Πασά για να ισχύσουν. Οι υποθέσεις 

που δεν κοινοποιούνταν στον πασά και εξετάζονταν από τα συμβούλια ήταν είτε ήσσονος 

σημασίας είτε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πολιτικά ακίνδυνες. Τα όρια ανάμεσα στα 

ιεροδικεία, που συνεχίζουν να υφίστανται, και τα συμβούλια ήταν διακριτά. Οι ποινικές 

υποθέσεις φαίνεται ότι εξετάζονται κατεξοχήν από τα νέα συμβούλια. Οι καδήδες των 

πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου φαίνεται ότι συμμετέχουν και γνωμοδοτούν πλέον 

ως μέλη των αντίστοιχων συμβουλίων στην εξέταση των ποινικών υποθέσεων, έχοντας έναν 

ρόλο σαφώς υποβαθμισμένο θεσμικά σε σχέση με το παρελθόν. Τα συμβούλια, από την 

άλλη πλευρά, προωθούσαν στα ιεροδικεία όσες από τις δικαστικές υποθέσεις δεν άπτονταν 

ζητημάτων δημόσιας τάξης και διέπονταν σαφώς από το ιερό δίκαιο, όπως οι κληρονομιές, 

οι αγοραπωλησίες και οι γάμοι μουσουλμάνων.306 Για κάποιες άλλες υποθέσεις ο ρόλος των 

ιεροδικείων είναι επικουρικός. Μια τέτοια κατηγορία υποθέσεων είναι, όπως προαναφέραμε, 

οι επιστροφές των περιουσιών των προσφύγων της Επανάστασης. Τα υποστατικά 

αποδίδονται ξανά από τη διοίκηση στους φυγάδες που επιστρέφουν στο νησί ή στους 

κληρονόμους τους. Όμως τα συμβούλια απευθύνονται στα ιεροδικεία, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι και, αν ναι, σε πόσα μερίδια θα χωριστεί η 

περιουσία.307  

Στα κατάστιχα του ιεροδικείου του Ηρακλείου της περιόδου 1831-1835 που έχουμε 

στη διάθεσή μας, δεν καταγράφεται καμία ποινική υπόθεση και η δικαιοδοσία του καδή 

φαίνεται να σταματά σε κληρονομικές υποθέσεις, διαθήκες, αγοραπωλησίες, αναγγελίες 

θανάτου και επικυρώσεις εξισλαμισμών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτός ο 

περιορισμός της δικαιοδοσίας των ιεροδικείων ενδεχομένως να οφείλεται, εκτός από την 

εκσυγχρονιστική διάθεση της διοίκησης, και στο γεγονός ότι οι καδήδες, τόσο στην 

Αίγυπτο όσο και στην Κρήτη, ήταν διορισμένοι από την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που 

ίσως διασάλευε την απόλυτη εξουσία του που επιθυμούσε να επιβάλει παντού ο Μεχμέτ Αλί. 

Κατά συνέπεια, όσα ζητήματα σχετίζονταν με την δημόσια τάξη είναι αναμενόμενο να 

εξετάζονται από ένα συλλογικό, νομιμοποιητικό της εξουσίας του πασά, όργανο, άμεσα 

ελεγχόμενο από τον ίδιο.308 Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: αν τα ιεροδικεία 

περιορίζονται πλέον στην εφαρμογή του ισλαμικού νόμου ως προς ζητήματα κυρίως 

οικογενειακού δικαίου και συμβολαιογραφικών πράξεων και αν τα συμβούλια είναι αυτά που 

                                                             
306 Βλ και Raulin, Description physique de l’île de Crète, 61. 
307 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90· Β.Γ., 5 Ιουνίου 1833, φ. 97· Β.Γ., 21 Ιουνίου 1833, φ. 99, κ.ά.  
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πλέον έχουν υπό τη δικαιοδοσία τους τις ποινικές υποθέσεις στο νησί, τότε από ποιο νομικό 

σύστημα διέπεται η ποινική διαδικασία και βάσει ποιου δικαστικού σκεπτικού επιβάλλονται 

οι σωματικές ποινές; 

 Η ίδρυση των συμβουλίων στην Κρήτη συνιστούσε μέρος της πολιτικής απόφασης 

της νέας διοίκησης να μεταφέρει στο νησί ένα συγκεντρωτικό εγχείρημα που ήδη βρισκόταν 

σε ισχύ στην Αίγυπτο. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί στην 

Αίγυπτο είχε ιδρυθεί το αντιβασιλικό συμβούλιο (divan-i hedivi) στην επιβλητική Σιταντέλα 

στο Κάιρο, το οποίο, αν και είχε κατεξοχήν διοικητικές αρμοδιότητες, δεν άργησε να 

εξετάζει ποινικές υποθέσεις και να επιβάλει στους παραβάτες ποινές.309 Ενδεχομένως αυτό 

αποτελούσε εξέλιξη των άτυπων δικαστικών καθηκόντων που ασκούσαν οι οθωμανοί 

επαρχιακοί διοικητές επί ζητημάτων που άπτονταν της δημόσιας τάξης, αλλά και 

οποιουδήποτε ζητήματος τους υπέβαλλαν οι υπήκοοι. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1820 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1860 διαμορφώνεται στην Αίγυπτο ένα νέο νομικό 

πλαίσιο, επηρεασμένο τόσο από τον Ναπολεόντειο Κώδικα όσο και από την ισλαμική 

νομική παράδοση. Το 1829 συντάσσεται ο πρώτος ποινικός κώδικας, κανούν, του Μεχμέτ 

Αλί.310 Ο κώδικας αυτός υφίσταται κάποια επεξεργασία και λίγους μήνες μετά, στις αρχές 

του 1830, συντάσσεται ο περίφημος Κανούν αλ-Φιλάχα, ο οποίος προβλέπει μαστιγώσεις σε 

31 από τα 55 άρθρα του.311. Ο κώδικας αυτός αφορούσε κυρίως εγκλήματα των φελάχων 

και των τοπικών σεΐχηδων στην αιγυπτιακή ύπαιθρο, όπου ο κρατικός έλεγχος συνιστούσε 

διαχρονικά ένα πρόβλημα με οικονομικές και διοικητικές εκφάνσεις. Η φιλοσοφία των 

ποινών που προβλέπονταν στους πρώτους κώδικες του διοικητή της Αιγύπτου βρισκόταν σε 

απόλυτη εναρμόνιση με τον ισλαμικό νόμο. Για τον Μεχμέτ Αλί δεν είχε εξάλλου τόση 

σημασία ποιο θεωρητικό νομικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί, αλλά να έχει ο ίδιος τον έλεγχο 

της δικαιοσύνης ως μηχανισμό πειθάρχησης της κοινωνίας κατά τη διάθεση του κράτους. 

                                                                                                                                                                               
308 Σύμφωνα με τον Λέιν, το ιεροδικείο είχε στις συνειδήσεις των πολλών χάσει την αξιοπιστία του στην 
Αίγυπτο, αφού συχνά οι διάδικοι ανταγωνίζονταν στις δωροδοκίες, προκειμένου να επηρεάσουν την απόφαση 
του καδή· Ε. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 126-131.  
309 R. Peters, “Administrators and Magistrates: The Development of a Secular Judiciary in Egypt, 1842-
1871”, Die Welt des Islams, 39 (1999), 378-397. Βλ και Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 124. 
310 Ο πρώτος αυτός κώδικας προβλέπει σε έξι από τα 22 άρθρα του μαστίγωση (kırbaç), κυρίως για αδικήματα 
κλοπής, ψευδορκίας και αγορανομικών παραβάσεων, ενώ παράλληλα προβλέπει πολυετή φυλάκιση και 
καταναγκαστική εργασία στα ναυπηγεία της Αλεξάνδρειας για υπεξαίρεση χρημάτων από κρατικούς 
υπαλλήλους ή για περιπτώσεις δολοφονίας. Βλ. R. Peters, “For His Correction and as a Deterrent Example 
for Others: Mehmed Ali’s First Criminal Lesiglation (1829-1830)”, Islamic Law and Society, 6 (1999), 180-
190. 
311 K. Fahmy, “Justice, Law and Pain in Khedival Egypt”, στο Standing Trial: Law and the Person in the Modern 
Middle East, επιμ. B. Dupret, Νέα Υόρκη 2004, 100· G. Baer, “Tanzimat in Egypt: The Penal Code”, 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 26 (1963), 29.  
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Και αυτό στο οποίο ο πασάς αποσκοπούσε μέσα από τη λειτουργία ενός συγκεντρωτικού 

δικαστικού συστήματος ήταν ουσιαστικά να περιστείλει την ανεξαρτησία των ουλεμά.312  

 Σωματικές ποινές επιβάλλονταν ανέκαθεν στο οθωμανικό παράδειγμα, καθώς 

προβλέπονται τόσο στο σεριάτ όσο και στο κανούν. Θεωρείται πως το κανούν, με τη μορφή 

σουλτανικών διαταγμάτων και νομικών κωδίκων, θεσπίστηκε προκειμένου είτε να 

ρυθμιστούν νομικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται καθόλου από το σεριάτ ή 

παρουσιάζουν κενά με βάση την οπτική του κράτους· εξάλλου το σεριάτ είναι ένας 

ιδεαλιστικός νόμος που στηρίζεται στην ειλικρίνεια και τη θεοσέβεια των προσερχόμενων 

στο δικαστήριο και απαγορεύει την καταδίκη οποιουδήποτε βάσει ενδείξεων ή της εν γένει 

συμπεριφοράς του. Αν και θεωρητικά το κανούν δεν ερχόταν σε αντίθεση με τον ισλαμικό 

νόμο, ορισμένες φορές αυτό συνέβαινε στην πράξη.313 Οι σωματικές ποινές στο κανούν και 

στο σεριάτ και ειδικά, όταν αυτές πραγματοποιούνται σε δημόσια θέα, αποτελούν ένα 

ψυχολογικό όργανο καταπίεσης, το οποίο καλλιεργεί στο κοινό τον φόβο της εξουσίας και 

την ασφάλεια πως υπάρχει νόμος και τάξη για τους αδικούντες. Με το θέαμα της σωματικής 

τιμωρίας και τον πόνο που προκαλείται με διάφορα όργανα στον κατάδικο, η εξουσία 

αποκτά το εύλογο κέρδος της τρομοκράτησης του γενικού πληθυσμού και της παγίωσης 

ενός καθεστώτος πειθαρχίας. Βίαιη σωματική ποινή στον δράστη μπορούσε εξάλλου να 

επιβληθεί και από στελέχη της διοίκησης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από το 

προνόμιο του σιγιασέτ (siyaset), του δικαιώματος δηλαδή της τιμωρίας με επίκληση του 

κρατικού συμφέροντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ανώτερα στελέχη της εκτελεστικής εξουσίας 

μπορούσαν να τιμωρούν αποστάτες, εξεγερμένους, ληστές ή οποιονδήποτε άλλον έβλαπτε 

είτε το καθεστώς κοινωνικής ευταξίας είτε τα συμφέροντα του κράτους ή ακόμα και τις 

φιλοδοξίες του εν λόγω αξιωματούχου. Οι ποινές στο πλαίσιο του σιγιασέτ ήταν κατεξοχήν 

βίαια σωματικές και πολλές φορές ο δράστης καταδικαζόταν σε εκτέλεση.314 Σύμφωνα με τη 

Φαρίμπα Ζαρινεμπάφ, που μελέτησε την περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, η μαστίγωση 

                                                             
312 Μέχρι το 1862, οπότε με διάταγμα καταργείται στην Αίγυπτο η επιβολή σωματικών τιμωριών, ο φυσικός 
πόνος του δράστη συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της όλης διαδικασίας. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος στην Αίγυπτο και την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία πραγματοποιήθηκε με ταχείς 
ρυθμούς μετά το 1830, αναφορικά με τη φύση των ποινών και στην κατεύθυνση ενός περισσότερο κοσμικού 
νομικού πλαισίου. Μετά τον Κανούν Αλ-Φιλάχα για τα εγκλήματα των αγροτών, δημοσιεύεται στην Αίγυπτο ο 
Κανούν αλ-Σιγιάσα αλ-Μαλακίγια το 1837 για τα εγκλήματα των αξιωματούχων, ενώ το 1842 όλοι οι νόμοι 
συγκεντρώνονται στον κώδικα Κανούν αλ-Μουντακάμπ, ο οποίος έμεινε γνωστός ως ο Κώδικας του Μεχμέτ Αλί. 
Βλ. G. Baer, “The Transition from Traditional to Western Criminal Law in Turkey and Egypt”, Studia 
Islamica, 45 (1977), 141-142. 
313 Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις οι σωματικές ποινές που προβλέπονταν από τον ισλαμικό νόμο ήταν πιο 
σκληρές από ό,τι στο κανούν, αυτές ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν εξαιτίας των ατράνταχτων αποδείξεων και 
αυτόπτων μαρτυριών που ο ισλαμικός νόμος απαιτούσε για να πιστοποιηθεί ένα αδίκημα. Για τον Ζεεβί, οι 
διαφορές ανάμεσα στο κανούν και το σεριάτ δε πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο ζήτημα της επιείκειας όσο 
στους διαφορετικούς σκοπούς και προτεραιότητες των δύο συστημάτων. Βλ. Dror Ze’evi, Producing Desire: 
Changing Sexual Discourse in the Ottoman Middle East, 1500-1900, Λος Άντζελες 2006, 65. 
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και το ξύλισμα αποτελούν τις βασικές σωματικές ποινές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στη 

διάρκεια του 18ου αιώνα. Είναι λογικό να εικάσουμε -παρά την απουσία συστηματικών 

στατιστικών στοιχείων- πως το ίδιο ίσχυε και κατά τους προηγούμενους αιώνες και σε όλη 

την οθωμανική επικράτεια.315  

Στο πλαίσιο του ισλαμικού ποινικού νόμου η σωματική τιμωρία (hadd, πληθ. hudud) 

επιβάλλεται κατεξοχήν σε περιπτώσεις παραβίασης των νόμων της θρησκείας. Οι σωματικές 

αυτές τιμωρίες συνίστανται σε εκτέλεση δια λιθοβολισμού ή σταύρωσης, ακρωτηριασμό 

ποδιών ή και χεριών, καθώς επίσης μαστίγωση.316 Οι ποινικές διατάξεις του οθωμανικού 

κανούν, από την άλλη πλευρά, επιβάλλουν σκληρές σωματικές τιμωρίες επίσης για σειρά 

αδικημάτων. Ο ακρωτηριασμός του χεριού, για παράδειγμα, συναντάται και στο οθωμανικό 

κανούν, εκτός από τον ισλαμικό νόμο, και μάλιστα όχι μόνο σε περιπτώσεις κλοπής, αλλά 

και πλαστογραφίας και μαχαιρώματος. Παράλληλα, υπάρχουν σκληρότερες -και κατά 

συνέπεια «θεαματικότερες»- σωματικές τιμωρίες, οι οποίες συναντώνται στο οθωμανικό 

κανούν, αλλά είναι άγνωστες στο σεριάτ. Για παράδειγμα, προβλέπεται ο ευνουχισμός των 

καταδίκων σε περιπτώσεις αρπαγής γυναικών ή αγοριών, ο στιγματισμός του μετώπου των 

δραστών απάτης, σε σπάνιες περιπτώσεις ακόμα και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων, σε περιπτώσεις που μια γυναίκα «κλέβεται» με κάποιον με τη θέλησή 

της.317 Στην οθωμανική Αίγυπτο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα τέτοιες ποινές, 

περιλαμβανομένων ακρωτηριασμών και εκτελέσεων, φαίνεται ότι ήταν σε πλήρη ισχύ και 

επιβάλλονταν όχι τόσο από τα ιεροδικεία όσο από τον κυβερνήτη. Ενώ οι πληροφορίες για 

τις φυλακές της Αιγύπτου μέχρι το 1798 είναι ελάχιστες -γεγονός που ασφαλώς έχει να κάνει 

με τη μη συστηματική χρήση του εγκλεισμού-, φρικτές σωματικές ποινές όπως το 

παλούκωμα για τους κλέφτες ή τους παραχαράκτες, φαίνεται πως ήταν συνηθισμένες· οι 

γυναίκες που κατηγορούνταν για έκφυλο βίο δένονταν σε άλογα και σέρνονταν στους 

δρόμους των πόλεων.318 

                                                                                                                                                                               
314 L. Peirce, Morality Tales: Law and Gender in Ottoman Court of Aintab, Λος Άντζελες 2003, 313-316. 
315 F. Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul 1700-1800, Μπέρκλεϊ 2010, 158, 160. 
316 Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, τα εγκλήματα διακρίνονται σε αυτά που παραβιάζουν τα δικαιώματα 
των ανθρώπων και σε εκείνα που παραβιάζουν τα δικαιώματα, ή αλλιώς τα όρια (hadd-hudud), του Θεού ή της 
θρησκείας. Τα τελευταία επισύρουν ακόμα και τη θανατική ποινή. Ως τέτοια θεωρούνται οι παράνομες 
σεξουαλικές σχέσεις, η ψευδής κατηγορία για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις, η κλοπή, η οινοποσία και η 
ληστεία σε δημόσιο δρόμο. Βλ.Schacht, An Introduction to Islamic Law, 175-187. 
317 U. Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Οξφόρδη 1973, 264-165. 
318 M. Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule, 1517-1798, Λονδίνο 1992, 227-228. 
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Ορισμένες φορές, ακόμα και σε περιπτώσεις διάπραξης αδικημάτων εναντίον της 

θρησκείας (hudud),319 η σωματική τιμωρία μπορούσε να αντικατασταθεί από τον καδή από 

την επιβολή προστίμου με βάση την οικονομική επιφάνεια του παραβάτη. Αυτού του είδους 

η μετατροπή των προβλεπόμενων ποινών, η οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια του καδή 

(ta’zir),320 φαίνεται ότι κυριαρχούσε στην Κρήτη κατά τα προηγούμενα χρόνια, αφού, 

σύμφωνα με τη διακήρυξη της νέας διοίκησης, οι σωματικές τιμωρίες έρχονται να 

αντικαταστήσουν την συνήθη προηγούμενη τακτική των προστίμων (mücrimlerin cürmüne göre 

hakkında cümlenin rey ile bir tedib tahsis olunur ve ol vechle icra kılınur ve kimesne bir akçe tecrim 

vermediğinden).321 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονταν στους δράστες 

στο οθωμανικό πλαίσιο αποτελούσαν μια πρακτική η οποία προβλεπόταν μεν από το 

κανούν, αλλά από ορισμένους κύκλους ουλεμά θεωρούνταν αντίθετη με τις διατάξεις του 

ισλαμικού νόμου.322 Στην αναφορά περί της κατάργησης των προστίμων στην Κρήτη δεν 

γίνεται λόγος για το πόσο αυτά ήταν εναρμονισμένα ή όχι με το σεριάτ. Συνεπώς, 

υποθέτουμε ότι η κατάργησή τους δεν σχετίζεται με την ικανοποίηση κάποιων κύκλων 

ουλεμά, που δεν αποδέχονται τη νομιμότητα των προστίμων, αλλά περισσότερο εξυπηρετεί 

την επιβολή στο νησί του κανούν του Μεχμέτ Αλί, όπως ακριβώς αυτό ίσχυε στην Αίγυπτο. 

Φαίνεται ότι για τον πασά η παγίωση ενός καθεστώτος κοινωνικής πειθαρχίας που θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μέσω των μαστιγώσεων υπερέβαινε την ανάγκη να εισπράττει 

χρήματα για το ταμείο του μέσω των προστίμων.  

Η παγίωση της μαστίγωσης για τους παραβάτες του νόμου στα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1830 στην Κρήτη δεν μπορεί, από την άλλη πλευρά, να εξεταστεί ανεξάρτητα 

από την ταυτόχρονη θέσπιση στην Αίγυπτο του ποινικού κώδικα του πασά, στον οποίο 

κυριαρχεί η τιμωρία του μαστίγιου. Η βίαιη σωματική τιμωρία του μαστίγιου δίνει ως 

απομεινάρι των παλαιότερων χρόνων την τελευταία της παράσταση. Έχουν εγκαταλειφθεί 

πλέον άλλες φρικτές τιμωρίες του παρελθόντος, οι ακρωτηριασμοί των άκρων,323 των αυτιών, 

της μύτης, της γλώσσας και των γεννητικών οργάνων, καθώς και ο ανασκολοπισμός των 

                                                             
319 Η επιβολή προστίμων φαίνεται ότι αποτελούσε συνηθισμένη ποινή στο οθωμανικό παράδειγμα. Βλ. R. 
Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century, 
Κέιμπριτζ 2005, 33. 
320 Ό.π., 91. Από την άλλη πλευρά, και η μαστίγωση και άλλες σωματικές τιμωρίες συνιστούσαν τααζίρ, 
σωματική τιμωρία, η οποία βρισκόταν στη διακριτική ευχέρεια του καδή, προκειμένου να τις επιβάλει, ακόμα 
και αν δεν προβλέπονταν ως ποινή για κάποιο αδίκημα. Βλ. ό.π., 175. 
321 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104 (παράρτημα). 
322 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 280-282. 
323 Κατά τον Λέιν, κανένας ακρωτηριασμός, όπου προβλέπεται από τον ισλαμικό νόμο, δεν είχε επιβληθεί 
στην Αίγυπτο στα χρόνια που ο ίδιος διαμένει στη χώρα. Βλ. Lane, Manners and Customs of the Modern 
Egyptians, 120-121. 
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καταδίκων.324 Οι ποινικοί κώδικες του πασά προβλέπουν συνολικά τέσσερις τρόπους 

τιμωρίας των ενόχων: μαστίγωση, εξορία, εκτέλεση και εγκλεισμό σε συνδυασμό με 

καταναγκαστικά έργα. Αναμφίβολα, υπάρχει μια μεταστροφή στο πνεύμα επιβολής των 

ποινών και σε αυτό θα συνηγορήσουν οι ποινές που επιβάλλονται στην Κρήτη την περίοδο 

αυτή. Ακόμα και οι ίδιες οι θανατώσεις των κατάδικων πραγματοποιούνται, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, αποκλειστικά μέσω απαγχονισμού. Ο πασάς επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή 

ανάμεσα στη νεωτερικότητα και το παραδοσιακό. Η «μετρημένη» βία του μαστιγίου και της 

αγχόνης απέχει από τους ευφάνταστους και αιμοσταγείς τρόπους τιμωρίας του 

παρελθόντος, αλλά παράλληλα βρίσκεται μέσα στο φάσμα του ισλαμικού νόμου. Τέλος, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια, ως προς τον εγκλεισμό και τα καταναγκαστικά έργα υφίσταται 

μια οικονομική πτυχή.325 Οι κατάδικοι επωμίζονται μέρος του εκσυγχρονιστικού 

προγράμματος του πασά, τις ανακατασκευές των λιμανιών, τα δημόσια έργα. Με τον ίδιο 

τρόπο που τα σώματα των στρατιωτών αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις επεκτατικές 

βλέψεις του Μεχμέτ Αλί, οι κατάδικοι συνιστούν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό για το 

κράτος. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και η 

εκσυγχρονισμένη εξουσία με τρόπο συστηματικό το εκμεταλλεύεται, το τιμωρεί, κυρίως το 

ελέγχει και κατ’ ουσίαν το διεκδικεί. 

Κατά τον Φάχμι, η μεταβολή της φύσης των ποινών στην Αίγυπτο δεν μπορεί να 

θεωρηθεί στοιχείο εκκοσμίκευσης του πνεύματος του νόμου. Σύμφωνα με τον αιγύπτιο 

ιστορικό, αυτό μπορεί να συνέβη σε άλλες περιοχές της Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου η 

ευρωπαϊκή επιρροή και παρεμβάσεις προκάλεσαν αλλαγές στον τομέα της δικαιοσύνης, 

ωστόσο στην Αίγυπτο οι επιβαλλόμενες ποινές παρέμειναν σε ξεκάθαρη αρμονία με τον 

ισλαμικό νόμο.326 Ασφαλώς, η διαδικασία εφαρμογής των συγκεκριμένων ποινών στην 

Αίγυπτο και την Κρήτη δεν συνιστά αποτέλεσμα κάποιας αντίστοιχης με την Ευρώπη 

εξέλιξης, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Μεχμέτ Αλί αναντίρρητα αντιγράφει 

την Ευρώπη και τους θεσμούς που κυριαρχούν εκεί, αφού θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα 

επιτευχθεί η παγίωση του συγκεντρωτικού του κράτους. Προσηλωμένος στην προσπάθειά 

                                                             
324 Όλοι οι μελετητές συνηγορούν ότι αυτές οι φρικτές τιμωρίες εγκαταλείφτηκαν ή περιορίστηκαν δραστικά. 
Ο Πέτερς αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα ένα περιστατικό του 1835, όταν ο διοικητής μιας αιγυπτιακής 
επαρχίας επέβαλε τον ακρωτηριασμό μύτης και αυτιών ενός αγρότη που είχε ξεριζώσει φυτείες βαμβακιού. 
Τότε ο Μεχμέτ Αλί κάλεσε τον διοικητή να παρουσιαστεί ενώπιόν του και του τόνισε ότι οι μόνες τιμωρίες 
που επιβάλλονται στη χώρα είναι η μαστίγωση, ο απαγχονισμός και η φυλάκιση. Ενώ ο Πέτερς 
αντιλαμβάνεται το περιστατικό αυτό κυρίως ως ένδειξη κατάργησης των βασανιστικών τιμωριών στη χώρα, ο 
Φάχμι, ασκώντας του κριτική, θεωρεί ότι η ενόχληση του πασά οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι 
κάποιος άλλος, εκτός από τον ίδιο, είχε το θράσος να επιβάλει ποινή παρά στην απέχθειά του για τη 
βαρβαρότητα των εν προκειμένω επιβληθεισών ποινών. Βλ. Peters, “For His Correction and as a Deterrent 
Example for Others”, 173· Fahmy, All the Pasha’s Men, 128-129. 
325 Peters, “For His Correction and as a Deterrent Example for Others”, 174-175. 
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του να φανεί στις Μεγάλες Δυνάμεις νεωτερικός, προχωρεί σε μια σειρά εκσυγχρονιστικών 

μέτρων που αφορούν τις ποινές αλλά και στους φορείς που τις επιβάλλουν. Τα συμβούλια 

συμβάλλουν στον αποτελεσματικότερο έλεγχο του νησιού, αφού ουσιαστικά εξυπηρετούν 

τον συγκεντρωτισμό του Μεχμέτ Αλί. Ο ίδιος, είτε με τις διαταγές του είτε δια του έμπιστού 

του Μουσταφά Πασά, είναι εκείνος που ασκεί στην πραγματικότητα την εξουσία. 

Παρόμοιου χαρακτήρα νομικοί πειραματισμοί πραγματοποιήθηκαν και στην 

υπόλοιπη αυτοκρατορία σε μια μακρά διαδικασία, που ξεκίνησε από τις μεταρρυθμίσεις του 

Τανζιμάτ και συνεχίστηκε μέχρι τον 20ό αιώνα και το τέλος του οθωμανικού κράτους. Μετά 

το σουλτανικό διάταγμα του 1839 και κατά το πρότυπο των νόμων του Μεχμέτ Αλί, που οι 

πολιτικές του αναμφίβολα συνιστούν ένα μοντέλο για τις κεντρικές οθωμανικές 

μεταρρυθμίσεις, εκδίδεται ο ποινικός κώδικας του 1840 (ceza kanunnamesi).327 Κατά την 

Μίλλερ, ο οθωμανικός ποινικός κώδικας συνιστά, μεταξύ άλλων, ένα εγχείρημα κρατικού 

συγκεντρωτισμού και ελέγχου των πασάδων και του πληθυσμού της περιφέρειας.328 Με την 

παραπάνω άποψη συμφωνεί ο τούρκος ιστορικός Τζενγκίζ Κιρλί, ο οποίος θεωρεί ότι ο 

κώδικας του 1840 αποτελεί το βασικό μέσο μιας στρατηγικής ενίσχυσης της κεντρικής 

εξουσίας στην περιφέρεια και άσκησης ελέγχου των γραφειοκρατικών μηχανισμών.329 

Παράλληλα, και στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία συστήνονται συμβούλια με 

διοικητική, αλλά και δικαστική ενίοτε δικαιοδοσία, με ομοιότητες με αυτά της Κρήτης κατά 

τη δεκαετία του 1830. To πιο σημαντικό από αυτά ιδρύθηκε το 1838, επί σουλτάνου 

Μαχμούτ Β΄, υπό την ονομασία Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών Διαταγμάτων (Meclis-i Vala-yı 

Ahkâm-ı Adliye). Το συμβούλιο αυτό είχε νομοθετική δράση, αλλά και ρόλο ανώτατου 

δικαστηρίου, οι αποφάσεις του οποίου στήριζαν το μεταρρυθμιστικό έργο. Από το 1840 και 

μετά ιδρύονται στις επαρχίες τα συμβούλια (mecalis) με δικαστικές και διοικητικές 

αρμοδιότητες  και με τη συμμετοχή σε αυτά και μη μουσουλμάνων μελών. Τα συμβούλια 

αυτά το 1864 αντικαθίστανται από τα μικτά δικαστήρια νιζαμιγιέ, που σηματοδοτούν την 

πλήρη αποδέσμευση των δικαστηρίων από τον ισλαμικό νόμο, αφού τα δικαστήρια αυτά 

                                                                                                                                                                               
326 Fahmy, “Justice, Law and Pain in Khedival Egypt”, 91. 
327 Οι ποινές που προέβλεπε ο οθωμανικός ποινικός κώδικας του 1840 ήταν μεν εναρμονισμένες με τις 
παραδοσιακές τιμωρίες του ισλαμικού νόμου, ωστόσο υπάκουαν και στο πνεύμα της εποχής. Γενικά 
προβλέπονταν ποινές επίπληξης, απέλασης, φυλάκισης με καταναγκαστικά έργα κ.ά. Βλ. K. F. Schull, 
“Criminal Codes, Crime and the Transformation of Punishment in the Late Ottoman Empire”, στο Law 
and Legality in the Ottoman Empire and Republic of Turkey, επιμ. K. F. Scull, M. S. Saraçoğlu, R. Zens, 
Μπλούμινγκτον 2016, 159.  
328 R. Miller, Legislating Authority: Sin and Crime in the Ottoman Empire, Νέα Υόρκη 2005, 48. 
329 C. Kırlı, “Yolsuzluğun İcadı: 1840 Ceza Kanunu, İktidar ve Bürokrasi”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 
4 (2006), 116-118. 
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εκδίκαζαν με βάση τον, εμπνευσμένο από τη Γαλλία, ποινικό κώδικα του 1858.330 Ένας από 

τους βασικούς στόχους της διοίκησης, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην κεντρική 

αυτοκρατορία, φαίνεται ότι ήταν η αποδυνάμωση των ιεροδικείων και των δικτύων των 

ντόπιων ουλεμά προς όφελος μιας συγκεντρωτικής δικαστικής εξουσίας.331  

Ως προς την επιβολή των ποινών, ενώ η εξορία και η θανατική καταδίκη 

εξακολουθούν να υφίστανται, επιβάλλονται όλο σπανιότερα στην αυτοκρατορία μετά το 

1839. Όπως εξηγήσαμε, ήδη από πιο νωρίς, από την αρχή της δεκαετίας του 1830, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται αποκλειστικά 

από τα μικτά συμβούλια στην Κρήτη, τουλάχιστον έως το 1835, περίοδος για την οποία 

διαθέτουμε αρχεία των συμβουλίων αυτών. Υποθέτουμε ότι η πρακτική αυτή συνεχίστηκε 

μέχρι και το 1840-1841, οπότε λήγει η «αιγυπτιακή» παρένθεση στο νησί. Όπως θα δείξει 

στη συνέχεια η εξέταση των υποθέσεων αυτών, η ποινή του μαστίγιου κυριαρχεί και 

συνυπάρχει, όπως ακριβώς την ίδια περίοδο συμβαίνει στην Αίγυπτο, με τις ποινές 

εγκλεισμού, καταναγκαστικών έργων, εξορίας και θανατικής καταδίκης. Και ενώ τα 

συμβούλια αποτελούν ουσιαστικά ένα συγκεντρωτικό όργανο εξουσίας, αφού κάθε απόφαση 

πρέπει να επικυρωθεί από τον πασά του νησιού για να έχει ισχύ, παρουσιάζεται σε αυτά μια 

πτυχή νεωτερικότητας. Με τον έστω συμβολικό ρόλο που δίνει η διοίκηση στους υπηκόους, 

στους διοικούμενους, μέσω των αντιπροσώπων τους γίνεται εφαρμογή της αρχής της 

αντιπροσωπευτικότητας. Στο πλαίσιό της αναγνωρίζεται ρόλος και στους χριστιανούς, όχι 

όμως αναλογικός με την πληθυσμιακή τους παρουσία, όπως θα επέβαλλε η πλήρης αρχή της 

αναλογικότητας κατά τη σύγχρονη έννοια. Ωστόσο, οι Χριστιανοί γίνονται και αυτοί μέλη 

των συμβουλίων, η ελληνική γλώσσα ανάγεται σε επίσημη γλώσσα της διοίκησης μαζί με την 

τουρκική και η εκτελεστική εξουσία προβάλλει μια επίφαση συνδιοίκησης ή σεβασμού του 

χριστιανικού στοιχείου. Ακόμα και οι μέρες αργίας που υιοθετούν τα συμβούλια 

συμβολίζουν τη νέα στάση απέναντι στους χριστιανούς: είναι και η Παρασκευή και η 

Κυριακή.332 

                                                             
330 M. K. Masud, R. Peters, D. S. Powers, “Qadis and Their Courts: a Historical Survey”στο Dispensing 

Justice in Islam: Qadis αnd Their Judgments, επιμ. M. K. Masud, R. Peters, D. S. Powers, Λάιντεν και Βοστόνη 

2006, 34-35. 
331 Έχει υποστηριχτεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι παραδοσιακά οι καδήδες αντλούσαν τα έσοδά τους από 
το ίδιο το ιεροδικείο, ο κρατικός έλεγχός του θεσμού είχε καταστεί προβληματικός. Κατά τη δεκαετία του 
1850 οι καδήδες κατατάχθηκαν ιεραρχικά και υπάχθηκαν στη μισθοδοσία του κράτους με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπλέον, εφαρμόστηκε με αυστηρότερο τρόπο η αρχή να μη διορίζονται καδήδες 
σε περιοχές με τις οποίες είχαν δεσμούς. Βλ. I. Agmon, Family and Court: Legal Culture and Modernity in Late 
Ottoman Palestine, Σίρακιουζ 2006, 68-70. 
332 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 61. Στις περιλήψεις των υποθέσεων που εξετάστηκαν από το 
Συμβούλιο Ηρακλείου την περίοδο 1839-1840, μόνο τις Κυριακές (yevm-i ahad) σημειώνεται χωρίς εξαίρεση 
ότι το συμβούλιο δεν συγκαλείται (ta’tildir ή ta’til olub meclis olmadığına şerh olundı). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, 
σ. 5, 14, 23, 31, 32, 36, 41, 47, 56, 59, 64, 80, 85, 92, 101, 111. Η θέσπιση της Κυριακής ως αργίας, είτε μαζί 
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Ένα ερώτημα που προκύπτει στο σημείο αυτό είναι κατά πόσο οι χριστιανοί -όπως 

ασφαλώς και οι μουσουλμάνοι- αντιπρόσωποι του συμβουλίου είχαν τη δυνατότητα του 

αντίθετου λόγου. Με άλλα λόγια αν ένιωθαν ασφάλεια και ελευθερία να εκφράσουν 

ειλικρινώς τη γνώμη τους για κάποια υπόθεση.333 Οι ποινικές υποθέσεις εξετάζονται στο 

συμβούλιο μετά από αναφορά της μιας πλευράς των αντιδίκων και κατά την εξέταση της 

υπόθεσης προσάγονται σε αυτό, ακόμα και βίαια, όλοι οι εμπλεκόμενοι καθώς και οι 

μάρτυρες που ενδεχομένως υπάρχουν. Το συμβούλιο καθίσταται για τα χρόνια αυτά 

σύμβολο αυστηρής εξουσίας, προκαλώντας ενδεχομένως φόβο σε χριστιανούς και 

μουσουλμάνους. Το γεγονός ότι τα συμβούλια είναι πλέον μικτά συντείνει στην ανέλιξη μιας 

μικρής χριστιανικής ελίτ στην εκτελεστική και δικαστική εξουσία του νησιού. Ένας ζιμμί 

μπορεί επί ίσοις όροις να κατηγορήσει έναν μουσουλμάνο ενώπιον του συμβουλίου.334 

Επιπλέον, η ίδια η εκκλησία, όπως θα δούμε, ανάγεται σε όργανο εξουσίας, αφού 

αναλαμβάνει τη βίαιη συμμόρφωση των χριστιανών γυναικών. Δυστυχώς στις ποινικές 

υποθέσεις που εξετάσαμε σπάνια εμπλέκονται εβραίοι ή αρμένιοι χριστιανοί, που ούτως ή 

άλλως συνιστούσαν μικρές πληθυσμιακές κοινότητες στο νησί. Κατά συνέπεια, δεν 

μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίζουμε αν οι νεωτερικές τάσεις της διοίκησης αφορούσαν 

και αυτούς ή η ισονομία περιοριζόταν στο δίπολο ορθόδοξοι χριστιανοί-μουσουλμάνοι.  

Τα συμβούλια είναι οι φορείς μιας αυστηρής πολιτικής διατήρησης της δημόσιας 

τάξης. Εκεί επιβάλλονται οι τιμωρίες, εκεί οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με την κρίση 

ενός βίαιου κράτους, εκεί, εξάλλου, σύμφωνα με διαταγή, συγκεντρώνονται όλες οι επιστολές 

προς κάθε κάτοικο της Κρήτης, χριστιανό, μουσουλμάνο ή εβραίο, προκειμένου να 

ανοιχτούν και να λογοκριθούν.335 Οι ανακρίσεις (istintak) που διεξάγονται στο συμβούλιο 

κατά την εξέταση των ποινικών υποθέσεων είναι συχνά σφοδρές, αφού η διοίκηση 

                                                                                                                                                                               
με την Παρασκευή είτε όχι, αναμφίβολα σχετίζεται με την εφαρμογή ευρωπαϊκών μοντέλων στην Αίγυπτο και 
την Κρήτη. Επίσης, με τον τρόπο αυτόν ο Μεχμέτ Αλί προπαγάνδιζε στις Μεγάλες Δυνάμεις πως σεβόταν τα 
ήθη των χριστιανών της επικράτειάς του και δεν τους καταπίεζε. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν 
εξουσίαν, 21, υποσ. 63. 
333 Αναφορικά με τις σχετικές επικρίσεις της εφημερίδας Αθηνά, ο συντάκτης της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε αναφέρει 
ότι πολλές φορές ο Οσμάν Πασά ή ο ίδιος ο Σερασκέρης Μουσταφά Πασά έχουν εκφράσει παράπονα προς 
τους χριστιανούς αντιπροσώπους ότι δεν έχουν εκφέρει τη γνώμη τους στο συμβούλιο (niçün takrir ve cevabınızı 
yazmazsınız bir man'iniz var mı diye defa'tla 'isevi vükelasına hitabe söyledikleri). Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 
104 (παράρτημα). Κατά την «παραδοσιακή» άποψη της ελληνικής ιστοριογραφίας, τα συμβούλια που 
ιδρύονται στο νησί κατά την περίοδο αυτή ουσιαστικά ήταν φορείς συγκεντρωτισμού που λειτουργούσαν κάτω 
από μια επίφαση ισονομίας: ο μεν Μουσταφά έκρινε και εις αυτά τα συμβούλια, ενέκρινε και εξετέλει, οι δε Έλληνες 
παρίσταντο μόνον μάρτυρες των αδικημάτων, ως τα κωφά πρόσωπα εις ουδέν ισχυούσης της φωνής των, τους οποίους 
πολλάκις εμεταχειρίζοντο και ως υπηρέτας οι Οθωμανοί. Βλ. Κ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί 
αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήνα 1859, 579. 
334 Στο ιεροδικείο σπάνια η μαρτυρία ενός zimmi εναντίον ενός μουσουλμάνου γινόταν δεκτή από τον καδή. 
Βλ. Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 245. Οι καταθέσεις γενικά των μη μουσουλμάνων είχαν, όπως 
αυτές των γυναικών, τη μισή νομική αξία από τις καταθέσεις των μουσουλμάνων κατά την εκδίκαση μιας 
υπόθεσης στο ιεροδικείο. Βλ. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 193.  
335 Pashley, Travels in Crete, τ. 1, xxvii-xxviii. 
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χρησιμοποιεί κατά κανόνα τη βία ως μέσο βασανισμού, προκειμένου, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, να φτάσει στην «δικαστική αλήθεια» μέσω της ομολογίας. Η βία, είτε ως ποινή είτε 

ως μέθοδος ομολογίας, προκαλεί πόνο, αλλά και ψυχολογική πίεση σε κάθε μάρτυρα ή 

κατάδικο αρχικά, αλλά και στον γενικότερο πληθυσμό κατ’ επέκταση. Η διοίκηση το 

γνωρίζει και χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή για την παγίωση ενός καθεστώτος τάξης και 

νομιμότητας.
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2. «Πράξη ενάντια στο θέλημα του Θεού και στο αντιβασιλικό σύστημα»: ο σωματικός 

κολασμός, τα όργανα, το θέαμα, ο πόνος του κατάδικου 

Όγδοον: εις κάθε έγκλημα αποδίδουν τα Συμβούλια μίαν ανάλογον σωματικήν ποινήν, όχι όμως 

χρηματικήν ζημίαν, ήτις και έπαυσε διόλου, και το όνομα αυτής ελησμονήθη εις την Κρήτην.336 

Η σωματική τιμωρία του δράστη αποτελεί κυρίαρχη πρακτική για πολλούς κρατικούς 

μηχανισμούς τόσο στα χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη όσο και στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Η σταδιακή κατάργηση των βασανιστηρίων και των σωματικών ποινών στην 

Ευρώπη αρχικά και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στα μέσα του 19ου αιώνα, συμπίπτει με 

μια αφήγηση μοντερνισμού, η οποία θεωρητικά βασίστηκε, ως προς το ζήτημα της 

μεταστροφής των ποινών προς τον ανθρωπιστικότερο, στις φιλοσοφικές απόψεις του 

Διαφωτισμού. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης του εγκλήματος δεν είναι η 

βαναυσότητα της τιμωρίας, αλλά η αξιοπιστία της, έγραφε το 1764 ο Τσέζαρε Μπεκκαρία, 

πρωτοπόρος υποστηριχτής της κατάργησης των σωματικών τιμωριών και της συνολικής 

αναμόρφωσης του κολαστικού συστήματος.337 Έτσι, σταδιακά οι φριχτές σωματικές 

τιμωρίες και τα θεαματικά βασανιστήρια δίνουν τη θέση τους σε συστηματοποιημένες 

φυλακίσεις και γενικότερα σε μια περισσότερο αθέατη μεθόδευση της τιμωρίας του 

κατάδικου. Αυτή η μεταστροφή της τιμωρίας των καταδίκων οδήγησε, σύμφωνα με τον 

γάλλο διανοητή Φουκώ, σε ένα νέο επίπεδο επιτήρησης και ελέγχου του κοινωνικού 

συνόλου, αφού τα νέα αυτά ιδρύματα μαζί με τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα στρατόπεδα 

αποτελούν όργανα μιας πιο εκσυγχρονισμένης μεθόδου πειθάρχησης των ανθρώπων.338 

 Η σταδιακή κατάργηση των σωματικών ποινών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει 

θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στη διοικητική, 

οικονομική και κοινωνική της σφαίρα, άρα συνιστά γεγονός που εν πολλοίς προήλθε από 

μια διαδικασία εισαγωγής ή αντιγραφής θεσμών από Δύση. Ωστόσο, τόσο τα βασανιστήρια 

όσο και οι σωματικές ποινές των καταδίκων δεν αντικαταστάθηκαν από την καθιέρωση των 

φυλακών ex nihilo. Ο εγκλεισμός ακολουθεί για χρόνια τόσο τις βίαιες σωματικές τιμωρίες 

                                                             
336 Saminen mücrimlerin cürmüne göre hakkında cümlenin rey ile bir tedib tahsis olunur ve ol vechle icra kılınır ve kimesne 
bir akçe tecrim virmediğinden ma'ada tercimin ismi dahi bi'l-külliye Girid'den ref' olmuşdur. Από την απαρίθμηση των 
επιτευγμάτων της διοίκησης· Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104 (παράρτημα). 
337 C. Beccaria, On Crimes and Punishments and Other Writings, Κέιμπριτζ χ.χ., 63. Παρόμοιες απόψεις 
μοιράζονταν και άλλοι διαφωτιστές, όπως ο Μοντεσκιέ και ο Τζον Λοκ, ο οποίος καταδίκαζε παρόμοιες 
πρακτικές σωματικής τιμωρίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Βλ. J. Locke, Some Thoughts Concerning Education, 
Λονδίνο 1779, 50-51. 
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όσο και τις καταδίκες σε καταναγκαστικά έργα. Αλληλοσυμπληρώνεται με αυτές και 

εξελίσσεται σε μια κυρίαρχη ποινή όταν οι υπόλοιπες καταργούνται. Στην Κρήτη κατά τη 

δεκαετία του 1830 συνυπάρχουν οι μαστιγώσεις και τα χτυπήματα με ραβδιά στα πόδια των 

κατάδικων με τη φυλάκιση, τα καταναγκαστικά έργα, τη θανατική καταδίκη και την εξορία. 

Είναι σαφές ότι στο νησί εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις που ισχύουν στην Αίγυπτο και 

που προβλέπουν κατεξοχήν τη χρήση του μαστίγιου ως βασική τιμωρία μαζί με τον 

εγκλεισμό και τα καταναγκαστικά έργα στα λιμάνια. Ο νόμος του πασά είναι αυτός που 

ισχύει και που ουσιαστικά αναπαράγει ή έστω εναρμονίζεται, ως προς τις προβλεπόμενες 

σωματικές ποινές, με τις επιταγές του παραδοσιακού ισλαμικού νόμου. Τα πρόστιμα339 που 

επιβάλλονταν κατά την προηγούμενη περίοδο καταργούνται, όπως προαναφέραμε, και ο 

φυσικός πόνος του κατάδικου παρουσιάζεται ως ο ιδανικός τρόπος για την αποτροπή της 

επανάληψης ενός εγκλήματος.  

 Έναν σημαντικό παράγοντα που διαφοροποιεί την πρακτική της αιγυπτιακής 

διοίκησης από εκείνη της προηγούμενης συνιστά το γεγονός ότι ορισμένες ποινικές 

υποθέσει δημοσιοποιούνταν μέσω της κρατικής εφημερίδας, που συνιστά ένα σύγχρονο 

όργανο παρέμβασης στη δημόσια σφαίρα. Αν και η καλλιέργεια του κοινωνικού φόβου στην 

αυτοκρατορία σχετιζόταν πάντα με κάποιας μορφής δημοσιοποίηση των ποινών των 

καταδίκων, όπως οι δημόσιες εκτελέσεις ή η δημόσια έκθεση κεφαλιών των κατάδικων,340 

κατά τη δεκαετία του 1830 αυτή πραγματώνεται μέσα από ένα ισχυρό και σύγχρονο όργανο 

εξουσίας: μια εφημερίδα. Τόσο η Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε στην Κρήτη όσο και η Βεκαγί-ι Μισρίγιε 

στην Αίγυπτο δημοσιεύουν τακτικά ποινικές υποθέσεις, στις οποίες αναφέρεται επακριβώς η 

ποινή, ο ακριβής αριθμός των μαστιγώσεων και των χτυπημάτων στα πόδια. Η τακτική αυτή 

αφενός καλλιεργεί τον κοινωνικό τρόμο, αφετέρου προπαγανδίζει την εδραίωση του 

αισθήματος της ασφάλειας, αφού η αυστηρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας κρίνεται 

ως κάτι θετικό από ένα ποσοστό του πληθυσμού. Μια ήπια ποινή θα καθιστούσε το δέος για 

το κράτος λιγότερο έντονο.  

 Οι παραβάτες του νόμου στην Κρήτη κατά τη δεκαετία του 1830 διακρίνονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: πρόκειται για αυτούς που είναι άξιοι σωφρονισμού, οι οποίοι είτε 

                                                                                                                                                                               
338 M. Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία: η γέννηση της φυλακής, Αθήνα 2005, 181-226. 
339 Αν και δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλά στοιχεία για τη διαδικασία επιβολής προστίμων στους 
παραβάτες, γνωρίζουμε ότι μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα η οθωμανική διοίκηση, εκτός από την επιβολή της 
όποια ποινής, διατάσσει επιπλέον τη δήμευση της περιουσίας και την κατεδάφιση των οικιών των καταδίκων. 
Βλ. Γ. Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατική Κρήτη: αρχειακές μαρτυρίες (1817-
1819), Ρέθυμνο 2015, 174, 188, 196, 200 κ.ά. Τέτοιου είδους κατασχέσεις δεν αναφέρονται σε ποινικές 
υποθέσεις της δεκαετίας του 1830.  
340 Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 101. 
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μαστιγώνονται είτε φυλακίζονται, και αυτούς οι οποίοι διέπραξαν έγκλημα που δεν 

επιδέχεται σωφρονισμό και οι οποίοι εκτελούνται. Η ιδέα της διαβάθμισης των ποινών 

βάσει της αντίληψης για το αν κάποιος μπορεί να σωφρονιστεί -δηλαδή όχι απλώς να 

τιμωρηθεί, αλλά να διορθωθεί- προσεγγίζει σε έναν βαθμό την αντίληψη εκείνη της Δύσης 

για το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα μιας ποινής. Σε περιπτώσεις που ο κατάδικος είναι 

ξένος ή μέλος της διοίκησης επιλέγεται η «ανθρωπιστικότερη» τιμωρία της απέλασης ή της 

εξορίας αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, η ποινή φαίνεται να αποφασίζεται βάσει του κριτηρίου 

της αξιοπιστίας και όχι της βαναυσότητας. Το Φεβρουάριο του 1831 κάποιος Γιώργος από 

το χωριό Κεραμιά του νομού Χανίων άφησε να ξαποστάσουν τα πρόβατά του σε έναν 

ελαιώνα. Ο επιστάτης του κτήματος, Ρουστέμ, ενοχλήθηκε και πυροβόλησε το κοπάδι, 

σκοτώνοντας μία προβατίνα και τραυματίζοντας άλλη μία. Το Συμβούλιο των Χανίων 

εξέτασε την υπόθεση και απένειμε δικαιοσύνη: ο Ρουστέμ είναι άξιος σωφρονισμού. Μολονότι 

συμβουλευτήκαμε αρκετά, σωφρονισμός καλύτερος από το ξύλισμα δε βρέθηκε. Διότι τέτοιου είδους 

άνθρωποι πάντοτε σωφρονίζονται με τον τρόπο αυτόν και κάθε φορά που κάποιος προβεί σε μια τέτοια 

αταξία θα πρέπει να ξυλίζεται αρκετά (merkum Rüstem tedibe müstahak olmuş ve diğer ehven 

suretleriyle tedibi her ne kadar müzakere olunmuş isede bu misillu kimesnelerin öteden beri dayak 

mu'amelesine uslanmış olduklarından bu misillu vuku’at zuhurunda birkaç def'a dayak mu'amelesini 

olunması). Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η πράξη του επιστάτη αντιβαίνει το θέλημα 

του Θεού και το αντιβασιλικό σύστημα (bu fi’l mugayir-i rıza-i bari ve münafi-i usul-u daveri 

olduğundan), διατύπωση ασφαλώς που συνάδει με το παραδοσιακό οθωμανικό σύστημα 

απονομής δικαιοσύνης, δηλαδή το σεριάτ από τη μια πλευρά και το κανούν από την άλλη. 

Η φράση εξάλλου «ανέκαθεν» (öteden beri) είναι χαρακτηριστική της διάθεσης της διοίκησης 

να επιβάλλει μια ποινή στο πνεύμα της συνέχισης της παράδοσης και όχι βάσει κάποιου 

νεωτερικού σκεπτικού  

Τελικά, ο άνδρας καταδικάστηκε να πληρώσει στο χριστιανό την αξία των 

προβάτων και σε 80 ξυλιές (seksen deynek vurılub). Στη δημοσίευση της υπόθεσης υπήρχε η 

επιπλέον σημείωση πως, αν κάποιος στο μέλλον προβεί σε παρόμοια πράξη, θα μαστιγωθεί 

300 φορές.341 Επιπλέον, πέρα από την αναφορά της μεγαλύτερης ποινής ως απειλή για 

όποιον προβεί στο ίδιο αδίκημα, αναφέρεται ότι η παρούσα απόφαση του συμβουλίου θα 

πρέπει να διασκορπιστεί και να διαλαληθεί για να ειδοποιηθεί ο καθένας. Η γνωστοποίηση αυτή 

της αυστηρότερης μελλοντικής τιμωρίας στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλέγματος 

παραδειγματισμού, ως προϊόν κοινωνικής παρέμβασης του κράτους στην ψυχολογία της 

δημόσιας σφαίρας. Ο παραδειγματισμός θεωρείται απαραίτητος, όχι μόνο για να 

                                                             
341 Β.Γ, 26 Φεβρουαρίου 1831, φ. 10. 
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συνειδητοποιήσει ο λαός ότι και το παραμικρό αδίκημα έχει ως επακόλουθο μια τιμωρία, 

αλλά και για να προξενήσει μια εντύπωση τρόμου στις ψυχές των ατόμων. Η υπόθεση αυτή 

είναι από τις πρώτες ποινικές υποθέσεις που δημοσιεύονται στο κρατικό έντυπο και δίνει ένα 

αυστηρό μήνυμα προς όλους ότι η νέα εξουσία είναι δίκαιη, αφού τιμωρεί έναν ένοπλο 

επιστάτη342 και δη μουσουλμάνο, που προκάλεσε ζημιά σε έναν απλό βοσκό, ο οποίος 

μάλιστα ήταν και χριστιανός.  

Οι κλοπές, η φθορά ξένης περιουσίας, οι πράξεις αντεκδίκησης, η διατάραξη της 

κοινής ηρεμίας αποτελούν αδικήματα για τα οποία η διοίκηση εκδικητικά επιβάλλει 

σωματικές ποινές στους κατάδικους. Τον Μάιο του 1832 ο Ιμπραΐμ Μολλά εισήλθε στο 

μουσουλμανικό νεκροταφείο Χανίων και επιχείρησε να καταστρέψει τη διακόσμηση 

κάποιων τάφων. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι παρακινήθηκε από τους προφήτες Νώε και 

Ηλία, οι οποίοι εμφανίστηκαν στον ύπνο του και τον προέτρεψαν να προβεί σε αυτή την 

ενέργεια, ωστόσο αυτό το όνειρο τον οδήγησε τελικά στο να καταδικαστεί να χτυπηθεί 25 

φορές με βούνευρο (İbrahim bu def'a yirmi beş değnek vurılub).343 

Η χρήση του φάλαγγα και τα ραβδίσματα στο σώμα του κατάδικου ήταν αρκετά 

διαδεδομένα ως σωματικές τιμωρίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο φάλαγγα ο 

κατάδικος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα, με τους ώμους του να ακουμπούν στο έδαφος. 

Τα πόδια του ήταν σηκωμένα και δεμένα σε ένα συμπαγές ξύλο, ενώ οι άνδρες που ήταν 

επιφορτισμένοι με την εκτέλεση της ποινής, τα χτυπούσαν με ραβδιά πάχους όσο ένα 

δάχτυλο.344 Οι πόνοι που προκαλεί αυτή η σωματική ποινή είναι αφόρητοι και ο κατάδικος 

για μέρες δεν μπορεί να σταθεί ούτε να περπατήσει. Οι σωματικές επιπτώσεις από τον 

βασανιστικό αυτό κολασμό μπορούν να κρατήσουν μήνες, με αποτέλεσμα ο κατάδικος να 

μην μπορεί να εργαστεί για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Είναι αυτονόητο ότι, όσο πιο 

φτωχός είναι ο κατάδικος που υφίσταται το βασανιστήριο, τόσο πιο έντονα τον επηρεάζουν 

οι πληγές στα πόδια.  

Ο ιρλανδός γιατρός Μάντεν, που επισκέφτηκε την Αίγυπτο κατά τη δεκαετία του 

1820, επιβεβαιώνει ότι ο φάλαγγας ήταν πολύ διαδεδομένη τιμωρία. Σύμφωνα με την 

περιγραφή του, ο κατάδικος είναι ξαπλωμένος, ενώ ένας άνδρας κάθεται στο στήθος του για 

να τον κρατήσει σταθερό και ένας άλλος τον χτυπάει στα πέλματα των ποδιών του. Ο πιο 

                                                             
342 Φαίνεται ότι οι επιστάτες (subaşı) των κτημάτων συχνά προέβαιναν σε αυθαιρεσίες. Από εγκύκλιο του 
Συμβουλίου Ηρακλείου την άνοιξη του 1831 πληροφορούμαστε ότι συχνά οι ένοπλοι επιστάτες καταπίεζαν 
χριστιανούς και μουσουλμάνους χωρικούς παίρνοντάς τους εκβιαστικά πρόβατα ή βάζοντάς τους να κάνουν 
αγγαρείες. Το συμβούλιο διέταξε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες αυτές και η τιμωρία του επιστάτη στην 
προαναφερθείσα υπόθεση οπωσδήποτε λειτουργεί ως παράδειγμα και προειδοποίηση προς τους υπόλοιπους. 
Βλ. Β.Γ., 19 Μαρτίου 1831, φ. 12.    
343 Β.Γ., 9 Ιουνίου 1832, φ. 60. 
344 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 273. 
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συνηθισμένος αριθμός μαστιγώσεων των πελμάτων είναι από 90 έως 200, αναφέρει ο 

Μάντεν, ενώ για μεγαλύτερα αδικήματα επιβάλλονται ακόμα και 1.000 χτυπήματα. Άλλες 

φορές, αντί για μαστίγωση στα πέλματα με το πέτσινο μαστίγιο kırbaç,345 επιλέγεται ο 

ραβδισμός με ξύλινο συμπαγές ραβδί (deynek ή değnek) στο στομάχι, τα πλευρά ή τα 

γεννητικά όργανα.346 Ο Μάντεν υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της τελετουργίας του φάλαγγα 

σε έναν χριστιανό που είχε επιχειρήσει να αποκρύψει χρήματα από τους φοροεισπράκτορες 

ενός αγά. Σύμφωνα με την αναφορά του, εννιά στους δέκα κατάδικους στους οποίους 

επιβάλλονται πάνω από 800 μαστιγώσεις στα πέλματα πεθαίνουν.347 Καθώς τα χτυπήματα 

συνεχίζονται, οι φωνές του δύσμοιρου σταδιακά γίνονται απροσδιόριστες. Στη συνέχεια σταματούν 

όλες και ο κατάδικος δεν σφαδάζει πλέον στα χτυπήματα. Δεν υπάρχει αιμορραγία, εκτός από το μέρος 

όπου οι θηλιές των σχοινιών έρχονται σε επαφή με το δέρμα. Τα πόδια ωστόσο έχουν καταστεί μια 

άμορφη μάζα μπλε και κόκκινης σάρκας. Και ο Μάντεν συνεχίζει: Όποιος έχει γίνει αυτόπτης 

μάρτυρας του φάλαγγα, θα έχει παρατηρήσει ότι η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με ψυχρότητα. 

Όσο αυξάνεται η κούραση των δικαστικών υπαλλήλων, η οργή τους αφήνεται στο θύμα. Και όταν 

δίνεται το τελευταίο χτύπημα, αυτό είναι σίγουρα το πιο δυνατό και συνδυάζεται συνήθως από μια 

βλασφημία εναντίον της μητέρας ή του πατέρα του βασανισμένου.348 

                                                             
345 Το κιρμπάτς, το όργανο σωματικής τιμωρίας στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830, ήταν, 
σύμφωνα με τον Λέιν, ένα λουρί από πετσί ιπποπόταμου. Βλ. Lane, Manners and Customs of the Modern 
Egyptians, 121. 
346 R. R. Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia and Palestine, in 1824, 1825, 1826 and 1827, τ. 1, Λονδίνο 
1829, 118-120.  
347 Επειδή προφανώς αυτό το φαινόμενο ήταν συχνό, το 1842 ο Μεχμέτ Αλί, επιχειρώντας να νομιμοποιηθεί 
στις ευρωπαϊκές δυνάμεις ως σύγχρονος, ανθρωπιστής ηγεμόνας, εκδίδει διαταγή σύμφωνα με την οποία σε 
περίπτωση που κάποιος παρακούσει τις εντολές του και αυτό έχει συνέπεια ένας κατάδικος να πεθάνει λόγω 
της μαστίγωσης ή του φάλαγγα, τότε ο υπεύθυνος θα τιμωρηθεί με θανατική ποινή ή εξορία. Βλ. Peters, “For 
His Correction and as a Deterrent Example for Others”, 172. Βλ και Baer, “The Transition from 
Traditional to Western Criminal Law in Turkey and Egypt”, 150. Εξάλλου, σκοπός των χτυπημάτων δεν 
είναι η θανάτωση του δράστη, αλλά η εκδίκηση του νόμου του πασά. Ο αριθμός των μαστιγώσεων υπακούει 
σε μια εσωτερική οικονομία, κατά τα λόγια του Φουκώ, η οποία επιτρέπει στον κατάδικο να ζήσει σεβόμενος 
τον νόμο. Βλ. Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 29.  
348 R. R. Madden, The Mussulman, τ.1, Λονδίνο 1830, 15-16. Για το φάλαγγα υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες 
περιηγητών. Ένας σκωτσέζος περιηγητής συναντά στην ψαραγορά της Κωνσταντινούπολης το 1828 έναν 
χριστιανό, ο οποίος πρόσφατα είχε υποστεί το μαρτύριο του φάλαγγα. Σύμφωνα με την αφήγηση, τα πόδια του 
ήταν πρησμένα, σε φρικτή κατάσταση και περπατούσε μετά βίας, πονώντας και σηκώνοντας κάθε τόσο τα πόδια του σαν να 
βάδιζε πάνω σε καυτό σίδερο. Οι πόνοι του ήταν αφόρητοι σε βαθμό που συνέχισε το δρόμο του μπουσουλώντας με τα 
χέρια και τα γόνατα. Βλ. C. MacFarlane, Constantinople in 1828: A Residence of Sixteen Months in the Turkish 
Capital and Provinces, τ. 2, Λονδίνο 1829, 24. Ο Σκοτ επίσης κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο τη δεκαετία 
του 1830 υπήρξε μάρτυρας της ποινής του φάλαγγα και περιγράφει ότι τα πόδια του κατάδικου δένονται με 
σιδερένιους σφιγκτήρες σε πασσάλους και ο ίδιος ρίχνεται μπρούμυτα με την κοιλιά στο έδαφος, όταν δύο 
καβάσηδες -μέλη φρουράς- ξεκινούν να τον χτυπούν αλύπητα με λουριά από τομάρι ιπποπόταμου και ο ίδιος 
παρακαλάει για οίκτο. Βλ. Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 60-61. Ο Βικτόρ Σελσέ, γάλλος πολέμιος 

της δουλείας και συγγραφέας, επισκέπτεται την Αίγυπτο το 1845 και επίσης περιγράφει το βασανιστήριο του 

φάλαγγα: το σώμα του δύστυχου τραντάζεται με δύναμη. Ένας άνδρας κρατάει τα χέρια του σταθερά προς τα πίσω και 
ανάμεσα στα δόντια του είναι τοποθετημένο ένα μαντήλι για να αντέχει καλύτερα τον πόνο. Όταν σταματάνε οι υπηρέτες 
(τα χτυπήματα) ο επικεφαλής του συμβουλίου τον προτρέπει να ομολογήσει το έγκλημά του, υποσχόμενος να τους κάνει 
να σταματήσουν. Οι φρουροί ξεκινούν να χτυπούν ξανά και προκειμένου να μην δοθεί η εντύπωση ότι οι μαστιγώσεις 
γίνονται ηπιότερες αλλάζουν (οι βασανιστές) κάθε διακόσια πενήντα χτυπήματα. Βλ. V. Schoelcher, L'Égypte en 
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Μαστίγια και ραβδιά αποτελούν τα βασικά όργανα εκτέλεσης των ποινών και στην 

Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1830. Δεν είναι πάντοτε σαφές αν το ξύλισμα (dayak) 

γίνεται αποκλειστικά στα πόδια ή και σε άλλα μέρη του σώματος του κατάδικου. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, ωστόσο, η επιβολή της ποινής του φάλαγγα είναι ρητή. Τον Ιούλιο του 1832 ο 

Χαϊρί Αγά από το χωριό Μουρνιές των Χανίων απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων, 

υποστηρίζοντας ότι χάθηκαν μερικές από τις θυρόπετρες του κήπου του (bahçesi kapısı 

taşlarından birkaç taş zai' olmuş). Από μαρτυρία του κηπουρού Μουσταφά Τσολάκ έγινε 

γνωστό ότι οι πέτρες κλάπηκαν από τον δεύτερο κηπουρό, τον Νουρί, και πωλήθηκαν προς 

16 γρόσια στον κάπελα του χωριού, Ευθύμη (Murnes meyhanecisi Eftim’e fürûht etmiş). Αν και 

ο Νουρί δεν ομολογούσε την κλοπή (merkum Nuri celb olunub şifahen sıkıştırılmış isede yine 

inkâra musır olduğundan), αυτή επιβεβαιώθηκε από τον αγοραστή των πετρών. Τελικά, το 

συμβούλιο διέταξε τον Νουρί να καταβάλει στον Χαϊρί Αγά το ποσό που εισέπραξε για τις 

θυρόπετρες και παράλληλα τον καταδίκασε σε βουνευρισμό εις τους πόδας.349 Τα χτυπήματα 

στα πόδια των κατάδικων μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα για άλλα αδικήματα. Αυτό 

πιθανόν να εξαρτιόταν από το πόσο βαρύ θεωρούνταν το αδίκημα και από το αν το 

συμβούλιο έκρινε πως ο συγκεκριμένος κατάδικος θα μπορούσε να επαναλάβει την 

παράβασή του.  

Τον Ιούλιο του 1832 χριστιανοί από το χωριό Γεράνι Χανίων απευθύνονται στο 

Συμβούλιο Χανίων, υποστηρίζοντας ότι ο συγχωριανός τους Ντερβίς Χαλίλογλου τους 

φοβερίζει, τους βρίζει και τους απειλεί, κραδαίνοντας το μαχαίρι του. Η θέση του Ντερβίς 

χειροτέρεψε, όταν υποβλήθηκαν στο συμβούλιο και άλλες καταθέσεις κατοίκων του χωριού, 

σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος, αφού ήπιε και μέθυσε, απειλούσε και έβριζε 

χριστιανούς και μουσουλμάνους. Τελικώς, το συμβούλιο, θεωρώντας ότι αυτές τις αχρειότητες 

ο Ντερβίς τις έχει κληρονομήσει από τους γονείς του (şekavet eben ve ecdadından kendüye miras 

kalmış), επέβαλε την ποινή των διακοσίων χτυπημάτων στα πόδια του κατάδικου, με τον όρο 

ότι αν επαναληφθεί η παράβασή του θα επαναληφθεί ο φάλαγγας (bir daha ayak 

                                                                                                                                                                               
1845, Παρίσι 1846, 26. Ο στρατολογημένος στις υγειονομικές υπηρεσίες Αμόν από την άλλη πλευρά, δίνει τη 
δική του ενδιαφέρουσα περιγραφή για την τιμωρία του φάλαγγα. Ο ίδιος θεωρεί βάρβαρη την τιμωρία αυτή, 
ενώ στη θέαση ενός κατάδικου τον οποίο χτυπούν κατ’ επανάληψη δύο φρουροί σοκάρεται: ένας κρύος ιδρώτας 
κάλυψε το σώμα μου, τα πόδια μου λύγισαν, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Σημειώνει δε ότι εκτός από τους άνδρες 
κατάδικους οι αρχές χτυπούν και τις γυναίκες στα χέρια ή στους γλουτούς, ωστόσο η τιμωρία τους 
πραγματοποιείται πάντοτε εντός φυλακής, μακριά από το κοινό. Εν συνεχεία υπογραμμίζει τις διαφορές 
νοοτροπίας των μουσουλμάνων («Αράβων» και «Τούρκων») από τους Ευρωπαίους ισχυριζόμενος ότι στους 
πρώτους κυριαρχεί η μοιρολατρία και πιστεύουν ότι ακόμα και η τιμωρία του φάλαγγα «ήρθε από τον Θεό», 
«ήταν γραφτό να συμβεί». Βλ. P. N. Hammont, L’Égypte sous Méhémet-Ali: populations, gouvernement, institutions 
publiques, industrie, agriculture; principaux événements de Syrie pendant l’occupation égyptienne; Soudan de Méhémet-Ali, τ. 
1, Παρίσι 1843, 452-461. 
349 Β.Γ, 5 Ιουλίου 1832, φ. 63. 
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bastırılması).350 Τέτοιες αυστηρές αποφάσεις εδραίωναν, εκτός από τον παραδειγματισμό, 

ένα καθεστώς δικαιοσύνης στα μάτια του πληθυσμού, που έβλεπε ότι η διοίκηση τον 

απαλλάσσει από τους κινδύνους. 

Όπως στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, έτσι και στην Κρήτη, η έννοια του 

σωφρονισμού (tedib), τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της νέας διοίκησης, πραγματώνεται 

μέσω της βίας και όχι ανεξάρτητα από αυτήν. Ο σωφρονισμός για τη διοίκηση μπορεί 

θεωρητικά να ενέχει την ιδέα της απώτερης βελτίωσης του κατάδικου, αλλά η ίδια η ποινή 

συνιστά στην πράξη συνώνυμο της παραδειγματικής του τιμωρίας, στόχος της οποίας είναι 

να αποτρέψει τους τυχόν μελλοντικούς αυτουργούς αξιόποινων πράξεων, εδραιώνοντας έτσι 

ένα καθεστώς κοινωνικής πειθαρχίας. Οι ποινές δεν μεταβάλλονται δραστικά σε σχέση με το 

παρελθόν, καθώς το κίνητρο επιβολής τους παραμένει, όπως πριν, η διατήρηση ενός 

αυστηρού καθεστώτος κοινωνικής ευταξίας. Τον Ιούλιο του 1832 ο Αλί Μπαντιρά, ένας 

μουσουλμάνος οπλοποιός (tüfenkçi), καταγγέλλει στο συμβούλιο ότι τρεις μουσουλμάνοι τον 

χτύπησαν στην αγορά των Χανίων, προκαλώντας του πληγές στη μύτη και τα χείλη 

(merkumun burnı ve dudakları kanamış). Από την εξέταση της υπόθεσης και τις καταθέσεις που 

ελήφθησαν υπόψη, έγινε γνωστό ότι ο Αλί είχε ξεκινήσει τον καβγά, βρίζοντας τον Μεχμέτ, 

έναν εκ των τριών μουσουλμάνων δραστών. Το συμβούλιο αποφάσισε να επιβάλει στον 

ενάγοντα Αλί και στον Μεχμέτ τη σωματική τιμωρία των 25 μαστιγώσεων στον καθένα και 

στους δύο φίλους του Μεχμέτ, οι οποίοι συμμετείχαν στο επεισόδιο, την ποινή των 20 

μαστιγώσεων.351  

Από τις ποινικές υποθέσεις που εξετάζονται στα συμβούλια, προκύπτουν στοιχεία 

για την παραβατικότητα στην Κρήτη της δεκαετίας του 1830, αλλά και για κοινωνικές 

ομάδες που καταπιέζονται, στιγματίζονται και περιθωριοποιούνται, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια. Οι σωματικές ποινές στο καθεστώς του Μεχμέτ Αλί επιβάλλονται όχι μόνο στους 

απλούς κατοίκους, αλλά και σε στρατιώτες, καθώς η συγκέντρωση στρατευμάτων του πασά 

στην Κρήτη συντελεί αρκετές φορές στη διατάραξη της κοινωνικής ευταξίας.352 Για 

                                                             
350 Β.Γ, 5 Ιουλίου 1832, φ. 63.  
351 Β.Γ., 13 Ιουλίου 1832, φ. 64. 
352Αναφορές περί αυθαιρεσιών του στρατού του πασά απέναντι σε χριστιανούς αλλά και μουσουλμάνους του 
νησιού συναντάμε και στα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε έγγραφο του ελληνικού 
προξενείου στα Χανιά προς τις ελληνικές αρχές το 1834 αναφέρεται ότι 650 «άραβες» στρατιώτες έφτασαν στη 
Σούδα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των στρατιωτών στο νησί στους 10.000, ενώ πολλάκις χωρίς λόγο 
υβρίζουν και χτυπούν τον τυχόντα. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά έλληνα 
προξένου, 30 Ιουνίου 1834. Το 1835, σε αναφορά του ελληνικού προξενείου προς τις ελληνικές αρχές, 
διαβιβάζεται άρθρο του Μουσταφά Πασά στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, σύμφωνα με το οποίο ο σερασκέρης της 
Κρήτης περιηγήθηκε το χωριό Βρύσες Χανίων, όπου άκουσε τα παράπονα των χριστιανών του χωριού. Όταν 
αυτοί παραπονέθηκαν προς το Μουσταφά Πασά για τις αυθαιρεσίες των αλβανών οπλαρχηγών, ο σερασκέρης 
προέβη στην τιμωρία των τελευταίων (πάραυτα τους εράβδισε εν μέσω της συνελεύσεως). Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. 
Προξενείον εις Κρήτην (Χανιά), Αναφορά έλληνα πρόξενου, 30 Απριλίου 1835. 
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παράδειγμα, το 1832 συνελήφθη ένας Αλβανός στρατιώτης, ο οποίος φιλονικούσε με μια 

πόρνη. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, αφού ο στρατιώτης σε έξαλλη κατάσταση 

επιχείρησε να πυροβολήσει κατά των φρουρών, ενώ μετά τον αφοπλισμό του επιχείρησε, 

αρπάζοντας τα σπαθιά περαστικών, να απειλήσει ξανά τους στρατιώτες που τον συνέλαβαν. 

Το Συμβούλιο των Χανίων αποφάσισε να επιβάλει στον στρατιώτη την ποινή των 50 

ραβδισμάτων (değnek) στα πόδια, την διαγραφή του από τα στρατιωτικά μητρώα και την 

οριστική του εξορία από την Κρήτη. Επιπλέον, το συμβούλιο διέταξε να απαγορεύεται η 

παραμονή πάνω από τις τρεις μέρες στην πόλη των Χανίων στρατιωτών που έχουν ως έδρα 

χωριά της Κρήτης, ενώ, όποιος δε συμμορφωθεί με τη διαταγή αυτή, προειδοποιείται πως 

θα προσαχθεί στο συμβούλιο.353 Η ίδια τιμωρία των 50 χτυπημάτων στο φάλαγγα και της 

εξορίας επιβλήθηκε λίγες μέρες αργότερα σε άλλον αλβανό στρατιώτη, που διαπληκτίστηκε 

με δύο ντόπιους μουσουλμάνους στην περίφημη κακόφημη συνοικία του Τζεζαΐρ Κολού.354  

Ενώ οι σωματικές ποινές που επιβάλλονται από τη διοίκηση, αποτελούν ουσιαστικά 

παραδοσιακές ποινές που προβλέπονται και από τον ισλαμικό νόμο, εφαρμόζονται εξίσου 

σε χριστιανούς, μουσουλμάνους και εβραίους, εναρμονιζόμενες με τις διακηρύξεις της νέας 

εξουσίας περί ισότητας των θρησκειών απέναντι στο νόμο.355 Η κοινωνία εν συνόλω γίνεται 

αντιληπτή ως ένα ενιαίο σύνολο σωμάτων, ανεξαρτήτως θρησκείας, τα οποία πρέπει να 

εξουσιαστούν και να υποταχθούν στην ανώτερη διοίκηση. Η πειθαρχία κατασκευάζει 

σώματα εξασκημένα, υποταγμένα, σώματα «πειθήνια», κατά την ορολογία του Φουκώ.356 

Με την ίδια λογική που η διοίκηση καλλιεργεί την υποτέλεια στα σώματα των στρατιωτών 

της, επιχειρεί να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και στα σώματα των κατοίκων 

συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, η θρησκεία και άλλες υπερκόσμια πλαίσια αναφοράς του 

παρελθόντος χάνουν τη βαρύτητα και σημασία τους· οι κοινωνικές και θεσμικές ανισότητες 

που δημιουργούσαν, υποχωρούν σε ισχύ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν αντικαθίστανται 

από άλλες. Το κράτος είναι τώρα ο φορέας των νέων ισορροπιών. 

Το Σεπτέμβρη του 1832 μια μεγάλη παρέα μεθυσμένων μουσουλμάνων άρχισαν να 

διαπληκτίζονται μεταξύ τους, αλλά και με διερχόμενους διαβάτες. Αφού έγιναν αντιληπτοί, 

προσήχθησαν όλοι στο Συμβούλιο των Χανίων, αλλά ήταν τόσο μεθυσμένοι που δεν 

μπορούσε να γίνει κατανοητό τι πραγματικά είχε συμβεί. Τελικώς, το συμβούλιο τους 

                                                             
353 Β.Γ., 29 Ιουλίου 1832, φ. 66. 
354 Β.Γ., 4 Αυγούστου 1832, φ. 67. 
355 Στον ισλαμικό νόμο οι zimmi έχουν γενικώς υποδεέστερη νομική προσωπικότητα από αυτή των 
μουσουλμάνων και, θεωρητικά τουλάχιστον, υπόκεινται και στη μισή τιμωρία από εκείνη των μουσουλμάνων. 
Βλ. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 130-133. 
356 M. Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 181-188. 
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επέβαλε την «ελαφριά» ποινή των 15 μαστιγώσεων στον καθένα και αφέθησαν ελεύθεροι.357 

Πιθανότατα οι μαστιγώσεις και τα χτυπήματα στα πέλματα των ποδιών αποτελούν μια 

τιμωρία που εφαρμοζόταν πολύ πιο συχνά από όσο είναι καταγεγραμμένο ότι συμβαίνει 

μέσα από τα περιεχόμενα της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε. Είναι προφανές ότι η εφημερίδα 

δημοσιεύει ενδεικτικά μόνο κάποιες υποθέσεις, για να στείλει πολιτικά μηνύματα στους 

αναγνώστες της.358 

Τα συμβούλια εμφανίζονται ως εν δυνάμει κολαστήρια του φάλαγγα στο πλαίσιο 

μιας καθόλα νόμιμης κρατικής βίας, η οποία χρησιμοποιείται και αποτρεπτικά. Η 

προειδοποίηση για την άσκηση αυτής της βίας συνιστά μια ευθεία απειλή προς το κοινωνικό 

σύνολο. Το Σεπτέμβρη του 1832 η διοίκηση αποφάσισε να διορίσει μερικούς υπαλλήλους 

ως υπεύθυνους για την ορθή χρήση και διανομή του νερού στους κατοίκους. Σύμφωνα με 

την απόφαση, αν οποιοσδήποτε άλλος εκτός των υπαλλήλων ανακατευτεί με την υπόθεση 

της χρήσης του νερού, θα μαστιγωθεί 100 φορές (yüz değnek ile tedib kılınması).359 Τον 

Νοέμβριο του 1832 ο καδής των Χανίων προσφεύγει στο τοπικό συμβούλιο 

καταγγέλλοντας ότι στο μουσουλμανικό νεκροταφείο της πόλης συχνά μπαίνουν βοσκοί με 

μεγάλα και μικρά ζώα, τα οποία προκαλούν ζημιές στους τάφους. Το συμβούλιο, δείχνοντας 

κατανόηση στο πρόβλημα, διέταξε πως, όποιος βοσκός περάσει εφεξής τα ζώα του μέσα 

από το νεκροταφείο, θα ξυλιστεί 15 φορές, ενώ, αν το επαναλάβει, θα δεχτεί 30 ξυλιές και 45 

αν το πράξει για τρίτη φορά (bir def'a tutulur ise meclis-i 'aliyeye girüb li-ecli’l-ceza on beş ikinci 

def'a otuz üçüncu def'a kırk beş kırbaç vurulması).360 Η λογική του συμβουλίου εδώ είναι 

ξεκάθαρα εκδικητική, αφού όσες φορές επαναλαμβάνεται το αδίκημα, τόσες φορές 

                                                             
357Β.Γ., 22 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 73. 
358 Από το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη πληροφορούμαστε και άλλες ποινικές υποθέσεις που 
εξετάζονται στο Συμβούλιο Ηρακλείου, στο οποίο ο Κοζύρης είναι μέλος. Είναι εξάλλου λογικό να 
εξετάζονται στο Συμβούλιο Ηρακλείου περισσότερες ποινικές υποθέσεις, αφού η περιοχή δικαιοδοσίας του 
είναι μεγαλύτερη σε έκταση και πολυπληθέστερη από τις επαρχίες των Χανίων ή του Ρεθύμνου. Το Μάρτιο 
του 1831 ένας άνδρας από τα Ανώγεια βίασε ένα κορίτσι δέκα ετών και του επιβλήθηκε ποινή 50 μαστιγώσεων 
και τετραετής φυλάκιση. Λίγες μέρες αργότερα ένας χωρικός έκλεψε ένα φέσι και ραβδίστηκε 50 φορές, ενώ 
σε έναν μουσουλμάνο που χτύπησε μια μουσουλμάνα, επιβλήθηκε η ποινή των 80 ραβδισμών. Τον Μάιο του 
1832 δύο μουσουλμάνοι από την Πεδιάδα εθεάθησαν κρατώντας όπλα και ετινάχθησαν ο ένας 100 και ο άλλος 
200 φορές, ενώ η σωματική τιμωρία του φάλαγγα επιβλήθηκε και σε έναν Ανωγειανό, ο οποίος έκλεψε ένα 
ζώο. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 191-192, 341-342. Η οπλοκατοχή και η 
οπλοχρησία απαγορεύθηκαν αυστηρά από τα πρώτα χρόνια της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη. Στα 
χρόνια της επανάστασης φάνηκε ότι πολλοί χριστιανοί και μουσουλμάνοι είχαν στην κατοχή τους όπλα. 
Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Κοζύρη, τον Οκτώβριο του 1831 το Συμβούλιο Ηρακλείου έλαβε διαταγή 
του Μεχμέτ Αλί για αφοπλισμό των χριστιανών και των μουσουλμάνων του νησιού, ενώ όποιος κάτοικος 
χρειαζόταν όπλο προκειμένου να κυνηγήσει, θα έπρεπε να απευθυνθεί στο συμβούλιο για τη χορήγηση της 
σχετικής άδειας. Βλ. Ό.π., 198-199· Raulin, Description physique de l’île de Crète, 56. 
359 Β.Γ., 13 Οκτωβρίου 1832, φ. 76. 
360 Β.Γ., 1 Δεκεμβρίου, 1833, φ. 80. 
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πολλαπλασιάζεται και η ποινή. Η ίδια απειλή του μαστιγίου φαίνεται ότι ίσχυε και για 

αγορανομικές παραβάσεις.361 

 Η κολαστική πρακτική του ξυλίσματος στην Κρήτη αποκτά φήμη εκτός του νησιού 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί. Η ελληνική εφημερίδα Αθηνά 

που συχνά, για λόγους κυρίως πολιτικούς, προπαγανδίζει τον τυραννικό χαρακτήρα της 

διοίκησής του στην Κρήτη, αναφέρεται το Φεβρουάριο του 1833 στην ελεεινή κατάσταση των 

χριστιανών της Κρήτης, τους οποίους ξυλίζουν τα Συμβούλια για ασήμαντη αιτία ή τους 

επιβάλλουν ποινές πολυετούς κάθειρξης.362 Ασφαλώς, ο βίαιος χαρακτήρας του νέου 

καθεστώτος δεν έχει θύματα μόνο τους χριστιανούς, αλλά και τους μουσουλμάνους του 

νησιού, μια και ασκείται χωρίς διακρίσεις. Για λόγους πολιτικούς, ο ελληνικός τύπος είναι 

λογικό να υπερτονίζει τη «μία όψη» της βίας της διοίκησης. Οι μουσουλμάνοι που 

ξυλίζονται, υφίστανται το μαρτύριο του φάλαγγα, εξορίζονται ή φυλακίζονται είναι -βάσει 

των στοιχείων που διαθέτουμε- περισσότεροι από τους χριστιανούς την περίοδο 1831-

1834.363 

Οι πληροφορίες που αντλούμε από τη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε για τις ποινικές υποθέσεις 

φτάνουν ως τις αρχές του 1834, αφού ως την περίοδο αυτή είναι διαθέσιμα φύλλα της, όπως 

προαναφέραμε. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Συμβουλίου Χανίων του έτους 1835, οι 

μαστιγώσεις πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, σε 

βάρος γυναικών και ανδρών εν είδει βασανιστικής μεθόδου ανακάλυψης της δικαστικής 

αλήθειας. Από την άλλη πλευρά, σε όλες τις ποινικές υποθέσεις που αναφέρονται στο 

                                                             
361 Χρήση μαστιγίου ως τιμωρία για τους παραβάτες των αγορανομικών διαταγών του Μεχμέτ Αλί φαίνεται 
ότι ίσχυε και στην Αίγυπτο, με βάση διάταγμα του 1830. Πριν από την περίοδο αυτή οι ποινές για τα 
αδικήματα αυτά ήταν πολύ πιο βίαιες. Οι κρεοπώλες που έκλεβαν στο ζύγι, για παράδειγμα, τιμωρούνταν με 
σκίσιμο της μύτης τους, από την οποία οι αρχές κρεμούσαν κομμάτια κρέατος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
μαγαζάτορες που παραβίαζαν τον νόμο, υποχρεώνονταν να καθίσουν πάνω στα καυτά τηγάνια της κουζίνας 
τους ως τιμωρία. Βλ. Fahmy, “Justice, Law and Pain in Khedival Egypt”, 100-102.  
362 Αθηνά, 4 Φεβρουαρίου 1833, φ. 84. 
363 Η διαπίστωση αυτή παρατίθεται χωρίς διάθεση στατιστικοποίησης της παραβατικότητας στην Κρήτη, 

προκειμένου να τονιστεί ότι η βία της διοίκησης στρεφόταν εξίσου σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Το 

γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι κατάδικοι είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς μπορεί να οφείλεται στο ότι 

ο κρατικός έλεγχος ήταν ισχυρότερος στις πόλεις -όπου πλειοψηφούσαν οι μουσουλμάνοι- παρά στην 

κατοικούμενη από περισσότερους χριστιανούς ύπαιθρο. Επίσης, είναι πιθανόν η διοίκηση να απέκρυπτε από 

την ειδησεογραφία του κρατικού της εντύπου πολλές από τις ποινές που επιβάλλονταν σε χριστιανούς για 

πολιτικούς λόγους. Δε θα πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής ότι ο ανταγωνισμός του Μεχμέτ Αλί με 

τον σουλτάνο καθιστούσε ενδεχομένως τη θέση ορισμένων μουσουλμάνων στο νησί ακόμα πιο δυσχερή. 

Σύμφωνα με τον Πάσλεϊ, όσοι μουσουλμάνοι διατηρούσαν σχέσεις με το καθεστώς του σουλτάνου 

αντιμετωπίζονταν καχύποπτα και συχνά βίαια από τη διοίκηση του Μεχμέτ Αλί. Τον Ιούλιο του 1832 έφτασε 

διαταγή από την Αίγυπτο στην Κρήτη με την οποία ο πασάς ζητούσε την εκτέλεση οποιουδήποτε 

μουσουλμάνου εκδηλώνεται κατά του αντιβασιλέα ή διαδίδει φήμες για αυτόν στο νησί. Βλ. Pashley, Travels in 

Crete, τ. 1, xxix. Σχετικά με το θέμα αυτό, και η εφημερίδα Αθηνά αναφέρει ότι τα συμβούλια δια μικρά 

εγκλήματα εθανάτωσαν όχι μόνο χριστιανούς, αλλά και τούρκους όσους υποπτεύονται ότι δεν αγαπούν την ενεστώσα 

διοίκησιν. Αθηνά, 31 Μαΐου 1833, φ. 117.  
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ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη από το 1835 έως το 1845, επιβάλλεται η ποινή της 

φυλάκισης με αλυσίδες και καταναγκαστικά έργα για τους καταδίκους. Οι διαπιστώσεις 

αυτές, μαζί με το γεγονός ότι από τα τέλη του 1832 και μετά, ακόμα και στις ποινικές 

υποθέσεις που δημοσιεύονται στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, η ποινή της φυλάκισης και των 

καταναγκαστικών έργων κυριαρχεί, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαστιγώσεις 

εγκαταλείπονται σταδιακά και ο αθέατος εγκλεισμός της φυλάκισης καθίσταται η 

συνηθισμένη κολαστική πρακτική κατά το δεύτερο μισό της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στο 

νησί. 

 Κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές πρακτικές βρίσκεται η χρήση βασανιστηρίων 

προκειμένου να ανακαλυφθεί η δικαστική αλήθεια και να καταλήξει ο ένοχος στη φυλακή. Η 

βία εξακολουθεί να υφίσταται ως κρατική τακτική τρομοκράτησης και σαδιστικού ελέγχου 

των σωμάτων των καταδίκων. Παρά τις εξαγγελίες και την τυπική παύση επιβολής των 

σωματικών τιμωριών στην Αίγυπτο και την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η επίσημη βία του κράτους επί των κατοίκων συνεχίστηκε με 

διάφορες μορφές σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.364 Στην Κρήτη, καθ’ολη τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1830, η μορφή των τιμωριών ακολουθούσε τις σωφρονιστικές τακτικές της 

Αιγύπτου. Παράλληλα με την επιβολή εξορίας, θανατικής καταδίκης και βίαιων σωματικών 

ποινών, υπήρχε και η φυλάκιση του ενόχου. Σταδιακά ωστόσο, όπως επισημάναμε, ο 

εγκλεισμός φαίνεται να κερδίζει σαφώς έδαφος σε σχέση με το φάλαγγα και το μαστίγιο. 

Και ενώ ο εγκλεισμός, δηλαδή ο φυσικός περιορισμός της ελευθερίας του δράστη, συνιστά 

μια ποινή που δεν ήταν άγνωστη στο παραδοσιακό οθωμανικό παράδειγμα,365 πλέον 

συστηματοποιείται ως η βασική ποινή για μια σειρά από αδικήματα. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί 

στη γέννηση της φυλακής, σύστημα το οποίο συνδέεται, όπως θα δούμε, με έναν γενικότερο 

μετασχηματισμό της οπτικής της κρατικής εξουσίας αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου του 

κοινωνικού συνόλου. 

                                                             
364 Μέχρι τη δεκαετία του 1870 η είσπραξη των φόρων από περιοχές της υπαίθρου συνοδευόταν συστηματικά 
από μαστίγωση όσων έδειχναν απροθυμία να πληρώσουν. Βλ. R. Peters, “Egypt and the Age of the 
Triumphant Prison: Legal Punishment in Nineteenth Century Egypt”, Annales Islamologiques, 36 (2002), 
259-261· Rudolph, “Egypt and the Age of the Triumphant Prison”, 259-261. 
365 Η φυλάκιση σε κάστρα και μπουντρούμια (kalebendlik) αποτελεί μια γνωστή, αν και όχι 
συστηματοποιημένη ή συχνή, ποινή στην αυτοκρατορία τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα. Επιβαλλόταν σε 
ενόχους για μια σειρά από αδικήματα, όπως στάση, διατάραξη της δημόσιας τάξης, μη πληρωμή χρεών κ.ά. 
Βλ. Ν. Erim, “Osmanlı İmparatorluğunda Kalebentlik Cezası Ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine Bir 
Deneme”, Osmanlı Araştırmaları, 4 (1984), 79-88. Κατά τον Πέτερς, στα πλαίσια του ισλαμικού νόμου η 
φυλάκιση δεν επιβαλλόταν τόσο σε ποινικές υποθέσεις, όσο σε περιπτώσεις οφειλετών, οι οποίοι φυλακίζονταν 
με απόφαση του καδή μέχρι να πληρωθούν τα χρέη τους. Επιπλέον, εγκλείονταν οι συλληφθέντες μέχρι να 
φθάσει η ώρα της δίκης τους. Βλ. Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 34-35. Στην περίπτωση της 
Κρήτης γνωρίζουμε περιπτώσεις εγκλεισμού στα κάστρα των πόλεων μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Βλ. 
Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία, 234, 241-242, 244-245. 
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3. Τα βασανιστήρια ως μέσο ανακάλυψης της δικαστικής αλήθειας 

Ο βασανισμός των σωμάτων δεν αποτελεί μόνο τμήμα της διαδικασίας τιμωρίας των 

ενόχων, αλλά συνιστά και το μέσο για την ανακάλυψη της δικαστικής αλήθειας. Αυτό βέβαια 

δεν είναι κάτι νέο. Στη διαχρονία οι αρχές ασκούν βία και εξευτελισμό, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ομολογία ενός εγκλήματος. Στη διαδικασία αυτή το πρώτο μέλημα των αρχών 

δεν είναι η ανακάλυψη της αλήθειας, αλλά η διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Ο ύποπτος 

που υφίσταται τα βασανιστήρια, μπορεί να αναγκαστεί να ομολογήσει εγκλήματα που δεν 

έχει διαπράξει , προκειμένου να σταματήσει ο φυσικός πόνος που του προκαλείται.366 Αν 

και στο πλαίσιο του ισλαμικού νόμου μια ομολογία η οποία έχει προέλθει από βία και 

απειλές, δεν γίνεται δεκτή, τα βασανιστήρια ως μέσο ανακάλυψης της δικαστικής αλήθειας 

ήταν ευρέως διαδεδομένα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προκύπτουν από το 

κανούν.367 Οι οθωμανικοί ποινικοί κώδικες αποδέχονται τον βασανισμό των υπόπτων, εάν 

υπάρχουν ενδείξεις της ενοχής τους.368 

 Ούτε στην Κρήτη η άσκηση βίας από τις αρχές περιορίζεται στην επιβολή της 

ποινής. Το ράβδισμα των υπόπτων συνιστούσε και στην Αίγυπτο, κατά την ίδια περίοδο, 

συστηματική δικαστική πρακτική. Σύμφωνα με τον Λέιν, όταν κάποιος αρνείται την 

κατηγορία που του έχει προσαφθεί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του, τότε βασανίζεται 

προκειμένου να ομολογήσει.369 Η χρήση του μαστιγίου ως μέσου ομολογίας, ειδικά αν 

υπάρχουν ενδείξεις ή αν ο ένοχος έχει ιστορικό παραβατικότητας ή θεωρηθεί πως έχει 

«ροπή» προς αυτή, είναι συχνή. Τον Ιανουάριο του 1835 ο κουρέας Μουσά επισκέπτεται 

ένα χαμάμ στα Χανιά. Όταν οι στιγμές χαλάρωσης τελείωσαν και εξήλθε του χαμάμ, 

προκειμένου να ντυθεί, διαπίστωσε ότι από την τσέπη του έλειπαν όλα του τα χρήματα 

(bundan üç gün akdem nerdüban başında olan hammama gitdim ve soyunub esvablarımı dışarıya 

bırağub içerüye girdim ba’dehu dışarıya çıkub esvablarımı giydim ve kisemi çıkarmak üzere cebime 

dokandım ve kisemi bütün bütün sirkat olunmuş ve içinde heyli meblağ olub). Ο Μουσά 

απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων, το οποίο προσήγαγε για εξέταση έναν Άραβα 

('arab), ο οποίος εργαζόταν στο χαμάμ. Οι υποψίες δεν άργησαν να πέσουν πάνω στον άραβα 

                                                             
366 Ο Βικτόρ Σελσέ, που επισκέπτεται την Αίγυπτο το 1845, εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι το μπαστινάδο 
εφαρμόζεται και ως βασανισμός για την απόσπαση της αλήθειας και παρατηρεί ότι συχνά αθώοι ομολογούν 
στην ανάκριση ό,τι οι βασανιστές θέλουν να ακούσουν, προκειμένου να αποφύγουν τον φυσικό πόνο. Βλ. 
Schoelcher, L’Égypte en 1845, 25. 
367 H. Gerber, State, Society and Law in Islam: Ottoman Law in Comparative Perspective, Όλμπανι 1994, 63-64. 
368 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 252-254. Βλ και Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 81-
84. 
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χωρίς όνομα, ωστόσο, επειδή ο ύποπτος αρνιόταν κατηγορηματικά τις κατηγορίες (bendeniz 

müdde’i-i merkum hammama gitdiği gün ben hiç gitmedim ve ol gün fırında sa’at sekize kadar 

oturduğumu ispatım vardır), η διοίκηση αποφάσισε να τον μαστιγώσει, προκειμένου να πει την 

αλήθεια αφού θεωρούνταν βέβαιο πως αυτός ήταν ο δράστης (kiseyi işbu 'arab sirkat etdiği 

memul itüğinden ve doğru söylemeyüb 'inadına ısrar etdiğinden söyledirilmek üzere birkaç kırbaç 

vurulması). Παρά τη σωματική βία που υπέστη, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι οι πελάτες 

του χαμάμ πριν εισέλθουν στο χώρο του λουτρού του παραδίδουν τα πορτοφόλια και τα 

ρολόγια τους και ότι τους τα επιστρέφει όταν εξέρχονται, αλλά ο ενάγων δεν του τα 

παρέδωσε (‘arab cevabında hammama gelen müşteriler kisesi ve sa’atini teslim ederler hammamdan 

çıktıklarında bendeniz dahi ashabına teslim ederim ancak müdde’i bana teslim etmemiş haberim bu 

kadar). Εν τέλει το συμβούλιο αποφάνθηκε ότι ο ενάγων δεν έχει δίκιο (madem teslim etmemiş 

müdde’inin hakkı olmadığından cevab virilmiş) και η υπόθεση έκλεισε.370  

Στην προκειμένη περίπτωση ο Άραβας μαστιγώνεται, παρά το γεγονός ότι αναφέρει 

πως έχει άλλοθι, απλά επειδή συνιστά τον βασικό ύποπτο για την κλοπή. Μπορούμε να 

εικάσουμε πως η υποψία βασίζεται σε ένα βαθμό και στην καταγωγή του. Όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια, την περίοδο αυτή στην Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι, κυρίως από 

περιοχές της Αφρικής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στα έγγραφα εν πολλοίς Άραβες ('arab) 

και συνήθως ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες στα κτήματα ή ως υπηρέτες (uşak, 

hizmetkâr) ή είναι δούλοι (köle). Χωρίς να είναι πάντοτε σαφές για το αν πρόκειται για 

μαύρους υποσαχάριων περιοχών ή για φτωχούς αραβόφωνους από περιοχές της βόρειας 

Αφρικής -υπάρχει εναλλαγή των όρων ‘arab, zenci, zenci-i ‘arab, evlad-ı ‘arab, mağrebi, bengazlı, 

halekut κ.ά-, σε πολλές από τις ποινικές υποθέσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, 

προσάγονται τέτοιοι Άραβες στα συμβούλια είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως ύποπτοι για τη 

διάπραξη κάποιου αδικήματος. Πιθανολογούμε ότι στις περισσότερες αυτών των 

περιπτώσεων όπου εμφανίζεται ο όρος Άραβας, εννοούνται οι μαύροι της υποσαχάριας 

Αφρικής.371 Οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να περιθωριοποιούνται και ταξικά και φυλετικά από 

μια κοινωνία που τους θεωρεί ξένους και να αποτελούν τους συνήθεις υπόπτους για 

οποιαδήποτε παρανομία.  

 Το Φεβρουάριο του 1833 κάποιος Μεχμέτ είχε διαπιστώσει πως από το σπίτι του 

έλειπαν προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία τις επόμενες μέρες είδε να πωλούνται στην 

                                                                                                                                                                               
369 Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 125. 
370 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 47-48. 
371 Και ο Τολεντάνο αναφέρει ότι, αν και όχι συχνά, ο όρος ‘arab μπορεί να σημαίνει τον μαύρο. E. 
Toledano, The Ottoman Slave Trade and its Supression, 1840-1890, Πρίνστον 1982, xiv. Θα πρέπει να έχουμε 
υπόψη ότι σε ορισμένες σύγχρονες γλώσσες όπως στη ρωσική ή και στην ελληνική ο όρος αυτός και 
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αγορά των Χανίων. Για την κλοπή κατηγόρησε τον Αφρικανό Αλί (Μαγριμπλί Αλί), ο οποίος 

ωστόσο δεν ομολογούσε την πράξη. Για κακή του τύχη μεταφέρθηκε ως πειστήριο στο 

συμβούλιο ένα σεντούκι του κατηγορούμενου, το οποίο περιείχε πολλά από τα κλοπιμαία. 

Το γεγονός αυτό παρείχε στη διοίκηση επαρκείς ενδείξεις για την ενοχή του 

κατηγορούμενου και το ζητούμενο ήταν πλέον η ομολογία του. Ο ύποπτος ξυλίστηκε 

(merkum zarb olundı) από τις αρχές και αναγκάστηκε να παραδεχτεί το αδίκημά του (sirkatını 

ikrar ile sabit olmuş). Σύμφωνα με την ομολογία του, το σπίτι του ήταν ακριβώς δίπλα σε 

αυτό του Μεχμέτ και, έχοντας υπολογίσει τις ώρες που λείπει, μπήκε και το έκλεψε. 

Μάλιστα, αν και απαρίθμησε με λεπτομέρειες τα κλαπέντα, ο Μεχμέτ υποστήριζε ότι από 

το σπίτι του έλειπαν πολλά περισσότερα. Στην υπόθεση καταγράφεται ότι, αφού ο δράστης 

μετά από τόσο ξύλισμα κατονόμασε μόνο αυτά ως κλαπέντα, αποκλείεται να έχει κλέψει κάτι 

παραπάνω. Ο Αλί καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκιση με αλυσίδες και καταναγκαστική 

εργασία στα δημόσια έργα για σωφρονισμό του ιδίου και παραδειγματισμό των άλλων.372  

Στην προκειμένη περίπτωση, τα στοιχεία ήταν ατράνταχτα, ωστόσο η ομολογία 

ήταν απαραίτητη, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Το γεγονός ότι υπήρχαν 

ήδη ενδείξεις ενοχής, σε συνδυασμό ενδεχομένως με το ότι ο ύποπτος είναι Αφρικανός κινεί 

εξαρχής υποψίες και το ξύλισμα είναι η συνηθέστερη επακόλουθη επιλογή των αρχών. Η 

διοίκηση επιλέγει και βασανίζει ανθρώπους κυρίως από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις 

του νησιού, αφού αυτοί κατεξοχήν, σύμφωνα προφανώς με τη λογική της, ρέπουν προς την 

παραβατικότητα και το περιθώριο. Από τις υποθέσεις που εξετάζονται στο κεφάλαιο αυτό, 

οι περισσότεροι από τους βασανισθέντες είναι Άραβες, ενώ στις δύο περιπτώσεις που 

βασανίζονται ύποπτοι που αποδεικνύονται αθώοι τη μια είναι Άραβες και την άλλη φίλοι 

ενός Άραβα, εκ των οποίων ο ένας ξένος (Κιούρτη τη πατρίδα-Kürt).373 Υπήρχαν ασφαλώς και 

άλλες περιπτώσεις «συνήθων» υπόπτων. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Ντελμπέρης, που είχε 

ήδη στο «ενεργητικό» του έξι μήνες φυλάκισης για κλοπή στο παρελθόν, προσάγεται ως 

ύποπτος κλοπής στο Συμβούλιο των Χανίων το 1835 και προφυλακίζεται. Παράλληλα, 

επιχειρείται να «πιεστεί» (çünkü mersum şüphe 'arz olması mersumun sıkıştırılması lazım) με 50-

60 μαστιγώσεις, αφού υπάρχουν υποψίες ότι έκλεψε πρόβατα (mersum sarık İsfakiye’de birkaç 

                                                                                                                                                                               
παράγωγά του έχουν ταυτιστεί με τον «μαύρο» ενέχοντας μάλιστα σήμερα υποτιμητική και ρατσιστική χροιά 
(αράπης, αράπισσα). 
372 Β.Γ, 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
373 Κάτι τέτοιο, εξάλλου, συμβαίνει κατεξοχήν την περίοδο, που τα βασανιστήρια κυριαρχούν και στον 
ευρωπαϊκό χώρο, αφού, σύμφωνα με τον Φουκώ, η ποσότητα του φυσικού πόνου που προκαλούν οι 
βασανισμοί, σχετίζονται άμεσα με τη σοβαρότητα του εγκλήματος, την προσωπικότητα του δράστη, αλλά και 
την κοινωνική τάξη των θυμάτων. Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 49. 
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koyun sirkat etdiği) και έναν γάιδαρο από έναν δολοφονημένο μπαϊρακτάρ στο χωριό Μαλάξα 

(Malaksa tahtında katil olunan bayrakdarın himarını çalmış ve kendü lisan ile ikrar etmiş).374 

Τον Απρίλιο του 1832 βρίσκεται κατακρεουργημένος στην κακόφημη γειτονιά 

Τζεζαΐρ Κολού στα Χανιά ο αραμπατζί Αλί από το Κίρτζαλι της Βουλγαρίας. Το θύμα είχε 

δολοφονηθεί με μαχαίρι και μπαλτά και του έλειπε το ζωνάρι του, όπου έβαζε τα χρήματά 

του. Βασικός ύποπτος θεωρήθηκε ο Άραβας Αχμέτ, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 

χρήματα, ενώ ο ίδιος δεν είχε καθόλου εισόδημα και μάλιστα είχε πολλά χρέη, για τα οποία 

είχε φυλακιστεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Έτσι, προκειμένου να αποσπάσουν οι 

αρχές την ομολογία του υπόπτου, εκτυλίσσεται μια θεαματική διαδικασία βασανιστηρίων, 

που ξεκινάει με άρνηση από την πλευρά του υπόπτου και καταλήγει σε δραματική ομολογία 

του. Τα βασανιστήρια είναι κλιμακωτά. Όσο επιμένει ο ύποπτος να αρνείται το έγκλημα, 

τόσο πιο εκδικητική γίνεται η βία των αρχών. Αρχικά, αποφασίστηκε να μαστιγωθεί 15 

φορές στα πέλματα των ποδιών του (ayağına falaka takılub on beş kırbaç olduklarından). Μετά 

τα 15 χτυπήματα ο ύποπτος άρχισε να φωνάζει στους άνδρες του συμβουλίου να 

σταματήσουν για να δώσει τη δική του εκδοχή για την προέλευση των χρημάτων. 

Ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του προέρχονταν από την πώληση 

ενός σπιτιού. Το συμβούλιο δεν πείστηκε και διέταξε να χτυπηθεί ακόμα 15 φορές. Τότε ο 

Αχμέτ εκ νέου παρακάλεσε να σταματήσουν, λέγοντας ότι τα χρήματα του τα έδωσε 

κάποιος άλλος. Ο ύποπτος χτυπήθηκε ακόμα 15 φορές και τότε δήλωσε ότι τα χρήματα του 

τα έδωσαν οι δολοφόνοι του Αλί. Όταν τον ρώτησαν ποιοι ήταν αυτοί, ο Αχμέτ ανέφερε τα 

ονόματα των ήδη προφυλακισμένων Μεχμέτ Κιούρτ και Σαλί από τα Χανιά. Οι άνδρες της 

διοίκησης, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες από τον Αχμέτ, τον μαστίγωσαν 20 φορές 

ακόμα, αναγκάζοντάς τον να δηλώσει ότι ακολούθησε τους δύο άνδρες στο σπίτι του 

δολοφονημένου, αλλά την τελευταία στιγμή μετάνιωσε και γύρισε πίσω. Οι αρχές δεν 

πίστεψαν την εκδοχή του Μεχμέτ και τον μαστιγώνουν ακόμα 15 φορές και, αφού δεν τους 

ικανοποίησαν εκ νέου τα λεγόμενά του, τον μαστίγωσαν ακόμα 15 φορές.375 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που ο Αχμέτ κατονόμασε τους δύο άλλους 

άνδρες, μια ανάλογη διαδικασία μαστίγωσης, πόνου και κραυγών είχε ξεκινήσει σε κάποιο 

άλλο μέρος της φυλακής, με θύματα τους τελευταίους. Ο Σαλί και ο Μεχμέτ μαστιγώνονται 

αρχικά και αρνούνται τη συμμετοχή τους στο έγκλημα. Το πρωί οι δύο άνδρες, που, 

σύμφωνα με τον Αχμέτ, ήσαν οι δολοφόνοι του Αλί, μαστιγώθηκαν ξανά 150 φορές, αλλά 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο έγκλημα (yüz ellişer kırbaç vurulub yine inkârda ısrar 

                                                             
374 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 169-171. 
375 Β.Γ., 17 Μαΐου 1832, φ. 58. 
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etmeleriyle). Μετά τη μαστίγωση οι δύο άνδρες ρίχτηκαν πάλι στη φυλακή, σε ξεχωριστά 

κελιά, με την επιπλέον διαταγή στους φρουρούς να τους κεντώσι προς τυραννισμόν κάποτε.376 

Είναι φανερό ότι ο σκοπός της διοίκησης είναι η πλήρης αποδιοργάνωση του σώματος, του 

πνεύματος και του ψυχικού κόσμου των υπόπτων. Το ίδιο πρωί οι δύο κακοποιημένοι 

ύποπτοι παρουσιάζονται στο συμβούλιο. Επιμένουν στην άρνησή τους για οποιαδήποτε 

ανάμειξη στην υπόθεση, ωστόσο θεωρούνται ακόμα ύποπτοι, αφού ο κωφάλαλος αδερφός 

του ενός δήλωσε με νεύματα ότι οι Μεχμέτ, Αχμέτ και Σαλί τη νύχτα της δολοφονίας 

έφαγαν μαζί και αργότερα έφυγαν μαζί. Έτσι, με τις βασικές υποψίες πάνω τους ο Μεχμέτ 

και ο Σαλί μαστιγώθηκαν ακόμα περισσότερες από 150 φορές ο καθένας, αλλά, αφού και 

μετά και από αυτό το βασανιστήριο αρνιόντουσαν τα πάντα, οι αρχές άρχισαν να θεωρούν 

πιθανή την αθωότητά τους και το ότι συκοφαντούνται από τον Αχμέτ (yüz ellişer kırbaçtan 

mütecaviz vurulub ikrar etmediklerinden merkum 'arab iftira etmek muhtemel olmağla), που ξανά 

κατέστη ο βασικός ύποπτος. Για τον μόνο πλέον ύποπτο Αχμέτ αποφασίστηκε να 

βασανιστεί μέχρις ότου πει την αλήθεια για την υπόθεση (merkum 'arab tekrar doğrusunı 

söyleyinceye kadar zarb olunması tensib olunmış). Ωστόσο και οι τρεις ήταν τόσο εξαντλημένοι 

από τα συνεχή βασανιστήρια, σε βαθμό που τους ήρθε κάποια παραφροσύνη (şiddet-i zarbdan 

merkumlara şaşkınlık gelmiş) και φυλακίστηκαν. Όταν συνήλθαν, παρουσιάστηκαν στο 

συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε τον περαιτέρω βασανισμό του Αχμέτ. Ο ύποπτος ήταν 

ξαπλωμένος και ένα σχοινί ήταν δεμένο στους αστραγάλους και το κεφάλι του. Όταν οι 

ραβδούχοι έσφιξαν πολύ το σχοινί, ο Αχμέτ ομολόγησε ότι ο ίδιος διέπραξε τη δολοφονία 

και ότι οι άλλοι δύο άνδρες, που είχαν βασανιστεί βάναυσα επί μέρες, δεν είχαν σχέση με 

την υπόθεση.  

 To 1835 ένας εύπορος έμπορος δολοφονείται στα Χανιά και οι αρχές προσάγουν 

έναν αριθμό υπηρετών του για τη διαδικασία της ανάκρισης. Ο δολοφονημένος είχε κοντά 

του μερικούς Άραβες υπηρέτες ('arab'dan bazı fukara yanına gelüb) και οι αρχές δεν άργησαν 

να τους υποπτευθούν. Μάλιστα, οι τρεις φίλοι και σύντροφοί του που κατέθεσαν στο 

συμβούλιο, δήλωσαν ότι τον άφησαν τη μέρα της δολοφονίας του μαζί με ένα παιδί από την 

Αίγυπτο, μια δούλη και έναν υπηρέτη του (sa'at beşte biz gitdik bir mısırlı çocuk ile bir mısırlı 

gözde aciz bir uşak ile bıraktık). Βασικοί ύποπτοι θεωρήθηκαν δύο υπηρέτες, ο Ιμπραΐμ και ο 

Μεχμέτ. Αρχικώς οι ύποπτοι μαστιγώθηκαν κάποιες φορές χωρίς να ομολογήσουν τίποτα 

(kırbaç olunması bir nesne ikrar etmeyüb). Στη συνέχεια και αφού βρέθηκαν στην κατοχή τους 

ορισμένα αντικείμενα του θανόντος, μαστιγώθηκαν εκ νέου 50 φορές ο πρώτος και 40 φορές 

                                                             
376Το οθωμανικό κείμενο δεν σώζεται στο σημείο αυτό λόγω μεγάλης φθοράς του εγγράφου. Ωστόσο, το 
βασανιστήριο αυτό πιθανόν να έχει να κάνει με την πρόθεση των φρουρών να κρατήσουν τους ύποπτους 
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ο δεύτερος, με αποτέλεσμα να ομολογήσουν την από κοινού πράξη τους και να κρεμαστούν 

παραδειγματικά σε πύλη του φρουρίου της πόλης των Χανίων (Hanya Kale kapısı).377 Οι 

βασανισμοί των υπόπτων σε περιπτώσεις δολοφονίας είναι βασικές για τη διοίκηση. Ο 

ένοχος γνωρίζει ότι, αν αποκαλυφθεί, θα απαγχονιστεί και η τυχόν ομολογία του δεν θα 

αντιμετωπιστεί με καμία διάθεση επιείκειας από τη διοίκηση. Όταν την άνοιξη του 1831 η 

σύζυγος του Νικόλα, από το χωριό Καλύβες στα Χανιά, βρέθηκε δολοφονημένη, οι υποψίες 

έπεσαν πάνω στον Κοκόλη, από το χωριό Εμπρόσνερο. Η γυναίκα το είχε σκάσει από το 

σπίτι του άνδρα της μαζί με 1.500 γρόσια και άλλα οικιακά είδη. Ο Κοκόλης γνώριζε το 

θύμα, αφού είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι του ζευγαριού και συνήθιζε να βόσκει τα ζώα του 

κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η δολοφονημένη. Όταν ο Κοκόλης μετέβη στο Ηράκλειο 

για τη διεκπεραίωση προσωπικών του υποθέσεων, έμαθε ότι θεωρείται ύποπτος για το φόνο 

της γυναίκας και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές. Το συμβούλιο δέχτηκε ότι ο 

Κοκόλης ήταν ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας, αλλά επειδή ο ίδιος αρνήθηκε τον φόνο 

(merkum Kokoli inkâr etdiği suretinde), έκρινε πως η ενοχή του πρέπει να τεκμηριωθεί (ispat) 

προκειμένου να καταδικαστεί. Με άλλα λόγια, οι αρχές δεν αποφασίζουν την μαστίγωση 

μέχρι παραφροσύνης του Κοκόλη, με την ίδια ευκολία όπως έγινε στην περίπτωση των 

υπόπτων της γειτονιάς Τζεζαΐρ Κολού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φόνος δεν συγκρίνεται με 

τις υπόλοιπες ποινικές υποθέσεις, αφού απαιτεί ακρίβεια και αντιπαραβολή στοιχείων. Ο 

Κοκόλης δεν μαστιγώνεται, τουλάχιστον δεν δημοσιοποιείται μια τέτοια πληροφορία, 

ωστόσο δεν γλιτώνει την αγχόνη όταν ανακαλύπτονται στην κατοχή του τα κλοπιμαία της 

δολοφονημένης γυναίκας.378 

 Σε καμία από τις περιπτώσεις μαστίγωσης υπόπτων που δημοσιεύονται στο κρατικό 

έντυπο, δεν αναφέρεται βασανισμός χριστιανού. Αυτό πιθανόν να αποσκοπούσε στην 

αποφυγή αντιδράσεων είτε από τη Δύση είτε από τις ελληνικές αρχές και τον ελληνικό τύπο. 

Η τυχόν δημοσίευση βασανισμών χριστιανών θα είχε οπωσδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στην 

εικόνα του πασά και θα ακύρωνε από μόνη της όλες τις νεωτερικές διακηρύξεις της 

διοίκησης περί ισότητας των θρησκειών και σεβασμού προς τους ορθόδοξους της Κρήτης. 

Από την άλλη, στο κρατικό έντυπο καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις βίαιης ανάκρισης 

μουσουλμάνων. Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα ακόμα. Το Μάρτιο του 1832 

συλλαμβάνεται ο Ρετζέπ για κλοπή στο μαγαζί κάποιου Χουσεΐν Αγά. Στον δράστη 

επιβάλλεται η μέθοδος του φάλαγγα και ομολογεί ότι είχε πραγματοποιήσει κλοπές σε τρία 

μαγαζιά ακόμα. Ο ίδιος άνδρας δύο μέρες αργότερα επανέρχεται στο Συμβούλιο 

                                                                                                                                                                               
ξύπνιους και σε πόνο, πιέζοντάς τους με κάτι αιχμηρό, ξίφος, λόγχη, ξιφολόγχη ή κάτι ανάλογο.  
377 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 61-66. 
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Ηρακλείου για συμπληρωματική εξέταση της υπόθεσης και κατονομάζει έναν συνεργό 

του.379 Ο συνεργός αυτός αρνείται τα πάντα και η διοίκηση του επιβάλλει 110 χτυπήματα 

στα πέλματα και εγκλεισμό μέχρι να σωφρονιστεί και να ομολογήσει.380 Το Σεπτέμβριο του 

1832 ο Τοσούν Καλτάνογλου διέπραξε μια μικροκλοπή σε ένα χαμάμ των Χανίων. Αν και 

παρουσιάστηκε στο συμβούλιο ως βασικός ύποπτος, προσπάθησε να αποφύγει την καταδίκη 

του. Ωστόσο ωμολόγησε με λίγο ξύλισμα ότι έκλεψε τον ιδιοκτήτη του χαμάμ και 

καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση.381 Λίγους μήνες αργότερα ένας στρατιώτης του 

άτακτου σώματος του Μεχμέτ Αλί, με το όνομα Σαλί, κατηγορήθηκε ότι, αφού μέθυσε, 

έκλεψε τέσσερα πουκάμισα και ένα σεντόνι στο χωριό Πλατανιά των Χανίων. Σύμφωνα με 

τις κατηγορίες, ο δράστης πηγαίνοντας στο χωριό συνάντησε έναν Άραβα του οποίου έκλεψε 

το μουλάρι, ενώ οι κάτοικοι του χωριού τον υποπτεύονταν και για άλλες κλοπές. Ο Σαλί, 

αφού ξυλίστηκε, ομολόγησε και άλλες κλοπές που είχε διαπράξει και καταδικάστηκε σε 

ενάμιση χρόνο φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα, ενώ καθαιρέθηκε από το στράτευμα.382 

 Η δημοσίευση των βασανιστηρίων στο επίσημο κρατικό έντυπο εμπεριέχει σαφώς 

μια υπόρρητη απειλή προς όλους, χριστιανούς, μουσουλμάνους και εβραίους. Αυτός ο 

κρατικός λόγος περί νόμιμης άσκησης βίας στο χώρο μιας εκσυγχρονισμένης δημόσιας 

σφαίρας είναι ακόμα ένας μηχανισμός πειθάρχησης του κοινωνικού συνόλου. Η διοίκηση 

δεν κρύβει τους βασανισμούς, που πραγματοποιούνται στα κρατητήρια. Αντίθετα, 

προβάλλει τη διαδικασία αυτή με το νέο μέσο του τύπου. Αυτή είναι μια ειδοποιός διαφορά 

ως προς τις σωματικές ποινές, αλλά και τις βίαιες μεθόδους απόσπασης ομολογίας, ανάμεσα 

στη διοίκηση αυτή και το προηγούμενο, «παλαιό», καθεστώς. Αν όλες αυτές οι μαστιγώσεις, 

οι φάλαγγες, τα σχοινιά και οι περίτεχνοι μηχανισμοί βάναυσης μεταχείρισης των 

ανθρώπινων σωμάτων συνιστούσαν και κατά το παρελθόν κοινές πρακτικές του κράτους, 

αυτό που τις κάνει τώρα ξεχωριστές είναι ότι η μεταφορά τους στη δημόσια σφαίρα 

εξελίσσεται και διευρύνεται ο τρόπος δημοσιοποίησής τους. Γίνεται δηλαδή χρήση του 

τύπου για να μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα κρατική βία που εκτελούνταν σε δημόσιο, 

αλλά αθέατο τόπο, τον χώρο του συμβουλίου ή τα κρατητήρια της διοίκησης.

                                                                                                                                                                               
378 Β.Γ., 9 Μαΐου 1831, φ. 18. 
379 Η επανεξέταση της υπόθεσης αποτελεί πάγια τακτική της διοίκησης. Ο ένοχος ανακρίνεται, κρατείται και 
μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν στο μεταξύ δεν έχει ομολογήσει ή δεν έχει πειστεί το συμβούλιο 
για την αθωότητά του, ανακρίνεται εκ νέου. Το Δεκέμβριο του 1833 τρεις άνδρες από το χωριό Εμπρόσνερο 
συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο συμβούλιο, κατηγορούμενοι για την κλοπή κάποιων ζώων. Το συμβούλιο 
τους ανέκρινε και, αφού αποφάσισε εκ νέου την κράτησή τους, τους ανέκρινε ξανά για να αποφασίσει τελικά 
την αποφυλάκισή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται λόγος για μαστιγώσεις, φάλαγγα ή άλλα μέσα 
απόσπασης ομολογίας· Β.Γ., 16 Δεκεμβρίου 1833, φ. 118.  
380 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 338-339. 
381 Β.Γ, 6 Οκτωβρίου 1832, φ. 75. 
382 Β.Γ, 29 Ιουνίου 1833, φ. 100. 
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4. Φυσική εξόντωση των ενόχων: οι εκτελέσεις στην αγχόνη και η δημόσια θέαση της 

θανάτωσης 

Όπως προαναφέραμε, επί Μεχμέτ Αλί καταργήθηκαν στην Κρήτη οι χρηματικές ποινές και 

γενικεύτηκε ως πρακτική σωφρονισμού μια θεατή στη δημόσια σφαίρα διαδικασία 

σωματικής τιμωρίας όσων είχαν προσβάλει το καθεστώς ευταξίας. Σε γενικές γραμμές, 

μελετώντας τις ποινικές περιπτώσεις από τα πρώτα κιόλας χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ 

Αλί στην Κρήτη, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις βασικούς τρόπους τιμωρίας-

σωφρονισμού, οι οποίοι ισχύουν την ίδια περίοδο απαράλλαχτοι στην Αίγυπτο.383 Από τις 

ποινές αυτές της κοινωνικής και φυσικής αντίστοιχα εξόντωσης του κατάδικου, οι μεν 

εξορίες επιβάλλονται στους «ξένους» παραβάτες -όσους δηλαδή δεν είναι ή δεν θεωρούνται 

Κρητικοί- ενώ η θανάτωση επιβάλλεται κυρίως σε περιπτώσεις διάπραξης δολοφονίας. 

 Οι εκτελέσεις των καταδίκων, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Κρήτη, 

πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον δι’ απαγχονισμού (salb). Αν και όλες οι περιπτώσεις 

θανατικών ποινών που έχουμε στη διάθεσή μας από την Κρήτη την συγκεκριμένη περίοδο, 

σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, στην Αίγυπτο η θανατική 

ποινή επιβάλλεται και σε περιπτώσεις ληστείας, αμέλειας αξιωματούχων ή εγκλημάτων κατ’ 

εξακολούθηση. Οι εκτελέσεις των ανδρών πραγματοποιούνται στις περισσότερες των 

περιπτώσεων δι’ απαγχονισμού, ενώ οι γυναίκες στραγγαλίζονται ή πετιούνται στον 

Νείλο.384 Αυτή η έμφυλη διάκριση φαίνεται ότι ίσχυε και στην Κρήτη. Αν και καμία 

περίπτωση φόνου που διέπραξε γυναίκα δεν είναι στη διάθεσή μας από τα επίσημα έγγραφα 

της εποχής προκειμένου να αναλυθεί διεξοδικά, στο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη 

υπάρχουν γλωσσικές ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στην παραπάνω διαπίστωση. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ στις περιπτώσεις δολοφονιών που διεπράχθησαν από άνδρες η λέξη που 

χρησιμοποιεί το μέλος του Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινή είναι εκρέμασαν, όταν η 

δράστις είναι γυναίκα ο Κοζύρης σημειώνει έπνιξαν, που πιθανόν να σημαίνει ότι 

στραγγαλίστηκαν. Τον Ιούλιο του 1831, για παράδειγμα, οι αρχές συνέλαβαν έναν 

Ανωγειανό, ο οποίος σκότωσε κάποιον Αλβανό, πιθανότατα στρατιώτη, στη Ρογδιά και τον 

εκρέμασαν,385 ενώ τον Οκτώβριο του 1832 εκρέμασε η διοίκηση έναν μουσουλμάνο, χωρίς να 

                                                             
383 R. Peters, “Prisons and Marginalisation in Nineteenth-Century Egypt”, στο Outside In: On the Margins of 
the Modern Middle East, επιμ. E. Rogan, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2002, 35. 
384 Peters, “Egypt and the Age of the Triumphant Prison”, 258-261.  
385 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 193. 
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αναφέρεται το έγκλημά του.386 Τον Ιούλιο του 1833 ωστόσο, όταν ένας πρόκριτος 

μουσουλμάνος βρίσκεται δολοφονημένος στο κρεβάτι του, οι άνδρες της διοίκησης επνίξανε 

τες δύο αράπισσες που χρεώθηκαν το φόνο.387 

 Και εδώ όμως, οι πιο φρικτοί τρόποι θανάτωσης απουσιάζουν. Σύμφωνα με τον 

περιηγητή Σκοτ, ένα από τα επιτεύγματα του Μεχμέτ Αλί είναι η κατάργηση των 

εκτελέσεων δι’ ανασκολοπισμού και άλλων «βάρβαρων» τρόπων.388 Αν και κατά τα πρώτα 

χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο πραγματοποιούνταν εκτελέσεις με πιο 

φρικτούς, άρα «θεαματικότερους» τρόπους, οι πρακτικές αυτές εγκαταλείπονται γύρω στο 

1830, οπότε πραγματοποιείται η τελευταία θανάτωση κατάδικου με ανασκολοπισμό, ενώ 

στο εξής ο απαγχονισμός φαίνεται να αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο εκτέλεσης της 

θανατικής καταδίκης.389 Η διοίκηση ενδιαφέρεται περισσότερο για το αποτέλεσμα παρά για 

τον τρόπο επίτευξής του. Εξάλλου, οι πιο θεαματικές τελετουργίες φρικτής θανάτωσης των 

ενόχων μπορούν να δημιουργήσουν πλήθη περίεργων θεατών του ανθρώπινου πόνου ή 

ακόμα και αντιδράσεις. Παράλληλα, η τακτική αυτή εξυπηρετούσε και τη διεθνή δημόσια 

εικόνα του Μεχμέτ Αλί, αφού για πολιτικούς λόγους ο πασάς ήθελε να προβάλλει στη Δύση 

το καθεστώς του ως πολιτισμένο και σύγχρονο. Ο απαγχονισμός συνδυάζει το αποτέλεσμα 

με μια ικανή δόση θεατού παραδειγματισμού, χωρίς υπερβολική δόση βαναυσότητας. 

Σύμφωνα με τον αρχίατρο του πασά, Κλοτ Μπέι, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας 

πολλών εκτελέσεων, ο κατάδικος που οδηγείται στον τόπο απαγχονισμού επιδεικνύει 

παραίτηση, χωρίς ίχνος συναισθήματος, ενώ το πλήθος δεν συμμετέχει στη διαδικασία, 

όπως στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι κοιτάζουν τις δουλειές τους, συνεχίζουν να πωλούν ή να 

αγοράζουν, χωρίς να δίνουν σημασία στο φοβερό δράμα που εκτυλίσσεται ενώπιόν τους.390 

Αν πιστέψουμε στις αφηγήσεις του Κλοτ Μπέι, αυτό μπορεί να δείχνει και μια κοινωνία 

εξοικειωμένη με τη βία, που η εκτέλεση δεν της κάνει εντύπωση ή και μια κοινωνία που δεν 

θέλει να εμπλακεί σε δημόσιες εκδηλώσεις βίας φοβούμενη πως μπορεί να βρει τον μπελά 

της. Οι εκτελέσεις έχουν χάσει τη μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος, ωστόσο συνιστούν μια 

βίαιη διαδικασία παραδειγματισμού, μια εκδίκηση εξίσου βίαιη με το έγκλημα που 

τιμωρείται. Κατά τον Μπάουρινγκ, οι εκτελέσεις στην Αίγυπτο τη δεκαετία του 1830 

παρουσιάζουν μεγάλη αριθμητική μείωση, η οποία οφείλεται στο αυστηρό αστυνομικό 

καθεστώς που έχει επιβάλει ο Μεχμέτ Αλί. Και ο Μπάουρινγκ συνηγορεί ότι ο βασικότερος 

τρόπος εκτέλεσης είναι ο απαγχονισμός, εκτός από τις περιπτώσεις επιβολής της ποινής σε 

                                                             
386 Ό.π., 347. 
387 Ό.π., 353. 
388 Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 115. 
389 Peters, “For His Correction and as a Deterrent Example for Others”, 168. 
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ανώτερους αξιωματούχους, οι οποίοι εκτελούνται με την παραδοσιακή οθωμανική μέθοδο 

του στραγγαλισμού με τη χορδή του τόξου.391 

 Οι εκτελέσεις στο οθωμανικό πλαίσιο προβλέπονται τόσο από το κανούν όσο και 

από τον ισλαμικό νόμο. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η θανατική ποινή μπορεί να επιβληθεί 

κατεξοχήν σε όσους καταδικάζονται για τέλεση εγκλημάτων κατά της θρησκείας (hudud) ή 

στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας η οποία έχει πραγματοποιηθεί με «θανάσιμο όργανο».392 

Σύμφωνα ωστόσο με τους οθωμανικούς ποινικούς κώδικες, με θανατική καταδίκη 

τιμωρούνται και άλλα εγκλήματα, όπως ορισμένες κατηγορίες κλοπών, ο εμπρησμός, οι 

σοβαρές αγορανομικές παραβάσεις, η ληστεία, η στάση, ο εκβιασμός. Στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία η θανατική καταδίκη επιβαλλόταν και από πασάδες-επαρχιακούς διοικητές, 

οι οποίοι, βασιζόμενοι στην πολιτική εξουσία τους δίκαζαν σε συνεργασία ή ερήμην του 

καδή, επικαλούμενοι ως υποχρέωσή τους την προάσπιση της δημόσιας τάξης. Ενδεικτικά, 

στην Αίγυπτο από τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης ο απαγχονισμός 

επιβαλλόταν ως ποινή από τις διοικητικές αρχές, ακόμα και σε περιπτώσεις κοινών κλοπών 

για τις οποίες δεν προβλεπόταν η επιβολή της θανατικής ποινής από τον ισλαμικό νόμο.393 

Ορισμένες φορές την ποινή την επέβαλλαν μόνοι τους οι διοικητές της Αιγύπτου, χωρίς να 

ζητήσουν τη γνώμη ή την έγκριση του καδή. Όπως αλλού στην Αυτοκρατορία, αυτή η 

πρακτική έχει ερμηνευθεί ιστοριογραφικά και στην περίπτωση της Αιγύπτου με την 

επίκληση του γεγονότος ότι η διαδικασία επιβολής της θανατικής ποινής σύμφωνα με τους 

κανόνες του ισλαμικού νόμου αφορά, όπως προείπαμε, συγκεκριμένα εγκλήματα και είναι 

εφικτή μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.394 Αν και οι οθωμανικοί ποινικοί κώδικες δεν 

ορίζουν τον τρόπο θανάτωσης του κατάδικου, διάφορα σουλτανικά διατάγματα 

υποδεικνύουν ως μέσο θανάτωσης τον απαγχονισμό, τον αποκεφαλισμό, το ανασκολοπισμό, 

τον πνιγμό στη θάλασσα και το σχίσιμο του σώματος του κατάδικου στα δύο.395 Σύμφωνα 

με το σεριάτ, σε κάθε περίπτωση δολοφονίας ή πρόκλησης σοβαρών τραυμάτων οι 

κληρονόμοι του φονευθέντος ή ο τραυματίας έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν είτε την 

επιβολή αντίποινων (kısas) είτε την καταβολή εκ μέρους του καταδικασθέντος τιμής αίματος 

(diyet) ως χρηματική αποζημίωση για την πράξη του ενόχου. Κάποιες φορές, σε συνδυασμό 

ή όχι με την τιμή αίματος, μπορεί να επιβληθεί η ποινή της εξιλέωσης (kaffara), σύμφωνα με 

την οποία ο κατάδικος υποχρεούται να προβεί σε κάποια θεάρεστη πράξη, όπως η 

                                                                                                                                                                               
390 B. Α. Clot-Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 2, Παρίσι 1840, 107-108. 
391 Bowring, Report on Egypt and Candia, 123. Βλ και H. Dodwell, The Founder of Modern Egypt, 201. 
392 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 175-181. 
393 R. Meshal, Sharia and the Making of the Modern Egyptian: Islamic Law and Custom in the Courts of Ottoman 
Cairo, Κάιρο 2014, 145. 
394 Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule, 1517-1798, 227. 
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απελευθέρωση ενός δούλου, η νηστεία ή κάποια δωρεά.396 Κατά τον Χάιμ Γκέρμπερ, η 

επιλογή της χρηματικής αποζημίωσης φαίνεται ότι ήταν λιγότερο συχνή από αυτήν των 

αντιποίνων στην Κωνσταντινούπολη και την Προύσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.397  

 Στην Κρήτη, κατά την περίοδο που εξετάζεται, οι περιπτώσεις δολοφονίας 

εκδικάζονται από τα συμβούλια του νησιού, ωστόσο εν πολλοίς εφαρμόζεται η καθιερωμένη 

οθωμανική πρακτική. Αν οι κληρονόμοι του θύματος ζητήσουν την τιμωρία του ενόχου, ο 

τελευταίος απαγχονίζεται. Και αυτό γίνεται ρητώς, όπως στις άλλες ποινικές υποθέσεις, 

επειδή αυτός που διέπραξε ανθρωποκτονία παραβίασε και τον θείο και τον αντιβασιλικό 

νόμο· άλλη μία υπενθύμιση πως το καθεστώς του Μεχμέτ Αλί δεν βρισκόταν σε ριζική 

ιδεολογική ρήξη με το υπάρχον οθωμανικό πλαίσιο αναφοράς. Αν ζητηθεί από τους 

κληρονόμους του θύματος ή το ίδιο το θύμα, σε περίπτωση τραυματισμού, να πληρωθεί εκ 

μέρους του ενόχου το ντιγιέτ, η υπόθεση μεταβιβάζεται στο ιεροδικείο για τα περαιτέρω, αν 

και είναι πιθανό η απόφαση του ιεροδικείου να τεθεί στη συνέχεια υπό την κρίση του 

τοπικού συμβουλίου. Επίσης, όπως έχουμε επισημάνει, αυτό που χρειάζεται προκειμένου 

κάθε απόφαση των συμβουλίων να είναι έγκυρη, είναι η επικύρωσή της από τη διοικητική 

αρχή του νησιού, τον Μουσταφά Πασά.398 Αυτό σημαίνει πως αν ο πασάς απουσιάζει, η 

θανατική ποινή που επιβάλλουν τα συμβούλια δεν μπορεί να εκτελεστεί πριν από την 

επιστροφή του στην έδρα του. 

 Τον Ιανουάριο του 1832 ο Χουσεΐν Μεμίσογλου, από το χωριό Έμπαρος της 

επαρχίας Πεδιάδας, σκότωσε τη νόμιμη σύζυγό του με τσεκούρι. Στο άκουσμα της είδησης 

άνδρες του Συμβουλίου Ηρακλείου έσπευσαν στο χωριό και είδαν μια αιμόφυρτη 

ετοιμοθάνατη γυναίκα με δύο χτυπήματα πάνω από τα φρύδια της, δύο στο μέτωπό της, ένα 

πάνω από το αριστερό της αυτί, ένα στη μύτη της και ένα στην κλείδωση του δεξιού της 

χεριού. Ο Χουσεΐν συνελήφθη και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ιεροδικείο του Χάνδακα, 

προφανώς γιατί οι κληρονόμοι ζήτησαν την επιβολή του ντιγιέτ. Σύμφωνα με την απόφαση 

του καδή, επειδή ο Χουσεΐν είχε αποκτήσει με τη δολοφονημένη νόμιμο σύζυγό του παιδιά 

(sabi çocukları olmağla) και πως τα παιδιά αυτά, ως κοντινότεροι συγγενείς του θύματος, 

ζήτησαν ο πατέρας τους να μην εκτελεστεί, δε θα του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή άλλη 

σωματική τιμωρία (kısas ve tedib). Αντίθετα, ο καδής επιδίκασε την καταβολή 625 γροσίων 

ως τιμή αίματος (diyet) από τον συζυγοκτόνο στα νόμιμα τέκνα του. Όταν η ετυμηγορία 

αυτή του καδή έφτασε στο συμβούλιο, αποφασίστηκε ότι δεν θα ήταν φρόνιμο παράδειγμα 
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για τους υπόλοιπους να μην τιμωρηθεί ο δράστης σωματικά. Το Συμβούλιο Ηρακλείου 

έκρινε ότι η απόφαση του καδή δεν αποτελεί καλό παράδειγμα για την τοπική κοινωνία ως 

προς το ζήτημα της δημόσιας τάξης (altı yüz yirmi beş kuruş diyet katil-i merkume ceza olmayub 

sairine dahi ‘ibret olmayacağından) και πρότεινε την φυλάκιση του δράστη για έξι χρόνια, ενώ, 

όπως απαιτούνταν, προώθησε την ετυμηγορία του στον Μουσταφά Πασά, ο οποίος και την 

ενέκρινε. Εν τέλει, ο Χουσεΐν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια καταναγκαστικά έργα στο λιμάνι 

της Αλεξάνδρειας, καθώς και στην καταβολή των 625 γροσίων στους κληρονόμους της 

συζύγου του, ποσό το οποίο αν δεν ήταν διαθέσιμο σε ρευστό, θα έπρεπε να προκύψει από 

την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του κατάδικου.399 Αυτό που στην ουσία κυριαρχεί 

εδώ είναι ο νόμος του πασά. Η απόφαση του καδή και ταυτόχρονα οι επιταγές του ιερού 

ισλαμικού νόμου παρακάμπτονται και αποφασίζεται επιπλέον ο εγκλεισμός και η 

καταναγκαστική εργασία του Χουσεΐν. Παράλληλα, η υπόθεση δημοσιοποιείται στη Βεκαγί-ι 

Γκιριντίγιε, δίνοντας το σαφέστατο μήνυμα προς όλους ότι ο νόμος που κατά προτεραιότητα 

ισχύει στο νησί είναι αυτός του Μεχμέτ Αλί. Κανείς από τους παραβάτες του νόμου δεν 

πρόκειται να γλιτώσει το βούρδουλα ή τις αλυσίδες. 

 Δυστυχώς δεν έχουμε συναντήσει άλλες ποινικές υποθέσεις στις οποίες να 

παρακάμπτεται η απόφαση του καδή, κατά συνέπεια δε γνωρίζουμε πόσο συχνή ήταν αυτή η 

τακτική. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις που να υποδεικνύουν λανθάνοντα 

ανταγωνισμό ανάμεσα στα νεοσύστατα συμβούλια και τα παραδοσιακά ιεροδικεία. Δε θα 

πρέπει να ξεχνάμε ότι ο καδής συμμετέχει ως μέλος στα συμβούλια των πόλεων και υπό την 

έννοια αυτή θα λέγαμε ότι η απρόσωπη διοίκηση που φαίνεται πλέον να ελέγχει τις ποινικές 

υποθέσεις ενσωματώνει κατά κάποιον τρόπο το παραδοσιακό στοιχείο δια της παρουσίας 

του καδή. Η φυσική εξόντωση του δράστη ως αντίποινο (kısas) για την πράξη του συνιστά 

μια νόμιμη ανθρωποκτονία ίσης αξίας ως προς το έγκλημα.400 Η εκτέλεση ενέχει μια δική 

της σημειολογία, η οποία εξυπηρετεί τον παραδειγματισμό. Το έγκλημα του κατάδικου 

                                                                                                                                                                               
398 Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 345, Raulin, Description physique de l’île de Crète, 62, L. Cass, An 
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φαίνεται να περνούσε τυχαία από το σημείο. Κατά την εξέταση της υπόθεσης στο Συμβούλιο των Χανίων, 
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το φρουρό κατά λάθος (maktul-ı merkuma isabet etdi fevt oldı ve hata olub). Ο δράστης είχε την ατυχία με την 
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χρειαστούν τέσσερις μαρτυρίες, του Μοχάμετ, ενός Άραβα και δύο εβραίων περαστικών, προκειμένου να 
πειστεί η διοίκηση ότι η δολοφονία δεν ήταν εσκεμμένη ('amden olmayub hata olub). Βλ. Β.Γ., 3 Μαΐου 1831, φ. 
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σε εκ προθέσεως ('amd) και εξ αμελείας (hata). Και στις δύο περιπτώσεις, όπως έγινε στην υπόθεση του 1831, 



136 
 

γνωστοποιείται από ταμπέλες που κρέμονται από τον λαιμό ή τη γλώσσα του, προκειμένου 

να γνωρίσουν όλοι όσοι σκέφτονται να διαπράξουν κάτι παρόμοιο τη μοίρα τους. 

Σημειολογικά, οι ταμπέλες αυτές είναι γραμμένες και στις δύο γλώσσες. Στην περίπτωση 

του 1831, που εξετάσαμε παραπάνω, όπου ο βοσκός Κοκόλης δολοφόνησε τη σύζυγο του 

Νικόλα από το χωριό Εμπρόσνερο, οι κληρονόμοι του θύματος ζήτησαν την επιβολή 

αντιποίνων στον δολοφόνο (mersumun ikrarı mucibince şeran kısas olunmasını maktule-i 

mersumenin veresesi idd’ia etmiş oldukları ile ber muceb-i şer-i mutahhara kısas olunması icab etmekle). 

Η διοίκηση, αφού έλαβε την έγκριση του Μουσταφά Πασά, αποφάσισε, όπως προείπαμε, 

τον απαγχονισμό του δράστη στον πλάτανο έξω από πύλη των Χανίων (Hanya kale kapısı 

haricinde salb olunması). Στο λαιμό του δράστη διατάχθηκε να κρεμαστεί ένα αντίγραφό της 

απόφασης στην τουρκική και στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου να παραδειγματιστούν οι 

περαστικοί και να παραμείνουν στον «ορθό δρόμο» (tarik-i müstakime meyil ve rağbet eylemesi 

içün bir taraf türki ve bir taraf rumi'l-'ibare işbu hulasa-i meclis-i daveri tab'a olunub boynuna ta'lik 

olunması).401 

Είναι σαφές ότι, όπως στο παρελθόν, η θεατή τιμωρία του δράστη έχει ευκρινή 

κοινωνικό ρόλο παρέμβασης στη δημόσια σφαίρα. Ο κατάδικος επωμίζεται δημόσια την 

καταδίκη του και την ομολογία του εγκλήματος που έχει διαπράξει και εξαναγκάζεται να 

γίνει κήρυκας της ίδιας του της καταδίκης με πινακίδια που κρέμονται πάνω του. 

Επιφορτίζεται να τη γνωστοποιήσει και να επιβεβαιώσει την αλήθεια που το κράτος του 

προσάπτει, λειτουργώντας παράλληλα ως παράδειγμα σε όλη τη δημόσια σφαίρα. 

Παρόμοιες πρακτικές γνωστοποίησης στο κοινωνικό σύνολο του διαπραχθέντος 

αδικήματος του ενόχου με έντονα στοιχεία συμβολισμού εφαρμόζονταν την ίδια περίοδο 

στην Αίγυπτο. Το 1832 κρεμάστηκαν τρεις άνδρες από κεντρικές πύλες της πόλης του 

Καΐρου, επειδή διέδιδαν φήμες εναντίον του κράτους και του στρατού. Στο στήθος των 

ανδρών κρεμάστηκε πινακίδα που έγραφε: Αυτή είναι η μοίρα όσων δεν μπορούν να ελέγξουν τη 

γλώσσα τους. Ένας κιβδηλοποιός κρεμάστηκε σε κεντρική πύλη της παλιάς πόλης του 

Καΐρου με ένα νόμισμα να κρέμεται από τη γλώσσα του.402 Το σώμα του κατάδικου 

παραμένει κρεμασμένο μία μέρα, αν εμπιστευτούμε την αναφορά του Κοζύρη για έναν 

μουσουλμάνο που απαγχονίζεται την 1η Οκτωβρίου 1832 και ξεκρεμιέται την επόμενη, ενώ 

η διοίκηση αποφεύγει τους απαγχονισμούς κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών των 

δύο βασικών κοινοτήτων της Κρήτης. Υπάρχουν περιπτώσεις στην Αίγυπτο στις οποίες τα 
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πτώματα παραμένουν κρεμασμένα για μέρες, όπως στην περίπτωση του απαγχονισμού ενός 

ανθρώπου κατά τη διάρκεια της εξέγερσης εναντίον του Μεχμέτ Αλί στην κατεχόμενη 

Συρία, ο οποίος έμεινε κρεμασμένος για πολύ καιρό.403 

Ο απαγχονισμός πραγματοποιείται κυρίως σε δέντρα τα οποία βρίσκονται άλλοτε 

σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία των πόλεων, άλλοτε εκτός των τειχών της πόλης και 

άλλοτε σε μέρη με συμβολική σημασία, όπως η τόπος της δολοφονίας.404 Το θέαμα της 

εκτέλεσης είναι δημόσιο και αυτή είναι μια παραδοσιακή πρακτική στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαγχονισμοί πραγματοποιούνται για 

συμβολικούς, αλλά και πρακτικούς λόγους, στις πόλεις-πρωτεύουσες των επαρχιών όπου οι 

δράστες εκτέλεσαν το έγκλημά τους. Ο κατάδικος θα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στην 

κοντινότερη πόλη που διαθέτει συμβούλιο προκειμένου να δικαστεί, ενώ παράλληλα με τον 

τρόπο αυτό θα μπορούν οι κάτοικοι της πόλης ή της επαρχίας να παρακολουθήσουν τη 

φυσική του εξόντωση, εφησυχασμένοι πλέον από την εξουδετέρωση ενός κακοποιού 

στοιχείου. Για παράδειγμα, το 1831 κρεμάστηκε στο Ηράκλειο ένας άνδρας από τα 

Ανώγεια που σκότωσε στη Ρογδιά έναν Αλβανό, πιθανότατα στρατιώτη.405 

Το Μάρτιο του 1833 ο Σαλί από τη Σητεία σκότωσε τη γυναίκα του, Ανιφέ, 

πετροβολώντας την στο κεφάλι, επειδή, όπως δήλωσε στο συμβούλιο, είχε δώσει τη 

συγκατάθεσή της χωρίς την άδεια του για ένα συνοικέσιο ανάμεσα στην κόρη τους και έναν 

άνδρα από το ίδιο χωριό (bir kızı olub karyesinde Zarife isminde bir hatunun oğlu istemiş kendüsi 

virmeğe razı olmamış isede zevcesi vireceğini söylemiş), ενώ παράλληλα είχε πεισματικά οκτώ μέρες να 

του ψήσει φαγητό (sekiz gün yemek pişürmemiş). Ο σύζυγος αρχικά είχε προσποιηθεί ότι η 

Ανιφέ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και την αναζητούσε με συγχωριανούς του στις γύρω 

περιοχές. Όταν όμως αυτή βρέθηκε νεκρή, με σχισμένο το κεφάλι της σε πέντε σημεία, οι 

υποψίες έπεσαν στον ίδιο τον Σαλί. Ο δράστης αρχικά υποστήριξε ότι πετούσε τυχαία 

πέτρες και ότι η δολοφονία της συζύγου του ήταν ακούσια. Η φαιδρότητα ωστόσο του 

ισχυρισμού του δεν έπεισε κανέναν στο συμβούλιο. Ο δράστης παραδέχτηκε τελικά την 

πράξη του και δήλωσε πως μετάνιωσε αμέσως μετά τη δολοφονία, ωστόσο αυτό δεν 

βελτίωσε τη θέση του και απαγχονίστηκε έξω από την Χανιόπορτα της πόλης του 

Ηρακλείου (Hanya kapısı haricinde salb etdirilmesine emr ve tenbih buyurması).406 Άλλες φορές η 

θανάτωση του ενόχου πραγματοποιούνταν σε μέρος με συμβολική σημασία. Το 

                                                             
403 Ό.π., 128. 
404 Στο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη αναφέρεται ο απαγχονισμός ενός μουσουλμάνου στην 
ασπρομουρνιά, στην περιοχή Συντριβανάκι του Ηρακλείου, τον Οκτώβριο του 1832. Η συγκεκριμένη περιοχή 
ταυτίζεται από τον Παρλαμά με την πολυσύχναστη πλατεία στο ανατολικό άκρο της Πλατειάς-Στράτας. Βλ. 
Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 347-348, υποσ. 57.  
405 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 126.    
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Σεπτέμβριο του 1833 ο Ανδρούλης Κουράτορας κατηγορήθηκε ότι σκότωσε κάποιον 

Μεχμέτ Καλιοντζή στις Αλυκές Ρεθύμνου και ο απαγχονισμός του αποφασίστηκε να γίνει 

στην τοποθεσία του φόνου (merkum Mehmed’i katl itdiği mahal olan Alikes nam mahale salb 

olunması ber vech-i meşruh icra kılınması).407 

Η εκκαθάριση της υπαίθρου από ένοπλους ληστές, η καταστολή της βαριάς 

παραβατικότητας στις κακόφημες συνοικίες των πόλεων, η δημιουργία ενός καθεστώτος 

κρατικού ελέγχου και δημόσιας ασφάλειας ήταν βασικές προτεραιότητες για τη διοίκηση, η 

οποία τιμωρεί όσους διαπράττουν δολοφονίες, αδιακρίτως θρησκεύματος. Η επανάσταση 

είχε σιγήσει μόλις λίγα χρόνια πριν και η νέα διοίκηση δεν φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιτυχία 

στον αφοπλισμό της υπαίθρου, γεγονός που ευνοούσε τη διάπραξη ληστειών.408 Την άνοιξη 

του 1831 ο Μιχελής από το χωριό Εμπρόσνερο, χρυσοχόος στη Χαλέπα Χανίων, 

βρίσκεται γυμνός (elbisesinden ‘arı), στραγγαλισμένος (mahnukan) και με τραύματα (mercuhan) 

σε ένα ποτάμι, ενώ από πάνω του έλειπαν και 5.000-6.000 γρόσια που είχε δανειστεί. Το 

πτώμα ανακαλύφθηκε από γυναίκες της περιοχής, οι οποίες μετέβησαν στο ποτάμι για να 

                                                                                                                                                                               
406 Β.Γ., 4 Ιουνίου 1833, φ. 97. 
407 Β.Γ, 9 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 107. 
408 Η ύπαρξη ληστών στην κρητική ύπαιθρο την περίοδο αυτή σημειώνεται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως θα 
δούμε και στη συνέχεια. Τα στοιχεία ωστόσο που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να εξετάσουμε 
τον ιδεολογικό, όπου τυχόν υπάρχει, χαρακτήρα του φαινομένου. Σύμφωνα με το κρατικό έντυπο της 
διοίκησης, για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 1833 αποβιβάζονται στο νησί 22 ληστές (yirmi iki haydud), οι 
περισσότεροι από τους οποίους ήταν φυγάδες της επανάστασης, που ζούσαν στην Πελοπόννησο. Βλ. Β.Γ., 19 
Αυγούστου 1833, φ. 105. Από την άλλη πλευρά, από την αλληλογραφία ανάμεσα στους έλληνες πρόξενους 
Χανίων και Αλεξάνδρειας, το καλοκαίρι του 1834, προκύπτει ότι η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί στο νησί 
χαρακτήριζε συλλήβδην κακούργους και ταραξίες ορισμένους χριστιανούς φυγάδες, οι οποίοι μετέβαιναν στην 
Κρήτη προκειμένου να πωλήσουν τις περιουσίες τους με σκοπό όχι να μείνουν στο νησί, αλλά να επιστρέψουν 
στην Ελλάδα. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά έλληνα προξένου, 21 Ιουνίου/3 
Ιουλίου 1834. Ανεξάρτητα ωστόσο από το πολιτικής χροιάς αυτό ζήτημα, φαίνεται ότι δρούσαν στην ύπαιθρο 
του νησιού ομάδες παραβατών που χαρακτηρίζονταν τόσο από τη διοίκηση του νησιού όσο και από τις 
ελληνικές αρχές ως «ληστές». Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ λίγα για να 
μπορούμε να διακρίνουμε αν πρόκειται για κοινωνική ληστεία, εκδηλώσεις αναβίωσης του εθνοτικού μίσους 
των περασμένων ετών ή στυγνή παραβατικότητα. Το Σεπτέμβριο του 1833 μια ομάδα ληστών (haydud) 
κατηγορείται και τιμωρείται από τη διοίκηση για φόνο, αποκεφαλισμό και ληστεία ενός μουσουλμάνου. Βλ. 
Β.Γ., 9 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 107, και Β.Γ., 20 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 108. Ας σημειωθεί επίσης πως σε 
αναφορές του 1838 του έλληνα προξένου στα Χανιά γίνεται λόγος για ύπαρξη ληστρικών συμμοριών στο νησί, οι 
οποίες έχουν ως στόχο τη ρήξη ανάμεσα στους δύο λαούς. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενεία Ελλάδος εις 
Κρήτην, Αναφορά έλληνα προξένου, 8/21 Δεκεμβρίου 1838. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι ήταν αρκετά 
ριψοκίνδυνο να ταξιδεύει κάποιος έμπορος στο εσωτερικό του νησιού χωρίς συνοδεία, αφού υπήρχαν και 
ένοπλοι ληστές με αποκλειστικό στόχο εύπορους διαβάτες ανεξαρτήτως θρησκείας και καταγωγής. Οι 
έμποροι φαίνεται ότι ήταν οι κατεξοχήν στόχοι της κατηγορίας αυτής των ένοπλων ληστών της υπαίθρου, 
αφού συχνά έφεραν μαζί τους μετρητά, εμπορεύματα και άλλα είδη αξίας. Όταν δολοφονούνταν κάποιος,  
έπρεπε να ρυθμιστεί το ζήτημα των δανείων και χρεών του σε ή από τρίτους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ποσά 
αυτά φαίνεται ότι εκκαθαρίζονταν από την εκποίηση της περιουσίας του ενόχου. Τον Αύγουστο του 1832 ο 
Σταύρος Καυκαλοσηφάκης, από την περιοχή του Ασκύφου, απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων, 
ισχυριζόμενος ότι είχε χορηγήσει 2.000 γρόσια ως κεφάλαιο (sermaye olarak), για κάποιον συνεταιρισμό των 
δύο τους, στον Μιχελή, από το χωριό Αρχάνες. Ο τελευταίος είχε ληστευθεί και δολοφονηθεί σε ένα 
καπηλειό στην Επισκοπή από κάποιον Αναγνώστη και ο Σταύρος ζήτησε να του επιστραφεί το ρηθέν ποσό 
από την εκποίηση της περιουσίας του Αναγνώστη. Η διοίκηση, αφού συμβουλεύτηκε το ιεροδικείο για την 
εκτίμηση των κληρονομικών μεριδίων της περιουσίας του ληστή, η τύχη του οποίου δε διευκρινίζεται, διέταξε 
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πάρουν νερό (su almağa giden hatunlar bulub). Οι γυναίκες ειδοποίησαν τον αδερφό του 

θύματος, Κοκόλη, ο οποίος απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων προκειμένου να 

διεξαχθούν η αναγκαία έρευνα και ανακρίσεις. Εντέλει, παρουσιάστηκαν ενώπιον του 

συμβουλίου ο Μανώλης Λιτσιαρδιανός μαζί με τον δούλο του και κάποιος Καγάκης, από 

το χωριό Νίπος. Οι μαρτυρίες των τριών ανδρών κατέστησαν ύποπτους τον Χασάν 

Ρουράκη και τον Γιάννη Βαρελτσάκη, οι οποίοι περιδιάβαιναν ένοπλοι στην περιοχή, χωρίς 

εμφανή λόγο. Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν στο συμβούλιο και δεν άργησαν να 

ομολογήσουν το έγκλημά τους, υποδεικνύοντας μάλιστα το έρημο σπίτι όπου είχαν κρύψει 

τα κλοπιμαία. Το συμβούλιο επέβαλε στους δύο άνδρες τη θανατική καταδίκη, η οποία θα 

εκτελούνταν με απαγχονισμό, αφού ο κληρονόμος του φονευθέντος ζήτησε την επιβολή της 

αντεκδίκησης, σύμφωνα με τις επιταγές του ισλαμικού νόμου. Ο απαγχονισμός ορίστηκε να 

λάβει χώρα έξω από πύλη του φρουρίου της πόλης (Hanya kalesi kapısı haricinde salb 

olunmaları), ενώ παράλληλα, όπως συνηθιζόταν, διατάχτηκε να συνταχτούν στα ελληνικά και 

τα τουρκικά επιγραφές με την αιτία της τιμωρίας τους, προκειμένου αυτές να κρεμαστούν 

στο λαιμό των καταδίκων και να λύνουν με τον τρόπο αυτό την απορία όσων τους έβλεπαν 

κρεμασμένους. Ένας τρίτος άνδρας που ενεπλάκη στην υπόθεση, ο Χασάν Καδενάκης, 

καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια καταναγκαστική εργασία στο ναυπηγείο της 

Αλεξάνδρειας, αφού ναι μεν δεν συμμετείχε στην πράξη της δολοφονίας του Μιχελή, 

ωστόσο γνώριζε για αυτήν και δεν ειδοποίησε τις αρχές (Hasan Kadenaki her ne kadar katilde 

vaz' etmemiş isede katl hususunu man'i idüb yahud derakab gelüb zabite haber virmiş vacibe-i 

zimmetleri iken ri'ayet etmeyüb katil Hasan Ruraki ile beraber Resmo'ya gitmiş ve bu hususu sır etmiş 

olduğundan beray-i tedib İskenderiye tersanesinde dört sene istihdam olunmak).409 

Σε μια άλλη περίπτωση, τον Ιούλιο του 1832, το Συμβούλιο Ρεθύμνου καταδικάζει 

σε θάνατο δύο χριστιανούς από τα χωριά Αρολίθι και Μυριοκέφαλα για τη δολοφονία του 

Γιώργη Βουτσάκη από το χωριό Μαρουλάς του Ρεθύμνου. Οι δράστες από κοινού 

παραμόνευσαν και είδαν το θύμα να διασχίζει τις περιοχές τους, και συγκεκριμένα στη θέση 

Πατερόκαμπος, με πραμάτειες, τον σκότωσαν και τον λήστεψαν (maktul-ı mersumu köy 

aralarında ticaretde gezmekde olduğını görmüş olduklarından mersumun yolunu bekleyüb salifü’z-zikr 

Baterokabos nam mahalde katl idüb mevcud bulunan akçe ve eşyasını aldıklarını ikrar etmiş). Οι δύο 

δράστες αρχικά είχαν διαφύγει της σύλληψης. Ένας εξ αυτών είχε προσωρινώς κρατηθεί στο 

μοναστήρι του χωριού, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στο συμβούλιο, όμως 

κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια της μητέρας του. Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν τελικά 

                                                                                                                                                                               
να πληρωθεί από αυτήν τόσο ο Σταύρος όσο και όσοι τυχόν είχαν δανείσει χρήματα στον δολοφονημένο 
Μιχελή. Βλ. Β.Γ., 29 Αυγούστου 1832, φ. 70.  
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ενώπιον του συμβουλίου και ομολόγησαν την πράξη τους. Ο απαγχονισμός του ενός έλαβε 

χώρα στη λεγόμενη «Πύλη της Άμμου» (kum kapısı), στην ανατολική πλευρά της πόλης, και 

του άλλου στη «Μεσαία Πύλη» (orta kapısı), στη νότια πλευρά της πόλης. Παράλληλα, 

ορίστηκε να δοθούν τα κλαπέντα χρήματα στους κληρονόμους του δολοφονημένου.410 Η 

δολοφονία εκ προθέσεως τιμωρείται πάντα με τη θανατική ποινή από τη νέα διοίκηση και το 

σχετικό τελετουργικό απαντά επανειλημμένα στις πηγές της εποχής. Για παράδειγμα, το 

1835 δύο νεαροί υπηρέτες, ο Μεχμέτ και ο Ιμπραΐμ, συλλαμβάνονται για ληστεία μετά 

φόνου του Αλί από τη Μέκκα, ομολογούν δια της μαστιγώσεως και καταδικάζονται σε 

θάνατο από το Συμβούλιο των Χανίων (merkum Mehmed ve İbrahim şeyh-i merkumun hanesine 

girmişler ve merkumu beraber boğmuşlar ve eşyalarını serika etmiş olduklarından ikrarlarından bilinmiş 

olmağla). Η εκτέλεσή τους ορίζεται να πραγματοποιηθεί έξω από την πύλη των Χανίων προς 

παραδειγματισμό ('ibret edilmek üzere kal'e kapısı haricinde karşulığı salb olunub), ενώ από το 

λαιμό των καταδικασμένων διατάσσεται να κρέμεται επιγραφή που θα γνωστοποιεί το 

έγκλημά τους (yafta boğazlarına ta’lik olunması ile).411  

Οι εκτελέσεις όσων έχουν διαπράξει φόνο συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της 

κυριαρχίας του Μεχμέτ Αλί στο νησί. Το 1839 η διοίκηση κρεμάει έναν χριστιανό που 

σκότωσε τη σύζυγό του.412 Η προσαγωγή του δράστη στο συμβούλιο, η διαδικασία 

απόδειξης της ενοχής του, το όλο νομικό σκεπτικό, καθώς και η εκτέλεσή του δεν φαίνεται 

να διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 1830. Η 

τιμωρία του εγκλήματος του φόνου με θάνατο ή πολυετή φυλάκιση με απόφαση των 

συμβουλίων και την έγκριση του διοικητή, ακόμα και αν οι κληρονόμοι του θύματος 

ζητήσουν το φόρο αίματος, λειτουργεί ως ένα εργαλείο διοίκησης που χρησιμοποιεί τον 

φόβο για να εδραιώσει την κυριαρχία του κράτους επί της τοπικής κοινωνίας. Αυτός είναι ο 

πρωταρχικός στόχος του κράτους.

                                                                                                                                                                               
409 Β.Γ., 4 Ιουνίου 1831, φ. 20. 
410 Β.Γ., 15 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 72. 
411 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 66. 
412 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 126.    
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5. Η τιμωρία των «ξένων» και των «ημετέρων»: απελάσεις, εξορίες και απαλλαγές 

Ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ποινική διαδικασία της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην 

Κρήτη είναι η ευνοϊκότερη μεταχείριση των θρησκευτικών λειτουργών, χριστιανών και 

μουσουλμάνων, καθώς επίσης και των κρατικών υπαλλήλων. Όπως θα δούμε, όσοι εκ των 

καταδίκων ανήκουν στις ομάδες αυτές τις περισσότερες φορές αποφεύγουν το βούρδουλα 

και είτε εξορίζονται είτε χάνουν τη θέση τους και το μισθό τους. Παράλληλα, η απέλαση 

φαίνεται να επιβάλλεται ως τιμωρία σε παραβάτες «ξένους», όσους δηλαδή δεν έχουν 

καταγωγή από το νησί, αλλά και σε παραβάτες που είναι υπήκοοι ευρωπαϊκών κυρίως χωρών 

οι οποίες διατηρούν στο νησί προξενεία. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως με το έναν ή τον άλλο 

τρόπο οι περίφημες διακηρύξεις περί ισότητας όλων των κατοίκων του νησιού απέναντι στο 

νόμο ανεξαρτήτως θρησκεύματος παρουσιάζουν στρεβλώσεις και εξαιρέσεις. Όσοι 

διαπράττουν ποινικά αδικήματα στο νησί κατά την περίοδο 1830-1840 απελαύνονται και 

στέλνονται στις πατρίδες τους αν δεν είναι «ντόπιοι» -ή δούλοι ντόπιων-, ανεξαρτήτως 

θρησκεύματος, ενώ, αν πρόκειται για υπηκόους ευρωπαϊκών χωρών με διπλωματική 

παρουσία στο νησί, στις τιμωρίες τους εμπλέκονται και οι τοπικές και οι προξενικές αρχές. 

Η τακτική αυτή σκιαγραφεί τη συνέχιση, αν όχι τη διεύρυνση, των προνομίων των υπηκόων 

ξένων κρατών στην επικράτεια του Μεχμέτ Αλί.413  

 Το 1832, για παράδειγμα, ο κωφός (sağır) Μάντσο από το Ρέθυμνο, 

απογοητευμένος από το ότι η σύζυγός του τον παράτησε μαζί με το παιδί τους έπειτα από 

έναν καβγά, απευθύνθηκε σε έναν «μάγο» από τη Βόρεια Αφρική  που ζούσε στο Ρέθυμνο, ο 

οποίος δεν άργησε να αποδειχτεί αγύρτης.414 Ο αφρικανός μάγος ζητούσε συνεχώς 

χρήματα από το Μάντσο, υποσχόμενος ότι με τα ξόρκια του θα κάνει τη σύζυγό του να 

                                                             
413 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ξένοι που ζούσαν ή δραστηριοποιούνταν για ένα διάστημα στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία (müste’min) είχαν συχνά προνόμια που προέκυπταν από τις περίφημες διομολογήσεις 
(ahdname), μονομερείς παραχωρήσεις των σουλτάνων προς ξένα κράτη. Οι διομολογήσεις περιλάμβαναν 
δικαστικά προνόμια για τους εμπορευόμενους υπηκόους ξένων κρατών στην οθωμανική επικράτεια, ενώ οι 
ξένες πρεσβείες συχνά διέθεταν δική τους φυλακή. Ωστόσο, οι ποινικές υποθέσεις στις οποίες υπήκοοι ξένων 
κρατών ενάγονταν από οθωμανούς υπηκόους, κατέληγαν κατά κανόνα όχι σε προξενικό αλλά σε οθωμανικό 
δικαστήριο. Βλ. Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 223-224. Από το 1845 και μετά ιδρύονται στην 
Αίγυπτο και σε όλη την υπόλοιπη αυτοκρατορία σταδιακά τα λεγόμενα μικτά δικαστήρια, προκειμένου να 
επιλύονται και οι διαφορές ανάμεσα σε ξένους υπηκόους και Οθωμανούς, με βασικό στόχο την προάσπιση 
των ξένων συμφερόντων. Βλ. R. Debs, Islamic Law and Civic Code: the Law of Property in Egypt, Νέα Υόρκη 
2010, 59. 
414 Περιφερόμενοι δερβίσηδες και «μάγοι» φαίνεται ότι συνιστούσαν και κατά το παρελθόν έναν πονοκέφαλο 
για τις αρχές στην Κρήτη. Το 1757 ένας δερβίσης εκτελείται στο Χάνδακα, όταν κατηγορήθηκε ότι 
σκανδάλιζε τους πιστούς με ενέργειες ενάντια στον ισλαμικό νόμο. Βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 91 και 
Μ. Σαρηγιάννης, «Ένας ετερόδοξος μουσουλμάνος στην Κρήτη του 18ου αιώνα», στο Μνήμη Πηνελόπης 
Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, επιμ. Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός, Ηράκλειο 2010, 
371-384. 
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επιστρέψει στο σπίτι τους, χωρίς όμως να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο τελευταίος 

αντιλήφθηκε επιτέλους την απάτη, απευθύνθηκε στις αρχές και διατάχτηκε η σύλληψη του 

μάγου και η προσαγωγή του στο Συμβούλιο των Χανίων. Δεν είναι σαφές το γιατί ενώ οι 

αντίδικοι έμεναν στο Ρέθυμνο η υπόθεση εκδικάστηκε από το Συμβούλιο των Χανίων. Εκεί 

απεδείχθη ότι ο υποτιθέμενος μάγος είχε εξαπατήσει αρκετούς και στο νησί, αλλά και στη 

Ντέρνα της Λιβύης, όπου διαβιούσε παλιότερα. Εκεί μάλιστα ισχυριζόταν ότι είχε την 

ικανότητα να ανακαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς και χρυσάφι (merkum Magribli Derna 

tarafında bulunduğunda altın ma’deni ve tahtu’l-arz medfun hazineleri bulur iddi’asında idüğünden). 

Εντέλει, ο μάγος αποφεύγει -σύμφωνα τουλάχιστον με το κείμενο- το βούρδουλα και η 

διοίκηση αποφασίζει την απέλασή του (nefi lazım) από το νησί με ναυλωμένο πλοίο της 

διοίκησης.415 

 Από ό,τι φαίνεται, ο «μάγος από τη Βόρεια Αφρική» (Magribli) αποτελούσε έναν 

κλισέ χαρακτηρισμό για την εποχή. Σύμφωνα με τον Λέιν, ακόμα και ο βρετανός πρόξενος 

στο Κάιρο είχε συμβουλευτεί έναν περίφημο βορειοαφρικανό (Maghrab'ee) μάγο, όταν είχε 

υποπτευθεί ότι κάποιος από το υπηρετικό του προσωπικό τον κλέβει κρυφά.416 Οι διωγμοί 

των Βορειοαφρικανών από την Αίγυπτο φαίνεται να ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της 

γαλλικής κατοχής της χώρας, πρακτική την οποία συνέχισε και ο Μεχμέτ Αλί.417 Ο αλ-

Τζαμπάρτι αναφέρει μια διαταγή των γαλλικών αρχών να εγκαταλείψουν τη χώρα οι 

Μαγκρεμπί, αλλά και άλλοι άνεργοι υπηρέτες, ενώ σε περίπτωση που αγνοούσαν την 

προειδοποίηση απειλούνταν με τιμωρία.418 Στο ευρύτερο πλαίσιο εξορθολογισμού των 

δομών, όπως επιχειρείται από τη διοίκηση, οι περιπλανώμενοι αυτοί μάγοι και δερβίσηδες 

δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθείς στις αρχές. Στον ποινικό κώδικα του Μεχμέτ Αλί του 1829-

1830 υπήρχε συγκεκριμένη σημείωση για τους βορειοαφρικανούς (Magribilerden) «μάγους», 

γητευτές και όσους από αυτούς υποστηρίζουν ότι ανακαλύπτουν -με τις υπερφυσικές τους 

ιδιότητες- κρυμμένους θησαυρούς.419 Σύμφωνα με τη σημείωση, οι «μάγοι» αυτοί εξαπατούν 

                                                             
415 Β.Γ., 28 Ιουνίου 1832, φ. 62. 
416 Lane, Manners and Customs of Modern Egyptians, 276-277. 
417 Ο Κλοτ Μπέι μας πληροφορεί ότι, ενώ πολλοί κάτοικοι της Αιγύπτου, ανάμεσα στους οποίους και 
ανώτεροι αξιωματούχοι, πίστευαν στη μαγεία και τα πνεύματα, ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί ήταν επιφυλακτικός, ενώ 
συχνά επιχειρούσε να επιδείξει τη δική του ανωτερότητα σε σχέση με κάθε λογής μάγους. Ο Κλοτ Μπέι 
μάλιστα περιγράφει ένα περιστατικό, το οποίο συνέβη στα πρώτα χρόνια της εξουσίας του πασά, όταν 
εμφανίστηκε στο Κάιρο μια γυναίκα η οποία ισχυριζόταν ότι έχει μαντικές ικανότητες και η οποία ήδη είχε 
δημιουργήσει μια ομάδα πιστών ακολούθων. Ο πασάς την κάλεσε στο παλάτι του, προσποιούμενος ότι 
επιθυμεί να μιλήσει με το πνεύμα που υποτίθεται πως έκρυβε μέσα της. Ωστόσο με ένα τέχνασμα απέδειξε 
στους παρευρισκόμενους αξιωματούχους του την απάτη και εντέλει διέταξε τη θανάτωσή της δια πνιγμού στον 
Νείλο. Βλ. Clot-Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 2, 68-69. 
418 Al-Jabarti, Napoleon in Egypt, 66. 
419 Σε μια χώρα με ανεκτίμητης αξίας θαμμένες αρχαιότητες σε όλη σχεδόν την επικράτειά της, όπως η 
Αίγυπτος, είναι φυσικό να υπήρχαν αγύρτες οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την ανθρώπινη αφέλεια εντοπίζοντας 
δήθεν θέσεις κρυμμένων θησαυρών. Κατά τον Τολεντάνο, οι μάντες θησαυρών αποτελούσαν μια διαδεδομένη 
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τους ανθρώπους, κερδίζοντας έτσι πολλά χρήματα, που φτάνουν ακόμα και τα 1.000 γρόσια 

κατά περίπτωση.420 

Το 1831 ένας τέτοιος περιπλανώμενος «δερβίσης» έφτασε άπορος στο νησί από τη 

«Μπένη Γάζη»,421 αλλά μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε περιουσία, δούλους και φανταχτερά 

ρούχα, αποκομίζοντας χρήματα και αγαθά από όσους τον επισκέπτονταν, προφανώς χάρη 

στις υποτιθέμενες μαντικές του ικανότητες, μέχρι η διοίκηση να τον απελάσει τελικώς από 

την Κρήτη.422 Την ίδια εχθρική στάση έδειχνε η διοίκηση απέναντι και σε χριστιανούς 

αγύρτες που επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τους κατοίκους. Για παράδειγμα, το 1833 

φυλακίζει έναν χριστιανό που περιδιάβαινε την επαρχία του Αγίου Βασιλείου λέγοντας πως 

είναι απεσταλμένος του Χριστού παίρνοντας χρήματα από τους χωρικούς, ενώ το ίδιο 

φαίνεται να γινόταν και στην επαρχία Κισάμου από έναν άνδρα και μία γυναίκα.423 Η στάση 

αυτή της διοίκησης απέναντι σε όλους όσους διαπράττουν παρόμοια αδικήματα μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια εκδήλωση ορθολογισμού. Η νέα εξουσία επιθυμεί μεν να προβάλλεται ως 

προστάτιδα του κοινωνικού συνόλου και να δείχνει σεβασμό στις αρχές του ισλάμ, ωστόσο 

είναι απρόθυμη να δεχτεί παράγοντες που ξεφεύγουν από τις νόρμες που εκείνη θέτει και οι 

οποίοι θα μπορούσαν -λόγω της επιρροής τους στους ανθρώπους- να αποτελέσουν πολιτική 

απειλή. 

 Η απέλαση και η εξορία ασφαλώς ως ποινές μόνο άγνωστες δεν ήταν στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, τόσο στο πλαίσιο του ισλαμικού νόμου όσο και σε αυτό του 

κανούν. Τέτοιες τιμωρίες επιβάλλονταν σε περιπτώσεις ληστείας, παράνομων σεξουαλικών 

επαφών, εσκεμμένων εμπρησμών, αμελών υπαλλήλων, τσιγγάνων, λεπρών, τοκογλύφων, 

κερδοσκόπων και ανθρώπων των οποίων οι πράξεις εναντιώνονταν στους ηθικούς κανόνες 

της εποχής. Συχνά πόρνες και μέθυσοι αποτελούσαν τους κατεξοχήν καταδικασμένους σε 

εξορία, είτε μέσω απόφασης του καδή είτε μέσω φιρμανιού το οποίο συντασσόταν έπειτα 

από παράπονα γειτόνων και συγχωριανών.424 Η απέλαση και η εξορία ήταν εξάλλου 

                                                                                                                                                                               
ομάδα «μάγων» στην Αίγυπτο μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο χεδίβης Αμπάς, αν και δοκίμασε και ο ίδιος 
την τύχη του στο κυνήγι των θησαυρών, εντέλει απαγόρευσε αυτού του είδους τις δραστηριότητες στο Κάιρο 
και την Αλεξάνδρεια. Βλ. Toledano, State and Society in Mid-Nineteenth Century Egypt, 235-236. 
420 Peters, “For His Correction and as a Deterrent Example for Others”, 184, 190. 
421 Πρόκειται προφανέστατα για τη Βεγγάζη της Λιβύης.  
422 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 78. 
423 Ε. Φανουράκης, «Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω 
Μουσείω Ηρακείου», Κρητικά Χρονικά, 5 (1951), 422-423. 
424 Μετά την επιβολή της ποινής, ενίοτε ο καδής μπορεί να επιτρέψει την επάνοδο του εξόριστου, όπως 
συνέβη το 1765 στην Κρήτη, όταν ο καδής του Χάνδακα δίνει την άδειά του για την επιστροφή από την 
Κωνσταντινούπολη της Ζελιχά, πρώην δούλας και έπειτα συζύγου του Σουλεϊμάν, αφού έδειξε έμπρακτη 
μεταμέλεια για το αδίκημα της μοιχείας και ακολασίας που είχε διαπράξει. Βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 
5, 246-247, 257-258.  
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συνηθισμένες ποινές και για πολιτικούς λόγους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.425 Με άλλα 

λόγια, η εξορία συνιστούσε και συνιστά, ακόμα και στη σύγχρονη μορφή της, πάνω από όλα 

μια διαδικασία κοινωνικής αποπομπής των ποινικών στοιχείων ή απλά των διαφορετικών, 

των μιασμάτων, των κοινωνικά απόβλητων, προκειμένου η κοινωνία να διατηρήσει ένα 

καθεστώς ευπρέπειας και τάξης, σύμφωνα με τις αξίες της εκάστοτε εξουσίας. Η εξορία 

εξάλλου ήταν ποινή που επιβαλλόταν και στην κρατική ελίτ: ήταν η κατεξοχήν τιμωρία των 

οθωμανών αξιωματούχων που έπεφταν σε δυσμένεια, όπως υποδεικνύουν οι Ζέεβι και 

Μπουκέ, σύμφωνα με τους οποίους το 35% των οθωμανών πασάδων είχε τουλάχιστον μία 

φορά εξοριστεί στην καριέρα του κατά το χρονικό διάστημα 1650-1900.426 Η εξορία 

παρέμεινε ως ποινή και κατά την περίοδο εκσυγχρονισμού της αυτοκρατορίας τον 19ο 

αιώνα, αφού οριζόταν ως τιμωρία και από τους μεταρρυθμιστές του Τανζιμάτ πλάι σε αυτές 

της φυλάκισης και των καθαρά σωματικών ποινών.427  

 Στην Αίγυπτο κατά την περίοδο του Μεχμέτ Αλί η εξορία αποτελεί μια ποινή η 

οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία και επιβάλλεται αρκετά συχνά, ενώ φαίνεται πως ήταν 

κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένη πολλές φορές με τη φυλάκιση και τα καταναγκαστικά 

έργα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανούν αλ-Φιλάχα, αν κάποιος αγρότης ή επαρχιακός 

αξιωματούχος επιχειρήσει να βάλει φωτιά σε αποθήκη σιτηρών, θα εξοριστεί σε βουνά του 

Σουδάν, ενώ 5 χρόνια εξορίας στο ίδιο μέρος περιμένουν όποιον συμμετάσχει σε εξέγερση 

εναντίον των τοπικών αρχών.428 Η εξορία δεν σχετίζεται μόνο με την κοινωνική αποπομπή 

του κατάδικου, αλλά και με την εκδίκηση της εξουσίας προς το πρόσωπό του. Τα μέρη της 

εξορίας κατεξοχήν πρέπει να είναι αφιλόξενα στις συνειδήσεις των πολλών, απομακρυσμένα 

από την εστία του κατάδικου, με πολύ δύσκολη ή αδύνατη πρόσβαση σε αυτήν, ακραίες 

καιρικές συνθήκες, συχνά βουνά ή άγονα νησιά χωρίς πολλούς κατοίκους. Το 1832 ο 

αναπληρωτής καδής (naib) Χανίων Μουσταφά Εφέντι, που πλαστογράφησε έγγραφα, 

προκειμένου να διευκολύνει ένα ζευγάρι να παντρευτεί, εξορίστηκε στο μικρό, απομονωμένο 

και αφιλόξενο νησί της Γραμβούσας, όπου επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.429 

                                                             
425 Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, 303-304, Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, 34, 98· 
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 187 
426 D. Ze'evi και İ. Buke, “Banishment, Confiscation, and the Instability of Ottoman Elite Household”, 
στο Society, Law, and Culture in the Middle East: “Modernities” in the Making, επιμ. D. Ze’evi και E. R. Toledano, 
Βερολίνο 2015, 23. 
427 Schull, “Criminal Codes, Crime and the Transformation of Punishment in the Late Ottoman Empire”, 
156-178.   
428 Fahmy, All the Pasha’s Men, 135. 
429 Ενδεχομένως, όσοι καταδικάζονταν σε εξορία από το Συμβούλιο Ηρακλείου να μεταφέρονταν στο επίσης 
απομακρυσμένο νησιωτικό φρούριο της Σπιναλόγκας, αν βασιστούμε σε αναφορά του συμβουλίου αυτού του 
1839 για τη μεταφορά εκεί του καπετάνιου Κυριακάκη και ενός Σφακιανού (İspralonka hapishanesine gönderilen 
kapudan Kiryakaki ile İsfakiyeli Yani namanın etdiklerine sarf içün hülasa çıkardığına dair bir takrir). Βλ. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ.: 2951, σ. 8. 
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Το γεγονός ότι ο αναπληρωτής καδής δεν μαστιγώνεται ούτε φυλακίζεται για το αδίκημά 

του μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι το κράτος ήταν πιο ανεκτικό απέναντι στους 

λειτουργούς εκείνους που παραβαίνουν το νόμο, πρακτική που συνέβαινε και κατά το 

παρελθόν, αφού το κράτος πάντοτε σεβόταν την ιδιότητα των ουλεμά και επεφύλασσε σε 

αυτούς μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση.  

 Αυτό εξάλλου προκύπτει και από την υπόθεση του γραμματικού (yazıcı) και του 

σούμπαση του χωριού Θέρισος της επαρχίας Χανίων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν το 

Δεκέμβριο του 1832 ότι έχουν παραποιήσει τα στοιχεία αναφορικά με τον αναλογούντα 

φόρο λαδιού (έβδομο) του χωριού. Το ενδιαφέρον σημείο της υπόθεσης αυτής είναι πως το 

γεγονός ότι ο γραμματικός του χωριού ήταν ταυτόχρονα ιερέας, δηλαδή άνθρωπος της 

θρησκείας, και δάσκαλος λειτούργησε ελαφρυντικά για τον ίδιο.430 Σύμφωνα με την 

καταγραφή της υπόθεσης, μολονότι θα έπρεπε να καταδικαστεί ως κοινός κλέφτης στην 

άλυσσο (pranka vurularak tedib olunması icab halden), καταδικάζεται κι εκείνος σε ένα χρόνο 

εξορία στην Γραμβούσα, επειδή είναι παπάς (çünki mezkûr köyün papazı), ενώ ο συνεργός 

του, ο σούμπασης, εξορίστηκε δια παντός από την Κρήτη, και αμφότεροι παύτηκαν από τα 

καθήκοντά τους και προφανώς στερήθηκαν και τα δεδουλευμένα τους. Αυτό που ωστόσο 

έχει σημασία να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι ότι η εξορία θεωρείται από τη διοίκηση 

ηπιότερη ποινή από αυτή της αλυσίδας, που δικαιολογείται να επιβληθεί σε έναν άνθρωπο 

της διοίκησης ή της θρησκείας, ακόμα και της χριστιανικής, ο οποίος έτσι γλιτώνει τον 

εξευτελισμό, τον πόνο, την καταναγκαστική εργασία με την επιστασία μαστιγωτών 

ραβδούχων. Η διοίκηση μάλιστα δεν παραλείπει να προειδοποιήσει μέσα από το κρατικό 

έντυπο ότι είναι η τελευταία φορά που επιβάλλει την ήπια τιμωρία της εξορίας σε κάποιον 

ιερέα ή κρατικό αξιωματούχο, οι οποίοι δεν θα τυγχάνουν «σεβασμού» στο εξής (ba’zı 

köylerin yazıcıları papazlardan olduğundan bundan sonra bu misillu sirkatları vuk'u bulur isede bu 

vechle kendülerine hürmet olunmayub) και θα τιμωρούνται με την αλυσίδα και τα καταναγκαστικά 

έργα στα δημόσια κτήρια (dahi pranka vurularak miri ebniyesinde istihdam olacakları).431  

 Η Γραμβούσα αποτελεί τον βασικό τόπο εξορίας των ντόπιων συμβούλων, 

αξιωματούχων και θρησκευτικών λειτουργών. Αυτό βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

                                                             
430 Η στάση των αρχών απέναντι σε ανθρώπους της θρησκείας δεν ήταν ανέκαθεν τόσο ανεκτική. Το 1695, για 
παράδειγμα, κάποιος παπά-Αθανάσιος κατηγορείται για μοιχεία και καταδικάζεται σε ραβδισμό και 
παράδοση στον όχλο. Βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 3, 102. Σύμφωνα με την εφημερίδα Αθηνά, τα 
συμβούλια παραδίδουν κάποιες φορές στην επίσημη εκκλησία όσους ιερείς παραβαίνουν τον νόμο για να 
μαστιγωθούν στις εκκλησίες, προκειμένου να διαφυλαχθεί δήθεν η αξιοπρέπειά τους. Αλλά και οι 
εκκλησιαστικές αρχές από μόνες τους τιμωρούν δια της μαστιγώσεως, όπως στην περίπτωση ενός ιερέα, ο 
οποίος έπαιζε το κουμάρι και αποφασίστηκε ο ραβδισμός του από τον ίδιο το Μητροπολίτη. Βλ. Αθηνά, 31 
Μαΐου 1833, φ. 117. 
431 Β.Γ., 3 Ιανουαρίου 1833, φ. 83. 



146 
 

αποτελεί νέα τακτική, αλλά τη συνέχιση μιας παλαιότερης.432 Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαθέτουμε, παρά τις παραπάνω απειλές της διοίκησης, συνεχίστηκε η επιβολή της ποινής 

της εξορίας και κατά τα επόμενα χρόνια. Το Μάρτιο του 1836 ο σύμβουλος της επαρχίας 

της Πεδιάδας, Μανολάκης, εξορίστηκε για έναν χρόνο στη Γραμβούσα για οικονομικές 

ατασθαλίες. Ο Μανολάκης στέκεται τυχερός και φέρεται να επιστρέφει στο Ηράκλειο μόλις 

τον Ιούνιο του ίδιου έτους, χωρίς να είναι σαφής ο λόγος της απελευθέρωσής του. 

Υποθέτουμε πως σχετίζεται είτε με την επίσκεψη εκείνες τις μέρες του Μουσταφά Πασά στο 

Ηράκλειο είτε με κάποια επίσημη γιορτή, αφού λίγες μέρες μετά την επιστροφή του 

εξόριστου αποφασίζεται η απελευθέρωση φυλακισμένων.433 Η συνειδητή επιβολή μιας 

ηπιότερης τιμωρίας σε όσους ανήκουν στο διοικητικό μηχανισμό του κράτους, επιδεικνύει 

ένα είδος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και παράλληλα μια ανισότητα 

στους όρους απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης. Η διακήρυξη της ισότητας ανάμεσα σε 

χριστιανούς, μουσουλμάνους και εβραίους του νησιού δημιουργεί νέες τομές, αναδεικνύει ή 

δημιουργεί τις συνθήκες για νέες διακρίσεις. Αν και κατά το παρελθόν οι άνθρωποι της 

θρησκείας, κυρίως οι ουλεμά, τύγχαναν μιας προνομιακής μεταχείρισης, τώρα και ο 

ορθόδοξος ιερέας γίνεται αποδέκτης μιας πιο ευνοϊκής μεταχείρισης όταν παραβαίνει τους 

νόμους του πασά. Η διοίκηση επιβάλλει τις βίαιες τιμωρίες του φάλαγγα, του μαστίγιου και 

της αλυσίδας σε χριστιανούς και μουσουλμάνους αδιακρίτως, αλλά τα δικά της όργανα 

καταστολής βρίσκονται έξω από το πλαίσιο αυτό. Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι οι 

μόνες. Τον Οκτώβριο του 1832 ο σούμπασης που είχε, όπως θα δούμε, σεξουαλικές σχέσεις 

με μια χριστιανή, δεν τιμωρείται, όπως άλλοι που διέπραξαν το ίδιο αδίκημα, αλλά απλά 

παύεται από τα καθήκοντά του, ενώ η ερωμένη του φυλακίζεται σε μοναστήρι και 

περιφέρεται προς εξευτελισμό και ταπείνωση κάθε Κυριακή για δύο μήνες μετά τη 

λειτουργία ενώπιον του χριστιανικού λαού.434  

 Ως προς τις επιβληθείσες καταδίκες σε απέλαση στο νησί από τη διοίκηση του 

Μεχμέτ Αλί, αυτές επιβάλλονται κατεξοχήν σε μη γηγενείς κατοίκους του νησιού. Τον 

Ιούλιο του 1832 συλλαμβάνεται ο Αλβανός Σουλεϊμάν, του άτακτου σώματος 

Αλεξάνδρειας, μετά από διαπληκτισμό και διατάραξη της τάξης στην κακόφημη γειτονιά 

των Χανίων. Το συμβούλιο της πόλης, που ανέλαβε την υπόθεση, καταδίκασε το Σουλεϊμάν 

σε 50 χτυπήματα στα πέλματα και απέλαση από το νησί, ενώ το όνομά του διαγράφτηκε 

                                                             
432 Για παράδειγμα, το 1818 ο ντιζντάρης (φρούραρχος) του φρουρίου του Κισάμου εξορίζεται και 
φυλακίζεται για 20 ημέρες στη Γραμβούσα. Βλ. Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία, 221-222, 227. 
433 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 369-371. 
434 Β.Γ., 31 Οκτωβρίου 1832, φ. 77. 
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από τους στρατιωτικούς καταλόγους.435 Τα μεσάνυχτα μιας Παρασκευής του Νοεμβρίου 

του 1833 δύο κλέφτες μπήκαν στο σπίτι του Νικολή και τον έπιασαν από το λαιμό, 

προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν (dünki cum'a gecesi nisfü’l-leylde iki hırsız girmiş mersumun 

boğazına sarılmışlar). Ο Νικολής στάθηκε τυχερός, καθώς, όταν άρχισε να φωνάζει, οι δύο 

επίδοξοι κλέφτες φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Τις επόμενες ημέρες συνελήφθησαν για την 

πράξη αυτή κάποιος επ’ ονόματι και αυτός Νικολής, από το χωριό Βατόλακκος Χανίων, και 

κάποιος Αντώνης, ο οποίος είχε καταγωγή από την Βουλγαρία. Το Συμβούλιο των Χανίων 

δεν άργησε να ανακαλύψει και το τρίτο μέλος της παρέας των δραστών, κάποιον Μουσταφά 

από το Ρέθυμνο. Και ενώ οι Κρητικοί καταδικάστηκαν αμφότεροι σε έξι μήνες φυλάκιση με 

καταναγκαστικά έργα και αλυσίδες, ο Αντώνης θεωρήθηκε ξένος όλως διόλου και κλέφτης εκ 

γενετής και καταδικάστηκε σε απέλαση με το πρώτο πλοίο που θα αναχωρήσει από το νησί, 

με έξοδα της διοίκησης (çünki mersum Anton diyar-ı aharlı olub aslı hırsız olduğundan mersumu 

gider kayıka irkaben karşu yakaya geçirilmesi).436 

 Από την άλλη πλευρά, κάθε φορά που υπήκοος «φίλης χώρας», η οποία διαθέτει 

προξενικές αρχές στο νησί, παραβαίνει το νόμο, στην ποινή του εμπλέκονται και οι ντόπιες 

και οι προξενικές αρχές, γεγονός που οπωσδήποτε συνδέεται με το ειδικό καθεστώς των 

προνομίων των ξένων υπηκόων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το οποίο θεσπίστηκε ήδη 

από τον 16ο αιώνα, αν όχι νωρίτερα.437 Τα χαράματα ενός Σαββάτου του Αύγουστο του 

1832 ο Αυστριακός Τσουάνες επιτίθεται στον Φώτη, αρχιφύλακα (vardiyanbaşı) διοικητικής 

αποθήκης. Ο Φώτης δεν κατόρθωσε να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην επίθεση του 

μεθυσμένου Αυστριακού και ανταπέδωσε με βρισιές, πιθανόν και γροθιές, γεγονός που του 

κόστισε τη θέση του, αφού η διοίκηση τον έπαυσε από τα καθήκοντά του. Εξάλλου, 

σύμφωνα με την καταγραφή της υπόθεσης, η διοίκηση θα περίμενε να επιδείξει ο λειτουργός 

της μεγαλύτερη σοβαρότητα και να μην εμπλακεί στο περιστατικό (misafirleri incitmek 

mugayir-i rıza-ı cenab-ı daveri olub), ενώ παλαιότερα παρόμοια περιστατικά επιβεβαίωναν πως ο 

χαρακτήρας του Φώτη ήταν αρκετά ευέξαπτος. Ο Τσουάνες, από την άλλη, παραδόθηκε 

στον πρόξενο της Αυστρίας Δερκουλέ, προκειμένου να του επιβληθεί η αρμόζουσα ποινή, 

που ήταν η απέλαση από την Κρήτη.438 Η διατύπωση της επίσημης εφημερίδας δίνει την 

εντύπωση πως οι κολαστικές λογικές της διοίκησης εναντίον των ξένων και του αυστριακού 

προξένου έναντι του υπηκόου της χώρας του ταυτίζονται. Η διατύπωση αυτή ενδεχομένως 

                                                             
435 Β.Γ., 29 Ιουλίου 1832, φ. 66. 
436 Β.Γ., 9 Νοεμβρίου 1833, φ. 114. 
437 Κατά τον Μπάουρινγκ, αν και ο πασάς επιθυμούσε να σπάσει αυτή την παράδοση, η τακτική που 
ακολουθούνταν προέβλεπε ότι στις περιπτώσεις που ο ντόπιος ήταν κατηγορούμενος η υπόθεση θα 
εξεταζόταν στα συμβούλια, ενώ κάθε φορά που μια διένεξη αφορούσε ξένο υπήκοο την υπόθεση θα 
αναλάμβανε το εκάστοτε προξενείο. Βλ. Bowring, Report on Egypt and Candia, 164. 
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φανερώνει όμως μια πίεση από την πλευρά τις διοίκησης προς τους προξένους να 

απελαύνουν τους ταραξίες, εφαρμόζοντας ουσιαστικά οι ίδιοι στους υπηκόους τους την 

ποινή αυτή που η διοίκηση επιβάλλει στους μη κρητικούς οθωμανούς. Με τον τρόπο αυτό η 

διοίκηση εφαρμόζει την πολιτική προνομίων των ξένων υπηκόων, όπως αυτή προκύπτει από 

το καθεστώς των διομολογήσεων, παρέχοντας το δικαίωμα στους προξένους να δικάσουν, 

ενώ παράλληλα επιτυγχάνει να πετύχει την επιθυμητή για αυτήν ποινή. 

Άλλες φορές η ποινή επιβάλλεται από τα τοπικά όργανα, αλλά εκτελείται στη 

φυλακή ενός ξένου προξενείου. Το 1835 ο Μ. Δερμιτζάκης -ο οποίος υποθέτουμε ότι ήταν 

Έλληνας, αφού η υπόθεση του συναντάται στα αρχεία του ελληνικού προξενείου Χανίων- 

επιθυμεί να βγει εκτός των τειχών της πόλης των Χανίων. Όταν ο φρουρός της πύλης του 

αρνείται την έξοδο, εξαιτίας της έλλειψης της απαιτούμενης ειδικής άδειας, ο Δερμιτζάκης 

μουρμούρισε κάτι, μάλλον όχι πολύ ευχάριστο, προς τον φρουρό και αμέσως διατάχτηκε η 

σύλληψή του. Ο Δερμιτζάκης μεταφέρθηκε ενώπιον του Συμβουλίου Χανίων, όπου ο 

πρόεδρος με επιείκεια δήλωσε πως πέντε ή έξι μέρες φυλάκιση είναι αρκετές για την πράξη 

αυτή. Τελικώς με παρέμβαση του ίδιου του Μουσταφά Πασά αποφασίστηκε να επιβληθεί 

εικοσαήμερη φυλάκιση και ο καταδικασθείς μεταφέρθηκε στη φυλακή του γαλλικού 

προξενείου. Το γαλλικό προξενείο στα Χανιά διαθέτει δική του φυλακή, σε καλή κατάσταση, 

όπου εκεί φυλακίζονται εκτός από τους έχοντες γαλλική υπηκοότητα και καταδικασθέντες 

υπήκοοι άλλων κρατών, ενώ ως φύλακα διαθέτει έναν γέροντα γενίτσαρο, ο οποίος 

πληρώνεται από την γαλλική κυβέρνηση.439 Δεν είναι γνωστό αν η γαλλική φυλακή στα 

Χανιά «φιλοξενούσε» συστηματικά όλους τους ξένους υπηκόους που καταδικάζονταν από τα 

συμβούλια ή αν μπορούσαν να την επιλέξουν οι ξένοι κατάδικοι που καταδικάζονταν σε 

φυλάκιση. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι «ξένοι» καταδικάζονται είτε σε απέλαση είτε σε 

φυλάκιση στις προξενικές τους αρχές και όχι στις «ξένες» οθωμανικές φυλακές μαζί με τους 

ντόπιους κατάδικους.440 

 Για παράδειγμα, τον Ιούνιο του 1834 το Συμβούλιο των Χανίων αποστέλλει 

έγγραφο στο ελληνικό προξενείο, με το οποίο γνωστοποιεί την πρόθεση της διοίκησης να 

απελαθούν δύο άνδρες, προφανώς, κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων, από την Κρήτη. Οι δύο 

φιλοτάραχοι άνδρες, που είχαν και στο παρελθόν εκδιωχθεί από το νησί, επέστρεψαν σε αυτό, 

με πρόθεση να εγκατασταθούν στα χωριά τους, πράξη που δεν ήταν καθόλου αρεστή στη 

                                                                                                                                                                               
438 Β.Γ., 12 Αυγούστου 1832, φ. 68. 
439 Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 68-70. 
440 Σε έγγραφο του ελληνικού προξενείου του 1836 αναφέρεται η ανάγκη πρόσληψης ενός φύλακα 
προκειμένου να μεταφέρει την αλληλογραφία ή να παραλαμβάνει τα γράμματα από τη Σούδα, ενώ επίσης 
αναφέρεται ότι θα έχει και «αστυνομικά» καθήκοντα, χωρίς όμως να γίνεται λόγος για ύπαρξη φυλακής. Βλ. 
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διοίκηση.441 Η τοπική εξουσία αναλαμβάνει τα ναύλα των ταξιδιών όσων απελαύνει και αυτό 

παρουσιάζεται ως ευεργεσία της διοίκησης προς την κοινωνία, η οποία έτσι απαλλάσσεται 

από την παρουσία ανεπιθύμητων ταραξιών. Είναι άγνωστο αν ο τόπος της απέλασης 

ορίζεται από τη διοίκηση ή αποτελεί αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης με τον ένοχο. Αν, με 

άλλα λόγια, ο ένοχος έχει λόγο ως προς την επιλογή του προορισμού του. Το Νοέμβριο 

του 1833 ο mataracıbaşı442 φροντίζει για την απέλαση από την Κρήτη στη Σμύρνη του 

Πελοποννήσιου (Moravî) Αναγνώστη. Τα ναύλα του Αναγνώστη, για τον οποίον δεν δίνονται 

περισσότερες πληροφορίες πέραν του ότι για αυτόν απεφασίσθη από το Συμβούλιον να εξορισθή 

από την Κρήτην δι’ έγκλημα (cünhası hasebiyle nefi olunması karargir olub), ανήλθαν στο ποσό των 

15 γροσίων, τα οποία πιστώνονται από την οικονομική υπηρεσία της διοίκησης στον 

λιμενάρχη.443 

Τον Ιανουάριο του 1835 «πικρή» αποδείχτηκε η γεύση των ψαριών που αγόρασε 

ένας εβραίος με το όνομα Μπότζο από έναν μαγαζάτορα στα Χανιά. Αφού έφυγε από το 

μαγαζί, ο εβραίος διαπίστωσε ότι ένα από τα ψάρια που πήρε ήταν ακατάλληλο προς βρώση 

και επέστρεψε στον μαγαζάτορα για να του το αλλάξει, αλλά ο τελευταίος τον έβρισε 

αποκαλώντας τον άτιμο και χυδαίο (dükkândan balık almak üzere gitdim ve bir fena balık 

dükkâncı bendenize vermiş olduğundan değiştirmek üzere dediğimde kerata ve pezevenk lafzı ile şetm 

etdiğinden). Ο μαγαζάτορας, του οποίου το όνομα ή η υπηκοότητα δεν αναφέρεται στην 

υπόθεση, οδηγήθηκε ενώπιον του συμβουλίου λέγοντας πως δεν έβρισε τον πελάτη, αλλά 

απλά του είπε να φύγει από το μαγαζί του, καθώς εκείνος άρχισε να του μιλάει άσχημα 

(bendenize fena kelam söylemiş oldığından dükkânımdan git diye mersume söyledim başka şey 

söylemedim dedi). Δυστυχώς για τον ιχθυοπώλη κάποιοι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τα λεγόμενα 

του εβραίου και θεωρήθηκε από το συμβούλιο πως ο μαγαζάτορας ξεκίνησε τον καβγά 

(şahidlerin şehadetine nazar badi-i niza’ dükkâncı-ı mersum oldığını bilindiğinden bir dahi böyle itale-i 

lisan etmekle) με αποτέλεσμα να οριστεί τριήμερη φυλάκισή του σε αδιευκρίνιστο προξενείο 

(mersumu konsolosa üç gün haps etmesi münasib olur).444 

                                                                                                                                                                               
Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Διάφορα Κρήτης, Κωνσταντινουπόλεως, Πρεβέζης κ.λπ., Επιστολή Πέρογλου, 14 
Δεκεμβρίου 1836.  
441 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Απόφαση Συμβουλίου Χανίων, 5 Ιουνίου 1834. 
442 Κατά τους Γκιμπ και Μπόουεν, ο όρος ματαρατζίμπασι χρησιμοποιείται για τον αξιωματούχο που στεκόταν 
πλάι στον Μεγάλο Βεζίρη, όταν ο τελευταίος πραγματοποιούσε τις επιθεωρήσεις του. Βλ. H. A. R. Gibb και 
H. Bowen, Η ισλαμική κοινωνία και η Δύση, τ. 1, Αθήνα 2005, 530. Εδώ χρησιμοποιείται προκειμένου να 
αποδοθεί η ιδιότητα του ακταίωρος, του επικεφαλής της ακτοφυλακής και της λιμενικής ασφάλειας. Όλες οι 
υποθέσεις απέλασης ή εξορίας κοινοποιούνται και στον ματαρατζίμπασι, προκειμένου να αναλάβει το μπάρκο 
των καταδίκων. 
443 Β.Γ., 28 Νοεμβρίου 1833, φ. 116. 
444 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 27-28. Τα ξένα προξενεία εμπλέκονται στις ποινές των υπηκόων τους στην Κρήτη 
και κατά τη δεκαετία του 1840, όπως μαρτυρούν οι αστυνομικές καταγραφές του βρετανικού προξενείου στα 
Χανιά την περίοδο 1841-1844, αλλά και η καταγραφή της υπόθεσης της δίκης δύο Μαλτέζων στο βρετανικό 
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Δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρχουν περιπτώσεις εγκλήματος από ξένους υπηκόους 

που η διοίκηση επιθυμεί και να επιβάλει και να εκτελέσει η ίδια την τιμωρία. Η Ράσεντ 

αναφέρει μια περίπτωση βιασμού μιας γυναίκας από το χωριό Σταυράκια από δύο άνδρες, 

τους οποίους ο έλληνας πρόξενος αποφασίζει να απελάσει. Η Ράσεντ δεν αναφέρει αν οι 

δράστες κατέχουν ελληνικά διαβατήρια, ωστόσο μόνο το γεγονός ότι στην υπόθεση 

εμπλέκεται ο πρόξενος της χώρας, μας κάνει να υποθέσουμε ότι επρόκειτο για έλληνες 

υπηκόους. Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη απέλαση των δύο ανδρών εξοργίζει τον 

Μουσταφά Πασά, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τον πρόξενο και διατάσσει τη σύλληψη και 

τιμωρία των ενόχων με βάση τους ισχύοντες νόμους.445 Αυτό συνέβη είτε γιατί το έγκλημα 

των δραστών θεωρήθηκε ότι δεν εμπίπτει στο καθεστώς προνομίων των ξένων υπηκόων είτε 

εξαιτίας του ότι οι Έλληνες δεν έχαιραν προνομιακής μεταχείρισης βάσει διομολογήσεων. 

Προφανώς, η ποινή της απέλασης μάλλον φάνταζε η επιεικέστερη, ειδικά σε περιπτώσεις 

παραβατικότητας που θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική ησυχία και το καθεστώς τάξης και 

ηθικής που επιχειρείται να παγιωθεί στο νησί από τη διοίκηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 

πασάς επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις προς τις προξενικές αρχές στο νησί, χωρίς να μπορούμε 

με βεβαιότητα να πούμε κατά πόσο αυτή η τακτική είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Την ίδια περίοδο που οι μεταρρυθμίσεις της νέας διοίκησης έχουν κορυφωθεί με τη 

διακήρυξη της ισότητας όλων των θρησκειών του νησιού απέναντι στο νόμο, κάτι που 

ουσιαστικά ακυρώνει το σεριάτ, το διαφορετικό καθεστώς που ίσχυε ως προς την επιβολή 

των ποινών στους ξένους υπηκόους θέτει επιπλέον όρια στην επιβολή της ισότητας αυτής. Ας 

ληφθεί πάντως υπόψη πως η διοίκηση απελαύνει όχι μόνο τους ξένους υπήκοους αλλά και 

τους παραβάτες του νόμου που κατάγονται από άλλα μέρη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Με άλλα λόγια, ένα άλλο δίπολο φαίνεται να προκύπτει από τις ποινικές 

υποθέσεις: αυτό μεταξύ των «γηγενών», που τιμωρούνται με ξύλισμα και φυλάκιση, και των 

«ξένων» (diyar-ı ahar), οι οποίοι απελαύνονται από το νησί ως ανεπιθύμητοι. Από την άλλη, 

αυτό δεν σημαίνει ότι οι δεύτεροι γλιτώνουν οπωσδήποτε τη βία, αφού πολλές φορές το 

ξύλισμα προηγείται ή συνοδεύει την απέλαση. Κατά τον Λασιθιωτάκη, εγκύκλιος του 1834 

αναφορικά με τον περιορισμό της πορνείας αναφέρει ότι, αν κάποιος ξένος συλληφθεί με 

πόρνη θα μαστιγωθεί 100 φορές και θα απελαθεί για πάντα από την Κρήτη μαζί με την 

οικογένειά του.446 Η διοίκηση, πιθανόν και η ίδια η κοινωνία, θέλει να απαλλαγεί από τους 

                                                                                                                                                                               
προξενείο Ηρακλείου για τη δολοφονία ενός επτανήσιου ναύτη που διέπραξαν τα Χριστούγεννα του 1843 σε 
μια ταβέρνα στην ίδια πόλη. Βλ. Papers Relative to the Jurisdiction of Her Majesty’s Consuls in the Levant, Λονδίνο 
1845, 69-76. 
445 Ζ. Ι. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 79, υποσ. 252. 
446 Η εγκύκλιος, σύμφωνα με τον συγγραφέα, απόκειται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, ωστόσο κατά την 
έρευνά μου εκεί δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει πρόσβαση στο οθωμανικό 
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«ξένους», εφόσον αποδεικνύονται παραβάτες του νόμου. Ο ντόπιος παραβάτης του νόμου 

μπορεί να γίνει ανεκτός από το κοινωνικό σύνολο όταν «νουθετηθεί» δια των μαστιγώσεων ή 

της φυλάκισης με αλυσίδες. Ο «ξένος», από την άλλη πλευρά, φέρει πάντοτε ένα επιπλέον 

επιβαρυντικό στοιχείο: αυτό της καταγωγής του.

                                                                                                                                                                               
πρωτότυπο κείμενο. Το ελληνικό κείμενο διασώζεται στο Κ. Ε. Λασιθιωτάκης, «Μια τουρκογραικική 
εγκύκλιος», Κρητικά Χρονικά, 10 (1956), 353-357. 
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6. Η μετάβαση από το βασανισμό του σώματος στην περιστολή της προσωπικής ελευθερίας 

του ατόμου: η γέννηση των φυλακών και η καταναγκαστική εργασία στα λιμάνια 

Η ιστορία του μετασχηματισμού του σωφρονιστικού συστήματος και της αντικατάστασης 

των θεατών σωματικών βασανιστηρίων των δραστών με τη φυλακή, ως διαδικασία 

περιστολής της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου, είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των 

ιδεών του κινήματος του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και των μηχανισμών του σύγχρονου 

κράτους. Κατά τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, ο θεσμός της φυλακής έγινε αντιληπτός ως 

έκφραση μιας γραμμικής αντίληψης ότι η ιστορία συνιστά μια διαδικασία η οποία 

εξελίσσεται από ένα πρωτόγονο στάδιο σε ένα σύγχρονο. Ο εγκλεισμός, ως αντικαταστάτης 

της ευθέως βίαιης τιμωρίας του σώματος, θεωρήθηκε ως μια πρακτική κολασμού που 

βρισκόταν σε αρμονία με τις ανθρωπιστικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση του ενόχου, 

αφού, υποτίθεται, ήταν απαλλαγμένος από τις αιμοχαρείς ποινές του παρελθόντος. Στo 

χώρο της δυτικής Ευρώπης η όλη συζήτηση για την κατάργηση των βάρβαρων σωματικών 

ποινών και την υιοθέτηση ηπιότερων πρακτικών τιμωρίας των ενόχων ξεκίνησε μέσα από τη 

διαδικασία χειραφέτησης της αστικής τάξης και τον αγώνα της για τη θεμελίωση ενός 

πλαισίου προσωπικών ελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων.  

 Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα ο γάλλος φιλόσοφος και 

κοινωνιολόγος Εμίλ Ντιρκέμ εισάγει μια πρώτη θεωρητική ερμηνεία αναφορικά με το 

ποινικό σύστημα και τις φυλακές, από την οποία πάντως απουσιάζει το στοιχείο της 

επιβολής του κράτους επί της κοινωνίας. Για τον Ντιρκέμ, η τιμωρία συνιστά πάνω από όλα 

μια ηθική διαδικασία, που τίθεται σε λειτουργία προκειμένου να διατηρηθούν οι 

εδραιωμένες νόρμες κάθε κοινωνικού σχήματος. Στο ποινικό σύστημα κάθε κοινωνίας είναι 

ενσωματωμένο το σύνολο των ηθικών της αξιών. Κάθε φορά που ένα έγκλημα διασαλεύει τις 

ηθικές αρχές των πολλών, προκύπτει η ανάγκη της τιμωρίας. Σύμφωνα με τον Ντιρκέμ, ο 

λόγος για τον οποίον έχουν εγκαταλειφθεί οι φρικτές τιμωρίες του παρελθόντος και έχουν 

δώσει τη θέση τους σε λιγότερο βίαιες ποινές είναι ότι έχει αλλάξει η συλλογική συνείδηση 

και οι απόλυτες θρησκευτικές αξίες του παρελθόντος έχουν δώσει τη θέση τους σε μια τάση 

σεβασμού των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου, ακόμα και του φυλακισμένου.447 

Η αντίληψη για την ιστορία της φυλακής μεταβλήθηκε ριζικά από τον γάλλο 

διανοητή Μισέλ Φουκώ. Ο Φουκώ ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε τη φυλακή ως μέσο 

                                                             
447 É. Durkheim, Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education, Νέα Υόρκη 
1961 (1925)· É. Durkheim, The Division of Labor in Society, Νέα Υόρκη 1964 (1933). 
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που χρησιμοποιεί η εξουσία προκειμένου να πειθαρχήσει την κοινωνία. Αντίθετα με τους 

διανοητές του Διαφωτισμού, ο Φουκώ υποστήριξε πως η φυλακή δεν συνιστά μια πιο 

ανθρωπιστική μέθοδο σωφρονισμού, αλλά έναν ακόμα φορέα μέσω του οποίου το κράτος 

ασκεί μια μορφή κοινωνικής ορθοπεδικής και καταστολής της ανθρώπινης 

πολλαπλότητας.448 Μεταγενέστεροι ερευνητές έχουν συμπληρώσει το έργο του Φουκώ, 

ασκώντας κριτική στις ανεπάρκειες ή τις στρεβλώσεις της φουκωκικής σκέψης. Η κριτική 

αυτή είναι βασισμένη καταρχήν στο γεγονός ότι ο Φουκώ δεν υπήρξε ιστορικός, αλλά 

φιλόσοφος, κάτι που προκύπτει με σαφήνεια μέσα από το έργο του. Επιπλέον, ο Φουκώ σε 

ορισμένα σημεία υπερβάλλει ως προς την ευρύτερη ισχύ της εξουσίας, ενώ παράλληλα, δεν 

δίνει στην κοινωνία που υφίσταται την κρατική πολιτική καμία ελπίδα, κανένα κίνητρο για να 

αντισταθεί. Με άλλα λόγια οι φυλακισμένοι παρουσιάζονται εν πολλοίς ως παθητικοί θεατές 

της όλης διαδικασίας. Η Πατρίσια Ομπράιαν, επηρεασμένη από το έργο της Μισέλ Περό, 

επιχειρεί να γράψει μια κοινωνική ιστορία των φυλακών από μέσα προς τα έξω, με τον ίδιο 

τρόπο που η κοινωνική ιστορία του κόσμου γράφεται από κάτω προς τα πάνω. Κατά την 

Ομπράιαν, η όλη υποκουλτούρα των κρατούμενων, όπως διαμορφώνεται εντός των 

φυλακών, αποτελεί μια μέθοδο υπονόμευσης των τακτικών πειθαρχίας και ελέγχου των 

φυλακισμένων από την εξουσία.449 Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Γκάρλαντ θεωρεί την 

τιμωρία ένα πολυδιάστατο σύμπλεγμα κοινωνικών θεσμών, που δεν μπορεί να εξεταστεί 

αποκλειστικά από τα δομικά του χαρακτηριστικά, αλλά θα πρέπει να αναλύεται σε 

συνάρτηση με συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια.450 

                                                             
448 Σύμφωνα με τον Φουκώ, γύρω στο 1800 στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική αλλαγή στην 
κολαστική διαδικασία. Η θεατή τιμωρία του σώματος του ενόχου αντικαταστάθηκε από την αθέατη 
διαδικασία εγκλεισμού του δράστη στη φυλακή. Και ενώ ο αποτρόπαιος βασανισμός του σώματος του ενόχου 
αποσκοπούσε στο να αποτρέψει το έγκλημα δια του βίαιου παραδειγματισμού στο όνομα του μονάρχη, η 
συστηματοποίηση της φυλάκισης του ενόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των λειτουργιών μιας εκσυγχρονισμένης, 
συγκεντρωτικής κρατικής υπόστασης, η οποία είναι ικανή να διασφαλίσει το νόμο και την τάξη μέσα από έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό καταστολής, μέρος του οποίου αποτελούν η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές και 
οι φρουροί των φυλακών. Όσο το εκσυγχρονισμένο κράτος επιτυγχάνει να επιτηρεί το κοινωνικό σύνολο και 
να καλλιεργεί τη γενικότερη πειθαρχία μέσω των θεσμών του, η σωματική τιμωρία δεν έχει λόγο να 
εφαρμόζεται. Για τον Φουκώ, η νέα μορφή τιμωρίας αποσκοπούσε στην πειθάρχηση του δράστη μέσω της 
υποβολής του σε ένα αυστηρό καθεστώς μέσα από το οποίο συστάθηκε ένα συγκεντρωτικό και ιεραρχικά 
δομημένο σύστημα φυλακών. Φυλακές, σχολεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία, ψυχιατρικά ιδρύματα συνιστούν 
για το Φουκώ θεσμούς πειθάρχησης του κοινωνικού συνόλου και χαλιναγώγησης της ανθρώπινης 
πολλαπλότητας, που αποβλέπουν στη διάπλαση  ενός υπάκουου κοινωνικού υποβάθρου, Βλ. Μ. Φουκώ, 
Επιτήρηση και τιμωρία, Αθήνα 2005. 
449 P. O’Brien, The Promise of Punishment: Prisons in Nineteenth-Century France, Πρίνστον 1982. Αν και η 
Ομπράιαν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το έργο του Φουκώ, η ίδια με το πόνημά της συμπληρώνει 
το έργο της Μισέλ Περό, που πρώτη επιχείρησε να φέρει στο φως την ιστορία των φυλακών από την πλευρά 
των φυλακισμένων. Βλ. M. Perrot, “Delinquency and the Penitentiary System in Nineteenth-Century 
France” στο Deviants and the Abandoned in French Society, επιμ. R. Forster και O. Ranum, Βαλτιμόρη 1978, 
213-245. 
450 D. Garland, “Sociological Perspectives on Punishment”, Crime and Justice, 14 (1991), 115-165. 
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Επηρεασμένοι σε ένα βαθμό από τον Φουκώ451 είναι και οι διανοητές που αναλύουν 

τη γέννηση των θεσμών εγκλεισμού, όπως φυλακές, άσυλα, τρελοκομεία, ορφανοτροφεία, 

πτωχοκομεία, σε σχέση με τη λεγόμενη νεομαρξιστική θεωρία. Οι προσεγγίσεις αυτές 

παρουσιάζουν ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την παραδοσιακή μαρξιστική 

θεωρία περί φυλακών, σύμφωνα με την οποία ο θεσμός της φυλακής αποτελεί μια εφεύρεση 

της άρχουσας τάξης προκειμένου να διατηρήσει το στάτους της και να νομιμοποιήσει την 

κυριαρχία της στις χαμηλότερες τάξεις.452 Κατά τον Ρόθμαν, για παράδειγμα, ο οποίος 

αναλύει τη γέννηση και την εξέλιξη των θεσμών εγκλεισμού στην αμερικάνικη ήπειρο, τα 

ιδρύματα αυτά ουσιαστικά χρησίμευαν ως μέσα καταπίεσης των χαμηλότερων τάξεων. Ο 

φτωχός πήρε θέση δίπλα στον εγκληματία, τον τρελό και τον παραβάτη, γράφει ο Ρόθμαν, 

ισχυριζόμενος ότι τακτική του σύγχρονου κράτους ήταν ο εγκλεισμός και η καταστολή 

όλων αυτών των ομάδων.453 Κατά τον Ρόθμαν, στις Η.Π.Α. η συστηματοποίηση του 

εγκλεισμού φτωχών, καταδίκων, ορφανών συμπίπτει με μια αντίληψη «έκλυσης» των 

παραδοσιακών θεσμών, όπως π.χ. της οικογένειας και της θρησκείας, στα μέσα του 19ου 

αιώνα. Με άλλα λόγια, ο Ρόθμαν υποστηρίζει πως οι «αφύσικοι» κατάδικοι, άστεγοι ή 

ορφανοί, εγκλείονται προκειμένου να μην είναι ορατοί στη δημόσια σφαίρα και να 

αποφευχθεί έτσι η περαιτέρω «μόλυνση» των παραδοσιακών θεσμών στη χώρα. Ο Ιγνάτιεφ, 

από την άλλη πλευρά, που θεωρεί τη γέννηση της φυλακής ως προϊόν της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, με βάση το αγγλικό παράδειγμα βλέπει στα κάθε λογής ιδρύματα μια 

προσπάθεια «θεραπείας» του φτωχού από την ανηθικότητα, την ασθένεια, την τρέλα ή το 

έγκλημα.454  

 Στην κεντρική Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου οι ευρωπαϊκές πιέσεις και επιρροή 

ήταν ολοένα και πιο έντονες κατά την περίοδο του Τανζιμάτ, το ποινικό σύστημα 

καθίσταται πιο κοσμικό και σταδιακά συστηματοποιείται η χρήση φυλακών ως αθέατου 

                                                             
451 Για τη ριζοσπαστική ιντελιγκέντσια της δεκαετίας του 1970, που άνοιξε το δρόμο για τη μελέτη της 
εξέλιξης των φυλακών ως οργάνου εξουσίας, βλ και Ö. S. Göral, “19. Yüzyıl İstanbul’unda Suç, Toplumsal 
Kontrol ve Hapishaneler Üzerine Çalışmak”, στο Osmanlı’da Asayış, Suç ve Ceza: 18.-20. Yüzyıllar, επιμ. N. 
Levy και A. Toumarkine, Κωνσταντινούπολη [2007], 19-26. 
452 Η παραδοσιακή μαρξιστική θεωρία αναφορικά με τη γέννηση των φυλακών διατυπώθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1930 από τους γερμανούς εξόριστους από το ναζιστικό καθεστώς Γκέοργκ Ρούσε και Όττο Κιρχάιμερ. 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι οικονομικές συνθήκες του 16ου αιώνα οδήγησαν την άρχουσα τάξη να 
πολεμήσει με κάθε τρόπο την αύξηση των μεροκάματων, δημιουργώντας έτσι τις φυλακές σε συνδυασμό με 
την καταναγκαστική εργασία. Όσο η ανάγκη για εργατική δύναμη ελαττωνόταν, τόσο κυριαρχούσε ο 
εγκλεισμός χωρίς την καταναγκαστική εργασία. Κατά τους Ρούσε και Κιρχάιμερ, η βελτίωση των συνθηκών 
στις φυλακές τον 19ο αιώνα δεν οφειλόταν σε ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά στο γεγονός ότι η διαρκής 
φτωχοποίηση των μαζών κατά τα χρόνια που ακολούθησαν τη Βιομηχανική Επανάσταση, είχε ως συνέπεια 
την ανάδυση μιας αντίληψης επιείκειας απέναντι στον φτωχό. Βλ. G. Rushe και O. Kirchheimer, Punishment 
and Social Structure, Νέα Υόρκη 1939. 
453 D. Rothman, The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic, Νέα Υόρκη 2002, 
294. 
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τρόπου τιμωρίας των καταδίκων. Από τα μέσα μάλιστα του 19ου αιώνα ξεκινάει, σύμφωνα με 

τον Σουλ, μια μεταρρυθμιστική διαδικασία ως προς τον εκσυγχρονισμό των φυλακών, 

κυρίως έπειτα από πιέσεις των Βρετανών, που κρίνουν τις συνθήκες τους άθλιες.455 Κατά τον 

Σούλ, η οθωμανική διανόηση και διοίκηση επηρεάστηκαν σε έναν βαθμό από την ευρύτερη 

συζήτηση της εποχής, σύμφωνα με την οποία το μέτρο του πολιτισμού επηρεάζεται από την 

ποιότητα των ποινών και των φυλακών, λογική που οδήγησε στο εγχείρημα της 

μεταρρύθμισής τους.456 Βεβαίως, ένα άλλο κίνητρο του εκσυγχρονισμού ήταν, σε μια 

περίοδο κατά την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε καθεστώς διαρκούς 

πίεσης από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, να μην δοθεί σε αυτές τις τελευταίες άλλοθι για τη 

διάλυση της Αυτοκρατορίας ή για την απόσχιση εδαφών της υπέρ των χριστιανικών 

πληθυσμών που ζούσαν σε αυτήν. 

Στην Αίγυπτο ή εν προκειμένω στην Κρήτη, ενώ, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, 

εγκαταλείπονται μεν σταδιακά οι παραδοσιακοί φρικτοί κολασμοί του παρελθόντος από τις 

πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αυτό δεν φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα επιταγής μιας 

αναδυόμενης αστικής τάξης, όπως συνέβη στην Ευρώπη. Ανασκολοπισμοί, ακρωτηριασμοί 

άκρων ή γεννητικών οργάνων, σταυρώσεις, παλουκώματα, λιθοβολισμοί, δημόσια 

λιντσαρίσματα δίνουν εδώ σχεδόν αθόρυβα τη θέση τους σε φυλακίσεις, καταναγκαστικά 

έργα, εξορίες, ενώ οι βίαιες τιμωρίες περιορίζονται πλέον στις μαστιγώσεις και τους 

απαγχονισμούς. Καμία υποψία συζήτησης για ανθρώπινα δικαιώματα δεν φαίνεται να 

υπάρχει εδώ. Ως προς το ζήτημα της μετάβασης στην Αίγυπτο από τη βίαιη τιμωρία των 

ενόχων στην αθέατη φυλάκισή τους ή γενικά σε ηπιότερες μορφές τιμωρίας, όπως λόγου 

χάρη το ξύλισμα, έχουν κατά καιρούς υποστηριχτεί πολλές απόψεις. Κατά τον Μπάερ, στις 

αρχές του 19ου αιώνα, η επιθυμία του Μεχμέτ Αλί να παγιώσει μια ισχυρά συγκεντρωτική 

εξουσία γύρω από το πρόσωπό του οδήγησε σε μια μεταστροφή του σκεπτικού εφαρμογής 

του νόμου, το οποίο πλέον έχει ως βάση όχι τους «παραδοσιακούς» ουλεμά και τις ποινές 

της σαρία, αλλά ένα εκσυγχρονισμένο κανούν.457 Κατά τον Πίτερς, η υιοθέτηση ηπιότερων 

ποινών, που οδήγησε σταδιακά στην κυριαρχία της αθέατης τιμωρίας στην Αίγυπτο την 

περίοδο του Μεχμέτ Αλί, οφείλεται ενδεχομένως στην επιρροή που άσκησαν οι ευρωπαίοι 

αξιωματούχοι και ειδικοί που απασχολούνταν σε διοικητικές θέσεις στα χρόνια της εξουσίας 

του πασά.458 Ο Φάχμι, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η συστηματοποίηση της φυλάκισης 

                                                                                                                                                                               
454 M. Ignatieff, A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850, Λονδίνο 1978, 
213. 
455 K. F. Schull, Prisons in the Late Ottoman Empire: Microcosms of Modernity, Εδιμβούργο 2014, 45-49. 
456 Ό.π., 23. 
457 Baer, “The Transition from Traditional to Western Criminal Law in Turkey and Egypt”, 141. 
458 Peters, “For His Correction and as a Deterrent Example for Others”, 174. 
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στην Αίγυπτο, όπως αυτή προβλεπόταν από τα διατάγματα και τους ποινικούς κώδικες του 

πασά, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ανθρωπιστικότερη ποινή, αφού στόχος ήταν η εκδίκηση 

του παραβάτη,459 ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στο κατά πόσο το αιγυπτιακό νομικό 

σύστημα προσανατολίζεται σταδιακά σε ένα πιο κοσμικό σκεπτικό κατά τον 19ο αιώνα, 

υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη στη χώρα βρισκόταν πάντα σε μια αδιάλειπτη σχέση και 

αλληλεξάρτηση με τη σαρία.460 

Παράλληλα με την Αίγυπτο, η τακτική των ηπιότερων ποινών εφαρμόζεται και στην 

Κρήτη. Δεν θα μπορούσε εξάλλου το ποινικό σύστημα στο νησί να είναι πολύ διαφορετικό 

από αυτό της μητρόπολης. Ο συγκεντρωτισμός του πασά και η εμμονή του με την 

αντίστοιχη πολιτική του Ναπολέοντα στη Γαλλία εκφράζονται και μέσα από την εφαρμογή 

αντίστοιχων ποινών. Παράλληλα, η δημοσιοποίηση πολλών εκ των ποινικών υποθέσεων 

μέσα από το έντυπο κρατικό όργανο -με ρητές κάθε φορά μάλιστα αναφορές στις 

επιβληθείσες ποινές- διατρανώνει προς κάθε κατεύθυνση πόσο πιστά εκσυγχρονιστική είναι 

η πολιτική του πασά ακόμα και απέναντι σε όσους παραβαίνουν τον νόμο. Η βία δεν είναι 

απούσα, απλά η οικονομία της έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Εξάλλου, σύμφωνα με 

τον Ταλάλ Άσαντ, αυτό που περισσότερο σόκαρε τους διαφωτιστές, όπως τον Μπεκαρία και 

τον Βολταίρο, ως προς τις τιμωρίες φυσικού πόνου δεν ήταν καθεαυτή η σωματική βία, αλλά 

το γεγονός ότι ουσιαστικά όλη αυτή η οικονομία πόνου ήταν ανώφελη, αναποτελεσματική 

ως προς τα πραγματικά της κίνητρα, την ανακάλυψη δηλαδή της δικαστικής αλήθειας. Η βία 

καθεαυτή ποτέ δεν καταδικάστηκε από τους πολέμιους των βασανιστηρίων.461 Ηπιότερη, 

λιγότερη, αλλά παρούσα, η βία εξακολουθεί να υφίσταται στο πεδίο της δικαστικής ποινής 

και σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία τον 19ο αιώνα παρά τις όποιες πιέσεις ασκούν οι 

Ευρωπαίοι στους Οθωμανούς προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατάστασης των 

φυλακών τους και παρά την τάση αντιγραφής των δεδομένων της Δύσης από τον Μεχμέτ 

Αλί και τους ανθρώπους της διοίκησής του. 

 Τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Κρήτη, την περίοδο αυτή, εκτός από τις 

μαστιγώσεις και τα ραβδίσματα στα πέλματα των ποδιών, είναι αρκετά εκτεταμένη η 

επιβολή της φυλάκισης στους παραβάτες του νόμου. Αν και η φυλάκιση σε υπόγεια 

φρουρίων, κελιά και διαφόρων άλλων μορφών κρατητήρια προφανώς είναι παλιά ιστορία 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να συστηματοποιείται 

αυτός ο αθέατος εγκλεισμός στο νησί μέσα από μια τακτική διαδικασία κρατικής 

                                                             
459 Fahmy, All the Pasha’s Μen, 134-135. 
460 Fahmy, “Justice, Law and Pain in Khedival Egypt”, 91. 
461 T. Asad, “On Torture, or Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment”, στο Social Suffering, επιμ. A. 
Kleinman, V. Das, M. Lock, Μπέρκλεϊ 1997, 290-291. 
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δικαιοσύνης. Αν και κατά τις προηγούμενες περιόδους οι επιβαλλόμενες ποινές σπάνια 

αναγράφονται στις ποινικές υποθέσεις των ιεροδικαστικών κατάστιχων, γενικά γνωρίζουμε 

ότι η φυλάκιση δεν ήταν συνηθισμένη τακτική. Η παγίωση του νόμου του πασά στο νησί και 

το ευρύτερο εγχείρημα της διοίκησης να επιβάλει ένα καθεστώς δημόσιας τάξης και 

ασφάλειας οδηγεί στη συστηματοποίηση της ποινής και το χτίσιμο νέων φυλακών, 

αποκλειστικά ως χώρων εγκλεισμού. Οι πληροφορίες που έχουμε για τα κτήρια των 

φυλακών, γενικά την περίοδο αυτή, είναι ελάχιστες. Δεν γνωρίζουμε αν είναι κτισμένα με μια 

αρχιτεκτονική που διευκολύνει την επιτήρηση, προκειμένου να ελέγχονται οι 

δραστηριότητες των κατάδικων. Στην Κρήτη από πολύ νωρίς δημιουργήθηκε η ανάγκη να 

κατασκευαστούν νέα κτήρια φυλακών. Σε κάθε πόλη του νησιού θα πρέπει να υπήρχαν 

μικρά ή μεγαλύτερα κτήρια φυλακών, προκειμένου η μεταφορά των ενόχων κάθε περιοχής 

σε αυτά να γινόταν ευκολότερα. Τον Οκτώβριο του 1831 ξεκίνησε -πιθανόν στο Ηράκλειο- 

η κατασκευή κάποιου κτηρίου φυλακής, που ενδεχομένως να βρισκόταν κοντά σε κάποια 

φρουρά ή στρατώνα. Οι εργασίες τελειώνουν ένα μήνα μετά, ενώ γίνεται λόγος και για άλλο 

ένα παρόμοιο κτίσμα. Έναν χρόνο αργότερα πιθανόν να έχουμε το κτίσιμο νέου παρόμοιου 

κτίσματος ή την επέκταση των ήδη υπαρχόντων, αφού σύμφωνα με το ημερολόγιο του 

Κωνσταντίνου Κοζύρη πιστώνονται από τη διοίκηση 85 γρόσια για 34 εργάτες του χαπίς-

χανέ.462 Το 1839 μαρτυρείται η ύπαρξη φυλακής στη Σπιναλόγκα, ωστόσο δεν έχουμε 

περισσότερες πληροφορίες για αυτήν.463 

Αυτή την περίοδο θα πρέπει να φανταστούμε ένα κτήριο φυλακής απλό, χωρίς 

κελιά. Οι κρατούμενοι στην Αίγυπτο είναι έγκλειστοι σε μια ενιαία αίθουσα μέχρι το 1861, 

οπότε εισήχθη η έννοια της προσωπικής απομόνωσης ως τιμωρία των κατάδικων. Κατά τον 

Μπάουρινγκ, υπάρχουν επτά φυλακές στην Κρήτη αυτή την περίοδο, οι οποίες 

αποτελούνται από έναν ή δύο χώρους. Στην πρώτη περίπτωση όλοι οι κρατούμενοι 

συνωστίζονται στον μοναδικό χώρο του κτηρίου, ενώ, όταν υπάρχουν δύο χώροι, οι 

θεωρούμενοι ως πιο επικίνδυνοι ή χειρότεροι κατάδικοι εγκλείονται στον έναν ξεχωριστό 

χώρο.464 Γενικά δεν έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες για το συνολικό κόστος 

κατασκευής των κτηρίων αυτών ούτε για το αν πλέον προβλέπονταν σχετικά κονδύλια στους 

ετήσιους προϋπολογισμούς.465 Σε κάθε περίπτωση, η συστηματοποίηση των φυλακών 

                                                             
462 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 199-200, 345-346. 
463 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 8. 
464 Bowring, Report on Egypt and Candia, 165. 
465 Πιθανόν το κτίσιμο των νέων φυλακών ακολούθησε την τακτική των άλλων δημοσίων έργων της περιόδου: 
τα συμβούλια ενέκριναν αρχικά το έργο και μετά την περάτωσή του μάστορες και εργάτες παρουσιάζονταν 
στα συμβούλια με τα αποδεικτικά της εργασίας και της προμήθειας των υλικών. Η εισήγηση του συμβουλίου 
επικυρωνόταν από τον Μουσταφά Πασά και δινόταν η διαταγή στις οικονομικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
πληρωθούν οι δικαιούχοι. Βλ. Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, 90· Β.Γ., 1 Απριλίου 1833, 91 κ.ά. 
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δημιουργεί και μια νέα οικονομία: πέρα από την αλλαγή των νοοτροπιών οι φυλακίσεις 

συνεπάγονταν και την, έστω οριακή, ανάγκη καθημερινής συντήρησης των κατάδικων, 

ανάγκη που δεν υπήρχε υπό το παλαιό καθεστώς, όταν κυριαρχούσαν οι εκτελέσεις και τα 

βασανιστήρια. Όπως συνέβαινε στην Αίγυπτο κατά την ίδια περίοδο,466 έτσι και στην 

Κρήτη, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες υποθέσεις, δεν εγκλείονται μόνο οι ένοχοι αλλά 

και οι ύποπτοι αυτουργοί μιας παράνομης πράξης. Όταν τον Αύγουστο του 1832 ο Αλί 

Κριμίρ κατηγορήθηκε για κλοπή, το Συμβούλιο των Χανίων, που εξέτασε την υπόθεση, τον 

καταδίκασε σε τρίμηνη εργασία στα διοικητικά κτήρια με αλυσοδεμένα πόδια. Η ποινή 

αυτή, όπως καταγράφεται στην απόφαση, θα έπρεπε να αρχίσει να υπολογίζεται μετά το 

πέρας των 21 ημερών που ο ένοχος κρατούνταν στη φυλακή έως ότου εξεταστεί η 

υπόθεση.467 

Η φυλακή συνυπάρχει με τις μαστιγώσεις, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1830. Την περίοδο αυτή ο εγκλεισμός συνδυάζεται με τα καταναγκαστικά 

έργα με αλυσίδες (pranka) στα πόδια. Οι κρατούμενοι ουσιαστικά εγκλείονται τη νύχτα και 

την ημέρα δουλεύουν όπου η διοίκηση έχει ανάγκη. Κατά συνέπεια, ο συστηματοποιημένος 

εγκλεισμός στο πρώτο του αυτό στάδιο δεν είναι τόσο αθέατος, αλλά μια πτυχή του 

παραμένει δημόσια και μάλιστα παραδειγματικά δημόσια. Τα λιμάνια αποτελούν το 

βασικότερο εργοτάξιο, αφού αυτά συχνά υφίστανται ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών και 

απαιτούν συχνή συντήρηση. Ο αλυσοδεμένος κρατούμενος με τον τρόπο αυτό προσφέρει 

έργο στην κοινωνία εναντίον της οποίας εγκλημάτησε, ενώ παράλληλα γίνεται σκλάβος της 

διοίκησης, ένα φτηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο αναλαμβάνει το κτίσιμο διοικητικών 

κτηρίων, το καθάρισμα των λιμανιών και τη εκτέλεση άλλων δημόσιων έργων. Έτσι, το σώμα 

του κατάδικου γίνεται από απόλυτο κτήμα του μονάρχη στο παλαιό καθεστώς, κοινό αγαθό, 

αντικείμενο μιας συλλογικής και ωφέλιμης ιδιοποίησης.468 Η χρήση αλυσίδων έχει πραγματική και 

συμβολική χρήση. Αποτρέπει την απόδραση του κατάδικου, δυσκολεύει την κίνησή του, τον 

στιγματίζει, αφήνει σημάδια και προξενεί πληγές.469 Οι πομπές των αλυσοδεμένων 

καταδίκων-εργατών είναι μια εικόνα που έχει συνυφανθεί με τα δημόσια βασανιστήρια και 

                                                             
466 Peters, “Prisons and Marginalisation in Nineteenth-Century Egypt”, 39-41. 
467 Β.Γ., 21 Αυγούστου 1832, φ. 69. 
468 Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 147. 
469 Οι αλυσίδες (zincir ή pranka) συναντώνται στις ποινές καταναγκαστικών έργων σε όλους τους αιώνες της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα εναλλάσσονται με τον όρο κουπί (kürek). Οι όροι 
πιθανόν να αντιστοιχούν στους γαλλικούς chaîne και galériens (κάτεργο). Βλ. Y. Şener, “Osmanlı’nın Yüzlerce 
Yıl Süren Cezalandırma ve Korkutma Refleksi: Prangaya Vurma”, στο Osmanlı’da Asayış, Suç ve Ceza, 163-
189.  
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τις αντίστοιχες πομπές προς τα κάτεργα στην Ευρώπη.470 Οι συνεχείς αναφορές της 

διοίκησης στην Ευρώπη ως βασικού πόλου έμπνευσης μεταρρυθμίσεων στην Αίγυπτο και 

την Κρήτη αναμφισβήτητα έχουν να κάνουν και με την ευρεία χρήση των καταναγκαστικών 

έργων με αλυσίδες ως ποινή. Η όλη συζήτηση για την αναμόρφωση των σωφρονιστικών 

συστημάτων στην Ευρώπη δεν περιλαμβάνει τα καταναγκαστικά έργα, τα οποία, αν και 

καταργήθηκαν στη Γαλλία το 1791, επανήλθαν με τους Ναπολεόντειους κώδικες και 

επιβάλλονται συστηματικά στις δεκαετίες του 1820 και 1830 με αλυσίδες και βαριές 

σιδερένιες μπάλες στα πόδια των καταδίκων.471 Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η τιμωρία 

με αλυσίδες πραγματοποιείται καθ’ όλο τον 19ο αιώνα.472 

Οι άνδρες εγκλείονται σε διαφορετικά κτήρια από τις γυναίκες, ωστόσο θα ήταν 

πολυτέλεια για την εποχή -και ίσως υπερέβαινε τη συλλογική αντίληψη- να γινόταν 

παρόμοια διάκριση με κριτήριο είτε τη φύση της παράβασης είτε την ηλικία του παραβάτη. 

Ο Μπλανκί, ο οποίος επιφορτίστηκε από τη γαλλική κυβέρνηση να υποβάλει μια αναφορά 

για την κατάσταση στις οθωμανικές φυλακές το 1841, αναφέρει σχετικά: είδα αγόρια 13 ετών 

καταδικασμένα για την κλοπή ενός πεπονιού να είναι κλεισμένα στο ίδιο καταγώγιο με 12-15 γνωστούς 

και ομολογημένους δολοφόνους. Τα χλωμά τους πρόσωπα, τα κούφια τους μάτια έλεγαν ποιο είδος 

τιμωρίας αυτά τα δύστυχα ήταν υποχρεωμένα να υποφέρουν, εκτός από το βέβαιο ξύλισμα των 

ποδιών.473 Η φυλακή δημιουργεί προϋποθέσεις αναγκαστικής πειθαρχίας. Οι κρατούμενοι 

τρώνε συγκεκριμένες ώρες το ψωμί που τους διένειμαν οι φρουροί, εργάζονται 

συγκεκριμένες ώρες, κοιμούνται συγκεκριμένες ώρες. 

Οι παραβάτες που φυλακίζονται στην Κρήτη την περίοδο αυτή στη συντριπτική 

τους πλειονότητα έχουν καταδικαστεί από τα συμβούλια του νησιού για μικροκλοπές.474 Το 

                                                             
470 Η παράδοση της πομπής αλυσοδεμένων κατάδικων προς τον τόπο της καταναγκαστικής τους εργασίας 
καταργήθηκε στη Γαλλία το 1836, οπότε αντικαταστάθηκε από την κλούβα, που ανταποκρινόταν 
περισσότερο στην αντίληψη της εποχής περί σωφρονισμού. Βλ. Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 340-341. 
471 J. M. Donovan, Juries and the Transformation of Criminal Justice in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
Τσάπελ Χιλ 2010, 78, 201. 
472 S. Bilbas  ar, “Hapis Cezasının Örgütsel ve Hukuksal Gelis  imi”, Birikim, 136 (2000), 44-48. 
473 M. Blanqui, La Turquie d’Europe: Considérations sur son état social et sur la polygamie, Παρίσι 1843, 56. 
474 Οι κλοπές αποτελούν τις συχνότερες περιπτώσεις παραβατικότητας και κατά το τέλος της δεκαετίας του 
1830. Από τις υποθέσεις παραβατικότητας που εντοπίστηκαν σε κατάστιχο του Συμβουλίου Ηρακλείου της 
περιόδου Οκτωβρίου 1839-Φεβρουαρίου 1840 (Ρετζέμπ-Ζιλχιτζέ 1255), οι 18 αφορούσαν κλοπές 
αντικειμένων και χρημάτων στην πόλη και στα χωριά. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 10, 17, 62, 76, 81, 94. 
Εδώ θα παραθέσουμε ενδεικτικά παραδείγματα από το κάθε αδίκημα, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η 
παραβατικότητα της εποχής και ο τρόπος καταγραφής των υποθέσεων αυτών. Από τις 18 κλοπές οι έξι 
φαίνεται να διαπράχθηκαν από «Άραβες», ενώ σε τρεις ακόμα περιπτώσεις συλλαμβάνονται «Άραβες» που 
είχαν διαπράξει κλοπή και το είχαν σκάσει. Σε μια περίπτωση ένας επίσης «Άραβας» συνελήφθη, όταν τον 
Ιανουάριο του 1840 ένας ταβερνιάρης τον κατηγόρησε ότι τράβηξε μαχαίρι, προκειμένου να τον σκοτώσει 
(meyhaneci Zahari dün akşam meyhanesinde bir evlad-ı ‘Arab kendüye vurmak üzere bıçağını çekmiş olduğunu). Βλ. 
Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 40, 44, 50, 63, 65, 90, 98, 108. Από τις ποινικές υποθέσεις συνολικά, οι οκτώ 
αναφέρονται σε συκοφαντία, εξύβριση ή λεκτική επίθεση (itale-i lisan). Τον Οκτώβριο του 1839, για 
παράδειγμα, κάποιος με το όνομα Κοκόλης από τις Αρχάνες επιτέθηκε φραστικά σε δύο θαμώνες ενός 
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γεγονός αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι οι παραβάτες αυτοί ανήκουν στις 

χαμηλότερες τάξεις του σχεδόν διαλυμένου από την επανάσταση νησιού. Το Μάρτιο του 

1832 ο Γιάννης, από το χωριό Ραμνή Χανίων, έκλεψε δύο κομμάτια από δέρμα (iki 'aded 

sahtiyan) από το εργαστήριο του παπουτσή (çizmeci) Χασάν Τσορμπατζάκη. Προκειμένου να 

παραδειγματιστούν όσοι σκέφτονται να πράξουν κάτι ανάλογο, ο κλέφτης καταδικάζεται σε 

τρεις μήνες φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα στα δημόσια κτήρια αλυσοδεμένος (ol 

tabi'atında olanlara 'ibret gösterilmek üzere ayaklarına pranka vurularak üç ay miri ebniyesinde 

istihdam olunması).475 Οι μικροκλοπές πραγματοποιούνται κυρίως σε βάρος της πραμάτειας 

μαγαζατόρων, σε εργαστήρια και καταστήματα. Οι φτωχοί μικροαπατεώνες, αφού κλέψουν 

ό,τι μπορούν, προσπαθούν άρον άρον να το πουλήσουν, για να εξοικονομήσουν λίγα 

γρόσια. Το Σεπτέμβριο του 1832 ο μυλωνάς (değirmenci) Χουσεΐν από το Ηράκλειο 

κατηγόρησε κάποιον Φαφούλη από το Ρέθυμνο ότι του έκλεψε μερικά κιλά σιτάρι και 

μιγάδι (κριθαρένιο και σιταρένιο αλεύρι). Ο Ρεθύμνιος ομολόγησε ενώπιον του Συμβουλίου 

Ηρακλείου την πράξη του, καθώς και ότι πούλησε τα κλοπιμαία σε έναν αρτοποιό. Το 

συμβούλιο καταδίκασε τον Φαφούλη σε πέντε μήνες φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα, 

ενώ παράλληλα διατάχτηκε, όπως σε κάθε παρόμοια περίπτωση, να του χορηγείται 

καθημερινά ψωμί από τα κρατικά αρτοποιεία.476 

Η όλη διαδικασία της σύλληψης, ανάκρισης,477 δίκης, επιβολής και έκτισης ποινής 

ενός κατάδικου είναι αυτή που οριοθετεί το νέο καθεστώς της κυριαρχίας των φυλακών. Το 

                                                                                                                                                                               
καφενείου στο Ηράκλειο (Kandiye sakinlerinden kantarcı ‘Ömer ve bıçakçı Ma’luli kahvehanede oturdular ve Arhanesli 
Kokoli nam gidüb itale-i lisan etmiş). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 31, 32, 39, 55, 73, 74, 77, 95. Σε τέσσερις 
περιπτώσεις σημειώνονται περιστατικά κλοπής ζώων, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην επαρχία, 
όπως τον Οκτώβριο του 1839, όταν τρεις χριστιανοί από το χωριό Κρουσώνα έκλεψαν πρόβατα στην 
περιοχή (Maleviz nahiyesi me’muru Halil Ağa’dan Krusona karyeli Nikoli nam Konstanti ve Yorgi naman sirkat itdiği 
koyunlara dair bir takrir). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 9, 33, 49. Επιπλέον, στις υποθέσεις αυτές 
περιλαμβάνεται μια υπόθεση φιλονικίας χριστιανών χωρίς προφανή αιτία (Hersoniso karyeli Parlamaki Manoli 
birkaç re’aya ile olan münaza’alarına dair), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις ξυλοδαρμών, όπως όταν την ίδια 
περίοδο μάνα και γιος από το χωριό Κάτω Βιάννος χτύπησαν συγχωριανό τους (Rizo nahiyesinde Kato Vyana 
karyeli Minadaki Yorgi karye-i mezkûreli İskuvaki Mihali validesi ile beraber kendüsini zarb itdiklerine dair). Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ.: 2951, σ. 16, 48, 50. Σε μία περίπτωση καταγράφεται συνδυασμός εξύβρισης και άσκησης βίας (zarb ve 
itale-i lisan). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 73. Επιπλέον ανάμεσα στις ποινικές υποθέσεις που εξετάζονται κατά 
το πεντάμηνο αυτό από το Συμβούλιο Ηρακλείου περιλαμβάνονται τέσσερις περιπτώσεις σύλληψης ανδρών 
που εμπλέκονταν σε υποθέσεις πορνείας, αλλά και βιασμοί που θα εξεταστούν ξεχωριστά σε επόμενο 
κεφάλαιο. Στις περιληπτικές αυτές καταγραφές δεν αναγράφονται οι επιβληθείσες ποινές, αποτυπώνονται όμως 
τα βασικά στοιχεία της παρατηρούμενης παραβατικότητας της περιόδου αυτής. 
475 Β.Γ., 30 Μαρτίου 1832, φ. 53. 
476 Β.Γ., 31 Οκτωβρίου 1832, φ. 77. 
477 Ας σημειωθεί πάντως πως, όταν τα συμβούλια αποτύγχαναν να ανακαλύψουν το δράστη, οι αρχές 
κατέφευγαν σε παραδοσιακές λύσεις, όπως η συλλογική ευθύνη. Η συλλογική ευθύνη εξακολουθούσε να 
αποτελεί πρακτική, όπως φαίνεται από καταγραφή στο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη το 1832, όταν 
οι κάτοικοι της Κριτσάς υπόσχονται να πληρώσουν τα χρήματα μιας κλοπής σε περίπτωση που δεν 
συλλάβουν τον ένοχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κρυβόταν στο χωριό. Βλ. Παρλαμάς, «Το 
ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 344-345. Η συλλογική τιμωρία στην περίπτωση μη εύρεσης του 
δράστη δεν ήταν μεν συνηθισμένη, αλλά συναντάται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία· Heyd, Studies in Old 
Ottoman Criminal Law, 235. Ήταν όμως συνηθισμένη πρακτική η επίσημη συλλογική δέσμευση (nezir) μιας 
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απρόσωπο κράτος και οι υπηρεσίες του, από τη χωροφυλακή μέχρι τα διοικητικά 

αρτοποιεία, που φτιάχνουν το ψωμί των φυλακισμένων, αποτελούν τα γρανάζια του 

μηχανισμού αυτού. Η πληθυσμιακή συσσώρευση ετερογενών στοιχείων στα αστικά κέντρα 

της Κρήτης κατά τη διάρκεια της επανάστασης, αλλά και μετά την έλευση του στρατού του 

Μεχμέτ Αλί, καθώς και η δημιουργία σε αυτά «κακόφημων» γειτονιών, καθιστούν επιτακτική 

την ανάγκη συστηματικής λειτουργίας των πειθαρχικών μηχανισμών και γενικευμένης 

αστυνόμευσης του νησιού. Οι μηχανισμοί αυτοί στο πλαίσιο μιας συγκεντρωτικής εξουσίας 

κρατικοποιούνται,478 σε συνδυασμό με την παράλληλη αστυνόμευση και παρακολούθηση 

όλου του νησιού για λόγους δημόσιας υγείας. Μέσα από την εξέταση ορισμένων 

περιπτώσεων κλοπών και με βάση τα στοιχεία που παρέχονται, μπορούμε να 

σκιαγραφήσουμε το προφίλ του «κλέφτη» των κρητικών πόλεων. Οι περισσότερες υποθέσεις 

στις οποίες επιβάλλεται η ποινή της φυλάκισης με καταναγκαστικά έργα την περίοδο αυτή, 

αφορούν πράξεις κλοπής και πραγματοποιούνται κυρίως στα αστικά κέντρα από ανθρώπους 

οι οποίοι ανήκουν στις χαμηλότερες τάξεις. Αυτό δημιουργεί κατ’ απόλυτη αντιστοιχία το 

αντίθετο του άκρο, την εικόνα, δηλαδή, του νομοταγούς πολίτη, εργαζόμενου, 

οικογενειάρχη, πιστού. 

Τον Οκτώβριο του 1832 ο Γιώργης Ποκαμισάκης εργάστηκε στο λιμένα του 

Ηρακλείου, αναλαμβάνοντας την εκφόρτωση δεματίων λιναριού από ένα γαλλικό πλοίο. 

Φεύγοντας, προσπάθησε να πάρει παρανόμως μαζί του έξι δεμάτια λινάρι και άλλα τόσα 

πανί, ωστόσο τον αντιλήφθηκε ο υπεύθυνος φύλαξης του πλοίου και τον συνέλαβε οδηγώντας 

τον ενώπιον του τοπικού συμβουλίου που τον καταδίκασε σε εξάμηνη καταναγκαστική 

                                                                                                                                                                               
κοινότητας να καταβάλει πρόστιμο ή αποζημίωση αν σημειωθούν στην περιοχή της παράνομες 
δραστηριότητες ή αν παρανομήσει η ίδια. Βλ. A. Anastasopoulos, “Political Participation, Public Order and 
Monetary Pledges (Nezir) in Ottoman Crete”, στο Popular Protest and Political Participation in the Ottoman 
Empire: Studies in Honor of Suraiya Faroqhi, επιμ. E. Gara, Μ. E. Kabadayı και C. K. Neumann, İstanbul Bilgi 
University Press, Κωνσταντινούπολη 2011, 127-142. Το γεγονός ότι κατά τη δεκαετία του 1830 δεν 
συναντάται στην Κρήτη άλλη παρόμοια περίπτωση, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε είτε ότι η 
αποτελεσματικότητα των ανακρίσεων είχε πάντοτε αποτελέσματα και οι αρχές κατάφερναν να συλλάβουν 
πάντα τον ένοχο είτε ότι η τακτική αυτή σταδιακά εγκαταλείπεται. 
478 Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, 280-281. Αν και η δικαιοσύνη πάντα ελεγχόταν από το κράτος στο 
οθωμανικό παράδειγμα, η αστυνόμευση συνιστούσε μια πιο περίπλοκη διαδικασία. Αν και οι γενίτσαροι ήταν 
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την αστυνόμευση των πόλεων. σε κάποιες περιπτώσεις η υπόθεση της διατήρησης 
της δημόσιας τάξης στις οθωμανικές πόλεις βρισκόταν στα χέρια των κατοίκων τους. Αυτές οι πρακτικές, 
εξάλλου, οδήγησαν στη δημιουργία της λαϊκής φιγούρας του kabadayı, προσώπου που με σημείο αναφοράς τη 
γειτονιά, είχε το ρόλο του προστάτη της ηθικής της περιοχής. Κατά τον Ραφέκ, στη Δαμασκό του 18ου αιώνα 
οι κάτοικοι οδηγούσαν στον καδή όσους από τη γειτονιά τους παραβίαζαν τον ισλαμικό νόμο θίγοντας 
παράλληλα το σύστημα ηθικών αξιών των υπολοίπων. Βλ. A. K. Rafeq, “Public Morality in 18th Century 
Damascus”, Revue du monde musulman et de la Mediterranée, 55/56 (1990), 181. Παράλληλα, οι συντεχνίες είχαν 
πολλές φορές έναν προστατευτικό ρόλο τόσο σε επίπεδο γειτονιάς, όσο και αναφορικά με την τήρηση των 
αγορανομικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Βλ. E. Semerdjian, “Off the Straight Path”: Illicit Sex, Law, and 
Community in Ottoman Aleppo, Σίρακιουζ 2008, 62-63. Κατά τον Τζένινγκς, στην Καισάρεια του 17ου αιώνα η 
αστυνόμευση ήταν καθήκον συγκεκριμένων ατόμων, πολλοί από τους οποίους είχαν υπηρετήσει σε τοπικές 



162 
 

εργασία στα διοικητικά κτήρια του Ηρακλείου προς σωφρονισμόν αυτού και παραδειγματισμό 

των ομοφρόνων του.479 Τον Ιανουάριο του 1833 ο πλανόδιος πωλητής ψωμιού Γιουσούφ από 

την Ταρσό κατηγορεί έναν πλακουντοποιό (börekçi), πλανόδιο πωλητή πίτας, ότι του έκλεψε 

λίγα γρόσια, με τον δεύτερο να καταδικάζεται για κλοπή σε έξι μήνες φυλάκισης και 

καταναγκαστικής εργασίας με αλυσίδες.480 Το Νοέμβριο του 1833 ο πάμπτωχος Σαντίκ 

κλέβει στο Ηράκλειο από δύο μπακάληδες, τον Οσμάν και τον Μεμίς, ένα χρηματικό ποσό, 

το οποίο χρησιμοποιεί για την αγορά ρούχων και φαγητού, μερικών οκάδων λιναριού και 

πέντε κεφαλιών τυριού. Ο Σαντίκ συλλαμβάνεται, οδηγείται ενώπιον του συμβουλίου της 

πόλης και καταδικάζεται σε εξάμηνη φυλάκιση και καταναγκαστική εξάντληση των υδάτων 

στο λιμάνι της πόλης.481 Το Δεκέμβριο του 1833, όταν ένας 25χρονος μαύρος δούλος 

κατηγορήθηκε ότι δεν υπάκουσε το αφεντικό του και ότι επιχείρησε να τον μαχαιρώσει, 

καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση και εργασία. Στην απόφαση αναφέρεται πως τέτοια 

περιστατικά συνέβαιναν όλο και πιο συχνά, πως ήταν όλο και πιο δύσκολο να βρει κανείς 

εργάτες εξαιτίας της ερήμωσης που προκάλεσε η Επανάσταση (işbu cezirede insan killeti 

hasebiyle), ότι οι περισσότεροι από τους μαύρους (ekseri ahali-i zenci 'arablar) εργάτες έχουν 

γίνει απείθαρχοι (ikide bir de ağalarına ‘isyan etmekde olduklarından), καθώς και ότι ο ιδιοκτήτης 

του δούλου ήταν από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην περιοχή. Είναι αντιληπτό ότι η 

κακομεταχείριση των δούλων τους οδηγεί να είναι λιγότερο υπάκουοι και πως το 

περιστατικό με τον συγκεκριμένο μαύρο δούλο αποτελεί εκδήλωση αυτού του 

φαινομένου.482  

Η εξάμηνη φυλάκιση είναι συχνή ποινή σε περιπτώσεις κλοπής ή επίθεσης, όπως 

προκύπτει από την εξέταση αρκετών τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει 

συγκεκριμένη προβλεπόμενη ποινή ανά αδίκημα. Οι «συνήθεις ύποπτοι», υποσαχάριοι 

μαύροι και Βορειοαφρικανοί, κάποιες φορές φαίνεται να τιμωρούνται με βαρύτερες ποινές 

από ό,τι οι υπόλοιποι. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 1833, ο Μεχμέτ, με καταγωγή 

από την Ούρφα, κατηγορεί τον Βορειοαφρικανό Αλί (Magribli Ali) ότι μπήκε κρυφά σπίτι 

του και τον έκλεψε. Ο Αλί προσήχθη στο Συμβούλιο των Χανίων, όπου μετά από 

βασανισμό ομολόγησε την κλοπή κάποιων οικιακών ειδών, που ήταν αρκετά για να του 

επιβληθεί η ποινή της φυλάκισης και καταναγκαστικής εργασίας για έναν χρόνο.483 Σε άλλες 

περιπτώσεις, οι μέρες φυλάκισης για παρόμοια αδικήματα είναι λιγότερες. Τον Οκτώβριο 

                                                                                                                                                                               
θέσεις και συναντώνται με τους όρους μουχζίρ, τσουκαντάρ, μουχτεσίμπ, σούμπασι και κετχουντά. Βλ. R. C. 
Jennings, “Kadı, Court, and Legal Procedure in 17th C. Ottoman Kayseri”, Studia Islamica, 48 (1978), 136.  
479 Β.Γ., 17 Νοεμβρίου 1832, φ. 79. 
480 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
481 Β.Γ., 9 Δεκεμβρίου 1833, φ. 117. 
482 Β.Γ., 16 Δεκεμβρίου 1833, φ. 118. 
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του 1833 ο Αιγύπτιος ιπποκόμος (seyis) Χασάν μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας πόρνης στην πόλη 

των Χανίων, ενώ αυτή κοιμόταν με κάποιον άλλον Χασάν (bir fahişenin hanesinde yaturken), 

και έκλεψε τα ρούχα του, τα οποία πούλησε στο Ηράκλειο. Τελικά, ο ιπποκόμος Χασάν 

συνελήφθη, οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών, ομολόγησε την πράξη του και καταδικάστηκε σε 

μόλις 40 ημέρες φυλάκιση με αλυσίδες και καταναγκαστικά έργα.484 Δεν είμαστε σε θέση να 

διαπιστώσουμε το κατά περίπτωση ακριβές σκεπτικό των συμβουλίων. Ενδεχομένως η ποινή 

να ήταν μικρότερη για τον Χασάν, επειδή έκλεψε μια πόρνη και τον πελάτη της και όχι 

κάποιον καταστηματάρχη ή άλλον «φιλήσυχο» κάτοικο. 

Συχνές φαίνεται ότι είναι και οι περιπτώσεις παραβατικότητας στρατιωτών. Σε 

πολλές υποθέσεις στρατιώτες φέρονται να διαπληκτίζονται σε κακόφημες γειτονιές, όπως θα 

δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο, να μεθούν ή να χαρτοπαίζουν. Τον Μάιο του 1833 ένας 

στρατιώτης του σώματος των ατάκτων του στρατού του πασά μεταβαίνει μεθυσμένος στο 

χωριό Πλατανιάς και κλέβει τέσσερα πουκάμισα και ένα σεντόνι (dört gömlek bir çarşaf serika 

etmiş), ενώ, γυρνώντας στα Χανιά, κλέβει και το γάιδαρο ενός Άραβα, προσποιούμενος ότι 

είναι επιφορτισμένος με επείγουσα δουλειά της διοίκησης. Τελικά ο στρατιώτης 

συλλαμβάνεται και δεμένος πισθάγκωνα με το σχοινί του γαϊδάρου που επιχείρησε να 

κλέψει, προσήχθη στο Συμβούλιο των Χανίων, όπου, εκτός από τη διαγραφή του από τα 

στρατιωτικά μητρώα, του επιβλήθηκε και η ποινή του ενάμισι έτους φυλάκισης και 

καταναγκαστικής εργασίας.485 Ένας άλλος στρατιώτης, ο Μεχμέτ Ισμαϊλάκης, κατηγορείται 

ότι έκλεψε μια ποσότητα λαδιού από την αποθήκη του Οσμάν Αγά Αλμπάνογλου στο 

Ρέθυμνο και -προς σωφρονισμό του ίδιου και παραδειγματισμό των άλλων (kendisine tedib ve 

sairine 'ibret olunmak üzere)- διαγράφεται επίσης από τα στρατιωτικά μητρώα, ενώ 

καταδικάζεται και σε έξι μηνών φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα καθαρισμού του 

λιμανιού του Ρεθύμνου από τα χόρτα της θαλάσσης (altı ay Resmo limanının civarında teraküm 

olan otlukların temiz olunması).486 Τον Οκτώβριο του 1833 ήταν η σειρά του πυροβολιστή 

('arabacı) Ισμαΐλ να διαγραφεί από τα μητρώα των υπηρετούντων στο στρατό του πασά και 

να καταδικαστεί σε δίμηνη φυλάκιση και καταναγκαστικά έργα για την κλοπή δέκα 

γεωμετρικών διαβητών (dükkânımdan on 'aded pergel zayi olmuş ve sariki 'arabacı İsma’il tahkik 

olunmuş) από το κατάστημα ενός εμπόρου στα Χανιά.487 Η παραβατικότητα δεν είναι 

ανεκτή στις τάξεις του στρατού του Μεχμέτ Αλί, όπως σε κανένα στρατό. Γίνεται αντιληπτή 

ως απειθαρχία και ανυπακοή προς το ίδιο το πρόσωπο του πασά, θίγει τη δημόσια εικόνα 

                                                                                                                                                                               
483 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
484 Β.Γ., 17 Οκτωβρίου 1833, φ. 111. 
485 Β.Γ., 29 Ιουνίου 1833, φ. 100. 
486 Β.Γ., 8 Ιουλίου 1833, φ. 101. 
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του στρατού ως κατεξοχήν οργάνου της τάξης και επιβολής πειθαρχίας και σε πολλές 

περιπτώσεις στρατιώτες στην Κρήτη τιμωρούνται με μαστιγώσεις και φυλακίσεις.488 

Η φυλάκιση των παραβατών του νόμου ισοδυναμεί υποχρεωτικά με απόσυρση του 

κατάδικου από την όποια παραγωγική διαδικασία. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται 

μεγαλύτερη φτώχεια για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του δράστη, φαινόμενο που είναι 

πιο οξύ στην περίπτωση των πιο αδύναμων μελών της τοπικής κοινωνίας. Το 1835 οι 

κάτοικοι του χωριού Αρμένοι απευθύνονται στο Συμβούλιο των Χανίων προκειμένου να 

ζητήσουν την από οίκτο απελευθέρωση ενός συγχωριανού τους (mersumun evladı ve 'iyalına 

terahhumen sebili tahliye olunması istirhamı), ο οποίος είχε καταδικαστεί στην άλυσο για κλοπή 

(bir sirkatdan dolayı köylümüz Karayani nam kimesne prankaya ilka olunması). Σύμφωνα με την 

αναφορά, ο κατάδικος είχε σύζυγο και τρία μικρά αγόρια, που αδυνατούν να τα βγάλουν 

πέρα ('iyalı ve üç nefer sabi evladı olub emlaki ve evladı ve 'iyalı medar-ı taayyüşat olmadığından 

perişanu’l-hal ve açlıkdan telef mertebesine gelmesi oldukda), πεθαίνουν από δίψα και πείνα, 

κλαίγοντας μέρα και νύχτα (evladı ve 'iyalı bunlar da aç ve hevessiz ruz u leyl ağlamak da oldukda 

müşahedemiz olmağla iken). Η διοίκηση απορρίπτει το αίτημα υιοθετώντας έτσι μια πολιτική 

dura lex sed lex, με αναμφίβολο απώτερο στόχο την αποθάρρυνση παρόμοιων αιτήσεων 

απελευθέρωσης.489 

Στην Αίγυπτο, η επιβολή της ποινής της φυλάκισης με καταναγκαστικά έργα, κυρίως 

στο λιμάνι και στα ναυπηγεία της Αλεξάνδρειας, είναι τόσο εκτεταμένη που σταδιακά αυτά 

καθίστανται ουσιαστικά μια μεγάλη φυλακή. Εκεί μεταφέρονται όλοι οι κατάδικοι εκτός από 

τους στρατιωτικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ποινικό 

κώδικα του πασά, οδηγούνται στη φυλακή του Αμπού Κιρ, ανατολικά της Αλεξάνδρειας. Οι 

κατάδικοι αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν αλυσοδεμένοι κυρίως εργασίες 

φορτοεκφόρτωσης ή κατασκευής σχοινιών και πανιών.490 Είναι ενδιαφέρον ότι, σύμφωνα με 

τον Φάχμι, η ιδέα αυτής της φυλακής κατέστη σε τέτοιο βαθμό έντονη στις συνειδήσεις των 

Αιγυπτίων, ώστε η λέξη λιμάν που στα τουρκικά δεν σημαίνει παρά λιμάνι έγινε στα 

καθομιλούμενα αραβικά της Αιγύπτου λέξη συνώνυμη με τη φυλακή.491 Όπως στην Αίγυπτο, 

                                                                                                                                                                               
487 Β.Γ., 27 Οκτωβρίου, 1833, φ. 112. 
488 Φυλάκιση και σωματικές ποινές αποτελούσαν μια συνηθισμένη τιμωρία στον νέο στρατό του Μεχμέτ Αλί, 
όπως υπογραμμίζει ο Φάχμι, ενώ από το 1834 και μετά εισάγονται νόμοι και νομικοί κώδικες που 
προορίζονται αποκλειστικά για το στρατό. Βλ. Fahmy, All the Pasha’s Men, 137-139. 
489 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 106. 
490 K. Fahmy, “Towards a Social History of Modern Alexandria”, στο Alexandria: Real and Imagined, επιμ. A. 
Hirst και M. Silk, Λονδίνο 2004, 284-285. 
491 Fahmy, All the Pasha’s Men, 135-136. Πρέπει να σημειωθεί πως και στην ελληνική γλώσσα η λέξη κάτεργο, 
ενώ αρχικά σήμαινε το ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο, έγινε σταδιακά συνώνυμο με τη φυλάκιση και την 
καταναγκαστική εργασία. Στη σύγχρονη τουρκική η έννοια του όρου κάτεργο εκφράζεται με τη φράση kürek 
cezası, που κατά λέξη σημαίνει ποινή του κουπιού. Στα ιταλικά και τα γαλλικά ο αντίστοιχος όρος δηλώνεται με 
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έτσι και στην Κρήτη, τα λιμάνια φαίνεται ότι σταδιακά μετατρέπονται σε μεγάλες ανοικτές 

φυλακές, όπου αλυσοδεμένοι κατάδικοι εκτίουν την ποινή τους.  

Πριν ξεκινήσει η διοίκηση το εκσυγχρονιστικό της πρόγραμμα στα κρητικά 

λιμάνια, φαίνεται ότι έστελνε τους κατάδικους ως εργάτες στα ναυπηγεία της Αλεξάνδρειας. 

Τον Μάιο του 1831 στο Συμβούλιο των Χανίων ξεδιαλύνεται μια υπόθεση δολοφονίας 

χρυσοχόου και, ενώ οι ένοχοι απαγχονίζονται έξω από πύλη των Χανίων, ο συνεργός τους 

Χασάν Κανεδάκης, που γνώριζε για τον φόνο, αλλά αποσιώπησε το γεγονός, καταδικάζεται 

σε τέσσερα χρόνια καταναγκαστικής εργασίας στο ναυπηγείο της Αλεξάνδρειας (İskenderiye 

tersanesine).492 Την ίδια τύχη είχε ο στρατιώτης Ιμπραΐμ την άνοιξη του 1831, όταν μετέβη σε 

περιοχή των Χανίων προκειμένου να διασκεδάσει μαζί με τον Άραβα Μοχάμετ και τον 

Σελίμ, και η σφαίρα από άσκοπο πυροβολισμό εξοστρακίστηκε και σκότωσε τον Σελίμ. Το 

Συμβούλιο των Χανίων δέχτηκε τις μαρτυρίες του Μοχάμετ, αλλά και δύο περαστικών 

εβραίων, του Ασλανάκη και του Ραφαηλάκη, που υποστήριξαν ότι πράγματι η δολοφονία 

ήταν ακούσια. Ο Ιμπραΐμ μπορεί να γλίτωσε την αγχόνη, ωστόσο πλήρωσε το ντιγιέτ στους 

κληρονόμους του θύματος και καταδικάστηκε σε έξι μήνες καταναγκαστικής εργασίας στο 

ναυπηγείο της Αλεξάνδρειας, αφού απαιτείται εξ ανάγκης να παιδευτεί ο φονεύς, εφόσον είναι 

άτακτον και ασυνήθιστον να ρίπτωνται με πιστόλια, εις τόπον όπου συχνάζουν αδιακόπως μικροί και 

μεγάλοι προς διασκέδασιν (Bu mahale ve buna mümasil yerlerde halk arasında tabanca boşatılması 

usula muhalif bir keyfiyet idüğünden).493 Το Δεκέμβριο του 1831 αποκαλύφθηκε μια μεγάλη 

υπόθεση δωροδοκίας του κόπτη υπαλλήλου της οικονομικής υπηρεσίας Μουσαλίμ 

Φερέτς,494 ο οποίος είχε λάβει το ποσό των 20.000 γροσίων από τον Γιουσούφ Αγά, 

προκειμένου να τακτοποιήσει τους σε εκκρεμότητα λογαριασμούς του. Ο Μουσαλίμ 

Φερέτς, ο οποίος, εντωμεταξύ, είχε ξοδέψει ένα μέρος των χρημάτων στην αγορά μιας 

δούλας από την Αιθιοπία, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια καταναγκαστικής εργασίας στο 

λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ενώ κάποιος, πιθανόν επίσης κόπτης, Αχράμβ, που είχε εμπλακεί 

στην υπόθεση, καταδικάστηκε σε έξι μήνες καταναγκαστικής εργασίας στο λιμάνι των 

Χανίων.495  

Αν για τις πόλεις οι κλοπές με δράστες φτωχούς ή περιθωριακούς αποτελούν τη 

βασική γραμμή παραβατικότητας, στην κρητική ύπαιθρο η κλοπή ζώων, πρακτική με βαθιές 

ρίζες στο παρελθόν, αποτελεί μια βασική αιτία φυλάκισης των καταδίκων, ενώ συχνές είναι -

                                                                                                                                                                               
τη λέξη galera-galère, που καταρχήν δήλωνε έναν τύπο πλοίου. Η εννοιολογική ερμηνεία τέτοιων λέξεων είναι 
αρκετά σημαντική προκειμένου να εξεταστεί η επιρροή των ποινικών πρακτικών στις κοινωνικές συνειδήσεις.  
492 Β.Γ., 4 Ιουνίου 1831, φ. 20. 
493 Β.Γ., 2 Μαΐου 1831, φ. 17. 
494 Πρόκειται για απόδοση στο ελληνικό κείμενο της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε του κοπτικού ονόματος Φαράγκ. 
495 Β.Γ., 20 Δεκεμβρίου 1831, φ. 44. 
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όπως ήδη είδαμε- και οι βίαιες επιθέσεις σε εύπορους περαστικούς. Το Μάιο του 1832 ένας 

Ριζιώτης κλέβει ένα μουλάρι στη Σπιναλόγκα και καταδικάζεται να παραμείνει ένα χρόνο 

αλυσοδεμένος, ενώ λίγο καιρό αργότερα ένας Ανωγειανός καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες 

φυλάκιση για την κλοπή ενός ζώου.496 Τον Αύγουστο το 1831 τρεις χριστιανοί από χωριά 

της επαρχίας του Μονοφατσίου έκλεψαν δύο κριάρια και καταδικάσθηκαν σε 

καταναγκαστικά έργα με αλυσοδεμένα πόδια για έξι μήνες στα κτήρια της διοίκησης στην 

πόλη του Ηρακλείου.497 Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 1833 ένας άνδρας 

καταδικάστηκε σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας με αλυσίδες στο λιμάνι του 

Ηρακλείου, ύστερα από την ανάμειξή του σε μια υπόθεση ληστείας και φόνου. Σύμφωνα με 

την καταγραφή της υπόθεσης, ο άνδρας θα έπρεπε κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τη 

διάρκεια των ωρών που δεν δούλευε να βρίσκεται έγκλειστος στη φυλακή.498  

Τον Οκτώβριο του 1832 ο σούμπασης και οι ντόπιοι καπεταναίοι του χωριού 

Δαφνές Μαλεβιζίου διαμαρτύρονται στις αρχές ότι κάποιος κλέβει τα πρόβατά τους. Όλοι 

οι βοσκοί της περιοχής προσήχθησαν στις αρχές, που δεν άργησαν να βρουν ανάμεσά τους 

τον ένοχο, ο οποίος ήταν ο Χουσεΐν Αμαργαλόγλου, που καταδικάστηκε σε εξάμηνη 

φυλάκιση.499 Ένα μήνα αργότερα, τρεις χριστιανοί καταδικάζονται σε ένα χρόνο φυλάκισης 

με αλυσίδες και καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα για την κλοπή 20 προβάτων στο 

χωριό Νεροκούρος. Το Μάρτιο του 1833 δύο αδέρφια, που είχαν ήδη καταδικαστεί σε 

φυλάκιση και είχαν δραπετεύσει (haps olunmuş isede kaçmış), περιφέρονταν στα βουνά του 

Λασιθίου, όπου έκλεψαν πρόβατα, κουδούνια προβάτων, λίγο μέλι και ρούχα. Οι δύο νέοι 

συνελήφθηκαν και κρατήθηκαν προσωρινά, αλλά δραπέτευσαν πάλι. Τελικά, τα δύο αδέρφια 

οδηγήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Ηρακλείου και καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια 

φυλάκισης με αλυσίδες και καταναγκαστικά έργα.500 Τον Αύγουστο του 1833 μία ακόμα 

ζωοκλοπή πραγματοποιήθηκε στα Ανώγεια της επαρχίας Μυλοποτάμου, όταν οι Ζαχαρίας 

και Αντώνης Σταυράκης έκλεψαν ένα πρόβατο από τον συγχωριανό τους Νικόλα. Το 

Συμβούλιο Ρεθύμνου που εξέτασε την υπόθεση, καταδίκασε τους δύο Ανωγειανούς σε 

δίμηνη καταναγκαστική εργασία στο λιμάνι της πόλης και φυλάκιση με αλυσίδες (iki ay 

pranka ile Resmo limanında istihdam olunması tensib olunub).501 Το Μάρτιο του 1834 δύο άνδρες 

                                                             
496 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 341-342. 
497 Β.Γ., 15 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 72. 
498 Β.Γ., 20 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 108. 
499 Β.Γ., 7 Νοεμβρίου 1832, φ. 78. 
500 Β.Γ., 30 Μαΐου 1833, φ. 96. 
501 Β.Γ., 27 Οκτωβρίου 1833, φ. 112. 



167 
 

από τα Μάλλια καταδικάζονται σε έξι μήνες στο λιμάνι για την κλοπή μελισσιών502 και το 

1837 τρεις μήνες ήταν η επιβληθείσα ποινή για την κλοπή μιας κατσίκας στην Κριτσά.503 

Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη επιβεβαιώνει πως, κατά τα χρόνια που 

ακολουθούν, η φυλάκιση με αλυσίδες και τα καταναγκαστικά έργα συστηματοποιούνται ως 

τιμωρία για κάθε παρανομία. Οι εγκληματικές ενέργειες που κυριαρχούν στο ημερολόγιο 

είναι οι μικροκλοπές, οι επιθέσεις και οι βιασμοί και σε καμία από τις ποινικές υποθέσεις 

που αναγράφονται σε αυτό και που, προφανώς, εξετάζονται από το Συμβούλιο Ηρακλείου, 

ο ένοχος δεν τιμωρείται με φάλαγγα ή μαστίγωση. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να μη 

σχετίζεται με το γεγονός ότι το ράβδισμα, το οποίο επικαλείται επανειλημμένως ο 

ελληνικός τύπος και καταγράφουν οι περιηγητές στην Κρήτη και στην Αίγυπτο, δυσφημεί τη 

διοίκηση.504 Τον Ιανουάριο του 1835 κάποιος Πέτρος, από το χωριό Αρχάνες, 

καταδικάζεται σε εξάμηνη φυλάκιση για την κλοπή 122,22 γροσίων από ένα μαγαζί. Τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους ένας ακόμα άνδρας μπαίνει στο χάψι, τη φυλακή, για 31 ημέρες, 

πιθανόν, για απόπειρα φόνου από αμέλεια. Λίγες μέρες μετά ένας άνδρας καταδικάζεται σε 

εξάμηνη φυλάκιση για επίθεση με μαχαίρι.505 Τον Ιανουάριο του 1836 δύο άνδρες 

καταδικάζονται σε έξι και 12 μήνες φυλάκισης για κλοπή, ενώ άλλοι καταδικάζονται σε ένα 

μήνα φυλάκισης για επίθεση εναντίον ενός νεαρού έξω από ένα χαμάμ. Το Φεβρουάριο του 

1836 φυλακίζεται ένα χριστιανός επί 31 ημέρες για την κλοπή ενός αλετριού. Λίγες μέρες 

αργότερα κάποιος Τουρκάκης καταδικάζεται σε εξάμηνη φυλάκιση για κλοπή χρηματικού 

ποσού, ενώ ένας μουσουλμάνος καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση για το βιασμό ενός 

επτάχρονου κοριτσιού. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους έξι μήνες φυλάκισης περιμένουν μια 

ομάδα χριστιανών για κλοπή μελισσιών, ενώ οκτώ μήνες αργότερα, το Δεκέμβριο, ένας 

χριστιανός καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλάκισης για βιασμό και κλοπή δύο κεφαλιών 

τυριού.506  

Προφανώς η διοίκηση κρίνει ότι ο εγκλεισμός συνάδει περισσότερο με ένα 

εκσυγχρονισμένο κράτος, αφού δίνει την ευκαιρία στην εξουσία να εκμεταλλευτεί τη δύναμη 

του σώματος του φυλακισμένου προς όφελός της. Οι φυλακίσεις που ξεκίνησαν το 1831 και 

                                                             
502 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 357. 
503 Ό.π., 582. 
504 Αθηνά, 31 Μαΐου 1833, φ. 117. Αναφορά κατοίκων της Κρήτης προς τους προξένους Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ρωσίας· Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 536. 
505 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη»,, 362, 364, 365. 
506 Ό.π., 367, 368, 369, 372. Και οι ποινικές υποθέσεις που καταγράφονται τα επόμενα χρόνια στο 
ημερολόγιο αφορούν καταδίκες σε φυλάκιση και όχι σε φάλαγγα ή μαστιγώσεις, με εξαίρεση τις 
ανθρωποκτονίες, που τιμωρούνται με απαγχονισμό. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 1838 μια ομάδα 
χριστιανών καταδικάζεται σε φυλάκιση για την κλοπή τριών ζώων, το Νοέμβριο ένας χριστιανός φυλακίζεται 
για παράνομη σεξουαλική σχέση με μια γυναίκα, τον Ιούλιο απαγχονίζεται ένας μουσουλμάνος που 
καταδικάστηκε για το φόνο μιας χριστιανής· ό.π., 589, 593. 
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κυριάρχησαν κατά τα επόμενα χρόνια, συνεχίζουν, όπως φαίνεται, να συνιστούν τη βασική 

ποινή και μετά το 1840. Για παράδειγμα, το 1843 το Συμβούλιο Ηρακλείου επιβάλει τριετή 

φυλάκιση σε κάποιον Σφακιανό που μαχαίρωσε έναν χριστιανό από τις Αρχάνες.507 Η 

φυλακή, μαζί με τα νοσοκομεία, τα λοιμοκαθαρτήρια, τα κρατικά σχολεία, την 

πραγματοποίηση απογραφών και τον έλεγχο της εισόδου ανθρώπων στην Κρήτη, 

στοιχειοθετεί αυτό που ο Μίτσελ περιγράφει για την Αίγυπτο, ως μηχανισμό όχι μόνο 

αιχμαλώτισης των σωμάτων των ατόμων, αλλά ουσιαστικής κατάκτησής τους από τη 

συγκεντρωτική εξουσία στα μέσα του 19ου αιώνα.508 

                                                             
507 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 609. 
508 Mitchell, Colonising Egypt, 95.  
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7. Κρατική μέριμνα, χορήγηση χάρης και επίδειξη επιείκειας προς τους φυλακισμένους 

Γενικά, οι οθωμανικές φυλακές μοιάζουν με ένα είδος καραβάνσαράι, όπου οι κρατούμενοι όλων των 

ηλικιών συνωστίζονται σε ένα απίστευτο συνονθύλευμα. Οι γραφικά ρημαγμένες κατασκευές, η 

εκπληκτική ποικιλία των τύπων και των φορεσιών, η ξεδιαντροπιά και το συνεχές πήγαινε-έλα των 

κατάδικων ξυπνούν στον δυτικό επισκέπτη ζωηρές ιδέες, που κόβουν την εντύπωση της πένθιμης 

πειθαρχίας, η οποία αναδύεται από τους δικούς μας κατάδικους στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία 

απομόνωση. Καμία σκληρότητα -εκτός από τους φυλακισμένους που φέρουν μια σιδερένια αλυσίδα 

(πράνκα) στα πόδια, καμία καταναγκαστική εργασία, καμία οδηγία, καμία υγιεινή. Οι κρατούμενοι 

επικοινωνούν κανονικά μεταξύ τους και από τα παράθυρα με όσους βρίσκονται έξω. Περνούν τον 

χρόνο τους με ύπνο, κουβέντα, τραγουδώντας και καπνίζοντας. Μια γλυκιά αδράνεια την οποία δεν 

διακόπτουν παρά μόνο όταν φτιάχνουν το φαγητό τους σε ένα μαγκάλι ή σε μια μικρή ξυλόσομπα με τις 

προμήθειες που τους έχουν φέρει συγγενείς και φίλοι, μια που η διοίκηση δεν τους δίνει παρά ψωμί και 

νερό.509 

 Δυστυχώς, δεν έχουμε στη διάθεσή μας πολλές πληροφορίες για την κατάσταση στο 

εσωτερικό των φυλακών της Αιγύπτου, της Κρήτης ή της υπόλοιπης Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, τις παροχές του κράτους προς τους κατάδικους, ούτε τις συνθήκες 

διαβίωσής τους. Ενώ οι πληροφορίες για τη διαδικασία επιβολής της ποινής και την 

παραβατικότητα που οδηγεί στις φυλακές και τα καταναγκαστικά έργα είναι σχετικά 

επαρκείς, η κατάσταση που επικρατεί intra muros είναι τις περισσότερες φορές ιστορικά 

σκοτεινή. Από όσα λίγα γνωρίζουμε, μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες στις φυλακές της 

αυτοκρατορίας είναι την περίοδο αυτή μάλλον άθλιες. Οι περισσότερες αναφορές για την 

καθημερινή ζωή στις φυλακές συγκλίνουν σε περιγραφές κτηρίων χωρίς επαρκή εξαερισμό, 

με ελλιπή φωτισμό, κακές συνθήκες υγιεινής, φτωχό φαγητό για τους κρατούμενους. 

Σύμφωνα με αναφορά του βρετανού πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Στράτφορντ 

Κάνινγκ, που συντάχθηκε το 1851 σχετικά με την κατάσταση στις οθωμανικές φυλακές, οι 

περισσότεροι φυλακισμένοι σε αυτές δεν είχαν πρόσβαση σε καθαρό αέρα, επαρκή 

ποσότητα φαγητού, άσκηση και ιατρική περίθαλψη, ενώ τα κτήρια που τις στέγαζαν 

βρίσκονταν συνήθως σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φρούρια και άλλα βοηθητικά κτήρια 

κρατικών υπηρεσιών.510 Στο ίδιο πνεύμα, στην αναφορά του Μπλανκί του 1841 για τις 

φυλακές στην αυτοκρατορία, διαβάζουμε ότι οι φυλακισμένοι κοιμούνται στο πάτωμα χωρίς 

στρώματα ή κουβέρτες, ενώ, όταν ο αέρας στο εσωτερικό των φυλακών γίνεται σπάνιος, οι 

                                                             
509 Α. Heidborn, Manuel de droit public et administratif de l’Empire ottoman, τ. 1, Βιέννη και Λειψία 1908, 370-371. 
510 Schull, Prisons in the Late Ottoman Empire, 45. 
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κρατούμενοι πλησιάζουν τις χαραμάδες πορτών και παραθύρων, προκειμένου να 

αναπνεύσουν.511 Κατά τον Σελσέ όμως, οι συνθήκες ζωής των κρατουμένων στις αιγυπτιακές 

φυλακές ποικίλλουν ανάλογα με την οικονομική τους επιφάνεια. Στην Αλεξάνδρεια, για 

παράδειγμα, οι εύποροι κρατούμενοι μπορούν να έχουν δικό τους δωμάτιο με έπιπλα, 

χαλιά και άλλες διευκολύνσεις, ενώ ορισμένοι εξ αυτών έχουν ακόμα και δούλους. Στο 

Κάιρο, από την άλλη, λειτουργούν οι φυλακές των φτωχών, όπου οι έγκλειστοι κοιμούνται στο 

πάτωμα, ο ένας επάνω στον άλλον, ανάμεσα σε άπειρα σιχαμερά έντομα σε μια ατμόσφαιρα βρόμικη, 

μολυσμένη και ανυπόφορη, στην οποία κάποιος δυσκολεύεται ακόμα και να αναπνεύσει.512 

Το κράτος συντηρεί τους κρατούμενους παρέχοντάς τους κυρίως ψωμί και νερό, 

που σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα προμήθειας επιπλέον τροφίμων 

από συγγενείς, συνιστούν και τα μόνα πράγματα που είχαν για να καταναλώσουν. Κατά τον 

Μπλανκί, το ψωμί που παρέχεται στους κατάδικους είναι άγευστο, γεμάτο κομμάτια από 

στάχια, συνήθως μαύρο (εκτός αν είναι από καλαμπόκι, οπότε είναι πιο λευκό), βαρύ και 

δυσκολοχώνευτο.513 Αν ό,τι ίσχυε στις φυλακές της οθωμανικής επικράτειας στα τέλη του 

19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα,514 έχει εφαρμογή και στην προγενέστερη περίοδο, τότε οι 

κρατούμενοι πιθανότατα μαγείρευαν οι ίδιοι το φαγητό του με τα υλικά που τους 

προμήθευαν οι συγγενείς τους, με τον κίνδυνο της πυρκαγιάς να ελλοχεύει. Από τη δεκαετία 

του 1830 και έπειτα, 900 γραμμάρια «χοντρού» ψωμιού παρέχονται επί καθημερινής 

βάσεως στους φυλακισμένους της Αιγύπτου, ποσότητα που ταυτίζεται, όπως θα δούμε, με 

αυτή της Κρήτης.515 Από το 1860 και μετά, οπότε παρατηρείται κατά τον Πέτερς μια 

βελτίωση των συνθηκών ζωής στις αιγυπτιακές φυλακές, το κράτος προσφέρει στους 

φυλακισμένους μεγαλύτερη διατροφική ποικιλία, η οποία περιελάμβανε, εκτός από την 

ποσότητα ψωμιού των 900 γραμμαρίων, φακές, ρύζι, βούτυρο, ακόμα και μοσχαρίσιο 

κρέας.516 

Είναι άγνωστο αν οι κρατούμενοι στην Κρήτη επιτρεπόταν να δεχτούν επισκέψεις 

από συγγενείς τους στη φυλακή, όπως συνέβαινε στις αιγυπτιακές φυλακές της δεκαετίας του 

1840. Ωστόσο, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, είναι λογικό και εδώ να λάμβαναν από αυτούς τους 

επισκέπτες και άλλα τρόφιμα. Η παροχή τροφής προς τους ασθενέστερους συνιστούσε στο 

οθωμανικό πλαίσιο βασικό πρότυπο φιλανθρωπίας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, που 

θεμελίωνε τη νομιμοποίηση της ανωτερότητας του παρέχοντος, ενώ γενικότερα, τόσο στο 

                                                             
511 Blanqui, La Turquie d’Europe: Considérations sur son état social et sur la polygamie, 55. 
512 Schoelcher, L’Égypte en 1845, 27-29. 
513 Ό.π., 56. 
514 Schull, Prisons in the Late Ottoman Empire, 118, 192. 
515 Peters, “Prisons and Marginalisation in Nineteenth-Century Egypt”, 41-42. 
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ισλάμ όσο και στον χριστιανισμό, το ψωμί θεωρείται σημαντική προσφορά προς τους 

αδύνατους, έχοντας επίσης ισχυρή συμβολική αξία. Παρόλο που σε κάθε περίπτωση 

επιβολής ποινής στην Κρήτη καταγράφεται ρητά το δικαίωμα του κατάδικου στην παροχή 

ψωμιού (nan-ı 'aziz)517 από τους φούρνους της διοίκησης, ορισμένες φορές δεν 

καταγράφεται η ακριβής ποσότητα. 

Τον Ιανουάριο του 1833, όταν ο παπα-Μανόλης κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση σε 

συνεργασία με έναν μουσουλμάνο αξιωματούχο, εξορίστηκε στη Γραμβούσα και το μερίδιο 

του ορίστηκε σε μισή οκά, δηλαδή περίπου 640 γραμμάρια ψωμιού.518 Τον Οκτώβριο του 

ίδιου έτους η ποσότητα ψωμιού που παρέχεται στον Αντώνη και τον Ζαχαρία Σταυράκη, 

που καταδικάστηκαν για ζωοκλοπή, έφτασε τα 300 δράμια (yevmiye üc yüz dirhem ekmek sarf 

olunması) στον καθέναν, δηλαδή περίπου 950 γραμμάρια ψωμιού.519 Σε κάθε περίπτωση, το 

ψωμί των φυλακισμένων520 φαίνεται ότι παρέχεται σε τρία κομμάτια, που πιθανόν 

αντιστοιχούν στην πρωινή, μεσημεριανή και βραδινή μερίδα.521 Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

για το εάν οι μερίδες μειώνονταν ως τιμωρία κατάδικων με προβληματική συμπεριφορά. Το 

σώμα του φυλακισμένου τιμωρείται μεν από το κράτος, ωστόσο η φυσική του συντήρηση, 

ακόμα και αν είναι οριακή, αποτελεί καθήκον της αρχής. Η πραγματιστική οπτική της 

εξουσίας διαφαίνεται και σε αυτή τη διαδικασία, αφού ο κρατούμενος θα πρέπει να τραφεί 

προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστεί στο λιμάνι και στα δημόσια έργα. 

Ως προς την ιατρική φροντίδα των κρατούμενων, η κατάσταση στις φυλακές της 

οθωμανικής επικράτειας παρουσίαζε την ίδια ελλειμματική εικόνα ως προς τις υπηρεσίες 

που παρέχονταν. Αν και ο 19ος αιώνας είναι η εποχή κατά την οποία ξεκίνησε να 

συστηματοποιείται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού-εκδυτικισμού η αντίληψη περί υγιεινής, 

αλλά και η άσκηση κρατικής ιατρικής πολιτικής, οι φυλακές κατά τα πρώτα χρόνια της 

δημιουργίας τους φαίνεται ότι έμειναν έξω από το πλαίσιο αυτό. Ήδη αναφέραμε πόσο 

                                                                                                                                                                               
516 R. Peters, “Controlled Suffering: Mortality and Living Conditions in 19th-Century Egyptian Prisons”, 
International Journal of Middle East Studies, 36 (2004), 395-396. 
517 Ως nan-ı 'azız, «αγαπημένο ψωμί», «πολύτιμο ψωμί» ή απλά καθημερινό ψωμί κατά την Αρτάν, συναντάται 
την περίοδο αυτή το ψωμί το οποίο παρέχεται ως φιλανθρωπία στους φυλακισμένους και, όπως θα 
εξηγήσουμε παρακάτω, στους λεπρούς. Κατά την Ζαρινεμπάφ, το nan-ı 'aziz, το οποίο ζύγιζε ως μερίδα 
περίπου 370 γραμμάρια, ήταν μάλλον το ψωμί των φτωχών στην Κωνσταντινούπολη, σε αντίθεση με το 
ακριβότερο francela, το οποίο αγόραζαν και κατανάλωναν κυρίως πλούσιοι ντόπιοι και Ευρωπαίοι. Βλ. T. 
Artan, “Aspects of the Ottoman Elite’s Food Consumption: ‘Luxuries’ and ‘Delicacies’ in a Changing 
Century”, στο Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction, επιμ. D. 
Quataert, Όλμπανι 2000, 174· Zarinebaf, Crime and Punishment in Istanbul 1700-1800, 82. 
518 Β.Γ., 3 Ιανουαρίου, 1833, φ. 83. 
519 Β.Γ., 27 Οκτωβρίου, 1833, φ. 112. 
520 Το 1906 η ποσότητα ψωμιού που παρέχεται στους φυλακισμένους της Κρήτης, αντιστοιχεί σε 200 δράμια, 
δηλαδή σε 650 γραμμάρια, ενώ η κακή ποιότητα του ψωμιού ήταν πολλές φορές αιτία παραπόνων εκ μέρους 
των κρατουμένων. Βλ. Ι. Ε. Πολυχρονίδης, Δημόσια υγεία, κοινωνική πρόνοια και υγειονομική πολιτική στην Κρητική 
Πολιτεία (1898-1913), Αθήνα 2010, 270.  
521 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1831, φ. 75. 
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τραγικές περιγράφει τις συνθήκες στις οθωμανικές φυλακές ο Κάνινγκ το 1851, κατάσταση 

που αναφέρεται πως διορθώνεται κάπως μόνο από τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και 

εξής, όταν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.522  

Παρ’ όλα αυτά, το εγχείρημα βελτίωσης των συνθηκών υγείας και υγιεινής στις 

φυλακές φαίνεται ότι είχε αργή εξέλιξη, τουλάχιστον στην Κρήτη, αφού, από αναφορές για 

την κατάσταση των φυλακών στις αρχές του 20ού αιώνα, μαθαίνουμε ότι αυτή 

εξακολουθούσε να είναι εν πολλοίς κακή: ακαθαρσίες από την αποχέτευση πέφτουν στους 

τοίχους των κτηρίων, ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη καθαρού αέρα. Είναι σαφές ότι, όσο 

χειρότερες είναι οι συνθήκες στις φυλακές, τόσο επιβαρύνεται η υγεία των κρατούμενων, 

ειδικά όταν αυτοί εργάζονται καθημερινά με αλυσίδες: έλλειψη επαρκούς τροφής, υγρασία, 

ανυπαρξία προσωπικής υγιεινής, αερισμού, θέρμανσης ή φωτισμού, ακαθαρσίες, σεξουαλικές 

επαφές προκαλούν την εκδήλωση και εξάπλωση ασθενειών.523 Ωστόσο, αν και οι δομές 

έπασχαν, η κατάσταση στις οθωμανικές φυλακές ήταν διαφορετική ως προς την 

αντιμετώπιση του ασθενή μετά το 1850. Κατά τον Χασάν Σεν, από το β΄μισό του 19ου 

αιώνα παρατηρείται μια τάση συστηματοποιημένης περίθαλψης των ασθενών κρατουμένων 

στις οθωμανικές φυλακές.524 Η φροντίδα βέβαια αυτή της εξουσίας για τους κρατούμενους 

δεν προκύπτει, όπως σωστά παρατηρεί ο Σεν, από ανθρωπιστικά κίνητρα, αλλά από τον 

φόβο εξάπλωσης της ασθένειας ανάμεσα στους κρατούμενους και κυρίως έξω από τους 

τοίχους της φυλακής. Με τη λογική αυτή, η διαφύλαξη και ο έλεγχος της υγείας εντός των 

τοίχων της φυλακής θεωρούνται σημαντικοί για την προφύλαξη του πληθυσμού έξω από 

αυτήν σε μια ακόμα απόλυτη παραλληλία και αλληλεξάρτηση των έγκλειστων στις φυλακές 

και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, κατά τη φουκωκική σκέψη.525 

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι όπως στην υπόλοιπη οθωμανική επικράτεια, έτσι 

και στην Αίγυπτο, ενώ η κατάσταση στις φυλακές θα πρέπει να φανταστούμε ότι ήταν 

μάλλον ελεεινή, η αντιμετώπιση των ασθενών κρατουμένων per se αντικατόπτριζε σε έναν 

βαθμό τους φόβους της εξουσίας για την εξάπλωση της αρρώστιας.526 Αν και κατά τη 

                                                             
522 Schull, Prisons in the Late Ottoman Empire, 45-66. 
523 Η φυματίωση κυριαρχούσε σε όλες τις φυλακές της Κρήτης μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα. Την 
περίοδο 1907-1908 στη φυματίωση οφειλόταν το 43% των θανάτων των φυλακισμένων στον ελλαδικό χώρο. 
Βλ. Πολυχρονίδης, Δημόσια Υγεία, κοινωνική πρόνοια, 261-283. 
524 H. Şen, “Transformation of Punishment Politics and Birth of the Prison in the Ottoman Empire 
(1845-1910)”, αδημοσίευτη τελική μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Boğaziçi, Κωνσταντινούπολη 2005, 
93, 95-97. 
525 H. Şen, “Osmanlı’da Hapishane Mefhumu”, στο Osmanlı’da Suç ve Ceza, 208-209. 
526 Όπως στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι και στην Αίγυπτο η κατάσταση των φυλακών αλλάζει 
μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Από το 1850 και μετά ξεκινάει και εδώ η υλοποίηση ενός εγχειρήματος 
βελτίωσης των συνθηκών και της υγιεινής, που, κατά τον Φάχμι, οφείλεται εν πολλοίς στην ταυτόχρονη 
σύνδεση της ιατρικής με το ευρύτερο πεδίο του νόμου και του δικαίου, αλλά και στην αύξηση των 
κρατούμενων στις φυλακές, που προέκυψε από την συστηματοποίηση της φυλάκισης ως ποινή και την ολοένα 
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δεκαετία του 1830 είναι νωρίς να γίνεται λόγος για κρατική μέριμνα και οργανωμένη ιατρική 

περίθαλψη των κρατουμένων, φαίνεται πως οι αρχές ανησυχούσαν κάθε φορά που 

διαπιστωνόταν ότι ένας κρατούμενος έπασχε από μια μεταδοτική νόσο. Αυτό συνέβαινε είτε 

επειδή οι αρχές φοβόντουσαν τη μετάδοση της αρρώστιας σε κρατούμενους και φύλακες 

είτε επειδή ο άρρωστος κρατούμενος δεν είχε τη δύναμη να εργαστεί αλυσοδεμένος. Με 

άλλα λόγια, ενώ η κατάσταση στις φυλακές είναι ουσιαστικά αφημένη στην τύχη της μέχρι 

περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα, ο άρρωστος κρατούμενος γίνεται συχνά αντικείμενο μιας 

κάποιας προσοχής, αφού είναι η περίοδος που η αρρώστια εν γένει τρομάζει αρχές και 

πληθυσμό. Ο Φάχμι, για παράδειγμα, αναφέρει ότι το 1828 διαπιστώθηκε ότι ένας φελάχος, 

που είχε καταδικαστεί σε εννέα μήνες φυλάκισης για κλοπή, κόλλησε σύφιλη λίγους μήνες 

μετά τον εγκλεισμό του. Φοβούμενες εξάπλωση της αρρώστιας, αλλά και πεπεισμένες ότι 

εξαιτίας της ασθένειάς του δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τα καταναγκαστικά έργα, οι αρχές 

απελευθέρωσαν τον κρατούμενο.527  

Ο Φάχμι δεν δίνει πληροφορίες αναφορικά με το αν επιχειρήθηκε να εντοπιστεί η 

πηγή της ασθένειας εντός των φυλακών ή αν ο άρρωστος κρατούμενος, αφού 

απελευθερώθηκε, εισήχθη σε κάποιο νοσοκομείο της χώρας, προκειμένου να ακολουθήσει 

κάποια θεραπεία.528 Το γεγονός ωστόσο πως υπήρχαν κρούσματα σύφιλης εντός των 

φυλακών υποδεικνύει ότι δεν διεξαγόταν προληπτική ή τακτική ιατρική εξέταση των 

κρατουμένων από τις αρχές. Καμία αίσθηση κοινωνικής παροχής προς τον αδύναμο δεν 

υπάρχει εδώ. Καμία συνείδηση υποχρέωσης του κράτους να περιθάλψει τους ενόχους, τους 

οποίους ουσιαστικά με τη φυλάκιση τιμωρεί, αφού δεν έχει καμία πολιτική «διόρθωσης» και 

παράδοσής τους εκ νέου στην κοινωνία. Η μανία της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί για τη 

δημόσια υγεία στην Αίγυπτο και στην Κρήτη δεν έχει καμία συνειδητή χροιά πρόνοιας, 

πολλώ δε μάλλον απέναντι στους φυλακισμένους. Τα κίνητρά της είναι, όπως θα δούμε, 

                                                                                                                                                                               
πιο περιορισμένη επιβολή των ποινών της μαστίγωσης και της θανατικής καταδίκης. Βλ. K. Fahmy, “Medical 
Conditions in Egyptian Prisons in the Nineteenth Century”, στο Marginal Voices in Literature and Society: 
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πρέπει να είχαν υποστεί έντονη βελτίωση ως προς τις επικρατούσες συνθήκες, ωστόσο η έλλειψη άλλων 
παρόμοιων πηγών για άλλες φυλακές θέτει υπό αμφισβήτηση το αν καλυτέρευσαν οι συνθήκες γενικά στις 
αιγυπτιακές φυλακές ή αν οι αρχές σκόπιμα κατέστησαν τις φυλακές της Αλεξάνδρειας πρότυπες, προκειμένου 
να εντυπωσιάζονται οι ξένοι επισκέπτες και παρατηρητές. Βλ. Peters, “Controlled Suffering”, 391-393. 
527 Fahmy, “Medical Conditions in Egyptian Prisons in the Nineteenth Century”, 142. 
528 Όπως θα αναλύσουμε παρακάτω, οι στρατιώτες είναι αυτοί που το κράτος κυρίως θέλει να προστατέψει 
από τη σύφιλη. Κατά τον Κλοτ Μπέι, πουθενά στον κόσμο η σύφιλη δεν είναι τόσο συχνή όσο στην Αίγυπτο. 
Τα τραγικά ποσοστά της αρρώστιας στις τάξεις των στρατιωτών οδήγησαν σε τακτικούς ελέγχους, αλλά και σε 
μια προσπάθεια ενημέρωσης των στρατιωτών και των συζύγων τους στην κατεύθυνση της πρόληψης της 
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ξεκάθαρα πραγματιστικά. Ο άρρωστος αδυνατεί να εργαστεί με αλυσίδες, η σκληρή 

καταναγκαστική δουλειά επιβαρύνει την κατάστασή του και το κράτος δεν έχει λόγο πλέον 

να τον συντηρεί.  

Το γεγονός ότι οι φυλακές δεν έχουν ακόμα, από ό,τι φαίνεται, ξεχωριστά κελιά, 

καθιστά ιδιαιτέρως επισφαλή την επαφή του αρρώστου με τους υπόλοιπους έγκλειστους, 

τους φύλακες, τους περίοικους και τους περαστικούς κατά τη διάρκεια των καταναγκαστικών 

έργων. Όπως αναφέραμε στην αρχή της ενότητας, ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για τις 

συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής των κρατουμένων στην Κρήτη σε αυτά τα πρώτα χρόνια 

γέννησης της φυλακής στο νησί. Κατά τον Μπάουρινγκ, καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για 

την υγιεινή και την καθαριότητα στα κτήρια των φυλακών του νησιού.529 Το 1835 ο 

ιδιοκτήτης ενός «άραβα δούλου» με το όνομα Μεχμέτ, που βρισκόταν στη φυλακή των 

Χανίων καταδικασμένος για κλοπή (sirkat zuhurıyla akdemce prankaya vaz' olan kölem 'Arab 

Mehmed), απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων, υποστηρίζοντας ότι ο φυλακισμένος 

δούλος του είναι κατάκοιτος, αδυνατεί να φέρει σε πέρας την καταναγκαστική εργασία 

(merkum Mehmed esir-i firaş olub istihdam bir vechle kudretyab olmadığından) και χρειάζεται 

βοήθεια. Η διοίκηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η αρρώστια του φυλακισμένου Μεχμέτ, 

ζητάει τη συνδρομή γιατρών από το λοιμοκαθαρτήριο. Κατά την εξέτασή του διαπιστώνεται 

ότι έχει υψηλό πυρετό και ότι θα πρέπει να αποφυλακιστεί προσωρινά για να θεραπευτεί και 

μετά να επιστρέψει στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.530 Το γεγονός ότι 

ο ιδιοκτήτης του δούλου είναι αυτός που, από ό,τι φαίνεται, κινεί την όλη διαδικασία, 

υποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία κινητοποίηση των υπευθύνων των φυλακών για τον 

άρρωστο. Αν και η διοίκηση φαίνεται ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όταν 

λαμβάνει γνώση για το περιστατικό, κινητοποιώντας μάλιστα τους γιατρούς του 

λοιμοκαθαρτηρίου, το βασικό πρόβλημα των υπευθύνων της φυλακής είναι ότι μάλλον ότι ο 

Μεχμέτ δεν είναι σε θέση να δουλέψει και όχι η αρρώστια του καθεαυτή. 

Αν η άμεση κινητοποίηση του συμβουλίου συνιστά φοβικό αντανακλαστικό της 

διοίκησης απέναντι στο ενδεχόμενο εξάπλωσης μιας επιδημίας που ενδεχόμενα αγγίξει και 

την ίδια, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος επιδεικνύει στους κρατούμενους 

το φιλανθρωπικό του προφίλ. Εφαρμόζεται σε αυτή την πρώιμη εποχή της σύγχρονης 

φυλάκισης ένα είδος επιείκειας προς τους αλυσοδεμένους κατάδικους. Το Σεπτέμβριο του 

1832 ο Σήφης Σειραδάκης κατηγορήθηκε ότι μαχαίρωσε το συγχωριανό του Μανόλη 

                                                                                                                                                                               
σύφιλης. Βλ. K. Fahmy, “Women, Medicine and Power in Nineteenth-Century Egypt”, στο Remaking 
Women: Feminism and Modernity in the Middle East, επιμ. L. Abu-Lughod, Πρίνστον 1998, 42-44. 
529 Bowring, Report on Egypt and Candia, 165. 
530 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 203-204. 
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Τσουράκη, αλλά καταδικάστηκε μόνο σε 30 μέρες φυλακή (otuz gün haps ile mu’ateb olunmuş), 

χωρίς σωματικό κολασμό ή καταναγκαστική εργασία. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Χανίων, ο 

δράστης, στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, κατέφυγε στα βουνά, όπου 

ασθένησε βαριά και ίχνη της αρρώστιάς του είναι φανερά από την εξασθενημένη όψη του 

(hastalıkdan yeni kalkmış ve hala hastalık eseri üzerinde bulundıkda idüği). Το συμβούλιο έκρινε 

ότι χάριν φιλανθρωπίας ο δράστης θα πρέπει να δεχτεί επιεικέστερη ποινή και έτσι ο Σήφης 

απέφυγε το μαστίγιο και την εργασία στα δημόσια έργα.531 Η επίδειξη επιείκειας 

επιβεβαιώνει τον πατερναλιστικό χαρακτήρα μιας εξουσίας η οποία τιμωρεί, αλλά 

παράλληλα ελεεί και συγχωρεί τα κοινωνικά της τέκνα. Παρόμοια επιείκεια στην επιβολή 

ποινών παρατηρείται και στην Αίγυπτο την ίδια περίοδο. Το Δεκέμβριο του 1831 μια 

γυναίκα στο Κάιρο έθαψε τον αγαπημένο της σκύλο σε ένα νεκροταφείο, λέγοντας στον 

υπεύθυνο υπάλληλο ότι είχε θάψει ένα νεκρό νεογέννητο παιδί. Όταν ο υπάλληλος 

υποψιάστηκε το ψέμα και ξέθαψε το σκυλί, ειδοποίησε τις αρχές, ωστόσο η γυναίκα 

καταδικάστηκε μόνο σε ολιγοήμερη κάθειρξη, αφού κρίθηκε πως έχει ασθενές πνεύμα και 

εύθραυστο σώμα που δεν θα άντεχε το ξύλισμα.532 

 Παράλληλα, η καθιέρωση γιορτών από την πλευρά του κράτους ενισχύει 

συνειδησιακά το γόητρο της εξουσίας στους υπηκόους, προσφέροντας τους μια τεχνητή και 

εφήμερη χαρά. Γενικά στο οθωμανικό πλαίσιο, οι εορτασμοί είτε ενέχουν είτε συμπίπτουν 

με μια φιλανθρωπική διάθεση του ηγεμόνα. Σε αυτό το πλαίσιο μιας γενικευμένης 

ελαφρότητας, αλλά και φιλανθρωπίας απέναντι σε κάθε αδύναμο, ο κρατούμενος συνιστά 

συχνά τον αποδέκτη ευνοϊκής μεταχείρισης. Η γέννηση της συστηματοποιημένης φυλάκισης 

στην Κρήτη δημιουργεί και τις συνθήκες χορήγησης χάριτος στους κατάδικους στο πλαίσιο 

κάποιας γιορτής του κράτους. Είτε με αφορμή μια επίσκεψη του πασά στο νησί είτε λόγω 

κάποιας στρατιωτικής νίκης είτε με την ευκαιρία περιτομής κάποιου γιου ανώτερου 

αξιωματούχου ή μέλους της οικογένειας του Μεχμέτ Αλί, το κράτος προσφέρει στην 

κοινωνία μια αίσθηση χαλάρωσης της αυστηρότητάς του.533 Προκειμένου να επεκταθεί αυτή 

η «χαρά» στους πολλούς, οι φυλακισμένοι αποφυλακίζονται και το κράτος επιβεβαιώνει τη 

μεγαλοψυχία του ηγεμόνα.534 Τον Ιανουάριο του 1830 η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 

                                                             
531 Β.Γ., 29 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 74. 
532 Peters, “Administrators and Magistrates”, 381. 
533Από έγγραφο του ελληνικού προξενείο στα Χανιά του 1834 πληροφορούμαστε για εορτασμούς με αφορμή 
την περιτομή των δύο γιων του Μουσταφά Πασά, στους οποίους προσκαλούνται όλοι οι πρόξενοι στο νησί, 
χωρίς όμως να γίνεται λόγος για την απελευθέρωση κρατουμένων. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο 
Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά έλληνα Πρόξενου, 6 Μαΐου 1834. 
534 Παρόμοια τακτική νομιμοποίησης του ηγεμόνα και της εξουσίας του παρατηρείται στο ελληνικό κράτος 
της ίδιας περιόδου. Το 1838, στο πλαίσιο των εορτασμών της πέμπτης αμφιετηρίδας της άφιξης της βασιλικής 
οικογένειας στην Ελλάδα, απονέμεται πλήρης χάρη σε έντεκα καταδικασμένους στις φυλακές του Ναυπλίου. 
Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης, 1833-1862, φάκ. 15. 
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επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, αναφέρει ο Ιμπραΐμ Πασά διέταξε επταήμερη 

πανήγυρη προς διασκέδασιν δύο παίδων του πατρός του και ενός ιδικού του τα οποία περιετμήθησαν, 

ενώ δίπλα στις φωτοχυσίες και το κλίμα μεγάλης «χαράς», ο πασάς έδειξεν τη γενναιότητά του 

απελευθερώσας όλους τους δια χρέος προς το ταμείον φυλακωμένους και άλλους κακούργους.535 Τον 

Αύγουστο του 1833 ο Μεχμέτ Αλί επισκέφτηκε την Κρήτη και αποφασίστηκε να 

απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι και όσοι είχαν καταδικαστεί να καθαρίζουν τα λιμάνια του 

νησιού (mahbuslar ve menfiler ve cünha sebebiyle limanlarda ve mevz'i-i sairede bulunan mukayyedleri 

'afv ve ıtlak buyurduklarına), προκειμένου ο λαός να ευχηθεί υπέρ της μακροζωίας και της 

δόξας της Αυτού Υψηλότητας, του Μεχμέτ Αλί.536 Η διαταγή για την απελευθέρωση των 

φυλακισμένων κατά την επίσκεψη του πασά στο νησί επιβεβαιώνεται και από το ημερολόγιο 

του Κοζύρη τον Αύγουστο του 1833.537 Σε κάθε περίπτωση η στημένη θεατρικότητα της 

προπαγάνδας κυριαρχεί σε τέτοιες επισκέψεις. Κατά τον Σάμπρι, ο οποίος αντλεί στοιχεία 

για την έρευνά του από την γαλλική προξενική κυρίως αλληλογραφία, η υποδοχή του 

Μεχμέτ Αλί εκ μέρους των κατοίκων στην πόλη των Χανίων το 1837 ήταν εντυπωσιακή, ενώ 

δρόμοι, σπίτια και καταστήματα ήταν στολισμένα και φωταγωγημένα.538  

Η ισότητα που έχει διακηρύξει η νέα διοίκηση έχει την πρόθεση να δημιουργήσει 

έναν πιο ομοιογενή πληθυσμό. Οι γιορτές των χριστιανών δεν πραγματοποιούνται απλά με 

την ανοχή της εξουσίας, αλλά καθίστανται επίσημες. Η καθιέρωση αυτών των επίσημων 

θρησκευτικών εορτών των χριστιανών αποτελεί ακόμα μια καινοτομία της διοίκησης, από 

την οποία επωφελούνται παροδικά και οι φυλακισμένοι. Το Πάσχα του 1833 η διοίκηση 

αποφάσισε να αναστείλει την καταναγκαστική εργασία των χριστιανών κρατουμένων (ol 

günlerde miri hizmetlerinde istihdam olmayub). Επιπλέον, ορίστηκε ότι οι χριστιανοί 

κρατούμενοι δεν θα εμποδιστούν να παρευρεθούν στους ναούς, να συναναστραφούν τους 

φίλους τους και να περιδιαβούν τους δρόμους των πόλεων.539 Η τακτική αυτή ορισμένες 

φορές δημιουργούσε προβλήματα στη διοίκηση. Το Μάρτιο του 1833, για παράδειγμα, 

απεδείχθη ότι ένας πρώην κατάδικος από την Ιεράπετρα, ο οποίος είχε απελευθερωθεί κατά 

τους εορτασμούς της κατάκτησης του φρουρίου της Άκρα από το στρατό του Ιμπραΐμ, 

συνεχίζει να κλέβει και να παρανομεί.540 Δεν είναι ωστόσο γνωστό αν η διοίκηση περιόρισε 

την τακτική χάριτος εξαιτίας αυτού ή άλλων παρόμοιων περιστατικών. Είναι γεγονός ότι τo 

                                                             
535 Γ.Ε.Ε., 25 Ιανουαρίου 1830, φ. 8. 
536 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
537 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 354. 
538 M. Sabry, L’Empire égyptien sous Mohamed-Ali et la question d’Orient (1811-1849), Παρίσι 1930, 401. 
539 Β.Γ., 22 Απριλίου 1833, φ. 93. Απελευθέρωση φυλακισμένων αναφέρεται στο ημερολόγιο του Κοζύρη και 
τον Ιούνιο του 1836, χωρίς κάποια αιτιολογία. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 
371.  
540 Β.Γ., 30 Μαΐου 1833, φ. 96. 
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1837, οπότε ο πασάς επισκέπτεται εκ νέου το νησί, ο Κοζύρης δεν αναφέρει κάτι για 

απελευθέρωση καταδίκων.541 Ίσως αποδόθηκε χάρη, αλλά ο Κοζύρης δεν την καταγράφει. 

Ίσως όμως θεωρήθηκε ότι η απελευθέρωση των φυλακισμένων είναι επικίνδυνη τακτική, 

ακόμα και με την ευκαιρία της λαμπρής επίσκεψη του ηγεμόνα. 

Αυτό που σε κάθε περίπτωση έχει σημασία είναι ότι η διοίκηση εισάγει την έννοια 

της χάρης στο πεδίο της ποινικής διαδικασίας και της φυλάκισης. 542 Η εξουσία που 

μαστιγώνει, φυλακίζει, υποχρεώνει τους κατάδικους να δουλέψουν σιδηροδέσμιοι, 

παράλληλα τους επιτρέπει να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, τους λυπάται όταν 

ασθενούν, τους απελευθερώνει όταν επιχειρεί να πείσει τους πολλούς για τη δήθεν 

φιλανθρωπία της. Κατά την περίοδο αυτή, δεν διαπιστώθηκε καμία σοβαρή ή οργανωμένη 

φροντίδα του κράτους για την ιατρική περίθαλψη των φυλακισμένων. Αν και τα συμβούλια 

της Κρήτης επεδείκνυαν ώριμη συμπεριφορά κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα ζήτημα 

που αφορούσε στη δημόσια υγεία, πιθανολογούμε ότι οι υπεύθυνοι των φυλακών είχαν ως 

κύριο μέλημα όχι τη σωματική υγεία των εγκλείστων, αλλά το αν αυτοί διατηρούσαν ή όχι 

τη μυϊκή δύναμη για να ανταπεξέλθουν στην καταναγκαστική εργασία τους. Αν και αυτή, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι μια εποχή σύστασης των πρώτων κρατικών δομών υγείας 

στο νησί, είναι πολύ νωρίς για να αγγίξει η νέα αυτή πολιτική τον χώρο των φυλακών. 

Μολονότι οι συνθήκες διαβίωσης στα κελιά ευνοούν την ανάπτυξη σε επιδημία μιας 

                                                             
541 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 375. 
542 Αντίστοιχες πρακτικές χάριτος εφαρμόζονταν και ως προς την θανατική καταδίκη στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Σε ένα ευφυέστατο άρθρο του ο Ντάγκλας Χέι μας πληροφορεί ότι κατά τον 18ο αιώνα στην Αγγλία η κλοπή 
τιμωρούνταν με θανατική εκτέλεση, γεγονός που οδήγησε σε δραματική αύξηση των απαγχονισμών. Ωστόσο, 
παρά τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των θανατικών ποινών, οι εκτελέσεις μειώθηκαν εξαιτίας της βασιλικής 
απονομής χάριτος. Οι βάρβαροι νόμοι καθίστανται πιο μετριοπαθείς και επανελέγχονται με το βασιλικό 
έλεος, γεγονός που ενισχύει την κοινωνική θέση της άρχουσας τάξης. Κατά τον Χέι, το έλεος συνιστά ένα 
είδος μέσου πελατειακών σχέσεων, ενώ η ελεημοσύνη των πλουσίων απέναντι στους φτωχούς και ο αντίκτυπος 
της πατρωνείας τους συντηρείται από την διαρκώς παρούσα απειλή της θανατικής καταδίκης. Βλ. D. Hay, 
“Property, Authority and the Criminal Law”, στο Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in 18th Century England, 
επιμ. D. Hay κ.ά., Λονδίνο 1975, 45, 62-63. Το έλεος του «πατρικού» ηγεμόνα είναι αυτό που συντηρεί ένα 
δίκτυο πελατειακών δεσμών με τους κατάδικους. Το απρόσωπο κράτος μπορεί να είναι αυτό που τιμωρεί, 
αλλά τα «αγνά συναισθήματα» του ηγεμόνα είναι αυτά που έχουν τη δύναμη να συγχωρέσουν . Είναι ενδεικτικό 
ότι οι εκκλήσεις απονομής χάριτος σχεδόν πάντα και την περίοδο αυτή, όπως πολύ συχνά σε όλη την 
ανθρώπινη ιστορία, έχουν ως αποδέκτες τα βασιλικά πρόσωπα, επικαλούμενες την προσωπική τους 
ευσπλαχνία. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος επίσης, οι περιπτώσεις αιτήσεων απονομής χάριτος που 
συναντώνται στο αρχείο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των δεκαετιών 1830 και 1840, απευθύνονται στον 
βασιλιά και τη βασίλισσα και πραγματοποιούνται είτε από τους ίδιους τους έγκλειστους είτε από συγγενικά 
τους πρόσωπα. Στις αιτήσεις αυτές σημειολογικά δηλώνεται εμφατικά η υποταγή στον μονάρχη σε 
συνδυασμό με τη δυστυχίαν ή τον έσχατον βαθμόν απελπισίας του κατάδικου. Άλλες φορές στα αιτήματα αυτά 
γίνεται λόγος για τις υπηρεσίες συγγενικών προσώπων των καταδίκων στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, όπως 
στην έκκληση που κάνει το 1837 μια τρισαθλία μήτηρ προς τον βασιλιά, προκειμένου να δοθεί χάρη στον 
καταδικασμένο σε θάνατο γιο της για υπόθεση ληστείας. Η γυναίκα επικαλείται το γεγονός ότι κατάγεται από 
τη Νάουσα, που επαναστάτησε πρώτη δια την ανεξαρτησίαν της πατρίδος, ενώ η ίδια αιχμαλωτίστηκε και ο σύζυγος 
της έπεσε μαχόμενος, ζητώντας έτσι ένα «αντάλλαγμα» με βάση μια πελατειακή λογική. Σε κάθε περίπτωση, 
από τα αρχεία αυτά προκύπτει ότι συχνά απονεμόταν χάρη από το βασιλιά, η οποία αφορούσε είτε σε μείωση 
της ποινής από ισόβια σε εικοσαετή κάθειρξη ή από θανατική ποινή σε ισόβια, είτε σε πλήρη απελευθέρωση 
των καταδικασθέντων. Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης, 1833-1862, φάκ. 13, 14, 15. 
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αρρώστιας, δεν φαίνεται να πραγματοποιούνται ιατρικοί έλεγχοι στους κρατούμενους. 

Κύριο μέλημα της διοίκησης είναι να κρατήσει την πανώλη και τις άλλες επιδημικές 

ασθένειες εκτός Κρήτης μέσα από τον αποκλεισμό πλοίων και επιβατών στις καραντίνες, 

δημιουργώντας έτσι μια νέα «φυλακή», παρά να διενεργεί συστηματοποιημένους ιατρικούς 

ελέγχους στους κατοίκους, πολλώ δε μάλλον, στους φυλακισμένους.
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Κεφάλαιο 4: Προστασία από την αρρώστια και πολιτική κοινωνικής πρόνοιας: 

έλεγχος και επιτήρηση της υγείας του πληθυσμού, κρατική φιλανθρωπία 

1. Εξηγώντας το ανεξήγητο: κλίμα, μιάσματα και η άρθρωση ενός πρώτου επιστημονικού 

δημόσιου λόγου 

Η ιστορία των επιδημιών, με έμφαση στην πανώλη, έχει ξεκινήσει να προκαλεί το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στο οθωμανικό παράδειγμα μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ η 

ασθένεια της πανώλης έχει συνειδησιακά συνδεθεί με την μεσαιωνική ιστορία της Ευρώπης, 

η ιστορική ανάλυση της ασθένειας και των επιδημιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

αποτελούσε λίγο πολύ μέχρι τη δεκαετία του 1980 terra incognita. Από την άλλη πλευρά, κάθε 

φορά που γίνεται λόγος για τις ασθένειες στην οθωμανική επικράτεια, είναι συχνό φαινόμενο 

να αναπαράγονται εν πολλοίς στις αφηγήσεις των περιηγητών, αλλά και στην εν γένει 

ιστοριογραφία, γενικεύσεις και στερεότυπα αναφορικά με τη στάση των Οθωμανών και 

γενικότερα των μουσουλμάνων απέναντι στην αρρώστια. Πιο συγκεκριμένα, έχει κατά 

καιρούς υποστηριχτεί, ότι οι Οθωμανοί, επηρεασμένοι από τις διδαχές του ισλάμ 

αναφορικά με το προδιαγεγραμμένο τέλος κάθε πιστού, παραμένουν στη διαχρονία 

απαθείς, παθητικοί, άβουλοι παρατηρητές της εκδήλωσης και εξάπλωσης μιας ασθένειας.  

 Οι διαπιστώσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τους δυτικούς περιηγητές και έχουν 

ως βάση μια οριενταλιστικού τύπου διχοτομική θεώρηση του κόσμου, στο ένα σημείο του 

οποίου βρίσκεται η πολιτισμένη, «υγιής» και προοδευτική Δύση και στο άλλο η 

«απολίτιστη», «άρρωστη» και καθυστερημένη Ανατολή. Από την άλλη, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως η οθωμανική κοινωνία και το 

οθωμανικό κράτος πράγματι δεν αντιμετώπισαν την πανώλη και άλλες επιδημικές ασθένειες 

με την ίδια ένταση που το έκανε η χριστιανική Ευρώπη της περιόδου από τον 17ο ως τις 

πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η γένεση και διαιώνιση αυτής της διχοτομίας ωστόσο 

συνδέεται και με την αντίληψη που για αιώνες κυριαρχούσε στον ευρωπαϊκό χώρο, ότι 

δηλαδή η πανώλη συνιστά έναν «ξένο» εισβολέα, ο οποίος προέρχεται σχεδόν πάντοτε από 

την Ανατολή.543 Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με την κυριαρχία της θεωρίας της 

                                                             
543 Για τους περισσότερους Ευρωπαίους η Αίγυπτος αποτελεί το λίκνο της πανώλης, παρά το γεγονός ότι η 
ασθένεια έφτανε διαχρονικά στην Αίγυπτο είτε από τα λιμάνια της χώρας στη βόρειά της πλευρά είτε δια της 
νότιας οδού του Σουδάν. Η Αίγυπτος είχε τόσο πολύ ταυτιστεί με τα ξεσπάσματα της πανώλης που ακόμα 
και για τους ίδιους τους κατοίκους της φαίνεται ότι αυτή είχε καταστεί ενδημική αρρώστια, κατεξοχήν 
συνδεδεμένη με τη χώρα με έναν φυσικό τρόπο, όπως οι πλημμύρες του Νείλου, η ξηρασία και ο λιμός. Βλ. 
A. Mikhail, “Plague and Environment in Late Ottoman Egypt”, στο Water on Sand: Environmental Histories of 
the Middle East and North Africa, επιμ. A. Mikhail, Οξφόρδη 2013, 114-115. Κατά τον Αγιαλόν, οι Οθωμανοί 
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μεταδοτικότητας544 της πανώλης, παγιώθηκε η πεποίθηση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν 

να οχυρώνονται απέναντι στις απειλητικές επιδημίες της Ανατολής και να τις αντιμετωπίζουν 

με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τις ελάχιστες 

πληροφορίες που έχουμε για το ξέσπασμα επιδημιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από 

τους οθωμανούς χρονικογράφους, έχουμε πληθώρα αναφορών για το ίδιο ζήτημα από 

ευρωπαίους διπλωμάτες και περιηγητές, οι οποίοι αναπαράγουν τις ίδιες τυποποιημένες 

αντιλήψεις περί παθητικότητας και στωικής αντιμετώπισης της ασθένειας από τους 

μουσουλμάνους. 

 Ο Οζιέ Ζιζλέν ντε Μπουσμπέκ, πρεσβευτής των Αψβούργων στην 

Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 16ου αιώνα, αναφέρει ότι οι Οθωμανοί πιστεύουν ότι η 

μέρα και ο τρόπος του θανάτου τους είναι προδιαγεγραμμένοι από την θεία βούληση, 

γεγονός που τους καθιστά αδρανείς απέναντι στην πανώλη, την οποία αντιμετωπίζουν με 

αδιαφορία, καθώς, αν πρόκειται να πεθάνουν από αυτήν, τότε σίγουρα θα είναι το θέλημα 

του Θεού.545 Οι στερεότυπες αντιλήψεις των Ευρωπαίων για την παθητικότητα των 

μουσουλμάνων απέναντι στην πανώλη και τις άλλες αρρώστιες επικεντρώνονται, όπως 

προαναφέραμε, στην δημιουργία μιας εικόνας τουλάχιστον καθυστερημένης, αν όχι κάτι 

χονδροειδώς χειρότερο, Ανατολής. Είναι βέβαια λογικό ότι όσο μειώνεται ηθικά και 

                                                                                                                                                                               
αντιμετώπιζαν την ασθένεια ακριβώς όπως αντιμετώπιζαν τα φυσικά φαινόμενα αυτά, όπως τους λιμούς, τις 
βροχές, τη ξηρασία και τις πλημμύρες: η τακτικότητα της εμφάνισης της πανώλης στην αυτοκρατορία έκανε 
τους Οθωμανούς να πιστέψουν ότι έπρεπε να ζήσουν με αυτή, αφού ο θάνατος στην οθωμανική επικράτεια 
θεωρούνταν αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης και o κόσμος των νεκρών άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κόσμο 
των ζωντανών. Βλ. Y. Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire: Plague, Famine and Other Misfortunes, 
Κέιμπριτζ 2015, 85. Αυτή την προσέγγιση είχε διατυπώσει και η Μίριαμ Σέφερ Μόσενσον αναφορικά με το 
πώς αντιμετωπιζόταν η πανώλη στην Οθωμανική Παλαιστίνη. Κατά τη Σέφερ Μόσενσον, η πανώλη ήταν μία 
ακόμα «συμφορά» που ερχόταν να προστεθεί σε σεισμούς, λιμούς, ξηρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα 
που συχνά έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή. Οι κάτοικοι δεν εκπλήσσονταν από την επιδημία και η 
στάση αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μοιρολατρία. Βλ. M. Shefer-Mossensohn, “Communicable Disease 
in Ottoman Palestine: Local Thoughts and Actions”, Korot, 21 (2012), 19-49. Κατά τη Νουκχέτ Βαρλίκ, ο 
16ος αιώνας είναι το σημείο όπου η πανώλη ουσιαστικά παύει να θεωρείται ξένη για τους Οθωμανούς και 
υιοθετείται ως ενδημική στη συνείδηση και τη νοοτροπία τους, σηματοδοτώντας έτσι μια διαδικασία 
αποδοχής της πανώλης ως «ντόπιας». Το γεγονός αυτό είχε αντίκτυπο και στις αναφορές της πανώλης στα 
κείμενα των οθωμανών χρονικογράφων. Βλ. Ν. Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean 
World: The Ottoman Experience, 1347-1600, Κέιμπριτζ 2015, 217. 
544 Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πανώλη διακρίνεται 
σε τρία είδη: τη βουβωνική, τη σηψαιμική και την πνευμονική. Η βουβωνική πανώλη μεταδίδεται στους 
ανθρώπους από τα δαγκώματα μικρών θηλαστικών (αρουραίων) ή των ψύλλων τους. Η σηψαιμική πανώλη 
μεταδίδεται στον άνθρωπο από δαγκώματα ψύλλων, αλλά και με απευθείας επαφή με μολυσμένη ύλη μέσω 
κάποιας πληγής ή αμυχής. Η πανώλη στην πνευμονική της μορφή είναι σπάνια μεν, αλλά ιδιαίτερα επιθετική 
και μεταδοτική, μπορεί δε να μεταδοθεί από τη στενή ή απλά κοινωνική επαφή ανθρώπων. Βλ. 
http://www.who.int/csr/disease/plague/en/ (προσπέλαση: 14-2-2017). 
545 Ο Μπουσμπέκ ενδεχομένως να είναι και κλονισμένος από τον θάνατο του γιατρού του Γουίλιαμ, ο οποίος 
εξέτασε έναν πανωλόβλητο ασθενή χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Κατά τον Μπουσμπέκ, 
ο γιατρός ήταν υποστηριχτής της «αιρετικής» άποψης ότι κάθε φορά που υπάρχει ξέσπασμα πανώλης υπάρχει 
περισσότερος πανικός παρά πραγματικός κίνδυνος. Κατά τη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, επιβεβαιώθηκε 
η αντίληψη περί μεταδοτικότητας της ασθένειας. Μπορούμε να εικάσουμε πως επρόκειτο για κρούσμα 
πνευμονικής πανώλης. Βλ. The Turkish Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, Imperial Ambassador at Constantinople, 
1554-1562: Translated from the Latin of the Elzevir Edition of 1663, Μπατόν Ρουζ 2005, 184, 189.  
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πνευματικά ο κόσμος του «άλλου», τόσο εξυψώνεται ο κόσμος του «εμείς». Κατά συνέπεια, η 

Ευρώπη παρουσιάζεται ως προοδευτική, απαλλαγμένη από τη θρησκευτική μοιρολατρία και 

πρωτοπόρος των τεχνολογικών και ιατρικών επιτευγμάτων, ενώ οι Οθωμανοί αναμένουν 

αδιάφορα τον αναπόφευκτο θάνατό τους από την πανώλη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι όλη αυτή η υπερπαραγωγή οριενταλιστικών στερεοτύπων βασίζεται -και αυτό είναι πολύ 

σημαντικό- στις απόλυτα παγιωμένες και εν μέρει εσφαλμένες θεωρίες της εποχής. Για 

παράδειγμα, όπως αναφέραμε ήδη, ήταν παγιωμένη η αντίληψη ότι η πανώλη είναι 

μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σε αυτή την αρχή εξάλλου στηρίχτηκε όλο το 

δίκτυο προστασίας των ευρωπαϊκών πόλεων και λιμανιών, το οποίο είχε ως βάση τη 

λειτουργία λοιμοκαθαρτηρίων και καραντινών και ξεκίνησε να συστήνεται στη Δύση κατά 

τον 17ο αιώνα. Και είναι αυτή ακριβώς η θεωρία της μετάδοσης στην οποία ο αρχίατρος του 

Μεχμέτ Αλί Κλοτ Μπέι αντιτίθεται, αναφέροντας στο μνημειώδες έργο του για την Αίγυπτο 

ότι ο ισχυρισμός περί γελοίου φαταλισμού των μουσουλμάνων απέναντι στις επιδημίες είναι 

εσφαλμένος: οι μουσουλμάνοι δεν απέφευγαν την επαφή με τους πανωλόβλητους, όχι λόγω 

μοιρολατρίας τους, αλλά επειδή η ασθένεια δεν είναι μεταδοτική.546  

 Από την άλλη πλευρά, η σχέση ανάμεσα στο κλίμα και τις επιδημίες είναι 

αδιάρρηκτη, αφού για αιώνες κυριαρχούσε η μιασματική θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι 

αρρώστιες προκαλούνται και μεταδίδονται από τον βρόμικο, ανθυγιεινό και μολυσμένο 

αέρα που επικρατεί σε χώρους όπως τα έλη και τα νεκροταφεία.547 Και υπό το πρίσμα αυτό 

οι Οθωμανοί παρουσιάζονταν ως οπισθοδρομικοί, αφού δεν επέλεγαν τη φυγή από ένα 

ανθυγιεινό μέρος με «κακό», δηλητηριασμένο από πανώλη αέρα, όπως έκαναν οι κάτοικοι 

των ευρωπαϊκών χωρών. Ο Πολ Ρικό, διπλωμάτης του 17ου αιώνα και προσωπικός 

γραμματέας του βρετανού πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Χένιατζ Φιντς, αναφέρει ότι 

το μουσουλμανικό δόγμα δεν επιτρέπει στους Οθωμανούς να φύγουν από ένα μέρος που 

μαστίζεται από την πανώλη, αφού ο Θεός επιβάλλει τη μοίρα στους ανθρώπους. Και ενώ 

βλέπουν τους χριστιανούς να φεύγουν από τα μολυσμένα μέρη αναζητώντας καλύτερο αέρα, 

γλιτώνοντας έτσι από τη συμφορά, οι ίδιοι χάνουν ολόκληρες πόλεις από τα ξεσπάσματα 

                                                             
546 Στο σημείο αυτό ενδεχομένως ο Κλοτ Μπέι να επιθυμεί περισσότερο να δικαιολογήσει αυτή τη στάση, 
επιβεβαιώνοντας τις δικές του πεποιθήσεις έχοντας προφανώς υπόψη μόνο περιστατικά από τις μη 
μεταδοτικές μορφές της νόσου. Βλ. Α. Β. Clot-Bey, Aperçu général, τ. 2, 349-350. 
547 Πέρα από τη μιασματική θεωρία, και η σύγχρονη έρευνα έχει καταδείξει την σχέση ανάμεσα στα φυσικά 
φαινόμενα και τις επιδημίες. Ο Μίχαϊλ καταδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στις πλημμύρες του Νείλου και στα 
ξεσπάσματα πανώλης, που προκαλούνται από τα εκατοντάδες ποντίκια που, ως άριστοι κολυμβητές, 
μετακινούνται προς τις στέγες των σπιτιών, αναζητώντας στεγνά καταφύγια. Βλ. Mikhail, “Plague and 
Environment in Late Ottoman Egypt”, 116-117. 



182 
 

της πανώλης.548 Το οριενταλιστικό αφήγημα περί των θρησκόληπτων, καθυστερημένων 

μουσουλμάνων συνεχίζεται στη μακρά διάρκεια και παραμένει ισχυρό και κατά τον 19ο 

αιώνα. Ο γάλλος γιατρός Μπρεγιέ είχε εγκατασταθεί αρκετά χρόνια στην 

Κωνσταντινούπολη κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα και είχε μελετήσει -ανάμεσα σε 

άλλα- και την πανώλη, ενώ οι περιγραφές του από περιστατικά και ασθενείς παρουσιάζουν 

αρκετό ενδιαφέρον. Κατά τον Μπρεγιέ, ενώ οι μη μουσουλμάνοι της οθωμανικής 

πρωτεύουσας λίγο πολύ έπαιρναν προστατευτικά μέτρα κατά της πανώλης, οι μουσουλμάνοι 

θεωρούσαν τα μέτρα αυτά όχι απλά άχρηστα και γελοία, αλλά και εγκληματικά.549 Οι 

διηγήσεις του Πουκβίλ από τις πόλεις της Ηπείρου αναπαράγουν τα ίδια στερεότυπα: κατά 

την περιήγησή του στους Φιλιάτες, ο Πουκβίλ ήταν επιφορτισμένος από τον Αλί Πασά των 

Ιωαννίνων, ο οποίος παρεμπιπτόντως είχε προχωρήσει στη σύσταση ενός εκτεταμένου 

δικτύου προστασίας από την πανώλη,550 με το καθήκον να οργανώσει μέτρα για την 

αντιμετώπιση της θανατηφόρας ασθένειας. Η αντίδραση από φανατικούς θρησκόληπτους 

στο άκουσμα των μέτρων ήταν άμεση: φυλαχτείτε αδέρφια και μην ακούτε αυτόν τον χριστιανό. 

Καμία καινοτομία. Αφήστε στους Φράγκους τις συνήθειές τους. Η πανούκλα ήρθε από τον Θεό, ο 

οποίος ορίζει όλα τα τεκταινόμενα αυτού του κόσμου. Αν θέλετε να περιορίσετε αυτή τη διαδικασία, 

αντιτίθεστε στη Θεία Βούληση. Ο Πουκβίλ αναπαράγει την αντίληψη για την ανόητη 

θρησκοληψία των μουσουλμάνων, ενώ έμμεσα από την όλη του αφήγηση υπογραμμίζεται η 

ανωτερότητα των Ευρωπαίων. Τελικά, όπως ήταν αναμενόμενο, οι «αφελείς» κάτοικοι της 

πόλης ούτε έφυγαν από αυτή ούτε δέχτηκαν τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας και η 

πανώλη θέρισε την κωμόπολη και δεν σταμάτησε παρά μόνο όταν δεν υπήρχαν άλλα θύματα να 

κατασπαράξει.551 Ο ίδιος ο Πουκβίλ, σχεδόν ειρωνικά, θεωρεί γελοίους τους ισχυρισμούς 

ορισμένων ότι για τις επιδημίες ευθύνονται έντομα, νεκρά ζώα και πλημμύρες. Θεωρεί ότι 

αυτή η θεώρηση ανήκει στην ίδια κατηγορία με τις μεταφυσικές αντιλήψεις χριστιανών και 

μουσουλμάνων, σύμφωνα με τις οποίες η πανώλη οφείλεται σε κακοδαιμονία ή στη θεία 

τιμωρία, ενώ ο ίδιος μένει πιστός στα πιστεύω του Ιπποκράτη και θεωρεί ότι, όπως όλες οι 

επιδημίες, έτσι και η πανώλη μεταδίδεται με τον κακό, μολυσμένο αέρα.552 

                                                             
548 P. Rycaut, The Present State of the Ottoman Empire: Containing the Maxims of the Turkish Politie, the Most 
Material Points of the Mahometan Religion, their Sects and Heresies, their Convents and Religious Votaries, their Military 
Discipline, Λονδίνο 1670, 116. 
549 A. Brayer, Neuf années à Constantinople, observations sur la topographie de cette capitale, l’hygiène et les mœurs de ses 
habitants, l’islamisme et son influence: la peste, ses causes, ses variétés, sa marche et son traitement, la non-contagion de cette 
maladie, les quarantines et les lazarets, τ. 2, Παρίσι 1836, 64. 
550 Κ. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης: εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας, 
Ηράκλειο 1995, 259-260. 
551 F. C. H. L. Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ. 2, Παρίσι 1826, 115-117. 
552 F. C. H. L. Pouqueville, Voyage en Morée, à Constantinople et en Albanie, τ. 1, 402-408. 
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Άλλες φορές οι αναφορές των περιηγητών παρεκκλίνουν λίγο από τον κανόνα των 

αυστηρών στερεοτύπων. Ο Ολιβιέ επισκέπτεται μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

ανάμεσα στα οποία και την Κρήτη, στα τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα. Παρά το γεγονός 

ότι αναπαράγει την αντίληψη περί μοιρολατρικής αδιαφορίας των Οθωμανών απέναντι στην 

εξάπλωση των επιδημιών, παραδέχεται ότι οι μουσουλμάνοι της Κρήτης έχουν αναπτύξει 

ένα είδος υποτυπώδους απομόνωσης πλοίων τα οποία προέρχονται από ύποπτες για 

εμφάνιση πανώλης περιοχές. Το εγχείρημα ωστόσο αυτό, κατά τον Ολιβιέ, είναι 

καταδικασμένο σε αποτυχία, αφού, παρά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών, είναι 

αδύνατον να καταφέρουν να υποβάλουν σε υγειονομική κάθαρση ένα πολεμικό πλοίο του 

σουλτάνου όταν προσεγγίζει τα λιμάνια του νησιού.553 Κατά τον Ζίμπερ, όταν εμφανίστηκε 

η πανώλη το 1817 στο δυτικό τμήμα της Κρήτης, οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδο των 

χωρικών στα Χανιά, όπου μετέβαιναν για να πουλήσουν την αγροτική τους πραμάτεια, 

ωστόσο το μόνο που κατάφεραν με τον τρόπο αυτό, όπως είναι άλλωστε φυσικό, ήταν η 

καθυστέρηση της εισόδου της πανούκλας στην πόλη. Από τις αφηγήσεις πάντως του 

αυστριακού γιατρού γίνεται αντιληπτό ότι ο ίδιος φοβόταν περισσότερο την πανώλη από 

ό,τι οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού. Προφανώς υποστηριχτής της ιδέας της 

μεταδοτικότητας της πανώλης από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω απλής κοινωνικής επαφής, ο 

Ζίμπερ τρομοκρατήθηκε όταν κατάλαβε ότι ένας ασθενής που επισκέφτηκε δεν είχε κολικό, 

όπως σκοπίμως τον είχαν ενημερώσει για να τον πείσουν να τον επισκεφτεί, αλλά πανώλη.554  

 Η αντίδραση των φανατικών θρησκόληπτων555 στις διακηρύξεις ή το άκουσμα των 

μέτρων εναντίον της πανώλης κατά τον 19ο αιώνα συνιστά μια ακόμα αιτία για την παγίωση 

                                                             
553 G. A. Olivier, Voyage dans l’Empire othoman, l’Égypte et la Perse: fait par ordre de Gouvernement, pendant les six 
premières années de la République, τ. 2, Παρίσι 1800, 364-365. 
554 Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 81. 
555 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθένειες δεν είναι οι μόνες που αποδίδονται από τους κάθε λογής 
θρησκόληπτους σε υπερκόσμιες ενέργειες. Άλλες φορές μετεωρολογικά και άλλα φυσικά ή μη φαινόμενα, 
όπως οι λιμοί και οι πυρκαγιές είτε τρομάζουν τον πληθυσμό είτε θεωρούνται από χριστιανούς, 
μουσουλμάνους και εβραίους υπερκόσμιοι οιωνοί επιδημιών, σεισμών και άλλων συμφορών. Τον Δεκέμβριο 
του 1683 η καταρρακτώδης βροχή που καταστρέφει υδραγωγείο πηγής του Χάνδακα χαρακτηρίζεται θεία 
βουλή. Βλ. Ν. Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 2, 222. Η μεγάλη πλημμύρα στην Στενήμαχο (σημερινό 
Ασένοφγραντ), κοντά στη Φιλιππούπολη, το 1753 αποδόθηκε σε θέλημα του Θεού, ενώ πλημμύρες στο Άγιο 
Όρος το 1820 εξηγήθηκαν από χρονικογράφο μοναχό ως θεήλατος οργή, που τιμωρεί τις «αμαρτίες μας». 
Άλλες φορές λιγότερο συνηθισμένα φυσικά φαινόμενα εκλαμβάνονται ως οιωνοί ή θεϊκά σημάδια, όπως στην 
περίπτωση της εμφάνισης ενός περίεργου φαινομένου στον ουρανό πριν από τον σεισμό της Σμύρνης το  1739 
ή την εμφάνιση μιας λάμψης στον ουρανό του Αγίου Όρους μετά τον σεισμό του 1779· F. Evangelatou-
Notara, “Earthquakes and Other Natural Disasters from Minor Greek Sources (14th-19th Centuries)”, στο 
Natural Disasters in the Ottoman Empire, επιμ. E. Zachariadou, Ρέθυμνο 1999, 117. Για τον μεγάλο λιμό του 
1594 ο χρονικογράφος και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων Σελανικί αναφέρει ότι ο κόσμος με κραυγές 
ζητούσε συγχώρεση από τον Θεό, ικετεύοντάς τον για βροχή, ενώ, όταν ένας κομήτης εμφανίστηκε στον 
ουρανό της πρωτεύουσας, ο κόσμος γέμισε τρόμο θεωρώντας το γεγονός προάγγελο συμφοράς και συνέχισε 
να προσεύχεται με μεγαλύτερη ένταση. Βλ. S. White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman 
Empire, Κέιμπριτζ 2011, 154-155. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, η πανώλη ήταν μία 
ακόμα «συμφορά» ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρέαζαν τη 
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της τυποποιημένης εικόνας του αδιάφορου απέναντι στην ασθένεια μουσουλμάνου. H 

Νουράν Γιλντιρίμ υποστηρίζει ότι από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας των καραντινών 

στην οθωμανική επικράτεια οι μουσουλμάνοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι το γεγονός ότι 

πολλοί γιατροί που είχαν διοριστεί σε αυτές, ήταν μη μουσουλμάνοι. Παράλληλα, μας 

πληροφορεί για διάφορες αντιδράσεις φανατικών θρησκόληπτων απέναντι στις καραντίνες. 

Τον Αύγουστο του 1840 στην Αμάσεια μια ομάδα ανθρώπων, απαρτιζόμενη από κατοίκους 

και μέλη του τοπικού συμβουλίου, σκότωσαν τον γιατρό στα πλαίσια της διαμαρτυρίας των 

ουλεμά της πόλης ενάντια στο εγχείρημα οργάνωσης ενός δικτύου καραντινών.556 Το 1838 

μια ομάδα μουσουλμάνων με επικεφαλής έναν ιμάμη και έναν μουλά προκαλούν επεισόδια 

στο Κουσάντασι, γκρεμίζουν εγκαταστάσεις της καραντίνας και επιτίθενται σε εργαζόμενους 

σε αυτήν. Το 1845 ένα καραβάνι 2.500 προσκυνητών χάνει την υπομονή του όταν 

υποχρεώνεται να περάσει από την καραντίνα στα Άδανα και λεηλατεί τις εγκαταστάσεις του, 

ενώ ένας τοπικός μουφτής εκδίδει φετβά κατά τον οποίο η καραντίνα είναι αχρείαστη και με 

ντελάληδες ενημερώνει τους κατοίκους, πυροδοτώντας την όλη κατάσταση. Το 1848 στο 

Γκαζίαντεπ -τότε, Αϊντάμπ- ο διευθυντής της καραντίνας προσπαθεί να κρατήσει σε αυτήν 

την σύζυγο ενός θύματος της πανώλης από το γειτονικό Χαλέπι, που την περίοδο αυτή 

μαστιζόταν από μια τέτοια επιδημία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις σε 

θρησκευόμενους που επιτέθηκαν στην καραντίνα προκαλώντας ζημιές, ενώ μετά βίας 

σώθηκε από το λιντσάρισμα ο επικεφαλής της.557 Σε μια κοινωνία που έχει γαλουχηθεί για 

αιώνες με την πεποίθηση περί ανωτερότητας των μουσουλμάνων απέναντι σε όλους τους 

υπόλοιπους, είναι μάλλον αδύνατον για έναν αδαή θρησκόληπτο να εμπιστευτεί έναν 

«άπιστο» ειδικό, ο οποίος παρέχει παράξενα φάρμακα ή εμβολιάζει τα παιδιά με άγνωστες 

ουσίες. 

 H παγίωση της αντίληψης περί μοιρολατρικής παθητικότητας των Οθωμανών και 

ειδικά των μουσουλμάνων τροφοδοτήθηκε και από την αναμφίβολη καθυστέρηση των 

Οθωμανών συνολικά αναφορικά με τη λήψη συστηματικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 

ασθενειών. Κατά τον Γούιντερ, ενώ η πανώλη ξεσπούσε στην Αίγυπτο συχνά και είχε ως 

αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους, η κυρίαρχη αντίδραση των κατοίκων απέναντί της ήταν μία: 

η προσευχή. Κανένα πρακτικό μέτρο εναντίον των επιδημιών δεν λαμβανόταν από τις 

                                                                                                                                                                               
σφοδρότητα της εκδήλωσής της, εξαιτίας π.χ. του υποσιτισμού και των γενικότερων κακών συνθηκών 
διαβίωσης, και παράλληλα ενίσχυαν την πεποίθηση ότι όλα αυτά τα «κακά» προέρχονται από τον Θεό. Βλ. D. 
Panzac, La peste dans l’Empire ottoman, 1700-1850, Λουβέν 1985, 29-54. 
556 Την πληροφορία για το γεγονός της Αμάσειας τη δίνει και ο Ιναλτζίκ. Βλ. H. İnalcık, “Tanzimat’ın 
Uygulanması ve Sosyal Tepkileri”, στο Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, επιμ. H. İnalcık και Μ. 
Seyitdanlıoğlu, Άγκυρα 2006, 120. 
557 N. Yıldırım, “Karantina İstemezük: Osmanlı Coğrafyasında Karantina Ulgulamalarına İsyanlar”, 
Toplumsal Tarih, 150 (2006), 21-23. 
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αρχές, ενώ η άγνοια και οι προκαταλήψεις επισκίαζαν κάθε προσπάθεια προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Η μόνη ενέργεια που φαίνεται να έλαβε χώρα για την προφύλαξη της δημόσιας 

υγείας ήταν το 1524, όταν διατάχθηκε να θανατωθούν και να κρεμαστούν όλα τα σκυλιά του 

Καΐρου, όπως εξάλλου είχε γίνει και στην οθωμανική πρωτεύουσα. Και αυτή η ενέργεια 

ωστόσο δεν φαίνεται να αποφασίστηκε επειδή το ζώο αυτό θεωρήθηκε ξενιστής ή φορέας 

της πανώλης, αλλά διατάχθηκε μάλλον για να «τρομάξουν» οι αρχές με την πράξη αυτή την 

αρρώστια.558   

 Ο Ντολς, στη μελέτη του για την πανώλη στην Αίγυπτο και τη Συρία, διακρίνει 

τρεις αξιωματικές αρχές στις οποίες βασίζεται η θρησκευτική οπτική απέναντι στις 

αρρώστιες: πρώτον, ότι η νόσος δεν ήταν μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεύτερον, 

ότι οι μουσουλμάνοι δε μετακινούνταν από περιοχές με πανώλη. Και τρίτον, ότι η νόσος 

συνιστούσε μια θεία τιμωρία για τους άπιστους, αλλά και μια ευκαιρία για «μαρτύριο» των 

πιστών.559 Κατά τον ΜακΝίλ, η στάση των μουσουλμάνων απέναντι στις επιδημίες ήταν 

παθητική. Κατά τον 16ο αιώνα, όταν στον ευρωπαϊκό χώρο ξεκίνησαν να συστήνονται οι 

καραντίνες, αλλά και άλλες προστατευτικές απέναντι στην εξάπλωση των επιδημιών τεχνικές, 

οι μουσουλμάνοι έκριναν τις πρακτικές αυτές περιφρονητικά ως μια προσπάθεια αποφυγής 

του θελήματος του Θεού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανάμεσά τους πολλά περισσότερα 

θύματα από ό,τι στις περιοχές όπου εφαρμόζονταν υγειονομικά μέτρα.560  

 Και ο Ντανιέλ Πανζάκ, στο πρωτοπόρο έργο του για την πανώλη στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, αναφέρει ότι η στάση των μουσουλμάνων απέναντι στην επιδημία γενικά και 

την πανώλη ειδικά καθορίζεται από τις επιταγές της ισλαμικής θρησκείας. Κατά τον Πανζάκ 

ωστόσο, και οι μη μουσουλμάνοι της αυτοκρατορίας ανάγουν τις επιδημίες σε υπερκόσμιες 

εσχατολογικές τιμωρίες.561 Σε άλλο του έργο επισημαίνει επίσης πως, ενώ οι μουσουλμάνοι, 

                                                             
558 M. Winter, Egyptian Society under Ottoman Rule, 1517-1798, 229-230. Άλλες φορές τα ίδια τα ζώα 
θεωρούνται υπαίτια εκδήλωσης επιδημιών. Σκυλιά και γάτες ενοχοποιήθηκαν στο ξέσπασμα του Μαύρου 
Θανάτου στην Ευρώπη, ενώ και ο Ρικό κάνει λόγο για την ύπαρξη άθλιων, ψωριάρικων σκύλων στους δρόμους 
της οθωμανικής πρωτεύουσας, τα οποία συχνά αναπαράγουν την πανώλη στις «τουρκικές» πόλεις. Βλ. Rycaut, 
The Present State of the Ottoman Empire, 167. Άλλες φορές τα ψόφια ζώα έχουν θεωρηθεί υπαίτια του κακού 
αέρα. Ο γάλλος χειρουργός Λαρέ, μέλος της αποστολής του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, απέδιδε την πανώλη 
στους καυτούς νότιους ανέμους, που κάνουν την ατμόσφαιρα υγρή και ζεστή στην αιγυπτιακή ύπαιθρο, σε 
συνδυασμό με τις κακές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά και τη δυσωδία που αποπνέουν τα ψοφίμια 
των σκυλιών στους δρόμους του Καΐρου. Βλ. D. J. Larrey, Mémoires de chirurgie militaire et campagnes, τ. 1, 
Παρίσι 1812, 328-329. Ο Μπάουρινγκ αναφέρει περιστατικά ξεσπάσματος πανώλης στην Αίγυπτο, που 
θεωρήθηκε ότι ξεκίνησαν από πουλιά ή γάτες. Βλ. Bowring, Report on Egypt and Candia, 211-212. 
559 Σχετικά με τη φυγή από μια πανωλόβλητη περιοχή, ο Ντολς θεωρεί ότι η πράξη αυτή συνιστούσε μια 
κίνηση αντίθετη στις κοινωνικές συμβάσεις της μουσουλμανικής κοινωνίας. Παρόλα αυτά, διαπίστωσε ότι 
ορισμένοι, ανάμεσα στους οποίους και μαμελούκοι σουλτάνοι στην Αίγυπτο κατά τον 14ο και 15ο αιώνα, 
εγκατέλειπαν το Κάιρο όταν ξεσπούσε η επιδημία. M. Dols, The Black Death in the Middle East, Πρίνστον 
1977, 109-121. Οι θέσεις αυτές προέρχονται από τα ίδια τα γνωμικά του προφήτη (χαντίθ). Βλ. W. McNeill, 
Plagues and Peoples, Νέα Υόρκη 1976, 166-167.  
560 Ό.π., 166-168. 
561 Panzac, La peste dans l’Empire Ottoman, 286-287, 295-299. 
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θεωρώντας ότι η πανώλη έρχεται απευθείας από τον Θεό, κρίνουν ανώφελη οποιαδήποτε 

προσπάθεια προστασίας ή αποφυγής της επιδημίας, οι Φράγκοι της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας μάλλον επιλέγουν τη φυγή από τη βληθείσα πόλη, όπως στα Χανιά το 1728, 

όταν η επιδημία είναι τόσο ισχυρή που κάνει τον γάλλο πρόξενο να σχεδιάζει να βρει 

καταφύγιο σε κάποιο τοπικό μοναστήρι.562 Είναι ο Πανζάκ επίσης που αναφέρει ότι κατά 

τον 19ο αιώνα η εισαγωγή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία νέων τεχνικών ως προς την 

αντιμετώπιση της αρρώστιας, όπως οι καραντίνες και οι υγειονομικοί κανονισμοί, έβαλε 

τέλος στη μοιρολατρική στάση των μουσουλμάνων απέναντι στις ασθένειες και στις 

επιδημίες, συμβιβάζοντας τον ισλαμικό νόμο με την σύγχρονη ιατρική επιστήμη.563 

 Ο Λάουρι, από την πλευρά του, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό τον Πανζάκ, αλλά 

υιοθετώντας και μια κάπως απλουστευτική οριενταλιστική προσέγγιση, θεωρεί πως από το 

1517, μετά την κατάκτηση των αραβικών εδαφών από τους Οθωμανούς, επιβλήθηκε 

σταδιακά μια αυστηρότερη εκδοχή του ισλάμ, γεγονός που είχε άμεσες επιπτώσεις και στο 

πώς αντιλαμβάνονταν οι Οθωμανοί την έννοια της προστασίας από τις αρρώστιες. Έτσι, ενώ 

οι πρώτοι Οθωμανοί έδειχναν ρεαλιστική διάθεση επιβίωσης και ένστικτο αυτοσυντήρησης, 

από τον 16ο αιώνα παγιώνεται μια νοοτροπία άνευ όρων παράδοσης σε νόσους και 

επιδημίες.564 Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολη υπόθεση να αποσυσχετιστούν οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και η στάση των πιστών απέναντι στις επιδημίες στο οθωμανικό 

πλαίσιο, είτε αυτή αφορά τους μουσουλμάνους της αυτοκρατορίας είτε τους χριστιανούς είτε 

τους εβραίους. Η παραδοσιακή οθωμανική ιατρική σκέψη δεν βασιζόταν προφανώς στις 

νεότερες και σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις ως προς την αιτιολογία μιας 

«συμφοράς» και κατέτασσε πολλές φορές τις αρρώστιες, αλλά και τις φυσικές καταστροφές -

σεισμούς, λιμούς, λοιμούς, πλημμύρες, βαρυχειμωνιές- και τα αστρονομικά φαινόμενα στην 

υπερκόσμια βούληση του Θεού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η ιατρική κατατασσόταν για 

αιώνες στους κλάδους της θεολογίας στο οθωμανικό παράδειγμα.565 Με άλλα λόγια, αν και 

μπορεί κάποιος να διακρίνει μια βάση στις στερεοτυπικές αναφορές περί της μοιρολατρίας 

των μουσουλμάνων απέναντι στην ασθένεια, το πρόβλημα είναι πως επιμέρους αντιλήψεις 

και συμπεριφορές αφενός γενικεύονται και αποκτούν το χαρακτήρα απόλυτης αλήθειας, 

αφετέρου χρησιμοποιούνται για να στιγματίσουν μια κοινωνία συνολικά, ενώ παραβλέπεται 

το γεγονός ότι η πίστη στο Θεό δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόλυτη αδράνεια απέναντι 

                                                             
562 D. Panzac, Quarantines et lazarets: L’Europe et la peste d’Orient, Αιξ αν-Προβάνς 1986, 21-22. 
563 D. Panzac και B. Shoshan, “Wabā'”, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Λάιντεν 2002, τ. 11, 2-4.  
564 H. Lowry, “Pushing the Stone Uphill: The Impact of Bubonic Plague on Ottoman Urban Society in the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries”, Journal of Ottoman Studies, 23 (2003), 128-131. 
565 M. T. Gökbilgin, “Hekim-Bashi”, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 3, Λάιντεν 1986, 339-340· S. 
Gadelrab, “Medical Healers in Ottoman Egypt, 1517-1805”, Medical History, 54/3 (2010), 365-370. 
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στην ασθένεια. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι και στη χριστιανική Ευρώπη υπήρχε 

μοιρολατρία και θρησκευτικός φανατισμός,566 στοιχεία που παραβλέπονται στο βωμό της 

κατασκευής μιας αρνητικής εικόνας για το ισλάμ ως ερμηνευτικού παράγοντα για την 

οθωμανική κοινωνία.  

 Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ευρύτερης τάσης αναθεωρητισμού των 

αντιλήψεων σχετικά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν 

πως οι παραπάνω διαπιστώσεις περί παθητικής στάσης του ισλάμ απέναντι στις επιδημίες 

αποτελούν εν πολλοίς γενικεύσεις και ότι οι οθωμανικές αρχές κάθε άλλο παρά παρέμειναν 

αδρανείς απέναντι στην εμφάνιση των επιδημιών. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι 

ακόμα και οι σύγχρονες αυτές έρευνες ακουμπούν αναγκαστικά εν μέρει στις παραδοσιακές 

θεωρήσεις. Η Μπιρσέν Μπουλμούς θεωρεί πως κατά την περίοδο 1600-1800 πράγματι 

υπήρχε μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην αντιμετώπιση της ασθένειας και στην ανάπτυξη 

σχετικών τεχνικών ανάμεσα στον ευρωπαϊκό χώρο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

ωστόσο αυτό οφείλεται λιγότερο στις θρησκευτικές και ευρύτερες «πολιτιστικές» διαφορές 

και περισσότερο στην ανάπτυξη και κυριαρχία των μερκαντιλιστικών οικονομικών 

πρακτικών που επικράτησαν κυρίως στην Αγγλία, αλλά σε μικρότερο βαθμό και στη Γαλλία. 

Κατά την Μπουλμούς, η ίδρυση των καραντινών στα ευρωπαϊκά λιμάνια ήρθε ως 

επακόλουθο μιας ευρείας οικονομικής και κοινωνικής διαδικασίας που σχετίζεται με την 

κυριαρχία των χωρών αυτών στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους. Αυτή η πολιτική 

οικονομικής ανάπτυξης είχε ως προϋπόθεση ένα όσο γίνεται ασφαλέστερο εμπόριο και οι 

καραντίνες συνιστούσαν ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.567 Παράλληλα, επιχειρεί 

να αποδείξει ότι, εκτός από τους δογματικούς οθωμανούς γιατρούς που αντιμετώπιζαν τις 

αρρώστιες παθητικά, υπήρχαν άλλοι, όπως ο Μπιτλίσι και ο Χαμντάν (αμφότεροι ωστόσο 

τον 19ο αιώνα), οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τη θρησκεία με την επιστήμη, 

προάγοντας την ιδέα της ανάγκης προφύλαξης από την αρρώστια, βασισμένοι σε μια 

στοιχειώδη ρητορική που υπαγόρευε με μια λογική συνεπαγωγής ότι η δίψα σταματάει με 

το νερό, η πείνα με το φαγητό, άρα η αρρώστια με την προφύλαξη.568 

                                                             
566 Επιτομή του θρησκευτικού φανατισμού στην Ευρώπη αποτελεί το γεγονός ότι για τις μεγάλες επιδημίες 
βουβωνικής και πνευμονικής πανώλης του 14ου αιώνα υπεύθυνοι θεωρήθηκαν και οι εβραίοι, που 
κατηγορήθηκαν ότι μόλυναν με δηλητήριο πηγές και πηγάδια, προκειμένου να αφανίσουν τη χριστιανοσύνη. 
Βλ. W. Behringer, A Cultural History of Climate, Κέιμπριτζ 2010, 127. Τα ίδια τα σημάδια που προκαλούνται 
στο σώμα του ασθενή της πανώλης από τα βακτήρια που έχουν εισέλθει στο αίμα του στην Αγγλία έμειναν 
γνωστά ως σημάδια του Θεού (God’s token). Βλ. Braudel, Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός, 15ος-18ος 

αιώνας, τ. 1, Αθήνα 1995, 127. 
567 Bulmuş, Plague, Quarantines and Geopolitics, 39-40. Βλ. και Panzac, La peste dans l’Empire ottoman, 117-118. 
568 Bulmuş, Plague, Quarantines and Geopolitics, 18-19. 
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 Με μια παρόμοια λογική κατάρριψης της κλασικής αντίληψης για την αντιμετώπιση 

της πανώλης και των άλλων επιδημιών από τους Οθωμανούς, ο Γουάιτ ξεκινάει την κριτική 

του στους ιστορικούς με βάση μια μεταφραστική σύγχυση που προκαλεί σε αυτούς η χρήση 

των όρων ta'un και veba (waba') από τις οθωμανικές και τις αραβικές πηγές.569 Σύμφωνα με 

τον αμερικανό ιστορικό, ορισμένοι ερευνητές ερμήνευσαν εσφαλμένως τον όρο ta’un 

μεταφράζοντάς τον πάντοτε ως πανώλη, ενώ τόσο στις αραβικές, όσο και στις οθωμανικές 

πηγές, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενικώς την επιδημία.570 Κατά τον 

Γουάιτ, η αντίληψη ότι οι Οθωμανοί αντιμετώπιζαν τις επιδημίες στωικά έρχεται σε 

αντίθεση με τα δημογραφικά στοιχεία της αυτοκρατορίας και την αύξηση του πληθυσμού, 

ακόμα και κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, οπότε η πανώλη βρίσκεται σε έξαρση, ενώ 

παράλληλα υποστηρίζει ότι η θρησκευτική μοιρολατρία, για την οποία «κατηγορούνται» οι 

μουσουλμάνοι ως προς την αντιμετώπιση της πανώλης, ήταν εξίσου ισχυρή τόσο στους 

προγενέστερους των Οθωμανών Βυζαντινούς όσο και στον σύγχρονό τους χριστιανικό και 

εβραϊκό κόσμο.571 Τέλος, κατά τον Γουάιτ,η ιστορία των επιδημιών στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις ιστορικές και κλιματολογικές 

της πολυπλοκότητες, αφού οι μεταναστεύσεις πληθυσμών εξαιτίας ξηρασίας, σκληρών 

χειμώνων και υποσιτισμού επηρεάζουν τόσο την κοινωνική ειρήνη όσο και την ίδια 

εξάπλωση μιας επιδημίας.572 

 Κατά τον Γιαρόν Αγιαλόν, οι Οθωμανοί είχαν αναπτύξει από τον 16ο αιώνα ένα 

πρόγραμμα καθαριότητας της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι αυτό έφτανε την 

κατάσταση εκεί σε αντιστοιχία με εκείνη των ευρωπαϊκών πόλεων ή χωρίς να γνωρίζουμε αν 

παρόμοιο δίκτυο οδοκαθαριστών υπήρχε στις υπόλοιπες οθωμανικές πόλεις. Παράλληλα, 

ήδη από τον 16ο και 17ο αιώνα υπάρχουν σποραδικές αναφορές για απομονωτικές 

πρακτικές, ενώ στο δεύτερο μισό του 18ο αιώνα υιοθετήθηκε ο αποκλεισμός σε ειδικούς 

χώρους (tahaffuzhane) ταξιδιωτών και πλοίων που προέρχονται από περιοχές ύποπτες για την 

εμφάνιση πανώλης. Αν ωστόσο η καραντίνα ήταν γνωστή στους Οθωμανούς από τον 16ο 

αιώνα, για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε συστηματικά στην αυτοκρατορία παρά μόνο τον 19ο 

αιώνα, οπότε κατέστη βασικός άξονας της κρατικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία; Ο 

Αγιαλόν εντοπίζει την απάντηση σε έναν συνδυασμό από πιθανές αιτίες, ανάμεσα στις οποίες 

είναι η πάγια αντίληψη των Οθωμανών ότι η πανώλη είναι θεία τιμωρία από την οποία είναι 

                                                             
569 Οι όροι αυτοί απαντούν και στα έγγραφα αναφορικά με την υγειονομική πολιτική στην Κρήτη του 19ου 
αιώνα. 
570 Panzac και Shoshan, “Wabā”, 2. Ας σημειωθεί πως η Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ παραπέμπει όσους 
αναζητούν τον όρο ta'un στο λήμμα waba'. 
571 White, The Climate of Rebellion, 86-88. 
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μάταιο κανείς να επιχειρεί να προφυλαχτεί, η πεποίθηση ότι τα απομονωτικά μέτρα δεν 

αποδίδουν, καθώς και η ανάγκη της αυτοκρατορίας να διατηρήσει το εμπόριο της 

Μεσογείου και τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας ανεμπόδιστους από τις χρονοβόρες 

καθυστερήσεις των καραντινών.573  

 Η Νάνσυ Γκάλαχερ στη μελέτη της για τη δημόσια υγεία στην Τυνησία θεωρεί ότι η 

παγιωμένη άποψη για τη μοιρολατρία των μουσουλμάνων απέναντι στην ασθένεια ήταν 

δημιούργημα ευρωπαϊκών κύκλων μάλλον ως άλλοθι για την «φωτισμένη» αποικιοκρατία, 

που καλούνταν να κυριαρχήσει επί του μουσουλμανικού «σκοταδισμού», ενώ 

παραβλέπονταν οι ιατρικές μεταρρυθμίσεις των μπέηδων της Τυνησίας κατά τον 18ο και 19ο 

αιώνα.574 Κατά τον Ορχάν Κιλίτς από την άλλη πλευρά, η φυγή από μια περιοχή που 

πληττόταν από μια επιδημία ήταν ο πιο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης της αρρώστιας, 

όπως δείχνουν τα παραδείγματα της πανώλης τον 16ο αιώνα στην Αδριανούπολη και το 

Χάσκοβο (Χάσκιοϊ), που εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους με το ξέσπασμα της 

αρρώστιας. Το ίδιο δείχνει και το παράδειγμα του κάστρου του Ναυπλίου τον 18ο αιώνα, 

που εγκαταλείφθηκε από τη φρουρά και τις θρησκευτικές αρχές της πόλης μπροστά στο 

ενδεχόμενο της επιδημίας. Παράλληλα, εκτός από φάρμακα, ξόρκια και προσευχές, που 

χρησιμοποιούνταν για να αποκρούσουν την ασθένεια, οι Οθωμανοί εφάρμοζαν σποραδικά 

και σε τοπικό επίπεδο καραντίνες από τον 16ο αιώνα, όπως μας δείχνει το παράδειγμα της 

Χίου το 1566, όταν φυλακίστηκαν οι επιβαίνοντες ενός πλοίου που είχε προέλευση περιοχή 

με πανώλη, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η φυλάκιση αυτή είχε ως στόχο την τιμωρία 

τους ή την προστασία των κατοίκων του νησιού.575 

 Ο Κώστας Κωστής επιχειρεί να ανατρέψει την παραδοσιακή πεποίθηση για τη 

στάση των μουσουλμάνων αναφέροντας παραδείγματα είτε φυγής κατοίκων, όπως το 1813-

1814 από την πανωλόβλητη Λειβαδιά, είτε μέτρων προστασίας απέναντι στην πανούκλα, 

όπως ο αποκλεισμός του Ναυπλίου το 1739. Ο Κωστής πολύ εύστοχα υπογραμμίζει το 

πρόβλημα της στάσης απέναντι στην ασθένεια με άξονα όχι τόσο την πίστη σε μια θρησκεία 

όσο την κοινωνική του διάσταση. Ένας εύπορος ευσεβής μουσουλμάνος είχε τη δυνατότητα 

να φύγει με την οικογένειά του από μια πόλη που απειλείται από την πανώλη, ενώ για τους 

                                                                                                                                                                               
572 S. White, “Rethinking Disease in Ottoman History”, International Journal of Middle East Studies, 42 (2010), 
549-567. 
573 Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire, 58, 83-84, 183-184. Ο Ρόμπαρτς τοποθετεί τη λειτουργία 
των tahaffuzhane στις αρχές του 19ου αιώνα. Μάλιστα, όταν το 1838 υιοθετήθηκε το σύστημα των καραντινών 
στα οθωμανικά λιμάνια, διατάχτηκε αυτές να συσταθούν στα μέρη όπου υπήρχαν ήδη tahaffuzhane. Βλ. A. 
Robarts, Migration and Disease in the Black Sea Region: Ottoman-Russian Relations in the Late Eighteenth and Early 
Nineteenth Centuries, Λονδίνο 2017, 117 
574 N. E. Gallagher, Medicine and Power in Tunisia, 1780-1900, Κέιμπριτζ 1983, 100-101. 
575 O. Kılıç, Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklar, Ελαζίγ 
2014, 73-84. 
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φτωχούς, είτε των πόλεων είτε της υπαίθρου, η φυγή ήταν πιο δύσκολη ανεξαρτήτως των 

θεολογικών του απόψεων.576 Παράλληλα, εξετάζοντας κείμενα ορθόδοξων λογίων, αλλά και 

θεολογικά κείμενα, αποδεικνύει ότι ο δογματισμός και η μοιρολατρία αναφορικά με την 

στάση απέναντι στις επιδημίες δεν είναι επ’ ουδενί αποκλειστικότητα του ισλάμ.577  

 Ανεξαρτήτως πάντως του κατά πόσο το παραδοσιακό οθωμανικό κράτος λάμβανε ή 

όχι συστηματικά ή αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία από τις επιδημίες, η 

πραγματικότητα είναι ότι ο 19ος αιώνας είναι συνδεδεμένος με την αρχή μιας νέας κρατικής 

οπτικής αναφορικά με την αρρώστια, την υγιεινή και τη δημόσια υγεία. Αρρώστιες και 

επιδημίες αναλύονται ορθολογικά, εντοπίζονται οι αιτίες τους και οι αρχές επιχειρούν με 

βάση τις αιτίες αυτές να τις προλάβουν ή να προστατευτούν από αυτές. Αν και καμία από τις 

επιστημονικές θεωρίες της εποχής για τα αίτια της πανώλης δεν πλησιάζει αυτό που από το 

1894 ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως η βασική βιολογική αιτία της αρρώστιας,578 

εγκαταλείπονται οι εσχατολογικές ερμηνείες της ασθένειας και ο ορθολογισμός καθίσταται 

άξονας της κρατικής πολιτικής.579 

                                                             
576 Παρόμοια παρατήρηση για την ταξική αντιμετώπιση της πανώλης στον ευρωπαϊκό χώρο διατυπώνει ο 
Μπροντέλ, ο οποίος αναφέρει ότι οι πλούσιοι και οι ευγενείς έφευγαν για τις εξοχικές τους κατοικίες, ενώ οι 
φτωχοί μένουν μαντρωμένοι μέσα στη μολυσμένη πόλη, όπου το κράτος τους τρέφει, τους απομονώνει, τους περιορίζει και 
τους επιβλέπει. Κατά τον Μπροντέλ, φτωχοί και μεροκαματιάρηδες αποτελούν τα συνηθέστερα θύματα των 
επιδημιών, ενώ εύποροι και καρδινάλιοι συνήθιζαν να εγκαταλείπουν τις πόλεις όχι μόνο κατά τα ξεσπάσματα 
των επιδημιών, αλλά και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γενικότερα, αφού υπήρχε η πεποίθηση ότι η ζέστη 
του καλοκαιριού ευνοεί την εξάπλωση των μεγάλων θανατηφόρων επιδημιών. Βλ. Braudel, Υλικός πολιτισμός, 
οικονομία και καπιταλισμός, τ.1, 81· του ίδιου, Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄ της 
Ισπανίας, τ. 1, Αθήνα 1993, 316-317. 
577 Κωστής, Στον καιρό της πανώλης, 259-267. 
578O βάκιλος δηλαδή της πανώλης (yersinia pestis), το φυσικό περιβάλλον του οποίου είναι δύο είδη τρωκτικών, 
ο μαύρος αρουραίος (rattus rattus) και ο νορβηγικός ή καφέ αρουραίος (rattus norvegicus), οι οποίοι φέρουν τον 
μολυσμένο ψύλλο xenopsylla cheopis. Βλ. Ayalon, Natural Disasters in Ottoman Empire, 15· Bulmuş, Plague, 
Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empire, 5· S. Borsch, The Black Death in Egypt and England: A 
Comparative Study, Όστιν 2005, 2.  
579 Σε γενικές γραμμές, ο εντοπισμός της αιτιολογίας της πανώλης, αλλά και των άλλων ασθενειών εντάσσεται 
στην παραδοσιακή οθωμανική νοοτροπία σε ένα πλαίσιο ισλαμικής κοσμολογίας, σε ένα πλέγμα, με άλλα 
λόγια, αιτίου και αιτιατού, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η θεία βούληση. Τις περισσότερες φορές 
θεωρούνταν ότι η πανώλη είναι μιας μορφής θεία τιμωρία για τις ανθρώπινες αμαρτίες. Από τον 16ο αιώνα 
ξεκινάει η σταδιακή ιατρικοποίηση της θεώρησης της πανώλης από τους Οθωμανούς. Η επιδημία γίνεται 
αντικείμενο παρατήρησης και επιχειρούν να αναλυθούν αίτια, συμπτώματα και μέτρα προφύλαξης, ωστόσο 
στην κορυφή της πυραμίδας και της οπτικής αυτής εξακολουθούσαν να βρίσκονται ο Θεός, ουράνιες 
δυνάμεις, κινήσεις των πλανητών και αστρολογικές μεταβολές· Varlık, Plague and Empire, 210, 213-214, 228-
230. Η Μίριαμ Σέφερ-Μόσενσον, από την άλλη πλευρά, διακρίνει δύο βασικούς άξονες αιτιολόγησης της 
πανώλης στο οθωμανικό πλαίσιο. Αφενός, ότι προκαλούνταν από την παρέμβαση κάποιου εξωτερικού 
παράγοντα στην υγεία ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να είναι οντότητα υπερκόσμια (π.χ. ο Θεός), 
υπερφυσική (π.χ. πνεύματα ή φαντάσματα), αλλά και κάποιος άνθρωπος (π.χ. ένας μάγος). Σύμφωνα με την 
αιτιολογική αυτή θεώρηση της αρρώστιας, ο ασθενής συνιστά ουσιαστικά θύμα αλλότριων δυνάμεων, δέκτη 
θείας κατάρας ή τιμωρίας για κάποια αμαρτία που διέπραξε και για την οποία λίγο πολύ -ενδεχομένως 
δικαίως- ταλαιπωρείται με μια ασθένεια. Αφετέρου, διατυπωνόταν και η φυσιολογική ερμηνεία της ιατρικής 
αιτιολογίας, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι αρρώσταιναν, όταν τα στοιχεία ή τα υγρά των σωμάτων τους 
έχαναν την ισορροπία τους. Αυτή η θεώρηση, αν και δεν απομακρύνεται απαραίτητα από την πάγια 
θεολογική ερμηνεία των ασθενειών, αφού για να συμβεί κάτι τέτοιο πιθανόν να υπάρχει «θεία» παρέμβαση, 
οδήγησε σταδιακά στην αποδοχή από μερίδα των μουσουλμάνων οθωμανών γιατρών της μιασματικής 
θεωρίας, σύμφωνα με την οποία οι αρρώστιες μεταδίδονται από μολυσμένο αέρα, που κυριαρχεί σε 
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Πλάι στις ασθένειες, και τα φυσικά φαινόμενα παρατηρούνται, αναλύονται και 

εισέρχονται σε μια σφαίρα ορθολογικότερης ερμηνείας απαλλαγμένα από τις αυστηρά 

κοσμολογικές αποχρώσεις του παρελθόντος. Η σύνδεση των φυσικών καταστροφών με την 

αγροτική παραγωγή και κατά συνέπεια με τις διατροφικές συνήθειες και την εξάπλωση 

χολέρας ή πανώλης είναι μια παλιά ιστορία, αφού ο υποσιτισμός μειώνει τις ανθρώπινες 

αντιστάσεις στην αρρώστια και την πολλαπλασιάζει.580 Αρχικά στην Αίγυπτο και εν συνεχεία 

στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινάει να αναπτύσσεται μια επιστημονική 

συζήτηση -μεταξύ ξένων στην υπηρεσία του πασά- αναφορικά με τις αιτίες που προκαλούν 

την πανούκλα. Στην Αίγυπτο ο Μεχμέτ Αλί έχει στρατολογήσει για το σκοπό αυτό και εν 

γένει για τη δημόσια υγεία στη χώρα δεκάδες γιατρούς από την Ευρώπη. Δίπλα στη 

μιασματική θεωρία, που προέκρινε ως βασικό μέτρο αντιμετώπισης της πανώλης τον 

αερισμό και την υγιεινή των πόλεων, η θεωρία της μεταδοτικότητας της πανώλης απευθείας 

από άνθρωπο σε άνθρωπο προέκρινε ως μέτρο τον απομονωτισμό και τη δημιουργία 

καραντινών.581 Έτσι, στην Αίγυπτο δημιουργούνται δύο ιατρικές «παρατάξεις» σχετικά με 

τις αιτιολογικές θεωρήσεις της ασθένειας.582 Αφενός, μια επιστημονική μερίδα θεωρούσε 

πως η νόσος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που δικαιολογούσε τη 

δημιουργία, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω, των καραντινών στα λιμάνια της Αιγύπτου και 

της Κρήτης. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν γιατροί οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η μόλυνση 

των ασθενών πραγματοποιούνταν από μιάσματα, μολυσμένα, δηλαδή, στοιχεία της 

ατμόσφαιρας, για τα οποία το μέτρο της καραντίνας ήταν από ανεπαρκές έως τελείως 

άχρηστο.583 Αρκετοί από τους γιατρούς που σχετίζονται είτε με το νοσοκομείο στην 

Αλεξάνδρεια είτε με την Επιτροπή Υγείας της Αλεξάνδρειας, ήταν υπέρμαχοι της 

μιασματικής θεωρίας.584  

                                                                                                                                                                               
ανθυγιεινές τοποθεσίες, όπως βάλτους, νεκροταφεία κ.ά. Ο Ιμπν Σαλούμ από το Χαλέπι, ο οποίος ήταν 
αρχίατρος (hekimbaşı) της αυτοκρατορίας στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα, άνθρωπος του περιβάλλοντος του 
σουλτάνου και γνώστης της γαληνικής ιατρικής, αλλά και των σύγχρονών του ευρωπαίων γιατρών, συμπέρανε 
ότι τα αίτια των επιδημιών εντοπίζονται τόσο σε ένα ενδεχόμενο μίασμα όσο και σε υπερκόσμιες παρεμβάσεις 
ως τιμωρία για αμαρτίες που διαπράττουν οι άνθρωποι, όπως οι παράνομες σεξουαλικές σχέσεις, η 
ομοφυλοφιλία και οι επαναστάσεις. Βλ. M. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine: Healing and Medical 
Institutions, 1500-1700, Νέα Υόρκη 2009, 171-172, 177· της ίδιας, “An Ottoman Physician and His Social 
and Intellectual Milieu: The Case of Salih Bin Nasrallah Ibn Sallum”, Studia Islamica, 1 (2011), 133-158. 
580 Braudel, Υλικός πολιτισμός, οικονομία και καπιταλισμός, τ. 1, 75. 
581 Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα, η απομόνωση πλοίων στην καραντίνα έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζει 
για ένα διάστημα τα ποντίκια -και κατά συνέπεια την πανώλη- να εισέλθουν σε μια πόλη, συνεπώς συμβάλλει 
στον περιορισμό της ασθένειας. Βλ. Ayalon, Natural Disasters in the Ottoman Empire, 83. 
582 Ο συνδυασμός των δύο θεωριών προκύπτει από την αβεβαιότητα που προκαλούσε η αδυναμία συμφωνίας 
των ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με την μετάδοση των ασθενειών. Βλ. L. Kuhnke , Lives at Risk: 
Public Health in Nineteenth-Century Egypt, Μπέρκλεϊ 1990, 5. 
583 A. B. Clot Bey, De la peste observée en Égypte. Recherches et considérations sur cette maladie, Παρίσι 1840, 259-
292. 
584 Ο γιατρός Σολέ αποδίδει τις επιδημίες πανώλης στην υγρασία, την πείνα και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο γιατρός Περόν, που μελετάει την ασθένεια στην Αίγυπτο, την αποδίδει στα 
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Ο αρχίατρος Κλοτ,585 διορισμένος από τον Μεχμέτ Αλί ήδη από το 1825 ως 

επικεφαλής του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος της δημόσιας υγείας στην Αίγυπτο, αν και 

επικριτής της θεωρίας της μεταδοτικότητας, ασκεί κριτική και στη μιασματική οπτική.586 Η 

συμβολή του Κλοτ Μπέι στην διαμόρφωση της ιατρικής και ευρύτερης επιστημονικής 

σκέψης στην Αίγυπτο είναι καταλυτική, αφού κατόρθωσε να συμβιβάσει τις δυτικές ιατρικές 

πρακτικές με την τοπική νοοτροπία και τις παραδοσιακές ιατρικές αντιλήψεις. Αν και 

σφοδρός πολέμιος του μέτρου της απομόνωσης, αποδέχτηκε τη λειτουργία των καραντινών, 

παρακάμπτοντας τις ιδέες του, προκειμένου να υπακούσει στις διαταγές του πασά, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες ιατρικές απόψεις και τις ανησυχίες της εποχής.587 Κατά 

τον Χορμόζ Εμπραχιμνεζάντ, αν και ο Κλοτ Μπέι μετέβη αρχικά στην Αίγυπτο 

προκειμένου να θέσει τις βάσεις της δημόσιας υγείας με βάση τα γαλλικά πρότυπα, τελικώς 

προώθησε μια επιτυχημένη εκσυγχρονιστική διαδικασία έντονα εμποτισμένη με στοιχεία 

τοπικότητας.588 Ο Φάχμι εύστοχα διαπιστώνει ότι η εισαγωγή της ανατομίας από τον Κλοτ 

στην Αίγυπτο και η παράλληλη ανάπτυξη της κλινικής ιατρικής στη χώρα συνετέλεσαν με 

εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, γρηγορότερους από ό,τι στην Ευρώπη, όπου η πρακτική 

                                                                                                                                                                               
μετεωρολογικά φαινόμενα, ενώ ο γιατρός Γκαετάνι Μπέι θεωρεί πως η ενδημική της εμφάνιση στην Αίγυπτο 
πρέπει να σχετίζεται με τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Ο γιατρός Λεφέβρ, που εξέτασε την εμφάνιση της 
ασθένειας το 1835 στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, επίσης θεωρεί πως οπωσδήποτε κάποιες συγκεκριμένες 
συνθήκες στην ατμόσφαιρα ευνοούν την εξάπλωση της νόσου. Βλ. Clot Bey, De la peste, 200-209. Ο γιατρός 
Γκρέγκσον θεωρεί πως η μόλυνση της πανώλης πραγματοποιείται εξαιτίας κάποιου μιάσματος, ενώ ο γιατρός 
Άμποτ θεωρεί πως οι αιτίες για τη νόσο βρίσκονται σε μιασματικά στοιχεία του αέρα, αλλά και στη μόλυνση 
που προκαλούν σε αυτόν οι αναθυμιάσεις των νεκρών ασθενών. Βλ. A. T. Holroyd, “The Quarantine Laws: 
Their Abuses and Inconsistencies”, The Lancet of London: A Journal of British and Foreign Medicine, 1 (1839), 
701. 
585 Έγινε ευρύτερα γνωστός ως Κλότ Μπέι, λαμβάνοντας τον τίτλο αυτό εξαιτίας της αφοσίωσης και του 
ηρωισμού που επέδειξε εξαιτίας τη θαρραλέας του επαφής με ασθενείς κατά το ξέσπασμα της επιδημίας 
χολέρας του 1831. Βλ. D. Panzac, “Médecine révolutionnaire et révolution de la médicine dans l’Egypte de 
Muhammad Ali: Le Dr. Clot-Bey”, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 52-53 (1989), 103.  
586 Αναφορικά με τη δεύτερη, υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι τα πτώματα των αρρώστων εξακολουθούν 
να υπάρχουν στις πόλεις και μολονότι τα ρούχα τους φοριούνται ακόμα μετά το θάνατό τους από τους 
επιζώντες, η ασθένεια κάνει τον κύκλο της και κανένα νέο κρούσμα δεν παρατηρείται στην Αίγυπτο μετά τον 
Μάιο ή τον Ιούνιο. Το ίδιο συμβαίνει εξάλλου με τα ρούχα πρώην ασθενών πανώλης στα νοσοκομεία, τα 
οποία, ενώ αργότερα μοιράζονται σε μη πανωλόβλητους ασθενείς, κανείς τους δεν αρρωσταίνει. Επιπλέον, 
παρατηρεί ότι μετά από μια έξαρση της επιδημίας στην Αλεξάνδρεια, πόρτες και παράθυρα των σπιτιών όσων 
προσεβλήθησαν, σφραγίστηκαν ερμητικά, ωστόσο, μετά το άνοιγμά τους κανένα νέο κρούσμα δεν 
σημειώθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα στα σπίτια αυτά. Βλ. A. B. Clot Bey, “On the Plague of 
Egypt”, The Lancet of London: A Journal of British and Foreign Medicine, 2 (1840), 418. Το 1840 ο Κλοτ Μπέι 
καταρρίπτει την άποψη των υποστηρικτών της μιασματικής θεωρίας ότι ο νότιος άνεμος χαμσίν ευνοεί τη 
δημιουργία ή την εξάπλωση της πανώλης. Βλ. Clot Bey, De la peste, 219. 
587 A. M. Moulin, “The Construction of Disease Transmission in Nineteenth-Century Egypt and the 
Dialectics of Modernity”, στο The Development of Modern Medicine in Non-Western Countries: Historical 
Perspectives, επιμ. H. Ebrahimnejad, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2009, 52.  
588 H. Ebrahimnejad, “Introduction: For a History of Modern Medicine in Non-Western Countries”, στο 
The Development of Modern Medicine in Non-Western Countries, 10. 
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της ανατομίας είχε ξεκινήσει τον 18ο αιώνα, στη δημιουργία και εφαρμογή της σύγχρονης 

ιατρικής επιστήμης στη χώρα.589  

Το μνημειώδες έργο του Κλοτ De la peste observée en Égypte συνιστά ένα υπόδειγμα 

μιας νέας κλινικής ιατρικής που αναδύεται την περίοδο αυτή, πρώτα στον ευρωπαϊκό χώρο 

και έπειτα στην Αίγυπτο και την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο δοκίμιο αυτό ο 

Κλοτ καταγράφει και ταξινομεί με ακρίβεια τα συμπτώματα και την πορεία της υγείας των 

ασθενών στρατιωτών στα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή η μετατροπή της κλίνης του 

ασθενούς σε πεδίο επιστημονικής έρευνας και λόγου, κατά τα λόγια του Φουκώ, είναι που 

σηματοδοτεί την κυριαρχία της σύγχρονης ιατρικής, η οποία ξεκίνησε να παρατηρείται στα 

τελευταία χρόνια του 18ου αιώνα και είχε ως βάση τον εμπειρισμό, τον ορθολογισμό και την 

ταξινόμηση.590 Αυτή ακριβώς η ταξινόμηση της γνώσης του ανθρώπινου σώματος και 

οργανισμού είναι που παράγεται στα πρώτα στρατιωτικά νοσοκομεία στην Αίγυπτο. 

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό δόγμα, η αρρώστια εστιάζεται σε κάποιο όργανο του σώματος 

του ασθενούς και ο γιατρός πρέπει να επιχειρήσει την επαναφορά του οργάνου αυτού στην 

αρχική του κατάσταση, αφού πρώτα έχει ταξινομήσει τα συμπτώματα, προκειμένου να 

αναγνωρίσει την οργανική βλάβη.591 Η λειτουργία στην Αίγυπτο νοσοκομείων, ιατρικής 

σχολής, αλλά και η εισαγωγή νεκροψιών στο πλαίσιο του προγράμματος του Κλοτ έχουν ως 

βασικό στόχο την επίτευξη αυτής της κλινικής παρατήρησης, βασική προϋπόθεση της 

οποίας είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη νοσοκομειακών και παιδαγωγικών τομέων.592 

Το όλο εγχείρημα κρατικής πολιτικής δημόσιας υγείας έχει βέβαια ως αφετηρία τον 

στρατό. Το 1825 ιδρύεται το Στρατιωτικό Ιατρικό Συμβούλιο και το 1827 εγκαινιάστηκε 

ένα ευρύ πρόγραμμα εμβολιασμών κατά της ευλογιάς, το οποίο μείωσε το ποσοστό 

θνησιμότητας σημαντικά σε λίγα μόνο χρόνια. Το ίδιο έτος ιδρύθηκε ιατρική σχολή, αφού 

κάμφθηκαν οι αντιδράσεις του σεΐχη του αλ-Άζχαρ αναφορικά με τα μαθήματα ανατομίας 

που διδάσκονταν σε αυτή.593 Η ιδέα των νεκροψιών ενοχλεί τους συντηρητικούς κύκλους της 

                                                             
589 K. Fahmy, “Medicine and Power: Towards a Social History of Medicine in Nineteenth-Century Egypt”, 
Cairo Papers in Social Science, 23/2 (2000), 11-13. 
590 Μ. Φουκώ, Η γέννηση της κλινικής, Αθήνα 2012, 18. 
591 Fahmy, “Medicine and Power”, 9-10. 
592 Φουκώ, Η γέννηση της κλινικής, 170. 
593 Οι πρώτοι σπουδαστές της σχολής επιλέχθηκαν από το ίδιο το αλ-Άζχαρ, ωστόσο το όλο εγχείρημα δεν 
ήταν χωρίς προβλήματα. Τα μαθήματα ανατομίας, που πραγματοποιούνταν κρυφά μέχρι το 1829, 
προκάλεσαν αντιδράσεις στους κύκλους των συντηρητικών σπουδαστών και άλλων ουλεμά, ενώ ένας από 
αυτούς επιτέθηκε στον Κλοτ με μαχαίρι. Βλ. Kuhnke, Lives at Risk, 34-35. Και στον ευρωπαϊκό χώρο οι 
νεκροτομές πραγματοποιούνταν για χρόνια στα όρια του απαγορευμένου, κατά τα λόγια του Φουκώ. Γιατροί 
πραγματοποιούσαν νεκροψίες κρυφά σε πτώματα κλεμμένα από νεκροταφεία, μέχρι ο Διαφωτισμός να 
καταστήσει τον θάνατο αντικείμενο μελέτης και πηγή γνώσης. Η εξέλιξη αυτή και η συστηματοποίηση της 
παθολογοανατομίας συνιστούν κατά τον Φουκώ θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης κλινικής ιατρικής. Βλ. 
Φουκώ, Η γέννηση της κλινικής, 192-193.  
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θρησκείας, αφού θεωρείται βεβήλωση της ιερότητας του νεκρού σώματος.594 Το 1831 

ιδρύθηκε η Επιτροπή Υγείας στο Κάιρο, ενώ το 1832 σχολή μαιών, στην οποία οι πρώτες 

σπουδάστριες ήταν δούλες από την Αφρική.595 Στις βόρειες ακτές της χώρας ιδρύθηκαν 

σταθμοί καραντίνας πρώτα στην Αλεξάνδρεια το 1828, έπειτα στη Δαμιέττα (σημερινή 

Ντόμιατ) το 1829 και τέλος στη Ροζέττα (σημερινή Ρασίντ) το 1831. Σταθμός καραντίνας 

ιδρύθηκε επίσης στη Βηρυτό, που αποτελούσε το μεγαλύτερο λιμάνι για τη συριακή 

ενδοχώρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Συρίας και της Ανατολίας.596 Το 1831 επίσης, 

προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο και η μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων και 

εφοδίων προς και από τα πεδία των μαχών στη Συρία και την Ανατολία, ιδρύεται στη 

Δαμιέττα και ένα ευρωπαϊκού τύπου λαζαρέτο (λοιμοκαθαρτήριο), το οποίο αποτελεί τον 

πυρήνα του συστήματος καραντινών της Αιγύπτου.597 Το λαζαρέτο αποτελεί έναν 

μεγαλύτερο σταθμό καραντίνας, στον οποίο πληρώματα και επιβάτες έχουν τη δυνατότητα 

αποβίβασης, τελώντας ασφαλώς υπό αυστηρό περιορισμό. Είναι σαφές το πλεονέκτημα που 

έχει το λαζαρέτο σε σχέση με την απλή καραντίνα ενός πλοίου, αφού στην δεύτερη 

περίπτωση ο πλοίαρχος μπορεί να αποφασίσει να αποπλεύσει όταν τελειώσουν τα 

αποθέματα νερού ή τροφής. Τα υπό κάθαρση πλοία παραμένουν δεμένα σε ξεχωριστό χώρο 

εντός ή πλησίον ενός λιμανιού, πολλές φορές σε μικρές, κοντινές νησίδες. Το 1831, με 

πρόσχημα ένα δριμύ ξέσπασμα της χολέρας στη χώρα, ιδρύεται το Συμβούλιο Καραντινών 

με τη συμμετοχή σε αυτό των προξένων Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ρωσίας και Τοσκάνης. 

Αν και το εγχείρημα αυτό αποτυγχάνει παταγωδώς, αφού ο κάθε πρόξενος επιχειρούσε να 

προασπίσει τα ναυτικά συμφέροντα της δικής του χώρας, το συμβούλιο αυτό θεωρείται η 

πρώτη διεθνής προσπάθεια αντιμετώπισης προβλημάτων δημόσιας υγείας. Το 1841 το εν 

λόγω συμβούλιο τέθηκε απευθείας υπό την εποπτεία του πασά και με την εκ νέου υπαγωγή 

της Αιγύπτου στην οθωμανική νομιμότητα την ίδια περίοδο υπάχθηκε στην υγειονομική 

διοίκηση που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη.598 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Κρήτη ως προς την αντιμετώπιση των 

επιδημιών από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί στο νησί βασίζεται λίγο πολύ 

στους άξονες της κρατικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία που ίσχυαν στην Αίγυπτο . 

                                                             
594 Ο αυστριακός γιατρός Ζίμπερ, που επισκέπτεται την Κρήτη το 1817, αναφέρει ότι η νεκροτομή θεωρείται 
έγκλημα στο νησί και δεν περνάει από κανενός το μυαλό να πραγματοποιήσει κάτι, τουλάχιστον φανερά, που 
θίγει την ιερότητα των νεκρών σωμάτων. Βλ. Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 63, 92-93. Ανάλογες 
αντιδράσεις φαίνεται ότι υπήρχαν –πολύ παλιότερα βέβαια- και από τον πάπα στην Ευρώπη, αναφορικά με 
την πραγματοποίηση νεκροψιών, οι οποίες επιτράπηκαν μόνο στα τέλη του 15ου αιώνα. Βλ. Πολυχρονίδης, 
Δημόσια υγεία, 68, 72 υπ. 31. 
595 Panzac, “Médecine révolutionnaire”, 101-107. 
596 Bowring, Report on Egypt and Candia, 96. 
597 Kuhnke, Lives at Risk, 94-95. 
598 Ό.π., 96-97. 



195 
 

Εξαιτίας της σύγχυσης που προκαλούσαν οι δύο αντιπαρατιθέμενες παρατάξεις για την 

αιτιολογία της πανώλης, όπως θα δούμε, λαμβάνονταν μέτρα και απομόνωσης -

λοιμοκαθαρτήρια- και με σκοπό έναν καθαρότερο αέρα. Αυτό που ωστόσο έχει μεγάλη 

σημασία είναι ότι για πρώτη φορά η διοίκηση γίνεται εκφραστής ενός επιστημονικού λόγου, 

ο οποίος μέσα από το κρατικό έντυπο επιχειρεί να αποδομήσει τον φόβο για τις αρρώστιες , 

καθώς και για ακραία και σπάνια φυσικά φαινόμενα. Η διοίκηση, με τον τρόπο αυτό και 

υιοθετώντας την ανάλογη τεχνολογία της εποχής, παρουσιάζει μια νέα ταυτότητα 

«πεφωτισμένης δεσποτείας», μιας εξουσίας δηλαδή που κατέχει την γνώση όσων ο γενικός 

πληθυσμός φοβάται. Μια πρώιμη γλώσσα φυσικής επιστήμης υιοθετείται από την επίσημη 

διοίκηση του κράτους, που εκσυγχρονίζεται ή που επιθυμεί να παρουσιαστεί ως 

εκσυγχρονισμένη. Η διοίκηση διαθέτει θερμόμετρα και βαρόμετρα στα Χανιά (mizan-ı 

hava-ı Hanya), οι ενδείξεις των οποίων καταγράφονται σε κάθε φύλλο της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε 

και έτσι καθίστανται δημόσια γνώση. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται πιθανόν πέντε φορές 

την ημέρα την προηγουμένη της έκδοσης του κάθε φύλλου: με την ανατολή του ήλιου, το 

μεσημέρι, το απόγευμα, στη δύση του ήλιου και το βράδυ. Ωστόσο δεν έχουμε 

περισσότερα στοιχεία ούτε για το ακριβές σημείο των μετρήσεων μέσα στην πόλη των 

Χανίων ούτε για το αν οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνται με θερμόμετρο υδραργύρου 

ή οινοπνεύματος και ούτε, κατά συνέπεια ασφαλώς, για το πόσο ακριβείς είναι οι μετρήσεις 

αυτές. Το ενδιαφέρον της διοίκησης για τη γνώση του κλίματος δεν μπορεί να ιδωθεί σε 

καμία περίπτωση ανεξάρτητα από τον τρόμο των επιδημιών. Η επιθυμία για γνώση του 

καιρού, βασισμένη σε μετρήσιμα θερμομετρικά και βαρομετρικά στοιχεία, συνιστά ένα 

εγχείρημα που μεταφέρθηκε και αυτό στην Κρήτη από την Αίγυπτο. Η θερμοκρασία 

εξάλλου επιδρά και στην ποιότητα των φαρμάκων και την αποτελεσματικότητα των 

εμβολίων που εισάγονται στο νησί. Όπως θα εκθέσουμε παρακάτω, τον Απρίλιο του 1832 

το εμβόλιο της ευλογιάς, με το οποίο εμβολιάστηκαν τα ανήλικα παιδιά στο νησί δεν είχε 

αποτέλεσμα, ίσως εξαιτίας του χειμώνα.599 Την ίδια εποχή, ανάλογες μετεωρολογικές 

μετρήσεις πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο, ειδικά σε περιόδους έξαρσης των επιδημιών 

πανώλης, από τον φαρμακοποιό και επιθεωρητή Ντετούς.600 

Ο καιρός είναι κάτι που μπορεί να προγνωστεί, όπως εξάλλου πλέον η αρρώστια ή 

ακόμα και ο θάνατος, μέσω της παρατήρησης, των επιστημονικών οργάνων και της φυσικής 

επιστήμης. Και όταν κάτι μπορεί να προγνωστεί, δεν ανάγεται με την ίδια ευκολία στη θεία 

βούληση, που παραδοσιακά θεωρείται άγνωστη και απρόβλεπτη. Η γνώση αυτή γίνεται 

                                                             
599 Β.Γ., 30 Μαρτίου 1833, φ. 53. 
600 Clot Bey, De la peste, xvii-xviii· του ίδιου, Aperçu général, τ. 1, 23-30.  
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δημόσια, εκλαϊκεύεται και πολλές φορές δομείται πάνω σε μια επίφαση παράδοσης. Το 

1833 η διοίκηση υπογραμμίζει τη σημασία της πρόγνωσης του καιρού (havanın tebdil ve 

tagayyürü), ιδιαιτέρως για τους ναυτικούς και τους γεωργούς, ωστόσο, εξαιτίας του ότι τα 

βαρόμετρα ήταν σπάνια, προτείνει τη χρήση βδελλών προκειμένου να πραγματοποιείται 

πρόγνωση των καιρικών φαινομένων: Υπάρχουσι διάφοροι περιστάσεις εις τας οποίας είναι 

αναγκαίον να προγνωρίζεται η μεταβολή του καιρού. Ο ναύτης, ο γεωργός και άλλοι τοιούτοι συμφέρει 

να έχουν αυτήν την πρόγνωσιν. Οι σοφοί άνδρες εφεύρον το όργανον του βαρομέτρου, δια να 

προμαντεύουν αυτήν την χρείαν. Αλλά επειδή αυτό το μέσον είναι σπάνιον να έχουν μάλιστα οι 

γεωργοί, δια να προδιαθέτουν τα της γεωργίας τους, προσθέτουμε μερικάς παρατηρήσεις σημείων της 

μεταβολής του καιρού, αίτινες ειμπορούν να αναπληρώσουν την έλλειψιν βαρομέτρου. Η διοίκηση 

εκλαϊκεύει τη γνώση των «σοφών ανδρών», όμως την υποκαθιστά με «γιατροσόφια», που 

είναι σαφώς λιγότερο επιστημονικά, αλλά πιο εύκολα εφαρμόσιμα από τα φτωχά στρώματα 

του πληθυσμού, όπως οι γεωργοί και οι ναυτικοί. Οι αρχές ισορροπούν ανάμεσα σε δύο 

αντιτιθέμενους πόλους, τον αρχαϊσμό και την καινοτομία, το επιστημονικό και το 

αντιεπιστημονικό. Από τη μια, κάνουν λόγο για επιστημονικά όργανα, παράξενα ίσως, αν 

όχι «διαβολικά», στα μάτια των πολλών· από την άλλη, γνωστοποιούν παραδοσιακούς 

τρόπους, βατούς στα πλατιά στρώματα, προκειμένου να φτάσουν και αυτά στο επίτευγμα 

της πρόγνωσης των μετεωρολογικών φαινομένων. Η διοίκηση προτρέπει να τοποθετήσουν 

οι γεωργοί μια βδέλλα σε ένα δοχείο με νερό και ανάλογα με την κίνηση του εντόμου 

γίνεται η πρόγνωση του καιρού. Αν η βδέλλα μείνει ακίνητη στον πάτο του δοχείου, ο 

καιρός αναμένεται καλός· όταν ανασύρεται, προβλέπονται βροχές· όταν αναταράσσεται 

λίγο, αναμένονται άνεμοι· και όταν υπερβαίνει την επιφάνεια του νερού, ενδέχεται να 

ακολουθήσει σφοδρός άνεμος με βροχή. Εάν η βδέλλα κατεβαίνει βαθμηδόν επί δύο ή 

τρεις μέρες και ενώ ο καιρός είναι καλός, αναμένεται βροχή και άνεμος. Αν υψωθεί 

βαθμηδόν και ενώ ο καιρός είναι κακός, πρέπει να αναμένεται καλοκαιρία.601 

 Η αποδέσμευση των σπάνιων φυσικών φαινομένων από τη σφαίρα των 

εσχατολογικών ερμηνειών είναι ακόμα ένα στοιχείο που κάνει δειλά την εμφάνισή του αυτή 

την εποχή. Μια καλοκαιρινή νύχτα του 1832 στα Χανιά ένα είδος λάμψης που εμφανίστηκε 

για μια στιγμή στο δυτικό μέρος του ουρανού, έκρυψε την ατμόσφαιρα και κατασκότισε τη 

σελήνη, τρομάζοντας όσους κατοίκους το παρατήρησαν.602 Το γεγονός δημοσιεύεται στο 

                                                             
601 Β.Γ., 28 Νοεμβρίου 1833, φ. 116. 
602 Η παρατήρηση και η καταγραφή σπάνιων φαινομένων είναι διαχρονική. Διαβάζουμε παρόμοια φαινόμενα 
στο ημερολόγιο του Κοζύρη το 1843: εφάνηκε εις τον ουρανόν εις το δυτικόν μέρος ένα σημείον ωσάν κεραζόζα 
(ουράνιο τόξο) ξανθή μετά το βασίλεμα του ηλίου. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 
607. Είναι προφανές ότι τέτοια φαινόμενα δεν περνάνε απαρατήρητα. Αντίθετα, καταγράφονται, γίνεται λόγος 
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κρατικό έντυπο και χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φυσικό φαινόμενο ('alamat-i kuniyadan olarak).603 

Αν και η φράση κοσμικά σημάδια (‘alamat ul kuniya) στα αραβικά μπορεί να θεωρηθεί ότι 

συνάδει με ένα αφήγημα προφητικής εσχατολογίας, σε αυτήν την περίπτωση η διοίκηση 

αρκείται στην αυστηρή περιγραφή του περιστατικού. Επιλέγει να δημοσιεύσει τη 

συγκεκριμένη είδηση, επειδή γνωρίζει πως ένα ανεξήγητο για την εποχή φυσικό φαινόμενο 

είναι ικανό να τρομάξει τους κατοίκους. Κανένας λόγος δεν γίνεται για θεϊκό μήνυμα ούτε 

για κακό οιωνό, ενώ η περιγραφή του γεγονότος είναι μάλλον καθησυχαστική.  

Καθαριότητα, έλεγχος καταλληλότητας τροφίμων, υγιεινή των πόλεων, 

απομάκρυνση μιασμάτων αποτελούν πλέον στόχους μιας νέας κρατικής πολιτικής. 

Αναμφίβολα και η ανακαίνιση βρυσών και υδραγωγείων σχετίζεται με τις νέες θεωρήσεις 

περί αστικής και σωματικής υγιεινής και καθαριότητας. Ο δεκαετής πόλεμος στην Κρήτη 

και η συνακόλουθη εγκατάλειψη, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, έχουν ως συνέπεια 

την πρόκληση ζημιών στο δίκτυο υδραγωγείων του νησιού. Η παροχή και η ορθή χρήση 

νερού αποτέλεσαν προτεραιότητα από τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας της νέας εξουσίας. 

Η διοίκηση τον Μάρτιο του 1832 ανακαινίζει τα υδραγωγεία και τις βρύσες από όπου οι 

κάτοικοι των Χανίων προμηθεύονται το νερό, αφού είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές με την 

πολυκαιρία.604 Το Σεπτέμβριο του 1832 το Συμβούλιο Ηρακλείου διατάσσει τον 

καθαρισμό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από τους επιστάτες των υδραγωγείων, οι 

οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση να το κρατάνε καθαρό και να μην 

επιτρέπουν τη σπάταλη και αυθαίρετη διανομή του νερού.605 Τον Οκτώβριο του 1832 

πραγματοποιείται επισκευή του υδραγωγείου του παλατιού στο Ηράκλειο (saray su yolunun 

ta’miri içün me’mur olduğumuz vechle lazım), η οποία κόστισε 1.122,18 γρόσια σε υλικά και 

μεροκάματα επιστατών και κτιστών.606 Το 1839 φαίνεται επίσης να πραγματοποιούνται 

επιδιορθώσεις σε ένα υδραγωγείο με τους υπεύθυνους να παρουσιάζουν στο Συμβούλιο 

Ηρακλείου τα έξοδα προς διευθέτηση.607 Οι αρχές ανακαίνισαν εκείνα τα χρόνια και το 

υδραγωγείο Μοροζίνι στο Ηράκλειο και παράλληλα το επέκτειναν προσθέτοντας τα νερά 

από την πηγή «Φουντάνα» κοντά στο χωριό Κουνάβοι μέσω υδαταγωγού γέφυρας.608 

Αναφορικά με αυτό το τελευταίο έργο, η διοίκηση φαίνεται ότι δαπάνησε γενναία ποσά, 

όπως προκύπτει από τα κατάστιχα του Λογιστηρίου Ηρακλείου της περιόδου 1839-1840, 

                                                                                                                                                                               
για αυτά και το πιο πιθανόν είναι ότι φοβίζουν τους κατοίκους, που δεν μπορούν να τα εξηγήσουν και τα 
ανάγουν σε υπερκόσμια σημάδια. 
603 Β.Γ., 28 Ιουνίου 1832, φ. 62. 
604 Β.Γ., 30 Μαρτίου 1832, φ. 53 
605 Β.Γ., 13 Οκτωβρίου 1832, φ. 76 
606 Β.Γ., 17 Νοεμβρίου 1832, φ. 79. 
607 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 33. 
608 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 144· Πολυχρονίδης, Δημόσια υγεία, 181, 216 υποσ. 89. 
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όπου αναγράφονται τα έξοδα μισθοδοσίας των εργατών, αλλά και τα κόστη μεταφοράς 

υλικών από τα γύρω χωριά, που ανέρχονται συνολικά σε αρκετές χιλιάδες γρόσια. 

Συγκεκριμένα, στις εργασίες λάμβαναν μέρος και στρατιώτες, σκαπανείς (yedinci bölük baltacı 

asakir) ή μη, όπως προκύπτει από τα χρήματα που δαπανώνται για αυτούς (Fundana eşgalında 

istihdam eden birinci ve ikinci oda-ı ‘asakir). Ιδιαίτερα δαπανηρές φαίνεται ότι ήταν και οι 

μεταφορές πετρών (taş), χώματος (toprak), κοκκινοχώματος (kırmızı toprak) και ασβέστη 

(kireç) από τα γύρω χωριά Σκαλάνι, Αρχάνες, Κουνάβοι, Σκιλλούς, Γούβες, Ανώπολη, 

Χουδέτσι, Ασκοί, Καστέλι κ.ά. Εκτός από τη μισθοδοσία στρατιωτών και εργατών (‘amele), 

σημειώνονται οι εργασίες τεχνιτών, όπως του χαλκουργών (kazgancı), υπηρετών (şagird), 

βοηθών (halife), αλλά και των ιπποκόμων (seyis ή seyis-i Μısırlı), οι οποίοι ήταν συνήθως 

«Άραβες» και εν προκειμένω συνιστούν τη μικρότερη δαπάνη, γεγονός που μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι οι ομάδες αυτές πρόσφεραν εξαιρετικά φτηνή εργασία. Επιπλέον, 

αναφέρονται οι πληρωμές ορισμένων Μαλτέζων (maltezli Yakumi, maltezli Francesko, maltezli 

Coanon), χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η ειδικότητά τους.609 

Η νέα διοίκηση στην Κρήτη ακολουθεί τη ρητορική της δυτικής ιατρικής της 

εποχής, που υπαγορεύει την καθαριότητα των πόλεων και του αέρα ως ένα βασικό 

συστατικό μιας προστατευμένης από την αρρώστια νέας πόλης. Παράλληλα, ενώ αποκλείει 

κάθε υπόνοια θείας παρέμβασης ως προς την εκδήλωση μιας επιδημίας, επιχειρεί να 

παγιώσει και να καταστήσει αποδεκτή τη νέα προσέγγισή της μέσω του θρησκευτικού 

αισθήματος του πληθυσμού. Η ίδια η καινοτομία, δηλαδή, εκφράζεται με παραδοσιακούς 

όρους, προκειμένου να γίνει ευκολότερα αποδεκτή από τον πληθυσμό Στα μέσα του 

καλοκαιριού του 1831 εκδίδεται διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται εφεξής να 

δένονται τα ζώα στους δρόμους, καθώς η πόλη γεμίζει ακαθαρσίες. Σύμφωνα με το 

σκεπτικό της απόφασης: Βεβαιότατα θέλει επαναλάβει την πρώτην του ευκρασίαν ο αήρ του 

Φρουρίου τούτου, αν ταύτας τας καλοκαιρινάς ημέρας εξαλειφθώσι οι προερχόμεναις ακαθαρσίαις από 

τα απορριμμένα σαρώματα και καθαρισθώσι οι δρόμοι, ο τόπος της αγοράς και άλλα επίλοιπα μέρη της 

χώρας (çün memleketin derununda kain zukak ve çarşu ve mahallat-ı sairenin tanzif ve tathir ile işbu 

yaz mevsiminde ol mezabilden tahaddüs edecek 'ufunetlerin ref'iyle vilayet derununda ehviyenin i’tidalına 

vesile olacağından), εκτός δε τούτου, η καθαρότης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά διακριτικά σημεία 

και προτερήματα της Μωαμεθανικής θρησκείας κατά το σεβαστόν ρητόν του Προφήτου λέγοντας: «η 

καθαρότης κρεμάται από την θρησκείαν» ("ennezafetü minel iman" hadisü’s-şerifin).610  

                                                             
609 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2168, σ. 35, 37, 39, 43, 45· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2303, σ. 40, 42, 44, 45· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, 
σ. 10, 12, 17, 18, 24, 26, 34, 38, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 60· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 1241, σ. 6.,10, 12, 14, 16, 22, 30, 
32, 36, 38, 40, 44, 46, 52, 54, 56, 61, 69, 77, 79· Α.Α.Κ.: 2618, σ. 26, 30, 34, 52, 54. 
610 Β.Γ., 24 Ιουνίου 1831, φ. 23. 
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Για άλλη μία φορά η καινοτομία ενισχύεται με μια επένδυση αρχαϊσμού, όπως είναι 

το ρητό του προφήτη ή οι επιταγές της θρησκείας για πνευματική και σωματική κάθαρση.611 

Η διοίκηση «μιλάει στη γλώσσα» των θρησκευτικών λειτουργών και των φτωχών στρωμάτων 

του πληθυσμού, προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα της προστασίας της 

δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τα κυρίαρχα ιατρικά πιστεύω της εποχής. Οι όποιες αλλαγές 

πραγματοποιούνται άνωθεν και μέσα από ένα πατερναλιστικό μοντέλο μιας πεφωτισμένης 

εξουσίας. Άλλες φορές βέβαια η διοίκηση δεν φαίνεται να έχει ενδοιασμούς μπροστά σε 

αντίθετες γνώμες, ειδικά αν κινδυνεύει να διασαλευτεί η δημόσια υγεία. Το φθινόπωρο του 

1831 η διοίκηση αποφασίζει τη θανάτωση ενός άγριου σκύλου, που κατηγορούνταν ότι είχε 

φάει περί τα δεκατρία πρόβατα στις Καλύβες Χανίων, σύμφωνα με την μάλλον υπερβολική 

αναφορά του βοσκού (koyun ve kuzuları bir mahalde mahfuz iken bir vahşi kelb aralık aralık gelüb 

bir on üç mıkdarı ekl etdiğini). Η διοίκηση πιθανόν με τη σκέψη της στο ξέσπασμα λύσσας 

αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες τη θανάτωση του ζώου.612 Το 1834 το θέμα έγινε πιο 

περίπλοκο, όταν πράγματι εκδηλώθηκε λύσσα με αποτέλεσμα αυτή τη φορά τον θάνατο 

ανθρώπων. Όταν η διοίκηση αποφάσισε να λάβει ριζικά μέτρα θανάτωσης των σκύλων, 

ορισμένοι μουσουλμάνοι ουλεμά έφεραν αντίρρηση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να 

θανατώνονται τα σκυλιά αφού επιβεβαιωθεί η ασθένειά τους.613 Μάλιστα φαίνεται ότι μια 

ομάδα μουσουλμάνων και χριστιανών εμπόρων μαζί με τον άγγλο πρόξενο και 

μουσουλμάνους ιερωμένους μετέβησαν στο συμβούλιο, προκειμένου να συζητήσουν το 

θέμα. Τελικά, το συμβούλιο αδιαφορώντας για όλους όσους εξέφρασαν ενστάσεις, 

αποφάσισε τη θανάτωση όλων των σκύλων.614 Δεν είναι βέβαιο αν η διοίκηση γνωρίζει, έστω 

εμπειρικά, ότι ο ιός της λύσσας χρειάζεται μέρες για να επωαστεί σε ζώα και ανθρώπους και 

                                                             
611 Κατά τη μουσουλμανική παράδοση, η σωματική καθαριότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
προσευχή και την ψυχική κάθαρση, συνεπώς είναι λογικό οι αρχές να επικαλούνται την ατομική υγιεινή ως 
προϋπόθεση για να επιτευχθεί η δημόσια. Η νέα αποικιοκρατική αντίληψη περί αστικής υγιεινής και 
καθαριότητας ξενίζει τους μουσουλμάνους στην Αίγυπτο ήδη από την περίοδο της γαλλικής κατοχής. Ο 
χρονικογράφος Αλ-Τζαμπάρτι, που εκφράζει εν πολλοίς τις απόψεις των παραδοσιακών ουλεμά, 
εντυπωσιάζεται από την καθαριότητα των στολών των γάλλων στρατιωτών του Ναπολέοντα, αλλά τους 
επικρίνει που κάνουν τις φυσικές τους ανάγκες οπουδήποτε και που δεν φροντίζουν για τη σωματική τους 
καθαριότητα μετά από αυτές. Βλ. Al-Jabarti, Napoleon in Egypt, 28-29. 
612 Β.Γ., 21 Οκτωβρίου 1831, φ. 37. Κατά τον Κλοτ Μπέι, που επισκέπτεται την Κρήτητο νησί μαζί με τον 
πασά το 1837, η λύσσα είναι πολύ διαδεδομένη στο νησί, ωστόσο αυτό δεν οφείλεται ούτε στο κλίμα ούτε 
στην ύπαρξη άγριων ζώων που θα μπορούσαν να μεταδώσουν στα σκυλιά την ασθένεια, αφού στην Κρήτη δεν 
υπάρχουν τσακάλια, λύκοι ούτε αλεπούδες. Κατά τον Κλοτ Μπέι, στις πρώτες μέρες της ασθένειας 
παρατηρούνται φλύκταινες στον χαλινό της γλώσσας του άρρωστου ζώου, το οποίο κάποιοι γιατροί το 
καυτηριάζουν. Ο Κλοτ ισχυρίζεται ότι έχει δει γιατρό να θεραπεύει τη λύσσα με αυτόν τον τρόπο. Βλ. A.B. 
Clot-Bey, “Le Vice-Roi d’Égypte en Crète”, La France Littéraire, 6 (1838), 153-154. 
613 Κατά τον Μίχαϊλ, η δογματική άποψη ότι τα σκυλιά στο ισλάμ θεωρούνται ακάθαρτα και επικίνδυνα ζώα 
συνιστά εσφαλμένη αντίληψη, αφού σύμφωνα τόσο με τις ισλαμικές παραδόσεις όσο και από την έρευνα 
προκύπτει μάλλον μια θετική σχέση των μουσουλμάνων με τα ζώα αυτά. Βλ. A. Mikhail, The Animal in 
Ottoman Egypt¸ Οξφόρδη 2014, 67-87.  
614 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 81-82. 
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να εκδηλωθεί η νόσος. Ένα θηλαστικό μπορεί να έχει τον ιό της λύσσας, αλλά να μην 

παρουσιάσει κλινικά συμπτώματα ακόμα και μέχρι το θάνατό του από αυτήν. Αυτό που 

χαρακτηρίζει τη διοίκηση είναι η αυταρχική της φύση στο να παίρνει αποφάσεις με γνώμονα 

την πρόληψη των νόσων και των επιδημιών. 

Η άμεση έως βιαστική ταφή των νεκρών αποσκοπεί οπωσδήποτε στην πρόληψη της 

πανούκλας, με βάση τα πιστεύω της εποχής, αποτελεί δε την καθιερωμένη πρακτική μεταξύ 

μουσουλμάνων, χριστιανών και εβραίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την πρακτική 

αυτή παρατηρούμε και στην προεπαναστατική Κρήτη. Κατά τον Ζίμπερ, η εσπευσμένη 

ταφή των νεκρών στην Κρήτη δικαιολογείται από τις συχνές εξάρσεις της πανώλης, αφού 

πιστεύει ότι οι αναθυμιάσεις των σε αποσύνθεση σωμάτων, ειδικά σε θερμά κλίματα, 

ελλοχεύουν κινδύνους για το ξέσπασμα επιδημίας.615 Η τακτική αυτή φαίνεται ότι συνεχίζει 

να εφαρμόζεται κατά τη δεκαετία του 1830, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες. Στις 31 

Ιουλίου 1832 εκδίδεται από το Συμβούλιο Χανίων μια διαταγή περί νεκρών λειψάνων, 

σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση θανάτου θα πρέπει να ειδοποιούνται οι 

θρησκευτικές αρχές (καδής, επίσκοπος ή αρχιραββίνος), οι οποίες με τη σειρά τους θα 

ειδοποιούν τα συμβούλια και, αν ο θάνατος διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε φυσικά αίτια, θα 

πρέπει να διατάσσεται η άμεση ταφή. Σύμφωνα με την διαταγή, αν ο θάνατος είναι αιφνίδιος 

ή αν υπάρχουν υποψίες ότι ο νεκρός έπασχε από κάποιο μεταδοτικό νόσημα, τότε θα 

πρέπει να επισκεφτεί το πτώμα ο υγειονομικός γιατρός ή μια μαία, αν πρόκειται για 

γυναίκα.616 Δεν είναι ασφαλώς τυχαίο το γεγονός ότι και οι δύο διαταγές συντάσσονται κατά 

τους θερινούς μήνες,617 οπότε η ζέστη στις κρητικές πόλεις καθιστά την κακοσμία και την 

αίσθηση απουσίας καθαρού αέρα πρόβλημα το οποίο ανησυχεί τις αρχές. Σε πόλεις-

φρούρια και με δεδομένη την έλλειψη βασικών κανόνων υγιεινής πρέπει να φανταστούμε ότι 

ο καθαρός αέρας σπανίζει. Ανθρώπινη δραστηριότητα, θάλασσα, εργαστήρια, ζώα, έλλειψη 

σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου δημιουργούν απορρίμματα και ακαθαρσίες, οι οποίες με 

τη σειρά τους αποτελούν εστίες προσέλκυσης τρωκτικών ή ερπετών, καθώς και αποπνικτική 

ατμόσφαιρα, που προφανώς χειροτερεύει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.618 Παράλληλα, 

                                                             
615 Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 94-95. 
616 Β.Γ., 12 Αυγούστου 1832, 68. Και στην Αίγυπτο το ζήτημα των οσμών απασχόλησε τις αρχές κατά τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. Μια σειρά από εγκαταστάσεις, όπως σφαγεία, νεκροταφεία, βόθροι, αλλά και έλη και 
τοποθεσίες με στάσιμα νερά, θεωρήθηκαν ανθυγιεινές, αφού ο αέρας που αναδύεται από τα μέρη αυτά είναι 
σάπιος, εμποτισμένος από τις συνέπειες της αποσύνθεσης πτωμάτων ανθρώπων και ζώων. Βλ. K. Fahmy, “An 
Olfactory Tale of Two Cities: Cairo in the Nineteenth Century”, στο Historians in Cairo: Essays in Honor of 
George Scanlon, επιμ. J. Edwards, Κάιρο 2002, 166-167. 
617 Τον Αύγουστο 1830 παρόμοια διαταγή για καθαρισμό των αγορών και των δρόμων είχε δημοσιευθεί στην 
Βεκαγί-ι Μισρίγιε στην Αίγυπτο. Βλ. Kuhnke, Lives at Risk, 22. 
618 Ο Τουρνφόρ που επισκέπτεται την Κρήτη στα πρώτα χρόνια του 18ου αιώνα κάνει λόγο για μια απίστευτη 
δυσωδία που αποπνέεται από τα νεκροταφεία των Χανίων και του Χάνδακα και που εντείνεται από το ζεστό 
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η διοίκηση «φωνάζει» την επιθυμία της για την παγίωση της δημόσιας υγιεινής για να την 

ακούσουν καλά οι πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη. Οι αρχές αποσκοπούν σε 

έναν καθαρότερο αέρα, απαλλαγμένο από περιττώματα ζώων, ακαθαρσίες και πτώματα 

πρόχειρα θαμμένα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχου 

των ταφών, που ούτως ή άλλως υπήρχε παραδοσιακά σε έναν βαθμό στις οθωμανικές πόλεις. 

Τα μεγάλα νεκροταφεία βρίσκονταν πάντοτε έξω από τα τείχη των πόλεων, μακριά δηλαδή 

από κατοικημένες περιοχές για πρακτικούς και συμβολικούς λόγους, ενώ σε περιόδους 

ξεσπάσματος της πανώλης λαμβάνονταν ενίοτε επιπλέον μέτρα ως προς το θέμα της ταφής 

των αρρώστων.619 Την αναγκαιότητα του ελέγχου του τρόπου ταφής των νεκρών τη 

διαπιστώνουμε και στην Αίγυπτο την εποχή της γαλλικής κατοχής. Τότε οι γαλλικές αρχές 

είχαν διατάξει οι ταφές να πραγματοποιούνται μακριά από κατοικημένες περιοχές, με τον 

αλ-Τζαμπάρτι να ειρωνεύεται σχεδόν τις διακηρύξεις αυτές, υποστηρίζοντας ότι είναι 

συνήθεια των Γάλλων να πετάνε τα πτώματα των ανθρώπων σε σωρούς από σκουπίδια σαν 

να ήταν σκυλιά ή να τους πετούν στη θάλασσα.620 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία για τυχόν πραγματοποίηση νεκροτομών στην 

Κρήτη την περίοδο αυτή, όπως συνέβαινε στην Αίγυπτο, προκειμένου να γίνουν κατανοητά 

ασθενή σωματικά όργανα σύμφωνα με τις επιταγές της νέας κλινικής ιατρικής. Ο τομέας της 

υγείας φαίνεται να δημιουργεί έξαρση γνώσης και συνεπώς ελέγχου του πληθυσμού από την 

εξουσία. Θάνατοι, εμβολιασμοί, επιβάτες πλοίων, έγκλειστοι των καραντινών συνιστούν για 

το κράτος ένα νέο πρώιμο είδος ληξιαρχικής επιτήρησης του πληθυσμού. Δεν έχουμε στη 

διάθεσή μας πληροφορίες για το κατά πόσο οι εκσυγχρονιστικές αυτές πρακτικές της 

διοίκησης αναφορικά με μια νέα αισθητική των πόλεων βρήκαν ή όχι ανταπόκριση στους 

κατοίκους του νησιού ή αν τυχόν υπήρχαν αντιδράσεις. Στην Αίγυπτο της περιόδου της 

γαλλικής κατοχής οι διαταγές για το φωτισμό και τον καθαρισμό των δρόμων από 

σκουπίδια, ακαθαρσίες και ψόφια ζώα αντιμετωπίζονται με έντονες επικρίσεις από τις 

παραδοσιακές τάξεις της χώρας, ίσως και γιατί επιβάλλονται από «άπιστες» αρχές 

                                                                                                                                                                               
κλίμα. Βλ. J. P. de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant fait par ordre du Roi, contenant l’histoire ancienne & 
moderne de plusieurs isles de l’Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l’Armenie, de la Géorgie, des 
frontières de Perse & de l’Asie Mineure, τ. 1, Λυόν 1717, 29. Ο αέρας στο παζάρι του Ηρακλείου φαίνεται 
φρέσκος και ευχάριστος στον Σκοτ, σε σχέση με αυτόν της Αλεξάνδρειας, όταν επισκέπτεται το νησί το 1834, 
ωστόσο η καθαριότητα δεν τον ικανοποιεί στα Χανιά, όπου παντού αναδύεται μια «λαδίσια» ελληνική μυρωδιά 
(an oily Greek smell). Βλ. Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 262, 311. 
619 Ο Τζένιγνκς παραθέτει άδεια του καδή της Τραπεζούντας τον 16ο αιώνα οι ετοιμοθάνατοι από πανούκλα 
ασθενείς να μεταφέρονται εκτός πόλης για να αφεθούν να πεθάνουν εκεί. Βλ. R. C. Jennings, “Plague in 
Trabzon and Reactions to It According to Local Judicial Registers”, στο Humanist and Scholar: Essays in 
Honor of Andreas Tietze, επιμ. H. Lowry και D. Quataret, Κωνσταντινούπολη 1993, 34. 
620 Al-Jabarti, Napoleon in Egypt, 71. 
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κατοχής.621 Ούτως ή άλλως, η καθαριότητα, παρά τις επιταγές του Προφήτη και την εμμονή 

των μουσουλμάνων για σωματική κάθαρση προ της προσευχής, δεν παύει να έχει έντονο 

ταξικό χαρακτήρα. Ο Λέιν αναφέρει ότι τα παιδιά των φτωχών στην Αίγυπτο είναι απίστευτα 

βρόμικα, ξυπόλυτα, γυμνά, με δεκάδες πολλές φορές μύγες στα μάτια τους.622 Οι φτωχοί 

πληθυσμοί δεν έχουν καν την πολυτέλεια της εύκολης πρόσβασης σε καθαρό νερό, ζουν σε 

άθλια σπίτια και ο αγώνας τους για επιβίωση καθιστά την καθαριότητα σπάνια πολυτέλεια. 

Είναι σαφές ότι οι νέες αυτές πρακτικές, όπως εξαγγέλλονται από την εξουσία του Μεχμέτ 

Αλί στην Αίγυπτο και την Κρήτη, επιβάλλονται όχι ως μια νέα φωτισμένη πολιτιστική 

έμπνευση, αλλά σχεδόν βίαια, ως ένα επιπλέον καθήκον των κατοίκων, προκειμένου να 

αποφευχθεί μια μιασματική επιδημία. Με άλλα λόγια, η διοίκηση παραμένει παραδοσιακή 

στον τρόπο της ακόμα και όταν θέτει σε εφαρμογή νεωτερικά μέτρα.  

Η επιρροή των νέων υγειονομικών αντιλήψεων εξηγεί γιατί τα δύο σχολεία που 

διέταξε να ιδρυθούν ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κρήτη 

τον Αύγουστο του 1833, έπρεπε να χτιστούν έξω από το φρούριο των Χανίων, στην περιοχή 

Νεροκούρου, όπου ο αέρας είναι υγιεινός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη σημασία του 

καθαρού αέρα αποτελεί ότι, εκτός από τον μηχανικό Αχμέτ Εφέντι και τέσσερα μέλη του 

συμβουλίου, δύο χριστιανούς και δύο μουσουλμάνους, επικεφαλής της ομάδας επιλογής των 

οικοπέδων για τα σχολεία, ορίστηκε ο αρχίατρος του νησιού Ζοζέφ Καποράλ.623 Ασφαλώς 

ο Καποράλ συνιστά έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε υψηλή θέση στη διοίκηση του 

νησιού, οπότε είναι λογικό να αποτελεί τον επικεφαλής της υπεύθυνης ομάδας. Σε κάθε 

περίπτωση ωστόσο, η απόφαση για το χτίσιμο του σχολείου σε ένα μέρος με καλή 

ατμόσφαιρα δικαιολογεί από ιατρικής πλευράς την παρουσία του «μεσιέ» Ζοζέφ, ενώ με την 

απόφαση αυτή εκδηλώνεται για πρώτη φορά κρατική μέριμνα προς την κατεύθυνση της 

σχολικής υγιεινής. Είναι γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και τη διατύπωση της 

θεωρίας των μικροβίων και των μικροοργανισμών του Παστέρ, η μιασματική θεωρία περί 

κακού αέρα κυριαρχούσε. Έτσι, πάνω στη θεωρία του μιάσματος επιχειρήθηκε να στηριχθεί 

το εγχείρημα εκμοντερνισμού του Καΐρου, που προέβλεπε απομάκρυνση των σφαγείων, των 

νεκροταφείων και των στάσιμων υδάτων από την «νέα πόλη». Τη μιασματική θεωρία 

ασπάζεται και η διοικητική και ιατρική ελίτ της Κρήτης, που αναλαμβάνει ένα εγχείρημα 

«εκμοντερνισμού» των κρητικών πόλεων εκ των άνω.  

                                                             
621 Ο Αλ-Τζαμπάρτι κατηγορεί τους Γάλλους ότι, παρά την εμμονή τους για τη δημόσια υγιεινή και 
καθαριότητα, οι ίδιοι δεν τηρούν κανέναν σχετικό κανόνα, αφού οι δρόμοι των περιοχών όπου διαμένουν είναι 
γεμάτοι σκουπίδια και περιττώματα. Βλ. ό.π., 66. 
622 Lane, Manners and Customs, 71-72.  
623 Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
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Μια πρώιμη εκδήλωση κρατικής πρόνοιας για την καθαριότητα, καταλληλότητα και 

συνολικά τον έλεγχο των τροφίμων αναδύεται επίσης την περίοδο αυτή. Η διοίκηση του 

Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο και στην Κρήτη συνεχίζει κατά βάση τις παραδοσιακές 

οθωμανικές μεθόδους ελέγχου των τιμών και των αποθεμάτων τροφίμων, ενώ παράλληλα 

επιχειρεί να ενσωματώσει στην όλη διαδικασία ελέγχου της τροφής την έννοια της υγιεινής. 

Το 1831 η διοίκηση καθορίζει τις τιμές πώλησης του λαδιού στο νησί, ενώ απαγορεύει την 

πώληση κατώτερης ποιότητας και νοθευμένου λαδιού.624 Ο έλεγχος των τιμών των τροφίμων 

που κινδύνευαν συχνά από ελλείψεις, για παράδειγμα, ήταν πάγια πρακτική της διοίκησης. 

Πρόκειται για κάτι παρόμοιο με την παραδοσιακή οθωμανική τακτική του ναρχ, κατά την 

οποία ο καδής σε συνεννόηση με τις συντεχνίες καθόριζε τις τιμές των αγαθών.625 Κατά τη 

δεκαετία του 1830 το συμβούλιο αντικαθιστά τον καδή στην διαδικασία αυτή. Στην 

Αίγυπτο, κατά τον Μίχαϊλ, ένας συνδυασμός ξηρασίας και επιδημιών από τα τέλη του 18ου 

αιώνα προκάλεσε μεγάλες ελλείψεις στην αγορά του κρέατος. Από το 1815 ο Μεχμέτ Αλί 

εφαρμόζει μια πολιτική ελέγχου των αποθεμάτων κρέατος μέσω συγκεντρωτικών και 

μονοπωλιακών πρακτικών, που επίσης συνιστούν πάγια οθωμανική τακτική, προκειμένου να 

διασφαλίζονται επαρκείς ποσότητες τροφίμων για το στρατό και την πρωτεύουσα.626 

Αρχικά, επιχειρεί να συγκεντρώσει όλα τα εναπομείναντα ζώα της χώρας, προκειμένου να 

τραφεί ο στρατός και η ελίτ, ενώ στη συνέχεια καθορίζει τις τιμές λιανικής του κρέατος.627 

Κατά τον Φάχμι ο αγορανόμος (muhtasib) του Μεχμέτ Αλί συνιστούσε ένα από τα πιο 

μισητά πρόσωπα για τον πληθυσμό. Διεξήγε ελέγχους στην αγορά και είχε το δικαίωμα να 

επιβάλει επί τόπου σωματικές τιμωρίες στους παραβάτες, όπως να ακρωτηριάσει τους 

κρεοπώλες που πουλούσαν κρέας σε μη επιτρεπτή τιμή.628 Ανάλογες πρακτικές ελέγχου των 

τιμών του κρέατος ίσχυαν και στην Κρήτη, αναλόγως της εποχής.629  

                                                             
624 Β.Γ., 26 Φεβρουαρίου 1831, φ. 10. 
625 M. S. Kütükoğlu, “Narkh”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 7, Λάιντεν 1993, 964-965. 
626 Οι Οθωμανοί εφάρμοζαν στην Κωνσταντινούπολη τη φορολογική πρακτική του τζελεπκεσάν (celebkeşan), 
σύμφωνα με την οποία ένας συγκεκριμένος αριθμός ζώων ή το αντίτιμό τους σε χρήμα θα έπρεπε να δοθεί 
στο κράτος για τις διατροφικές ανάγκες της πρωτεύουσας με προτεραιότητα στο παλάτι και το στρατό. 
Αντίστοιχες πρακτικές -γνωστές ως μουμπαγιά (mubayaa), σουρσάτ (sürsat) και ιστιρά (iştira)- ίσχυαν από τον 17ο 
αιώνα και για την διασφάλιση της παροχής σιτηρών στην πρωτεύουσα. Βλ. B. McGowan, Economic Life in 
Ottoman Europe: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, Κέιμπριτζ 1981, 154. 
627 Mikhail, The Animal in Ottoman Egypt, 46-49. 
628 Fahmy, All the Pasha’s Men, 129. 
629 Οι τιμές των κρεάτων ορίστηκαν ως εξής στα τέλη του 1832: δύο γρόσια η οκά για το πρόβειο κρέας, 60 
παράδες το κατσικίσιο κρέας και 50 παράδες το βοδινό· Β.Γ., 11 Δεκεμβρίου 1832, φ. 80. Ο χειμώνας του 
1832-1833 φαίνεται πως ήταν αρκετά σκληρός και αυτό προκάλεσε αφανισμό των προβάτων, αδυνάτισμα των 
εναπομεινάντων και μείωση των αποθεμάτων· Β.Γ., 29 Απριλίου 1833, φ. 94. Το Δεκέμβριο του 1833 οι 
κρεοπώλες ζητούν νέα αύξηση στην τιμή του κρέατος, που διαμορφώνεται έτσι σε δύο γρόσια και οκτώ 
παράδες για το πρόβειο και 72 παράδες για το κατσικίσιο και το βοδινό αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν ξανά 
αναφορές για έλλειψη του κρέατος· Β.Γ., 6 Ιανουαρίου 1834, φ. 120. 
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Ο κρατικός αυτός έλεγχος ή και καταστολή, όπου είναι αναγκαίος, είναι απαραίτητο 

στοιχείο εξάλλου στην επιδημιολογική πολιτική. Η πρόληψη της αρρώστιας πραγματώνεται 

μέσα από την καταστολή και όχι ανεξάρτητα από αυτήν. Ιατρική, υγιεινή και αστυνόμευση 

βαδίζουν μαζί, προκειμένου να ελεγχθεί το εμπόριο ψωμιού και κρέατος, να ρυθμιστεί η 

λειτουργία των σφαγείων, να αποκομιστούν τα πτώματα.630 Το 1835 μερικοί χασάπηδες στα 

Χανιά σφάζουν ζώα στο μαγαζί τους (bugün bir dükkânda iki üç koyun zebih idüb) και πωλούν 

συκώτια και κεφάλια ζώων, κάτι που σύμφωνα με την καταγραφή της υπόθεσης έχει 

απαγορευτεί από το Συμβούλιο των Χανίων (meclis kararına mugayir ciğer kelle füruht etmekde). 

Οι ένοχοι μαστιγώνονται ούτε λίγο ούτε πολύ 50 φορές ο καθένας (beher birine ellişer kırbaç 

vurulması), ενώ τους επιβάλλεται και πρόστιμο 100 γροσίων (beher birden yüz kuruş tahsil 

olunarak).631 Δυστυχώς, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για συστηματική 

απαγόρευση ή ρύθμιση της σφαγής ζώων στην Κρήτη ή για την ενδεχόμενη ύπαρξη 

κρατικών σφαγείων. Βυρσοδεψεία και σφαγεία αποτελούν έναν διαχρονικό εφιάλτη για τις 

οθωμανικές αρχές και κατά καιρούς σε διάφορες πόλεις επιχειρείται η απομάκρυνσή τους 

από τον κεντρικό ιστό της πόλης.632 Οι άσχημες οσμές που αναδύονται από αυτά 

ανησυχούν τη διοίκηση, ειδικά σε μια εποχή που η μιασματική θεωρία του κακού αέρα ήταν 

τόσο παγιωμένη που να καθιστά απαράδεκτη την διατήρηση τέτοιων πρακτικών 

επεξεργασίας κρέατος ή δερμάτων intra muros.633 

Η ποιότητα όχι μόνο των τροφίμων αλλά και του νερού φαίνεται να απασχολούσε 

τη διοίκηση αρκετά στα πλαίσια της υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού. Την άνοιξη 

του 1833 ο αντιπρόσωπος των μουσουλμάνων της περιοχής του Μιραμπέλου Ντερβίς Αγά 

αναφέρει ότι στις γεμάτες υγρασία διοικητικές αποθήκες σίτου και κριθαριού του φρουρίου 

της Σπιναλόγκας 935 μουζούρια και 13 οκάδες σιτάρι έχουν σκουληκιάσει (dokuz yüz otuz 

beş muzur ve on üç kıyye hınta böceklenmiş), 15 μουζούρια που εφάπτονταν στους υγρούς 

τοίχους της αποθήκης έχουν σαπίσει (anbar-ı mezkûrun duvarları nemnak olduğundan on beş 

muzuru dahi çürümüş olduğu), ενώ και μια ποσότητα κριθαριού είχε την ίδια τύχη. Ούτε στην 

Ιεράπετρα η κατάσταση ήταν καλύτερη, αφού στις αποθήκες κάποιου Ταχίρ Αγά, όπου 

φυλάσσονταν ποσότητες του κρατικού κριθαριού, παρατηρήθηκαν σάπιοι και 

σκουληκιασμένοι σπόροι. Προκειμένου μάλιστα να γίνει πιστευτός στο συμβούλιο o 

                                                             
630 Φουκώ, Η γέννηση της κλινικής, 56. 
631 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 117. 
632 A. Raymond, “Le déplacement des tanneries à Alep, au Caire et à Tunis à l’époque ottomane: un 
‘indicateur’ de croissance urbain”, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 55 (1990), 34-43· Fahmy, 
“An Olfactory Tale of Two Cities”, 176. 
633 Στο Ρέθυμνο σημειώνεται η ύπαρξη εργαστηρίου επεξεργασίας δερμάτων, ωστόσο, δεν υπάρχουν 
παραπάνω πληροφορίες για τυχόν μετακίνησή του ή για το αν οι οσμές του προκάλεσαν την αντίδραση των 
αρχών. Βλ. Bowring, Report on Egypt and Candia, 159. 

http://www.persee.fr/collection/remmm
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Ντερβίς Αγά, παρουσίασε σε αυτό δείγματα αυτών των σκουληκιασμένων σπόρων. Η 

διοίκηση αποφάσισε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην επίλυση του ζητήματος, αφού οι 

χαλασμένες τροφές μπορούν να καταστούν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, ενώ 

δεδομένου ότι οι σπόροι αυτοί αποτελούν ως επί το πλείστον το αντικείμενο της 

φορολογίας της δεκάτης σε είδος, η διοίκηση διαπιστώνει αυτονόητα ότι δεν μπορεί να 

αφήσει μερικά σκουλήκια να καταστρέψουν ουσιαστικά τα κρατικά έσοδα. Έτσι, 

διατάσσεται η άμεση επισκευή της αποθήκης του φρουρίου της Σπιναλόγκας, ενώ όλες οι 

ποσότητες σιταριού και κριθαριού των κρατικών αποθηκών Σπιναλόγκας, Σητείας και 

Ιεράπετρας διατάσσεται να μεταφερθούν στα πλησιέστερα στρατόπεδα.634 Το 1835 το 

Συμβούλιο των Χανίων έρχεται αντιμέτωπο με τα φυσικά φαινόμενα και με την υγρασία και 

τη ζέστη που επικρατούν στις κρατικές αποθήκες και τις ζημιές που προκαλούν σε σιτάρι και 

κριθάρι (fırtına hasebiyle nemnaki duvardan içeriye sirayet idüb şa'ir ıslandı), γεγονός που οδηγεί 

στην εμφάνιση σαπίλας και ποντικιών (sıcaklar basmış itdüğünden (şa'ir) çürümüş ve fareler dahi 

hayli zarar etmiş olduklarından) από τα οποία ψάχνουν μεν τρόπους να απαλλαχτούν,635 χωρίς 

να μπορούν να αντιληφθούν τότε την πραγματική επικινδυνότητά τους αναφορικά με την 

εμφάνιση της πανώλης.  

Το γεγονός βέβαια της προστασίας μιας τόσο βασικής τροφής, όπως το σιτάρι, από 

τα σκουλήκια δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνο του εκσυγχρονιστική πολιτική, καθώς 

σχετική μέριμνα καταρχήν υπήρχε και κατά την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, είναι 

φανερό ότι η διοίκηση εισάγει μια πρώιμη αστιατρική και αγορανομική πολιτική, που έχει 

να κάνει με τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων και που ο στόχος είναι να διακρίνεται από 

συστηματικότητα στη βάση επιστημονικών παρατηρήσεων και πορισμάτων. Η κακή 

κατάσταση κτηρίων, αποθηκών, βρυσών και ελαιοτριβείων, που έχει προκληθεί από τον 

δεκαετή πόλεμο είναι φυσικό να προκαλεί ζημιά και υγρασία στις τροφές και να διευκολύνει 

την πρόσβαση σε αυτά τρωκτικών, ερπετών και εντόμων. Συχνά κατά τη δεκαετία του 1830 

πραγματοποιούνται επισκευές σε διοικητικές αποθήκες, υδραγωγεία και ελαιοτριβεία, 

γεγονός που συνδέεται με την κρατική πολιτική για τη δημόσια υγεία.636 Δεν είναι τυχαίο 

που το 1833 είναι ο αρχίατρος «μεσιέ» Καποράλ (baş hekim mösyö Kaporal) που παρεμβαίνει στο 

                                                             
634 Β.Γ., 8 Ιουλίου 1833, φ. 101. Η αποθήκευση κρατικού σιταριού και κριθαριού σε αποθήκες -για τον όρο 

αποθήκη σιταριού, κριθαριού ή ζωοτροφών χρησιμοποιείται την περίοδο αυτή η λέξη σόνα (ه شون ) από τα 
αραβικά της Αιγύπτου- ιδιωτών αποτελεί συχνό φαινόμενο, αφού υπήρχε έλλειψη ικανού αριθμού δημόσιων 
αποθηκών. Όταν ένα τάγμα του τακτικού στρατού του πασά φτάνει στην Κρήτη το 1831, διαπιστώνεται ότι 
δεν υπάρχει κατάλληλο κτήριο για την αποθήκευση του σιταριού και επιχειρείται να επισκευαστούν πρόχειρα 
κάποιες κατεστραμμένες αποθήκες από την περίοδο της Επανάστασης. Τελικά, αποφασίζεται να 
κατασκευαστεί μια νέα αποθήκη για την αποθήκευση του σιταριού του στρατού· Β.Γ., 26 Φεβρουαρίου 1831, 
φ. 10.  
635 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 84-87. 
636 Ενδεικτικά βλ. Β.Γ., 21 Οκτωβρίου 1831, φ. 37· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 33, 40, 44.  
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δημόσιο λόγο μέσω της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε προωθώντας το περιεχόμενο μιας γαλλικής 

εφημερίδας τεχνικών θεμάτων, που υπέπεσε στην αντίληψή του, αναφορικά με τον ιδανικό 

τρόπο επισκευής, συγκόλλησης πλακών, μόνωσης κατασκευών, οικιών και στερνών.637 Τα 

πολλά κατεστραμμένα σπίτια και κτήρια από την περίοδο της Επανάστασης ανεβάζουν τον 

κίνδυνο επαφής των ανθρώπων με μολυσμένα ποντίκια και άρα αυξάνουν τις πιθανότητες 

εκδήλωσης της πανώλης. Κατά συνέπεια, οι επισκευές και τα δημόσια έργα της διοίκησης, 

αν και πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον στο πλαίσιο του αστικού ευπρεπισμού, 

παράλληλα –συνειδητά ή ασυνείδητα- προστατεύουν και αυτά τη δημόσια υγεία. 

Το κράτος την περίοδο αυτή φαίνεται να δομεί μια δημόσια γλώσσα τεχνικών 

γνώσεων, μια νέα πολιτική υγείας και υγιεινής των πόλεων, ανασύροντας, αν και όποτε 

χρειάζεται, ένα γνωμικό του Προφήτη, προκειμένου να γίνουν οι στόχοι της σεβαστοί και 

κατανοητοί από τον πληθυσμό των πόλεων, που κατά βάση είναι μουσουλμανικός, και την 

κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική ελίτ του. Η σύνδεση καιρικών συνθηκών, ατμόσφαιρας 

και εξάπλωσης των επιδημιών είναι αυτονόητη, ειδικά σε μια εποχή αποθέωσης της 

μιασματικής θεωρίας. Η διοίκηση θεωρεί ότι με την πρόβλεψη και πρόληψη των πρώτων 

μπορεί να ελέγξει το δεύτερο, διατυπώνοντας έτσι μια πρώιμη ορθολογική σκέψη: η 

αρρώστια δεν έρχεται από υπερκόσμιες δυνάμεις, αλλά έχει συγκεκριμένα αίτια και 

συνθήκες που την ευνοούν. Η μιασματική θεωρία έχει το εξής χαρακτηριστικό: είναι 

διαταξική. Ο «άρρωστος» αέρας μπορεί να μεταδώσει τη νόσο με τις ίδιες πιθανότητες στο 

φτωχό αγρότη, τον αλυσοδεμένο κατάδικο, τα μέλη των συμβουλίων, ακόμα και τον ίδιο 

τον πασά. Ο ασθένειες πλέον προκαλούν τρόμο, ο οποίος μπορεί να μην είναι έκδηλος στη 

σφαίρα του δημόσιου μονόλογου του κρατικού εντύπου, αλλά υπάρχει, και αυτό 

υποδεικνύουν οι ντιρεκτίβες των συμβουλίων για πόλεις πιο καθαρές και με λιγότερες οσμές. 

Οι παρεμβάσεις της διοίκησης ως προς την ασφάλεια των σιταποθηκών και των άλλων 

δημοσίων κτηρίων βοηθούν τη δημόσια υγεία, περισσότερο από όσο νομίζει η ίδια. Η 

διοίκηση εισάγει στο νησί κρατικά θερμόμετρα και βαρόμετρα, προάγοντας την πεποίθηση 

ότι η φύση μπορεί να ταξινομηθεί και μέσα από την παρατήρηση να προβλεφτεί. 

Παράλληλα, συστήνει για τον ίδιο λόγο βδέλλες στους κατοίκους του νησιού, σε μια συνεχή 

παλινωδία και συγκερασμό επιστημονικού και αντιεπιστημονικού, νεωτερικού και 

παραδοσιακού στοιχείου.

                                                             
637 Β.Γ., 18 Νοεμβρίου 1833, φ. 115. 
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2. Η γέννηση του νοσοκομείου στην Κρήτη: στρατιωτικά νοσοκομεία και επαγγελματίες 

υγείας 

Το 1845 ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη το νοσοκομείο «γκουρεμπά»638 από την 

Μπεζμιαλέμ Βαλιντέ Σουλτάνα, σύζυγο του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ και μητέρα του 

Αμπντούλ Μετζίτ. Το Γκουρεμπά θεωρείται το πρώτο σύγχρονο νοσοκομείο που ιδρύεται 

ως βακούφι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και παράλληλα το τελευταίο, αφού όλα τα 

σύγχρονα νοσοκομεία ήδη από το 1827 ιδρύονται και χρηματοδοτούνται από το κράτος.639 

Εξαίρεση αποτελεί το νοσοκομείο της Ζεϊνέμπ Κιαμίλ, κόρης του Μεχμέτ Αλί, που 

ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη, επίσης ως βακούφι, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι το 

μοναδικό που ο ιδρυτής του δεν είναι μέλος της οθωμανικής δυναστείας.640 Τα νοσοκομεία 

στο οθωμανικό πλαίσιο στην παραδοσιακή τους μορφή σχετίζονται άμεσα με την έννοια της 

φτώχειας από τη μια πλευρά και της σουλτανικής φιλανθρωπίας προς κάθε αδύναμο μέλος 

της κοινωνίας από την άλλη, με ένα δηλαδή δίπολο σχήμα που το κάθε του στοιχείο 

αποτελεί προϋπόθεση νομιμοποίησης για το άλλο. Τα κλασικά οθωμανικά νοσοκομεία 

(darüşşifa)641 που ιδρύονται ως βακούφια από τον 15ο αιώνα και εξής συνήθως αποτελούν 

μέρος ενός ευρύτερου αρχιτεκτονικού συγκροτήματος το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 

τέμενος, θρησκευτικό σχολείο ή πτωχοκομείο. Η περίθαλψη ήταν δωρεάν και οι ασθενείς 

είχαν το δικαίωμα να μείνουν στο νοσοκομείο για όσο διάστημα ήθελαν.642   

 Το 1827 ιδρύονται στην Κωνσταντινούπολη σχολές ιατρικής και χειρουργικής υπό 

την επίβλεψη ευρωπαίων γιατρών. Το ίδιο έτος ιδρύεται στρατιωτικό νοσοκομείο στην 

πρωτεύουσα, στο οποίο απασχολούνται τρεις γιατροί, δύο χειρουργοί, φαρμακοποιός, άλλο 

νοσηλευτικό προσωπικό και φύλακες.643 Η κλινική ιατρική αναπτύσσεται πρώτα μέσα από 

τις τάξεις του στρατού. Σταδιακά ιδρύονται επίσης σύγχρονα νοσοκομεία για τις ανάγκες 

                                                             
638 Πρόκειται για τον πληθυντικό της λέξης garib που υποδηλώνει την έννοια «ξένοι», αφού απευθυνόταν κυρίως 
στους επισκέπτες στην πόλη και τους άπορους που δεν είχαν την δυνατότητα να τους περιθάλψουν οι 
οικογένειές τους. 
639 M. Shefer-Mossensohn, Science among the Ottomans: The Cultural Creation and the Exchange of Knowledge, 
Όστιν 2015, 134.  
640 F. Günergun και Ş. Etker, “Waqf Endowments and the Emergence of Modern Charitable Hospitals in 
the Ottoman Empire: The Case of Zeynep-Kamil Hospital in Istanbul”, στο The Development of Modern 
Medicine in Non-Western Countries, 88-89, 94-95. 
641 Τα παραδοσιακά οθωμανικά νοσοκομεία συναντώνται στις πηγές και ως bimaristan, maristan, şifahane και 
darülsıhha. Βλ. ό.π., 83, 100, 104. 
642 Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 136. Για τους πιο εύπορους υπήρχαν βέβαια ιδιώτες γιατροί και 
χειρουργοί, ενώ ματζούνια, βότανα και φάρμακα πωλούνταν στις αγορές. Στις αρχές του 18ου αιώνα στην 
οθωμανική πρωτεύουσα μαρτυρούνται 21 ιδιωτικά ιατρεία και 27 καταστήματα χειρουργών, ενώ παραδοσιακά 
φάρμακα και βότανα πωλούνταν στην περίφημη αιγυπτιακή αγορά της πόλης. Βλ. N. Yıldırım, “İstanbul 
Ezcanelerinde Hasta Muayenesi Ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarları”, Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, 2-3 (1996-
1997), 71-74. 
643 Günergun και Etker, “Waqf Endowments”, 87. 
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των διαφόρων κοινοτήτων της οθωμανικής πρωτεύουσας. Κατά τη δεκαετία του 1830 

ιδρύεται το νοσοκομείο του Μπαλουκλί για τους ορθόδοξους, ένα νοσοκομείο για τους 

Αρμένιους, ενώ ξεχωριστά νοσοκομεία διέθεταν οι κοινότητες των ευρωπαίων κατοίκων της 

Κωνσταντινούπολης. Κατά τη Φεζά Γκιουνεργκιούν, ο Κριμαϊκός Πόλεμος, παρά τις 

τραγικές του συνέπειες, είχε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ιατρικής και στη δημόσια 

υγεία στο οθωμανικό πλαίσιο. Από τη δεκαετία του 1860 και μετά ιδρύεται μη στρατιωτική 

ιατρική σχολή, εκδίδονται περιοδικά ιατρικά συγγράμματα και η κλινική ιατρική σταδιακά 

επεκτείνεται ολοένα περισσότερο στην εκτός στρατού κοινωνία.644 

 Η νοσοκομειακή πολιτική στην Αίγυπτο, από την άλλη πλευρά, ξεκινάει στα μέσα 

της δεκαετίας του 1820, όταν αποφασίζεται η ριζική αναμόρφωση των δομών υγείας της 

χώρας με τη βοήθεια ευρωπαίων γιατρών. Το 1825, οπότε ο Κλοτ Μπέι έφτασε στην 

Αίγυπτο, η χώρα δεν διέθετε παρά ένα ερειπωμένο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Αμπού 

Ζάμπελ και μερικές ιδιωτικές κλινικές ευρωπαίων και λεβαντίνων γιατρών. Σύντομα έγινε 

αντιληπτό ότι για τον νέο στρατό του πασά οι γιατροί ήταν ελάχιστοι και οι δομές 

περίθαλψης μηδαμινές. Στο μεταξύ, η πανώλη μετά από ένα διάλειμμα επτά ετών χτυπάει 

την Αίγυπτο το 1831 και προκαλεί χιλιάδες νεκρούς, ενώ το ίδιο κάνει και η χολέρα το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους. Ήδη από το 1827 είχε ιδρυθεί στο Κάιρο Ιατρική Σχολή και 

είχε ουσιαστικά ενσωματωθεί στο αναμορφωμένο νοσοκομείο του Αμπού Ζάμπελ που από 

το 1837 μεταφέρεται στην περιοχή Κασρ Ελ Άινι, πολύ πιο κοντά στο κέντρο της πόλης, 

ενώ σύντομα η ιατρική γνώση εμπλουτίζεται με την ίδρυση φαρμακευτικής και κτηνιατρικής 

σχολής.645 Παράλληλα, το 1827 ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το ναυτικό νοσοκομείο 

Μαχμουντίγια με μικρότερο αριθμό κλινών από το αντίστοιχο του Καΐρου. Το 

Μαχμουντίγια προοριζόταν για την περίθαλψη των στρατιωτών πεζικού και ναυτικού που 

έδρευαν στην Αλεξάνδρεια, αλλά και άλλων ομάδων, όπως των εργατών στο ναυπηγείο της 

πόλης.646   

 Όπως ακριβώς στην Αίγυπτο και την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι και 

στην Κρήτη τα πρώτα σύγχρονα νοσοκομεία ιδρύονται και λειτουργούν για το στρατό. Το 

1832 φαίνεται ότι υπάρχουν τρία στρατιωτικά νοσοκομεία στο νησί.647 Την απουσία 

πολιτικών νοσοκομείων στο νησί επιβεβαιώνει ο Μπάουρινγκ, σύμφωνα με τον οποίο 72 

άρρωστοι στρατιώτες εισήχθησαν στο νοσοκομείο στα Χανιά σε έναν χρόνο και πέθαναν οι 

οκτώ, ενώ οι βασικές ασθένειες που τους οδηγούν στις νοσοκομειακές κλίνες είναι οι 

                                                             
644 F. Günergun και Ş. Etker, “Medicine”, στο Encyclopedia of the Ottoman Empire, επιμ. G. Ágoston και B. 
Masters, Νέα Υόρκη 2009, 360-362. 
645 Α. Ε. Sonbol, The Creation of a Medical Profession in Egypt, 1800-1922, Σίρακιουζ 1991, 35-42. 
646 Kuhnke, Lives at Risk, 135-136. 
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πυρετοί.648 Η διοίκηση φαίνεται να ξοδεύει αρκετά χρήματα για τις προμήθειες και την 

ανακαίνιση των στρατιωτικών της νοσοκομείων, τόσο στα Χανιά όσο και στις άλλες 

επαρχίες σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Το καλοκαίρι του 1832 η ανακαίνιση του 

στρατιωτικού νοσοκομείου (ispitalya) στα Χανιά κόστισε 5.907,39 γρόσια σε υλικά και 

μεροκάματα των ξυλουργών και των βοηθών τους. Το όλο έργο πραγματοποιήθηκε υπό την 

ευθύνη του διοικητή του τελωνείου (gümrük emini) και παράλληλα, όπως θα εξηγήσουμε στη 

συνέχεια, προέδρου της Υγειονομικής Επιτροπής Χανίων Καντρί Εφέντι και την επίβλεψη 

του ραβδούχου επιστάτη Μεχμέτ από την Φιλιππούπολη (Filibeli Mehmed kavas).649 Μερικές 

μέρες αργότερα το φαρμακείο του στρατιωτικού νοσοκομείου (ispitalya eczahanesi) του 

τέταρτου συντάγματος, που έδρευε στο Ηράκλειο, κρίνεται στενόχωρο (zayk) προκειμένου 

να χωρέσει τα απαιτούμενα φάρμακα και έτσι αποφασίζεται να ανακαινιστεί μαζί με δύο 

ακόμα κτήρια του νοσοκομειακού συγκροτήματος.650 Το φαρμακείο αυτό φαίνεται ότι ήταν 

το μοναδικό στο νησί και εξυπηρετούσε τις ανάγκες ολόκληρου του στρατεύματος που 

έδρευε στην Κρήτη. Κατά τον Κλοτ Μπέι, ένα κεντρικό φαρμακείο υπήρχε στο Κάιρο, ενώ 

αντίστοιχα περιφερειακά φαρμακεία λειτουργούσαν όπου υπήρχε στρατός του πασά: στο 

Χαλέπι, στη Τζέντα, στο Χαρτούμ και στο Ηράκλειο.651 Μισθοί στρατιωτικών 

φαρμακοποιών (eczacı) εξάλλου εντοπίζονται στα αρχεία του Λογιστηρίου Ηρακλείου της 

περιόδου 1839-1840.652 Γιατροί, φαρμακοποιοί, χειρουργοί και οι βοηθοί τους αποτελούν 

επαγγελματικούς κλάδους που εκσυγχρονίζονται και μισθοδοτούνται απευθείας από το 

κράτος για τις υπηρεσίες τους.  

 Το Μάρτιο του 1833 ο γανωτής (kalaycı) Χουσεΐν γανώνει 121 σκεύη του τακτικού 

στρατού και 45 σκεύη653 του νοσοκομείου προς 18 παράδες το ένα.654 Η τακτική της 

επιδιόρθωσης των καζανιών και των άλλων μαγειρικών σκευών προφανώς υπακούει και σε 

μια λογική υγιεινής, ειδικά στις τάξεις του στρατού, όπου οι κοινοβιακές συνθήκες μπορούν 

να εντείνουν μια επιδημία, αφανίζοντας αυτό το τόσο πολύτιμο προσωπικό. Το Φεβρουάριο 

του 1833 αποφασίζεται η ριζική ανακαίνιση του νοσοκομείου στο Ηράκλειο. Με εισήγηση 

του αρχίατρου Καποράλ κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί ο αριθμός των κλινών σε 120, 

γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η απόφαση αυτή βασίζεται στη διαπίστωση 

                                                                                                                                                                               
647 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, ό.π, 80-81, υποσ. 258. 
648 Bowring, Report from Egypt and Candia, 166. 
649 Β.Γ., 22 Ιουλίου 1832, φ. 65. 
650 Β.Γ., 22 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 73. 
651 Clot-Bey, Aperçu général, τ. 2, 406-407. Βλ. και Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 80-81, υποσ. 
258. 
652 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 26· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2410, σ. 28 κ.ά. 
653 Στο ελληνικό κείμενο αναγράφονται πέντε όμοια (σκεύη) του Νοσοκομείου και όχι 45 όπως στο κείμενο στα 
οθωμανικά (ispitalya kırk beş sagir-i kebir parça bakırları).  
654 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. 
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ότι ολοένα περισσότεροι στρατιώτες έχουν ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η 

επέκταση αυτή του νοσοκομείου στοιχίζει 3.288,9 γρόσια για υλικά (χώμα, ασβέστης, 

καρφιά, σανίδες κ.ά.), αλλά και σε μεροκάματα κτιστών, ξυλουργών και των βοηθών τους.655 

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν φαίνεται να αφήνονται στην τύχη τους ούτε τα επόμενα 

χρόνια, όπως προκύπτει από αναφορά για επιδιόρθωση των κλινών του νοσοκομείου του 

16ου συντάγματος (on altıncı alay-ı cihadiyenin ispitalyanın serirleri ta’mirat) κατά το έτος 1839, 

που κόστισε 111 γρόσια για υλικά που παραδίδονται σε κάποιον μάστορα με το όνομα 

Δημήτρης.656  

 Είναι λογικό τα νοσοκομεία να αναδύονται στην Αίγυπτο, όπως σε όλη την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέσα από το στράτευμα στο βαθμό που η πανώλη μεταδίδεται 

εύκολα στα πλοία του αιγυπτιακού στόλου. Και στον ευρωπαϊκό ωστόσο χώρο, η 

διαδικασία αναμόρφωσης των πολιτικών νοσοκομείων ξεκινά από τα ναυτικά και τα 

στρατιωτικά. Κατά τον Φουκώ, μέχρι τον 17ο αιώνα το δύσκολο δεν ήταν να 

στρατολογηθούν άνδρες, αλλά να φτάσει το μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος στο 

σημείο της μάχης χωρίς απώλειες από αρρώστιες. Και οι στρατιώτες έχουν καθήκον να 

πεθάνουν στη μάχη και όχι από αρρώστια.657 Στρατιώτες ασθενείς από πανώλη ή σύφιλη, 

τραυματίες ή απλά εξουθενωμένοι πρέπει να νοσηλευτούν, προκειμένου τα σώματά τους να 

καταστούν εκ νέου υγιή και ετοιμοπόλεμα. Το Σεπτέμβριο του 1833 ο διοικητής του 

Ηρακλείου Οσμάν Εφέντι (Kandiye muhafızı miralay Osman Efendi) εισηγείται στο Συμβούλιο 

Ηρακλείου την πληρωμή μισθών συνολικού ύψους 9.000 γροσίων σε γιατρούς (hekimler), 

φαρμακοποιούς (eczacı), νοσοκόμους (tımarcı)658 και εκπαιδευτές (ta’limci)659 του 

στρατιωτικού νοσοκομείου. Παράλληλα, ζήτησε από το Συμβούλιο Ηρακλείου την έγκριση 

της δαπάνης, προκειμένου για τις ανάγκες του ίδιου νοσοκομείου να πραγματοποιηθεί η 

προμήθεια 60 στρωμάτων και ισάριθμων μαξιλαριών (altmış 'aded minder ile altmış 'aded 

yastık), 50 μεταλλικών κυπέλων (elli 'aded maşraba), 100 κουταλιών (yüz 'aded kaşık), τεσσάρων 

βαρελιών νερού (dört 'aded su barmili),660 μιας αντλίας (bir kovan) και μισής οκάς βαμβακιού 

για τα καντήλια (kandiller içün yarım kıyye penbe). Ζήτησε επίσης να εγκριθεί η απαιτούμενη 

δαπάνη για την επιδιόρθωση ενός καζανιού (bir kazganın dahi ta’mirine muhtaç olduğunu). Για 

τις ανάγκες του φαρμακείου, από την άλλη πλευρά, ζητήθηκαν μερικές οκάδες μέλι και 150 

άδειες φιάλες της μισής οκάς (ezcahaneye virilmek üzere beş kıyye 'asel ile yarımşar kıyyenin yüz elli 

                                                             
655 Β.Γ., 12 Απριλίου 1833, φ. 92. 
656 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ: 1241, σ. 10. 
657 Μ. Foucault, “The Incorporation of the Hospital into Modern Technology”, στο Space, Knowledge and 
Power: Foucault and Geography, επιμ. J. W. Crampton και S. Elden, Χάμσαϊρ 2007, 145. 
658 Στο κρατικό έντυπο ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως υποφαρμακοποιοί.  
659 Ομοίως ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως γυμνασίαρχοι. 
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'aded boş şişenin).661 Ο ιατρικοφαρμακευτικός εξοπλισμός εισχωρεί ευρέως στη γλώσσα της 

διοίκησης και πιστοποιεί την συγκρότηση ενός νέου κρατικού τομέα: αυτού της υγείας και 

της συστηματοποιημένης κλινικής ιατρικής, προφανώς, σε μια πολύ πρώιμη εκδοχή του. 

Το 1835 ο έφορος του νοσοκομείου του 5ου Συντάγματος Μουσταφά Αγά (alay-ı 

hamisin ispitalya nazırı Mustafa Ağa), που έδρευε τότε στα Χανιά, απευθύνεται στο συμβούλιο 

της πόλης, αναφέροντας τις ζημιές που έχουν σημειωθεί σε δύο τσεκούρια (balta), δύο 

κάδους (gerdel) και δύο μαχαίρια (bıçak). Το συμβούλιο αποφασίζει την επιδιόρθωση των 

εργαλείων και του κάδου προς τέσσερα γρόσια και 35 παράδες και τρία γρόσια αντιστοίχως 

(baltalar ve gerdeler ta’mir olmuş, iki baltaya dört kuruş otuz beş para ve iki gerdel üç kuruş masarif ile 

ta’mir olunub). Επιπλέον, αποφασίστηκε η παράδοση δύο μαχαιριών για χρήση στο εν λόγω 

νοσοκομείο από την οπλαποθήκη (cebehane) στα Χανιά.662 Με δεδομένα και τα άλλα είδη, η 

χρήση μαχαιριών στο στρατιωτικό νοσοκομείο είναι πιθανότερο να προοριζόταν για την 

κουζίνα του νοσοκομείου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτά να χρησίμευαν για 

ιατρικές πράξεις. Στα κατάστιχα εξάλλου του Λογιστηρίου Ηρακλείου γίνεται λόγος για 

μισθοδοσία χειρουργών (cerrah) στο στρατιωτικό νοσοκομείο του 16ου συντάγματος. Τα 

νοσοκομεία έχουν έφορους (nazır), οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και έχουν αναλάβει την 

οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων. Οι έφοροι πραγματοποιούν τις προμήθειες κατά 

παραγγελία των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού, ενώ οι όποιες δαπάνες εγκρίνονται 

από τα συμβούλια και κατ’ επέκταση από τον Μουσταφά Πασά.663 

 Τον Οκτώβριο του 1833 καταφτάνει στη Σούδα το 21ο σύνταγμα του πασά και η 

ανάγκη ανακαίνισης του στρατιωτικού νοσοκομείου είναι επιτακτική. Ενώ μαίνονται οι 

επεκτατικοί πόλεμοι του πασά, είναι λογικό στις τάξεις του στρατεύματος να βρίσκονται 

αρκετοί στρατιώτες άρρωστοι και τραυματίες. Κατά την άφιξη των στρατιωτών αυτών 

διαπιστώνεται ότι το νοσοκομείο στερείται ικανού αριθμού στρωμάτων και κλινών, ενώ 

επιπλέον στους θαλάμους του παρατηρούνται φαινόμενα υγρασίας. Τελικά αποφασίστηκε η 

προμήθεια 79 τοπιών υφάσματος Αιγύπτου προς 16 γρόσια και 50 παράδες, τα οποία 

                                                                                                                                                                               
660 Για τα βαρέλια χρησιμοποιείται η αραβική λέξη μπαρμίλ (يل ارم   .(ب
661 Β.Γ., 2 Νοεμβρίου 1833, φ. 113. Η χρήση του μελιού στη δίαιτα των αρρώστων με σύφιλη συνιστούσε μια 
πρακτική που λάμβανε χώρα στην Αίγυπτο την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον ίδιο τον αρχίατρο Κλοτ Μπέι. 
Βλ. Clot-Bey, Aperçu général, τ. 2, 371. Δεν είναι σαφές αν το μέλι προοριζόταν για φαρμακευτική χρήση ή 
απλά αποτελούσε μέρος της δίαιτας των ασθενών. Ακόμα ωστόσο και στα παραδοσιακά οθωμανικά 
νοσοκομεία το μέλι και η ζάχαρη χρησιμοποιούνταν ως γλυκαντικό και πηκτικό στην παρασκευή διάφορων 
σιροπιών. Βλ. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 38. Εφοδιασμό του νοσοκομείου στα Χανιά με 
εργαλεία και φάρμακα αναφέρει και η Ράσεντ για τα έτη 1832 και 1835. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την 
αιγυπτιακήν εξουσίαν, 81, υποσ. 260. 
662 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 40. 
663 Την περίοδο 1839-1840 έφορος του νοσοκομείου του 16ου συντάγματος στο Ηράκλειο ήταν ο 
στρατιωτικός Αχμέτ Αγά, όπως προκύπτει από αρχεία της περιόδου (on altıncı alaynın Kandiye’de olan ordularının 
ispitalyası nazırı mülazim-i evvel Ahmet Ağa). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 26. 
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ορίστηκε να ραφτούν από τεχνίτες της συντεχνίας των ραφέων προς 100 παράδες το κάθε 

ζευγάρι των 150 στρωμάτων μαξιλαριών που αναλογούσαν. Για τους δε θαλάμους 

αποφασίστηκε η χρήση κουρασανιού, ενός κονιάματος με ασβέστη, προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.664 Οι προμήθειες υφασμάτων φαίνεται 

ότι αποτελούσαν μια συχνή δαπάνη της διοίκησης για τα νοσοκομεία, αφού από αυτά 

κατασκευάζονταν ή επιδιορθώνονταν σεντόνια, στρώματα, πετσέτες και ρούχα. Το 1839 η 

διοίκηση προχωρεί στην προμήθεια δύο τοπιών υφασμάτων αμερικανικού τύπου (iki top 

amerikan bezi),665 αξίας 166 γροσίων από έναν έμπορο με το όνομα Βασίλης (bazirgân 

Vasili’ye).666 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υγιεινή και η καθαριότητα των στρατιωτικών 

νοσοκομείων απασχολεί τις αρχές. Εξάλλου, θα ήταν απόλυτα ειρωνικό να υπάρχει μέριμνα 

για μια καθαρή πόλη απαλλαγμένη από δυσωδίες και μιάσματα και τα νοσοκομεία να 

αποτελούν εστίες μόλυνσης. Το 1835 οι τουαλέτες του στρατιωτικού νοσοκομείου στα 

Χανιά φράσσουν (ispitalya kademhaneleri dolmuş olub), γεγονός που, σύμφωνα με την σχετική 

αναφορά του Μουσταφά Αγά στο συμβούλιο της πόλης, προκαλεί μεγάλη δυσανασχέτηση 

στους κλινήρεις ασθενείς στρατιώτες (asakir-i mansure hastaları muztarib oldukları). Τελικά, 

αποφασίστηκε το δύσκολο έργο της περισυλλογής των ακαθαρσιών να το αναλάβουν 

ορισμένοι Άραβες ('arab), που πληρώθηκαν οκτώ παράδες το βαρέλι (beher varile sekiz para 

'ücret idüb),667 ενώ συνολικά περισυνελέγησαν ούτε λίγο ούτε πολύ 2.360 βαρέλια με 

ακαθαρσίες (iki bin üç yüz altmış varil müzahrefat çıkarılmış olduğunu).668 Η καθαριότητα, εκτός 

από τα κτήρια, προοριζόταν από ό,τι φαίνεται και για τους κλινήρεις ασθενείς, αφού στα 

έξοδα του νοσοκομείου του 16ου συντάγματος του έτους 1839 υπάρχει δαπάνη 36 γροσίων 

και 30 παράδων που καταβλήθηκαν στον λουτράρη Ντερβίς Ιμπραΐμ Αγά για τις ανάγκες 

των αρρώστων.669 Το Δεκέμβριο του 1839 ο έφορος του στρατιωτικού νοσοκομείου 

Ηρακλείου ζητάει για τις ανάγκες των αρρώστων την προμήθεια μιας οκάς βαμβακιού (bir 

                                                             
664 Β.Γ., 9 Νοεμβρίου 1833, φ. 114. 
665 Πρόκειται για ακατέργαστο, άβαφο βαμβακερό ύφασμα (καραβόπανο). 
666 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 26. 
667 Η αμοιβή αυτή φαίνεται μικρή και οπωσδήποτε αυτό έχει να κάνει με το ότι αυτοί που εργάστηκαν ήταν 
«Άραβες», δηλαδή Αφρικανοί μαύροι ή μελαψοί. Μια τέτοια, εξάλλου, δουλειά δε θα μπορούσε να την κάνει 
ο καθένας. Στην εποχή της κυριαρχίας της μιασματικής θεωρίας η απόφραξη των απόπατων και δη των 
νοσοκομειακών, μάλλον ισοδυναμεί με αποστολή αυτοκτονίας και το γεγονός ότι το δύσκολο εγχείρημα το 
πραγματοποιούν Αφρικανοί πιστοποιεί για ακόμα μία φορά την κατώτερη θέση που είχαν στη συνείδηση της 
διοίκησης. Επιπλέον, οι Αφρικανοί φαίνεται ότι αποτελούν το φτηνότερο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, τόσο 
για το κράτος όσο και για ιδιώτες. Ως προς τον τρόπο καταβολής των αμοιβών, οι πληρωμές εκ μέρους της 
διοίκησης πραγματοποιούνται είτε σε ημερήσια βάση ως μεροκάματο είτε με την παραγωγή ανά κομμάτι είτε 
με την ώρα, όπως στην περίπτωση των βαστάζων. Κατά τον Μπάουρινγκ, τα μεροκάματα την περίοδο αυτή 
στο νησί κυμαίνονται στα δυόμισι με τρία γρόσια με φαγητό ή στα τέσσερα με έξι γρόσια χωρίς φαγητό. Βλ. 
Bowring, Report from Egypt and Candia, 163.  
668 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 13-14. 
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kıyye pamuk), 60 βδελλών (altmış ‘aded sülük), ενώ ζητάει να γανωθούν έξι σκεύη (üç tencere ile 

üç tavanın kalaylanılması lazım geldiğini), προφανώς για την κουζίνα του νοσοκομείου.670  

 Ως προς τις πληροφορίες που διαθέτουμε για τη μισθοδοσία του προσωπικού των 

νοσοκομείων, σημειώνουμε πως ο γιατρός Μπρούζικ (Bruzik nam hekim), επιφορτισμένος με 

την ευθύνη των υγειονομείων Σούδας και Χανίων (Hanya ve Suda lazaretoları)671 το 1832, 

απευθύνεται στο Συμβούλιο των Χανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για το μισθό του, ο 

οποίος φτάνει τα 150 γρόσια το μήνα.672 Ο τρίτος γιατρός του στρατιωτικού νοσοκομείου 

Ηρακλείου με το όνομα Φαμπρί673 το 1839 είχε μισθό 133 γρόσια.674 Την ίδια περίοδο ο 

φαρμακοποιός Μουστουκλής λαμβάνει μισθό 107 γρόσια, ενώ, όπως και τα μέλη των 

συμβουλίων, έτσι και αυτοί οι υπάλληλοι θα πρέπει να λαμβάνουν χρήματα και για τα έξοδα 

διατροφής τους (bedel-i tayin).675 Από τα αρχεία του Λογιστηρίου Ηρακλείου προκύπτει ότι 

το νοσοκομείο της πόλης απασχολούσε τουλάχιστον τρεις γιατρούς (hekim), φαρμακοποιό 

(eczacı),676 χειρουργό (cerrah)677 και νοσηλευτικό προσωπικό. To 1840 ο συνολικός μηνιαίος 

μισθός αυτού του λοιπού προσωπικού (ispitalya huddamına müretteb verilen mahiye) ανερχόταν 

σε λίγο περισσότερα από 84 γρόσια.678  

 Επικεφαλής όλου του εγχειρήματος της δημόσιας υγείας στο νησί είναι ο λεβαντίνος 

με καταγωγή από τη Σμύρνη Ζοζέφ Καποράλ.679 Ο Σκοτ τον αναφέρει ως γάλλο ευγενή 

(French gentleman), ο Μπάουρινγκ ως γάλλο γιατρό.680 Στα έγγραφα της εποχής ο Καποράλ 

φέρει τον τίτλο του αρχίατρου (hekimbaşı) και τις περισσότερες φορές αναφέρεται ως mösye 

                                                                                                                                                                               
669 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 26. 
670 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 64. Η χρήση βδελλών συνιστά μια από τις παραδοσιακότερες μεθόδους 
αφαίμαξης του «άρρωστου» αίματος, ενώ οι οθωμανοί γιατροί συνήθιζαν να τις χρησιμοποιούν σε συνδυασμό 
με τις «βεντούζες», οι οποίες αρχικά διέγειραν την κυκλοφορία του αίματος του ασθενούς. Βλ. Shefer-
Mossensohn, Ottoman Medicine, 226.  
671 Οι όροι καραντίνα (karantina) και λαζαρέτο  (lazareto) στα οθωμανικά αποδίδονται στα ελληνικά στο κρατικό 
έντυπο με τον όρο υγειονομείο και ταυτίζονται εννοιολογικά.  
672 Β.Γ., 12 Ιουνίου 1832, φ. 60. 
673 Πιθανόν πρόκειται για τον Πάληο Φάμπρο κατά τον Χαβάκη. Βλ. Ι. Ε. Χαβάκης, Οι γιατροί του Μεγάλου 
Κάστρου, Ηράκλειο [χ.χ.], 86. Άλλοι γιατροί (hekim) στην πόλη του Ηρακλείου που συναντάμε στα έγγραφα 
της εποχής είναι ο Δαλακώστας και κάποιος με το όνομα Λάζαρος Κωνσταντίνος, που ωστόσο δεν φαίνεται 
να κατέχουν κρατικές θέσεις. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, 38, 52. Γιατρός επίσης ήταν και ο έλληνας πρόξενος 
στην πόλη του Ηρακλείου που στα έγγραφα τον συναντάμε ως Elinos konsolosu Zafiridi. Βλ. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ.:2951, 51· Χαβάκης, Οι γιατροί του Μεγάλου Κάστρου, 85-86. 
674 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2303, σ. 48-49· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2168, σ. 26. Λίγο αργότερα ο Φαμπρί έχει προαχθεί σε 
δεύτερο γιατρό (hekim-i sani). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 1241, σ. 8, Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2304, 16 κ.ά. 
675 Στο ίδιο κατάστιχο υπάρχει καταγραφή δαπάνης και άλλου φαρμακοποιού με μικρότερο μισθό. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ.: 205, σ. 58, Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2410, σ. 28. Σε καταχώριση του Νοεμβρίου του 1839 ο Μουστουκλής 
καταγράφεται ως γιατρός του στρατιωτικού νοσοκομείου του 16ου συντάγματος στο Ηράκλειο (on altıncı alay-ı 
cihadiye hekimlerinden Mustukli nam hekim), ενώ ο ίδιος άνθρωπος στις αρχές του 1840 καταγράφεται ως 
φαρμακοποιός (on altıncı alay Kandiye mukim askerî ispitalyasında eczacı Mustukli nam). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, 
40, 92. 
676 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 205, σ. 26· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2410, σ. 28. 
677 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2618, σ. 6, 18· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 1241, σ. 22, 28.  
678 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 1839, σ. 10.  
679 Raulin, Description physique, 56. Και κατά τον Χαβάκη ο Καποράλ ήταν φραγκολεβαντίνος από τη Σμύρνη.  
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(μεσιέ).681 Όλες του οι αναφορές προς το Συμβούλιο των Χανίων είναι στην ελληνική ή τη 

γαλλική γλώσσα, ενώ φαίνεται ότι γνώριζε και τουρκικά, αφού το 1834 φέρεται να εκτελεί 

χρέη διερμηνέα ανάμεσα στον έλληνα πρόξενο και τον διοικητή του νησιού Μουσταφά 

Πασά.682 Στην πραγματικότητα ο Καποράλ κατείχε στο νησί την αντίστοιχη θέση με αυτή 

που κατείχε ο Κλοτ Μπέι στην Αίγυπτο.683 Είχε υπό την εποπτεία του τη λειτουργία των 

λοιμοκαθαρτηρίων, το πρόγραμμα εμβολιασμών και ό,τι αφορούσε στη δημόσια υγεία στην 

Κρήτη. Ο Καποράλ φαίνεται ότι κατείχε έναν πολυδιάστατο ρόλο στα τεκταινόμενα του 

νησιού. Η Ράσεντ αναφέρει ότι ήταν ουσιαστικά πολιτικός σύμβουλος του Μουσταφά Πασά 

και ότι, ενώ απολάμβανε της εμπιστοσύνης των μουσουλμάνων, οι χριστιανοί του νησιού δεν 

του είχαν εκτίμηση εξαιτίας ακριβώς του πολιτικού του ρόλου.684 Επιπλέον, ο Καποράλ, 

ενδεχομένως και άλλοι γιατροί της εποχής, πέρα από τα ιατρικά και διοικητικά του 

                                                                                                                                                                               
680 Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 253· Bowring, Report from Egypt and Candia, 165. 
681 Κατά τη Ράσεντ, στον Καποράλ είχε αποδοθεί και ο τίτλος του καϊμακάμ για τις υπηρεσίες του στην 
εξουσία του Μεχμέτ Αλί. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 80, υποσ. 257. 
682 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Επιστολή Έλληνα Πρόξενου, 5 Ιανουαρίου 1834. 
683 Ο Κλοτ συνάντησε τον Καποράλ το 1837 και ισχυρίζεται ότι ο σπουδαγμένος στο Παρίσι λεβαντίνος 
γιατρός έχει άριστη γνώση της τέχνης του, ενώ εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μιλά ελληνικά, ιταλικά, 
τουρκικά το ίδιο καλά με τα γαλλικά. Παράλληλα, ο Κλοτ γνωρίστηκε με τον γιατρό Μόρντο που εργαζόταν 
σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο νησί, αλλά και με τον γιατρό Ιδομενέα. Σημειώνει επίσης ότι και ο έλληνας 
πρόξενος στα Χανιά Πέρογλου ήταν  γιατρός, σπουδαγμένος σε σχολή του Παρισιού. Βλ. Clot-Bey, “Le 
Vice-Roi d’Égypte en Crète”, 149-150. 
684 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 80, υποσ. 257. Ως προς το τελευταίο, η Ράσεντ δεν φαίνεται 
να είχε άδικο αν βασιστούμε στις πληροφορίες που μας δίνουν τα έγγραφα του ελληνικού προξενείου στα 
Χανιά. Η ανάμιξη του Καποράλ στη διοίκηση του νησιού, ειδικά ως προς το ζήτημα των πρώην φυγάδων της 
Επανάστασης, οι οποίοι επιστρέφουν στο νησί με ελληνικά διαβατήρια, ενοχλεί την ελληνική πλευρά και αυτό 
φαίνεται σε αρκετά έγγραφα της περιόδου. Αποκορύφωμα ίσως της ενόχλησης της ελληνικής πλευράς 
αποτελεί επιστολή του έλληνα πρόξενου στα Χανιά το 1834 προς τον γενικό έλληνα πρόξενο στην 
Αλεξάνδρεια Τοσίτσα, όπου ο πρώτος αναφέρει ότι ο Καποράλ μαζί με τον γάλλο πρόξενο στα Χανιά 
καταγίνωνται μόνον και μόνον δια να ανατρέψωσι τα ελληνικά πράγματα, ενώ παράλληλα παροτρύνει τον ομόλογό 
του να ασκήσει πιέσεις στον πασά, προκειμένου ο Καποράλ να ανακληθεί από το νησί, προτείνοντας μάλιστα 
ως «ιδανικές» για αυτόν θέσεις τον διοργανισμόν των στρατιωτικών νοσοκομείων της Συρίας ή τα υγειονομεία αυτής της 
ευρυχώρου επαρχίας. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Επιστολή Έλληνα Προξένου, 21 
Ιουλίου 1834. Η επιβολή καραντίνας είναι σαφές ότι, εκτός από το ότι συνιστά έλεγχο των επιβατών στο νησί, 
ρυθμίζει και το εμπόριο. Σε αρκετά έγγραφα της περιόδου γίνεται λόγος για μεροληπτική στάση των 
υγειονόμων της Κρήτης σε βάρος των ελληνικών και άλλων πλοίων. Σε έγγραφο του έλληνα Υπουργού 
Εξωτερικών Ιακώβου Ρίζου προς τον Τοσίτσα αναφέρεται περιστατικό του Ιουλίου 1834, όταν το 
υγειονομικώς ύποπτο ελληνικό πλοίο Ποσειδών έφτασε στα Χανιά από την Αλεξάνδρεια και διατάχτηκε από 
τον Καποράλ είτε να αναχωρήσει αμέσως για την Ελλάδα είτε να μεταβεί για καραντίνα στη Σούδα. Ο Ρίζος 
εκφράζει τις διαμαρτυρίες του διότι, κατά την κρίση του, το Ποσειδών δεν συνιστούσε κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία των Χανίων, αφού δεν επρόκειτο να αποβιβάσει ούτε ανθρώπους ούτε εμπορεύματα. Επιπλέον , 
αναφέρεται ότι, ενώ τα οθωμανικά πλοία που προέρχονται από την Αλεξάνδρεια δεν υποχρεούνται κατά τη 
δεδομένη περίοδο να υποβληθούν σε καραντίνα, αντιθέτως όλα τα ελληνικά πλοία διατάσσονται να μπουν σε 
διαδικασία κάθαρσης. Βλ. Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 33. Παρόμοια παράπονα εκφράζονται 
και από τον έλληνα πρόξενο στα Χανιά ένα χρόνο αργότερα· ό.π., 43-45. Το 1836 η επιτροπή στα Χανιά 
μεταβάλλει τον αριθμό ημερών καραντίνας για τα ελληνικά και τα ιόνια πλοία από πέντε και τρεις μέρες 
αντίστοιχα σε επτά. Αυτό συνέβη με το σκεπτικό ότι, εφόσον η Αλβανία -έχοντας 11 ημέρες καραντίνας στην 
Κρήτη- έχει «ελεύθερη κοινωνία» με τα ιονικά λιμάνια και αυτά με τη σειρά τους έχουν «ελεύθερη κοινωνία» 
με τα ελληνικά, οι υγειονομικές αρχές της Κρήτης θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές με όσα πλοία φτάνουν 
στα κρητικά λιμάνια από τα νησιά του Ιονίου και την Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν το όλο αυτό 
σκεπτικό προσχηματικό. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ, φάκ. Διάφορα Κρήτης, Τοσκάνης, Αιγύπτου, Αντίγραφο 
απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής, 10/22 Ιουνίου 1836 / 8 Rebiülevvel 1252. 
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καθήκοντα, δραστηριοποιήθηκε και στον παραγωγικό ή και τον εμπορικό τομέα, αφού το 

1832 φέρεται να είχε δικό του σαπωνοποιείο.685 

Αν και οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας είναι μη μουσουλμάνοι,686 στα 

έγγραφα της εποχής γίνεται αναφορά και σε ορισμένους μουσουλμάνους γιατρούς, όπως οι 

Αλί Εφέντι και Μεχμέτ Εφέντι, οι οποίοι αναφέρονται ως γιατροί του 5ου συντάγματος, που 

εδρεύει στα Χανιά.687 Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για οθωμανούς γιατρούς ή 

εξισλαμισμένους Ευρωπαίους. Στις υγειονομικές επιτροπές που ιδρύονται το 1831 

προεδρεύουν πάντοτε μουσουλμάνοι. Η πρακτική αυτή συνιστά όμως πιθανότατα κίνηση 

τακτικής, προκειμένου να μετριαστούν οι αντιδράσεις των συντηρητικών κύκλων για τους μη 

μουσουλμάνους γιατρούς, αφού οι πρόεδροι αυτοί δεν φαίνεται να είχαν κάποιον 

ουσιαστικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από το 1831 έχει 

ιδρυθεί στα Χανιά μια κεντρική υγειονομική επιτροπή,688 όπου προεδρεύει ο διοικητής του 

τελωνείου Χανίων Καντρί Εφέντι, με ρητά διατυπωμένο σκοπό την προστασία του νησιού 

από την πανώλη.689 Παράλληλα, ιδρύονται πέντε μικρότερες επιτροπές υγείας, στο 

Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, το Λουτρό Σφακίων, τη Σούδα και τη Σπιναλόγκα, οι οποίες 

υπάγονταν στην επιτροπή των Χανίων.690 Βασικό καθήκον των μικρότερων αυτών επιτροπών 

                                                             
685 Β.Γ., 1 Δεκεμβρίου 1832, φ. 80.  
686 Κατά τον Μπάουρινγκ, οι περισσότεροι από όσους εργάζονται στις νέες υπηρεσίες υγείας του νησιού είναι 
από τα Κύθηρα, χωρίς η πληροφορία αυτή να επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Βλ. Bowring, Report from 
Egypt and Candia, 165.  
687 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 14.  
688 Κατά την αναγγελία της ίδρυσής της η επιτροπή αναφέρεται ως sıhhat ve ‘afiyet müzakeresi, ενώ αργότερα 
συναντάται ως karantina ή kurantina meclisi. 
689 Πέντε ακόμα μέλη συμπλήρωναν το σώμα αυτό, κατά πάσα πιθανότητα γιατροί, οι Μεχμέτ Αγά, Π. 
Τορόν, Κ. Μοάτσος, Εμμανουήλ Σωμαρίπας και Δ. Παρώδης. Β.Γ., 25 Απριλίου 1831, φ. 16. 
690 Στα μικρότερα αυτά σώματα προεδρεύουν είτε οι διευθυντές των κατά τόπους τελωνείων είτε στρατιωτικοί, 
άνθρωποι δηλαδή ήδη ενταγμένοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στον κρατικό μηχανισμό. Δεν είναι σαφείς 
οι ιδιότητες των υπόλοιπων μελών των επιτροπών, ωστόσο ανάμεσα σε αυτούς θα πρέπει να βρίσκονται 
γιατροί, αλλά και άλλοι με πιθανούς δεσμούς με τα ξένα προξενεία του νησιού. Παράλληλα, διορίζονται 
διευθυντές των λοιμοκαθαρτηρίων, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ήταν γιατροί. Στο Ηράκλειο πρόεδρος 
της επιτροπής (Kandiye kurantina müzakeresi nazırı) ορίζεται ο τελώνης Χατζί Μεχμέτ Αγά και μέλη οι 
Γκοντεμπό, Ιτάρ, ο ιατρός Χατζής και ο Δερβίς Αγά Ταράξογλου. Ως διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου 
(υγειονόμος - karantina müdüri) στο Ηράκλειο διορίζεται ο Αντώνιος Δερκούλλες, που αργότερα συναντάται ως 
διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου Ρεθύμνου. Βλ. Β.Γ., 12 Ιουνίου 1832, φ. 60. Ο γιατρός Χατζής συναντάται 
και στο ημερολόγιο του Κοζύρη και πρόκειται ενδεχομένως για το γιατρό Χατζή Γιωργάκη. Βλ. Παρλαμάς, 
«Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 190. Στο Ρέθυμνο το αντίστοιχο σώμα είχε ως πρόεδρο τον 
τελώνη Αλί Αγά Καρπούζογλου και μέλος τoν Φραγκίσκο Δράγο. Διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου του 
λιμανιού του Ρεθύμνου διορίστηκε ο Εμμανουήλ Παπαδάκης, ενώ στη Σούδα της επιτροπής προΐστατο ο 
φρούραρχος Τζεμαλί Μπέι και διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου ήταν ο Ιωάννης Μοσχάκης. Στο Λουτρό 
Σφακίων πρόεδρος της υγειονομικής επιτροπής ορίστηκε ο Αλί Χότζα, μέλος ένας χριστιανός που 
συμμετείχε στη διοίκηση και ως σύμβουλος και υγειονόμος ο Κωστής Αντωνίου Ριττάκης. Βλ. Β.Γ., 3 Μαΐου 
1831, φ. 17. Το 1833 ο Ριττάκης φαίνεται να διορίζεται υγειονόμος στην περιοχή Κισάμου-Γραμβούσας. Βλ. 
Β.Γ., 29 Απριλίου 1833, φ. 94. Τον Ιούλιο του 1832 ως υγειονόμος του μικρού υγειονομείου της περιοχής της 
Κισάμου αναφέρεται ο Ιωάννης Μασσάλος από τα Κύθηρα. Βλ. Β.Γ., 22 Ιουλίου 1832, φ. 65. Τέλος, στη 
Σπιναλόγκα με τα αντίστοιχα καθήκοντα επιφορτίστηκαν οι φρούραρχος Μουσταφά Μπέι και ο Νικόλαος 
Πλουσάκης, ενώ το Σεπτέμβριο του 1832 ως υγειονόμος της Σπιναλόγκας -πρώην υγειονόμος στο οθωμανικό 
κείμενο (sabık İspirlonga lazaretosu müdüri)- αναφέρεται ο Νικόλαος Δαλμάρος. Βλ. Β.Γ., 31 Οκτωβρίου 1832, 
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υγείας ήταν η οργάνωση και λειτουργία των τοπικών καραντινών. Οι επιτροπές αυτές είναι 

πιθανόν να ιδρύθηκαν και υπό την πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων, ενώ ορισμένα μέλη τους 

θα πρέπει να δρούσαν προκειμένου να ευνοηθούν τα συμφέροντα των αγγλικών, γαλλικών, 

ρωσικών, αυστριακών ή ελληνικών πλοίων. Η ελληνική πλευρά κατηγορεί ευθέως τον 

Καποράλ για μεροληπτική στάση υπέρ των γαλλικών συμφερόντων. Ο Γκοντεμπό, μέλος 

της υγειονομικής επιτροπής Ηρακλείου, ήταν υποπρόξενος της Γαλλίας στην πόλη, ενώ ο 

Πέτρος Κορπής, που από τον Ιανουάριο του 1833 εργάζεται ως υγειονόμος στο Ηράκλειο, 

έχει δεσμούς συγγένειας με τον Καποράλ και άμεση σχέση με γαλλικούς διπλωματικούς 

κύκλους στο νησί.691 Ο διευθυντής του λοιμοκαθαρτηρίου Ηρακλείου και, έπειτα, Ρεθύμνου 

Α. Δερκούλλες ήταν πατέρας του αυστριακού υποπρόξενου στα Χανιά Ι. Δερκούλλε.692 Ο 

Ιτάρ, μέλος και αυτός της Υγειονομικής Επιτροπής Ηρακλείου, ήταν ο πρώην υποπρόξενος 

της Αυστρίας στο Ηράκλειο,693 ενώ το ίδιο όνομα αναφέρεται από τον Ρολέν για κάποιον 

έμπορο και προξενικό πράκτορα της Αγγλίας, χωρίς να είναι βέβαιο αν πρόκειται για το 

ίδιο πρόσωπο.694 Με άλλα λόγια, οι επιτροπές αυτές, όπως στην Αίγυπτο, έτσι και στην 

Κρήτη, ιδρύθηκαν προκειμένου να εξυπηρετήσουν έναν διττό σκοπό: αφενός να 

προστατέψουν το νησί από τις επιδημίες, αφετέρου να λειτουργήσουν ως μέσο επιρροής και 

προάσπισης των εκάστοτε εμπορικών συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων.695 Και όπως 

συνέβη στην Αίγυπτο, έτσι και στην Κρήτη η συγκεκριμένη σύνθεση των υγειονομικών 

επιτροπών δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Κατά τον Μπάουρινγκ, στα μέσα της δεκαετίας έγινε 

αντιληπτό ότι οι πρόξενοι αδυνατούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και ένας ένας 

αποσύρονταν από τις επιτροπές αυτές με αποτέλεσμα από το 1835 και μετά αυτές να 

βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αρχίατρου Καποράλ.696 

Το σίγουρο είναι ότι μέσα από τις δομές της διοίκησης αναδύεται ένας νέος τομέας, 

αυτός της δημόσιας υγείας, ο οποίος εκτείνεται από τις υγειονομικές επιτροπές ως δύο νέους 

                                                                                                                                                                               
φ. 77. Την περίοδο 1839-1840 ο διευθυντής του υγειονομείου Σπιναλόγκας φαίνεται πως έχει αλλάξει. Βλ. 
Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 8, 47. 
691 Την περίοδο 1839-1840 σε καταχωρίσεις βιβλίου του Συμβουλίου Ηρακλείου για τα μηνιαία έξοδα του 
λαζαρέτου της πόλης αναφέρεται ως υγειονόμος Ηρακλείου (Kandiye lazareto müdüri) κάποιος με το όνομα 
Πετράκης. Πιθανόν ο Κορπής να κράτησε τη θέση του ως το τέλος της δεκαετίας. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, 
σ. 16, 44, 58, 73, 104. 
692 Πρόκειται για εξελληνισμένη μορφή πιθανότατα του ονόματος D’Hercules. 
693 Β.Γ., 19 Απριλίου 1832, φ. 55. 
694 Raulin, Description physique, 142. 
695 Κατά τον έλληνα πρόξενο στην Αλεξάνδρεια, Τοσίτσα, η υγειονομική επιτροπή στην Αίγυπτο άσκησε 
πιέσεις, προκειμένου να έχει υπό τις εντολές της την αντίστοιχη επιτροπή της Κρήτης. Ωστόσο, το 1838 
διατυπώνει την άποψη ότι η υγειονομική επιτροπή στα Χανιά έχει καταφέρει να απεμπλακεί από τις εντολές 
της αντίστοιχης επιτροπής στην Αίγυπτο, όπως υποδεικνύει και το γεγονός ότι δεν υπέκυψε σε πιέσεις 
εξαίρεσης αυστριακών πλοίων από την καραντίνα στην Κρήτη. Βλ. Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 
126-127. Και ο γενικός πρόξενος της Αγγλίας στην Αίγυπτο, Κάμπελ, διαμαρτυρήθηκε στον Μεχμέτ Αλί για 
το ότι εμπορεύματα αγγλικών πλοίων μένουν στα λοιμοκαθαρτήρια της Κρήτης περισσότερες ημέρες από 
όσο πρέπει. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 83, υποσ. 263. 
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οργανισμούς που σχετίζονται με την πρόληψη και τη θεραπεία της αρρώστιας: τα 

λοιμοκαθαρτήρια και τα νοσοκομεία αντίστοιχα. Δυστυχώς, δεν έχουμε στη διάθεσή μας 

πολλά τεκμήρια για τη λειτουργία των νοσοκομείων, τις ασθένειες των άρρωστων 

στρατιωτών, την πορεία της υγείας τους, τις μεθόδους ίασης, τα φάρμακα και το διαιτολόγιό 

τους, τις πληροφορίες με άλλα λόγια που μας παρέχει το έργο του Κλοτ Μπέι για τα 

νοσοκομεία της Αιγύπτου. Το σίγουρο είναι ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία στο 

εκσυγχρονισμένο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργούν με ένα σχετικά καταρτισμένο 

προσωπικό. Η γέννηση της κλινικής και στην Κρήτη συμπίπτει με την ανάγκη προστασίας 

του στρατού που αποτελεί το βασικό μέσο για την πραγμάτωση του επεκτατισμού του 

Μεχμέτ Αλί. Δύο δεκαετίες περίπου αργότερα, ο Βελί Πασά, γιος του Μουσταφά Πασά, 

που διοικεί την Κρήτη, στο πλαίσιο του εγχειρήματός του να επεκτείνει το πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε το 1830, θα θέσει τις βάσεις για την ίδρυση και πολιτικών 

νοσοκομείων στο νησί, ιδρύοντας μετά τον σεισμό του 1856 δύο νοσοκομεία στα Χανιά -με 

τη συγχρηματοδότηση του αντιβασιλέα της Αιγύπτου Σαΐντ Πασά-697 και το Ηράκλειο, 

προκειμένου να συνδράμει στην ανακούφιση των τραυματιών.698 Ήδη από τη δεκαετία του 

1840 και τη σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση της Αιγύπτου και τα υπάρχοντα στο Κάιρο 

στρατιωτικά νοσοκομεία μετατρέπονται σε πολιτικά, ενώ παράλληλα ιδρύονται και άλλα σε 

πόλεις της περιφέρειας.699 Με την παύση του επεκτατισμού το κράτος μεταστρέφει την 

προτεραιότητα της πολιτικής του στο πεδίο της περίθαλψης από το στράτευμα στην 

κοινωνία, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίησή του και να ασκηθεί αποτελεσματικά η 

εξουσία του.

                                                                                                                                                                               
696 Bowring, Report from Egypt and Candia, 165. 
697 Ό.π., 201. 
698 La vérité sur les événements de Candie, Παρίσι 1858, 30-31· D. Barchard, “Veli Pasha and Consul Ongley: An 
Anglo-Ottoman Diplomatic Relationship That Got Too Close”, στο A Bridge Between Cultures: Studies on 
Ottoman and Republican Turkey in Memory of Ali İhsan Bağış, επιμ. S. Kuneralp, Κωνσταντινούπολη 2006, 86-87. 
699 Kuhnke, Lives at Risk, 139-145. 
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3. Αντιμετωπίζοντας την αρρώστια: τα λοιμοκαθαρτήρια και η γέννηση της ιατρικής 

απομόνωσης για την προστασία από τη χολέρα και την πανώλη 

Τρίτον: εσύστησεν υγειονομεία, καθ’όλην την έκτασιν τακτικά, δια να διασώση τους κατοίκους από την 

μάστιγα της πανώλης, ήτις πολλάκις και ως επί το πλείστον εις την επανάστασιν, τους ηφάνιζεν 

ανιλεώς κατά συνέχεια μερικούς χρόνους.700 

 

Το Μάιο του 1831 ιδρύονται λοιμοκαθαρτήρια (υγειονομεία – lazareto, karantina ή 

kurantina)701 στα βασικά λιμάνια της Κρήτης. Όπως στην Αίγυπτο, έτσι και στην Κρήτη, ο 

διαχωρισμός είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής στο πεδίο της δημόσιας 

υγείας.702 Με την απόφαση της ίδρυσης και λειτουργίας του θεσμού αυτού δημιουργούνται 

νέες συνθήκες και αντιλήψεις. Άνθρωποι, ζώα, εμπορεύματα, επιβάτες, ολόκληρος ο γνωστός 

κόσμος, διαχωρίζεται ανάμεσα στον υγιή και τον εν δυνάμει άρρωστο. Ο θεσμός της 

καραντίνας συνιστά ένα είδος αθέατης υγειονομικής φυλακής. Ο εγκλεισμός των επιβατών 

πραγματοποιείται για ένα ορισμένο διάστημα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν ανάμεσά 

τους βρίσκεται άρρωστος. Μέχρι να εξακριβωθεί η υγεία των έγκλειστων, αυτοί βρίσκονται 

παντελώς απομονωμένοι, χωρίς καμία επαφή με κανέναν, ενώ αντικείμενα και εμπορεύματα 

καπνίζονται με θειάφι. Παράλληλα με τη λειτουργία των λοιμοκαθαρτηρίων, η αστυνόμευση 

στα λιμάνια γίνεται αυστηρότερη και οι περιπολίες στα παράλια του νησιού ολοένα πιο 

τακτικές, προκειμένου να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η προσέγγιση πλοίων σε λιμενίσκους 

χωρίς εγκαταστάσεις κάθαρσης: με άλλα λόγια απαγορεύεται η οποιαδήποτε επικοινωνία 

ανάμεσα στους υγιείς και τους εν δυνάμει αρρώστους, ενώ η νόσος εκλαμβάνεται ως κάτι 

ξένο, κάτι απειλητικό και επιθετικό.  

 Ο ιστορικός αλ-Τζαμπάρτι μας πληροφορεί ότι η καραντίνα συνιστούσε ένα από τα 

μέτρα του Μεχμέτ Αλί για την αντιμετώπιση της πανώλης ήδη από το 1813, ενώ 

υπογραμμίζει και τον προσωπικό φόβο του πασά απέναντι στις επιδημίες. Έτσι, όταν τον 

Απρίλιο του 1813 η πανώλη έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή του Φουστάτ του 

Καΐρου, ο Μεχμέτ Αλί διέταξε να εισέλθει η γειτονική περιοχή της Γκίζας σε καθεστώς 

                                                             
700 Salisen kable’l-tuğyan veba hastalığı birkaç sene Girid’de meks idüb bir vâfir ahali telef olmuş iken kâffe-i cezire 
ahalisini merhametsiz olan veba seyfinden vikaye etmek üzere lazaretolar icad etmişdir. Από την απαρίθμηση των 
επιτευγμάτων της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη· Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104 (παράρτημα). 
701 Η λέξη καραντίνα προέρχεται από τις «σαράντα ημέρες», διάστημα κατά το οποίο τα πλοία που 
προέρχονταν από πόλεις με πανώλη ήταν υποχρεωμένα σε απομόνωση στη Ραγούζα το 1377, όταν 
πρωτολειτούργησε ο θεσμός. Το ίδιο έτος απομονωτικές πρακτικές ακολούθησε και η Βενετία, ενώ το 1383 η 
καραντίνα λειτούργησε και στη Μασσαλία. Βλ. D. Panzac, “Politique sanitaire et fixation des frontières: 
l’exemple ottoman (XVII

e - XIX
e siècles)”, Turcica, 31 (1999), 90. 
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καραντίνας για 60 ημέρες, δίνοντας στους κατοίκους της λίγες ώρες διορία, προκειμένου να 

αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν στα σπίτια τους ή όχι. Ο ίδιος εγκατέλειψε το παλάτι της 

Γκίζας και εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Αζμπακίγια, χωρίς να δέχεται κανέναν. 

Επιπλέον, όταν ένας από τους βοηθούς του καδή του Καΐρου έτυχε να πεθάνει μέσα στο 

ιεροδικείο, ο καδής διέταξε να καούν τα ρούχα του και να απολυμανθεί το μέρος όπου 

βρισκόταν. Οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν διαταγές για καθαρισμό δρόμων και 

καταστημάτων, ενώ όλες οι επιστολές θα έπρεπε να τρυπηθούν και να καπνιστούν.703 

Σταδιακά, η καταπολέμηση των επιδημιών καθίσταται, όπως έχουμε αναλύσει παραπάνω, 

για τον πασά μείζων πολιτικός στόχος, προκειμένου να διαφυλαχθούν -εκτός από τη δική 

του υγεία- οι πυλώνες στους οποίους βασίζει την επιθυμία του για εδαφική επέκταση και 

παγίωση της δυναστείας του: ο περίφημος στρατός του και το εξαγωγικό εμπόριο των 

αιγυπτιακών προϊόντων στην Ευρώπη. Έτσι, προκειμένου να προστατέψει τους πυλώνες 

αυτούς, συστήνει από το 1828 τις πρώτες καραντίνες στις βόρειες ακτές της χώρας.704 

 Στην Κρήτη, τον Απρίλιο 1831 ο Μουσταφά Πασά ανακοινώνει μέσα από την 

Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε την διαταγή του Μεχμέτ Αλί για την ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων στα 

Χανιά, το Ηράκλειο, τη Σούδα, τη Σπιναλόγκα και το Λουτρό Σφακίων (Hanya’da bir 

lazareto tertib olunmuş ve işbu lazaretoya ta’bi olunmak üzere diğer dört mαhalde dört dahi tansib 

kılınmış ya’ni ol dört lazaretodan evveli Kandiye’de ve ikincisi İsfakiye’de kâin Lutros limanında ve 

üçüncüsü Resmo’ya vürud eden kayıkların kurantinalarını ikmal içün Suda körfezinde ve dördüncü 

İspiralonga limanında lazareto olması karar virilmişdir). Στο λαζαρέτο στη Σούδα θα 

ολοκλήρωναν την καραντίνα τους, σύμφωνα με τη μετάφραση του τουρκικού κειμένου, τα 

πλοία που μεταβαίνουν από τα Χανιά στο Ρέθυμνο. Στη Σούδα, εξάλλου, στάθμευε ο 

αιγυπτιακός πολεμικός στόλος, οπότε το λιμάνι αυτό ουσιαστικά θα εξυπηρετούσε τα 

πολεμικά πλοία του Μεχμέτ Αλί. Και το λοιμοκαθαρτήριο Ρεθύμνου, ωστόσο, δεν θα 

πρέπει να άργησε να λειτουργήσει, αφού από τον Δεκέμβριο του 1831 φαίνεται να έχει 

έσοδα και έξοδα.705 Το 1833 φαίνεται να λειτουργεί ένα ακόμα υγειονομείο-

λοιμοκαθαρτήριο στην περιοχή Κισάμου-Γραμβούσας.706 Κατά την αναγγελία της ίδρυσης 

των λοιμοκαθαρτηρίων ο Μουσταφά Πασά καλεί τους κατοίκους του νησιού να 

ακολουθήσουν τους κανονισμούς της υπεύθυνης για τη λειτουργία τους, νεοσυσταθείσας 

                                                                                                                                                                               
702 P. Krokidas και S. Gekas, “Public Health in Crete under the Rule of Mehmed Ali in the 1830s”, στο 
Figures de la santé en Égypte: Passé, présent, avenir, επιμ. M. Fints, A. M. Moulin, S. Radi, Κάιρο 2007, 44-48. 
703 Al-Jabarti, History of Egypt, Πρίνστον 2009, 300. 
704 Kuhnke, Lives at Risk, 3, 94· Fahmy, “Medicine and Power”, 2. 
705 Β.Γ., 9 Ιουνίου 1832, φ. 60. 
706 Β.Γ., 29 Απριλίου 1833, φ. 94.  
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υγειονομικής επιτροπής στα Χανιά, ενώ το όλο εγχείρημα πιστώνεται στη φιλανθρωπία του 

Μεχμέτ Αλί και τη διάθεσή του να προστατεύσει το νησί από την πανώλη.707  

 Η υγειονομική επιτροπή τον Απρίλιο του 1831 εκδίδει οκτώ βασικούς κανονισμούς 

για τις ημέρες καραντίνας των πλοίων αναλόγως με το λιμάνι απόπλευσης.708 Παράλληλα, 

εκδίδονται από την επιτροπή 27 κανονισμοί λειτουργίας των λοιμοκαθαρτηρίων, οι οποίοι 

δημοσιεύονται στο επίσημο έντυπο της διοίκησης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν στο 

ευρύ κοινό. Η απομόνωση, η απόλυτη διχοτομία του χώρου του λιμανιού ανάμεσα στο 

«υγιές» και το «άρρωστο» τμήμα του, η αυστηρή αστυνόμευση, οριοθετούν το γενικό πνεύμα 

των κανονισμών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο του λιμανιού διατάσσεται να 

τοποθετηθεί περίφραξη στο σημείο όπου ξεφορτώνονται από βάρκες τα εμπορεύματα 

προκειμένου να αποφεύγεται η επικοινωνία των υπό κάθαρση με τους «καθαρούς» (karantina 

adamları karantinadan haric olan adamlar ile mülakat itdirmeyüb), ενώ και τα ίδια τα υπό 

κάθαρση πλοία θα πρέπει να είναι αγκυροβολημένα σε ξεχωριστό σημείο (karantina 

sefainlerini ve kayıklarını karantinadan salim olan süfün ve kayıklardan ba'id mαhale demirletmesi)709 

και να διακρίνονται από μια κίτρινη σημαία κατά τη διάρκεια της ημέρας και από ένα 

διακριτό φως κατά τη διάρκεια της νύχτας (sabaha kadar bir fener kaldırmalarına ve gündüz ise 

fors mahaline bir sarı bez çekmelerine tenbih eylemesi). Κανείς δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα πλοία 

αυτά. Τα πλοία θα πρέπει να αερίζονται (beher gün sefinenin kapudanın ve taifelerin eşyasını feth 

idüb havalandırması), αλλά και η αλληλογραφία που μεταφέρουν θα πρέπει να καπνιστεί και, 

αν πρόκειται για κλειστές επιστολές, να τρυπηθούν για να φτάσει ο καπνός στο εσωτερικό 

τους. Αν τύχει και αγγίξει κάποιος έγκλειστος του λοιμοκαθαρτηρίου κάποιον «καθαρό», 

τότε ο τελευταίος διατάσσεται να έχει την ίδια τύχη με τους υπό κάθαρση και να εισέλθει 

στην καραντίνα. Αν δε κάποιος από τους έγκλειστους τύχει και ασθενήσει, τότε 

απαγορεύεται σε όλους η έξοδος από την καραντίνα και η οποιαδήποτε εκφόρτωση 

εμπορευμάτων από το εν λόγω πλοίο. Οι υγειονόμοι είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν 

για κάθε άφιξη πλοίου στοιχεία όπως το όνομά του, τη σημαία του, τη χωρητικότητά του, 

                                                             
707 Β.Γ., 25 Απριλίου 1831, φ. 16. Βλ και Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 79. 
708 Για τα πλοία που προέρχονται από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης, 
όπου υπάρχουν τακτικά υγειονομεία, προβλέπεται πως θα απολαμβάνουν ελευθέρα κοινωνία. Τα πλοία που 
έρχονται από την Τρίπολη, το Αλγέρι και τη Βεγγάζη θα υπόκεινται σε επτά ημέρες καραντίνας, όσα 
έρχονται από το Αιγαίο, την Κωνσταντινούπολη και από άλλα μέρη της Αφρικής 11 ημέρες, από τον Μοριά 
και τα Κύθηρα πέντε μέρες. Όσα πλοία αφικνούνται από λιμάνια όπου υπάρχει υποψία πανώλης, θα 
υπόκεινται σε 21 ημέρες καραντίνας, ενώ τα εμπορεύματά τους σε 40 ημέρες, ενώ τα πλοία που έρχονται από 
όσα δυστυχή λιμάνια υπάρχει επιβεβαιωμένα η αρρώστια, θα μένουν 31 ημέρες σε καραντίνα και η τύχη των 
εμπορευμάτων τους θα κρίνεται από τις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές. Βλ. Β.Γ., 25 Απριλίου 1831, φ. 
16. Το πλοίο με το οποίο μεταβαίνει από τη Σύρο στα Χανιά ο έλληνας πρόξενος υποχρεούται να υποβληθεί 
στην απομόνωση για πέντε μέρες το Δεκέμβριο του 1833. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ, φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις 
Χανιά, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου, 28 Δεκεμβρίου 1833.  
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το όνομα του πλοιάρχου, ποια λιμάνια έπιασε, πόσες μέρες διήρκησε το ταξίδι, το φορτίο, 

την κατάσταση υγείας πληρώματος και των επιβατών.710 

 Τα ίδια τα κτήρια των λοιμοκαθαρτηρίων είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η επαφή 

των έγκλειστων με την υγιή κοινωνία. Παρουσιάζουν δε κοινά χαρακτηριστικά είτε 

βρίσκονται σε κάποιο μικρό νησί κοντά στην ακτή είτε στο ίδιο το λιμάνι. Βρίσκονται σε 

απόσταση από τον κοντινότερο αστικό πυρήνα και η πιο συνηθισμένη τους θέση είναι δίπλα 

στη θάλασσα. Περιβάλλονται από μαντρότοιχο, ενώ κάποιες φορές, προκειμένου να 

επιτευχθεί η απόλυτη απομόνωση των αρρώστων, υπάρχει και δεύτερος τοίχος. Συνήθως 

είναι ισόγεια κτίσματα, με μία ή περισσότερες αίθουσες καραντίνας.711 Τον Μάρτιο του 

1832 ο λογαριασμός της κατασκευής του λοιμοκαθαρτηρίου στο Ηράκλειο φτάνει για 

έγκριση στο συμβούλιο της πόλης και ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 

10.757,26 γροσίων για υλικά, όπως ξύλα, πέτρες, ασβέστη, και για μεροκάματα.712 Το μέρος 

στο οποίο θα χτιζόταν το λαζαρέτο ορίστηκε να επιλεγεί από μια επιτροπή που 

απαρτιζόταν από τον διοικητή του Τελωνείου Ηρακλείου Μεχμέτ Αγά, έναν βοηθό του, 

τους υγειονόμους Κ. Μοάτσο και Α. Δερκούλλε και τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής 

Ηρακλείου Ιτάρ και Γκοντεμπό.713 Η επιτροπή αποφάσισε να χτιστούν έξι σανιδένιοι οίκοι 

στη θέση μεταξύ των νεωρίων και του μικρού κούλε714 στο λιμάνι της πόλης, γύρω από τους 

οποίους θα πρέπει να υπάρχει φράκτης, ούτως ώστε οι «καθαροί» να μην επικοινωνούν με 

τους «μολυσμένους». Παράλληλα, μπροστά στα νεώρια διατάχτηκε να κατασκευαστεί ένας 

ειδικός μόλος, προκειμένου να ξεφορτώνονται τα ύποπτα εμπορεύματα, αλλά και ακόμα ένα 

κτίσμα πλησίον για να επιτηρεί τις διαδικασίες ο υγειονόμος.715   

Κάθε τεχνική παρέμβαση στα κτήρια των λαζαρέτων εκφράζει το πνεύμα 

απομόνωσης των εν δυνάμει αρρώστων. Το λοιμοκαθαρτήριο Χανίων ανακαινίζεται το 

                                                                                                                                                                               
709 Στο βασικό λιμάνι του νησιού, τα Χανιά, τα αφικνούμενα πλοία πραγματοποιούν κάθαρση σε νησίδα εκτός 
του λιμανιού, ενώ στο Ηράκλειο ο χώρος του λαζαρέτου είναι εντός του βενετικού λιμανιού. 
710 Πολλές φορές ορισμένα από τα στοιχεία αυτά που αφορούν αφίξεις πλοίων δημοσιεύονται στην τελευταία 
σελίδα του κρατικού εντύπου.  
711 Panzac, Quarantaines et lazarets, 36-39. 
712 Σύμφωνα με τους λογαριασμούς, για την κατασκευή χρειάστηκαν 52 δοκάρια (δρυένια ξύλα - dolab), 533 
κομμένες σανίδες (τσαβρώνια - biçme), 172 μεγάλα μαδέρια (kebir maderyα), 240 μικρά μαδέρια (sagır maderya), 
72 σανίδες σφενδάμου (δοκάρια Τριεστινικά - gülgen), 66 υποστηρίγματα (καστανόστυλοι - desteklik), 155 σανίδες 
Αγκόνας (yüz elli beş Ankona), 200 σανίδες Μάλτας (iki yüz maltezane), 36 δοκάρια του δώματος (çam taban 
ağacları), 8.000 σανίδες πατώματος (döşeme), 4.000 περίπου καρφιά (çivi), 42 ζευγάρια μεντεσέδων (μάσκουλλα - 
menteşe), 8 αμπάρες θυρών (κολδεμίρια - kol demiri), 7 κλειδαριές (kapı kilidi), 26.000 πέτρες (taş) και 2.000 
οκάδες ασβέστη (kireç). Βλ. Β.Γ., 19 Απριλίου 1832, φ. 55. 
713 Η Ράσεντ κάνει αναφορά για έναν διευθυντή λοιμοκαθαρτηρίου το 1838 με το όνομα Κωνστάντιος Μόγος, 
ωστόσο αναμφίβολα πρόκειται για τον Κ. Μοάτσο που εκ παραδρομής αποδόθηκε έτσι από την αραβόφωνη 
ιστορικό. Βλ. Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 82, υποσ. 263. 
714 Βρισκόταν απέναντι από τον Μεγάλο Κούλε και σήμερα δεν υπάρχει πια. Για το λοιμοκαθαρτήριο στα 
Σφακιά η διοίκηση δεν υποχρεώθηκε να χτίσει εγκαταστάσεις, αφού νοίκιαζε ένα κατάλληλο για αυτόν το 
σκοπό κτήριο προς επτά γρόσια και δέκα παράδες το μήνα. Βλ. Β.Γ., 24 Δεκεμβρίου 1832, φ. 82. 
715 Β.Γ., 19 Απριλίου 1832, φ. 55. 
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Δεκέμβριο του 1832 ύστερα από αναφορά της Υγειονομικής Επιτροπής προς το συμβούλιο 

της πόλης. Ο δύσκολος χειμώνας του 1832-1833 έχει καταστήσει ανάγκη κατεπείγουσα ν’ 

ανακαινισθούν τα δώματα, αι θύραι και άλλα τινά μέρη του ενός λοιμοκαθαρτηρίου της πόλεως ταύτης 

λεγομένου Σουκουλλέ (Hanya lazaretosu mahallatından su kulesinin tamları ve kapuları ile lazιmü’t-

ta’mir olan ba’zι yerleri ta’mir ve termim beheme hal lazimeden olduğuna iktizası), του οποίου 

αποφασίζεται η ανακαίνιση, προκειμένου να διαφυλάττονται το χειμώνα οι υπό κάθαρση επιβάτες 

και οι εμπορικές πραμάτειες (gerek yolcu ve gerek emval-ı ticaretin zarardan muhafaza olunmuş).716 

Την ίδια περίοδο η Υγειονομική Επιτροπή στα Χανιά -που εδώ αναφέρεται ως Kurantina 

meclisi- εισηγείται στο Συμβούλιο Χανίων, μετά από αίτημα του υγειονόμου της Σούδας 

Ιερώνυμου Κασιμάτη, την κατασκευή στο λιμάνι μιας θυρίδας, προκειμένου να επιδεικνύουν 

οι πλοίαρχοι τις πιστοποιήσεις τους και να ελέγχει ο υγειονόμος τα χαρτιά τους από 

απόσταση ασφαλείας (Suda’ya tevarüd iden sefain kapudanları patentaları götürüb kurantinacıya 

göstermek ve kurantinada iken dışaru çıkub iktiza iden umurlarını görmek içün Suda İskelesi önünde 

bir parmaklık yapması mukteza olduğunu).717 Οι εγκαταστάσεις πέριξ των λιμανιών είναι οι 

πρώτες που υφίστανται ζημιές από τα κύματα και την υγρασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

και έτσι την ίδια περίοδο αποφασίζεται η επισκευή του μόλου του υγειονομείου της Σούδας, 

που είχε υποστεί ζημιές.718 Οι ανακαινίσεις των κτηρίων λίγο ουσιαστικά καιρό μετά τη 

λειτουργία τους υποδεικνύει τη συχνή τους λειτουργικότητα, αλλά και τη διάθεση του 

κράτους να μην αφήσει στην τύχη τους εγκαταστάσεις και υποδομές οι οποίες θωρακίζουν 

τη δημόσια υγεία και ενισχύουν το εμπόριο και προφανώς τα κρατικά έσοδα.  

 Οι ταξιδιώτες που υπόκεινται στην καραντίνα, ουσιαστικά χάνουν κάθε δικαίωμα 

ελεύθερης κίνησης και επικοινωνίας για όσο διάστημα διαρκεί ο εγκλεισμός τους. Για τους 

άπορους επιβάτες, οι οποίοι δεν είχαν χρήματα ή φαγητό, υπήρχε σχετική μέριμνα εκ 

μέρους της διοίκησης.719 Το Μάιο του 1832 ο αρτοποιός (fırıncı) Χαλίλ από τη γειτονιά του 

Λιμάν Καπισί της πόλης του Ηρακλείου ζήτησε από το συμβούλιο της πόλης να πληρωθεί 64 

γρόσια για το ψωμί που είχε διανείμει στους άπορους έγκλειστους του λοιμοκαθαρτηρίου, 

κατόπιν εντολής του διευθυντή του τελωνείου (gümrükçü) Χατζί Μεχμέτ Αγά. Το συμβούλιο 

με το σκεπτικό ότι τοιούτων ανθρώπων η προφύλαξις από στεναχωρίας και θανάτου είναι παντοτινόν 

σύστημα του Αντιβασιλέως (çünkü bu mutevellih-i fukarayı zaruretden vikaye etmek ‘adet-i 

                                                             
716 Β.Γ., 15 Δεκεμβρίου 1832, φ. 81. 
717 Β.Γ., 24 Δεκεμβρίου 1832, φ. 82.  
718 Β.Γ., 4 Φεβρουαρίου 1833, φ. 86. 
719 Η μέριμνα απέναντι σε άπορους ταξιδιώτες φαίνεται ότι ήταν κοινή πρακτική σε πολλά λοιμοκαθαρτήρια. 
Για την ίδια περίοδο στο ελληνικό κράτος, βλ. Μ. Κορασίδου, Όταν η αρρώστια απειλεί: επιτήρηση και έλεγχος 
της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2002, 47-49.  
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müstemirre-i veliü’l-niam iktizasından olmağla), ενέκρινε την πληρωμή του ποσού.720 Λίγο ψωμί 

και νερό αποτελούν, καθώς φαίνεται, τα μοναδικά εφόδια που παρέχονται στους ήδη 

ταλαιπωρημένους από το ταξίδι επιβάτες. Ο Μπάουρινγκ μας πληροφορεί ότι τα τέλη των 

λοιμοκαθαρτηρίων για τα πλοία ανέρχονταν σε δύο παράδες ανά τόνο, ωστόσο δεν είναι 

σαφές το ποσό που ζητούνταν από τους επιβάτες. Από την άλλη πλευρά και δεδομένου 

μάλιστα του ότι ο εγκλεισμός μπορεί να παραταθεί για μέρες ή εβδομάδες, δε φαίνεται να 

υπήρχε καμία πρόβλεψη σχετικά με την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των 

έγκλειστων επιβατών.721 Τον Ιανουάριο του 1835 καταφτάνει στη Σούδα ένα πλοίο, το 

οποίο μεταφέρει «Άραβες υπηρέτες» -πολύ πιθανόν μαύρους δούλους-, οι οποίοι είναι 

άποροι και στερούνται τροφής (otuz nefer 'arab uşağı olub fukaradan olduğuna binaen makulatdan 

müzayaka çekmek olduklardan). Το Συμβούλιο των Χανίων αποφάσισε την καθημερινή 

διανομή στον καθέναν από τους εν τέλει είκοσι έναν απόρους του λοιμοκαθαρτηρίου (οκτώ 

αγόρια και δεκατρία κορίτσια) μισής οκάς ψωμιού ως ελεημοσύνη (beher birine yevmiye 

yarımşar kıyye nan-ı 'azız sarf etmek).722 

 Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τους κανονισμούς, είναι η γνώση 

που το κράτος πλέον απαιτεί και λαμβάνει για τα πλοία, τους επιβάτες και τα εμπορεύματα, 

που πρέπει να καταγράφονται από τους υγειονόμους. Ο φόβος των επιδημιών και οι νέες 

λειτουργίες των θεσμών προστασίας της δημόσιας υγείας οδηγούν τη διοίκηση στο να έχει 

πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών αναφορικά με τα πλοία και τα εμπορεύματά 

τους. Έτσι η διοίκηση εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να γνωρίσει, ενδεχομένως και να ελέγξει 

καλύτερα, το πόσοι, ποιοι, από πού, πότε και πώς έρχονται στο νησί.723 Δε θα πρέπει να 

ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη εποχή που επιστρέφουν ορισμένοι εκ των φυγάδων και των 

αιχμαλώτων της Επανάστασης. Μάλιστα, το Δεκέμβριο του 1832 διαπιστώνεται ότι αρκετοί 

κάτοικοι χωριών της επαρχίας του Αποκόρωνα, οι οποίοι επιστρέφουν στις εστίες και τις 

περιουσίες τους (diyar-ı ahardan gelen 'iseviler) δεν ενδιαφέρονται να παραλάβουν τα νέα τους 

πιστοποιητικά (tezkere) που ήταν υποχρεωμένοι να λάβουν προκειμένου να καταγραφούν τα 

ονόματά τους από τη διοίκηση. Ο αριθμός των αφιχθέντων φαίνεται ότι ήταν αρκετά 

μεγάλος και το Συμβούλιο Χανίων, προκειμένου να έχει τη γνώση και τον έλεγχο του 

πληθυσμού, διατάσσει τους υγειονόμους να καταγράφουν ονόματα, επίθετα, χωριά και 

                                                             
720 Β.Γ., 28 Ιουνίου 1832, φ. 62.  
721 Την ίδια περίοδο οι υγειονομικοί κανονισμοί των λοιμοκαθαρτηρίων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους 
προέβλεπαν την ύπαρξη εφημέριου σε αυτά, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ήταν επιφορτισμένος και με την 
πραγματοποίηση της «θείας κοινωνίας» μέσω τινός ράβδου, ήτις εις το άκρον έχει βαθούλωμα εις είδος κοχλιαρακίου. 
Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Μινιστέριου-Υπουργείου του Δικαίου, φάκ. 38, Καθήκοντα των επί της δημοσίου υγείας, 
των επί της αποθήκης των πραγμάτων, και των επί της διοικήσεως του λοιμοκαθαρτηρίου. 
722 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 92.  
723 Β.Γ., 25 Απριλίου 1831, φ. 16. 
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επαρχίες των φυγάδων επιβατών που φτάνουν στο νησί και επιθυμούν να μεταβούν στα 

χωριά τους. Παράλληλα, διατάζει τους επικεφαλής χριστιανών και μουσουλμάνων στα 

χωριά -σούμπαση και καπετάνιο- να ειδοποιούν αμέσως τους διοικητές των επαρχιών αν 

εμφανιστεί κάποιος πρώην φυγάδας στις περιοχές τους. Σύμφωνα με την απόφαση, όποιος 

αποκρύψει την έλευση κάποιου φυγάδα και αποκαλυφθεί, θα πληρώσει ο ίδιος το χαράτσι 

που αναλογεί στον τελευταίο.724 Τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού μεταβάλλονται 

συνεχώς και η διοίκηση θέλει να έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Από ό,τι όμως φαίνεται, η 

άρτια διοίκηση είναι ευκολότερο να διακηρύσσεται παρά να εφαρμόζεται. Το Σεπτέμβριο 

του 1832 ο γραμματέας του Συμβουλίου Χανίων απευθύνεται στα Συμβούλια Ρεθύμνου και 

Ηρακλείου διαμαρτυρόμενος ότι δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τα τελευταία 

αναφορικά με την αποστολή των στοιχείων των καταγεγραμμένων επιβατών και 

εμπορευμάτων που έφτασαν με πλοία στις εν λόγω πόλεις και υπενθυμίζει ότι οι μεν 

υπεύθυνοι υπάλληλοι των τελωνείων υποχρεούνται να τηρούν βιβλία των εισαγομένων και 

εξαγομένων εμπορευμάτων, οι δε υγειονόμοι κατάστιχα με τον αριθμό των αναχωρούντων 

και αφιχθέντων επιβατών, ενώ αντίγραφα των καταλόγων αυτών είναι υποχρεωμένοι να 

αποστέλλουν στα Χανιά.725 Η διοίκηση αντιλαμβάνεται σε ανώτερο επίπεδο τη σύγχυση που 

μπορεί να προκαλέσει η έλευση των φυγάδων σε συνδυασμό μάλιστα με τους νέους 

υγειονομικούς περιορισμούς, ωστόσο χωρίς τον κατάλληλο διοικητικό μηχανισμό 

αποδεικνύεται ότι ο αυστηρός νόμος μπορεί εν μέρει να παραμένει ανεφάρμοστος. 

Παράλληλα, η διοίκηση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στο νησί από λιμένες οι 

οποίοι δεν διαθέτουν υγειονομικές εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να 

προφυλαχτεί η δημόσια υγεία, να καταγραφούν όλοι όσοι επιστρέφουν στο νησί, 

προκειμένου αργότερα να φορολογηθούν, αλλά και παταχθεί το λαθρεμπόριο. Αυτό οδηγεί 

σε μια ολοένα εντονότερη αστυνόμευση λιμένων και ακτών. Σε όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1830 συναντάμε αυστηρές διαταγές φύλαξης των ακτογραμμών, αλλά και 

σκληρές τιμωρίες κάθε φορά που οι φύλακες παραμελούν τα καθήκοντά τους. Κατά τον 

Ρολέν, τα αλβανόφωνα στρατιωτικά τμήματα είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της 

τήρησης των υγειονομικών κανονισμών, αλλά και με τη φύλαξη της ακτογραμμής.726 Το 

παράδειγμα των υγειονομικών προφυλάξεων το δίνει εξάλλου ο ίδιος ο πασάς κατά τη 

δεύτερη επίσκεψή του στο νησί τον Ιούλιο του 1837: τα πολεμικά πλοία που τον συνοδεύουν 

περνάνε από καραντίνα στο νησί Δία (Ντία), απέναντι από το Ηράκλειο, ενώ ο ίδιος 

                                                             
724 Β.Γ., 24 Δεκεμβρίου 1832, φ. 82. 
725 Β.Γ., 29 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 74. 
726 Raulin, Description physique, 56. 
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αποβιβάζεται και περνάει τη διαδικασία της υγειονομικής κάθαρσης στο παλάτι της 

Ρογδιάς.727  

Η επιθυμία της διοίκησης να ελέγχει τη διακίνηση ανθρώπων στην Κρήτη φαίνεται 

ότι συναντά αρκετά προβλήματα. Στις αρχές του 1831 ο Ισμαΐλ, αξιωματικός της φρουράς 

του χωριού Σώγεια (Σούγια) της επαρχίας Σελίνου στο νότιο τμήμα του νησιού, 

απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων αναφέροντας ότι πλοιάρια από άλλα νησιά 

καταπλέουν στο χωριό και μεταφέρουν ρύζι, κουκιά, καπνό και δέρματα, ζητούν την άδεια 

να αγοράσουν λάδι και πολλές φορές πραγματοποιούν λαθρεμπόριο. Το Συμβούλιο των 

Χανίων διέταξε τους διοικητές των παραθαλάσσιων περιοχών του νησιού να απαγορεύουν 

στα διάφορα πλοιάρια να προσεγγίζουν τις ακτές και να αγοράζουν λάδι, ως αίτιον αρκετής 

ζημίας των πτωχών. Σύμφωνα με την απόφαση, εκτός των άλλων, λόγω του κινδύνου 

εισαγωγής της πανώλης στο νησί, είναι ανάγκη να διαφυλαχθώσιν οι κάτοικοι και από ταύτην την 

μεγάλην συμφοράν και να μην πλησιάζουν πλοία στις ακτές. Κατά την εξέταση της ίδιας 

υπόθεσης το Συμβούλιο των Χανίων διέταξε ρητώς να απαγορεύουν οι κατά τόπους αρχές 

την προσέγγιση πλοίων φορτωμένων ή αφόρτωτων σε περιοχές των ακτών που στερούνται 

υγειονομικών σταθμών και οι αρχές να ενημερώνουν τους πλοιάρχους ότι πρέπει να περνούν 

πρώτα από το λοιμοκαθαρτήριο. Παράλληλα, προειδοποιεί αυστηρά τους χωρικούς, 

χριστιανούς και μουσουλμάνους, να ειδοποιούν τη διοίκηση για τέτοια περιστατικά, 

διαφορετικά αν αμελήσωσι θέλουν υποπίπτει εις ευθύνην και αμάρτημα.728 Λίγο καιρό αργότερα, 

απαγορεύτηκε η εξαγωγή ελαιόλαδου από σημεία όπου δεν υπήρχαν οι δύο φορείς της 

οικονομίας και της δημόσιας υγείας, δηλαδή τελωνεία και υγειονομεία. Την ίδια στιγμή, εκ 

νέου διακηρύσσεται ότι, όποιος παραβεί αυτή τη διαταγή, θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί 

ενώπιον του συμβουλίου.729 Το καλοκαίρι του 1831 η διοίκηση έλαβε εκ νέου μια σειρά από 

μέτρα για τον έλεγχο όσων προσέγγιζαν το νησί, όπως τη φύλαξη των ακτών, τη σύλληψη 

όποιου κάτοικου έρθει σε επαφή με πλήρωμα πλοίου και τη μεταφορά όλων των πλοιαρίων 

σε κάθε σημείο του νησιού στα λιμάνια όπου υπάρχει λοιμοκαθαρτήριο.730 Το ενδεχόμενο 

μιας επιδημίας μπορεί να ανησυχεί τη διοίκηση, αλλά ταυτόχρονα αυτή επικαλείται την 

                                                             
727 Ο έλληνας πρόξενος στα Χανιά Πέρογλου εκπλήσσεται από την συνεπή τήρηση των υγειονομικών 
κανόνων εκ μέρους του Μεχμέτ Αλί, που φαίνεται ότι παρέμεινε στο παλάτι της Ρογδιάς όσες μέρες 
προβλεπόταν για τους όλους όσους έρχονταν από την Αίγυπτο. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Διάφορα Ιουλίου, 
Αναφορά Πέρογλου, 6/18 Ιουλίου 1837. Δεν πρέπει να αποκλείουμε την πιθανότητα ότι η όλη διαδικασία 
μάλλον ακολουθήθηκε εξαιτίας του φόβου του πασά για την κατάσταση της δημόσιας υγείας στο νησί, παρά 
για να δώσει ο ίδιος το καλό παράδειγμα τήρησης των κανόνων προστασίας της. Κατά την επίσκεψη αυτή στο 
νησί ο πασάς ήταν ασθενής και συνοδεύεται μάλιστα από τον ίδιο τον Κλοτ Μπέι, προκειμένου να του 
χορηγεί προσωπικώς το φάρμακό του. Βλ. Clot-Bey, “Le Vice-Roi d’Égypte en Crète”, 144. 
728 Β.Γ., 24 Μαΐου 1831, φ. 19. 
729 Β.Γ., 24 Ιουνίου 1831, φ. 23. 
730 Ό.π. 
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δημόσια υγεία προκειμένου να κατασταλεί το λαθρεμπόριο και να ελεγχθούν όσοι φτάνουν 

στο νησί. 

Τα μέτρα αστυνόμευσης ακτών και λιμένων ωστόσο δεν φαίνεται να πτοούν όλους 

τους ναυτικούς. Λίγες μέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας του λοιμοκαθαρτηρίου, ο 

Καντρί Εφέντι απέστειλε αναφορά προς το Συμβούλιο των Χανίων, σύμφωνα με την οποία 

υπό κάθαρση πλοία εκφορτώνουν εμπορεύματα κρυφά στο λιμάνι, στην περιοχή της πύλης 

του ναυπηγείου, γλιτώνοντας έτσι ανάμεσα στα άλλα και τους τελωνειακούς δασμούς. Το 

συμβούλιο αποφάσισε την φύλαξη από στρατιώτες και της πύλης της πόλης προς το 

ναυπηγείο και της πύλης προς το υγειονομείο, κάνοντας ακόμα εντονότερη και 

αυστηρότερη την αστυνόμευση και τον έλεγχο στο νέο λιμάνι.731 Η διοίκηση, παρά τις 

διακηρύξεις της και τα μέτρα που λαμβάνει, αποδεικνύεται αναποτελεσματική ως προς τον 

έλεγχο της διακίνησης ανθρώπων και αγαθών στο νησί, αφού το λαθρεμπόριο 

πραγματοποιείται σε κεντρικό σημείο του λιμανιού, κάτω από τη μύτη της διοίκησης και 

μάλιστα την ίδια περίοδο που αυτή προπαγανδίζει την αναμόρφωση των λιμανιών του 

νησιού. Το 1832 το μεροκάματο των υγειονομικών φυλάκων (lazaretolarda istihdam olunmakda 

olan vardiyanlar) ορίζεται για όλα τα λοιμοκαθαρτήρια σε τριάμισι γρόσια ημερησίως με 

φαγητό ή σε τέσσερα γρόσια χωρίς φαγητό.732 Η αμέλεια άσκησης των καθηκόντων από 

πλευράς των φρουρών των ακτών αντιμετωπίζεται, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

ιδιαιτέρως αυστηρά. Για παράδειγμα, το Μάιο του 1832 τέσσερις χριστιανοί και δύο 

μουσουλμάνοι μαστιγώθηκαν από 30 φορές έκαστος επειδή αμέλησαν τις σκοπιές τους.733 

Μια νύχτα του Νοεμβρίου του 1832 ένας καπετάνιος με αγγλική υπηκοότητα 

μετέφερε κρυφά στο λιμάνι ένα βαρέλι με οινόπνευμα. Όταν ένας εκ των φυλάκων του 

λιμανιού επιχείρησε να τον σταματήσει, ο ιδιοκτήτης ενός γειτονικού καπηλειού μαζί με τον 

υπηρέτη του άρπαξαν τον φύλακα από το λαιμό και θα τον έπνιγαν αν δεν επενέβαινε ένας 

δεύτερος φύλακας. Μπορεί ο καπετάνιος Μικέλε Ψύλλας να γλίτωσε τα χειρότερα, αφού ως 

ξένος παραδόθηκε για την επιβολή της ποινής στις αντίστοιχες προξενικές αρχές, ωστόσο 

αποφασίστηκε η περαιτέρω αστυνόμευση του λιμανιού, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας 

τέτοια περιστατικά φαίνεται πως ήταν συχνά.734 Το Φεβρουάριο του 1833 ο Καντρί Εφέντι 

απευθύνεται στο συμβούλιο της πόλης, αναφέροντας ότι το λιμάνι των Χανίων έχει αρκετά 

αφύλακτα σημεία, όπως στην περίφημη γειτονιά του Τζεζαΐρ Κολού, όπου 

πραγματοποιείται λαθρεμπόριο, ενώ οι φρουροί εξακολουθούν να είναι λίγοι. Τελικά, 

                                                             
731 Β.Γ., 19 Απριλίου 1832, φ. 55. 
732 Β.Γ., 29 Αυγούστου 1832, φ. 70. 
733 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 341. 
734 Β.Γ., 1 Δεκεμβρίου 1832, φ. 90. 
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αποφασίστηκε η αύξηση του αριθμού των φυλάκων του τελωνείου από τρία σε έξι άτομα, τα 

οποία με βάρδιες όλη τη νύχτα θα αστυνομεύουν τις ακτές και θα περιπολούν στο λιμάνι 

χρησιμοποιώντας τη βάρκα του υγειονομείου.735  

 Οι καραντίνες αλλάζουν το λιμάνι και δημιουργούν επιπλέον μηχανισμούς 

επιτήρησης και καταστολής. Ένα άλλο σημείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός 

της αυστηρότερης οριοθέτησης των λιμανιών, μέσα από την ύπαρξη των υγειονομείων. Τα 

λοιμοκαθαρτήρια ορίζουν πλέον τα λιμάνια και συνιστούν μια νέα πραγματικότητα εισόδου 

από τη θάλασσα σε μια περιοχή. Σύμβολα, κανονισμοί, καταγραφές εμπορευμάτων και 

επιβατών δημιουργούν οπωσδήποτε μια νέα πρώτη εικόνα. Οι φύλακες φορούν ένα ειδικό 

περιβραχιόνιο (cümle vardiyanlar sair nasdan belli olmak içün sağ kolunda birer sarı bezi nüsha gibi 

bağlayub ol bez üzerinde rumiü’l-ibare “iyionomio” 736 ya’ni mürşidü’l-sıhhat ismi yazılması).737 Κατά 

τον Πανζάκ, ενώ τα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι λίγο πολύ αβέβαια μέχρι 

τον 18ο αιώνα, τον επόμενο αιώνα τα λοιμοκαθαρτήρια στην αυστριακή μεθόριο, στο 

νεοσύστατο ελληνικό κράτος και, τέλος, στην ίδια την αυτοκρατορία συμβάλλουν στο να 

καθοριστούν με περισσότερη σαφήνεια τα όρια δικαιοδοσίας κάθε κράτους. Επιπλέον, τα 

λοιμοκαθαρτήρια εξυπηρετούν έναν ακόμα σκοπό, εκτός από αυτόν της προστασίας του 

πληθυσμού μιας αυστηρά καθορισμένης γεωγραφικά χώρας: υποδεικνύουν ότι η πανώλη 

είναι εισβολέας από άλλη επικράτεια, μια «ξένη» ασθένεια.738 

 Όλοι όσοι επισκέπτονται στο εξής την Κρήτη γνωρίζουν για τα λοιμοκαθαρτήριά 

της, που σηματοδοτούν παράλληλα την εγκαθίδρυση μιας νέας εξουσίας. Ο Μπάουρινγκ 

θεωρεί ότι το λοιμοκαθαρτήριο Χανίων, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για ταξιδιώτες, 

συνιστά ένα μικρό, αλλά εξαιρετικό ίδρυμα.739 Ο Πάσλεϊ, που επισκέφτηκε την Κρήτη το 

Φεβρουάριο του 1834, αναφέρει ότι, καθώς το πλοίο που τον μετέφερε έμπαινε στο λιμάνι 

των Χανίων, ρωτήθηκε από τις αρχές αν έχει έρθει από λιμάνι της οθωμανικής επικράτειας, 

προκειμένου να εισέλθουν σε κατάσταση καραντίνας, μαθαίνοντας έτσι ότι ο Μεχμέτ Αλί 

έχει ιδρύσει στο νησί υγειονομικές εγκαταστάσεις. Το πλοίο του Πάσλεϊ είχε ξεκινήσει από 

την Μάλτα, οπότε οι επιβάτες αποβιβάστηκαν απευθείας στο λιμάνι, με τον Πάσλεϊ να 

                                                             
735 Β.Γ., 23 Φεβρουαρίου 1833, φ. 88. 
736 Όπως είναι αναμενόμενο και στον τομέα της υγείας ισχύουν και οι δύο επίσημες γλώσσες του νησιού. 
Προκηρύξεις, περιβραχιόνια και όλα τα έντυπα του λοιμοκαθαρτηρίου ακολουθούν την γλωσσική αυτή 
καινοτομία. Το 1835 οι σφραγίδες των λοιμοκαθαρτηρίων Σούδας και Χανίων είχαν φθαρεί (Hanya ve Suda 
lazaretonun mühürleri aşınmış olub) και έτσι διατάχτηκε η κατασκευή νέων σφραγίδων με γράμματα και στα 
ελληνικά (hurufat-ı rumi). Οι σφραγίδες κόστισαν 20 γρόσια, με τον τεχνίτη να προσέρχεται στο συμβούλιο, 
προκειμένου να πληρωθεί την εργασία τριών ημερών και την ποσότητα μολυβιού που χρησιμοποίησε (üç gün 
çalışdım ve kurşun ve sair masrafım olmuş). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 183. 
737 Β.Γ., 25 Απριλίου 1831, φ. 16. 
738 Panzac, “Politique sanitaire et fixation des frontiers”, 89, 90, 97-98, 100. 
739 Bowring, Report from Egypt and Candia, 165. 
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αναφέρει σκωπτικά ότι προφανώς θα συνέβαινε το ίδιο αν το πλοίο ερχόταν από την 

Κωνσταντινούπολη, ειρωνευόμενος προφανώς την οργάνωση του όλου συστήματος 

λοιμοκαθαρτηρίων στο νησί.740 Ο Σκοτ μεταβαίνει στην Κρήτη επίσης το 1834 από την 

Αίγυπτο και, φτάνοντας στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενημερώνεται ότι είναι υποχρεωμένοι να 

υποστούν επταήμερη κάθαρση. Ο ίδιος παρατηρεί τις κίτρινες σημαίες, τους φράκτες, τις 

σιδερένιες λαβίδες, τη μυρωδιά του θειαφιού και αναφέρει πως η διαδικασία της καραντίνας 

ήταν ασυνήθιστα αυστηρή. Το δε κτήριο της υγειονομικής φυλακής συνιστά κατά τον Σκότ 

ένα σκοτεινό κελί χωρίς εξαερισμό, όπου οι ρευματισμοί, οι καταρροές, οι πλευρίτιδες και η 

φυματίωση είναι «γραμμένες» στους τοίχους του. Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού τού 

μάλλον δυσαρεστημένου Άγγλου, τον επισκέφτηκε από τον φράκτη ο Καποράλ, που έδειξε 

ικανοποιημένος από την εμφάνιση και την υγεία του δίνοντας έτσι τέλος στην καραντίνα του, 

αφού έκρινε ότι δεν κινδυνεύει από τους ταξιδιώτες αυτούς η δημόσια υγεία του νησιού.741 

Το 1835, με την ευκαιρία των εγκαινίων του αμερικανικού προξενείου Ηρακλείου -το 

προξενείο των Η.Π.Α. στα Χανιά λειτουργούσε ήδη από το 1832- ο νέος αμερικανός 

πρόξενος Βίνσεντ Ρόζα742 συντάσσει αναφορά στην οποία αναφέρει ότι το λοιμοκαθαρτήριο 

της πόλης είναι σε πολύ κακή θέση και κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν 

ασθένειες από τους αρρώστους, παρά το γεγονός ότι λίγα χιλιόμετρα από το λιμάνι 

βρίσκεται ένα μικρό νησί -εννοώντας ίσως το νησί Δία- το οποίο θα μπορούσε να 

αποτελέσει άριστη επιλογή για τη σύσταση λαζαρέτου και μάλιστα με το ίδιο κόστος που 

στοίχισε το υπάρχον. Αντίθετα, κατά τον Ρόζα, η καραντίνα στα Χανιά έχει καλύτερη θέση, 

καθώς βρίσκεται σε ένα μικρό νησί σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και ταυτόχρονα η 

εγγύτητά του προς αυτό διευκολύνει τη δημιουργία μιας γραμμής παρατήρησης από την 

θάλασσα και την ξηρά.743 

 Παρά τις όποιες κακές εντυπώσεις, φαίνεται πως οι υγειονομικές αρχές ήταν γενικά 

αρκετά αυστηρές κάθε φορά που έπρεπε να τηρηθεί η καραντίνα για επιβάτες, πλήρωμα και 

εμπορεύματα. Τον Ιούλιο του 1834 ένα ελληνικό πλοίο προερχόμενο από τις ακτές της 

Ανατολίας παρασύρθηκε στο εσωτερικό του κόλπου του λιμανιού του Ηρακλείου, 

προκαλώντας την οργή του υγειονόμου, ο οποίος φώναζε στον πλοίαρχο για αρκετή ώρα 

ότι πρέπει να υποβληθεί σε κάθαρση. Από την πλευρά του, ο τελευταίος φώναζε από το 

πλοίο ότι διαθέτει πιστοποίηση κάθαρσης και ότι, αν επιχειρήσει να γυρίσει το σκάφος σε 

                                                             
740 Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 2-3. 
741 Scott, Rambles in Egypt and Candia, τ. 2, 248-254. 
742 Ο Ρόζα έμεινε στη θέση του τουλάχιστον έως το τέλος της δεκαετίας, αφού σε καταγραφή του Συμβουλίου 
Ηρακλείου των αρχών του 1840 αναφέρεται με την ιδιότητα του αυτή (Amerika konsolosu senyor Roza). Βλ 
Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 73. 
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άλλη κατεύθυνση, αυτό θα ναυαγήσει από την κακοκαιρία. Στο λιμάνι εντωμεταξύ είχαν 

συγκεντρωθεί αρκετοί μουσουλμάνοι έμποροι της πόλης, οι οποίοι ανησυχούσαν για την 

εντός του πλοίου πραμάτειά τους. Μέσα σε όλη την αναταραχή και τα εκατέρωθεν νεύρα, ο 

διερμηνέας που χρησιμοποιούσε ο υγειονόμος για τις εντολές του προς τον πλοίαρχο, 

καταφέρθηκε εναντίον του πρώτου, με αποτέλεσμα ο υγειονόμος να τον καταγγείλει στις 

αρχές. Κατά την εξέταση της υπόθεσης φαίνεται ότι έγιναν αυστηρές συστάσεις στον 

διερμηνέα, ενώ διατάχτηκε να αποδιωχθεί το πλοίο από το λιμάνι ή να του επιβληθεί 

διπλάσιος αριθμός ημερών κάθαρσης.744 

Οι αρχές στο νησί επιδιώκουν να ενημερώνονται για το πού και πότε εμφανίζονται 

μεταδοτικές ασθένειες, προκειμένου να ελέγχουν τις «ύποπτες» αφίξεις ανθρώπων και 

εμπορευμάτων. H διοίκηση φαίνεται ότι ενημερώνεται για την κατάσταση της δημόσιας 

υγείας σε άλλα μέρη με κάθε τρόπο: τον Ιούνιο του 1831 πλοίαρχοι και επιβάτες αναφέρουν 

ότι μόνο στη Σμύρνη υπάρχει πανώλη, ενώ από την εφημερίδα «Απόλλων» επιβεβαιώνεται η 

μη ύπαρξη πανώλης στην Ύδρα παρά τις περί του αντιθέτου φήμες (veba hastalığı yalnız 

İzmir’de olub Antalya ve Rodos’da olmadığı bu def'a vürud eden kayıkları reislerinden ve derununda 

vürud eden yolculardan tahkik olunmuş Çamlıca’da dahi veba hastalığı olduğu beyne-n-nas söylenmiş 

isede ol cezire vebadan salim olub ahalisi sıhhat ve 'afiyet üzere idüği bu def'a vürud eden Çamlıca 

gazetesinden tebeyyün etmiş olmağla). Η ανάγκη προστασίας από τις επιδημίες δημιουργεί ένα 

δίκτυο πληροφόρησης για το τι συμβαίνει σε κοντινά λιμάνια με τα οποία η Κρήτη διατηρεί 

ζωηρό εμπόριο. Στο ίδιο φύλλο μάλιστα της εφημερίδας της διοίκησης καταγράφεται η 

πληροφορία που δόθηκε από πλοίαρχους ότι ετοιμάζεται νέο υγειονομείο στην είσοδο των 

Δαρδανελλίων, κοντά στο νησί της Τενέδου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της 

Κωνσταντινούπολης.745 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η συζήτηση για την 

αναγκαιότητα ίδρυσης καραντινών στην υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ξεκινήσει 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1830, το σύστημα λοιμοκαθαρτηρίων κατά τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα υιοθετήθηκε τελικά το 1838 με την ίδρυση του Συμβουλίου Υγείας (sıhhiye meclisi) 

και τον διορισμό ενός αυστριακού γιατρού ως γενικού διευθυντή των λοιμοκαθαρτηρίων.746 

                                                                                                                                                                               
743 Public Documents Printed by Order of the Senate of the United States, τ. 3, 25th Congress 3rd Session, 
Ουάσινγκτον 1839, 57-63. 
744 Α.Υ.Ε, Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο Ελλάδος εις Χανιά, Αναφορά Έλληνα Υποπρόξενου, 18 Ιουλίου 1834. Από 
άλλο έγγραφο σχετικά με την ίδια υπόθεση γίνεται γνωστό ότι ο εν λόγω υγειονόμος Ηρακλείου ήταν ο 
ανιψιός του Ζοζέφ Καποράλ, ενώ γίνεται λόγος για εχθρική στάση των υγειονομικών αρχών απέναντι στους 
πλοιάρχους των ελληνικών πλοίων και του ελληνικού εμπορίου εν γένει. Βλ. Α.Υ.Ε, Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείο 
Ελλάδος εις Χανιά, Επιστολή Έλληνα Προξένου, 21 Ιουλίου 1834. 
745 Β.Γ., 24 Ιουνίου 1831, φ. 23. 
746 Yıldırım, “Karantina İstemezük”, 19. 
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Κατά τον Πανζάκ, η ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίων είχε ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση των 

ποσοστών πανώλης στην αυτοκρατορία.747 

 Το 1831 η Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε διακηρύσσει περήφανα την ύφεση της χολέρας 

(χολόρροια-sarılık hastalığı)748 στην Αίγυπτο, είδηση που προέκυψε από τον αξιωματούχο Αλί 

Μπουρχάν Μπέι,749 ο οποίος μετέβη από την Αίγυπτο στο Ηράκλειο.750 Πρόκειται για την 

μεγάλη επιδημία χολέρας που ξέσπασε στην Αίγυπτο το 1831 και που συνιστά μια από τις 

φονικότερες επιδημίες στην ιστορία της χώρας. Μέσα σε δύο μήνες η ασθένεια κόστισε τη 

ζωή 150.000 ανθρώπων, ανάμεσα σε έναν συνολικό πληθυσμό της τάξης των τριάμισι 

εκατομμυρίων. Η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε ανάμεσα σε προσκυνητές που επισκέφτηκαν 

τη Μέκκα για το Κουρμπάν Μπαϊραμί και, παρά τα μέτρα απομόνωσης που η διοίκηση 

επέβαλε κοντά στο Σουέζ, εισήλθε λίγες εβδομάδες αργότερα σε όλη την Αίγυπτο.751 Τον 

Οκτώβριο του 1832 από επιστολή γίνεται γνωστό ότι στην Κωνσταντινούπολη έχει ενσκήψει 

η πανώλη (bundan iki buçuk maha karib İstanbul tarafları ta'un ile mübtela olduğundan) και κανείς 

δεν βγαίνει έξω από το σπίτι του (herkes hanesinden taşra bir adım mikdarı çıkmak mümkün 

olamıyor), με αποτέλεσμα να έχουν πληγεί άνθρωποι και οικονομία.752 Αυτού του είδους τα 

δίκτυα πληροφόρησης αποτελούν κατά τον πρωτοπόρο στην έρευνα για τα 

λοιμοκαθαρτήρια της πανώλης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Πανζάκ έναν σημαντικό 

παράγοντα της επιτυχίας των ιδρυμάτων αυτών ως προς τον περιορισμό της πανώλης, καθώς 

–παρ’ όλα τους τα προβλήματα και τις κατά καιρούς εσφαλμένες εκτιμήσεις- παρείχαν στις 

αρχές πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε σε άλλες περιοχές, 

προειδοποιώντας για επίφοβες αφίξεις πλοίων και επιβατών.753 

 Ως προς την αποτελεσματικότητα των υγειονομικών μέτρων κατά της πανώλης και 

της χολέρας στην Κρήτη, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Κατά τον Ρολέν, μέχρι το 1839, 

ενώ είχαν σημειωθεί κάποια κρούσματα πανώλης στο λοιμοκαθαρτήριο της Σούδας και στις 

                                                             
747 Panzac, La peste dans l’Empire ottoman, 504-507. 
748 Η χρήση του όρου sarılık hastalığı για τη χολέρα ξενίζει. Σύμφωνα με το λεξικό Redhouse, ο όρος 
ταυτίζεται με τον ίκτερο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται ξεκάθαρα στη χολέρα και πιθανώς η 
επιλογή της συγκεκριμένης λέξης στο κρατικό έντυπο έχει προκύψει από μεταφραστική σύγχυση. 
749 Κατά τη διάρκεια της αντιβασιλείας του Αμπάς (1848-1854), ο Αλί Μπουρχάν Πασά αναφέρεται ως 
υπεύθυνος επί των οικονομικών. Βλ. Toledano, State and Society in Mid-Nineteenth Century Egypt, 44. 
750 Β.Γ., 21 Οκτωβρίου 1831, φ. 37. 
751 Η χολέρα αποτελεί μια εξαιρετικά μεταδoτική από άνθρωπο σε άνθρωπο νόσο. Προκαλείται από την 
κατανάλωση νερού ή τροφής που έχει μολυνθεί με το βακτήριο Vibrio cholerae. Βλ. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/ (προσπέλαση: 14-2-2017). Είναι λογικό ότι όσο 
λιγότερες και χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή καθαριότητας είναι οι πηγές (ή και το δίκτυο) ύδρευσης σε μια 
περιοχή, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος εκδήλωσης της νόσου. Η Αίγυπτος αποτελούσε μια τέτοια χώρα, 
εξαιτίας του ότι είχε ως αποκλειστική πηγή ύδρευσης του πληθυσμού τον Νείλο, γεγονός ωστόσο που δεν 
μπορούσε να γίνει αντιληπτό κατά τον 19ο αιώνα. Βλ. Kuhnke, Lives at Risk, 49-50, 51-56. 
752 Β.Γ., 13 Οκτωβρίου 1832, φ. 76. 
753 Panzac, Quarantines et lazarets, 90-91. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/en/
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τάξεις του αιγυπτιακού στόλου, η ασθένεια δεν εισήλθε ποτέ στο νησί.754 Από την άλλη, η 

πανώλη από το 1817 μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης εμφανιζόταν συχνά στο νησί.755 Το 

Μάρτιο του 1835 σε αναφορά του έλληνα προξένου γίνεται λόγος για ύπαρξη κρουσμάτων 

πανώλης στις τάξεις του πολεμικού στόλου που εδρεύει στη Σούδα, ενώ οι ασθενείς 

αποβιβάστηκαν και εθεάθησαν στο απέναντι της Σούδας νησίδιο. Σύμφωνα με την ίδια 

αναφορά, η πανώλη στην Αίγυπτο την ίδια περίοδο βρισκόταν σε έξαρση και σημειώνονται 

πολλά θύματα στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο και τα χωριά γύρω από τον Νείλο, ενώ ο πασάς 

μαζί με μέλη της διοίκησης μετέβη για ασφάλεια στην Άνω Αίγυπτο.756 Ένα μήνα αργότερα 

ο αιγυπτιακός στόλος της Σούδας λαμβάνει διαταγή να μην πλησιάσει τα αιγυπτιακά 

παράλια,757 ενώ την ίδια περίοδο νέα κρούσματα πανώλης σημειώνονται στην καραντίνα της 

Σούδας, με τον έλληνα πρόξενο να αναφέρει ότι ετέθησαν ανάμικτοι οι ασθενούντες με άλλους 

επιβάτας υγιαίνοντας, ωστόσο κατ’ ευτυχίαν η νήσος αύτη απολαμβάνει τελείαν υγείαν.758 Το 1835 

εξάλλου, υπάρχουν και στις υποθέσεις του Συμβουλίου Χανίων αναφορές για γυναίκες 

επιβάτιδες με πανώλη στο λοιμοκαθαρτήριο της Σούδας.759 Η απουσία επιδημίας πανώλης 

ή χολέρας εντός του νησιού από το 1830 και εξής δεν οφείλεται πάντως αποκλειστικά στην 

ίδρυση των λοιμοκαθαρτηρίων. Οι συνεχείς επισκευές σιταποθηκών, ελαιοτριβείων και 

άλλων κτηρίων, καθώς και υδραγωγείων, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς για την 

καθαριότητα και την άμεση ταφή των νεκρών οπωσδήποτε συνέβαλαν επίσης στην 

υγειονομική ηρεμία του νησιού κατά τα χρόνια αυτά. Η δημιουργία εξάλλου ενός πλαισίου 

αστικού ευπρεπισμού, που περιλαμβάνει ένα ανακαινισμένο δίκτυο υδραγωγείων και 

καθαρότερους δρόμους, χωρίς έντονες εστίες μόλυνσης, απομακρύνει το ενδεχόμενο 

επαφής των ανθρώπων με τα τρωκτικά. 

 Μια ακόμα πτυχή της λειτουργίας των υγειονομείων είναι η οικονομική. Από τον 

λογαριασμό Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1832 του υγειονομείου Ηρακλείου προκύπτει ότι 

τα έξοδα του ιδρύματος έφτασαν τα 692 περίπου γρόσια, από τα οποία σχεδόν τα 647 

αποτελούσαν τις αποδοχές των υπηρετούντων. Τα έσοδα του υγειονομείου από την άλλη 

πλευρά έφταναν τα 2.719 γρόσια και προέρχονταν από τους έγκλειστους επιβάτες υπό 

κάθαρση, τις πιστοποιήσεις πλοίων και τα τέλη για τις υπό κάθαρση πραμάτειες.760 

                                                             
754 Raulin, Description physique, 203. 
755 Θ. Δετοράκης, «Η πανώλης εν Κρήτη: συμβολή εις την ιστορίαν των επιδημιών της νήσου», Eπιστημονική 
Eπετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, 21 (1970-1971), 135. 
756 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον εις Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου, 11/28 Μαρτίου 1835.  
757 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον εις Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου, 18/30 Απριλίου 1835 (αρ.25). 
758 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Προξενείον εις Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Πρόξενου, 18/30 Απριλίου 1835 (αρ.26). 
Πρόκειται για τη μεγάλη επιδημία πανώλης των ετών 1834-1836 στην Αίγυπτο που κορυφώθηκε το 1835. Βλ. 
Kuhnke, Lives at Risk, 78-91. 
759 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 91. 
760 Β.Γ., 3 Ιανουαρίου 1833, φ. 83. 
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Σημαντικά μικρότερα από τα έσοδα του υγειονομείου Ηρακλείου ήταν τα έσοδα του 

υγειονομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με λογαριασμό του 1833 για περίοδο τριών μηνών, δεν 

ξεπερνούσαν τα 400 γρόσια.761 Αυτό το γεγονός ερμηνεύεται από την μικρότερη κίνηση του 

λιμανιού του Ρεθύμνου. Ας σημειωθεί επίσης πως ο συνολικός υπολογισμός των 

οικονομικών των υγειονομείων του νησιού για έναν μήνα, που πραγματοποιήθηκε την 

άνοιξη του 1833, έδειξε ότι τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα κατά 524 γρόσια και 17 

παράδες. Ωστόσο κρίθηκε ότι αυτό δεν βλάπτει τα συμφέροντα και το σκοπό της Α.Υ του 

Αντιβασιλέως της Αιγύπτου, ο οποίος είναι να προφυλαχθούν δια των υγειονομικών μέτρων από 

θανατηφόρων νόσων οι κάτοικοι.762 

Κατά τον Πανζάκ, ήδη από το 1796 ξεκινάει να διαφαίνεται μείωση των εμφανίσεων 

της πανώλης τόσο στα ευρωπαϊκά λιμάνια όσο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο 

γεγονός αυτό συνέβαλαν οι υγειονομικές πρακτικές και η ύπαρξη καραντινών στα λιμάνια 

και τις ενδοχώρες.763 Ανεξάρτητα από το αν ήταν κατά περίπτωση αποτελεσματικό το 

μέτρο των λοιμοκαθαρτηρίων, το γεγονός είναι ότι η πανώλη υποχωρεί στα εδάφη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά τις τελευταίες εκδηλώσεις της στην Ανατολία το 1843 και 

στην Αίγυπτο το 1844, παρά τις κάποιες σποραδικές αναφορές εμφάνισής της στο Ιράκ, την 

Κυρηναϊκή και το Κουρδιστάν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ο Κλοτ Μπέι που 

επισκέπτεται την Κρήτη το 1837 αναφέρει ότι, ενώ στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας 

στο νησί ο πληθυσμός της Κρήτης είχε αποδεκατιστεί από την πανώλη, από τότε που 

ιδρύθηκαν τα λοιμοκαθαρτήρια η πανώλη δεν έκανε ξανά την εμφάνισή της. Ωστόσο, κατά 

τον επιφυλακτικό με τα μέτρα αποκλεισμού Κλοτ, αυτό δεν γνωρίζουμε αν οφείλεται 

αποκλειστικά στις καραντίνες. Ο ίδιος τηρεί στάση αναμονής ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους και αναφέρει περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας της πανώλης 

από ένα μέρος στο οποίο δεν υπάρχουν λοιμοκαθαρτήρια. Κατά τον αρχίατρο της 

Αιγύπτου, η πανώλη είναι ενδημική στην Ανατολή και ευνοείται από συγκεκριμένα 

μετεωρολογικά φαινόμενα.764 Σε κάθε περίπτωση, κατά τη δεκαετία του 1830 μεταφέρεται 

στην Κρήτη το υγειονομικό εκσυγχρονιστικό εγχείρημα, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην 

Αίγυπτο την ίδια περίοδο. Είναι και αυτός ένας από τους τρόπους με τους οποίους 

σηματοδοτείται η εξουσία του Μεχμέτ Αλί στο νησί και επισφραγίζεται μια διαδικασία 

εκδυτικισμού των κρατικών δομών. Ας σημειωθεί επίσης πως η θεσμοθέτηση των 

                                                             
761 Β.Γ., 29 Ιουνίου 1833, φ. 100.  
762 Β.Γ., 10 Μαΐου 1833, φ. 95. 
763 Panzac, Quarantaines et lazarets, 85, 101. 
764 Clot-Bey, “Le Vice-Roi d’Égypte en Crète”, 155-156. 
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λοιμοκαθαρτηρίων στην κεντρική Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1838 σχετίζεται με τον 

πολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα στην Υψηλή Πύλη και τον Μεχμέτ Αλί.765

                                                             
765 Bulmuş, Plague, Quarantines and Geopolitics, 97. 
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4. Κεντρίζοντας την ευλογιά: η ιατρικοποίηση των παιδιών 

Τέταρτον: εμεταφέρθη κατά διαταγήν της Α.Υ δαμαλίασμα από την Ευρώπην δια να κεντρίζωνται 

δωρεάν όλα τα ακέντριστα νήπια των πτωχών και να προφυλάττωνται από τους διαφόρους κινδύνους 

της Ευλογίας νόσου. 766 

 

Το ζήτημα του εμβολιασμού για την ευλογιά συμπίπτει με την συστηματική εισαγωγή των 

παιδικών σωμάτων στη σφαίρα της ιατρικοποίησης. Η ευλογιά -cocuk hastalığı ή cocuk ‘illeti 

στα έγγραφα των ετών 1830-1840 στην Κρήτη-767 είναι μια αρκετά συνηθισμένη ασθένεια 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.768 Ακόμα και όταν δεν 

προκαλεί το θάνατο ή την τύφλωση, τα παραμορφωτικά της σημάδια παραμένουν στο 

πρόσωπο των θυμάτων της στιγματίζοντάς το. Ιστορικά, διάφορες επιδημίες ευλογιάς είναι 

γνωστές στη Μέση Ανατολή, όπως αυτή του 6ου αιώνα στη Μέκκα, κατά την οποία 

προσβλήθηκαν από την ασθένεια και οι αιθίοπες εισβολείς, με αποτέλεσμα η επιδημία αυτή 

να ερμηνευτεί εκ των υστέρων από το Κοράνι ως θεόσταλτο σημάδι προστασίας της 

γενέτειρας του Προφήτη.769 Ο τρόμος για τις επιδημίες πανώλης επισκίασε για αιώνες την 

ευλογιά τόσο στη Δύση όσο στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως οι 

διαστάσεις που έπαιρναν οι επιδημίες της ευλογιάς σε συνδυασμό με την ευκολία μετάδοσής 

της, αλλά και τη θνησιμότητα που προκαλούσε ειδικά στον παιδικό πληθυσμό, συνέτειναν 

στο να λαμβάνονται διάφορα μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειές της.  

 Μια πολύ γνωστή περίπτωση τέτοιων προστατευτικών μέτρων που αφορά το 

οθωμανικό πλαίσιο, είναι η αναφορά της συζύγου του βρετανού πρεσβευτή στην 

Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 18ου αιώνα, Λαίδης Μόνταγκιου (Lady Montagu), σε ένα 

είδος εμβολιασμού. Σύμφωνα με τη Μόνταγκιου, η οποία υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας 

τέτοιας διαδικασίας στην Αδριανούπολη, οι επεμβάσεις αυτές -«κεντρισμός» (ingrafting), 

όπως αποκαλούνται- πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβρη από ορισμένες γυναίκες, οι 

                                                             
766 Rab'ian, cezire etfal-ı sabiyan çocuk hastalığından vikaye olunmak üzere irade-i 'aliyyeleri mucibince Avrupa'dan vaçina 
celb olunub kimesne bir para virmiyerek bi’l-cümle cezire çocukları aşılanmış ve aşılanmakdadır. Από την απαρίθμηση 
των επιτευγμάτων της διοίκησης· Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104 (παράρτημα). 
767 Στο ελληνικό κείμενο της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε η νόσος αναφέρεται και ως βαγιόλα. Η ονομασία αυτή 
προέρχεται από την πολύ συνηθισμένη την εποχή αυτή λατινική ονομασία «βαριόλα», η οποία προήλθε από 
τη λατινική λέξη “varius” εξαιτίας των διαφορετικών χρωμάτων που προκαλούν οι δερματικές 
παραμορφώσεις στον ασθενή. Βλ. R. Hooper, Lexicon Medicum, Νέα Υόρκη 1824, 919.  
768 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ευλογιά προκαλείται από το στέλεχος του ιού 
«βαριόλα» και συνιστά μια υψηλής μεταδοτικότητας ασθένεια, αφού μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε 
άνθρωπο μέσω σταγονιδίων συμπτωματικού ασθενούς. Βλ. http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en/ 
(προσπέλαση: 12-3-2018). 
769 Kuhnke, Lives at Risk, 111-112. 
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οποίες, αφού σκίσουν το δέρμα των παιδιών, τοποθετούν το εμβόλιο στη μύτη μιας βελόνας 

την οποία εν συνεχεία ακουμπούν στην ανοικτή φλέβα, ενώ η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

σε άλλα σημεία του σώματος. Οι ορθόδοξοι, μάλιστα, της πρωτεύουσας προτιμούν να 

ανοίγουν τις αμυχές στο μέτωπο, στα χέρια και στο στήθος σε σχήμα σταυρού, σύμφωνα με 

την Μόνταγκιου, η οποία αναφέρει ότι το μέτρο αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα στην 

αντιμετώπιση της ευλογιάς.770 Από ό,τι γίνεται αντιληπτό από την αναφορά αυτή, η 

επέμβαση πραγματοποιούνταν όχι από εξειδικευμένους γιατρούς, αλλά από πρακτικές 

γιατρέσσες, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής εθιμικής πρακτικής και όχι ως εκδήλωση 

συστηματοποιημένης ιατρικής επιταγής, με απτά ωστόσο αποτελέσματα. Εξάλλου, δεν 

γίνεται λόγος για ανάμιξη του κράτους στην όλη διαδικασία. Πρόκειται πιθανότατα για μια 

μικροχειρουργική επέμβαση ενοφθαλμισμού, κατά την οποία η πρακτική γιατρός επιχειρεί 

να εισαγάγει τον ιό της ευλογιάς, από υγρά ασθενών, στο κυκλοφορικό σύστημα του ασθενή, 

μια διαδικασία που ακολουθούσαν πρακτικοί γιατροί σε διάφορες περιοχές του κόσμου.771 

Με τον τρόπο αυτό, «αρρωσταίνει» τοπικά το σημείο της επέμβασης και το ανοσοποιητικό 

σύστημα είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίσει και να καταστρέψει τον ιό. 

 Κατά τη Σέφερ-Μόσενσον η διαδικασία ενοφθαλμισμού με τον ιό της ευλογιάς 

συνιστούσε μια εξαιρετικά επικίνδυνη διαδικασία, αφού κάποιες επιπλοκές θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατο του παιδιού.772 Δεν είναι γνωστό αν παρόμοιες 

πρακτικές ακολουθούνταν και στην Αίγυπτο. Ο κτηνίατρος Αμόν, που κλήθηκε από τον 

Μεχμέτ Αλί να συμβάλει στην ιατρική αναμόρφωση της χώρας, αναφέρει πως η ασθένεια 

είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, τόσο ανάμεσα στα παιδιά όσο και στους μεγαλύτερους, και 

πως οι ντόπιοι τη θεωρούν μια ακόμα θεία τιμωρία.773 Ο γάλλος αρχίατρος Κλοτ Μπέι, από 

την άλλη πλευρά, κάνει λόγο για σταδιακή μείωση των ποσοστών της ευλογιάς, την οποία 

αποδίδει στις προσπάθειες της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί.774 Οι προσπάθειες αυτές 

ακολουθούν τα βήματα της προόδου της ιατρικής γνώσης και η φαρμακευτική ουσία των 

νέων εμβολίων που επιβάλλονται από τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας δεν περιέχει τον 

ίδιο τον ιό της ευλογιάς, αλλά βασίζεται σε έναν παρόμοιο ιό που προσβάλλει άλογα και 

                                                             
770 M. W. Montagu, Letters from Lady Mary Wortley Montagu: Written during her Travels in Europe, Asia and 
Africa, Παρίσι 1822, 109-110.  
771 Οι κινέζοι πρακτικοί γιατροί χρησιμοποιούσαν ένα φυσοκάλαμο προκειμένου να φυσήσουν ανθρώπινες ίνες 
μολυσμένες με ευλογιά στη μύτη των παιδιών, ενώ οι Κιρκάσιοι χρησιμοποιούσαν ένα νήμα βουτηγμένο στον 
ιό προκειμένου αυτός να απορροφηθεί από αμυχές που σκόπιμα προκαλούσαν στο δέρμα των παιδιών. Βλ. 
Kuhnke, Lives at Risk, 111-112. Για τις πρακτικές αυτές στην Αφρική Βλ. E. W. Herbert, “Smallpox 
Inoculation in Africa”, The Journal of African History, 16/4 (1975), 539-559. 
772 Shefer-Mossensohn, Science among the Ottomans, 123-124. 
773 Hammont, L’Égypte sous Méhémet-Ali, τ. 1, 505-506. 
774 Clot-Bey, Aperçu général, τ. 2, 357-358. 
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αγελάδες, πρακτική που επινοήθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον άγγλο 

γιατρό Έντουαρντ Τζένερ.775 

 Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί από νωρίς είχε κατανοήσει την 

ανάγκη υποχρεωτικής εισαγωγής των παιδιών και των νέων στη σφαίρα της ιατρικοποίησης 

μέσω των εμβολιασμών. Το βασικό κίνητρο για αυτή την τακτική δεν ήταν άλλο από την 

επιθυμία του πασά να διατηρήσει υγιή και αξιόμαχο τον πολύτιμο στρατό του. Με άλλα 

λόγια, εμβολιάζοντας τα παιδιά τα προετοίμαζε προκειμένου να γίνουν υγιείς στρατιώτες. 

Ήδη από το 1824 ο Μεχμέτ Αλί είχε διατάξει τον εμβολιασμό των παιδιών της περιφέρειας 

στην Αίγυπτο, ενώ μετά από τη μεγάλη επιδημία ευλογιάς του 1836 ο υποχρεωτικός 

εμβολιασμός με δαμαλίτιδα776 καθίσταται κρατική πολιτική. Ο αιγυπτιακός πληθυσμός 

γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μέτρο συνιστά βασική προϋπόθεση της επίσης 

υποχρεωτικής στρατολόγησης που ίσχυε στη χώρα. Το μόνιμο στίγμα που αφήνει εξάλλου 

ο εμβολιασμός θα ήταν για αυτούς η τρανή και μη αναστρέψιμη απόδειξη πως το κράτος 

τους έχει «σημαδέψει» ως κατάλληλους να γίνουν στρατιώτες, να εγκαταλείψουν βιαίως τις 

εστίες τους και να βρεθούν στα πεδία μάχης της Συρίας, της Ανατολίας ή του Σουδάν, 

υλοποιώντας με κόστος τη ζωή τους τα επεκτατικά σχέδια του ηγέτη της χώρας. Σύμφωνα 

με τον Αμόν, όταν οι εμβολιασμοί ελάμβαναν χώρα, πολλοί από τους χωρικούς έκρυβαν τα 

παιδιά τους ή επιχειρούσαν να δωροδοκήσουν τους υπεύθυνους με όσα υπάρχοντα διέθεταν 

προκειμένου να εθελοτυφλήσουν και να παραβλέψουν τη δική τους σειρά.777 Αυτό ωστόσο 

συνέβαινε το πιθανότερο όχι επειδή οι χωρικοί αντιλαμβάνονταν τους πραγματικούς λόγους 

των εμβολιασμών, αλλά επειδή αντιδρούσαν σε κάτι νέο, που δεν κατανοούσαν και που 

ενδεχομένως είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή αιρετικό από συντηρητικούς κύκλους. 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιούνταν τακτικοί ενοφθαλμισμοί ή 

εμβολιασμοί στην Κρήτη κατά τις προηγούμενες περιόδους. Ο γιατρός Ζίμπερ που 

επισκέπτεται το νησί το 1817, ωστόσο αναφέρει την πρακτική των εμβολίων. Από την 

αφήγηση του αυστριακού γιατρού γίνεται αντιληπτό ότι τα εμβόλια αυτά 

πραγματοποιούνταν από ιδιώτες γιατρούς επί πληρωμή, ενώ η πρακτική αυτή φαίνεται να 

είχε κάποιο αποτέλεσμα, αφού ένας Γιώργης έφερε πρώτος τα εμβόλια στην Κρήτη και έσωσε 

                                                             
775 Κατά τη Σέφερ-Μόσενσον, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι οι εμβολιασμοί εισήχθησαν 
ως υγειονομική πρακτική της διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 19ου αιώνα, μετά από 
εισήγηση του γιατρού και ιστορικού Σανιζαντέ Μεχμέτ Αταουλλάχ Εφέντι, ο οποίος δοκίμασε με επιτυχία 
ένα εμβόλιο σε αγελάδες. Οι πληροφορίες ωστόσο για το εγχείρημα αυτό είναι ελάχιστες. Βλ. Shefer-
Mossensohn, Science among the Ottomans, 111. 
776 Σε αντίθεση με τον ενοφθαλμισμό, ο εμβολιασμός με δαμαλίτιδα δεν περιέχει καθόλου ευλογιά και ο 
εμβολιαζόμενος δεν μπορεί να νοσήσει ούτε ελεγχόμενα ούτε τοπικά. Το εμβόλιο της δαμαλίτιδας περιέχει 
ίχνη μιας λοιμώδους νόσου που προσβάλλει τις αγελάδες και τα άλογα. Ο ιός αυτός της δαμαλίτιδας συνιστά 
για τον άνθρωπο ένα άριστο προφυλακτικό μέσο για την ευλογιά. 
777 Hammont, L’Égypte sous Méhémet-Ali, τ. 1, 506-508. 
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πολλές χιλιάδες παιδιά από τη θανατηφόρα ευλογιά, που μαινόταν στα μέρη αυτά.778 Κατά την 

δεκαετία του 1830 οι εμβολιασμοί με ιό δαμαλίτιδας εφαρμόζονται ως κρατική υγειονομική 

πολιτική και συνιστούν μια καινοτομία που και αυτή μεταφέρθηκε σχεδόν αυτούσια από την 

Αίγυπτο στην Κρήτη.779  

 Η «δυτική» ορολογία της καινοτομίας αυτής (βατσίνα)780 έρχεται να προστεθεί στη 

γλώσσα της διοίκησης μαζί με την ορολογία για τις καραντίνες και τις σύγχρονου τύπου 

κλινικές (ispitalya). Το Μάρτιο του 1832 με περηφάνια η διοίκηση μέσω του κρατικού, 

προπαγανδιστικού της εντύπου διακηρύσσει την εισαγωγή των εμβολίων ως ενέργεια 

φιλανθρωπίας του πασά, προκειμένου να προφυλαχθούν τα παιδιά του νησιού από την 

θανατηφόρο και μεταδοτική ασθένεια της ευλογιάς (emniyet ve istirahatınız yerinde olmak ve 

evlad ve ahfadınız çoğalmak bi-t-terciye sari ve vakitsiz mevt etfal olan çiçek 'illetinden vikaye 

kılınmak). Το πρόγραμμα του εμβολιασμού έχει ανατεθεί στον Καποράλ, ωστόσο η πρώτη 

προσπάθειά του δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, με τον ίδιο να αποδίδει την αποτυχία είτε σε 

κακή παρτίδα εμβολίων είτε στο γεγονός ότι ο χειμώνας επέδρασε αρνητικά στην απόδοσή 

τους. Μέσα από την Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε ο Καποράλ απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους του 

νησιού να τον επισκέπτονται με τα παιδιά τους στην οικία του κάθε Τετάρτη (beher haftanın 

çarşanba gününde Hanya’ya hanemize götürüb), ενώ αναφέρει με σαφήνεια ότι ο εμβολιασμός 

συνιστά προσφορά του αντιβασιλέα και ότι οι ίδιοι δεν χρειάζεται να καταβάλουν 

χρήματα.781 Το κάλεσμα για εμβολιασμό υπακούει σαφώς στις νέες επιταγές τις διοίκησης 

σχετικά με την ισότητα των θρησκειών. Η διοίκηση είναι αρκετά ώριμη για να αντιληφθεί 

ότι το ξέσπασμα μιας επιδημίας ευλογιάς δεν πραγματοποιεί διακρίσεις, κατά συνέπεια το 

κράτος απευθύνεται σε όλες τις κοινότητες στο νησί ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 

 Δυστυχώς, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσο είχε ανταπόκριση το 

κάλεσμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών στο νησί. Στην 

παραπάνω έκκλησή του ο αρχίατρος αναφέρει ότι οι γονείς δε θα πρέπει να προσέρχονται 

μαζικά για τον εμβολιασμό, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης της ουσίας του εμβολίου, 

ωστόσο οι εκτιμήσεις του θα πρέπει να θεωρηθούν μάλλον υπεραισιόδοξες. Κατά τον 

Ρολέν, το πρόγραμμα εμβολιασμού στην Κρήτη είχε αποτελέσματα μόνο στις πόλεις, ενώ 

στην επαρχία οι υγειονομικές καινοτομίες της διοίκησης δεν φαίνεται να είχαν κάποια 

σημαντική εφαρμογή.782 Όπως και να έχει, ο εμβολιασμός των παιδιών στις πόλεις της 

                                                             
778 Sieber, Ταξιδεύοντας στη νήσο Κρήτη, 216-217. 
779 Krokidas και Gekas, “Public Health in Crete”, 48-50. 
780 Εκ της λατινικής λέξης “vacca” (αγελάδα), από όπου προέρχεται η ουσία του εμβολίου (δαμαλίασμα). 
781 Β.Γ., 30 Μαρτίου 1832, φ. 53. 
782 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 201. 
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Κρήτης φαίνεται να πραγματοποιούνταν σε εθελοντική βάση, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία 

περί υποχρεωτικότητάς τους. 

Αντίθετα, υποχρεωτικός φαίνεται ότι ήταν ο εμβολιασμός για τους στρατιώτες που 

έδρευαν στο νησί. Σε αντίθεση με την περίπτωση των νοσοκομείων, όπου η καινοτομία της 

σύγχρονης κλινικής εφαρμόζεται αυστηρά σε στρατιωτικό πλαίσιο, ο εμβολιασμός 

πραγματοποιείται στο νησί σχεδόν ταυτόχρονα και στους στρατιώτες και στο γενικό 

πληθυσμό. Το Σεπτέμβριο του 1832 ο αρχίατρος, αφού ήδη έχει εγκαινιάσει τους 

εμβολιασμούς σε παιδιά κατοίκων, εισηγείται τον εμβολιασμό των νέων του τακτικού 

στρατεύματος του νησιού, όπως εξάλλου ήταν και διαταγή του ίδιου του πασά.783 Σε κάθε 

περίπτωση, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των στρατιωτών της Κρήτης προκύπτει από την 

ανάγκη να διατηρηθεί πάση θυσία η φυσική ακεραιότητα του βασικού οργάνου καταστολής 

της διοίκησης. Μια επιδημία ευλογιάς στις τάξεις του στρατεύματος θα προκαλούσε 

ανυπολόγιστο αριθμό θανάτων αν λάβει κανείς υπόψη του τις κοινοβιακές συνθήκες ζωής 

των στρατιωτών. Εξάλλου, μια τέτοια επιδημία θα ήταν πολύ εύκολο να μεταδοθεί και στα 

μέλη της διοίκησης.784  

 Το φιλόδοξο, ωστόσο, εμβολιαστικό πρόγραμμα της διοίκησης αντιμετώπιζε 

προβλήματα. Ο ίδιος ο αρχίατρος απολογείται για δεύτερη φορά για τα κακά 

αποτελέσματα του εμβολίου. Προφανώς, η ευλογιά εξακολουθούσε να προκαλεί τον θάνατο 

παιδιών στο νησί, ακόμα και μετά τους πρώτους εμβολιασμούς, γεγονός που σίγουρα 

προβλημάτισε τη διοίκηση, αλλά και όσους εκ των κατοίκων είδαν ότι τα νέα σημάδια στα 

σώματα των παιδιών τους δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.785 Τον Σεπτέμβρη του 

1832 ο Καποράλ κάνει μέσω της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε αναφορά σε αδυναμία και αδράνεια της 

φύσεως της δαμαλιστικής ύλης, η οποία είχε αποσταλεί μέσω Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης 

και Σύρου.786 Φαίνεται ότι η φαρμακευτική ουσία (edviye) στις περιπτώσεις αυτές είχε φτάσει 

                                                             
783 Β.Γ., 29 Αυγούστου 1832, φ. 70. 
784 Με την ίδια λογική πραγματοποιούνται τακτικοί υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στις ανακτορικές 
εγκαταστάσεις του ελληνικού κράτους κατά τη δεκαετία του 1840. Το 1848 εμβολιάζεται υποχρεωτικά όλο το 
υπηρετικό προσωπικό των ανακτόρων (ιπποκόμοι, υπηρέτριες, φύλακες, μάγειρες κ.ά.) μαζί με τα παιδιά τους, 
ενώ σε κάθε κρούσμα ευλογιάς εφαρμόζονται άμεσα απομονωτικές διαδικασίες, όπως στην περίπτωση της 
κόρης ενός εκ των κηπουρών των ανακτόρων, που μερικά χρόνια αργότερα αρρωσταίνει από ευλογιά και 
αμέσως διατάσσεται η απομάκρυνσή τους από όλους τους υπόλοιπους. Τη διαδικασία αυτή ακολούθησε 
εισήγηση άμεσου υποχρεωτικού αναδαμαλισμού των τέκνων του υπηρετικού προσωπικού των ανακτόρων. Βλ. 
Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Ανακτορικών, φάκ. 188, Κατάλογος εμβολιασθέντων αυλικών, 7 Φεβρουαρίου 1849· Γ.Α.Κ. 
Κ.Υ., Αρχείο Ανακτορικών, φάκ. 184, Αλληλογραφία Αυλαρχείου, 4 Ιουλίου 1857, κ.ά. 
785 Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του δαμαλισμού απασχόλησε 
γιατρούς και υγειονομικές υπηρεσίες. Στα τέλη του αιώνα η ελληνικής προέλευσης δαμαλίτιδα φαίνεται ότι 
είχε ποσοστό επιτυχίας 40%, ενώ η ιταλικής προέλευσης 70%. Άλλες φορές, κατά τους θερινούς μήνες, η 
εξάτμιση του φαρμάκου το καθιστούσε ανίσχυρο. Βλ. Πολυχρονίδης, Δημόσια υγεία, 68, 611 υπ.23. 
786 Το γεγονός ότι η εμβολιαστική ύλη εισάγεται από τη Σύρο οπωσδήποτε σχετίζεται με το γεγονός ότι στα 
νησιά του Αιγαίου ήδη πραγματοποιούνταν συστηματικός εμβολιασμός με δαμαλίτιδα πριν από την ίδρυση 
του ελληνικού κράτος, από τις αρχές του 19ου αιώνα και έπειτα. Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος από το 
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στο νησί αλλοιωμένη. Για τον λόγο αυτό ο αρχίατρος απευθύνθηκε στον πρόξενο της 

Γαλλίας Φαμπρεζέ, ο οποίος φρόντισε να φτάσει τελικά στην Κρήτη μια ποσότητα 

εμβολίου σε ειδικές συσκευασίες προκειμένου να αποφευχθεί η καθοδόν εξάτμιση του 

φαρμάκου.787  

Κατά τον Κλοτ Μπέι, που επισκέπτεται το νησί το 1837 μαζί με τον πασά, η 

ευλογιά κάνει κάποιες ξεσπάσματα στο νησί, αλλά οι κάτοικοι με προθυμία έχουν δεχτεί την 

ευεργεσία των εμβολιασμών του Μεχμέτ Αλί. Σύμφωνα με τον αρχίατρο της Αιγύπτου, 

κατά τη διαδρομή από τα Χανιά στο Ηράκλειο πολλοί γονείς έφερναν τα παιδιά τους σε 

αυτόν προκειμένου να εμβολιαστούν. Ο Κλοτ σχολιάζει μάλιστα ότι οι ενοφθαλμισμοί 

πραγματοποιούνταν στο νησί από πρακτικούς γιατρούς και διάφορες γυναίκες και ότι θα 

πρέπει να δοθούν οδηγίες περί εμβολιασμού στα ελληνικά στους χειρουργούς του νησιού.788 

Αν και δεν είναι γνωστό αν αυτή τη φορά τα εμβόλια είχαν επιτυχία, είναι γεγονός ότι ο 

εμβολιασμός, ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητά του, συνιστά μια πρώτη 

θεσμοθετημένη προσπάθεια ένταξης των παιδικών σωμάτων στη σφαίρα της ιατρικής και 

μάλιστα σε ένα προληπτικό της επίπεδο. Ο συστηματικός εμβολιασμός με πρωτοβουλία του 

κράτους συνιστά αναμφίβολα όψη επιβολής μιας νεωτερικότητας. Μέσα από την καινοτομία 

αυτή προάγεται η ιατρική γνώση, την οποία κατέχει η Ευρώπη, αλλά και η διοίκηση που 

αναλαμβάνει τη μεταλαμπάδευσή της σε ένα «καθυστερημένο» νησί.789

                                                                                                                                                                               
1830 διατάσσεται γενικός εμβολιασμός από την κυβέρνηση Καποδίστρια. Από το 1835 θεσπίζεται ο 
υποχρεωτικός εμβολιασμός με δαμαλίτιδα. Βλ. Κορασίδου, Όταν η αρρώστια απειλεί, 187-191. 
787 Β.Γ., 29 Αυγούστου 1832, φ. 70. 
788 Clot-Bey, “Le Vice-Roi d’Égypte en Crète”, 154. 
789 Δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν οι εμβολιασμοί συνεχίστηκαν και μετά το 1840. Το 1844 στο ημερολόγιο 
του Κοζύρη υπάρχει η πληροφορία περί φλεβοτόμησης μιας γυναίκας, η οποία 15 μέρες αργότερα θα έχανε το 
ενός έτους παιδί της. Αν και η ασθένεια δεν αναφέρεται ρητώς, πιθανολογούμε ότι πρόκειται για θάνατο 
βρέφους από ευλογιά, αφού την ίδια περίοδο εμβολιάζεται η μητέρα. Δεν είναι επίσης σαφές αν ο όρος 
υποδηλώνει σύγχρονο εμβολιασμό ή κάποιας μορφής αφαίμαξης. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του 
Κωνσταντίνου Κοζύρη», 217, 610, 614. 
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5. Η φιλανθρωπία του πασά: άποροι, άρρωστοι και ανάπηροι πολέμου 

Σε μια κοινωνία έντονων κοινωνικών αντιθέσεων οι διορθωτικές παρεμβάσεις υπέρ των 

φτωχών συνιστούν μια μορφή «φιλανθρωπίας». Ο όρος είναι βέβαια καταχρηστικός, αφού 

στην ουσία η παροχή φαγητού, νερού ή κάποιου μικρού χρηματικού ποσού στους φτωχούς, 

ούτε αποσκοπεί στην ουσιαστική άμβλυνση των αντιθέσεων αυτών ούτε αντισταθμίζει την 

εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους. Αντίθετα, αναπαράγει και νομιμοποιεί 

ουσιαστικά την κοινωνική ανισότητα, παρέχοντας πολυεπίπεδα οφέλη και αναγνώριση στους 

ιδιώτες-ευεργέτες Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος και στη βάση της απόλυτα 

ψυχρής λογικής υπάρχει και μια μικρή ωφέλεια για τους άπορους, αφού πρακτικά τους 

δίνεται κάτι να φάνε. 

 Η «φιλανθρωπία» (ihsan) συνιστά αναπόσπαστη και θεμελιώδη υποχρέωση των 

πιστών μουσουλμάνων και ταυτίζεται με την ελεημοσύνη, που στο παραδοσιακό οθωμανικό 

κράτος παρέχεται προσωπικά από τον σουλτάνο, μέλη της οικογένειάς του και κρατικούς 

αξιωματούχους και όχι από το απρόσωπο κράτος.790 Από τα πρώτα χρόνια του ισλάμ η 

ελεημοσύνη υπήρξε βασική υποχρέωση των πιστών και εξαρχής διακρίθηκε σε σαντακά και 

ζακάτ, με την πρώτη έννοια να ταυτίζεται με την εθελοντική ελεημοσύνη των ιδιωτών και τη 

δεύτερη με υποχρεωτικό τέλος, το οποίο κατέβαλλαν οι μουσουλμάνοι των πρώτων 

ισλαμικών κοινωνιών.791 Παράλληλα, βασικός θεσμός ελεημοσύνης των ισλαμικών κοινωνιών 

και εν προκειμένω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ο θεσμός των βακουφίων, που 

συνίσταται στην αφιέρωση περιουσιακών στοιχείων (σπίτια, δωμάτια, κήποι, εμπορικά 

κτήρια, μύλοι, εργαστήρια, λουτρά κ.ά.), τα εισοδήματα των οποίων δεν φορολογούνται και 

συντηρούν ευαγή ιδρύματα και εγκαταστάσεις, όπως τζαμιά, μεντρεσέδες, χάνια, 

πτωχοκομεία (ιμαρέτ), νοσοκομεία και κρήνες.792 Αν και τα βακούφια αποτελούν μια 

θεσμοποιημένη μορφή ευεργεσίας στο οθωμανικό πλαίσιο, η λειτουργία τους επίσης δεν 

αποσκοπεί στην άμβλυνση της κοινωνικής ανισότητας.793 Παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης 

όψεως τα βακούφια φαντάζουν ως μια αγνή πράξη ευσέβειας, εμπνευσμένη από την 

θρησκευτική πίστη, στην πραγματικότητα με το θεσμό αυτό οι ευεργέτες εξυπηρετούν 

                                                             
790 Α. Αναστασόπουλος, «Μορφές κοινωνικής αρωγής και πρόνοιας στο Ισλάμ με σημείο αναφοράς την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία», στο Ιστορία κοινωνικής πολιτικής, επιμ. Κώστας Δικαίος, Αθήνα 2010, 135. 
791 M. Bonner, “Poverty and Charity in the Rise of Islam”, στο Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 
επιμ. M. Bonner, M. Ener, A. Singer, Όλμπανι 2003, 15. Για τον φόρο του ζακάτ, το ύψος του και το νομικό 
πλαίσιο, βλ. I. Mattson, “Status-Based Definitions of Need in Early Islamic Zakat and Maintenance Laws”, 
στο Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 31-51. 
792 Α. Singer, Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem, Όλμπανι 2002, 17-19. 
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παράλληλα πολιτικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη νομιμοποίηση και το κύρος τους ως 

ευεργέτες των αδύναμων.794 

 Από τα ιδρύματα που χρηματοδοτούσαν οι αφιερωμένες πηγές εισοδήματος ως 

βακούφια, τα πτωχοκομεία απευθύνονταν κατεξοχήν, ή τουλάχιστον έτσι υποτίθεται, στα 

φτωχότερα μέλη της κοινωνίας.795 Σε γενικές γραμμές, τα ιμαρέτ δεν πρόσφεραν τροφή σε 

οποιονδήποτε προσερχόταν σε αυτά. Οι δικαιούχοι τροφής στα ιμαρέτ ήταν ως επί το 

πλείστον άτομα στα οποία είχε ρητώς δοθεί αυτό το δικαίωμα ή άνθρωποι ειδικής 

επαγγελματικής ή κοινωνικής θέσης, που τους επέτρεπε να διεκδικήσουν αυτό το 

δικαίωμα.796 Το ιμαρέτ αποτελεί το βασικό ίδρυμα παροχής φιλανθρωπίας στους άπορους, 

παρέχοντας σε αυτούς τροφή, αν και αυτό βέβαια πολλές φορές έμενε στη θεωρία, αφού 

υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το ιμαρέτ δεν πρόσφερε τις υπηρεσίες του μόνο ή 

κυρίως σε φτωχούς, αλλά και σε μέλη της τοπικής ελίτ, σε ουλεμά ή σε στρατιωτικά 

σώματα.797 Ο ορισμός βέβαια του «φτωχού» σε επίπεδο νομικής θεωρίας, αλλά και 

νοοτροπίας της εποχής περιελάμβανε πολλές κατηγορίες ανθρώπων και ομάδων όπως εν 

γένει ευσεβείς, ουλεμά, χήρες, ορφανά, άρρωστους, μαθητές και ανάπηρους.798 Στην 

Ιερουσαλήμ, στο ιμαρέτ της Χιουρέμ, συζύγου του σουλτάνου Σουλεϊμάν, προσφέρεται 

φαγητό κάθε πρωί και βράδυ, σούπα και ψωμί. Οι σούπες των πρωινών γευμάτων περιείχαν 

ρύζι, βούτυρο, ρεβίθια και κρεμμύδια και το δείπνο πλιγούρι, βούτυρο, κρεμμύδια, ρεβίθια 

και καρυκεύματα, ενώ ανάλογα με την εποχή τα φαγητό περιείχε κολοκύθια, γιαούρτι ή 

λεμόνια.799 Ιμαρέτ ίδρυσε και ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί στην γενέτειρά του την Καβάλα την 

περίοδο 1817-1821. Αυτό το ιμαρέτ αποτελεί, όπως συνέβαινε συνήθως, μέρος ενός 

μεγαλύτερου συγκροτήματος κτηρίων (külliye), το οποίο περιλαμβάνει επίσης τζαμί και 

μεντρεσέ.800  

 Tα βακούφια ήταν κάτοχοι πολλών περιουσιακών στοιχείων και το οθωμανικό 

κράτος, πιο συστηματικά κατά τον 19ο αιώνα και μετά, αποσκοπούσε στο να φέρει υπό τον 

έλεγχό του αυτές τις πηγές εσόδων. Το 1826 ιδρύθηκε μια κεντρική υπηρεσία, υπό τη σκέπη 

της οποίας τέθηκε η συνολική διοίκηση των βακουφίων, και το 1837 στην ίδια υπηρεσία 

                                                                                                                                                                               
793 Αναστασόπουλος, «Μορφές κοινωνικής αρωγής», 140.  
794 Singer, Constructing Ottoman Beneficence, 25. 
795 M. Shefer, “Charity and Hospitality: Hospitals in the Ottoman Empire in the Early Modern Period”, 
στο Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 126-127.  
796 A. Singer, “The Last Imaret? An Imperial Ottoman Firman from 1308/1890”, στο The Ottoman Middle 
East: Studies in Honor of Amnon Cohen, επιμ. E. Ginio και E. Podeh, Λάιντεν και Βοστόνη 2013, 222. 
797 Αναστασόπουλος, «Μορφές κοινωνικής αρωγής», 144. 
798 Singer, Constructing Ottoman Beneficence, 64. 
799 Ό.π., 59.  
800 Singer, “The Last Imaret?”, 224. 
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υπήχθη η διαχείριση των υδραγωγείων και των κρηνών.801 Συγκεντρωτικές τάσεις ωστόσο 

δεν αναπτύσσονται μόνο στο οθωμανικό κέντρο. Στην Αίγυπτο, κατά την περίοδο της 

συγκεντρωτικής εξουσίας του Μεχμέτ Αλί, ξεκινάει μια νέα πολιτική του κράτους στο πεδίο 

της «ανακούφισης» των φτωχών, των ορφανών και των τρελών μέσα από την ίδρυση 

πτωχοκομείων και ορφανοτροφείων που διοικούνταν από το κράτος. Το γεγονός αυτό 

συμπίπτει με την έναρξη μιας παρεμβατικής πολιτικής του πασά στον χώρο των βακουφίων, 

που δίχασε τους ουλεμά σε υποστηριχτές και αντίπαλους του νέου συγκεντρωτικού 

καθεστώτος. Το 1809 τα βακούφια τίθενται υπό κρατική επίβλεψη και στη γενική απογραφή 

της γης το 1813 εμφανίζονται ως φορολογητέα γη μιρί, δηλαδή κρατική γη. Αρκετά 

αργότερα, το 1846, ο Μεχμέτ Αλί εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγόρευε εφεξής κάθε 

αποδέσμευση από τη φορολόγηση με τη μετατροπή γαιών σε βακούφια.802 

 H πολιτική υπαγωγής των βακουφίων στον κρατικό έλεγχο δεν συνεπάγεται 

ασφαλώς την πρόθεση του κράτους να τα υποκαταστήσει με συστηματικό τρόπο στην 

άσκηση φιλανθρωπικού έργου. Με άλλα λόγια η επιθυμία του πασά να θέσει τα αιγυπτιακά 

βακούφια υπό την εποπτεία του δεν ταυτίζεται με την υιοθέτηση μιας συστηματικής 

πολιτικής πρόνοιας και αρωγής, η οποία να αποπροσωποποιείται και σε αυτήν να 

εμπλέκεται μια νέα κρατική γραφειοκρατία με ειδικό αντικείμενο την παροχή πρόνοιας.803 

Εξάλλου, παρά τη συγκεντρωτική πολιτική του Μεχμέτ Αλί αναφορικά με το θέμα των 

θρησκευτικών αυτών ιδρυμάτων, ορισμένα από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, παρά τη 

συρρίκνωση των εσόδων τους, εξακολουθούσαν να παρέχουν φιλανθρωπικές υπηρεσίες, 

όπως το ίδρυμα αλ-Άζχαρ, το οποίο προσφέρει φαγητό σε ουλεμά, σπουδαστές και απόρους 

σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.804 Και σε αυτή όμως την περίπτωση η παρεμβατικότητα 

του νέου κράτους είναι χαρακτηριστική. Το Μάιο του 1832 και σε απόσπασμα που 

μεταφέρεται στο κρητικό έντυπο από την Βεκαγί-ι Μισρίγιε αναφέρεται ότι προκειμένου να 

δοθεί ελεημοσύνη στους φτωχούς του τζαμιού Άζχαρ (cami-i Azhar fukarasına bezl olunmak 

içün), παραδόθηκε το κρέας ενός βοδιού από το ζωοτροφείο του Ιμπραΐμ Πασά, γιου του 

ηγεμόνα, συνολικού βάρους 562 οκάδων και 128 δραμιών. Το εν λόγω βόδι ανατρεφόταν 

για το σκοπό αυτό στους στάβλους του Ιμπραΐμ και -σύμφωνα με το δημοσίευμα- σφάχτηκε 

όταν έφτασε σε κατάλληλο μέγεθος και ηλικία (bir buçuk sene mikdarı beslenüb).805 Η αναφορά 

της προσφοράς της δυναστικής οικογένειας ισοδυναμεί με ένα είδος συμμετοχής του 

                                                             
801 Αναστασόπουλος, «Μορφές κοινωνικής αρωγής», 140. 
802 Cuno, The Pasha’s Peasants, 107· I. Gesink, Islamic Reform and Conservatism: Al-Azhar and the Evolution of 
Modern Sunni Islam, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 2010, 12. 
803 M. Ener, Managing Egypt’s Poor and the Policy of Benevolence, 1800-1952, Πρίνστον 2003, 11. 
804 Ό.π., 150, υποσ. 4, 163, υποσ. 32. 
805 Β.Γ., 9 Ιουνίου 1832, φ. 60.  
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κράτους στο βακούφι και εκφράζει μια πατερναλιστική πολιτική και τη νομιμοποίηση της 

εξουσίας. Η δωρεά εκ μέρους ενός σουλτάνου ή ενός πασά σε ένα βακούφι δεν πρέπει να 

θεωρείται ως κάτι ασυνήθιστο στο οθωμανικό πλαίσιο, αφού με τον τρόπο αυτό ενισχυόταν 

η λειτουργία σημαντικών βακουφιών και παράλληλα προβαλλόταν η ευσέβεια του μονάρχη 

ή του υψηλόβαθμου αξιωματούχου. Νεωτερική είναι πάντως η δημοσίευση της σχετικής 

είδησης στο επίσημο κρατικό έντυπο. 

 Η «φιλανθρωπική» πολιτική της διοίκησης στην Κρήτη την περίοδο 1830-1840, αν 

και σε κάθε περίπτωση ανήκει στην αρμοδιότητα των νεοσυσταθέντων συμβουλίων του 

νησιού, ασκείται στο όνομα του πασά. Ενώ δηλαδή στην διαδικασία παροχής ελεημοσύνης 

μεσολαβούν τα συμβούλια του νησιού, η κεντρική ιδέα του όλου εγχειρήματος δεν 

αποκλίνει από την παραδοσιακή, πατερναλιστική αντίληψη περί φιλανθρωπίας του μονάρχη 

προς τους υπηκόους του. Η φιλανθρωπία αυτή απευθύνεται στο σύνολο των κατοίκων της 

Κρήτης και όχι μόνο στους μουσουλμάνους. Πρόκειται για καινοτομία που προκύπτει από 

τη διακήρυξη του Μεχμέτ Αλί περί της ισότητας όλων των θρησκειών απέναντι στον νόμο. 

Την ίδια στιγμή η όλη διαδικασία της φιλανθρωπίας προπαγανδίζεται μέσα από το κρατικό 

έντυπο, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η εξουσία και μέσω της «μεγαλοψυχίας» του πασά, 

προβάλλοντας στη δημόσια σφαίρα μια θετική πτυχή της πολιτικής του. Οι περιπτώσεις 

πρόνοιας και φιλανθρωπίας που έχουμε στη διάθεσή μας, αφορούν τη «συνταξιοδότηση» 

γερόντων και ανάπηρων στρατιωτών, την τοποθέτηση άπορων νέων σε στρατιωτικά σώματα, 

την τροφοδοσία προσκυνητών, τα βοηθήματα σε άπορους, έγκλειστους σε λοιμοκαθαρτήρια 

επιβάτες και λεπρούς. 

 Τα θρησκευτικά ιδρύματα στο νησί εξακολουθούν να προσφέρουν φαγητό, όπως 

πληροφορούμαστε από μια καταχώριση στο κατάστιχο του καδή του Ηρακλείου του 1831. 

Σύμφωνα με αυτή, στα έξοδα του ιμαρέτ του Γαζί Χουσεΐν Πασά στο Ρέθυμνο για το 

προηγούμενο έτος περιλαμβάνονται 2.484 γρόσια για την παροχή ψωμιού (fodla)806 στους 

φτωχούς του πτωχοκομείου (‘imaret-i fukarasına) για έναν χρόνο. Επιπλέον, από 72 γρόσια 

έχουν πιστωθεί για την παροχή ψωμιού για έξι μήνες στον επίτροπο (cabi) Χαλίλ Εφέντι, ενώ 

το ίδιο ποσό ξοδεύτηκε για το ψωμί του μάγειρα (asçı) Χαλίλ Εφέντι και αυτό του εργάτη-

βοηθού (karakullukçu) για μια περίοδο επίσης έξι μηνών (altı mahlık). Για έξι μήνες επίσης 

πιστώνονται 108 γρόσια για ψωμί στον Ντερβίς Μεχμέτ, στον υπεύθυνο για την τροφοδοσία 

του σχολείου του βακουφιού (kilerci), καθώς επίσης και στον βοηθό δασκάλου (mekteb 

                                                             
806 Περί φόντλα, βλ. S. Faroqhi, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: από τον Μεσαίωνα 
ως τις αρχές του 20ού αιώνα, Αθήνα 2000, 265. 
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halifesi).807 Και ενώ τα θρησκευτικά ιδρύματα εξακολουθούν, όπως είναι αναμενόμενο, να 

παρέχουν ψωμί και σούπα στους φτωχούς μουσουλμάνους ή μαθητές κάποιου μεντρεσέ, 

όπως άλλωστε επιβάλλει και το ίδιο το ισλάμ, την ίδια στιγμή δημιουργείται ένας άτυπος 

ανταγωνισμός ανάμεσα στα ιδρύματα αυτά και στο κράτος, που επιχειρεί να αναδειχτεί και 

αυτό ως πάροχος τροφής και ελεημοσύνης και μάλιστα απέναντι σε όλους τους κατοίκους 

ανεξαρτήτως θρησκείας.808 

 Μια άλλη εκδήλωση ελεημοσύνης που συναντάται την περίοδο αυτή αποτελούν τα 

υποχρεωτικά δοσίματα των πλουσίων προς τους φτωχούς και κατόπιν εντολής του κράτους. 

Τον Αύγουστο του 1833 -κατ’ εντολή του ίδιου του Μεχμέτ Αλί που εντωμεταξύ είχε 

επισκεφτεί την Κρήτη- το Συμβούλιο των Χανίων δημοσιεύει μακροσκελή εγκύκλιο που 

ουσιαστικά προαναγγέλλει πλήρη απογραφή πλούσιων και φτωχών σε κάθε χωριό του νησιού 

στα πρότυπα της αιγυπτιακής απογραφής (ber usul-ı müstahsene izahı icab etmiş şöyle ki usul-ı 

mısıriyeye aşina beher nahiyeye birer zat-ı memur olub lazım gelen türki ve rumi kâtibler ile kastel 

kahyaları ma’iyetlerine virilerek nevahiye gitmeleri ve bir köye vusularında me’mur ve zikudret başka 

fukara ve zu’afasını başka jurnal güne isimlerini kayd idüb). Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, 

είναι αναγκαίο να βρεθεί τρόπος δια του οποίου να εργάζονται με απόλαυση οι φτωχοί εις τους 

πλουσίους και εκ τούτου να γνωρίσουν πραγματικώς τη διαφορά κέρδους και ζημίας (refahiyet-i hal 

'ibad olduğuna binaen küçükler çalışmak ve büyükler çalıştırub kâr ve zararlarını göstermek üzere). Ως 

προς την απογραφή συγκεκριμένα, οι απεσταλμένοι των αρχών, δύο ειδήμονες των 

αντίστοιχων αιγυπτιακών νόμων και δύο γραμματικοί, ένας μουσουλμάνος και ένας 

χριστιανός, οφείλουν να καταγράψουν πόσοι είναι οι ευκατάστατοι και πόσοι οι πτωχοί, να 

συνομιλήσουν μετά των πλουσίων δια να εύρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν οι πλούσιοι εις τους πτωχούς 

με χρήματα και ζευγάρια. Η ερήμωση της υπαίθρου εξαιτίας του δεκαετούς πολέμου φαίνεται 

ότι έχει ανησυχήσει τη διοίκηση που προετοιμάζεται για την επιστροφή σε αυτήν ενός 

αριθμού χριστιανών φυγάδων. Προκειμένου να τονωθεί η παραγωγή και τα έσοδα της 

διοίκησης, το κράτος ζητάει από τους πλουσιότερους να συνδράμουν τους ασθενέστερους 

                                                             
807 Παράλληλα, στα έξοδα του βακουφίου περιλαμβάνονται οι μισθοί δασκάλου (mu’allim), θρησκευτικού 
λειτουργού (imam) και του βοηθού για την ανάγνωση του Κορανίου (cüzhan). Βλ. Τ.Α.Η., αρ. 50, σ. 142. Η 
ιδιότητα του επιτρόπου (cabi), του δασκάλου (mu’allim), του βοηθού δασκάλου (halife), του ιμάμη και του 
βοηθού του (cüzhan), όπως και αυτές του μάγειρα (asçı) και του βοηθού γενικών καθηκόντων (karakullukçu), 
αναφέρονται στα κατάστιχα του ιμαρέτ και του σχολείου του Γαζί Χουσεΐν Πασά στο Ρέθυμνο από τον 17ο 
αιώνα. Βλ. Y. Sağır, “Gazi Hüseyin Paşa’nın Girit’teki Vakıf Eserleri”, Turkish Studies, 8/2 (2013), 288-289. 
808 Σε υπόθεση που καταγράφεται στα πρακτικά του Συμβούλιου Χανίων το 1835 αναφέρεται η ύπαρξη ενός 
πτωχοκομείου (fakirhane). Κάποιος Μανόλης κατήγγειλε έναν συνονόματό του ότι τον έσπρωξε από πίσω, 
καθώς πήγαινε στο πτωχοκομείο, και ότι έβρισε τη σύζυγό του, όταν αυτή του ζήτησε το λόγο (fakirkaneye 
giderken bu kulunuza arka tarafdan kakması ve ol ayaklarımı etmiş olduğundan zevcem cariyeniz mersum niçün kakdın 
diye ifade etmiş olduğundan zevceme kelime-i fena ifade etdiği). Δεν υπάρχουν ωστόσο περισσότερες πληροφορίες για 
το αν το ίδρυμα αυτό ήταν κρατικό ή αν ήταν ένα βακούφι που πρόσφερε φαγητό στους φτωχούς. Βλ. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ.: 2153, σ. 41. 
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με ζώα και χρήματα επιβάλλοντας έτσι μια ιδιάζουσα μορφή υποχρεωτικής ελεημοσύνης 

από τους πρώτους προς τους τελευταίους. 

 Μια μεγάλη κατηγορία αποδεκτών ελεημοσύνης την περίοδο αυτή συνιστούν στην 

Κρήτη οι απόμαχοι του μεγάλου στρατού του πασά, οι οποίοι είναι ανίκανοι να εργαστούν 

και απευθύνονται στη διοίκηση επαιτώντας τη χορήγηση ενός μικρού ποσού. Τον Αύγουστο 

του 1833 ο Χατζή Ιμπραΐμ Τσικουράκης απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων για 

ελεημοσύνη. Ο αιτών είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στο δεξί του 

χέρι (muharebede sağ el üzerine kurşun gelüb) και έκτοτε έμεινε ανάπηρος, άπορος και ανάξιος 

να μεταχειριστεί κάποια τέχνη (san'at işlemeğe kudretim kalmadığımdan)· το συμβούλιο 

αποφάσισε να του χορηγήσει ένα γρόσι ημερησίως. Την ίδια περίοδο ο Αλί από το Αϊδίνι 

της Μικράς Ασίας απευθύνεται στο συμβούλιο ζητώντας την ελεημοσύνη του ενός γροσίου 

τη μέρα. Ο Αλί είχε υπηρετήσει 25 χρόνια στο στρατό του Μεχμέτ Αλί και διεγράφη από 

τους στρατιωτικούς καταλόγους λόγω γήρατος. Το συμβούλιο, αφού ήλεγξε την ορθότητα 

των ισχυρισμών του Αλί, ότι δηλαδή είναι γέρος, οικογενειάρχης και όντως υπηρέτησε επί 

25 χρόνια στον στρατό, ενέκρινε την πολυπόθητη ελεημοσύνη. 

 Ένας άλλος βετεράνος του στρατού του πασά, ο Χατζί Μεχμέτ, ακολούθησε την 

ίδια διαδικασία, προκειμένου να επιτύχει την κρατική αρωγή. Ο Χατζί Μεχμέτ ισχυρίστηκε 

ότι είχε υπηρετήσει 20 χρόνια στο στρατό του πασά, ωστόσο το συμβούλιο, που πάντα 

εξετάζει τους ισχυρισμούς των αιτούντων, αν και έκρινε εξ όψεως ότι ο Χατζί Μεχμέτ ήταν 

γέροντας, διαπίστωσε από τα σχετικά κιτάπια την υπηρεσία του επί μόνο δέκα έτη στο σώμα 

των ατάκτων. Σε κάθε περίπτωση, το συμβούλιο κρίνοντας ότι και τα δέκα χρόνια είναι 

διάστημα ικανό για τη χορήγηση ενός γροσίου, ενέκρινε την ημερήσια αρωγή προς τον 

Χατζί Μεχμέτ εφ’ όρου ζωής.809 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γέροντες απόμαχοι 

απευθύνονται μεν στα συμβούλια του νησιού, αλλά ρητώς επικαλούνται τη φιλανθρωπία του 

πασά και όχι κάποιας απρόσωπης υπηρεσίας κρατικής μέριμνας (hak-i pay-i emel-bahşa-yı 

cenab-ı daveriye ‘arz ve takdim idüb). Αυτό που κάνουν τα συμβούλια είναι για πρακτικούς 

λόγους να μεσολαβούν ανάμεσα στον ηγεμόνα και τους υπηκόους που ζητούν την 

ελεημοσύνη του. Το ποσό του ενός γροσίου είναι το χαρακτηριστικό ελάχιστο δείγμα της 

ελεημοσύνης του κράτους και ουσιαστικά κάλυπτε τις πολύ βασικές ανάγκες των 

αιτούντων.810 Το κράτος αναλαμβάνει ουσιαστικά την παροχή καθημερινής τροφής στους 

πρώην στρατιώτες που έχασαν τη φυσική τους υγεία για χάρη των επεκτατικών του σχεδίων, 

αφού σε διαφορετική περίπτωση είναι πολύ πιθανό οι άποροι στρατιώτες να είναι 

                                                             
809 Β.Γ., 10 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 108.  
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διατεθειμένοι να το διεκδικήσουν είτε μέσω της παραβατικότητας είτε μέσω της επαιτείας, 

επιφέροντας έτσι πλήγμα στην δημόσια εικόνα του κράτους και τον εκ μέρους του έλεγχο 

του δημόσιου χώρου. 

 Η φυσική αναπηρία, εκτός του ότι είναι εμπόδιο για την εξασφάλιση των 

απαραιτήτων, είναι οφθαλμοφανής, στιγματίζει και περιθωριοποιεί. Είναι συνδεδεμένη με 

μια αόριστη αίσθηση «αρρώστιας», είναι αποκρουστική και συχνά θεωρείται θεία τιμωρία. Ο 

ανάπηρος απέχει από το πρότυπο του «ρωμαλέου» ανδρικού σώματος και -ειδικότερα στην 

επικράτεια του Μεχμέτ Αλί- του ικανού στρατιώτη, που εξυπηρετεί τα επεκτατικά σχέδια 

του πασά, στιγματίζεται και στρέφεται στην επαιτεία ή την παραβατικότητα. Το ανάπηρο, 

δύσμορφο ή ακρωτηριασμένο σώμα είναι αποκρουστικό για τους υπόλοιπους, αν και λογικά 

συνηθισμένη εικόνα για τη δεδομένη περίοδο. Η ανυπαρξία συστηματικών δομών υγείας, οι 

διαρκείς πόλεμοι, οι χειρωνακτικές εργασίες, οι μετακινήσεις πληθυσμών, τα προβλήματα 

και οι ελλείψεις στη διατροφή, η σεξουαλικότητα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σωματική ευρωστία. Οι ακρωτηριασμοί, η τύφλωση λόγω τραύματος ή ασθένειας (συνήθως 

τραχώματος ή ευλογιάς), η σύφιλη, η λέπρα, η φυσική παραμόρφωση συνθλίβουν την 

προσωπικότητα και αλλάζουν την αντίληψη των υπολοίπων για το άτομο, αποστρέφοντας τα 

βλέμματά τους από πάνω του. Στην μετεπαναστατική Αθήνα χιλιάδες είναι οι άεργοι 

στρατιώτες, οι ανάπηροι, οι χήρες και τα ορφανά που περιφέρονται στην Αθήνα και το 

Ναύπλιο, γεγονός που αποτέλεσε μείζον πρόβλημα και ώθησε το κράτος να καταστείλει την 

επαιτεία, αναγορεύοντάς την σε ποινικό αδίκημα.811 Όπως στην περίπτωση της Αθήνας και 

του Ναυπλίου, έτσι και στην Κρήτη δεν τίθεται θέμα ανακούφισης των άπορων, γερόντων 

και αναπήρων στρατιωτών.812 Δεν υφίσταται καμία συστηματική πολιτική κράτους πρόνοιας. 

Δεν είναι η φτώχεια που επιχειρείται να αμβλυνθεί, αλλά είναι οι φτωχοί και οι δύσμορφοι 

που πρέπει να απαλλάξουν από την παρουσία τους τον νέο δημόσιο χώρο.813 Και αυτό 

                                                                                                                                                                               
810 Κατά τον Μπάουρινγκ, στα 1837 μια οκά ψωμί κόστιζε στην Κρήτη ένα γρόσι. Βλ. Bowring, Report from 
Egypt and Candia, 163. 
811 Μ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους: φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα 
τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2000, 19-23, 28-29.  
812 S. Yılmaz και P. Krokidas, “Living in a Modernisig Misery: Discipline and State Beneficence in Crete 
under the Rule of Mehmet Ali, 1831–1834”, στο Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 
Οκτωβρίου 2006). Τόμος Γ1. Νεοελληνική περίοδος (Κρητική ιστορία 1821-1913), επιμ. Ε. Γ. Καψωμένος, τ. Γ1, 
Χανιά 2001, 82-83. 
813 Η συσσώρευση φτωχών στα αστικά κέντρα απασχολεί τη διοίκηση του Μεχμέτ Αλί στην Αίγυπτο. 
Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα ο πληθυσμός στο Κάιρο και την 
Αλεξάνδρεια παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση και αυτό οφείλεται και στις ροές εργατικού δυναμικού που 
αναζητούν δουλειά στις νέες βιομηχανίες του πασά. Ο Μεχμέτ Αλί ακολουθεί την πάγια οθωμανική τακτική 
της απαγόρευσης μετακίνησης πληθυσμού από την ύπαιθρο στις πόλεις, αφού η φυγή των αγροτών από τις 
εστίες τους απορρυθμίζει την παραγωγή και τα έσοδα του κράτους. Παρά το γεγονός ότι και οι διατάξεις του 
Κανούν αλ-Φιλάχα (Νόμος των Αγροτών) προέβλεπαν τη μαστίγωση όσων αποφεύγουν τη στρατολόγηση ή τη 
δουλειά στα χωράφια, σημειώνεται μαζική ροή φτωχών προς τις πόλεις. Όσοι από αυτούς δεν βρίσκουν 
δουλειά είτε καταλήγουν σε ιδρύματα -θρησκευτικά ή κρατικά, αφού την περίοδο αυτή ιδρύονται και 
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αποτελεί μια παραδοσιακή στάση της οθωμανικής διοίκησης. Χαρακτηριστικά, το 1717 ο 

καδής του Χάνδακα διέταξε το διωγμό των λεπρών από την πόλη για λόγους ασφαλείας, 

αλλά και επειδή αυτοί προκαλούν με τη δυσμορφία τους την «αηδία» των υπόλοιπων 

κατοίκων.814 

 Τον Σεπτέμβριο του 1833 ο Αλί από την Καισάρεια απευθύνθηκε στον πασά -μέσω 

του Συμβουλίου Χανίων- προκειμένου να λάβει ελεημοσύνη. Ο Αλί υποστήριξε ότι έχει 

υπηρετήσει στο στρατό επί 18 χρόνια και ότι είναι άπορος και οικογενειάρχης. Αν και μόνο 

10 έως 12 χρόνια μπορούσαν να πιστοποιηθούν, το συμβούλιο τον έκρινε άξιο ελέους εφ’ 

όρου ζωής και του χορήγησε βοήθεια ύψους 60 παράδων ημερησίως. Το χορηγηθέν αυτό 

ποσό υπερβαίνει το ένα γρόσι815 που συνήθως δινόταν ως ελεημοσύνη στους πρώην 

στρατιώτες, ενδεχομένως επειδή ο Αλί είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής στρατιωτικής 

μονάδας και όχι ως απλός στρατιώτης (bölükbaşılarından olub). Παρομοίως, ο Μουσταφά 

από την Κασταμονή απευθύνεται στον πασά, προκειμένου να τον ελεήσει για τα γηρατειά του, 

ισχυριζόμενος ότι υπηρέτησε ως άτακτος επί 20 χρόνια. Το συμβούλιο ενέκρινε την 

χορήγηση ενός γροσίου ημερησίως ως ελεημοσύνης, αναφέροντας σαφώς, όπως σε κάθε 

περίπτωση, ότι πιστοποιήθηκε η στρατιωτική του υπηρεσία ή έστω ένα μέρος της, 

προκειμένου αυτό να λειτουργήσει αποτρεπτικά για όποιον τυχόν θελήσει να προσποιηθεί 

                                                                                                                                                                               
πτωχοκομεία από το κράτος- είτε περιφέρονται στις πόλεις επαιτώντας. Ο πασάς απαγορεύει την επαιτεία 
θεωρώντας ότι αυτοί που την ασκούν είναι «τεμπέληδες» αγρότες. Έτσι, δημιουργείται μια διχοτομία ανάμεσα 
σε αυτούς που εργάζονται και στους «τεμπέληδες» οι οποίοι είναι αρτιμελείς και ικανοί προς εργασία, αλλά 
επιλέγουν το δρόμο της αλητείας, της επαιτείας και της ανηθικότητας. Βλ. M. Ener, “Prohibitions on 
Begging and Loitering in Nineteenth-Century Egypt”, Die Welt Des Islams, 39/3 (1999), 319-339. Η 
διχοτομία αυτή φαίνεται να εμφανίζεται και στην Κρήτη. Η εργασία για λογαριασμό της διοίκησης αποτελεί 
καθήκον όλων. Κανένας ικανός δεν επιτρέπεται να απέχει από αυτήν. Τον Μάιο του 1831 το Συμβούλιο των 
Χανίων εξέδωσε οδηγίες σχετικά με το ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν οι αρχές αναφορικά με την 
επιστροφή των φυγάδων της Επανάστασης. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, θα πρέπει να καταγράφονται τα 
ονόματα των επιστρεφόντων φυγάδων σε κατάστιχο, ενώ οι υπάλληλοι θα πρέπει αυστηρώς να γράψωσι μόνον 
τους αξίους να εργάζωνται και να εξοικονομώσι τα προς ζωήν, όχι δε και τους αναξίους και αδυνάτους, καθώς γέροντας 
από το γήρας, αποκαμωμένους, τυφλούς και κολλωβούς (iş işlemeye muktedir olanları yazmaları ve işe gelmeyenleri ya'ni 
kâr ve kisbe işlemeye muktedir olmayanları ve 'alil ve ihtiyar olub 'ameleden müteka’ti). Β.Γ., 24 Μαΐου 1831, φ. 19. 
Παράλληλα, τεμπέληδες και ανυπάκουοι είναι επίσης δύο κατηγορίες ανεπιθύμητων. Τον Ιούλιο του 1832 οι 
χωρικοί των επαρχιών των Χανίων διατάσσονται να ανακαινίσουν τους δρόμους των περιοχών τους και οι 
προεστοί οφείλουν να γνωστοποιήσουν στο συμβούλιο αν κάποιος ήθελε δειχθεί ότι είναι οκνηρός εις το χρέος του 
αυτό και παρήκοος. Β.Γ., 29 Ιουλίου 1832, φ. 66. Η εργασία και η στρατιωτική υπηρεσία ανάγονται ως 
υπέρτατες κοινωνικές αξίες και καμία μορφή φιλανθρωπίας δεν μπορεί να έχει ως αποδέκτες οκνηρούς και 
άεργους. Σε άλλη διαταγή σημειώνεται πως όποιος αμελήσει να καλλιεργήσει την περιουσία του, θα 
φορολογηθεί σαν να την είχε καλλιεργήσει, ενώ οι περιφερόμενοι ένθεν (çapkınlık ile), αν δεν συνετιστούν, θα 
εξοριστούν από την Κρήτη ως μέλη της κοινωνίας άχρηστα. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. Η ταύτιση των 
επαιτών και των άεργων με φορείς ενός πολιτικού και κοινωνικού προβλήματος και απειλής είναι πρόδηλη. Ο 
όρος çapkınlık ενέχει οπωσδήποτε μια έννοια ανηθικότητας. Όλοι οι αρτιμελείς έχουν να επιλέξουν ανάμεσα 
στο δρόμο της εργασίας και τον δρόμο της ανηθικότητας. Γέροι, ανάπηροι, ακρωτηριασμένοι και τυφλοί 
μπορούν να ζητήσουν την ελεημοσύνη του πασά. Στην Αίγυπτο τα κρατικά πτωχοκομεία που ιδρύονται 
αφορούν αποκλειστικά όσους εξαιτίας κάποιας αρρώστιας ή αναπηρίας δεν μπορούν να εργαστούν και 
προφανώς όχι τους οκνηρούς και τους άεργους. Βλ Bowring, Report on Egypt and Candia, 194. 
814 Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 4, 15. 
815 Ένα γρόσι κατά την περίοδο αυτή ισούται με 40 παράδες. Βλ. Bowring, Report from Egypt and Candia, 195. 
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τον απόμαχο στρατιώτη ενώπιον του συμβουλίου.816 Με την ίδια διαδικασία, εγκρίθηκε το 

έλεος του ενός γροσίου της διοίκησης στον μονόφθαλμο Χατζί Αλί από το Ουζμπεκιστάν, 

που διαμένει 25 χρόνια στην πόλη των Χανίων και λόγω των γηρατειών δεν είναι πλέον εις 

κατάστασιν να μεταχειρισθή κάποια τέχνην· στον Ιμπραΐμ από την Αλβανία, που είναι φτωχός, 

φαμελίτης και κολλοβωμένος εις το σώμα· και στον Χατζί Χασάν από την Τραπεζούντα, ο 

οποίος ζήτησε την ευσπλαχνίαν από την μεγαλόδωρον δεξιάν του πασά.817 

 Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ορισμένη διαβάθμιση της σοβαρότητας των 

τραυμάτων που να δικαιολογεί μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό ελεημοσύνης. Γέροντες, 

τυφλοί ή άνθρωποι με ακρωτηριασμένα μέλη επικαλούνται τη μεγαλοψυχία του Μεχμέτ Αλί 

προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν. Επιπλέον, ούτε τα χρόνια στρατιωτικής υπηρεσίας 

φαίνεται να επηρεάζουν το χορηγηθέν ποσό, που υπερέβη το ένα γρόσι ημερησίως μόνο 

στην περίπτωση του μπολούκμπασι. Τον Αύγουστο του 1833 ο Ισμαΐλ από τα Χανιά 

απευθύνεται στον Μεχμέτ Αλί, ζητώντας ελεημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι έχει 

ακρωτηριασμένο το αριστερό χέρι λόγω τραύματος από σφαίρα και ότι δεν είναι εις 

κατάστασιν να κάμνη εις το εξής κανέν εργόχειρον. Το συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το 

σχετικό διάταγμα του Μεχμέτ Αλί, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η χορήγηση ενός 

γροσίου ημερησίως αν επαληθευτεί η σωματική αναπηρία και η φτώχεια, ενέκρινε το αίτημα 

του Ισμαΐλ και του δόθηκε το πολυπόθητο βοήθημα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν το 

συγκεκριμένο ποσό χορηγούνταν μόνο σε μουσουλμάνους που έχασαν τη σωματική τους 

αρτιμέλεια πολεμώντας για τα συμφέροντα του κράτους. Η απουσία αντίστοιχων υποθέσεων 

ανάπηρων και ακρωτηριασμένων χριστιανών από τον πρόσφατο πόλεμο μας κάνει να 

πιστεύουμε ότι οι τελευταίοι δεν δικαιούνται του συγκεκριμένου ελέους, καθώς εξ ορισμού 

δεν μπορούν να υπηρετήσουν στο στρατό του πασά και η ελεημοσύνη δεν αφορά τα θύματα 

του πολέμου γενικά αλλά ειδικά τα στελέχη του στρατού του Μεχμέτ Αλί.818 Αν και 

υπάρχουν περιπτώσεις, όπως θα δούμε, κρατικής ελεημοσύνης και «φιλανθρωπίας» προς 

χριστιανούς, όλες οι περιπτώσεις ακρωτηριασμένων, τυφλών, ανάπηρων πολέμου αφορούν 

μουσουλμάνους.819 

                                                             
816 Β.Γ., 27 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 109.  
817 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1833, φ. 110.  
818 Η μόνη ένδειξη που έχουμε στη διάθεσή μας αναφορικά με την παροχή ελεημοσύνης από τον πασά σε 
χριστιανό που τραυματίστηκε σε πόλεμο προέρχεται στις αρχές του 1840, όταν κάποιος Γιώργης από το 
Ηράκλειο ζητάει να εξαιρεθεί από την πληρωμή του κεφαλικού φόρου, επειδή τυγχάνει ανάπηρος στο χέρι 
από τον πόλεμο της Συρίας (Yorgi berrü-ş-Şam muharebesinde eli sakatlığından olmağla cizyeden ‘afvına dair). Βλ. 
Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 91. 
819 Η πρακτική αυτή της «συνταξιοδότησης» των ανάπηρων πολέμου συνεχίζεται και κατά τις επόμενες 
δεκαετίες και μάλιστα με τη χορήγηση του ίδιου ποσού. Για παράδειγμα, το 1868 αποφασίζεται η χορήγηση 
ισόβιου μισθού σε τραυματισμένο στρατιώτη που έχασε το χέρι του, ύψους 30 γροσίων μηνιαίως, ήτοι ενός 
γροσίου ημερησίως. Χήρες και ορφανά γίνονται τακτικά αποδέκτες κρατικής ελεημοσύνης, όπως επίσης και 
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 Στα τέλη Αυγούστου 1833 ένας πατέρας πέντε παιδιών, ο Ντερβίς Χασάν από τη 

Σούδα, απευθύνεται στον πασά για έλεος και η υπόθεσή του φτάνει στο Συμβούλιο Χανίων. 

Ο πατέρας είχε ήδη παραδώσει τον πρωτότοκο γιο του στο στόλο του Μεχμέτ Αλί και 

παρακάλεσε για την στρατολόγηση του δευτερότοκου, ζητώντας παράλληλα το έλεός του 

για την ανατροφή ακόμα τριών ανηλίκων. Το συμβούλιο εξέτασε την υπόθεση, ενέκρινε την 

στρατολόγηση του δευτερότοκου γιου με την ενηλικίωσή του, καθώς επίσης και την 

χορήγηση ενός γροσίου ημερησίως στον πατέρα ως έλεος για την ανατροφή των υπολοίπων 

παιδιών της οικογενείας (üç evladı idare etmek üzere sadaka-i daveriyeleri ‘inayet ve ihsan 

buyurulması).820 Η στρατιωτική υπηρεσία προβάλλεται ως μια λύση για τους άπορους μέσω 

της δημοσιοποίησης της υπόθεσης. Το κράτος αναζητά στρατιωτικό και εργατικό δυναμικό, 

προκειμένου να υλοποιήσει τα επεκτατικά του σχέδια και μέσα από τέτοιες υποθέσεις 

απευθύνεται σε κάθε άπορο. Αν και τα κίνητρα ενός άπορου πατέρα πέντε παιδιών, ο οποίος 

ζητά τα δύο του παιδιά να υπηρετήσουν στον στόλο του πασά, δεν είναι απαραιτήτωςη 

«πίστη» και η «αφοσίωση» στον ηγεμόνα, η υπόθεση παρουσιάζεται ως τέτοια. Παράλληλα, 

η διοίκηση προπαγανδίζει αυτή την περίπτωση μέσω του κρατικού εντύπου, προκειμένου η 

εθελοντική αυτή παράδοση παιδιών στο στόλο του πασά να αποτελέσει και μια απάντηση 

στις κατηγορίες που εξαπολύονται εναντίον της για υποχρεωτική, αν όχι βίαιη, 

στρατολόγηση κατοίκων του νησιού.821 Μέσα σε ένα περιβάλλον κυρίαρχης φτώχειας και 

κοινωνικής ανισορροπίας, που εν προκειμένω έχει επιβαρυνθεί από πολεμικές συγκρούσεις, 

τα φτωχά παιδιά είτε παραδίδονται στη διοίκηση, προκειμένου να ενταχθούν στο 

                                                                                                                                                                               
ενδεείς θανόντες, για τους οποίους το κράτος αναλαμβάνει το ύστατο έξοδό τους, την ταφή τους. Από αυτούς 
πολλοί είναι ξένοι- Αλγερινοί και υποσαχάριοι Αφρικανοί, όπως οι ανάπηροι στρατιώτες του πασά, ενδεικτικό 
της φτώχειας πολλών τέτοιων ανθρώπων που διαβιούσαν στην Κρήτη. Βλ. Μ. Βαρούχα και Φ. Χαιρέτη, 
Οθωμανικά δημόσια έγγραφα του Ρεθύμνου, 1659-1898, Ρέθυμνο 2008, 215, 230, 256, 292, 293, 309-311, 339-
340, 362. 
820 Β.Γ., 2 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 106. 
821 Στην έγγραφη διαμαρτυρία των χριστιανών προς τους πρεσβευτές της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας 
στις Μουρνιές το Σεπτέμβριο του 1833 αναφέρεται ότι ο Μεχμέτ Αλί άρχισε να συνάζει και τα ανήλικα τέκνα 
μας δια να τα στείλει στην Αίγυπτο, (…) να τα τουρκίσει και ακολούθως να τα στείλει δια να κατοικήσουν την Κρήτη με 
Άραβας. Βλ. Κ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήνα 
1859, 583-588· Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 534-538. Και η εφημερίδα Αθηνά το Μάρτιο του 
1833 κατηγορεί τη διοίκηση ότι επιβίβασε βιαίως σε πλοία για την Αίγυπτο με διαταγή του Μεχμέτ Αλί 2.000 
μουσουλμάνους από το νησί. Βλ. Αθηνά, 11 Μαρτίου 1833, φ. 94. Η διοίκηση προσπαθεί να αντικρούσει τις 
αντιδράσεις για την πολιτική της υποχρεωτικής στρατολόγησης μουσουλμάνων, προπαγανδίζοντας τις 
περιπτώσεις των εθελοντών. Στα τέλη του 1833 ο Μεχμέτ από το Ηράκλειο, ο Αχμέτ και ο Μπεχλούλ από 
την Αλβανία και ο Σαλί από τα Σκόπια τοποθετούνται στο πυροβολικό του Μεχμέτ Αλί κατόπιν αιτήσεών 
τους για λόγους που σήμερα θα αποκαλούσαμε «κοινωνικούς»: ως πτωχός δια την απειρίαν πάσας τέχνης, καθό 
άπειρος τέχνης βιομηχανικής. Βλ. Β.Γ., 23 Δεκεμβρίου 1833, φ. 119· 6 Ιανουαρίου 1834, φ. 120. Οι περιπτώσεις 
αυτές ενέχουν μια πτυχή πρόνοιας ή ελεημοσύνης, αφού οι αιτούντες φέρονται να επικαλούνται τη 
μεγαλοθυμία του πασά για την ένταξή τους στο στρατό, εξαιτίας της φτωχικής τους κατάστασης. Με άλλα 
λόγια, η στρατιωτική υπηρεσία παρουσιάζεται ως ελεημοσύνη εκ μέρους του Μεχμέτ Αλί, ενώ η 
δημοσιοποίηση αυτών των υποθέσεων συνιστά ένα άτυπο κάλεσμα για στρατολόγηση στο στρατό του πασά, 
που παρουσιάζεται όχι ως κάτι υποχρεωτικό ή ανεπιθύμητο, αλλά ως μια ευκαιρία που δίνεται από τον 
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στράτευμα, είτε εγκαταλείπονται έξω από εκκλησίες και τζαμιά, λόγω αδυναμίας ανατροφής 

τους. Παιδιά εγκαταλείπονται έξω από τις πόρτες τζαμιών στο Κάιρο, κυρίως κατά τη 

μεσημεριανή προσευχή της Παρασκευής, αναφέρει ο Λέιν, και συχνά κάποιος εξερχόμενος 

πιστός αναλαμβάνει από οίκτο την υιοθεσία τους.822 Για κάτι παρόμοιο μας πληροφορεί και 

ο Κοζύρης τον Οκτώβριο του 1831 στο Ηράκλειο, όταν ευρέθη ένα παιδί στο σοκάκι του Αγίου 

Ματαθαίου στας εφτά η ώρα της νυκτός και το ονομάσανε Βασίλειο.823 

 Η απουσία συστηματικών δομών ιδρυματοποίησης των παιδιών κατά την περίοδο 

αυτή οδηγεί σε μια διαδικασία σπασμωδικής παροχής ελεημοσύνης σε παιδιά κατά 

περίπτωση. Το Σεπτέμβριο του 1833 το Συμβούλιο των Χανίων επιδικάζει ένα γρόσι 

ημερησίως στο Μουσταφά και τη Σεγιντέ, ανήλικα παιδιά του αποβιώσαντος Μεχμέτ, επί 

25αετίας σημαιοφόρου (bayraktar) στο στρατό του Μεχμέτ Αλί.824 Όπως στις περισσότερες 

υποθέσεις, έτσι και εδώ η ελεημοσύνη αυτή δόθηκε μετά από διαταγή του πασά (muhat-ı ‘ilm 

ara-yı hazret-i hidivleri buyurıldıkda ‘inayet ve ihsan buyurılması), γεγονός από το οποίο φαίνεται 

η προσωπική φύση της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί και η ανυπαρξία σε αυτό απρόσωπης 

πρόνοιας. Τον Ιανουάριο του 1833 ένας πραγματικά παλαίμαχος στην υπηρεσία του 

Μεχμέτ Αλί, ο Οσμάν Καβάζ, πεθαίνει μετά από 39 χρόνια υπηρεσίας και αφήνει δύο 

ανήλικα τέκνα, μη έχοντα καμμίαν κατάστασιν, ώστε χρειαζόμενα και αυτού του επιουσίου άρτου. Το 

Συμβούλιο των Χανίων, που εξέτασε την υπόθεση, αποφάσισε την παροχή ενός γροσίου 

ημερησίως σε κάθε ένα από τα παιδιά (çocuklara yevmi bir kuruş ya’ni ikisine mahiye altmış kuruş 

tahsis olunmuş), μέχρι να φτάσουν σε ηλικία που το αγόρι θα εισέλθει στο Παιδαγωγείον 

Κασρουλάιν (mahrusede kasr-ı ‘ali mektebine gitmek yaşına gelinceye kadar) και το κορίτσι θα 

παντρευτεί (ve kızı dahi teehhül edinceye kadar).825  

                                                                                                                                                                               
Μεχμέτ Αλί σε αρτιμελείς νέους που δεν γνωρίζουν κάποια τέχνη. Εξάλλου, στον στρατό παρέχεται η 
δυνατότητα σίτισης, στέγασης, αλλά και στοιχειώδους περίθαλψης.  
822 Lane, Manners and Customs, 206. Βλ. Ener, Managing, 43· M. Ener, “The Charity of the Khedive”, στο 
Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 185· Beth Baron, “Orphans and Abandoned Children in 
Modern Egypt”, στο Interpreting Welfare and Relief in the Middle East, επιμ. N. Naguib και I. M. Okkenhaug, 
Λάιντεν 2008, 13-34. 
823 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 197. Η ίδια τακτική παρατηρείται φυσικά και 
αλλού. Στην Αθήνα του 19ου αιώνα πολλά από τα εγκαταλελειμμένα βρέφη σε σκαλιά εκκλησιών και σπιτιών 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα το χειμώνα, και το 1866 αποφασίζεται η κατασκευή της 
περίφημης «βρεφοδόχου» στο εξωτερικό του κτηρίου του Βρεφοκομείου. Βλ. Κορασίδου, Οι άθλιοι των 
Αθηνών, 115. 
824 Β.Γ., 6 Οκτωβρίου 1833, φ. 110.  
825 Β.Γ., 14 Μαρτίου 1833, φ. 90. Εδώ δεν πρόκειται για την ιατρική σχολή ή τη σχολή νοσοκόμων που από 
το 1838 βρισκόταν στο περιοχή Κασρ ελ Άινι στο Κάιρο. Πρόκειται για ένα προπαρασκευαστικό κρατικό 
σχολείο που είχε ιδρυθεί στην ίδια περιοχή. Οι απόφοιτοί του συνέχιζαν τις σπουδές τους σε σχολές για να 
απορροφηθούν αργότερα σε θέσεις της διοίκησης ή στο στρατό. Ο άγγλος συγγραφέας και δημοσιογράφος 
Τζέιμς Ογκούστους Σεν Τζον που επισκέφτηκε την Αίγυπτο το 1832 μας πληροφορεί ότι το εν λόγω σχολείο 
ιδρύθηκε από τον Μεχμέτ Αλί και στεγαζόταν σε ένα μεγάλο κτήριο, δίπλα από το οποίο υπήρχαν 
νοσοκομείο, κουζίνες και μια αρκετά μεγάλη βιβλιοθήκη. Ο Σεν Τζόν αναφέρει ότι τα μαθήματα, η 
προσευχή, το πλύσιμο και το φαγητό κανονίζονταν από τον ρυθμό ενός τύμπανου, ενώ η όλη εκπαιδευτική 
διαδικασία θύμιζε το λανκαστεριανό μοντέλο εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι και στους μεντρεσέδες, όπως 
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Τον Απρίλιο του 1833 η Ρουκιγιέ, σύζυγος κάποιου Αραπάκη (‘Arabaki’nin zevcesi 

Rükiye’nin Hanya’da meclis-i daveriye takdim eylediği) ζήτησε από το Συμβούλιο των Χανίων την 

εισαγωγή του -προφανώς ορφανού πατρός-826 γιου της σε όποιο σχολείο της Αιγύπτου 

κρίνουν οι αρχές (mahruse-i İskenderiye’de yahud Mısır’da hangi mektebe gönderilmesi), δια να μην 

απομείνη εις το τέλος, ως συμπεραίνεται από των τωρινών του πράξεων, απρόκοπτος εις τα γράμματα 

και κακοήθης (oğlım yetim on dört on beş yaşına varub hadaset-i sinni hasebiyle bibehre kalacağı 

melhuzum olub). Το συμβούλιο, αφού έκρινε ότι ήρθε ο καιρός ο νεαρός να προκόψη 

γραμματικώς και ηθικώς, τον έστειλε με το πρώτο πλοίο στην Αίγυπτο δίνοντάς του και 50 

γρόσια για τα έξοδά του (harçlık).827 Η απόφαση προορίζεται για κοινοποίηση στον 

υπεύθυνο της οικονομικής υπηρεσίας, στον πλοίαρχο που θα μεταφέρει τον νεαρό στην 

Αίγυπτο στον περίφημο Σαμί Μπέι Εφέντι, ο οποίος με το αξίωμα του αρχιγραμματέα ή 

αρχιβοηθού (baş mu’avin), υπήρξε «δεξί χέρι» του πασά για μια δεκαετία, ενώ παράλληλα 

είχε διατελέσει και διευθυντής του κρατικού τυπογραφείου στο Μπουλάκ.828  

Αποδέκτης της ελεημοσύνης του Μεχμέτ Αλί είναι ακόμα και ένας καδής που 

απευθύνεται αρχικά στον Μουσταφά Πασά, προκειμένου να επιλυθεί μια υπόθεση που τον 

ταλανίζει. Στο τέλος Ιανουαρίου του 1833 ο καδής Χανίων Κουντμπί Εφέντι καλείται να 

πληρώσει στη διοίκηση ένα χρέος ύψους 2.100 γροσίων και εκφράζει παράπονα στον 

σερασκέρη της Κρήτης, ισχυριζόμενος ότι κατά την εν λόγω περίοδο δεν είχε έσοδα, αφού 

οι περισσότερες υποθέσεις εξετάζονται από το Συμβούλιο των Χανίων, ενώ η κατάστασή 

του είναι φτωχική. Τελικά, το αίτημα του Κουντμπί Εφέντι αποστέλλεται στον Μεχμέτ Αλί, 

                                                                                                                                                                               
αναφέρει ο άγγλος περιηγητής, τα αγόρια βοηθούσαν το ένα το άλλο στην εκμάθηση του Κορανίου. Κατά 
τον Σεν Τζον, λίγη σημασία δίνεται στην υγειονομική περίθαλψη των μαθητών και στην καλλιέργεια της 
ηθικής, παρά τη συστηματική χρήση μαστιγίου που γίνεται προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη. Μόνο τον 
Απρίλιο του 1832 300 νεαροί μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία με σύφιλη, ενώ γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό 
των «δύστυχων» μαθητών του σχολείου αυτού αναφέρεται ότι ήταν Έλληνες. Βλ. J. A. St. John, Egypt and 
Mohammed Ali or Travels in the Valley of the Nile, τ. 2, Λονδίνο 1834, 395-398. Ο άγγλος γιατρός Γουίλιαμ 
Χολτ Γέιτς που επισκέφτηκε την Αίγυπτο στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί μας πληροφορεί ότι στο εν λόγω 
σχολείο φοιτούσαν 1000-1200 μαθητές στους οποίους παρεχόταν σίτιση, στέγαση, ρουχισμός και κάποια 
χρήματα, ενώ σε αυτό το ίδρυμα όλα ρυθμίζονταν από τους ήχους του τυμπάνου και το μαστίγιο. Βλ. W. H. Yates, 
The Modern History and Condition of Egypt: Its Clime, Diseases, and Capabilities, τ. 1, Λονδίνο 1843, 507-508. Από 
την έρευνα του Χέιγουορθ-Νταν για την εκπαίδευση στα χρόνια του Μεχμέτ Αλί προκύπτει ότι οι απόφοιτοι 
του σχολείου αυτού μπορούσαν να γίνουν δεκτοί στη γεωργική σχολή, στη σχολή πυροβολικού, στην σχολή 
μηχανικών και αλλού. Βλ. J. Heyworth-Dunne, An Introduction To the History of Education in Modern Egypt, 
137, 145, 151, 207. Σε έγγραφο από τα αρχεία του ελληνικού Υπουργείο Εξωτερικών γίνεται λόγος για ένα 
σχολείο στο Μεγάλο Μισίρι (Κάιρο) όπου παιδιά που μεταφέρθηκαν ως δούλοι από τον ελλαδικό χώρο 
μαθαίνουν την αραβική γλώσσα. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις διάφορα μέρη, 
Αίτημα Αναστασίας Καλαμογδαρτοπούλας, 11 Μαΐου 1829. 
826 Περιέργως στο ελληνικό κείμενο το παιδί αναφέρεται πως ονομάζεται Γιετίμ (παρακαλείται το Αντιβασιλικόν 
Συμβούλιον τούτο παρά της ιδίας να εξαποστείλη τoν υιόν της Γιετίμην...), ενώ δεν γίνεται κανένας λόγος για το αν 
πράγματι ο νεαρός ήταν ορφανός. Δεδομένου βέβαια του ότι την αίτηση την υποβάλλει η μητέρα του, 
υποθέτουμε ότι πρόκειται για παιδί ορφανό πατρός, που μπορεί να πήρε και το όνομα Γιετίμ. 
827 Β.Γ.,14 Ιουνίου 1833, φ. 98.  



252 

 

προκειμένου να δοθεί το πολυπόθητο για τον καδή έλεος (derya-i merahim-i payan-ı veliü’n-

n’imetden istirham olunmuş). Ο πασάς αποφασίζει ότι το ποσό πρέπει να χαριστεί στον καδή, 

αφού τα έσοδα του ιεροδικείου ήταν πολύ μικρά και ο ίδιος φτωχός (çünkü efendi-i 

mumaileyhin müddetden cüz’i hasılatı husule gelmiş idüği tebeyyün etmiş fakirü’l-hal olduğundan ‘afv 

olunub olunması).829 Η ετυμηγορία του πασά κοινοποιείται με τη μορφή διαταγής από τον 

Μουσταφά Πασά στο Συμβούλιο των Χανίων, το οποίο εγκρίνει τη διαγραφή του χρέους 

του ιεροδίκη.830 Η προσωπική φύση της ελεημοσύνης του πασά διαφαίνεται και στην 

περίπτωση αυτή από την ίδια τη διαταγή του Μουσταφά Πασά προς το συμβούλιο, ότι 

δηλαδή ο καδής πρέπει να είναι ευχέτης της ζωής (του Μεχμέτ Αλί) και της δόξας εκείνου, όστις 

τον ευεργετεί (deymümet-i ömür ve şevket ve ikbal ve sermediyet lem-i lem’a-ı satvet ve iclal-i daveri 

da’vatın tekrarıyla). 

Αποδέκτες του ελέους του πασά δεν ήταν μόνο μουσουλμάνοι. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που άποροι χριστιανοί είναι αποδέκτες της κρατικής ελεημοσύνης. Το Μάιο 

του 1833 ο Σταυρούλης Γεωργουλάκης από τα Εννιά Χωριά (Dokuz pare köylü İstavruli 

Yorgulaki) απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων, ζητώντας να απαλλαχθεί από τον 

κεφαλικό φόρο, αφού είναι πένης πενήτων (bu kulları fakirü’l-hal olduğundan ve cizye vermeğe 

iktidarım olmadığından cizyemin ‘afv buyurulması babında diye). Το συμβούλιο, αφού επαλήθευσε 

την κατάστασή του, ικανοποίησε το αίτημα παροχής σαντακά (ελεημοσύνης) και απάλλαξε 

τον άπορο από την υποχρέωση καταβολής του εν λόγω φόρου (lede’l-müzakere mersum 

fakirü’l-hal olub cizye vermeğe iktidarı olmadığı tahkik olunmağla sadaka-ı daveri olarak mersumun 

cizye matlub olunmak üzere ‘afvını havi memurlarına tezkere yazılmış ve yedine virilmiş).831  

                                                                                                                                                                               
828 Πρόκειται για τον Αμπντουραχμάν Σαμί ο οποίος γεννήθηκε στην Τριπολιτσά και στα χρόνια της 
επανάστασης στο Μοριά διέφυγε στην Αίγυπτο, όπου υπηρέτησε σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Βλ. Marsot, 
Egypt in the Reign of Muhammad Ali, 78, 104. 
829 Ο συγκεκριμένος καδής κατά την περίοδο που μελετάται είναι μέλος του συμβουλίου και μάλιστα φέρεται 
αναμεμιγμένος σε χρηματικές συναλλαγές. Σύμφωνα με έγγραφο μάλιστα του ελληνικού προξενείου Χανίων 
του 1834, οι αρχές στο νησί έδωσαν 45 ημέρες προθεσμία σε εβραίους έμπορους κατόχους ελληνικών 
διαβατηρίων να αποχωρήσουν από το νησί, ενώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου Χανίων Ρεφάτ Εφέντι και ο 
Κουντμπί Εφέντι χρωστούσαν στους εν λόγω εμπόρους από 2.500 γρόσια έκαστος. Οι ελληνικές αρχές με 
άλλα λόγια υπονοούν ότι η πολιτική της διοίκησης αναφορικά με την απέλαση κατόχων ελληνικών 
διαβατηρίων σχετίζεται και με τα προσωπικά συμφέροντα αξιωματούχων της διοίκησης. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., 
φάκ. Προξενείον Ελλάδος εις Χανιά, 1834. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόξενο στο νησί, οι τρεις καδήδες του 
νησιού πληρώνονται 1.000 γρόσια έκαστος το μήνα από τη διοίκηση, ενώ ένα τέλος που επιβάλλεται στις 
υποθέσεις των ιεροδικείων καταλήγει στο θησαυροφυλάκιο της διοίκησης. Βλ. Public Documents Printed by Order 
of the Senate of the United States, 60. 
830 Β.Γ., 23 Φεβρουαρίου 1833, φ. 88.  
831 Β.Γ., 14 Ιουνίου 1833, φ. 98. Παρόμοια αιτήματα απαλλαγής από τον κεφαλικό φόρο υποβάλλονται και 
κατά τα επόμενα χρόνια. Το 1839 ο Μανόλης από το χωριό Γωνιές της επαρχίας Πεδιάδας ζητάει απαλλαγή 
από τον κεφαλικό φόρο γιατί είναι φτωχός και γέροντας (fakir ve ihtiyar olduğundan)· Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 
32. Το ίδιο πράττει και ο Φραγκής Δανδόλος την ίδια περίοδο εξαιτίας της φτώχειας του (fukaradan olmağla). 
Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 27. Τον Οκτώβριο του 1839 αποστέλλεται αίτημα να εξαιρεθεί από τον 
κεφαλικό φόρο ο Νικολής Τζαναδάκης, γιος της Μαρίας, από το χωριό Κάτω Σύμη της επαρχίας Ρίζου, ως 
φτωχός (fakir) και παράφρων (mecnun). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 3. Στις αρχές του 1840 ο παπα-



253 

 

Με την ίδια διαδικασία ενεκρίθη το ίδιο έτος, από το Συμβούλιο Ηρακλείου αυτή 

τη φορά, η ασυδοσία του Μιχελή από το χωριό Καμάρι Μαλεβιζίου, για τον οποίο 

εγγυήθηκε ο εκπρόσωπος των χριστιανών της επαρχίας Μαλεβιζίου, βεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω άνδρας κατάγεται από τα Ανώγεια Μυλοποτάμου, τελευταία διαβιεί στο χωριό 

Καμάρι και δεν έχει μιαν σπιθαμήν γης ιδιοκτησίαν (kendünin emlaki olmayub bir parça nan-ı ‘azize 

muhtaç olduğundan).832 Η απαλλαγή των φτωχών και των ανάπηρων από την υποχρέωση να 

πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο δεν συνιστά καινοτομία της νέας διοίκησης, αλλά αποτελεί 

μια τακτική που οι οθωμανικές αρχές ακολουθούν από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησης 

στο νησί και η οποία προκύπτει από τους κανόνες του ιερού νόμου του ισλάμ. Όπως έδειξαν 

οι Αντιγιεκέ και Μπαλτά στη μελέτη τους για την πληρωμή του κεφαλικού φόρου στο 

Ρέθυμνο κατά τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής διοίκησης, άποροι, ανάπηροι, κληρικοί και 

όσοι προσέφεραν υπηρεσίες στον οθωμανικό στρατό κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του 

Χάνδακα μπορούσαν να απαλλαχθούν από την πληρωμή του τζιζιέ.833 Το ενδιαφέρον 

στοιχείο ωστόσο που προκύπτει από τις παραπάνω αιτήσεις χριστιανών απόρων του 1833 

είναι ότι, σε αντίθεση με τους μουσουλμάνους, αυτοί απευθύνονται όχι στον πασά 

προσωπικώς, αλλά στο Συμβούλιο των Χανίων (Hanya’da meclis-i daveri takdim eylediği takrir 

στην πρώτη περίπτωση και meclis-i ‘aliyeye ‘arz ve takdim eylediği ‘arzuhal στη δεύτερη). Δεν 

έχουμε στη διάθεσή μας ικανό αριθμό τέτοιων υποθέσεων, ώστε να διαπιστώσουμε αν η 

τακτική αυτή ακολουθείται συνειδητά και συστηματικά από τους χριστιανούς. Πάντως, σε 

μια άλλη περίπτωση, τον Ιούλιο του 1833, ένας γέροντας χριστιανός από τα Εννιά Χωριά, 

κάπου μεταξύ 80 και 90 ετών, απευθύνεται στον Μουσταφά Πασά και όχι στο συμβούλιο 

(Dokuz pare köylü Bemiyosaki Manoli’nin muhafız paşa hazretleri tarafına takdim idüb),834 

δηλώνοντας πάμπτωχος και ανίκανος να εργαστεί (bu kulları ‘alil ve seksen doksan yaşında ve 

fakirü’l-hal olduğundan ve iş işlemeğe muktedir olmadığım derkâr olduğundan) ζητώντας να του 

χαριστεί το ατομικό του δόσιμο, ως έγεινε και εις άλλους ομοίους του (emsalim misillu cizyemin ‘affı 

babında diye). Το συμβούλιο, αφού έκρινε ιδίοις όμμασι την κατάσταση του γέροντα, δηλαδή 

την φτώχεια του, την ηλικία του και την αδυναμία του να εργαστεί (mersumun hal-ı ma’lum ve 

sinni müşahede olunduğundan ve seksen doksan yaşına varmış idüğiden ve ‘amelden kalub ve işe 

                                                                                                                                                                               
Κωνσταντής από το χωριό Βουλισμένη της επαρχίας Μεραμπέλου ζητάει επίσης να εξαιρεθεί από την 
πληρωμή του κεφαλικού φόρου. Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 103. Για άλλα αιτήματα απαλλαγής από τον 
κεφαλικό φόρο βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 2, 9, 62, 63, 74, 81, 88, 97, 110.  
832 Β.Γ., 10 Μαΐου 1833, φ. 95.  
833 N. Adıyeke, N. Adıyeke, E. Balta, “The Poll Tax in the Years of the Cretan War: Symbol of 
Submission, and Mechanisms of Avoidance”, Θησαυρίσματα, 31 (2001), 343-345. 
834 Στο ελληνικό κείμενο το όνομα είναι καταγεγραμμένο ως Δεμισιωτάκης. 
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yaramayacağından), αποφάσισε να τον ελεήσει και να τον απαλλάξει από τον κεφαλικό φόρο 

(sadaka-ı ser-şevket-i efser-i daveri olarak mersumın cizyesi ‘afv olunmuş).835  

Μια άλλη κατηγορία «φιλανθρωπικής» δράσης της διοίκησης του πασά αφορά 

χριστιανούς προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι γίνονται ενίοτε αποδέκτες μικρών 

διευκολύνσεων. Τον Νοέμβριο του 1832 ο φρούραρχος της Σπιναλόγκας Ιμπραΐμ Αγά 

(İspiralonga kalesi muhafazasına memur sağ kol ağası İbrahim Ağa) απευθύνεται στο Συμβούλιο 

Ηρακλείου σχετικά με το αν μπορούν χριστιανοί προσκυνητές να μπαρκάρουν για τα 

Ιεροσόλυμα χωρίς να πληρώσουν το αναλογούν τέλος εξαγωγής για το λάδι και το τυρί που 

πήραν μαζί τους. Το συμβούλιο αποφάσισε ότι οι 16 συνολικά αυτοί ταξιδιώτες μπορούν να 

αναχωρήσουν χωρίς καμία επιβάρυνση για τις 270 οκάδες λάδι και τις 15-20 οκάδες τυρί 

που μεταφέρουν. Το συμβούλιο με την απόφαση αυτή ενέκρινε την αναχώρηση του πλοίου, 

που αρχικά είχε εμποδιστεί από τον φρούραρχο, με τον όρο ωστόσο να πληρώσουν τον 

δασμό που αρμόζει αν έχουν στην κατοχή τους και άλλα εμπορεύσιμα αγαθά. Και επειδή 

είναι δίκαιο να ευκολύνονται οι άνθρωποι αυτοί εις έργον θεάρεστον δια να επεύχονται μακροβιότητα 

εις την Α.Υ. τον Αντιβασιλέα, θα πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση για αυτή την υπόθεση, να 

παρέχεται κάθε διευκόλυνση εφεξής σε κάθε τέτοια περίπτωση.836 Στην περίπτωση αυτή το 

συμβούλιο διευκολύνει το ταξίδι των προσκυνητών, προκειμένου να δοξολογείται το όνομα 

του Μεχμέτ Αλί, αλλά δεν είναι γνωστό αν η διοίκηση διευκόλυνε και με ουσιαστικότερο 

τρόπο το ταξίδι των χριστιανών περιηγητών. Στην Αίγυπτο την ίδια περίοδο μια παρόμοια 

μορφή κρατικής αρωγής και πρόνοιας συνιστά η δωρεάν μεταφορά των πιστών χατζήδων 

στη Μέκκα,837 ωστόσο δεν είναι γνωστό αν τέτοιες τακτικές ακολουθούνταν και στην 

περίπτωση των χριστιανών προσκυνητών. 

Η κάλυψη των εξόδων του σαβανώματος και της κηδείας των άπορων αποτελεί 

ακόμα ένα είδος παροχής προς τους φτωχούς που συναντάται και την περίοδο αυτή. Το 

1839 χρεώνεται ένα ποσό 36 γροσίων για τη διαδικασία του σαβανώματος και της ταφής 

απόρων (fakirü’l-hal kimesnelerin fevtlerinden techiz ve tekfinlerine vak'i masarifat),838 πρακτική 

που, όπως φαίνεται, συνεχίστηκε κατά τα επόμενα χρόνια.839 Και εδώ βέβαια υπάρχει ένα 

πραγματιστικό δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης της παροχής αυτής. Αν και η ταφή των απόρων 

δεν είναι απαραίτητα καινοτόμα πρακτική, στην εποχή της κυριαρχίας της μιασματικής 

θεωρίας και του φόβου των επιδημιών, είναι λογικό η διοίκηση να επιδεικνύει 

συστηματικότερη μέριμνα ως προς αυτό το θέμα. Η διοίκηση εκπληρώνει το θρησκευτικό 

                                                             
835 Β.Γ., 9 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 107.  
836 Β.Γ., 24 Ιανουαρίου 1833, φ. 85.  
837 Ener, Managing, 43. 
838 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2168, σ. 12. 
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καθήκον της ταφής, αλλά εξυπηρετεί παράλληλα το ρεαλιστικό κριτήριο της προάσπισης της 

υγιεινής των πόλεων. 

Οι λεπροί αποτελούν άλλη μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που διαχρονικά στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι αποδέκτες του ελέους του κράτους. Όπως και στις 

περισσότερες περιοχές της αυτοκρατορίας,840 έτσι και στην Κρήτη οι λεπροί αυτοί ζούσαν 

αποκλεισμένοι σε κοινότητες έξω από τα τείχη των πόλεων, δύσμορφοι και κοινωνικά 

απορριπτέοι. Όπως οι πόρνες ήταν αναγκασμένες να ζουν μακριά από τους «ευυπόληπτους» 

κατοίκους, έτσι και οι λεπροί αντιμετωπίζονται ως απόβλητοι της κοινωνίας. Για τον Φουκώ 

οι αποικίες των λεπρών ανήκουν στο χώρο του απάνθρωπου.841 Ο χωροταξικός 

αποκλεισμός των λεπρών εκτός πόλεων σύμφωνα με τη Μαρία Βαρούχα, που μελέτησε την 

κρατική αρωγή προς τους χανσενικούς το β΄ μισό του 19ου αιώνα, εκτός από πρακτικούς, 

είχε να κάνει και με συμβολικούς λόγους. Οι λεπροί τοποθετούνταν κοντά στα νεκροταφεία, 

τα οποία βρίσκονταν παραδοσιακά εκτός πόλεων. Αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι οι 

ασθενείς αυτοί θεωρούνταν «κοινωνικά νεκροί», αποκλεισμένοι από κάθε κοινωνική 

λειτουργία.842 

Ο Κλοτ Μπέι κατά την επίσκεψή του στο νησί συνομιλεί με τον Καποράλ για τις 

ασθένειες που εμφανίζονται στην Κρήτη και σημειώνει με σαφήνεια ως προς το θέμα των 

λεπρών της Κρήτης: η δημόσια φιλανθρωπία δεν κάνει τίποτε για τους λεπρούς. Είναι παρατημένοι 

στην φρικτή τους μοίρα. Ο πολιτισμένος κόσμος ιδρύει κάθε μέρα φιλανθρωπικές ενώσεις. Θα ήταν 

όμορφο και γενναιόδωρο αν κάποια τέτοια οργάνωση άνοιγε ένα άσυλο για αυτούς τους δυστυχείς. Ο 

Κλοτ δεν πιστεύει στη μεταδοτικότητα της λέπρας, ωστόσο παρατηρεί ότι στο νησί οι 

λεπροί θεωρούνται ασθενείς μιας μεταδοτικής και αθεράπευτης αρρώστιας και για αυτό το 

λόγο έχουν αποκλειστεί από τις πόλεις: βγαίνοντας από τις πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και 

του Ηρακλείου βλέπει κανείς ένα μεγάλο αριθμό αυτών των δύστυχων, παρατημένους στην άκρη του 

δρόμου να ζουν από το έλεος των περαστικών.843  

Παρά τις παρατηρήσεις του Κλοτ Μπέι, το κράτος φαίνεται ότι παρέχει κάποια 

ελεημοσύνη στους λεπρούς, η οποία συνίσταται σε μερίδες ψωμιού. Όπως και στην 

περίπτωση της φτώχειας, στόχος δεν είναι η καταπολέμηση της ασιτίας ή της ίδιας της 

ασθένειας, αλλά η αποτροπή της επαιτείας στις πόλεις εκ μέρους των λεπρών προς 

                                                                                                                                                                               
839 Βαρούχα και Χαιρέτη, Οθωμανικά δημόσια έγγραφα του Ρεθύμνου, 169, 177, 230, 256, 309-310, 311, 361. 
840 Οι λεπροί στην Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα, είναι αποκλεισμένοι έξω από την πόλη, στην ασιατική 
ακτή, στο Ουσκιουντάρ. Κάθε φορά που ένας λεπρός γίνεται αντιληπτός, απαγορεύεται να κυκλοφορήσει στην  
πόλη και μεταφέρεται στην απέναντι ακτή. Βλ. Shefer-Mossensohn, Ottoman Medicine, 156. 
841 Μ. Φουκώ, Ιστορία της τρέλας, Αθήνα 2004, 9, 12. 
842 Μ. Βαρούχα, «Ασθένεια, αρωγή και υγειονομική πολιτική στο Ρέθυμνο του 19ου αιώνα: η περίπτωση των 
λεπρών», Κρητολογικά Γράμματα, 19 (2004), 90-91. 
843 Clot-Bey, “Le Vice-Roi d’Égypte en Crète”, 151-152. 
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αναζήτηση φαγητού. Παράλληλα, όπως σε κάθε πράξη κρατικής ελεημοσύνης, υπάρχει ένα 

πολιτικό υπόβαθρο νομιμοποίησης της εξουσίας. Δεν ξέρουμε από πότε, αλλά φαίνεται πως 

το 1835 το κράτος χορηγούσε τρόφιμα καθημερινά στους λεπρούς και πως, σε κάθε 

περίπτωση, στη διάρκεια μεγάλων εορτών, ιδίως του Ραμαζανιού, οι λεπροί αιτούνταν στη 

διοίκηση επιπλέον ποσότητες τροφίμων. Κατά τους εορτασμούς του Ραμαζανιού του 1833, 

οι μουσουλμάνοι λεπροί, λωβοί, απευθύνθηκαν στο Συμβούλιο των Χανίων (miskinlerin 

Hanya’da meclis-i daveriye takdim eyledikleri ‘arzuhal) ζητώντας την ελεημοσύνη του πασά 

(sadaka-ı daveriye olarak) λόγω των ημερών. Και επειδή η φιλανθρωπική ελεημοσύνη εις αυτά τα 

ελεεινά της ανθρωπότητος μέλη είναι μια μακροβιότης της Α.Υ. του Αντιβασιλέως της Αιγύπτου παρά 

του μισθαποδότου Θεού (cenab-ı hazret-i Allah veli-i ni’met-i biminnetimiz merhametlü efendimize 

tükenmez ömürler virsun),844 αποφασίστηκε να δοθεί τροφή στους λεπρούς, αφού οι αρμόδιοι 

συμβουλευτούν τα περσινά αντίστοιχα αρχεία, προκειμένου να οριστεί η ίδια ποσότητα 

ψωμιού (geçen sene sadaka-ı daveriye olarak Ramazan’da merkumlara ta’yin-i tahsis kılınub virilmişdi 

yine sabık-ı misillü virilmesi).845 Και το 1835 οι εκτός πόλης λεπροί (kal'e kapısı haricinden mukim 

cüzamları), καθώς, όπως προαναφέραμε, οι άρρωστοι αυτοί ζούσαν έξω από τις πόλεις κοντά 

στα νεκροταφεία, απευθύνονται στο Συμβούλιο των Χανίων, ζητώντας, εκτός από την 

καθορισμένη ελεημοσύνη του κράτους που παρέχεται καθημερινά (müretteb sadaka ihsan-ı 

veliü’n-ni'ami buyurılması nan-ı 'aziz ta’yınatımızı gün be gün olmakda), επιπλέον ποσότητες 

λαδιού και ρυζιού για τον μήνα του Ραμαζανιού (beher Ramazan-ı şerıf'de dahi pirinc ve yağ 

müretteb ihsan olduklarından).846 Η διανομή των οκάδων ρυζιού και λαδιού υπολογίζεται από 

τη διοίκηση με βάση των αριθμό των δέκα ατόμων (on nefer), που φέρονται ως εκείνοι που 

υπέβαλαν την αίτηση.847  

                                                             
844 Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο ελληνικό κείμενο ο Μεχμέτ Αλί αναφέρεται ως 
Αντιβασιλέας, ενώ στο οθωμανικό κείμενο δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος. Ενίοτε συναντάμε και τον όρο hidiv 
που προσεγγίζει κάπως την έννοια. Η λέξη hidiv προέρχεται από την περσική και έχει την έννοια «βασιλιάς» ή 
«ηγεμόνας», ωστόσο ως τίτλος σπανιότατα απονεμόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά συνέπεια, ως 
τίτλος είχε μια ιδιαίτερη συμβολική αξία που καθιστούσε αυτόν που τον έφερε κατώτερο μεν από τον 
σουλτάνο, ανώτερο δε από τους υπόλοιπους επαρχιακούς πασάδες. Από το 1830 ο τίτλος εισάγεται στα 
έγγραφα της διοίκησης και ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί επιχειρεί να τον αποσπάσει από τον σουλτάνο, ωστόσο αυτό 
δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο το 1867, όταν απονέμεται επισήμως ο τίτλος στον εγγονό του, Ισμαΐλ, μετά την 
αρωγή του τελευταίου στην κατάπνιξη της επανάστασης στην Κρήτη το 1866. Βλ. P. J. Vatikiotis, “Khidīw”, 
The Encyclopaedia of Islam, New Edition, τ. 5, Λάιντεν 1986, 4. 
845 Β.Γ., 24 Ιανουαρίου, 1833, φ. 85.  
846 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 7. 
847 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των λεπρών στο νησί. Ο Μπάουρινγκ, που 
επισκέπτεται την Κρήτη τη δεκαετία του 1830 και συνήθως οι πληροφορίες του είναι ακριβείς, αναφέρει ότι 
υπάρχουν 300 με 400 χανσενικοί, που ζουν αποκλειστικά από ελεημοσύνη. Βλ. Bowring, Report from Egypt and 
Candia, 166. Ο γιατρός Ζαμπάκος που επισκέπτεται το νησί το 1888 αναφέρει ότι συνολικά στο νησί ζουν 440 
λεπροί από τους οποίους 160 στο Ηράκλειο, 100 στην Ιεράπετρα, 100 στα Χανιά και 80 στο Ρέθυμνο. Βλ. 
Zambaco, Voyage chez les lépreux, Παρίσι 1891, 167. Ο αριθμός των δέκα ατόμων που ζητούν τρόφιμα για το 
Ραμαζάνι συνεπώς πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο σε ένα μικρό μέρος των λεπρών των Χανίων. 
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Η διοίκηση φαίνεται να απαλλάσσει τους λεπρούς από την υποχρέωση πληρωμής 

του κεφαλικού φόρου, κάτι που είναι λογικό από τη στιγμή που τους απαγορεύει 

οποιαδήποτε επαγγελματική ενασχόληση.848 Την περίοδο 1839-1840, στις περιλήψεις των 

υποθέσεων του Συμβουλίου Ηρακλείου που διασώζονται, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες 

για αιτήσεις κατοίκων αναφορικά με την απαλλαγή των λεπρών από τη φορολογία. Το 

Δεκέμβριο του 1839 μουσουλμάνος και χριστιανός εκπρόσωπος της επαρχίας Μεραμπέλου 

προωθούν στο Συμβούλιο Ηρακλείου αίτημα δύο λεπρών για εξαίρεση από τον κεφαλικό 

φόρο (Merabelo nahiyesi ağa-ı vekil ve taşra kapudanı iki nefer cüzam cizyeden ‘affına dair bir takrir 

gönderdiler).849 Τον Ιανουάριο του 1840 ένας λεπρός χριστιανός από το χωριό Φουρνή της 

επαρχίας Μεραμπέλλου αιτείται απαλλαγής από τον κεφαλικό φόρο (Mirabelo nahiyesinde 

Furni karyeli Nikola Yorguli nam cüzam cizyeden 'affına dair).850 Οι αιτήσεις περί απαλλαγής 

από την πληρωμή του κεφαλικού φόρου δεν γίνονται μόνο από τους λεπρούς, αλλά και από 

άλλους, πιθανότατα απόρους, όπως φαίνεται από τις καταγραφές για παρόμοια αιτήματα 

κατοίκων χωριών της επαρχίας Καινουρίου την ίδια περίοδο (iki nefer cüzam ile iki olmayan 

cizyeden 'affına dair).851 Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες ούτε την έκβαση των 

υποθέσεων αυτών, ωστόσο η συχνή τους επανάληψη και η λογική μας επιτρέπουν να 

υποθέσουμε ότι τέτοια αιτήματα θα ικανοποιούνταν από τη διοίκηση. 

 Ο λεπροί μαζί με τους αρρώστους, τους απόρους, τους γέροντες και τους 

φυλακισμένους γίνονται σταδιακά αποδέκτες μιας παγιωμένης ελεημοσύνης του Μεχμέτ 

Αλί. Το «άγιο ψωμί» (nan-ı 'aziz), όπως συναντάται στις πηγές της εποχής, γίνεται το μέσο 

με το οποίο η εξουσία ενισχύει τους δεσμούς της με τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

επιδεικνύοντας μια πολιτική κοινωνικής αρωγής, η οποία δεν έχει ως βάση το τζαμί, το 

βακούφι ή εύπορους πιστούς, αλλά προσωπικά τον πασά ως επικεφαλής της επικράτειας 

κατά μικρογραφία της ελεημοσύνης του σουλτάνου. Το ψωμί αυτό, ή σπανιότερα το ρύζι ή 

άλλες τροφές, χορηγείται σε όλους τους απόκληρους, τους έγκλειστους και τους 

φυλακισμένους. Αποκλεισμένοι λεπροί, κρατούμενοι και άποροι έγκλειστοι των 

λοιμοκαθαρτηρίων λαμβάνουν τα απαραίτητα για να κρατούνται στη ζωή και αυτό 

παρουσιάζεται ως φιλανθρωπία του πασά. Αυτή η παροχή ψωμιού είχε πραγματική και 

συμβολική αξία, αφού η προσφορά φαγητού στους ασθενέστερους συνιστούσε στο πλαίσιο 

της μουσουλμανικής κοινωνίας βασικό πρότυπο φιλανθρωπίας, που θεμελίωνε τη 

                                                             
848 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 202. 
849 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 56. 
850 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 111. 
851 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 109. 
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νομιμοποίηση της υπεροχής και της εξουσίας του παρέχοντος, ενώ γενικότερα τόσο στο 

ισλάμ όσο και στο χριστιανισμό το ψωμί κατέχει και μια ισχυρή συμβολική αξία. 

Η κρατική ελεημοσύνη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830 αποτελεί μια 

συνέχεια της φιλοσοφίας της φιλανθρωπίας των παλαιότερων εποχών. Αποδέκτες αυτή τη 

φορά της ελεημοσύνης είναι και μουσουλμάνοι και χριστιανοί ορθόδοξοι, κάτι που εξάλλου 

επιβάλλει και το πνεύμα της εποχής. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας αντίστοιχες περιπτώσεις 

παροχής ελεημοσύνης σε εβραίους ή αρμένιους χριστιανούς, κατά συνέπεια δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε αν η φιλανθρωπία του πασά περιορίζεται στις δύο μεγάλες 

πληθυσμιακές ομάδες του νησιού που αποτελούν και το βασικό «ακροατήριο» της πολιτικής 

του. Ούτως ή άλλως, η προσωπική φύση της όλης διαδικασίας καταδεικνύει ότι ακόμα δεν 

έχουν δημιουργηθεί στην Κρήτη απρόσωπες κρατικές δομές ιδρυματοποίησης των φτωχών 

εν συνόλω. Και αυτό φαίνεται να συμβαίνει μέχρι τουλάχιστον το 1837, χρονιά που ο 

Μπάουρινγκ επισκέπτεται το νησί και διαπιστώνει την έλλειψη δομών πρόνοιας για τους 

φτωχούς, παρά τον σημαντικό τους αριθμό.852 Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη 

καινοτομία εδώ και η όλη διαδικασία ακολουθεί τις παραδοσιακές οθωμανικές νόρμες. 

Καινοτομία συνιστά όμως και σε αυτή την περίπτωση η αξιοποίηση της τυπογραφίας για την 

ευρεία και συστηματική προπαγάνδιση των ευεργεσιών του πασά. Πέρα από την προβολή 

της φιλανθρωπίας του -πάγιας αξίας στο ισλάμ, η δημoσιοποίηση των υποθέσεων ευεργεσίας 

του Μεχμέτ Αλί προς μουσουλμάνους απόμαχους αποσκοπεί στο να παρουσιαστεί ο 

στρατός του ως ένας χώρος ευκαιριών και ισόβιας αποκατάστασης. Από την άλλη πλευρά, η 

δημοσιοποίηση της παροχής ελέους σε χριστιανούς εξυπηρετεί την πολιτική ίσων 

αποστάσεων και κυρίως ενισχύει και αυτή την εικόνα του πασά εντός και εκτός Κρήτης.

                                                             
852 Bowring, Report on Egypt and Candia, 164. 
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Κεφάλαιο 5: Οι παραδοσιακές αξίες μιας «εκσυγχρονισμένης» διοίκησης: από την 

απελευθέρωση των δούλων στην απαγόρευση της πορνείας και τις μαστιγώσεις των 

«αμαρτωλών» χριστιανών γυναικών σε εκκλησίες 

1. Οι δούλοι του πασά, οι προορισμοί των δουλεμπόρων και η επίπονη διαδικασία της 

απελευθέρωσης 

 

I. Η δουλεία στο οθωμανικό πλαίσιο: μια ήπια δουλεία;  

 

Πρώτον: εχάρισε την ελευθερίαν των αιχμαλώτων, έργον μέγα και φιλανθρωπικόν. 853 

Το 1832 η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη περήφανα διακηρύττει τα λαμπρά της 

επιτεύγματα, στην πρώτη θέση των οποίων αναφέρεται το «φιλανθρωπικό» έργο της 

απελευθέρωσης των χριστιανών αιχμαλώτων, οι οποίοι βρίσκονταν στα χέρια μουσουλμάνων, 

εννοώντας, ασφαλώς, τις δούλες και τους δούλους της Ελληνικής Επανάστασης. Η 

διακήρυξη αυτή έρχεται να κατευνάσει τις ανοικτές πληγές του πολέμου που προηγήθηκε, 

αλλά και να παγιώσει την νομιμοποίηση της νέας εξουσίας στις συνειδήσεις των χριστιανών 

του νησιού, οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία είδαν τα παιδιά τους να πωλούνται δούλοι 

σε μουσουλμάνους στην Κρήτη, την Αίγυπτο και αλλού. Με την απόφαση αυτή 

ολοκληρώνεται θεωρητικά η «αποκατάσταση» των ζώντων θυμάτων της Επανάστασης 

(φυγάδων, firarî, και αιχμαλώτων, esir) από ένα κράτος που επιχειρεί να επιβάλει στο 

ταλαιπωρημένο νησί μια αίσθηση «συμφιλίωσης», ευταξίας, δημόσιας ειρήνης και μιας 

γενικευμένης αμνηστίας για όσα συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία.854 Η διοίκηση του 

Μεχμέτ Αλί με την τακτική αυτή και απευθυνόμενη κυρίως στο ακροατήριο του εξωτερικού 

δείχνει ότι αφήνει πίσω της τις επιταγές του ισλαμικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίον 

μπορούν να καταστούν δούλοι οι αιχμάλωτοι του πολέμου, και μάλιστα ελάχιστα μόλις 

χρόνια μετά τη διαδικασία της υποδούλωσής τους. Προπαγανδίζει ένα νέου τύπου 

«κοινωνικό συμβόλαιο» με τους χαμένους της Επανάστασης, μια νέα, πιο σταθερή σχέση 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίου συμφέροντος. Ποια ωστόσο ήταν η τύχη των ανθρώπων αυτών, 

αλλά και εν γένει των δούλων της εποχής μέχρι τη στιγμή της απελευθέρωσής τους; 

                                                             
853 Evvela kemal-i merhametinden ehl-i islam yedinde bi’l-cümle üserâ-ı ‘isevileri tahlis etmiş. Από την απαρίθμηση των 
επιτευγμάτων της διοίκησης. Βλ. Β.Γ., 11 Αυγούστου 1833, φ. 104. 
854 Ως ενδεικτικό του μίσους που προκαλούσαν κατά τη διάρκεια του πολέμου τα περιστατικά απαγωγών και 
υποδούλωσης παιδιών, ο Πάσλεϊ αναφέρει περιστατικό αυτοδικίας στο χωριό Ραμνή Χανίων εις βάρος 
μουσουλμάνου που απήγαγε την κόρη του προεστού του χωριού. Βλ. Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 66. 
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Ταυτίζεται η διακήρυξη της απελευθέρωσης των δούλων του πολέμου με την ομαλή τους 

επιστροφή και την απροβλημάτιστη κοινωνική τους ένταξη, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της επούλωσης των πληγών της Επανάστασης; Όπως θα επιχειρήσουμε να 

καταδείξουμε, η ανακοίνωση της απελευθέρωσης των δούλων συνιστά μια προπαγανδιστική 

εξαγγελία, χωρίς συστηματοποιημένη εφαρμογή, με σκοπό περισσότερο την ικανοποίηση 

των Μεγάλων Δυνάμεων855 παρά την κοινωνική προσφορά προς τους χριστιανούς κατοίκους 

της Κρήτης. Όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, η απελευθέρωση των δούλων είχε ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την κινητοποίηση τόσο των συγγενών τους όσο και των ελληνικών 

αρχών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι η ίδια η οικογένεια του πασά που κατέχει 

δούλους και απαγορεύει την απελευθέρωσή τους. 

 Η υποδούλωση ανθρώπων κάθε ηλικίας και φύλου κατά τη διάρκεια πολέμων ήταν 

σύνηθες φαινόμενο. Από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, οπότε ξεκινάει ουσιαστικά 

η εμπλοκή του Μεχμέτ Αλί στα τεκταινόμενα του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, ένας 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων περνάει, ως λεία πολέμου, στο καθεστώς του δούλου. Έτσι, 

γυναίκες, άνδρες και παιδιά από την Πελοπόννησο, το Μεσολόγγι, τα νησιά του Αιγαίου και 

την Κρήτη καταλήγουν να αποτελούν προϊόν αγοραπωλησίας και να μετατοπίζονται βίαια 

σε νέα περιβάλλοντα. Το σώμα του δούλου παύει να ανήκει με τον τρόπο αυτό στον φυσικό 

του κάτοχο και γίνεται κτήμα του ιδιοκτήτη του, με σκοπό τη βίαιη ένταξή του σε ένα νέο 

περιβάλλον. Ο δούλος υποχρεώνεται να αποποιηθεί την προηγούμενη ζωή του, την 

οικογένειά του ή και τη θρησκεία του και μαζί και το ως τότε όνομά του και εισάγεται σε 

ένα –τις περισσότερες φορές- ξένο πολιτισμικό πλαίσιο. 

                                                             
855 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της απελευθέρωσης των ελλήνων δούλων της Επανάστασης 
αποτέλεσε ένα από τα βασικά αντικείμενα διαπραγμάτευσης της αποχώρησης του αιγυπτιακού στρατού από 
την Πελοπόννησο μετά την ήττα του Ιμπραΐμ στο Ναβαρίνο. Είναι προφανές ότι ο Μεχμέτ Αλί βρισκόταν σε 
δυσχερή θέση, αφού ο στρατός του βρισκόταν έως το 1828 στην Πελοπόννησο, αποκλεισμένος ουσιαστικά 
εκεί και χωρίς μέσο διαφυγής μετά την καταστροφή του αιγυπτιακού στόλου ένα χρόνο πριν. Στις κατ’ ιδίαν 
συνομιλίες του πασά με τον ναύαρχο Κόντρινγκτον, ο πασάς ισχυρίστηκε ότι ο αγγλικός και γαλλικός τύπος 
έχουν παρουσιάσει έναν υπερβολικό αριθμό ελλήνων δούλων που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 
ενώ εξίσου εσφαλμένα είναι και τα δημοσιεύματα αναφορικά με την κακομεταχείριση των ελλήνων δούλων 
στην Αίγυπτο. Ο Μεχμέτ Αλί υποστήριξε πως μετά το Ναβαρίνο ουδείς είχε υποδουλωθεί και πως συνολικά 
οι δούλοι της Επανάστασης ήταν μόλις 1.900 από τους οποίους οι 1.200 ήταν από την Κρήτη, αριθμοί 
βέβαια που μάλλον δεν μπορούσαν να πείσουν κανέναν. Ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των δούλων στην 
Αίγυπτο, ο πασάς έφερε το παράδειγμα των Μαμελούκων, που είχαν αποτελέσει την ελί της αιγυπτιακής 
κοινωνίας, προκειμένου να αντικρούσει τις κατηγορίες για κακομεταχείριση των ελλήνων δούλων. Εν τέλει, το 
πρώτο κιόλας άρθρο της συμφωνίας ανάμεσα στη βρετανική, τη γαλλική και την αιγυπτιακή πλευρά 
προέβλεπε ότι ο πασάς θα έπρεπε να απελευθερώσει άμεσα όσους από τους δούλους ήταν στην δική του 
δικαιοδοσία. Παράλληλα, ο πασάς δεσμευόταν ότι για τους δούλους που είχαν καταστεί περιουσιακό 
στοιχείων τρίτων θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να διευκολύνει την εξαγορά -και εν συνεχεία 
απελευθέρωση- τους από τους προξένους των συμμαχικών δυνάμεων στην Αίγυπτο. Παράλληλα, οι 
συμμαχικές δυνάμεις δεσμεύτηκαν για την απελευθέρωση όσων αιγύπτιων στρατιωτών είχαν συλληφθεί από 
επαναστάτες, αλλά και για την απελευθέρωση όσων αξιωματικών του στρατού του πασά είχαν αιχμαλωτιστεί 
από ρωσικά πλοία στη Μεθώνη. Βλ. Despatches, Correspondence, and Memoranda of Field Marshal Arthur, Duke of 
Wellington, K. G, τ. 8, Λονδίνο 1863. 
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Αυτό που θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη 

διάθεσή μας είναι ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των αιχμαλώτων της Ελληνικής 

Επανάστασης ξεκίνησε από την ήττα στο Ναβαρίνο και παρουσιάζεται ως όψη του 

εξευρωπαϊσμού των δομών της χώρας από τον Μεχμέτ Αλί, υπό την πίεση όμως των 

Μεγάλων Δυνάμεων, λαμβάνοντας χώρα κυρίως για λόγους διεθνούς εικόνας του 

καθεστώτος παρά ουσίας. Θα επιχειρηθεί να αναλυθούν οι συνέπειες και συνθήκες της 

απελευθέρωσης και επιστροφής των αιχμαλώτων στις πατρίδες τους, γεγονός που αποτελεί 

μια σύνθετη, πολύπλευρη και εν πολλοίς επίπονη διαδικασία, ενώ μέσα από το παράδειγμα 

της Κρήτης θα επιχειρηθεί να καταδειχτεί ότι η θέση των μαύρων δούλων στο νησί ήταν 

χειρότερη από αυτή των λευκών, αφού οι πρώτοι βίωναν σκληρότερες συνθήκες διαβίωσης 

και εργασίας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της νεωτερικής πολιτικής του Μεχμέτ Αλί, η 

δουλεία, ειδικά των λευκών, φαίνεται ότι συνιστά χαρακτηριστικό ενός παραδοσιακότερου 

κόσμου. Όπως επισημάναμε παραπάνω, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής το γεγονός 

ότι η Αίγυπτος βρισκόταν κατά την περίοδο αυτή στο στόχαστρο διεθνών πιέσεων 

αναφορικά με το ζήτημα της δουλείας και του δουλεμπορίου.856 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

πιέσεων από τις Μεγάλες Δυνάμεις, διάφορες πτυχές του παραδοσιακότερου αυτού κόσμου 

πρέπει πλέον να αντικατασταθούν από νέες δομές. 

Πριν βέβαια από κάθε συζήτηση για τους δούλους και τις δούλες στην Αίγυπτο του 

19ου αιώνα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το όλο πλαίσιο της 

δουλείας προσδιορίζεται και οριοθετείται από τις επιταγές του ισλαμικού νόμου. Ο δούλος 

λογίζεται από το σεριάτ τόσο ως άτομο όσο και ως κτήμα. Αν και ο ισλαμικός νόμος ορίζει 

και νομιμοποιεί το δικαίωμα της κατοχής δούλων, παράλληλα περιέχει μια σειρά από 

στοιχειώδεις, προστατευτικές για τους τελευταίους, επιταγές. Ως κτήμα οι δούλοι μπορούν 

να αγοραστούν, να πωληθούν ή να δωριστούν, ενώ ως άτομα έχουν περιορισμένα νομικά 

δικαιώματα. Σύμφωνα με το σεριάτ, δούλος μπορεί κάποιος είτε να γεννηθεί είτε να καταστεί 

μέσω της αιχμαλωσίας. Ο δούλος και η δούλα μπορούν να παντρευτούν, αλλά μόνο με την 

άδεια, πιθανότατα συχνά την επιβολή, του κυρίου τους, ενώ είναι λιγότερο προστατευμένοι 

                                                             
856 E. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Σιάτλ 1998, 115-116, 133. Η διεθνής πίεση 
επί των Οθωμανών ως προς το ζήτημα της δουλείας εξέφραζε και τον ζήλο ενός ευρύτερου κινήματος που 
υπερασπιζόταν την απελευθέρωση των δούλων και την κατάργηση της δουλείας. Οι συναισθηματικές 
αφηγήσεις και οι εντυπώσεις τέτοιων υπερμάχων της κατάργησης της δουλείας από τις επισκέψεις τους σε 
σκλαβοπάζαρα του Καΐρου και της Κωνσταντινούπολης, στόχευαν στην ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού 
κοινού και φαίνεται ότι είχαν απτά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του Μάντεν στις 
αγοραπωλησίες δούλων, όταν περιγράφει την εξέταση από έναν υποψήφιο αγοραστή μιας νεαρής δούλας από 
τις περιοχές όπου είχε ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Βλ. Madden, Travels in Turkey, Egypt, Nubia and 
Palestine, τ. 1, 6-7. Ο Μπάουρινγκ, επίσης θερμός υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας, αναπτύσσει και 
αυτός μια ρητορική εναντίον του δουλεμπορίου στις αφηγήσεις του για την Αίγυπτο της περιόδου του 
Μεχμέτ Αλί. Βλ. Bowring, Report on Egypt and Candia, 82-96. 
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από ένα ελεύθερο άτομο σε ζητήματα ποινικού δικαίου.857 Η απελευθέρωση των δούλων 

συνιστά θεάρεστη πράξη σύμφωνα με το ίδιο το Κοράνι.858 Κατά συνέπεια της αρχής αυτής 

γίνεται αμέσως κατανοητό πως η διακήρυξη του πασά για την απελευθέρωση των 

αιχμαλώτων-δούλων της Επανάστασης, μπορεί καταρχάς να ικανοποιεί τις πιέσεις των 

Μεγάλων Δυνάμεων και την εν γένει ευρωπαϊκή ρητορεία κατά της δουλείας, ωστόσο 

συμβαδίζει απόλυτα και με το πνεύμα του ισλαμικού νόμου. Επίσης, ένας δούλος ή μια 

δούλα μπορούν να απελευθερωθούν με τον θάνατο του κυρίου του859 ή εξαγοράζοντας την 

ελευθερία τους,860 ενώ ο ισλαμικός νόμος απαγορεύει να εξωθούνται οι δούλες στην 

πορνεία, επιτρέποντας ωστόσο τη χρησιμοποίηση από τον ιδιοκτήτη ανύπαντρων δουλών 

του ως παλλακίδων. Στην περίπτωση που μια γυναίκα φέρει στον κόσμο παιδί του κυρίου 

της, η ίδια καθίσταται ουμ ουαλάντ (ümm-i veled, στα τουρκικά) και ως εκ τούτου δεν μπορεί 

να πωληθεί σε άλλον, ενώ κερδίζει την ελευθερία της μετά το θάνατο του κυρίου της.861 

 Τα οριζόμενα από τον ισλαμικό νόμο δικαιώματα των δούλων, αλλά και οι 

γενικότερες συνθήκες του θεσμού στο οθωμανικό παράδειγμα, έχουν κατά καιρούς σταθεί 

αφορμή τόσο για τους απολογητές του θεσμού της δουλείας κατά τον 19ο αιώνα όσο και για 

σύγχρονους ερευνητές ώστε να θεωρηθεί ότι η δουλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή 

πιο συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, δεν υπήρξε τόσο εντατική ούτε τόσο σκληρή για τους 

δούλους όσο εκείνη του βορειοαμερικανικού παραδείγματος. Αν και οποιαδήποτε σύγκριση 

του θεσμού της δουλείας στην Αίγυπτο με αυτόν της Βορείου Αμερικής, της Καραϊβικής ή 

της Βραζιλίας θα ήταν περίπλοκη και δυσχερής, αφού έχουμε να κάνουμε με διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, πολλές φορές και σχεδόν συνειρμικά ο θεσμός της 

δουλείας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες έχει σε τέτοιο βαθμό καταστεί σημείο αναφοράς 

ώστε να επιχειρείται μια τέτοια σύγκριση. 

Ο Άχμαντ Σαφίκ, γαλλομαθής διανοούμενος από την Αίγυπτο, γιος κιρκάσιας 

δούλας, έγραψε ένα βιβλίο σε απάντηση ενός λόγου που εκφωνήθηκε από τον καρδινάλιο 

                                                             
857 Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, οι ποινές όσων αδικοπραγούν κατά δούλων είναι ελαφρύτερες από ό,τι θα 
ήταν αν είχαν διαπράξει τα ίδια αδικήματα σε ελεύθερους. Παράλληλα, οι δούλοι δεν προστατεύονται από τον 
νόμο σε περίπτωση ποινικής υπόθεσης εναντίον των ιδιοκτητών τους, παρά το γεγονός ότι οι δικαστές θα 
πρέπει, τουλάχιστον στη θεωρία, να εξακριβώνουν αν οι ιδιοκτήτες τούς κακομεταχειρίζονται. Βέβαια, θα 
πρέπει να σημειωθεί πως ενίοτε οι δούλοι ευνοούνται από τις ποινικές διατάξεις του ισλαμικού νόμου, αφού 
για ορισμένα αδικήματα τούς επιβάλλεται μικρότερη ποινή από αυτήν που επιβάλλεται στους ελεύθερους. Βλ. 
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 127-129. 
858 M. A. Fay, Unveiling the Harem: Elite Women and the Paradox of Seclusion in Eighteenth-Century Cairo, 
Σίρακιουζ 2012, 80. Για αντίστοιχες περιπτώσεις στο παράδειγμα της Κρήτης, βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, 
τ. 1, 18, 80 και αλλού. 
859 Ό.π., τ. 2, 228-229. 
860 Ό.π., τ. 1, 303-304. 
861 Για την ισλαμική θεώρηση της δουλείας, βλ. Schacht, An Introduction to Islamic Law, 127-130· R. 
Brunschvig, “Abd”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, τ. 1, 25-29· Toledano, Slavery and Abolition, 6· 
J. E. Tucker, Women in Nineteenth-Century Egypt, Κέιμπριτζ 1985, 179. 
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Λαβινζερί στο Παρίσι το 1888, στον οποίον ο τελευταίος κατηγορούσε το ισλάμ για την 

δουλεία. Ο Σαφίκ, αν και παραδέχτηκε ότι το ισλάμ αναγνωρίζει τον θεσμό της δουλείας, 

υποστήριξε ότι ο ισλαμικός νόμος περιορίζει την έκταση της δουλείας, δεν εγκαταλείπει το 

δούλο ή την δούλα στην τύχη του, ενώ καταδίκασε την «δυτική δουλεία» ως σκληρότερη 

μορφή δουλείας από αυτή που κυριαρχεί στην Αίγυπτο.862 Από την πλευρά του, ο Αχμέτ 

Μιντχάτ, συγγραφέας, δημοσιογράφος και γόνος ο ίδιος Κιρκάσιας δούλας, αν και 

υποστηριχτής της κατάργησης της δουλείας, ισχυρίζεται ότι οι δούλες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία δεν προορίζονται παρά για οικιακές εργασίες, όπως αυτές που στην  Ευρώπη 

κάνουν οι «κυρίες των τιμών», ενώ, αν η γυναίκα του κυρίου τους πεθάνει από αρρώστια ή 

από γηρατειά, αυτός παίρνει μια δούλα ως παλλακίδα, χωρίς να υπάρχει διαφορά ανάμεσα 

σε αυτήν και τη νόμιμή του σύζυγο.863 Κατά τον Κλοτ Μπέι, οι μαύροι δούλοι έχουν 

συνήθως χειρότερη μοίρα από ό,τι οι λευκοί. Ο αρχίατρος της Αιγύπτου γράφει ότι οι 

συνθήκες των δούλων στη χώρα είναι πολύ καλές, ο ισλαμικός νόμος προστατεύει το δούλο 

από τον κύριό του, ενώ στο πλαίσιο των πατριαρχικών ηθών της Aνατολής η δουλεία 

αποκτάει έναν χαρακτήρα αντίθετο από αυτόν της Αμερικής. Οι δούλοι εδώ 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό και εντάσσονται στις οικογένειες των ιδιοκτητών τους: συχνά οι 

δούλοι αναφέρουν με περηφάνια σε ποιου μπέι τη δούλεψη βρίσκονται, ενώ δίνουν στον ιδιοκτήτη τους 

τον τίτλο του πατέρα.864 

 Η αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων στους δούλους από τον ισλαμικό νόμο 

φαίνεται ότι έπαιξε κάποιο ρόλο στις διαπιστώσεις για ηπιότερη δουλεία στον κόσμο του 

ισλάμ από ό,τι στην Αμερική. Παράλληλα, σε αντίθεση με το αμερικανικό παράδειγμα, η 

δουλεία στην Αίγυπτο ήταν περισσότερο οικιακή και σε πολύ μικρότερο βαθμό αγροτική. 

Η έλλειψη βαμβακιού στην Ευρώπη ωστόσο, που προκάλεσε ο αμερικανικός εμφύλιος 

πόλεμος, οδήγησε στην εμφάνιση φαινομένων εντατικοποιημένης αγροτικής δουλείας και 

στην Αίγυπτο, όπου κατά τη δεκαετία του 1860 μεταφέρονται δούλοι από το Σουδάν, 

προκειμένου να εργαστούν στις βαμβακοκαλλιέργειες.865 Το κατά πόσο οι δούλοι των 

καλλιεργειών αυτών είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης από εκείνους της αμερικανικής 

                                                             
862 A. Shafik, “L’esclavage au point de vue musulman”, Bulletin de la Société de Géographie d’Égypte, 5 (1892), 
429-443. 
863 İ. Parlatır, Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Άγκυρα 1992, 43. 
864 Clot-Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 1, 270-271. Με τις διαπιστώσεις αυτές φαίνεται ότι συμφωνεί και ο 
Μπάερ, που ισχυρίζεται ότι τα δεινά των δούλων στην Αίγυπτο είναι μικρότερα από αυτών στην αμερικανική 
ήπειρο. Βλ. Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, 166. Και κατά τον Τολεντάνο, η δουλεία στο 
οθωμανικό-ισλαμικό πλαίσιο ήταν ηπιότερη από ό,τι στο αντίστοιχο δυτικό, ενώ οι δούλοι των εύπορων 
νοικοκυριών συχνά ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από ό,τι οι φτωχοί ελεύθεροι. Βλ. Toledano, 
The Ottoman Slave Trade, 4. 
865 Κατά τον Μπάουρινγκ, μερικές δεκαετίες νωρίτερα η αγροτική απασχόληση των δούλων στις καλλιέργειες 
είχε κριθεί ασύμφορη οικονομικά σε σχέση με την εργασία των ντόπιων φελάχων. Βλ. Bowring, Report from 
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ηπείρου μένει να ερευνηθεί. Εξάλλου, ακόμα και οι, αναγνωρισμένες από τον ισλαμικό νόμο 

ως θεάρεστες πράξεις, απελευθερώσεις δούλων δεν μπορούν να αποτελέσουν δείκτες 

ηπιότερης μορφής δουλείας. Τέτοιες απελευθερώσεις μπορεί να γίνονται όταν ο δούλος 

αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας ή όταν δεν μπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντά του και ο 

ιδιοκτήτης του τον απελευθερώνει προκειμένου να μην επιβαρύνεται με τη σίτισή του ή άλλα 

έξοδα. Επιπλέον, αν και ο ισλαμικός νόμος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους δούλους, 

στην πράξη στο οθωμανικό παράδειγμα το χρώμα του δέρματος κατεξοχήν διαφοροποιεί 

τους ανθρώπους, ελεύθερους και μη, πολλώ δε μάλιστα τους δούλους. Επί αιώνες, τόσο ο 

κεντρικός οθωμανικός στρατιωτικός μηχανισμός όσο και το διοικητικό απαράτ της 

αυτοκρατορίας βασίζονταν στη στρατολόγηση και εκπαίδευση λευκών δούλων (kul) από 

περιοχές των Βαλκανίων και του Καυκάσου, ενώ η ίδια η Αίγυπτος επί αιώνες διοικούνταν 

από τους Μαμελούκους, γόνους λευκών δούλων επίσης από τον Καύκασο. Οι μαύροι 

δούλοι από την άλλη πλευρά προορίζονταν παραδοσιακά για την οικιακή και αγροτική 

δουλεία, ενώ μαύροι επιλέγονταν, ακριβώς λόγω χρώματος, για συγκεκριμένες θέσεις εντός 

του παλατιού, όπως αυτές των φυλάκων του σουλτανικού χαρεμιού με επικεφαλής τον «αγά 

των κοριτσιών» (kızlar ağası).866 

Ο Τολεντάνο κάνει κάποιες βασικές παρατηρήσεις αναφορικά με την 

κακομεταχείριση των δούλων, σύμφωνα με τις οποίες οι οικιακοί δούλοι τύχαιναν κατά 

κανόνα καλύτερης μεταχείρισης από τους υπόλοιπους, οι δούλοι κατώτερων κοινωνικά 

ιδιοκτητών ή όσοι βρίσκονταν σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές ήταν πιο 

πιθανό να πέσουν θύματα άσχημων συνθηκών και, τέλος, οι μαύροι δούλοι και οι γυναίκες 

ήταν περισσότερο ευάλωτοι σε κακομεταχείριση από ό,τι οι λευκοί και οι άνδρες.867 Κατά 

τον 19ο αιώνα η λευκή δουλεία στην Αίγυπτο αποδεσμεύεται από τον στρατιωτικό 

χαρακτήρα που είχε στα χρόνια των Μαμελούκων και ο δούλος ή η δούλα προορίζεται είτε, 

ως επί το πλείστον, για εργασία σε σπίτια και εργαστήρια είτε για τα χαρέμια και τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση. Αντίθετα, από τους μαύρους, οι άνδρες χρησιμοποιούνται ως 

στρατιωτικοί δούλοι στη χώρα από το 1820 μέχρι και τα χρόνια του χεδίβη Ισμαΐλ (1863-

1879), ενώ οι γυναίκες προορίζονται για οικιακή δουλεία.868 Η συμμετοχή των 

στρατιωτικών δυνάμεων του Μεχμέτ Αλί στις εκστρατείες στο Μοριά, το Μεσολόγγι και τα 

                                                                                                                                                                               
Egypt and Candia, 89. 
866 Από τα τέλη του 16ου αιώνα και μετά ο αρχιευνούχος του παλατιού προερχόταν αποκλειστικά από τους 
μαύρους δούλους της υποσαχάριας Αφρικής. Ορισμένοι εκ των μαύρων δούλων από το Σουδάν 
ευνουχίζονταν στην Αίγυπτο και πωλούνταν σε νοικοκυριά οθωμανών πασάδων, ενώ πολλοί από αυτούς 
προσφέρονταν ως δώρο στο παλάτι. Βλ. J. Hathaway, “Egypt in the Seventeenth Century”, στο The 
Cambridge History of Egypt, τ. 2, επιμ. M. W. Daly, Κέιμπριτζ 1998, 53-54. 
867 E. Toledano, As if Silent and Absent: Bonds of Enslavement in the Islamic Middle East, Νιου Χέιβεν 2007, 13. 
868 Toledano, Slavery and Abolition, 56-57. 
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νησιά έχουν φέρει χιλιάδες λευκούς δούλους-αιχμάλωτους (esir-esire)869 στην Αίγυπτο, οι 

οποίοι εξαρχής λόγω χρώματος τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης, αφού τις περισσότερες 

φορές τους ενέτασσαν τελικά οι ιδιοκτήτες στις οικογένειές τους. Ακολουθώντας τον 

Τολεντάνο, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια να αναλυθεί το γεγονός της ένταξης των δούλων της 

Επανάστασης στις οικογένειες των ιδιοκτητών τους, ενώ παράλληλα θα καταδειχτεί ότι και 

στην περίπτωση της Κρήτης η θέση των μαύρων δούλων φαίνεται να είναι χειρότερη από 

αυτή των λευκών δούλων στην Αίγυπτο και αλλού. 

 

II. Η υποδούλωση των λευκών δούλων της Επανάστασης 

 

Οι πληροφορίες για τον αριθμό των δούλων που μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο από περιοχές 

όπου επικρατούσε ο αναβρασμός της Ελληνικής Επανάστασης, είναι συγκεχυμένες. Οι 

λευκές δούλες έχουν τριπλάσια έως δεκαπλάσια τιμή από αυτές της Αβησσυνίας γράφει ο Λέιν, που 

βρέθηκε στην Αίγυπτο την περίοδο 1833-1835, και συνεχίζει: Οι περισσότερες λευκές δούλες 

στην Αίγυπτο είναι Ελληνίδες. Μεγάλος αριθμός από αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους 

αιχμαλωτίστηκε από τον αιγυπτιακό στρατό υπό τις διαταγές του Ιμπραΐμ Πασά και πολλοί από αυτούς, 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά που μετά βίας περπατούσαν, στάλθηκαν στην Αίγυπτο για να πωληθούν.870 

Ο Μπάουρινγκ από την άλλη αναφέρεται μόνο σε μαύρους δούλους και δούλες: σύμφωνα 

με τον υπολογισμό του, το 1839 6.000 οίκοι στο Κάιρο, πόλη 250.000 κατοίκων, διαθέτουν 

κατά μέσο όρο δύο μαύρες γυναίκες δούλες, ενώ στον αριθμό αυτό προστίθενται και 2.000 

μαύροι άνδρες δούλοι διασκορπισμένοι στην πόλη, καθώς και 2.500 μαύροι, που υπηρετούν 

στο στρατό.871  Κατά τον Γκάμπριελ Μπάερ, ο αριθμός των δούλων που βρίσκονται στην 

Αίγυπτο κατά τη διετία 1838-1840 κυμαίνεται ανάμεσα στους 22.000 και 30.000, ανάμεσα 

στους οποίους 4.500-5.000 άνδρες αφρικανικής καταγωγής, 12.000-20.000 γυναίκες 

αφρικανικής καταγωγής, 2.300-4.000 λευκοί άνδρες και 3.000 λευκές γυναίκες. 

 Κατά τον Μπάερ, οι αιχμάλωτοι της Ελληνικής Επανάστασης αποτελούσαν μια 

ειδική κατηγορία δούλων. Το 1826 αριθμούσαν 3.000, στους οποίους προστέθηκαν 3.000 

μετά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου.872 Σύμφωνα με στοιχεία του τελωνείου Αλεξάνδρειας 

                                                             
869 Ο όρος esir-esire στα έγγραφα της εποχής είναι συνυφασμένος με την έννοια της λευκής δουλείας. Για τις 
δούλες, λευκές και μαύρες, συχνή είναι και η χρήση του όρου cariye. Ο όρος δούλος (köle) αναφέρεται στις 
περιπτώσεις που εξετάσαμε σε μαύρους δούλους. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι όροι bende (δούλος) 
και cariye (δούλη) χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στα οθωμανικά έγγραφα της εποχής από άνδρες και γυναίκες 
αντίστοιχα κατοίκους του νησιού, οι οποίοι απευθύνονται στα συμβούλια για κάποιο ζήτημα, αλληγορικά για 
να προσδιορίσουν τους εαυτούς τους ως πιστούς και ταπεινούς υπηκόους του κράτους και να δηλώσουν με τον 
τρόπο αυτό υποταγή προς το συμβούλιο. 
870 Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 195. 
871 Bowring, Report from Egypt and Candia, 10. 
872 Baer, Studies in the Social History of Modern Egypt, 162, 167. 
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όμως, ο αριθμός των ελλήνων δούλων, ενήλικων ανδρών και γυναικών και παιδιών ξεπερνάει 

κατά πολύ τις εκτιμήσεις του Μπάερ αγγίζοντας τους 8.000 με 9.000,873 ενώ το τοπικό 

Πατριαρχείο τους ανέβαζε στους 15.000.874 Ο άγγλος ναύαρχος Κόντρινγκτον θεωρεί πως 

από τις απαρχές της εμπλοκής του στρατού του πασά στα ελληνικά πράγματα 15.000-

20.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο ως δούλοι, ενώ η όλη διαδικασία της 

διακίνησης αυτών των ανθρώπων βρίσκεται στα χέρια κοινών δουλεμπόρων.875 Αν και οι 

περισσότεροι έλληνες δούλοι στην Αίγυπτο φαίνεται να προέρχονται από το Μεσολόγγι και 

την Πελοπόννησο, αρκετά μεγάλος ήταν ο αριθμός όσων μεταφέρθηκαν σε σκλαβοπάζαρα 

και από την Κρήτη. Από τον Κώδικα των Θυσιών, όπου είναι καταγεγραμμένα τα ονόματα 

και οι περιουσίες θυμάτων της Επανάστασης στις επαρχίες του ανατολικού μισού της 

Κρήτης, προκύπτει ένας αριθμός περισσότερων από 300 ανθρώπων876 οι οποίοι φέρονται 

ως αιχμάλωτοι (esir-e) ή δούλες (cariye), δηλαδή περίπου 1,5-2% του μέγιστου αριθμού που 

δίνουν οι πηγές που παραθέσαμε παραπάνω ή 5% του συνολικού αριθμού των δούλων που 

υπολογίζει ο Μπάερ. Πάντως μπορούμε να θεωρήσουμε με αρκετά μεγάλη ασφάλεια πως ο 

πραγματικός αριθμός των δούλων από την Κρήτη είναι μεγαλύτερος, αφού κατάστιχα όπως 

ο Κώδικας των Θυσιών δεν συντάχτηκαν προκειμένου να καταγραφούν οι δούλοι ή οι 

νεκροί, παρά μόνο για να σημειώνουν οι αρχές την τύχη όσων εκ των επαναστατών διέθεταν 

περιουσία καθώς και την ίδια την περιουσία τους. Επιπλέον, στα κατάστιχα αυτά 

σημειώνονταν μόνο οι κληρονόμοι των θυμάτων και των φυγάδων, χωρίς να αναγράφεται, 

όπως θα δούμε παρακάτω, ο συνολικός αριθμός των παιδιών κάθε κατόχου περιουσίας, τα 

οποία πιθανόν να είναι δούλοι. Στον αντίστοιχο κώδικα για τις περιοχές του Ρεθύμνου σε 

σύνολο περισσοτέρων από 200 καταγεγραμμένων ανθρώπων συναντάμε 40 περίπου 

αναφορές σε αιχμαλωσία, στις περισσότερες από τις οποίες πρόκειται για γυναίκα (mersume 

esire ή kızı esire ή karısı esire ή σπανιότερα oğlu esir), ενώ και στο κατάστιχο αυτό υπάρχουν 

αναφορές σε αιχμαλωσία παιδιών, χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός τους (evladları/kızları 

esir).877 Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση του ακριβούς αριθμού των δούλων της Κρήτης 

και των άλλων περιοχών στην Αίγυπτο και αλλού είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. 

                                                             
873 Για 10.000 ανθρώπους αυτού του δύστυχου έθνους, που βρίσκονται δούλοι στην Αίγυπτο παρά τις 
προσπάθειες Ευρωπαίων για την απελευθέρωσή τους κάνει λόγο και ο James Augustus St, John, που 
επισκέφτηκε την Αίγυπτο το 1832. Βλ. St. John, Egypt and Mohammed Ali, τ. 2, 323. 
874 Χ. Χατζηιωσήφ, «Από τη δουλεία στη μισθωτή εργασία», στο Τα Βαλκάνια: εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. 
Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, επιμ. Α. Λυμπεράτος, Ηράκλειο 2014, 69. 
875 Despatches, Correspondence, and Memoranda, 13. 
876 Β. Δημητριάδης και Δ. Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών: ονόματα και δημευμένες περιουσίες των χριστιανών 
αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1821, Ηράκλειο 2003. 
877 B.Ο.A./Maliye Nezareti/ML.VRD.TMT.d.16198. 
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Σε κάποιες εξαιρετικές, καθώς φαίνεται, περιπτώσεις, ολόκληρος σχεδόν ο 

γυναικείος πληθυσμός χωριών πουλήθηκε στα σκλαβοπάζαρα του Καΐρου και της 

Αλεξάνδρειας. Από πληροφορίες που συνέλεξε ο Πάσλεϊ κατά την παραμονή του στην 

Κρήτη αναφέρει ότι λίγες γυναίκες από το χωριό Ρογδιά της επαρχίας Μαλεβιζίου 

κατόρθωσαν να γλιτώσουν από τη διαδικασία αυτή. Οι γυναίκες αυτές μεταφέρονταν κατά 

τη διάρκεια της Επανάστασης σε ομάδες των πέντε, δέκα ή είκοσι ατόμων στο Ηράκλειο, με 

τελικό προορισμό ως επί το πλείστον την Αλεξάνδρεια.878 

 Η Αίγυπτος δεν ήταν ο αποκλειστικός προορισμός των δούλων της Κρήτης, καθώς 

μετά την αιχμαλωσία τους οι δούλες μεταφέρονταν στα σκλαβοπάζαρα και ακολουθούσαν 

τον αγοραστή τους. Το 1831 ένας πατέρας από την Κρήτη απευθύνεται στον βασιλιά της 

Ελλάδας, προκειμένου να του χορηγηθεί βοήθεια, αφού κατόρθωσε και απελευθέρωσε τα 

τέσσερα ανήλικα τέκνα του, που πουλήθηκαν ένθεν κακείθεν σε διάφορα μέρη της Αιγύπτου 

και της υπόλοιπης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τρία κορίτσια από την περιοχή του 

Μιραμπέλου ηλικίας 27, 16 και 16 ετών το έτος 1831, τα οποία αιχμαλωτίστηκαν σε σπηλιά 

της περιοχής, ενδεχομένως στην προσπάθειά τους να κρυφτούν και να αποφύγουν την 

υποδούλωσή τους, εντοπίστηκαν σε περιοχή της Καβάλας υπό την εξουσία κάποιου Χατζί 

Ρεσίμ.879 Μία εξ αυτών ήταν κόρη κάποιου Σταυράκη Ραφαήλη, όνομα που συναντούμε 

στον Κώδικα των Θυσιών στο χωριό Βουλισμένη του ναχιγιέ Μιραμπέλου. Ο Ραφαήλης 

φέρεται νεκρός και η περιουσία του φέρεται να κληρονομείται από τον γιο του. Το 

συγκεκριμένο κορίτσι αναζητείται από τον αδελφό της Νικόλαο Ραφαήλη, ενώ στο 

κατάστιχο δεν γίνεται λόγος για άλλα παιδιά του Σταυράκη. Μία άλλη εκ των τριών δουλών 

αναζητείται από τον αδελφό της Γεώργιο Γραφανό και φέρεται ως κόρη κάποιου Μανώλη 

Γραφανού.880 Από άλλο έγγραφο της ίδια περιόδου πληροφορούμαστε ότι τα κορίτσια από 

τον ναχιγιέ Μιραμπέλου που κρατούνται από τον Χατζί Ρεσίμ στο Πράβι (Ελευθερούπολη), 

είναι εν τέλει τουλάχιστον δέκα και αναζητούνται από τους συγγενείς τους, έπειτα από 

                                                             
878 Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 259. 
879 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις Κρήτην, Αίτημα Βασίλειου Τζαγκαρόλια προς τον βασιλιά, 
19 Μαΐου 1831. Πληροφορίες για δούλες από την Κρήτη, οι οποίες βρίσκονται στην Αίγυπτο έρχονται και 
μέσα από έναν κατάλογο 120 δούλων από τα χωριά Γαστούνη, Κρέστενα και Βαρθολομιό. Σύμφωνα με το 
έγγραφο αυτό, 12 γυναίκες από την Κρήτη βρίσκονται στο κονάκι του Μουσταφά Πασά, 23 στο κονάκι του 
Μπέη, ενώ υπάρχουν και άλλες σε άλλα κονάκια, η πατρίδα των οποίων παραμένει για τους συντάκτες του 
εγγράφου άγνωστη. Βλ. Α.Υ.Ε., Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας, φάκ. Κατάλογοι Ελλήνων αιχμαλώτων (και 
ενέργειαι προς απελευθέρωσιν αυτών) και σχετική αλληλογραφία, Ονομαστικός κατάλογος των εις Αλεξάνδρειαν 
και Αίγυπτον ευρισκομένων Ελλήνων, [1828]. 
880 Στις καταγραφές των ονομάτων του ίδιου χωριού με τον Σταυράκη Ραφαήλη, υπάρχει το όνομα Γεώργιος 
Γραμμένος. Ενδεχομένως να πρόκειται για το όνομα του Γεώργιου Γραφανού, καταγεγραμμένο έτσι εκ 
παραδρομής. Ούτε στην περίπτωση αυτή αναγράφεται άλλο παιδί, εκτός από έναν γιο. Το τρίτο κορίτσι που 
τυγχάνει δούλα στην Καβάλα, είναι, σύμφωνα με την έκκληση των συγγενών του, κόρη του Γεωργίου 
Σκουληκάρη. Το όνομα αυτό δεν υπάρχει στον Κώδικα των Θυσιών. Το πλησιέστερο ηχητικά είναι το όνομα 
«Γεώργιος Σκουριάς». Βλ. Δημητριάδης και Δασκάλου, Ο Κώδικας των Θυσιών, 207.  
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γράμμα που έλαβαν από κάποια από τα κορίτσια αυτά, τα οποία ζητούν την απελευθέρωσή 

τους.881 

 Η υποδούλωση παιδιών ήταν συνηθισμένη τακτική. Μετά από ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα οι δούλοι εξισλαμίζονταν, ενώ σταδιακά πολλοί έχαναν τους γλωσσικούς και 

συγγενικούς δεσμούς τους με την προηγούμενη ζωή τους. Είναι λογικό πως όσο μικρότερη 

ήταν η ηλικία του παιδιού που υποδουλωνόταν και μεταφερόταν σε ένα νέο περιβάλλον, 

τόσο ευκολότερη ήταν η αποκοπή του από τις μνήμες και το περιβάλλον του παρελθόντος. 

Στην ονομαστική κατάσταση των δούλων του αιγυπτιακού στρατού κατά την αποχώρησή 

του από την Πελοπόννησο την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1828, που συντάχθηκε 

από το βρετανικό στρατό, περιέχονται τα ονόματα 400 περίπου Ελλήνων αρκετοί από τους 

οποίους είχαν μαζί και παιδιά, χωρίς πάντοτε να διευκρινίζεται αν πρόκειται για παιδιά που 

υποδουλώθηκαν μαζί με τους ίδιους ή αν είναι παιδιά που απέκτησαν στα νέα τους 

περιβάλλοντα. Οι άνθρωποι αυτοί κατάγονταν ως επί το πλείστον από την Κρήτη και την 

Πελοπόννησο, ενώ οι περισσότεροι έφεραν μουσουλμανικά ονόματα. Οι αρχές επιχείρησαν 

να εξακριβώσουν ποιοι από τους δούλος αυτούς επιθυμούν να μείνουν και ποιοι να 

επιβιβαστούν στα πλοία μαζί με τους αφέντες τους (their master). Από τους 250 ενήλικες ένας 

άνδρας και 11 γυναίκες δήλωσαν ότι θέλουν να μείνουν, ανάμεσα στις οποίες και μια 

γυναίκα από περιοχή του Ηρακλείου, που μαζί της είχε και την τρίχρονη κόρη της Φατιμά, 

την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της δουλείας της με κάποιον Αιγύπτιο και την οποία 

δήλωσε ότι επιθυμεί να την πάρει ο πατέρας της στην Αίγυπτο. Οι υπόλοιποι ενήλικες, αφού 

για τους 150 περίπου ανήλικους δεν υπάρχει παρόμοια σημείωση για τις προθέσεις τους, 

δήλωσαν ότι επιθυμούν να ακολουθήσουν τον αφέντη τους στην Αίγυπτο.882 Η υποδούλωση 

σε μικρή ηλικία883 ερμηνεύει σε έναν βαθμό την άρνηση της προηγούμενης ζωής του 

δούλου, για αυτό και αποτελούσε συνηθισμένη πρακτική της εποχής.884 Από την άλλη 

                                                             
881 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις Κρήτην, Αίτημα Νικολάου Ραφαήλη και Γεωργίου 
Γραφανού, 14 Φεβρουαρίου 1831. 
882 Α.Υ.Ε., Αρχείο Κεντρικής Υπηρεσίας, φάκ. Κατάλογοι Ελλήνων αιχμαλώτων (και ενέργειαι προς 
απελευθέρωσιν αυτών) και σχετική αλληλογραφία, A list of Greeks found with the Egyptian Army during its 
embarkation at Navarino, between the 10th of September and the 3rd of October, 15 Οκτωβρίου 1828. 
883 Η υποδούλωση αιχμαλώτων, όπως είναι αυτονόητο, δεν αποτελούσε πρακτική μόνο των μουσουλμάνων. 
Παρόμοια περιστατικά αφορούν εκχριστιανισμένους δούλους των χριστιανών επαναστατών του 1821. Το 
1831 ένας μουσουλμάνος από την Αθήνα αναγνωρίζει τυχαία στην Αίγινα την δωδεκάχρονη κόρη του, η 
οποία είχε απαχθεί σε βρεφική ηλικία κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και η οποία πλέον φέρεται να 
προτιμούσε μάλλον τον θάνατον παρά το να αλλάξει στάσιν και θρησκείαν. Την ίδια άρνηση να ακολουθήσει τους 
απεσταλμένους των φυσικών της γονέων επέδειξε το 1831 και η 20χρονη εκχριστιανισμένη Βασιλική, πρώην 
Πεμπέ Αλί, από το Καστέλι Χανίων, που είχε καταστεί δούλα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και ζούσε 
ήδη με το σύζυγό της στο Άργος· Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ, φάκ. Τούρκοι αιχμάλωτοι Ελλήνων, Ελληνική Επιτροπή 
Αττικής και Εύβοιας, 20 Ιανουαρίου 1831. 
884 Από ονομαστική κατάσταση δεκατεσσάρων δούλων του αιγυπτιακού στόλου το 1828 από το νησί 
Κάλαμος, οι 12 είναι αγόρια και κορίτσια ηλικίας από τεσσάρων έως 18 ετών. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. 



269 

 

πλευρά, το κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς που είχε κάποιος πριν καταστεί δούλος, 

καθώς και οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που συναντούσε, καθόριζαν σε ένα 

μεγάλο μέρος τον βαθμό σύνδεσης του ατόμου αυτού με το παρελθόν του ως ελεύθερος 

άνθρωπος. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ακολουθώντας την πορεία των δούλων προς την 

απελευθέρωση και την επιστροφή στις γενέτειρές τους, η διαδικασία μετάβασης και 

προσαρμογής στις «πατρογονικές» εστίες μόνο εύκολη ή ομαλή δεν ήταν.885 

Η πλειονότητα των ανθρώπων που πωλούνταν ως δούλοι την περίοδο αυτή ήταν 

γυναίκες και κορίτσια, τα οποία προορίζονταν είτε για εργασία στα σπίτια και τα μαγαζιά 

των ιδιοκτητών τους είτε για παλλακίδες στα χαρέμια εύπορων μελών της διοίκησης.886 Οι 

γυναίκες που φέρονται ως αιχμάλωτες, κυριαρχούν, όπως είδαμε, και στους λεγόμενους 

Κώδικες των Θυσιών της Κρήτης. Η αιχμαλωσία κατά τις εκστρατείες και το πέρασμα 

χιλιάδων γυναικών σε καθεστώς δουλείας προσφέρει στις μεσαίες και πιο εύπορες τάξεις της 

οθωμανικής κοινωνίας μια μεγάλη δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού, αλλά και την 

ευκαιρία να αναδείξει συμβολικά το στάτους της με την απόκτηση μιας λευκής δούλας. Από 

τις περιοχές όπου δρα ο στρατός του Μεχμέτ Αλί, οι δούλες μεταφέρονται με πλοία στην 

Αλεξάνδρεια και από εκεί στα σκλαβοπάζαρα του Καΐρου. Από την άλλη, οι γυναίκες από 

τη Χίο και τα Ψαρά φαίνεται ότι πωλούνται ως δούλες ως επί το πλείστον στα κοντινά, 

απέναντι παράλια και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί μπορούν να μεταφερθούν άνετα, 

γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος, χωρίς να ταλαιπωρηθεί το σώμα και η εν 

γένει υγεία τους και κατά συνέπεια χωρίς να επηρεαστεί η τιμή τους. Οι περισσότερες 

περιπτώσεις δούλων της Χίου και των Ψαρών που εντοπίστηκαν στα αρχεία κατά την 

παρούσα έρευνα, πωλήθηκαν σε μέλη της διοίκησης και εμπόρους στην Κωνσταντινούπολη, 

τη Σμύρνη, την Προύσα, την Καλλίπολη και σε άλλες παράκτιες ή γειτονικές σε αυτά τα 

αστικά κέντρα περιοχές, όπως τη Μπορνόβα, τη Μάνισα, τη Λέσβο, την ίδια τη Χίο, το 

Κιρκαγάτς, την Πέργαμο, το Αϊδίνι (Γκιουζέλ Χισάρ), την Αττάλεια, τη Φώκαια. Λιγότερες 

                                                                                                                                                                               
Κατάλογοι Ελλήνων αιχμαλώτων (και ενέργειαι προς απελευθέρωσιν αυτών) και σχετική αλληλογραφία· List of 
individuals who were taken from the island of Kalamos on the 8th September 1828. 
885 Σε πολλές περιπτώσεις γονείς των οποίων τα παιδιά υποδουλώθηκαν, τα αναζητούν, αρνούμενοι να 
αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα που αυτά βιώνουν. Τον Ιούνιο του 1843 ο έλληνας πρόξενος στη Σμύρνη 
αποστέλλει επιστολή προς τις ελληνικές αρχές σύμφωνα με την οποία μια μητέρα επιχειρούσε να φέρει κοντά 
της την κόρη της με διάφορα τεχνάσματα. Σύμφωνα με την επιστολή, η κόρη της, πλέον από τας φανατικάς 
Οθωμανίδας, ζούσε στην πόλη Κιρκαγάτς με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά μην έχοντας καμία 
πρόθεση να επιστρέψει στη Χίο, από όπου καταγόταν, ενώ η μητέρα της, αρνούμενη να αποδεχτεί τη νέα 
κατάσταση, θέλησε να ξεγελάσει το ζευγάρι προφασιζόμενη ότι τους καλεί στη Χίο προκειμένου η κόρη να 
λάβει τα δικαιώματά της επί της κληρονομιάς της. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ, φάκ. Περί απελευθερώσεως 
αιχμαλώτων, Αναφορά Έλληνα υποπρόξενου, 4 Απριλίου 1843. 
886 Σε έναν ονομαστικό κατάλογο 449 κατοίκων των νησιών Χίου και Ψαρών που πωλήθηκαν ως δούλοι κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1820 ο αριθμός των αγοριών και των νεαρών ανδρών δεν ξεπερνάει τους 150. 
Οι δούλες των νησιών αυτών είναι ως επί το πλείστον γυναίκες ηλικίας από δεκατριών έως 50 ετών, με μέσο 
όρο ηλικίας τα 24 περίπου χρόνια. Βλ. Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ.295 «Χιακά, 
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γυναίκες από τα νησιά αυτά φέρονται δούλες σε πιο μακρινές περιοχές, για την μετάβαση 

στις οποίες χρειάζεται επίπονο, πολυήμερο και πολλές φορές επικίνδυνο θαλάσσιο ταξίδι. 

Πρόκειται για μέρη όπως η Αλεξάνδρεια, η Τύνιδα, το Χαλέπι και το Αλγέρι (Αλιτζέρι). Η 

πορεία των ιστιοφόρων πλοίων που μεταφέρουν δούλους εξαρτάται καθοριστικά από την 

φορά και τη δύναμη των ανέμων, ενώ ο περιορισμένος τους χώρος επιβάλλει την 

προσέγγιση ενδιάμεσων σταθμών για ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και πόσιμο νερό.887 

 Όσο για τις δούλες του Μεσολογγίου, φαίνεται ότι ακολουθούν δύο κατευθύνσεις: 

προς βορρά και τα χαρέμια των μπέηδων της Αλβανίας, όσες ενδεχομένως απήχθησαν από 

τα αλβανικά στρατεύματα κατά την πολιορκία, και προς νότο, με προορισμό τα εύπορα 

νοικοκυριά της Αιγύπτου και τα χαρέμια της ελίτ της χώρας. Έτσι, μεγάλος αριθμός δούλων 

από το Μεσολόγγι συναντάται στα αρχεία της εποχής στην Αίγυπτο, αλλά και σε πόλεις και 

χωριά αλβανών μπέηδων, όπως το Αργυρόκαστρο, το Μοναστήρι (Μπίτολα ή Μπιτόλια), η 

Πρέβεζα, η Άρτα, τα Ιωάννινα, η Κόνιτσα, η Παραμυθιά, το Δέλβινο, η Πρεμετή, το 

Λιμπόχοβο, το Πρίλεπ, το Μαρταλλόζι. Άλλες περιοχές, στις οποίες φέρονται να έχουν 

μεταφερθεί δούλοι του Μεσολογγίου είναι η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Καβάλα, η 

Κωνσταντινούπολη, οι Σέρρες, η Σόφια, ενώ αρκετές φορές συναντάμε αναφορές δούλων 

του Μεσολογγίου στην Κρήτη, όπου βρέθηκαν ενδεχομένως ακολουθώντας τους αλβανούς 

ιδιοκτήτες τους.  

 Οι αιχμάλωτες της Κρήτης μεταφέρονται ως επί το πλείστον στην Αίγυπτο προς 

πώληση. Η εγγύτητα του νησιού στα παράλια της Αιγύπτου και η καταστολή της 

επανάστασης στο νησί από τον στρατό του Μεχμέτ Αλί καθιστούν την Κρήτη ιδανική πηγή 

λευκών δούλων. Οι δούλοι αυτοί μεταφέρονται αρχικά με πλοία στην Αλεξάνδρεια και από 

εκεί στο Κάιρο για να πωληθούν στα εύπορα νοικοκυριά. Η έλλειψη ενδιάμεσων σταθμών 

στο θαλάσσιο ταξίδι το κάνει ασφαλές για το πολύτιμο φορτίο. Μετά την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους τέτοιοι ενδιάμεσοι σταθμοί στο υπόλοιπο Αιγαίο μπορούσαν να 

αποβούν μοιραίοι για τα κέρδη των δουλεμπόρων, αφού οι δούλοι θα μπορούσαν να 

αναζητήσουν άσυλο σε κάποιο ελληνικό νησί.888 Ο δρόμος για το σκλαβοπάζαρο θα πρέπει 

                                                                                                                                                                               
Ερμουπολιτικά», 1835-1842, Κατάλογος χριστιανών αιχμαλώτων (από το Δημοτικό Αρχείο Ερμουπόλεως) 1837. 
887 Toledano, The Ottoman Slave Trade, 33, 39. 
888 Τον Οκτώβριο του 1829 ο Επίτροπος των Βορείων Κυκλάδων απευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση, 
όταν παίρνει πληροφορίες ότι σε πλοίο που μεταφέρει αλβανικά στρατεύματα και κατευθύνεται προς την 
Καβάλα επιβαίνουν δούλοι και εξισλαμισμένα παιδιά από τη Χίο. Σύμφωνα με το έγγραφο, το πλοίο 
καταφτάνει στην Ερμούπολη από εναντίον άνεμον και συνοδεύεται ως τη Θάσο από ελληνικό στρατιωτικό 
πλοίο, αφού το πλήρωμά του δεν είχε καμία διάθεση να αποβιβαστεί σε ελληνικό έδαφος, θέτοντας σε κίνδυνο 
το πολύτιμο φορτίο. Βέβαια, το θέμα εδώ δεν έχει να κάνει τόσο με το γεγονός ότι στην Ελλάδα η δουλεία 
ήταν παράνομη όσο με το ότι το πλοίο μετέφερε συμπατριώτες από τη Χίο. Πιθανόν, το ίδιο πλοίο να 
περνούσε ανενόχλητο αν μετέφερε αφρικανούς δούλους. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ, φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες 
εις διάφορα μέρη, Αναφορά Επιτρόπου Ερμούπολης. Καμία παρέμβαση δεν φαίνεται να γίνεται στα 
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να είναι όσο γίνεται πιο σύντομος, προκειμένου να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και τα κέρδη 

να είναι εξασφαλισμένα και κατά το δυνατό μεγαλύτερα. 

 

III. Το προφίλ των ιδιοκτητών 

 

Οι πληροφορίες για την πορεία των δούλων από τις επαναστατημένες εστίες τους στην 

κατοχή των ιδιοκτητών τους είναι λίγες. Αρχικά πωλούνταν σε δουλεμπόρους (γεσιρτζί)889 

στα παζάρια των μεγάλων αστικών κέντρων για να μεταπωληθούν αργότερα σε διάφορα 

μέρη της αυτοκρατορίας.890 Στο Ημερολόγιο αιχμαλώτων του πρόξενου της Ελλάδας στην 

Αλεξάνδρεια Μιχάλη Τοσίτσα, όπου αναφέρονται ενέργειές του για την απελευθέρωση 

αιχμαλώτων, καταγράφονται περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται στην κατοχή των γεσιρτζί 

Χατζί Σαλέχ και Αμπτουρραχμάν στο παζάρι του Χαν ελ Χαλίλι στο Κάιρο, αλλά και μιας 

γυναίκας στα χέρια του γεσιρτζί Καρά Ισμαΐλ Τζαφέρ.891 Δεν είναι σαφές αν οι δούλοι αυτοί 

βρίσκονταν στην κατοχή των δουλέμπορων ως υπηρέτες ή αποτελούσαν την προς πώληση 

πραμάτεια τους στις αγορές. Αν και η δυνατότητα αγοράς ενός λευκού κοριτσιού ή αγοριού 

φαίνεται ότι προϋποθέτει τις περισσότερες φορές οικονομική επιφάνεια και κοινωνικό 

κύρος, τέτοιους δούλους κατείχαν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις, 

όπως ήδη έχουμε αναφέρει, κατοχής δούλων από μη μουσουλμάνους, που ωστόσο έχουν 

                                                                                                                                                                               
δουλεμπορικά πλοία και οι όποιες ενέργειες προς απελευθέρωση δούλων προέρχονται μάλλον από κάποια 
θαρραλέα πρωτοβουλία των ίδιων. Το 1845 ο γεσιρτζί Σουλεϊμάν Αγά αγόρασε στην Κωνσταντινούπολη επτά 
γυναίκες που είχαν απαχθεί από την Κιρκασία και επιχείρησε να τις μεταφέρει με πλοίο στην Αίγυπτο για να 
τις μεταπωλήσει. Κατά την κάθαρση του πλοίου στην Ερμούπολη δύο από τις γυναίκες, η 20χρονη 
Φελεκνάσι και η 19χρονη Σεμσιμάρι, το έσκασαν και απευθύνθηκαν στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τη 
συνδρομή τους, προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες λέγοντας πως είναι δούλες, κατηγορώντας επιπλέον τον 
συνοδό τους ότι τους κατακρατεί παράνομα κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, όπως παπούτσια, κάλτσες, 
εσώρουχα και άλλα ενδύματα. Λίγες μέρες αργότερα κατάφερε να δραπετεύσει από το πλοίο και ένα μικρό 
κορίτσι, η Πεμπέ. Εν τέλει οι αρχές απεφάνθησαν ότι οι προς δουλείαν υπαγόμενοι ελεύθεροι καθίστανται άμα το 
της Ελλάδος έδαφος πατήσωσι και έτσι οι τρεις γυναίκες κερδίζουν την ελευθερία τους. Οι υπόλοιπες, λιγότερο 
θαρραλέες, γυναίκες, παραμένουν προφανέστατα στο πλοίο. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως 
των αιχμαλώτων, Αναφορά Αστυνομίας Ερμούπολης[όχι Ερμουπόλεως;] 18 Απριλίου 1845. 
889 Ο όρος yesirci-yasirjiyya στα οθωμανικά και τα αραβικά, αντίστοιχα, προέρχεται από την λέξη esir 
(αιχμάλωτος) και, σύμφωνα με τον Μπάερ, αποδίδει στα αραβικά τον όρο του εμπόρου λευκών δούλων, σε 
αντίθεση με τον όρο jallaba, που αποδίδει την έννοια του εμπόρου μαύρων. Bλ. Baer, Studies in the Social 
History of Modern Egypt, 173-174. 
890 Οι αναφορές σε δουλεμπόρους και μεσάζοντες στις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας 
(Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κάιρο) είναι αρκετές στα προξενικά αρχεία. Το 1829 ένα κορίτσι δέκα ετών 
βρίσκεται στην κατοχή ενός γεσιρτζί σε παζάρι του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. 
Αιχμάλωτοι διαφόρων περιοχών (Λειβαδιά, Μεγαρίδα, Μεσολόγγι), Αίτημα για χορήγηση βοήθειας, 27 
Ιανουαρίου 1830. Μια συνομήλική της φέρεται αιχμάλωτη του γεσιρτζί Χαλίλ στην Σμύρνη. Βλ. Α.Υ.Ε., 
Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις διάφορα μέρη, Αίτημα για χορήγηση βοήθειας, 2 Απριλίου 1829. Το 
1845 μια ομάδα γυναικών από την Κιρκασία αναφέρουν στις αρχές της Ερμούπολης ότι απήχθησαν βιαίως 
από τις πατρίδες τους και μεταφέρθηκαν στον γεσιρτζί Σουλεϊμάν Αγά στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος τις 
μετέφερε στην Αίγυπτο, προκειμένου να τις μεταπωλήσει. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως 
των αιχμαλώτων, Αναφορά Αστυνομίας Ερμούπολης, 18 Απριλίου 1845. 
891 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, 
Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Ημερολόγιο Μ. Τοσίτσα, 29 Μαΐου 1834. 
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είτε την οικονομική επιφάνεια είτε τη θέση στη διοίκηση για κάτι τέτοιο.892 Εξάλλου, όπως 

είδαμε, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης στην Κρήτη και αλλού υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες οι χριστιανοί παίρνουν δούλες και δούλους από τον μουσουλμανικό 

πληθυσμό.893 

 Οι ιδιοκτήτες των δούλων αυτών είτε ανήκαν στη συνδεόμενη με το κράτος ελίτ της 

Αιγύπτου, όπως, για παράδειγμα, των τουρκόφωνων πασάδων, των ανώτερων κρατικών 

λειτουργών, των ανθρώπων κοντά στο περιβάλλον του Μεχμέτ Αλί και των ανώτερων 

στρατιωτικών, είτε ανήκαν σε μεσαίες τάξεις εμπόρων και τεχνιτών. Ο Μπάερ διακρίνει 

ανάμεσα στους ιδιοκτήτες δούλων στην Αίγυπτο του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, 

εμπόρους, τραπεζίτες, μαγαζάτορες, μυλωνάδες, θρησκευτικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς 

και γιατρούς. Ακόμα και κατεξοχήν μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών πληθυσμών, όπως 

βεδουίνοι ή ακόμα και φελάχοι, θέλησαν να αυξήσουν το κοινωνικό τους πρεστίζ και να 

έχουν στη διάθεσή τους φτηνά εργατικά χέρια όντας κάτοχοι δούλων, όποτε τους 

παρουσιάστηκε η ευκαιρία.894 

Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών λευκών δούλων από τις 

επαναστατημένες περιοχές είναι άνθρωποι -άνδρες και γυναίκες- του περιβάλλοντος του 

πασά, ανώτατοι αξιωματούχοι και κυρίως μέλη της τουρκόφωνης ελίτ της χώρας. Το 1831 

ένας νεαρός από το Μεσολόγγι βρίσκεται στην κυριότητα του τουτουντζούμπασι (tütüncübaşı) 

του Μεχμέτ Αλί στην πόλη Μανσούρα, ενώ για το ίδιο έτος υπάρχουν αναφορές για παιδιά 

τα οποία υπηρετούν ως δούλοι στην Αίγυπτο σε νοικοκυριά τούρκων προυχόντων.895 To 1833 

μια κοπέλα εντοπίζεται δούλα στον Μουράτ Αγά, έναν εξισλαμισμένο Ιταλό, που ήταν στην 

υπηρεσία του πασά.896 Παρά τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Ναβαρίνου, αλλά και τις 

διεθνείς πιέσεις, ο Μεχμέτ Αλί και οι άνθρωποί του δείχνουν μάλλον απρόθυμοι να 

                                                             
892 Στο Ημερολόγιο αιχμαλώτων του 1834 φέρεται ως κάτοχος δούλων ένας Αρμένιος, αλλά και ο Χάνα 
Μπάχρι, ένας χριστιανός που είχε αναλάβει την ίδια περίοδο καθήκοντα επικεφαλής όλων των οικονομικών 
υποθέσεων της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στη Συρία. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες, Ημερολόγιο 
Μ. Τοσίτσα, 29 Μαΐου 1834. Για τον Χάνα Μπάχρι. Βλ. Fahmy, All the Pasha's Men, 196. Ένας ακόμα 
Αρμένιος παρουσιάζεται ως κάτοχος δούλων σε κατάσταση απελεύθερων δούλων από την Κρήτη, το 
Μεσολόγγι και το Μοριά το 1836. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Απελευθέρωσις αιχμαλώτων, Αναφορά Μ. 
Τοσίτσα, 8 Ιουλίου 1836. Η πρακτική της κατοχής δούλων από μη μουσουλμάνους δεν ήταν άγνωστη ούτε 
στην Κρήτη την ίδια περίοδο, αφού στο ημερολόγιό του ο Κωνσταντίνος Κοζύρης, μέλος του Συμβουλίου 
Ηρακλείου, αναφέρει την παρουσία δούλου τον οποίο προμηθεύει με ρούχα και φέσι. Βλ. Παρλαμάς, «Το 
ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 340. 
893 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Τούρκοι αιχμάλωτοι Ελλήνων και Νεοφώτιστοι, Ομολογία νεοφώτιστης, 5 Νοεμβρίου 
1831. 
894 Κατά την έρευνα στα αρχεία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της περιόδου 1828-1860 ως 
ιδιοκτήτες δούλων από την Κρήτη, την Πελοπόννησο και το Μεσολόγγι έχουν απαντηθεί στις μεγάλες πόλεις 
της αυτοκρατορίας, εκτός από μέλη της κρατικής και κοινωνικής ελίτ, διάφοροι μαγαζάτορες, ιδιοκτήτες 
χαμάμ, φούρνων, καφετζήδες, ντελάληδες, ιμάμηδες, καδήδες, έμποροι και τεχνίτες. 
895 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις Μεσολόγγι, Έγγραφο Δημογεροντίας Μεσολογγίου, 7 
Μαΐου 1831. 
896  Ό.π., 242-243. 
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απελευθερώσουν τους δούλους τους. Η διαπίστωση αυτή συνιστά ακόμα ένα τεκμήριο για το 

ότι η περήφανη αναφορά περί απελευθέρωσης των δούλων στη Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε αποτελεί 

περισσότερο μια αόριστη διακήρυξη παρά ένα ουσιαστικό επίτευγμα που δηλώνει κάποιο 

νέο ή νεωτερικό πνεύμα. 

Το 1830 ο 24χρονος Ζαννής Αντωνίου Ευμορφόπουλος διατηρεί αλληλογραφία με 

τον πατέρα του από το παλάτι του Ιμπραΐμ Πασά στην Αλεξάνδρεια. Στις επιστολές του 

ισχυρίζεται ότι ο πασάς αρνείται να τον απελευθερώσει, ενώ του έχει απαγορευτεί και η 

έξοδος από το παλάτι, από το οποίο μπορεί να εξέλθει μόνο με τη συνοδεία ανδρών του 

πασά και άλλων αιχμαλώτων.897 Ο Ζαννής, μαζί με τον αδελφό του Θεόδωρο, έχουν και οι 

δύο εξισλαμιστεί και συνιστούν περιπτώσεις δούλων στους οποίους είχαν δοθεί αξιώματα, 

αφού ο πρώτος, πλέον με το όνομα Χουρούτ [sic] Εφέντι, ασκούσε χρέη διερμηνέα, 

μουτερτζίμ, του Σερασκέρη και ο δεύτερος, με το όνομα Χασάν Χουσεΐν Εφέντι, ασκούσε 

χρέη πρώτου γραμματέα στρατιωτικής μονάδας.898 Το ίδιο έτος κάποια παιδιά εντοπίζονται 

δούλοι του Μουχαρέμ Μπέι στην Αλεξάνδρεια.899 Πρόκειται πιθανόν για τον Μουχαρέμ 

Μπέι από την Καβάλα, ο οποίος παντρεύτηκε τη μεγαλύτερη κόρη του Μεχμέτ Αλί και 

διετέλεσε διοικητής στην Αλεξάνδρεια και εν συνεχεία γενικός διοικητής/ναύαρχος του 

στόλου του πεθερού του.900 Το 1834 μάλιστα, ένας ακόμα δούλος του Μουχαρέμ Μπέι, 

ύστερα από καβγά με άλλους δούλους του κονακιού, κατέφυγε εκ φόβου στο προξενείο της 

Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να ζητήσει βοήθεια, ωστόσο γρήγορα επανήλθε σε 

κατάσταση ψυχικής ηρεμίας και ζήτησε να επιστρέψει στον αφέντη του.901  

Το 1836 η κόρη του Μεχμέτ Αλί αναζητάει μια δούλα της από τη Χίο, που μετά 

από 15 χρόνια κατέφυγε στο προξενείο της Ελλάδας προκειμένου να αποκτήσει την 

ελευθερία της.902 Η νεαρή δούλα έφυγε από το παλάτι και βρήκε καταφύγιο στο χώρο της 

προξενικής κατοικίας στο Κάιρο. Η γυναίκα αρνιόταν επίμονα να εγκαταλείψει το χώρο του 

προξενείου, ενώ άμεσα έγινε γνωστή η έκκληση της κόρης του πασά να γυρίσει η νεαρή 

                                                             
897 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμάλωτοι εκ νήσων Αιγαίου, Κρήτης, Χίου, Ψαρών, Μ. Ασίας, Αίτημα για βοήθεια 
21 Απριλίου 1830. 
898 Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 296. 
899 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμάλωτοι εκ Μεσολογγίου, Αίτημα χορήγησης βοήθειας, 26 Οκτωβρίου 1830. 
900 K. Fahmy, Mehmed Ali: From Ottoman Governor to Ruler of Egypt, Οξφόρδη 2009, 41-42.  
901 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, 
Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Ημερολόγιο Μ. Τοσίτσα 1834. 
902 Συχνές είναι και οι αναφορές για γυναίκες ιδιοκτήτριες δούλων, οι οποίες συνδέονται με δεσμούς 
συγγένειας με πασάδες και άλλους αξιωματούχους. Το 1824 ένα κορίτσι δίδεται ως δώρο στην κόρη του Βελί 
Πασά της Λάρισας Σαϊντέ Χανούμ, ενώ άλλες σε κόρες άλλων αξιωματούχων, αλλά και εμπόρων. Βλ. Α.Υ.Ε., 
Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, Κάσσον, 
Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Αίτημα για χορήγηση βοήθειας, 13 Σεπτεμβρίου 1834. Το 1837 άλλα 
κορίτσια φέρονται ως δούλες αραπισσών, ενώ οι αναφορές προς το ελληνικό κράτος συνεχίζονται έως το 1845. 
Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως Ελλήνων αιχμαλώτων, Αίτημα για χορήγηση βοήθειας, 21 
Αυγούστου 1837. 
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δούλα πίσω, αφού και αυτή και ο πατέρας της «την αγαπούσαν πολύ», καθώς είχε ωραία 

φωνή και έπαιζε τέλειο μαντολίνο. Ο πρόξενος στο Κάιρο αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει 

την νεαρή γυναίκα, παρά τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από ανθρώπους του πασά, αλλά 

και τις διαβεβαιώσεις ότι, αν γυρίσει στο παλάτι, δεν θα την κακομεταχειριστούν. Ο 

πρόξενος στο Κάιρο, φοβούμενος ότι οι άνδρες του πασά που βρίσκονταν έξω από το σπίτι 

θα εισβάλουν σε αυτό για να πάρουν τη γυναίκα, ζήτησε οδηγίες από τον Τοσίτσα. Ο 

πρόξενος στην Αλεξάνδρεια, αν και αναγνώρισε ότι ο ομόλογός του στο Κάιρο έπραξε με 

βάση τις εντολές που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση μη δίνοντας πίσω την ελληνίδα 

δούλα, τον προέτρεψε να την παραδώσει στους άνδρες του πασά, θεωρώντας ότι στην 

πολιτική είναι απαραίτητο να αγνοούμε τα δικαιώματά μας, για να αποφεύγεται η δυσαρέσκεια της 

ανωτάτης αρχής της χώρας. Έτσι λοιπόν, με το πρόσχημα ότι η γυναίκα θα είναι ασφαλέστερη 

σε ένα γειτονικό σπίτι, ο πρόξενος στο Κάιρο την έπεισε να εξέλθει από την οικία του. 

Αμέσως μόλις η γυναίκα βγήκε από την προξενική κατοικία, τη συνέλαβαν οι άνδρες του 

πασά και τη μετέφεραν πίσω στο παλάτι, ενώ ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί απέστειλε έγγραφο προς 

τις ελληνικές αρχές ζητώντας να μάθει για ποιό λόγο δεν την παρέδιδαν εξαρχής στην κόρη 

του. Όσο για την τύχη της γυναίκας, ο Τοσίτσας αναφέρει πως κανένα επίσημο νέο δεν 

υπήρχε έκτοτε για αυτήν, παρά μόνο «σκοτεινές» φήμες που ακούστηκαν ότι τιμωρήθηκε 

σκληρά για την απείθειά της και ότι ζει έκτοτε κλεισμένη σε ένα μπουντρούμι ή ότι οι 

άνδρες του πασά την πέταξαν στο Νείλο.903 

 

IV. Η επίπονη διαδικασία της απελευθέρωσης 

 

Η διαδικασία της απελευθέρωσης των δούλων, οι οποίοι από τη δεκαετία του 1820 

βρίσκονται στην Αίγυπτο, ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1820 και τις 

δεσμεύσεις του πασά στον ναύαρχο Κόντρινγκτον, ενώ εντάθηκε κατά τη δεκαετία του 1830 

και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1840. Από το 1845 και έπειτα οι όποιες 

αναζητήσεις και προσπάθειες απελευθέρωσης δούλων από την Αίγυπτο είναι σποραδικές. Η 

αιγυπτιακή διοίκηση στην Κρήτη, διακηρύσσοντας την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, 

αποσκοπεί δευτερευόντως, πέρα από την καλλιέργεια της εικόνας της στους προξένους των 

ξένων χωρών, στην αποδοχή της εξουσίας της από τους χριστιανούς συγγενείς των 

εκτοπισθέντων, χωρίς, βέβαια, να ανοίγει κάποια συζήτηση κριτικής στο θεσμό της δουλείας 

                                                             
903 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως αιχμαλώτων, Επιστολή Τοσίτσα 21 Νοεμβρίου 1836. Βλέπε και 
Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 257-260. 
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εν γένει.904 Εξάλλου, η νεωτερικού περιεχομένου διακήρυξη της ισότητας ανάμεσα σε 

χριστιανούς και μουσουλμάνους της Κρήτης θα ήταν κενό γράμμα για τη διοίκηση του 

πασά εάν την ίδια στιγμή εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες από το νησί βρίσκονταν είτε στα 

χαρέμια είτε στις υπηρεσίες των μπέηδων του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας. Αυτό που 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί νεωτερικό είναι η εμπλοκή του κράτους στη διαδικασία 

απελευθέρωσης των δούλων, αφού στο οθωμανικό τουλάχιστον παράδειγμα δεν είχε συμβεί 

ποτέ κάτι παρόμοιο, ενώ η συνιστώμενη φιλανθρωπική πράξη της απελευθέρωσης δούλων 

αποτελεί για τον ισλαμικό νόμο υπόθεση ιδιωτική και ατομική. 

Αυτό που σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξεταστεί είναι ο τρόπος 

με τον οποίον απελευθερώνονταν οι δούλοι στην Αίγυπτο, καθώς επίσης και οι συνθήκες 

που αυτοί αντιμετώπιζαν όταν αποδεσμεύονταν από τα νοικοκυριά των ιδιοκτητών τους. Θα 

πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν υπήρξε καμία συστηματική κρατική πολιτική 

απελευθέρωσης δούλων, αφού το κράτος του πασά ενθαρρύνει, διευκολύνει, συστήνει την 

απελευθέρωση δούλων, κάτι που ούτως ή άλλως αποτελεί θεάρεστη πράξη, ωστόσο ούτε την 

επιβάλλει ούτε απαγορεύει, όπως προαναφέραμε, την κατοχή δούλων. Το 1838 ο έλληνας 

πρόξενος στα Χανιά εισηγείται στο Μιχάλη Τοσίτσα, πρόξενο στην Αλεξάνδρεια, την 

απελευθέρωση της νεαρής Καραμανούλας, αναφέροντας ότι ο Μουσταφά Πασά, διοικητής 

της Κρήτης, καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση δούλων οι οποίοι βρίσκονται 

σε χέρια μουσουλμάνων, ακόμα και χωρίς την καταβολή λύτρων, προκειμένου να καμφθούν 

οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που προκάλεσε η Επανάσταση.905 Αν και η διοίκηση ενθαρρύνει 

στο μέτρο του δυνατού την απελευθέρωση των δούλων της Επανάστασης, τις περισσότερες 

φορές οι ιδιοκτήτες δούλων ζητούσαν λύτρα προκειμένου να απελευθερώσουν τους δούλους 

τους, αποσκοπώντας έτσι στο να κρατήσουν το σύνολο ή ένα μέρος έστω από το κεφάλαιο 

που ξόδεψαν για να τους ή τις αγοράσουν. 

Ορισμένες φορές φαίνεται ότι και οι πρόξενοι ξένων κρατών επιχειρούν να 

απελευθερώσουν δούλους στο νησί. Το Δεκέμβριο του 1833 οι πρόξενοι Αγγλίας και 

Γαλλίας στα Χανιά απευθύνονται στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με ένα 

περίπλοκο ζήτημα που είχε προκύψει. Μια γυναίκα είχε εμφανιστεί ενώπιον ενός εκ των δύο 

και είχε ισχυριστεί ότι είναι η χήρα κάποιου Βασίλη Σερμπαγκιώτη που είχε πεθάνει στο 

νησί πριν από ένα χρόνο. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο αποθανών είχε μια νεαρή κόρη από 

τον πρώτο του γάμο η οποία μετά το θάνατό του πατέρα της έγινε δούλα ενός 

μουσουλμάνου, ο οποίος προσποιείται το θείο της. Οι πρόξενοι δεν επιθυμούν, σύμφωνα με 

                                                             
904 Για τις απελευθερώσεις δούλων στην Κρήτη, βλ. Y. Spyropoulos, “Slaves and Freedmen in 17th- and 
Early 18th-Century Ottoman Crete”, Turcica, 46 (2015), 189-193. 
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το έγγραφό τους, να αφήσουν μια νεαρή χριστιανή στα χέρια ενός Τούρκου, ωστόσο δεν μπορούν 

να κάνουν κάτι, αφού ο πατέρας του κοριτσιού δεν κατείχε κάποιο διαβατήριο ή καθεστώς 

προστασίας από ξένη δύναμη. Παράλληλα, ούτε στο όνομα της γυναίκας που έκανε την 

έκκληση μπορούσαν να απελευθερώσουν το κορίτσι, αφού αυτή ούτε η πραγματική της 

μητέρα ήταν ούτε μπορούσε να αποδείξει ότι πράγματι ήταν παντρεμένη με τον μακαρίτη. 

Οι πρόξενοι απευθύνθηκαν στο Μουσταφά Πασά, ο οποίος δείχνει απρόθυμος να 

βοηθήσει.906 

Για το ότι δεν υπήρξε καμία συστηματική κρατική πολιτική περί απελευθέρωσης των 

δούλων στην Κρήτη ενδεικτικές είναι οι πληροφορίες από τον Πάσλεϊ. Σύμφωνα με τον 

άγγλο περιηγητή, κάποιοι από τους δούλους παρέμεναν στο νησί, κυρίως εντός των τειχών 

των πόλεων, οι οποίες κατοικούνταν κυρίως από μουσουλμάνους, στην υπηρεσία εύπορων 

μελών της διοίκησης και του στρατού του Μεχμέτ Αλί. Από τα παιδιά του προεστού του 

χωριού Αποδούλου Αμαρίου, για παράδειγμα, για το γιο του υπήρχε η πληροφορία ότι 

βρισκόταν στην υπηρεσία κάποιου μουσουλμάνου στην πόλη του Ηρακλείου· η κόρη του, 

από την άλλη πλευρά, πουλήθηκε στην Αίγυπτο και επέστρεψε στα Χανιά ως σύζυγος 

κάποιου άγγλου αξιωματούχου.907 Το 1831 η απελευθέρωση ενός μικρού αγοριού 

προπαγανδίζεται στην Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε, ωστόσο δεν υπάρχουν άλλες παρόμοιες υποθέσεις. 

Η θεία του παιδιού Ελένη από το χωριό Κοξαρέ του Ρεθύμνου απευθύνθηκε στο 

νεοσύστατο Συμβούλιο Ρεθύμνου αναφέροντας ότι ο επτάχρονος ανιψιός της Σπυρίδων 

αιχμαλωτίστηκε από τα οθωμανικά στρατεύματα το 1828 (islam ‘asakiri esir idüb) και ότι 

σήμερα βρίσκεται στην κατοχή του μπολούκμπασι Αγού (Аğu bölükbaşının yedinde olduğu). 

Προκειμένου να εξακριβωθεί η πραγματική επιθυμία του μικρού παιδιού -τακτική που, 

όπως επισημάναμε και όπως θα δούμε στη συνέχεια, συνηθιζόταν κατά τη διαδικασία της 

απελευθέρωσης των δούλων- βρέθηκαν ενώπιον του συμβουλίου ο Αγού και ο μικρός 

δούλος (lede’l-müzakere bölükbaşı ve İspirido meclis-i daveriye celb olunub). Ο τελευταίος, αφού 

ρωτήθηκε, δήλωσε τη μυστικήν του ευχαρίστησιν να συνακολουθήσει τη θείαν του (İspirido’dan lede’l-

sual ‘ammesiyle gideceğini inba olmağla).908 

Η ίδια διαδικασία λάμβανε χώρα και στην Αίγυπτο κάθε φορά που προέκυπτε 

ανάλογη περίπτωση. Πρόκειται για ένα τελετουργικό εξακρίβωσης της βούλησης του 

δούλου, αν δηλαδή επιθυμεί να μείνει με τον αφέντη του ή προτιμά να γυρίσει στην εστία 

                                                                                                                                                                               
905 Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 117-118. 
906 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, 
Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Επιστολή Φαμπρεζέ και Καπογκρόσσο, 30 Δεκεμβρίου 1833 και 
Επιστολή ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τους προξένους Αγγλίας και Γαλλίας στα Χανιά, 16/28 Ιανουαρίου 
1834. 
907 Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 303. 
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του, στο οποίο παρευρισκόταν ο ίδιος μαζί με τον αφέντη ή κάποιον εκπρόσωπό του. Κατά 

τη δεκαετία του 1830 η διαδικασία αυτή λάμβανε πολλές φορές χώρα στο συμβούλιο 

εσωτερικών υποθέσεων (ντιβάν) του κράτους, παρουσία είτε του επικεφαλής του ντιβάν 

Χαμπίμπ Εφέντι είτε του τοποτηρητή του Αμπντί Εφέντι, ενώ κατά κανόνα στις υποθέσεις 

αυτές ήταν παρών, εκτός από τους ιδιοκτήτες των δούλων, και κάποιος αρμόδιος του 

ελληνικού προξενείου, εφόσον επρόκειτο για δούλους με καταγωγή από τον ελλαδικό χώρο. 

Στην περίπτωση τριών δούλων το Μάιο του 1834 ο Αμπντί Εφέντι πρώτα ζήτησε από 

καθένα να επιβεβαιώσει τα στοιχεία και τις προθέσεις του (ismin ne, ne yapacaksın) και 

κατόπιν έκαστος αποκρίθηκε με το χριστιανικό του όνομα και ότι θέλει να επιστρέψει στην 

πατρίδα του (memleketime gideceğim). Οι γεσιρτζήδες που ήταν παρόντες στη διαδικασία 

διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο συμβούλιο λέγοντας πως είχαν αγοράσει τους δούλους προ 

πέντε ημερών, ενός μήνα και δύο μηνών αντίστοιχα, ότι αυτοί έχουν ήδη εξισλαμιστεί και 

ότι με την απελευθέρωσή τους χάνουν τα γρόσια τους. Ο Αμπντί Εφέντι ζήτησε από τους 

κατόχους των δούλων να αποστείλουν αναφορά (τακρίρ) στον πασά εκθέτοντας τα παράπονά 

τους, ωστόσο δεν άλλαξε την απόφασή του για την απελευθέρωση των τριών ανθρώπων. 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι όσοι είχαν μεταφερθεί 

στην Αίγυπτο από τις επαναστατημένες περιοχές είχαν πρόθεση να γυρίσουν πίσω. Όπως 

δεν είναι αυτονόητο το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες λευκών δούλων ήταν διατεθειμένοι να τους 

χάσουν στη βάση της απάντησής τους σε μια απλή διερευνητική ερώτηση, επειδή η διοίκηση 

απλά αποφάσισε να ενθαρρύνει μια σταδιακή διαδικασία απελευθέρωσής τους. Το Μάρτιο 

του 1834 η ίδια εξέταση εξακρίβωσης της βούλησης πέντε γυναικών από το χαρέμι του 

Οτούζ Μπιρ Εφέντι πραγματοποιείται στην οικία του Αμπντί Εφέντι, αφού κρίθηκε ότι η 

μετάβαση πέντε γυναικών στο ντιβάνι θα προκαλούσε μεγάλο «θόρυβο». Κατά την εξέταση 

των πέντε κοριτσιών, στην οποία παρευρέθησαν συγγενείς τους και εκπρόσωποι του 

χαρεμιού, οι γυναίκες απάντησαν με τα μουσουλμανικά τους ονόματα, δηλώνοντας επιπλέον 

ότι δεν χρησιμοποιούν κανένα άλλο όνομα και πρόθεσή τους είναι να παραμείνουν στο 

χαρέμι.909 

Η πληρωμή ενός ποσού από συγγενείς των δούλων ως εφάπαξ αποζημίωση στον 

ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να κατορθώσουν να απελευθερώσουν συγγενικά τους πρόσωπα, 

ήταν μια άλλη πολύ συνηθισμένη πρακτική. Όπως είναι λογικό, σε κάποιες περιπτώσεις οι 

συγγενείς στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τα μέλη των οικογενειών τους ξοδεύουν 

ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας τους και παράλληλα απευθύνονται στο κράτος για την 

                                                                                                                                                                               
908 Β.Γ., 24 Ιουνίου 1831, φ. 23.   
909 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, 
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παροχή βοήθειας. Οι σχετικοί φάκελοι του αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών είναι 

γεμάτοι από περιπτώσεις συγγενών δούλων που απευθύνονται στο κράτος για χρηματική 

βοήθεια, ναύλα, παροχή κάθε διευκόλυνσης προκειμένου να μεταβούν στην Αίγυπτο προς 

αναζήτηση και απελευθέρωση των δικών τους. Είναι λογικό ότι όσοι ιδιοκτήτες δούλων ήταν 

διατεθειμένοι να απελευθερώσουν τους δούλους τους έναντι κάποιου ορισμένου ποσού, 

είχαν ως σκοπό να πάρουν πίσω, το λιγότερο, με τον τρόπο αυτό το κεφάλαιο που είχαν 

ξοδέψει για την αγορά των δούλων ή επαρκή χρήματα για να αγοράσουν έναν νέο δούλο 

που θα αντικαθιστούσε αυτόν τον οποίο θα απελευθέρωναν. Μάλιστα δεν θα πρέπει να 

αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιοι ιδιοκτήτες να κερδοσκοπούσαν εις βάρος όσων 

επιθυμούσαν να εξαγοράσουν τους δούλους τους. Ένας άνδρας από την Κρήτη πωλείται ως 

δούλος δύο φορές για 50 και 60 γρόσια αντίστοιχα, για να αγοραστεί εν τέλει έναντι 900 

γροσίων από έναν αυστριακό αξιωματούχο προκειμένου να του χαρίσει την ελευθερία του. 

Ο άνδρας από την Κρήτη μετά την απελευθέρωσή του είχε μεταβεί στην Αίγυπτο, 

προκειμένου να απελευθερώσει τρία από τα παιδιά του και ζητούσε βοήθεια από το 

ελληνικό κράτος για να μεταβεί στη Μασσαλία όπου βρισκόταν και η τέταρτη κόρη του 

εξαγορασμένη και απελευθερωμένη από έναν γάλλο πλοίαρχο.910 Υπάρχουν βέβαια και 

περιπτώσεις, όπως είδαμε, στις οποίες οι εύποροι και με εξουσία ιδιοκτήτες αρνούνται να 

απελευθερωθούν μέσω εξαγοράς οι δούλοι τους, ανεξαρτήτως του προσφερόμενου ποσού. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, όπως της Μαρίας Παπαδοπούλου από την Κρήτη, 

που αναζητούσε την κόρη της Εργίνα στην Αίγυπτο, χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο για το 

πού ακριβώς βρίσκεται,911 το έργο των συγγενών ήταν από πολύ δύσκολο έως εντελώς 

αδύνατο. Άλλοτε, οι συγγενείς αποχωρούσαν άπρακτοι, επειδή τα κορίτσια και τα αγόρια 

που αναζητούσαν δεν είχαν ανάμνηση του παρελθόντος τους ή τέλος πάντων καμία πρόθεση 

να γυρίσουν σε αυτό. Ας σημειωθεί επίσης πως οι περισσότεροι εκ των δούλων των 

επαναστατημένων περιοχών στην Αίγυπτο είχαν εξισλαμιστεί πολύ νωρίς. Από την άλλη 

πλευρά, η διαδικασία της επιστροφής των δούλων στις εστίες τους μόνο απροβλημάτιστη 

δεν ήταν. Η επιστροφή ήταν συχνά μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία. Όσοι δούλοι 

                                                                                                                                                                               
Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Ημερολόγιο Μ. Τοσίτσα 1834. 
910 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις Κρήτην, Αίτημα Βασίλειου Τζαγκαρόλιου, 19 Μαΐου 1831. 
Απολύτως ενδεικτικά, εφόσον τα στοιχεία μας δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα, σημειώνεται ότι οι 
τιμές αγοράς των δούλων ποικίλλουν. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, τη φυσική 
κατάσταση ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Από τους σχετικούς φακέλους του αρχείου του Υπουργείου 
Εξωτερικών προκύπτει ότι οι τιμές των δούλων της Επανάστασης κυμαίνονταν από 700 ως 2.000 γρόσια. 
Σπανιότερα, η τιμή για κάποια νεαρή κοπέλα μπορούσε να αγγίξει τα 4.500 γρόσια. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. 
Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, Κάσσον, Πελοπόννησον, 
διάφορας περιοχάς, Αίτημα Παναγιού Ιωάννου Ντούβαρη, 1834. 
911 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως Ελλήνων αιχμαλώτων, Επιστολή του Διοικητή Αττικής, 23 
Δεκεμβρίου 1837. 
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αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν την Αίγυπτο και να ακολουθήσουν τους δικούς τους, θα 

έρχονταν σύντομα αντιμέτωποι με μια νέα και αρκετά απρόβλεπτη διαδικασία 

προσαρμογής. Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν μείνει από 10 έως 30 χρόνια στην Αίγυπτο 

και έχοντας φύγει σε πολύ μικρή ηλικία είχαν βιώσει μια διαφορετική πραγματικότητα. 

Μιλούσαν τουρκικά και αραβικά, ενώ ορισμένοι, αν όχι οι περισσότεροι, αγνοούσαν 

παντελώς την ελληνική γλώσσα.912 Η γλώσσα διδασκόταν στα μικρά παιδιά, που 

μεταφέρονταν δούλοι στην Αίγυπτο, μαζί με την καλλιέργεια μιας νέας θρησκευτικής 

συνείδησης. Ο Πάσλεϊ αναφέρει το παράδειγμα της κόρης του προεστού του χωριού Ραμνή 

της επαρχίας Αποκορώνου Χανίων, η οποία πουλήθηκε ως δούλα στην Αλεξάνδρεια κατά 

τη διάρκεια της Επανάστασης και η οποία μετά την απελευθέρωσή της και την επιστροφή 

της στο χωριό μιλούσε τουρκικά και αραβικά τόσο καλά όσο και τη μητρική της γλώσσα.913 

Ο Σεν Τζον, που ταξίδεψε στην Αίγυπτο το 1832, αναφέρει πως υπάρχουν πολλά παιδιά τα 

οποία αιχμαλωτίστηκαν σε μικρή ηλικία, όπως ένα παιδί από την Κρήτη το οποίο εστάλη 

από έναν αξιωματικό ως δώρο στη σύζυγό του. Αυτά τα παιδιά, αν και δεν θυμούνται τα 

ονόματα των δικών τους ή λεπτομέρειες από την προηγούμενη ζωή τους, γνωρίζουν ότι 

κατάγονται από τις επαναστατημένες περιοχές στην Ελλάδα.914 

 Η απελευθέρωση των δούλων πραγματοποιούνταν σε μικρότερο βαθμό είτε με την 

παρέμβαση των ελληνικών ή άλλων ξένων αρχών915 είτε με την προσωπική μεσολάβηση 

ανθρώπων με κάποια επιρροή στην Αίγυπτο είτε, ακόμα σπανιότερα, αυτοβούλως από τους 

κατόχους των δούλων. Υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που δούλοι το σκάνε μόνοι τους 

από τους οίκους των ιδιοκτητών τους και καταφεύγουν σε ξένα προξενεία.916 Η γλώσσα 

ωστόσο και το ξεθώριασμα των αναμνήσεων και η αλλαγή που προκαλεί στη συνείδηση ο 

χρόνος απομάκρυνσης από ένα δεδομένο οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι τα μόνα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσοι δούλοι απελευθερώνονται χωρίς τη βοήθεια συγγενών και 

επιστρέφουν στις εστίες τους. Από την Αίγυπτο οι απελεύθεροι φτάνουν συνήθως με πλοία 

στη Σύρο και από εκεί οι αρχές, αφού εξακριβώσουν την καταγωγή τους, τους επιβιβάζουν 

σε πλοία προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Η εξακρίβωση αυτή ωστόσο μόνο εύκολη 

                                                             
912 Υπάρχουν περιπτώσεις χρήσης διερμηνέα στα συμβολαιογραφικά αρχεία του Μεσολογγίου, σε 
περιπτώσεις που ο εμπλεκόμενος ήταν δούλος για παρατεταμένο διάστημα στην Αίγυπτο. Γ.Α.Κ., Αρχεία Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας, Συμβολαιογραφούντες ειρηνοδίκες και συμβολαιογράφοι Μεσολογγίου Αθανάσιος Παπαλουκάς, 
Δημήτριος Καψάλης, φάκ. 7, υποφ. 1-2 (αρ. 3877, 3929). 
913 Pashley, Travels in Crete, τ. 1, 66. 
914 St. John, Egypt and Mohammed Ali, τ. 2, 324. 
915 Το 1837 ο βασιλιάς της Βαυαρίας με μια πράξη γενναιοδωρίας και φιλανθρωπίας (acte généreux et 
philanthropique) δωρίζει το ποσό των 20.000 δραχμών για την απελευθέρωση δούλων από τις επαναστατημένες 
περιοχές στην Αίγυπτο. Βλ. Politis, Les rapports de la Grèce et de l’Égypte, 286-288. 
916 Ό.π., 257, 340. Βλ και στο Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, 
Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, Ημερολόγιο Μ. Τοσίτσα, 29 Μαΐου 1834.  
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διαδικασία δεν είναι. Οι περισσότεροι δεν έχουν χρήματα, άλλοι δεν γνωρίζουν αν έχουν 

συγγενείς, κάποιοι δεν μιλούν παρά τουρκικά ή αραβικά ή δεν θυμούνται καν τον τόπο 

καταγωγής τους. Τον Ιούλιο του 1834 12 απελεύθεροι δούλοι με καταγωγή από την Κρήτη, 

την Πελοπόννησο και το Μεσολόγγι επιβιβάζονται σε ελληνικό πλοίο στην Αλεξάνδρεια με 

προορισμό το Ναύπλιο. Οι πρώην δούλοι στερούνται ακόμα και την τροφοδοσία τους κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ ο υπεύθυνος για τη μεταφορά τους ζητάει από το κράτος τη 

χορήγηση του ποσού που ξόδεψε ο ίδιος για τα ναύλα, την τροφή και το ενοίκιο μιας 

προσωρινής κατοικίας των εν λόγω απελεύθερων στο Ναύπλιο.917 Όταν οι 12 πρώην δούλοι 

αποβιβάστηκαν στο λοιμοκαθαρτήριο Ερμούπολης, κατέθεσαν αίτημα για χορήγηση 

τροφής, με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, αφού κανείς δε γνώριζε ελληνική γραφή, προς τη 

Νομαρχία Κυκλάδων.918 Όσοι πάλι από τους απελεύθερους κατέχουν χρήματα 

αντιμετωπίζονται μάλλον με καχυποψία. Το 1838 πέντε γυναίκες από την Αίγυπτο φτάνουν 

στο λοιμοκαθαρτήριο της Ερμούπολης. Ισχυρίζονται ότι είναι απελεύθερες δούλες, ωστόσο 

οι αρχές, έχοντας στο νου τους μάλλον μια εικόνα για τη δουλεία συνυφασμένη με την 

ανέχεια, δεν τις πιστεύουν, ενώ τις υποψιάζονται και για κλοπή, αφού φέρουν μαζί τους 

ρούχα και μετρητά.919 Επιπλέον, σε κοινωνίες αυστηρών ηθών υπό την καταπίεση των 

θρησκευτικών ιδεωδών, η πολυετής παρουσία γυναικών στα χαρέμια ή και απλώς τα σπίτια 

εύπορων μουσουλμάνων τις στιγματίζει και δυσχεραίνει την κοινωνική αποδοχή τους.920  

Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε μεσολάβηση για την απελευθέρωση δούλων 

ενισχύει δεσμούς εξάρτησης και πολιτικής επιρροής. Οι αιχμάλωτοι της Επανάστασης 

συνιστούν την εποχή αυτή ένα πολιτικό προκείμενο, που διάφορα άτομα με δύναμη ή 

επιρροή επιχειρούν να εκμεταλλευτούν. Το 1831 ο Επίσκοπος Ρεθύμνης αποστέλλει 

ευχαριστήρια επιστολή πλέκοντας το εγκώμιο του Μητροπολίτη Κρήτης Μελέτιου για τη 

μεσολάβησή του προκειμένου να απελευθερωθούν τα ανίψια του πρώτου.921 Παρομοίως, 

                                                             
917 Σε άλλες περιπτώσεις τα ναύλα της επιστροφής των απελεύθερων στις εστίες τους καθώς και η τροφοδοσία 
τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συνήθως τυρί, ελιές, παξιμάδι, φασόλια, ρύζι, βούτυρο, ρεβίθια, λάδι, 
φακές, λεμόνια, παρέχονταν από τους πλοιάρχους, αλλά το κόστος βάρυνε το ελληνικό προξενείο. Άλλες 
φορές ήταν αναγκαία η χορήγηση αγαθών σε είδος, εσωρούχων, πουκαμίσων, χραμιών, πανιών, φουστανιών, 
παπουτσιών κ.ά. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Απελευθέρωσις Ελλήνων αιχμαλώτων, 1839. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., 
φάκ. Απελευθέρωσις Ελλήνων αιχμαλώτων, 1839. 
918 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμαλωτισθέντες εις Μακεδονίαν, Στερεάν Ελλάδα, Χίον, Μεσολόγγι, Ψαρά, 
Κάσσον, Πελοπόννησον, διάφορας περιοχάς, 1834. 
919 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Αιχμάλωτοι, Επιστολή Διοικητή Σύρου, 18 Νοεμβρίου 1838. 
920 Από συμβολαιογραφικά αρχεία της δεκαετίας του 1840 από το Μεσολόγγι προκύπτει πως ορισμένες 
δικαιοπραξίες είναι συνταγμένες κατά τρόπο που να απενοχοποιείται κοινωνικά ή και συνειδησιακά η κατοχή 
μετρητών από απελεύθερες δούλες. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 1840 μια γυναίκα παραδίδει στο 
σύζυγό της διάφορα νομίσματα, τα οποία προσεπέκτησε εν τη αιχμαλωσία αυτής δια διαφόρων τιμίων έργων της, όταν 
υπηρετούσε σε οθωμανική οικία στο εξωτερικό. Βλ. Γ.Α.Κ., Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 
Συμβολαιογραφούντες ειρηνοδίκες και συμβολαιογράφοι Μεσολογγίου Αθανάσιος Παπαλουκάς, Δημήτριος Καψάλης, 
φάκ. 1, υποφ. 2, αρ. 60. 
921 Ε. Φανουράκης, «Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω 
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όταν το 1836 επισκέπτεται την Κρήτη ο Αρμένιος Αλεξάνης συνοδεία του Μπόγοζ Μπέι,922 

ανθρώπου του περιβάλλοντος του Μεχμέτ Αλί, προκειμένου να διεκδικήσει ο πρώτος την 

περιουσία που δημιούργησε ο πατέρας του στο νησί,923 ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας 

υπενθυμίζει στον Μητροπολίτη Κρήτης, προκειμένου ο τελευταίος να διευκολύνει το έργο 

των Αρμενίων, ότι ο Μπόγοζ Μπέι εν καιρώ ανωμαλιών πολλούς των ομογενών ηλευθέρωσεν εκ 

της αιχμαλωσίας.924  

 Από την άλλη πλευρά, είναι αυτονόητο ότι, εφόσον η διοίκηση στην Κρήτη 

προπαγανδίζει ως επίτευγμα και δημόσιο καλό την απελευθέρωση των δούλων του νησιού, 

θα ήταν οξύμωρο να κατείχαν δούλους τα μέλη της. Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 

του 1830 υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Μουσταφά Πασά, διοικητής του νησιού, 

απελευθερώνει ο ίδιος τις δούλες του.925 Η διοίκηση έχει αντιληφθεί ότι είναι αναγκαίο το 

κλείσιμο των πληγών της Επανάστασης προκειμένου το νησί να παρουσιάσει θετικά 

αποτελέσματα στην οικονομία. Παράλληλα, η διακήρυξη αυτή της απελευθέρωσης των 

αιχμαλώτων, και μάλιστα στην πρώτη θέση της καταγραφής των επιτευγμάτων της 

διοίκησης, έχει άμεση σχέση με τις επίσης περήφανες εξαγγελίες της επιστροφής των 

φυγάδων της Επανάστασης. Η δημιουργία ή η επανένωση οικογενειακών πυρήνων στις 

πόλεις και κυρίως στην ύπαιθρο του νησιού, που θα επιτευχθεί με την επιστροφή των ζώντων 

θυμάτων της Επανάστασης, των esir και των firarî, έχει σκοπό την αναζωογόνηση της 

οικονομίας και συνεπώς μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα για τη διοίκηση. Παράλληλα η 

διοίκηση «φωνάζει» το μεγάλο της επίτευγμα για να «ακούσουν» οι Ευρωπαίοι ότι ο 

φωτισμένος πασάς προχώρησε σε ακόμα κάτι πρωτόγνωρο: την απελευθέρωση των λευκών 

δούλων.  

 

 

 

  

V. Η αντιμετώπιση των μαύρων στην Κρήτη την περίοδο 1830-1845 

                                                                                                                                                                               
Μουσείω Ηρακλείου», Κρητικά Χρονικά, 5 (1951), 90-91. 
922 Ο Μπόγοζ Γιουσουφιάν γεννήθηκε στη Σμύρνη και μιλούσε, εκτός από αρμενικά, τουρκικά, ελληνικά, 
ιταλικά και γαλλικά. Στα τέλη του 18ου αιώνα μετέβη στην Αίγυπτο και αργότερα εισήλθε στην υπηρεσία του 
πασά, τοποθετημένος σε διοικητικές θέσεις στα πεδία της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής. Βλ. 
Fahmy, Mehmed Ali, 54-56. 
923 Ο Αλεξάνης, υιός του σαράφη των στρατευμάτων, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας, είναι πιθανότατα γιος του Αρμένιου Αβραάμ Ατσέμογλου που είχε διοριστεί από τη διοίκηση 
του Μεχμέτ Αλί ταμίας της Κρήτης και διερμηνέας το 1832. Βλ. Β.Γ., 30 Μαρτίου 1832, φ. 53. 
924 E. Φανουράκης, «Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω 
Μουσείω Ηρακλείου», Κρητικά Χρονικά, 6 (1952), 145-146. 
925 Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Έλληνες αιχμαλωτισθέντες εις Πελοπόννησον, Επιστολή Δημογέροντα χωριού 
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Η χρήση δούλων στις τάξεις του στρατού του Μεχμέτ Αλί συνιστούσε μια από τις τακτικές 

που ακολούθησε ο πασάς προκειμένου να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο, πειθαρχημένο 

στράτευμα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1820 ο στρατός του Μεχμέτ Αλί 

πραγματοποιούσε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Σουδάν προκειμένου να 

στρατολογηθούν υποχρεωτικά σε αυτόν μαύροι δούλοι.926 Σε όσους από αυτούς τους 

δούλους, αφού εμβολιάζονταν, κρίνονταν ικανοί, οι αρχές παρείχαν ρουχισμό και 

εκπαίδευση και τους ενέτασσαν στο στράτευμα. Όσοι δεν είχαν τη φυσική κατάσταση ή την 

υγεία που απαιτεί το πρότυπο του στρατιώτη, γίνονταν μάγειρες, νερουλάδες ή 

αγγελιοφόροι.927 Το εγχείρημα δημιουργίας ενός τέτοιου μικτού στρατού -από ελεύθερους 

και δούλους- ωστόσο φαίνεται ότι δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, αφού οι πρώτες 

επιχειρήσεις εναντίον των επαναστατών στην Πελοπόννησο ανέδειξαν την αδυναμία των 

ασυνήθιστων στο κρύο Σουδανών να αντεπεξέλθουν στις καιρικές συνθήκες του χειμώνα.928 

Παρά το γεγονός ότι οι στρατιώτες του στρατού του πασά ήταν ως επί το πλείστον 

αραβόφωνοι υποχρεωτικά στρατολογηθέντες φελάχοι και μαύροι δούλοι, οι αξιωματικοί 

τους ήταν σχεδόν αποκλειστικά λευκοί και τουρκόφωνοι. Αυτή η γλωσσική, εθνοτική, 

νομική και οικονομική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αξιωματικούς και στρατιώτες στο 

πλαίσιο του στρατού συνιστά, κατά τον Φάχμι, αντιπροσωπευτική ένδειξη του χάσματος 

ανάμεσα στην τουρκόφωνη ελίτ και στον αραβόφωνο πληθυσμό και στο επίπεδο της 

αιγυπτιακής κοινωνίας εκείνης της περιόδου.929 

 Στο ίδιο πνεύμα, αναφορικά με το ζήτημα της δουλείας, η Λίατ Κόζμα αναλύει την 

υπόθεση μιας ομάδας μαύρων γυναικών, απελεύθερων δουλών, που απάγονται στα τέλη του 

19ου αιώνα στην Αίγυπτο και, ενώ έψαχναν για εργασία, ληστεύονται και μεταφέρονται σε 

ερημικές τοποθεσίες μαζί με άλλες γυναίκες, προκειμένου να διοχετευθούν εκ νέου σε 

                                                                                                                                                                               
Ραυτοπούλου, 1831. 
926 Fahmy, All the Pasha’s Men, 86-89. Βλέπε και E. W. Lane, Description of Egypt, Κάιρο 2000, 147-149. 
927 A.A. Sikainga, Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan, Όστιν 1996, 16. 
928 E. A. Helal, “Muhammad Ali’s First Army: The Experiment in Building an Entirely Slave Army”, στο 
Race and Slavery in the Middle East: Histories of Trans-Saharan Africans in Nineteenth-Century Egypt, Sudan and the 
Ottoman Mediterranean, επιμ. T. Walz και K. M. Cuno, Κάιρο 2010, 25. Η στρατολόγηση δούλων από τις 
περιοχές δράσης του στρατού του Ιμπραΐμ αποτυπώνεται και στα αρχεία της εποχής. Σε ονομαστική 
κατάσταση ελλήνων αιχμαλώτων του αιγυπτιακού στόλου από την Κρήτη, το Μεσολόγγι και περιοχές της 
Πελοποννήσου μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, συναντάμε, εκτός από ονόματα κοριτσιών και γυναικών 
που συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους, πολλά ονόματα εξισλαμισμένων αγοριών και ανδρών, που ενδεχομένως 
να παρείχαν και στρατιωτικές υπηρεσίες. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Κατάλογοι Ελλήνων αιχμαλώτων (και 
ενέργειαι προς απελευθέρωσιν αυτών) και σχετική αλληλογραφία, Κατάλογος αιχμαλώτων, 15 Οκτωβρίου 1828. 
Το 1838 ο έλληνας πρόξενος στα Χανιά κάνει λόγο σε επιστολή του προς την ελληνική κυβέρνηση για βίαιη 
στρατολογία -προφανώς μουσουλμάνων- εκ μέρους της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη, καθώς επίσης 
για έλληνες ρουμελιώτες, οι οποίοι υπηρετούν στα αλβανικά στρατεύματα του νησιού, χωρίς ωστόσο να γίνεται 
αναφορά στο αν πρόκειται για δούλους ή μισθοφόρους. Βλ. Α.Υ.Ε., Α. Κ. Υ., φάκ. Προξενεία Ελλάδος εις 
Κρήτην, Αναφορά Έλληνα Προξένου, 1/13 Φεβρουαρίου 1838· Helal, “Muhammad Ali’s First Army”, 25.  
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διάφορους δουλεμπόρους.930 Το χρώμα του δέρματος φαίνεται ότι παίζει καταλυτικό ρόλο 

στη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους, δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο το μαύρο 

χρώμα ήταν συνυφασμένο με τη δουλεία, την εκμετάλλευση, τον ξένο και τον διαφορετικό. 

Οι μαύροι δούλοι ταυτίζονται με μια «χαμηλότερη» τάξη δούλων931 και δύσκολα ξεφεύγουν 

από αυτή, ακόμα και μετά την απελευθέρωσή τους. Αλλά και όσοι από τους ελεύθερους ή 

απελεύθερους έχουν σκούρο δέρμα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους 

υπόλοιπους. Ενώ η διοίκηση ανακοινώνει την απελευθέρωση των λευκών αιχμαλώτων του 

πολέμου μέσα από το κρατικό έντυπο, οι μαύροι εξακολουθούν και επισήμως να 

υποδουλώνονται. Και ενώ ο Μουσταφά Πασά και άλλα μέλη της διοικητικής ελίτ στην 

Αίγυπτο και την Κρήτη «δίνουν το καλό παράδειγμα» απελευθερώνοντας ορισμένους από 

τους δικούς τους λευκούς δούλους της Επανάστασης, δε γίνεται κανένας αντίστοιχος λόγος 

για τους μαύρους δούλους.  

 Το 1833 η διοίκηση μέσω της Βεκαγί-ι Γκιριντίγιε διακηρύσσει την κατάπνιξη μιας 

εξέγερσης Αράβων στο βουνό Τενγκάλ του Κορντοφάν στη νοτιοανατολική πλευρά του 

σημερινού Σουδάν. Αφού ο περίφημος στρατός του πασά κατέστειλε τους 

επαναστατημένους νομάδες (eşkıya), οι αξιωματικοί διέταξαν τους φύλαρχους να παραδίδουν 

κάθε χρόνο στις αρχές διακόσιους Άραβες και τέσσερις χιλιάδες τόπια ύφασμα (iki yüz 'Arab ile 

dört bin top kumaş vereceğini). Παράλληλα, κατά τις μάχες που δόθηκαν, αιχμαλωτίστηκαν 800 

άτομα (re’s, κεφάλια), από τα οποία τα 583 πουλήθηκαν προς 10.000 δίστηλα, ενώ τα 

υπόλοιπα παρέμεναν διαθέσιμα προς πώληση (sekiz yüz re’s kayd-ı esire giriftar olmuş ve sebi ve 

istirkak olanların beş yüz seksen üç re’si on bin fransaya füruht olunarak bakisinin dahi satılmakda 

idüğini).932 Η υποδούλωση των δούλων της υποσαχάριας Αφρικής δεν υπόκειται σε καμία 

εκσυγχρονιστική ή φιλανθρωπική διάθεση της διοίκησης. Αντίθετα, οι περιοχές του Σουδάν 

εξακολουθούν να τροφοδοτούν με έμψυχο υλικό το στρατό του πασά. Η δημοσιοποίηση 

της υποδούλωσης των επαναστατημένων Αράβων στο κρατικό έντυπο της Κρήτης 

οπωσδήποτε λειτουργεί προπαγανδιστικά. Η διοίκηση ανακοινώνει πανηγυρικά μια ακόμα 

νίκη του αιγυπτιακού στρατού, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες που θα έχει 

στον τοπικό πληθυσμό μια ενδεχόμενη εξέγερση στην Κρήτη. 

                                                                                                                                                                               
929 Fahmy, All the Pasha’s Men, 29-33. 
930 L. Kozma, “Black, Kinless and Hungry: Manumitted Female Slaves in Khedival Egypt”, στο Race and 
Slavery in the Middle East: Histories of Trans-Saharan Africans in Nineteenth-Century Egypt, Sudan and the Ottoman 
Mediterranean, επιμ. T. Walz και K. M. Cuno, Κάιρο 2010, 205. 
931 Εξάλλου, οι λευκές δούλες στην Αίγυπτο είναι ακριβότερες από τις μαύρες και ως επί το πλείστον 
βρίσκονται στην κατοχή της τουρκόφωνης ελίτ της χώρας. Κατά τον Λέιν, η τιμή μιας λευκής δούλας είναι 
τριπλάσια έως δεκαπλάσια από αυτήν μιας Αβησσύνιας. Οι αβησσύνιες δούλες, κατά τον Λέιν, έχοντας ένα 
βαθύ καφέ ή μπρούτζινο χρώμα, αποτελούν μια «ενδιάμεση» λύση ανάμεσα στις λευκές και τις μαύρες δούλες. 
Βλ. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 194-195. 
932 Β.Γ., 21 Ιουνίου 1833, φ. 99. 
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 Ο Μπάουρινγκ υπολογίζει το συνολικό αριθμό των δούλων στο νησί σε 2.000, 

χωρίς όμως να διαχωρίζει μαύρους από λευκούς.933 Αν και οι πληροφορίες για την ύπαρξη 

και τη θέση των μαύρων, δούλων και μη, στην Κρήτη την περίοδο αυτή είναι ελάχιστες,934 

από τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία αντιλαμβανόμαστε ότι οι αποκαλούμενοι Άραβες, δηλαδή 

οι Αφρικανοί, στο νησί συνιστούσαν ένα από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Ήδη σε 

προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε την παραβατικότητα των Αράβων του νησιού ως 

απόρροια της κοινωνικής τους ανέχειας, αλλά και την ευκολία με την οποία οι αρχές τους 

συλλαμβάνουν, τους κακοποιούν και τους ενοχοποιούν κάθε φορά που αυτοί εμπλέκονται σε 

μια υπόθεση. Η εγκατάσταση αξιωματικών του στρατού του Μεχμέτ Αλί και μελών της νέας 

διοίκησης από την Αίγυπτο στην Κρήτη είναι πιθανόν να ενέτεινε την έλευση των αφρικανών 

δούλων τους στο νησί. Σε κάθε περίπτωση, υψηλόμισθα μέλη της ανώτερης υπαλληλικής 

κάστας της νέας διοίκησης στην Κρήτη φέρονται να έχουν στην κατοχή τους μαύρους 

δούλους.935 

 Η ερήμωση της υπαίθρου εξαιτίας της μαζικής φυγής των χριστιανών μετά την 

Επανάσταση μπορεί να δικαιολογεί τη μεταφορά δούλων στο νησί, προκειμένου να 

εργαστούν στο μάζεμα των ελιών και σε άλλες αγροτικές εργασίες. Το Σεπτέμβριο του 1833 

ένας νεαρός Άραβας δούλος (zenci) μαχαίρωσε τον «κύριό» του, Μπεχλουλζαντέ Μεχμέτ Αγά, 

στα Χανιά. Το συμβούλιο έκρινε ότι έκαστος των ευκαταστάτων εντοπίων ιδιοκτητών αγοράζει τη 

σήμερον Άραβα, δια να του χρησιμεύσει εις την σημαντικήν χρείαν της καλλιεργείας των χωρικών 

ιδιοκτησιών του, τας οποίας όχι μόνο η επανάστασις διπλώς κατερήμωσεν, αλλά και η ενεστώσα 

σπανιότης εργατών, εκ δε των αργυρωνήτων τούτων, οι πλειότεροι άρχισαν να φέρονται συχνά με 

ανυποταξίαν προς τους κυρίους των, καθώς και ο περί ού ο λόγος και καταδίκασε τον αργυρώνητο 

Σαΐτ, του οποίου το όνομα αναφέρεται μόνο στο ελληνικό κείμενο, σε εξάμηνη φυλάκιση με 

αλυσίδες και καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα.936 Σε αυτό το παράδειγμα γίνεται 

περισσότερο αντιληπτό το μοντέλο του Τολεντάνο, αναφορικά με τη διαφορά στις συνθήκες 

                                                             
933 Bowring, Report from Egypt and Candia, 157. 
934 Για τους μαύρους δούλους στην Κρήτη την περίοδο αυτή, βλ. Χ. Παπαδάκης, Οι Αφρικανοί της Κρήτης: 
Χαλικούτες, Ρέθυμνο 2008, 32-40, 67-68 και αλλού. 
935 Ενδεικτικά, ο Μουσαλίμ Φερέτς, έχοντας διοριστεί υπεύθυνος των οικονομικών της διοίκησης, 
καταχράστηκε τεράστια ποσά, μέρος των οποίων ξοδεύτηκε για την αγορά δούλας Αιθιόπισσας (cariye). Βλ. 
Β.Γ., 20 Δεκεμβρίου 1831, φ. 44.  
936 Behlulzade Mehmed Ağa’nın Hanya’da meclis-i daveriye takdim eylediği takriri mealında merkumın yirmi beş yaşında 
‘Arabı olub ita’atdan çıkub kendüye bıçak cekdiğinden kendüsine ve saire ‘ibret olmak üzere merkumın altı mah ebniye-i 
miride istihdamını istid’a etmekle lede’l-müzakere işbu cezirede insan kılleti hasebiyle emlakini ima’r etmek üzere ekseri-i 
ahali zenc-i ‘arabların celbiyle istihdama terhin kılınmış ise de ikide birde ağalarına isyan etmekde oldıklarından kendüsine 
terbiye ve sairine ‘ibret olmak üzere altı mah mi’ad ile prankaya vurub hapis eylemesi içün zabit Süleyman Ağa’ya ve 
ik[t]iza itdikçe alub ebniye-i miriyede istihdam eylemek üzere mühendis Ahmed Efendi’ye ve sair mahbuslara virilen nan-ı 
‘aziz ta’yini misillu yevmi merkuma dahi sarf eylemesi içün Hanya’nın ‘umum divani nazırı Kutbi Efendi’ye muhafız paşa 
hazretleri taraflarından emr ü işa’r buyrılması mah-ı Şa’banü’l-mu’azzamın altıncı güninde meclisce karargir olmışdır. Βλ. 
Β.Γ., 16 Δεκεμβρίου 1833, φ. 118. 
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διαβίωσης των δούλων της εντατικοποιημένης αγροτικής εργασίας και των δούλων οικιακής 

υπηρεσίας.937 

 Οι αφρικανοί δούλοι των Χανίων και οι ασκούντες περιστασιακές χειρωνακτικές 

εργασίες το 1838 ζουν έξω από την πόλη, κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο.938 Ο εντοπισμός, 

ωστόσο, περισσότερων στοιχείων για τους δούλους από την Αφρική στην Κρήτη στα 

ελάχιστα αρχειακά τεκμήρια που έχουμε στη διάθεσή μας για την περίοδο δυσχεραίνεται 

από τη χρήση της λέξης αράμπ, τόσο στην οθωμανική γλώσσα όσο και στα ελληνικά, για να 

περιγράψει τόσο τους Άραβες όσο και τους Αφρικανούς, ιδίως τους προερχόμενους από 

την υποσαχάρια Αφρική. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια προκύπτει από τα 

συμφραζόμενα ή το οθωμανικό κείμενο πως πρόκειται για Αφρικανούς. Οι Άραβες αυτοί 

αναφέρονται στα έγγραφα ως υπηρέτες (uşak), ιπποκόμοι (seyis) ή δούλοι (köle), ενώ είναι 

σαφές ότι ο χαρακτηρισμός αράμπ είναι μειωτικός. Ο Κωνσταντίνος Κοζύρης μας λέει για 

κάποιον προύχοντα της περιοχής που δολοφονήθηκε στο κονάκι του από τη θυγατέρα του 

και δύο αράπισσες, οι οποίες λίγες μέρες μετά απαγχονίζονται από τη διοίκηση. 

Στους επιβάτες των πλοίων που κατέπλευσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου το 

Σεπτέμβριο του 1833, περιλαμβάνονται ένας Άραψ δούλος και δύο αράπισσες, κατά το 

ελληνικό κείμενο, ενώ στο αντίστοιχο οθωμανικό αυτοί αποδίδονται ως siyah köle και siyah 

cariye, δηλαδή μαύρος δούλος και μαύρη δούλη,αντίστοιχα.939 Σε μαύρους Αφρικανούς 

αναφέρεται, όπως προείπαμε, και ο όρος zenci, όπως στην περίπτωση μιας σύντομης 

καταχώρισης του ιεροδικείου του Χάνδακα του έτους 1832, σύμφωνα με την οποία το ένα 

τρίτο της περιουσίας του μαύρου Χαλίλ (zenci Halil ibn Hüseyin) μεταβιβάζεται στον μαύρο 

Μουράτ (malının sülsünı zenci Murad bin Mustafa’ya vasiyet eylediği), χωρίς περισσότερες 

πληροφορίες για τους δύο άνδρες.940 Στην περίπτωση του δούλου που καταδικάστηκε για 

απειθαρχία στα τέλη του 1833 ο δράστης αναγράφεται ως zenci στο οθωμανικό κείμενο και 

Άραβας στο ελληνικό. Συχνά απαντά και όρος μπενγκαζλί, ο οποίος ταυτίζεται με τον μαύρο 

της Αφρικής.941 

                                                             
937 Με τη διαπίστωση της δυσκολίας ανεύρεσης εργατών συμφωνεί και ο Πάσλεϊ, ο οποίος αναφέρει ότι είναι 
σχεδόν αδύνατο να βρεθούν εργάτες και ότι για το λόγο αυτό οι αγορές των Χανίων και του Ρεθύμνου συχνά 
γεμίζουν με μαύρους δούλους προς πώληση, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το λιμάνι της Βεγγάζης. 
Κατά τον Πάσλεϊ, υπάρχουν ορισμένα χωριά Αφρικανών στο νησί, ωστόσο στα αστικά κέντρα οι μαύροι 
δούλοι χρησιμοποιούνται σε όλους σχεδόν τους οίκους των εύπορων μουσουλμάνων. Βλ. Pashley, Travels in 
Crete, τ. 2, 104. Για τον οικισμό των μαύρων, βλ. και Raulin, Description physique de l’île de Crète, 101.  
938 Ό.π., 83-84, 101. Βλ. και Παπαδάκης, Οι Αφρικανοί στην Κρήτη, 89-93. 
939 Β.Γ., 17 Οκτωβρίου 1833, φ. 111.  
940 Τ.Α.Η., αρ. 49, σ. 45. 
941 Παπαδάκης, Οι Αφρικανοί στην Κρήτη, 78-81, 107. 
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Όπως σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι και στην Κρήτη, οι 

Αφρικανοί ήταν είτε δούλοι είτε απόγονοι δούλων είτε απελεύθεροι.942 Κατά τον Ρολέν, οι 

πλούσιοι μουσουλμάνοι διαθέτουν δούλους για οικιακές και αγροτικές εργασίες.943 Σε κάθε 

περίπτωση, οι μαύροι δούλοι υπάρχουν στο νησί κατά την περίοδο της κυριαρχίας του 

Μεχμέτ Αλί και, όπως προαναφέραμε, πιθανόν ο αριθμός τους αυξάνεται, κυρίως λόγω της 

παρουσίας στην Κρήτη αξιωματικών του στρατού του πασά, αλλά και της εγκατάλειψης της 

υπαίθρου και της αγροτικής της παραγωγής από τους φυγάδες της Επανάστασης. Ήδη 

αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο την άφιξη στο νησί 30 «μαύρων υπηρετών» τον 

Ιανουάριο του 1835, στους οποίους η διοίκηση προσφέρει ψωμί όσο παραμένουν στο 

λοιμοκαθαρτήριο. Στα τέλη του 1840 το πλοίο «Μιλτιάδης» με ελληνική σημαία,944 έλληνα 

πλοίαρχο και 15μελές πλήρωμα ξεκινάει από την Τύνιδα για την Κρήτη μεταφέροντας 

επισήμως 28 επιβάτες. Εξαιτίας του καιρού, το πλοίο φτάνει στην Κεφαλονιά και 

υποβάλλεται σε υγειονομική κάθαρση στο λιμάνι του Αργοστολίου. Κατά τον υγειονομικό 

έλεγχο ένας γάλλος γιατρός από τους επιβάτες πληροφόρησε τις αρχές ότι στο πλοίο 

επέβαιναν και μαύροι δούλοι. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο πλοίο και στα 

αμπάρια του βρέθηκαν δεμένοι πισθάγκωνα 14 μαύροι δούλοι, από τους οποίους 13 ήταν 

άνδρες και μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις επιβατών και πληρώματος, οι δούλοι 

αυτοί, που θα παραδίδονταν σε έναν μουσουλμάνο στην Κρήτη, επιβιβάστηκαν στο πλοίο 

λίγο αφότου αυτό απέπλευσε από την Τύνιδα μέσω μιας λέμβου και έτυχαν 

κακομεταχείρισης από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με την κατάθεση των ανδρών δούλων, 

κάθε φορά που το πλοίο βρισκόταν κοντά σε ακτή ή λιμάνι, έπρεπε να παραμείνουν δεμένοι 

στο αμπάρι, από το οποίο έβγαιναν τη νύχτα ή όταν δεν υπήρχε γύρω τους στεριά, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις φυσικές τους ανάγκες. Η γυναίκα δήλωσε πως απήχθη 

από έναν έλληνα δουλέμπορο, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με τους γονείς της.945 Όλοι τους 

                                                             
942 M. Ferguson, “Enslaved and Emancipated Africans on Crete”, στο Race and Slavery in the Middle East: 
Histories of Trans-Saharan Africans in Nineteenth-Century Egypt, Sudan and the Ottoman Mediterranean, επιμ. T. 
Walz και K. M. Cuno, Κάιρο 2010, 175. 
943 Raulin, Description physique de l’île de Crète, 200. 
944 Από τις καταθέσεις και τις αναφορές της υπόθεσης αυτής, προκύπτει ότι δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο να 
πραγματοποιείται εμπόριο μαύρων δούλων από έλληνες δουλέμπορους και ελληνικά πλοία. 
945 Correspondence with Foreign Powers Relative to the Slave Trade, Λονδίνο 1842, 22-60. Την Κρήτη επίσης είχε για 
προορισμό ένα πλοίο που ναυαγεί στην Πύλο το 1843. Το πλοίο ξεκίνησε από τη Βεγγάζη με προορισμό τα 
Χανιά και μετέφερε χουρμάδες, βούτυρο, ψάθες, ζεμπίλια και ζωνάρια. Σε αυτό επέβαιναν η Μασάουτα, 
γεννημένη στο Μπόρνου της Κεντρικής Αφρικής και κάτοικος Σφαξ, η αδελφή της Λάφια, ο αδελφός της 
Αμπντουλάχ, ο επίσης γεννημένος σε περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής Μουχάμαντ μπιν Αμπντουλάχ ή 
Μουχάμαντ Ζαράια, καθώς επίσης και μερικοί οθωμανοί έμποροι. Οι αρχές της Πύλου ανέλαβαν να λάβουν 
ένορκες καταθέσεις των επιβαινόντων, προκειμένου αφενός να εξακριβωθεί εάν οι αφρικανικής καταγωγής 
επιβαίνοντες στο πλοίο ήταν δούλοι ή όχι, αφετέρου να διαλευκανθεί ένα μυστήριο που είχε δημιουργηθεί 
αναφορικά με τις σχέσεις που είχαν ή όχι οι επιβάτες αυτοί μεταξύ τους. Για τη συνεννόηση ανάμεσα στις 
αρχές και τους μάρτυρες χρειάστηκε να αλλάξει ο διερμηνέας, αφού ορισμένοι εκ των επιβαινόντων δεν 
γνώριζαν την «τουνέζικη διάλεκτο» της αραβικής, παρά μόνον τη γλώσσα της «Μαύρης Αραπιάς». Σύμφωνα 
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δήλωσαν πως αγνοούσαν ότι ο προορισμός τους ήταν η Κρήτη. Το κατά πόσο η τύχη των 

απελεύθερων δούλων ή, ειδικότερα, η εργασία που μέλλεται να κάνουν οι δούλοι μετά την 

απελευθέρωσή τους είναι καλύτερη ή έστω διαφορετική από την πρότερη κατάστασή τους, 

είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι, για τους μαύρους δούλους 

στην Αίγυπτο, την Κρήτη και αλλού, το χρώμα του δέρματός τους, ως διαφορετικότητα, 

είναι αυτό που τους κατατάσσει σε μια χαμηλότερη τάξη δουλείας ή δουλειάς, σε έναν 

μόνιμο προορισμό που είναι ο ρόλος των υπηρετών, δούλων ή εργατών, που προκύπτει 

αναντίλεκτα από την πάγια αντίληψη της φυλετικής ανισότητας. Από την άλλη πλευρά, ούτε 

ως προς τη θέση των μαύρων δούλων παρατηρείται κάποια εκσυγχρονιστική διάθεση εκ 

μέρους της διοίκησης κατά την περίοδο αυτή. Όλα φαίνεται να ακολουθούν τις συνήθεις 

νόρμες που ίσχυαν στην αυτοκρατορία και πριν από τον 19ο αιώνα. Οι προπαγανδιστικές 

διακηρύξεις της διοίκησης σχετικά με την απελευθέρωση των αιχμαλώτων αφορούν 

αποκλειστικά τους λευκούς χριστιανούς δούλους της Ελληνικής Επανάστασης, αφού αυτοί 

είναι που αποτελούν το βασικό προκείμενο των δυτικών πιέσεων που ασκούνται στην 

Αίγυπτο. Για τη διοίκηση του πασά στην Κρήτη οι μαύροι του νησιού, δούλοι ή μη, 

βρίσκονται πέρα από κάθε έννοια μεταπολεμικής «συμφιλίωσης».

                                                                                                                                                                               
με την κατάθεση της Μασάουτα, τόσο αυτή όσο και τα αδέλφια της ήταν δούλοι που απήχθησαν από την 
Τυνησία μαζί με άλλoυς και πουλήθηκαν στη Μισουράτα της Λιβύης, από όπου τους αγόρασε ο πλοίαρχος 
του ναυαγισθέντος πλοίου, Οσμάν Ρεΐς, τις μετέφερε αρχικά στην Τρίπολη, από εκεί στη Βεγγάζη και από 
εκεί σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη. Παρόμοιες ήταν οι καταθέσεις τόσο της Λάφια όσο και του 
Αμπντουλάχ, ενώ και οι τρεις δήλωσαν πως δεν έχουν καμία συγγένεια με τον τέταρτο Αφρικανό. Ο τέταρτος 
Αφρικανός ωστόσο, Μουχάμαντ μπιν Αμπντουλάχ ή Μουχάμαντ Ζαράια, από το όνομα του πρώην κατόχου 
του που τον ελευθέρωσε μετά από 15 χρόνια δουλείας, δήλωσε πως ήταν σύζυγος της Λάφια και πατέρας του 
Αμπντουλάχ και της Μασάουτα. Σύμφωνα επίσης με τα λεγόμενά του, ο ίδιος δούλευε ως χαμάλης στην πόλη 
Σφαξ και μετέβαινε με την οικογένειά του στην Κρήτη προκειμένου να εργαστεί. Ο Χασάν μπιν Μουχάμαντ 
από την Αλεξάνδρεια, που επέβαινε επίσης στο πλοίο προκειμένου να επισκεφτεί την οικογένειά του στην 
Κρήτη, κατέθεσε ότι δεν γνώριζε ποια σχέση είχαν μεταξύ τους, αφού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
μιλούσαν την «βαθιά μαύρη γλώσσα» και όχι αραβικά. Ο έμπορος Αμπντουλχαμίτ, που σύμφωνα με 
μαρτυρίες τροφοδοτούσε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους αφρικανούς επιβάτες, επιβεβαίωσε τα λεγόμενα 
του Ζαράια, ότι δηλαδή είναι πατέρας της Μασάουτα και σύζυγος της Λάφια, ότι τους τροφοδοτούσε επειδή 
είναι άποροι και ότι μεταβαίνουν ως οικογένεια στην Κρήτη προκειμένου να μαζέψουν ελιές και να 
μπορέσουν να ζήσουν. Δυστυχώς για τον Αμπντουλχαμίτ, τόσο αυτός όσο και ο Ζαράια έπεσαν κατά τις 
καταθέσεις τους σε αντιφάσεις και οι αρχές κατάλαβαν πως ο έμπορος ήταν ουσιαστικά κάτοχος των 
παραπάνω δούλων, που μηχανεύτηκε το σενάριο της οικογένειας, προκειμένου να μην στερηθεί τους δούλους 
του και να μη χάσει τα ποσά με τα οποία τους είχε αγοράσει.  Τελικά οι δούλοι απελευθερώνονται και λίγο 
καιρό αργότερα φέρονται υπηρέτες στα σπίτια των «σεβάσμιων» αρχών της πόλης. Η Λάφια βρίσκεται 
υπηρέτρια στο σπίτι ενός εμπόρου της περιοχής, ο μικρός Αμπντουλάχ στην υπηρεσία του αρχιμανδρίτη και 
η Μασάουτα στην υπηρεσία του υπομοιράρχου της πόλης. Βλ. Α.Υ.Ε., Α.Κ.Υ., φάκ. Περί απελευθερώσεως 
Ελλήνων αιχμαλώτων, Αναφορές Ειρηνοδίκη Πύλου, 31 Δεκεμβρίου 1843 και 4 Ιανουαρίου 1844. 
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2. Η πορνεία στην Κρήτη: ανοχή και απαγόρευση 

 

Ι. Η περίοδος της ανοχής, 1830-1834 

 

Μέχρι εδώ εξετάσαμε ορισμένες εκ των προσπαθειών της διοίκησης για τη δημιουργία ενός 

«νέου» λιμανιού στα Χανιά με νέο φάρο, νεόδμητες προβλήτες, ανακαινίσεις κτηρίων, 

ίδρυση υγειονομικών σταθμών, νυχθημερόν φύλαξη κ.ά. Ο Μεχμέτ Αλί μέσα από τα 

δημόσια αυτά έργα προσδοκούσε κατά κύριο λόγο να παρουσιάσει στους δυτικούς τη 

θετική εικόνα ενός «πεφωτισμένου» εκσυγχρονιστή, ο οποίος οδηγεί τα εδάφη που 

εξουσιάζει στην πρόοδο, την ασφάλεια και την ευημερία. Παρά τις ενέργειες αυτές ωστόσο, 

λίγα μέτρα ανατολικότερα από τον εμπορικό λιμένα της πόλης η παραβατικότητα βρίσκεται 

σε έξαρση στην κακόφημη γειτονιά Τζεζαΐρ Κολού. Εκεί πραγματοποιείται 

λαθρεμπόριο,946 κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των αρχών, ενώ συχνά φαινόμενα είναι η 

διατάραξη κοινής ησυχίας και οι συμπλοκές, στις οποίες πρωταγωνιστούν μέθυσοι (sarhoş), 

χαρτοπαίκτες (kumarcı), «πρόστυχοι» (çapkın), άεργοι (maslahatsız), εργένηδες (bekâr) και 

γενικώς άνθρωποι ανυπόληπτοι (erazil). Σε αυτή τη γειτονιά επίσης βρίσκονται και τα 

πορνεία (fahişehane) της πόλης των Χανίων, που αποτελούν κατεξοχήν πόλο έλξης για τους 

στρατιώτες του στρατού του πασά.    

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο ισλάμ εν γένει η πορνεία, ως εκτός γάμου 

σεξουαλική πράξη, συνιστά μια παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιφέρει ποινές 

μαστίγωσης ή λιθοβολισμού.947 Παρά τις επιταγές του ισλαμικού νόμου ωστόσο, τις 

περισσότερες φορές οι αρχές ανέχονται την πορνεία σιωπηρά, αφού δεν είναι σε θέση να 

αποτρέψουν το αναπόφευκτο.948 Έτσι, οι αρχές αντί να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες 

ποινές στις πόρνες και τους πελάτες τους, επιλέγουν κάποιες φορές να καρπωθούν μερίδιο 

του τζίρου της πορνείας φορολογώντας την εν λόγω δραστηριότητα. Χαρακτηριστικό 

                                                             
946 Το Φεβρουάριο του 1833 το Συμβούλιο των Χανίων αποφάσισε τον διορισμό ακόμα τριών φυλάκων για 
το τελωνείο του λιμανιού της πόλης, αφού η γειτονιά Τζεζαΐρ Κολού, αλλά και άλλα σημεία του λιμανιού , 
έχουν «τυφλές» εισόδους και εξόδους που μπορούν να χρησιμεύουν ως δίοδοι για λαθρέμπορους. Βλ. Β.Γ., 23 
Φεβρουαρίου 1833, φ. 88· Β.Γ., 1 Δεκεμβρίου 1832, φ. 80. 
947 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 178. Υπενθυμίζουμε ότι το αδίκημα της παράνομης σεξουαλικής 
πράξης, καθώς και τα αδικήματα της ψευδούς κατηγορίας για παράνομες σεξουαλικές πράξεις, της 
οινοποσίας, της κλοπής, της ληστείας και της αποστασίας επιφέρουν, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, ποινή 
τύπου χαντ (hadd) που πρέπει να εκτελείται δημόσια για λόγους παραδειγματισμού. Βλ. R. Peters, Crime and 
Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century, Κέιμπριτζ 2005, 53· 
Schacht, An Introduction to Islamic Law, 178-181. 
948 C. Imber, “Zina in Ottoman Law”, στο Studies in Ottoman History and Law, Κωνσταντινούπολη 1996, 174-
206. 
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παράδειγμα αποτελεί η ακόλουθη περίπτωση. Στη Δαμασκό των μέσων του 18ου αιώνα μια 

μεθυσμένη πόρνη επιτέθηκε σε έναν καδή με ένα μαχαίρι και καταδικάστηκε για την πράξη 

της σε θάνατο, ενώ εκδόθηκε και διάταγμα εκτέλεσης όλων των πορνών της πόλης. Η 

απαγόρευση της πορνείας στη Δαμασκό δεν κράτησε πολύ, αφού λίγα χρόνια αργότερα οι 

πόρνες επανεμφανίστηκαν σε δημόσια μέρη και το παζάρι της πόλης. Τότε ο πασάς της 

Δαμασκού, Άσαντ αλ Αζμ, απαγόρευσε εκ νέου την πορνεία με διαταγή του, ωστόσο ούτε 

αυτή τη φορά η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα και η πορνεία επανεμφανίστηκε στην πόλη. 

Τότε προκρίθηκε μια αλλαγή πολιτικής: οι πόρνες να εντάχθηκαν στην οικονομία της πόλης 

και τους επιβλήθηκε μηνιαίος φόρος.949 Παρατηρείται επίσης πως στο Χαλέπι του 17ου 

αιώνα οι υποθέσεις που αφορούν πορνεία και φτάνουν στο δικαστήριο του καδή δεν έχουν 

ποτέ ως κατάληξη την επιβολή βίαιων ποινών, όπως ο λιθοβολισμός ή η μαστίγωση.950 

Συνηθισμένη και ανεκτή από τις αρχές ήταν εξάλλου στην Κωνσταντινούπολη του 17ου και 

18ου αιώνα η ανδρική πορνεία, που πολλές φορές είχε ως βάση τα δημόσια λουτρά.951  

Κάθε φορά που οι πόρνες τιμωρούνται, αυτό γίνεται περισσότερο για τον 

καθησυχασμό των «νοικοκυραίων» παρά για το ότι πόρνοι και πόρνες διέπραξαν αδίκημα 

εναντίον της θείας βούλησης (hadd). Αυτός ακριβώς φαίνεται να είναι ο λόγος για τον οποίο η 

βασική τιμωρία για τις πόρνες στις οθωμανικές πόλεις ήταν η εξορία και όχι οι εφιαλτικές 

σωματικές ποινές του ισλαμικού νόμου. «Φιλήσυχοι» γείτονες και θρησκευτικοί 

παράγοντες952 είναι αυτοί που συνήθως κατηγορούν τις πόρνες και οι υποθέσεις φτάνουν στο 

δικαστήριο του καδή έχοντας ως βασική επιδίωξη όχι την επιβολή του λιθοβολισμού, αλλά 

την «εκκαθάριση» της γειτονιάς τους.953 Ο έλεγχος εξάλλου της γυναικείας σεξουαλικότητας 

αποτελεί βασικό στόχο και πτυχή μιας φαλλοκρατικής κοινωνικής δομής που στηρίζεται 

στα θεμέλια της οικογενειακής ηθικής.954 Στο πλαίσιο αυτό, οι σεξουαλικές επαφές δεν 

                                                             
949 Rafeq, “Public Morality”, 183. 
950 Semerdjian, “Of the Straight Path”, 17. 
951 M. Sariyannis, “Prostitution in Ottoman Istanbul, Late Sixteenth–Early Eighteenth Century”, Turcica, 40 
(2008), 60-62. 
952 Μ. Σαρηγιάννης, Η απόλαυση στην οθωμανική Κωνσταντινούπολη, Αθήνα 2003, 138. 
953 J. E. Baldwin, “Prostitution, Islamic Law and Ottoman Societies”, Journal of the Economic and Social History 
of the Orient, 55 (2012), 139· J. E. Tucker, In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and 
Palestine, Μπέρκλεϊ 1998, 175-176. 
954 Αν και ο γάμος παραμένει την περίοδο αυτή μια τελετή που πραγματοποιείται στο θρησκευτικό πλαίσιο 
του ισλαμικού νόμου και των κανόνων της Εκκλησίας αντίστοιχα για μουσουλμάνους και χριστιανούς, είναι 
ένας θεσμός του οποίου η προστασία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των «απρόσωπων» και κοσμικότερων 
συμβουλίων της Κρήτης επί Μεχμέτ Αλί. To 1835 μια μουσουλμάνα με το όνομα Φατμέ από το Ρέθυμνο, 
που είχε παντρευτεί τον Χασάν μόλις 12 μέρες νωρίτερα, απευθύνεται στο Συμβούλιο Χανίων ζητώντας 
βοήθεια, επειδή ο τελευταίος το έσκασε στα Χανιά (bu taraftan firar ve Hanya’ya gitmiş olduğundan). Ο Χασάν 
εντοπίστηκε τελικώς στα Χανιά, όπου σύμφωνα με την ομολογία του ήρθε μόνο για λίγες μέρες προκειμένου 
να δουλέψει (bu tarafa gelüb birkaç gün işlemekten sonra yine Resmo’ya ‘avdet edeceğini), αφού ήταν τελείως άπορος 
(Resmo’da olundum ve fakirü’l-hal olduğumdan). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ: 2153, 46. Οι αναφορές κατοίκων στα 
συμβούλια για τέτοιες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου φανερώνουν μια υποβάθμιση του ιεροδικείου και μια 
ταυτόχρονη αναγωγή της έννοιας της προστασίας της οικογένειας στη σφαίρα της κρατικής πολιτικής. 
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πρέπει να υπακούουν σε μια οικονομία της ηδονής, αλλά οφείλουν να αποσκοπούν 

αποκλειστικά στο ιερό καθήκον της αναπαραγωγής.955 

Οι πληροφορίες για τις κοινωνικές τάξεις από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι 

που ασκούν την πορνεία, απουσιάζουν. Είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες των φτωχών 

κοινωνικών στρωμάτων στρέφονται προς την πορνεία προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα. Ο φτωχός παρέχει το σώμα του με κάθε τρόπο για να επιβιώσει, αφού αυτό 

είναι το μόνο που διαθέτει. Ο Τζίνιο εκτιμά, σε σχέση με τα φτωχά σώματα του πληθυσμού 

της οθωμανικής Θεσσαλονίκης, ότι, αν και οι φτωχοί άνδρες έχουν διάφορους τρόπους να 

κερδίσουν τα προς το ζην, οι ευκαιρίες εργασίας για τις φτωχές γυναίκες και τα παιδιά τους 

περιορίζονται στην οικιακή υπηρεσία και την πορνεία.956 Η επανάσταση στην Κρήτη έχει 

αφήσει διαλυμένη την οικονομία και την παραγωγή, πολλούς άνδρες νεκρούς ή φυγάδες και 

άλλες τόσες γυναίκες με ορφανά παιδιά. Είναι λογικό ότι μετά από τις πολυετείς πολεμικές 

συγκρούσεις στο νησί η φτώχεια που αποτελεί τη βασική αιτία της πορνείας, κυριαρχεί. 

Στην Αίγυπτο, τουλάχιστον από τον 16ο αιώνα, το επάγγελμα της πορνείας 

συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα «χαμηλά» (hurde) επαγγέλματα, μαζί με αυτά του δημόσιου 

χορευτή,957 του γόη φιδιών, του ταχυδακτυλουργού και του πωλητή χασίς. Τα έσοδα των 

επαγγελμάτων αυτών φορολογούνταν με βάση το σύστημα εκμίσθωσης φόρων, ενώ οι 

συγκεκριμένοι επαγγελματίες συνιστούσαν μέλη των αντίστοιχων συντεχνιών.958 Ο αριθμός 

των χορευτριών είναι τόσο μεγάλος, αναφέρει ο περιηγητής Σεν Τζον, που η φορολόγησή 

τους αποτελεί μεγάλη πηγή εισοδήματος του Μεχμέτ Αλί,959 ενώ οι γυναίκες των φτωχών 

φελάχων μπορούν εύκολα να στραφούν προς την πορνεία, αν τις εγκαταλείψουν οι σύζυγοί 

τους.960 Από το 19ο αιώνα η φορολόγηση γινόταν απευθείας από το συγκεντρωτικό κράτος, 

ενώ τα όρια ανάμεσα στον δημόσιο χορευτή ή χορεύτρια και την πορνεία είναι 

δυσδιάκριτα.961 Τον Μάιο του 1834 οι πόρνες και οι δημόσιοι χορευτές τίθενται εκτός 

νόμου στις μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου και με κρατικό διάταγμα εκτοπίζονται στα νότια 

                                                             
955 Μ. Φουκώ, Ιστορία της σεξουαλικότητας: η μέριμνα για τον εαυτό μας, Αθήνα 1992, 203-204. 
956 E. Ginio, “Living on the Margins of Charity: Coping with Poverty in an Ottoman Provincial City”, στο 
Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts, 177. 
957 Για τους δημόσιους χορευτές στην Αίγυπτο, βλ. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, 383-
388. 
958 A. Raymond, Le Caire des Janissaires: L’apogée de la ville ottomane sous Abd Al-Rahmân Katkhudâ, Παρίσι 1995, 
607. 
959 Για τα έσοδα από τη φορολόγηση των επαγγελμάτων αυτών, βλ. και K. Fahmy, “Prostitution in Egypt in 
the Nineteenth Century”, στο Outside in: On the Margins of the Modern Middle East, επιμ. E. Rogan, Λονδίνο 
και Νέα Υόρκη 2002, 79. 
960 St. John, Egypt and Mohammed Ali, τ. 2, 374-375. 
961 Tucker, Women in Nineteenth-Century Egypt, 151. 
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της χώρας.962 Όποια πόρνη δεν υπάκουε στη διαταγή και εξακολουθούσε να ασκεί το 

επάγγελμά της, θα μαστιγωνόταν 50 φορές.963 Ποιο ήταν ωστόσο το σκεπτικό που 

υπαγόρευε τον εκτοπισμό των οίκων ανοχής εκτός της αιγυπτιακής πρωτεύουσας; Είχε 

αντίκτυπο αυτή η απαγόρευση στη λειτουργία των πορνείων των κρητικών πόλεων; 

Ο εκτοπισμός των πορνών στη νότια Αίγυπτο δεν έγινε απλά και μόνο για λόγους 

προστασίας της ηθικής των πόλεων. Την περίοδο αυτή η πορνεία στην Αίγυπτο βρίσκεται σε 

έξαρση. Κατά τον αρχίατρο Κλοτ, οι κοινές γυναίκες είναι πολλές στην Αίγυπτο, αλλά 

παραμένουν αθέατες. Τον αυξημένο τους αριθμό ο αρχίατρος της χώρας τον αποδίδει στην 

αποτυχία των γυναικών αυτών ως προς τη συζυγική τους ζωή και στην αδυναμία τους να 

ξαναπαντρευτούν, γεγονός που τις αποκλείει από κάθε άλλο μέσο διαβίωσης.964 Κατά τον 

Φάχμι, η δραματική αύξηση της πορνείας οφείλεται στη διαταραχή που έχει προκαλέσει 

στον πυρήνα της οικογένειας η πρακτική υποχρεωτικής στρατολόγησης του Μεχμέτ Αλί. 

Χιλιάδες γυναίκες χάνουν τον σύζυγο και δεν έχουν άλλον τρόπο εξασφάλισης των προς το 

ζην εκτός από την εκμετάλλευση του σώματός τους.965Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 η 

αύξηση της πορνείας οδήγησε σταδιακά σε μια δραματική εκτίναξη του ποσοστού σύφιλης 

ανάμεσα στους στρατιώτες. Το 1837 ο Κλοτ Μπέι αναφέρει ότι σε κανένα μέρος του 

κόσμου δεν μπορεί τα ποσοστά της σύφιλης να είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αίγυπτο, 

όπου η ασθένεια μαστίζει όλες τις κοινωνικές τάξεις.966 Οι πόρνες θεωρήθηκαν ο βασικός, 

αν όχι ο αποκλειστικός, φορέας διάδοσης αυτής της ασθένειας και ο αρχίατρος Κλότ Μπέι 

πρότεινε την αναγκαστική μεταφορά των γυναικών αυτών στα νοσοκομεία προκειμένου να 

εξεταστούν.967 Παράλληλα, όπως φαίνεται και από τις αντίστοιχες περιπτώσεις στην Κρήτη, 

η διασκέδαση των στρατιωτών στα πορνεία ήταν συχνά συνυφασμένη με τη χρήση 

οινοπνεύματος, γεγονός που οδηγούσε σε μικροεπεισόδια και χαλάρωση της πειθαρχίας 

στο στράτευμα. Συνεπώς η απόφαση εκτοπισμού των οίκων ανοχής αποσκοπεί στο να 

                                                             
962 Ο εκτοπισμός των πορνών δε συνιστά σε καμία περίπτωση μια νεωτερική αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Από τα χρόνια που το νησί πέρασε στην οθωμανική κυριαρχία δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πορνείας που 
φτάνουν στο ιεροδικείο. Κατά τα πρώτα χρόνια μετά την κατάκτηση σε πολλές περιπτώσεις κατηγορήθηκαν 
για ανήθικη συμπεριφορά γυναίκες που υποστήριξαν ότι έχουν πέσει θύματα βιασμού από στρατιώτες. Βλ. E. 
Kermeli, “Sin and the Sinner: Folles Femmes in Ottoman Crete”, Eurasian Studies, 1 (2002), 92-94. Η 
βασική τιμωρία των γυναικών αυτών στην Κρήτη, όπως παντού στην Οθωμανική Αυτοκρατορίας, είναι ο 
εκτοπισμός και η εξορία. Ο εκτοπισμός γίνεται με αίτημα των «νοικοκυραίων», ενώ ενίοτε ο ρουχισμός των 
πόρνων πωλείται σε πλειστηριασμό, προκειμένου να τακτοποιηθούν τυχόν χρέη τους πριν από τον εκτοπισμό 
τους. Βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 178, 246-247. 
963 Fahmy, “Prostitution in Egypt in the Nineteenth Century”, 78. 
964 Clot-Bey, Aperçu général sur l’Égypte, τ. 1, 336. 
965 Fahmy, “Women, Medicine and Power in Nineteenth-Century Egypt”, 42. 
966 B. Α. Clot-Bey, “Sur le traitement de la syphilis en Égypte”, Gazette médicale de Paris, 7 (1839), 394. 
967 Ο Κλοτ Μπέι αρχικά προτείνει να εξετάζονται οι σύζυγοι των στρατιωτών από τις συζύγους των γιατρών 
μετά από μια σύντομη εκπαίδευσή τους, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιες είχαν προσβληθεί από σύφιλη. Το 
1832 ξεκινάει τη λειτουργία της μια γυναικεία σχολή νοσοκόμων· Fahmy, “Women, Medicine and Power in 
Nineteenth-Century Egypt”, 43-45· Kuhnke, Lives at Risk, 122-133. 
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διατηρηθεί η πειθαρχία στο στράτευμα και να καταπολεμηθεί η εξάπλωση των αφροδίσιων 

νοσημάτων.968 

 Την περίοδο που μελετάται οι πληροφορίες που αντλούνται για τις πόρνες στην 

Κρήτη προέρχονται κυρίως από υποθέσεις μικροεπεισοδίων με πρωταγωνιστές στρατιώτες, 

που αποτελούν ένα βασικό ποσοστό της πελατείας τους. Στα Χανιά οι πόρνες ζούσαν και 

εργάζονταν, τουλάχιστον την περίοδο 1830-1834, στη γειτονιά με το όνομα Τζεζαΐρ Κολού 

(Cezayir Kolu), που βρισκόταν, όπως είπαμε, κοντά στο λιμάνι της πόλης.969 Η γειτονιά αυτή 

δεν θεωρούνταν μόνο στέκι πορνείας, αλλά ένας τόπος ευρύτερης συγκέντρωσης 

«υπόκοσμου» και πηγή λαθρεμπορίου, γεμάτη καπηλειά, οίκους ανοχής και μέρη για 

χαρτοπαιξία. Σε κάποιο σημείο αυτής της γειτονιάς τον Ιούλιο του 1832 ο αλβανός 

στρατιώτης Σουλεϊμάν συνελήφθη από το φύλακα της πύλης Κουμ Καπί να διαπληκτίζεται 

έντονα με πόρνη. Ο φύλακας είχε ακούσει από την πύλη την φασαρία στο εσωτερικό της 

γειτονιάς και φτάνοντας είδε το στρατιώτη να παλεύει μετά κοινής γυναικός (bir fahişe ile çakışır 

idi). Όταν τον ρώτησε ποιος είναι ο λόγος του καβγά, ο Σουλεϊμάν έκανε κίνηση να 

πυροβολήσει το φύλακα, ωστόσο το όπλο του, για καλή τύχη του δεύτερου, δεν 

εκπυρσοκρότησε και ο φύλακας προσπάθησε να τον συλλάβει. Η μεταφορά του Σουλεϊμάν 

στη φυλακή ήταν αρκετά επεισοδιακή, αφού ο συλληφθείς μία φορά ξέφυγε στο δρόμο από 

το φύλακα και μία άλλη κατάφερε να αρπάξει ένα σπαθί από έναν διαβάτη και να απειλήσει 

το φύλακα. Τελικά, ο Σουλεϊμάν, που παραδέχτηκε πως ήταν μεθυσμένος, καταδικάστηκε σε 

50 χτυπήματα στο φάλαγγα για την απειθαρχία του (itaasızlık) και σε εξορία από το νησί. 

Στην καταγραφή της υπόθεσης αναφέρεται επίσης πως αρκετοί στρατιώτες παίρνουν άδεια να 

έρθουν στην πόλη και επιδίδονται στη μέθη, τα χαρτοπαίγνια και τις έριδες, τα οποία επιφέρουν φθορά 

στα χρήματα και την υγεία την ίδια (ağaların cema’atından ba’zı emsal enfar aralık aralık iş görmek 

üzere bölükbaşından izin alarak mahall-i memuriyetinden kalkub Hanya’ya gelüb eşer-i ganimet 

‘addiderek haddından ziyade sarhoş olub niza’ bed’inden ma’αda kumar vartalarına dahi düşerek mal 

ve bedenine ziyan terettüb itdirmekte oldıkları).970 

 Η χρήση οινοπνευματωδών ποτών αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της γειτονιάς 

αυτής. Όπως παραπάνω, πολλές είναι οι υποθέσεις κατά τις οποίες μεθυσμένοι στρατιώτες ή 

θαμώνες της περιοχής εμπλέκονται σε καβγάδες, διαπληκτίζονται και προκαλούν δημόσια 

αναταραχή. Η χρήση, αν όχι η κατάχρηση, αλκοόλ δεν απασχολεί το κράτος από την 

πλευρά της ηθικής ή του νόμου. Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να τιμωρούνται οι 

μέθυσοι, παρά μόνο όταν χάνουν τον έλεγχο και παραφέρονται, προκαλώντας φασαρίες. 

                                                             
968 Fahmy, “Prostitution in Egypt in the Nineteenth Century”, 80-88. 
969 Η περιοχή ονομάστηκε έτσι πιθανόν επειδή είχε κάποτε εγκατασταθεί εκεί φρουρά από την Αλγερία. 
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Κατά τον Τολεντάνο, την ίδια τακτική ακολουθούσε το κράτος και στην Αίγυπτο. Η 

διοίκηση προτιμάει να ελέγξει και να φορολογήσει την παραγωγή και την πώληση του 

αλκοόλ παρά να την καταστείλει. Η χρήση οινοπνεύματος αποτελούσε κατεξοχήν συνήθεια 

των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, κατά τον Τολεντάνο, ενώ, όπως και στην περίπτωση 

της Κρήτης, έτσι και στην Αίγυπτο, συχνές είναι οι περιπτώσεις που συναντώνται στα αρχεία 

της εποχής σχετικά με μεθυσμένους που χάνουν τον έλεγχο και προκαλούν επεισόδια.971 

Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη του Σουλεϊμάν παραπάνω, που δεν τιμωρήθηκε ούτε για 

οινοποσία ούτε για συνεύρεση με πόρνη. Η τιμωρία του είχε να κάνει με το γεγονός ότι 

ήταν απείθαρχος και ότι διατάραξε την κοινή ησυχία.972 

Όπως το αλκοόλ, έτσι και οι πόρνες είναι ανεκτές από τις αρχές μέσα στα όρια του 

Τζεζαΐρ Κολού, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830. Η κατανάλωση 

οινοπνευματωδών και η έναντι αντιτίμου σεξουαλική συντροφιά συσχετίζονται, παρά το 

γεγονός πως και οι δύο αυτές διασκεδάσεις απαγορεύονται από τον ισλαμικό νόμο. Τον 

Αύγουστο του 1832 ένας καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε τρεις μουσουλμάνους Κρητικούς και 

δύο αλβανούς στρατιώτες. Σύμφωνα με την κατάθεση των Αλβανών, οι Κρητικοί άρχισαν να 

τους βρίζουν και να τους πετροβολούν, γεγονός που εξόργισε τον έναν εκ των δύο Αλβανών, 

ο οποίος, όντας μεθυσμένος, καθώς επέστρεφε από καφενείο της περιοχής, χειροδίκησε 

εναντίον των ανδρών από την Κρήτη. Σύμφωνα με τους Κρητικούς, όλα άρχισαν όταν ένας 

από αυτούς ξεφώνισε από το παράθυρο όπου στεκόταν την αλβανική λέξη ρι973 σε μια πόρνη 

με το όνομα Νουρέν που περνούσε το δρόμο (fahişe Nuren geçdi onunla aşinalığım hesabıyla ri 

ya’ni otur merkumeye demiş iken). Οι Αλβανοί άκουσαν τη λέξη και μάλλον νομίζοντας ότι 

απευθύνονται στους ίδιους (merkuman işitdiler ve ‘bize ne söylüyorsun’ diyerek) ξεκίνησε ο 

καβγάς. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο ένας Κρητικός, αλλά και ένας ακόμα άνδρας 

που προσπάθησε να συγκρατήσει τον μαινόμενο Αλβανό Ζεϊνέλ. Η κατάθεση των Κρητικών 

επιβεβαιώθηκε από τους θαμώνες του καφενείου και ο Ζεϊνέλ, αφού ξυλίστηκε 50 φορές, 

απελάθηκε από την Κρήτη. Στην υπόθεση επιπλέον αναφέρονται τα εξής: Ο Ζεϊνέλ όχι μόνο 

πήγε στο πορνοστάσιο αλλά και μέθυσε και έβρισε τον μεν και εκτύπησε τον δε, τα οποία πολύ μάλλον 

όταν πράξει στρατιωτικός επεμβαίνουν εις το σύστημα του Αντιβασιλέως (merkum Zeynel sarhoş olub 

                                                                                                                                                                               
970 Β.Γ, 29 Ιουλίου 1832, φ. 66.  
971 Toledano, State and Society in Mid-Nineteenth Century Egypt, 243-248. 
972 Η διοίκηση επιτρέπει στους στρατιώτες την αναζήτηση εφήμερων διασκεδάσεων, αλλά δεν ανέχεται τη  
διασάλευση της στρατιωτικής πειθαρχίας. Σε μια παράλληλη ιστορία από την Αίγυπτο κατά την ίδια περίοδο, 
ο Οσμάν και ο Ντερβίς συνελήφθησαν μεθυσμένοι για διατάραξη ησυχίας σε ένα πορνείο. Η τιμωρία τους, 
150 και 75 αντίστοιχα χτυπήματα με το μαστίγιο, ήταν περισσότερο, όπως σημειώνει ο Φάχμι, γιατί 
διατάραξαν την δημόσια ησυχία παρά για το γεγονός ότι επισκέφτηκαν ένα πορνείο. Βλ. Fahmy, 
“Prostitution in Egypt in the Nineteenth Century”, 83. 
973 Στα αλβανικά σημαίνει «κάτσε». 
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Cezayir Kolu mahallesine varub birine musallat olmuş ve piştov çıkararak diğerini darb idüb başını 

yaraması usul-ü cenab-ı hazret-i hıdiviye münafi bir keyfiyet olduğından).974 Η Νουρέν, όπως οι 

περισσότερες πόρνες που αναφέρονται σε παρόμοιες υποθέσεις, δεν τιμωρήθηκε, γεγονός 

που μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως τουλάχιστον το 1832 ούτε στην Κρήτη η πορνεία 

λογίζεται ως κάτι παράνομο ή τέλος πάντων ως κάτι που απειλεί τη δημόσια τάξη. Ο Ζεϊνέλ, 

όπως λίγες μέρες νωρίτερα ο Σουλεϊμάν, φαίνεται ότι τιμωρήθηκε όχι επειδή 

συναναστράφηκε πόρνες ή επειδή μέθυσε, αλλά επειδή διατάραξε τη δημόσια ησυχία.975 

Μια νύχτα του Σεπτεμβρίου του 1833 ο ιπποκόμος (seyis) Χασάν από την Αίγυπτο 

μπήκε κρυφά στο σπίτι μιας πόρνης, όταν αυτή κοιμόταν με κάποιον άλλον ιπποκόμο με το 

ίδιο όνομα. Ο δράστης εισήλθε στο σπίτι από το παράθυρο και έκλεψε τα ρούχα του 

κοιμώμενου Χασάν(bir fahişenin hanesinde yatarken seyis Hasan nam kimesne gizlüce gidüb hane-i 

mezkûrun penceresi açmış ve merkumun esvablerini sirkat etmiş), ενώ αργότερα τα έστειλε σε έναν 

τρίτο Αιγύπτιο στο Ηράκλειο, προκειμένου να τα πουλήσει. Ο δράστης εντέλει συνελήφθη 

και του επιβλήθηκε ποινή σαράντα ημερών εργασίας σε δημόσια έργα. Ούτε το θύμα της 

κλοπής ούτε η πόρνη με την οποία βρισκόταν παρέα φαίνεται να τιμωρούνται.976  

Η μοναδική περίπτωση στην οποία ρητώς τιμωρούνται πόρνες στην Κρήτη πριν 

από το 1834 είναι αυτή της νύχτας της 19ης Σεπτεμβρίου 1832, όταν μεθυσμένοι 

μουσουλμάνοι άρχισαν να πετροβολούν ο ένας τον άλλον τραυματίζοντας ορισμένους 

διαβάτες και αναστατώνοντας χάνι της περιοχής Κρύο Βρυσάλι ή Βρυσουλάκι (Soğuk Çeşme) 

στην πόλη των Χανίων. Όταν οι εκπρόσωποι των αρχών έφτασαν στην περιοχή, συνέλαβαν 

δεκαεπτά άνδρες -όλους μουσουλμάνους- και τέσσερις πόρνες εκ των οποίων η μία τυφλή, 

οι οποίες κρατούσαν συντροφιά σε μερικούς από τους συμμετέχοντες στον καβγά. Οι 

στρατιώτες έστειλαν τους άνδρες στη φυλακή της φρουράς (karakol hapsı) και τις άσεμνες 

γυναίκες (fahişeler) στο σπίτι του Χατζί Αχμέτ, που φαίνεται ότι ήταν ένα είδος προσωρινής 

γυναικείας φυλακής. Αν και φαίνεται ηθικά παράδοξο να φυλακίζονται γυναίκες στο σπίτι 

ενός άνδρα, πρόκειται για μια πρακτική που συνηθιζόταν και στην Αίγυπτο.977 Υποθέτουμε 

                                                             
974 Β.Γ, 4 Αυγούστου 1832, φ. 67. Η λέξη «πορνοστάσιο» δεν αντιστοιχεί σε κάποιον συγκεκριμένο όρο στο 
οθωμανικό κείμενο, αλλά ευρύτερα στη φράση Cezayir Kolu mahallesi (γειτονιά Τζεζαΐρ Κολού). 
975 Fahmy, All the Pasha’s Men, 231. 
976 Β.Γ., 17 Οκτωβρίου 1833, φ. 111. Ατιμώρητες μένουν και πόρνες που ανακρίνονται για την υπόθεση 
δολοφονίας του αραμπατζή (κανονιοστασιοσύρτη) Αλί από την πόλη Κίρτζαλι της Βουλγαρίας στη γειτονιά του 
Τζεζαΐρ Κολού. Ο Αλί είχε χτυπηθεί με μπαλτά και ήταν κατακρεουργημένος με μαχαίρι. Οι απεσταλμένοι 
για την εξέταση της υπόθεσης πήραν καταθέσεις από τη σύζυγο κάποιου σακκά (νεροφόρου), καθώς και από 
κάποιες γυναίκες με τα ονόματα Δουνδούν (Dudı), Τσαλούπενα και Μβάλλενα (Balena), οι οποίες δήλωσαν ότι 
δεν άκουσαν το παραμικρό στη διάρκεια της νύχτας. Αν και αναφέρονται ως hatunlar, πρόκειται μάλλον για 
πόρνες της γειτονιάς, αφού από την υπόθεση προκύπτει ότι στόχος των αρχών ήταν να ανακριθούν οι πόρνες 
τις οποίες το θύμα συναναστρεφόταν. Επιπλέον, τα ονόματά τους θα μπορούσαν να είναι ονόματα πορνών. 
Βλ. Β.Γ., 17 Μαΐου 1832, φ. 58.  
977 Το 1831 στην Αίγυπτο μια γυναίκα οδηγείται στο «σπίτι του Βαλή», όπου είναι η γυναικεία φυλακή. Βλ. 
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ότι ο Χατζί Αχμέτ συνιστούσε σεβάσμιο πρόσωπο της διοίκησης ή άνθρωπο της θρησκείας. 

Την επόμενη ημέρα, όταν οι συλληφθέντες ανακρίθηκαν από τις αρχές σχετικά με το ποιος 

ξεκίνησε τη φιλονικία, απάντησαν πως ήταν τόσο μεθυσμένοι που δεν ήταν σε θέση να 

θυμηθούν τίποτα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο των Χανίων, το οποίο εξέτασε την υπόθεση, η 

γειτονιά του Κρύου Βρυσαλιού είναι τόπος όπου κατοικούν τίμιοι πολίτες και οι πόρνες που 

πολλάκις προστάχθηκαν να περιορίζονται στο πορνοστάσιο της γειτονιάς του Τζεζαΐρ Κολού. Τελικά, 

άνδρες και γυναίκες καταδικάστηκαν να μαστιγωθούν 15 φορές ο καθένας και έπειτα 

αφέθησαν ελεύθεροι.978 Αν αναλογιστούμε ότι σε καμία άλλη περίπτωση πόρνη που 

εμπλέκεται σε μικροεπεισόδιο εντός της γειτονιάς με τους οίκους ανοχής, δεν τιμωρείται, 

μπορούμε να υποθέσουμε πως οι πόρνες στη συγκεκριμένη περίπτωση τιμωρήθηκαν, όχι 

λόγω του επαγγέλματός τους ή της φασαρίας που έλαβε χώρα, αλλά εξαιτίας της παρουσίας 

τους έξω από την περιοχή Τζεζαΐρ Κολού. Το πορνοστάσιο της γειτονιάς του Τζεζαΐρ Κολού 

καθίσταται ουσιαστικά ένας τόπος παραβατικότητας intra muros, όπου αλκοόλ, πορνεία, 

χαρτοπαιξία και άλλες παράνομες δραστηριότητες μπορούν να είναι υπό όρους ανεκτές. Η 

τακτική αυτή βέβαια δεν συνιστά όψη νεωτερικότητας. Ο περιορισμός των οίκων ανοχής σε 

ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας πόλης δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο του 19ου αιώνα, αφού 

σε πολλές πόλεις διαφόρων ιστορικών περιόδων η πορνεία και γενικά ό,τι θεωρείται 

περιθώριο περιορίζονται χωροταξικά προκειμένου να ελέγχονται και να επιτηρούνται από 

τις αρχές. 

Συνεπώς, η εμμονή της διοίκησης για τη διατήρηση του καθεστώτος τάξης και 

ηθικής περιλαμβάνει μια πολεοδομική θεώρηση των «τίμιων» και μη υπηκόων. Είναι 

απαράδεκτο να εμπλέκεται σε καβγάδες ή να προκαλεί την κοινή ησυχία μια μεθυσμένη 

παρέα, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι ακόμα περισσότερο κατακριτέο όταν συμβαίνει σε μια 

ήσυχη γειτονιά. Μέλημα της εξουσίας είναι περισσότερο η διαφύλαξη της ασφάλειας και της 

ησυχίας των φιλήσυχων και πλούσιων νοικοκυριών παρά η διασφάλιση της σωματικής 

ακεραιότητας των υπολοίπων. Με άλλα λόγια, ο χωροταξικός αποκλεισμός της πορνείας την 

περίοδο 1830-1834 συνιστά ταυτόχρονα εκδήλωση ταξικού αποκλεισμού. Σχετικό ήταν το 

επιχείρημα της διοίκησης όταν το 1831 από άσκοπους προς διασκέδαση πυροβολισμούς 

κάποιος Ιμπραΐμ σκότωσε έναν άλλον μουσουλμάνο στη συνοικία Κιοσκλί Τάμπια. Το 

Συμβούλιο των Χανίων, όπου έφτασε η υπόθεση, αναγνώρισε ότι η ενέργεια του Ιμπραΐμ 

ήταν ακούσια, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει την τιμωρία των 

καταναγκαστικών έργων στο ναυπηγείο της Αλεξάνδρειας για έξι μήνες, αλλά και την 

                                                                                                                                                                               
Peters, “Administrators and Magistrates”, 381. 
978 Β.Γ, 22 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 73. 
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πληρωμή της τιμής αίματος, ντιγιέτ, στους κληρονόμους του θύματος. Αξιοσημείωτο είναι 

το σκεπτικό του συμβουλίου ότι είναι άτακτον και ασυνήθιστον να ρίπτωνται με πιστόλια εις τόπον, 

όπου συχνάζουν αδιακόπως μικροί και μεγάλοι προς διασκέδασιν (Bu mahalle ve buna mümasil yerlerde 

halk arasında tabanca boşadılması usula muhalif bir keyfiyet idüğünden).979 Για άλλη μια φορά 

δηλαδή δίνεται από τη διοίκηση έμφαση σε ταξικούς-κοινωνικούς διαχωρισμούς των 

πολεοδομικών τμημάτων της πόλης, ενώ φαίνεται ότι η επιβολή ποινής απορρέει 

περισσότερο από τον τόπο της διάπραξης των παραβατικών πράξεων και λιγότερο το ίδιο 

το αδίκημα. 

Παρά τον χωροταξικό αυτόν περιορισμό εν προκειμένω της Τζεζαΐρ Κολού, πρέπει 

να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν οποιαδήποτε προσπάθεια 

ελέγχου της υγείας των πορνών και των πελατών τους. Μέχρι το 1834 οι στρατιώτες και οι 

άλλοι πελάτες των πορνών ανενόχλητοι αναζητούν διασκέδαση και περιπέτειες στα σοκάκια 

γύρω από το Κουμ Καπί, ενώ όλη η βαρύτητα της υγειονομικής πολιτικής της διοίκησης 

εξαντλείται στα λοιμοκαθαρτήρια των εμπορικών λιμανιών. Η διοίκηση εισάγει ένα αυστηρό 

πλαίσιο προστασίας του νησιού από την πανώλη, προκειμένου να προωθήσει την εικόνα 

ενός σύγχρονου κράτους, ωστόσο λίγα μέτρα παρακάτω διακινδυνεύεται τόσο η δημόσια 

ειρήνη όσο και η υγεία γυναικών και ανδρών. Η διοίκηση ανέχεται την πορνεία απλά επειδή 

φαίνεται ότι την περίοδο 1830-1834 ασκεί μια πολιτική φορολόγησης του τζίρου της 

πορνείας, αν εμπιστευτούμε τις πληροφορίες της εφημερίδας Αθηνά, σύμφωνα με την οποία 

η Αιγυπτιακή διοίκησις καταπιέζει τον τόπον, δια του εις την εξουσίαν παρ’αυτών τελουμένου φόρου, 

απελάμβανον (οι πόρνες) τα αυτά προνόμια τα οποία πωλούσι εις αυτάς και εις την Αίγυπτον με το 

αργύριόν των, δηλαδή να περιτρέχωσι τας οδούς δια να υπερασπίζωνται το μονοπώλιόν των.980 Με 

άλλα λόγια, σύμφωνα με την Αθηνά, η διοίκηση ελέγχει ουσιαστικά την πορνεία μέσα από 

τη φορολογία, ασκώντας έτσι μια κατεξοχήν παραδοσιακή πολιτική ως προς το ζήτημα 

αυτό. Την ίδια στιγμή, ο περιορισμός της πορνείας σε συγκεκριμένο τμήμα της πόλης των 

Χανίων εξυπηρετεί επίσης τη διοίκηση, που έτσι μπορεί να ελέγχει καλύτερα αυτή την πηγή 

εισοδήματος, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται πιο εύκολη η καταστολή της «λαθραίας» πορνείας, 

έξω από τα όρια της Τζεζαΐρ Κολού. Ο χωροταξικός αυτός περιορισμός είναι πιθανόν να 

δημιουργούσε και δεσμούς αλληλεγγύης ανάμεσα στις πόρνες, προκειμένου να 

συνασπιστούν απέναντι σε μια αυστηρή διοίκηση και μια φοβική κοινωνία. Δυστυχώς δεν 

έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία για τυχόν συντεχνιακή οργάνωση των πορνών αυτά τα 

                                                             
979 Β.Γ., 2 Μαΐου 1831, φ. 17. Και στο σημείο αυτό υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στο οθωμανικό και το 
ελληνικό κείμενο, αφού στο πρώτο δεν γίνεται λόγος για διασκέδαση μικρών και μεγάλων. 
980 Αθηνά, 26 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 182. 
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χρόνια. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, όταν ο έλεγχος ή η οικονομική εκμετάλλευση των 

«κοινών» γυναικών παρουσιάζει προβλήματα και αποτυγχάνει, έρχεται η εξίσου 

παραδοσιακή λύση της πλήρους απαγόρευσης και καταστολής. 

 

ΙI. Από την ανοχή στην καταστολή: η απαγόρευση της πορνείας στην Αίγυπτο και την Κρήτη 

 

Όπως προαναφέραμε, το Μάιο του 1834 ο Μεχμέτ Αλί αποφασίζει την απαγόρευση της 

πορνείας στο Κάιρο και όλες οι πόρνες μαζί με τους δημόσιους χορευτές και τις χορεύτριες 

εξορίστηκαν στα νότια της χώρας. Οι χορευτές, άνδρες και γυναίκες, ήταν και αυτοί 

συνδεδεμένοι με την πορνεία, αφού θεωρούνταν ότι μετά τους χορούς και το τραγούδι τα 

σώματά τους ήταν συχνά διαθέσιμα προς χρήση έναντι αντιτίμου. Χορευτές, χορεύτριες και 

πόρνες εκτοπίζονται στην Άνω Αίγυπτο, όπου μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους, ενώ 

κάποιοι από αυτούς μεταβαίνουν στα περίχωρα του Καΐρου, επιχειρώντας να αποφύγουν 

τον κρατικό έλεγχο.981 Λίγες εβδομάδες αργότερα η απαγόρευση αυτή τίθεται σε ισχύ και 

στην Κρήτη και έτσι η διοίκηση περνάει από την ανοχή και τη φορολόγηση της πορνείας 

στην πλήρη απαγόρευση, που συνιστά επίσης μια πολύ συχνή πολιτική επιλογή στο 

οθωμανικό παράδειγμα. 

 Για την απαγόρευση της πορνείας στην Αίγυπτο έχουν διατυπωθεί κάποιες θεωρίες. 

Σύμφωνα με μια εξ αυτών, ο πασάς υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με τις επιταγές της 

κοινής γνώμης στο Κάιρο, αλλά και με την άποψη των ουλεμά της χώρας, σύμφωνα με τους 

οποίους η πορνεία δεν δύναται να είναι ανεκτή, όσο και αν φορολογηθεί, αφού συνιστά μια 

δραστηριότητα εξ ορισμού παράνομη και ανήθικη. Κατά την Τάκερ, παρότι η πορνεία ήταν 

μια σημαντική πηγή φορολόγησης στην Αίγυπτο, απαγορεύθηκε όταν ο κόπτης μισθωτής 

των συγκεκριμένων φόρων Αντόν Τούμα ξεκίνησε να καταγράφει στα κατάστιχα και «έντιμες 

γυναίκες» προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του. Οι γυναίκες αυτές φημολογείται ότι ήταν 

συγγενείς προσωπικών του αντιπάλων και η αντίδραση των ουλεμά ήταν έντονη, πείθοντας 

τον Μεχμέτ Αλί να διατάξει την απαγόρευση της πορνείας. 982 Ο Φάχμι δεν ασπάζεται αυτή 

την άποψη θεωρώντας ότι ο πασάς ουδέποτε ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την κοινή γνώμη, 

ενώ η πολιτική του συχνά ερχόταν σε αντιπαράθεση με τους συντηρητικούς ουλεμά, κατά 

συνέπεια δεν είχε λόγο να τους ικανοποιήσει ως προς το ζήτημα της πορνείας. Σύμφωνα με 

τον αιγύπτιο ιστορικό, ο βασικός λόγος για την απαγόρευση της πορνείας στην Αίγυπτο 

ήταν ο έλεγχος της υγείας των στρατιωτών και η διατήρηση της στρατιωτικής πειθαρχίας, η 

                                                             
981 Toledano, State and Society in Mid-Nineteenth Century Egypt, 237-238. 
982 Tucker, Women in Nineteenth-Century Egypt, 151-152. 
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οποία διασαλευόταν από την συχνή παρουσία των στρατιωτών σε πορνεία. Ο πασάς 

αντιλήφθηκε ότι τα περιστατικά μεθυσμένων στρατιωτών σε πορνεία, όμοια με αυτά που 

είδαμε παραπάνω στο παράδειγμα της Κρήτης, αυξάνονται τόσο στην Αίγυπτο όσο και την 

Συρία. Παράλληλα, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1830 και εν μέσω της συριακής 

εκστρατείας οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με μια μεγάλη αύξηση των ποσοστών σύφιλης στις 

τάξεις του στρατού. Σύμφωνα με την απαγόρευση της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί, οι πόρνες 

που θα παρακούσουν τη διαταγή και θα εξακολουθήσουν να εργάζονται στο Κάιρο και την 

Αλεξάνδρεια, απειλούνται με μαστίγωση 50 φορές και με το γνωστό συνδυασμό φυλάκισης 

και καταναγκαστικών έργων.983 

Οι πόρνες εξαφανίζονται -τουλάχιστον για ένα διάστημα- από τη δημόσια σφαίρα 

της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, ενισχύοντας έτσι ένα αίσθημα «ηθικής τάξης» και 

καθησυχασμού των ουλεμά και του κύκλου τους. Την ίδια στιγμή, παρόμοια είναι η θεώρηση 

της πορνείας στον ευρωπαϊκό χώρο, που σε διάφορα πεδία αποτελεί το φιλόδοξο πρότυπο 

για την πολιτική του πασά. Από τη δεκαετία του 1830 και έπειτα το γυναικείο σώμα 

ιατρικοποιείται ως σώμα άρρωστο, ως σώμα μέσα από το οποίο η αρρώστια μπορεί να 

διαδοθεί. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιατρικοί κύκλοι της Ευρώπης, τους οποίους αναμφίβολα 

παρακολουθεί το ιατρικό επιτελείο της διοίκησηης του Μεχμέτ Αλί, θεωρούν και εκείνοι την 

πορνεία το βασικό λόγο διάδοσης της σύφιλης και άλλων αφροδίσιων ασθενειών.984 

Το γεγονός της απαγόρευσης της πορνείας στην Αίγυπτο και της εξορίας των 

πορνών επηρέασε πολύ γρήγορα τη λειτουργία των οίκων ανοχής και στην Κρήτη. Σύμφωνα 

με τη Ράσεντ, υπάρχει έγγραφο με χρονολογία 4 Ιουνίου 1834 (24 Μουχαρρέμ 1250) στα 

αρχεία του Καΐρου, που αναφέρεται στις πόρνες των Χανίων, το οποίο κάνει λόγο για 

μεταδοτικές ασθένειες που κόλλησαν στρατιώτες, καθώς και μικροεπεισόδια που 

                                                             
983 Fahmy, “Prostitution in Egypt in the Nineteenth Century”, 78-88.  
984 M. Spongberg, Feminizing Venereal Disease: The Body of the Prostitute in Nineteenth-Century Medical Discourse, 
Λονδίνο 1997, 35-36. Παρά το γεγονός ότι στη Γαλλία οι πόρνες θεωρούνται από τις αρχές ένας κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία, η πορνεία τίθεται από το 1804 και τη νομοθεσία του Ναπολέοντα υπό αστυνομικό έλεγχο, 
αφού κρίνεται ότι αποτελεί αναγκαίο «κακό» για την κοινωνία. Η θεώρηση αυτή, που ίσχυε εκτός από τη 
Γαλλία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κατοχυρώθηκε από το έργο του γάλλου γιατρού Ντισατλέ. 
Σύμφωνα με τον Ντισατλέ, ενώ οι πόρνες αναμφίβολα αποτελούν μια εστία βρομιάς και αρρώστιας, η 
αυστηρή παρέμβαση του κράτους έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο των συνεπειών τους σε 
σχέση με το τι ίσχυε στο «παλαιό καθεστώς». Βλ. A. J. B. Parent Duchatelet, De la prostitution dans la ville de 
Paris: considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, τ. 1, Παρίσι 1836, 134. Οι 
απόψεις του Ντισατλέ δε βρήκαν ανταπόκριση στην Αγγλία όπου την περίοδο αυτή η πορνεία εξακολουθεί να 
είναι ουσιαστικά παράνομη. Σε γενικές γραμμές η πορνεία, από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, 
δαιμονοποιείται ως αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετάδοση της σύφιλης, κατά το σύνηθες ενοχικό αρχέτυπο 
σύμφωνα με το οποίο για κάθε ασθένεια υπάρχει ένας αποδιοπομπαίος τράγος εξαιτίας του οποίου η 
αρρώστια μεταδίδεται σε ευρεία κλίμακα. Κάθε επιδημική ασθένεια, από την άλλη πλευρά, που συνδυάζεται 
με τη σεξουαλική κατάχρηση ή την ηδονή, από τη σύφιλη μέχρι το AIDS, αναπαράγει την προκατάληψη 
μιας διάκρισης μεταξύ των φορέων της ασθένειας, που πάντοτε συμπίπτουν με τους φτωχότερους -άλλη μια 
θεομηνία που ξεκίνησε από τον «Τρίτο Κόσμο»-, και αυτού που ορίζεται ως «γενικός πληθυσμός». Βλ. Σ. 
Σόντακ, Η νόσος ως μεταφορά: το AIDS και οι μεταφορές του, Αθήνα 1991, 122, 146. 
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συμβαίνουν σε περιοχές όπου εργάζονται πόρνες. Επιπροσθέτως, στο έγγραφο αναφέρεται 

πως, όπως στην Αίγυπτο, έτσι και στην Κρήτη, η πορνεία θα πρέπει να κατασταλεί.985 Η ίδια 

απαγόρευση προκύπτει και από απόφαση του Συμβουλίου Χανίων με ημερομηνία 15 

Ιουλίου 1834, που σώζεται στο αρχείο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.986 Σύμφωνα με το 

διαθέσιμο ελληνικό κείμενο, επειδή σημειώνονται ταραχές σε μερικές γειτονιές της πόλης 

από πόρνες και επειδή οι τακτικοί στρατιώτες που τις συναναστρέφονται, μπορεί να 

αποκτήσουν κάποιο μεταδοτικό νόσημα, θέλει λυτρωθεί γενικώς ο λαός από της καταφρονημένης 

πορνείας τα κακά. Επιπροσθέτως, η απόφαση αναφέρει ότι οι πόρνες προκαλούν προβλήματα 

στις έντιμες οικογένειες, θίγοντας έτσι και την ηθική πλευρά του όλου θέματος.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος στάλθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων από τον 

συντηρητικό Αρχιγραμματέα του πασά Σαμί Μπέι Εφέντι, πρώην υπεύθυνο της έκδοσης 

της Βεκαγί-ι Μισρίγιε, προσωπικό δε φίλο του Αλ-Ατάρ, σεΐχη του θρησκευτικού 

πανεπιστημίου αλ-Άζχαρ.987 Σημειολογικά, θα υποθέταμε ότι η ανάδυση έμπιστων ουλεμά, 

ανθρώπων δηλαδή τη θρησκείας, σε υψηλόβαθμα κλιμάκια και πολύ κοντά στον Μεχμέτ Αλί 

αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα που επεξηγεί τις συντηρητικές τάσεις που επικρατούν την 

περίοδο αυτή αναφορικά με το ζήτημα της πορνείας. Όπως έχουμε δει και σε άλλα σημεία 

της μελέτης αυτής, το κράτος μπορεί να προβαίνει σε έναν ελεγχόμενο εκσυγχρονισμό, 

αλλά δεν απορρίπτει τη μουσουλμανική του ταυτότητα. Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση 

η ηθική πλευρά του ζητήματος της πορνείας λειτουργεί μάλλον ως πρόφαση, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η υγεία και η πειθαρχία των στρατιωτών, η απαγόρευση της πορνείας δεν 

παύει να συνιστά μια θετική πολιτική ενέργεια για τους ανθρώπους της θρησκείας.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο απαγόρευσης της πορνείας στην Κρήτη το 1834, όλες οι 

πόρνες των Χανίων και των υπόλοιπων πόλεων του νησιού πρέπει να συγκεντρωθούν και να 

κληθούν να απέχουν από την πορνεία, να παντρευτούν, δια να σκεπάσουν την τιμή των. 

Παράλληλα, καλούνται οι ιμάμηδες, γέροντες και λοιποί τίμιοι άνθρωποι κάθε γειτονιάς να 

ειδοποιούν τις αρχές αν αντιληφθούν ότι λαμβάνουν χώρα πράξεις πορνείας στην περιοχή 

τους και, αν αυτό συμβαίνει, οι αρχές οφείλουν να συλλάβουν τον εμπλεκόμενο άνδρα και 

την εμπλεκόμενη γυναίκα και, αν είναι νύχτα, να τους οδηγήσουν τον μεν στη φυλακή του 

τόπου της γουάρδιας, τη δε στο σπίτι του ιμάμη,988 προκειμένου την επόμενη μέρα να 

οδηγηθούν αμφότεροι ενώπιον του συμβουλίου. Οι ποινές προβλέπονται αυστηρές για τον 

                                                             
985 Ράσεντ, Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 78, υποσ. 251. 
986 Λασιθιωτάκης, «Μια τουρκογραικική εγκύκλιος», 353-537.  
987 P. Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt, 1760-1840, Σίρακιουζ 1998, 125-126. Βλ. και Marsot, Egypt in the 
Reign of Muhammad Ali, 78, 104· Gesink, Islamic Reform and Conservatism, 25-28· Arthur Goldschmidt, 
Biographical Dictionary of Modern Egypt, Μπόουλντερ 2000, 27. 
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άνδρα και αυστηρότερες για τη γυναίκα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που κοινοποιείται και 

στα συμβούλια Ρεθύμνου και Ηρακλείου, επειδή κατά την πράξιν αυτή ο άνδρας σχεδόν ποτέ δε 

δυναστεύει τη γυναίκα, αλλά γίνεται με τη θέληση και ευχαρίστησή της, αν οι δράστες ανήκουν στην 

ίδια θρησκεία, η γυναίκα θα φυλακιστεί για έναν μήνα και κάθε μέρα θα μαστιγώνεται 20 

φορές. Αν πάλι συλληφθεί μουσουλμάνα με χριστιανό, χριστιανή με μουσουλμάνο ή εβραίο 

ή εβραία με χριστιανό ή μουσουλμάνο, η πόρνη θα φυλακιστεί έξι μήνες και το σώμα της 

είναι υποχρεωμένο να υπομένει 20 μαστιγώσεις ημερησίως. Αν πάλι η γυναίκα είναι παρθένα 

και πραγματοποιήσει επαφή με άνδρα άλλης θρησκείας, θα αποφασισθεί μια παιδεία εις αυτήν 

αυστηροτέρα, χωρίς η εγκύκλιος να την προσδιορίζει. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να 

σημειωθεί ότι παρά τη διακήρυξη περί ισονομίας των θρησκειών, εξακολουθεί να υπάρχει 

ισχυρή η αντίληψη περί διαχωρισμού των θρησκευτικών ομάδων, αφού η συνεύρεση με 

άνδρα άλλης θρησκείας τιμωρείται αυστηρότερα από τη συνεύρεση με ομόθρησκο. 

Όσο για τους ντόπιους άνδρες, αν πρόκειται για άνθρωπο ποταπό χωρίς υποστατικά, θα 

φυλακιστεί τρεις μήνες με αλυσίδες, ενώ, αν έχει περιουσία και είναι έμπορος, θα εξοριστεί 

έναν χρόνο. Αν είναι μη κρητικός οθωμανός υπήκοος, θα μαστιγωθεί 100 φορές και θα 

απελαθεί από την Κρήτη μαζί με την οικογένειά του για πάντα, ενώ, αν είναι άνθρωπος της 

τοπικής εξουσίας, θα χάσει είτε το βαθμό του είτε τα δεδουλευμένα του. Αν τέλος πρόκειται 

για υπήκοο ξένο, θα πρέπει να εξοριστεί από τον πρόξενό του. Ποινές προβλέπονται επίσης για 

όποιον ήθελε κάμει πλέον την τέχνην του ροφιάνου, ανάλογες με αυτές των πορνών, συνδέοντας 

το αδίκημα με αυτό που ορίζει ο ισλαμικός νόμος ως ψευδή κατηγορία για παράνομες 

σεξουαλικές σχέσεις (kadf).989 Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι άνδρες έμποροι που 

κυκλοφορούν στις γειτονιές της πόλης, θα συλλαμβάνονται αν μπαίνουν σε ξένο σπίτι, ενώ 

αντίστοιχα για τις γυναίκες που ασκούν εμπόριο στις γειτονιές, θα γίνεται έλεγχος της 

τιμιότητάς τους και καταγραφή των ονομάτων τους στο ιεροδικείο.990 

Η παραπάνω διαταγή συνιστά μια ντιρεκτίβα «εκσυγχρονιστικής» διοίκησης που 

σχετίζεται αλλά και απέχει από τη λογική του ισλαμικού νόμου. Για παράδειγμα, γίνεται 

ρητή αναφορά στο έγκλημα της ψευδούς καταγγελίας για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις με 

μια λογική που απορρέει από το σεριάτ, αλλά οι προβλεπόμενες ποινές δεν 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θρησκεία του δράστη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Αθηνά 

η απαγόρευση της πορνείας του 1834 στην Κρήτη έχει προκαλέσει τραγελαφικές συνέπειες, 

αφού οι χωροφύλακες της διοίκησης εισβάλλουν ανά πάσα ώρα σε σπίτια προκειμένου να 

                                                                                                                                                                               
988 Ένας τέτοιος ιμάμης στα Χανιά ενδεχομένως ήταν ο Χατζί Αχμέτ, το σπίτι του οποίου, όπως 
προαναφέραμε, λειτουργούσε ως γυναικεία φυλακή. 
989 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 179. 
990 Λασιθιωτάκης, «Μια τουρκογραικική εγκύκλιος», 353-537. 
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εντοπίσουν και να συλλάβουν πόρνες. Σε άλλες περιπτώσεις, η διοίκηση θέλοντας να 

παντρέψει τις γυναίκες αυτές, τις εισάγει βιαίως σε νοικοκυριά με αποτέλεσμα να ατιμάζει 

την υπόληψη πολλών τίμιων ανθρώπων.991 Τον Ιανουάριο του 1835 αναστάτωση σημειώθηκε 

στην περίφημη συνοικία Τζεζαΐρ Κολού γύρω από δύο γυναίκες, προκαλώντας την 

επέμβαση των αρχών και τη σύλληψη μερικών ανδρών και των γυναικών (bir zamparalık içün 

niza’ etmiş üzere olduklarından tutulması ve karakola batması). Ένας άνδρας δήλωσε στο 

Συμβούλιο των Χανίων, όπου έφτασε η υπόθεση, ότι περνώντας έξω από το σπίτι κάποιου 

Εμίν, είδε δύο γυναίκες, την Πεμπέ και τη Ναζλί Ματσιοπούλα, να μπαίνουν σε αυτό. Ο 

Εμίν δήλωσε ότι εκείνο το βράδυ κάποιος Χασάν είχε μεθύσει πολύ και ενοχλούσε τις δύο 

γυναίκες, οι οποίες ζήτησαν τη βοήθειά του και τελικά κατόρθωσαν να ξεφύγουν (saat iki iki 

bucukta992 pabuççu Hasan ziyade sekran olduğundan Penbe nam hatun ile Maçyopula Hanım hatunı 

tutmak üzere onlar beni alub kovaladık). Με τις γυναίκες έφτασε μέχρι το σπίτι του όπου 

βρήκαν την πόρτα ανοικτή και μπήκαν. Ο Εμίν, προκειμένου να παρουσιάσει ένα άλλοθι 

στις αρχές, δήλωσε ότι έφυγε σχεδόν αμέσως από το σπίτι και μετέβη με άλλους δύο στο 

καφενείο που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ο Χασάν. Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση 

του Εμίν, ο μεθυσμένος Χασάν τους προκάλεσε (ifadesinde siz beni darb etmek üzere geldiniz ve 

her ne kadar darb etmek isenizde havf etmem diye), ωστόσο οι τρεις άνδρες δεν απάντησαν στις 

προκλήσεις (senden alacak vireceğimiz yokdur bizi vazgeç git işine dedik ve başka bir şey söylemedik).  

Η Πενμπέ δήλωσε ότι ο μεθυσμένος Χασάν τις ακολούθησε (ol gece merkum Hasan 

ziyade sarhoş olub ve benim ile Maçyopula Hanım nam hatunın ardını alub) και ότι στην 

προσπάθειά τους να σωθούν βρήκαν ανοικτή την πόρτα ενός σπιτιού και μπήκαν (hanesinin 

kapısı açık bulunmuş ve merkumu savuşturmak ve kendilerimizi kurtarmak üzere girdik), αλλά 

τελικά παραδέχτηκε ότι πράγματι κάθισε στο εν λόγω σπίτι και ξάπλωσε με τον Εμίν (Emin 

ile hanesinde otur ve yatdım). Τελικώς ο Εμίν κρίθηκε ένοχος, αφού θεωρήθηκε ότι κάλεσε στο 

σπίτι του τις γυναίκες (Mehmet Efendi cevabında anlaşılan merkumlardan Emin merkumeleri 

hanesine da’vet etmiş), ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, διότι κρατούνταν ήδη τέσσερις μέρες και η 

ποινή αυτή κρίθηκε αρκετή (çünkü merkum dört gün haps olunmuş ve o kadar ceza-i merkume kâfi 

olub bir dahi ol makule hareket etmemek üzere tenbih olunmuş). Οι γυναίκες κρίθηκε ότι υπέπεσαν 

σε βαρύ αμάρτημα (esas-ı fesat hatunlardan olındığından) και καταδικάστηκαν σε δέκα μέρες 

φυλάκιση για σωφρονισμό με τον επιπλέον όρο να μαστιγώνονται 25 φορές ημερησίως.993 

Το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη γειτονιά, όπου μόλις δύο χρόνια πριν οι πόρνες ασκούσαν 

                                                             
991 Αθηνά, 26 Σεπτεμβρίου 1833, φ. 182. 
992 Δεν είναι σαφές αν η ώρα στα έγγραφα της εποχής ή στο κρατικό έντυπο υπολογίζεται αλά τούρκα. Στην 
περίπτωση αυτή το iki buçukta θα σημαίνει δυόμιση ώρες μετά τη δύση του ηλίου. 
993 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 166-167.  
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ελεύθερα το επάγγελμά τους, υπάρχουν μάρτυρες που καταγγέλλουν τις γυναίκες για κρυφές 

επισκέψεις σε σπίτια ανδρών, είναι ενδεικτικό της νέας κατάστασης.  

Φαίνεται ότι η πορνεία εξακολούθησε να είναι παράνομη μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1830. Το γεγονός ωστόσο ότι παρά τη διαταγή απαγόρευσης οι πόρνες 

εξακολουθούν να κάνουν την εμφάνισή τους σε υποθέσεις της εποχής, υποδεικνύει την 

ανικανότητα της διοίκησης να καταστείλει πραγματικά την πορνεία, η οποία διαχρονικά 

είναι ένα φαινόμενο που δύσκολα καταστέλλεται. Στα τέλη του 1839 ένας μουσουλμάνος 

συλλαμβάνεται από τον Χαλίλ Αγά στο σπίτι μιας πόρνης από το χωριό Πετροκέφαλο 

Μαλεβιζίου.994 Λίγες μέρες αργότερα οι πόρνες του Ηρακλείου, παρά την απαγόρευση της 

πορνείας, όχι απλά έκαναν την εμφάνισή τους δημόσια, αλλά μάλιστα πλησίον τζαμιού. Ο 

ιμάμης του τζαμιού Κουσακλί στο Ηράκλειο καταγγέλλει στο συμβούλιο της πόλης ότι στη 

δεξαμενή μπροστά από το τζαμί κάθονται πόρνες, καλώντας τη διοίκηση να τις εκδιώξει 

(Kuşaklı cami’ imamı El-Şeyh Mehmet Efendi’nin cami’-i mezkûr önünde olan mahzende fahişeler 

oturması ihraclarına dair bir ‘arzuhal virdiği).995 Την ίδια περίοδο ο φρούραρχος Ηρακλείου 

συλλαμβάνει δύο πόρνες και δύο πελάτες τους, ενώ στην ίδια πόλη ένας μουσουλμάνος 

συλλαμβάνεται με πόρνες στην αγορά της πόλης (Şerif Ağa İbrahim nam kimesneyi çarşuda 

fahişeler ile tutmak olduğını).996 

Η απαγόρευση της πορνείας στην Κρήτη το 1834 αντικατοπτρίζει τις διαρκείς 

παλινωδίες της διοίκησης του Μεχμέτ Αλί ανάμεσα στο παραδοσιακό και το νεωτερικό. Η 

διοίκηση επιχειρεί γενικά να εφαρμόσει το μοντέρνο για να ενισχύσει την εξουσία της, αλλά 

ανασύρει το παραδοσιακό κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση αντιμετωπίζει 

ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, που έχει να κάνει με την υγεία και την πειθαρχία του 

στρατεύματος, το οποίο αποτελεί την πρώτη γραμμή της επεκτατικής της πολιτικής. 

Καθιστά την πορνεία παράνομη, προβάλλοντας παράλληλα τον ηθικό χαρακτήρα που 

πρέπει να διαθέτει ένα μουσουλμανικό κράτος. Αδυνατεί να θέσει την πορνεία υπό 

αστυνόμευση ή να καθιερώσει τον συστηματικό έλεγχο της υγείας των πορνών και διαλέγει 

την ακραία λύση της απαγόρευσης, που, όπως είναι αναμενόμενο, αποτυγχάνει. Η τιμωρία 

της μαστίγωσης των πορνών και των πελατών τους αποτελεί μια ιεροτελεστία τιμωρίας του 

ανήθικου και του άρρωστου, σε μια «συμπαιγνία ιατρικής και ηθικής», κατά τα λόγια του 

Φουκώ. Παράλληλα, η πορνεία συμβάλλει στην ιατρικοποίηση του γυναικείου σώματος. Οι 

πόρνες ταυτίζονται με ένα «άρρωστο» τμήμα της κοινωνίας. Η σύφιλη, η βλεννόρροια και τα 

                                                             
994 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 50. 
995 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 97. 
996 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 101, 104. Επιπλέον για σύλληψη πορνών στο Ηράκλειο βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 
2951, σ. 114. 
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άλλα αφροδίσια νοσήματα δεν θεωρούνται απλά αρρώστιες, αλλά συνιστούν στίγματα 

ανηθικότητας και διαφθοράς, θεία τιμωρία για έναν έκλυτο βίο, έξω από το οικογενειακό 

ιδεώδες. Ο Φουκώ μας λέει ότι στη Δύση τον 17ο αιώνα οι συφιλιδικοί δε γίνονταν δεκτοί 

στα νοσοκομεία αν πρώτα δεν είχαν σωφρονιστεί και μαστιγωθεί. Από τη διάγνωση της 

ασθένειάς τους ξεκινάει η απομόνωσή τους, που στόχο δεν έχει τη θεραπεία αλλά την 

κοινωνική διάκριση.997 

Εκτός από τις πόρνες το κράτος με την απαγόρευση του 1834 έμμεσα περιορίζει 

και τη λειτουργία των καφενείων. Είδαμε ήδη ότι ο Κιρλί, με αφετηρία την ανάλυση του 

Χάμπερμας για την ανάδυση της δημόσιας σφαίρας στη Δυτική Ευρώπη, ανάγει τις αρχές 

της δημόσιας σφαίρας στο οθωμανικό πλαίσιο στις δεκαετίες του 1830 και του 1840.998 Το 

ζήτημα των μαγαζιών και δη των καφενείων είναι συνδεδεμένο με τη δημιουργία της 

δημόσιας σφαίρας στο οθωμανικό παράδειγμα. Από τον 16ο αιώνα που τα καφενεία 

κυριαρχούν στην οθωμανική πρωτεύουσα, συνιστούν χώρους κοινωνικοποίησης των ανδρών, 

μέρη όπου συζητούν, πίνοντας καφέ, καπνίζοντας και παίζοντας χαρτιά.999 Το 1840 

μάλιστα, το βασικό θέμα συζήτησης στα καφενεία της Κωνσταντινούπολης είναι ο πόλεμος 

του σουλτάνου με τον Μεχμέτ Αλί της Αιγύπτου.1000 Κατά συνέπεια, είναι λογικό το κράτος 

του πασά από τη μεριά του να επιθυμεί να ελέγξει ή να καταστείλει τη λειτουργία των 

καφενείων και των ταβερνών της γειτονιάς του Τζεζαΐρ Κολού και των αντίστοιχων 

κακόφημων συνοικιών των άλλων πόλεων της Κρήτης, όπου κανείς μπορεί να επιδοθεί στην 

οινοποσία, τη χαρτοπαιξία και την κοινωνική συναναστροφή. Τα καφενεία βέβαια και τα 

μαγαζιά, ως τόποι συζήτησης και κοινωνικοποίησης, δεν βρίσκονται μόνο στο κακόφημο 

σημείο μιας πόλης. Ωστόσο η συνάθροιση στρατιωτών -πολλές φορές δυσαρεστημένων από 

τους ανώτερούς τους και από την παραμονή τους εκτός εστίας- σε ένα περιβάλλον 

«ελευθεριάζον» μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ανυπακοής, άρνησης και αμφισβήτησης, 

και η διοίκηση το γνωρίζει καλά αυτό. Οι στρατιώτες δεν κινδυνεύουν στα κακόφημα σημεία 

των πόλεων μόνο από τα αφροδίσια νοσήματα, αλλά και από μια γενικότερη απειθαρχία, 

που μπορεί να προκληθεί, για παράδειγμα, από συζητήσεις για τον πόλεμο με τον 

σουλτάνο.

                                                             
997 Φουκώ, Ιστορία της τρέλας, 67-69. 
998 Kırlı, “Surveillance and Constituting the Public”, 181-186. 
999 C. Kırlı, “Coffeehouses: Public Opinion in the Nineteenth-Century Ottoman Empire”, στο Public Islam 
and the Common Good, επιμ. A. Salvatore και D. F. Eickelman, Λάιντεν και Βοστόνη 2004, 75-76. 
1000 Ό.π., 80. 
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3. Η τιμωρία των «αμαρτωλών» γυναικών 

Το καλοκαίρι του 1832 ο Γιώργος Αρχουντάκης, από το χωριό Βελενδήσι1001 της επαρχίας 

Σελίνου Χανίων, κατηγόρησε στο Συμβούλιο των Χανίων το μουσουλμάνο Εμίν 

Γιακομιλάκη, από το χωριό Γρηγοριανά της ίδιας επαρχίας, ότι απήγαγε την αδελφή του 

Αρετή (Areti'yi sirkat etmiş) από το οικογενειακό του σπίτι με τη βοήθεια του αδερφού του 

Νουμάν, όταν εκείνος βρισκόταν στα Χανιά για κάποια δουλειά. Η Αρετή, ο Νουμάν και ο 

Εμίν συνελήφθησαν από τις αρχές και φυλακίστηκαν. Στην υπόθεση ενεπλάκη και ο 

τοποτηρητής (naib) του καδή των Χανίων, ο οποίος είχε τάχιστα εκδώσει παρανόμως 

έγγραφο γάμου των δύο νέων, το οποίο έδωσε στον πατέρα της Αρετής. Κατά την εξέταση 

της υπόθεσης, η θαρραλέα Αρετή δήλωσε πως ήταν επί ένα χρόνο ερωτευμένη με τον Εμίν 

και ότι είχε φύγει μαζί του με τη θέλησή της (bir seneden beri Emin ile muhabbetleri olduğundan 

gitmiş etdiği). Επίσης δήλωσε πως ο αδερφός του Εμίν, Νουμάν, δεν είχε καμία ανάμιξη στην 

αρπαγή της, ενώ τα ίδια κατέθεσε και ο Εμίν. Τελικά, το συμβούλιο καταδίκασε τον ναΐμπ σε 

εξορία στη Γραμβούσα, τον Εμίν σε τρεις μήνες καταναγκαστική υπηρεσία σε δημόσια έργα 

και την Αρετή σε τρίμηνη φυλάκιση στο τοπικό ορθόδοξο μοναστήρι (üç ay Hanya 

manastırında haps olunmak üzere).1002   

Το ίδιο καλοκαίρι η Κυριακή από το Νεοχώρι Αποκορώνου εγκατέλειψε το νόμιμο 

σύζυγό της και το έσκασε με τον Μιχάλη Λεοδάκη από το χωριό των Αρμένων της ίδιας 

επαρχίας. Οι δύο άνθρωποι προσπάθησαν να κρυφτούν, ωστόσο εντοπίστηκαν, 

συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Χανίων. Εκεί η Κυριακή δήλωσε 

ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μιχάλη, ότι τον αγαπούσε προ πολλού (Miheli ile bir müddetden 

beri sevmişler) και ότι εγκατέλειψε τον νόμιμο σύζυγό της για να σωθεί (kocasından tahlis 

olunarak), αφού της συμπεριφερόταν με σκληρότητα. Επιπλέον, η ερωτευμένη γυναίκα, που 

είχε μείνει έγκυος (on sekiz gün zarfında gasb mersumden hamile idüğü), ζήτησε από το 

συμβούλιο να πάρει διαζύγιο από το σύζυγό της και να παντρευτεί τον Μιχάλη. Το 

συμβούλιο, θεωρώντας ότι η συμπεριφορά της Κυριακής και του Μιχάλη αντιβαίνει στο θείο 

νόμο και το αντιβασιλικό αιγυπτιακό σύστημα με τη διχόνοια και το διαχωρισμό του ανδρογύνου, 

έκρινε ότι θα πρέπει να σωφρονιστούν και οι δύο,1003 ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα για 

                                                             
1001 Πρόκειται πιθανόν για το χωριό Βελανιδές Χανίων της επαρχίας Σελίνου. 
1002 Β.Γ., 4 Αυγούστου 1832, φ. 67. 
1003 Ανέκαθεν οι αρπαγές γυναικών δεν ήταν άγνωστες στην Κρήτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διοίκηση στις 
αρχές του 19ου αιώνα επέβαλε στους δράστες ακόμα και την ποινή του θανάτου. Βλ. Σπυρόπουλος, Οθωμανική 
διοίκηση και κοινωνία, 175-176. Η συχνότητα του φαινομένου της απαγωγής γυναικών υπογραμμίζεται και από 
τον Μπάουρινγκ. Βλ. Bowring, Report from Egypt and Candia, 165. 
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όσους άλλους σκέπτονταν να υποπέσουν στο ίδιο παράπτωμα. Είναι σαφές ότι ο ισχυρισμός 

της Κυριακής περί βαναυσότητας του συζύγου της απέναντί της παραβλέπεται από το 

όργανο που την τιμωρεί, το οποίο νομιμοποιεί αυτή τη μορφή της βίας, αφού υπάγεται στο 

πλαίσιο μιας πολιτικά και κοινωνικά ορθής σχέσης. Τελικά, ο Μιχάλης καταδικάστηκε σε 

φυλάκιση έξι μηνών με καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα αλυσοδεμένος και η 

Κυριακή σε κάθειρξη 40 ημερών σε κάποια ορθόδοξη εκκλησία, με τον όρο να 

μαστιγώνεται 15 φορές κάθε Κυριακή, ενώπιον του απολύοντος χριστιανικού λαού. Η μαστίγωση 

της Κυριακής που θα πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με το οθωμανικό κείμενο, μπροστά σε 

άνδρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά (rical ve nisvan ve ihtiyaran ve sabiyan hazır iken cümlenin 

muvacehesinde on beşer kırbaç vurılarak), είχε σκοπό τον παραδειγματισμό, κυρίως των 

γυναικών που αισθάνονταν ανάλογο πάθος, έρωτα (sevdasında bulunan sair hatunlara ibret 

olunmak üzere).1004  

Το φθινόπωρο του ίδιου έτους, ένας χριστιανός από το χωριό Τοπόλια Χανίων 

κατηγόρησε τον σούμπαση του χωριού ότι εξαπάτησε τη χήρα αδελφή του Μαρία, 

αμαυρώνοντας έτσι την τιμήν αυτής καθώς και των συγγενών της (bir takım hile ve hud’a ile aldatub 

merkumenin ırzını kesrettiği). Σύμφωνα με την απόφαση για την υπόθεση, η Μαρία έμεινε 

έγκυος με τη θέλησή της, καθώς είχε ερωτευτεί το σούμπαση (Maria’ya alaka ederek 

beynlerinde muhabbet hasıl olduğuna). Το συμβούλιο έκρινε ότι ο αξιωματούχος είχε φερθεί με 

τρόπο που δεν αρμόζει στο αξίωμά του και ότι η γυναίκα είχε χάσει με τη θέλησή της την 

τιμή της, το πιο σημαντικό αγαθό ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα μιας γυναίκας. Ο σούμπασης Χαλίλ 

Νουσράκης παύτηκε από τα καθήκοντά του και παράλληλα του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να 

πληρωθεί τα δεδουλευμένα του, ενώ η γυναίκα καταδικάστηκε σε δίμηνη φυλάκιση, 

αλυσοδεμένη στα πόδια, στο τοπικό ορθόδοξο μοναστήρι, με τον επιπρόσθετο όρο να 

περιφέρεται ενώπιον του χριστιανικού λαού κάθε Κυριακή μετά την ορθόδοξη λειτουργία 

(beher Pazar günü derun-ı manastırda muvacehe-i nasda gezdirmesi içün).1005  

Η δημοσιοποίηση των υποθέσεων αυτών μέσω του επίσημου εντύπου της διοίκησης 

του Μεχμέτ Αλί στο νησί οδηγεί σε μια σειρά διαπιστώσεων αναφορικά με την κρατική 

αντιμετώπιση των παράνομων σεξουαλικών επαφών (zina), όταν σε αυτές εμπλέκονται 

χριστιανές γυναίκες, αλλά και με το πώς αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει η νέα αυτή διοίκηση 

ένα νομικό και πολιτικό μοντέλο που συνδυάζει παραδοσιακά και εκσυγχρονιστικά 

στοιχεία. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω περιπτώσεις, ενώ οι ποινές ορίζονται από ένα 

κατεξοχήν διοικητικό όργανο, όπως τα συμβούλια, η εκτέλεσή τους ανατίθεται στις 

                                                             
1004 Β.Γ., 22 Σεπτεμβρίου 1832, φ. 73. 
1005 Β.Γ., 31 Οκτωβρίου 1832, φ. 77. 
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θρησκευτικές αρχές, τουλάχιστον στις περιπτώσεις των χριστιανών γυναικών. Έτσι, 

προκύπτει ένα ιδιόμορφο κράμα νομικού σκεπτικού και ποινικής εφαρμογής, το οποίο 

ενέχει από τη μια τη νεωτερική πτυχή της διοίκησης, αφού αυτή επιβάλλει την ποινή και όχι 

το ιεροδικείο, και, από την άλλη, το παραδοσιακό πνεύμα του ισλαμικού νόμου, αφού από 

εκεί προκύπτουν οι σωματικές ποινές ως τιμωρία του zina. Ας σημειωθεί πάντως πως 

γενικότερα κάθε φορά που μια υπόθεση αφορά οικογενειακού τύπου ζητήματα και σε αυτή 

εμπλέκονται χριστιανοί, το συμβούλιο ζητάει την γνώμη του μητροπολίτη.1006 Και από αυτή 

τη σκοπιά λοιπόν υπάρχει συμμετοχή θρησκευτικών αρχών και μάλιστα μη 

μουσουλμανικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους της διοίκησης. 

Ασφαλώς η περίοδος διοίκησης της Κρήτης από τον Μεχμέτ Αλί δεν είναι η πρώτη 

φορά που οι χριστιανές κάνουν την εμφάνισή τους στα διοικητικά έγγραφα του νησιού. Οι 

αναφορές των χριστιανών γυναικών στη σφαίρα των δημόσιων εγγράφων της Κρήτης είναι 

πολύ συχνές σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου και αφορούν κυρίως συνάψεις ή 

διαλύσεις γάμων, κτηματικές διαφορές, κληρονομικά ζητήματα, αγοραπωλησίες ακινήτων 

και γενικότερα τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, πράξεις οι οποίες παραδοσιακά 

καταγράφονται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα.1007 Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να 

υπογραμμιστεί ότι, ενώ κατά τον ισλαμικό νόμο η γυναίκα είναι σαφέστατα υποδεέστερη 

από τον άνδρα,1008 έχει, ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, υποστηριχτεί ότι οι γυναίκες 

επιχειρούσαν να προασπίσουν τα νομικά δικαιώματά τους, ακόμα και μέσω του δυσμενούς 

για αυτές νομικού πλαισίου του σεριάτ και σε ένα δικαστικό περιβάλλον καθαρά καχύποπτο 

και ανδροκρατούμενο.1009 Κατά τη σύντομη αυτή σχετικά περίοδο της διοίκησης του 

Μεχμέτ Αλί στο νησί οι αρχές συνεχίζουν να παραπέμπουν τις γυναίκες στο ιεροδικείο για 

                                                             
1006 Το 1835 το Συμβούλιο των Χανίων ζητάει τη γνώμη του μητροπολίτη, όταν μια γυναίκα απευθύνθηκε 
προς αυτό αναφέροντας ότι ο σύζυγός της πήρε το επτάχρονο παιδί της και αρνείται να το επιστρέψει (yedi 
yaşında erkek evladımı bu def’a mersum gelüb almağa matlub ider isede bu cariyenize virmemek itdiği). Όταν ο 
μητροπολίτης απεφάνθη, το συμβούλιο αποδέχτηκε ότι ο πατέρας του παιδιού μπορεί να κρατήσει τον 
επτάχρονο γιο του με την καταβολή 100 γροσίων στη μητέρα του (despot caniblerinin rey ve takrir yerinden olub 
çocuk dahi tahminen yedi yaşında olduğundan çocuk-ı mezkûrun pederi çocuğun validesine bir mikdar yüz kuruş ile hatun-ı 
mersumenin bakiye alacağı tediye idüb çocuğı alması münasib). Βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 42. 
1007 Σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες κατηγορούν άνδρες στο ιεροδικείο 
επιτυγχάνοντας την καταδίκη τους, όπως στην περίπτωση της Εργίνας, από τους Κουνάβους της επαρχίας 
Πεδιάδος, η οποία το 1752 κατηγόρησε τον Λαζ Χασάν Μπεσέ, από το ίδιο χωριό, ότι βίασε και χτύπησε το 
μικρό της γιο, ο οποίος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, με τον καδή να καταδικάζει τον Χασάν σε θάνατο. 
Βλ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις, τ. 5, 1. 
1008 Schacht, An Introduction to Islamic Law, 126-127. 
1009 Α. Αναστασόπουλος, «Η ανάκληση μιας δωρεάς και η επιστροφή μιας προίκας: κοινωνικό φύλο, 
οικογενειακές σχέσεις και οθωμανική δικαιοσύνη», στο Μνήμη Πηνελόπης Στάθη: Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, 
επιμ. Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος, Η. Κολοβός, Ηράκλειο 2010, 60· S. Laiou, “Christian Women in an 
Ottoman World: Interpersonal and Family Cases Brought Before the Shari’a Courts during the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries (Cases Involving the Greek Community)”, στο Women in the 
Ottoman Balkans: Gender, Culture and History, επιμ. A. Buturović και İ.C. Schick, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 
251· R. C. Jennings, “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of 
Anatolian Kayseri”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 18 (1975), 110-111. 
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μια σειρά από ζητήματα όπως τα παραπάνω,1010 ενώ παράλληλα συναντάμε συχνά υποθέσεις 

κατά τις οποίες τα νεοσυσταθέντα συμβούλια δικάζουν υποθέσεις μοιχείας και 

γυναικοκλοπής στις οποίες πρωταγωνιστούν χριστιανές και μουσουλμάνες. 

Η τακτική του να επιβάλλεται η ποινή από το συμβούλιο αλλά να εκτελείται από 

μέλη της ορθόδοξης κοινότητας σχετίζεται με την εικόνα που η διοίκηση του Μεχμέτ Αλί 

επιχειρεί να προβάλει στις Μεγάλες Δυνάμεις, ότι δηλαδή πρόκειται για μια 

εκσυγχρονισμένη εξουσία, απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις των θρησκευτικών ανισοτήτων 

του παρελθόντος. Παράλληλα, η διοίκηση απενοχοποιείται στα μάτια των χριστιανών 

κατοίκων του νησιού, αφού το μαστίγωμα και τη φυλάκιση της ένοχης χριστιανής δεν τα 

αναλαμβάνει καμία «ξένη» αρχή, αλλά οι ίδιοι οι ομόθρησκοί της. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε 

ότι ειδικά στην περίπτωση που κάποια γυναίκα εγκαταλείπει ή απατά το σύζυγό της, όπως 

στην υπόθεση της Κυριακής, η αντιμετώπισή της από συγγενείς και συγχωριανούς θα ήταν 

ούτως ή άλλως βίαιη. Στην διαπίστωση αυτή συνηγορούν οι πληροφορίες του Πάσλεϊ, 

σύμφωνα με τις οποίες εάν μια γυναίκα στην κρητική επαρχία ήταν απλώς και μόνο ύποπτη 

για απιστία, οι ώρες της ήταν μετρημένες. Σε μια εκ των περιπτώσεων αυτών κατά τα πρώτα 

χρόνια του 19ου αιώνα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε ο περιηγητής, μια ύποπτη για 

απιστία γυναίκα δέθηκε σε ένα δέντρο και έγινε ζωντανός στόχος των όπλων των συγγενών 

της.1011 Ασφαλώς, αν και μια τέτοια γλαφυρή περιγραφή ενός περιηγητή, ειδικά όταν αυτός 

δεν παρευρισκόταν στο περιστατικό, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως κατ’ ανάγκη αξιόπιστη, 

εντούτοις μεταφέρει μια ούτως ή άλλως εύλογη πεποίθηση ότι η γυναικεία απιστία 

αποτελούσε για τα δεδομένα της εποχής ένα ηθικό έγκλημα ικανό να προκαλέσει βίαιη 

αντίδραση. 

Η τιμωρία των γυναικών που διέπραξαν το έγκλημα να αισθανθούν ερωτευμένες, 

πραγματοποιείται συμβολικά τις Κυριακές ενώπιον του ποιμνίου, το οποίο, έχοντας 

καθαγιαστεί και εξαγνιστεί, μπορεί να τιμωρήσει με χλευασμό το αμαρτωλό γυναικείο σώμα, 

αλλά και να εκδικηθεί την ψυχή και το συναίσθημα, επιχειρώντας να επαναφέρει στην τάξη 

τα δύο συστατικά στοιχεία του έρωτα. Ο ίδιος ο χριστιανός αντιπρόσωπος στο Συμβούλιο 

μεταφέρει τις γυναίκες σε εκκλησίες και μοναστήρια για να μαστιγωθούν, όπως παραδέχεται 

ο Κωνσταντίνος Κοζύρης το Φεβρουάριο του 1832, όταν πήγε στη Μητρόπολη δύο 

γυναίκες για να μαστιγωθούν από 25 φορές, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται άλλες 

                                                             
1010 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ειδικά την περίοδο αυτή πολύ συχνές είναι οι καταγραφές στα 
ιεροδικαστικά κατάστιχα υποθέσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία φυγάδων και ως διάδικοι 
παρουσιάζονται χριστιανές.  
1011  Pashley, Travels in Crete, τ. 2, 250.  
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πληροφορίες για την υπόθεση.1012 Η μέρα της τιμωρίας υπαγορευόταν και από πρακτικούς 

λόγους, αφού η λειτουργία της Κυριακής είναι η κατεξοχήν ευκαιρία συγκέντρωσης της 

χριστιανικής κοινότητας, μακριά από τα βλέμματα μουσουλμάνων και εβραίων και άρα 

καταλληλότερη για διαπόμπευση. Οι υποθέσεις αυτές, οι οποίες καταλήγουν στη μαστίγωση 

γυναικών και κοριτσιών, φτάνουν στα συμβούλια έπειτα από αναφορές που γίνονται από 

αξιωματούχους της διοίκησης, δεσπότες ή ιερείς, όπως στην περίπτωση του Μαΐου του 

1836, όταν ο παπα-Γιάννης από το Βραχάσι επιδίδει ιλάμι στο Συμβούλιο Ηρακλείου για 

την απαγωγή μιας κοπέλας στα νησιά, με αποτέλεσμα ο δράστης να οδηγηθεί στη φυλακή 

με τον όρο να παραμείνει έγκλειστος ακόμα έξι μήνες μετά την επιστροφή της κοπέλας.1013 

Τόσο στην περίπτωση της Αρετής και του Εμίν όσο και σε αυτή της Μαρίας και του 

Χαλίλ αρκετά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και στις δύο περιπτώσεις 

υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε χριστιανές και μουσουλμάνους. Αν και δεν μπορούμε να πούμε 

με βεβαιότητα ότι αυτό ήταν κάτι συλλήβδην κατακριτέο στις συνειδήσεις των κατοίκων της 

Κρήτης του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, η τεταμένη κατάσταση που επικρατούσε στο νησί 

κατά την προηγούμενη δεκαετία μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι ένας τέτοιος έρωτας 

ενδεχομένως δεν περνούσε απαρατήρητος. Αν και, κατά τον Πάσλεϊ, ο γάμος 

μουσουλμάνων ανδρών και χριστιανών γυναικών ήταν κάτι συχνό στην Κρήτη, η βία που 

προκάλεσε η Επανάσταση, λογικά θα πρέπει να επηρέασε σε ένα βαθμό τις σχέσεις των δύο 

βασικών κοινοτήτων του νησιού. Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο που η νέα διοίκηση 

επιθυμεί είναι η ένταση ανάμεσα στη μουσουλμανική και τη χριστιανική κοινότητα εξαιτίας 

κάποιου «ασήμαντου» περιστατικού παράνομου έρωτα. Και ενώ διακηρύσσεται περήφανα η 

ισότητα ανάμεσα στις δύο βασικές θρησκείες του νησιού, η θρησκεία δεν καθίσταται 

πραγματικά ουδέτερος παράγοντας και το κράτος εξακολουθεί να τη λαμβάνει υπόψη ως 

ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων. Ένα επιπλέον ενδιαφέρον σημείο στην περίπτωση της 

Αρετής και του Εμίν είναι ότι υπάρχει εμπλοκή του τοποτηρητή του καδή, ενός δηλαδή 

«παραδοσιακού» εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας που ωστόσο αποκλίνει από την 

επίσημη αντίληψη του «απρόσωπου» κράτους περί νόμιμης ηθικής και έρωτα και ο οποίος 

ενεργεί -παρακινούμενος πιθανόν από συναισθηματικά ή χρηματικά κίνητρα- προκειμένου 

να παντρευτούν οι δύο νέοι που κλέφτηκαν. Με άλλα λόγια, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 

είναι το «εκσυγχρονισμένο» κράτος που τιμωρεί ένα βασικό έγκλημα κατά τον ισλαμικό 

νόμο, αλλά ένας «παραδοσιακός» τοποτηρητής που επιχειρεί να το καλύψει με όποιο τρόπο 

μπορεί. 

                                                             
1012 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 337. 
1013 Ό.π., 370.  
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Σε γενικές γραμμές ο εγκλεισμός, ο βασανισμός και ο εξευτελισμός των χριστιανών 

γυναικών σε ορθόδοξα μοναστήρια και εκκλησίες δεν συνιστά μια πρωτόγνωρη πρακτική 

για τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την περίοδο αυτή 

δεν υπήρχαν ξεχωριστές γυναικείες φυλακές, ενώ ο εγκλεισμός γυναίκας σε ανδρική φυλακή 

θα συνιστούσε ολέθριο ατόπημα από ηθικής πλευράς. Το 1837 στο νεοελληνικό κράτος μια 

γυναίκα, οικτηρουμένη την αδυναμίαν του γυναικείου φύλου, κάνει έκκληση στη βασίλισσα να την 

απαλλάξει από την καταδίκη της. Σύμφωνα με το έγγραφο, η γυναίκα μαζί με τη μητέρα της 

βρίσκονται τρεις μήνες έγκλειστες χωρίς δίκη στις ανδρικές φυλακές, ενώ, όπως αναφέρει, 

μήτε επί των σκληρών και βαρβάρων τυράννων της πατρίδος μας -εννοώντας προφανέστατα τα 

οθωμανικά χρόνια- δεν ήτον συνήθεια να φυλακίζωνται αι γυναίκες εις τας φυλακάς των ανδρών, 

αλλά εφυλάττοντο εις τας οικίας των ιερέων.1014 Σε μοναστήρια εγκλείονται ενδεχομένως και 

ιερείς που παραβαίνουν τον νόμο, αν ερμηνεύσουμε κατά γράμμα τη σημείωση του 

Απριλίου 1834 στο ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη, σύμφωνα με την οποία κάποιος 

παπα-Γιάννης μπαίνει στη φυλακή, στη Μητρόπολη.1015 Οι χώροι των μοναστηριών ωστόσο 

χρησιμεύουν για τον εγκλεισμό και βασανισμό κατεξοχήν των γυναικών. Οι ποινές έχουν 

στόχο τόσο το σώμα όσο και την ψυχή της φυλακισμένης. Οι αλυσίδες στα πόδια και η 

δημόσια διαπόμπευση ως εκδίκηση για έναν παράνομο έρωτα, ιδίως με κάποιον 

μουσουλμάνο, συνθλίβουν την προσωπικότητα της κρατούμενης και παραδειγματίζουν τις 

υπόλοιπες γυναίκες. Η «νόμιμη» κρατική βία ως αντίδραση της εξουσίας στη δράση των 

παραβατών επιτυγχάνεται μέσω της εκκλησίας. Μπορούμε να εικάσουμε πως η εκκλησία 

είχε ούτως ή άλλως κάποιου είδους κολαστικά καθήκοντα στην κοινωνία των χριστιανών του 

νησιού. Τον Οκτώβριο του 1831 μια γυναίκα οδηγήθηκε στο μοναστήρι του Οικονόμου, 

προκειμένου να συλλογιστεί γιατί δήλωσε πως θα τουρκέψει, ωστόσο δεν είναι γνωστό εάν η 

θρησκευτική αυτή μεταστροφή σχετιζόταν με τον έρωτά της με κάποιον μουσουλμάνο.1016 

Το Μάρτιο του 1835 μια Δέσποινα φυλακίστηκε για δύο μήνες χωρίς να δίνονται 

περισσότερες πληροφορίες.1017 Το Φεβρουάριο του 1836 μια γυναίκα καταλήγει στη 

φυλακή για 31 ημέρες.1018 

Οι γυναίκες που τιμωρούνται από τα συμβούλια του νησιού είναι αυτές για τις 

οποίες απεδείχθη ότι πραγματοποίησαν σεξουαλική επαφή με τον κατηγορούμενο άνδρα με 

                                                             
1014 Γ.Α.Κ. Κ.Υ., Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης, 1833-1862, φάκ. 14. 
1015 Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 358. 
1016 Ό.π.,132. 
1017 Ό.π., 362. 
1018 Ό.π., 368. 
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τη θέλησή τους. Όσες γυναίκες αρνούνταν ότι ήταν ερωτευμένες1019 ή αποδεικνυόταν ότι 

έπεσαν θύματα βιασμού, αθωώνονται.1020 Τον Απρίλιο του 1833 ο Αναστάσης Κορκακάκης 

από τα Σφακιά απευθύνθηκε στο Συμβούλιο των Χανίων κατηγορώντας τον Μιχελή 

Βατουδάκη ότι επιχείρησε να αμαυρώσει το πολυτιμότερο πράγμα, την ηθική ύπαρξιν της νομίμου 

συζύγου του. Ο Μιχελής συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του συμβουλίου. Εκεί 

βρίσκονταν ως μάρτυρες ορισμένοι γείτονες, οι οποίοι δήλωσαν ότι η γυναίκα του 

Αναστάση δεν δέχτηκε να αμαυρώσει την τιμή αυτής, αλλά και του συζύγου της, ενώ 

διαψευστήκαν και οι ισχυρισμοί του Μιχελή, ότι δηλαδή παλαιότερα η γυναίκα του Αναστάση 

ήταν ερωτευμένη μαζί του.1021 Η εμφάνιση γειτόνων ως μαρτύρων κατά την εξέταση της 

υπόθεσης μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι από την πλευρά του εγκαλούντος Αναστάση 

ενδεχομένως να είχε προσχεδιαστεί μια συγκεκριμένη τακτική, προκειμένου αφενός να 

υπογραμμιστεί ότι η σύζυγός του δεν δέχτηκε να προβεί σε ερωτική επαφή με άλλον άνδρα, 

αφετέρου να διαψευστεί ότι η σύζυγός του ήταν ερωτευμένη με τον Μιχελή και με αυτόν τον 

τρόπο να περισωθεί η δική του υπόληψη. Η ετυμηγορία στην υπόθεση αυτή, όπου 

αποδείχτηκε πως δεν υπήρξε σεξουαλική επαφή, ήταν να καταδικαστεί ο Μιχελής σε ένα 

χρόνο φυλάκιση με αλυσίδες και καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα, ενώ η σύζυγος 

του Αναστάση δεν τιμωρήθηκε.1022  

 Το Φεβρουάριο του 1833 εξετάστηκε από το Συμβούλιο των Χανίων μια υπόθεση 

βιασμού μετά από αναφορά του Αλέξη Καλητσάκη από το χωριό Μαχαίροι Χανίων. 

Σύμφωνα με την αναφορά, ο Αλέξης είχε ζητήσει από τη Μαρία από το χωριό Βάμος 

Χανίων το χέρι της κόρης της, με το όνομα Καλή. Η Μαρία δέχτηκε να παντρευτεί η Καλή 

τον Αλέξη και έτσι ο τελευταίος άρχισε τη γαμήλια προετοιμασία. Ενώ όλα ήταν έτοιμα και 

όλοι περίμεναν στο χωριό να υποδεχτούν τη νύφη, ο θείος της Αντώνης, ο οποίος στην 

αρχή ήταν σύμφωνος με το συνοικέσιο, άλλαξε για κάποιο λόγο γνώμη και προέτρεψε τον 

Σταμάτη Πλαζεσκάκη να κλέψει τη νύφη. Ο Σταμάτης, με τη βοήθεια του Αλέξανδρου 

                                                             
1019 Στα έγγραφα της εποχής αναδύεται ένας «λόγος», μια πολιτικά ορθή ορολογία της διοίκησης, που 
περιγράφει τα συναισθήματα και ουσιαστικά τις σεξουαλικές επαφές πριν το κράτος τα τιμωρήσει ως πράξεις, 
όπως ότι οι δράστες σύναψαν σχέσεις (alaka etmişler), αγαπήθηκαν (muhabbet olmuşlar), ερωτεύτηκαν (sevmişler). Βλ. 
Μ. Φουκώ, Ιστορία της σεξουαλικότητας: η δίψα της γνώσης, Αθήνα 2005, 27-50.  
1020 Το Νοέμβριο του 1833 η Τιτίνα -πιθανόν πρόκεται για πόρνη- κατηγορεί τον σαπωνοποιό Ισμαΐλ (sabuncu 
Ismail) ότι εισέβαλε στο σπίτι της και τη βίασε (merkumenin hanesine girmek istemiş isede merkum zor ile girmek 
sadedinde olduğunu ve merkumun tasallutı ref’ olunmasını). Το Συμβούλιο των Χανίων, αφού εξέτασε τον 
εναγόμενο, τον καταδίκασε σε εξάμηνη φυλάκιση και καταναγκαστική εργασία στα δημόσια έργα. Βλ. Β.Γ., 9 
Δεκεμβρίου 1833, φ. 117. 
1021 Β.Γ., 14 Ιουνίου 1833, φ. 98. 
1022 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ καταγράφεται η τιμωρία του δράστη, δεν είναι σαφές αν τιμωρείται με 
μαστίγωση η γυναίκα. Σε μια από αυτές, το Νοέμβριο του 1838, ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη με τη 
σύζυγο κάποιου άλλου χριστιανού, καταδικάζεται σε έναν μήνα φυλάκιση. Το ότι δεν αναφέρεται η τιμωρία 
της γυναίκας ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι το συμβούλιο αποδέχεται ότι οι γυναίκες έπεσαν θύματα 
βιασμού. Βλ. Παρλαμάς, «Το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη», 589. 
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Λιμετζάκη, απήγαγε την Καλή και την οδήγησε στο σπίτι του όπου τη βίασε. Έτσι η κοπέλα 

απώλεσε την παρθενία της. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, ο Σταμάτης δήλωσε πως είχε 

ερωτευτεί την Καλή και, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τη δική της συγκατάθεση, την 

απήγαγε και τη διέφθειρε. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης, ο οποίος επρόκειτο να 

παντρευτεί την κοπέλα, δήλωσε ότι αποστρέφεται πλέον τον γάμο. Τελικά, ο θείος της 

Καλής Αντώνης, ο Σταμάτης και ο Αλέξανδρος καταδικάστηκαν σε ενάμιση χρόνο 

εγκλεισμό με αλυσίδες, ενώ ο Αλέξης, που ακύρωσε το γάμο, ορίστηκε να λάβει τα έξοδα 

που είχε κάνει για την τελετή από τον καταδικασθέντα Σταμάτη. Η Καλή, που σημειωτέον 

δεν δήλωσε ερωτευμένη με τον απαγωγέα της, κρίθηκε, ως αθώα βιασθείσα υπό δυνατοτέρων, 

ελεύθερη να παντρευτεί άλλον με τον όρο ότι, αν δεν τη ζητήσει κανείς σε γάμο μετά την 

απώλεια της παρθενίας της, να μπορεί να παντρευτεί τον Σταμάτη μετά το πέρας της 

έκτισης της ποινής του.1023  

Η υπόθεση μπορεί να αναγνωστεί με δύο τρόπους. Ο ένας από αυτούς αφορά μια 

νεαρή κοπέλα που αθωώνεται από το συμβούλιο ως ασθενές μέλος της κοινωνίας, επειδή 

έχει βιαστεί από κάποιον δυνατότερό της. Ωστόσο αυτό που ουσιαστικά σώζει την κοπέλα 

από την τιμωρία της φυλάκισης και του εξευτελισμού είναι ότι αρνείται τον έρωτα. Ο 

τελευταίος όρος της ετυμηγορίας του συμβουλίου κινεί μια σειρά επιπλέον σκέψεων σε 

σχέση με την ανάγνωση της υπόθεσης. Κατά την περίοδο αυτή, η απώλεια της παρθενίας 

είναι σαφές ότι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην τέλεση ενός γάμου. Με δεδομένο ότι πριν 

από την προσαγωγή των εγκαλουμένων στο συμβούλιο έχει σχεδιαστεί από μέρους τους μια 

υπερασπιστική τακτική και με τη βεβαιότητα ότι, εάν η Καλή δήλωνε πως ήταν ερωτευμένη 

με κάποιον άλλον από αυτόν που η μητέρα της ήθελε για γαμπρό, τότε θα τιμωρούνταν και 

αυτή με εγκλεισμό σε μοναστήρι και δημόσια διαπόμπευση, ενδεχομένως να υφίσταται 

σχέδιο δύο ερωτευμένων να παντρευτούν, σχέδιο που ευνοήθηκε από την παρέμβαση της 

τελευταίας στιγμής του θείου της κοπέλας. Ο ερωτευμένος νεαρός με τη βοήθεια του φίλου 

του και του θείου της κοπέλας την κλέβει λίγες ώρες πριν από τον γάμο της με συνοικέσιο, η 

κοπέλα χάνει την παρθενία της, η ίδια αποφεύγει την τιμωρία, ο γάμος διαλύεται εν τη 

γενέσει του και ενάμιση χρόνο μετά οι δύο νέοι είναι ελεύθεροι να παντρευτούν με την άδεια 

της διοίκησης και τις ευλογίες της Εκκλησίας.  

Τέτοια τακτική ωστόσο δεν ακολουθήθηκε σε καμία περίπτωση το καλοκαίρι του 

1833, όταν μια εντυπωσιακή υπόθεση εξετάστηκε από το Συμβούλιο των Χανίων. Η 

υπόθεση αυτή έφτασε στο συμβούλιο από αναφορά του ίδιου του επισκόπου Κυδωνίας και 

Κισσάμου Αρτεμίου. Σύμφωνα με αυτή, κάποιος Μανόλης, από το χωριό Αγία Μαρίνα του 

                                                             
1023 Β.Γ., 23 Φεβρουαρίου 1833, φ. 88. 



312 

 

νομού Χανίων, απήγαγε και βίασε ένα κορίτσι με το όνομα Χριστίνα, από το χωριό 

Σταλός.1024 Το κορίτσι απώλεσε την παρθενία του, γεγονός που, σύμφωνα με το Συμβούλιο 

Χανίων, ψυχραίνει τη διάθεση κάθε άλλου άνδρα να το νυμφευτεί (cebren tutub bikrini izale etmiş ve 

kimesne almağa rağbet etmeyeceğinden), έτσι ώστε η τύχη του στερεύει και μπορούν να ακολουθήσουν 

αποτελέσματα ακολασίας.1025 Από τη σύνταξη της απόφασης για την υπόθεση γίνεται αντιληπτό 

πως η ιδανικότερη λύση θα ήταν ο ορθόδοξος γάμος των δύο ανθρώπων, ωστόσο, ο 

δράστης ήταν ήδη παντρεμένος και, σύμφωνα με τους ορθόδοξους χριστιανικούς 

νομοκανόνες, η διγαμία απαγορεύεται αυστηρά (merkumun taht-ı nikâhında diğer karısı 

olduğundan ayinimiz üzere bunu dahi nikâh etmek caiz değil). Το συμβούλιο καταδίκασε το 

Μανόλη στην καταβολή τετρακοσίων γροσιών στη Χριστίνα ως προίκα και σε μαστίγωση 

150 φορές. Μετά τη μαστίγωση και την καταβολή του ποσού αφέθηκε ελεύθερος. Η 

περίπτωση αυτή είναι η μοναδική που το συμβούλιο υποχρεώνει έναν άνδρα να πληρώσει 

«αποζημίωση» σε νεαρή κοπέλα για τη «ζημιά» που της προξένησε, παρά το γεγονός ότι 

έχουμε δει και άλλες φαινομενικά παρόμοιες υποθέσεις. Αυτό ενδεχομένως σχετίζεται με το 

γεγονός ότι η καταδικασθείσα πρέπει να ήταν μικρής ηλικίας, αφού στην υπόθεση 

καταγράφεται ως κορίτσι (kız), ενώ στις άλλες περιπτώσεις οι γυναίκες αναφέρονται ως χατούν.  

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε ότι η απώλεια της παρθενίας της Χριστίνας 

έγινε παρά τη θέλησή της με τη βία (cebren), θεωρήθηκε ότι, ενώ υπήρχαν διάφοροι τρόποι 

να ξεφύγει, αυτή επέλεξε την επί μέρες επαφή με το δράστη. Οι ισχυρισμοί της κοπέλας δεν 

έγιναν δεκτοί και έτσι η ίδια καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός μήνα, αλυσοδεμένη στην 

ορθόδοξη εκκλησία των Αγίων Αναργύρων (bir mah miad ile ayağında pranga ile manastırda haps 

olunub), με τον επιπρόσθετο όρο κάθε Κυριακή μετά την λειτουργία να μαστιγώνεται 15 

φορές από τον αντιπρόσωπο των χριστιανών του χωριού (haftadan haftaya Aleksaki ma’rifeti 

ile on beşer kırbaç vurılması).1026  

Από την παραπάνω υπόθεση προκύπτει ότι η βίαιη (cebren) και εξαναγκαστική 

σεξουαλική επαφή παραβλέπεται από νομική σκοπιά και η Χριστίνα καταδικάζεται με το 

σκεπτικό ότι μετά το βιασμό της1027 έκανε εκουσίως έρωτα με το Μανόλη. Το ότι η κοπέλα 

στην παραπάνω υπόθεση απώλεσε την παρθενία της συνηγορεί στην τιμωρία της, παρότι η 

                                                             
1024 Β.Γ, 20 Ιουλίου 1833, φ. 102. 
1025Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξακρίβωση της παρθενίας μιας κοπέλας κατά τη γαμήλια διαδικασία δεν 
αποτελεί θεσμοθετημένη πρακτική του ισλαμικού νόμου ούτε των ισλαμικών πρακτικών του γάμου. Φαίνεται 
ότι συνιστά περισσότερο μια κοινωνική πρακτική κατά την οποία θα πρέπει να εξακριβωθεί εθιμικά η ηθική 
της νύφης.  
1026 Β.Γ., 20 Ιουλίου 1833, φ. 102. 
1027 Για τις νομικές διατάξεις περί βιασμού στην Αίγυπτο, βλ. A. Sonbol, “Rape and Law in Ottoman and 
Modern Egypt”, στο Women in the Ottoman Empire: Middle Eastern Women in the Early Modern Era, επιμ. M. C. 
Zilfi, Λάιντεν και Νέα Υόρκη 1997, 215-231.    
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πράξη αυτή διεπράχθη βίαια, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως οι γυναίκες των 

πρώτων τριών υποθέσεων γνώριζαν την τιμωρία τους όταν παραδέχτηκαν πως ήταν 

ερωτευμένες. Αλυσίδες και μαστίγια σημαδεύουν τα σώματα που εγκλημάτησαν απέναντι 

στους νόμους και αμάρτησαν απέναντι στο Θεό διεκδικώντας τη σχεδόν υπερβατική 

ιδιοποίηση του ανθρώπινου σώματος, το οποίο δεν ανήκει πια στον φυσικό κάτοχό του, 

αλλά στην ανώτερη πατερναλιστική εξουσία. Ο φόβος απέναντι στο κράτος και απέναντι στο 

Θεό αποτελούν θεμελιώδη ερείσματα των δύο αυτών πόλων και η καλλιέργεια του φόβου 

αυτού συμπίπτει με το βαθμό στον οποίον η κρατική ευρυθμία μπορεί ή όχι να υπάρξει και 

να παγιωθεί. 

Η παρθενία ενός κοριτσιού απασχολεί το Συμβούλιο των Χανίων και έναν χρόνο 

αργότερα, όταν, μετά από αναφορά του μητροπολίτη, όπως στην περίπτωση του Μανόλη 

και της Αρετής, εξετάζεται μια υπόθεση παράνομης σεξουαλικής επαφής. Σύμφωνα με την 

υπόθεση αυτή, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης κάνει έρωτα με την Σοφούλα από το χωριό 

Εμπρόσνερο Χανίων. Η κοπέλα χάνει την παρθενία της με βίαιο τρόπο και δηλώνει ότι 

θέλει να παντρευτεί τον Γιώργο (cebren tutub bikrini izale etmiş ve mersumu tezevvüc etmek 

istemiş). Από τις μαρτυρίες ωστόσο των συγχωριανών γίνεται γνωστό ότι η Σοφούλα είχε 

χάσει την παρθενία της στα χρόνια της Επανάστασης από άλλον άνδρα (diğer adamdan izale 

olındığı köy ahalisi ifadesinden ve merkumenin ikrarından nümayan olmağla). Όταν ο Γιώργης 

ρωτήθηκε αν γνωρίζει ποιός «διέφθειρε» την κοπέλα για πρώτη φορά, δήλωσε ότι δεν 

γνωρίζει (bikrini kim izale etmiş izah eyle diye mersum cevabında esna-ı tuğyanda bir adam bikrini 

izale etmiş ve ol adam şehrin ne tarafında olındığını bilmem). Εντέλει ο Γιώργης, που 

αποδεικνύεται αθώος για το αδίκημα της απώλειας της παρθενίας του κοριτσιού, 

καταδικάζεται σε τρεις μήνες στην άλυσο (üç mah prankada istihdam olunub), αφού έκανε 

έρωτα με τη Σοφούλα, ενώ η τελευταία καταδικάζεται σε 30 μέρες εγκλεισμό με τον όρο 

κάθε μέρα να μαστιγώνεται 20 φορές ενώπιον δύο αντιπροσώπων, ενός χριστιανού και ενός 

μουσουλμάνου.1028  

Η όλη διαδικασία της τιμωρίας στις εκκλησίες είναι γεμάτη συμβολισμούς. Το 

χαρακτηριστικά του μοναστηριού παραπέμπουν σε αυτά της σύγχρονης φυλακής και αυτό 

είναι αποτυπωμένο και στην ιστορική μνήμη. Οι ψηλοί εξωτερικοί τοίχοι, τα κελιά, οι 

λειτουργίες κοινοβιακής διαβίωσης, η έννοια του εγκλεισμού και παράλληλα της 

αποστροφής της κοινωνικής ζωής, συνθέτουν μια εικόνα παράλληλου τόπου προσευχής και 

τιμωρίας. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών τα μοναστήρια λειτουργούν και ως 

κρατητήρια, ακόμα και για άνδρες, αν θυμηθούμε την περίπτωση του ληστή και δράστη 

                                                             
1028 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 162. 
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δολοφονίας από τα Μυριοκέφαλα, ο οποίος κρατείται στο μοναστήρι από τους προύχοντες 

του χωριού, μέχρι να μεταβούν εκεί φρουροί για να τον μεταφέρουν ενώπιον του 

συμβουλίου.1029 Ενώ οι άνδρες τιμωρούνται ως παραβάτες με εγκλεισμό εκτός 

θρησκευτικών ιδρυμάτων και καταναγκαστικά έργα, οι γυναίκες θεωρούνται αμαρτωλές· 

υπακούει έτσι το νομικό σκεπτικό της απόφασης στη διάκριση «άνδρα-γυναίκας» που 

υπαγορεύεται από τη λογική του ισλαμικού νόμου, του εθιμικού δικαίου και της αντίληψης 

της κοινωνίας περί διάκρισης των δύο φύλων.1030 

Από την άλλη, ενώ η διοίκηση τιμωρεί τις παράνομες σεξουαλικές επαφές, ενίοτε 

«κλείνει τα μάτια» για άλλα ηθικής τάξης αδικήματα, που επίσης προβλέπονται από τον 

ισλαμικό νόμο. Το 1835 μια γυναίκα με το όνομα Αγαθοπούλα προσέρχεται στο 

Συμβούλιο των Χανίων καταγγέλλοντας ότι «διεφθάρη» από κάποιον Χασάν (bundan bir mah 

akdem leyle-i tamda haneme girüb cebren bu cariyenize tutub tasarruf etmiş)1031 και ότι κάποιοι άλλοι 

την εξώθησαν να κάνει έρωτα με άλλους άνδρες (ve ba’dehu kahveci Bekir ve Bekir’in zevcesi ve 

kör Halil ve zevcesi ve Magribi Hacı ve zevcesi bu cariyenizi Haraka İsma’il ve Şaban kasabbaşı ve 

balıkçı ‘Ömer nam kimesneye tasarruf itdirüb sairlerine dahi tasarruf itdirmekde). Όλοι οι 

καταγγελλόμενοι κλήθηκαν ενώπιον του συμβουλίου, όπου δήλωσαν ότι δεν είχαν ιδέα για 

όσα η γυναίκα καταγγέλλει (husus-ı merkumeden ‘ilm ve haberimiz yokdur), ενώ, όπως προέκυψε, 

η τελευταία έχει τη φήμη μιας τίμιας γυναίκας (hatun-ı mersume ehl-i ırz olduğunu cümlemiz 

bilürümüz). Ο σύζυγός της επίσης κλήθηκε στο συμβούλιο, ωστόσο και αυτός δήλωσε ότι 

δεν είχε ιδέα για την υπόθεση (bu hususdan haberim yokdur), ενώ φαίνεται να τρελάθηκε (deli 

olduğundan) με όσα απίστευτα πράγματα έμαθε. Τα πράγματα ενώπιον του συμβουλίου 

ωστόσο πήραν άλλη τροπή. Η γυναίκα δήλωσε πως έγραψε την αναφορά σκοπίμως για να 

παρευρεθεί στο συμβούλιο, διότι ο άνδρας της τής συμπεριφέρεται με σκληρό τρόπο και 

δεν την αφήνει να βγει από την πόρτα του σπιτιού (zevcim beni eziyet-i kesir etmekde olub işbu 

hulasa-ı ‘arzuhal yazdığımın sebebi mahza meclis-i ‘aliyeye gelüb zira merkum beni kapudan dışarı 

çıkmama bırakmaz ve işbu bahane ile meclis-i ‘aliyeye geldim). Εν συνεχεία η γυναίκα δήλωσε πως 

επιθυμεί να χωρίσει από το σύζυγό της (allah-ı azimüşşan içün ben kocamdan tefrik ederim dedi), 

ενώ δεν γίνεται λόγος για καμία ποινή εις βάρος της. Με άλλα λόγια, η γυναίκα επέλεξε να 

συντάξει μια σκανδαλώδη αναφορά σκοπίμως, προκειμένου οι αρχές να κινητοποιηθούν και 

                                                             
1029 Β.Γ., 4 Ιουνίου 1831, φ. 20. 
1030 Για τα σεξουαλικά εγκλήματα και την αντιμετώπισή τους από το σεριάτ και το κανούν, βλ. D. Ze’evi, 
“Changes in Legal-Sexual Discourses: Sex Crimes in the Ottoman Empire”, Continuity and Change, 16/2 
(2001), 219-242. 
1031 Η φράση cebren tasarruf etmek χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις βιασμών με την έννοια «αποκτώ τον 
έλεγχο κάποιου/ας, τον/την κατέχω με τη βία». Βλ. A. Sonbol, “Law and Gender Violence in Ottoman and 
Modern Egypt”, στο Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History, επιμ A. Sonbol, Σίρακιουζ 1996, 
288· Peirce, Morality Tales, 358. 
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να την προσαγάγουν στο συμβούλιο. Ενδεχομένως η γυναίκα, ως θύμα οικογενειακής βίας, 

έκρινε ότι θα μπορούσε να αντέξει μερικές μαστιγώσεις από τους ιερείς προκειμένου να 

διεκδικήσει την ελευθερία της από έναν βίαιο σύζυγο.1032 

Παρά το γεγονός ότι οι ψευδείς κατηγορίες για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις 

τιμωρούνται με βάση τον ισλαμικό νόμο, η διοίκηση φαίνεται ότι έδειχνε σχετική επιείκεια 

όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν ή όπου δεν υπήρχε ενδεχομένως δόλος. Στην παραπάνω 

περίπτωση δεν φαίνεται να τιμωρείται η γυναίκα που ενέπλεξε αρκετούς ανθρώπους σε μια 

υπόθεση όπου θιγόταν η ηθική τους υπόσταση. Καμία επίσης τιμωρία δεν αναφέρεται στην 

περίπτωση του Σερίφ, ο οποίος το 1835 επισκέπτεται μάλλον πανικόβλητος τον 

χωροφύλακα (zabit) Μεχμέτ Αγά για να του καταγγείλει ότι η γυναίκα του βρισκόταν στο 

κονάκι του τερζίμπασι μαζί με ακόμα πέντε άντρες (zevcesi ve iki diğer adam üç adam ile terzibaşı 

konağına girdiler) και πραγματοποιούν ακατανόμαστες πράξεις (ol haneye fi’l-i şe’ni içün gitdiğini). 

Ο χωροφύλακας μετά τις καταγγελίες έσπευσε στο εν λόγω κονάκι, όπου δεν βρήκε κανέναν, 

ενώ και από την ανάκριση του τερζίμπασι που ακολούθησε δεν προέκυψαν στοιχεία που να 

επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Κάτοικοι της περιοχής επιβεβαίωσαν τον ακέραιο 

χαρακτήρα του κατηγορούμενου (ol emsal adam olmayub), ενώ, κατά το συμβούλιο, ο Σερίφ 

φάνηκε πως έδρασε «εν βρασμώ» ή παρακινούμενος από «μεγάλο πάθος» (merkum Şerif 

karasevda götürmüş olduğu derkâr idüğinden) και, κατά συνέπεια, κρίθηκε σκόπιμο να αφεθεί 

ελεύθερος (Şerif’in sebil-i tahliye kılınması münαsib olur).1033 Όπως και στην περίπτωση της 

Αγαθοπούλας, οι μαρτυρίες των γειτόνων για το ακέραιο του χαρακτήρα των εμπλεκομένων 

φαίνεται να παίζουν ρόλο ως προς τη διαφαινόμενη έκβαση των υποθέσεων και τη μη 

τιμωρία τους.  

Οι μαστιγώσεις των «ανήθικων» γυναικών δεν περιορίζονταν μόνο στις χριστιανές. 

Παρόμοιες ποινές επιβάλλονταν και σε μουσουλμάνες που σύναπταν παράνομες 

σεξουαλικές επαφές ή εγκατέλειπαν την εστία τους, ενώ δυστυχώς δεν έχουμε στη διάθεσή 

μας στοιχεία που αφορούν τις εβραίες. Το 1835 κάποιος Αλί κατηγορήθηκε για σύναψη 

ατιμωτικών σχέσεων (fi’l-i şeniye etmiş olmağla) με παντρεμένη μουσουλμάνα την οποία 

προσήγαγε στο συμβούλιο ο σύζυγός της. Κατά την ανάκριση που πραγματοποιήθηκε 

ενώπιον του συμβουλίου, η γυναίκα παραδέχτηκε τις εξωσυζυγικές της σχέσεις και 

καταδικάστηκε σε ένα μήνα φυλάκιση (bir mah hapis olunub), υπό τον όρο να μαστιγώνεται 

κάθε μέρα 20 φορές, ενώ ο Αλί καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση στις αλυσίδες.1034  

                                                             
1032 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 125. 
1033 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 125-126. 
1034 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 156. 
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Το 1835 ένας μουσουλμάνος στρατιωτικός κατηγορεί έναν υπηρέτη ότι ξελόγιασε 

τη γυναίκα του (ehlimi başından çıkarub). Ο άνδρας κατηγόρησε τη γυναίκα του ότι το έσκασε 

από το σπίτι αφήνοντας σε αυτόν τέσσερα παιδιά (merkume ehlim hanemden başka haneye gitmiş 

ve dört evlad kolunuza bırakmış kaldığı). Παράλληλα, την κατηγόρησε ότι, ενώ της είχε δώσει 

χρήματα (bin kuruş nakden merkumeye harcılık olarak bıraktığımda), αυτή μαζί με τον εραστή 

της πήρε από το σπίτι όλα τα πράγματα (hanemi soyub cümle eşyalarımı almış) και εν συνεχεία 

μετέβη στο ιεροδικείο όπου ζήτησε να χωρίσει από τον άνδρα της (kolunuzdan tefrik etmek 

üzere merkume mahkemeye varmış ve nikâh kağıdını şek ederim diye kadı efendi hazretlerine ifade 

etmiş). Στο Συμβούλιο Χανίων προσήχθησαν τόσο η γυναίκα όσο και ο κατηγορούμενος 

προκειμένου να ανακριθούν. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι πηγαινοερχόταν για 

διάφορες δουλειές στο σπίτι της γυναίκας και τελικά «ξάπλωσε» μαζί της (karındaşım 

merkumenin hanesine iki gün zenbil bendeniz ile gönderdi ve iki gece bendenizi gönderdi mersumenin 

hanesine yatdım), ενώ εκ των συμβούλων ο Μεχμέτ Εφέντι θεώρησε ότι πρέπει να διαπιστωθεί 

αν η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της εξαιτίας του άνδρα αυτού ή για άλλο λόγο (zevce 

hanesinden merkumun avunmasıyla mı firar etmiş sebeb-i ahare mebni mi firar etmiş elhasıl merkume 

dahi istintak olunarak soru virilmesi münasib olur zannederim). Εν τέλει, αποφασίστηκε να 

καταδικαστεί η γυναίκα σε 30 ημέρες φυλάκιση (otuz gün hapishaneye darb olunacağını) και να 

την επιστρέψουν οι αρχές στο σπίτι της μετά το πέρας των ημερών (hatun-ı merkume zevci 

hanesine i’ade ittirilüb).  Η γυναίκα γλιτώνει τη μαστίγωση και είναι λογικό να εικάσουμε πως 

σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι ο σύζυγός της ήταν στρατιωτικός, αφού όπως είδαμε οι 

άνθρωποι της διοίκησης γλιτώνουν σχεδόν πάντα τα μαστίγια και τα ραβδιά. Όσο για τον 

κατηγορούμενο υπηρέτη η τύχη ήταν προφανώς διαφορετική, αφού ο Μεχμέτ Εφέντι έκρινε 

ότι πρέπει να μαστιγωθεί 50 φορές, ενώ ο Ισμαΐλ Εφέντι, επίσης μέλος του συμβουλίου, 

θεώρησε την ποινή αυτή ελαφριά και πρόσθεσε ακόμα 25 ξυλιές στον άτυχο άνδρα που 

πλήρωσε αρκετά ακριβά το «ατόπημά» του (İsmail Efendi cevabında tasdik ederim ancak müdde’a 

aleyhaya elli kırbaç üzerine yirmi beş kırbaç ‘ilave olunub yetmiş beş kırbaç darb olunması münasib olur 

zannederim).1035  

Οι παράνομοι έρωτες, αλλά και οι καταγγελίες για βιασμούς ή το «κλέψιμο» 

κάποιας γυναίκας, συνεχίζονται τόσο στα επόμενα χρόνια αυτής της δεκαετίας όσο και την 

περίοδο που ακολούθησε.1036 Τέτοιες περιπτώσεις συναντάμε στις περιλήψεις των 

                                                             
1035 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2153, σ. 8-9. 
1036 Ο Μπάρτσαρντ, βασισμένος στα αρχεία του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, εντόπισε αρκετές 
υποθέσεις στις οποίες χριστιανοί της Κρήτης επιθυμούν να ασπαστούν το ισλάμ και το αντίστροφο, ενώ 
θεωρεί ότι οι έρωτες ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους αποτελούν τη βασικότερη αιτία για τους 
εξισλαμισμούς και τους εκχριστιανισμούς στο νησί. Το 1857 μια νεαρή μουσουλμάνα απευθύνεται στον Βελί 
Πασά, γιο του Μουσταφά Πασά, που διοικεί το νησί τη δεδομένη περίοδο, προκειμένου να εκχριστιανιστεί, 



317 

 

υποθέσεων που εξετάστηκαν στο Συμβούλιο Ηρακλείου τα έτη 1839 και 1840, ωστόσο 

δυστυχώς δεν διαθέτουμε τις αποφάσεις που εξέδωσε το συμβούλιο. Το Νοέμβριο του 1839 

μια γυναίκα με το όνομα Ανεζίνα από το Ηράκλειο κατήγγειλε στο Συμβούλιο τον Χασάν 

ότι την προηγούμενη νύχτα μπήκε σπίτι της (Anezina nam ‘iseviye Hasan nam kimesne dün gece 

hanesine girüb).1037 Τον Ιανουάριο του 1840 ένας άνδρας από το Λασίθι προκαλεί την 

απώλεια παρθενίας ενός κοριτσιού (kızın bikrini izale idüb).1038 Λίγες μέρες αργότερα ένας 

ακόμα άνδρας κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα στην περίπτωση άλλου κοριτσιού.1039 Το 

Φεβρουάριο του 1840 ο παπουτσής Γετίμ προκαλεί απώλεια της παρθενίας στην κουνιάδα 

του επίσης παπουτσή Γιάννη (babuçcı Yani baldızı Marula nam hatunun bikrini babuçcı Yetim 

izale etdiğini), ωστόσο ούτε εδώ έχουμε δυστυχώς περισσότερες πληροφορίες.1040 Αυτό που 

με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε είναι ότι τέτοιες υποθέσεις φτάνουν συχνά στα 

συμβούλια του νησιού, ενώ είναι πιθανόν η πραγματική τους συχνότητα να είναι πολύ πιο 

υψηλή αν υποθέσει κανείς ότι τα συντηρητικά ήθη της εποχής κρατούν «εν οίκω» άλλα 

παρόμοια περιστατικά που θίγουν την ηθική υπόσταση μιας ανύπανδρης γυναίκας και της 

οικογένειάς της. 

 Και στο πεδίο των ηθικής φύσης παραπτωμάτων η διοίκηση εφαρμόζει έναν τρόπο 

διακυβέρνησης που διαπνέεται βασικά από μια παραδοσιακή ιδεολογία με ορισμένες πτυχές 

νεωτερικότητας. Οι γυναίκες θεωρούνται αμαρτωλές και η όλη τιμωρία τους ενέχει μια 

έννοια υπεράσπισης της δημόσιας ηθικής. Εδώ δεν έχουν εγκαταλειφθεί οι μαστιγώσεις. Δεν 

φαίνεται να κυριαρχεί ο αθέατος εγκλεισμός από μόνος του ακόμα και μετά το 1834. Οι 

ποινές είναι βγαλμένες από το «παραδοσιακό» παρελθόν της οθωμανικής νομοθεσίας, 

ωστόσο εκτελούνται -στην περίπτωση των χριστιανών- από μέλη της κοινότητας και όχι από 

τους ραβδούχους του πασά αφενός στην προσπάθεια του κράτους να δείξει στο εξωτερικό 

της ακροατήριο ότι είναι μια εξουσία ανεκτική και εκσυγχρονισμένη που σέβεται τα 

δικαιώματα των χριστιανών υπηκόων -κάτι που προοιωνίζεται αντίστοιχα φαινόμενα που 

παρατηρούνται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της περιόδου του Τανζιμάτ, αφετέρου ως 

                                                                                                                                                                               
αφού φέρεται ερωτευμένη με έναν νεαρό χριστιανό υπηρέτη του πατέρα της. Λίγο καιρό αργότερα, μια νεαρή 
κοπέλα ζητάει από τον πασά την άδεια να ασπαστεί το ισλάμ, αφού θέλει να παντρευτεί έναν νεαρό 
μουσουλμάνο, τον Ραμαζάν, ωστόσο ο πασάς αρνείται ισχυριζόμενος ότι το κορίτσι είναι αρκετά μικρό για να 
αποφασίσει μόνο του για την τύχη του. Λίγες μέρες αργότερα μια κοπέλα με το όνομα Σαφιγιέ εκφράζει την 
επιθυμία της να ασπαστεί το χριστιανισμό και να παντρευτεί τον νεαρό Κοκόλη με τον οποίο ήταν 
ερωτευμένη. Η υπόθεση αυτή λίγο έλειψε να προκαλέσει διπλωματικό και διακοινοτικό επεισόδιο. Ο πασάς 
αρνείται να δώσει τη συγκατάθεσή του στον εκχριστιανισμό και κλείνει την κοπέλα στο χαρέμι του μέχρι να 
συμπληρώσει τα 21 της χρόνια. Η κοπέλα το σκάει, βαπτίζεται χριστιανή από έναν επτανήσιο μοναχό, ο 
οποίος κατόπιν βρίσκει καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο, όταν ο βρετανός πρόξενος τον απειλεί με σύλληψη. 
Βλ. Barchard, “Veli Pasha and Consul Ongley”, 98-101. 
1037 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 45. 
1038 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 82. 
1039 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 87. 
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μια ιδιότυπη απήχηση της παραδοσιακής διάκρισης των κοινοτήτων με βάση τη 

θρησκευτική τους ταυτότητα.

                                                                                                                                                                               
1040 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ.: 2951, σ. 109. 
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να καταδείξει πτυχές της πολιτικής του Μεχμέτ Αλί στην 

Κρήτη την περίοδο που το νησί βρισκόταν κάτω από την απόλυτη κυριαρχία του. 

Πρόκειται για μια πολιτική που κατά την παραδοσιακή ιστοριογραφία ταυτίζεται σε ύψιστο 

βαθμό με την εφαρμογή ενός δυναμικού εκσυγχρονιστικού προγράμματος σε ολόκληρη την 

επικράτεια του περίφημου πασά. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος της ιστορίας της 

Κρήτης δεν είχε αποτελέσει ως τώρα το αντικείμενο συστηματικής ιστορικής έρευνας 

συνιστούσε εξαρχής για εμάς μια πρόκληση. Έτσι, η μελέτη αυτών των δέκα χρόνων 

«αιγυπτιακής» κυριαρχίας στο νησί έρχεται, ευελπιστούμε, να συμπληρώσει το κενό από ένα 

περίπλοκο ιστορικό παζλ η πολυσχιδής όψη του οποίου απεικονίζει την εν γένει πολιτική 

του Μεχμέτ Αλί εντός του οθωμανικού πλαισίου. Τα κεντρικά ερωτήματα που θέσαμε από 

την αρχή περιστρέφονταν εύλογα γύρω από το ζήτημα του εκσυγχρονισμού: Σηματοδοτεί η 

περίοδος της κυριαρχίας του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη την υπαγωγή του νησιού σε μια 

σφαίρα «αιγυπτιακής» νεωτερικότητας; Ποιες ήταν οι βασικές παράμετροι της εξουσίας του 

πασά στην Κρήτη και κατά πόσο αυτή ήταν εκσυγχρονιστική; 

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη της περιόδου έχει να κάνει με 

το αν και κατά πόσο αυτή συνιστά μια πραγματικά αιγυπτιακή κυριαρχία στην Κρήτη κατά τα 

λόγια της Ράσεντ. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι το 1830 εγκαθιδρύεται μεν στο νησί μια 

εξουσία εμφανώς διαφοροποιημένη από εκείνη της προηγούμενης περιόδου, η οποία 

ωστόσο κατά κανέναν τρόπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αιγυπτιακή. Πολλές όψεις της 

πολιτικής που εφαρμόστηκε αποτελούν συνέχεια προηγούμενων οθωμανικών πρακτικών, η 

επίσημη γλώσσας της διοίκησης παραμένει κατά κύριο λόγο η τουρκική, ενώ και οι βασικοί 

θεσμοί του οθωμανικού κράτους -ο πασάς, οι καδήδες, οι θρησκευτικοί θεσμοί και 

λειτουργοί- εξακολουθούν να υφίστανται την περίοδο 1830-1840 λίγο πολύ με τις ίδιες 

αρμοδιότητες. Ο ίδιος ο Μεχμέτ Αλί ήταν τουρκόφωνος πασάς με όλα τα χαρακτηριστικά 

ενός οθωμανού αξιωματούχου. Ακόμα και οι τιμητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπο του 

σουλτάνου δε φαίνεται να έπαψαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830. Σε τι λοιπόν 

συνίσταται η διαφοροποίηση αυτής της εξουσίας σε σχέση με τις υπόλοιπες οθωμανικές 

διοικήσεις πριν από το 1830 στο νησί; 

Αυτό που αναμφίβολα επιβλήθηκε και μάλιστα με πρωτοφανή ένταση στην Κρήτη 

από το 1830 έως τις αρχές του 1841 ήταν κατ’ αρχήν μια συγκεντρωτική εξουσία. Αν και 

από το 1810 ο Μαχμούτ Β΄ στέλνει στην Κρήτη διοικητές που αποσκοπούν στο να 
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ενισχύσουν τον κρατικό έλεγχο στο νησί, είναι ο Μεχμέτ Αλί που κατορθώνει να παγιώσει 

ένα καθεστώς που βρίσκεται, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, υπό τον απόλυτο έλεγχό του. Το 

εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, αλλά συνιστούσε για την εξουσία του πασά τη μόνη επιλογή που 

είχε προκειμένου η κατοχή της Κρήτης να καταστεί επωφελής, αν αναλογιστεί κανείς τον 

δεκαετή πόλεμο που είχε προηγηθεί και τις συνέπειές του. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια η 

συγκεντρωτική αυτή εξουσία πέτυχε να διασφαλίσει στο νησί ένα καθεστώς σχετικής ηρεμίας 

και ασφάλειας, βασιζόμενη πρωτίστως στην καταστολή και εν συνεχεία σε συγκεκριμένα 

πολιτικά μέτρα των οποίων η νεωτερικότητα δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Με άλλα λόγια, αν 

και η συγκεντρωτική αυτή εξουσία συνδύαζε παραδοσιακές και νεωτερικές πτυχές. Η νομική 

εξίσωση χριστιανών και μουσουλμάνων αποτελεί το πιο θαρραλέο βήμα αυτής της 

νεωτερικότητας.  

 Η διοίκηση του πασά στην Κρήτη κινείται ανάμεσα στο παραδοσιακό και το 

νεωτερικό. Διακηρύσσει μεν την ισότητα των χριστιανών και των μουσουλμάνων, ωστόσο 

αυτή περιορίζεται μάλλον στον τρόπο που αμφότεροι αντιμετωπίζονται από το κράτος κατά 

την εξέταση των ποινικών υποθέσεων. Η διοίκηση δημιουργεί για πρώτη φορά στην Κρήτη 

το θεσμό των συμβουλίων με χριστιανούς και μουσουλμάνους αντιπροσώπους, ωστόσο είναι 

ένα ζήτημα το κατά πόσο οι χριστιανοί σύμβουλοι είχαν πραγματικά το δικαίωμα ενός 

αντίθετου λόγου. Η διοίκηση του πασά αναβαθμίζει την ελληνική γλώσσα ως επίσημη 

γλώσσα του νησιού μαζί με την τουρκική, εξακολουθεί ωστόσο να επιβάλλει στους 

χριστιανούς τον κεφαλικό φόρο, ο οποίος συνιστά μια από τις παραδοσιακότερες -

προερχόμενη από τον ιερό νόμο του ισλάμ- εκδηλώσεις θρησκευτικών διακρίσεων στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η εξουσία του πασά αφοπλίζει χριστιανούς και μουσουλμάνους, 

ωστόσο ούτε αυτό γίνεται απολύτως επί ίσοις όροις αφού ρητώς την ίδια στιγμή 

διακηρύσσει ότι το μόνο ένοπλο σώμα στο νησί είναι ο στρατός του πασά, που παραμένει 

σχεδόν εξ ολοκλήρου μουσουλμανικός. Η διοίκηση του πασά θεσπίζει την Κυριακή ως 

αργία και το Πάσχα ως μια επιπλέον «επίσημη» γιορτή του νησιού, ωστόσο αυτό μάλλον 

υπακούει σε μια προσπάθεια προβολής μιας ευνοϊκής εικόνας του Μεχμέτ Αλί στη Δύση 

παρά σε μια ειλικρινή της διάθεση να μοιραστεί η «τράπουλα» του νησιού επί ίσοις όροις σε 

δύο μεταξύ τους ίσα μέρη. Προπαγανδίζει το έργο της αναφορικά με την εκπαίδευση, 

ωστόσο η εικόνα του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων του νησιού δεν φαίνεται να έχει 

αλλάξει δραματικά την περίοδο αυτή σε σχέση με την περίοδο πριν από το 1821. 

 Ασφαλώς δεν πρέπει να υποτιμηθεί ούτε η διάθεση της διοίκησης να προβεί σε μια 

ρητορική έστω ισότητας των δύο βασικών θρησκειών που ακόμα και ως θεωρητική υπόθεση 

είναι έξω από το πνεύμα του ισλαμικού νόμου, ούτε η εκ μέρους της χρήση μιας σειράς 
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νεωτερικών εργαλείων άσκησης εξουσίας. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η κυκλοφορία για 

πρώτη φορά στο νησί μιας επίσημης εφημερίδας και μάλιστα δίγλωσσης. Για πρώτη φορά, η 

εξουσία στην Κρήτη μοιράζεται και ανακοινώνει με τον τρόπο αυτό δημοσίως την πολιτική 

της βούληση, σημειολογικά απευθυνόμενη εξίσου σε ελληνόφωνους και τουρκόφωνους, 

χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η διοίκηση αποκτά έναν έντυπο λόγο ο οποίος εισχωρεί 

για πρώτη φορά στη δημόσια σφαίρα. Ο λόγος αυτός καθίσταται ανά πάσα στιγμή λόγος 

υπερασπιστικός για αυτήν, αφού μέσω του τύπου η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να 

προβάλει τις θέσεις της στο εξωτερικό. Ειδικότερα ως προς τη συνάρτηση των νεωτερικών 

πτυχών της διοίκησης του πασά στην Κρήτη με τον εξωτερικό παράγοντα, διαπιστώνεται ότι 

τα περισσότερα εκσυγχρονιστικά μέτρα της πολιτικής του Μεχμέτ Αλί υπακούουν στον 

διακαή του πόθο να προβληθεί στο εξωτερικό ως ένας σύγχρονος πεφωτισμένος ηγέτης μιας 

πολιτισμένης επικράτειας οι υπήκοοι της οποίας χαίρουν σεβασμού ανεξαρτήτως της 

θρησκευτικής τους ταυτότητας. Βρισκόμαστε εξάλλου σε μια εποχή που οι Μεγάλες 

Δυνάμεις ασκούν συνεχείς πιέσεις τόσο στο σουλτάνο όσο και στον πασά για να είναι 

επιεικείς βασικά με τους χριστιανούς -και κατά δεύτερον με τους εβραίους- της επικράτειάς 

τους. Επιπροσθέτως, η διοίκηση επιχειρεί να επαναθέσει σε λειτουργία την οικονομία του 

νησιού. Για να το καταφέρει αυτό είναι απαραίτητο να αναζωογονηθεί το νησί τόσο ως προς 

το άψυχο όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό του. Ως εκ τούτου, η διοίκηση προβαίνει 

στην κατασκευή και τις επιδιορθώσεις λιμανιών, δημοσίων κτηρίων, δρόμων, γεφυρών και 

υδραγωγείων. Επιχειρεί να αποκαταστήσει την παραγωγή ελαιόλαδου και παράλληλα να 

εφαρμόσει μια συγκεντρωτική πολιτική ως προς την είσπραξη των φόρων. Για τον λόγο 

αυτό, συγκεντρώνει στην κατοχή της με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό 

ελαιοτριβείων, τα οποία ανακαινίζει υποχρεώνοντας τους παραγωγούς να αλέθουν 

αποκλειστικά σε αυτά τους καρπούς τους. 

Την ίδια στιγμή, μέσα από τη ρητορική περί ισότητας των θρησκειών και περί 

παροχής εγγυήσεων για την ασφάλεια ζωής και περιουσίας των χριστιανών, επιχειρεί να 

επαναπατρίσει τους φυγάδες της Επανάστασης, μια πολιτική επιλογή που ήδη είχε 

αποφασιστεί από την κεντρική οθωμανική εξουσία λίγο πριν υπαχθεί το νησί στη 

δικαιοδοσία του Μεχμέτ Αλί. Είναι αυτονόητο ότι η αύξηση του πληθυσμού της Κρήτης θα 

είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα έσοδα για την διοίκηση. Η πολιτική αυτή φαίνεται πως 

πράγματι είχε κάποια αποτελέσματα. Η διοίκηση επιστρέφει με ταχείες και αρκετά 

προσεκτικές διαδικασίες τα υποστατικά που είχαν κατασχεθεί στους δικαιούχους τους. 

Παρόλα αυτά, η διοίκηση ήταν διατεθειμένη να καλωσορίσει μόνο τους φυγάδες που 

επέστρεφαν στην Κρήτη ως ζιμμί, ως υπήκοοι δηλαδή του οθωμανικού κράτους, που ήταν 
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υποχρεωμένοι να πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο. Δεν συνέβη το ίδιο με όσους είχαν 

σπεύσει να αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα και ελληνικά διαβατήρια, οι οποίοι δεν είναι 

ευπρόσδεκτοι στο νησί και δεν μπορούν να διεκδικήσουν την περιουσία τους, παρά μόνο 

κατ’ εξαίρεση ή μέσα σε αυστηρά χρονικά πλαίσια. 

Η ποινική διαδικασία αποτελεί έναν επιπλέον τομέα στον οποίο εισάγονται αλλαγές. 

Η πιο σημαντική από αυτές είναι δίχως αμφιβολία ότι τα μικτά, συλλογικά και πιο 

«απρόσωπα» -σε σχέση με το δικαστήριο του καδή ή το ντιβάν του πασά- συμβούλια 

αναλαμβάνουν πλέον να επιβάλουν δικαιοσύνη με βάση το νόμο του πασά, αντικαθιστώντας 

το μονοπρόσωπο δικαστήριο του καδή και τον ιερό νόμο του ισλάμ. Από την άλλη, ούτε η 

εφαρμογή νόμων που προέρχονταν από την κρατική εξουσία, δηλαδή τον σουλτάνο, ήταν 

άγνωστη στο οθωμανικό παράδειγμα ούτε η τακτική να δικάζονται οι παραβάτες του νόμου 

από την πολιτική αρχή, δηλαδή τον εκάστοτε πασά. Εξάλλου, όλες οι αποφάσεις των 

συμβουλίων επικυρώνονταν τελικά από τον διοικητή του νησιού -και άνθρωπο της απολύτου 

εμπιστοσύνης του Μεχμέτ Αλί- Μουσταφά Πασά. Παρόλα αυτά η σημειολογία της ίδρυσης 

μικτών συμβουλίων και η συστηματική εξέταση των ποινικών υποθέσεων από τον νέο αυτό 

φορέα και όχι τα ιεροδικεία συνιστά την πρώτη απόπειρα υπαγωγής της επιβολής 

δικαιοσύνης σε ένα πολιτικό όργανο που δεν είναι εξ ολοκλήρου μουσουλμανικό.  

Παράλληλα, εντατικοποιείται η ποινή της φυλάκισης. Ενώ μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 1830 η καθαρά σωματική τιμωρία του φάλαγγα εφαρμόζεται κανονικά, εν 

τέλει ο εγκλεισμός κυριαρχεί. Χτίζονται νέες φυλακές, εγκαταλείπεται ο φάλαγγας και οι 

μαστιγώσεις και η τιμωρία των εγκληματιών περνάει συστηματικά σε μια λιγότερο βίαιη και 

περισσότερο αθέατη φάση. Παράλληλα, οι πρώτες στιγμές της συστηματοποιημένης 

φυλάκισης στην Κρήτη συνδυάζονται με καταναγκαστικά έργα των κατάδικων, οι οποίοι 

επωμίζονται εν μέρει με τον τρόπο αυτόν την εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων έργων 

της διοίκησης. Την ίδια στιγμή οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά δια του 

«αναίμακτου» απαγχονισμού, ενώ άλλοι προβλεπόμενοι από τον ισλαμικό νόμο 

εντυπωσιακά βίαιοι τρόποι σωματικής τιμωρίας των κατάδικων εκλείπουν. Είναι βέβαια 

προφανές ότι η τακτική αυτή της εξουσίας του πασά δεν πηγάζει από το σεβασμό στην 

ανθρώπινη υπόσταση και τις διδαχές των διαφωτιστών. Οι αρχές φροντίζουν για την οριακή 

επιβίωση των καταδίκων, στους οποίους παρέχουν ψωμί καθημερινά, ωστόσο μόνο η 

χειρωνακτική τους προσφορά έχει σημασία για αυτές. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την 

υγεία των φυλακισμένων ή την υγιεινή των φυλακών. Δεν υπάρχει κανένα ριζοσπαστικό 

σκεπτικό στις αλλαγές αυτές. Αντίθετα αυτές σχετίζονται με το σχέδιο του πασά να 

παρουσιάζεται σταθερά στην Ευρώπη ως ένας μεγάλος εκσυγχρονιστής, ως ένας 
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«διαφορετικός», φωτισμένος, ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

αξιοσημείωτο πως είναι στα χρόνια του πασά που γεννιέται η σύγχρονη φυλακή στην 

Κρήτη. 

Η καλή εικόνα που θέλει να δείξει ο πασάς στο εξωτερικό και η σημασία που δίνει 

στη διατήρηση καλών σχέσεων με τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης σχετίζονται και με το 

γεγονός ότι οι ξένοι υπήκοοι που παραβαίνουν τον νόμο στην Κρήτη δικάζονται τις 

περισσότερες φορές όχι από τις αρχές του νησιού, αλλά από τα δικά τους προξενεία, στα 

οποία και εγκλείονται, αν καταδικαστούν· πρόκειται και σε αυτή την περίπτωση για μια 

πρακτική που δεν είναι χωρίς ρίζες στο οθωμανικό παρελθόν. Η προνομιακή ποινική 

μεταχείριση των ξένων υπηκόων δεν ισχύει προφανώς για τους οθωμανούς μη Κρητικούς οι 

οποίοι δικάζονται κανονικά από τα συμβούλια και, αν καταδικαστούν, απελαύνονται αφού 

πρώτα μπορεί να έχουν ξυλισθεί. Άλλες κατηγορίες καταδίκων που συχνά γλιτώνουν το 

ξύλισμα και τα καταναγκαστικά έργα είναι οι άνθρωποι που στελεχώνουν τη διοίκηση και οι 

άνθρωποι του κλήρου. Η συνηθισμένη τιμωρία για αυτούς είναι η εξορία στη Γραμβούσα, 

πρακτική που φαίνεται ότι ίσχυε και κατά την περίοδο πριν από το 1830. Και εδώ όμως 

υπάρχει ένα έντονο διακρισιακό κριτήριο που συνεπάγεται διακρίσεις. Ενώ όσοι κατέχουν 

κάποια περίοπτη θέση στη διοικητική ή τη θρησκευτική ιεραρχία εξορίζονται χωρίς να 

υποστούν το μαρτύριο του φάλαγγα, οι απλοί στρατιώτες αντιμετωπίζουν τις αυστηρότερες 

σωματικές ποινές, αφού οποιαδήποτε παραβατικότητα εκ μέρους τους εκλαμβάνεται ως 

απειθαρχία που πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Με μεγαλύτερη ευκολία φαίνεται 

επιπλέον ότι τιμωρούνταν οι φτωχοί αφρικανοί των κρητικών πόλεων, που συνιστούν τους 

συνήθεις υπόπτους κάθε εγκληματικής πράξης. Είναι προφανές ότι όσο πιο φτωχός είναι ο 

κατάδικος τόσο σκληρότερη αντιμετώπιση έχει από το κράτος.  

 Η συνεχής επιθυμία του πασά για θετική προβολή του έργου του στην Ευρώπη και 

συνεπώς η ευνοϊκότερη αντιμετώπιση του ίδιου από τις Μεγάλες Δυνάμεις ήταν η βασική 

αιτία για τα μέτρα που πήρε ο πασάς και ως προς τη δημόσια υγεία. Τα λαζαρέτα των 

κρητικών λιμανιών εξάλλου αποτελούν την πρώτη εικόνα του κράτους του πασά σε όλες τις 

περιηγητικές αναφορές του νησιού. Εδώ τα εκσυγχρονιστικά εργαλεία μιας κατά τα άλλα 

μάλλον παραδοσιακής εξουσίας ήταν πράγματι εντυπωσιακά. Από τις αρχές του 1830 

αλλάζουν μορφή τα λιμάνια της Κρήτης και το νησί εντάσσεται στο δίκτυο των 

λοιμοκαθαρτηρίων, των «καθαρών» δηλαδή περιοχών της λεκάνης της Μεσογείου. Αυτό 

αναμφίβολα συνιστά και ένα κίνητρο για την ενίσχυση του εμπορίου με τη χριστιανική 

Ευρπώπη, αφού αν τα αιγυπτιακά και κρητικά λιμάνια πληρούσαν υγειονομικές και άλλες 

προϋποθέσεις, είναι λογικό να γίνονταν έτσι πιο θελκτικός προορισμός για ευρωπαίους 
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εμπόρους. Ως μια νέα επικράτεια του πασά, το νησί ακολουθεί την ανάλογη πολιτική που 

έχει εφαρμοστεί στη μητροπολιτική Αίγυπτο. Με την επιβολή μέτρων πρόληψης κατά της 

αρρώστιας τελειώνει εκ μέρους του κράτους μια και καλή η συζήτηση για το αν οι ασθένειες 

ενέχουν υποψία θείας βούλησης. Παράλληλα, μικρά τεχνολογικά επιτεύγματα 

προπαγανδίζονται στο νησί. Θερμόμετρα και βαρόμετρα χρησιμοποιούνται για την 

καθημερινή μέτρηση της θερμοκρασίας, στοιχεία που δημοσιεύονται στο επίσημο έντυπο 

και καθίστανται δημόσια γνώση.  

Τα απομονωτικά μέτρα των επιβατών των πλοίων ήταν αρκετά αυστηρά και 

εφαρμόζονταν χωρίς εξαιρέσεις, ακόμα και κατά τις επισκέψεις του ίδιου του πασά στο νησί. 

Εξάλλου, τα κρητικά λιμάνια θα πρέπει να είχαν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση την περίοδο 

αυτή, λόγω και της επιστροφής των φυγάδων. Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν όλους 

τους φυγάδες κατά την άφιξή τους στο νησί, ενώ τα κατάστιχα αυτά αποτελούν και τη βάση 

για την ενσωμάτωση των οικογενειών αυτών στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Στο όλο 

εγχείρημα της δημόσιας υγείας υπάρχει άμεση συμμετοχή των ευρωπαϊκών προξενείων στο 

νησί, γεγονός που αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις του πασά ως προς το να καταστεί 

η πολιτική του αρεστή στις Μεγάλες Δυνάμεις, ως απολύτως αρμόζουσα -για πρώτη φορά 

σε μουσουλμανική επικράτεια- στις σύγχρονες ευρωπαϊκές επιστημονικές επιταγές. 

Εμφατικά, τα νέα μέτρα δημόσιας υγείας ανακοινώνονται στο κρατικό έντυπο και 

καλύπτουν τις δύο κύριες τάσεις της ιατρικής της εποχής: της μιασματικής θεωρίας και της 

θεωρίας σύμφωνα με την οποία η πανώλη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Παράλληλα, η διοίκηση εγκαινιάζει τους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς, εισάγοντας 

επίσημα για πρώτη φορά τα παιδιά της Κρήτης στη σφαίρα της ιατρικής. Ένα πρόγραμμα 

δημόσιας υγείας είναι λογικό να κριθεί εκ του αποτελέσματος. Από το 1830 και μετά στην 

Κρήτη δεν σημειώνεται καμία επιδημία πανώλης ή χολέρας, ωστόσο η διαπίστωση αυτή 

από μόνη της δεν απαντά στο αν αυτό οφείλεται στα υγειονομικά μέτρα του πασά. Από το 

1830 υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθυσμός της Κρήτης αυξάνεται, παρόλα αυτά πάλι δεν 

είναι σαφές αν αυτό οφείλεται στην βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας στο νησί ή αν 

στην όποια δημογραφική αύξηση συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες, όπως φερ’ ειπείν η 

έλευση των φυγάδων της Επανάστασης. Σε κάθε περίπτωση, λοιμοκαθαρτήρια, στρατιωτικά 

νοσοκομεία, εμβολιασμοί, προσπάθειες καθαρισμού των πόλεων από ακαθαρσίες συνιστούν 

αναμφίβολα νεωτερικές πρακτικές που για πρώτη φορά εφαρμόζονται συστηματικά και 

έχουν επίσημη αφετηρία το κράτος.  

 Από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι τα μέτρα στο πεδίο της δημόσιας υγείας δεν 

έχουν ως πρωταρχικό αποδέκτη τον γενικό πληθυσμό. Ασφαλώς, είναι αυτονόητο ότι από 
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τη θωράκιση της Κρήτης ενάντια στην πανώλη και τη χολέρα επωφελείται το σύνολο των 

κατοίκων. Δεν μπορέσαμε όμως να διακρίνουμε κάποια κρατική μέριμνα για την προστασία 

των κατοίκων ατομικά από αρρώστιες. Το όλο πρόγραμμα δημόσιας υγείας του πασά έχει 

ως πυρήνα το στρατό και την οικονομία. Τα νοσοκομεία που έχουν ιδρυθεί και στα οποία 

έχουν διοριστεί ευρωπαίοι αλλά και οθωμανοί γιατροί είναι κατεξοχήν στρατιωτικά. Ακόμα 

και οι εμβολιασμοί στην Αίγυπτο ξεκίνησαν από την ανάγκη να υπάρχει διαρκής 

τροφοδοσία του στρατού με υγιείς στρατιώτες προερχόμενους από τους υπηκόους του 

πασά. Όσο για τις καραντίνες, ιδρύονται προκειμένου να ικανοποιηθούν τέσσερις βασικές 

ανάγκες: η προστασία του στόλου του πασά από τις επιδημίες, η απρόσκοπτη εκτέλεση της 

παραγωγικής διαδικασίας και της είσπραξης των φόρων στην Κρήτη, η διευκόλυνση του 

εμπορίου με τις υπόλοιπες «καθαρές» περιοχές και φυσικά η προβολή του πασά στο 

εξωτερικό. Η διοίκηση σε αυτό το πεδίο κινείται ανάμεσα στη νεωτερικότητα και την 

παραδοσιακή μορφή διακυβέρνησης. Επιλέγει να εφαρμόσει ως προς τον τομέα της 

δημόσιας υγείας θαρραλέα νεωτερικά εργαλεία που ούτως ή άλλως προκάλεσαν τις 

αντιδράσεις των συντηρητικών μουσουλμάνων και στην Αίγυπτο και λίγο αργότερα στην 

υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ωστόσο η κρατική μέριμνα απέναντι στους κατοίκους 

ατομικά ορίζεται από νόρμες που έχουν ως καταβολές μια αυστηρά παραδοσιακή αντίληψη 

περί εξουσίας. Από τις περιπτώσεις κρατικής ελεημοσύνης και παροχής κάθε μορφής 

κρατικής βοήθειας σε άτομα που εξετάστηκαν διαπιστώθηκε ότι η όλη διαδικασία υπακούει 

σε ένα πλέγμα σχέσεων υπηκόου-ηγεμόνα παρά ατόμου-απρόσωπου κράτους. Ο άπορος, ο 

ανάπηρος, ο λεπρός που αποζητάει το κρατικό έλεος κάνει έκκληση στη μεγαλοψυχία του 

πασά για να ελαφρυνθεί ο πόνος τους και όχι σε κάποια απρόσωπη κρατική υπηρεσία 

κοινωνικής μέριμνας. Βεβαίως, τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από τα, πιο «απρόσωπα» σε 

σχέση με τους παραδοσιακούς θεσμούς, συμβούλια που έχουν συσταθεί, ωστόσο και πάλι 

είναι ρητώς η γενναιοδωρία του πασά η πηγή τους ελέους υπέρ φτωχών και αδυνάτων.  

 Από την προσωπική γενναιοδωρία του πασά απορρέει και το «επίτευγμα» -όπως 

χαρακτηρίζεται- της κρατικής εξουσίας στην Κρήτη αναφορικά με την απελευθέρωση των 

αιχμαλώτων της Επανάστασης, δηλαδή των ανθρώπων που είχαν αρπαχτεί βίαια και πωληθεί 

ως σκλάβοι από τον στρατό του πασά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Από τη μελέτη 

των αρχείων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προέκυψε ότι οι αρχές στην Αίγυπτο 

σποραδικά μόνο ενθάρρυναν τους ιδιοκτήτες σκλάβων στη χώρα να απελευθερώσουν τους 

δούλους της Επανάστασης, παρότι κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως υπαγορεύεται ως θεάρεστη 

πράξη από τον ίδιο τον ισλαμικό ιερό νόμο. Τόσο η οικογένεια του Μεχμέτ Αλί όσο και ο 

διοικητής της Κρήτης στα χρόνια του πασά κατείχαν τέτοιους δούλους και τις περισσότερες 
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φορές μάλλον έδειχναν απροθυμία να προχωρήσουν στην απελευθέρωσή τους. Τις 

περισσότερες φορές ήταν οι οικογένειες των δούλων αυτών που μετέβαιναν στην Αίγυπτο ή 

αλλού και επιβαρύνονταν οι ίδιοι -ή με τη συνδρομή του ελληνικού ή άλλων προξενείων- την 

εξαγορά και κατά συνέπεια την απελευθέρωση των οικείων τους. Από την άλλη πλευρά, η 

θέση των δούλων εντός της Κρήτης υπάκουε στις παραδοσιακές νόρμες της οθωμανικής 

κοινωνίας, όπως αυτές έχουν περιγραφεί από τον Έχουντ Τολεντάνο: η αγροτική δουλεία 

ήταν πιο επώδυνη μορφή δουλείας από την αστική, ενώ η θέση των μαύρων δούλων ήταν 

κατά κανόνα χειρότερη από εκείνη των λευκών. Κάθε λογής μαύροι των υποσαχάριων 

περιοχών συνιστούν για τη διοίκηση στην Κρήτη συχνά τους συνήθεις υπόπτους, τους 

αποδιοπομπαίους τράγους, διάφορων ποινικών υποθέσεων, ενώ οι αναφορές σε αυτούς στα 

έγγραφα είναι συχνά υποτιμητικές. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι φωνές κατά της 

δουλείας στην Ευρώπη πληθαίνουν και ο πασάς θέλει να αποφεύγει οτιδήποτε τον δυσφημεί 

στο εξωτερικό: προπαγανδίζει -τουλάχιστον θεωρητικά- την απελευθέρωση των λευκών 

δούλων ως δική του πρωτοβουλία, ενώ οι μαύροι -δούλοι ή μη- παρουσιάζονται ως 

παραβατικά στοιχεία, μόνιμα συνδεδεμένα με το περιθώριο και με ροπή προς κάθε τι 

παράνομο. 

 Το ίδιο παραδοσιακή ήταν η εξουσία του Μεχμέτ Αλί στην Κρήτη σε σχέση με την 

έννοια της δημόσιας ηθικής. Το 1834, όταν το φαινόμενο της πορνείας βρέθηκε σε έξαρση, 

η διοίκηση ήρθε αντιμέτωπη με πολλά κρούσματα σύφιλης στις τάξεις των στρατιωτών. Τότε 

αποφασίστηκε να ανατρέξει η εξουσία στις ισλαμικές της καταβολές, να απαγορεύσει την 

πορνεία στην Κρήτη και να διατάξει την επιβολή της παραδοσιακής οθωμανικής τιμωρίας 

στις πόρνες, δηλαδή την εξορία. Παράλληλα, εξίσου παραδοσιακή ήταν η αντίδραση της 

διοίκησης κάθε φορά που χριστιανοί ή μουσουλμάνοι προσάγονταν στα συμβούλια με την 

κατηγορία των παράνομων σεξουαλικών επαφών. Η διοίκηση τιμωρούσε τους άνδρες με 

φυλάκιση, ενώ τις γυναίκες με μαστίγωση πατώντας σε ένα πατροπαράδοτο μοντέλο 

έμφυλης διάκρισης, σύμφωνα με το οποίοι οι πρώτοι θεωρούνται κακοποιοί και οι δεύτερες 

αμαρτωλές. Προκειμένου μάλιστα η τιμωρία των τελευταίων να έχει εξαγνιστική σημασία, 

τις μαστιγώσεις των χριστιανών γυναικών τις αναλάμβαναν οι εκκλησιαστικές αρχές του 

νησιού. Έτσι η διοίκηση πετύχαινε το απόλυτο: προάσπιζε τα ήθη των ευσεβών της εποχής, 

αλλά παρουσιαζόταν ταυτόχρονα και ως νεωτερική αφού δεν ήταν χέρι μουσουλμάνου, αλλά 

ορθόδοξου αυτό που μαστίγωνε τις αμαρτωλές χριστιανές. Με το ίδιο σκεπτικό, οι γυναίκες 

αυτές δεν εγκλείονταν σε κρατικές φυλακές ή σε μπουντρούμια φρουρίων, όπου θεωρητικά η 

ηθική τους θα κινδύνευε περισσότερο, αλλά σε ορθόδοξα μοναστήρια και ναούς. 
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 Αυτό που από ιστοριογραφικής σκοπιάς μας δίδαξε η μελέτη της δεκαετούς 

«αιγυπτιακής» παρένθεσης στο νησί της Κρήτης είναι ότι τα όρια ανάμεσα στη 

νεωτερικότητα και το παραδοσιακό δεν είναι πάντοτε σαφή. Ακόμα και σε μια γραμμική, 

εξελικτική λογική της ιστορίας, στην οποία ο εκσυγχρονισμός συνιστά ιστοριογραφικό 

εργαλείο που σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο «προόδου», δεν είναι εύκολο να 

προσδιοριστεί το χρονικό σημείο στο οποίο αυτός παίρνει στη σκυτάλη από το όποιο 

«παλαιό καθεστώς» ούτε τα μεταξύ τους όρια σε επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής 

πρακτικής. Ασφαλώς ελήφθησαν την περίοδο 1830-1840 στην Κρήτη μια σειρά από 

εκσυγχρονιστικά μέτρα, κάποιες φορές πραγματικά εντυπωσιακά, ωστόσο ο πυρήνας 

άσκησης της εξουσίας παρέμεινε παραδοσιακός, καθώς πολλές όψεις και μέτρα της 

πολιτικής της «αιγυπτιακής» διοίκησης συνιστούσαν μια συνέχεια ή μια εξέλιξη παλαιότερων 

πρακτικών. Αλλά, όπως έχουμε υποστηρίξει παραπάνω, και η εφαρμογή ορισμένων 

νεωτερικών πολιτικών εργαλείων από μόνη της δεν καθιστά αυτομάτως μια εξουσία 

εκσυγχρονιστική. Τα μέτρα αναφορικά με τη δημόσια υγεία ήταν φερ’ ειπείν πραγματικά 

καινοτόμα για την Κρήτη. Αρκεί ωστόσο η σύνδεση της Αιγύπτου και της Κρήτης με το 

δίκτυο των λοιμοκαθαρτηρίων της Μεσογείου για να χαρακτηριστεί η εξουσία που τα 

υλοποίησε συλλήβδην νεωτερική; Η εξουσία δεν εγκατέλειψε ούτε για μια στιγμή τους 

παραδοσιακούς πυλώνες του οθωμανικού κράτους με τους οποίους κράτησε διαρκώς 

ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας, προκειμένου να ανατρέχει εκεί όταν χρειαζόταν. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι στα δέκα χρόνια της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί τέθηκε σε εφαρμογή 

στην Κρήτη ένα πολιτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε πρωτοφανή μέτρα και σημαντικές 

αλλαγές. Πρόκειται όμως ταυτόχρονα και πρωτίστως για δέκα χρόνια συστηματικού 

συγκεντρωτισμού μιας παραδοσιακής κατά βάθος οθωμανικής διοίκησης. Πρόκειται για 

δέκα χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων η Κρήτη ήταν πάνω από όλα και χωρίς 

αμφιβολία το νησί ενός οθωμανού πασά. 
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